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TERVEHDYKSENI 

PATTERISTOLLE 

Erityisesti näin juhlavuonna tulee hakematta mieleen kysymys: Miksi 
meillä patteristossa on oma joukko-osastohenkemme? 

Parilla sanalla tähän voitaisiin vastata : Sitä tarvitaan. Mutta mikä 
on s,itten tuo tarve? Jokapäiväinen työmme, yleisesti sanoen joukko
osastopalvelus, suoritetaan annettujen tehtävien ja ohjeitten puitt,eissa. 
Tehtävät on eritelty, jaksoteltu ja jaettu lopullisen päämäärän ja tavot
teiden saavuttamiseksi. Eikö nyt sitten työn tunnustaminen, suorittami
nen ja taito jo yksinään riitä tavotteisiin pääsemiseksi? 

Tavanomaisessa työssä ja toiminnassa tämä monesti riittää, vaikka 
kin me-henki valtaa jo yhä enemmän alaa kaikkialla . Joukko-osastossa , 
patteristossa se ei kuitenkaan yksinomaan riitä. Tarvitaan lisäksi yh
teenkuuluvaisuuteen, jatkuvaisuuteen ja perinteisiin rakentuvaa hen
kistä kannustinta, joukko-osastohenkeä, joka juuri vasta tekee meistä 
oikean hengen läpitunkeman ja yhtenäisen joukon. Kiintymys patteris
toon, halu palvella patteristossa ja suorittaa palvelus kunnolla, synnyt
tävät vasta joukko-osastohengen, sielumme ja sydämemme, joka lopul
lisesti liittää meidät yhteen, tempaa kaikld mukaansa jokaista varus
miestä myöten ja jopa perheenjäsenetkin. 

Meillä tulee olla henkeä, josta sisimmässämme voimme olla vaik
kapa ylpeitä, mutta koskaan ei kuitenkaan ylimielisiä. Erityisen tär
keätä juuri on saada oikea, hyvä joukko-osastohenki valtaamaan nuo
ret kasvatettavamme, varusmiehet, silloinhan heidän palveluksensa 
täällä patteristossa ja yleensä koko puolustusvoimissa on viihtyisää ja 
haluttua sekä jokainen tuntee taipumuksensa sekä iloa ja tyydytystä 
työstään ja antamastaan panoksesta maanpuolustuksen hyväksi. Olem
me tällöin myös valmiita kaikkiin suorituksiin patteriston ja koko puo
lustusvoimien riveissä vahvemmat tarvittaessa heikkoja ja yleensä ase
tovereitamme tukien. 

VaaRPston komentaja 
Eversti luutnantt,i 
E. Herttua 



NAPUEN MARSSI 

(VaaRPston kunniamarssi) 
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Kansansävelmän mukaan säv. Heikki Klemetti 
Puhallinorkesterille sov. Artturi Rope 

VAASAN 

KAUPUNGIN 

TERVEHDYS 

Vaasa on 360-vuotisen olemassaolonsa aikana joutunut kokemaan 
sotaa ja rauhaa, hyviä ja huonoja päiviä . lsonvihan aikana ryöstettiin 
kaupunki perusteellisesti. Suomen sodan aikana käytiin sen kaduilla ja 
toreilla verisiä taisteluja. Runsaat sata vuotta sitten tuli tuhosi kaupun
gin perusteellisesti . Kaupungin asukkaita eivät vastoinkäymiset kui
tenkaan ole lannistaneet. Usko huomispäivään on aina elähdyttänyt 
heitä ja he ovat rakentaneet kaupunkinsa yhä uudelleen onnettomuuk
sien jälkeen. 

Pohjanmaan miesten vapaudenkaipuu ja usko Isänmaan a~iaan on 
vuosisatainen. Hakkapeliittain tarunomaiset hahmot piirtyvät mieliim
me Isonkyrön aukeilla matkatessamme. Suomen sodan epätoivoisten 
taistelujen panoraama soluu ohitsemme Napuen, Oravaisten ja Juut• 
taan kentillä kulkiessamme. Pohjanmaan miehet eivät ole koskaan epä
röineet, kun synnyinmaa on ollut vaarassa ja kutsunut poikiaan sen 
rajoja puolustamaan. 

Samalla kun esitän kotikaupunkini tervehdyksen, kiitän kaikkia 
Patteriston jäseniä Isänmaan hyväksi tehdystä työstä. 

Vaasan kaupunginjohtaja 
varatuomari majuri evp 

Lauri Järventaka 
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SANAN VOIMA 

Sadanpäämies lähetti ystävänsä sanomaan Jeesukselle : "Herra, 
älä vaivaa itseäsi - vaan sano sana, niin ·minun palvelijani para
nee. Sillä minä olen itsekin toisen vallan alaiseksi asetettu, ja mi
nulla on sotamiehiä käskettävänäni, ja minä sanon tälle: 'Mene' , ja 
hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelija/Jeni: 'Tee 
tämä' , ja hän tekee." 

Luuk. 7: 6- 8 

Kertomus muinaisen Rooman armeijan upseerista, Kapernaumin v·a
ruskunnan sadanpäämieh estä, joka hädässään esittää Jeesukselle avun
pyyntönsä pelastaakseen palvelijansa hengen, on tänäänkin ajankoh
tainen. Se voisi aivan hyvi n olla kuvavälähdys tämän päivän sotilas
elämän toistuvista pblvelustehtävistä, komentosuhteista . 

Kaikkina aikoina, jokaisessa armeijassa sanalla, käskyllä on ollut 
ratkaiseva merkitys. Käskyn on oltava mahdollisimman lyhyt ja selvä, 
että se painuisi mieleen, voi taisiin ymmärtää ja täyttää. - Pieni käsky 
panee valtavat armeijat l ii kkeelle. Se voi muuttaa kansojen kohtaloita, 
ratkaisevasti vaikuttaa yksityiste,n ihmis,ten vaiheisiin. 

Sanat yhdistävät ja erottavat ihmisiä. Sanat luovat ihmismieleen 
turvallisuutta, rauhaa ja i loa , kurinalaisen vapauden. Ne voivat myös 
sa·ada aikaan pahaa, sekasortoa, onnettomuuden . 

Sa'dan·päämies tajuaa selvästi asemansa esimiehenä ja alaise·na . 
Hän on alati pätevä esi kuva sotilaasta, jolle tinkimätön velvollisuuksien 
täyttäminen on kaiken pa lvelustyön perustus. 

Hänen henki lössään kuvastuu kuitenkin samalla suuri vastuu alai
sista , asetovereista. - Kuoleman kielissä oleva sotilaspalvelija , ei ole 
v·ain sotakoneiston osa, vaan ihminen, lähimmäinen. Tämä hänelle kir
kastuu varmaankin juu ri ka i kkei n selvimmin iäisyyden edessä . 

Nuori sotamies on hänen veljensä . Veljeyttä kristillisyys juuri ytimel • 
tään onkin. Emme ol e va i n kärjessä kulkemassa komentosanoja lau
suen tai emme sattumalta hetkisen vierustoverina marssirivistö-ssä elä
män valtatiellä . Olemme kutsutut veljinä yhteiseen palvelustyöhön. 

Sadanpäämies ei ajatellut va i n itseään . Hänellä oli hätä nuoren 
vel jensä elämästä. Hän kääntyi Jeesuksen puoleen nöyränä, arvotto
muuden tunnossa . Hänen uskonsa oli miehisen miehen karua, vähäpu
heista, eleetöntä hurskautta, täydellistä luottamista Jumalan sanan 
kaikkivaltaan. 

Samoin on varmasti monen Suomen armeijan sotilaan vaikeata 
avata sisintään, mutta samalla tavalla karun vähäpuheisesti saamme 
u-skoa asiamme Vapahtajalle ja kokea suuren siunauksensa, hänen pe
lastusarmonsa, joka kuuluu kaikille. Vapahtajan Jeesuksen kohtaamme 
Jumafon sanassa, joka kaikkina aikoina anto ihmisten e·lämälle kestä
vän perustan. Jeesus vakuuttaa : " Vaikka taivas ja maa katoavat, minun 
sanani eivät koskaan katoa. " 

ONNI LÖNNROTH VaaRPston pastori 
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q)aacan cotilackotiyhclictykcen tervehclyö 
Puheenjohtaja 

Sissi Peltonen 

Vuonna 1918 perustivat isänmaalliset, valveutuneet naiset ja mie
het ensimmäiset sotilaskodit varustakuntapaikkoihin eri puolille maa 
tamme mm Vaasaan. 

Sotilaskotityö on vapaaehtoista palvelustyötä . Sen menestyminen 
riippuu kokonaan työntekijäin alttiudesta ja harrastuksesta . Yhdistyk 
seemme kuuluu n 70 toimivaa jäsentä, jotka vuorollaan huo.!ehtivat 
päivystyksestä sotilaskodissa . Päivystys on toiminnan perustehtäviä soti
la-skodissa, kirjastossa ja sairaalassa. V,arusmies tapaa so-tilaskotisisaren 
päivittäin eri tehtävissä, jolloin vihreän sisaren ystävällisyys levittää 
ympärilleen kodikkuutta ja saattaa hän sanoa vakavankin sanan tai 
tarvittaessa antaa hyvän neuvon. Varusmiehiä on ilo palvella . Heidän 
käyttäytymisensä sotilaskodissa on koht•eliasta ja miellyttävää. 

Yhdistyksemme pyrkimyksenä on ylläpitää viihtyisyyttä sotilaskodis -

Vaasan Sotilaskotiyhdistyksen myyjäiset 27. 11. 66 sotilaskodissa työnsä tukemiseksi. 
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EVL E HERTTUA, KAPT P KNUUTTILA JA RESVÄNR L RÖNN 

CVaa~an C/:!annikkopatterfoto 1952-1967 

1. ErRtPston perustaminen 

Suomen sodat 1939 / 40 ja 1941 / 44 osoitt.ivat moottoroidun rannik

kotykistön tarpeellisuuden. Vuonna 1949 toimeenpantiin Suomenlinnan 

Rannikkolinnakkeistossa Isosaaressa käytännöllisiä mt rt:n kokeiluja, ja 

vuonna 1950 muodostettiin Turun Rannikkotykistörykmentissä mootto

roitu rannikkotykistöpatteri, joka suoritti ens,immäiset ammuntansa me

rivoimien yhteisellä lei~illä Hankoniemellä kesällä 1950. Tällä patte

~illa oli käytettävissä raskas keskiö, jonka ammunnan valmiste,lu-, kor

jaus-, suunta- ja matkalaitteet oli sijoitettu käytöstä poistettuun linja

autoon sekä mittaustaso kuorma-auton lavalle koppiin. Suunnittelutyön 

suoritti kapteeni E Herttua Merivoimien esikunnan tykistöosastossa. 

Moottoroitu rannikkotykistöpatteri - Mtrtptri - , joka siis ensin tuli 

toimimaan TurRt:ssä, osoittautui heti varsin käyttökelpoiseksi. Puolus

tusvoimain uudelleen järjestelyn yhteydessä perustettiin l. Erillinen Ran

nikkotykistöpatteristo l. 12. 1952. l . ErRtPston väliaikaiseksi sijoitus

paikaksi määrättiin Suomenlinna. MtRtPtri sijoitettiin Uudenkaupungin 

lähellä sijaitsevalle Janhuan niemelle. Tämä "Janhuan patteri" osallis

tui kaikkiin suurehkoihin sota- ja leiriharjoituksiin l . ErRtPston mukana. 

l. ErRtPston kokoonpanoksi vahviste,ttiin sen perustamisen yhtey

dessä esikunta, esikuntapatteri, 2 moottoroitua rannikkotykistöpatteria 

ja Sommarön vartiolinnake sekä 15. 3. 1954 lähtien aliupseerikoulu. 

samme, jossa vallitsee suomalaisen kodin isänmaallinen henki ja joka 

kokoaa suojiinsa sotilaat poliittisiin miel,ipiteisiin maailmankatsomuk

seen ja kieleen katsomatta. Yhteistoiminnassa joukko-osaston kanssa 

järjestämme sotilaiden viihdytykseksi juhlatilaisuuksia ja hankimme 

heille sopivaa ja kehittävää ajanvietettä, kuten televisioita, radioita, 

lehtiä ja pelejä. Sotilaskodissa myytäviin tavaroihin nähden noudatam

me periaatetta: Parasta tavaraa sotilaalle mahdollisimman halvasta 

hinnasta. 
Työohjeenamme on: " Tee sotilaalle se, minkä toivoisit muiden teke

vän asevelvolliselle pojallesi tai veljellesi. " 
Tässä juhlajulkaisussa meillä on tilaisuus kiittää Vaasan Rannikko

pa,tteristoa rehdistä yhteistyöstä. Sotilaskodissamme kunniapaikalla 

oleva Patteriston pienoislippu lämmittää sydäntämme erikoisesti siksi, 

että varusmiehet ovat pienistä päivärahoistaan keränneet sen kustan

nukset. Kannustakoon se meitä sotilaskotisisaria iloisin mielin palvele

maan suomalaista sotilasta . 
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Nimenmuutos ja toiminta Suomenlinnassa 

Uuden moottoro,idun keskiötykistöpatteriston sijoituspa,ikk,a oli kauan 

ratkaisematta, mutta kun periaatepäätös Pohjanmaan Jääkäripataljoo

nan siirtymisestä Sodankylään tehtiin, l. ErRtPsto määrättiin sijoitetta

vaksi Vaasaan . l. ErRtPston nimi muutettiin l. l. 1957 Vaasan Rannik

kopatteristoksi, ja patteriston kokoonpano pysyi entisellään. l. 8. 1958 

TurRtR:n Mtrt-patteri lakkautettiin, ja sinne määrätyt alokkaat astuivat 

VaaRPston palvelukseen. Samalla v1irallisesti vahvistettiin patteristossa 

käytännössä ollut organisaatio : 2 koulutuspatteria ja aliupseerikoulu. 

VaaRPsto ei voi monien muiden joukko-osastojen tapaan ylpeillä 

aikaan nähden kaukaisilla perinteillä. Patteriston lippu ja kunniamarssi 

ovat kuitenkin jo ehtineet käydä tutuiksi useille varusmiesikäluokille, 

vars,inkin siirtymisen jälkeen Vaasaan Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, 

jossa patteristo on ollut leireillä ja harjoituksissa. Kunniamarss,iksi mää

rättiin vuonna 1957 Napuen marssi, joka muistuttaa Pohjanmaan 

lakeuksilla 19. 2. 1714 käydystä Napuen taistelusta. Professori Heikki 

Klemetti on säveltänyt tämän marssin ja Artturi Rope (sen) sovittanut 

sotilassoittokuntaa varten . 
VaaRPston joukko-osastolippu vahvistettiin 20. 12. 1957. Tasavallan 

presidentti Urho Kekkonen luovutti Vaasan kaupungin lahjoittaman ja 

kenttäpiispa Toivo Laitisen vihkimän lipun patteristolle 4. 6. 1958 Puo

lustusvoimain 40-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. 

VaaRPston lipussa on heraldisen linnakkeen ympäröimä Vaasan 

vaakunan tunnuskuva, kultainen lyhde. Yhdenmukaisesti muiden ran

nikkotykistöjoukko-osastojen lippujen kanssa VaaRPston lipun pää

kentän värinä on koboltin merensininen . Lipun kulmissa on rannikkoty

kistön aselajitunnuksena ristikkäiset tykinputket. Lipun on suunnitellut 

ev R Aaltosen johtama toimikunta ja piirtänyt taiteilija B Heinonen. 

Leirit ja sotaharjoitukset 

Uutena joukko-osastona VaaRPsto joutui läpikäymään kaikki perus

tamisen (alku)vaikeudet, kun toiminta luonnollisesti oli aloitettava 

alusta. Väliaikainen sijoitus Suomenlinnaan oli koulutuksen kannalta 

katsoen epäonnistunut, koska vain perus- ja erikoiskoulutus sekä kehys

harjoitukset voitiin antaa siellä, mutta ajoharjoitukset ja tykistöammun

nat oli suoritettava muualla. Siksi patteristo oli leireillä niin paljon kuin 

mahdollista . Suomenlinnassa sijainti pakotti patteriston liikkumaan sekä 

maalla että merellä. 
Niinpä matkat Porkkalan leireille suoritettiin meritse ja maanteitse, 

Rovajärven leireille meritse ja rautateitse ja monet suuret sotaharjoituk

set meritse ja maanteitse. 
Patteriston omia leiriharjoituksia pidettiin Isosaaressa, Santahami

nassa ja Porkkalassa. Isosaaressa käytiin 3 kertaa vuonna 1953. San-
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tahaminassa leiriharjoituksia pidettiin vuosina 1953-1956 12 kertaa . 

Patteriston varsinainen leiripaikka ennen Vaasaan siirtymistä oli kui

tenkin Porkkala, missä käytiin kolmattakymmenettä kertaa leiriharjoi

tuksissa. 
Patteriston omien leiriharjoitusten lisäksi voidaan mainita joukko

osastojen yhteiset tykistölliset ampuma-leirit sekä divisioonien ja varus

kuntien sotaharjoitukset, joihin tavallaan voi rinnastaa patteriston omat 

ajoleirit. 
Tykistön yhteistoimintaleirit ovat vuosittain muodostuneet tärkeim

mäksi leiritapahtumaksi. Kenttätykistön kesäleire•ihin Rovajärvellä pat

terista osallistui keskimäärin joka toinen vuosi. Patterista otti osaa ran

nikkotykistön yhteisiin leireihin v 1953 Henriksbergin alueella Hanko

niemellä, v 1957 Hangon itäpuolisessa maastossa, v 1959 Porkkalassa 

ja v 1960 Rihtniemessä . Vaasaan siirtymisen jälkeen muodostuivat 

Raippaluoto ja Lohtaja varsinaisiksi leiripaikoiksi. 

Vv 1953-1955 Vessölandetin ja Sondbyn alueella suoritettiin vuo

sittaiset patteriston ajo- ja maastoharjoitukset. 
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a , , 

L 
, 

J a ' ". ' .. 
1. Savukoski 

a • • • 
2. Kemijärvi ' , .. 
3. Ravajärvi 1 

' 4 . Rovaniemi ·-I 
5. Hailuoto \ 

6 . Kajaani 
.... , 

1 

7. Raippaluoto 6 
I ... 

8 . Vaasa D I 
I 

9 . Heinola 
I , .. 

10. Rauma 
... .. 

' 11. Lahti ' ' 12 . Uusikaupunki 1 

13 . Salo 
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I 

14 . Hanko 
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I 
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I 

16. Santahamina 
I 

I 

17. Suomenlinna 
, , 

18. Isosaari .9 I 

AAD 
I 

19. Porvoo 
, 

I 

20. Kotka 
0 I 

I , 
21. Hamina I 
22 . Lohtaja 

Harjoitusta yhteistoimintaan jalkaväen kanssa on saatu erityisesti 

divisioonien ja varuskuntien järjestämissä sotaharjoituksissa . Divisioo

nien sotaharjoituksiin on patterista osallistunut Suomenlinnassa olles

saan 8 kertaa, joista voi mainita vuoden 1963 Oulujärvellä ja suursota 

harjoituksen syksyllä v 1963 Raumalla . Varuskuntien harjoituksiin patte

rista on usein ottanut osaa. Nämä harjoitukset ovat yleensä pidetty 

UudPr:n järjestäminä Tammisaaren rannikkoalueella. 

Teknillinen kehitys 

Asemasotavaiheen aikana 1942-1944 saatiin rannikkojoukoille liik

kuvan sodan vaatimukset täyttävää 130 K/ 31-, 152 H/ 37- ja 76 K/ 36-

tykkikalustoa. Näitten tykkien lisäksi otettiin myöskin 76 ITK/ 31 -tykit 

patteristossa käytäntöön . Näitä tykkikalustoja käyttäen ovat ampuma

menetelmät ja -tekniikka kehittyneet patteriston perustamisesta alkaen . 

Runsaat ja monipuoliset leirit ja harjoitukset ovat mahdollistaneet uusien 

välineiden ja menetelmien kokeilun ja soveltamisen. 
Selvimmin tämä vilkas edistyminen on havaittavissa mt-keskiön 

kehityksessä . Keskiön toiminta - ja taistelukelpoisuuden lisäämiseksi teh

tiin useita parannuksia . Myös nieriampumamenetelmissä tapahtui huo

mattavaa kehitystä evl T Pesosen luodessa uudet rannikkotykistön am

pumamenetelmät. 
Keskiön kehityksestä mainittakoon keskiöperävaunut, jotka vuonna 

1953 korvasivat linja-auton korit ja autojen lavoilla olleet kepit. Pat

teristoupseerin komentopaikka sijoitettiin myös perävaunuun, komento

vaunuun. Alkujaan tämä komento-, suuntalaite- ja tasovaunuissa toi

miva keskiö sijoitettiin maastoon tasasivuisen kolmion muotoon, jossa 

sivun pituus oli noin l 00 metriä. Pyrkimys oli saada keskiö hyvin maas

toutetuksi ja vaunujen väleillä tarvittavat puhel inkaapelit mahdollisim 

man vähäluku isi ksi. 
V 1958 käyttöön tullut 3 -parinen tuliasemakaapeli mahdollistaa 

keskiövaunujen vapaan ryhmittelyn. Keskiössä on Rt-kytkintaulu m / 56, 

joka huomattavassa määrin yksinkertaistaa ja helpottaa suoritettavia 

viestikytkentöjä . Kytkintaulut on sijoitettu patteristoupseerin komento

vaunuun ja pattereitten keskiövaunuihin . Kolmeen eri vaunuun sijoitettu 

keskiö runsaine yhteiskaapeleineen on saanut paljon arvostelua osak

seen ja on edelleen kehityksen alainen. 
Nykyään keskiössä on kevyt suuntalaite ja raskas matkalaite, jotka 

luovat mahdollisuuden käyttää 350 m:n tykkikantoja . Varamenetelmä• 

nä on kokeiltu ja käytetty myös ns laskijakeskiötä, joka hyvin soveltuu 

maa-ammuntaan. Laskijakeskiössä varsinaista matka- ja suuntalaitetta 

ei ole, vaan suunta ja korotus saadaan suoraan tasoviivaimelta. 

Samanaikaisesti kun pyrittiin keventämään keskiötä , kehittyivät 

tykkien suuntausvälineet oleellisesti, millä oli merkitystä keventämispyr

kimyksissä . Siirtyminen 2-jakorenkaiseen kiertokaukoputkeen salli sivu 

suuntauksessa käyttää suoraan pohjoislukuja poistaen täten aikaisem-
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min tarvitun suunnanmuuntotaulukon. Suuntaerokorjaukset asetetaan 
toiselle jakorenkaalle ja luettu suunta toiselle. 

Keskiössä tutk,imustyö on ja,tkunut varamenetelmän kehittämiseks,i, 
Tässä yhteydessä mainittakoon evl O Saaren laskijakeskiön pohjalta 
kehittämä ns tasokeskiö. 

Edellä lyhyesti kuvattu keskiön kehitys on tietenkin tuntuvasti lisän
nyt moottoroidun rannikkotykistökeskiöpatteriston toiminta- ja taistelu
kelpoisuutta. Komentovaunujen lukumäärä on patteristoa kohti neljä ja 
patteria kohti yksi. Keskiön vahvuus on nykyään 22 henkeä. 

Rannikkotykistön ja varsinkin moottoroidun keskiötykistön teknilli
nen kehitys on v,iime vuosina selvästi osoittanut, että jatkuvasti löytyy 
parannuksia, joita sovellettaessa käytäntöön pston liikkuvuus, nopeus ja 
tehokkuus tuntuvasti lisääntyvät. 

Siirtyminen Vaasaan 

Patteriston päätapahtumat v 1964 olivat siirto Vaasaan ja lefri 
Rihtniemessä. V 1965 tammikuussa patteristo toimeenpani talvileir,i
harjoitukset Sommarössä Ra,ippaluodoss·a, jossa suoritettiin ensimmäi
set tykistöammunnat Vaasan ympäristössä. Kesäleirillä Sommarössä 
VaaRPsto voitti rannikkotykistön raskaitten pattereitten keskeisen kou 
luammuntakilpailun. Edelleen patteristo osallistui sotaharjoituksiin Kai• 
nuussa 3 kertaa vv 1965-66, ja v 1966 patteristo toimeenpani talvi
leirin Lohtajalla ja kesäleirin Sommarössä . 

V 1966 patteristo osallistui vielä moottoroidun keskiötykistön kertaus
harjoituspatteriston kouluttajana ja Utön kevyen rannikkopatterin hen
kilöstönä Lounais-Suomen syyssotaharjoitukseen Saaristomerellä. Patte
ristolla oli kevätleiri Lohtajalla maaliskuussa ja yhdessä TurRtR:n kanssa 
syysleiri Raippaluodossa v 1967. 

VaaRPsto työpaikkana 

Puolustuslaitokselle ominainen runsas henkilökierto on myös selvästi 
havaittav,issa VaaRPstossa. Varsinkin juuri Vaasaan siirtymisen aikoi 
hin kantahenkilöstöä siirtyi muualle ja eläkkeelle. Tämä on ymmär
rettävää, kun otetaan huomioon kantahenkilöstön taloudelliset ja sosi 
aalise,t siteet Helsingissä. 

Patteriston komentaja on vaihtunut vain kaksi kertaa . Everstiluut
nantti Kalle Koski perusti patteriston Puolustusvoimain uudelleenjärjes
telyn yhteydessä. Evl Koski siirtyi siviilielämän palvelukseen 10. 7. 1957, 
ja hänen seuraajakseen tuli evl Veikko Vuorela, joka otti 12. 9. 1957 
komentajan tehtävät vastaan patteristoa väliaikaisesti hoitaneelta maj 
Esko Rautaheimolta. Evl Vuorelan johdolla patteristo siirtyi Vaasaan . 
26. 2. 1965 tuli VaaRPston komentajaksi evl Eino Herttua, jonka komen 
nossa patteristo juhlavuoden alkaessa toimii. 

Komentajan lähimmän apulaisen, patteristoupseerin tehtäviä ovat 
hoitaneet maj Esko Rautaheimo 28. 1. 1953-7. 9. 1958, maj Johannes 
Torvinen 7. 9. 1958-2. 1. 1960, maj Armas Salin 5. 3. 1960-11 . 7. 
1964, kapt O Leijala 1. 9. 1964-30. 12. 1964, maj O Aspinjaakko 
1. 1. 1965-23. 8. 1966 ja maj A Tukiainen 23. 8. 1966-. 

Olemassaolonsa aikana VaaRPsto on suorittanut työtään sijoituspai
ko,issaan ensiks,i lähes 12 v perustamispaikassaan Suomenlinnassa ja 
elok,uusta 1964 lähtien Vaasassa sekä lisäksi sotaharjoituksissa ja lei
reillä miltei koko valtakunnan alueella. 

VaaRPston työ ja tehtävä, joukko-osastopalvelus, on ensisijaisesti 
sekä varnsmiesten että kantahenkilökunnan kouluttamista pystyviks i 
moottoroidun keskiötykistön tykkimiehiksi ja johtajiksi. 

VaaRPstoon kuuluu esikunta, esikuntapatteri , reservialiupseerikoulu , 
tulenjohto- ja viestipatteri (1. Ptri) sekä tykkipatteri (2. Pt rii). 
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1 'PSTON KOMENTAJ/\ 

l ESIKUNTA r 
1 1 1 1 1 

EPTR./ TJ · .,,. VPTIV TKI PTR,J °R,/\Uk: VlkE 
A PTR.I ~ PTR.J so ........ ,.Q..Ö 

E s i k u n ta toimi i patteriston komentajan apuna koulutuksen, ke
hittämisen, kokeilun ja huollon suunnittelu- ja johtamistehtävissä. 

E s i k u n ta p a t te r i huolehtii keskitetysti patteriston huoltoteh
tävistä, kuten talous-, lääkintä -, taisteluväline- ja viestivälinehuolto 
sekä maa- ja merikuljetukset. 

R e se r v i a l ,i u p se e r i ko u lu kouluttaa patteriston eri alojen 
ryhmänjohtajat. Reservin upseerit koulutetaan reserviupseerikursseilla 
Tykistökoulussa. 

1. ja 2. Ptri saavat varusm iehensä koulutussuhdelaskelman mukai
sesti kustakin palvelukseenastum iserästä . 1. Ptri kouluttaa varusmiehet 
tulenjohto-, mittaus- ja viestitehtäviin, 2. Ptri tuliasematehtäviin tykeillä 
ja keskiössä. Eri erikoisalo jen miehet, kuten autonkuljettajat, venemie
het, valonheitin- ja voimakonemiehet, asesepät, lääkintämiehet ja 
talousmiehet koulutetaan keskitetysti puolustusvoimien eri joukko-osas
toissa. 

Patteriston yhteistoimintakoulutus suoritetaan muodollisena kehys
harjoituksena kasarmialueella Vaasassa sekä sovelletut asemiinajo- ja 
yhteistoimintaharjoitukset Vaasan läheisyydessä Gerbyssä ja ampuma 
rata-alueella Mustasaa ressa sekä Sommarössä Raippaluodossa. Tyk,is
tön kovapanosammunnat, jotka muodostavat varusmiesten koulutuksen 
huipentuman suoritetaan joko Sommarössä tai Lohtajalla keväällä, syk
syllä ja talvella suoritettavilla meri- ja maa-ammuntaleireillä . Useiden 
joukko-osastojen yhteisi in ampumaharjoituksi in patteristo osallistuu kes
kimäärin joka toinen vuosi joko jonkin kiinteän rannikkotykistöjoukko
osaston alueella tai yhdessä kenttätykistön kanssa Rovajärvellä. 

Yhtymien sotaharjoituksiin patteristo osall istuu kolme kertaa vuo
dessa, jolloin ,suoritetaan taistelutilanteen mukainen yhteistoiminta 
tuettavan jalkaväen kanssa. 

Tykkikalustona patteristolla on kevyt kanuuna (76 K/ 36), raskas hau 
pitsi (152 H/ 37) ja raskas i lmatorjuntatykki (761TK/3 l) sekä uutta tykki-
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VaaRPston lipun lahjakirja 

Tällä lahjakirjalla Vaasa, vapaan Suomen ensimmäinen pääkau
punki, luovuttaa lipun nimikkopatteristolleen tunnukseksi tuleville su
kupolville. 

Muistuttakoon patteriston lippu niin kansallisina juhlapäivinä kuin 
arkisen työn lomassa Suomen miehen soturikunniasta ja tinkimättö
mästä velvollisuuden täyttämisestä menneinä vainon vuosina sekä kau
kaisilla taistelukentillä, että oman maan rajo illa. 

Elähdyttäköön jokaista tämän lipun alla asepalvelustaan suoritta
van sotilaan mieltä vain yksi toivo ja yksi tahto: elää vapaana vapaas
sa maassa. 

kalustoa . Kuljetus- ja vetokalustona patteristolla on tavallisia ja maasto
autoja sekä tele-alustalla varustettuja tykinvetäjiä. Tulenjohto-, mittus
ja keskiövälineet sekä ampumatarvikkeet ovat sekä meri- että maa
ammuntaan sopivia. 
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152 mm:n kenttä
haupitsi m 37 

Vaasan rt-poikien 
laulu 

Patterimme rantojamme suojaa, 
teräsputket tulta salamoi. 
lskumme käy kohti turman tuojaa, 
jyske Vaasan rannikoilla soi. 

Oma armahain, 
viivyn hetken vain. 
Sa muista mua, 
en unhoita ma sua, 
kaivattua! 
Kohta saavun, 
luokses saavun 
luokses saavun 
oma armahain, 
armahain! Hei, hei! 

Meri huuhtoo saariemme rantaa, 
vaahtopäät ne hyrskyjänsä luo. 
Tuliputkemme isku kauas kantaa, 
jyristen se sanomansa tuo. 

Oma armahain, 
viivyn hetken vain. 
Sa muista mua, 
en unhoita ma sua, 
kaivattua! 
Kohta saavun, 
luokses saavun, 
luokses saavun 
oma armahain, 
armahain! Hei, hei! 

Sanat: Kosti Könni 
Sävel: Heinz Niel 

VAASA 
Kaupunki perustettiin Kaarle /X:n aloitteesta v. 1606 Etelä-Pohjanmaan 

vanhimmalle asutusseudulle Mustasaareen, joka jo 1300-luvulla oli tunnettu 

huomattavana kauppa- ja satamapaikkana. Vaasa-nimen kaupunki sai viisi 

vuotta perustamisensa jälkeen kaupunkioikeuksien kanssa. 

Kolme kertaa on tätä kaunista kaupunkia kohdannut hävitys ja tuho, 

mutta uutterat asukkaat eivät ole menettänee uskoaan, vaan suomalaisella 

sisulla on tämä Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen kaupunki uudestaan ra

kennettu entistäkin kauniimmaksi. 

lsonvihan aikana vainolainen ryösti ja hävitti Vaasan kaupungin en

simmäisen kerran. Suomen sodassa joutui Vaasa jälleen hävityksen koh

teeksi, ja elokuun 3 p 1852 tulipalo tuhosi kaupungin perustuksiaan myöten. 

Vaasan palon jälkeen kaupunki rakennettiin nykyiselle paikalleen kuvsi 

kilometriä Vanhasta Vaasasta, joka maankohoamisesta johtuen olikin jää

nyt liian kauaksi merenrannasta. Paloturvallisuus otettiin jälleenrakentami

sessa huomioon, ja niin on kaupungilla tänäkin päivänä suorat ja leveät 

kadut lukuisine puistoineen. 

Ka,upungin vaakunaan, Vaasa-kuningassuvun kultaiseen viljalyhteeseen, 

Vaasan kaupunki sai vapaussodan jälkeen liittää vapaudenristin muistoksi 

siltä ajalta, jolloin se oli valkoisen Suomen pääkaupunkina. 

Seuraavassa kirjoituksessa selvittelee evl evp O V P u I k k i n e n 

Vaasan kaupungin asemakaavaa ja arkkitehtuuria. 

Useimmilla kaupungeilla on jokin oma erikoinen piirteensä, joka 

luo leimansa koko kaupunkikuvaan. Luonteenomaisin piirre Vaasan 

kaupunkikuvassa on sen puistoka tujen runsaus, mikä kesäiseen aikaan 

oikeuttaisi Vaasan ylpeilemään " Pohjanlahden Vihreän kaupungin" 

nimellä . Tätä kaupunkimme vehmautta ovat vielä omiaan lisäämään 

merenrantaa reunustavat puistot sekä useiden yksityistalojen avarat, 

puita ja pensaita kasvavat pihamaat. Yleisvaikutelma kaupungista on 

vieraankin mielestä viehättävä. Mutta saavuttaakseen tämän viehättä

vyytensä on Vaasan kaupunki saanut kestää kauneusleikkauksensa 

kuten moni vanheneva kaunotarkin. 
Vanhan Vaasan palo vuonna 1852 nuorensi Vaasan kaupungin. 

Niinkuin moni muukin historian suuri onnettomuus on vienyt kehitystä 

eteenpäin, koitui vanhan Vaasan palokin lopulta onneksi kaupungin 

tulevalle kehitykselle. 
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Vanhan Vaasan sijainti madaltuvan merenlahden pohjukassa oli 
täysin sopimaton kauppaa ja merenkulkua harjoittavalle kaupungille 
Jo ennen Vaasan paloa oli ryhdytty perustamaan kaupungille ulkosata
maa Palosaarelle nykyisen Vaasan kaupungin alueelle. Vähif.ellen olisi 
koko kaupungin laajentaminen pitänyt suunnata lähemmäksi merenku
lulle kelpoista rannikkoa. 

Jos kaupungin siirtäminen uudelle alueelle olisi tapahtunut vähitel
len, olisi se suoritettu ilman yhtenäistä suunnitelmaa, jolloin uusi Vaasan 
kaupunki olisi muodostunut asemakaavaltaan epäyhtenäiseks,i ja seka
vaksi. Vanhan Vaasan palo pakotti valtiovallan ja kaupungin porvarit 
laadituttamaan asemakaavan koko uudelleen rakennettavaa kaupun
kia varten. 

Onni onnettomuudessa oli vielä sekin, että tätä suunnitelmaa toteut
tamaan saatiin tehtävään pätevä mies. Vaasan kaupungin arkk,itehtinä 
oli nimittäin tällöin etevä Ruotsista Suomeen muuttanut arkkitehti Carl 
Axe,I Zetterberg. Hän ryhtyi työhönsä evästyksenään kaupunkinsa palon 
järkyttämien porvareiden toivomus, että paloturvallisuus olisi asema
kaavassa erityisesti otettava huomioon. 

Arkkitehti Zetterberg tekikin tämän asemakaavaa suunnitellessaan, 
ja näin uudesta Vaasasta tuli se puistokatujen ja palokujien halkoma 
sekä väljästi rakennettu kaupunki, jollaisena sen näemme tänäkin päi
vänä. C A Zetterbergiä voidaan pitää koko uuden Vaasan luojana, 
sillä paitsi kaupungin asemakaavaa suunnitteli hän yksityiset talot jopa 
ulkorakennuksetkin. Useat vieläkin kaupunkikuvassa hallitsevina esiin
tyvät rakennukset ovat hänen käsialaansa. Hänen laatimansa asema
kaava hyväksyttiin v 1855. 

Va,nhan Vaasan palon aikoihin ihailtii,n pohjoismais,sa empiretyylin 
yksinkertais,ia ja suoria linjoja, joskin uusgoottilainen vaikutus alkoi jo 
saada jalansijaa rakennustaiteessa . Niinpä Zetterberg noudattelee ase
makaavassaan empiretyylin periaatteita jakaen kaupungin säännöllisiin 
tonttialueisiin toisiaan kohtisuorasti leikkaaville viivasuorilla kaduilla, 
mutta pyrkii elävöittämään ja romantHsoimaan kaupunkikuvaa uus
gotiikan, erikoisesti englantilaisen tiiligot,iikan, tyylisillä rakennuksilla. 

Keskikaupungin alueella on Zetterbergin laatima asemakaava säi
lynyt nyky-Vaasassa jokseenkin muuttumattomana. Edelleenkin kau
pungin ylpeytenä ovat kauniit ja avarat puistokadut, joista itä-lä~si
suunnassa kaupunkia halkovat Hovioikeuden-, Vaasan- ja Kor.sholman 
puistikot sekä pohjois-eteläsuunnassa Kirkko- ja Kauppapuistikot. . 

Huomattavin Zetterbergin piirtämistä rakennuksista on hänen mo
numenttaalisin luomuksensa - Hovioikeudentalo. Tämä englantHaista 
tiiligotijkkaa edustava Tudor-tyylinen rakennus sijaitsee Hovioikeuden
puistikon länsipäässä kauniissa rantapuistikossa. Vaasan Hovioikeuden 
rakennusta pidetään tyyl i lajissaan parhaimpana koko maassamme. 

Vaasan kaupunginkirkko on myöskin Zetterbergin käsialaa. Samoin 
tullikamarin talo ja kaupungin hallintorakennus sekä useat muut julki-
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set ja yksityiset rakennukset. Erikoisuutena on ehkä syytä mainita, että 
niin arkipäiväiseen käyttöön tarkoitettu rakennus kuin valtion viljama
kasiini, joka nykyisin on puolustuslaitoksen käytössä, on asiantuntijoi
den mielestä yks,i Zetterbergin onnistuneimpia töitä mitä rakennuksen 
tyylipuhtauteen tulee. 

C A Zetterbergin jälkeen ovat eri makusuunnat ja useat arkk-itehdit 
olleet vaikuttamassa kaupunkikuvan muuttumiseen ja muodostumiseen 
nykyaikaisemmaks,i, Vuonna 1883 valmistunut ruotsalaisen arkkitehdin 
Magnus lsaeuksen piirtämä kaupungintalo on yksi _iyhkeimpiä vuosi
sadan loppupuolella valmistuneista rakennuksista. Erikoisen kaunis on 
kaupungintalon juhlasali koristeellisine kattomaalauksineen. 

1800-luvun lopussa oli rakennustaiteessa leimaa:antavimpana tyy
linä uusrenessanssi, jota edustavista rakennuksista mainittakoon J Ah
renbergin piirtämä suomalainen lyseo sekä W Backmanssonin ja Fr 
Thesleffin piirtämä Raastuvankadun kansakoulu, nykyinen Kauppa
oppilaitos. 

Vuosisadan vaihteessa rupesi talojen kerrosluku lisääntymään. Vaa
san kehittymistä tyyliltään suurkaupunkimaisemmaksi ennustivat sellai
set rakennukset kuin Fr Thesleffin piirtämä Helsingin Osakepankintalo 
Hovioikeudenpuistikolla, sekä kauppatorin varrella oleva K S Kallion 
kolossimainen Hartmanin liiketalo ja samoin kauppatorin varrella sijait
sevat Yhdyspankin talo ja sen viereinen Commersen talo. Matti Visannin 
piirtämiä rakennuksia on Vaasassa myös useita, joista mainittavin on 
suomalainen yhteiskoulu. 

Nykyaikainen leima Vaasan rakennustaiteessa alkoi selvimmin 
ilmetä 1930-luvulla. Funktionalismi valtasi jalansijaa. Yksinkertaisuutta 
ja asiallisuutta edustavat: SOK:n liiketalo, arkkitehtinä E Huttonen, 
Halli Oy:n rakennus kauppator,in varrella, V Rewellin piirtämä, A E 
Hämäläisen suunnittelema hotelli Centralin talo sekä J S Sirenin piir
tämä Lassila ja Tikanojan liiketalo. 

Viimeisin huomattavin rakennusluomus on professori Sirenin piir
tämä Suomen Pankin talo Hovioikeudenpuistikon ja Kirkkopuistikon kul
mauksessa. Se on omiaan antamaan nopeasti kehittyvälle Vaasalle 
suurkaupungin tuntua. 

Kuten alussa tuli mainituksi, tekee Vaasa miellyttävän vaikutuksen 
kaupungissa kävijään, vaikkei hän katselekaan kaupunkia vaasalaisen 
nurkkapatriootin rusohohteisten silmälasien lävitse. Enemmän kuin Vaa
san rakennustaiteellinen kauneus tai arvokkuus, viehättää kävijää kau
pungin avara ja väljä asemakaava sekä vars,inkin kesäiseen aikaan 
puistokatujen ja idyllisten pihojen sekä rantapuistikoiden vehmaus. 
Tästä saamme me vaasalaiset olla kiitollisia niille miehille, eikä vähiten 
arkkitehti C A Zetterbergille, jotka ovat ymmärtäneet valita kaupungil
lemme edullisen sijaintipaikan ja suunnitella sille asemakaavan, joka 
on antanut tilaisuuden suurimmalle arkkitehdillemme - Luojalle - olla 
mukana kaupunkimme kaunistamisessa. 

17 



MAJURI A TUKIAINEN 

RANNIKKOTYKISTÖ MOOTTOROITU 

KESKIÖTYKISTÖ RAN N I KKOJOUKOT 

Rannikkotykistöstä puhuttaessa syntyy 
m ieleen ens,immäisenä ajatuksena kuva 
kallioon upotetusta, vahvasti linnoitetusta 
tykistöstä , minkä tehtävänä on turvata 
maamme merirajat pääasiassa saaristo;;sa 
ja satamien edustoilla. Kieltämättä tilanne 
olikin tämän m ielikuvan kaltainen silloin, 
kun Yleisesikunnan Meriosastolle annettiin 
kesäkuussa 1918 valtuudet vastaanottaa 
Sotasaaliin Keskusvarastolta Pietari Suuren 
rakennuttaman linnoi tusvyön Suomen puo
lelle jäänyt osa, minkä tuli muodostaa 
maamme rannikkotyk,istön runko. 

Laivatykistön kantaman kasvaminen, 
alusten nopeuden lisääntyminen ja käyttö

tavan monipuolistuminen sekä kulloinkin yhdistetyissä operaatioissa 
noudatettu taktiikka ovat pääasiallisesti aiheuttaneet sen, että tämä 
aselaji - jos mikään - on ollut jatkuvan ja voimaperäisen kehityksen 
ala isena koko olemassaolonsa ajan. 

Es imerkkinä maini ttakoon, että rannikkotykistön piirissä on synty
nyt ilmatorjuntatehtävien peru~teella ilma-ammunta ja ilma-torjunta
aselaji, koska se yleensäkin oli tekemisissä nopeiden, liikkuvien maalien 
ja aika-ammunnan kanssa. Suomenlinnaan ja Viipuriin aluksi kokeilu
mielessä perustetut k iinteät i lmatorjuntapatterit yhdistettiin sittemmin 
vuonna 1930 patteristoksi ja muodostamaan oma ilmatorjunta-asela
jinsa. 

Todettakoon edelleen, että rannikkotykistö toimi sodissamme lai
vaston kanssa Merivoimiin kuuluvana aselajina, mutta sen jo,ukkoja oli 
runsaasti myös eri rintamillamme sellaisissa vastuullisissa tehtävissä, 
mihin niitä puhtaasti tykistöllisenä joukkona ei oltu alunperin tarkoi
tettu. Olihan toiminta rann ikolla ja saaristossa ollut jo rauhan aikana 
rannikkotykistön tehtävänä, joten sen toteuttaminen sodan aikana lan
kesi tälle aselajille luonnost.aan. 

Näin sekä rintamavastuullisen että tykis,töllisen tehtävän vuoksi 
rannikkotykistöä oli laajennettava sodan aikana huomattavasti. Niinpä 
se joutui muodostamaan Jatkosodan aikana useita rannikkoprikaa
teja, jalkaväen joukko-osaston tapaisen rannikkorykmentin - jopa 
rannikkodivisioonankin Viipurin -lahdella. Tästä seurasi puolestaan se, 
että aselajimme suoritti sodassa muutakin kuin vain rintaman käännök-
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sen mereltä ilmaan ja maalle. Tämä toiminta jalkaväen ja rannikko
jalkaväen tapaan aiheutti tehtävien laajenemisen sekä joukkojen ko
koonpanon ja käytön uudelleen arvioinnin . Samoin saaristo- ja rannik
kotaistelujen toiminnan tukeminen vaati myös pyörillä kulkevien tykkien 
ja moottoriajoneuvojen saamista rannikkotykistölle. 

Kuten edellä on todettu, osoittivat saadut kokemukset kiistattomasti, 
että rannikon puolustuksessa on sen rungon - kiinteän rannikkotykis
tön voitava osallistua varsin laajoissa puitteissa liikkuvaan sodankäyn
t,iin. Tämän vaatimaa kouluttamista varten perustettiin sodan jälkeen 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmenttiin Rannikkopataljoona, mihin 
saatiin henkilöstö käyttämällä tarkoitukseen rykmentin yhden patteris
ton kantahenkilökunnan vakanssit ja varusmieskiintiö. Sanottu Rannik
kopataljoona on nykyinen erilliseksi itsenäistynyt Rannikkojääkäripa
taljoona. 

Vietettäessä nyt VaaRPston 15:tä juhlavuotta on paikallaan palaut
taa mieliin kiinteän rannikkotykistön osuus sen syntymiselle. Tällöin on 
jälleen palattava ajassa itsenäisyytemme alkuvuosiin, aikaan, jolloin 
Suomi sai ensimmäiset rannikkolinnakkeensa. Jo silloin todettiin se, että 
Pietari Suuren rakennuttama linnoitusvyö ei vastannutkaan enaa 
ajan vaatimuksia. Linnakkeita oli harvassa, eikä niiden s,ijaintikaan 
ollut riittävän tarkoituksenmukainen maanpuolustuksen tehokkuuden 
kannalta. Uusien linnoituslaitteiden rakentaminen olisi kuitenkin tullut 
niin kalliiksi, että tarkoitukseen ei saatu varoja a,ikana, jolloin koko val
takunta oli perusteilla kaikkien elämänalojen vaatiessa parantamista. 

Siitä huolimatta oli rannikon puolustusjärjestelmässä esiintyvät au
kot saatava täytetyiksi! 

Vallitsevaan tilanteeseen löytyikin onnistunut ratkaisu, mihin vuo
den 1924 lopussa julka,istu Rannikkotykistöohjesääntö v,iittaa seuraavin 
sanoin: "Moottoritykistön muodostaa moottoriajoneuvoille sovitettu tahi 
moottorin vetämä sekä suuri- että keskikaliiperinen laaka- ja kaarituli 
tykistö. Nopean liikuntakyvyn omaavana voidaan tätä aseistusta eri 
koisesti käyttää maahyökkäyks,iä ja maihinnousuja vastaan kuin myös
kin kiinteän tykistön apuaseistuksena." 

Edellä sanottu ajatus toteutui käytännössä kuitenkin vasta sotien 
antamien kokemusten ja vaatimusten perusteella . Tällöin aiheuttivat 
vetäytymis- ja hyökkäysvaiheet sekä eri rintamien yleistilanteen muu
tokset kevyen ja raskaan rannikkotykistön uusiintuvia siirtoja ja tila
päistuliasemien rakentamista sellaisella nopeudella, jota rauhan aika
na ei oltu osattu kuvitellakaan. 

Hyvinkin s,uo~itettu kiinteän tykkikaluston siirto ol,i kuitenkin hidasta 
verrattuna varsinaisen liikkuvan tykistön suorituksiin . Kun rannikkoty
kistön suorittamista ammunnoista saatiin runsaasti positiivisia koke
muksia, sen siirtonopeutta helpotettiin luovuttamalla sille kenttätykistön 
kalustoa, mikä puolestaan annettiin rannikkoprikaatien kokoonpanoon 
liitetyille liikkuville pattereille. Näiden tykkikalusto oli vuoden 1944 
loppuun mennessä suurimmaksi osaksi nykyaikaista nytkin vallitsevan 
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käsityksen mukaan, sillä VaaRPston tämän hetken tykistöaseistus koos
tuu samoista haupitsi- ja kanuunatyypeistä. 

Sen sijaan keskiöistä oli puutetta, joten meriammuntoja ei voitu 
suorittaa muuten kuin ampumalla sulkuja maalin eteen tai tykki- ja 
jaoskohtaisella suorasuuntauksella pikamenetelmää käyttäen. Tämä 
puolestaan aiheutti sen, että liikkuvan maalin seuranta-ammuntaan 
tottuneet joukot suunnittelivat ja rakensivat itse mitä moninaisimpia 
laitteita tilanteen parantamiseksi. 

Välittömästi sotien päätyttyä alotti Merivoimien Esikunnan tykistö
osasto perusteelliset tutkimukset moottoroidun rannikkotykistön kehittä
miseksi. Todettiin, että päämäärään päästään välittömästi ottamalla 
kiinteän rannikkotykistön raskas keskiö sellaisenaan moottoroidulle 
patterille. Ensimmäistä kokeilua varten sijoitettiin Turun Rannikkotykis
törykmenttiin perustetun moottoroidun patterin keskiö käytöstä poiste
tun linja-auton koriin ja "avajaisammuntansa" patteri suoritti kesällä 
1950 Hankoniemellä sotaharjoituksissa. 

Todettakoon tässä yhteydessä se, että moottoroidun rannikkopatte
rin ensimmäisen keskiön suunnitteli ja piirsi VaaRPston nykyinen ko
mentaja evl E Herttua. Ohjeeksi hän oli saanut pääasiallisesti samansi
sältöiset suuntaviivat kuin aikanaan ilmatorjuntatykkien käytön ja 
Rannikkopataljoonan suunnittelijatkin : "Kokeilu ei saa tulla aiheutta
maan ylimääräisiä kustannuksia." 

Jo alusta alkaen osoittautui moottoroitu keskiöpatteri erittäin käyt
tökelpoiseksi sekä meri- että maa -ammuntoihin . Tykkikalustona oli edel
leenkin VaaRPstolla nyt oleva kalusto. Keskiökin säilyi jonkin aikaa 
samanlaisena kuin mitä se oli ollut patteria perustettaessa sillä erotuk
sella, että se muutettiin linja-autosta kolmeen kuorma-autojen lavalla 
kuljetettavaan keskiökoppiin, joita nimitettiin komento-, suunta- ja 
tasovaunuiksi. 

Kun vihdoin oli saatu riittävästi organisatoorisia, taktisia ja tek
nisiä kokemuksia, perustettiin Puolustusvoimien uudelleenjärjestelyn 
yhteydessä l. 12. 1952 ensimmäinen, yksinomaan moottoroituna toi
miva rannikkotykistöpatteristo sijoitettuna aluksi Suomenlinnaan. Tämä 
joukko sai nimekseen l. l. 1957 "Vaasan Rannikkopatteristo", jolloin 
Vaasan kaupunki sai samalla oman rannikkojoukko-osastonsa. 

Heti perustami·sesta lähtien ruvettiin tutkimaan tiiviisti moottoroidun 
rannikkotykistöpatteriston taktista käyttöä, koulutusta ja välineistöä 
sen edellisen komentajan, ev V Vuorelan johdolla. Tutkimuksia ei ole 
syytä ruveta tässä yhteydessä tarkastelemaan s·en laajemmalti. Sen 
sijaan on syytä todeta, että niiden ja harjoitusten sekä välineistön kehit
tämisen tuloksena olivat ampumaleireillä saadut tulokset jo varsin aikai
sessa vaiheessa erinomaisen ilahduttavia. Pystyihän uusi joukko-osasto 
kilpailemaan tasaveroisesti emäaselajinsa, kiinteän rannikkotykistön 
kanssa niin taistelu- kuin kouluammunnoissakin osoittaen näin kuulu
vansa täysivaltaisena jäsenenä rannikkojoukkojen monipuoliseen yhtei
söön. 

20 

Ote ensimmäises~ä päiväkäskystä 

L. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo 

Esikunta 

PÄIVÄKÄSKY 

§ 1. 

Suomenlinna, 2. 12. 1952 

40/ JV/MK 

N:O 1 

Puolustuslaitoksen uudestijärjestelyn yhteydessä on perustettu 

päivämäänä l. 12. 1952 l. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo. 

(Peruste: Pv.PE:n kirj. N:o 1840/ Järj. l / 10/ 22. l 0. 1952 ja Meriv. 

E:n kirj. N:o 941 /Op.3/ l O a / 28. l 0. 1952). 

Patteriston perustaminen on merkkitapaus rannikkotykistöm

me kehityksessä, sillä se on ensimmäinen rauhanajan organisaa

tioon kuuluva liikkuvaa rannikkotykistöä käsittävä joukko-osasto. 

Rannikkotykistön käytön näin laajeneminen ja tehostuminen aset

taa patteriston henkilöstölle kunniakkaan ja vaativan tehtävän 

rauhanaikaisessa koulutus- ja kasvatustyössämme. 
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EVERSTILUUTNANTTI C-B J PETANDER 

VARUSKUNNAN PERI N TEET 
Ennen kuvausta varsinaisesta Vaasan varuskunnasta sanan nykyi

sessä merkityksessä lienee paikallaan lyhyt selostus pohjalaisista jouk
ko-osastoista aikaisempina vuosisatoina. 

Sotahistoriassamme mainitaan pohjalainen yksikkö ensimmäisen 
kerran 1590, jolloin tänne oli koottu P o h j a n m a a n r a ts u m i e -
he t eli "Pohjanmaan ratsulipusto"-niminen ratsuväki muodostelma. Sa
manaikaisesti jalkaväkiyksiköt ns "fännikat" olivat nimitetyt johtaji·en 
mukaan, joten on vaikea selvittää, mitkä niistä muodostettiin Pohjan
maalla. Nämä yksiköt osallistuivat Juhana III:n sotiin. 

Kustaa II Adolf' in aikana 1626 perustettiin ensimmäinen pohjalai
nen rykmentti - P o h j a n m a a n ry k m e n t t i. Tämä rykmentti 
osallistui samannimisenä kaikkiin Ruotsi-Suomen sotiin melkein kah
den vuosisadan ajan ja niitti kunniaa lukemattomilla taistelukentillä . 
Tällä ajalla ehti rykmentillä olla yhteensä kaksikymmentäkaksi komen
tajaa, joista ensimmäinen Alexander von Essen (1626-1631) ja viimei
nen Gustaf von Numers (1795-1809). 

Samanaikaisesti kun tämä vanha kunniakas rykmentti eli viimeisiä 
vuosiaan, koottiin täällä kaupungin nimeä kantava joukko-osasto -
V a a s a n ry k m en t t i - vuonna 1807. Rykmentin komentajana 
toimi eversti Conradi, jonka johdolla rykmentti osallistui Sandelsin 5. 
prikaatin mukana 1808-09 sotaan. Tähän rykmenttiin kuului mm Ru
nebergin kuuluisan "Sven Dufvan" esikuva, eräs Mustasaaren komppa
niaan kuulunut korpraali Bång, joka kuten tunnettua kunnostautui Kol
jonvirran sillan taistelussa. 

Vaasan rykmentti, joka sodassa 1 808-09 kunnialla jatkoi Pohjan
maan sot,ilasperinteitä, jäi hyvin lyhytaikaiseksi, sillä rykmentt,i lakkau
tettiin muiden suomalaisten joukko-osastojen mukana 1809. 

Ei kestänyt kuitenkaan kauan ennenkvin vaasalainen joukko-osasto 
uudelleen perustettiin. Keisarillisella manifest<illa 18.9.1812 alettiin 
nimittäin vanhan ruotujakolaitoksen pohjalla koota uudelleen suomalai
sia joukko-osastoja ja tähän liittyen perustettiin V a a s a n p a ta 1 -
j o o n a vuonna 1817. Tämän pataljoonan rungon muodosti tänne siir
retty osa aikaisemmin perustetusta Viipurin jääkärirykmentistä. Patal
joona sijoitettiin Vaasan kaupunkiin. Koska pääosa pataljoonan miehis
töstä oli värvättyä on todennäköistä, että pataljoona majoitettiin kasar
meihin. 

Eräässä Vanhan Vaasan kaupungin kartassa vuodelta 1852 on kau
pungin pohjoisreunassa Läntisen Pitkänkadun kulmassa tontti "Majoi
tuskassa, Keltainen kasarmi". Tämä sijaitsi entisen radioaseman ja rau
tatien välisessä maastossa . Mahdollista on, että em Vaasan Pataljoona 
jo käytti tätä kasarmia. Samalta ajalta lienee myös päävartio joka 
sijaitsi silloisen kauppatorin itäreunassa. 
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Vuodesta 1819 alkaen Vaasan pataljoona kuului toisena pataljoo
nana J a I k a v ä k i ry k m e n t t i 1 : een . 

Keisarillisella määräyksellä 17. 3. 1827 nimitettiin suomalaiset jouk
ko-osastot tarkk'ampujapataljoonaksi ja yhdistettiin kaksittain prikaa
tei ks-i. V •a a s a n s u o m a I a i n e n t a r k k ' a m p u j a p a t a 1 -
j o o n a kuului nyt 1 :een suomalaiseen prikaatiin. 

Komentokieli oli vuoteen 1828 saakka ruotsinkieli ja tästä alkaen 
venäjänkiel,L 

Tämä pata•ljoona laukkautettiin muiden mukana 1830. 
Vanhan Vaasan kasarmin ja päävartion miehitti nyt venäläinen 

joukko-osasto, joka oli majoitettuna kaupunkiin aina kaupungin paloon 
saakka. 

Kasarmi tuhoutui palossa 1852, mutta päävartio ja sen vieressä 
sijainnut kreikkalaiskatolinen kirkko säilyivät palosta venäläisten soti
laiden ansiosta, jotka suojelivat näitä rakennuksia palon aikana. Kum
mankin rakennuksen kivijalat ovat vielä tänäänkin paikallaan Vanhan 
Vaasan jalkapallokentän itälaidassa. 

Nykyinen Vaasan kaupunki oli juuri syntymässä, kun keisarillisella 
asetuksella 6. 6 . 1854 annettiin käsky Suomen ruotuväen kutsumisesta 
aseisiin ja vielä saman vuoden kuluess.a perustettiin kuusi ruotujakois
pataljoonaa sekä lisäksi vuonna 1855 kolme, joista Vaasan ruo-tujakois
pataljoona oli järjestyksessä toinen. 2. V a a s a n r u o t u j a ko i s -
p a ta I j o o n a n komentajana toimi eversti A L C Schulman (s. 1819, 
k. 1890 kenraaliluutnanttina). 

Pataljoona osallistui Itämaisen sodan aikana mm Vaasan ja Kokko
lan kahakoihin elo-syyskuussa 1855. Englantilainen korvetti saapui 
3. 8. 1855 Vaasan edustalle Varisselälle tehden tiedustelu- ja ryöstöret
kiä Palosaarelle ja muuallekin kaupunkiin. Elokuun 8. päivänä syntyi 
vähäinen kahakka, kun vihollinen tulitti Mansikkasaarella olevia raken
nuksia ja Hietasaarta. Puolustukseen osallistui venäläisen tykistöosaston 
ohella komppania 2. Vaasan ruotujakoispataljoonasta alikapteen,i M F 
af Enehjelm',in johdolla. 

Tasan kuukautta myöhemmin, 3. 9. 1855, osia pataljoonasta osallis
tui Kokkolan puolustukseen, ja käydyssä Halkosaaren taistelussa puo
lustajat kaappasivat englantilaisilta maihinnousualuksen joka vielä ny
kyään on nähtävyytenä Kokkolassa. 

Missä tämä 2. Vaasan ruotujakoispataljoona on ollut rauhanaikana 
majoitettuna, on nyttemmin vaikea todeta. Erään sanomalehti-ilmoituk
sen mukaan vuodelta 1855 tiedusteltiin juuri syntymässä olevan uuden 
kaupungin asukkailta, ketkä olisivat halukkaita ottamaan luoksensa 
pataljoonan miehiä, joten pataljoonalla oli ainakin aluksi majoitusvai
keuksia. Jonkin aikaa lienee pataljoona kuitenkin ollut majoitettuna 
Mustasaaren nykyisen Maamieskoulun rakennuksiin. Mahdollisesti on 
pataljoonan majapaikkana myös ollut nykyinen VaaRPston esikunta
rakennus ns kivi- eli kasakkakasarmi. Tämä tiilirakennus lienee valmis-
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tunut suunnilleen samana ikaisesti ku in Vaasan kreikkalaiskatolinen 
kirkko eli 1861. 

2. Vaasan ruotujakoispata ljoona ehti vaikuttaa täällä vain kolme
toista vuotta, sillä 1867 lakkautettii n kaikk i suomalaiset ruotujakoiset 
pataljoonat. 

Keisarillisella asetuksella 18. 12. 1878 vahvistettiin maallemme ase
velvollisuuslaki, joka astu i voimaan 1. l. 1881 . Nyt perustettuun ~rmei 
jaan kuului mm 3. Vaasan suom ala inen tarkk'ampujapataljoona, johon 
ensimmäiset asevelvolliset saapuiva t 1. 11. 1881 . 

Pataljoonaa varten ol i ra kennettu vielä nykyisin käytössä _olevat 
Vaasan puurakenteiset kasa rmit, . jo iden perustyyppi lienee tunnetun 
arkkitehti Engel ' in jo vuosikymmeniä a ikaisemmin piirtämä. 

Pataljoonan ns reservikomppaniat sijaitsivat Närpiössä, Laihialla, 
Alavudella ja Kruunupyyssä . 

Kaksi vuos ikymmentä antoi tä mä Vaasassa Venäjän vallan aikana 
toiminut v i imeinen suomala inen pataljoona oman leimansa senaikai
selle kaupunkikuvalle. Pata ljoona lakkautettiin, kuten muutkin suoma 
laiset tarkk'ampujapataljoona t kaartin pataljoonaa lukuunottamatta, 
talvella 1901-02. 

Kasarmialueella oli tämä n jä lkeen venäläinen joukko-osasto aina 
vuoteen 1918 saakka . 

Noin kuutisenkymmentä 3. Vaasan suomalaisen tarkk'ampujapatal
joonassa palvellutta harmaahapsista mutta ryhdikästä v·eteraania ko
koontui v Umeksi 28. l 0. 1950 entiselle kasarmialueelleen verestämään 
vanhoja muistoja menneiltä nuoruudenajoilta. 

Itsenäisen Suomen puolustusvoim ien joukko-osastoista tuli K a a r -
t i n j ä ä k ä r i p a ta I j o o n a ensimmä isenä Vaasaan 1919. Patal 
joona oli aluksi suomenkieli nen, mutta muuttui 1921 ruots,ink,ieliseksi. 

Suunnilleen samana ikaisesti Kaartinjääkäripataljoonan kanssa oli 
täällä . Va~sassa lisäksi J ä ä k ä r i p r i k a a t i n E s i k u n t d ja 
7 . E r 1 1 l ,1 n en K o n e k i v ä ä r i k o m p p a n i a . Viimeksi mai
nittu lakkautetti i n 1929. 

Kaartinjääkä ~ipatal joona lle suo tiin muutaman vuoden pitempi el in 
ikä, mutta 1935 tämäkin pa tal joona lakkautettii n. Jo samana vuonna 
perustettiin tänne samaten r uotsi nkielinen K e n t t ä t y k ,i s t ö ry k -
m en t t i 4, joka toimi tääll ä ai na vuoteen 1939 saakka. 

Suomen sodan 1939-40 ja 1941-45 aikana oli Vaasaan ja sen 
lähiympäristöön sijoitettu J a I k a v ä en K o u I u t u s k e s k u s 7, 
T Y k i s t ö n K o u I u t u s k e s k u s 2 j a 3, 8. E r i 1 1 i n e n R a s _ 
k a s P a t te r i, l O . E r i 1 1 ; n e n J ä r e ä P a t t e r i , R a s _ 
k -~ s_ ~ a t te r i s _t o l j a 9 , T a i s t e I u k o u I u n T y k i s _ 
tol1n1a , Poh1an l ahden Meripuolustus, Vaasan 
R a n n i k k o I i n n a k k e i s t o ja 6. R a n n i k k o j o u k o t. 

Vuodesta 1945 alkaen o li Vaasaan sijoitettu J ä ä k ä r i p a ta 1 -
j o o n a 1, joka täällä ollessaan sai nimen P o h j a n m a a n J ä ä _ 
k ä r i P a ta ·1 j o o n a . Vuonna 1964 tämä joukko-osasto siirtyi 
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MAJURI O ASPINJAAKKO 

Rannikkotykistömme tänään 

10 hieman huomennakin 
Rannikon puolustuksen yleinen tehtävä ja rannikkotykistön 
asema siinä 

Tämän ja huomispäivän rann ikkotykistän tarkastelun ta ustaksi on syytä luo
da katsaus ran niko n puolustuksen y leiseen teh tävään maa npuolustuksessamme 
ja ra nn ikkotykistömme asemaan siinä . Puolustuksen päämääränä strategisessa 
mielessä on estää v iho llista sotatoim ill a valtaamasta va ltakunna n ja sen v äestön 
e lä mäl le elintärkeitä a lue ita sekä suojata väestö, vä lttämättömät tuota ntola itok

set ja li ikenneyhteydet soda n tuho il ta . Kun ta rkastel laan maamme väestön, hai-

Sodankylään, 
taljoona . 

Nykyiseen 
lasläänin 
k u n ta ja 
kunta. 
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jossa sen nimeksi määrättiin La p i n J ä ä k ä r i p a -

varuskuntaan on sijoitettu P o h j a n m a a n Soti -
Esikunta, Vaasan Sotilaspiirin Es ,i-
Pohjanlahden Merivartioston Esi-

Näin mon ia vaiheita läpikäyneen varuskunnan nykyisenä joukko
osastona on V a a ,s a n R a n n i k k o p a t t e r i s t o, joka siirtyi 
tänne Suomenlinnasta 1964. 

On ollut ilahduttavaa todeta, että Vaasan Rannikkopatteristo on 
antanut arvoa ja hyvin vaalinut sekä maakuntaan että omaan varus
kuntakaupunkiin liittyviä sotilasperinteitä. 
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linnon, elinkeinoelämän, teollisuuden sekä liikenne- ja viestiyhteyksien ryhmit
tymistä, havaitaan, että pääosa elintärkeistä kohteista sijaitsee rannikolla tai 
sen läheisyydessä . Teollistunut ja kehittynyt Suomi käsittää verrattain pienen 
alueen lounais- ja etelä-Suomessa. Lähes 75 % tuotantolaitoksista sijaitsee n 

l 00 km levyisellä rannikkoalueella. Hajauttamispyrkimyksistä huolimatta maam
me nykyisin tavallaan " pienenee'' . Etelä-Suomen rannikkoalueet ovat siis näitä 

valtakunnalle elintärkeitä alueita, joiden menettäminen olisi kohtalokasta . Hyök
käys on tor;uttava ennen kuin vihollinen on päässyt täältä valitsemiinsa tavoit

teisiin . Rannikon puolustus on täten eräs puolustusvoimiemme päätehtävä. 

Mikä on sitten rannikkotykistön asema rannikon puolustuksessa? Onko ran
nikkotykistöllä enää tehtävää ;a tarvetta, olemassaolon oikeutusta? 

Vastattaessa tähän on ensiksi muistettava se tosiasia, että huolimatta maa
hanlaskumahdollisuuksien lisääntym isestä mm helikopterien käytön johdosta 
pääosa meren yli tapahtuvaa suurimittaista hyökkäystä suoritetaan edelleen 

meritse. Maihinnousun jatkuvuuden vaatima huolto on myös pääasiassa merel
listen yhteyksien varassa . Toiseksi - meritse tapahtuvan hyökkäyksen torjumi

seen jo ulkomerellä ilma- ja merivoimin meillä on valitettavasti vain rajoitettuja 
mahdollisuuksia, joten maihinnousun tor;uminen keskittyy lähinnä saaristo- ja 
rannikkovyöhykkeelle, joka em strategisista syistä jää varsin matalaksi , ja siten 

maavoimien vastuulle. Meillä ehkä hyvinkin kyseeseen tulevassa pitkäaikaisessa 
puolueettomuuden suojaamisessa ilma- ja merivoimien osuus on kuitenkin mer

kittävä samalla kun se edellyttää maavoimiltakin mm merirajojen tehostettua 
vartiointia. Sekä vastuu maihinnousun torjunnasta että valmius puolueettomuu
den suo;oomiseen meriroioillo johtavat siihen, että maavoimien osio on pidet
tävä riittävässä puolustusvolmiudesso rannikon puolustuksen runkona tärkeim

millä suunnilla jo rauhan aikana . 
Maavoimien rannikon puolustamisessa tarvitsemat erityiset joukot riippuvat 

lähinnä rannikkoalueidemme erikoisolosuhteisto jo moihinnousuhyökkääjän laa
dusta. Erikoisolosuhteita ovat alueiden yleisen laajuuden ohella rannikkoa reu
nustavat omalaatuiset saoristot, joiden tärkeä merkitys puolustukselle syvyyttä 
rantaviivan etupuolella antavana taistelualueena tunnustetaan nykyisin entistä 

laajemmissa piireissä. Lisäksi on aina muistettava saariston arvo oman meri
liikenteen turvallisimpana kulkutienä jo loivastoyksiköidemme tukemisolueeno. 

Laajan ja rikkonaisen saaristoalueen puolustaminen vaatii erityisesti kauaskan
toista tulta yhdessä merisulutteiden, valvontaelinten ja liikuntokykyisen iskuvoi

man kanssa. Nykyaikainen hyökkääiä esiintyy pääosiossa hajallaan etenevinä 

lukuisina pienehköinä, nopeina ja kevyesti ponssoroituina oluksino, amfibioojo
neuvoino, jääajoneuvoina ja helikoptereina . Näiden torjuminen edellyttää puo
lustajan tulelto suurta ulottuvuutta, tarkkuutta, tulinopeutto, tulensiirron nopeutta 
ja yksityisen ammuksen tehokasta vaikutusta maalissa sekä erityisesti kykyä 

tulittaa liikkuvaa maalia jatkuvana seuranto-ommuntona tapahtuvalla piste

tulella. 
Olosuhteet ;o vihollisen laatu määrittävät rannikon puolusto;an pääoseeksi 

meillä täten riittävän kantaman omaavan ;o liikemoolin ampumiseen eli meri
ommuntoon sopivan tykin. Kyseisten maalien tulittaminen asettaa samalla tiet

tyjä erityisvaatimuksia tulenjohdolle ja laskutoiminnolle. 
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Em lisäksi vaikuttaa rannikon puolustusjoukkojen laatuun hyökkääjän tehos
tuneen ilmoitse tapahtuvan toiminnon torjunta ja suojautuminen sen tulivoiku
tukselta, mm ydinräjähteiltä, lujasti linnoittautumalla ja hajauttamalla . 

Kaikki nämä vaatimukset - tietyssä valmiudessa oleva rannikon puolustuk

sen runko, joka toimii pääosiossa saaristossa pystyen valvomaan jo puolusta
maan sitä aseistuksensa puolesta jo omaa samalla suuren taistelukestävyyden -
edellyttävät moovoimilta näillä ominaisuuksilla varustettua oseloiio. Tämä ose
loii on meillä rannikkotykistö . Sen tehtäväksi on annettu saariston ja rannikon 
puolustaminen meritse tapahtuvilta hyökkäyksiltä yhteistoiminnassa muiden puo

lustushaarojen ja aselajien kanssa. Päätehtävänä on meritse hyökkäävien alus

ten torjuminen, mutta myös lentokoneiden torjunta jo moarintamon tukeminen 
sisältyvät rannikkotykistön tehtävään. Merimaalien tulittomistehtävää ei todelli
set muut mahdollisuutemme huomioonottaen, ole helppo siirtää minkäön muun 
aselajin tai puolustushaaran hoidettavaksi . 

11 Rannikkotykistömme tänään 

Tämän päivän rannikkotykistö jakaantuu, kuten tiedämme, kiinteään ran
nikkotykistöön ja moottoroituun rannikkotykistöön, jota nykyisin kutsutaan kes
kiötykistöksi . 

Kiinteä ronnikkotykistö on ryhmitetty pääasiassa saaristoon uhanalaisimpien 

rannikon osiemme suojaksi. Sijaintinsa ja kiinteän ryhmityksensä vuoksi taistelu

asemat on !innoitettava peruskallioon kestämään vihollisen voimakkaintakin 
tulta . Suojaa lisätään vielä tykkien ja muiden taisteluasemien hajaryhmittämi
sellä, joka samalla mahdollistaa tykeille laajan sivusuuntausalan, jolloin tulialue 
tulee mahdollisimman suureksi. Voidaankin sanoa, että nykyaikaisen rannikko
tykistölinnakkeen tuli yltää laajalle alueelle ja tuliasema muodostaa erittäin vai
keasti vallattavan tai lamautettavan kohteen . Kiinteästä rannikkotykistöstä pu

huttaessa on vielä syytä muistuttaa eräästä sen käyttöön liittyvästä olennaisesta 
erikoispiirteestä, nimittäin rintamavastuusta. Voimme sanoa, että rannikkopatteri 
on aina etulinjassa ja rannikkotykistöpatteristojemme pääosalla on joukkojem

me perusryhmityksessä rintamavastuu joko armeijakunnan esikunnan tai erityi
sen rannikkoalueen esikunnan alaisena. Täten kiinteä rannikkotykistö onkin käy
töltään lähinnä iolkoväkeä eikä tykistöä. 

Kiinteää rannikkotykistöä on kuitenkin suhteellisen vähän eikä se yksinään 
riitä merimaalien tykistölliseen torjuntaan. Teknillinen kehitys on lisännyt hyök

kääjän maihinnousumahdollisuuksia . Nykyaikaiset maihinnousualukset ja amfi
bioajoneuvot uusine merenkulku- ja paikantamisvälineineen voivat tunkeutua 
melkeinpä mille rannikon osalle hyvänsä samalla kun hyökkääjä voi ulottaa 
tulensa ja kuljettaa osan joukoistaan ilmoitse mantereen kohteisiin. Moottoroi
dun ronnikkotykistön avulla lisätään tarvittavissa kohdissa tykistön ryhmityksen 
syvyyttä ja muodostetaan siten tykistöpuolustuksen painopisteet. Moottoroitu 
rannikkotykistö on varsinaisesti syntynyt sotien jälkeisenä aikana . Monipuolisen 
kehittämistyön tuloksena sen tulen tarkkuus ja käyttömahdollisuudet ovat nykyi

sin rinnastettavissa kiinteän tykistön tuleen . Suoja perustuu pääasiassa liikku
vuuteen sekä taisteluasemien hojaryhmittämiseen ja salaamiseen . 
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111 Rannikkotykistömme tulevaisuuden näkymiä 

Kysymys rannikkotykistömme tulevaisuudesta on laaja ja vaikeasti kartoi

tettava . Se liittyy mm sodankäynnin y lei seen kehitykseen ja meripuolustuksemme 

muihin keh ittämismahdoll isuuksi in. Tätä nykyä puolustuslaitoksemme johto kat

soo kuitenkin, että rannikkotykistöä tarvitaan meillä edelleenkin rannikon puo

lustuksen runkona ja maihinnousutorjunnan erikoisaselajina , jota ei voida muulla 

korvata, ja pyrkii näin ollen kehittämään myös aselajiamme puolustusvoimiem

me kehittämisohjelman osana. 

Tämän lyhyen esityksen puitteissa on pakko jättää käsittelemättä kehityksen 

nähtävissä olevat yksityiskohdat. Niinpä tyydynkin vain viittaamaan tärkeimpiin 

tavoitteisiin, joita ovat 

- järeän rann ikkotykistön korvaaminen ohjuksilla 

- raskaan kiinteän rannikkotykistön muuttaminen automaattisiksi tornipatte-

reiksi, jollainen patteri varustetaan tulenjohtotutkalla, keskuslaskimella, kone

suuntauksella ja automaattilatauksella , jolloin tykillä saavutetaan 75 ls/ min 

tuli nopeus 
- kevyen ki inteän rannikkotykistön keh ittäminen osaksi automaattiseksi yleis

tykistöksi, joka soveltuu myös i lma-ammuntaan 135 ls/ min tulinopeuksineen 

ja osaksi sen korvaaminen väylätorjuntayksiköillä, joiden aseistuksena ovat tois

taiseksi lähinnä lankaohjatut panssarintorjuntaohjukset helposti ryhmiteltävinä 

ja 3-4 km kantavina 

- moottoroidun rannikkotykistön tykkien kantaman nostaminen n 25 km:iin ja 

sivusuuntaussektorin suurentaminen 360 ° :een esim monihaaralavetin avulla, 

keskiön korvaaminen keskuslaskimella ja ajan mittaan koko ylijohdon kenttä

tykistömme varustaminen meriammuntaan kykeneväksi ; myös telalavettinen 

tykistö on nähtävissä sekä 

- herätesytyttimen käyttöön saanti . 

IV Loppusanat 

Yhteenvetona voitaneen todeta, että rannikkotykistöllä on meidän oloissam

me selvä tarpeellinen paikkansa aselajina sekä tämän- että huomispäivän ran

nikon puolustuksessa. Puolustusvoimat eivät voi suorittaa tehtäviään ilman sitä . 

Me rannikkotykistöön koulutetut voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisella 

mielellä ja toivomme, että asela jimme saa sille kuuluvan arvon toistenkin sil 

missä, myös täällä Pohjanmaan rannikolla . 

VaaRPston henkilökunta 
1.1.1967 

Komentaja 
Patteristoups 

Kntotsto pääll sij 

Koul - ja järjtsto pääll 
tstoups 

Viestitston pääll sij 

Tekn tston pääll 
asetekn 
konetarkastaja 
Hpääll 

1. Ptrin pääll 
sij 
opetusups 

- opetusups 
2 . Ptrin pääll 

sij 

opetusups 

- opetusups 
- opetusups 
RAuK:n johtaja 

- johtajan sij 

- opetusups 
EPtrin vääp 
vartioaliups 
Esik vääp 

tstoau :t 

Kirjanpitoau 

E Herttua 
A Tukiainen 

M Kurki 
J Vehmas 
P Räsänen 

E Tammista 
T Pernell 

R Hietaharju 
0 Uusitalo 
L Virtala 
U Tirronen 

E Kurka 

J Vuohelainen 

T Penttilä 

E Linnavesi 

R Laakso 
E Linnavesi 
E Raussi 
E Rask 

R Sinkkonen 
R Sinkkonen 

0 Kajanus 
M Pöytälaakso 
M Kurki 

S Järvinen 
R Virtanen 
R Laakso 
M Varis 

evl 

maj 
vääp 

ylil 
ltn kom KaiPr 

sot mest 
insltn 
sottekn 

sottekn kom opp 123. ups kurssi 
kapt 

kapt kom pysyv TykK 

ylil 
ltn 

kapt kom opp esiupskurssi 
ltn 

ylil kom opp tykkaptkurssi 

ltn 
ltn 
kapt kom pysyv TykK 

ylil 
ylil 

ylik 
ylik 
vääp 

ylik 

ylik 
kers 
vääp 
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kortistonhoit 
asemestari 
asesepät 

Tväl -au 
Viestiau :t 

Tutka mestari 
Auto mestari 

Moottoriau :t 

Moottoriasenta j at 

Moottoriveneen kulj 

Varastonhoit 

Kasarmiau 
Ruokalan esimies 

Tilitysau 
Lääkintäau:t 

1. Ptrin opetusau:t 

ptrinvääp 

varastonhoit 

2. Ptrin opetusau:t 

Ptrin vääp 

AuK:n opetusau:t 

Koulun vääp 

30 

S Hyppänen 
P Kypärä 
H Loukkonen 

S Saloniemi 
S Piikkilä 

T Koivisto 
T Kulmala 
E Tammisto 

T Saarikivi 
P Hautala 
J Harju 
E Koivisto 
A Piiroinen 
H Parviainen 

u Oinas 
R Luukkonen 
E Lauren 

E Rönkkö 
E Kevari 
K Nukala 

J Junnola 
A Kalijärvi 

M Lehtoranta 
V Töyli 

A Laulainen 
T Liimakka 
R Reponen 
S Haapaharju 

0 Rajaheimo 

E Tuomikoski 

V Haapaharju 

0 Jokinen 
J Saarimäki 
J Niemelä 

R Jussila 
J Rantala 
M Lahti 
V Mäläskä 
R Valminen 

R Luoma 
P Tuomikoski 

K Heiskanen 

E Lönn 

J Pursiainen 
K Jokiaho 
T Ikonen 

kers kom Kulj L L 
yliv 
kers 
kers 
vääp 
vääp 

kers 
sot mest 

yliv 
ylik 
kers 
vääp 
kers 
ylik 
vääp 
ylik 
ylik 
vääp 
kers 

vääp 
kers 

kers 
sotmest 
ylik 
kers 
kers 
kers 

kers 
yliv koul - ja järjtston tstoau 

ylik 
kers opetusau 
ylik 

kers 

kers 
kers 
kers 
kers 
kers 
yliv 

kers opetusau 
yliv opp TykK:n mestkurssi 

vääp 
ylik 
ylik 

kers 
vääp 



32 

Järiestö, ioka toimii 
kehittyvän yhteiskunnan 

hyväksi 

SOOK 
· SOKOS 

nykyaikainen 

monipuolinen 

-monipuolinen 
palvelijanne 
rauta-alalla 

Tarvitsettepa mitä tahansa palvelua 
rauta-alalla voitte luottaa TERÄKSEN 
monipuolisuuteen ja asiantuntemuk
seen. Rakennustarvikkeet, koneet, työ
_kalut, taloustavarat ja -koneet, polku
pyörät, leikkikalut ym. saatte Teräk
sestä nopeasti ja edullisesti. 

T&rO&au 
VAASA 

Oy Vaasan 

Autotarvike Ab 
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KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE 

VAASA 

Atrium 12.200 

Commerce 13182 

K-kauppiaat ja 

Kesko palvelevat 

Teitä 

Vakuutusasioissa kääntykää 
asiantuntijan puoleen 

Sampomies 
hoitaa ja lllolehti 
vakuutusasiat 
puolestanne 

VAKUUTUS-SAMPO 

6 0-v u o t i s te n perinteiden merkeissä 

Päivän parhaat askeleet vievät -kauppaan 

K-KAUPPA - HYVÄ KAUPPA 

KESKO OY 

Pohianmaan 
LIHA • • • • • 

YIITY/1/EET 
hlL/OVITEIITAAT OY 

• POL YETEENIPUTKIA 

• LATTIANPÄÄLLYSTEITÄ 

e RAKENNUSPROFIILEJA 

e ERISTYSMUOVEJA 

• POLYETEENIKALVOJA JA -SÄKKEJÄ 

ALUEKONTTORIT: Helsinki - Kokkola - Kouvola - Kuopio -

Oulu - Pietarsa·ari - Pori - Tampere - Turku - Vaasa . 
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RAH KOLA N 
VALIKOIMASTA LÖYDÄTTE LAATUTUOTTEET 

MONIIN ERI TARKOITUKSIIN. 

Lähes 50 v. on oheinen merkki ollut laa
tumme takeena. Ensiluokkainen raaka-aine 
ja tyä - korkealuokkaista kotimaista . 
Saatavana rauta -alan liikkeistä kaikkialla 
maassa. 

e Kysykää niitä - niitä kysytään e 

La pioita teräs- ja alumiinilevystä 

ko ikkiin ta rkoituksiin . 

Puutarha työvälineitä suuri valikoima. 

Rakennustakeita, saranoita ja oven

vetimiä . 

Pyydysra uta ja, piisamin, ketun, su

den, ahman y.m. 

Luistimia 

' 'Canada-Speed ''-hockeyluistimet, 

" Speed" -hockeylu istimet, 

"Roya I "-ka unol u istimet, 

" Speed Junior" -lastenluistimet. 

07 RAHK.OLA Ab VA ASA 

Vaasan Sähkö 

VERTAAMALLA 

LAATUA JA 

LEHDEN KOKOA 

on pohjalaisen lukijakunnan 
helppo valita omaksi 

sanomalehdekseen 

VAASA 
jonka levikki maamme 

kolmanneksi suurimpana 
maaseutulehtenä on nyt 

57.497 kpl. 

Vaasa . 1967 Vaasa Oy :n kirjapaino 



Suomenlinnan Rann ikkotykistö
rykmentti 

Kotkan 
Rannikkopatteristo 

Turun Rannikkotykistö
rykmentti 

Hangon 
Rannikkopatteristo 


