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T E K N I L L I S T Y V Ä 
R A N N I K K O P U O L U S T U S 

Rannikkojoukkojen tehtävistä ja toiminta-alueesta johtuu, että torjuttavia 
maaleja voi samanaikaisesti esiintyä sekä ilmassa, merellä että maalla. Itse 
asiassa maihinnouseva tai siihen valmistautuva hyökkääjä muodostaa koko-
naisuutena erään hyökkäysjärjestelmän, jonka toiminnalle on luonteenomais-
ta pyrkimys yllätyksen ajan, paikan sekä joukkojen määrän ja laadun suhteen. 

Maahanlaskuin, ensisijaisesti helikoptereita käyttäen pyrkinee hyökkääjä 
heti alkuvaiheessa ottamaan haltuunsa maihinnousualueen hallitsevat tai muut 
tärkeät maastonkohdat. Meritse ja ilmoitse kuljetettavien merijalkaväkijoukko-
jen tehtävänä lienee satamien ja/tai muiden vahvasti puolustettujen kohtei-
den valtaaminen. Nopeita rynnäkköjoukkoja suunnattaneen samanaikaisesti 
esim. ilmapatja-aluksin puolustajan selustaan syvälle mantereeseen pistäviä 
lahdenpoukamia pitkin. Maavoimien yksiköitä käytettäneen suuremmista aluk-
sista purettavina merijalkaväen perässä tai heikommin puolustetuilla alueilla. 
Ilmavoimien ja tulitukialusten tulella pyrittäneen nujertamaan rannikon puolus-
tuskokeet, erityisesti rannikkolinnakkeet sekä eristetään maihinnousualue. 

Maihinnousun sillanpään laajentaminen ja ylläpitäminen edellyttävät \atku-
vasti toimivaa sekä varsin laajamittaisia ja näkyviäkin huolto- ja johtamis-
järjestelmiä. 

Tällaisen varsin monipuolisena järjestelmänä toimivan hyökkääjän torju-
minen edellyttää voimakasta ja varustukseltaan ensiluokkaista rannikkopuo-
lustusta. Itse asiassa rannikkopuolustuksen on valtakuntamme ydinaluetta suo-
jatessaan oltavakin niin vahva, että se kykenee pelkällä olemassaolollaan es-
tämään maihinnousut, koska monet valtakuntamme elintärkeät kohteet ovat 
aivan ranta-alueella. Tämän takia rannikkopuolustuksen kehittäminen on eräs 
puolustusvoimiemme keskeisimmistä rauhanajan tehtävistä. 

Rannikonpuolustus elää parhaillaan voimakasta uudistumisen ja teknisen 
kehittymisen aikaa. Rannikkovalvonta-, johtamis- ja asejärjestelmät muodosta-
vat apujärjestelmineen nykyisellään jo varsin monipuolisen puolustusjärjestel-
män, jonka tehokkuutta ja toimintavarmuutta pyritään lähivuosina paranta-
maan uusimalla aseistusta ja nostamalla automatiotasoa. 

Koska rannikkopuolustuksen kehittämishankkeet eivät luonnollisestikaan 
ole siinä määrin julkisuudessa esiteltäviä asioita kuin esim. meri- ja ilma-
voimien kalustohankinnat, jäävät ne usein huomaamatta. Ehkäpä tämän vuoksi 
rannikkopuolustuksesta huolehtivaa rannikkotykistöäkin on moitittu vanhoilli-
seksi aselajiksi, vaikka se monessa suhteessa on edustanut ja nykyisellään-
kin edustaa, puolustusvoimiemme teknisesti moderneinta osaa. Tämän takia 
RANNIKON PUOLUSTAJAN nyt käsillä olevan ja osittain vielä seuraavankin 
numeron sisältö on pyritty kokoamaan niin, että se valottaisi rannikkopuo-
lustuksen tämänhetkisiä teknisiä kehitysnäkymiä. 
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R A D A L 

Viime vuosina on yhä useammin elektronitek-
niikkaa sivuavissa keskusteluissa pulpahtanut 
esiin käsite RADAL, joka on yleensä käsitetty 
tutkanimikkeistöön kuuluvaksi radarin (tutkan 
alkuperäinen nimi) ansiosta. Kyseessä on kui-
tenkin työnimi, joka annettiin 6 vuotta sitten 
käynnistetylle tutkimuskohteelle, rannikkoty-
kistön digitaaliselle ammuntalaskimelle. 

Pari vuotta sitten otettiin käyttöön RADAL, 
joka on ensimmäisiä vapaasti ohjelmoitavan tie-
tokoneen käyttöön perustuvia laskimia. Systee-
miin kuuluu seuraavat osakokonaisuudet: 

1. Tietokone Elliot 920 B 8 kilon keskusmuis-
teineen käsittäen alakokonaisuuksina 
— varsinaisen tietokoneen, 
— voimayksikön, 
— ohjauspaneelin, 
— syöttö- ja 
— tulostuslaitteet. 

2. Järjestely taulun 
3. Syöttölaitteet (KAS- ja MAS-laitteet) 
4. Välityslaitteet (datalinkit) 
5. Näyttölaitteet 

Kyseessä on tavallinen tietokone, joka RA-
DAL-ohjelmalla muutetaan digitaaliseksi am-
muntalaskimeksi, mutta jota väliaikoina AL-
GOL-, FORTRAN- tai SIR-ohjelmilla syötetty-
nä voidaan käyttää tietokoneena. Muuttaminen 
RADAL'ista tietokoneeksi ja päinvastoin kes-
tää n. 1 minuutin. 

RADAL'in järjestelytaulu. 
Keskiöupseerin työskentelypaikka. 

Tietokoneen ohjauspaneeli. 
Operaattorin työskentelypaikka. 

RADAL-ohjelma edellyttää ampumatauluk-
kojen sisäänajoa reikänauhalta tarkalleen mää-
rätyssä murtoviivamuodossa, jota vastaavia kor-
jattuja arvoja ei taulukoista valmiina saada, 
vaan ko taulukko on ensin laskettava RA-
DAL'in omalla tietokoneella, joka tulostaa tar-
vittavan reikänauhan. Järjestelmän suoritusar-
voista voitanee todeta, että se huolehtii kaiken 
maa- ja meriammuntoihin liittyvän laskutoi-
minnan (leikkaukset, muunnot, paikantamiset, 
tarkistusammunnat, maalin määritykset vms). 
Maalitietojen tulostaminen käy nopeasti kauko-
kirjoittimen tai näyttölaitteiden avulla. RADAL 
suorittaa tykkikohtaisen ballistisen valmistelun 
12 tykille 3 eri maaliin 100 x 100 km:n ra-
joissa, joten hajaryhmityksiä rajoittavat vain 
viestiyhteyskysymykset. Samanaikaisesti se voi 
käsitellä 4 eri ampumataulukkoa, joiden vaihto 
kestää 10—15 s. 

RADAL-järjestelmä antaa lähes rajattomat 
mahdollisuudet joustaa ase- ja ampumateknii-
kan kehitykselle, koska se on vapaasti ohjelmoi-
tavissa. Siten esim sen ohjelmoiminen ohjusyk-
sikön laskimeksi on täysin mahdollista. (VL) 
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Kapteeni 
J. A. Niska 

A M M U N N A N L A S K I N 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
A S E J Ä R J E S T E L M I S S Ä 

1. Yleistä 
Rannikkotykistö edustaa oloissamme aselajia 

tai pikemminkin puolustusjärjestelmää, jossa 
puolustuslaitokselle yleisesti annetut puolustuk-
selliset ja ennaltaehkäisevät tehtävät tulevat 
poikkeuksellisen selkeästi esille. Korostetun 
eteentyönnetty ryhmitys ja sijainti aivan val-
takunnan merirajojen äärellä vaatii aselajilta 
suurta valmiutta rauhan aikana erityisesti 
alueemme koskemattomuuteen kohdistuvien 
loukkausten havaitsemiseen ja torjumiseen se-
kä puolueettomuuden loukkausten torjumiseen 
kriisien vallitessa. Vaikein tapaus, minkä eteen 
rannikkotykistö voi joutua, on luonnollisesti 
kaappaus- tai suurhyökkäyksen yhteydessä ta-
pahtuvan maihinnousun torjunta yhteistoimin 
muiden puolustushaarojen ja aselajien kanssa. 

Tapa, miten aselaji tehtävästään selviää, on 
riippuvainen — paitsi yleispoliittisista ja inhi-
millisistä tekijöistä — ennenkaikkea asejärjes-
telmien teknisestä tasosta ja niiden käyttötai-
dosta. 

Tässä esityksessä tullaan tarkastelemaan 
erään ampumatoimintaan oleellisesti vaikutta-
van tekijän, ammunnan laskimen, osuutta ran-
nikkotykistössä ja sen liikkuvassa komponen-
tissa, keskiötykistössä. 

2. Ammunnan laskimen tarve 
Taktiikan ja tekniikan keskinäinen vuorovai-

kutus on täydellisimmillään silloin, kun tekniik-
ka tarjoaa kulloinkin tehdyn uhka-analyysin 
mukaisten vihollistoimintojen torjuntaan sopi-
vat apuvälineet. Miten hyvin näissä onnistu-
taan, onkin kehitystyön jälkeen yksinomaan 
yleis-, puolustus- ja aselajipoliittinen, taloudel-
linen kysymys. 

Rannikkotykistön kohdalta voidaan todeta, 
että yhdistettyjen operaatioiden suoritusteknii-
kan kehittyessä uhka-analyysin teko on osin 
vaikeutunut. Uusien välineiden, kuten helikop-
terien, ilmapatja- ja kantotasoalusten sekä var-
sinaisten maihinnousualusten yleistyminen Itä-
merenkin alueella yhdessä maihinnoususotatoi-
miin sopivien siviilialusten (autolautat, kontti-
ja ns "roll on/roll off" -laivat) lukumäärän kas-

vun kanssa, antaa aiheen kysyä, kykeneekö ny-
kyinen rannikkotykistömme asejärjestelmänä 
täyttämään tehtävänsä. 

Asekalustomme (rannikkotykkimme) suun-
tausominaisuuksien osalta voidaan kysymyk-
seen pintamaalitapauksessa vastata myöntäväs-
ti. Mikäli muut edellytykset täytetään, sovel-
tuisi osa tykeistä jopa helikopterimaahanlasku-
osaston tulittamiseen. Tulinopeuden nostaminen 
edellyttää siirtymistä 105—130 mm:n torniauto-
maattitykkeihin, jolloin ilmamaalienkin menes-
tyksellinen torjunta käy mahdolliseksi. Taiste-
lunkestävyys vaihtelee asemalleittain laajasti. 
Muistaen, että jo 20—30 mm:n panssarilevy an-
taa tyydyttävän suojan useimpien rakettien ja 
kranaattien sirpaleita vastaan ja että vasta ai-
van epärealistiset panssarinpaksuudet suojaa-
vat täysosumaa vastaan on varottava asekilven 
ylikorostusta aseen maastouttamisen, suuntaus-

Ammunta säädettynä prosessina ja laskennan osuus siinä 
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ominaisuuksien ja pienen koon kustannuksella. 
Kantalinnoittamisen merkitys asejärjestelmien 
taistelunkestävyyden lisääjänä on silti ainakin 
entinen. 

Rannikko-ohjuksien asejärjestelmäarvo ylit-
tää jo nykyisellään ainakin järeän rannikko-
patterin taisteluyksikkönä. 

Mittaus- ja ammunnan laskentapuolella olem-
me II maailmansodan tasolla. Harvalukuiset 
meritulenjohtotutkamme eivät voi muuttaa to-
siseikkaa, että optinen näkyvyys yhä on usein 
edellytyksenä pyrittäessä seuranta-ammuntaan. 
Ammunnan tuloksellisuus onkin siten riippu-
vainen saatujen mittaus-, sää- ja ballististen ar-
vojen käsittelyn tarkuudesta lopullisten, haja-
ryhmityksen vuoksi tykki- tai ohjuslavettikoh-
taisten ampuma-arvojen saamiseksi edellyttäen, 
että viestiyhteydet toimivat. Analogisia lasken-
tajärjestelmiä käytettäessä "hukkuu" ballisti-
nen hajonta muihin, hallitsevimpiin hajontaläh-
teisiin erityisesti pitkillä lentoajoilla. 

Käytettäessä peruspisteperusteista keskiötäm-
me ja hajaryhmitystä joudumme hyväksymään 
järjestelmälle luonteenomaiset virheet ja rajoi-
tukset. Niistä ja sen vaatimasta suuresta ihmis-
määrästä (inhimilliset erehdykset) huolimatta 
voidaan kuitenkin katsoa, että keskiö laskenta-
välineenä sallii tyydyttävästi tulittaa suoravii-
vaisesti eteneviä, hitaita maihinnousuosastoja 
seuranta-ammunnoin, joka menetelmänä on te-
holtaan keskimäärin kolme- viisinkertainen pai-
kalleenkin osuneeseen sulkuammuntaan näh-
den. 

Mikäli ammunnan laskennasta poistuisivat 
keskiömenetelmälle luonteenomaiset virheet, 
pienenee ammunnan sivu- ja vastaavasti pituus-
keskipoikkeama (Skok) jopa kolmanneksella ja 
osumatodennäköisyys nousee kaksinkertaiseksi. 
Samalla poistuisivat maalin nopeudelle asete-
tut rajoitukset, joten kaikki pinta- ja (moder-
nilla tykkikalustolla) ilmamaalitkin voitaisiin 
ottaa tehokkaan tulituksen kohteeksi. Erilaatui-
set maalit ja niiden liiketekijöiden muutokset 
hallittaisiin mm tasoitusmenetelmien aikava-
kioita säätelemällä. 

Laskinten käyttöönottoon liittyvään suureen 
tehonnousuun nähden onkin ilmeistä, että niitä 
todella tarvitaan. Nehän merkitsisivät olemas-
saolevan asekaluston vaikutuksen suhteellista 
kaksinkertaistumista. Täydellinen hyväksikäyt-
tö vaatii luonnollisesti erityisesti mittausmene-
telmien tehostamista asiallisin tulenjohto tutkin 
ja laserein. 

3. Ammunnan laskimen luonne 
Tarkasteltaessa kysymystä, minkälaatuisin 

rannikkotykistön laskimin saataisiin suurin te-
ho, on miellyttävä todeta, että kotimaisin voi-
min —• Oy Nokia Ab Elektroniikka yhteistyös-
sä puolustuslaitoksen edustajien kanssa — on 
aselajille kehitetty digitaalitekniikkaa hyväksi-
käyttävä ammunnan laskin, Radal. Käytetty 
tekniikka sallii täydellisen tykittäisen lasken-
nan ja ampumaopillisesti mahdollisimman oi-
keaoppiset ratkaisut. Eivät edes meriammun-
noissa luonteenomaiset ja analogialaskimille 

vaikeuksia tuottavat vaihtelevat mittaus- ja tu-
lenjohtokannat aiheuta virheitä. Ammunnan te-
ho saadaan siten nostettua aktioaseiden mah-
dollisuuksien todelliselle ylärajalle. Laskennan 
tarkentaminen vähentää ohjuksien loppuhakeu-
tumisen suuntakorjaustarvetta ja lisää täten 
rannikko-ohjusasejärjestelmienkin tehoa. Tu-
lenaloitusetäisyydet kasvavat ja erityisesti ak-
tioaseiden ammunnalle saadaan täten lisäaikaa. 

Ottaen taloudelliset edellytykset huomioon 
meidän lienee tyydyttävä järjestelmään, jossa 
yksi laskin palvelee useaa tuliyksikköä — au-
tomaattiyksiköt luonnoillisesti poisluettuina. 
Järjestely on täysin luonnollinen keskiötykis-
töpatteristoa ajatellen, mutta saattaa aiheuttaa 
tiettyjä uudelleenjärjestelyitä kiinteää rannik-
kotykistöä ajatellen. Jokatapauksessa on laski-
milta vaadittava ainakin kahden maalin yhtä-
aikaista tulittamismahdollisuutta. Erityisen 
mielenkiintoiseksi saattaisi muodostua linnak-
keen pää- ja ilmatorjunta-asejärjestelmien in-
tegrointi yhdeksi kokonaisuudeksi yhteistä las-
kinta käyttäen. 

Laskimen on sovelluttava ja liityttävä vallit-
seviin järjestelmiin mahdollisimman hyvin. 
Seikka korostaa kotimaisen järjestelmäsuunnit-
telun mielekkyyttä. Toisaalta saattaa syntyä 
esimerkiksi keskiöpatteristojen tuhpatterien ja 
niihin kuuluvien tykkien lukumäärien tarkis-
tamistarvetta. 

Tässä yhteydessä ei lähemmin kosketella mai-
nit tujen laskimien toissijaisia käyttömahdolli-
suuksia, joihin ne analogiatekniikkaan perustu-
vista laskinratkaisuista poiketen soveltuvat, 
sillä ammunnan laskimeksi tarkoitettua väli-
nettä on luonnollisesti ensisijaisesti siihen käy-
tettävä. Tämä päätarkoitus sanelee silloin myös 
laskimien kantalinnoitetun sijoituspaikan: lä-
helle tulenjohto- ja tuliasemaelimiä, jotta vau-
rioille ja häirinnälle alttiit viestiyhteydet olisi-
vat mahdollisimman lyhyet. Keskiötykistöllä 
lienee patteristoupseerin maastoutettu komen-
topaikka käyttökelpoisin sijoituspaikka. 

Tekniikan kehittyminen on tuonut tullessaan 
painetut ja integroidut piirit, jotka luonnostaan 
sopivat hyvin digitaalilaitteille. Näiden suurena 
etuna on toiminnallinen luotettavuus. Digitaa-
lilaitteet ovat yleensä muutenkin luotettavam-
pia käytössä kuin analogialaskimet, joilla säätö-
jä viritystoimenpiteiden laiminlyönti johtaa 
sangen nopeasti laskennan vääristymiseen. 

Digitaalitekniikalle on edelleen luonteen-
omaista tietojen siirto numeerisessa muodossa. 
Ampuma-arvot voidaan tällöin siirtää yksinker-
taisia kenttäyhteyksiä käyttäen. Haittana on 
tarvittavien linkkipäätteiden korkeahko hinta. 

4. Yhdistelmä 
Edelläesitetyn perusteella voidaan todeta, et-

tä ammunnan laskinten käyttöönotto rannikko-
ja keskiötykistössä osana asej är j esteimäkoko-
naisuuksista on mitä merkityksellisintä. Sallisi-
han se nykyistä tehokkaamman hajaryhmityk-
sen, jonka merkitystä ilma- ja suurtuhoaseiden 
kehittyminen vain korostaa. Entisestään pie-
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nempi käyttöhenkilöstön tarve nostaisi puoles-
taan rauhan aikana yllätyshyökkäyksen tor-
juntavalmiutta. Tosin tasovaatimukset henki-
löstön osalta kiristyisivät. 

Oleellisin hyöty on kuitenkin löydettävissä 
asejärjestelmien tulen tarkkuuden ja siten am-
munnan tehon nousussa. Tämä onkin ratkaise-
vaa, sillä kyseeseen tuleviin maaleihin on 
o s u t t a v a , mikäli mielitään vaikutusta. J a 
juuri lähestymisvaiheen aikana, jolloin hyök-
kääjän taisteluvoiman pääosa on pakotettu pas-
siivisuuteen, olisi nykyaikaisella rannikkotykis-
töllä mahdollista tuottaa sille jopa ratkaisevaa 
luokkaa olevia tappioita meille luonteenomai-
sissa rannikko-olosuhteissa. Taisteluarvoltaan 
heikkojen ja usein "halpojen" asejärjestelmien 
tärkeimmäksi tuotoksi jää sensijaan niiden 
mahdollistama tyynnyttävä vaikutus rauhan-
ajan kukkaronvartij öiden hermoille. 

Edellytykset rannikkopuolustuksen tehostu-
miselle tällä alalla kotimaisinkin voimin ovat 
olemassa. Saadut kokemukset ovat osoittaneet, 
että valittu suunta on ollut oikea ja laskinrat-
kaisumme ovat nostaneet meidät tällä alalla 
kansainvälisestikin katsoen korkealle. Ottaen 
huomioon erityisesti etelärannikkomme merki-
tys mm YYA-sopimuksenkin kannalta tarkas-
teltuna tulisi aloitetun kehityksen saada jatkua. 
Tavoitteena on ennaltaehkäisevää, siis tehokas-
ta ja toimintavalmista torjuntavoimaa edusta-
va rannikkopuolustus, jonka eräänä oleellisina 
komponentteina laskimet ovat. 

Suomen Tupakka Oy 

POLAR-EXPRESS OY 

HUHTAMÄKI-YHTYMÄ 

Oy AGA Ab 
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Majuri 
T. Lahti 

R A N N I K K O - O H J U S T E N 
K Ä Y T T Ö M A H D O L L I S U U K S I S T A 

1. Yleistä 
Rannikko-ohjusjärjestelmällä tarkoitetaan pin-

nalla liikkuvien merimaalien tuhoamiseen 
konstruoitua ohjusjärjestelmää, jonka tulenjoh-
to- ja tuliasemat ovat maalla. Rannikolla ja saa-
ristossa taisteltaessa käytetään luonnollisesti 
monia muitakin ohjusjärjestelmiä, mutta ran-
nikko-ohjusjärjestelmät soveltuvat yleensä vain 
merimaa'ien tuhoamiseen, harvoin muihin tar-
koituksiin. 

2. 9hjusjärjeste'män toiminta 
Rannikko-ohjusjäijisteimän toiminnassa voi-

daan erottaa seuraavat pääpiirteittäiset toimin-
tavaiheet. Tiedustelun antamien tulosten perus-
teella ratkaisee taistelunjohto, mitä maaleja oh-
juksin tulitetaan ja antaa ratkaisusta aiheutu-
vat tehtävät ohjusyksikölle. Tämän perusteella 
tulenjohioeiimet määrittävät maalin ja tuliase-
massa v a l i s t e l l a a n ohjukset laukaisuvalmiiksi. 
Kun ohjusyksikön tuliasemakeskus on maalin-
määrityksen perusteella laskenut ohjuksille ha-
lutunlaiset lentoradat ja taktiset sekä tekniset 
edellytykset ohjusten lähettämiseksi ovat ole-
massa, laukaistaan ne radalleen. 

Ohjusten lentoa ohjataan ohjautusjärjestel-
män avulla, jonka toimivia osia on aina oh-
jauksessa itsessään ja useimmiten myös tulen-
johto- ja / tai tuliasemaelimillä. Ohjuksen len-
nossa lähdöstä maaliin voidaan erottaa 
— lähtövaihe, jolloin ohjus asettuu halutulle 

lentoradalle yleensä lähtörakettien antaman 
vauhdin turvin, 

— matkalento, jolloin ohjus matkamoottorin 
säätelemällä vauhdilla sekä ohjautusjärjes-
telmän ohjauksella lentää ennen lähtöä mää-
ritettyä lentorataa kohti maalia, 

— loppulento, jolloin ohjus ohjautusjärjestel-
mänsä avulla ikäänkuin maalia takaa-ajaen 
hakeutuu sitä kohti niin, että maalin ennak-
kopisteen määrityksessä tulleet virheet ja 
maalin mahdolliset väistöliikkeet menettä-
vät merkityksensä, 

— hyötykuorman toiminta, jolloin ohjuksen 
taistelulataus mekaanisten ja / ta i sähköisten 
sytytinten avulla rä jähtää maalissa. 

Kuvassa 1 on esimerkki rannikko-ohjusyksi-
kön liittymisestä rannikonpuolustuksen muihin 
asejärjestelmiin ja kuvassa 2 esimerkki rannik-
ko-ohjuksen rakenteesta. 

3. Rannikko-ohjusyksikön ja rannikkotykkiyk-
sikön suoritusarvojen vertailua 

Ulkomaisten lehtitietojen perusteella voimme 
päätellä, että ohjukset monissa niissä tehtävis-
sä, joissa aseelta vaaditaan suurta kantamaa ja 
suurta tuhovaikutusta, ovat sivuuttaneet aktio-
tykistön. Lähinaapureistamme tiedämme, että 
ainakin Ruotsi, Norja ja Tanska ovat jo toista-
kymmentä vuotta sitten julkisesti ilmoittaneet 
luopuneensa järeän rannikkotykistön kehittä-
misestä. Päätöstä perusteltiin näissä maissa ai-
kanaan mm sillä, että järeän rannikkotykistön 
tärkeimmät, ns kaukotehtävät olivat edullisem-
min suoritettavissa ohjuksin. Niinpä sitten esim 
Ruotsista tiedämme, että siellä on kehitetty 
rannikko-ohjusjärjestelmä, jonka kantama il-
meisesti riittää kaukotorj untaan avomerellekin 
päin yli 100 kilometrin etäisyydelle. 

Sen sijaan raskasta ja keveää rannikkotykis-
töä rannikko-ohjuksiin vertailevissa tutkimuk-
sissa on todettu, että nämä tykkikalustot ovat 
oman ampuma-alansa puitteissa rannikko-oh-
juksia tehokkaampia ja taloudellisempia. Tämä 
on viime vuosina johtanut mm Ruotsissa ras-
kaan ja keveän rannikkotykistön ja sen ampu-
malaitteiston edelleenkehittämiseen. 

Näin ollen omia olosuhteitamme silmällä pi-
täen on rannikko-ohjuksen suoritusarvoja ny-
kyisellään tarkoituksenmukaista verrata järeän 
rannikkotykistön suoritusarvoihin. 

3.1. Ampuma-ala 
Järeän rannikkotykin koko ampuma-alaa 

avomerelle ei yleensä kyetä käyttämään, koska 
maalinmittaus rajoittaa sen parhaassakin ta-
pauksessa ns tutkaetäisyyden päähän. Rannik-
ko-ohjuksella, jonka loppulento perustuu aktii-
viseen maaliinhakeutumiseen voidaan ampua 
horisontin takanakin olevia maaleja esim len-
tokoneen suorittaman suhteellisen epätarkan 
maalinmäärityksen perusteella. 
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ESIMERKKI RANNIKKO-OHJUSYKSIKÖN : 
JÄRJESTELMÄÄN (kuva 1) 

1. Maali 
2. Meritulenjohto-asema, jossa tulenjohtotutka, 

joka määrittää maalin koordinaatit 
3. Meritulenjohtoasema, joka tarvittaessa voi 

johtaa rannikko-ohjusyksikön tulta 
4. Raskas rannikko-patteri, jonka meritulenjoh-

toasema voi tarvittaessa johtaa rannikko-
ohjusyksikön tulta 

5. Kevyt rannikkopatteri, jonka meritulenjoh-
toasema voi tarvittaessa johtaa rannikko-oh-

Ä RT:n TULENJOHTO-

jusyksikön tulta 
6. Keskuslaskinjärjestelmä, joka määrittää pe-

rusampuma-arvot 
7. Rannikko-ohjusyksikön tuliaseman johtokes-

kus 
8. Ohjusten lähtöalustoja 
9. Ohjusten lähtöalustojen suojat kalliossa 

10. Lähtöraketit putoavat ohjuksesta 
11. Ohjus etsii maalin sekä hakeutuu maaliin 

sen löydettyään. 

Rannikon suuntaan voidaan rannikko-ohjuk-
sin helposti saavuttaa järeään rannikko tykkika-
lustoon verrattuna ainakin kaksinkertainen 
kantama. 

Maalla olevien maalien tulittamiseen ei ran-
nikko-ohjus sovellu, joten sen ampuma-ala jä-
reään rannikkotykkiin nähden ulottuu laajem-
pana vain meren suuntaan. Erityisen merkittä-
vä on ulottuvuus horisontin taakse, koska sinne 
ovat meri- ja ilmavoimiemmekin asejärjestel-
mien käyttöedellytykset ilmeisesti heikoimmat. 

3.2. Tarkkuus 
Rannikko-ohjuksen osumistodennäköisyys 

merimaaleihin voi suhteellisen epätarkkaankin 
maalinmääritykseen perustuvassa ammunnassa 
olla niin suuri, että yhdellä kahden ohjuksen 
yhteislaukauksella saadaan osuma hävittäjään. 
Järeällä rannikkotykillä arvioidaan osuman 
saamiseen tarvittavan esim 30 kilometrin am-
pumaetäisyydeltä yli 40 laukausta. Kun rannik-
ko-ohjusten osumistodennäköisyys on vielä jä-
reän tykin kantaman ulkopuolellakin niin hyvä, 
että yksi kahden ohjuksen yhteislaukaus riittää 
melko varmaan osumaan, saavutetaan tällä jä-
reään tykkiin nähden mm se merkittävä etu, 

että kahdella ohjuksella saadaan osuma lähdös-
t ä 1—2 minuutissa, kun vastaavasti kahdella 
järeällä tykillä ammuttaessa saattaa tähän ku-
lua aikaa runsaat 20 minuuttia. 

3.3. Vaikutus maalissa 
Koska merimaalien tuhoutuminen eri tapauk-

sissa voi olla hyvinkin yksilöllistä, niinkuin so-
tahistorian esimerkit osoittavat, on merimaalei-
hin kohdistettavan tulen tehon määrittäminen 
lähes mahdoton tehtävä. Eräitä suuruusluokkaa 
osoittavia arvioita voidaan kuitenkin tehdä. 
Eräiden ulkomaista alkuperää olevien laskel-
mien perusteella voidaan arvioida, että hävit-
tä jän suuruisen aluksen tuhoamiseen riittää 1— 
2 kahden ohjuksen yhteislaukausta, kun järeän 
rannikkotykin laukauksia esim 30 kilometrin 
ampumaetäisyydellä tarvitaan 130—150. Ampu-
maetäisyyden kasvaessa suhde paranee ohjus-
ten hyväksi. Voimme siis todeta, että nelilähtö-
alustaisella rannikko-ohjusyksiköllä kuluu hä-
vit täjän tuhoamiseen 1—2 minuuttia ja vastaa-
vasti nelitykkiseltä järeältä patterilta yli puoli 
tuntia, mikäli näin pitkä yhtämittainen tulitta-
minen olisi mahdollista. 
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Esimerkki rannikko-ohjuksesta (kuva 2) 

(§r / / 

3.4. Kustannukset 
Rannikko-ohjusyksikön ja vastaavan järeän 

r annikkotykkiyksikön h ankintakustannuksien 
vertailulle ei nykyään ole perusteita. Tämä ver-
tailu ei olisi mielekäskään, koska raskas ran-
nikkotykki selviää tehokkaammin niistä järeän 
tykin tehtävistä, joihin rannikko-ohjuksesta ei 
ole ja toisaalta rannikko-ohjuksen sekä rannik-
kotykin yhteisellä toiminta-alueella on järeä 
tykki teholtaan ohjusta heikompi niinkuin edel-
lä on todettu. Näin ollen kustannusvertailu on 
mielekäs vain ylläpito- ja käyttökustannusten 
osalta. 

Eräiden laskelmien mukaan ylläpitokustan-
nusten, joihin kuuluvat ampumalaitteiden, lin-
noitteiden, rakennusten ym hoito, valmiuden 
ylläpito ja koulutuskäyttö, suhde on 1:1,5 jä-
reän rannikkotykkiyksikön eduksi. 

Jatkuvan valmiuden ylläpitämiseen tarvitta-
van henkilöstön suhde taas on noin 1:8 rannik-
ko-ohjusyksikön hyväksi. 

Mikäli em suhteet muutetaan rahattasi, tode-
taan ylläpito- ja palkkakustannusten yhteissum-
masta, että rannikko-ohjuisyksikkö on luultavas-
t i jonkinverran taloudellisempi kuin järeä ran-
nikikotykikiyksikkö. 

Ohjushuoltola 

1. Runko 
2. Maalinetsintäantenni 
3. Tutkan lähetin 
4. Tutkan vastaanotin 
5. Sähkölaitteet 
6. Ohjausautomaatti (autopilotti) 
7. Taistelulataus 
8. Lähtöraketit 
9. Polttoainetankit 

10. Siivet 
11. Polttoaineen syöttö 
12. Peräsin 
13. Peräsinservo 
14. Matkamoottori 
15. Ohjausvastaanotin 

Huom. matkamoottori on suihkuturbiini ja oh-
jausjärjestelmä perustuu aktiiviseen 
maaliin hakeutumiseen. 

m 

Rannikko-ohjus tuliasemassa 

Kun rannikko-ohjusyksikön hankintakustan-
nukset ovat toisiin vastaaviin tehtäviin kyke-
neviin ohjus- ja muihinkin asejärjestelmiin ver-
rattuna melko edulliset, tuntuu rannikko-ohjus-
järjestelmä sopivalta jatkuvasti korkeassa toi-
mintavalmiusasteessa pidettävän torjuntayksi-
kön asejärjestelmältä. 

4. Rannikko-ohjuste merkitys rannikonpuolus-
tuksellemme 

Valtakuntaamme ympäröivien vesialueiden 
ahtaudesta johtuu, että rannikoillemme pyrkivä 
hyökkääjä kykenee melko helposti hankkimaan 
sellaisen ilman ja meren herruuden, että omien 
ilma- ja merivoimiemme yksiköiden toiminta-
mahdollisuudet saariston ulkopuolella, avome-
rellä, ovat melko rajoitetut. 

Kun rannikko-ohjuksin voidaan suojassa ran-
nikolla tai saaristossa olevista tuliasemista ulot-
taa torjunta nopeasti teoriassa mihin Suomen-
lahden tai Pohjanlahden osaan tahansa, tuntuu 
luonnolliselta, että näillä merimaalien tuhoami-
seen erityisen hyvin soveltuvilla asejärjestel-
millä pyritään parantamaan rannikonpuolus-
tuksemme kauko torjuntaa ainakin valtakun-
tamme elintoiminnoille tärkeimmälle rannik-
komme osalla. 
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Kapteeni 
T. Sario 

J O H D I N O H J U S T E N K Ä Y T Ö S T Ä 
R A N N I K K O P U O L U S T U K S E S S A M M E 

Kenttäohjesäännössämme todetaan, että saa-
risto jakaa usein hyökkäysvoiman pitkiin ja 
kapeisiin alusmuodostelmiin, rajoittaa alusten 
nopeuksia ja vähentää hyökkääjän tulen käyt-
tömahdollisuuksia. Karikkoinen, sokkeloinen ja 
puolustajalle tut tu saaristo tasoittaa voimasuh-
teita sekä antaa puolustajalle etuja, joita on 
käytettävä hyväksi. 

Pyrkimys saaristoalueen mahdollisimman te-
hokkaaseen hyväksikäyttöön on johtanut uusien 
välineiden kehittämiseen rannikkopuolustuksen 
pääaseiden, tykin ja miinan, vaikutuksen täy-
dentämiseksi. 

Maihinnousuhyökkäyksen eri vaiheet luovat 
perustan torjunnan järjestelyille. Ensimmäistä 
torjuntavaihetta voidaan nimittää meritorjun-
tavaiheeksi, jonka aikana vihollista pyritään 
kuluttamaan ja häiritsemään merikuljetuksen 
aikana jo avomerellä. Saaristoisella rannikon 
osalla voidaan tämän vaiheen loppuosa, jolloin 
saaristoon tunkeutuva hyökkääjä joutuu jakau-
tumaan useille ahtaille etenemisurille, nimityk-
sellisesti erottaa väylätorjuntavaiheeksi, jonka 
aikana vihollinen voidaan pieninkin torjunta-
voimin pysäyttää sulkemalla väyläkapeikkoja, 
joissa se ei pääse levittäytymään. Taistelu tii-
v i s t y y - rantatorjuntavaiheeseen, jossa pyritään 
kaikki voimat keskittäen estämään hyökkääjän 
pääsy maihin ja sillanpään muodostuminen. 
Taistelun ratkaisuvaihe on vastahyökkäys, jos-
sa maihinpäässyt vihollinen tuhotaan. Edellä-
mainittuihin vaiheisiin liittyvät maahanlasku-
torjunta, maihinnousukohteiden rajoittaminen 
ja vihollisen jälkiyhteyksien katkaiseminen. 

Nykyaikainen hyökkääjä pyrkii aran meri-
kuljetusvaiheen lyhentämiseksi käyttämään en-
simmäisen portaan kuljetuksiin nopeita pinta-
liitäjiä ja kantotasoaluksia sekä helikoptereita. 
Elävän voiman suojaamiseksi puolustajan tu-
lelta on muu hitaampi iskuportaan kuljetusvä-
lineistä panssaroitu, käsittäen pieniä panssaroi-
tu ja maihinnousuveneitä ja amfibioajoneuvoja. 
Hyökkäyksen yllättävyys on lisääntynyt kalus-
ton mahdollistaessa liikkumisen väylien ulko-
puolella, aikaisempaa suuremman riippumatto-
muuden sääolosuhteista ja rantautumisen en-
nen mahdottomina pidetyille rannoille. Torjun-
nan ensi kohteet saaristossa ovat siten saman-
aikaisesti useisiin eri kohteisiin suuntautuvia 
joko erittäin nopeita tai hitaampia, mutta pans-
saroituja pistemaaleja. Suurempia aluksia esiin-

tynee saaristoalueella vasta myöhemmissä por-
taissa. 

Tarkasteltaessa käytettävissä olevien aseiden 
käyttömahdollisuuksia rannikolle tapahtuvan 
hyökkäyksen torjumiseksi erityisesti väylätor-
juntavaiheessa voidaan todeta, että 
— rannikko-ohjukset sekä järeä ja raskas ran-
nikkotykistö ovat kaukotorjunta-aseita, joiden 
tulenkäyttö vaikeutuu sisäsaaristossa varsinkin 
pienten maalien jakautuessa useille urille ja 
pieniin ryhmiin. Väylätorj untaan tarvitaan sii-
hen erityisesti soveltuvia aseita, joilla nopeat 
panssaroidut pistemaalit kyetään tuhoamaan, 
-— saariston mahdollisimman tehokas hyväksi-
käyttö vaatii puolustukselta syvyyttä, joka ai-
kaansaadaan ryhmittämällä keveitä rannikko-
pattereita uhanalaisimmille etenemisurille. 
Hyökkääjän liikemahdollisuuksien parantumi-
nen on kuitenkin vaikeuttanut selvien etenemis-
urien ennalta määrittämistä. Syvyyden saami-
seksi painopistesuuntiin on oltava liikkuvia 
torjuntayksiköitä, joilla torjunnan painopistettä 
voidaan tilanteen mukaisesti muuttaa, 
— kun hyökkääjällä on kyky erityisesti ilma-
voimillaan lamauttaa tiedustelun paljastamat 
raskasaseyksiköt ainakin määräajaksi, jolloin 
kaikki heikommin linnoitetut kiinteät yksiköt 
ovat suuren lamautumisuhan alaisia, tulee 
avainasemissa olevat tuliyksiköt kyetä korvaa-
maan liikkuvalla yksiköllä, jolle liike ja ha-
vaitsemattomuus takaavat taistelunkestävyy-
den, 
— rantatorjunnassa tarvitaan tykistön lisäksi 

Taisteluasemat Kirkonmaassa v 1968 
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jalkaväen raskaita aseita, jotka kykenevät tu-
hoamaan vahvastikin panssaroituja maaleja ja 
joiden torjuntaetäisyys on hyökkääjän välittö-
mintä tulitukea edustavan panssarivaunun ase-
kantamaa suurempi, 
— rannikkojoukkojen on pystyttävä tarvittaes-
sa jatkamaan taistelua mantereella sillanpään 
rajoittamiseksi. Eräänä pääkysymyksenä on 
tällöin panssarintorjunta, 
— maarintaman merisivustan suojaamiseen tar-
vitaan aktiiviseen toimintaan kykeneviä, liikku-
via ja riittävän tulivoimaisia yksiköitä, 
— vihollisen haltuun joutuneella saaristo-
alueella on aina pyrittävä häiritsemään ja ku-
luttamaan sitä sissitoiminnalla, jolle saaristo-
alueen hajanaisuus ja laajuus usein antavat hy-
vät edellytykset. Toiminnan kohteet vaativat 
yleensä raskaamman aseistuksen käyttöä. 

Tarkastelu osoittaa, että rannikkotaisteluissa 
tarvitaan muiden aseiden lisäksi liikkuvia pans-
sarintorjuntayksiköitä eli väylätorj untayksiköi-
tä. Lähinnä ruotsalaisten saamien myönteisten 
kokemusten perusteella aloitettiin rannikkoty-
kistössä vuonna 1964 kokeilut ja koulutus rans-
kalaisella SS-11 johdinohjusjärjestelmällä va-
rustetulla väylätorj untaan tarkoitetulla rannik-
kojohdinohjusyksiköllä. 

SS-11 on ranskalaisen Nord-Aviationin maail-
mankuulun kevytohjussarjan huomattavin jä-

i — ^ tm* 

sen, jota on valmistettu alallaan eniten maail-
massa — vuodesta 1956 lähtien lähes 200 000 
kappaletta. Asetta on palveluskäytössä lähes 
30:ssa maassa. Sitä käytetään panssarintorjun-
tapanssarivaunuj en, miehistönkul j etusaj oneu-
vojen, maihinnousualusten, helikoptereiden, 
lentokoneiden sekä erikoisjoukkojen (merijv, 
vuoristojoukot, maahanlaskujoukot) aseena. 
Erityisesti rannikkopuolustuksessa sitä käyte-
tään ainakin Ruotsissa, Israelissa ja Suomessa. 
Aseen pituus on 1,2 m, halkaisija 0,16 m, paino 
n 30 kg ja nopeus n 200 m/s, joka aikaansaa-
daan kaksivaiheisella ruutiraketilla. Ohjusrun-
ko voidaan varustaa erilaisilla kärjillä, joita 
ovat panssarintorjunta-, merimaali-, sirpale- ja 
harjoituskärjet . Panssarintorjuntakärki läpäisee 
panssaria aina 600 mmm asti. Yhden osuman 
voidaan katsoa saattavan panssarivaunun tais-
telukyvyttömäksi. Merimaalikärki läräisee noin 
400 mm ja se vastaa maihinnousualukseen osu-
essaan 120—130 mm tykistön kranaatin osumaa. 
Sirpalekärki hajoaa n 2000 sirpaleeksi, jolloin 
se 0,015 sek hidastuksella varustettuna rä jäh-
täessään 10 mm panssarin läpäistyään n 2,5 m:n 
päässä on erittäin tehokas kevytrakenteisia mai-
hinnousuveneitä, pintaliitäjiä tms torjuttaessa. 
Hyvän kuvan ohjuksen tehosta antaa kertomus 
"Kuuden päivän sodasta", jossa 4. 9. 1967 ilta-
päivällä israelilainen SS-11 ohjuspatteri ampui 
ensin egyptiläisiä sotilaita kujet tavan hinaajan 
runkoon repeämän ja tuhosi toisella ja kolman-
nella laukauksella sen kansirakenteet niin, että 
hinaajan oli pelastauduttava läheisen aallon-
murta jan taakse ja hetkeä myöhemmin tulitti 
2500 metrin etäisyydellä 30 solmun nopeudella 
kulkevaa P-6 moottoritorpedovenettä osuen en-
simmäisellä laukauksella veneen tutka-anten-
niin sytyttäen veneen palamaan, toinen laukaus 
meni ohi neljä metriä editse, kolmas ja neljäs 
ohjus osuivat runkoon ja vene upposi räjähtäen. 
Mainittakoon, ettei nopeaan alukseen kyetty 
osumaan 25 mm suorasuuntausaseilla. 

Ohjuksen ampumiseen tarvitaan vain yksin-
kertainen, taskuun mahtuva jalusta, ohjauslai-
te, jolla ampuja ohjaa ohjusta koko sen lennon 
ajan lähtövaihetta lukuunottamatta sekä oh-
jauskaapeli ohjauslaitteesta ohjukseen. Ampu-
maetäisyys on n 400 m—3500 m, etäisyydestä 
riippuva tulinopeus vaihtelee 2—4 ls/min ja sa-
moin ampumaetäisyydestä ja ampujan taidosta 
riippuva osumatodennäköisyys on 30—90 %, ol-
len aktioaseista poiketen lähellä pieni ja kau-
kana suuri. Kaikkien Suomessa ammuttujen oh-
justen osumaprosentti harvat häiriöt ja "mu-
naukset" mukaanluettuna oikeuttaa sanomaan, 
että ainakin joka toinen osuu, viime vuosina 
kokemusten kartuttua on ammuntojen osuma-
prosentti pysynyt 80 % paremmalla puolen. 

Johdinohjusten liikuteltavuus on hyvä, maas-
touttaminen on helppoa ja ampumakuntoonlait-
to sekä ampuminen yksinkertaista. Tarvittaes-
sa voi ohjukset laittaa ampumakuntoon ja am-
pua yksikin mies. Kun ohjusta ei juuri näe tuli-
aseman ulkopuolelta lennon aikana, eikä elek-
tronisen häirinnän ole voitu todeta siihen vai-
kuttavan, voitaneen sanoa erään maanpuolus-
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tuskurssilaisen sanoin, että ainoa torjuntaväline 
niitä vastaan tuntuu olevan pitkät sakset. 

SS-l l :n soveltuvuudesta väylätorj untaan voi-
daan saatujen kokemusten perusteella yhdistel-
mänä todeta, että 
— kalusto on kevyttä ja helposti liikuteltavaa 
ja se voidaan kuljettaa kaikenlaisilla veneillä ja 
ajoneuvoilla, 
— ohjuksen teho maalissa on hyvä, 
— osumatodennäköisyys ja tulinopeus ovat riit-
tävät, 
— ammuntaa varten ei tarvita linnoitteita eikä 
rakenteita ja että 
— järjestelmä on muihin vastaavan tehoisiin 
verrattuna halpa. 

Kun SS-11 on jo toistakymmentä vuotta van-
ha ase ja markkinoille on senjälkeen ilmesty-
nyt lukuisia samanlaatuisia asejärjestelmiä, lie-
nee syytä todeta näiden osalta sekä yleensäkin 
kevyiden ohjusten kehittymisnäkymistä muuta-
ma asia. Niinkutsutun ensimmäisen sukupolven 
ohjuksista edustaa SS-11 luotettavinta ja väylä-
torjuntaan ilmeisesti sopivinta mallia muiden 
ollessa yksinomaisesti panssarintorjuntaan 
suunniteltuja ja siten lyhempikantamaisia. Sa-
malla ohjauslaitteella ammuttavaksi on valmis-
tettu suurempi malli SS-12 (pituus 1,87 m, pai-
no 75 kg, taistelukärki vastaa 155 mm tykistön 
kranaatin tehoa, kantama 6400 m), jota on aluk-
sissa ja rannikko-ohjusyksiköillä ainakin "Ruot-
sissa, USA:ssa, Länsi-Saksassa ja Ranskassa). 
Vaikka SS-12 on hieman kalliimpi, vaikeampi 
liikutella, suuremman lähikatveen omaava ja 
ehkä ääriampumaetäisyydelle vaikeahko am-
pua, olisi se pitkän kantamansa vuoksi suositel-
tava ase osalle rannikkojohdinohjusyksiköitä. 
SS-11 ampujat voivat ampua SS-12:ta ilman li-
säkoulutusta. 

Toisen sukupolven automaattiohjatut ohjuk-
set, joilla ampujan tehtäväksi jää vain kiikarin 
pitäminen maalissa (esim Milan, Hot, Harpon, 
Tow, Shillelagh) ovat huomattavasti kalliimpia 
ja jäävät pitkillä ampumaetäisyyksillä (yli 2000 
m) vaaditun tarkkuusrajan ( ± 0,5 m) alle jou-
tuen tällöin käsinohjatuiksi. Näillä saavutettava 
pieni lähikatve (n 75 m) perustuu itseasiassa 
laukaisualustan sinkotyyppiin, joten tämä voi-
daan kompensoida liittämällä SS-11 yksiköihin 
sinkoaseita. 

Kolmannen sukupolven yhdistetyt lähi-ilma-
torjunta — väylätorjunta -— panssarintorjunta-
ohjukset (esim Blowpipe) ovat toistaiseksi pro-
totyyppiasteella, mutta tullessaan aikanaan pal-
veluskäyttöön tullevat edustamaan sitä kehityk-
sen astetta, joka erityisen hyvin soveltuu ran-
nikkopuolustuksenkin aseistukseksi. 

Kun nyt rannikkopuolustuksellamme on joh-
dinohjuksissa hyväksi todettu ase ja sille hyvin 
koulutetut käyttäjät, tullaan lähivuosien aikana 
pyrkimään johdinohjusyksiköiden kokonaiste-
hon parantamiseen, taktiikan kehittämiseen ja 
asejärjestelmän optimikäytön tutkimiseen. 

Niin sisäsaaristossa kuin mantereellakin kuu-
luvat nopeasti liikkuvat tulivoimaiset johdin-
ohjusyksiköt nykypäivän rannikonpuolustuksen 
kokonaiskuvaan. 
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Majuri 
P. Knuuttila 

L A S E R E T A I S Y Y S M I T T A U S 

Johdanto 
Harvan fysikaalisen keksinnön tie tiedemies-

ten laboratorioista eri aselajien hyväksymään 
sotilaskäyttöön on ollut niin nopea kuin lase-
rin etäisyysmittaussovellutuksen. Ensimmäisen 
toimivan laserin rakensi vuonna 1960 amerikka-
lainen Theodore Maiman. Elektroniikan taso oli 
jo tuolloin siksi kehittynyttä, että etäisyyden-
mittauksesta tuli laserin ensimmäinen käytän-
nöllinen sovellutus. Sotilaskäyttöön riittävän 
tarkkuuden toi jo vuonna 1961 keksitty Q-kyt-
kentä, joka lyhensi laserpulssin keston nanose-
kunttien luokkaan. 

Heti 1960-luvun alussa oivalsivat useat teh-
taat niin USA:ssa kuin Euroopassakin laser-
etäisyysmittauksen mahdollisuudet sotilaskäy-
tössä. Eurooppalaisista tehtaista tunnetuimpia, 
jotka ovat kehittäneet useampia lasersovellu-
tuksia sarjavalmistusasteelle, ovat hollantilai-
nen Old Delft ja ruotsalainen L M Ericsson. 
Rannikkotykistökäyttöön kehitetyn laseretäi-
syysmittarin sarjavalmistus on tiettävästi käyn-
nissä vain L M Ericssonilla. Näitä mittareita on 
tilannut Ruotsin merivoimien (rt kuuluu siel-
lä merivoimiin) lisäksi huomattavan sarjan 
myös NATO-maa Norja. Jatkotarkasteluissa on 
luonnollista rajoittua lähinnä LME:n laseretäi-
syysmittariin, varsinkin kun juuri tästä mitta-
rista meillä on jo varsin selvät käytännön ko-
kemukset. 

1. Etäisyysmittauslaserin rakenne ja toiminta-
periaate 

Koska laserin fysikaalisen toimintaperiaat-
teen selvittäminen perustuu oleellisesti sätei-
lyn ja aineen välillisen vuorovaikutuksen 

kvanttimekaaniseen teoriaan, ei siihen tässä esi-
tyksessä laajemmalti puututa. Laseretäisyysmit-
tarin toimintaperiaatteen tarkastelu voidaan eh-
kä luontevimmin suorittaa pulssitutkaan ver-
taamalla, sillä mittausperiaate on sama ja ka-
lustollisestikin on yhtymäkohtia. 

Periaatteelliselta toiminnaltaan ja rakenteel-
taan eroavat eri tehtaiden eri tarkoituksiin 
suunnitellut laseretäisyysmittarit varsin vähän 
toisistaan. Yleisesti laseretäisyysmittarissa on 
kolme optista järjestelmää: 
— tähtäinkiikari laitteen suuntaamiseksi maa-

liin, 
— kide ja siihen liittyvät optiset elimet laseril-

miössä syntyvän säteen keskittämiseksi ia 
— vastaanottimen optiikka heijastuneen säteen 

ohjaamiseksi valomonistimeen. 
Muilta osin laseretäisyysmittari on lähinnä 

elektroniikkaa, jolla hoidetaan tarvittavat ajoi-
tukset, vahvistukset, laskutoimitukset, varmis-
tukset yms. 

LME:n valmistaman rannikkotykistön laser-
etäisyysmittarin, josta on myös käytetty lyhen-
nettä ralem, pääosat ovat seuraavat (vrt valo-
kuva) : 
— lähetin-vastaanotinyksikkö (Iv-yksikkö), jo-

ka sisältää em optiset järjestelmät ja ilman -
puhaltimen rubiinikiteen jäähdyttämiseksi 
sekä ohjauselektroniikkaa, 

— voimalaite, joka sisältää salamalampun kon-
densaattorit ja tarvittavaa elektroniikkaa, 

— etäisyysilmaisin, jossa on numeronäytöt se-
kä lähinnä laskenta-, varmistus- ja ohjaus-
elektroniikkaa ja 

— jalkapoljin. 
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Lisäksi laitteistoon kuuluu tarkemmasta käyt-
tösovellutuksesta riippuen verkkovirran muut-
tajayksikkö ja/ tai kyseeseen tuleva akkukalus-
to. Käytetty modulirakenne antaa mahdollisuu-
det vaihteleviin käyttösovellutuksiin kuten mm 
lv-yksikön ja etäisyysilmaisimen sijoittamiseen 
aina 50 metrin päähän toisistaan. Etäisyys tu-
lostuu sekä numeroina että tietokoneen vaati-
massa BCD-rinnakkaismuodossa. 

Etäisyyden mittaaminen laserilla perustuu 
kuten pulssitutkallakin sen ajan määrittämi-
seen, joka kuluu hyvin lyhytaikaiselta tehosy-
säykseltä sen kulkiessa lähettimestä maaliin ja 
maalista takaisin vastaanottimeen. Mittaustark-
kuus on ensisijaisesti riippuvainen kuten tut-
kallakin lähetyspulssin pituudesta. Ralemissa 
tämä on noin 25 nanosekuntia eli matkassa noin 
7.5 metriä. Tarkkuus riittää siis hyvin jopa 
muuntomenetelmissä pitämään tulen patterilta 
katsoen suunnassa. 

Ralemin toiminnan lähempi tarkastelu suo-
ritetaan esitetyn kaaviokuvan perusteella. Kun 
laitteisto kytketään virtalähteeseen, käynnistyy 
tuuletin ja Q-switch-järjestelmä, jonka pääosan 
muodostaa 24000 kierrosta minuutissa pyörivä 
prisma. 3.5—4.0 sekunnin kuluttua ovat voima-
laitteen suuret paperikondensaattorit latautu-
neet. Painamalla kerran laukausupoljinta va-
pautuu laite toimintaan ja vihreä valo, joka il-
maisee laukaisuvalmiuden, syttyy. Ralem saa-
daan siis alle 10 sekunnin mittausvalmiiksi. 
Mittausta varten laite suunnataan suuntimen 
tapaan maaliin ja painetaan laukaisupoljinta. 
Tällöin salamavalolamppu syttyy virittäen osan 
kiteen atomeista ylemmälle energiatasolle. Kun 
Q-kytkimen pyörivä täysheijastuksen antava 
prisma kiertyy rubiinikiteen sisusakselin suun-
taiseksi, "laukeaa" kiteen varaus ja laserpuls-
si syntyy. Pieni osa kiteestä lähtevästä laser-
säteestä ohjataan peilien avulla valonmonisti-
meen, jolloin mittausyksikkö saa alkusignaalin. 
Kohteesta heijastunut säde antaa loppusignaa-
lin, mikäli palaava signaali ylittää kynnysrajan, 
joka on valittu niin, ettei suora katsominen au-
ringon kiloonkaan riitä antamaan loppusignaa-
lia. Saatu aikaero muutetaan etäisyydeksi ja tu-
los on luettavissa etäisyysilmaisimen numero-
putkilta. Jos halutaan mitata jatkuvalla neljän 
sekunnin rytmillä, pidetään laukaisupoljinta 
pohjassa ja joka neljäs sekunti lähtee uusi puls-
si. 

Sarjavalmistuksessa olevassa LME:n paran-
netussa eli kenttäkelpoistetummassa ralemissa 
on mahdollisuus nostaa mittaustaajuutta kah-
teen laukaukseen sekunnissa 20 sekunnin ajak-
si. Tämä siksi, että tällöin mitataan iskemiin 
ralemin ollessa kytkettynä aikaisempien mit-
tausten perusteella määritetylle maalin pituus-
nopeuden muutokselle. Tällöin ralem antaa is-
kemämittausten tulokset suoraan poikkeamina 
maalista ja säilyttää näyttömuistissaan aina nel-
jä viimeisintä iskemämittausta. Simuloimalla 
saatu etäisyys mittauspaikalta maaliin on myös 
koko ajan luettavissa. 

Mittaustaajuutta ei ole voitu nostaa suurem-
maksi rubiinikiteellä varustetulla etäisyysmit-
tauslaserilla, jolla toistaiseksi saadaan pisimmät 
mittausetäisyydet, koska kide lämpenee voi-
makkaasti mitattaessa. Salamaputken antamas-
ta energiasta menee vain 1—2 % atomien virit-
tämiseen ja lämpönä esiintyvä häviöenergia on 
poistettava jäähdytyksellä. Rubiinin hyötysuh-
de on siis huono. Tässä suhteessa on paljon pa-
rempia laser aineita olemassa esim neodym ja 
YAG, mutta niitä varten ei ole vielä onnistuttu 
kehittämään riittävän hyviä ilmaisimia. Rubii-
nikiteen vaihtaminen muihin laseraineisiin tu-
levaisuudessa on ralem-kaluston puitteissa mah-
dollista verrattain pienin kustannuksin. Vaihto 
tulee kannattavaksi, sillä em kideaineiden hyö-
tysuhde on paljon parempi. Mittausetäisyys kas-
vaa ja mittaustaajuus nousee moninkertaiseksi 
rubiinilaseriin verrattuna. 

2. Kokemuksia ralemista mittauskäytössä 
Mittaaminen ralemilla on erittäin helppoa. 

Mitään säätöjä, kuten tutkalla on tarpeen, ei 
tarvitse suorittaa. Koska ralemin lähettimen 
keilan leveys eli avauskulma on vain noin 3/4-
piirua, täytyy mittaajan olla huolellinen suun-
natessaan mittarin maaliin. Maalia tulee seura-
ta tarkasti eritoten korkeussuunnassa, sillä tu-
loksena on ohilaukaus myös, jos kapea keila on 
"ammuttu" yli tai ali maalin. Tämä onkin mit-
tauksen ainoa vaikeus. Hyvät ampujat lienevät-
kin näin ollen hyviä lasermittaajia. 

Käytännössä mitattaessa on tilapäisenä jalus-
taratkaisuna meillä ollut toistaiseksi Aufieren 
suuntapylväs, joka suuntausominaisuuksiltaan 
on verrattain hyvä (vrt valokuva). Pylväs on 
kuitenkin ahtaisiin tornitiloihin liian suuri ja 
erillisten meritulenjohtoasemien käyttöön täy-
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sin sopimaton. Runsaammin lasereita rannikko-
tykistölle hankittaessa onkin mittareille konst-
ruoitava tulen johtotornien suunnin jalkoihin 
kiinnitettävä sivu- ja korkeussuunnassa säädet-
tävä tukeva jalusta, jottei alle 10 % erä koko-
naiskustannuksista haittaa tuntuvasti "yli 90 
%:n" käyttöä. 

Tilapäisin jalustaratkaisuin saadut mittaustu-
lokset osoittavat kuitenkin selvästi, että sisä-
kantamittaus siirtyy 70-luvulla historiaan. Ra-
lemin käytännön mittauskyvystä antavat kuvan 
seuraavat mittaustulokset: 
— tehtaan ilmoittama maksimimittausetäisyys 

30 km on saavutettavissa suureen maaliin 
hyvissä mittausolosuhteissa (autolauttaa on 
kyetty seuraamaan 28.300 metriin), 

— 5—6 km:n etäisyydellä tulostuu vielä reima-
rikin, 

— mittaaminen iskemiin ei ole tuottanut vai-
keuksia, sillä heijastuksia iskemistä saadaan 
usein vielä silloinkin, kun silmä toteaa iske-
män "haihtuneen", 

— mittaaminen muuntomenetelmissä ei pidem-
mältä etäisyydeltä onnistu, jos maalilautta 
näkyy vain kapeana rimana, 

— koska mittaustulokset saadaan nopeasti ja ne 
ovat tarkkoja, on maalireitit suunniteltava 
totuttua kauemmaksi, sillä muuten ammu-
taan lautat turhan helposti hajalle. 

"Nyrkkisäännön" omaisesti voidaan painaa 
mieleen seuraavat näkökohdat etäisyydenmit-
tauksesta rubiinilaserilla: 
— mittaaminen onnistuu, jos maali näkyy pal-

jaalla silmällä edellyttäen, ettei maali ole 
aivan "kapea", 

— mittausetäisyys lisääntyy kun mittari vie-
dään korkeammalle, koska tällöin horisontti 
peittää vähemmän maalin tehollista heijas-
tuspintaa, 

— sumu, sade, utu ja kaikki, mikä estää maa-
lia näkymästä, estää myös mittauksen. 

3. Lasermittaus verrattuna muihin mittausme-
netelmiin 

Säästä lähes täysin piittaamattomana mittaus-
tapana on tulenjohtotutkaperusteinen etäisyy-
denmittaus edelleen suorituskykyisin mittaus-
menetelmä myös ralemiin verrattuna. Taiste-
lunkestävyydessä eritoten antennirakennel-
miensa osalta tutkamittaus on selvästi ralemia 
heikompi. Häirintää sietävän tutkan pahimpa-
na varjopuolena on korkea hinta, sillä ralemin 
kustannukset ovat vain noin kymmenesosa tu-
lenjohtotutkan vastaavista. Tutkan arvoa vä-
hentää laseriin verrattuna myös tutkan käyttö-
jä huoltohenkilöstölle asetettavat korkeat kou-
lutukselliset vaatimukset ja tarvittavan henki-
löstön runsaus. 

Leikkausmittaus vetää tarkkuudessa vertoja 
laseretäisyysmittaukselle. Leikkausmittauksen 
käyttö laivasto-osastoa tulitettaessa ei helposti 
onnistune. Järjestelyiltään ja käytöltään hitaa-
na sekä runsaasti henkilöstöä sitovana leik-
kausmittaus häviää selvästi ralemille. Kustan-

nuksetkin kohoavat lähes ralemin luokkaan, 
kun leikkausmittauksen kustannuksiin laske-
taan mittauksen edellytyksenä olevat varmat 
viestiyhteydet. Taistelunkestävyydeltään ovat 
leikkaus- ja lasermittaus samaa luokkaa. 

Sisäkantamittaus puolestaan häviää joka suh-
teessa lasermittaukselle, mutta sitä joudutta-
neen kuitenkin käyttämään niin kauan kuin la-
sereita ei ole riittävästi. 

Edellä esitetyn perusteella voitaneen sanoa, 
että laserit eivät tule vain kokeiltaviksi vaan 
lopullisesti jäädäkseen tulevaisuudessa ehkä 
rannikkotykistön yleisimmiksi etäisyydenmit-
tausvälineiksi. 

John Nurminen Oy 
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M E R K K I P Ä I V I Ä 

Everesti rvp 
Taavi Kainulainen 
75 vuotta 

75 vuotta täytti Turussa 25. 4. 1970 eversti 
evp Taavi K a i n u l a i n e n . 

Saatuaan upseerikoulutuksensa Suomen Ty-
kistökoulussa eversti Kainulainen toimi aluksi 
upseerina kenttätykistössä, josta siirtyi v 1923 
rannikkotykistöaselajiin. Suoritettuaan vuosina 
1925—27 Ruotsin Kuninkaallisen Merisotakou-
lun hän toimi esikunta-, opetus- ja komentaja-
tehtävissä rannikkotykistössä sotavuosiin saak-
ka, joina hän toimi mm rykmentin komentaja-
na RT 5:ssa ja TRT:ssä sekä rannikkoprikaatin 
komentajana 5,RPr:ssa ja 7.RPr:ssa. Sotien jäl-
keen eversti Kainulainen toimi Turussa ryk-
mentin komentajana vuoteen 1955 saakka, jol-
loin erosi vakinaisesta palveluksesta. Everstiksi 
hänet ylennettiin vuonna 1941. 

Onnittelemme rannikkotykistön komentaja-
tehtävissä ansioitunutta merkkipäivän viettäjää. 

Majuri evp 
Emil Brunolf Liusvaara 
75 vuotta 

75 vuotta täyttää 1. 5. 1970 toimitusjohtaja, 
ye-majuri evp Emil Brunolf L i u s v a a r a 
Helsingissä. Hän on syntynyt Kotkassa ja tullut 
ylioppilaaksi Sortavalan Lyseosta v 1922. Suo-
ritettuaan Nikolain Ratsuväkiopiston Pietaris-
sa hän osallistui I Maailmansotaan Karpaateil-
la ja Romaniassa. Vapaussodassa hän toimi es-
kadroonan päällikkönä ja pataljonan komen-
tajana. Sotien välivuosina hän palveli teknil-
lisen toimiston päällikkönä Laatokalla RT 3:ssa. 
Sotakorkeakoulun hän suoritti vuosina 1923— 
1927. Majuri Liusvaara osallistui talvi- ja jat-
kosotiin ilmatorjuntakomentajana, pataljoonan 
komentajana ja rannikkolohkon komentajana. 
Puolustus1 aitoksen palveluksesta hän erosi 
vuonna 1944 toimien senjälkeen Verovirastossa, 
Valtiovarainministeriössä ja yksityisenä liike-
miehenä. 

Majuri Liusvaara on hoitanut useita yhteis-
kunnallisia luottamustehtäviä. Hän on myös 
useisiin Suomen mestaruuksiin yltänyt aktiivi-
urheilija. 

Lukuisten muiden harrastustensa ohella on 
majur i Liusvaara osallistunut erittäin aktiivi-
sesti Rannikon Puolustajain Killan toimintaan 
ollen Killan perustajajäsen ja Helsingin Killan 
monivuotinen varapuheenjohtaja. Ansioistaan 
kiltatoiminnassa on hänelle luovutettu Killan 
hopeinen ansiolevyke. 

Onnittelemme värikästä sotilasta ja kiltatoi-
minnan lämmintä ystävää ja tukijaa! 

Everstiluutnantti evp 
Olavi Lyytinen 
50 vuotta 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen pu-
heenjohtaja everstiluutnantti evp Olavi L y y -
t i n e n täytti 50 vuotta Helsingissä 15. 4. 1970. 

Everstiluutnantti Lyytinen valmistui vakinai-
sen väen upseeriksi rannikkotykistöön XV Me-
rikadettikurssilta v 1943 ja yleisesikuntaupsee-
riksi Sotakorkeakoulun ilmasotalinja 4:ltä v 
1953. 

Toimittuaan sodissa patteriupseerina ja patte-
rin päällikkönä ÄänRPr:ssa toimi evl Lyytinen 
mm V ja VII RaivOs:ssa, koulutusupseerina 
TRT:ssä, toimistoupseerina Pääesikunnassa, 
opettajana Sotakorkeakoulussa ja sotilasasia-
miehen apulaisena sekä sotilas-, laivasto- ja il-
mailuasiamiehenä Tukholmassa ja Kööpenha-
minassa. Siviilielämän palvelukseen hän siirtyi 
5. 2. 1970 Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-
mentin I Patteriston komentajan tehtävästä. 
Everstiluutnantiksi hänet ylennettiin v 1964. 

Everstiluutnantti Lyytisen toiminta Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistyksessä on ollut pitkä-
aikaista, monipuolista ja näkyvää. Hän on toi-
minut yhdistyksen piirissä sihteerinä 1953—55, 
johtokunnan jäsenenä 1955—61 ja 1968—69 se-
kä julkaisutoimikunnassa 1959—65 kuuluen 
Suomen Rannikkotykistö 1918—1958:n, Rannik-
kotykistön Vuosikirja IX/1962 ja X/1964:n toi-
mituskuntiin. Yhdistyksen puheenjohtajaksi hä-
net valittiin v 1969. Tunnustukseksi ansioistaan 
RtUY:n toiminnassa on evl Lyytiselle luovu-
tettu yhdistyksen kultainen ansiomerkki ja nyt 
hänen merkkipäivänään yhdistyksen pienois-
ammus N:o 51. 
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Viestitarkastaja 
eversti, diplomi-insinööri 
P K Myyryläinen 
50 vuotta 

50 vuotta täytti Helsingissä 11. 4. 1970 viesti-
tarkastaja, eversti Pentti Kalervo M y y r y l ä i -
n e n . 

Rannikko tykistöaselaji onnittelee eversti 
Myyryläistä muistaen hänen monivuotisen an-
siokkaan toimintansa rannikkotykistön viesti-
alan tehtävissä sekä sodan että rauhan aikana 
vuosina 1941—1949. 

60 vuotta 
eversti evp E M O Laaksonen 
14. 5. 1970 
majuri evp A L Karijärvi 
31. 5. 1970 Salossa 
eversti evp L E Uski 
1. 6. 1970 Helsingissä 

Suomen Osuuskauppojen 

Keskuskunta (SOK) 

R A T I A N - R E I M A R I 
MÄNTSÄLÄ 

Ruokaa — Kahvia 

Virvokkeita 

puh. 82338 

VAASAN RANNIKKO-
PATTE RISTO 

Talvelta on täällä Vaasan korkeudellakin 
selkä jo taittunut ja kevät tekee tuloaan. 

Kevättalvi on kulunut tiiviin koulutuksen 
merkeissä. 16. 2. palvelukseensaapumiserän 
parhaaksi patteriksi selviytyi koulutustarkas-
tuksessa ylivoimaisesti t j - ja viestipatteri. Ke-
vään alokkaat vannoivat sotilasvalansa 3. 4. 
Vaasan kirkossa. Patteriston kevätleiri pidetään 
tällä kertaa Pyhämaan Reilan niemessä ras-
kaalla kalustolla touko—kesäkuun vaihteessa. 

USA:n sotilasasiamies, everstiluutnantti Da-
vey, käväisi Vaasassa ja tutustui suomalaisen 
sotilaan arkipäivään ja Vaasan tarjoamiin näh-
tävyyksiin. Evl Davey seurasi patteriston yh-
teisharjoitusta kasarmilla ja asemiinajoa maas-
tossa. Lisäksi hän tutustui varuskunnan kasar-
meihin ja sotilasläänin esikuntaan. Kaupungin 
nähtävyyksistä hänelle esiteltiin ortodoksinen 
kirkko sekä uusi kauppaoppilaitos ja taide-
näyttely. Tavallisesti hyvin perillä olevat tahot 
tiesivät kertoa evl Daveyn olleen erinomaisen 
tyytyväisen Vaasan käyntiinsä. 

Henkilötietoja 
Puolustusvoimain komentaja on siirtänyt 5. 2. 

tapahtuneessa esittelyssä kapteeni Pentti Kar-
visen Hangon Rannikkopatteristoon, jonne hän 
siirtyikin 6. 4. päätettyään opintonsa upseerien 
huoltokurssilla. Kiitämme menneestä yhteises-
tä ajasta ja toivotamme kaikkea hyvää. 

Tasavallan presidentti on ylentänyt vänri-
keiksi 27. 2. 70: 
—• sotilasmestari, upseerikokelas Pekka Kustaa 

Tuomikoski, 
— ylivääpeli, upseerikokelas Teuvo Ensio Iko-

nen, 
— vääpeli, upseerikokelas Kalevi Heiskanen, 
— ylikersantit, upseerikokelaat Kari Juhani 

Vilhelm Jokiaho ja Eero Herman Lönn. 
Tasavallan presidentti on nimittänyt puolus-

tuslaitoksen luutnantin virkaan ylennettynä 
luutnantiksi päivämääränä 25. 3. kadetti, vän-
rikki Hanno Erik Strangin. Tervetuloa toista-
miseen. 

VAASAN HÖYRYMYLLY OY 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Helsingin alueen joukko-osastojen yhteiseen 
talvisotahar j oitukseen Hyrylän—Nurmij arven 
alueella osallistui rykmentti runsaan kahden 
maatulenjohtueen voimin 3—5. 2. -70. Taistelut 
tapahtuivat samassa ikimuistoisessa maastossa, 
jossa seitsemän veljestä nahistelivat toukola-
laisten kanssa. Tällä kertaa tosin säästyttiin 
mustelmilta ja kolhuilta, mutta muuten taiste-
lut rönsyilivät vaihtelevina "kotipuolen" jouk-
kojen hiiviskellessä yöllä ja metsässä ja 'tois-
puolen" rymistellessä virka-aikana ja aukeilla. 
Yhteistoiminnan tärkeys eri aselajien välillä 
tuli jälleen painokkaana esille ja harjoitus an-
toi tässä suhteessa monta arvokasta opetusta. 

RAuKrmme puolikurssijuhlia vietettiin 7. 2. 
-70 tavallista laajemmissa ja arvokkaimmissa 
puitteissa oppilaskunnan järjestäessä omaisten 
päivän, jonka aikana niin isillä kuin äideilläkin 
oli tilaisuus tutustua poikiensa kouluun ja kou-
lutukseen. Tilaisuuteen saapui n 150 omaista, 
jotka pääsivät juuri avattua jäätietä myöten 
pikkuautoillaan Kotkan väylän varteen, josta 
matka jatkui väyläsillan ylitse ja edelleen lumi-
ajoneuvoilla Isosaareen. Saaressa ohjelmassa 
oli tutustuminen kouluun, lounas sekä iltapäi-
vällä näyttävät tykistöammunnat niihin liitty-
vine tst-harjoituksineen. Päivä päättyi voimis-
telusalissa pidettyyn kahvitilaisuuteen, jossa 
esiintyi mm oppilaskunnan kuoro opp Wey-
marn'in johtamana. Koulun johtajan maj M 
Wähäjärven puheen jälkeen lausui opilaiden 
omaisten puolesta varat. G Laurent RAuK:lle 
ja sen oppilaskunnalle parhaat kiitoksensa vai-
herikkaasta ja onnistuneesta päivästä. 

RAuK:n päätöstilaisuus oli 25. 3. -70 Isosaa-
ressa. Kurssin priimukseksi tuli viestilinjan op-
pilas Ari Olavi Juva. Oppilaskunta luovutti 
hänelle samassa tilaisudessa tunnustuspalkin-
tonsa "Oppilaskunnan terän". 

V:n 1970 kertausharjoitukset alkoivat ryk-
mentissä 13. 3. jolloin viisi rt-tutkateknikkoa 
oli kuuden päivän ajan tutkaexperttiemme kou-
lutettavina Isosaaressa. Touko- kesäkuun ker-
tausharjoitusten valmistelu on täydessä käyn-
nissä ja tuntuupa niissä järjestelyä riittävän 
niin esikunnissa kuin yksiköissäkin aina reser-
viläisten saapumiseen saakka. 

Kuluneena talvena osallistui rykmentin hiih-
tojoukkue mieslukuisampana ja vankempana 
kuin vuosiin niin ESSl:n kuin Pvrnkin kilpai-
luihin. Mittavimpina saavutuksina oli talhja E 
Peltosen voitot omassa sarjassaan ampuma- ja 
murtomaahiihdossa läänin kilpailuissa ja sa-
moissa kilpailuissa partion 6. ja viestijoukkueen 
7. sija. 

Jäätilanne on vaikeuttanut Mäkiluodon lai-
vayhteyksiä ja matkaa on tehty niinkuin Ruot-

sin laivoilla ikään parhaina päivinä n 9 t. Ti-
lanne saattaa vielä pahentua jäämassojen läh-
tiessä liikkeelle. 

Kevättä kohti ollaan siitä huolimatta menos-
sa. vaikka sen uskominen onkin välillä vai-
keaa. 

Henkilötietoja 
I Pston komentajalle evl Olavi Lyytiselle on 

tasavallan presidentti myöntänyt eron hänen 
omasta pyynnöstään päivämäärällä 5. 2. 1970. 

Samalla päiväkäskyllä on maj Lauri Olavi 
Tikka nimitetty everstiluutnantin virkaan ja 
siirretty SlRtR:iin Koeampumalaitokselta. Hä-
net on ylennetty 27. 2. 1970 everstiluutnantiksi. 

Yliluutnantiksi on ylennetty luutnantti Lauri 
Veli Antero Kasurinen päivämäärällä 1. 3. 1970. 

Ylikersantiksi on ylennetty kersantti Pertti 
Olavi Hietala päivämäärällä 1. 3. 1970. 

Palvelukseen tulleet 
Kersantti Jouko Tapio Lehkonen päivämää-

rällä 1. 1. 1970 
Kersantti Martti Juhani Nissinen päivämää-

rällä 19. 1. 1970 
Kersantti Juha Kalevi Murto päivämäärällä 

20. 1. 1970 
Kersantti Kari Kalevi Kyrö päivämäärällä 

2. 2. 1970 
Resvänr Seppo Juhani Aalto kersantiksi päi-

vämäärällä 9. 2. 1970 
Kadettikoulun päätyttyä luutnantti Kari Ju-

hani Kakkonen 31. 3. 1970 

Kotiutukset 
II/69 saapumiserä kotiutui 10. 2. 1970. Hyvän 

varusmiespalveluksen perusteella palkittiin 
seuraavat reserviin siirtyvät. 

Rannikon Puolustajien plaketit: 
N:o 341 korpr Keijo Niskakoski l.Ptri 
N:o 342 tkm Erkki Korpijärvi 2.Ptri 
N:o 343 tkm Jouko Vähätiitta EPtri 

RSKY:n lautaset: 
Tkm Heino Rivinoja l .Ptri 
Tkm Timo Sulander 2.Ptri 
Tkm Hans Gröhn Eptri 

Merihuolto Oy 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
K O E A M P U M A - A S E M A 

Vaikeasta jäätalvesta on rykmentin laajalla 
alueella selviydytty yllättävän hyvin, vaikka 
vaikeuksia ei olekaan puuttunut. Kuljetusalus 
Pansio on ainoa Turunmaan saariston yhteys-
alus, joka pystyi olemaan liikenteessä koko tal-
ven ja hoitamaan myös reittinsä siviililiiken-
teen parin kuukauden ajan. Hankalin matka 
Turusta Utöseen kesti 16 tuntia. Kuuskaj aska-
riin on päästy maaliskuun alkuun asti jäätietä, 
I Pston vartiolinnakkeille hydrokopterilla ja 
vain örö on ollut välillä kokonaan motissa tai 
helikopterin varassa. Nopeasti muuttuvat tilan-
teet ovat aiheuttaneet saaristossa liikkuville 
lukuisia yllättäviä tilanteita, joista kuitenkin on 
onneksi selviydytty ilman vahinkoja. 

Linnan kasarmilla Turussa pidetty rannikko-
tykistön valonheitin- ja voimakonekurssi siir-
tyy 13. 4. alkaen örön vartiolinnakkeelle, kurs-
sin monivuotisen johtajan sotilasmestari Saari-
sen siirryttyä eläkkeelle. Valonheitinkurssin 
opetuslaitteiden ja -menetelmien ansiokkaalle 
kehittäjälle parhaat kiitokset. 

Monien vaikeuksien ja siirtämisten jälkeen 
saatiin rykmentin talvimestaruuskilpailut maa-
liskuun 11.—14. päivinä pidettyä Janhualla ja 
Gyltössä. Mestareiksi selvisivät 15 km:llä alok 
T S a l m i n e n ja kantahenkilökunnan sarjas-
sa ylik T H e i n o , joka voitti myös ampuma-
hiihdon. Paras partio tuli RAuK:sta. Sotilas-
läänin kilpailuissa löytyi vain kolme rykment-
tiä parempaa joukko-osastoa. 

Henkilötietoja 
Ylennykset 

27. 2. 1970 vänrikiksi 
Vääpelit I L S Lahti, T I Laiho, A V Mäki ja 

R K Sipponen, ylikersantti J M Mankare, 
kersantti I U Levola ja upseerikokelaat T U 

Rantala sekä A J Vuorinen. 

Siirrot 
Kersantti G M Kouhia Utöstä MittPstoon Nii-

nisaloon tutka- ja opetusaliupseeriksi. 
Kersantti R S Mäkinen EPtrista 2.Ptriin 

Kuuskaj askariin talousupseer iksi. 
Yliluutnantti A Tamminen öröstä EPtrin 

päälliköksi. 
Kersantti R Ahonen EPtrista l.Ptriin Gyltö-

seen. 
V-kers M O Vaarola öröstä Katanpään 

vlkeen veneenkuljettajaksi. 

Rykmenttiin tulleet 
KadK:sta 25. 3. Itn T R Ylönen 2.Ptriin. 
Resvänr T V Rantala 1. 3. kersantti ap:n toi-

meen l.Ptriin. 

Uudelleen järjestelyissä siirrettiin Rannikko-
tykistön Koeampuma-asema Koeampumalaitok-
sen yhteyteen. Asema suorittaa kaikkia aselaje-
ja palvelevaa koetoimintaa. 

Maaliskuun alkuun asti talviliikenne on ollut 
hyvin hankalaa. Suuren ja tuntuvan parannuk-
sen toi asemalle luovutettu ruotsalainen hydro-
kopteri. Sen käyttö on ollut erittäin tiivistä. 
Suoritettuja väylän ylityksiä on tähän men-
nessä kertynyt yli 500. Avovesikautena on käy-
tössä uisko, joka on nopeuttanut tähystysajoja. 

Tällä hetkellä liikenteen puolesta elämä su-
juu Katajaluodossa luontevasti. Kun vielä ra-
kennukset saadaan inhimillisiksi, niin elämä al-
kaa olla "kadun aurinkoisella puolella". 

Henkilötietoja: 
Evl L Tikka on luovuttanut päällikön tehtä-

vät maj E Puhakalle 27. 2. 1970. 
Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä on 

vääpeli E Salovaara ylennetty vänrikiksi 27. 2. 
1970. 

Sotilasmestari E Lepistö on siirtynyt eläk-
keelle 5. 3. 1970. 

Vääpeli E Salovaara on 6. 3. 1970 nimitetty 
ylivääpelin toimeen. 

Ylikersantti K Mälkki siirtyy aseman kir-
joille 1. 5. 1970. 

B O R E Oy Ab, Turku 

Kersantti H K Kuusinen kersantti ap:n toi-
meen I Pston esikuntaan. 

Tkm A V Juola II lkm värvätyn toimeen 
örön vlkeen veneenkuljettajaksi. 

Erot 
Sotilasmestari P Saarinen 5. 2. säädetyn eroa-

misiän perusteella. 
Kersantti H S Pehkonen 17. 4. omasta ano-

muksesta. 
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Patteriston alkutalven elämää ovat sävyttä-
neet useat siirrot maj E Puhakan siirtyessä 
RtKoeAs:lle, kapt P Vainikkalan odotellessa 
kapt P Karvista uudeksi huoltopäälliköksi ja 
ltn S Tiensuun lähtiessä itäisen Suomenlahden 
puolustuksen lukoksi Kotkaan. 

Huolimatta Rymättylän Äijän ennusteista 
hankki psto alueelleen ainakin omien kuljetus-
tensa kiusaksi todellisen talven, josta selviyty-
minen vihdoinkin saadun väylälossin ja uuden 
koneen saaneen "valtiovarainhävittäj ä" Puk-
kion avustuksella onnistunee tyydyttävästi. 

Vuosi on alkanut pston kannalta perin aikais-
ten vierailujen merkeissä puolustusvoimain ko-
mentajan edustaessa korkeinta tasoa. Mikäli 
talven ote ei pian hellitä, saavat saarelaiset sy-
ventyä rauhassa alokkaiden koulutukseen ja 
tavanomaisiin toimintoihinsa liikojen kaupun-
kimatkojen ja vierailujen haittaamatta elämän-
rytmiä. 

HanRPsto sai kerrankin juhlia sankoin jou-
koin au-kerhon täyttäessä 7. 2. 70 25 vuotta lu-
kuisten maanpuolustusjärjestöjen osoittaessa 
25-vuotiaalle ansaittua huomiota. 

Henkilötietoja 

kers P Stähl on ylennetty 11 2. 70 ylikersantiksi 
vääp, upseerikokelas E Kuronen, ylik, upskok 

R Hyppönen ja kers, upskok P Mäntylä 27. 2. 
70 vänrikeiksi. 
Muita ylennyksiä ei toistaiseksi ole siunaan-

tunut. 

SATAMALAITE Oy 

Helmikuun alussa vieraili Kirkonmaassa tv:n 
uutispäällikkö Yrjö Länsipuro kuvausryhmi-
neen tutustumassa saaristolinnakkeen arkeen. 

Maaliskuun 2. päivänä Kirkonmaan linnak-
keen varusmiehet saivat vastaanottaa Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen välityksellä Osuus-
pankin lahjoittaman väritelevision. Television 
kävi luovuttamassa pääjohtaja Seppo Kontti-
nen Kirkonmaassa järjestetyssä tilaisuudessa. 
Patteristo lienee ainoa rt-joukko-osasto, jossa on 
väri-tv. 

Maaliskuussa pateriston alueella suoritti mit-
tauksia Niinisalosta saapunut Mittauspatterin 
komennuskunta. 

Linnakkeiden päähuoltoreitti on menneenä 
talvena kulkenut Kotkasta Helsingin väylän yli 
Kirkonmaahan ja Rankkiin. Raskaampi talvi-
liikenne on ohjattu Karhulasta Ruotsinsalmen 
väylän yli. Tämän on mahdollistanut se, että 
Ruotsinsalmen väylä on tänäkin talvena ollut 
suljettuna laivaliikenteeltä. Haapasaaren mv-
aseman huoltoyhteydet on hoidettu osittain 
Haapasaaren kunnan telaketjuautolla Hami-
nasta, osittain helikopterilla. 

Maaliskuussa alkaneesta pitkästä leudosta 
kaudesta johtuen jäätieliikenne on ollut suu-
rissa vaikeuksissa, sillä vettä on noussut jäälle 
tavallista runsaammin. 

Huhtikuun alkupäivinä jäänmurtaja avasi 
väylän lähelle linnakesaaria. Lopullinen kulku-
tie linnakkeiden laitureihin raivattiin jäämii-
noilla. Niinpä jo ennen huhtikuun puoliväliä 
"sota-alus Pyhtää" saattoi kiinnittyä linnakkei-
den laitureihin. 

Henkilötietoja 

HanRPstosta on siirtynyt 2. 3. patteristoon 
luutnantti S U Tiensuu. Hänen nykyinen pal-
veluspaikkansa on Rankin linnake. 

25. 3. on astunut palvelukseen kadettikurssin 
päätyttyä luutnantti P A Malmberg. 

Savon Prikaatista on siirtynyt patteristoon 
ylikersantti J J Jääskeläinen. Molemmat vm:t 
palvelevat Kirkonmaan linnakkeella. 

Ylennykset 

ylik S O Martikainen on 1. 3. ylennetty vää-
peliksi 

kers V T Tolmunen on 1. 2. ja 
kers J E Suhonen 1. 3. ylennetty ylikersan-

tiksi. 
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RA N N I K K O T Y K I S T Ö K O U L U 

Talven selkä on taittunut. Santahaminan fa-
saanit ovat selviytyneet hengissä. Kurssit ovat 
(hetkeksi) päättyneet ja opettajilla on ollut 
tuokio aikaa huoahtaa ennen uusien alkamista. 

54. Kadettikurssin rtlinja päättyi koulussam-
me 15. 3. kuuden aselajimme kadetin vielä ker-
ran siirtyessä KadK:n suojiin ja sieltä edelleen 
joukko-osastoihinsa. Aselajikauden parhaaksi 
selviytyi kad S Tiusanen. Menestyksekkäim-
min koko kurssin huomioon ottaen suoriutui 
kuitenkin kadkers P Malmberg sijoittuen kii-
tettävällä arvosanalla toiseksi kurssillaan. Par-
haat palkittiin stipendein ja miekoin. Vielä 
kerran rehti käden puristuksemme. 

19. 3. oli koulussamme taas aihetta juhlaan. 
Aselaj itarkastaj amme, eversti Verasen kehotus-
sanojen myötä siirtyi joukko-osastoihinsa kuu-
sikymmentäviisi upseerikokelasta. Päättynyt 
ru-kurssi 132 oli viimeinen MeriSK:n suojissa 
toiminut RtK:n kurssi. 

Kurssien väli oli kuumeisten siirtotoimenpi-
teiden aikaa 3. 4. asti, jolloin Ru-kurssi 133 
aloitti toimintansa RtK:n yhteydessä, Santaha-
minassa, uusituissa ja ajanmukaisissa kasarmi-
tiloissa. Toiveemme tältä osin olivat käyneet 
toteen. 

Koulutus kursseillamme tiivistyy kevään 
myötä. 20. 4. alkaen koulutamme kahtakym-
mentä kokelasta tiedustelu-upseereiksi ja 4. 5. 
tulevat hoiviimme kolme aselajikadettia 55. 
Kadettikurssilta. Olisimme saman tien ottaneet 
useampiakin. Aliupseerien peruskurssi 29/111 
pyörähtää käyntiin 28. 7. 

Sotilasopetuslaitoksemme henkilökunta on 
pysynyt ennallaan, mutta suurehkoja muutok-
sia on odotettavissa lähinnä upseereiden osalta 
kurssitoiminnasta johtuen syksyn aikana. Jos 
me silloin joudumme iskemään suonta teiltä, 
arvoisat joukko-osastot, älkää toki pahastuko 
-— mehän koulutamme teille. 

Kuvassa 54. Kadettikurssin rannikkotykistökadetit opinahjossaan. (Vas) Kadetit H Strang, T 
Ylönen, K Kakkonen, S Tiusanen, C-H Lanamäki ja kadkers P Malmberg. 
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Majuri 
P. Knuuttila 

Johdanto 
Lähes kaikille rannikkotykistössä koulutuk-

sensa saaneille on vuosien kuluessa käynyt tu-
tuksi Suomenlinnassa sijaitseva MeriSK:n tyk-
kihalli, jonka toiseen puoliskoon oli sijoitettu 
rannikkotykistön ainoa tykkihalli. Hallia oli 
alunperinkin tarkoitus käyttää vain tilapäises-
ti ja sen mukaisesti se oli myös sisustettu ja 
varustettu. Hahmotelmia ja suunnitelmia uutta 
koulutushallia silmälläpitäen tehtiin runsaan 
vuosikymmenen aikana. Käytännön pohjan 
suunnitelmille antoi kuitenkin vasta päätös 
RtK:n perustamisesta Santahaminaan ja ran-
nikkotykistön reserviupseerikoulutuksen siirtä-
misestä vuoden 1970 aikana MeriSK:n tiloista 
RtK:uun. 

1. Koulutushallin suunnittelu ja rakentaminen 
Koulutushallin lopullinen suunnittelu ja ra-

kentaminen lähtien alku kaavailujen lämmittä-
mättömästä tykkivajasta nykyiseen monipuoli-
sen koulutuksen mahdollistavaan rannikkotykis-
töhalliin (RtH) on sujunut varsin nopeasti. 
Kustannukset puristivat RtH:n ulkomitat 8 X 
16 X 33 metriin. Pienuudestaan huolimatta RtH 
on edellyttänyt varsin monipuolisen suunnitte-
lutyön, johon on osallistunut PlM:n rakennus-
suunnittelun lisäksi yksi arkkitehti- ja kaksi 
insinööritoimistoa. Tämän monitahoisen suun-
nittelun tarkkana ja uupumattomana koordi-
naattorina on toiminut pääesikunnan rannikko-
tykistötoimiston insevl B Heimbiirger, jota hy-
vällä syyllä voidaan pitää hallin varsinaisena 
"isänä". 

Hallin perustan rakentamiseen liittyviä töitä 
suoritettiin jo viime vuoden lopulla, mutta var-
sinainen hallin pystytys aloitettiin vasta tämän 
vuoden alusta. Hallin runkona ovat teräspalkit, 
joiden varaan puurakenteinen halli on pysty-
tetty. Halli on yhdistetty Santahaminan kauko-
lämpöverkkoon ja hallin ilmanvaihto on järjes-
tetty koneellisesti. 

Ensimmäisen RtK:n Santahaminassa koulu-
tettavan reserviupseerikurssin, joka alkoi 3. 4. 
1970, koulutukseen RtH ei valitettavasti ehdi 
sillä se valmistuu PlM:n nykyisten kaavailujen 
mukaan kesään mennessä. 

RA N N I K K O T Y K I S T Ö -
K O U L U N K O U L U T U S -
H A L L I V A L M I S T U M A S S A 

Täystehoiseen koulutuskäyttöön ei halli ole 
vielä silloin valmis, kun P1M luovuttaa sen 
RtK:lle. Halliin on RtK:n kytkettävä sisäiset 
puhelinyhteydet keskiöiden ja tykkien ja eri-
astisten komentopaikkojen välille. Hallin val-
mistumisen jälkeen tapahtuvaksi jää samoin 
vielä mm maalinliikkeen ja tulitoiminnan simu-
lointijärjestelmän, MTS-järjestelmän, koulutus-
olosuhteisiin virttäminen sekä 9 x 8 metrin me-
rivalvontakoulutustason rakentaminen. 

2. RtH:n suunniteltu koulutuskäyttö 
Halli ei ole kuten kuvistakin havaitaan pelk-

kä tykkihalli, vaan ampumatoiminnan kehys-
harjoitushalli. Hallissa on samaan harjoitukseen 
mahdollista yhdistää kaikki väliportaat patte-
riston komentajasta aina tykin suuntaajaan asti 
merivalvontaakaan unohtamatta. RtK:n suurim-
pia harjoituksia, kuten sotapelejä, varten RtH 
yhdistetään maakaapeliyhteyksin RtK:n luok-
ka- ja esikuntarakennuksiin. Tällöin voidaan 
RtH:n monipuolista komento verkkoa käyttää 
tehokkaasti myös patteristoa suurempien har-
joitusten läpivientiin. 

Laajimman käyttäjäkuntansa halli saa reser-
viupseerikurssista, jonka kehysharjoitusvaati-
mukset halli täyttää lähes ihanteellisesti. Tuli-
asemakoulutusta silmälläpitäen varustetaan 
halliin kevyt ja raskas keskiö sekä tykkiharjoit-
telujaos. Hallin toiseen päätyyn on varattu 
moottoroidun rannikkotykistön komentovau-
nuille kytkeytymismahdollisuus "kiinteän ran-
nikkotykistöpatteriston yhteyksiin". Näiden ko-
mentovaunujen saanti RtK:n koulutuskalustoon 
olisi hallin valmistuttua entistäkin tähdellisem-
pää. 

Tulen käytön ja tulenjohdon koulutukselle 
halli tarjoaa aikaisempaan verrattuna erinomai-
set mahdollisuudet. Patteristojohtoiseen komen-
toverkkoon voidaan yhdistää esim kaksi patte-
rin komentopaikkaa, kaksi meritulenjohtoase-
maa ja tarvittavassa määrin maatulenjohtoase-
mia. Lueteltujen komentopaikkojen ja tulenjoh-
toasemien keskinäinen ryhmittely ja yhdistä-
minen on mahdollista kulloistenkin koulutus-
vaatimusten puitteissa. Maastossa tapahtuva 
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maatulenjohtokoulutus voidaan samaten helpos-
ti kytkeä jommankumman keskiön "työllistä-
jäksi" käyttämällä viestiyhteytenä radioita, jota 
varten halli on varustettu kahdella radiomas-
tolla, ja / ta i vetämällä kenttäkaapeliyhteys hal-
lin päädyn kenttäpäätteestä. 

Ratkaisevimmin uutta tulenjohtokoulutuksen 
suoritukseen tuo kuitenkin MTS-järjestelmä. 
Simulointijärjestelmällä jäljitellään pienois-
koossa yhden tai useamman maalin liikkeitä 
varsin laajalla merialueella erilaisissa valaistus-
ja näkyvyysolosuhteissa. Simulointi suoritetaan 
mittakaavassa 1:1000, jolloin pelialueeksi tulee 
noin 13 x 20 km. Maaliosastoon voi kuulua 
useita aluksia, joista kolmen suhteen on suori-
tettavissa varsinainen tulenjohto. Rajoituksen 
ovat määränneet kustannustekijät. Tulenjohto-
suorituksen lähtökohtatilannetta varten ajetaan 
maaliosasto noin 300 solmun nopeudella halut-
tuun kohtaan "merialueelle" ja valitaan maali-
osastolle haluttu kulkusuunta sekä nopeus, jo-
ka voi vaihdella 0—60 solmuun. Tämän jälkeen 
aloitetaan harjoitus tavalliseen tapaan. Halutut 
tähystysolosuhteet saadaan aikaan hallin, taus-
takulissin ja maalikelkan toisistaan riippumat-
tomalla portaattomalla valaistuksen säädöllä. 
Totuudenmukaista tulenjohtovaikutelmaa lisää 
se, että iskemät jäävät paikoilleen maalien liik-
kuessa valitulla nopeudella niiden suhteen ja 
että iskemäpatsaat häviävät näkyvistä koulut-
tajan valitseman sekuntiluvun jälkeen. Noin 
40 :n kolmen maalialuksen ympärille valitun is-
kemän lisäksi on kouluttajalla käytössään va-
lintanäppäimet myös osuman ja upotuksen 
osoittamiseksi. Iskemä itsessään on kaksi sent-
timetriä pitkä putkilamppu, joka hehkukieru-
kan sisältämää kärkeään lukuunottamatta on 
valkoiseksi maalattu. Noustessaan ylös lamppu 

syttyy 0,2—0,3 sekunniksi räjähdyksen kuvaa-
miseksi. 

Edellä kuvatun MTS-järjestelmän käyttäjänä 
toimii tulenjohtokouluttaja, jolla on edessään 
kaikki maaleja, niiden liiketekijöitä sekä hallin 
valaistusta ja iskemiä koskevat valintailmaisi-
met. Näiden avulla hän johtaa koulutusta ku-
ten aiemmin "matolaatikolla". Tulenjohtohar-
joitus voidaan myös halutulla hetkellä keskeyt-
tää iskemäyhdistelmän edellyttämän oikean ko-
mennon selvittämiseksi ja tästä tarvittaessa jat-
kaa entisillä maalin liiketekijöillä. Rannikko-
tykistön tulenjohtomenetelmien koko laajaa as-
teikkoa ei järjestelmä täysin kata, vaan koulut-
ta ja joutuu käyttämään apunaan arviomenetel-
missä matkakelloa ja apulaista entiseen tapaan. 

MTS-järjestelmällä voidaan tulenjohtajan li-
säksi kouluttaa varsin tehokkaasti myös keskiö-
tä. Leikkausmittaus liiketekij öitään suuresti 
muuttelevaan maaliin on myös helposti toteu-
tettavissa. Maalin suunnan ja nopeuden vaih-
telut pakottavat ampumajärjestelmän eri pis-
teissä toimivat arvojen lukijat ja seuraajat vaih-
televaan ja herpaantumattomaan työskentelyyn. 
Edellä kuvattu on yhtenä esimerkkinä niistä 
monista mahdollisuuksista, joita tulenjohdon ul-
kopuolisen ampumajärjestelmän kouluttamisek-
si voidaan saada aikaan MTS-järjestelmällä si-
muloimalla. 
Halli on jaettu kevyellä siirrettävällä välisei-
nällä kahteen osaan. Tällä ratkaisulla on halli-
tilat joustavasti mukautettavissa RtK:lle kou-
lutuskäyttöön tulevan aseistuksen muutoksiin. 
Seinä on lisäksi näkösuojana eri koulutusryh-
mien välillä. Kevyen tykkiharjoittelujaoksen li-
säksi asennetaan hallin keskiosaan kiinteästi 
152/45-C:tä täydellisesti vastaava 120 mmm 
Canet. RtK on myös valmiina ottamaan, jos 

V i i s t o k a t t o 

r . .. L i i k k u v a m a a l i a l u e 
S i m u l o i n t i j ä r j e s t e l m ä n . . 
, j a i s k e m a k e n t t a 
h o r i s o n t t i 

M e r i v a l v o n t a t a s o r . .. L i i k k u v a m a a l i a l u e 
S i m u l o i n t i j ä r j e s t e l m ä n . . 
, j a i s k e m a k e n t t a 
h o r i s o n t t i 

T u l e n j o h t o a s e m a 
P a t t e r i s t o n 
k o m e n t o p a i k k a 1 " — 11 I II 

E l e m e n t e i s t ä k o o t t u S i m u l o i n t i j ä r j e s t e l m ä n 
s i i r r e t t ä v ä v ä l i s e i n ä o h j a u s p u l p e t t i / 0 

T u l e n j o h t o a s e m a 
P a t t e r i s t o n 
k o m e n t o p a i k k a 

Hallin a s e o p e t u s - j a 
k o r j a a m o puo l i 

Hallin t y k k i k o u l u t u s p u o l i / / J j 

( t y k k i h a r j o i t t e l u j a o s / / J r 

j a 1 2 0 / 4 5 - C ) f T ^ r 
R a s k a s k e s k i ö 

R s k iön 
t a s o -
h u o n e 

M i t t a u s -
v ä l i n e -
v a r a s t o 

E k e r r o s 

RtK.-n t u l e v a n kou lu tushal l in p i tuusle ikkaus 

(hallin e te l änpuo le i nen seinä a j a t e l t u poistetuksi) 

I k e r r o s 

K e r r o k s e s s a o n l i s ä k s i : 

- k e v y t k e s k i ö 

- V V C - t i l a t 

- ha l l in h o i t a j a n h u o n e 

- k i e r r e p o r t a a t 

( - k ä y t ä v ä t ) 

H k e r r o s 

K e r r o k s e s s a on l i s ä k s i : 

- m e r i v a l v o n n a n t a s o h u o n e 

- k o l m e h u o n e t t a , j o i t a v o i d a a n . 

k ä y t t ä ä t u l e n j o h t o a s e m i n a t a i 

p a t t e r i n k o m e n t o p a i k k o i n a 

- k i e r r e p o r t a a t 

(- k ä y t ä v ä t ) 

E k e r r o s 

K e r r o k s e e n j o h t a a k i e r r e p o r t a a t 

175 



aselajin johto sen sallii, sähköistetyn tornitykin 
halliinsa, jolloin opetus kaikilla kiinteän ran-
nikkotykistön tykkikalustoilla olisi mahdollista. 
Hallin toinen puoli on tällä hetkellä tarkoitettu 
lähinnä rannikkotykistön liikuteltavan kaluston 
opetukseen. 

Hallin pääsisäänkäytävän eteen tulevalla va-
laistulla ja tasatulla 15 X 20 metrin alueella 
voidaan opettaa ja käsitellä sitä kalustoa, joka 
ei kunnolla halliin mahdu. 

Loppulause 
RtH:n valmistuttua täytyy vain toivoa, että 

hallin suunnittelussa ja rakentamisessa on osat-
tu katsoa resurssimme huomioiden riittävän pit-
källe tulevaisuuteen, jotta RtK:n antama kou-
lutus paranisi myös suhteessa alati teknillisty-
vään aikaamme. 

SUOMEN MERIVAKUUTUS OY 

Et. Esplanadikatu 12 

Helsinki 13. Puh. 15 166 

HELSINGIN OSAKEPANKKI 

AURAN PANIMO OY 

Turku 

Nykyinen näkymä hallin sisätiloista. 

Kansallis-Osake-Pankki 

OY MERIKIITO AB 

Helsinki 

U N I O N O L J Y O y 

12 

Merisotakoulun 20. Upseerikurssi (4. 11. 
1949—1. 3. 1950) kokoontui 7. 3. 1970 kurssin 
päättymisen 20-vuotisjuhlallisuuksien, tutustu-
mistilaisuuksien ja yhteisten muistojen mer-
keissä vaalimaan jo aikaisempien kokoontumi-
sien perusteella voimakkaaksi osoittautunutta 
aitoa yhteenkuuluvaisuuden tunnettaan. Päi-
vän tilaisuuksiin osallistui puolet kurssin alku-
peräisestä vahvuudesta. Pidettyjen koulutta-
jien, everstiluutnanttien L u o v a n ja S i l -
v a s t i n, läsnäolo oli omiaan juhlistamaan mie-
luisasti muistojen joukkoon jäänyttä kokoontu-
mista. 

Juhlapäivän monitahoinen ohjelma alkoi 
kurssin edustajien puheenjohtajansa, teatteri-

ohjaaja Keijo K o m p a n johdolla suoritta-
malla kunniakäynnillä ja seppeleenlaskulla Hie-
taniemen sankarihaudalla. 

Upinniemen varuskunta moderneine tutustu-
miskohteineen, saunomis- ja uintimahdollisuuk-
sineen (mistä kaikesta lämpimät kiitokset isän-
nille) sekä miellyttävine iltajuhlan viettomah-
dollisuuksineen tarjosi kerrassaan erinomaiset 
puitteet kurssin merkkipäivään liittyville "ju-
nailuille" ja ennenkaikkea pääasialle: 20 vuotta 
sitten solmittujen toveruussiteiden vaalimisel-
le. Tuota toveruutta symbolisoi mieluisasti saa-
tu muistolahja, jonka järjestäji in kohdistamme 
lämpimät kiitokset. Näkemiin jälleen viimeis-
tään 5:n vuoden kuluttua, silloin neljännesvuo-
sisataisjuhlan merkeissä. (ML) 

Merisotakoulun 20. Upseerikurssi kouluttajineen 20 vuotisjuhlassaan 7. 3. 1970. Keskellä istu-
massa kurssin johtaja evl Harri Luova, oppilaskunnan puheenjohtaja ohjaaja Keijo Komppa 
sekä torjuntalinjan johtaja evl Pentti Silvast. 

Holming Oy, Rauma Finnexpress Oy 

176 



R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N K I L T A 
Rannikon Puolustajain Kilta ry:n sääntömää-

räinen vuosikokous pidettiin 24. 3. 1970 Helsin-
gissä ravintola Mercurin kokoussalissa. Tilai-
suuteen osallistui ilahduttavan runsas, yli vii-
sikymmenhenkinen osanottaj aj oukko. 

Kokouksen avasi Killan puheenjohtaja Erkki 
Tuuli todeten yleisen kiinnostuksen kiltatoimin-
taa kohtaan olevan lisääntymässä samoinkuin 
kiinnostus maanpuolustukseen ja maanpuolus-
tushenki yleensäkin on voimistumassa. Puheen-
johtaja lausui myös ilonsa rannikonpuolustaj a-
veteraanien, kenrl Valveen, kenrm Karvisen ja 
ev Lyytisen sekä rannikkotykistön tarkastajan 
eversti Verasen läsnäolosta. 

Kokous kunnioitti hetken hiljaisuudella 20. 3. 
1970 kuolleen Turunmaan Killan perustajajäse-
nen ja ensimmäisen puheenjohtajan kapteeni 
evp John Verannon muistoa. 

Kokous jatkui Erkki Tuulen puheenjohdolla 
käsitellen toimintakertomuksen, tilikertomuk-
sen, toimintasuunnitelman sekä tulo- ja meno-
arvioehdotuksen, jotka vuosikokous hyväksyi 
myöntäen johtokunnalle samalla tili- ja vastuu-
vapauden. Toimintakertomuksessa todettiin toi-
minnan kuluneena vuonna aktivoituneen niin, 
että toiminta on saavuttanut ne tavoitteet, jot-
ka sille on asetettu. Helsingin, Turunmaan ja 
Kymenlaakson Kiltojen toiminta oli kiitettävän 
vireätä ja ilolla on voitu panna merkille myös 
Rauman Killan toiminnan merkittävä elpymi-
nen. Toimintasuunnitelmaksi vuodelle 1970 hy-
väksyttiin seuraava: 

Rannikon Puolustajain Kilta jatkaa yhdek-
säntenä toimintavuotenaan 1970 toimintansa ke-
hittämistä siten, että killan toiminta saatetaan 
mahdollisimman monen rannikon puolustajan 
tietoon ja että toiminta järjestetään kaikkia ikä-
ryhmiä kiinnostavaksi. 
1. Yhteistoiminnan jatkaminen muiden joukko-

osastokiltojen kanssa keskusjärjestön kautta 
sekä yhteydenpito kaikkiin samalla linjalla 
toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin. 

2. Paikalliskiltoj en toiminnan aktivoiminen si-
ten, että kiltatilaisuuksia voidaan lisätä. Pai-
kalliskiltoj en ja paikallisten joukko-osasto-
jen yhteistoiminta pyritään saamaan entistä 
kiinteämmäksi ja vilkkaammaksi. Toimimat-
tomat paikalliskillat pyritään käynnistämään 
Keskuskillan toimesta. 

3. Keskuskillan palvelumuotojen (tiedotus-, 
esitelmä- ja kurssitoiminta) kehittäminen 
paikalliskiltoj en tukemiseksi ja kokonaistoi-
minnan koordinoimiseksi. 

4. Uusien kiltatoimintamuotojen kehittäminen 
mm asuntorakennustoiminnan, nuorisotoi-
minnan, näyttelyosallistumisten, työpaikka-
ohjauksen ja paikalliskiltoj en välisen kilpai-
lutoiminnan aloilla. 

5. Rannikon Puolustajain Päivän järjestäminen 
Santahaminassa 30. 8. 1970 ja osallistuminen 
mm Joukko-osastojen valtakunnallisen 
maanpuolustuspäivän tilaisuuksiin (mm 
näyttely) Turussa 14. 6. 1970. 

6. Rannikon Puolustaja-lehden julkaiseminen 
yhteistoiminnassa RtUY:n kanssa siten, että 
lehdessä olevaa kiltainformaatiota lisätään 
ja lehteen sisällytetään entistä enemmän 
rannikon puolustuksen kehittymistä käsitte-
levää aineistoa. Lehden taloutta tuetaan te-
hostamalla ilmoitushankintaa sekä avustuk-
sin. 

7. Killan taloudellisen tilan kohentamiseen 
tähtäävät toimenpiteet. 

Jäsenmaksuksi hyväksyttiin varsinaisilta jä-
seniltä 7 mk /v (josta 4 mk paikalliskillalle ja 3 
mk Keskuskillalle) ainaisjäseniltä 70 mk ja 
kannattavilta jäseniltä 70 mk/v. 

Killan puheenjohtajaksi valittiin yksimieli-
sesti edelleen Erkki Tuuli. 

Kun johtokuntaan oli valittu jäsenet erovuo-
roisten tilalle, tuli johtokunnan kokoonpanoksi 
seuraava: Norman Simonen, Yrjö Heinonen, Kai 
Rydman, Johan Sundström, Pentti Brunila, 
Heikki-Veli Seppälä, Erkki Puhakka, Matti 
Jäntti, Reijo Malinen ja Raimo Vauhkonen. 

Norman Simonen selosti 30. 8. 1970 Helsingin 
Killan Santahaminassa järjestämän Rannikon 
Puolustajain Päivän ohjelmaa, johon mm tullee 
sisältymään runsaan tunnin mittainen kapt evp 
Saarnialan ja HelSK:n esittämä sotilasaiheinen 
musiikkirapsodia. 

Jouko Salin selosti nuorisotoimikunnan toi-
mintasuunnitelmaa, johon sisältyivät mm nuo-
risolehti, keskustelutilaisuudet, excursiot, tem-
paukset, lastenjuhlat, laivatanssiaiset, luolaillat, 
matkat koti- ja ulkomaille ja erilainen urheilu-
toiminta. Toivoa sopii, että tämän idearikkaan 
suunnitelman toteuttamisessa olisi purjeissa 
myötätuuli. 

Puheenjohtajan päätettyä virallisen kokouk-
sen esitelmöi rannikkotykistön tarkastaja, 
eversti Eero Veranen aiheesta "Rannikkopuo-
lustuksen kehittymisnäkymiä 1970-luvulla", to-
deten rannikkopuolustuksen tärkeän aseman 
kokonaismaanpuolustuksessamme ja valottaen 
uusien suunnitelmien vaikutusta rannikkotykis-
töaselajin kehittymiseen. 
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Rannikon Puolustajain Helsingin Killan vuo-
sikokous pidettiin 24. 3. ravintola Mercurissa. 

Kokouksen avasi Helsingin Killan puheen-
johtaja N Simonen mainiten avaussanoissaan 
mm seuraavaa: 
— Helsingin Kilta on nyt saanut toisenkin ni-

mikkojoukko-osaston, Rannikkotykistökou-
lun Santahaminassa, 

— killan jäsenmäärä on hieman taantunut päät-
tyneen toimintavuoden aikana kun luette-
losta on poistettu joitakin jäseniä, jotka ei-
vät toistuneista kehoituksista huolimatta ole 
suorittaneet j äsenmaksuaan, 

•— on tullut tavaksi tuontuostakin mainita, että 
killan riveihin kaivataan uutta, nuorta verta, 
joka toivomus edelleenkin pätee. Vähintäin 
yhtä tärkeätä olisi, että mahdollisimman mo-
ni upseeri ja aliupseeri liittyisi killan jäse-
neksi ja osallistuisi killan järjestämiin tilai-
suuksiin. Tällainen yhteydenpito entisiin 
alaisiin varmaankin korvautuisi korkoineen 
joskus tulevaisuudessa, 

-— vastaavat kiltayhdistykset Ruotsissa ja Nor-
jassa ovat lähettäneet tervehdyksiään ja sa-
malla pari numeroa järjestölehtiään. Terveh-
dyksiin on vastattu lähettämällä heille kol-
me viimeisintä tämän lehden numeroa. 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin N 
Simonen ja sihteeriksi K Pyyskänen. 

Rannikon Puolustajain Killan puheenjohtaja, 
pääjohtaja Erkki Tuuli käytti puheenvuoron 
johtokuntamme jäsenen H Hessin pitkäaikai-
sesta ja ansiokkaasta toiminnasta Helsingin Kil-
lan hyväksi ojentaen hänelle Killan hopeisen 
ansiolevykkeen omistuskirj öineen. 

Varsinainen kokous jatkui tämän jälkeen sen 
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisella. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin J Väisänen ja 
U Rautio. Äänten laskijoita ei katsottu tarvitta-
van. Esitettiin killan toiminta- ja tilikertomuk-
set, jotka hyväksyttiin myöntäen tili- ja vastuu-
vapaus. Keskuskillan johtokunnan esityksen 
mukaisesti päätettiin korottaa jäsenmaksut, 
vuosijäsenen 7 ja ainaisjäsenen 70 markaksi. 
Korotustarve johtuu mm tämän lehden toimi-
tuskustannusten ja postimaksujen kohoamisen 
vuoksi. Toimintasuunnitelma esitettiin ja hy-
väksyttiin. 

Tulevaksi toimintavuodeksi valittiin puheen-
johtajaksi yksimielisesti edelleen evl N Simo-
nen. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet valittiin 
uudelleen paitsi että H Silventoisen tilalle va-
littiin Erkki Sakari Kohonen. Tilintarkastajik-
si ja heidän varamiehikseen päätettiin valita 
samat henkilöt, jotka hoitavat keskuskillan vas-
taavat asiat. 

Puheenjohtaja ilmoitti, että johtokunta on ko-
kouksessaan päättänyt kutsua killan yhdysmie-
heksi ltn H Niskan Rannikkotykistökoulusta. 

Osoitteita: 
Puheenjohtaja N Simonen 

Porintie 2 E HELSINKI 35 
Puh 452 310 

Rannikon Puolustajain Turunmaan Killan 
vuosikokous pidettiin 18. 2. 1970 Turun Varus-
kunnan upseerikerholla. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi eversti Y Pohjanvirta ja sihteerinä 
O Karlsson. 

Kokouksen tultua todetuksi laillisesti kokoon-
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, päästiin käsik-
si varsinaisiin kokousasioihin. Toiminta- ja ti-
likertomukset hyväksyttiin sellaisenaan ja joh-
tokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 
Puheenjohtajakysymyksen tullessa esille, kiel-
täytyi kiltaosaston monivuotinen puheenjohta-
ja Harry Ignatius enää vastaanottamasta pu-
heenjohtajan tehtäviä lisääntyneiden työasioit-
tensa vuoksi. Syntynyttä tilannetta tarkasteltiin 
puolin ja toisin. Kun ratkaisua kysymykseen ei 
löytynyt, keskeytettiin kokous ja siirryttiin 
nauttimaan kiltaosaston tarjoamat kahvit, sekä 
vapaan keskustelun merkeissä pohtimaan tilan-
netta. 

Kun kokousta kahvin jälkeen ryhdyttiin jat-
kamaan, oli puheenjohtajakysymyskin ratken-
nut ja osaston uudeksi puheenjohtajaksi valit-
tiin oikeustieteen ylioppilas Reijo Malinen. 
Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Kaija So-
kajärvi, Margit Schäfer, Harry Ignatius, Olavi 
Karlsson, Arthur Cajander, Albert Heino, Mau-
ri Luukanen, Juhani Simonen, Pentti Saarinen 
ja Heikki Peltonen. 

Varsinaisten kokousasioiden päätteeksi kes-
kusteltiin kiltatoiminnan eri muodoista ja ni-
menomaan siitä, miten mahdollisimman moni 
rannikkojoukoissa palvellut saataisiin kiltatoi-
minnan piiriin ja varsinkin sen nuorempi polvi. 
Vielä kokouksen päätyttyäkin näytti asia olleen 
keskustelluin aihe. 

Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa va-
littiin osaston varapuheenjohtajaksi Olavi Karl-
son, rahastonhoitajaksi Albert Heino, ohjelma-
toimikunnan puheenjohtajaksi Margit Schäfer 
ja sihteeriksi Heikki Peltonen. 
Osoitteita: 
Reijo Malinen Uudenmaankatu 10 B 60 

Puh virka 330 711, koti 18 961 
Heikki Peltonen Rykmentintie 64 I 118 

Puh virka 305 150, koti 355 797. 

Rannikon Puolustajain Killan sihteerin osoite 
muuttuu. 
1. 5. 1970 alkaen on osoitteena: 
Kanteeni T Sario 
E/HanRPsto 
HANKO 
Puhelin: Hanko Rannikko 66 
Postia voi edelleen lähettää myös osoitteella 
Pohjoinen Hesperiankatu 37 A 8 
HELSINKI 26 

Sihteeri K Pyyskänen 
Kivihaantie 9 C HELSINKI 31 
Puh 581 649 

Rah hoit H Hess 
Silkkikutomo 
Aleksanterinkatu 15 HELSINKI 10 
Puh 665 057 
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Maanpuolustuskiltojen keskusjärjestön Jouk-
ko-osastokiltojen valtakunnallinen vuosikokous 
pidettiin lauantaina 18. 4. 1970 Pääesikunnan 
keskuspavilj ongissa. Kokouksessa hyväksyttiin 
järjestölle uusi nimi, Maanpuolustuskillat ry. 

Kiltaneuvoston puheenjohtajaksi valittiin 
kansleri Klaus Wariksen jälkeen pääjohtaja 
Tapio K o s k i Rannikon Puolustaj ain Killasta 
ja varapuheenjohtajaksi pääjohtaja Eero Salo-
vaaran (RP-Kilta) jälkeen professori Samuli 
S u o m e l a . Kiltahallituksen uudeksi puheen-
johtajaksi kommodori Kullervo Killisen jälkeen 
valittiin yhteiskuntatieteiden tohtori Osmo A 
W i i o ja varapuheenjohtajaksi johtaja K H 
Pentt i . 

Rannikon Puolustaj ain Killasta valittiin hal-
litukseen edelleen pääjohtaja Erkki T u u l i ja 
kiltaneuvostoon edelleen johtaja Sulo V ä r t ö . 

Maanpuolustuskillat ry:n valtakunnallinen 

maanpuolustusjuhla pidetään tänä vuonna Tu-
russa sunnuntaina 14. 6. Juhla alkaa kello 10 
seppeleenlaskulla sankarihaudoille, juhlajuma-
lanpalvelus on kello 12 Turun tuomiokirkossa 
ja pääjuhla alkaa Turun Urheilupuistossa kello 
14. 

Tilaisuuden tarkemmasta ohjelmasta ja kulje-
tuksista Turkuun tiedotetaan paikalliskilloille 
heti kun yksityiskohdat saadaan täsmennetyksi. 

Juhlan yhteyteen on suunniteltu kiltanäytte-
lyä, johon toivotaan kunkin paikalliskillan ta-
valla tai toisella osallistuvan. 

Rannikon Puolustajain Killan hopealevyke 
luovutettiin puolustusvoimain komentajalle, 
kenraali K O Leinoselle 23. 4. 1970. Luovutuk-
sen suorittivat Killan puheenjohtaja Erkki Tuu-
li, varapuhenjohtaja Norman Simonen ja ran-
nikkotykistön tarkastaja eversti Eero Veranen. 

I N M E M O Rl A M 
kapteeni evp John F Veranto 

Äkillisen sairauden murtamana kuoli Turus-
sa 20. 3. 1970 kapteeni evp John Felix V e r a n -
t o (ent Fridell). 10. 10. 1905 syntynyt, vuodes-
ta 1925 rannikkotykistöaselajissa palvellut kap-
teeni Veranto tunnetaan aselajissa erityisesti 
rintamasotilaana, joka linnakkeen ja komppa-
nian päällikkönä sekä pataljoonan komentajana 
kunnostautui sotiemme raskaissa rannikkotais-
teluissa Viipurinlahdella. 

Puolustusvoimien palveluksesta kapteeni Ve-
ranto erosi vuonna 1954 RT 2:n huoltopäällikön 
tehtävistä. 

Kiltatoiminnan piiriin hän tuli heti kiltatoi-
minnan alkaessa ollen Rannikon Puolustajain 
Turunmaan Killan perustajajäsen ja ensimmäi-
nen puheenjohtaja sekä Keskuskillan hallituk-
sen jäsen. 

Ystävät kunnioittavat kapteeni Verannon 
muistoa tuntien hänessä menettäneensä kelpo 
toverin, urhoollisen sotilaan ja ansiokkaan kil-
ta- ja rintamamiesasioiden ajajan. 

Rannikon Puolustajain Killan vuotuinen merkkitapaus RANNIKON PUOLUSTAJAIN 
PÄIVÄ vietetään tänä vuonna Santahaminassa sunnuntaina elokuun 30 päivänä kello 
11.00 alkaen. Järjestäjänä toimii Helsingin Kilta. Juhlatilaisuuden ohjelma tulee ole-
maan monipuolinen ja arvokas. Kuljetukset Santahaminaan tapahtuvat Helsingin kau-
pungin liikennelaitoksen linja-autoilla. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta annetaan kesän 
kuluessa. Nyt on jo kuitenkin syytä merkitä päivä visusti muistiin ja pyrkiä varaamaan 
aikaa niin, että voi koko perheen voimalla osallistua kiltajuhlaan. 

RAUMA-REPOLA OY 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N T E H T Ä V Ä T 
JA L I N N O I T T A M I N E N 

Linnoittamiskysymykset rannikoillamme ovat 
näytelleet merkittävää osaa jo siitä lähtien, kun 
viikingit tekivät kaupankäyntiin liittyvinä yllä-
tyshyökkäyksiään saaristosta mantereelle. Lin-
noittamisen päämäärä on niistä ajoista nykypäi-
viin ollut jokseenkin sama, taisteluvälineiden 
toimintamahdollisuuksien parantaminen sekä 
suojan antaminen vihollistulen, sään ja muiden 
vastaavien tekijöiden vaikutuksilta. Linnoitta-
miseen vaikuttavia tekijöitä ovat siten ensisi-
jaisesti joukon tehtävä sekä joukkoon kohdis-
tuvan tulen vaikutus. 

Rannikkotykistön kiinteät taisteluasemat 
mahdollistavat linnoittamistöiden suorittamisen 
rauhan aikana. Tämä, suuri suojan tarve, saa-
riston aiheuttamat kalliit rakentamiskustannuk-
set sekä määrärahojen niukkuus aiheuttavat 
sen, että vain vähäinen osa linnoittamistarpees-
ta voidaan vuosittain tyydyttää. Tästä syystä 
useat linnakkeet ovat koostuneita eri kausien 
linnoitteista, joita on pyritty mahdollisimman 
tehokkaasti käyttämään hyväksi. 

Asevaikutusten muuttuessa ovat myös linnoit-
teelle asetettavat vaatimukset muuttuneet. Jo-
kaiselle lienee slvää, että 1700-luvun linnoit-
teilla on vain estearvoa. Mitkä sitten ovat tä-
män hetken vaatimukset ja millä tavoin aikai-
semmat linnoitteet vastaavat näitä vaatimuksia? 

Puolustuslaitoksen eri aselajien kehittämisen 
tavoitteihin on asetettu kyky ensisijaisesti tor-
jua alue- ja ilmatilaloukkaukset sekä pieneh-
köin voimin suoritettava yllätyshyökkäys. Tois-
sijaisesti, kuitenkin rinnan edellisten kanssa, 
kehitetään kykyä käydä puolustustaistelua kai-
kin liikekannalle pantavin voimin. Tämän mu-
kaisesti rannikkotykistön tehtävänä on ensisi-
jaisesti torjua mereltä suuntautuvat aluelouk-
kaukset ja yllätyshyökkäykset yhdessä muiden 
rannikolla olevien joukkojen kanssa. 

Yllätyshyökkäyksen periaatteena on nopeas-
ti ja yllättäen päästä tavoitteeseen vastustajan 
ennättämättä saada puolustustoimenpiteitään 
täydessä laajuudessa käyntiin. Yllättävimmässä 
tapauksessa joukot voivat olla täysin rauhan 
ajan kokoonpanossa. On oletettavissa, että suur-
poliittisista syistä hyökkääjä käyttää vain ta-
vanomaisia aseita. Ydinräjähteet ja voimak-
kaimmat taistelukaasut eivät siten kuulune 
hyökkääjän aseistukseen. Hyökkäys kohdistuu 
ensisijaisesti valtakunnan tärkeimpiin hallin-
nollisiin ja sotilaallisiin kohteisiin. 

Rannikolla yllätyshyökkäys alkanee linnak-
keisiin kohdistuvin lentohyökkäyksin, joiden 
tarkoituksena on lamauttaa linnakkeiden tykis-
tö. Tykkien kantalinnoitetut tuliasemat pyritään 
tuhoamaan lentokoneraketein. Tulenjohtoase-
mat joutunevat napalmhyökkäysten kohteiksi. 
Tuho- ja lamauttavaa vaikutusta täydennetään 
pudottamalla palopommeja, jotka sytyttävät 
puiset rakennukset ja metsän tuleen. Lento-
hyökkäyksiä saattaa seurata helikopterein suo-
ritettu maahanlasku linnakkeen valtaamiseksi. 

Ylläkuvatusta iskusta selviytyminen edellyt-
tää, että rannikkotykkien tuliasemat saadaan 
haavoittuvalta pinta-alaltaan pieniksi. Nykyiset 
kirnumaiset tykkipesäkkeet tarjoavat hyvän 
suojan lentopommeja, laivatykistöä sekä ohjuk-
sia vastaan, koska tuhoutuminen edellyttää osu-
maa asepesäkkeeseen. Lentokonerakettien huo-
mattavan pienen hajonnan vuoksi ei tavanomai-
sen tuliaseman antamaa suojaa voida pitää riit-
tävänä. Suojaa ei kuitenkaan voida lisätä toi-
minnan kärsimättä. 

Suojaa voidaan sen sijaan lisätä maastoutta-
malla ja valelaittein. Rakettihyökkäyksessä len-
täjällä on aikaa tähtäämiseen noin pari sekun-
tia, missä ajassa hyvin maastoutetun kohteen 
löytäminen saattaa olla vaikeaa. Kolmantena ja 
ehkä parhaana mahdollisuutena on tornitykkien 
rakentaminen, jolloin tornirakenne sallii pesäk-
keen rakentamisen kapeaksi ja siten vaikeasti 
haavoittuvaksi. 

Kantalinnoitettujen tulenjohto asemien taiste-
lukestävyyttä vähentää sisäkantamittarien suu-
ri haavoittuvuus. Tutkahäirinnän vuoksi sisä-
kantamittaus lienee pääasiallisin mittaustapa. 
Suojan lisääminen on mahdollista ainoastaan 
ottamalla mittausvälineeksi laser. 

Lentohyökkäyksen aikana syttyvät tulipalot 
voivat tuhota maanpäälliset palavat rakenteet. 
Sen vuoksi on toiminnalle välttämättömät tar-
vikkeet saatava osuman ja tulen kestäviin suo-
jiin. Samoin henkilöstöllä on oltava suojatilat. 
Maahanlaskujen suojaamiseksi on rakennettava 
ainakin kenttälinnoitettuj a pesäkkeitä maahan-
laskuun soveltuvien kohteiden ympärille. 

Yllätyshyökkäyksen torjunnan onnistuminen 
vaatii nopeaa ja varmaa johtamista. Tämä edel-
lyttää linnoitettujen ja varmoilla yhteysväli-
neillä varustettujen johtamispaikkojen rakenta-
mista. Johtamispaikkaan on liitettävä linnoitet-
tuja asepesäkkeitä. Koska linnoittamisen on 



edistettävä joukkojen toimintamahdollisuuksia, 
ovat linnoittamisen suunnittelun perusteena yl-
lätyshyökkäyksen torjunnan taistelusuunnitel-
mat ja käytettävissä olevat voimat. Linnoitta-
misen kiireysjärjestyksessä ensimmäisinä ovat 
siten tärkeimpien suuntien runkokokoonpa-
noisten yksiköiden tykistön tuliasemat ja joh-
tamispaikat. 

Toisen kehittämistavoitteen, kaikin liikekan-
nalle pantavin voimin suoritettavan puolustus-
taistelun edellyttämät linnoittamistyöt, jäävät 
siten toissijaisiksi. Toisaalta linnoittamistarve 
tällöin on edellistä huomattavasti suurempi 
joukkojen suuremman määrän sekä tulivaiku-
tuksen kasvun vuoksi. Ensimmäisenä tavoittee-
na voidaan kuitenkin pitää henkilöstön suojaa-

mista sirpalevaikutuksilta käyttämällä mm val-
misosarakenteita sekä aikaisemmin tehtyjä lin-
noitteita, louhittuja kuoppia, kallion halkeamia 
jne. Näitä, samoin kuin pienehköjä kantalinnoit-
tamistöitä, voitaneen tehdä joukkojen omin voi-
min. 

Yhteenvetona edellisistä voidaan todeta, että 
linnoittaminen osana aselajin koko toiminnasta 
on ensisijaisesti suunnattava yllätyshyökkäyk-
sen torjunnan mahdollistamiseksi, missä vähäi-
sen henkilöstön käyttöön on saatava paras käy-
tettävissä oleva ja parhaiten suojattu välineistö. 
Muiden joukkojen tarvitsemaa suojaa on paran-
nettava tilapäisin ja joukkokohtaisin toimenpi-
tein odottamatta kantalinnoittamista. 

VALTION PUKUTEHDAS 
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