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Suomen talvisodan päättyminen maaliskuun 13. päivänä 1940 katkaisi sotatoimen,
jonka toteuttaminen olisi muuttanut koko toisen maailmansodan kulun. Maaliskuussa 1940 englantilais-ranskalainen armeija oli valmiina suorittamaan maihinnousun Skandinaviaan. Sen tarkoituksena oli Chamberlainin sanoin "tappaa kaksi
kärpästä yhdellä iskulla" eli tulla Suomelle avuksi ja saman tien varmistaa Ruotsin
malmikentät, joista Hitlerin sotatalous riippui. Komentajille oli annettu ohjeet.
Ensimmäiset huoltoalukset olivat jo lähteneet merelle. Ellei Suomi juuri silloin
olisi päättänyt solmia rauhaa olisivat länsiliittoutuneet nopeasti joutuneet sotaan
myös Neuvostoliittoa vastaan: sodan kulku olisi ollut tyystin toinen kuin miksi
se muodostui, maailma, jossa nyt elämme olisi toisenlainen. 258 s. 14/17:—.
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KESÄKUUN KRIISI 1944
Suurhyökkäystä Kannaksella osattiin odottaa Leningradin piirityksen lauettua
1944. Kesäkuun 9. päivänä alkanut hyökkäys yllätti kuitenkin sekä ajankohdallaan
että rajuudellaan. Puolustautumismahdollisuuksia suomalaisilla yhtä kaikki oli.
Everstiluutnantti evp. Martti V. Terä väittää uudessa tutkimuksessaan, että näitä
mahdollisuuksia ei parhaalla mahdollisella tavalla käytetty hyväksi: ei otettu huomioon saksalaisten kokemuksia venäläisten taktiikasta itärintamalla, ei tehokkaasti käytetty hyväksi saksalaisten asetoimitusten antamaa tilaisuutta. Tältä
pohjalta Terä erittelee silloisen sotilasjohdon ratkaisuja, kumoaa joukon aikaisempia käsityksiä tapahtumien kulusta ja niiden taustasta, esittää uuden näkemuksen siitä, miten olisi pitänyt menetellä. 208 s. 12/15:—.
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Maamme itsenäisyys saavuttaa tänä vuonna 50 vuoden rajapyykin. Tähän
lyhyeen jaksoon sisältyy liian paljon katkeria kokemuksia, kuten hyvin tiedämme
Kaiken tapahtuneen huomioon ottaen on ihmeellistä, että me kuitenkin
elämme edelleen vapaassa valtiossa, jossa saamme vapaasti ilmaista mielipiteemme, vapaasti äänestää ja halutessamme vapaasti taittaa sanan peistä
vapaissa sanomalehdissä. Tämän on tehnyt mahdolliseksi lähinnä se, että
Suomen kansa löysi itsensä v. 1939. Kansalaissodan haavat arpeutuivat ja
eripuraisen kansan keskinäiset riidat unohtuivat uhkaavien pilvien noustessa
maamme ylle. Synnynnäinen vapaudenkaipuu kesti verisen kokeen kaikkensa
jännittäen.
Sodan jälkeisinä ankeina aikoina puolustuslaitos eristäytyi omaan yksinäisyyteensä eroon siviilimaailmasta pääasiassa siksi, että Kadettikunta jäi 1930luvun fraasimaailmaan tajuamatta yhteiskunnan muuttumista ja ymmärtämättä
ajan mukana kehittyvää nuorisoamme.
Vasta viime aikoina ovat raikkaammat tuulet päässeet puhaltamaan. Siviilit ja sotilaat alkavat vasta nyt 50-vuotisen taipaleen aikana ymmärtää
toisiaan. Valitettavasti nuorison mukaan saaminen tapahtuu hitaasti, vaikka
se juuri olisi tärkeintä. Kiltajärjestöt ovat vielä ymmärrettävistä syistä liian
sota-ajan asevelihenkisiä, eikä nuorison ole helppo siihen kotiutua. Tämä
tilanne paranee luonnollisesti ajan mukana. Maanpuolustusesittelyt ja -juhlat
oikein järjestettyinä ovat omiaan herättämään myös nuorison mielenkiintoa.
Suomen kansa on vanhoillista, mitä esimerkiksi kuvastaa puheet vanhasta
hyvästä ajasta. Tästä johtuu myös, että vanhempi sukupolvi moittii nykyajan
nuorisoa isänmaattomuudesta ja muusta aatteettomuudesta. Meidän vanhempien olisi kuitenkin oltava varovaisia arvosteluissamme, koska nykynuoriso
on monessa suhteessa älykkäämpää ja tervehenkisempää kuin me aikoinaan.
Pojasta polvi paranee! Emme voi tuomita heitä siitä, että he elävät 1960luvun reipasta elämää. Pahimmat arvostelijat elävät oman nuoruutensa muistelmissa, jotka ovat tulleet ajan mukana seulotuiksi vanhan hyvän-ajan-käsitteen hengessä. On esimerkiksi täysin väärin moittia nuorison nykyisiä elämänhaluisia tanssitapoja, jotka ovat varmasti korkeampaa luokkaa kuin aikamme
poskivalssit ja himotangot.

"i

Ymmärtäkäämme ja lähestykäämme nuorisoa oikealla tavalla, sillä heidän
käsissään on Suomen tulevaisuus! Ellemme luota heihin, on meidän paras olla
luottamatta mihinkään. Tehtävämme on saada nuoriso mukaan maanpuolustustyöhön ja se onnistuu ainoastaan heidän haluamallaan tavalla eikä niinkuin
se meille olisi mukavinta.
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RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI

2

Majuri A Hukari

Vapaussodan päätyttyä joutuivat venäläisten
Suomen rannikolle rakentamat linnoituslaitteet
suomalaisten haltuun. Itäisellä Suomenlahdella
oli merkittävin Inon linnoitus, johon kuuluivat
Inon linnakkeen 20 järeää ja 12 raskasta tykkiä
sekä Puumalan patterin 6 raskasta tykkiä. Venäläiset olivat poistuessaan kuitenkin räjäyttäneet osan linnoituslaitteista, joten vuoden 1919
alkupuolella olivat vain Puumalan tykit ja Inossa yksi järeä ja kaksi raskasta tykkiä kunnossa.
Ennen Tarton rauhansopimuksen solmiamista
Puumalan patteri kahteen otteeseen menestyksellisesti torjui aluevesillemme miinanlaskua
yrittäneet alukset vaurioittaen yhtä miinalaivaa
ja saattajana ollutta torpeedovenettä. Jouluaattona 1918 Ino ampui muuatta taistelulaivaa
ja kesäkuun 1919 lopulla kolme järeän tykin
laukausta Kronstadtin satamaan. Tarton rauhansopimuksen perusteella hävitettiin Inon linnoituslaitteet perusteellisesti keväällä 1921 ja
alueella ollut patteristo lakkautettiin.
Koiviston alueella ja Viipurinlahden suulla
olevat linnakkeet joutuivat toimintakuntoisina
suomalaisten haltuun Viipurin valtauksen yhteydessä. Linnakkeilla oli tykkejä seuraavasti
— Humaljoki
8/152 mm ja 4/ 57 mm
— Härkölä
6/152 mm ja 4/ 57 mm
— Uuras
6/228 mm ja 4/152 mm
— Tuppura
4/152 mm ja 3/ 57 mm
— Suonionsaari . . . . 4/152 mm ja 2/ 57 mm
Kymenlaakson edustalla oli Rankin linnakkeella 4/152 mm tykkiä ja samoin Kilpisaaressa.
Vapaussotaan osallistuneet kapt. L. Pohjanheimon johtama 2. Raskastykistöpatteri sai Viipurin valtauksen jälkeen tehtäväkseen ottaa
haltuun ja kunnostaa em. linnakkeet. Uusi joukko-osasto sai 8. 5. 1918 nimekseen Viipurin
Linnoitustykistörykmentti, mutta muutettiin jo
16. 9. II Rannikkotykistöpataljoonaksi ja 19. 4.
1919 Rannikkotykistörykmentti 2:ksi, jonka nimisenä joukko-osasto toimi Talvisotaan asti.
Elokuussa 1922 määrättiin rykmentin komentajaksi majuri, myöhemmin eversti A. E. Lyytinen, joka rauhan aikana tarmokkaasti johti
rykmentin koulutus- ja rakennustoimintaa.
Aluksi rykmentissä oli kolme patteristoa; Koivistolla, Viipurinlahdella ja Kotkan edustalla.
Vuonna 1933 Kotkan patteristo irroitettiin rykmentistä erilliseksi patteristoksi ja RT 2:n tehtäväksi jäi Kannaksen merisivustan ja Viipurinlahden suojaaminen. Rykmentin puolustus-
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valmiutta kohotettiin asejärjestelmiä parantamalla ja rakentamalla uusia linnakkeita. 1930luvun lopulla olivat valmiina
— Saarenpään linnake (6/254 mm, 2/152 mm
ja 2/57)
— Ristiniemen linnake (2/305 mm) ja
— Satamaniemen linnake (4/152 mm)
Samoin parannettiin mittaus- ja tulenjohtoverkostoa rakentamalla tärkeimmille linnakkeille betoniset tulenjohtotornit.
YH:n aikana rakennettiin lisäksi raskas patteri Tiurinsaareen ja kevyt patteri Alvetin niemeen.
Talvisodan syttyessä rykmentistä muodostettiin Viipurin lohko (Vlo), jonka vahvuus sodan
alkaessa oli n. 5 000 miestä. Lohkon komentajana toimi koko sodan ajan eversti Lyytinen.
Avovesikaudella erityisesti Saarenpään linnake
joutui useita kertoja tykistötaisteluun vihollisen merivoimien yksiköiden kanssa, jotka ilmavoimiensa tukemina pyrkivät vaientamaan linnakkeitamme. Kaikki hyökkäykset torjuttiin ja
viholliselle aiheutettiin tuntuvia tappioita.
Maarintamalla käytyjä taisteluja lohkon tykistö tuki menestyksellisin maa-ammunnoin sodan päättymiseen asti.
Länsi-Kannaksella taistelleiden kenttäarmeijan joukkojen jouduttua vetäytymään joutuivat
VLo:n joukot käymään ankaria taisteluja Koivistolla ja Viipurinlahdella.
Yleensä patterit hävitettiin räjäyttämällä sen
jälkeen kun ammukset oli ammuttu loppuun ja
monen linnakkeen omistuksesta käytiin katkeraa kamppailua vielä vihollisen jalkaväen runsaiden panssarivaunujen tukemana hyökätessä
tykkien tuliasemiin. Tykkinsä tuhoamaan joutuneista tykkimiehistä muodostettiin jalkaväkiyksiköitä, jotka menestyksellisesti osallistuivat
torjuntataisteluihin iVipurinlahdella aina sodan
loppuun asti.
Lohkon kokonaistappiot kaatuneina ja haavoittuneina olivat n. 600 miestä, joka osaltaan
kuvaa ylivoimaista ja hyvin aseistettua vihollista vastaan käytyjen taistelujen rajuutta.
Näin jälkeenpäin tapahtumia tarkasteltaessa
voidaan todeta, että RT 2:ssa rauhan aikana
suoritettu työ ja rykmentin henkilöstöön iskostunut hyvä taisteluhenki loi pohjan Viipurin
Lohkolle kunnialla suoriutua sille annetusta
vaativasta tehtävästä.

MÄKILUOTO

— PORKKALAN

LINNOITUS

Majuri O Vehmas

Porkkalan alueelle sijoitetun Suomenlinnan
Rannikkotykistörykmentin II Patteriston 2. Patterin henkilöstön palveluspaikkana on eräs Suomenlahden tärkeimmistä rannikkolinnakkeista,
Mäkiluoto, joka Porkkalan alueen takaisinluovuttamisen jälkeen on uudelleen rakennettu
Porkkalan puolustukseksi. Suomen itsenäisyyden aikana tämä linnake on rakennettu uudelleen jo toisen kerran raunioista ja tuhkasta sen
maamme rannikkopuolustukselle erittäin merkityksellisen sijainnin takia.
Linnoitussuunnitelmat
Mäkiluodon
linnoittamisajatus syntyi
jo
vuonna 1907 Venäjän yleisesikunnassa suunniteltaessa Pietarin suojaamiseksi rakennettavia
puolustusjärjestelmiä. Mäkiluodosta tuli silloin
tärkeä, ehkä tärkein, linnake Tallinnan—Porkkalan
puolustusasemassa, josta myöhemmin
ryhdyttiin käyttämään nimitystä Pietari Suuren
merilinnoitus. Aikaa kului runsaat kuusi vuotta ajatuksesta tekoihin erilaisten neuvostojen
ja virastojen selvitellessä suunnitelmiaan. Syksyllä 1909 keisari Nikolai II vahvisti seuraaviksi
kymmeniksi vuosiksi laaditun rannikon puolustussuunnitelman Tallinnan—Porkkalan linnoittamisesta. Linnoituksen tehtäväksi tuli suojata laivaston pää voimien toimintatukikohta ja
estää vihollisen tunkeutuminen Tallinnan—
Porkkalan meridiaanin itäpuolelle. Linnoitusohjelman pääosat piti toteuttaa jo vuoteen 1918
mennessä, mutta määrärahojen vähyyden johdosta sitä ei hyväksytty.
Suunnitelmat hautautuivat kuitenkin yli vuodeksi "vihreän veran" alle; vasta kesäkuussa
1911 laadittiin linnoituksen aseistamissuunnitelma ja loppuvuodesta määriteltiin linnoituksen
eri osien tehtävät, joista Porkkalan linnoituksen
osuutena oli suojata laivaston kevyitten voimien
tukikohta Porkkalan itäpuolella ja estää vihollisen tunkeutuminen saaristoon Porkkalan ja Mäkiluodon välistä.
Linnoitussuunnitelman laatijana
mainitaan
olleen erityinen komissioni, jonka puheenjohtajana toimi tykistön tarkastaja, suuriruhtinas
Sergei Mihailovits. Keisari hyväksyi komissionin esittämän suunnitelman keväällä 1912 ja
linnoituksen rakentaminen annettiin Meriministeriön tehtäväksi Pietari Suuren merilinnoitus-nimisenä v. 1913 alussa. Jälkeenpäin suunnitelmaan tehtiin useita muutoksia, lisättiin sivusta-asemia ja vaihdettiin tykkikalustoja. Työt
voitiin aloittaa pitkällisten ja nähtävästi perusteellisten valmistelujen jälkeen Mäkiluodossa
vasta syksyllä 1913.

Mäkiluodon menneisyys
Mäkiluodon kalliosaarella asui siihen aikaan
vain eräs kalastajaperhe. Todennäköisesti sen
vaaralliset kalliorannat olivat rajoittaneet saaren asutusta rauhoittaen sen merilintujen asuinpaikaksi ja syrjäiseksi hautapaikaksi merenkulkijoille. Tästä muistona on vieläkin nähtävissä
saaren läheisyydessä haaksirikkoituneen skotlantilaisen kapteenin Mac Elliotin laivan miehistön hauta ja Itämaisen sodan aikana 1854—55
Suomenlahdella risteilleen englantilaisen laivasto-osaston koleraan kuolleiden matruusien
hautamuistomerkki. Tämän pystytti kuvanveistäjä Robert Stigell ystävineen v. 1904. Haudalla,
joka on ympäröity raskaalla ankkurikettingillä
10 tuuman kranaatit tukipilareinaan, on graniittilaatta ruotsin-, englannin- ja ranskankielisine
muistokirjoituksineen: "Kunnioita muistoa ja
anna rauha tomulle". Ns Mac Elliotin hauta on
myös muistomerkki, joka on pystytetty 1920-luvun lopulla venäläisten I maailmansodan aikana hävittämän kivikumpuhaudan paikalle. Mac
Elliotin mukaan väitettiin saaren saaneen nimensäkin, mutta eräiden melko hyvin perusteltujen väitteiden mukaan nimi olisi muinais-suomalaista perua.
Rakennustyöt alkavat
Pietarin turvallisuuden takaaminen vaati tekemään linnoitustöitä nopeasti ja tehokkaasti,
kun työt vihdoin saatiin alkuun. Töitä ryhdyttiin tekemään yötä päivää työvoiman määrän
noustessa nopeasti n. 2 500 mieheen. Mäkiluoto
muistutti silloin pientä kaupunkia, jonka valot
loistivat kauas merelle ihmettelyn aiheeksi merenkulkijoille ja kalastajille, jotka koskaan aikaisemmin
eivät olleet sellaista valaistusta
Porkkalan alueella nähneet.
Aluksi rakennettiin kolme laituria eri puolille
saarta, jolloin aina oli käytettävissä yksi laituri
suojan puolella. Päälaituri oli puisena valmis
kesällä 1914. Se suunniteltiin alunperin betonikantiseksi, mutta tässä rakennusvaiheessa varat
eivät siihen riittäneet.
Toinen tärkeä saariyhdyskunnan rakennuskohde on kaivo, joka useiden koeporausten jälkeen onnistuttiin poraamaan n. 80 m syväksi porakaivoksi. Vettä siitä saatiin n 100 l/min.
Varsinaisten
tykkiasemien
rakentamisessa
poikettiin huomattavasti ajan patteriryhmittelystä. Mahdollisimman suuren ampumasektorin
saamiseksi tykkiasemat ryhmitettiin saaren pituussuuntaan porrastaen n. 2 m korkeuseroin
toistensa yliampuviksi k u t e n taistelulaivaan.
Tykkikalustoksi oli suunniteltu seuraavan luettelon mukainen kalusto:
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—
—
—
—
—

rannikkopatteri
rannikkopatteri
rannikkopatteri
rannikkopatteri
rantatorjuntaan

N:o
N:o
N:o
N:o

19
20
21
22

4
2
4
2
12

kpl 14" tykkejä
kpl 14" tykkejä
kpl 9" tykkejä
kpl 8" tykkejä
kpl 3" tykkejä

14" ja 8" tykit piti sijoittaa kaksoistorneihin,
joiden ampumasektori olisi ollut 360°.
Koko linnoitusjärjestelmän tykkikalusto oli
laskettu määrällään ja kaliperillaan torjumaan
Saksan Itämerenlaivaston hyökkäykset.
Sisäisten yhteyksien varmentamiseksi rakennettiin tornien väleille betoniset yhteyskäytävät, jotka tarjosivat suojan sekä miehistölle että
sähkö- ja puhelinkaapeleille. Saaren lähipuolustus suunniteltiin suoritettavaksi kiintein kantalinnoitetuin konekivääri- ja tykkiasemin sekä
panssariautoin. Näitä varten rakennettiin saaren ympäri panssariautotiet, mutta betoninen
panssariautosuoja jäi rakentamatta.
Kun I maailmasota syttyi, töitä kiirehdittiin
ja työväkeä lisättiin. Vallakumous Venäjällä
v. 1917 pysähdytti työt, kun työnjohtaja tuomittiin kuolemaan "Kansantuomioistuimessa" eikä
huutoäänestyksellä valittu uusi johtaja pystynyt enää töitä jatkamaan.
Mäkiluodossa oli silloin valmiina 8" patteri ja
valonheitinasema. Kahden 14" tykkitornin betonityöt olivat valmiit ja tykkien aennukset
käynnissä, mutta kolmannen tornin valtava
kuoppa, nykyinen Helmijärvi, oli ehditty vasta
louhia. Tulenjohto tornin rakentamista ei ehditty edes aloittaa.
Suunnitelmien mukaan tulenjohtotornista olisi johdettu koko linnakkeen toiminta tykkitornien suuntausta myöten. Tykeillä olisi ollut vain
lataajat muun toiminnan tapahtuessa sähköisesi kauko-ohjauksella.
Mäkiluodon I taistelu
Sotatoimet yltivät myös Mäkiluotoon v. 1918.
Kirkkonummella oli muodostettu ns. Sigurdsin
kaarti, joka punaisten painostamana oli pakotettu siirtymään Obbnäsin niemeen. Sigurdsin kaarti
suunnitteli Mäkiluodon valtausta yrittäen ensin ostaa aseita venäläisiltä. Kiväärejä he saivatkin n. 600—1000 markalla kappaleelta. Osaston johtaja, ltn Hast yritti ostaa koko linnakkeen ja oli vähällä onnistuakin, mutta hänen
alipäällikkönsä, maanviljelijä Roos ryhtyi päiväsaikaan etenemään kohti Mäkiluodon linnaketta, jolloin sen henkilökunta vangitsi neuvottelijat ja karkotti hyökkääjät konekiväärein ja
8" patterin tulella. Yöllä hyökkäys olisi onnistunut, sillä vartioita ei öisin saaressa pidetty.
Huhtikuun alussa saksalaisten vallattua Kirkkonummen Mäkiluodon linnoitusrakenteet räjäytettiin todennäköisesti sähköisesti Rönnskäristä. Linnake, joka sitten monien vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen itsenäisen Suomen
haltuun joutuneena oli raunioina, autio ja räjäytysten pahoin silpoma. Useiden vuosien ajan
sillä oli vain romuvaraston arvo. Vasta 1920-luvun lopulla tehtiin suunnitelmat Mäkiluodon
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linnoittamisesta uudelleen. Linnake oli liitetty
Rannikkotykistörykmentti l:een, joka nykyisin
toimii Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin nimellä. Rykmentin henkilökunta aloitti linnakkeen rakentamisen talvella 1930 aseteknikko
I Jolman johdolla. Pääosien ehjäksi jääneistä
14" tykkiasemista läntisen aseman perusta purettiin sekä siirrettiin Kuivasaareen ja itäistä
asemaa ryhdyttiin rakentamaan 12" kaksoistykkitorniksi. Työ oli hidasta, sillä tykit tuotiin
Inon linnakkeelta, Virosta saatiin panssareita,
lukkokehykset ja ammuksia sekä erilaisia koneistoja jouduttiin teettämään eri teollisuuslaitoksissa. Vihdoin heinäkuussa 1933 tykkitorni
oli koeampumakunnossa. Kuivasaaren tykkitornin peruskivi laskettiin seuraavan vuoden toukokuussa
Mäkiluodon tykkitornin ampuessa
kunnialaukaukset Kuivasaaren edustalla. Tykkien kantama oli noin 40 km ammuksen painaessa lähes 500 kg.
Vuosina 1935—36 rakennettiin betonista ja
panssarista Mäkiluodon tulenjohto- ja mittaustorni. Kun torni oli valmis, suoritettiin patterin
ensimmäiset meriammunnat hinattavaan maaliin.
Vuonna 1934 oli aloitettu myös 8" patterin rakennustyöt. Patteri valmistui vasta kesäksi 1938.
Seuraavana rakennustyökohteena olivatkin kasarmi ja kantahenkilöstön asunnot, sillä saaren
hävitykseltä säästyneet ja väliaikaisesti k o r j a tut vanhat rakennukset eivät talvella soveltuneet ihmisasunnoiksi. Rykmentin vuosipäivänä,
toukokuun 12 päivänä 1939 vihittiin kasarmi ja
kantahenkilöstön
asuinrakennus
käyttöönsä,
jonka jälkeen Mäkiluoto voitiin määrätä koulutuslinnakkeeksi.

Mäkiluodon

kasarmi nykyisessä

asussaan

Talvisota
YH:n aikana vähän ennen Talvisotaa Mäkiluotoon perustettiin Porkkalan alalohkon esikunta ja patterit miehitettiin. Kuivasaaresta
siirrettiin 2 ilmatorjuntatykkiä (75 mm) ja
Ruotsisa saatiin 2 lisää (40 mm Bofors). Miesvahvuus oli sodan syttyessä n. 280 miestä. Taistelutoiminta rajoittui lähinnä vihollisen ilmavoimien hyökkäysten torjuntaan, minkä onnistui pakottaa hyökkäyksen suorittajat niin korkealta suoritettaviin pommituksiin, että vahingot saaressa rajoittuivat ikkunoiden rikkoutumiseen. Linnakkeen miehistöstä lähetettiin täydennys Karjalan Kannakselle Saarenpään linnakkeelle. Helmikuussa irrotettiin uudelleen
miehistöstä osia Pataljoona Kiveliöön joka osallistui Viipurin lahden verisiin torjuntataisteluihin sodanlopussa.
Välirauhan aikana Mäkiluotoon siirrettiin
Ristiniemen linnakkeen miehet, joista reserviläiset kotiutettiin elokuuhun mennessä. Linnake
toimi koko välirauhan ajan aselajikoulutuskeskuksena. Sodan kokemusten perusteella parannettiin linnakkeen taistelukestävyyttä runsailla
linnoitustöillä. Erityisesti ilmatorjunta-aseiden
tuliasemia rakennettiin runsaasti.
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Mäkiluodon kunnian päivät
Vähän ennen juhannusta v. 1941 muodostettiin
Mäkiluotoon 1. RPr:n I linnakkeiston esikunta,
esikunnan tarvitsemat joukot, järeä ja raskas
patteri, 3 itpatteria sekä torjuntakomppania.
Yhteensä 670 miestä. Heti sodan alkaessa ilmatorjuntayksiköt saivat kantaakseen suurimman
helteen vihollisen pommittaessa yötä päivää linnaketta. Vahvennukseksi saatiin itpatteri lisää,
mutta ei sähkövikojen takia osallistunut kertaakaan torjuntaan.
Heinäkuun alussa 1941 linnakkeisto joutui
muodostamaan ja lähettämään iskukomppanian
Hangon rintamalle. Tähän sijoitettiin Mäkiluodon TorjK ja puolet raskaan patterin miehistä.
Miehistön vähentäminen kostautui jo seuraavana päivänä, kun ensimmäiset meriammunnat
epäonnistuivat venäläisen miinalaivan tullessa
kantaman sisäpuolelle. Tallinnan evakuoiminen
elokuun lopussa antoi Mäkiluodon linnakkeelle
runsaasti merimaaleja, mutta ammunnat jäivät
häirinnän luonteisiksi.
Syyskuussa 1941 kävi presidentti Risto Ryti
vierailulla Mäkiluodossa. Tällöin paljastettiin
linnakkeella palvelleen korpr, kuvanveistäjä
Tynyksen valmistama muistopatsas.
Hangon vuokra-alueen ja Kronstadtin välisen
meriliikenteen häirintä antoi runsaasti työtä
Mäkiluodon miehille syksyn pimetessä. Valoisana aikana Mäkiluodon ohittaminen olisi ollut
mahdotonta. 4. 11. Mäkiluodon patterien onnistui upottaa yksi hävittäjä ja Fugas-raivaaja sekä vaurioittaa toista hävittäjää. 30. 11. klo 23.00
suoritettiin 50 minuutin pituinen ammunta 5
alusta vastaan ja todettiin useita osumia sekä
yhden aluksen kääntyminen takaisin. Ilmatiedustelu totesi 2 suurta öljyläikkää maalialueella. 2. 12. ilmoitettiin, että Hangosta lähti aluksia
itään, jotka saapuvat Mäkiluodon ulottuville
keskiyöllä. Klo 23 Kallbädan m a j a k a n meritulenjohtoasema sai näkyviinsä 4 alusta, joista
suurinta vastaan aloitettiin välittömästi ammunta. Useita osumia havaittiin, mutta uppoamisia ei todettu. Heti tämän jälkeen Kallbäda
havaitsi 7 uutta alusta tulossa lännestä. Ensimmäisenä kulkevaa hävittäjää seurasi suuri joukkojen kuljetusalus, jonka myöhemmin saatiin
tietää olleen kuljetusalus Josef Stalin, sekä 5
Fugas-raivaajaa. Klo 01.04 aloitettiin hävittäjän
tulittaminen 8" patterilla ja kuljetusaluksen tulittaminen 12" patterilla. Hävittäjässä todettiin
osumia, räjähdyksiä j a mustaa savua, mutta
muiden saattoalusten sumutuksen takia ei saatu
muita havaintoja. 12 minuutin ammunnan jälkeen havaittiin kuljetusaluksessa räjähdys, jonka korkeus oli n. 50 metriä. Samana päivänä klo
08.00 tuli näkyviin lännestä 7 pienehkön aluk-

sen saattama hävittäjä, joka sumuverhon j a
mutkittelujen avulla onnistui väistämään Mäkiluodon kranaatit.
Jouluksi 1941 kotiutettiin Mäkiluodosta vanhemmat reserviläiset ja muu miehistö siirrettiin Kuivasaareen. Tilalle tuli Hangon rintamalta vapautunutta ruotsinkielistä miehistöä. Linnakkeella aloitettiin lähes rauhanomaisissa
oloissa koulutus ja linnoittamistyöt. Jo ennen
sotia suunnitellun toisen 12" tykkitornin rakentaminen voitiin vihdoin aloittaa. Samalla aloitettiin tulen johtotornin uudistaminen. Paljon
ehdittiin saada valmiiksi, mutta nämä kaksi
suurempaa työkohdetta eivät ehtineet täysin
valmistua, kun käsky syyskuussa 1944 tuli linnakkeen luovuttamisesta Neuvostoliitolle. Sodan loppupuolella Mäkiluodon taistelutoiminta
rajoittui ilmatorjuntaan, jonka mahdollisuuksia
paransi huomattavasti Saksasta saatu merivalvontatutka "Maija". Tämä paljasti lähestyvät
lentokoneet jo lähes 100 km päästä.
Lokakuun 1. päivänä 1944 linnakkeen joukot
poistuivat kapt Vernon jäädessä luovutuskomennuskunnan kanssa luovuttamaan saaren venäläisille. 6. 10. luovutus oli suoritettu. Näin jäi
rannikkotykistön ylpeys, Mäkiluoto, täysin valmiina Neuvostoliitolle, joka sai 40 vuoden jälkeen Pietari Suuren merilinnoituksen uudelleen
haltuunsa.
Jälleenrakennus alkaa
Vuonna 1955 Neuvostoliitto ilmoitti yllättäen
luovuttavansa
takaisin Porkkalan
vuokraalueen. Seuraavan vuoden alusta Suomenlinnan
Rannikkotykistörykmentin miehet ottivat haltuunsa myös Mäkiluodon. Mutta se ei ollut sama linnake, joka syksyllä 1944 oli luovutettu.
Se oli rauniokasa; kaikki tulenjohto- ja tykkiasemat oli hävitetty näytteenä korkeasta pioneeritaidosta. Vain kasarmi ja kantahenkilökunnan asuinrakennus olivat raunioiden keskellä pystyssä. Historia toisti itseään Mäkiluodon kohdalla jo toisen kerran. Vuoteen 1958
saakka jatkui päättämättömyyden tila kuten
1920-luvulla, mitä Mäkiluodolle tulisi tehdä.
Viimein syntyi päätös uudelleen rakentamisesta, rakentamisesta, joka jatkuu vielä tänäkin
päivänä.
Mäkiluodosta on tullut taasen koulutuslinnake. Sen raunioiden lomassa nykypäivien varusmiehet saavat koulutusta samanlaisilla aseilla,
joilla Mäkiluotoa puolustettiin menestyksellisesti 25 vuotta sitten. Kasarmit ja asuinrakennukset on korjattu nykyajan vaatimusten mukaisiksi. Linnakkeen kolmas rakennuskausi on
meneillään. Elämä jatkuu Mäkiluodossa ehkä
vilkkaampana kuin koskaan rauhan aikana.

RANNIKKOJAAKARIPATALJOONA

Rannikkojääkäripataljoona on puolustusvoimiemme nuorimpia joukko-osastoja. Se perustettiin 1960 ja aloitti toimintansa Upinniemellä.
Rannikkotykistörykmentti l:n Rannikkopataljoonassa koulutettiin koko 1950-luvun ajan rannikkojalkaväkeä ja kokeiltiin vesikuljetuskalustoa. Tästä ja viime sodista saadut kokemukset
osoittivat rannikkojemme tehokkaan puolustamisen vaativan myös iskukykyistä ja nopeasti
vesitsekin liikkuvaa jalkaväkeä.
Rannikkojääkäripataljoona "Suomen merijalkaväki" kuten rannikko jääkärit joukkoaan nimittävät, eroaa tavallisesti jääkäripataljoonasta
siinä, että yhden jääkärikomppanian korvaa venekomppania. Tähän kuuluu kolme uiskojoukkuetta, kalustovene- ja ilmatorjuntajoukkueet.
Uiskot, varsinaiset maihinnousualukset, on
suunniteltu meikäläisiin olosuhteisiin ja tehtäviin. Ne pystyvät kuljettamaan kaikki pataljoonan jääkärikomppaniat kerralla. Kalustoveneet
taas ovat toista maihinnousuporrasta ja huoltoa
varten. Molempien alustyyppien keula-aseina
käytetään suuren tulinopeuden vuoksi ilmatorjuntakiväärejä.
Veneiden lisäksi antavat pataljoonan koulutukseen erikoisleimansa pintauimarit ja taistelusukeltajat, joita käytetään tiedustelu- ja sissitehtävissä. Pataljoonan pioneereille, viestimiehille,
heitin- ja panssarintorjuntamiehille annetaan
meriolosuhteitten vaatimaa erikoiskoulutusta.
Pioneerit raivaavat ja rakentavat vesi- ja jäämiinoitteita ja tekevät pika- ja railosiltoja. Vies-

Rannikkojääkärit
12

timiehet rakentavat puhelinyhteyden tarvittaessa veteenkin. Heitinmiehet koulutetaan ampumaan uiskosta ja kaveesta, ja näin tukemaan
maihinnousuhyökkäystä myös kriitillisellä rantautumishetkellä. Osalle panssarintorjuntamiehistä annetaan ohjusampujakoulutus. Venekomppanian rannikko jääkärit suorittavat joko
veneenkuljettajan tai koneenhoitajan tutkinnon. Reservialiupseerikoulussa on paitsi kivääri- myös panssarintorjunta- ja venelinja, jolla
on oppilaita myös rannikkotykistöstä.
Kaikissa pataljoonan komppanioissa annetaan
avoveden aikana tavallisen polkupyöräkoulutuksen lisäksi vesistökoulutusta. Talvisin harjoitellaan taistelua ja toimintaa jäälakeuksilla
ja lähisaaristossa. Niin talvi- kuin kesäolosuhteet vaativat erikoiskalustoa ja varusteita. Talvella liikutaan moottori- ja lumikelkoilla. R a n nikkoj ääkärin henkilökohtaiseen varustukseen
kuuluu mm. maihinnousukengät, ilmalla täytettävät pelastusliivit, kilolasit ja turkisliivit.
Rannikkojääkäripataljoona tunnetaan nuorekkaana joukko-osastona, jossa vallitsee hyvä
yhteishenki. Kantahenkilökunta, jota on noin
90, on keski-iältään puolustuslaitoksen nuorimpia ja varusmiesaines, jota tällä hetkellä on
noin 700, suhtautuu ikäluokka ikäluokalta yhä
aktiivisemmin palvelukseen. Pataljoonan tärkeä
tehtävä saaristojemme ja rannikkojemme "palokuntana" edellyttääkin jokaiselta rannikkojääkäriltä tätä.

nousevat

maihin

niskoista
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TYKISTOSCOUI-U
RT-OSASTO
KOTKAN

HANGOBi R A N N I K K O -

RANNIKKO-

PATTERISTO

Patteriston ampumaleiri pidettiin örössä heti
vapun jälkeen huonohkon sään vallitessa. Amnunnat onnistuivat tyydyttävästi. Leirin yhteydessä ammuttiin kantahenkilökunnan käsiaseammunnat, joissa parhaimmiksi osoittautuivat
ylil A Vaittinen ja yliv Y Sjöblom.
Viimeinen HanRPstossa toimeenpantu Mvkurssi päättyi toukokuussa koulutuksen siirryttyä KotRPstoon.
Parhaat merkit kesän saapumisesta ovat lukuisat tutustumiskäynnit linnakkeilla. Taistelukoulun esiupseerikurssi tutustui örön linnakseeseen 28. 5 saapuen sinne saattaja Hämeenmaalla ja edelleen R-lk:n raivaajilla jolloin laivaston ja rt:n välinen yhteistoiminta tuli heille
hyvin esiteltyä.
Perinteelliset 3-kerhon ampumakilpailut pidettiin 27. 5 Russarössä. Tuloksista mainittakoon mm:

KotRPsto sai kevätleirillä suoritetuksi raskaan
patterin kilpailuammunnan, mutta kevyen patterin csalta taito punnitaan vasta elo-syyskuun
vaihteessa. Ammuntoja saatiin tällä kertaa suorittaa runsaasti ja jos näin jatkuu, niin hyvä tulee.
Patteriston alueella toimeenpantiin KSSl:n
iv-joukkojen kertausharjoitukseen liittyen merivalvonnan kertausharjoitus 12.—21. 6. Reserviläisten palvelusinnossa ei ollut valittamista.
Patteriston "katkaistua" viime vuonna 3. D:n
jalkapallokiertopalkinnon,
lahjoitti liikenneneuvos O Vilkas uuden palkinnon, joka sai nimekseen "Vinttikoiramalja". Edellisen palkinnon, "Säästöpankkimaljan" lahjoittajat tekivät
myös uuden lahjoituksen luovuttamalla patteristolle yhteensä 36 Rt:n vuosikirjaa palkintoina käytettäväksi. Sotilasläänin jalkapallomestaruuskilpailuissa patteristo jäi tänä vuonna hopeamitalille hävittyään loppuottelussa SavPr:lle

Kiv kenttä
1. yliv T Heino
2. yliv Y Sjöblom
3. yliv O Jokela

0—2.

Isopistooli
1. yliv T Heino
2. pursim Hyyryläinen
3. ylip S Rämän

20/185 Porkkala
20/180 Hanko
20/178 Hanko
551 Porkkala
544 Porkkala
531 Porkkala

Kapteeni P Karvinen lähti Kyprokselle rauhaa turvaamaan luovuttaen 29. 5. Russarön
päällikkyyden ltn T Virkille.
Patteristo osallistui Hangossa pidettyyn lippujuhlan paraatiin, jonka otti vastaan varuskunnan päällikkö evl E Havo.
Kirjolohien viljely on Russarössä päässyt kevään mukana hyvään vauhtiin kalamäärän ollessa nyt yli 600.
Ylennykset
Kapteeniksi ylil Aarne Vaittinen 4. 6. 67.
Luutnantiksi kad Mauri Ranta 18. 3. 67.
Ylikersantiksi kers Pentti Särkelä 1. 4. 67.
Kersanteiksi alik Juha Rahkolin 15. 4. 67, alik
Esa Tiainen 15. 4. 67, alik Kari Liimatta 15. 4. 67,
alik Matti Kinnunen 15. 4. 67 ja alik Viljo Matilainen 15. 4. 67.
Nimitykset
3. luokan sotilasteknikoksi sotmest Aarne Peltomaa 1. 6. 67.
Siirrot
Luutnantti Tapani Virkki öröstä Russaröön.

Kesäkauden kohokohtana oli patteriston vuosipäivä 9. 7. Aamulla nostettiin liput salkoihin
yksiköiden päälliköiden johdolla ja jumalanpalveluksen jälkeen oli Kyminlinnassa päiväjuhla,
jota kunnioitti läsnäolollaan mm. Rannikkotykistön tarkastaja kenrm V Karvinen rouvineen.
Sotilassoiton ohella kuultiin juhlassa patteriston komentaja evl H V Seppälän puhe sekä ltn
M Mäen pitämä selväpiirteinen esitelmä Talvija Jatkosotien aikaisista rannikkotaisteluista
itäisellä Suomenlahdella. Tilaisuuteen toivat
tervehdyksen mm. Kotkan ja Karhulan reserviupseerit ja -aliupseerit, Rannikon puolustajien
Killan Kymenlaakson osasto sekä Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Kotkan osasto. Erinomaisen sään suosima juhlapäivä päättyi varuskuntakerholla pidettyn onnistuneeseen iltajuhlaan.
Henkilötietoja
Edellisessä numerossa kävi ilmi, että KotRPston upseerivahvuus oli 100 %. Kunhan vielä
saamme päällikön teknilliseen toimistoon ja komentotoimistoon, niin upseerivahvuus onkin jo
reilusti toista sataa prosenttia. Lisäksi patteristolla on oma edustajansa, ylil H Tiilikainen,
Kyproksella ja syyskuun alusta kapt P Väyrynen SKK:ssa.
Patteristoon ovat astuneet palvelukseen kers
E Toivari ja kers P Jääskeläinen.

Samanaikaisesti kun kansalaistemme suuresti
rakastamassa koululaitoksessa lauleskeltiin a r maista ajoista j a suloisista suvista, näkivät tykistöllisen lyseon eri kurssien oppilaat unia
menneistä kolmen kuukauden kesälomista lehtorien rakennellessa pilvilinnoja saavuttamattomista kokeiden korjauspalkkioista. Kesän alkaessa opiskelun käyrä läheni huippuaan.
Kun kokeet oli kokeiltu ia tentit tentiskelty,
olikin aika aloittaa kesän suuret kinkerit eli
ampumaleiri SlRtR:n reservialiupseerikoulun
kera. Korkeampaa opetusta nautiskelleet kapteenikurssin oppilaat pyörittelivät asianmukaisella rutiinilla harjoituspatteriston komentopaikkaa. Kuten kaikissa kelpo esikunnissa, tehtiin täälläkin paljon mainioita suunnitelmia,
joilla toimistoupseereina työskennelleet upseerioppilaat varsin aistikkaasti vuorasivat komentopaikan seiniä. J a kun seinätilat loppuivat kesken, otettiin katto avuksi.
Ammuntoja leirillä suoritettiin paljon ja monenlaisia. Ammuntojen tasoa kuvannevat parhaiten kouluttajien mielialat, jota vaihtelivat
seitsemän veljeksen lukkarin sapekkuudesta
kehräävän kollikissan tyytyväisyyteen viimemainitun tullessa yhä hallitsevammaksi leirin
lähestyessä loppuaan.
Leirintäaluetta muistettiin myös ulkopuolisten taholta. Lentäjät liikehtivät elegantisti FMkoneillaan sinertävällä taivaalla ja rannikkojääkärit pureutuivat sitkeästi Miessaaren rehevään ruohoon. Neljännen valtiomahdin edustajat mutustelivat tyytyväisinä vihreiden sisarten
ja kersantti Sorjosen antimia sekä ihailivat kesäistä luontoa ja paukkuvia pyssyjä. Lukuisat
yksityiset kansalaiset niinikään kunnioittivat tilaisuutta kirjein, adressein ja puhelinsoitoin
esittäen vaihtelevat ajatuksensa tykistöammunnan vaikutuksesta kesäiseen purjehdusretkeen.
Aselajin päällystön yrttitarhassa versoo jälleen nuoria vesoja. Kolmetoista kadettia suorittaa parhaillaan väyläajoharjoituksia Suomenlahdella huuhtoen samalla viimeisiä kenttäarmeijan pölyjä sekä haistellen merituulen raikkautta.
Kapteenikurssi seisoo päättymisensä partaalla.
Reserviupseerikurssi 124 astelee herroina kokelaina
priimuksen miekka vyöllään Erkki
Kalkkinen, johtorenkaan hylsy salkussaan Jorma Varjonen sekä aselajin historiat kainaloissaan Matti Nurmela ja Leo Kivelä.
Kesäkuussa ylennettiin ylik Reijo Koivusaari
Mäkiluodon linnakkeen vääpeliksi.
Syyskuussa alennetaan kapt Uolevi Tirronen
SKK:n oppilaaksi.
YK:n m a j u r i Erkki Virmo varjelee maailmanrauhan koskemattomuutta Kyproksella.
Hilpeä tervehdys "rannikolta rannikolle".

K I L T A K O

У L U M

I S I Ä

TURUNMAAN KILTA
TurRtR:n komentaja, ev Kurki, kutsui kiltalaiset toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna
vieraiksi Utön linnakkeelle.
Retki alkoi yhteysalus "Pansion" irrotessa
Turun satamasta lauantaina klo 14.00. Lämmin
ja aurinkoinen sää suosi matkalaisia alkumatkalla, mutta avomerellä alkoi kylmä tuuli puhaltaa, aurinko katosi pilviverhon taakse j a alkoi sataa.
Matkan varrella psähdyimme hetkeksi Korppoon lauttalaituriin, jossa lastasimme elintarvikkeita ym. linnakkeelle menevää tavaraa mukaan.
Matkassamme oli mukana rannikkosotilaskotisisaria, jotka tarjosivat oikein pullakahvit.
Kahvituokio toi piristävää eloa matkantekoon,
kestihän laivamatka noin viisi tuntia.
Perillä ev Kurki toivotti meidät tervetulleiksi ja opasti matkavarusteinemme majapaikkoihimme, jollaisina toimivat varusmiesten käytöstä vapaat parakit. Varusmiehet asuivat teltoissa, oli kevätammuntojen aika.
Sotilasruokailun jälkeen osallistuimme Rannikkosotilaskotiyhdistyksen järjestämään varusmiesten kotiuttamisjuhlaan, jossa oli hyvin
vaihtelevaa ja hauskaa ohjelmaa. Tämän jälkeen oli tarkoitus seurata yöammuntoja, mutta
kova tuuli esti maalilautan hinaamisen ja ammunnat oli peruutettava.
Sunnuntain aamukahville mennessämme totesimme iltaisen myrskyn jatkuvan yhä innokkaammin. Saarelaiset kertoivat, että juuri tällainen ilma antaa Utöstä se todellisen kuvan.
Lähdimme tutustumaan saareen ev K u r j e n
opastuksella, monelle tämä olikin ensimmäinen
matka tänne. Mielenkiintoisimmaksi nähtävyydeksi muodostui majakkatorni, jonka yhdessä kerroksessa oli pieni mieliin jäävä tornikirkko. Tornin ylätasanteelta saattoi nähdä yli koko
saaren.
Ennen paluumatkalle lähtöä piti sotilaspastori Ojala lyhyen hartaustilaisuuden, johon ottivat csaa kaikki saaren varusmiehet ja muutkin.
Paluumatka sujui myrskyävästä merestä huolimatta hyvin ja illalla saavuimme Turkuun,
missä tuuli oli jo laannut j a aurinkokin pilkisti
pilviverhon lomasta. Aavan meren tyrskyistä ja
yksinäisen saaren karuista kalliorannoista jäi
matkamiehelle vain muisto.
Kalervo Saario

Rannikon Puolustaiain Kilta ry:n Turunmaan
osasto tekee
retken
maanpuolustuspäiville
Upinniemeen (Obbnäs) 28. 8. 1967.
Lähtö Turun kauppatorin laidasta 27. 8. 67
kello 06.00 aamulla ja paluu illalla takaisin.
Linja-automatka + ruokailu maksaa 8:- hengeltä. Toivomme runsasta osanottoa suureen
päivään.
Johtokunta.
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RANNIKONPUOLUSTAJAIN
HELSINGIN KILTAA JA
VÄHÄN MUUTAKIN
Vanhemman polven tykkimiehenä tervehdin
Sinua, hyvä aseveli. Olen monesti ajatellut, miksi nuoremman polven tykkimiehet eivät ole
kiinnostuneita oman aselajinsa kiltatoiminnasta siinä määrin kuin olisi toivottavaa. Eri puolilla Suomea sijaitsevat paikalliskillat potevat
kaikki jäsenmääränsä pienuutta. Näin Suomen
itsenäisyyden 50-juhlavuonna kehotan teitä:
tehkää joukolla rynnäkkö omilla paikkakunnillanne oleviin rannikonpuolustajain kiltoihin ja
liittykää niihin jäseniksi. Tulette huomaamaan
sen ajavan vain teidän omaa etuanne ja viihtyisyyttänne. Tykkimiehissä cn juuri se suuri voima, jota kaivataan kiltatoiminnassa.
Jos ajattelet ettei Sinua tarvita killassa tai
sen toiminnassa, teet väärin itseäsi kohtaan ja
karhunpalveluksen omalle aselajillesi. Selvyydeksi sanon: jokainen jäsen killassa on saman
arvoinen, sotilasarvostaan tai siviiliasemastaan
riippumatta. Kuulun itse tukkimiehen arvoisena Rannikonpuolustajain Helsingin killan johtokuntaan, joka koostuu korkeimmista upseereista, aliupseereista ja tykkimiehistä. Keskuskilta joka ylimpänä elimenä valvoo paikalliskiltojen toimintaa ja on yhdyssiteenä kaikkien paikalliskiltojen kesken, on rakenteeltaan aivan
samanlainen. Tällä haluan vain valaista sinua,
aseveli, että mitään kasti jakoa ei ole, niinkuin
erheellisesti usein luullaan, vaan jokainen killan jäsen tuntee olevansa ainoastaan "rantapyssy".
Alunperin minulla oli tarkoitus puhua vain
Helsingin killan toiminnasta ja sen toimintasuunnitelmista, mutta en malttanut olla kajoamatta tähän epäkohtaan, joka juuri koskee meitä tykkimiehiä. Ehkä tämä on omiaan selvittämään monelle aseveljelle että hänenkin panostaaan kaivataan kipeästi.
Selostan lopuksi mahdollisimman lyhyesti
Rannikonpuolustajain Helsingin killan toimintaa ja suuntaviivoja.
Killan jäsenmäärä on vähän yli viidensadan,
mutta toivoa sopii sen kasvavan tämän vuoden
aikana ainakin puolella, koska nykyisestä jäsenmäärästä suurin osa on vanhempaa ikäluokkaa.
Huomatkaa, nuoremmat ikäluokat! Useiden vuosien ajan on kilta jakanut palkintolevykettä kotiuttamisen yhteydessä parhaiten kunnostautuneille varusmiehille.
On pyrkimys järjestää varusmiehille viihdetilaisuuksia sekä erilaisia kilpailuja monipuolisine palkintoineen.
Vuosittain pyritään jäsenille järjestämään
2—4 kiltaveljesiltaa, joissa samalla on hauska
tavata vanhoja tovereita ja muistella menneitä.
Näissä veljesilloissa pyritään aina saamaan
myös hyvää ohjelmaa mukaan.
Retkeilyt ovat osoittautuneet hyvin suosituiksi killan ohjelmassa. Eri puolilla Suomea olevat
paikalliskillat ovat olleet mielenkiintoisia mat12

kailukohteita. Mikä on sen hauskempaa kuin ottaa kesäsunnuntaina perhe mukaan retkelle, tai
jos ei ole perhettä, niin ainakin tyttöystävä; yksinkään ei ole kielletty tulemasta mukaan.
Eräs kohokohdista Helsingin killan toiminnassa on vuoden lopussa pidettävä pikkujoulujuhla. Se monipuolisine ohjelmineen ja tanssimisineen säilyy vielä ajat jälkeenpäin mielessä.
Ohjelmaan kuuluu vielä erityisissä vaikeuksissa olevan rannikonpuolustajan auttaminen.
Koska jäsenmäärän pienuuden takia killalla itsellään ei ole varoja siinä määrin, on auttaminen mielestäni järjestettävä siten, että kilta vetoaa jäseniinsä ja kerää jäsentensä piiristä sen
tuen, jolla voidaan kiltaveljeä auttaa, mikäli tosiaan joudutaan niin vaikean asian eteen.
Jäsenmaksu Helsingin killassa on pieni, vain
viisi markkaa vuodessa ja siihen sisältyy neljä
kertaa vuodessa ilmestyvä Rannikonpuolustajalehti.
Toimintaa pyritään laajentamaan mahdollisuuksien mukaan, mutta muista: siinä tarvitaan
Sinunkin mukanaoloasi.
Lopuksi erään suurmiehen ajatuksia: Isänmaataan rakastava ihminen edustaa sivistyksen
kauneimpia ilmenemismuotoja.
E. Sundström

EI AIVAN ALTA LIPAN
VANHAA VIAPORIAKAAN
Rannikon Puolustaja kertoi taannoin, että
1800-luvulla kapteeni muualla asui paremmin
kuin eversti Viaporissa.
Tämä tieto lienee lainattu E D Clarken v. 1824
Lontoossa painetusta matkakertomuksesta Travels in various countries of Europe, Asia and
Africa. Kirjoittaja kävi Viaporissa tammikuussa 1800 matkallaan Tukholmasta Pietariin; Turkuun saakka oli hänen matkakumppaninaan
kuuluisa skotlantilainen taloustieteen tutkija
Mahhus.
Viaporissa asumista koskeva kohta kuuluu
näin:
"— Kaikki upseerit asuvat täällä perheineen
hyvin kauniissa asunnoissa, mutta niiltä, jotka
olivat palvelleet Ranskassa Royal de Suéde nimisessä rykmentissä, kuulimme, että Lillessä ja
muissa sen maan linnoissa mukavuudet ovat
paljoa suuremmat; kapteeni asuu siellä paremmin kuin eversti Viaporissa. —"
Totuus lienee se, että Viapori edusti tuolloin
ja vielä paljon kauemminkin korkeinta mahdollista asumistasoa koko Suomessa, eikä Suomenlinnassa vieläkään aivan risumajassa eletä
jos ei nyt sitten aravassakaan.
Pentti Silvast, majuri ja Suomenlinnan huoneustolautakunnan jäsen

VIIMEINEN

VENÄLÄINEN
(Senaste

ryska

Suomenncslyhennelmä
ruotsalaisen m a j Sune Nyström'in "Folkförsvaret"-organ för försvarsfrämjandet lehdessä
(4/66) olleesta kirjoituksesta
Yleistä
Venäläisten julistettua sodan Japanille 8. 8.
1945 suoritettiin useitakin maihinnousuja, jotka
yleensä olivat melko vaatimattomia, mutta erästä näistä pitävät venäläiset itse lähes Iwo Jiman
ja Okinawan veroisena. Tämä maihinnousu suoritettiin Kuriilien saariryhmän pohjoisimmalle
saarelle — Shimushu — ja kaikesta vaatimattomuudesta huolimatta on aihe arvostettu niin
tärkeäksi, että sitä on mm. tunnettu Neuvostoliiton olojen tuntija, amerikkalainen Raymond
L. Gorthoff käsitellyt toukokuussa 1966 ilmestyneessä julkaisussa "United States Naval Institute Proceedings".
Johto- ja voimasuhteet
Neuvostoliiton Kauko-Idän joukkojen komentaja marsalkka Vasilevskij antoi 15. 8. 1945 käskynsä Kauko-Idän 2. Armeijaryhmälle ja Tyynen Meren Laivasto-osastolle Kuriilien (em.
Shimushu-saari ml) valtaamisesta. Maavoimien
komentaja (2.AR), kenr Purkajev sai käskyn
samana päivänä, mutta laivasto-osaston komentajan käsiin se tuli vasta 18. 8.
Voimasuhteissa ei ollut suuriakaan eroja Shimushun saaren valtauscperaatiossa. Japanilaisilla oli jalkaväkeä 8480 m (6 jvpatl), 98 tkiä,
312 kk, 60 psv ja 7 lekoa. Venäläinen maihinnousujoukko käsitti taas jalkaväkeä 8824 m (7
jvpatl), 205 tkiä, 492 kk, 215 pstkiä ja 42 lekoa.
Venäläisillä oli sitäpaitsi tällä suunnalla 2 sukellusvenettä.
Päämaihinnousu suunniteltiin saaren koilliskärkeen samalla kun pienempi osasto aiottiin
suunnata saaren kaakkoisniemeen. Mikäli nämä
olisivat onnistuneet, olisi seuraava vaihe tapahtunut maihinnousuna saaren lounaisosaan. Operaation tämänlaatuiseen suunnitteluun pakotti
saaren eteläosassa sijainnut Kataokan laivastoasema, joka oli — em vahvuuksien puitteissa —
liian voimakas suoraan mereltä vallattavaksi.
Venäläisjoukon rungon muodosti kenrm Djakovin komennossa ollut lOl.JvD. Japanilaisvoimat rakentuivat taas 73.JvPr:n (kuului 91.
JvD:aan), ll.PsvR:n ja 31. ItR:n joukkojen varaan. Venäläisten käytössä oli tiedustelun yleistiedot japanilaisvoimista, mutta tiedustelu oli
laiminlyöty yksityiskohtien suhteen ja vain onnekkaat sattumat edesauttoivat venäläisiä operaation onnistumisessa.
Shimushun saari sijaitsee vain 10 km päässä

M A I H I N N O U S U

kustinvasionen)

Kamtchatkan niemestä ja 270 km päässä Petropavlovskista niemen itärannalla, missä maihinnousuosaston laivaaminen tapahtui. Japanilaistiedustelu oli päätynyt toteamaan Kamtchatkan
venäläismiehityksen melko heikoksi ja maihinnousua Kuriileille ei osattu ainakaan tässä vaiheessa odottaa.
Maihinnousun suoritus
17. 8. klo 14.00 lähti Petropavlovskista laivasto-osasto (Huom! Tyynen Meren Laivasto-osaston komentaja ei ollut saanut vielä Kuriilien
valtauskäskyä), johon kuului 2 hävittäjän ja 1
sukellusveneen saattamana 16—17 kauppa-alusta ja 15—16 maihinnousualusta. Maihinnousuosaston komentajana oli Kamtchatkan puolustusalueen komentaja, kenrm Gnecho ja Petropavlovskin laivastoaseman komentaja, 1. lkm
kapteeni (komdri) Ponomarov oli laivasto-osan
sekä em. 101. JvD:n komentaja, kenrm Djakov
maavoimaosan
komentaja.
Viimemainittuun
kuului kaksi rykmenttiä 101. JvD:stä sekä 783
miestä käsittävä merijalkaväkipataljoona, joka
oli kiireessä koottu ja koulutettu Petropavlovskin laivastoaseman ja eri laivojen meri väestä.
1. maihinnousuaalto nousi maihin 18. 8. tiheän
sumun turvin klo 04.10 (14 tunnin merimarssin
jälkeen) täydellisenä yllätyksenä japanilaisille.
Yllätyksen pilasi kuitenkin hetkeä myöhemmin
eräästä maihinnousualuksesta avattu tykkituli,
johon useat muut yhtyivät tietämättä mitä oikein oli tekeillä. 1. aaltoon kuului 2 merijalkaväki-, 1 rannikkovalvonta- ja 1 konekiväärikomppania. Se pääsi kokonaisuudessaan maihin
ja tunkeutui etumaisilla osillaan jopa 2 km päähän ennenkuin se kohtasi vastarintaa.
Päävoimien maihinnousu ei enää päässyt yhtä
häiriytymättä tapahtumaan. Laivatykistön "tulitusvahinko" oli hälyttänyt japanilaiset varuilleen ja ensimmäisenä maihinnoussutta 138. JvR
odotti jo rantaviivalla voimakas vastus. Rantaan
päästiin ja mm. kaksi rannan läheisyydessä ollutta kukkulaa vaihtoi omistajaa kolme kertaa.
Rykmentin komentaja esikuntineen ei päässyt
maihin lainkaan, josta syystä joukko jäi vaille
johtoa. Laivasto-osaston komentaja, komdri Ponomarov yritti auttaa tilannetta irrottamalla
omasta esikunnastaan ryhmän maihin tilannetta selvittämään, mutta sekin menetti mahdollisuutensa pudottaessaan siirtymisvaiheessa radionsa veteen.
Klo 07.25 alkoi päävoimien toisen osan maihinnousu. Sen pääosan muodosti evl Artjuskinin johtama 373. JvR, jonka onnistui kiivaasta
tykkitulesta huolimatta päästä esikuntineen
maihin. Sekin syyllisyi pienten maastovoittojen tavoitteluun ja pääkohde -— japanilaisten
tykistö sai rauhassa jatkaa tulitustaan.
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V 1918

Palvellessani KotRPstossa sain syksyllä 1954
sattumalta tietää, että vapaussodan aikainen punaisten Rankin linnakkeen päällikkö T a a v i
L e p i s t ö oli vielä elossa asuen eläkeläisenä
Kotkassa. Otin häneen yhteyttä esittäen tutusmiskäyntiä Rankkiin, johon silloin 70-vuotias pirteä vanhus mielihyvin suostui. Matka
suoritettiin 17. 11. 1954 ja sen aikana kertoili
Taavi Lepistö elämänsä vaiheista.
Hän oli syntynyt 30. 12. 3884 Ikaalisissa, josta
oli v. 1912 lähtenyt työnhakuun Kotkaan. Kotkassa hän oli työskennellyt sekatyömiehenä sekä viimeksi koneenkäyttäjänä satamahinaajissa. Työväenliikkeen riennoissa hän oli ollut

alusta alkaen innolla mukana. Venäläisten patteritöihin Kotkan saaristossa hän oli osallistunut laivamiehenä kuljetettaessa betonisoraa
Kirkonmaan eteläpäästä (Pajalahdesta?) Rankkiin.
Rankin venäläisen varusväen poistuttua saaresta vallankumouksen melskeissä vuoden 1917
lopulla lähetettiin sinne tammikuun alkupäivinä 1918 Kotkasta 30—40 punakaartilaista käsittävä vartio- ja miehityskomennuskunta (vahtikomppania) päällikkönä Taavi Lepistö. Miehet
olivat pääasiassa "vanhoja ukkoja"; silloin 34
vuotias Lepistö oli joukon nuorimpia. Itse hän
Jatkuu seuraavalla sivulla

VIIMEINEN . . . Jatkoa ed. sivulta

jo 19. 8., mutta tieto Tokiosta Kuriilien saarille
kesti kulkea näin kauan.
Shimushun taistelu jäi ainoaksi Kuriileilla.
Vastus oli ollut odotettua voimakkaampi ja
useita tappioita oli kärsitty. Taktillinen yllätys
oli huonolla tuhkurilla menetetty. NL:n sotahistorioitsijat ovat olleet kovastikin eri mieltä siitä, missä määrin Kamtchatkasta vuorokausi ennen maihinnousa ammuttu tykistötuli paljasti
tulevan toiminnan. Japanilaiset ovat jälkeenpäin
kertoneet, että he eivät siitäkään huolimatta
odottaneet maihinnousua ja ensimmäisen aallon
rantaanpääsy tukee tätä väittämää — vai tukeeko (suomentajan huomautus!). Kritiikkiä on
saanut myös monimutkainen hyökkäyssuunnitelma useine eri vaihtoehtoineen ja erilaisine
maihinnousupaikkoineen.

Sumusta huolimatta oli maihinnousulaivasto
kärsinyt suurehkoja tappioita ja useita aluksia
oli upotettu. Vasta iltapäivällä — sumun hälvettyä •— puuttuivat lentokoneet peliin. Ne eivät
kuitenkaan antaneet tukeaan varsinaiselle maihinnousupaikalle, vaan rynnäköivät Kataokan
laivastoasemaa vastaan, joka taas tuki eteläisestä naapurisaaresta Paramushirosta Shimushuun tulevia apujoukkoja. Venäläiset tekivät
kaikkiaan sen vuorokauden aikana 94 taistelulentoa ja näistä oli 42 rynnäkkösuoritusta. Lähin lentotukikohta oli 90 km päässä Kamtchatkan niemellä Oxernoessa, eikä se oikein soveltunut operaation tukemiseen.
Japanilaisten koko konekanta — 7 lekoa —
oli myös ilmassa ja niistä ammuttiin alas 2 lekoa. Koko päivän kestäneitten taistelujen tuloksena oli venäläisten maihinnousu vallannut noin
4 x 6 km suuruisen sillanpään, mikä oli melko
paljon saaren kokoon nähden (10 x 10 km). Annettu tehtävä — saaren valtaaminen kokonaisuudessaan vuorokauden kuluessa — oli kuitenkin vielä pahasti kesken. Hyökkäystä päätettiin
sen vuoksi jatkaa 19. 8., mutta siitä luovuttiin
mm. siitä syystä, että Pohjois-Kuriilien japanilaiskomentaja esitti kirjallisesti antautumista.
Venäläiset lähettivät sen vuoksi 19. 8. pienen
osaston saaren länsi-eteläpuolelle tarkoituksella
nousta maihin Kataokan laivastoasemalla. Siellä piti tavattaman japanilainen luotsi, mutta
kun sellaista ei näkynyt, jatkoivat venäläiset
matkaansa. Satamaan tultuaan saivat he vastaansa voimakkaan tykkitulen, kärsivät jonkun
verran tappioita ja vetäytyivät takaisin. Venäläisjohdon saatua tästä tiedon aloitettiin taistelut jälleen 20. 8. klo 13.00. Kamtchatkasta oli
varauduttu lähettämään lisäjoukkoja noin 2
rykmentin verran, mutta japanilaisten antautuminen 23. 8 päätti Shimushun taistelun. Virallinen japanilaisten antautuminen oli tapahtunut
12

Yhdistelmä
Vakavimpana puutteena pidetään venäläisanalyysien mukaan kuitenkin puutteellista yhteystoimintaa, johdon heikkoutta ja yhteistoiminnan puutetta. Hyökkäyspäätös tehtiin niin
myöhään, ettei useissa tapauksissa ollut edes aikaa täysin purkaa käyttöön otettavia rahtilaivoja.
Kokonaisuudessaan on Shimushun operaatiossa todettavissa useitakin puutteita, mutta loppujen lopuksi se sittenkin johti menestykseen.
Koko Kauko-Idän sotaretki oli venäläisille suuri opintomatka ja Shimushun maihinnousu oli
varmastikin erittäin arvokas opetus. Se on NL:n
viimeisin maihinnousuoperaatio ja sillä on erittäin merkittävä sija NL:n sotahistoriassa. Oletettavasti on sen vaikutus nähtävissä myös venäläisen merijalkaväen koulutuksessa. Tätä tukevat organisaatiorakennelmat 1950-luvulla, jotka sitten katosivat 10 vuodeksi, mutta nyt on jälleen Kauko-Itään, Mustalle merelle, PohjoisJäämerelle ja Itämerelle ilmestynyt prikaatikokoonpanossa olevia ra-joukkoja. Henkiinherätetty mielenkiinto on huomion arvoinen.

sivulta

ei myöntänyt olleensa mikään linnakkeen päällikkö, vaan paremminkin talouspäällikkö, joka
hoiti muonapuolen sekä yhteydenpidon puhelimella Kotkan Työväentalolla olleeseen punakaartin esikuntaan. Komennuskunnan saapuessa Rankkiin oli siellä 4—5 virolaissyntyistä venäläistä tykkimiestä, jotka hoitivat tykit, valonheittimet ja muut teknilliset laitteet punakaartilaisten suorittaessa vahtipalvelua sekä toimiessa tykkiammunnoissa ammuksien kantajina.
Tykkejä oli Rankissa 4 kpl 6 tuuman (152/45
C) saaren länsirannalla perussuunta lounaaseen. Näiden tykkiperustat, neliönmuotoiset kivireunuksella varustetut betonipohjat pultteineen, ovat vieläkin jäljellä tj-korsusta kaakkoon. Lisäksi muisteli Lepistö Rankin eteläosassa valonheittimen luona olleen 2 kpl 4 tuuman
tykkiä, mutta niiden lähempää paikkaa ei Lepistö heikentyneen näkönsä vuoksi löytänyt. Ilmeisesti ne olivat olleet puuperustoilla, jotka
vuosikymmenien kuluessa olivat hajonneet.
Komennuskunta oli majoittunut nykyiseen
Rankin vanhaan kasarmiin, jonka eteläpäässä
olleessa isossa tuvassa sekä suomalaiset että virolaiset olivat majailleet 2-kerroksisilla puulavereilla. Sisäänkäytävän vasemmalla puolella
oli linnakkeen komentopaikka jossa Lepistö
asui erään kotkalaisen kanssa. Huoneessa oli 2
sänkyä ja välissä pöytä sekä puhelin, jolla pidettiin yhteyttä punakaartin esikuntaan. Sisäänkäytävän oikealla puolella oli asevarasto
(myös v. 1954!) ja kasarmin itäsiivekkeessä oli
käymälä ja pesutupa. Kasarmin eteläpuolella
oli keittiö ja leipomo, jossa oli suuri leivinuuni
limpun paistamista varten. Lisäksi oli saaren
itäreunalla sauna, eteläpäässä valonheitinrakennus ja patterin takana iso varastorakennus ammuksia ja kalustoa varten. Muita rakennuksia
ei Rankissa ollutkaan. Ei myöskään teitä, vaan
liikkuminen tapahtui kalliopolkuja pitkin. Kalliosyvänteitten yli oli rakennettu kapeat lankkusillat. Muonaa olivat venäläiset jättäneet
Rankkiin melko runsaasti, lähinnä kaalia, jauhoja ja teetä. Kotkasta koetettiin saada lihaa ja
esim. lampaanruhon saaminen merkitsi "juhlaateriaa". Limppu paistettiin itse, hapankaalia oli
liikaakin ja maitoa saatiin jrskus Viikarista.
Tykkiammunnoista kertoi Lepistö seuraavaa:
Pitkäperjantain (29. 3. 1918) aamuna klo 9.00
sai hän ilmoituksen Kotkan punakaartin esikunnasta, että etelästä oli tulossa valkoisten
jäänsärkijä Haapasaaren kautta Rankkiin ja että
sitä vastaan oli avattava tykistötuli. Hetken perästä olikin joko Tarmo tai Sampo tullut Haapasaaren laituriin, jolla näkyi vilkasta liikennettä. Canet-patteri ampui laituria kohti 5—6
laukausta, joitten Lepistö kertoi myöhemmin
kuulleensa osuneen n. 30 m päähän laiturista.

Parin tunnin kuluttua oli jäänsärkijä lähtenyt
laiturista matkaten länteen. Asian todenperäisyyttä ei ole pystytty tarkistamaan, sillä toisten
tietojen mukaan (vertaa kapt F Salmisen kirjoitus RtUY:n Vuosikirjassa 1937) oli valkoisten
valtaama js Tarmo tuolloin Seurasaaressa ahtojäiden ympäröimänä. Mahdollisesti se olisi voinut olla venäläinen js Jermak, joka siirtyessään
Kronstadfista Helsinkiin oli sivuuttanut Lavansaaren 29. 3. 18. Myös tulen "tarkkuus" antaa
aihetta epäilyyn, sillä Rankista Haapasaareen
on etäisyys 15 km ja venäläisen Canet-tykin
maksimi ampumaetäisyyshän oli siihen aikaan
vain 13,5 km.
Toisen kerran sai Rankin patteri ampumatehtävän Lepistön muistikuvan mukaan 7. 4. (8.
4. ?), jolloin Kotkan punakaartin esikunta käski ampua Sutelan sillalle, jonka yli saksalaisesta Loviisan maihinnousu joukosta lähetetyn kapt
Scharderin osaston piti hyökätä Kyminlinnaan
ja Kotkaan. Rankin patteri ampui n. 10 laukausta ja olivat ne Lepistön kuuleman mukaan csuneet n. 700 m Sutelan sillasta itään olevalle Tapiolan seuratalon kukkulalle. Tässäkin tapauksessa on maksimiampumamatkan ylitys samaa
luokkaa kuin Haapasaaressa. Käytetyistä mittaus- ja tj menetelmistä ei Lepistö pystynyt sanomaan mitään, koska virolaiset pitivät niistä
asioista huolen eivätkä suomalaiset punakaartilaiset niistä mitään ymmärtäneetkään. "Ainoa
tappio" tästä ammunnasta oli eräs kovasti pelästynyt punakaartilainen, joka kesken ammuntaa oli syöksynyt Lepistön komentopaikkaan
huutaen, että häntä oli ammuttu. Hän oli seissyt
pohjoiskalliolla vartiossa ja tykkien suupaine
oli paiskannut miehen maahan, jolloin tämä
kaatuessaan oli loukannut päänsä!
Virolaiset poistuivat Rankista huhtikuun lopulla laivaväylän vierestä jäältä Helsingistä
Kronstadfiin menevään alukseen. Heidän viimeiset palkkarahansakin jäivät nostamatta. Lepistö sanoi 1500,00 mk senaikaista rahaa olevan
vieläkin hänen hallussaan, koska "lähetysosoitteita ei ole ilmoitettu". Suomalaiset jäivät yksin. 2. 5. tuli Kotkan punakaartin esikunnasta
käsky antautua ja nostaa valkoinen lippu. Pääosa komennuskunnasta haettiin jo samana päivänä laivalla Rankista Kotkaan. Lepistö itse parin miehensä kanssa lähti 3. 5. soutuveneellä
Kotkaan, jolloin heitä vastaan jo tuli valkoisten
laivakuljetus Rankkiin.
Taavi Lepistö pidätettiin samana päivänä kotonaan Kotkassa ja vietiin punaisten vankien
kokoamispaikkaan Kyminlinnaan, josta hänet
parin viikon kuluttua siirrettiin Riihimäen vankilaan. Osallistumisestaan kapinaan sai Lepistö
5:n vuoden vankeustuomion, mikä kuitenkin armahdettiin syyskuussa 1918, jolloin hän palasi
kotiinsa Kotkaan.
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RESERVI UPSEERIKURSSIT

TÄNÄÄN

Kapt II Tirronen
Vuoden 1963 kuluessa suoritettiin puolustusvoimien koulutuksen järjestelyssä eräitä muutoksia, joiden seurauksena tapahtui mm. rannikkotykistön reserviupseerikurssien siirtyminen Merisotakoulusta Tykistökoulun alaisuuteen sijaintipaikan jäädessä tilakysymyksien
vuoksi vielä entiseksi. Kurssien numeroinnissa
ryhdyttiin samalla noudattamaan maavoimien
järjestelmää. Heinäkuun 14. pnä päättynyt reserviupseerikurssi 124 oli järjestyksessä yhdestoista tämänhetkisen järjestelmän mukaan läpiviety kurssi. Viime syksynä julkaistiin periaatepäätös, jonka mukaan Tykistökoulun nykyinen ns. kokeilukokoonpano tullaan purkamaan
ja rannikkotykistö tulee saamaan oman aselajikoulunsa. Koska lehden lukijakunta koostuu
varsin monista ikäluokista eikä useimmilla, varsinkaan Helsingin ulkopuolella asuvilla, ole
yleensä tilaisuutta olla kosketuksissa upseerien
opetuksen kanssa, luodaan seuraavassa pääpiirteinen katsaus tämänhetkisiin kursseihin, niiden koulutuksen järjestelyyn sekä opetusmenetelmiin.
Oppilaat
Kotipaikkansa puolesta kurssien oppilasaines
koostuu pääcsin rannikkoseutujen asujamistosta Helsingin ja muiden suurien asutuskeskuksien ollessa voimakkaimmin esillä. VaaRPston
siirtyminen nykyiseen sijoituspaikkaansa on
tuonut myöskin Pohjanlahden pojat entistä tiiviimmin rannikon puolustuksen piiriin. Jokaisella kurssilla on yleensä ollut myös muutamia
sisämaasta kotoisin olevia oppilaita. Ylioppilastutkinto on tavanomaisin koulupohja tämänhetken upseerioppilaalla. Akateemisen loppututkinnon suorittaneita tai lukunsa lähes loppuun
saattaneita on yleensä n. 10—20 %. Suuresta ylioppilastulvasta huolimatta mahtuu joukkoon
melkein aina myös keski- tai kansakoulupohjaisia eri ammattialojen edustajia. Niinikään kantahenkilökuntaa, lähinnä kanta-aliupseereita ja
sotilasteknikoita, on viime aikoina ollut mukana lähes jokaisella kurssilla.
Kurssin linjajako
Kurssin päämääränä on tykistöllisten jaosten
johtajien tulenjohtajien sekä keskiö- ja patteriupseerien kouluttaminen nykyisin tulenjohtoja tuliasemalinjoilla. Yleissotilaallisten aineiden
opetus sekä aselajiaineiden eri alojen perusteiden opettaminen tapahtuvat yhteisopetuksena.
Oppilaitten aikaisempi pohja eri aselaj laineissa
vaihtelee sen mukaan, minkä linjan ja k u m massa aliupseerikoulussa he ovat suorittaneet.
Koska molempien linjojen opetusohjelma k ä sittää verraten runsaasti myös toisen linjan
pääaineiden opetusta, on katsottu parhaaksi
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siirtyä alkuvaiheessa aselajiaineiden linjakohtaisesta opetuksesta koulutusryhmäopetukseen,
jossa kurssi on jaettu kahteen yhtä suureen
koulutusryhmään. Tätä järjestelyä puoltaa
myöskin se seikka, että tuliasemalinja on osoittautunut liian suureksi sekä tulenjohto- että
tuliasemakoulutukseen, kun taas tulenjohtolinja on vajaalukuinen tuliasemakoulutuksessa. Noudatettu käytäntö ei suinkaan merkitse
sitä, että pääesikunnan käskemä linjajako olisi
romutettu. Kysymyksessä on ainoastaan tarkoituksenmukaisemman koulutusjärjestelmän soveltaminen opetusohjelman tuntimäärän puitteissa. Koulutuksen edettyä tiettyyn vaiheeseen
kummankin linjan oppilaat syventyvät pääasiallisesti oman alansa tehtäviin.
Perusteiden opettaminen ja toiminnan
harjoittelu
Tykistöllisen toiminnan perusteet selvitetään
oppilaille ampumaopin tunneilla. Kyseinen aine
tuo ehkä selvimmin esille oppilaiden siviilikoulutuspohjassa vallitsevat erilaisuudet. Onhan
selvää, että teknillisen koulutuksen saaneella
tai matemaattisluonnontieteellisiä aineita opiskelleella henkilöllä lähtökohta on aivan toinen
kuin täysverisellä humanistilla. Ampumaopin
opetus cn pyritty keskittämään käytännön kannalta oleellisimpiin kysymyksiin välttäen liian
pitkälle menevää teoreettisuutta. Aina on kuitenkin muistettava, että henkilö, joka käytännön taitojen lisäksi ymmärtää asioiden syy-yhteydet, selviytyy yleensä paremmin tehtävistään
kuin sellainen, johon tieto on ajettu niinsanotusti kantapään kautta.
Tulenjohdon opetuksessa noudatetaan järjestelmää, jossa linjan johtaja aiheesta riippuen
luo pohjan joko koko kurssin yhteistunneilla tai
koulutusryhmän tunneilla. Tulenjohtoharjoittelua varten jaetaan koulutusryhmä alkuaikoina
aina kolmeen osaan, jotka harjoittelevat linjan
johtajan ja kahden koulutusaliupseerin johdolla. Vanhan ns. matolaatikon lisäksi on käyttöön
otettu varsin oivallisiksi todetut tulenjchtorainat, jotka koostuvat lukuisista väridiakuvista.
Kyseiset kuvat on tehty valokuvaamalla H-luokan aluksen luona vedessä räjäytettyjä amatolipanoksia.
Tuliasemakoulutuksessa
käytetään
vanhaa
Merisotakoulun tykkihallia, joka ei valitettavasti parinkymmenen vuoden aikana ole juuri sisällöltään kehittynyt.
Tuliasemakculutuksen
keskeisin osa, tulitoimintaharj oittelu eri ampumamenetelmissä, tapahtuu tuliasemalinjan johtajan johdolla apuna yksi koulutusaliupseeri
keskiössä ja toinen tulijaoksessa. Näihin harjoituksiin liitetään melkein aina myöskin tulijaoksen kalustolliseen valmisteluun liittyvää
toimintaa. Opetusohjelma käsittää luonnollises-

ti myös varsinaista kalustokoulutusta. Eräs tykkihallin varjopuolista onkin se, että tulitoimint a h a r j oittelu ja kalusto-opetus on suoritettava
samoissa tiloissa, joten näiden läpiviemiseen samanaikaisesti on varsin rajoitetut mahdollisuudet.
Mittauskoulutuksen painopiste on lähinnä topografisen pohjan luomisessa suuntakehämurtoviivauksen sekä trigonometrisesti tapahtuvan
suunnastuslukemien ja
tarkistusetäisyyksien
määrittämisen ollessa keskeisimpinä koulutuskohteina.
Yleis- ja aselajitaktiikan tunneilla pyritään
antamaan tuleville reservin upseereille tarvittava kuva tärkeimmistä taistelulajeista ja taistelukentän olemuksesta sekä luomaan perusteet
joukkue-jaos tasolla tapahtuvalle taistelun johtamiselle. Jotta näisä aineista lyhyen tuntimäärän puitteissa saataisiin paras mahdollinen
irti, tulee opetuksen keskittyä juuri kyseisen
johtajatason ydinkysymyksiin ja olla riittävän
pelkistettyä sekä käytännöllistä. Perusteiden
opettamisen jälkeen seuraa kussakin aiheessa
lyhyt karttaharjoitus, jonka johdonmukaisena
päätöksenä on tarkastelu maastossa sekä tilanteenmukainen sovellutus.
Edellä mainittujen aineiden lisäksi annetaan
opetusta tarvittavilta osin mm. viesti- ja pioneeritoiminnassa sekä aselajien tuntemuksessa. Vimemainittua on erityisesti pyritty tehostamaan
viimeisen viikon aikana esitettävillä opetuselokuvilla sekä tutustumiskäynneillä muiden aselajien joukko-osastoissa, mm. Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä. Samassa yhteydessä on
myös laajennettu oman aselajin tuntemusta tutustumalla varsinaisen kurssiohjelman ulkopuolella oleviin kohteisiin mm. johdinohjuksiin.
Aivan kurssin alkuun on varattu kaksi tuntia maanpuolustuksen perusteita varten. Jo
useamman kerran on nämä tunnit viety läpi vierailevan asiantuntijan avulla. Tämä on selvittänyt opetuksessaan turvallisuuspolitiikkamme
päämääriä sekä puolustuslaitoksen osuutta niiden toteuttamisessa. Varsinaisen opetuksen jälkeen on varattu aikaa keskustelulle ja kysymysten esittämiselle. Kyseisen alan asiantuntijoissa
rannikkotykistöllä on jo perinteellisesti ollut
omavaraisuutta ja niinpä reserviupseerikurssi
onkin turvautunut m a j u r i Aimo Pajuseen.
Käytännön harjoitukset
Rannikkotykistön reserviupseerikurssien koulutuksen järjestelyssä on pyritty mahdollisuuksien mukaan vähentämään luokka- ja tykkihalliopetusta varsinaisten käytännön harjoitusten
hyväksi. Aselaj itoiminnan kannalta tärkeimmiksi ovat muodostuneet ns. patteriharjoitukset, joissa saatetaan 76 ltk/31 -kalustolla varustettu raskaan rannikkopatterin kokoonpanoon
nojautuva patteri ampumakuntoon alkaen kaluston siirroista ja topografisen pohjan luomisesta. Harjoitus huipentuu uiko- tai sisäputkiammuntoihin, joita varten suoritetaan vielä oma
ammunnan valmistelu. Harjoituksessa laaditaan
niinikään raskaan patterin lähipuolustus- ja il-

matorjuntasuunnitelmat. Näissä Miessaaressa
pidetyissä harjoituksissa toimivat upseerioppilaat kaikissa tehtävissä patterin päälliköstä rivimiehiin asti. He johtavat ja suorittavat kaiken
itse alkaen kaluston varauksista ja kuljetuksista Suomenlinnasta aina paluuseen ja kaluston
luovutuksiin. Kouluttajat valvovat ainoastaan
tapaturmaherkimmät suoritukset ja ovat tarvittaessa tietoineen oppilaiden käytettävissä, mutta eivät oma-aloitteisesti valmisteluvaiheen aikana puutu suorituksiin. Harjoituksien kestoajat ovat yleensä olleet siirtymisineen puolentoista vuorokauden luokkaa. Harjoituksista saadut kokemukset ovat olleet varsin myönteisiä ja
niinpä kurssin huipentumaksi muodostuville,
noin kymmenen päivää kestäville ampumaleireille onkin voitu lähteä jo melkoisella suoritusvarmuudella.
Taktiikan opetusta jatkavissa, jalkaväen ja
aselajin taistelukoulutukseen liittyvissä sovellutusharjoituksissa on myös lähdetty oppilaitten
mahdollisimman suuren omatoimisuuden tielle.
Niinikään on pyritty korostamaan harjoituksien
havainnollisuutta ja taistelukentän kuvan aitoutta mahdollisimman tehokkailla tulen kuvauksilla sekä Yhteyslentueen suorittamilla lentorynnäköinneillä.
Tulevaisuuden näkymät
Reserviupseerikurssin koulutuksen järjestelyä, opetusmenetelmiä sekä harjoitusten läpivientitapoja on pyritty jatkuvasti ja määrätietoisesti kehittämään. Kurssin johtajan majuri
Matti Wähäjärven johdolla ovat kouluttajat jokaisen harjoituksen jälkeen puntaroineet kokemuksiaan ja harkinneet parannusmahdollisuuksia seuraavan kurssin vastaavaa harjoitusta varten. Samoin on menetelty luokka- ja tykkihalliopetuksen suhteen. Kouluttajat törmäävät kuitenkin aitaan, josta on varsin vaikeata löytää
ylittämiskelpoista matalaa kohtaa. Tuo aita on
alkeellinen koulutusvälineistö. Aiemmin todettiin jo nykyisen harjoitushallin vanhanaikaisuus ja huono kunto, jotka vaikuttavat lähinnä
tuliasemakoulutukseen. Tulenjohtokoulutuksessa kaivataan kipeästi ajanmukaista simulaattoria. Voidaan perustellusti esittää, että vanhalla
harjoituslaitteella eli ns. matolaatikolla on vuosien varrella koulutettu varsin hyviin suorituksiin kyenneitä tulenjohtajia. Tällöin on myös
muistettava, että nuo hyvät suoritukset on tehty varsin pienen pituusnopeuden omaavaan
maalilauttaan. Toisaalta voidaan kertoa lukuisia esimerkkejä tulenjohtajista, jotka täysin tulenjohtosäännöt halliten ovat pilanneet ammuntansa. Probleemahan ei ole suinkaan sääntöjen
hallitsemisessa, vaan havaintojen teossa. Harjoituslaitteella tulisi aikaansaada mahdollisimman todenmukaiset olosuhteet. Reserviupseerikurssin johtajan henkilökohtaisin toimenpitein
aikaansaatu jo aikaisemmin mainittu diakuvasto on tuntuva edistysaskel matolaatikkoon nähden, mutta sillä annettu alkeisopetus vaatisi
täydentävän simulaattoriharjoittelun. Simulaattorien tehokkuudesta antavat selviä viitteitä
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johdinohjusampujiemme saavuttamat tulokset,
ja niinpä tulenjohtajaksi koulutettu mies, joka
esim. ampumaleirillä vallinneen huonon sään
takia ei ole päässyt ollenkaan ampumaan, voitaneen lähettää reserviin puhtaammalla omallatunnolla simulaattoriharjoittelun kuin nykyisen
järjestelmän jäljiltä. Niinikään tuntuva haitta,
johon toivotaan pikaista kohennusta, on tutkan
puuttuminen upseerioppilaiden ammunnoista.
Kuten jo aikaisemmin todettiin, annetaan nykyisen linjajaon puitteissa verrattain paljon
myöskin toisen linjan alaan kuuluvaa koulutusta. Kurssin kouluttajia on askarruttanut pitkään
ajatus linjojen yhdistämisestä jälleen yhtenäiseksi rannikkotykistölinj aksi. Jo nykyisellään
nähdään tuliasemalinjan oppilaiden usein suorittavan tulenjohtajina erittäin hyviä ammuntoja. Toisaalta joudutaan usein lähettämään linjasta johtuen mies reserviin tulenjohtajana,
vaikka hänen ominaisuutensa viittaisivat paremmin varsin toisen luonteiseen patteriupseerin tehtävään. Nykyinen linjajako ei tee myöskään riittävää oikeutta keskiötykistölle. Sen reserveihin koulutettavien tulisi omana ryhmä-
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nään saada tehokkaampaa opetusta aselajin erikoispiirteet huomioiden. Nykyisellään pyritään
kurssilla täyttämään keskiötykistön tarpeita
mm. antamalla sen oppilaille avainasemassa olevia tehtäviä muuntomenetelmiä ja maa-ammuntoja ammuttaessa samoin kuin suuntakehämurtoviivamittauksia suoritettaessa. Eräs ratkaisu
asiaan lienee löydettävissä linjajaon muuttamisesta rannikko- ja keskiötykistölinjöihin, jolloin
soveltuvin osin käytettäisiin yhteisopetusta ja
keskiötykistö tarvittaessa toimisi omana koulutusryhmänään.
Rannikkotykistön tulitoiminnassa mahdollisen kriisivaiheen aikana tulevat reservin upseerit olemaan avainasemassa. Aselajin koko toiminta lepää vahvasti tykistöllisten tuliyksiköitten varassa. On siis mitä suurimmassa määrin
aselajin etujen mukaista, että sillä on reservissä hyvän koulutuksen saaneita jaosten johtajia.
Kun rannikkotykistön sotakouluopetus saataneen ennen pitkää oman katon alle, siihen toivon mukaan tulee myös kuulumaan ajanmukainen ja vaatimukset täyttävä koulutusvälineistö.
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autokuljetus
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Rautatiematkasta lyhintä tietä kotipaikkakunnalta Kirkkonummelle ja takaisin myöntää
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leimataan Juhlakansliassa esikunnassa.
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