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Maapallo pienenee, tosin vain kuvaannolli
sesti. Näemme suurvaltojen väliset ristiriidat ja 
myös kehitysmaiden ongelmat yhä lähempää. 

Kansainvälinen yhteistyö ja rauha ovat tavoit
teita, joiden puolesta tarvitaan aktiivista työtä. 
Samålla meidän itse kunkin tulee edistää 
maamme koskemattomuudelle välttämätöntä 
maanpuolustuksen toimintakykyä. 

Asevelvollisuudellaan jokainen mies antaa 
oman panoksensa yhteiskuntamme tulevaisuu
delle. Varusmies tarvitsee kuitenkin myös muita 
perusteita motivaatiolleen - perusteita, jotka 
koskettavat välittömästi hänen sen hetkistä 
elämäänsä. 

Esimiehen innostavuus sekä koulutuksen 
mielenkiintoisuus ja joustavuus ovat erityisen 
merkittäviä varusmiehelle. Pienet asiat ovat 
usein tärkeitä. 

Jokaisen rykmenttimme toiminnassa mukana 
olevan motivaatiota voidaan lisätä. Tämä Linna
ke-lehden numero täyttää yhtä aukkoa. 
Teemamme on SIRtR eilen, tänään ja huomenna. 
Tällä lehdellä esittelemme useille tuttuja, mutta 
myös täysin vieraitakin asioita. Toivomme, että 
kokonaisuus ja sen olennaiset osat hahmottuvat 
lukijoillemme elävällä tavalla. 
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SIRtR .. 
65 TYON 

VUOTTA 

• 
Toukokuun 12. päivänä 1918 nostet

tiin itsenäisen Suomen valtiolippu ensi 
kertaa salkoon Suomenlinnan valleille. 
Tässä, silloisen Suomen valtionhoitaja 
P.E.Svinhufvudin johdolla pidetyssä 
tilaisuudessa, Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentin katsotaan saaneen vas
tuulleen pääkaupungin suojaamisen 
meren suunnalta. 

Yli kuusikymmentä vuotta rykmentti 
on onnistunut tehtävässään. Yhteensä 
70 000 rannikkotykkimiestä ovat vuorol
laan sen aikaansaaneet. Tänä aikana on 

A,u mukana kahdessa sodassa. Niissä 
'llllllllllfriakkeilla saavutettiin torjuntavoitot 

- käytännöllisesti katsoen - melkein 
taisteluitta! Ne eivät kuitenkaan synty
neet ilman uhrauksia. Paljon työtä ja vai
vaa sekä varoja käytettiin rykmentin 
linnakkeiden varustamisessa. Ja näin 
todella onnistuttiin siinä, mihin tänään
kin hartaasti pyritään: ennalta ehkäisyyn 
pitämällä muuri riittävän korkeana. 

Kannustakoon ja rohkaiskoon tämä 
aikaisempien rannikkotykkimiesten esi
merkki meitä 1980-luvun rykmenttiläisiä 
voittamaan ne monet vaikeudet ja vas-

Rykme111i11J.:011u•111aja 

evers li La/ui 

tukset, jotka päivittäin kohtaamme 
rakentaessamme linnakkeillemme joh
tamis-, valvonta- ja asejärjestelmiä , sekä 
ylläpitäessämme ja kehittäessämme nii
den tarvitsemia huolto- ja koulutusjär
jestelmiä. 

Tiedän, että rykmentissä viime vuo
sina on tehty lujasti töitä. Erityisesti 
päättymässä oleva vuosi on ollut monelle 
raskas. Kaikkea sitä, mitä vuoden alussa 
asetettiin tavoitteeksi ei ole kyetty saa
vuttamaan. Mutta tämä on kuitenkin 
johtunut meistä riippumattomista syistä. 
On jouduttu mukaan liian moneen. Se 
mikä jäi tekemättä ei yksinkertaisesti 
ollut saavutettavissa meille annetuilla 
edellytyksillä. 

KIITÄN kaikkia Suomenlinnan Ran
nikkotykistörykmentissä palvelleita hy
vin suoritetusta työstä kuluneena 
vuonna. 

Kaikille Linnake-leh~~-n tekijöille ja 
lukijoille toivotan HYVAA JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTIA. 

Rykmentin komentaja 
Eversti Torsti Lahti 
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RANNIKKOTYKISTÖN ORGANI- Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti 
SAATIO 

RT on organisoitu sotilasläänien 
komentajille alistetuiksi RT-rykmen
teiksi ja rannikkopatteristoiksi 

Kotkan Rannikkopateristo . toimii 
Itäisen Suomenlahden alueella . Patteris
ton esikunta on Kyminlinnassa . Rauhan
ajan toimintojen paaosa sijoittuu 
Kotkan alueen saaristoon. 
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Rannikkotykistökoulu (Santahamina) 
RT-tarkastajalle · alistettu päällystön 
perus- ja jatkokoulutusyksikkö, jossa 
toimii aselajin reserviupseerikoulu 

Hangon Rannikkopatteristo toimii 
Hankoniemen ja Läntisen Suomenlah
den alueella. Esikunta sijaitsee 
Hangossa. Koulutus on keskittynyt 
Hankoniemen alueelle ja Tammisaaren 
saaristoon. 

• Kiinteän rannikkotykistön toimintakenttä. 

Turun Rannikkotykistörykmentti 
toimii Selkämeren rannikon ja Saaristo
meren a lueilla jakaantuneena kahteen 
patteristoon. Rykmentin esikunta sijait
see Turussa ja rauhanajan toiminnan 
painopiste on keskittynyt Rauman , 
Turun ja Korppoon alueille. 

Vaasan Rannikkopatteristo 
edustaa moottoroitua rannikkotykistöä. 
Patteriston sijoituspaikka on Vaasa, 
jossa se kouluttaa reserviä rannikkoty
kistön liikkuviin torjuntayksiköihin . 

~ TEHTÄVÄ JA LUONNE 

Suomella on valtakunnallista merira-ea yli 1500 km. Väestön ja talouselämän 
pa inopiste on eteläisellä ja lounaisella 
rannikkovyöhykkeellä, ja mm pääkau
punki sijaitsee avoimella rannikolla. 
Suurin osa, n 85 % tavaranvaihdos
tamme tapahtuu meritse. 

Nämä ovat syyt, joiden vuoksi 
rannikko- ja merialueen puolustus ovat 
välttämättömiä. Tehtäviä hoitavat 
rannikkotykistö ja merivoimat. 

Rannikkotykistö toteuttaa alueellista 
puolustusjärjestelmää jo rauhan aikai
sessa ryhmityksessä. 

Päätehtäviä ovat alueellisen koske
mattomuuden suojaaminen, puolustus
valmistelut ja koulutus. 
- Alueellisen koskemattomuuden suo

jaaminen käsittää merialueen valvon
nan, alueloukkausten torjunnan ja 
valmiuden hyökkäysten torjuntaan. 
Valvonta tapahtuu tutkalla , optisella 
valvonnalla ja vedenalaisella valvon
nalla. Se on jatkuvaa. Tarvittaessa 
joukko-osastot ovat valmiita torjun
nallisiin voimatoimiin. 

- Puolustusvalmisteluista konkreetti
simpia ovat ase- ja huoltojärjestelmien 
ylläpito sekä rannikon linnoittamis
toiminta. 

- Koulutus käsittää varusmiesten 
koulutuksen , reservin kertausharjoi
tuskoulutuksen ja kantahenkilökun
nan aselajin perus- ja jatkokoulutuk
sen . Päällystökoulutus a nneta an 
Rannikkotykistökouluissa ja varus
mi es koulutu s joukko-osas toissa. 
Lisäksi lukuisat erikoistehtävät ede l
lyttävät erikoiskursseja. 
Luonteeltaan rannikkotykistö on 

merirajamme puolustuksen runko. Se 
toimii yhteistyössä meri- ja ilmavoimien 
sekä rajavartiolaitoksen kanssa ja 
maavoimiin kuuluvana toimii tarvitta
essa maavoimien tapaan. 
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SIRtR eilen, tä111ään, huomenna 
SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTIN KOKOONPANO 

LOVIISA 
• 

/. 
Santahamina Orr~ngrund 

Vallisaari - / 
Isosaari ,_ 

7
SIRtR • 

Vartio linnakkeel 

S/RtR:n pääasialliset toimipaikat (yllä) ja organisaatiokaavio (alla). 

KOMENTAJA 

Mv-ok 

ESIKUNTAPATTERI 1 PATTERISTO lI PA TTERISTO 

KOMENTAJA KOMENTAJA 

Sh-vrsk-so1roclo ESIKUNTA•E J 

Vallisaari Upmn1em1 
Sh-korJoomo 

KOULUTUSPATTERI 

Sh- komendan tin Isto Isosaar i Upinniemi 

VARTIOLINNAK-
Santahamina KEE T 

31, 1 ,1981 /V R 

RYKMENTIN KOMENTAJA johtaa 
joukko-osastoaan ja vastaa joukko-osas
tolle määrättyjen tehtävien noudattami
sesta. 

Santahaminassa sijaitseva R YKMEN
TIN ESIKUNTA on komentajan 
»työväline» päätöksien toteuttamiseksi 
ja rykmentin toiminnan johtamiseksi. 
Esikuntaan kuuluu viisi toimistoa ja 
merivalvonta-aluekeskus. Esikuntaa 
johtaa ESIKUNTAPÄÄLLIKKÖ. 
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• TOIMISTOT: 

- Komentotoimiston työalaan kuuluvat 
henkilö- ja oikeudenhoitoasiat, posti
tus, arkistointi ja lukuisat ns juoksevat 
asiat 

- Koulutus- ja järjestelytoimisto suun
nittelee ja käskyttää rykmentissä 
toimeenpantavan koulutuksen ylem
pien johtoportaiden ja rykmentin 
komentajan antamien käskyjen 

mukaisesti sekä huolehtii varusmies
ten siirtoihin ja komennuksiin liitty
vistä asioista. Koulutus- ja järjestely
toimistolla on myös keskeinen osuus 
kriisiajan valmistelujen toteuttami
sessa 

- Teknillisen toimiston työkenttä käsit-

•

tää taisteluvälinealan, siis aseet ja 
mpumatarvikkeet sekä pioneeritoi

minnan, jonka painopiste on linnoit
tamisessa. Lisäksi toimisto huolehtii 
vahva virta-a lasta 

- Huoltotoimistolle kuuluu rannikko
tykistörykmentin moninainen huol
lon työsarka muonituksineen , vaate
tuksineen, lääkintähuoltoineen, kulje
tuksineen jne. Koska rykmentti toimii 
eri paikoissa, tämä tehtävä on erityi
sen laaja 

- Viestitoimiston johdossa ovat rykmen
tin viestitoiminta ja sähkötekninen 
ala, poisluettuna vahvavirta-ala 

- Merivalvonta-aluekeskus johtaa ryk
mentin merivalvontaelimien toimin
taa ja ylläpitää yhteistoimintaa 
muiden valvontaviranomaisten kans
sa. 
ES IK UNTAPATTERI on sekä koulu-

l ta antava_ että rykmentin huollollisia 
antahamman varuskunnalhs1a tehtä

v1a suorittava yksikkö. 
Komendantintoimisto, korjaamo ja 

Santahaminan varuskuntasairaala ovat 
varuskunnallisia elimiä: niiden palveluja 
käyttävät rykmentin lisäksi muut Santa
haminan ja Helsingin joukko-osastot ja 
laitokset. 

I Patteristo toimii Helsingin ja Espoon 
edustan saaristossa ja sen esikunta sijait
see Vallisaaressa. Tärkein koulutus- ja 
valmiusyksikkö on Helsingin edustalla 
<ii<'::., ::va Isosaaren linnake. 

II PATTERISTON toimial ue on 
Porkkalassa siten, että Esikunta- ja 
Koulutuspatteri s1Ja1tsevat Upinnie
messä ja keskeisin linnake on Mäkiluoto. 
Koulutuspatterilla annetaan perus- ja 
aliupseerikoulutusta . 

Tämän lisäksi rykmenttiin kuuluu 
VARTIOLINNAKKEITA, jotka ova t 
laitteistojensa puolesta vaihtelevassa 
valmiudessa, mutta rauhan aikana aino
astaan vartiohenkilöstön miehittämiä. 

I ja II Patteristo johtavat alueensa 
vartiolinnakkeita kun taas Loviisan ja 
Porvoon edustan vartiolinnakkeet ovat 
suoraan rykmentin esikunnan johdossa. 

RYKMENTTI PÄHKINÄNKUORESSA 
- vuosipäivä 12.5., vanhin RT-joukko

osasto, lippurykmentti 
- koulutettavia varusmiehiä n 100/vuo

si 
- palkattua henkilöstöä yli 200 
- hallinta-alue Ahvenkoski-Barösund 

(Uudenmaan läänin rannikosta kaksi 
kolmasosaa) 

- aseistus: 100 mm tornikanuunoita, 
130 mm tornitykkejä; it : 23 mm 
tykkikalustoa, 40 mm Bofors-kalus
toa; liikkuvaa kalustoa ja jalkaväen 
aseistusta (lähipuolustus), ym 

-yhteysvälineistö: ya Vaarlahti , kv 
Hirsala, kv Hauki ; avovesiveneitä, 
K-veneitä 

- kertausharjoituksia: kolme/vuosi 
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SIRtR eilen, tä11ään, huomenna 
YKSIKÖIDEN ESITTELY I PA ITERISTO 

I Patteristo on ryhmitetty pääkaupun
kimme edustan saa rille. Se suojaa 
pääkaupunkia . 

ESIKUNTAPA TTERI 

Esikuntapatteri kouluttaa , majoittaa , 
järjestää, siirtää, kuljettaa, korjaa , 
puhdistaa, lääkitsee, viestittää, varustaa 
ja va rtioi . Se on yksikön arkipä ivää. 

Esikuntapatteri on suoraan rykmentin 
komentajan alainen ja suurin osa sen 
tehtävistä suuntautuu yksiköstä ulospäin 
palvellen koko rykmenttiä. Patterin 
sisäisistä tehtävistä tärkein on koulutus, 
joka on sen koossapitävä voima. Esikun
tapatterin kouluttajilla onkin a ivan 
erityinen vastuu koko rykmentin hengen 
luojana, koska valtaosa rykmentin 
varusmiehistä saa jossain palvelusvai
heessaan esikuntapatterilla koulutusta. 

KO ULUTUSVELVOIITEET 

JA KOMENNUSPAIKAT 
Esikuntapatterilla ·saa peruskoulutuk

sen n 120 miestä saapumiserittäin. Sen 
jälkeen annetaan erikoiskoulutusta vene
mies-, viesti- , traktori- ja keittäjäkurs
seilla. Jatkokoulutus tapahtuu huolto- ja 
komennustehtävissä. 

Komentopaikkoja on 18. Ne ovat: ajo, 
komendantin ja patterin to1m1stot , 
varus- ja asevarastot , Esikunta I ja II , 
linnoitustyömaat, veneet ja alukset, 
korjaamo ja puutyöhuone, viestityskes
kus, asehuoltoryhmä, meriva lvonta
aluekeskus ja Orrengrundin merivalvon
ta-asema. Lisäksi tulevat keittiö , sairaala 
ja hammaslääkäri . 
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Esikuntapatteri puiden siimek sessä. 

HENKILÖKUNTA .. . 
Henkilökuntaa o n n 30. Varsina ista 

kouluttajavoimaa päällikön ja vääpelin 
lisäksi on yksi peruskoulutettu koulut
taja ja 3-4 va-kersanttia. Tehtävien 
laajuuden huomioiden avainasemassa 
ovat yksikön päällikkö ja vääpeli . 

. . . JA VARUSMIEHET 
Peruskoulutusva iheessa vahvuus on n 

200-260 ja kurssivaiheessa n 170-250 
varusmiestä. Koska yksikkö on kooltaan 
varsin suuri ja tehtävät moninaisia , on 
toiminnan oltava selkeää ja suunnitelt• 
Varusmiesten näkökulmasta tämä t
koittaa, että kukin mies on - ja täytyy
kin olla - tietoinen oman vapaa-aikansa 
järjestelyistä. 

VARUSKUNTASAIRAALA JA 

SANTAHAMINAN KORJAAMO 
Mainitut elimet huolehtivat kahdesta 

perustarpeesta palvellen koko varuskun
taa. Korjaamo huoltaa lisäksi myös 
Helsingin va ruskuntien kalustoa tarpeen 
mukaan. 

Osa saarista on toiminut linnakkeina 
jo 1500-luvulla, va ikkakin pääosa 
vanhoista linnoitteista on rakennettu 
kuluvan vuosisadan a lussa. Tähän histo
rialliseen ympanstoon o n sijo itettu 

A:>derni rannikkotykistön joukkoyk
' kö. 

I Patteriston vastuualue raJo tttuu 
idässä Vuosaaren telakka-alueeseen ja 
lännessä Espoonlahteen. Patteriston 
komentajan ja hänen esikuntansa sijo i
tusp.aikkana on Va llisaa ren linnake; 
kaunis ja erikoinen saari Santahaminan 
ja Suomenlinnan välissä. 

Isonsaa ren linnake sij a itsee Santaha
minasta n neljä ·kilometriä etelään. Se 
vastaa tykistö- ja meri va lvo ntakoulutuk
sesta sekä rykmentin että Kotkan 
Rannikkopatteriston merivalvontamie
hille. 

Patteriston vartio linnakkeilla on nor
maa listi vain vartio ja ta rvittava 
kiinteistöhenkilökunta. 

Vall isaari ja Kuivasaa ri ovat koulutus
ja leirilinnakkeita. J älkimmäise llä anne
taan henkilökunna lle säännöllisesti tu

~ to-, laskin- ja tykkikoulutusta. Muilla 
saarilla järjestetään leirejä ja ampuma
harjoituksia. 

11 PAITERISTO 
II Patteriston puolustusvastuulla on 

Porkka lan a lue. Porkka lan niemimaa on 
stra tegisesti tärkeä Suomenlahden sulk i
jana: lahden to isella puolella on Naisaari 
(Nargusaar) ja kirkkaa lla säällä Tall in
nan korkeimmat rakennukset näkyvä t. 

Porkkala on histo ria llsesti tunnettu jo 
viikinajo ilta. Lukuisten myrskyisten 
va iheiden jälkeen juurtui II Patteristo en 
a luee lle Upinniemeen 1950-luvun lopul
la, kun Neuvos to liitto o li luovuttanut 
alueen takaisin vuosikymmenen puoli
välissä. 

Pa tteri ton kuuluisa Mäkiluodon 
linna ke Porkkalanniemen kärj essä on 
kovia kokenut , perusko ulutetun miehis
tön pa lve luspa ikka. 

Koulutuspatterill a Upinniemessä an
netaan perusko ulutus vuositta in n 450 
miehelle. Patterill a koulutetaan myö 
sekä rykmentin että Kotkan Rannikko
patteriston ryhmänjohtaja t; rese rvin 
upseerikoulutus tapahtuu RT-koulussa 
Santahaminassa. Keväisin jä rj estetään 
jo hdino hjuskurssi. 

Patteristoon kuuluu myös Rönnskä rin 
va rtio linnake ja jo ukko ns kylmiä 
linnakkeita . 

Mäk iluodon linnake ja Santa
haminan korjaamo (SA k uva). 
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SIRtR eilen, tä 1r1 ään, huomenna 
----------------------------------------
VARTIO LINNAKKEET: 

ORRENGRUND 
Orrengrund Loviisan ulko'Saaristossa 

kuuluu alueen muiden vartiolinnakeiden 
ohella suoraan rykmentin esikunnan 
johtoon. 

Orrengrund oli tunnettu luotsiasema 
jo 1700-luvulla ja saari on nykyäänkin 
kauppameriliikenteen hermokeskus: 
saarella toimii luotsiasema, joka ohjailee 
Itäisen Suomenlahden meriliikennettä. 

Vartiolinnake käsittää rauhan aikana 
miehittämättömän rannikkopatterin 
laitteineen ja jatkuvatoimisen merival
vonta-aseman. 

Valvonta tapahtuu Santahaminassa 
sijaitsevan merivalvonta-aluekeskuksen 
johdolla yhteistyössä merivartioston ja 
luotsiaseman kanssa . 

• 
Orrengrundin va/vontatorni 
(yllä), jossa merivalvonta on 
aina käynnissä (alla) . 

RYKMENTTI MM E 

Peruskivet 
Suomen rannikkotykistön 

kehityshistorian varhaisem
mat vaiheet liittyvät Ruotsi

a uomen ja toisaa lt a Venäjän 
. wlustusjärjestelyihin. Uu

d e nkaupungin rauhan 

lyhyt historiikki 

jälkeen ( 1721) Suomen kysy
mys tuli kokonan uuteen 
valoon Ruotsi n puolustusta 
suunniteltaessa. Venäjästä oli 
kehittynyt ltämerenvaltio , 
jonka lajentumishalun tyreh
tymisestä ei ollut takeita. 
Arvioitiin, että Suomen 
puolustus saattoi kestää vain 
Ruot ista saatavan avun 
turvin. 

Suomenlinnan Iso Itä-Mustasaari kesällä. 

Rannikkopuolustus oli 
maanpuolustuksen ydinkysy
myksiä. Kenraali Axel Löwe
nin mukaan etenkin Suomen 
etelärannikon hallussapito oli 
varmistettava ja hän esittikin 
1723. suunnitelman , jonka 
mukaan sinne olisi rakennet
tava päälinnoitus . Toimin-

.....i_allisesti tämä linnoi tus 

. kaisi yhteyden emämaahan, 
wimisi laivastotukikohtana 
ja kenttäarmeijan tukilinnoi
tu ksena vihollista vastaan 
sekä sulkisi vihollisen rannik
kolaivaston pääsyn län
nemmäksi. 

Rahoja tarkoitukseen ei 
löytynyt ennenkuin Hattujen 
_sodan (1741-1743) jälkeen, 
jolloin hanketta ryhdyttiin 
edistämään eversti Löwenin 
ja everstiluutnantti Ehrens
värdin suunnitelmien mu-

kaan. Kuningas Fredrik 
hyvä ksyi suu nnit e lm an 
9.11.1747 ja rakentaminen 
tapahtui vuosina 1748- 1772. 

Evl Ehrensvärd johti 
rakentamista kuolemaansa 
saakka vuoteen 1766, mutta 
työ jatkui sen jälkeenkin. 
Linnoituksen valmistuttua 
siihen kuuluivat päälinnoitus 
Susisaari ja Iso Itä-M usta
saa ri sekä itsenäiset ulko lin
noitukset Kustaan miekka , 
Länsi Mustasaari, Pieni Itä 
Mustasaari ja Särkkä . 
Viapori edusti aikansa a ktii
vista puolustusta huippuunsa 
vietynä: majoitustilaa oli 
kaikkiaan 7860 miehelle ja 
tykkejä oli vuonna 1808 734 
kappaletta. Suunnitelmien 
mukaan tykkejä olisi vo inut 
olla 1338. 

Sitten seurasi vuoden 1808 
kevät. Vieläkään ei tiedetä 
täsmälleen mitä tapahtui, 
mutta »Pohjolan vibraltar» 
antautui lähes olemattoman 

piirityksen jälkeen venäläi
sille. Valloittajat huoma ivat, 
että linnoitus oli pahoin 
rappeutunut pitkänä rauhan 
kautena ja korjaukset aloitet
tiinkin. Pontta rakennustyö
hön tuli lisää Krimin sodan 
( 1855) vaurioiden korjaami
sen yhteydessä ja linnoitus
joukkojen vahvuus nousi aina 
12 000 mieheen . 

Muualla Suomen ranni
kolla linnoitustoimi nta edis
tyi hitaasti. Venäjän menetet
tyä lähes koko Itämerenlai
vastonsa Japanin sodassa 
( 1904- 1905) ryhdyttiin raken
tam aa n linnoituslaitteita 
pääkaupungin Pietarin uoje
lemiseksi. Näihin suunnitel
miin kuului myös vanhan 
Viaporin uudisrakentaminen . 
Mittava rakennus- ja varuste
lu työ oli ed istynyt huomatta
vasti, kun 1918 venäläiset 
laukaustakaan ampumatta 
lu ovuttivat linnoituksen 
suomalaisi lle. 
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SIRtR eilen, tänään, huomenna 
--- - ------------------------------- -----
Rykmentti muodostuu 

To ukokuun 11. päivänä 
1918 Katajanokalle saapui 1. 
Suomalaisen Raskastykistö
patterin miehistö. Tehtävä: 
kunnialaukausten ampuami
nen Suomen leijonalipulle 
seuraavana päivänä. Am
mukset olivat kuitenkin 
hukassa. Koko yön etsimisen 
jälkeen ne ihme kyllä, löytyi
vät eraan vajan lattialta. 
12. 5. 1918 kello 13 nousi lippu 
salkoon Ku staanmiekan 
patterinmäellä ja kaksikym
mentäyksi kunnialaukausta 
jyrähti. 

Juhlan jälkeen jatkui arki. 
Sotilaallinen organisaatio 
alkoi hahmottua syyskesällä, 
kun koko rannikkotykistöstä 
muodostettiin ensin Suomen
linnan Rannikkotykistöpa
taljoona ja sitten seuraavana 
keväänä Rannikkotykistö
rykmentti I eli Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentti . 

Koska RT 1 :n olosuhteet 
olivat aselajin muita joukko
osatoja paremmat se toimi 
koulutus- ja kokeilutoimin
nasa sekä materiaall- ja 
henkilökuntavarikkona. 

Vapaussodan jälkeinen 
kausi oli kehityksen ja organi
soinnin aikaa. Perustamis
kauden jälkeen oli olemassa 
pohja tehokkaammalle asela
jikoulutukselle kun päällystö 
ja alipäällystö omasivat 
tyydyttävän aselajituntemuk
sen , sotasaalismateriaalin 
järjestelyt oli saatu päätök
seen ja patterit kunnostettua. 

Vuonna 1923 komentaja 
rykmentissä vaihtui ja majuri 
Väinö Marjasesta tuli RT 1 :n 
komentaja . 

12 

Koulutuksen o ngelmana 
tässä vaiheessa oli aselajio hje
s a a n n ö n puuttumin e n . 
Vuonna 1924 ilmestyi ensim
mäinen lu onnos Ra nnikkoty
ki s tö ohj esään nöks i; t ä tä 
edisti majuri Stserbakovin 
teos vuodelta 1922 nimeltään 
»Rannikkotykistön pikaka
nuuna. » 

Rannikkotykistön alkuai
koja vaikeuttivat määrittely
kysymykset siitä, mikä on 
ra nnikkopuolustuksen osuus 
maamme puo lustusksessa. 
Kiisteltiin , olisiko laivastolle 
annettava tärkeämpi rooli ja 
kuinka paljon maa- ja ilma
voimia o lisi rannikon puolus
tustehtäviin kiinnitettävä. 
Julkisuudessa kesti kauan, 
ennenkuin ra nnikkotykistö 
vakiinnutti asemansa meri- ja 
maavoimien rinnalla. Tämä 
johtui paljolti siitä, että RT:n 
tehtävät käs ittävät niin 
monia toimintoja ja toisaalta 
siitä, että toiminta ei ole niin 
näkyvää kuin esim. Merivoi
mien . Kuitenkin itsenäistymi
sen jälkeen oli rannikkotykis
tölle tullut runsaasti erilaista 
materiaalia ja tarvikkeita, 

joiden po hja lta lähteä kehit
tymään - linnakkeet, patte
rit , tykit. Aselaji integroitui 
vähitellen kuitenkin ra nnik
koväestön keskuuteen ja 
sittemmin puolustusvoimiin 
ei min1än apuaselajina, vaan 
omana erill isenä lajinaa n. 
Kolmikymmenluvun alussa 
olikin jo saavutettu tehokas 

»Eläkkeellå» oleva tykki Suo
menlinnassa RT-museon edes
sä. Putki jopa kiinalaista alku
perää. 

ko ulutuksellinen ja toimin
nallinen yhteisymmärrys. 

Ra nnikkotyki s tö llä oli 
vuoden 1918 heinäkuus!ii., 
lähtien ollut oma virkap'W 
kunsa toisin kuin monissa 
muissa maissa, joissa puku oli 
yhteneväinen laivaston asun 
kanssa (esim. Ruotsissa). 
Tämä jatkui sekä vuoden 
1922 että 1927 puku-uudis
tuksen jälkeenkin ja vasta 
vuoden 1936 uudistuksen 
yhteydessä asu muutettiin 
maavoimien puvun kaltai
seksi , missä ainoastaan värit 
e rottivat sen muu s ta 
tykistöstä. 

. .. ja kehittyy 
Merkittävin ja sa ma lla 

näkyvin kehitys tapa htui 
kuitenkin ase- ja a mpumatek
nisellä puo lella, jo ka a lk oi 
heti lain puolustusla ito ksen 
ase tt a mises ta va kin a ise lle 
ka nn a ll e vuo de n 1927 
jälkeen. Merkittävin uusista 
va ikutt aj a ha hmo is ta o li 

A ripuolustuksen esikunna n 
W osaston päällikkö eversti

luutnantti J L Rikama. 
Hä nen ehdotuksestaan 152 
mm ja 254 mm tykkien 
a mmukset varustettiin irto
kä rjill ä 1929, ja tämä pa ransi 
niiden kanta maa huo matta
vasti . Canet-tykkien ka nta
maa pa ra nn ettiin myös 
suurenta ma lla niiden koro
tuskulmaa, ja ammuskella
reita järjestettiin uudestaan 
tulinopeuden parantamise k
si. 

Tanakka mörssari »paksu
bertta» RT-museon takana. 

Merkitt ävimpiä aikaa nsa n
no ksia oli uusien mittaus- ja 
tulenjohto-ohjesääntöjen laa
timinen vuosina 1931-33, 
jo lloin saa ristoo n rakennet
tiin uudet mittaus- ja tulen
jo ht oto rnit , jo tk a ova t 
käytössä vieläkin . Vaa ka mit
tari ja muunnin tuli va t käyt
töön. Pyrittiin keskitettyy n, 
ta rkk aa n ja yll ä ttävää n 
tuleen. 

Myös linnakkeet moderni
soituiva t. Vaativa työ koti
maisin voimin o li Mäkiluo
do n ja Kuivasaa ren jä reiden 
tykkito rnien rakenta minen, 
jonka työn ve näläise t o li va t 
a lo ittaneet. Syksyllä a mmut
t iin sitten ensimma1se t 
la ukaukset )nosta saadulla 
305 mm tykill ä Mä kiluodolla. 
Ty kk ito rnit o liva t täys in 
ähk ö istetyt ja edusti va t 

alansa sillo ista huippu a. 
Vuo nna 1935 sitten olikin 
vuorossa kerta usha rjoitus 
1500 miehelle. 

Sotien aika 
Toise n maa ilma nsoda n 

syttyessä, erityisen tärkeää 
Suo messa o li va rautua kos ke
ma tto muuden lo ukka uksia 
vas taa n merellä ja ra nni
koilla. Puolueetto muusva l
vontaa tehostettiin ja kaikki 
puo lustu shaarat käsi ttäneet 
ylimää räiset kertausharjoi
tukset määrättiin alkamaa n 
7. 10. 1939. Ta lvisoda n sytty
essä marraskuun 30. päivänä 
rannikkotykistö siirtyi soda
naja n kokoonpa noon suunni
telmien mukaan ja RT 1 
jaka utui Helsingin ja Pellin
gin alalo hkoiksi. Teknisen 
kehityksen myötä sodan 

Kuninkaanportti: »Jälk imaa
ilma, seiso tässä äläkä luota 
vieraan apuun» (A ugustin Eh
rensvärd). 

luo nteessa o li tapa ht unu t 
muutos: ilma-asee n käyttö 
tuli va hvas ti muk aa n. Mäki
luodo n ja pääkaupun kiseu
d un ilmatorjuntaa n joutui 
osa llistumaa n jopa 152 mm:n 
kalusto. Merita istelukoske
tuksia saati in het i sodan 
to isena päivä nä, kun Russa
rön linna ketta lä hestyi ristei
lij ä ja ka ksi hävittäjää , jotka 
os um ia saa tuaa n ve täytyivät. 
Viho ll inen suo ritt i Virosta 
käs in anka ria ilmapo mmi
tuksia Suo men ra nnikkose u
dulle. Kos ka kuitenk aa n 
s uure mpi a o p e r aa ti o it a 
rannikoillemme vih o llise ll a ei 
o llut tekeillä, ilmato rjuntaa 
voitiin vähent ää ja lä hett ää 
vä lineet muille yhtym ille. 
Rykmentistä koott iin 2. 7. 
1941 rann ikko iskupataljoona 
T uli koura, joka ensi n siirre t
t iin Hangon rinta ma lle ja 
vajaa n kahden kuukauden 
kuluttua Viipurinla hden tai -
teluihin. Elo kuussa pata ljoo
naa tuettiin vielä lisää ja 
Prik aa tin vast uu a lue t ta 
voitiin laajentaa, kun neuvos
tojouko t siirtyivät po is Viron 
ra nniko lta . 

13 



SIRtR eilen, tä1tään, huomenna 

Mäkiluodon luovutus 28. 9. /944. Oik . räjäy tetty tykkiasema /95 7. 

Talvi- ja jatkosodan väliai
kana kutsuttiin joukot jälleen 
ylimääräisiin kertausharjoi
tuksiin ja linnakket saatettiin 
sotavahvuut ee n . SIRtR 
muodosti 1. Rannikkoprikaa

•t1-mm1sen ryhmän , johon 
kuului aluksi kolme linnak
keistoa vastaten talvisodan 
aikaisia a la lohkoja . 

Hangon vuokra-a lueen 
vapauttamisen jälkeen oli 
perustettu Hangon linnak
keisto, joka 17. 5.1942 alistet
tiin UudRPr:lle. Johtamisen 
helpottami se ks i jaettiin 
prikaatin alue kahteen kais
taa n: läntisen a lu een 
joukoista muodostettiin RTR 
11 ja itäisen kaistan joukoista 
RTR 1. 

Viron ja Hangon evakuoin
tikuljetusten yhteydessä 
Mäkiluodon linnake tulitti 
vihollismuodostelmia 12" ja 
8" pattereillaan. Tykistötu
lessa tuhoutuiva t 4. 11.1941 
hävittäjä Smetlivyi ja raivaa ja 
Gafel. Joulukuun alussa 1941 
lähti Hangosta suurehko 
kuljetusosasto kohti itää. 
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Hävittäjän ja ra ivaajien tuke
maa n saattueeseen kuului 
mm. suuri kuljetusalus Josef 
Stalin. Mäkiludon linnake 
avasi tulen ja muodostelma 
hajaantui. Josef Stalin sai 
vakavan osuman ja ajelehti 
liikuntakyvyttömänä Viron 
rannikolle, jossa joutui saksa
laisten käsiin . 

Sodan loppuajan prikaati 
säilyi lähes muuttumat
omana. Välirauhansopimuk
sen 19 .9 . 1944 mukaan 
prikaati sai kuitenkin masen
tavan käskyn purkaa ja siir
tää varikkoon kaikki alueel
laan olevat järeät ja raskaat 
tykit Mäkiluodon 12" tornia 
lukuunottamatta, joka luovu
tettiin täydessä kunnossa 
Neuvostoliitolle. Suomalaiset 
po istui va t Mäkiluodosta 
6. 10. ja komea prikaatimme 
muutettiin vaatimattomaksi 
Suo men Ra nnikkolinna k
keistoksi. Siihen kuului 
Su o me nlinn assa ol eva n 
Esikunnan ja esikuntakomp
panian lisäksi neljä miehitet
tyä linnaketta : Kytö, Kuiva-

saari , Isosaari ja Lehtinen 
sekä näiden valvonnassa 
neljätoista vartiolinnaketta. 
Myöhemmin jäi toimintaan 
ainoastaan kaksi koulutuslin
naketta Isosaari ja Miessaari . 
Talvisodan alussa Utön lin
nake upotti kolmen laivan 
saa ttuesta yhden hävittäjän ja 
kuulu risteilijä Kirov sai osu
mia. 

Kohti nykypäivää 
Sodan jälkeen alkoi siirty

minen rauhan kannalle ..ii]._ 
raivaustyö. Samalla jällew, 
määriteltiin, mikä on rannik
kotykistön asema vastaisuu
den meripuolustuksessa. 
Puolustusvoimien uudelleen
järjestelyissä 1952 liitettiin 
rannikkotykistöjoukko-osas
tot suoraan maavoimien divi
siooniin. Samana vuonna 
rykmentti sai takaisin perin
teisen nimensä RT 1 ja 
tuohon kokonaisuuteen 
kuului Suomenlinnan Esi
kunta ja Esikuntakomppa-

nia, I Patteristo Isosaa ressa ja 
Rannikkopataljoona Mies-
saaressa. Vuo nn a 1956 
tilanne muuttui Porkkalan 
alueen takaisinluovutuksen 
myötä, jonne II patteristo 
SIJOlltui ja lopulta vuonna 
1957 vahvistettiin nimi nykyi
s e 11 e e n , Su o m e nlinn a n 
Rannikkotykistörykmentik
s1. 

A Kuusi- ja seitse nkymmen
.,ut ovat olleet uudisraken

tamisen p kehittymisen 
aikaa: sotien jälkeiset puut
teet on ko rjattu , liikkuvuus 
on parantunut ja aselajin 
nopeas ti teknistymisestä on 
tullut tosias ia . 

Eri yksiköiden taustaa 
Porkkalanniemen · keihään

kärken ä piirtyy ho risonttiin 
Mä kilu o do n lo hk a re in en 
profiili . Tämän linnakkeen 
linno itt a mi sen a lo ittiva t 
venäläi se t en s imm äise n 
maa ilmansoda n a ik a na, 
mutta jo sitä ennen olivat 
kalastajat käyttäneet saarta 

nuottaka lastukse n tukikoh
tana vuosisa toja. Nimensä 
saari on saa nut todenn äköi
simmin erään kapteeni Mac 
Elliotin mukaa n, jonka laiva 
haa ksirikkoutui v. 1794 
saaren edustalla . Miehistö 
säi lyi hengi ssä, mutt a 
kapteeni menehtyi ja haudat
tiin saarelle tarinan 
mukaa n saa ren mm1 olisi 
vää ntynyt täs tä. Saarella on 
hauta, joka pitkään on ollut 
nimeltään MacElliotin hauta. 

Saa ren linnoitteet ovat 
tuho utuneet ja ne on raken
nettu uud es taa n useit a 
kertoja. Suomalaiset alo itti
vat saa ren rakentamisen 
ko lmikymmenluvulla joutu
a kseen lu ovuttamaa n· sen 
soda n jälkeen ven äläisille. 
Saa ri saatiin taka isin »räjäh
täneenä» viisikymmenlu vulla 
ja rakennettiin jälleen uudes
taa n: muistoina menneiltä 
ajo ilta saa rella on betonilo h
ka reita ja mielenk iinto isia 
yksityiskohtia. Mäkilu otoa 
nimit e t ää n r y km e ntin 

»villiksi länneksi» kovien 
o los uhteide n ja karuuden 
vuoksi, jotka eivät voi o lla 
vaikuttamatta kävij ään. 

Po rkk alan alue on puo les
taa n tunnettu viikinkireittien 
erää nä kohtana. Niemen nimi 
juontaa juurensa yli tuhannen 
vuoden takaa ruotsinkieli
sestä Borgka rla-nimityksestä 
(linnanmiehet), joka on 
muova utunut Po rkka laksi . 

Orrengrundin va rti o lin
nake sijai tsee 1700-luvulta 
tunnetulla luotsisaa rella. RT 
saapui sinne vuoden 1938 
Tsek kos lova ki a n kri is in 
aiko ihin . Saa ren merival
vonta tapahtuu osin venäläis
ten 1856 rakentamasta jyhke
äs tä majakka tornista , jota ei 
ole kos kaa n käytetty a lkupe
räiseen tarko itukseensa . 

4 metrin koinsidenssietäisyys
mittari Isosaaren C-pat1erin 
ns Huurin tornin edessä. Ku va 
/ 920-/u vulta. 



~ SIRtR eilen, tänään, huomenna 
SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI 
TÄNÄÄN 

PERINTEITÄ - UUDISTUVAA RANNIKKO
PUOLUSTUSTA - ARKISTA AHERRUSTA • 

Ra nnikko tykistön va nhin 
joukk o-osasto ka tsoo luo tta
va i ·ena tul evais u u tee n . 
Ryk men u imme vieu i 65-
vuotisjuh laa nsa vi ime vuosi
päivänäan. Joukko-osaston 
perin teiden ka tsotaa n j uo nta
van a lkunsa Suomenlinnan 
perusk iven muu ra uksesta 12 
päivänä toukokuu ta 1748. 
Perinteet velvoi ttava t, mutta 
sa malla ne myös viesti vä t 
inh imillisen to iminnan ja tku
vu udes ta. Aja t muuttuva t ja 
ihmiset vaihtuva t, mutta 
Suomen linna pysyy ja sen 
rykmentti elää . Perinteet 
an taa t voimaa ja sisältöä 
myös tämä n pä ivän tehtävien 
täy tt ämisee n. 

Suomenlin na n Rannikko
tykis törykment in tehtävänä 
on : 
I. huo lehtia a lueensa ja sen 

ilma tila n va lvonnas ta, 
2. tu rva ta a lueellinen koske-

matto muus ta rvi ttaessa 
voimakeinoja käy ttäen, 
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3. huolehtia pu o lustusva l- seuraa pa lvelu ko ulutushaa-
miuden ylläpidosta ja ran mu ka isissa miehistöteh" 
kehi tt äm ises t ä sekä tävissä. 
alueensa puo lustam isesta, 

4. an taa soti laskoulutusta, 
5. antaa vi rka-apua muille 

virano maisille sekä 
6. suorittaa muut sille käs ke

ty t teh tävä t. 

Rykmentin ko koonpa no 
vahvistettiin I päivänä loka
kuuta I 979 maavo imien 
ra uha n aja n o rga nisaa tio n 
uu d is t a m isee n liitt ye n . 
Sa moihin a iko ihin ra nnikko
tykis tössä siirrytti in ns 2-2 
koulutusjärjestelmää n. Ka ksi 
ku uka utta kestävän perus
ko ulutuskauden aika na a lo k
kaa t saavat yleisen sot ilaan 
p e ru s ko ulutuk se n , jo nk a 
eräänä tavoitteena o n ta isteli
jan perustutkinnon suo ritta
minen. Venemiehet ja viesti
miehet ko ulutetaa n Esikunta
patterilla. Ka ksi kuuka ut ta 
kes tävää er iko isko ulutusta 

Aliupseerei ksi ko ulutetta
va t siirtyvä t peruskoulutus
kauden pää ttyttyä Koulutus
pa tteriin ka ksi kuuka utta 
kes tävälle reservia liupseeri
kurss ille. Ryhm ä njo ht aja t 
siirtyvä t tä män jä lkeen linna
kepa lvelukseen . Reserviup
see r e i ksi k o ulut e tt ava t 
ko mennetaan Ra nnikk 
k istö ko uluun, josta he pala -
va t ko lmen kuukauden kulut
tua kokela in a linna kepa l
velukseen . 

Uudistetun ko ulutusjä rjes
telmän ansios ta on ka utta 
vuoden käy tettävissä ko ulu
tuksen saa neita ko kela ita, 
ryhmänj ohtajia ja tykkimie
hiä. Tämä o n luonut edelly
tykset yll äpitää tä rkeimmillä 
linn akkei lla jatkuvaa va i-
miutta. 

MERIVALVONTA 
AUTOMATISOITUU 

Ra nnikk opuo lustukse n 
kehittämisessä on pa nos tettu 
erityises ti va lvontajä rjestel
mään. Ra uha n ajan meriva l
vonta on p ääosin a uto mati
so itu rykmentin meriva lvon
ta-a lueella. Uudistuksen on 
tehnyt mahdo lliseksi RA
V A L-j ä rjes telmä n (Rannik-

A tykistön va lvonna n ja 
...,.mmu n na n las kinj ä rjes-

te lm ä). Meri va lvo nt a-ase
mien las kimien tiedosto ista 
saadaan kullo inkin aja nko h
tise t maa lit iedo t siirrettyä 
a uto maa ttises ti meriva lvon
ta-a lu ekes kukseen Santaha
minaa n. Tämä luo edellytyk
set tos ia ik a isen me,ritilanne
k u va n mu o d os t a mi se ll e 
ry kment in ko ko meri valvo n
ta-a luee lta sekä ma hdo llistaa 
t a p a htumi e n lu o t ett ava n 
taltio innin . 

ASE.JÄRJESTELMÄT 

UUDISTUVAT 

Asejä rjestelm ien kehittä
misen pa ino piste o li pa rl a
mentaa risten pu o lustusko mi
teo iden suositusten muk a i
ses ti I 970-lu vulla kevye n 
ra nnik kotykistö n va rustam i
sessa 100 m m:n to rnika nu u
na ll a. 

Nyt on vuo rossa ras kaa n 
152 mm:n pää tykkika lusto n 
uu sinta ko timaassa konstru
o itavin to rnitykein. 

Uuden ka luston käy ttöön
o tto a iheuttaa se urann a isva i
kutuksia erityises ti linnoi tt a
misena Ja ra kent amise na . 
Lukuisat linno itustyö maa t 
eri pu o lilla ryk mentin to imin
ta-a luetta ovat kulunee na 
vuo nna to imineet uuden 
kehityska uden a iruein a . 

!'erinteistä, mutta uudis tu vaa aherrusta käynnissä. 

LAAJA ALUE 
AIH EUTTAA 
ONGELMIA 

Rykmentin vas tuua luee n 
leveys o n no in I 50 kilo met
ri ä ulo ttuen Kymen lää nin ra
ja lta idässä Ink oon tasa lle 
lännessä. Laaja a lue vaikut
taa moni n tavoin rykmentin 
elämää n. Va rtio linna kkeilla 
pa lveleva henkilös tö toi mii 
hyvi n itse nä ises ti ja yksilö ltä 
edellytetää n vas tuuntuntoa 
sekä o ma-alo itteisuutta. Siir
tymisiin kuluu a ikaa ja ko
mennusma tka o n suunnite l
tava hu o lellises ti ja hyv issä 
ajo in . 

Nä issä o lo issa kuljetukset 
muodostava t pullo nka ula n. 
Kulu vana vuonn a rykmentin 
to imintaedellytykset ovat tä l
tä osin merkittäväs ti para ne
massa. Alkusy ksystä rykmen
tille luov utettiin ka ksi vartio
linn akkeiden yhteysmootto
rivenettä ja ka ksi venettä lisää 
saadaa n vielä avovesik auden 
a ikana. Ensi vuoden puo lella 
ry kmentti rykmentti tulee 
saa maan käyttöönsä uuden, 
nopea n Lohi-luo kan kulje
tusalukse n. 

IHMI NEN ON YHÄ 

KESKEISEMPI 

RESURSSI 

J ä rjestelmien kehittyessä 
niiden käyttäj ä ltä vaaditaa n 
yhä enemmän. Yksil ön osaa
miselle ase tetaa n entistä 
s uure mm a t vaa timuk se t. 
Tä mä pu o les taa n edellytt ää 
teho kas ta ja ko rkea tasoista 
ko ulutusta. 
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A SIRtR eilen, tänään, huomenna 
---------- -----------------------

Jä rjestelmien on oltava 
toimint ava rm oja. Hyv ä 
huo lto turvaa toimintava r
muud e n . J ä rj es t e lmien 
teknistyessä ja monimutkais
tuessa ede llytetään se kä 
hu o lto- että käyttöhenkil ös
töltä ero koistumista. Tässä 
til an teessa Suo menlinnan 
rannikkotykistörykmentillä 
on erä etu po lellaan. Suuren 
joukko-osaston hen kil östöre
su rssi t antavat mahdollisuu
den erikoistu a samanai kai
sesti usea lle eri toi mia lalle. 

VARUSMIESKOULUTUS RYKMENTISSÄ TÄNÄÄN 

Lippurykmentti pyst yy 
vas taa maan 80-luvun haas
teisiin . 
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SELITE: 

P ; peruskoulutuskauSi 

V1 • val~iusyksikkökausi I miehistökoulutus 
E • erikoiskoulutuska:usi } 

V2 • valmiusyksikkökausi I 
AuK • aliupseerikurssi 
RjV • ryhmänjohtajien valmiusyksikkökausi } 
RjA • alokaskouluttaj akausi aliupseerikoulutus 

RjJ • jatkokoulutuskurssi 

RUK • reserviupseerikurssi : . } r eser viupseerikoul ut us 
JjV • jaosjohtaj ien valmiusyksikkäkausi 

~ ; leiri (1 • talvi- , 2 • kesä- ja 3 • syysleiri) 

Rannikkoty kistön varusmieskou/utuksen jaksotte/u. 

Rannikkotykistön varusmies
koulutusjärjestelmä u11s1tt11n 
viime vuosikymmenen lopulla. 
Ennätimme ensimma,s,na 
seuraamaan nykyisten olotuh
teitten vaatimuksia. Maavoi
mien koko varusmieskoulutus
järjetelmää uusittaessa käytet
tiin meidän kokemuksiamme 
hyväksi. Merivoimatkin ovat 
j uuri saaneet oman uudistuk
sensa valmiiksi. 

Taustaa 
Ase laj imm e vo im a ka s 

mate.riaalinen kehitys, henki
löstöpula, supistu vat varus
miesik äluokat ja maa vo imien 
rauhanaja n o rganisaa tiouu
distus aiheuttivat uudistus
tarpeen. Niukat resurssit o li 
kyettävä käyttämään parem
min hyvä ksi, jotta sodan ja 
rauha n aja n tehtävät vo ita i
siin täytt ää. Varusmiesjo hta-

~ 1) 

"' 

j ien merkitys kasvoi. 
Tältä pohjalta kehitettiin 

si tt en nykyinen kahden 
kuukauden koulutusjaksoi
hin perustuva järjestelmä. 
Työnimenä olikin 2/2-järjes
telmä. Järjestelmän tärkein 
tul os on siinä, ett ä meillä 

- nnakkeilla jatkuvasti on 
~ mmattitaitoinen ja tehok

kaasta va lmiudesta vastaava 
miehistö. Varusmieskoulu
tukse n jaksottelu o n esi tetty 
kaavio na kuvassa 1. 

Toteutus rykmenteissä 
Rykme ntissä to teu tetaan 

var usmiesko ulutus siten, että 
peruskoulutus annetaan 
Esiku ntapa tterissa ja Kou lu
tu spatterissa. Erikoiskou lu
tu skauden kurssit pidetään 
Esikun tapatterilla sekä Isos
aaren ja Mäkiluodon linnak
keilla . Osa tykkimiehistä 
komennetaan erikoiskurs
seille rykmentin ulkopuolelle. 
Aliupseerikurssi toteutetaan 
Ko ul_utuspatterissa . Tulen
johto-, kesk iö- ja tykki miehet 
koulutetaan linnakkei ll a. 

& Valmiusyksikkökaudella 
W n siten kurssit käyty ja 

palvelus jatkuu linnakkeilla 
va lmiusyksikön koulutuk
sessa tai erikois tehtävissä 
Esikun tapa tt eri ll a. Vain 
upsee reiksi koulutettavat 
sekä muutamat ryhmänjohta
jat jatkavat kurssimaisessa 
kou lutuksessa. Valmiusyk
sikkökauden aikana hoide
taa n myös rykmenti n joka
päiväisen elämän ylläpi tämi
seen tarvittavat ns. komen
nustehtävät sekä paranne-

TurRtR 
-vlh- ja vkonekurssi 4 

Auk 24 

Majuri Saarinen 

EPtriin JU 
Viestikurss 1 5 
Kirjuri 1 

Kou1Ptr1 V1estikur-ui 7 Ltl 1 
Kir j/ajotsto 1 
Isoa lti 2 
E I lti 2 Kirjuri 

Lti RjJ 20 + l RjJ 17 Picnkcnkäytt 2 
Slum 
EtrDitt 
LUkmies 

Mv-kurss1 24 Hv-kurssi 12 Utäkmies 6 
Tjm 7 Ase.seppä ~ KjX 5 

' Kjlit 
K1öm 3 K1r juri 2 Ptrkulj 5 
Tk1m 15 " Shkomendtsto 1 HUäk apul 1 

Ptrkulj Kirjuri 1 Ltit 1 Lti/E II 2 
Kom mies 
Kirj/RannJP 
Tjm 
Kiöm 
Tkim 

1 Häkil lke 

Koin mies 10 
Siirtomies 7 
Kiöm 12 

1 

J 
1 bos lke 1 

Lti/E /I Psto l 
Varusvarasto 7 

Esimerkki siirroista peruskou!utuskauden päänyessä. 

taan er il aisilla työs uorituk
sil la linnakkeiden tais telu
va lmiutt a. 

lk ii lu oka n lyhyen pal velu
sajan miesten kotiutuessa siir
tyvä t ryhmänjohtajat nu o
nmman ik älu okan a lokas
koulutukseen ja upscerikoke
laat ja pitkän pa lvelusaja n 
tykkimiehet jatkavat val
miustehtävissä. 

Haittoja 
Koulutuksen jaksottelu 

aiheu tt aa huomattavan 
määrän sii rtoja jaksojen va ih
teessa . Kuvassa 2 on esi tett y 
es imerkk i siirroista perus
koulutuskauden päättyessä. 
Tämä si irt ojen runsaus onkin 

järjeste lniän varjopuo lia. 
Alituisesti yksiköstä toiseen 
sii rtyvän va rusm iehen on 
vaikeaa sa maistua yksik
köönsä ja oppia tuntemaan 
esimiehiään. Toisaalta siirrot 
tietys ti tu ova t va ihteluakin 
palvelukseen. Runsaasti työtä 
ne joka tapa uksessa a iheu tt a
va t yksiköissä. 

Lopuksi 
Nykyisellä koulutusjiirjes

telmäll ämme on saavu tettu 
kiistattomia etuja: linnakkei
den va lmius on pa rantunut , 
va rusmiesjo htajien käytän
nön kokem us on lisää ntynyt 
ja rykmentin kou lutusma h
doll isuudet käytetään tehok
kaasti hyväksi . 
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SIRtR eilen, tänään, huomenna 
RT:stä MAA VOIMIEN 

MODERNEIN ASELAJI 
Majuri Jorma Vuorelainen 

Rannikkopuolustus parhail
laan on kokemassa itsenäisyy
den ajan voimakkainta kehi
ty skauttaan. Sen kaikki 
tärkeimmät osat ovat uudistu
massa. Kaikki sen osat -johta
mis-, valvonta-, ase-, koulutus
ja huoltojärjestelmät - ovat 
1970-1980 -luvuilla kokeneet 
lähes täydellisen modernisoin
nin. Kaikilta osiltaan eivät 
työn tulokset vielä ole linnak
keilla näkyvissä, mutta toteut
tamisvaihe jatkuu täy dellä 
teholla. 

Kehityksen voidaa n ka tsoa 
a lka neen 1960-luvun pu o livä
lissä, jo llo in uusitti in kevyttä 
tykkika lustoa 100 mm:n 
to rnika nuunoilla ja kehitet
tiin mm ti eto koneeseen 
perustuva ammunnan laskin 
RADAL sek ä suoritettiin 
väy lä t o rjunt ao hjust e n j a 
merito rjuntaohjusten kokei-

_ luja. Nä in a va ttu, kehittä mi
selle myönteinen ilmapiiri 
levisi pia n ko ko ase lajiin ja 
va ikutti myöhemmin nyt 
käynnissä o levien suurten 
kehittä misha nkkeiden käyn
nistymisee n. Kun maamme 
turvallisuuspoliittinen perus
linj a sa ma lla kiteytyi I parla
mentaa risen puo lustuskomi
tean mietinn ö n myötä painot-
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Merivalvontatutka-asema 
(SA kuva). 

taen rannikko pu o lustuksen 
to iminta kenttää n kuuluvia 
a luevalvonta- ja alueellisen 
koske ma ttomuuden turvaa
mistehtäviä ja korostaen 
näiden to imintasekto reiden 
valmiuden merkitystä, o li 
luotu se kä aja tuksellinen 
va lmius että taloudellise t 
edellyty kset siihen tekniseen 
kehityksee n, jo nka jäljet o vat 
pian nä kyvi ssä ka ikilla 
tärkei mmillä linna kkeilla. 

JOHTAMIS- JA 

VAL VONTAJÄRJ ES

TELMÄ 

• 

Johtamisjärjetelmän kehi -
tä misen tärkeimmät koht 
o va t jo hta mispaika t ja vies t,
välineet. Siten o n rakennettu 
ja suunniteltu uusia kantalin
no itettuja jo hta mispaikkoja 
ympä ri maa mme rannikkoa. 
T ämän kiinteän johta misjär
jetelmän rungo n ympärille on 
suunniteltu ja rakennettu 
tarkoituksenmukaiset viesti
yhteydet. Rannikon kiinteä 
viestierkko on uusittu a ktiivi
seksi me rikaa pelij ä rjestel
mäksi , jossa puheen ja tiedon 

-t 

s iirtoo n käy tet ää n se kä 
taaj uus- että ai kaja ko ista 
te kni ikk aa. Sa m a ll a o n 
uusittu ko ko radio ka lusto ja 
pääosa eriko ispuhelinka lus
tos ta. Radio ka lustojen uusi
misell a o n lu o tu m ahdo llisuu
det virano maisten vä liseen 
yht eis to imintaan me ri a lu 
eella. 

Va lvont ajä rjetelm ä n kehit
a misessä o n to ista iseksi 
~ s kitytty valvo nta-ase mien 

to imintaedell ytys ten pa rant a
mi seen. Meriva lvo ntatutk a
ve rkk o o n uus ittu ko ko na i
suudessaa n. Suurit eho ise t 
va lvo nt a tutka t k äy tt ävä t' 
va lvonta to imintojen helpo t
ta misee n tieto ko neita, jo tka 
myös huo lehtiva t va lvo nta
ti e t o j e n ilm o itt a mi ses t a 
eteenpä in . T ä hys tysase ma t 
o n va rustettu pimeäto iminta
vä li ne in ja ves ikuuntelu ase
ma t uudell a ko tima isella 
ves iku unteluka lusto ll a. 

ASEJÄRJESTELMÄ 

A~ejä rj es telmän tä rkeim
pi ä kehittä misko hteita o va t 
o llee t tulenj o hto, a mmunna n 

~ skenta sekä tykistöasee t. 
. lenJo hdo n pää mitta usväli

nee ksi o n valittu ko tima inen 
lase retäisyys mitta ri LASU, 
joll a o n o lenn a ises ti para n
nettu etä isyyden mitta uksen 
ta rkkuuma ja ulo ttuvuutta. 
A mmunna n laskimee n liite t
tynä LAS U mahdo llis taa 
myös tulen ko rjaukset ta rk
ko ihin is ke m ä mitt a uk siin 
perustu en ja osin a uto matisoi 
tulenj o hto to imintaa. Tulen
johto tutk a ka lu sto n uusinta ja 
uud e t a mmunt a las kim e t 

Raskas tornikanuuna ampuu (SA kuva). 

pa ra ntava t myös o lenn a ise lla s iä ke hitt ä mi s ha nkk e it a , 
tava lla tule nk äy tö n jo usta- joill a luodaa n teho kkuutta 
vuutt a. uuden välin eistö n kou lutuk-

Ty ki stöase ide n uu si nt a see n. Tä ll a isin a vä lin einä o n 
a lo it e ttiin 19 60-lu v ull a kehitetty mm ves ikuuntclu
kevye n to rnitykin ha nkin- ko ulutusla ite, tulenjohto tut 
na lla. Ras kaa n to rnitykin ka n si mul o inti vi<leona uh u
kehittä min en a lo itett iin v rill a j a KA MA LA-maa lik-
1972 ja ka lustoa o ll aa n a lu sto. Suu rimpa na hank
pa rh a ill a o tta massa pa lve lus- kee na o n meriammunt as imu
käy ttöön. laa tto rin RAKSI:n ( Ra nnik-

Seuraa va asejä rj este lm ä n ko tykistö n ko ulutu ss imul aa t
a laa n kuuluvana kehittä mis- to rin) kehitt ä minen Ra nnik
ha nkkeena o n al o itettu liik- ko tykistö ko ulun tarpeisiin . 
kuvi en rannikko pu o lustu sy k- RAKSI o n tieto ko nepo hjai
sik ö iden kehittä minen. Käy n- nen j ä rjes telm ä, jo ka ma h<lo l
nissä ova t mm tykkika lusto n lis taa tulenjohdo n ja am pu
modernisointi , väy läto rjunt a- ma to iminn a n ha rjoitt e lun 
o hjukse n ja meri to rjuntao h- sekä ko ulutustul os ten mittaa
jukse n kehittä minen se kä misen ja a rvio innin . 
tulenjo hdo n ja a mmunna n 
las kenna n kehitt ä minen. HUOLTO-

KOULUTUS

JÄRJESTELMÄ 

Myös rannikko tykistö ko u
lutuksen a laan kuuluu tekni-

JÄRJESTELMÄ 

Huo llo n tä rkein kehittä
mis ko hde o n o llut ra nn ikk o
tykistö n yhteysa luska lusto . 
Uusiin a lustyyppeihin kuulu-
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vat mm Ka mpela-luo kan 
kuljetuslautta , Va las-luokan 
yhteysa lus, Hauki-luokan 
yhteysalus, uiskokalusto ja 
nopeat yhteysveneet. Toteu
tuma tta ovat vielä ta istelu
kuljeti.Jsvenee n ja linnakeve
neen hankinta, jo kin pro to
t yy ppi e n kehittely on 
täydessä käynnissä yhteis
työssä merivoi mien ja vene
veistämöiden kanssa. 

YHTEENVETO 
Rannikko tykistön tekni-

nen kehittäminen on nyt o llut 
voimakkaas ti etene mässä jo 
yli 10 vuoden aja n. Uuden 
k a lu s ton k e hitt ä min e n , 
tes ta us ja käyttöönotto vie 
lähes 10 vuo tta, mutta tulo k
set ovat jo nyt muuttaneet 
rannikkotykistöjoukko-osas
tojen koulutusta ja to imintaa 
o lennasella tava lla. Linnoi t
ta minen ja ka lusto n käyt
töönotto kestää kuitenkin 
vielä vuos ia . 

Kun nykyisi n käynnissä 
o leva t kehittämishankkeet on 
saatu pää tökseen, ei o le epäi
lystäkää n siitä, että rannikko
ty ki s tö tul ee o le m aa n 
maavoi mien modernein ja 
teknistynein aselaj i. Tämä 
asettaa ko rkeat vaa timukset 
koulutusj ä rjestelyille, joiden 
tu lee taa ta uuden välineisfön 
tehokas ja a mmattita ito inen 
käyttö. 
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SIRtR eilen, tänään, huomenna 

KASSIKKO TOIMII 
SERGEI 

VAUHDISSA 

• 

23 ltK 62 (SA kuvia). 

,. • 

PHILIPS 22 CS 3850 
Uusi 22 tuuman stereo-, teksti-ja väri-tv. 90 ohjelmakanavan 
esiviritys. Kauko-ohjaus. Luonnolliset Philips värit. 
Liitännät: kuvanauhuri, ääninauhuri, kuulokkeet. 
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JOKAPOIKA 
- paita, joka on mukava tuttavuus. Ja Marimekkoa 
aidoimmillaan. Sitä ovat myös mekot, neuleet, trikoot, 
kankaat, kassit ja monenlaiset kivat pikkutavarat. ® 

marimekkci 
TEHTAAN MYYMÄLÄ, KIRVESMIEHENKATU 7, 00810 HELSINKI 81. AVOINNA: MA-PE 10-17 

SAUNA VALMIS! 

Vaikka ei ihan! Viimeistelyn 
loppusilaus oli vielä hiuka11 
kesken, kun 14.10. tapahtuivat 
viralliset käyttöönvihkimis- ja 
/uovutusseremoniat . Tilai
suutta kunnioitti läsnäolollaan 
puolustusvoimien komentaja 
kenraali Jaakko Valtonen . • 

Mitäpä sa unasta ei o lisi 
vielä sano ttu pa itsi sitä ka ik
kein odo tetuinta lausetta -
että se o n valmis. Nyt, luke
ma tt o mien ura kka~yötuntien 
ja ponnistusten jä lkeen, se o n' 

Tila isuutta sopikin juhlia. 
RT-kill an lähes ka ksivu o ti
nen voimanpo nnistus o li 
ta kan a ja tul os a ivan häkel
lyttävä n hieno: sauna n eriko i
nen muo to ja sen sija inti 
ra nta ka llio lla, piil ossa ja 
kauka na kava las ta maa il
mast_a on sin änsä jo sa un a
ka nsa n pä ivä uni , mutta 
sisään astuessa yllättävät sen 

,Ai.stik as ka lustus ja upea 
W'innelma vielä lisää. Ta ido k

kaasti tehdyt LVI- ja raken
nuspa rannustyö t on verra tto
ma n huo lekkaasti sovitettu 
juuri tämän sa un an ta rpeisiin 
- ne ovat mitta til austyö tä. 

Urakkaa n osa llistui lukui
sia henkilö itä ja yrityksiä. 
Teo llisuusneuvos K H Pentti 
ma initsi vihkimis til a isuu 
dessa , että muka na oli o llut 
noin sa ta yritys tä ma teriaa lin 
ja työvo iman osa lta. J os 
::: rv11<keet ja pa lvelut o li si 

jo uduttu ha nkkimaa n, o lisi 
sa unan budjetti o llut no in 
miljoona markkaa . 

Til a is uudessa puhunut 
teo llisuusneuvos sano i myös, 
että sa un a osaltaa n po istaa 
pelk oa sukupo lve nva ihdo k
sesta maa npuo lustuksessa. 
Uusi sukupolvi ymm ärt ää 
pu o lustuksen vä lttä mä tt ö
myyden ja to imet, jo illa sitä 
ho idetaa n: a ivan käytänn össä 
maa npuo lu stuskurssit ova t 
tästä o ivana esimerkkin ä. 
Näillä kurseillahan perehdy
tetään eri a lojen edustajia 
kriisitilantee n a ik ana ta rvit
taviin to imiin , ja niiden jo 
pitkä pe rinne ja suos io osoit
tava t niiden ta rpeellisuuden. 

JUHLAA 
Juhl a lli s ud e t a lk o iva t 

tasan kello ko lme, kun 
puo lustusvo imain ko mentaja 
saapui . Eversti La hti to ivotti 
vieraat tervetulleik si; pa ik a lla 

Varuskunta-alueelta kol111 rn 
kilometrin päässä kohoaa täl
lainen yllätys (y llä). R T-killan 
puheenjohtaja Reijo Telaranta 
luovuttaa saunan avaimen 
Puolus111svoi11win k omentajal
le, k enraali Valtoselle (a lla). 
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olivat killan piiristä mukana 
olleet ja yleisesti kaikki. 

Killan puheenjohtaja R 
Telaranta kerto i luovutuspu
heessaan hengestä, jolla työtä 
on tehty. Hän korosti , että 
ark ipäivän isänmaallisuus voi 
olla o mien tietojen ja taitojen 
a ntamista yhteiseksi hyväksi , 
ja siitähän tässä on o llut kyse: 
maanpuolu s tu s henki voi 
lujittu a se mentinkovaksi 
laastia kanta mall a. Yhdistys
toimintaa nykyisin vaivaava 
verenvähyys johtuu paljolti 
myös yhteisen konkreettisen 
ko hteen puutteesta, ja tässä 
killan o nni o n o llut kasvaa 
työn mukana. »Sa una on 
o llut killan kuntoko ulu », hän 
mainitsi. Tämän jälkeen RT
killan perustajajäseniin kuu
luva kenraali Väinö Karvinen 
ja eversti luutna ntti Pekka Us
Ki paljastivat saunan muisto
laa tan. 

Puheenjohtaja Telaranta 
luovutti kenraali Vallaselle 
saunan avaimen muistolaat
toineen. 

Tilaisuus o li mieliinpai
nuva . Kuin tilauksesta tuli 
aurinko kin esiin tarkkaile
maa n vieraita, jo tka tutustui
vat seremonioiden jälkeen 
siihen , mistä o li koko ajan 
puhuttu . Kenraali Valtanen 
eversti La hden seurassa 
a lo itti kierroksen ja si llä välin 
vieraat tutustuiva t näytte
lyyn, jossa kerrottiin saunan 
vaiheista. 

Sauna luovutettiin II Pa tte
risto lle ja RTK :lle. Käytän
nössä sa unan käytöstä päät
tävä t kilta em. ryhmien 
lisäksi. 
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K u1111iav1eras 011 saapu11u1. 
Kenraali Karvinen (oik) pal
jas1aa saunan muis10/aa1an. 
Alaku vassa saunan 1yylikäs 
e1ei11e11. 

Vähi tellen a lk oi o ll a 
kahvin aika. Sitä va rten o li 
pannu kuumana vä hä n 
ma tk a n pää sä o ll eessa 
teltassa, ja il o ises ti rupa tellen 
vieraa t nautt iva t lämmikett ä, 
si ll ä syystuuli o li napak ka. 

Illalla sauna o likin jo 
vara ttu . . . 

l 
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Mikä on 

'Robert Kajanuk~en ~1U:1Rll ? 

• 

On vuosi 1898. Säveltäjä 
Robert Kaja nus purjehtii 
Porkk a lan ves ill ä ja osuu 
Obbnäsiin, ranta utuu , ihas
tuu ·saa ristoon ja ka lli o ihin 
pää tt äe n ha nkkia maata 

a antahuvilaa ja sa un aa 
~ arten. Maapa lsta, pinta-a la l

taan 25 hehtaaria saadaan 
h a nkituk si ty rmi s t y nee n 
ilmapiirin vallitessa: ka llioi ta, 
rikkona ista saa ristoa, kelvo
to nta maa ta? Tuotapikaa 
ko hoaa huvila Gallen-Kalle
lan ma lliin ja vankkumaton 
kesänviettopaikka o n perus
tettu . Pa ikalle tehdään tie ja 
vedetään puhelin . Mutta entä 
sa una? Lukuisten vieraiden 
joukossa o n eräs po lyteekka ri 
Eliel Saarinen - ja paikalle 

ko hoaa pyöreä graniittinen 
luomus. 

Sitten vie ri vät vuodet. 
Säveltäjä kuolee ja perikunta 
myy sa unan liikemiehelle, 
jonka tyylitajusta voi esitt ää 
eri näkemyksiä. Saunaan 
ko hoaa graniittitorni näkö
a la to rniksi ja hirsihuvilan 
seinä t rapataan. Vuodet 
lentävät, monet myrskyt ja 
paa hteet pieksävät kivisiä 
seiniä. Lattia katoaa, laa to i
tus vaurioituu ja kiviä irtoaa. 
Mutta - paikalle osuu RT
kilta. Historian siivet havise
vat läsnäolijoiden mielissä ja 
syntyy päätös: me pelas
ta mme sen! 

Alkaa uuttera ura ko inti . 
Puhelimet kuumeneva t, hik eä 

valuaa, polttoainetta kuluu . 
Yh ä usea mmat tul evat 
mukaa n hankkeeseen. Kult
tuurihistorian, ystävyyden ja 
ve ljeyden haltia tta ret lyövät 
kättä ja iskevät silmää tode
ten to isilleen : maailmassa o n 
vielä jo ta in se ntään jäljellä. 

Kiviä asetellaa n ja ympä
ristöä raiva taa n. Vähitellen, 
vä hitellen sa una saa taka isin 
entise n lo istonsa ja ylikin : 
menetelmien o llessa ma llia 
1983 lo pputulos o n upea. 
Saunan toisilla sy ntymäpäi
vi ll ä lo kakuussa - 85 vuotta 
ensimmäisten jälkeen - on 
sielunsa, koska voidaa n 
sa noa: levätkää rauhassa 
herrat Kajanus ja Saarinen. 
Saunanne on hyvissä käs issä! 
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!i ~=•:•li!l'im 
Keke Rosbergin Ykkösauto 

kilparatojen ulkopuolella. 

EVERSTI 
TORSTI LAHDEN 

HAASTATELU 

• 
Herra eversti, teidän soti/as
uranne? 

Kadettik o ulusta valmis-
tuin rannikko tykistö linja lta 
vuo nna 1955 minkä jä lkee n 
pa lve lin seitse mä n vuo tta 
Isosaa ren linna kkeella. S itten 
jä lleen p ääesikunna n, rannik
ko tykistö ko ulun ja H a ngon 
rannikko pa tteristo n ka utta 
SIRtR:iin ko mentajaksi vuo
den -8 1 a lusta . Siinä vä lissä 
o liva t So ta ko rkea ko ulun 
maasota linj a 1965 ja muut 
kurssit. 

IA}fillaista oli olla Isosaaressa 
''lfl•M-luvu//a? 

Mukavaa; erona tä hä n pä i
vään o li es im että a lo kka ita 
tuli va in ka ksi kertaa vuodes
sa. E lä mä tuo llo in o li paljo n 
leppo isa mpaa kuin nyt. Tä r
kein tehtä vä linna kkee lla o li 
koulutus eivä tkä niink ää n 
useat va lmiudellise t to imet, 
kuten es im meriva lvonta. 
Mitä on rt-henki? 

Kun n-miehet jo utu va t 
to imimaa n eristettyin ä luo n
no n muka utta missa o losuh-

teissa, se lla isesta syntyy itsel-
1 in e n, vas tuuntunt o in e n 
s uht a utumin e n as io ihin . 
Sella inen o n hurttia huumo
ria, vas tuuta o mas ta teht ä
väs tä ja jo uk o n toiminnasta . 

Millain en on eve rs tin 
arkipäivä? 

Tietys ti everstejä o n mo
nenl a isissa tehtävissä. Ei o le 
tyypillis tä a rkipä ivää ! 

Use immiten pä ivä a lkaa jo 
ennen kuutta , ja nukkumaa n 
mennää n pu o le n yö n a ikaa n. 
Siihen vä liin mahtuu sinen 
ka ikenlaista ja jo ka inen pä i
vä o n erila inen . 
Mieliharrastuksenne? 

No, nuo rempa na erityises ti 
urheilu ; nyt va nhempa na 
kunto urheilu ja kirja llis uus. 
M yö s nu orisotyö ja siihen liit
tyvä yhdistys toiminta. Ko ti
seututyö ja ka upungin osay h
distys ha llitus. 

Mikä on mieliurhei/u/ajinne? 
Olen ha rras tanut yleisur

heilu a ja siin ä pikajuo ksua. 
Hiihdosta o len pitä nyt. 
Mieleen jääneitä kokemuksia 
soti/asuranne ajalta? 

Aliupseeriko ulun o ppilaa
na o lin purka massa pa ukku
hä lytinkenttää. Yksi hä lytin 
räjähti to isen miehe n to he
lo innin ta kia minun käs is
säni. Luulin , ett ä nyt tul i 
lähtö - mutta o li hämmästy
tävää, kun mitää n ei ta pa htu
nutk aan. Minulla nimittä in 
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oli rukkaset käsissäni. Turvo
tusta lukuunottamatta tapah
tuneesta ei ollut mitään 
seurauksia. 
Mitkä ovat n-miehelle asetet
tavat erityisvaatimukset? 

Että tulee luonnon kanssa 
toimeen, ja että viihtyy eristy
neissä olosuhteissa . Täytyy 
olla henkiseltä kestokyvyl
tään terve mies ja erityisesti 
vastuuntuntoinen, koska 
esimiehet eivät aina ole 
paikalla . 

Vaatimukset ilmeisesti eivät 
ole muuttuneet ajan myötä 
eivätkä muuttune tulevaisuu
dessakaan? 

Eivä_t! Tulevaisuudessa 
teknisten laitteiden osuus 
tietysti korostuu ja siten myös 
tekninen lahjakkuus on 
tarpeen. 
Muuttuuko rannikkotykistö 
maanpuolustuksen painopis
tealueena»? 

Rannikkotykistön rooli 
raj_ajoukkona on hyvin tärkeä 
valtakunnan ydinalueen port
tina valvoa ja sotatilanteessa 
siten olla valmiina torjunta
toimenpiteisiin . Osoituksena 
tällaisesta viime vuosina on 
varsin paljon uudistettu : val
vonta-, laskenta-, torjunta-, 
kuljetus- ja huoltovälineis-
töä. ' 
Huolto ilmeisesti on kaikkein 
ongelmallisin etenkin linnak
keiden ja mantereen välillä? 

On! Olosuhteet eri vuode
naikoina vaihtelevat suuresti 
ja merilakeuksilla ne ovat 
paljon ankarammat. Raken
nukset ja rakenteet rapautu
v a t nopeammin kuin 
mantereella. 
Miten yhteiskunnan muutos on 
on vaikuttanut varusmieheen? 
Tukahtuuko persoonallisuus 
varusmiesaikana? Miten ennen 
ilmeni yksiköllisyys? 

Ei kai periaa tteessa ole 
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suuriakaan eroja syntynyt. 
Nyt kuitenkin nähdään 
kaikissa asioissa entistä 
enemmän yksityinen ihmi
nen. Ennen 50--luvun 
puolivälissä, kun minäkin 
tulin näihin sotilashommiin 
- yksilöön ei kiinnitetty niin
kään paljon huomiot-a. 
Tänään taas yksilön tarpeet 
tulevat joskus liian koroste
tusti esiin. Tämän päivän 
varusmiehestä sanoisin, että 
hän paljon rohkeammin 
puhuu omista as101staan. 
Valtaosa miehistä on valveu
tuneempaa ja vastuuntuntoi
sempaa. Valitettavasti on yhä 
enenevämmässä määrin 
sellaisia yksilöitä, jotka 
elämässään ennen tänne tulo
aan eivät ole oikein läytäneet 
selvää »säveltä » eivätkä 
sellaista sitten täältäkään 
löydä. 
Eli: sotaväen ryhmätoiminnan 
ja toisaalta yksilön esiintuomi
nen ovat hiukan ristiriidassa? 

Kyllä! 

Entä tulevaisuuden koulutuk
sen kehityslinjat? 

Ilmeisesti tarvitaan entistä 
enemmän eriytymistä. 
Täsmällisempää harjaantu
mista erikoistehtävään 
myös peruskoulutuksen 
osuus korostuu; sen täytyy 
olla kaikilla samanlainen ja 
todennäköisesti hiukan 
pitempi kuin nyt; nyt on liian 
kiire. Kun rannikkotykis
tössä peruskoulutuksen 
jälkeen hajaannutaan kovin 
moneen yksikköön, ei jää 
aikaa paikkailla aukkoja 
joita peruskoulutukseen o 
ehkä pakostakin jäänyt. 
Entä vapaa-ajan luonne? Miten 
sitä vietettiin ennen? 

Lienee ollut suunnilleen 
samanlaista tuo vapaa-ajan 
vietto. Minulla on sellainen 
käsitys, että keskivertovarus
mies on melko passiivinen 
vapaa-ajan harrastuksissaan 
- lepäily ja löhöily ovat 
etusijalla. 

Miten häntä voisi piristää? 
Monenlaista on tänään 

tarjolla. Piristyminen lähtee 
jokaisesta itsestään. Kenelle
kään ei voi pakkosyöttää 
mitään . 
Mikä on merkittäin »ydinpe
rinteemme»? 

Että olemme lippuryk
mentti! Kun silloin, touko
kuun 12. vuonna 18 lipp 
nostettiin salkoon, siinä o 
SIRtR:n ensiesiintyminen 
itsenäisessä Suomessa. SIRtR 
on symbolisesti huolehtinut 
tästä. lipusta: niin kauan kuin 
se liehuu , Suomi on vapaa ja 
itsenäinen. 

* * * 

• 

Lemm1nkä1nen 
Monessa 
mukana. 

Maan päällä ja alla. Moottoritiet, asfaltit, tunnelit, viemärit, 
satamat, sillat, urheilukentät, virastotalot. 

Suomessa ja ulkomailla. Tehtaat, vesihuoltoprojektit, kodit, 
konferenssipalatsi. Neuvostoliitto, Lähi-itä, Afrikka. 
Rakennusaineita. Pinnoitteita, kateaineita, eristys

materiaaleja. 



EVERSTILUUTNANTTI 

PEKKA USKIN HAASTATTELU 

Herra everstiluutnantti, teidän 
sotilasuranne? 

Päätin varusmiespalveluni 
vuonna -59 Jääkäripatteris
tossa. Olen itse asiassa kent
tätykistöupseeri, mutta olin 
väliaikaispalveluksessa JP
ssa puoli vuotta. Sen jälkeen 
hakeuduin Merisotakouluun 
kadettikurssille, jolta valmis
tuin 1961 lokakuun lopulla ja 
astuin palvelukseen SIRtR:iin 
Isosaaren linnakkeelle aliup
seerikouluun. Sieltä Meriso
takouluun opettajaksi -62 
elokuussa, jossa marraskuu
hun -63, jolloin Tykistökou
luun opettajaksi. Sitten kap
teenikurssi . Vuoden -68 ke
väällä Pääesikuntaan toimis
toupseeriksi ja -69 Koeampu
malaitos RT:n koeammunta
asemalle . Sotakorkea meriso
talinja -71, -73 KotkaQ ran
nikkopatteriston patteriup
seeriksi, -76 Rt-koulun opet
tajana, -78 Merisotakoulun 
opettaja, -79 11 patteriston 
komentajaksi . Olen toisen 
polven upseeri. 
Mikä innosti upseeriuralle? 

Ajatus syntyi varusmiesa
jan loppupuolella; jäin ensin 
väliaikaiseen palvelukseen ja 
siitä sitten.. . Ennen palve
lusta suunnitelmat olivat 
toiset. Ei ollut koskaan 
minkäänlaista painostusta 
tähän . Pidän ammattiani 
mielenkiintoisena niin kauan 
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kuin saan olla ihmisten ka ns
sa tekemisissä ei kä työ ole 
pelkkää paperinpöllytystä. 
Työ on ollut erittäin vaihtele
vaa. - Isäni ei koskaan 
painostanut minua tälle alalle 
ja niin myös »kolmannella 
polvella» on täysi valinnanva
paus; ehkä vaikutus oli 
lähinnä alitajuinen. 
Millainen on arkipäivänne? 

Herätys? Niin , se on jopa 
aikaisemmin kuin teillä! 
Asun näe t varuskunnan ulko
puolella. Sitten toimistoon 
virastoajaksi, jolloin on 

postinkäsittely , tehtävien 
jakoa ja tarkistusmatkoj 
esim. linnakkeille. Kohl
myös kertausha rjoitukset 
a lkavat olla arkipäivää, kun 
kolmet järjestetään vuosittain 
ja ku.n esikunta on tehtäviinsä 
nähden tällainen tynkä. Tosin 
rykmentti auttaa niiden 
hoitamisessa. Tässä etäisyy
det tulevat kuvaan: pienen 
yksikön komentaja saa päälli
köt pihalle hetkessä ja tehtä
vät jaetaan siinä. Täällä taas 
sellaiseen kuluu jopa kaksi , 
kolme päivää. 

Mikä on mieliharratuksenne? 
Alusta a lkaen maalaus! 

Maalaan tauluja : maise mia 
- niissä mitä mieleen juolah
taa! Riippuu tunnelmista . 
Käytän sekä ö ljyväri- että 
a kvarellitekniikkaa, viime 
aikoina ehkä enemmän 
akvarelleja. 
Mitä mieltä olette Ars 83 
näyttelystä? 

Se on luonteeltaan varsin 
yllättävä. Tuossa näyttelyssä 
näet on kyse määrätyistä 
tunnelmista,jotka noja utuvat 
henkilökohtaisiin kokemuk-

. in . Tietysti verrattaessa tätä 
Johonkin Edelfeltin ma hta
vaan Punkaharju-näyttelyyn, 
katsoin Edelfelt iä varsin mie
lelläni, koskatekniikka on lä
hempänä . Olen kyllä moder
nismiakin kokeillut, mutta en 
tiedä o nko se sitä »ominta». 

Aiotteko järjestää näy ttelyn? 
En o le koskaan miettinyt 

asiaa. Toisaalta en edes myy 
taulujani , koska sellainen on 
verotuskysymys. iin kauan 
kuin olen nykyisessä viras
sani , näyttely ei tunnu 
suotavalta. 
Mieleenjäänein kok emus 
sotilasura/ta? 

Niitä on monia .. . en o le 
eriteflyt tarkemmin . Niin 
kauan kun on ihmisten 
kanssa tekemisissä, jokainen 

Aäivä on merkityksellinen . 
~ikä on mottonne? 

Elämän varrellako? Se on 
vaikea pukea sanoiksi! Sano
kaamme, että katson maise
maa väreinä. Rauhallisuus, 
elävä luonto, hyvä tahto 
ihmisten kesken. 
Mielipiteenne rauhanliikkeis
tä? 

Kun perusteena on pysyvän 
rauhan aikaansaaminen toi
minta on oikeutettua. Kukin 
kohdallaan tekee rauhantyötä. 

Us ko n kuitenkin ihmisyy ti:en: 
rauhantyössä tulisi o ttaa hu o
mioon myös se »toinen ihmi
nen ». Ra uhaa ei rakenneta si
ten, että minä sanon mikä on 
rauhantyötä ja että si nä olet 
ih an vää rässä - niin kauan 
kun ei ole yhteisymmärrys tä, 
riidellää n. Kukin liike pyrkii 
tietenkin pa rhaaseen mahdol-

» •• • ihmiskunta kykenee 
kasvamaan rauhan säilyt
tämiseen .. ,» 

» •• • me tiedämme mitä rau
ha merkitsee .. . » 

» • • • katson maisemaa vä
reinä ... » 

liseen lo pputulo kseen, ihmis
tenm väl iseeny mm ärryksee n, 
ja sella isestaha n tässä kaiketi 
o n kysymys. Puolustusvoimat 
olemassao lollaa n tekee ra u-

hantyö täja mt: tit:dä mmt: mitä 
ra uha merkitsee. 

Miren puolusrusvoimia voirai
siin rehokkaammin »markki
noida» korva/appusukupolvel
/e? 

Uskon että Suomessa nuori
son keskuudessa ymmärre tään 
puo lustusvoi mat se llaisina 
kuin ne ova t. Kritiikki ä tulee 
kuiten kin esi tt ää, ja pitää o lla 
kyky esitt ää asia llista kritiik
ki ä: jos joku haluaa eettisis tä 
sy istä o lla koskematta asei
siin, se hänelle suotakoo n. 
J yrkistä kan nanoto ista aseis
takieltäytyj iin voidaa n sanoa, 
että niitä kieltäytyjiä on 
maailmassa ai na o llut. 
Toivon, että tulevaisuudessa 
ihmiset »kasvava t»se llais iksi, 
että sotala itos ta ei enää 
ta rvita. Siihen menee hyvin 
pitkä aika ! On hyvä lukea 
vai kkapa Valtarin Si nuhe. 
Eli armeija on laitos, joka 
roivoo olevansa työrön? 

Siten, ettei meitä tarvita -
kun palo syttyy, palokunta 
tarvi taan! Toivottavasti näin 
ei käy. 
Mirä mieltä o/etre aselajin 
reknistymisestä ja siitä, että 
so ra voiraisiinkin käydä 
»pelkillä aseilla », esim. 
ohjuksin. 

Niidenkin taka na tietysti 
ai na o n ihminen. Tietokone 
tekee va in sen mitä sen käske
tään tehdä . Kehitys vaatii 
a ina tek niika n ha llintaa. 
Minulla on vakaa käsitys, että 
ihmiskunta kykenee kasva
maa n ra uhan säi lyttämiseen 
ilman kauhun tasapainoa, ei 
vielä tä llä vuosikymmenellä, 
mutta si ttenkin ehk ä tä llä 
vuosituhannella... Kierros 
Auringon ympäri o n kovin 
mitätön aika ja ihmisen koko 
o lemassaolo lyhyt. Mutta 
»kehityskin» kehittyy. 
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Pardon .. . ? 

Fregate aviso Amyot d'Inville 

Kuuluisa ranskalainen tyyli 
tuntui jo nenässä ennen laivaartl 
astumista; keittiössä oli 
selvästi tekeillä jokin herkulli
nen ruokalaji, jonka tuoksu 

A,ntautui ilmanvaihtotorvesta 
~atajanokan laiturille. 

Ma rras kuun a lkupäivinä 
tutustui tämä sulava linja inen 
80-metrinen frega tti Helsin
ki in . Numerotiedot kertova t, 
että a lus on uppoumaltaa n 
1250 to nnia, leveydeltää n 10 
metriä ja syväy kseltään 5 
metri ä. Aluksen mootto rit 
kehittävät 12 000 hevosvo i
maa ja hui ppuno peus on 23 ,5 
solmua. 

Fregatin ideana o n o llut 
va lmi s t aa k o htuulli s in 
kus tannu ksin mahdo llisi m
man to imiva ranniko nval
vonta-alus, jo nk a tehtävä on 

myös torjua sukellusveneitä. 
La ivall a on yksi sadan mm :n 
a uto maattitykki ja ka ksi 20 
mm :n tykkiä. Tämän lisäksi 
a lus voi o ttaa aseistuksekseen 
o hjuk s ia, nim e n o m aa n 
Falkland in saa rten sodassa 
hu o mi o t a h e r ä tt ä n e it ä 
Exocet-ohjuksia. 

Viestila ivafregatti Amyot 
d ' lnvillen tehtävänä o n ra nni
kont arkka ilu ja sen vas tu
ualueena on etenkin Bretag
nen rannikko ja Englannin 
kanaa li·, jo nka liikenne on 
erityisen vilkas ta, sekä sukel
lusveneiden hava innointi . 

Alus on ka hdeksantoista 
la ivan sa rj an toinen; viimeisin 
tämän D 'Estienne d 'Orves
sa rj a n la iva o n va rustettu 
hienostetulla elektroniikalla 
ja mm o hjustentorjuntao h
j uksin . Amyot d ' lnville otet
tii n käyttöön v 1976. 

nimeää n ka nta nut avisolaiva 
otettiin käyttöön v. 194 7 ja se 
toimi Indo kiinan ja Algerian 
tapa htumissa. Myöhemmin 
sitä käytettiin vielä ko ululai
va na, kunnes se romutettiin 
kuusik ymmenluvun lopulla. 

Nykyisen aluksen pääl
likkö Felix Mauguen o li 
to ista kertaa Helsingissä 
käy mässä ja hän oli valinnut 
matka ko hteensa siksi, että 
edellisell ä kerra lla hänelle o li 
viera ilusta j äänyt hyvin 
myönteinen kuva. Samaa 
mieltä oliva t va rmaan myös 
la iva n t ä m ä nk e rt a i set 
Helsingin-vierailija t . 

Ma tk a ko ti sa t a m as t a 
C herbourgista kesti kuusi 
päivää ilman tankka usta. 
La iva n erikoisuutena o n , että 
siinä olevat käytävät o n 
nimetty kuin kadut : kull akin 
o n o ma ' Rue' etunimikkee n-

imensä laiva on saa nut sä. 
ko mentaja d ' Invillen mu
kaa n: mies o li toisen maail
mansodan sankareita ja 
kaa tui ta isteluissa Ita liassa v. 
1944. Ensimmäi nen hänen 
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RTTK TEMPAISI: ALOKASDISKO 

lokakuu 1983. Syksyn kylmät 
puhurit soittavat a/okaserä 
11//83:lle kutsuvaa laulaan ja 
lehdet kahisevat maassa. 

Lehdet kahisivat myös, kun 
RTTK järjesti rykmenttiin 
saapuville alokkaille viikkoa 
ennen palvelukseenastumista 
informatiivisen viihdeillan. 
Nimittäin sanomalehdet. 

IDEA JA 

SUUNNITELMA 
Mäkiluodossa asepalvelus

taan suorittamassa olleella 
nyttemmin kersantti Wikhol
milla oli loppukesästä idea. 
Miksipä ei palvelukseen tule
ville varusmiehille järjestet
täisi kevyensävyistä ensikos
ketusta palvelukseen illanvie
ton muodossa? Aliupseeri
kurssin juhlan diskomi.Joto 
tuntui onnistuneelta kun 
Wikholm oli sitä puuhaa
massa, joten nämä yhdessä 
muodostivat sanan »alokas
disko ». 

Sitten yhteys RTTK:aan, 
jossa edellisen kauden toimi
henkilöt olivat juuri lopettele
mass11 palvelustaan ja uudet 
aloittamassa. Kutsuttiin 
kokous, jossa hahmoteltiin 
toimintastrategia : illan idea, 
tavoite ja ohjelma. Tehtiin 
suunnitelma tarvikkeista ja 
listatt iin henkilöt ja avustajat 

lyhyesti sanoen koko 
tapahtuma kartoitettiin tark
kaan etukäteen. 

Ohjelmaa kaavailtaessa oli 
lähdettävä liikkeelle nollasta, 
koska tällaista tilaisuutta ei 
ollut aikaisemmin järjestetty. 
Eli kuinka paljon diskoa, 
kuinka paljon informaatiota? 
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Seurasivat ohjelmakokoukset 
joissa mietittiin mitä haluttiin 
tiedottaa ja si tä ohjelma muo
toa, jolla se parhaimmin 
menisi perille. Avainsanoiksi 
nousivat »pehmeä laskeutu
minen ». Tässä vaiheessa oli jo 
syytä panna pa llo liikkeelle 
oikein kunnolla, ja RTTK
ohjaajaan, kapteeni Lauhi
oon ja rykmentin komenta
jaan eversti Lahten otettiin 
yhteys. Tulos: vihreää valoa. 

Miettimisen jälkeen ohjel
maksi muovautui monita hoi
nen ja usea lla tasolla toimiva 
kokonaisuus. Paika ksi valit
tiin KY-Exit -disko, joka 
luonteensa puolesta sopii 
mitä erilaisimpiin »show »
luonteisiin esityksiin . Paikka 
armeijan termillä sanoen 
naa mioitiin ; suojaverkkojen 
taitavalla käyttelyllä disko 
muuttui hyvin kiehtovaksi, ja 
lisävalonheittimillä luotiin 
dramatiikkaa. Ovelle ja ylei
siksi jä rjestysmiehiksi asetet
tiin kaksi maastopukuista 
tykkimiestä . Puolustusvoim
illa lai nattua kalustoa oli 
myös filmiprojektori, johon 
tiedo tusosas to lt a saa dut 

Toisenlainen kertasinko 
vauhdissa. 

fi lmit asetettiin pyörimään 
koko illaksi. 

Kesäll ä Sahara-rock 
tapahtumassa mainetta niit
tänyt Telamiina-yhtye kasat
tiin jälleen , mutta miehityk
sen va ihduttua muuttui nimi
kin Kertasingoksi. Tämä 
voimalataus aloittaisi illan . 
Sitten puheet , lyhyesti , 
RTTK:n puheenjohtaja, alik 
Wikholm ja kapt Lauhio. 
Edelleen : koomissävyinen 
sulkeisesi tys Majakka ja 
Perävaunu-tyyliin , mannekii
nien tanssillisesti esittämä 
varusmiehen kaapillinen j 
pinkantekokilpailu, ja koko 
illa n ilmainen parturointi 
alakerrassa. 

Tätä edelsivät valmistele
vat to imet. Aikataulu hiottiin 
kuten sotilaa llisessa operaati
ossa ainakin kapt La uhion 
dynaa misell a o hjaukse lla , 
a lkaen a lokas ti ed o tt ee n 
mukana lähteneistä kutsuista 
ja vapaa lipuista (Tuo ystävä
sikin!) pää ttyen tapa htuma
pä iv ä n y ks it y isko htiin . 

Tehtävät jaettiin ja ta rkennet
tiin ja »kellot tarkistettiin ». 

TOTEUTUS 
J a se urasi lä pi yienti . 

Maanntaina 3. 10. kello •! 8.30 
kaikki o li paiko illaa n, miehet 
ase missa, ja vain yks i kysy
mys oli ilmassa: tulevatko 
alo kk aa t? 

Vastaus oli : kyll ä! K Y-Exit 
tuli lähes täyteen. Ohjelma 
lähti a ik ata ulussa liikkee lle ja 
meni nyvin , pa rturit o livat 
tauotta töissä ja yleisö oli 

Aukana kaikessa. Pa la ut
~ ena illas ta mainitsivat tule

vat varusmiehet se n o lleen 
»ihan pa ika llaa n» tai »hyvä 
idis» tai »tarpeellinen ». Reak
tio o li todella myönteinen ja 
merk itsi kaikkiaan sitä, että 
taitaa o lla pakko tehdä se 
uudestaa n ehkä tä llä 
kertaa hiuka n enemmän si tä 
informaatiopuolta mu
kaa n ... 

Kuka vain tekee kulmikkaan 
pinkan - mutta kuka pyöreän? 
Tulevilla alokkailla y leensä on 
lyhyet hiukset ja sulkeisetkin 
saattavat onnistua näin huo
nosti. 
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ENTÄ LEHDET? 
Alokasdisko aiheutti myös 

tiedotusvälineissä yllättävän 
voimakkaan vastauksen . 
Yleisradion " Ylen aikainen » 
nauhoitti tilaisuudesta otteita 
ja esitti ne alokkaiden tulo
pa1vana 11 . 10 parhaaseen 
aikaan aamulla : ohjelmassa 
kerrottiin tilaisuuden luon
teesta myönteiseen sävyyn ja 
silloista alik Wikholmia haas
tateltiin - ohjelma kesti pari
kymmentä minuuttia. 

Iltasanomat otsikoi: 
»Pehmeän laskun jälkeen 
RAUDANKOVAT TYKKI
MIEHET. .. ja alokkaiden 
pelot ja estot häviävät shown 

Hyvää Joulua toivonaen 
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mukana. Reput ja rensselit 
keikkuvat villisti, kun miehet 
hölmöilevät komentojen 
koreografiassa . Pinkanteko
kilpailussa yleisö karjuu 
raivoisasti suosiota voitta
jalle: enää kahdeksan yötä ja 
olemme kaikki viikkaamassa 
peitteitä siellä jossakin. " 

Iltasanomat omisti tapah
tumalle lähes kokosivun ja 
artikkelin sävy oli ihmette
levä ja hiukan vierastava, 
mutta pääasiassa myöntei
nen. 

Uuden Suomen Iltalehti 
innostui asiasta kokosivun 
verran otsikolla »Uutta 
Puolustusvoimissa, Disko-

1' KANSALLISPANKKI 

info alokkaille », ja edelleen: 
» ... yllättävää on havaita 
kuinka erilaisilta rättivaras
ton aarteet näyttävät oikeille 
henkilöille puettuna (manne
kiinit olivat tyttöjä). Pinkan
teko oli taidetta ja jalo 
taito .. . », "· .. sympaattista 
toimintaa .. ·"· 

Kapt Lauhio kiteytti illan 
annin lehdelle antamassaan 
haastattelussa: » Yhteiskunta 
muuttuu ja meidän on 
voitava luottaa uusiin 
ikäluokkiin - voitava luoda 
myönteinen maanpuolustu~ 
henki.» Hän jatkoi: "· .. o~ 
hyvä jos illasta muistuu jotain 
vielä rivissäkin». 

elää kanssasi. 

SA UNASAAREN LINNAKKEEN 
TAISTELU 

Tämä taistelukertomus on ko
konaan kuvitteellinen: ajat, 
paikat, nimet, kokoonpanot ja 
tapahtumat ovat keksittyjä. 

Kirjoituksen tarkoituksena 
on kuvata, millainen taistelu 
saattaa Suomen rannikkoty-
◄. stön linnakkeen osalle tulla. 

uviteltu linnake on kool-
aan ja vahvuudeltaan 

suurehko. Hyökkääjän 
kokoonpanoon ja kalustoon 
ei ole kiinnitetty yksityiskoh
taista huomiota; se on kuiten
kin sangen voimakas. Eli : 
näin ei ole koskaan tapahtu
nut, eikä - toivottavasti -
koskaan tapahdukaan . Jajos 
tapahtuu, saattaa · tapahtua 
toisinkin! 

VALMISTELUT 

Rannikkopuolustusta on 
kehitetty runsaasti kuluneina 
vuosina. Osansa on saanut 
rannikkötykistökin ja siellä 
muuan rauhanaikainen jouk
ko-osasto, jonka alueella 
myöhemmin perustetaan 
Saunasaaren linnake. Uutta 

.-Shokasta viestikalustoa on 
~ atu koulutukseen ja uusi 

ajanmukainen laskentajärjes
telmä on käyttövalmis. 
Vaikuttaa hyvältä. 

Joukko-osaton koulutus 
sujuu rauhanomaiseen 
tapaansa. Johtajia ja miehis
töä valmistuu käsketyissä 
puitteissa ja käsketysti 
valmennettuina. Loput taidot 
opetetaan kertausharjoituk
sissa. 

Maailmanpoliittinen tilan
ne kiristyy 14.11. Syynä saat-

tavat olla suurvallan ulkopo
liittiset ratkaisut, toisen suur
vallan sisäpoliittiset heijastu
mat, pienen maan suuruuden
hulluus, minkä tahansa muun 
maan mikä tahansa muu 
hulluus tai vain yleinen 
hulluus. Kohta perustettavan 
Saunasaaren linnakkeen 
kannalta sillä ei ole merki
tystä. Tilanne siis kiristyy. 
Vieläpä 14.11. 

Itseään suurina pitävien 
maiden - ja eräiden pienten
kin näiden suojassa -välisen 
diplomatiasakin muututtua 
pelinappuloiden heittelyksi 
23.11. Suomi saa vihiä itseään 
uhkaavista suunnitelmista ja 
päättää lisätä puolustusvoi
miensa valmiutta. Niinpä 
Saunasaarella olevalla rauha
najan linnakkeella järjeste
tään kertausharjoitus, jossa 
käytetään sodanajan Saunas
aaren linnakkeen organisaa
tiota. 

(SA kuva). 

Sotia julistellaan ympäri 
maailmaa . Suomi ja Ruotsi 
julistautuvat puolueettomiksi 
25.11. 

Sodan edetessä Suomen 
alue käy eräälle sotaa 
käyvälle valtiolle tai valti
oryhmälle tärkeäksi ja se 
kehottaa Suomea kiltisti 
suostumaan vaatimuksiinsa, 
sillä sen mielestä sodassa 
voitolla olevien kanssa 
kannattaa liittoutua. Sodan 
toinen osapuoli myös ehdot
taa Suomelle yhteistyötä, sillä 
on vain ajan kysymys, milloin 
se saavuttaa ratkaisevan 
voiton. Suomi kieltäytyy 
kaikesta yhteistyöstä sotivien 
valtioiden kanssa ja uudistaa 
puolueettomuusjulistuksensa 
1.12. 

Tiedustelutiedot 2. 12. 
kertovat, että Suomea 
vastaan valmistellaan hyök
käystä. Eduskunta päättää, 
että maa on sotatilassa ja 
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julistaa liikekannallepanon 
3. 12. Lähipäivinä miehiä 
virtaa armeijaan ja osansa saa 
myös Saunasaaren linnake. 

Itsenäisyyspäivä on itketty 
ja maan kohtaloa arvuutel
laan. Hyökkäys kuitenin 
viipyy, mikä suo armeijal
lemme aikaa paisua täyteen 
mittaansa. 

TIEDUSTELU JA 

SABOTOINTI 

Vaikka Saunasaaren 
linnakkeella toki tiedetään 
tilanteen vakavuus , sitä ei 
täysin ymmärretä. Kaikeksi 
onneksi hyökkäyksen viipy
minen on mahdollistanut 
rauhanajan valmistelujen 
laiminlyöntien paikkaami
sen : raskaan patterin viestiyh
teydet on korjattu , keskiössä 
on saatu paikallisampuma
taulukko ja taso piirretyiksi, 
ampumatarviketiedot ovat 
vihdoin oikealla tavalla 
keskiössä ja rykmentin 
torjuntakeskuksessa , tykkien 
työntymät on saatu mita
tuiksi (paperi työntymistä 
löytyi päivää myöhemmin). 
Parhaillaan siirrellään a-tar
vikkeita tykiltä toiselle, jotta 
niiden jako vastaisi p11rem
min n_ykyisen laskentamene
telmän etuja. 

* * * 
Kaiken tämän hyörinän 

keskellä lähipuolustus ja vari
ointi toteutetaan »sotaharjoi
tustyyliin». Muutos tulee 
vasta, kun 12.12. klo 08.40 
kaksi raskasta ja yksi kevyt 
rannikkotykki sekä pääsaa
ren pääkaapelikoppi lentävät 
ilmaan. Asiaa tutkittaessa 
löydetään kolme kaatunutta 
ja yksi vaikeasti haavoittunut 
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vartiomies, joka kertoo 
jonkun liikuskelleen rannassa 
aamuyöllä ja vastanneen 
tunnussana uteluihin, ettei nyt 
muista; o li varmaan ollut 
joku niistä ruotsinkielisistä, 
koska puhui vähän omitui
sesti . Seuraava muistikuva 
vartiomiehellä on viiltävä 
tuska kyljessä ja lääkintä
mies. 

Linnakkeen alue tutkitaan 
tarkoin ja puoleltapäivin 
löytyy toisesta kevyestä 
tykistä räjähdyspanos, jonka 
tulilanka o li irronnut. 
Muuten oli rauhallista. 

* * * 
Klo 10.25 todetaan radio-

yhteyksien toimivan hyvin 
sekä linnakkeen alueella 
olevaan meritulenjohtuee
seen, toiseen rannikkopatte
riin että ylempään johtoon. 

Klo 12.50 saadaan kaape
likopin jäännöksistä rakenne
tuksi komentoyhteys uudel
leen joka suuntaan . 

Klo 13. 15 saadaan tieto 
naapurirykmentin alueella 
toteutetusta runsaasta lento
tiedustelusta. Joutkut tiedus
telijoista palaavat Saunasas1-
ren linnakkeen alueen kautta. 
Tiedusteltavana alueena 
pidetään kuitenkin mainittua 
toista rykmenttiä. · 

Klo 14.30 saadaan kuntoon 
tulenjohtoyhteydet kaapeli
kopilla . Meritulenjohtueen ja 
raskaan pa tterin yhteydet 
ulottuva t toistaiseksi vain 
linnakkeen pääsaarelle . 
Radioyhteydet on todettu 
hyviksi runsailla yhteyskokei
luilla. 

Klo 16.15 vangitaan kolme 
pinta uimaria. 

Klo 16.30 käsketään uusi 
vartiointijärjestelmä: vain 
tiettyä reittiä tiettynä aikana 
voi kulkea, muut ammutaan. 
Tulosta syntyy jo klo 17.20, 

kun kolmostykin läheisyy
teen jää kaksi elotonta hyök
kääjää. Tosin klo 18. 10 
kaatuu oma keskiömies, joka 
poikkesi ulos tarpeilleen 
raskaan patterin alueella. 
Tämä oli viimeinen ja ainoa 
onnettomuus »ammu, älä 
kysele »-vartioinnin aikana. 

Yö sujui.! normaalin pime
ästi ja rauhallisesti . Pureva 
viima tosin palelluttaa yhden 
IT-miehen kasvot pahasti . 
Mies päätetään siirtää aamu
yöllä manteereelle . 

MAIHINNOUSU, 

l. YRITYS 

• 
Saunasaaren linnake herää 

13. 12. klo 06.00 valtavaan 
paukkeeseen : saarta tulite
taan laivatykistöllä. Tutkalta 
ilmoitetaan, että alueella ei 
näy maaleja . Merivalvoja 
havaitsee suuliekit, mutta ei 
osaa arvioida etäisyyttä. 

Klo 06.15 saadaan (asulla 
mitatuksi suunta ja etäisyys 
ainakin yhteen a lukseen. 
Pimeyden vuoksi tulenjohto 
ei kuitenkaan suju. 

Klo 06.18 tutka ilmoittaa , 
että maalit näkyvät; klo 06.22 
tulenjohtokomentaja käskee 
ampumatehtävän Saunasaa
ren linnakkeelle molemmil 
pattereille tutkan johdolla. 

Klo 06.28 avataan tuli 
·lähintä alusta vastaan. 
Ryöppy ei osu. Tutkalla 
lasketaan korjaus ja seuraava 
ryöppy peittää maalin tutkan 
kuvaputkella. Tulenjohtotor
nista ilmoitetaan kuitenkin, 
että iskemät olivat yli 200 
piirua oikealla. 

Klo 06.34 todetaan tutkan 
olevan yhä voimakkaasti 
harhautetun ja tulitus 
lopetetaan . 

(SA kuva). 

Tulivalmistelu linna ketta 
astaan päättyy klo 06.50. 
Tällöin kuullaan vaimeaa 
moottorin ääntä pääsaa ren 
länsipuolella. Mitään e1 
kuitenkaa n näy. 

Klo 07.02 pilvipeitteen 
takaa tulee nä kyv iin kirkas, 
lähes täysi kuu . Sen lo isteessa 
palajas tuu runsaasti ui via 
panssarivaunuja n 2.5 km :n 
päässä. 

Klo 07.07 kaksi ehjistä 
kevy istä tykeistä avaa suora
a mmu n tatu le n . K o lm as 
epärö i, sill ä se n puhelin yhtey
det ova t po ikki: aamun tuli
val:nistelussa kra naa tti o li 
ka tkaissut liian pintaa n jä te-
~ kaapelin . 
~lo 07.09 kolmaskin kevyt 

tykki ja molemmat raskaat 
uskalta utua t a mpumaa n. 

Klo 07. 12-07. 14 kuu o n 
pilvessä, mutta tulitusta 
jatketaan ha rvakseen . Klo 
07.14 tulitus yltyy uudelleen 
kuun paljastuessa. Osuvuus 
on erino ma inen. Naapuri lin
na kkeet ampuvat myös, tosin 
epäsuoralla suuntauksell a. 

Klo 07 . 15 tulitukia lukset 
ovat palanneet ja avaavat 
jä lleen tulen. Yksi IT-tykki ja 

kovia ko kenut kaapelik oppi 
tuh o utu va t pääsaa re lta . 
To isel la saa rella tuhou tuu 
huo lto-os ia. 

Klo 07. 19 panssari va unut 
ova t tul en ulo ttumatto missa 
ja tuli ko hdistetaa n tykistö
a luksiin. Tuli os uu tutka n 
johdolla yhä surk eas ti . 
Lohdutusta suovat kuitenkin 
n 30 tuhottua pa nssa ri va u
nu a. Toinen moko ma tosi n 
se lviytyi eteenpäin. 

Tulitus vaimenee ka hdek
saa n mennessä. Vih o llisa luk
set po istuvat kanta man ulk o
pulelle. Taistelun ääni kuuluu 
mante reelta; panssa riva unut 
li e n evä t r a nt a utun ee n. 
Aam un kajas taessa Saunas
a a re n o hitt aa t o is t a 
kymment ä ta isteluhelik opte
ria ja rynn äkköko neet lentä
vät edestakaisin . J o tkin RT
patterit kuuluvat a mpuvan 
ma nteree lle. Saunasaaren 
linn akk een pa tterit eivät 
a mmu , sillä puhelinyhteydet 
ovat poikki ja radioyhteydet 
on häiritty. Yhteys pääsaa
relta raskaaseen pa tteriin 
tosin toimii to iseen suuntaa n, 
mutta pääsaa relle ei kuulu 
mitää n. 

Tiedot manteree lta kerto
vat myöhemmin , että ma ihin
no ussut vih ollinen saatiin 
no peasti rajo itetuksi. Kaksi 
suurehk oa maahanlasku
a kaan eivät auttaneet asiaa. 

MAIHINNOUSU 

UUSI YRITYS 

15 . 12. illalla hava itaan 
tutka lla runsaasti maa leja, 
ilmeises ti maihinno usulai
vasto. Se ei juurikaa n etene, 
vaan ryhmitt yy uuteen 
muotoo n. 

Klo 02.44 linna kekom ppa
nian eräs vartio mies havai tsee 
ko lme ta i neljä tumma ha h
mo ista mies tä lähell ä saa ren 
kes kivaihe illa o levaa hakkuu
a ukeaa, j o ka tehtiin to issa
vuonna, kun keksittiin , että 
valt io n m e t siä pitä ä 
hyödyntää. 

Klo 05.40 vo idaa n tutka lla 
seura ta o mien ohjusveneiden 
suoritta maa syöksyä. Ohjuk
set näkyvät tutka lla ja etene
vä t kohti maa leja. Osumasta 
ei saada varmuutta, si llä 
hetkeä a ika ise mmin tutka n 
a ntenni räjähtää viho llisen 
ohjuksen osumasta. 

Kl o 06.30 a lkaa vihollisen 
tuli va lmistelu molempien 
patterien alueella . Se kestää 
kymmenen minuuttia ja 
vahingot jäävät vähäisiksi. 

Klo 07.30 tuliva lmistelu 
a lkaa uudelleen. Sen pää ko h
teena näyttää o levan ilma to r
junta. Tulen ta uo tessa 07 .45 
to imintakunnossa on enää 
kaksi ilmato rjunta tykki ä. 

Klo 07 .45 hilja isuuden 
las keutuessa kuullaa n lähes
tyvää perä mootto rin ääntä. 
Hetkeä myöhemmin hava i
taa n ko mppanian vahvuinen 
vihollinen kumi- ja syöksyve-
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neineen rannan tuntumassa. 
Linnakkeen jalkaväkitykit ja 
raskaat konekiväärit miehite
tään. Noin kolmannes hyök
kääjistä on jo maissa, kun 
ensimmäisen jv-tykin kra
naa tti räjäyttää erään syöksy
veneen keulassa maanneen 
viholl isen. Vähitellen puolus
tus saadaan tiukemmaksi ja 
tuli tiheämmäksi. Kun vielä 
osa hyökkääjistä pysähtyy 
rannan sulutteisiin, tilanne 
vakiintuu. 

Klo 08.10 vihollinen suorit
taa lentorynnäkön raketti
ase in. Se vaikuttaa kovin 
epätarkalta, sillä suurin osa 
raketeista räjähtää pääsaaren 
keskiosan metsässä, vieläpä 
mainitulla hakkuuaukealla. 
Samalla kuitenkin enin osa 
aukealle asennetuista maa
hanlaskutorjuntaan tarkoite
tuista miinoista ja vanhoista 
kranaateista räjähtää. 

Klo 08.20 puiden latvoihin 
syttyy aukean lähellä eriväri
siä valoja. 

Klo 08.22 havaitaan lähes
tyviä keskiraskaitaja taistelu
helikoptereita. Kolme ensim
mäistä kuljetushekoa laskeu
tuu valojen opastamina auke
alle ja purkaa kukin parikym
mentä miestä. Torjuntatuli 
on laimeaa ja asennetuista 
miin0ista vain pieni osa 
toimii . Aukean reunaan siir
retään valmisteltuun ase
maan jv-tykki, mutta hekot 
ehtivät poistua. Samanaikai
sesti osa taisteluhekoista 
tulittaa rannan puolustajia, 
osa aukean ympäristöä. Yli 
puolet maahanlasketuista 
vihollisista selviää kriittisestä 
vaiheesta. Linnakkeen ilma
torjunta tuhoaa yhden 
tst-hekon . 

Klo 08.35 laskeutuu jälleen 
kolme kuljetushekoa. Tällä 
kertaa jv-tykki on valmiina ja 
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sen tulessa yksi heko räjähtää 
tuho ten muassaan miehet ja 
toisen heko n, joka jo o li 
purkanut las tinsa. 

Klo 08.45 tulee vielä yksi 
las ti . Tällöin jv-tykki o n jo 
menetetty, mutta kevyet hei t
timet ja raskaan pa tterin 
kaksi tykkiä tuhoavat yhden 
hekon sekä karsivat hyökkää
jän vahvuudesta jälleen 
vajaat puo let. 

Klo 08.50 a lkaa na pa lm
ry nn ä k ö int i mo le mmill e 
patterialuei lle. Lumi piene n
tää hieman tuhoja, mutta 
palopesäkkeitä o n laaja lla 
a lueella. Rynn äköi nti jatkuu 
lähes tunnin , minkä ajan 
kevyen patterin tykkimiehis
tö t ovat sulkutilassa, mutta 
ras kaan pa tterin tykkimies
histöt joutuva t ha nkkiutu-
maan po is pa loa lueella 
kärsittyää n n 20 'k n 
miestappiot. 

Tilanne 16.12. klo 10.00: 

Vihollinen hämäsi aluksi 
puolustajaa suuntaamall a 
paaosan tiedustelu lenno ista 
»väärään » pa ikkaan. Samalla 
Saunasaaren suuntaa pyrit
tiin heikentä mään tuholais
toiminnalla. 

Pimeyden ja tulivalmiste
lun turvin yritetyn maihin
nousun epäonnistuttua 13.12. 
hyökkääjä · yritti I 5.-16.12. 
yöllä aloittamallaan hyök
käyksellä lamauttaa Saunas
aaren linnakkeen , koska sen 
suora-ammuntatuli oli osoit
tautunut liian tehokkaaksi. 
Heikosti suojattuun raskaa
seen patteriin kohdistettiin 
lamauttava napalm-ryn
näkkö; hyvin suojattu kevyt 
patteri päätettiin vallata 
maihinnousulla , maahanlas
kulla , lukuisin tst-hekoin ja 
napalmilla . 16.12. klo 10.00 

o n siis 
- raskas pa tteri lamautettu 
n a palmill a; miestappiot 
»s iedettävät » 
- kevyt pa tteri sulkutilassa; 
tulito imintaa haittaa ajo ittai n 
korkea lämpö til a ja 
lämpölaajeneminen 
- p ääsaa re lt a käynnissä 
maa taistelu ; vihollinen: n 200 
mies tä kahdessa suunnassa, 
v1 1s1 t o imint a kuntoi s t a 
kranaatinheitintä, n kymme
nen tst-hekon tulituki , ajo it
ta in lentosuorituksia rynnä.k
kö ko nein ; puo lustaja: va r 
naisessa rinta mataistelussa n 
150 ja käy tettävissä lisäksi n 
50 miestä, kaksi kevyttä 
kranaa tinheitint ä, etunaan 
rakennetut sulutteet, rannik
kotykit , ka nta linno itteiden 
suoja, tarkk a maas to ntunte-
m us ja PUOLUSTUS
TAHTO. 
- tutka menetetty hakeutu
van ohjuksen osumas ta 
- tuhottu ka ksi nelj äs tä 
raskaasta ja yksi neljästä 
kevyestä rannikkotykistä 
(joista yhden puhelinyhteys 
on poikki) 
- tuho ttu neljä kuudesta 
it-tykistä 
- a-tarviketila nne tyydyt
tävä - yhteys ulkomaail
maan radioiden varassa; 
yhteydet t01m1vat huonon 
koulutuksen vuoksi va 
ajoittain 
- sä hk ö hu o lt o o m a n 
voimakoneen varassa 

RATKAISU 

Tämän taistelun ratkaisu 
riippuu nyt siitä, onnistuuko 
yih o llinen la ma uttamaan 
myös kevyen pa tterin . Mikäli 
ta istelu pysyy pa ika llaan ja 
edes kaksi tykkiä ovat kyke
neviä ampumaan epäsuoraa 
tulta , vihollinen tuskin panee 

a lttiiksi suuria maihinnousu
a luksiaan; mutta jos myös 
kevyt pa tteri lama utuu (olet
tae n , ett ä Saunasaa ren 
til anne on edustava koko 
maihinnousu-uralla). hyök
kääjä pääsee niin suurella 
voimalla läpi, että sen 
ma ihinn ousu mitä todennä
kö isimmin on nistuu . 

Kl o 09.20 hyö kk ääjä a lo it
taa merisulutteiden ra ivauk
sen hyökkäysuralla. Maihin
nousu la ivas to seuraa raivajia 

....i.,.5 mpk:n päässä . 
9KI0 09.40 kuhdistuu 

raivaaj iin kolmen n-patterin 
tuli, yksi niistä Saunasaaren 
kevyt patteri lasu-puoli aut
o maat t i tule njo hdo ll a ja 
las kinlas kenn a lla. Kl o 09.50 
yks i ra ivaaja uppoaa, kaksi 
muut a sy ttyy tuleen . Raivaus 
kuitenkin etenee. 

Kl o 10.00 raivaus 
ke~keytyy. 

Klo 10.20 kohdistuu patte
rialueelle uusi napalm-ryn
näkk ö. Saunasaaressa sen 
aikana on vai n yksi toimiva 
tykki. Maataistelu on siirty
nyt n 100 m lähemmäksi 
tykkejä ja kesk iötä. 

Klo 10.30 raivaus jatkuu. 
Kl o 10.50 raivaajiin 

ko hdi stuu hu oma tt avas ti 
aikaisempaa heikompi 
torjunta tuli . Raivaus etenee .as Saunasaaren linnakkeen 

'lllllllll!salle asti, jolloin sekä jo 
epäs uo rassa amm unn assa 
muka na o llut että puhelinyh
teydetö n tykk i a lo ittava t 
suora-ammunnan. 

Kl o 11.40 raivaus keskey
tyy jälleen. 

Iltapä ivä ll ä ja tkuu sama lla 
rutiinilla. Koska pa tteria ei 
saada la ma utetuksi pysyvästi 
napa lmilla ja koska saarelle 
maihinnoussut osasto ei 
kykene sn a valtaamaan, 
t yre ht yvä t hyökkääjän 

raivaussyuksyt tarkka an 
suora-ammun tatulce n. Vaik
ka väy lä saa ta isi inkin su urin 
ponnistuksin raivatuksi, 
su urilla ma ihinno usua luk
silla ei o lisi mahdollisuuksia 
läpäistä torjunta. 

Kl o 15.30 iltahämärissä 
maihinnoussut viho llinen 
a loi ttaa ihailtavan kurinalai
sen vetäytymisen. Kuljetukset 
suo ritetaan nopeilla veneillä. 
Vetäytymistä tuetaan useilla 
tst-hekoilla 5ekä jälk een jäte
tyillä ansam iinoi lla. 

SAU ASAA REN 

LIN AKE 

TAISTELUN JÄLKEEN 

Ehjää on 
- tyk it n 50 'lo :st i 
- kantalinnoittein suoja tut 
tilat (keskiö, tulenjohto, 
a lueella oleva torju ntakes
kus) lä hes 100 '/o :s ti 
- sisäiset puhelinyhteydet 
70 '/o :sti 
- ulkoiset yhteyde n 10 '/r; :sti 

A-tarvikke ita o n jäljellä 
vain murto-osa a lkuperä i-

scs tä. Lääkintähuolto o n 
tukossa, tosin kuljetukset 
ovat a luillaa n. Ruuanva lmis
tus o n talo usmiesten kekseli
ä isyyden varassa runsaiden 
kalustotappioiden se urauk
sena. Parikym men tä miestä 
on henkisesti murtunut. 10 'lo 
vahvuudesta on kaatunut. 
Kaikk i ova t väsyneitä. 

SODAN RATKAISU 

On vai kea a rvioida, o nko 
hyökkääjällä po liittisia tai 
sotil aa llisia voimavaroja tai 
ha i uja jatkaa ma ihinno usu
yrityksiä heti tai myöhem
min . On myös va ikea a rvi
oida, kuinka pitkää n Saunas
aa rcn linn ake muiden muassa 
o li si vielä kes tänyt. Me 
rannikkotykkimiehet toki 
usko mme, että se o lisi kestä
nyt riittävän pitkään. Suomi 
pysyi siten sodan loppuun asti 
puo lu ee tt oma na ja sen 
a luetta va lvoiva t suo mala iset. 
Ja kuk a ikin ä epä ilee Saunas
aarc n linna kk ee n ma hdo lli-
suuksia, vaa tikoon 
voimakkaamm in 
määrärahoja. 

entistä 
o li sää 

Mikko Santavuori 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 
Työllisyyskoulutus on kurssimuotoista ammatillista koulutusta ensisi
jaisesti 20 vuotta täyttäneille. Koulutuksen painopiste on jatko- ja 
täydennyskoulutuksessa; lisäksi järjestetään uudelleen- ja peruskou
lutusta. 

Ammattikurssin suorittaminen on hyvä ratkaisu silloin, kun 
kun olet syystä tai toisesta jäänyt työttömäksi • 
et ole saanut lainkaan ammattikoulutusta 
haluat ja voit työttömysaikana täydentää Ja monipuolistaa 
ammattitaitoasi 
SH1un on vaihdettava ammattia 
pyrit koulutuksen avulla toimeentulosi parantamiseen tai pitämään 
ammattitaitosi ajan tasalla. 

Kurssien opetusohjelmat on rakennettu perättäisistä moduuleista eli 
opetusjaksoista. Koko koulutuksen läpikäynti vie 6-18 kk riippuen 
aikaisemmasta työkokemuksesta/koulutuksesta. 

Koulutus tapahtuu pääosiltaan eri puolilla maata sijaitsevissa ammatil
lisissa kurssikeskuksissa, joista seuraavat ovat Helsingin työvoimapiirin 
alueella: 

Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Torikatu 8, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 914-161 20 
Alat: metalliala, majoitus- ja ravitsemisala 

Teollisuuskatu 24, 11100 RIIHIMÄKI 10, puh. 914-369 57 
Alat: metalliala ja kiinteistönhoitoala 

Itä-Uudenmaan Ammatillinen Kurssikeskus 
Työpajantie 20, 06100 PORVOO, puh. 130 511 
Alat: Kemian ala, sähköala, toimistoala, hoitoala, vartiointi- ja 

suojeluala 

Johtajantie , 07900 _LOVIISA, puh. 915-535 821 
Alat: Metalliala 

Järvenpään Ammatillinen Kurssikeskus 
Wärtsi länkatu 61, 04400 JÄRVENPÄÄ, puh. 90-280 699 
Alat: Metalliala, sähköala, piirustusala, majoitus- ja ravitsemisala 

Pääkaupunkiseudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Konalankuja 1-3, 00390 HELSINKI 39, puh. 90-544 633 

. lat: Metalliala, rakennusala, toimistoala, majoitus- j~ ravitsemi-
sala, sosiaaliala , siivousala, varastoala, sähköa la Ja atk-ala 

Työtehoseuran Ammatillinen Kurssikeskus 
05200 RAJAMÄKI, puh. 90-290 0022 
Alat: Maa- ja metsätalousala, autoala, maanrakennusala, kuljetu-

sala, puutyöala, verhoilu- ja pintakäsittelyala 

Vihdin Ammatillinen Kurssikeskus 
03100 NUMMELA, puh. 913-230 44 
Alat: Meta liala 

Kurssien alkamisis ta saat tietoja työvoimatoimistoista, Työmarkkinat
lehdestä, Uudenmaan työpaikat-lehdestä ja sanomalehti-ilmoituksista. 

Hakemuslomakkeita saat työvoimatoimistois ta, jonne ne o n myös 
jät~ttävä henkilökohtaisesti . Kurssihakemuksiajätettäessä on esi tetävä 

- oulu- ja työtodistukset sekä sairausvakuutuskortti. 

Lisätietoja koulutuksesta saat lähimmästä työvoima toimistosta, terve
tuloa keskustelemaan. 

=ic Työvoimatoimistot 
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RTTK:n TOIMINTAA 

Syksy on kulunut sitten 
alokasdiskon vilkkaan 
toiminnan merkeissä. Alok
kaiden saunaillat, jotka tällä 
kertaa järjestettiin Hvittorpin 
kulturelleissa maisemissa, 
olivat menestys, ja edelleen 
lukuisat illanvietot teatterissa 
ja , urheilun parissa ovat 
saaneet hyvän vastaanoton. 
Erityisesti on mainittava 
Teatterikorkeakoulun järjes
tämät näytännöt - tt:atterin 
ei tarvitse olla »kuivaa kult
tuuria» vaan se voi olla 
elävää, uutta ja mielenkiin
toista. 

Kerhotoiminta pyörii 
hyvin. ATK-kerhon suosio 
oli yllättävä ja dx-kuunte
lussa harrastuksena järjes
tetty tietoisku keräsi uteliaita. 
Joukko-osastoasuja on 
myyty. 

RTTK järjesti Helsingin 
alueen joukko-osastojen väli
sen koripalloturnauksen 
marraskuun lopussa. Tilai
suudesta tuli kuitenkin 
SlRtR:n ja Helsingin laivasto
aseman välinen mittelö, 
koska samaan aikaan suori
tettiin hälytys, joka esti 
muiden joukkueiden saapu
misen. Kamppailun voitti 
Laivastoasema kahden 
pisteen erolla ottelujen 
yhteispisteissä. 

RTTK:n alokas- ja yksik
köedustajat valittiin ja he 
ryhmittyivätkin heti toimiin. 
Toiminnan painopiste siirtyy 
tällä tapaa yksiköihin eli 
linnakkeille, joilla viihde- ja 
sosiaalitoimintaa eniten 
tarvitaan. 
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Herpaantumatonta mielenkiintoa jääkiekkoon, tulista taisto 
koripallossa. Sitäpaitsi tältä näyttää Linnake-lehden toimitt 
Lahtinen (alla) . · 

Ohessa ovat RTTK:n 
järjestämän luentoaiheisen 
valokuvauskilpailun parhaita 
kuvia. Jurynä toimi RTTK 
rykmentin valokuvatu ntijoi
den avustamana. 

RTTK toivottaa omasta 
puolestaan miellyttävää ja 
rauhallista joulua ja hyvää 
uutta vuotta kaikille. Alkuta/vi. Tulva Ou/unjärvellä opp T Järvenpää. Joutsen mata/alennossa tkm T Karel/. 
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RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
esittäytyy 

Yhdistyksellämme ja -
rykmentin sekä kantahenki
lökunnalla että varusmiehillä 
on kulumassa olevan vuoden 
aikana ollut - kuten 65:nä 
menneenäkin yhteistoiminta
vuotena - paljon ja monita
hoista kanssakäymistä. Upin
niemessä, Mäkiluodossa ja 
Isosaaressa on pidetty lukui
sia alokasiltoja ja erilaisia 
varusmiesti laisuuksia, oltu 
kertausharjoituksissa ja 
leireillä , neuvoteltu eri 
tasoilla siitä, miten RSKY 
voisi parhaalla mahdollisella 
tavalla tukea varusmiesten 
vapaa-ajan viettoa, kunnos
tettu varusmiesten vapaa
ajan tiloja jne. Normaalirutii
niin kuuluu tietenkin tavan
omainen sotilaskotitoiminta. 

Rannikkosotilaskotiyhdis
tyksen toiminta ei kuitenkaan 
rajoitu ainoastaan SIRtR:n 
yksikköihin, vaan se ulottuu 
Kuuskajaskarista Kirkon
maahan ja tällä alueella 
palvelemme myös laivastoa ja 
rannikkojääkäreitä. Yhdistys 
kuuluu Sotilaskotiliittoon 
niin kuin 43 muutakin maas
samme toimivaa sotilaskoti
yhdistystä. Kotipaikkamme 
on Helsinki, missä myös halli
tuksemme kokoontuu 3 
viikon väliajoin, mutta 
pitkällä rannikko- ja saaristo
alueella yhdistyksellä on : 11 
paikallisosastoa - Kymin
linna, Loviisa, Helsinki, 
Suomenlinna , Porkkal a, 
Hanko, Skinnarvik , Korp
poo, Turku, Uusikaupunki ja 
Rauma. 
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Hetki kahden. 

Edellä mainituissa paikal
lisosastoissa työskentelee n. 
650 vapaaehtoista sotilaskoti
sisarta, 18 sotilaskotia: 
Kirkonmaa, Rankki, Kymin
linna, Isosaari, Merisota
koulu, Upinniemi, Mäki
luoto , Hästö-Busö, Russarö, 
Hanko , Skinnarvik, Gyltö, 
Örö, Utö, Pansio, Linnanka
sarmi (Turku), Janhua ja 
Kuuskajaskari. 3 vakinaista 
leirisotilaskotia: Kuivasaari, 
Miessaari ja Reila. 6 kanttii
nia (Katajaluoto ja laivat). 1 
sotilaskotiauto. 53 vakinaista 
työntekijää (toimistohenkilö
kunta, sot.kodinhoitaja t ja 
apulaiset, kanttiininhoitajat 
sekä leipurit) . 17 kirjastoa, 
joissa n. 13 000 nidettä . 

Vuonna 1982 tehtiin 24 500 
vapaaehtoista, siis palkatonta 
työtuntia ja käytettiin varoja 

varusmiesten hyväksi näin: 
- ilmaistarjoiluun mk 31 714 
- lehtitilauksiin mk 40 025 
- urheilu- ja harrastustoi-

mintaan mk 21 221 
- viihteeseen (tv:t, radiot 

ym.) mk 56 185 
- erilaisiin palkintoihin ym. 

mk 17003. 
Työtä ja puuhaa <1 

onneksemme riittänyt 
olemme iloisia siitä, että 
voimme näin omalta osal
tamme osall istua vapaaehtoi
seen • työhön suomalaisen 
varusmiehen hyväksi. 

Kiitos kuluneesta vuo
desta . 
Toivon ja olen varma siitä, 
että yhteistoiminta jatkuu 
molemmin puolin antoisissa 
merkeissä . 

Liisa Österlund 
RSKY:n puheenjohtaja 

elia 

Neste on öljyä. 
Neste on kaasua. 
Neste on hiiltä. 
Neste on kemiaa. 
Neste on akkuja. 
Neste on merenkulkua. 

Nesteellä on monta 
olomuotoa. Täyttääkseen 
tehtävänsä energian ja 
kemian perustuottajana 
Neste kehittyy ja kansain
välistyy. 

Neste nojaa suoma
laiseen tietoon, taitoon ja 
työhön. 

NESTE 



YLENNYKSIÄ JA SIIRTOJA 
ESSI :n komentaja nimittänyt l.10.1983: 
ylivääpeli K O Reponen ylennettynä so
tilasmestariksi komennettu pysyvästi 
Suomenlinnan Rannikkotykistöryk
menttiin. 

Ylivääpeli J A Katajamäki ylennetty
nä sotilasmestariksi komennettu pysy
västi Suomenlinnan Rannikkotykistö
rykmenttiin. 

Ylipursimies J A Ratia komennettu 
pysyvästi Suomenlinnan Rannikkotykis
törykmenttiin. 
Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä 
ylennetty yliluutnanteiksi 
- luutnantti K A Listo 
- luutnantti A O Minkkinen 
- luutnantti T A Lipponen 

luutnantiksi 
sotilasmestari M J Salomaa. 

Siirrot: 
ylivääpeli M J Ervala Mäkiluodon lin

nakkeelle tutkaupseeriksi 1.10.83. 
kersntti P A Harjula Esikuntapatterin 

opetusupseeriksi Orrengrundista 3.10.83 
yliluutnantti P J Virkkunen Mäkiluo

don linnakkeelle linnakkeen päällikön 
tehtäviin l.10.83 
Komennettu kapteenikurssille nro 2å . 
ajaksi 10.10.-83-22.8.-84 1111111' 
-ylil Jaakkola J J 

yli! Kaunisto E J 
yli! Ranta R T 
yulil Taavitsainen M T 
yli! Tiippana K P A 

NMKY - TERVETULOA 
SOTILASKOTIIN KAHVILLE 

.. 
') 
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KUVA-AHTI OY 
FLEM IN G INK. 7 HKI 53 

PUH . 717004 

ALOKKAISTA TYKKIMIEHIKSI 

Tervetuloa armeijaan. Varus
teiden vastaanoton jälkeen ali
kersantti neuvoo missä kaappi 
seisoo. Sitten harjoitellaan 
kaikenlaista. kunnes tullaan 
ulos tykkimiehinä ja suorite
taan ohimarssi säästä riippu
matta. 
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