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Rannikkopuolustuksesta 

Itämeren piirissä 

Rannikkopuolustuksesta Itämeren piirissä — ajattelua, suunnittelua, toimintaa ja 
tekniikkaa 
Mitä on nykypäivän rannikkopuolustus? Mikä on sen asema maanpuolustuksen 
kokonaisuudessa? Miten sitä on toiminta-ajatuksellisesti ja teknisesti pyrittävä ke-
hittämään, jotta jokapäiväisen valmiuden vaatimus joustavasti kytkeytyisi pitkän 
tähtäyksen suunnitteluun? Nämä ovat eräitä keskeisiä kysymyksiä, joihin liittyviä 
näkökantoja ja ajatuksia on vuosien mittaan pyritty esiintuomaan lehtemme pals-
toilla. 

Rannikkopuolustuksemme on viime vuosina ollut varsin voimakkaan uudistu-
misprosessin alaisena mm. teknillisesti, mikä on ilolla todettava ja toivottava tälle 
uudistumiselle suotuisaa myötätuulta. 

Tämän numeromme tarkoituksena on valottaa oman rannikkopuolustuksemme 
asemaa, tehtäviä ja suoritetvaatimuksia nykyajan maanpuolustuksemme kokonais-
kuvassa. Oma mielenkiintonsa vertailumielessä on ymmärrettävästi sillä miten 
naapurimme näkevät vastaavat kysymykset ja minkälaista on yleensä rannikko-
puolustusta koskeva ajattelu Itämeren piirissä. Tässä tarkoituksessa on nume-
roomme sisällytetty myös eräiden muiden Itämeren piirin valtioiden asiantuntijoi-
den selvityksiä ja ajatuksia rannikkopuolustuskysymyksistä. 

Alkanut vuosi on "Rannikon Puolustajan" perustajajulkaisuyhdistyksen, Ran-
nikkotykistön Upseeriyhdistys ry:n 40-vuotisjuhlavuosi, jonka vuoksi syksyn ensim-
mäinen numero eli n:o 3/73 tulee ilmestymään juhlanumerona. Kuten tässä nume-
rossa olevasta toimitusneuvoston vetoomuksesta ilmenee, julkaisumme taloudelli-
nen tila on edelleen heikko, jonka johdosta rannikkopuolustusväen toivotaan "kan-
tavan kortensa kekoon" lehden jatkuvan ilmestymisen turvaamiseksi ajankohtai-
sista vaikeuksista huolimatta ja niiden eliminoimiseksi. 
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Näkemyksiä 
rannikkopuolustuksesta 

Otteita ma j . J . A. Niskan Vaasan Rann ikkopa t t e -
riston 20-vuotisjuhlassa p i tämästä esi telmästä. 

Rannikkojemme olemus ja merkitys 
Maamme rannikkoalueet r a jo i t tuva t etelässä 

ver ra t ta in kapeaan Suomenlahteen noin 300 k m : n 
pituudelta, I tämereen noin 250 km:n ja P o h j a n -
lahteen noin 700 km:n pi tuudel ta , jonka Vaasan 
edustalla Merenkurkun alue j akaa karkeas t i ot-
taen kahteen osaan. Ahvenanmaa ja siihen l i i t -
tyvä Turun suursaar is to e ro t tava t Se lkämeren 
I tämerestä , jonka muihin hall i tseviin sekä meihin 
vaikut taneihin ja vaikut tavi in maantieteel l is i in 
aluekokonaisuuksi in voidaan edelleen lukea H a n -
koniemi, Viron luoteisrannikko saar ineen sekä 
e te lämpänä Gotlanti ja t ietysti Tanskan salmet 
— suurpoli i t t inen alue. 

Meriemme ja r ann ikko jemme mui ta maan t i e -
teellisiä ominaisuuksia tuskin t a rv innee vaasa la i -
sille selvittää. Rii t täneet, kun toteaa et tä 
— tänä päivänä ei vielä kye t täne p i t ämään ka ik -

kia satamia ta lvisaikana taloudellisesti auki, 
— r ikkaan saar is tomme johdosta ve temme ovat 

mata la t — tosin sukel lusveneetkin voivat vielä 
operoida n. 20 m:n syvyisissä vesissä — ja va i -
keakulkuiset . Pohjan lahdessa on ku i tenkin 
ver ra t ta in niukast i saaria, mu t t a ka r ikko ja 
silti toki r i i t tävästi , 

— saariston luonne m u u t t u u mere l tä l ähes ty t -
täessä nopeasti siten, e t tä luotojen muodos ta -
ma kall iosaaristo vehreytyy puolustuksel l i -
sesti edulliseksi metsäsaaristoksi , 

— tä ten yksin soti lasmaantieteell isesti — p u h u -
ma t t akaan muis ta ta rkas te lunäkökohdis ta — 
m a a m m e saaristo on a inut laatuinen, jolle vain 
Ruotsin rannikol ta löytyy t i e t ty jä ver ta i lu-
kohtia sekä 

— parha iden meriväyl ien ja muiden sa tamaede l -
lytysten yhtymäkohdissa on syntynyt r u n -
saasti merenku lkukaupunke ja , joiden kau t t a 
pääosa (yli 30 Mtn) kaupas t amme kulkee. 

M e r i - ja a l u e v e s i r a j a s t a m m e , jo tka 
yleissääntöisesti r a j a a v a t 4 mpk :n (vajaa 7,5 km) 
leveän a luemeremme muodostamal la sen e tu reu -
nan ja samalla myös pääsääntöisest i itsenäiselle 
valtiolle kuu luvan suvereenisen val lankäytön 
alueelliset pui t teet "merimaantieteel l isest i" , muo-
dostavat kaikis ta r a jo i s t amme noin 40 %>. K a a -
kossa ja etelässä ni i tä vastassa ja lähinnä on 
Neuvostoliitto, joka kuu luu Varsovan liittoon, 
ja lännessä puolueeton Ruotsi. Niiden välissä, eli 
lounaassa myös Nato-maat , Läns i -Saksan ja 
Tanskan väli tyksellä u lo t tavat va ikutuksensa 
aluevesira j oihimme. 

R a n n i k k o j e m m e merk i tys m a a l l e m m e k i rkas -
tuu, k u n muis tamme, e t tä 
— m a a m m e pääkaupunk i , samal la t ä rke in teol-

l i suus- ja k a u p p a k e s k u s Hels inki on r a n n i -
kolla, 

— m a a m m e energia ta louteen merk i t t äväs t i k u u -
luvat , olevat ja suunni te l lu t ö l jyn ja los tamot 
ja yd invoimala t s i jo i t tuva t lähes yks inomaan 
rannikol le ja 

— rann ikko lään i emme kesk imäärä inen a sukas -
t iheys on suur i ja vaihte lee yli 15—103 h e n k i -
löön/km2 , k u n se kesk imäär in on n. 15,4 henk. / 
km 2 koko maassa . Teol l isuudestakin on noin 
runsas puolet rannikol la ja kasvava t r end i 
mm. E te lä - ja Kaakkois -Suomessa , er i tyisest i 
U u d e n m a a n osalta j a t k u u selvänä. Toisaal ta 
on saar is ton kan taväes tön väheneminen tosi-
asia, jolla asiant i la l la on soti laal l is iakin seu-
rausva iku tuks ia . 

Puhu t t aes sa m a a m m e ydina luees ta on ka t so t -
tava, e t tä r a n n i k k o m m e k u u l u v a t si ihen e ro t t a -
m a t t o m a n a osana. 

Aja te l l en kansa invä l i sen pol i t i ikan väk iva l t a -
ke inojen käy t töä r ann ikkoa lueemme muodos tuu 
— yhäk in harvoin oival le tusta — r a j a s e u t u l u o n -
tees taan joh tuen a raks i ja on turva l l i suuspol i i t t i -
sesti t ä t en t ä rke impiä a lue i t amme .Se on myös 
er i t tä in h e r k k ä niin t aha t tomi l le ku in tahal l is i l le 
r a j a - ta i a luevesi loukkauksi l le ja edel ly t tää n ä i n -
ollen erityisiä, r ann ikon ja saar is ton erikoisolo-
suhteisi in sopeu te t tu ja va lvon ta - ja puo lus tus -
jä r jes te lmiä . 

Sotilaallinen maanpuolustus ja 
rannikkopuolustus 

Ennenku in käyn l ähemmin käs i t t e l emään r a n -
nikkopuolus tuksel le ja sen sotilaallisille suor i t -
teille ase te t tavia vaa t imuks ia , l ienee aiheel l is ta 
tarkastel la yleisesti soti laall isen m a a n p u o l u s t u k -
semme rakenne t t a . 

Ylipääl l ikkö ja samal la u lkopol i t i ikan joh ta ja , 
Tasaval lan presidentt i , a p u n a a n P u o l u s t u s n e u -
vosto joh taa puolustusvoimia, jo tka j a k a a n t u v a t 
puolustusvoimain k o m e n t a j a n ja pääes ikunnan — 
Puolus tusminis ter iön ollessa korke in ha l l in to-
v i ranomainen — johtamiin , a luevas tuussa oleviin 
sot i laslääneihin sekä i lma- ja merivoimiin . 

Alueell isesta ja eri tyisesti t ä rke iden kohte iden 
puolus tukses ta vas t aava t ns. paikallisjoukot, jo i -
hin t ukeu tuen puolus tusvoimain l i i kkuv immat ja 
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iskukykyisimmät yksiköt, ns. yleisvoimat suun-
nataan ratkaisu- ja painopistealueille. 

Valtakuntamme laajuus, todennäköinen sodan 
kuva ja yleensä takti ikkamme edellyttää taiste-
lua syvällä alueella kaikkialla, missä siihen vain 
on tilaisuutta. Tässä yhteydessä on korostetusti 
todettava, että mm. rannikoillamme tähän ei aina 
ole edellytyksiä, joten erityisratkaisuja tarvitaan. 

Meren yli tai sitä hyväksi käyttävien hyök-
käysten torjuminen on kaikkien puolustushaaro-
jen tehtävä. Tämä on luonnollista, koska uhka-
analyyseihin perustuvat arviot rannikko-olosuh-
teissa käytävästä taistelusta edellyttävät tor jun-
tatoimenpiteitä niin pinnassa, pinnan alla ja 
ilmassa lähestyvää hyökkääjää vastaan. Erityi-
sesti niiden alueiden, joissa ei rauhan aikana 
voida ryhtyä maavoimien puolustusvalmistelui-
hin, kuten Ahvenanmaan alkuvaiheen puolustuk-
sessa, laivastomme on monessa suhteessa mer-
kittävässä asemassa. Toisaalta vastustajan toden-
näköinen ylivoima niin ilmavoimien kuin laivas-
ton osalta korostaa kuitenkin oloissamme maa-
voimien ja sotilasläänien osuutta meripuolustuk-
sessa. Sanonnallisen selkeyden saamiseksi voi-
daan tällöin sitä meripuolustukseen kuuluvien 
toimintojen kokonaisuutta, joka suoritetaan soti-
lasläänien johdossa, kutsua ja määritellä r a n -
n i k k o p u o l u s t u k s e k s i ja niitä joukkoja, 
jotka tähän osallistuvat, rannikkojoukoiksi. Niis-
tä tärkeimpiä ovat tehtävään erikoistuneet ran-
nikkotykistöjoukot, joita rauhan aikana on neljä 
rintamavastuullista joukko-osastoa, yksi mootto-
roitu — tänään juhliva joukko-osasto eli Vaasan 
Rannikkopatteristo — ja rt :n tarkasta jan alainen 
Rannikkotykistökoulu. Entä miten rannikkopuo-
lustuksen tulee osallistua turvallisuuspolitiik-
kaamme kuuluvien ja sitä tukevien turvallisuus-
palvelujen eli —hyödykkeiden tuottamiseen? 
Asiaa voidaan tarkastella lähtökohtina edellä 
esitetty määritelmä ja PPK:n sotilaallisille suo-
ritteille asettamat vaatimukset: 

Aluevalvontaan ja alueellisen koskemattomuu-
den ylläpitämiseen liittyen rannikkopuolustuksen 
tulee kyetä 
— muodostamaan merialueille rannikolta tapah-

tuvalla tutkamerivalvonnalla aukoton verkko 
Pohjois-Itämeren ja Suomenlahden rannikko-
alueille. Pohjanlahden rannikolla rajoi tutaan 
paikoittaiseen valvontaan pääasiassa liikkuvin 
tutka-asemin, 

— täydentämään tutkamerivalvontaa kiinteällä, 
vedenalaisella valvonnalla tärkeimpien meri-
väylien alueella, 

— osallistumaan alueloukkausten estämiseen ja 
tor juntaan sekä mikäli Suomen aluevesien 
läheisyydessä ryhdytään kansainvälisen soti-
laspoliittisen tilanteen kannalta merkityksel-
lisiin merisotilaallisiin toimiin, on rannikko-
tykistön valmiudella kyettävä osoittamaan 
huolenpito alueemme koskemattomuudesta, 

— osallistumaan Suomen ollessa Itämerta kos-
kettavan sotatilanteen tai sen uhan vallitessa 
puolueeton edellä mainit tujen tehtävien ohella 

mm. oman ja vieraiden valtioiden rauhan-
omaisen meriliikenteen johtamiseen ja suo-
jaamiseen. Todettakoon, että tässä suhteessa 
esim. Merenkurkun saaristolla on oma tärkeä 

merkityksensä ja 
— tärkeimmillä meri- ja rannikkoalueilla on 

ylläpidettävä rannikkotykistön torjuntaval-
miutta. 

Liittyen kykyyn torjua Suomen alueelle tai 
sen kautta kohdistuvat hyökkäykset on rannik-
kopuolustuksen 
— pystyttävä osaltaan alueelliseen puolustusjär-

jestelmään liittyen pitämään hallussaan stra-
teegisesti tärkeät kohteet, jonka lisäksi on 
valmistauduttava sissitoimintaan, 

— kyettävä taistelulla rajoit tamaan ja hidasta-
maan hyökkääjän toiminta sekä tuottamaan 
sille tappioita edellytysten luomiseksi sen 
maalla tapahtuvalle torjunnalle ja 

— Ahvenanmaan puolueettomuuden turvaami-
seen ja puolustamiseen on valmistauduttava. 

Tärkeimpinä alueina tulevat tässä yhteydessä 
tietenkin lisäksi esille pääkaupungin ja sen ym-
päristön alue sekä Hankoniemi ja Lounais-Suo-
men saaristo. Pohjanlahden uhanalaisuus kasvaa 
merkittävästi, mikäli Ahvenanmaa menetetään. 

Kaikki edelläolevat toiminnat edellyttävät 
tälläkin hetkellä seuraavia valmiustekijöitä ran-
nikkopuolustukseltamme : 
1. Perusluonteista valmiutta, joka luodaan pit-

kän ajan kuluessa koulutuksen, menetelmien 
kehittämisen, materiaalihankintojen ja raken-
tamis- sekä linnoittamistoimenpiteiden avulla. 

2. Toimintaanpanovalmiutta, millä tarkoitetaan 
jokahetkistä kykyä suoriutua annetuista teh-
tävistä. Tämä valmius edellyttää mm. jatku-
vaa merivalvontaa, päivystys- ja valmius-
palvelua ja tiettyä vähimmäisvahvuutta hen-
kilöstön osalta toimielimissä ja yksiköissä. 

3. Liikekannallepano— eli joukkojen erilaajuis-
ta perustamisvalmiutta, jotta omat resurssit 
saataisiin riittävä nopeasti vastaamaan todet-
tu ja uhkia. 

Entä miten tänä päivänä hoidetaan ja tulevai-
suudessa tulisi hoitaa rannikkopuolustukselle an-
netut, turvallisuuspolitiikkaamme palvelevat teh-
tävät? 

Ensiksikin on todettava, että lähtökohdiksi on 
otettava 
— omat, yleiset olosuhteemme, 
— saaristomme tarjoamat mahdollisuudet työn-

tää puolustuskeskukset ulos, suojattavan koh-
teen etupuolelle ja 

— vallitseva tilanne koulutuksellisella, materiaa-
lisella ja linnoituksellisella alalla sekä kehi-
tysnäkymät. 

Siellä, missä tiedämme k a i k i s s a tilanne-
vaihtoehdoissa joutuvamme suorittamaan puolus-
tuksellisia tehtäviä, on perusluonteista valmiutta 
nostettava rakenteellisin ja materiaalisin valmis-
teluin ja pyrittävä k i i n t e i s i i n , suuren tais-
telunkestävyyden tarjoaviin tor juntajär jestel-
miin. Tämä edellyttää vuosia kestäviä valmiste-
luita, joissa syystä tai toisesta tapahtuvia viivy-
tyksiä ei kriisin yllättäen alkaessa kyetä kor jaa-
maan. Laiminlyönnit tässä suhteessa kostautuvat 
toimeenpano valmiuden heikkoutena ja turhina 
tappioina. 

Rauhana j an toimintaanpanovalmiusvaatimuk-
sesta pidetään merivalvonnan ja osin tor junta-
kyvyn vuoksi tälläkin hetkellä tärkeimmissä 
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suunnissa olevat rannikkotykistön eri merival-
vontaelimet, johtopaikat sekä linnakkeet ja tku-
vasti miehitettyinä ja toimivina. Merivalvontaa 
on pyritty tehostamaan järjestelmää uusimalla ja 
mm. tutkahankinnoin. Näin vahvennetaan alueel-
lisen koskemattomuuden ja puolueettomuuden 
loukkausten ennalta ehkäisevää kykyä toiminta-
olosuhteiltaan usein vaativissa palveluspaikoissa. 
Sivutuotteena tehostetaan meripelastus- ja luon-
nonsuo j elupalvelua. 

Painopistesuuntiin ja sellaisiin suuntiin, joihin 
ei rauhan aikana ole voitu tai pidetty tarpeelli-
sena rakentaa kiinteitä puolustusjärjestelmiä, 
tarvitaan nopeasti liikkuvia, tulivoimaisia ran-
nikkopuolustusyksiköitä. Niistä on eräänä esi-
merkkinä moottoroitu rannikkotykistöpatteristo 
eli tämä rauhanajan Vaasan Rannikkopatteristo. 

Muualla vallitsevasta tilanteesta todettakoon, 
että Ruotsissa varustetaan tällä hetkellä raskaat 
rannikkopatterit automaattisin 120 mm tornika-
nuunoin ja että Länsi-Saksa ja Tanska hankki-
nevat rannikkopuolustukselleen uusia ohjuksia. 
Neuvostoliitossa rannikkopuolustuksella on var-
sinkin ohjuksia sekä myös tykistöaseistusta. Eri-
tyisesti Itämeren alueella on rannikkopuolustuk-
sen osuus muutenkin vahvasti nousussa, kuten 
eri puolustuskomiteamietinnöistä ilmenee. Tämä 
mm. rannikkopuolustusasejärjestelmien suhteel-
lisesta halpuudesta johtuen. 

Omat asejärjestelmämme perustuvat tällä het-
kellä pääosin rannikkotykkeihin, joiden osalta 
keveiden pattereiden varustaminen uusilla torni-
kanuunoilla on käynnissä. Raskaan ja järeän ty-
kistön uudistamisessa on kehitystyö suunnattava 
toisiaan täydentäviin ohjus- ja aktiotykistöjär-
jestelmiin. 

Asejärjestelmien täysitehoinen käyttö edellyt-
tää tulenjohtovälineistön, kuten tutkien, laserei-
den ja ammuntalaskimien hankintoja. Mainit-
takoon, että kotimaassa on kehitetty nykyaikai-
nen digitaalilaskin ja viimeinenkin joukko-osasto 
voi kohta aloittaa lasermittauksen kouluttami-
sen. 

Muiden asejärjestelmien osalta on painopiste 
sijoitettava rannikkopuolustusyksiköiden ilma-
torjuntaan. 

Rannikkopuolustukseen osallistuvien maa-, 
meri- ja ilmavoimien yksiköiden kokoonpanojen, 
menetelmien ja varustuksen on osaltaan luotava 
edellytykset torjuntatehon progressiiviselle nos-
tamiselle hyökkääjän tunkeutuessa puolustusjär-
jestelmäämme. 

Entä miten rannikkopuolustuksen elämänurak-
seen valinnut ihminen, sotilas omaisineen liittyy 
tähän järjestelmään? Työympäristönään hänellä 
on meren saaristo, josta muut ovat muuttaneet 
tai muuttamassa pois kohti mantereen iloja, hel-
pompien elinolosuhteiden, sosiaalisten sekä ta-
loudellisten etuisuuksien pariin. Katuuko hän 
ammatinvalintaansa. Vastaus lienee, että mones-
sa suhteessa tunne tehtävän vastuullisuudesta 
sekä yhteenkuuluvaisuudesta vielä jäljelle jää-
neeseen kanta-asutukseen auttaa kestämään ar-
kielämän — erityisesti sen yksityisalueelle ulot-
tuvat — rasitukset, mutta toisaalta valvonta- ja 
valmiustehtävien vastuullisuus, sitovuus, eristy-
neisyys eli toiminta erikoisolosuhteissa, ulkopuo-

lella tavanomaisten yhteiskunnan tarjoamien 
palvelusten, ovat toistaiseksi jääneet ilman kom-
pensaatiota. Rekrytointi tilanne on jo nyt vaikea 
näihin tehtäviin. Ilman välttämättömäksi osoit-
tautunutta, ri i t tävää taloudellista kompensaatio-
ta, t o i m i r a h a n tai aikaisemmin käytössä 
olleen l i n n a k e p a l v e l u r a h a n muodossa 
uhkaa vaara, että paitsi näiden turvallisuuspoliit-
tisten, niin myös pelastuspalvelullisten ja ympä-
ristönsuojelullisten palvelusten taso laskee kes-
tämättömän alha ;seksi. Se taas ei ole mielekästä 
valtiojohtomme, yhtä vähän kuin yksityisen kan-
salaisen kannalta. 

Yhdistelmä 
Turvallisuuspoliittisiin päämääriin liittyen on 
tärkeitä rannikkoalueitamme kyettävä valvo-
maan ja puolustamaan. Puolustusjärjestelyiden 
on tukeuduttava suojeltavien kohteiden etupuo-
lella olevaan saaristoon, joka luo torjunnalle sy-
vyyttä ja tar joaa edellytykset rauhan aikana ta-
pahtuville valmisteluille. 

Tähän tehtävään erikoistuneet ja oloissamme 
korvaamattomat rannikkopuolustus j är j estelmät 
sopeutuvat kiistatta maanpuolustuksemme pää-
periaatteeseen: strateegiseen defensiiviin. Täten 
ne ovat — erityisesti pyrittäessä puolueettomuu-
den suojaamisvaiheessa säilyttämään oma suve-
reniteetti ja toimintavapaus kaikkialla saaristo-
ja rannikkoalueillamme — edullisia kehit tämis-
kohteita niin investointitarpeensa, to r jun taky-
kynsä kuin ennen kaikkea helpon poliittisen pe-
rusteltavuutensa vuoksi. 

TEKNILLISTÄ TUONTIA JA 
KANSAINVÄLISTÄ KOKEMUSTA 

SUOMALAISELLE TEOLLISUUDELLE 



I lman tehokasta saaris toomme tukeutuvaa , 
mielel lään pitkäaikaisten tilausvaltuuksien pu i t -
teissa jär jestelmäll isest i kehi te t tävää r ann ikko-
puolus tus jär jes te lmää, emme tänä pä ivänä tai 
arvioitavissa olevassa tulevaisuudessa selviä t u r -
val l isuuspoli t i ikkamme tälle alalle asetetuista 
valvonta- ja tor junta tehtävis tä . 

Everstiluutnantti Lars Hansson 
Evl Lars Hansson, Ruotsin merivoimien vt. suunnittelupäällikkö: esittelee seuraavassa 
kirjoituksessa rannikkotykistön uutta kiinnteätä asejärjestelmää. 

Hän on suunnittelutyön jälkimmäisessä vaiheessa (1968—1970) toiminut merivoi-
mien esikunnan projektijohtajana "Ersta"-projektissa'V) 

Kirjoituksessaan evl. Hansson kuvaa ensin rannikkotykistön kiinteitä torjuntayksi-
köitä sekä vanhojen asejärjestelmien korvaamistarvetta. Tämän jälkeen hän esitte-
lee miten tutkimukset ovat johtaneet uuteen 12 cm:n tykistöjärjestelmään. Suoritus-
kyky- ja ryhmittämisperiaatteita julkaistaan vain siinä määrin kuin salattavuusmääryk-
sien puitteissa on mahdollista. 

Ruotsin rannikkotykistön uusi 

raskas asejärjestelmä 
( Ju lka is taan T idskr i f t för Kustar t i l le r ie t - lehden 
to imi tuksen luvalla. Alkuperä inen tekst i on mai -
n i tun lehden numerossa 2/1971.) 

Raskaan tykistön korvaaminen torjunta-
yksiköissä (Ers ta-projekt i ) 
Korvaamis to imin ta a loi te taan suurel la Bofors-
t i lauksella. 

Rannikkotykistön suurin kalustotilaus 
F MV (Försvarets Mater ia lverk) suori t t i v. 1971 

Boforsi l ta t i lauksen, joka koskee uusien 12 cm 
torn i tykkien hankk imis t a r ann ikko tyk i s tön k i in-
tei tä pa t te re i ta var ten . Tällä tava l la alkoi v a n -
h e m m a n r a skaan rann ikko tyk i s tön vaihto t o r j u n -
tayksiköissä. Eräissä tapauks issa esi intyy v a n h a s -
sa kalustossa vi ime vuosisadan vuosi lukumal le ja . 
Vanha t pa t te r i t ovat usein entisiä la iva tykkejä , 
joi ta on ennen toista maa i lmanso taa j a sen a ika -
na s i joi te t tu linnoitteisiin, jo tka eivät vas taa 
nykypä ivän vaa t imuks ia . Tilaus on rahall isest i 
suur in rann ikko tyk i s tön historiassa sekä suu r im-
mista Boforsin kau t t a a ikojen saamis ta t i lauksis-

ta. Tämä merki tsee sitä, et tä suunnil leen puolet 
ki inteiden tor juntayks iköiden raskaas ta tykistös-
tä va ih tuu 70- ja 80-luvuilla. Seuraavaks i va ihde-
t aan 50-luvulla asennet tu raskas kalusto. Laskel-
mien m u k a a n pystytään a lo i t tamaan koulutus 
ensimmäisellä pat ter i l la 1976—77. 

*) Ersä t tn ing för tungtar t i l ler i 
korvaaminen. 

r a skaan tykistön 

Standardisoituja torjuntayksiköitä 
Rannikkotykis tön ki inteät to r jun tayks ikö t ovat 
nykyään l aa j an uudistustyön ja s tandardisoimi-
sen kohteena. Vanhempi kevyt tykistökalusto, 
pääasiall isesti vanhan 57 m m tykin vm. 1889 
edustamana, on astei t tain korva t tu uudena ika i -
silla 7,5 cm tornipat terei l la . Tämä laa jennus työ 
on yhä käynnissä ja saadaan päätökseen 70-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla. Tällöin kevyt ki inteä 
rannikkotykis tö on saavut tanu t sellaisen teho-
ja suojatason, mikä täy t tää a inakin 70- ja 80-
luvun vaat imukset . 

Kiinteää tykistöä t äydenne tään kevyellä r ans -
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kalaisella ohjuksel la — "Rannikko-oh jus 3". Oh-
jus muodostaa l i ikkuvan tuliosan, joka omaa suu-
ren iskuvoiman ki inteän to r jun tapuolus tuksen 
puitteissa. Miinat va ihdetaan vähi tel len uuden -
aikaisempaan teknisest i korkeatasoiseen ka lus -
toon. Miina-asemia pa ranne taan l innoit tamalla , 
ensisijaisesti uudisrakennuksin , mut t a eräissä t a -
pauksissa myös vahvis tamal la jo olemassa olevia 
lait teistoja. Näillä toimenpiteil lä mi ina joukot 
saavut tava t saman suojautumistason kuin r a n -
nikkopatter i . 

Tor juntayksiköiden ase jär jes te lmien heikoin 
osa on nvkvään raskas tykistö. Melkein kaikissa 
to r jun tapa ta l j oonissa puolustuksen yt imen m u o -
dostaa raskas tykistö, sen suuri kan t ama sekä 
yksit täisen laukauksen teho. 

Iskuvoiman ja tais te lukestävyyden on oltava 
tasapainossa. Vas tar in takyvyn täy tyy ot taa huo-
mioon koko ajate l tavissa oleva vihollisuhka, joka 
kohdistuu kiinteitä pat tere i ta vastaan. Monet 
vanhemmat raskaa t pat ter i t eivät tehol taan tai 
suojauksel taan vastaa niille asetet tavia va t imuk-
sia. 

Uusien 12 cm pat tere iden käyt töönotto merk i t -
see sitä, et tä ki inteä to r jun tapa ta l joona muodos-
tuu raskaas ta tykistöosasta-i joka koostuu m u u -
tamasta ki inteästä pat ter is ta ja joita t äydenne-
tään l i ikkuvalla ohjuspat ter i l la . 

Vihollisen hyökkäyste inään käyt tämi l lä väy-
lillä tulee olemaan uudenaikaisia , valvottavissa 
olevia, moniasteisilla t o r jun ta vaikutuksi l la v a -
rus te t tu ja miinoituksia. Nämä tu levat olemaan 
verrannoll isia ki inteän pat ter in tor jun ta tehoon. 

Kymmenen vuoden tutkimusverusta 
ERSTA-projekt i on ensimmäisiä, jossa on voitu 
soveltaa 2-vaiheista hank in t a j ä r j e s t e lmää ka iken 
olennaisen kaluston osalta. 

Tämä on mm. merk inny t vaihei t tais ta k a n n a n -
ottoa hal l i tuksen ja eduskunnan tahol ta : 
— ensin suunni t te lu tapa — vaihe 1, 
— tämän jä lkeen lupa sar ja t i laukseen — vaihe 2. 

Tämän suuruus luokan pro jek t i on vaa t inu t 
huomat t avan m ä ä r ä n analyyseja ja tu tk imuksia 
päätöksentekoa var ten . Tutkimustulokset on 
suunni t te lun a ikana moneen ke r t aan esitetty yl i-
päällikölle ja puolustusministeriölle. 

ERSTA-pro jek t in yhteydessä suori tetut t u tk i -
mukset ovat 
— tykis tö-ohjus tu tk imus, 
— kal i iperi tutkimus, 
— suoja tu tk imus (ylipäällikkö), 
— "kokonais teho"- tu tk imus (vaihe 2). 

Tykistö-ohjustutkimus 
Tehtävänä oli " tu tk ia teknisiä mahdoll isuuksia 
kehi t tää joko oh jus - tai tyk is tö jä r jes te lmää ko r -
vaamaan rannikkotykis tön nykyis tä raskas ta t y -
kistöä, jota voidaan pi tää vanhana ika isena 1970-
luvulla". Tutkimuksi l la pyri t t i in saamaan tu lok-
sia operaat ioanalyytt is i in tu tk imuksi in pe rus tu -
ville objektiivisil le arvioinneil le eri a se jä r jes te l -
mien taistelutaloudell isuudesta. Tämän arvio in-
nin perusteel la päätet tä is i in mahdoll isesta p ro-
jektoinnista . SAAB ja Bofors osall istuivat näihin 
tutkimuksi in . 

Tutk i t tav ia j ä r j e s t e lmiä olivat 
— rann ikko -oh ju s II (SAAB), 
— erä i t ten kot imais ten j a u lkomais ten oh jus j ä r -

jes te lmien edelleen keh i t t äminen ja 
— 12 cm tyk i s tö jä r j e s te lmä (Bofors). 

Ase jä r j es te lmien i skukykyä kokeil t i in s imuloi-
mal la sekä r ann ikko-oh jusmal l i s sa e t tä tyk is tö-
mallissa. Simuloint ien tulokset osoitt ivat, e t tä 
— mer ihyökkäyks issä tu l i a sema-a lue t t a vas taan 

tyk i s tö jä r j e s t e lmä on o h j u s j ä r j e s t e l m ä ä pa -
rempi, 

— suuri l la etäisyyksil lä, naapur iyks ikö iden t u k e -
mis tehtävissä (taistelu väyläkapeikoissa) , oh-
jus j ä r j e s t e lmä on tyk i s tö j ä r j e s t e lmää t ehok-
kaampi . 

Suunni l leen samantehois ia yksiköi tä koskevat 
kus tannusver ta i lu t osoitt ivat, e t tä o h j u s j ä r j e s t e l -
mää tusk in saadaan kaks inker ta i seen — toden-
näköisest i ei ko lminker t a i seenkaan — hin taan 
ve r r a t t una tyk i s tö jä r j e s t e lmään . 

O h j u s j ä r j e s t e l m ä n korkeampi h a n k i n t a h i n t a ei 
tuonut m u k a n a a n vas taavaa tehonl isäystä . 

Toiminta siis keski t ty i uuden k i in teän tykis tö-
j ä r j e s t e lmän kehi t tämiseen. 

Kaliiperitutkimus 
Samanaikaises t i oh jus - tyk i s tö tu tk imuksen kanssa 
aloitet t i in eri l l inen tu tk imus , jonka p ä ä m ä ä r ä n ä 
oli kal i iper i l taan 12 sent t imetr i sen j a 15 sent t i -
metr isen tykis tön ta is te lu tehon ver ta i lu . K ä y t e t -
tiin kah t a eri mallia, toinen, jolla saat i in o suma-
todennäköisyydet ja toinen ympär i s töarv io in te ja 
ja teho ver ta i lu ja var ten . 

Tehotu tk imus osoitti, e t tä 15 cm kal i iper i oli 
t ehokkaampi suurehkoon maih innousua lukseen 
k u n taas 12 cm kal i iperi oli pa rempi ammut taessa 
p ientä p in ta l i i t ä j ää (vastaa nopeata p ientä alusta , 
joka vaat i i osuman upotakseen) . 

Kun myös kus t annukse t otet t i in huomioon, voi-
tiin todeta, e t tä 12 cm ja 15 cm tykis tö ovat ta i s -
telutaloudell isest i samanver ta i se t ammut taessa 
suuria maale ja . Elävää suo jaama ton ta voimaa 
vas taan voidaan 12 cm tykis töä p i tää ta i s te lu-
taloudellisesti edul l i sempana. 

Päädy t t i in siihen, e t tä suositelt i in 12 cm ki in-
teä tä raskas ta tykistöä, ja pro jek to in t i Boforsin 
tehtai l la suunna t t i in täl laiseen hank in t aan . 

Suojatutkimus 
Suo ja tu tk imus suori te t t i in yl ipääl l ikön to imeksi -
annos ta e r äänä ka ikkia t ä rke i t ä ki inte i tä l innoi-
tuslai t te i ta koskevan tu tk imuksen osana. 

Tutk imus tu lokse t osoitt ivat, e t tä per iaa t tee t , 
joita oli käy te t ty kevei tä to rn ipa t te re i t a r a k e n -
net taessa ja joita myös oli käy te t ty jo aloi tetussa 
raskas ta tykis töä koskevassa projekt issa , olivat 
olleet oikeat. 

Kokonaistehotutkimus 
Ja tke tu i ssa keskusteluissa, joita käyt i in jo va l i -
t un vaihtoehdon sovel tuuvuuuesta , asetet t i in mm 
raskas tykis tö y l ipäänsä kyseenalaiseksi . T ä m ä n 
takia pant i in alulle vielä yksi tu tk imus , jossa 
ver tai l t i in sekä kinte i tä e t tä l i ikuvia j ä r j e s t e lmiä 
ja sekä tykis tö- et tä oh ju* jä r jes te lmiä ja samal la 
ki inni tet t i in suurempi huomio maai . i i teel l iseen 



ympäristöön. Seuraavia asejärjestelmiä tutki t -
tiin: 
— Kiinteä 12 sm tykistö 
— Liikkuva 15,5 sm tykistö 
— Kiinteä rannikko-ohjus tyyppiä II 
— Liikkuva rannikko-ohjus tyyppiä II. 

Ympäristöolosuhteet, joita tutkittiin, olivat 
avoin rannikko ja saaristo, ihannellistettuina 
"keskusympäristöinä" rannikkotykistö joukoil-
lemme sekä — erittäin parametrien mittaamisek-
si — todellisina ympäristöinä, missä meidän jä r -
jestelmämme nyt ovat sijoitettuina tai joihin 
niitä on tarkoitus sijoittaa. 

Tehomitaksi valittiin "hyökkääjän ra jakus tan-
nukset", jotka aiheutuvat raskaasta patterista 
hyökkäyksellä alueelle, jota puolustaa kiinteä 
torjuntapatal joona". Hyökkääjän kustannukset 
muodostuvat eri valmisteluvaiheista aiheutuneis-
ta kustannuksista sekä maihinnousualusten me-
netyksistä läpimurtoyrityksissä. 

Operatiivinen iskuvoima määritett i in tykistö-
vaikutus- sekä ohjusvaikutusmallia käyttäen. 
Muita käytössä olleita malleja olivat osumato-
dennäköisyysmalli, puolustusvoimien tutkimus-
laitoksen (FOA) kehit tämä vaikutusmalli sekä 
maataistelumalli. 

Lopullisessa arvioinnissa laskettiin yhteen 
hyökkääjän kustannukset, jotka käsittävät sekä 
investointi- että tappiokustannukset valmistelu-
vaiheen taistelusta ja tappiot, jotta päästäisiin 
murtoon alueella — ottaen huomioon eri ympä-
ristötekijät. Tutkimuksen tuloksista ilmeni mm, 
että 
— kiinteät yksiköt ovat tutkituissa ympäristöissä 

taistelutaloudellisesti kannat tavampia kuin 
liikkuvat ja 

•— tykistöyksiköt ovat selvästi taistelutaloudelli-
sesti kannat tavampia kuin tutki tut ohjus jär -
jestelmät. 

Tutkimuksesta tehtiin seuravat loppupäätök-
set: 
— Kiinteä 12 sm tykistö on varmuudella hyvä 

vaihtoehto ja mahdollisesti paras sekä 
— toiset tutki tut vaihtoehdot ovat todennäköi-

sesti taistelutaloudellisesti heikompia. 

ERSTA-patterin ominaisuudet, suorituskyky ja 
yleiset järjestelyt 
Salaamismääräyksistä johtuen voidaan tässä ai-
noastaan esitellä eräitä yleisiä ominaisuuksia. 

Tykeillä on suuri lähtönopeus, tulinopeus sekä 
tulenannon kestokyky. Suuntanopeus ja -alue 
mahdollistavat kaikkien maalien saavuttamisen 
ja seuraamisen kyseessä olevilla etäisyyksillä. 

Tykin taistelunkestävyys on tasapainotettu 
kaikkien tunnet tu jen aseitten vaikutuksia vas-
taavaksi — mukaanlukien ra joi te t tujen ydin-
räjähteiden käyttö patteria tai sen läheisyydessä 
sijaitsevia maaleja vastaan. Jokainen tykkiasema 
käsittää ammusvaraston, miehistötilat, huolto- ja 
taloustilat, käyt te t tyjen hylsyjen säilytystilat 
jne. Kaikilla tiloilla on sama korkea suojataso. 
Tätä suojatasoa vastaavia linnoitteita rakenne-
taan myös komentopaikalle, kiinteille mit taus-
asemille ja i lmator junnan johtopaikkaa varten. 

Jokaiselle patterille annetaan runkoelimet lä-

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
40-VUOTISJUHLA 

pidetään Helsingissä perjantaina 
16.11.1973. 

Palaamme tarkemmin ohjelmaan 
seuraavissa numeroissa. 

hipuolustusta varten. Patteriin kuuluville "maa-
voimien joukoille ja varsinaiselle lähipuolustuk-
selle rakennetaan linnoitteet, ensisijaisesti ase-
pesäkkeet ja poterot sekä suojatilat samanaikai-
sesti muiden laitteiden rakentamisen kanssa. 

Kaapeliyhteydet suojataan periaatteessa sa-
malla tavalla kuin muu laitteisto. Varayhteys-
välineinä käytetään radiota ja/tai linkkiä. 

Tykkiasema- ja tulen johto järjestelmä sallii 
varsin pitkät etäisyydet tykkien välillä. Tämä 
seikka yhdistettynä huolelliseen naamiointiin ja 
jo rauhan aikana rakennettuihin valetykki- ja 
-tutka-asemiin katsotaan tekevän patterista 
erittäin vaikeasti tuhottavan, ilmatähystyksenkin 
jälkeen. Samalla otetaan huomioon myös lämpö-
tähystyksen vaikeuttamismahdollisuudet. 

Lopuksi voidaan todeta, että pyritään täydelli-
seen tasapainoon patterin lasketun tehon ja vas-
tustuskyvyn välillä. Hyökkääjän tappiot, jotka 
johtuvat patterin tuhoamistaistelusta, on vastat-
tava niitä tappioita, jotka aiheutuva läpimurrosta 
vaikutusalueen kautta. Mikään taistelumenetel-
mä ei saa olla erityisen edullinen hyökkääjälle. 
Nykyiset tiedot ja tiedustelutulokset viittaavat 
siihen, että olennaisilta osin nämä päämäärät 
on saavutettu. 
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Eversti Mieczynlaw Goworek 

Puolan inen 

puolustuspolitiikka 

(Esitelmä maanpuolustuskorkeakouluyhdistyksen 
vuosikokouksessa 20.3.1972) 
Otteita 

Merirannikko, joka on Puolan ainoa 500 km pi-
tuinen avoin raja, on erikoispuolustuksen koh-
teena. Se johtuu vihollisen ilmavoimien suurem-
masta mahdollisuudesta päästä rannikolle, sabo-
taasivoimien tunkeutumisen suuremmasta to-
dennäköisyydestä sekä rannikon satamien ja 
teollisuuskohteiden ydinaseiskuvaarasta. Määrä-
tyissä operatiivissa tilanteissa on mahdollista 
niin ikään yritys maihinnousujoukkojen maan-
tulosta. 

Erilaatuisen ja eri todennäköisyysasteella 
esiintyvän uhkan johdosta rannikkopuolustus on 
kokonaispuolustusta eikä siis ainoastaan valmis-
tautumista taisteluun maihinnousujoukkoja vas-
taan. Niin rauhan kuin myös sodan aikana ran-
nikolla pidetään jatkuvasti yllä meriraja varti-
ointia. Sitä suorittavat rajavart io joukot rannan 
ja rannikkovesien tarkkailun ja partioinnin 
avulla. Nuo joukot on varustettu teknillisillä 
tarkkailuvälineillä: tutka-asemilla, yökiikareilla, 
lentokoneilla ja helikoptereilla ja uivalla kalus-
tolla. 

Rannikolla toimii niinikään jatkuvasti — 
mistä oli puhe jo edellä — tehostettu ilmator-
junta tiiviissä yhteistoiminnassa sotalaivaston 
kanssa Itämeren avovesien tähystämisessä. Il-
matorjunnan tehtäviin rannikkoalueella kuu-
luu myös merenkulun suojelminen. 

Sabotaasitorjunnan tarkoituksena on estää sa-
botaasiryhmien tunkeutuminen rannikolle ja 
rannikkokaistalla sijaitsevien tärkeiden kohtei-
den alueelle. Se on yhdistetty rajavartiointiin ja 
siksi myös päätehtävän täyttävät ra ja vartio jou-
kot. 

Joukkotuhoaseiskun tor junta on organisoitu 
yhtenäisenä koko maata käsittävänä järjestelmä-
nä, mutta erikoisolosuhteiden johdosta rannikol-
la sillä on kuitenkin ylimääräiset, erikoistuneet 
laiva- ja satamapelastusjoukot. 

Lisäksi rannikkopuolustuksen puitteissa sota-
laivasto suorittaa laivojen ja meripuolustusilma-
voimien avulla moottorivene-, miina- ja sukel-
lusvenetorjuntaa. 

Uhkan tehostuessa maihinnousujoukkojen tor-
juntaa vahvistetaan asteittain alkaen tähystyk-
sen tehostamisesta, esteiden pystyttämisestä, ty-
kistöasemien miehityksestä ja päätyen täyteen 
puolustusvalmiuteen. 

Tuon tapainen puolustuksen asteittainen kehit-
täminen perustuu olettamukseen, että nykyai-
kaisten tunnistamisvälineiden johdosta maihin-
nousuvalmistelujen salaaminen ei ole mahdollis-
ta, minkä vuoksi puolustuksella tulee olemaan 
riittävästi aikaa omien voimien saattamiseksi 
taisteluvalmiuteen. 

Maihinnousujoukkojen tor junta pohjautuu 
taisteluedellytysten valmistamiseen kaikkein 
uhatuimmilla alueilla maihinnousujoukkoja vas-
taan. Vastaavien taisteluedellytysten luominen 
käsittää rannikkotykistön sijoittamisen, asemien 
valmistelun kent tä- ja ilma tor junta tykistölle, 
puolustuskaistojen rakentamisen, teiden raken ta -
misen joukkoj en kuljetusta varten, panssaries-
teiden ja miinakenttien valmistelun merellä ja 
rannalla jne. 

Rannikkopuolustuksen valmisteluista ja tais-
telusta maihinnousujoukkoja vastaan on vas-
tuussa rannikon sotilaspiirin komentaja , jonka 
kanssa ovat yhteistoiminnassa merilaivaston ko-
menta ja ja rannikon i lmator juntakomentaja . 

onnittelu 

Sotainvalidi-adressilla 
on huomaavaisuuden osoitus 
joka aina muistetaan. 
Adresseja saatte pankeista, kir-
ja- ja paperikaupoista, osas-
toistamme kautta maan sekä 
suoraan meiltä. 

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO 
Kukkasrahasto 
Kasarmik. 36, Helsinki 13 puh. 669008 
ja 627 366 
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Everstiluutnanti, sotatieteen maisteri 
V KOKHANOV: 

Maihinnousun tor junta 

(Soviet Military Review 8/72) 
Eriätä poimintoja kirjoituksesta: 
Pataljoonan puolustusasema, joka normaalisti 
on viisi kilometriä leveä ja kaksi kilometriä sy-
vä, on tavallisesti rannikolla ryhmitetty kahdek-
si portaaksi syvyyssuuntaan. Tämä siksi, että pa-
taljoona voi joutua taistelemaan sekä ilmasta, 
maalta että mereltä hyökkäävää vihollista vas-
taan. 

Erillään tai harvassa puolustusryhmityksessä 
taistelevaa pataljoonaa voidaan vahventaa ty-
kistö- ja panssarintorjunta joukoin. Puolustus-
keskukset ja tukikohdat valmistautuvat siili-
puolustukseen. Välimaastot suojataan estera-
kentein, väijyksissä olevin panssarivaunuin ja 
pienin moottoroidun jalkaväkiosastoin. Erilli-
siä tykkejä, kranaatinheitt imiä ja konekiväärei-
tä voidaan myös sijoittaa näille alueille 

Jos aika sallii, pataljoona rakentaa myös 
vaihto- ja valeasemat. Pataljoonan puolustus-
aseman etureunan tulisi alkaa heti rantaviivalta. 
Merenkäynnin tms syiden takia sitä voidaan 
siirtää taaksepäin korkeammille alueille, ei 
kuitenkaan 400—500 metriä kauemmaksi. Lyhy-
en kantaman omaavia aseita, kuten konekivää-
reitä ja pst-raketteja sijoitetaan etureunan etu-
puolelle. 

Tulen käyttöä järjestettäessä on vesialueelle 
laskettava poijuja mitat tujen etäisyyksien mer-
keiksi. 

Yhteistoimintaan on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Merivoimien upseerien kanssa on so-
vittava yhteisistä tunnistamismenetelmistä sa-
moinkuin tietojen vaihtamisesta samojen kartto-
jen avulla. On edullista irroittaa merivoimien 
viestimiehiä ja tulenjohtaj ia moottoroidun jal-
kaväen iskuportaan mukaan. 

Maihinnousuun sopivalla alueella kaikkien 
aseiden tuli on valmisteltava siten, että se ulot-
tuu täysitehoisena 400—500 metrin matkan puo-
lustusaseman etureunasta sisäänpäin. Pst-tulen 
on ulotuttava syvyyteen aina puolentoista, kah-
den kilometrin päähän. 

Pataljoonan komentaja määri t tää henkilökoh-
taisesti niiden tykkien, panssarivaunujen, kra-
naatinheittimien ja konekiväärien tuliasemat, 
jotka sijoitetaan sivusta-asemiin tuliyllääkköjä 
varten. Tyksitön ja heittimistön tuliasemat on 
valittava siten, että tulen käyttö on tehokasta 
ääriampumaetäisyydeltä lähtien ja että tuli-
asemia ei jouduta vaihtamaan vaikka vihollinen 
pääsisikin tunkeutumaan puolustusryhmityksen 
sisään. Raivaustoiminnan estämiseksi ja viholli-
sen harhauttamiseksi kaarituliaseille valmistel-

laan myös vara-a?°mat varsinaisten ja vaihtoase-
mien lisäksi. Rantaviivan läheisyyteen voidaan 
myös kaivaa luolia ja tunneleita, joisia '.-aa 
pst-aseitusta säilytettään ja josta ne tuodaan 
rantaviivalle tilapäisasemiin pimeän tullen. 

Pataljoonan komentopaikalta tulisi voida näh-
dä sekä merelle että todennäköisimmälle maihin-
nousualueelle. 

Tiedustelu- ym partioita tuhottaessa on käy-
tettävä erityisesti tehtävään määrät tyjä aseita, 
jotka harhauttamismielessä toimivat tilapäisistä 
tuliasemista kasin. 

Maihinnousua edeltävän tulivalmistelun seu-
rauksia korjattaessa eivät komentaja eikä hä-
nen esikuntansa saa unohtaa päätehtävänsä — 
vihollisen maihinnousun — torjumista. Taistelun 
kestäessä on tarkasti varottava tekemästä vir-
heitä miesvoiman ja aseiden käytössä, esimer-
kiksi niiden r i , v tämistä suunnalle, jolla vihollinen 
on lavastanut harhautushyökkäyksen. 

Pienemmät maahanlaskujoukot tuhotaan tykis-
tön tulella tai reservin käytöllä. Jos maahan-
laskuosasto on niin suuri, että pataljoona ei pysty 
sitä itsenäisesti tuhoamaan, pataljoonan taaempi 
porras suojaa puolustusryhmityksen etummais-
ten osien selustan ja sivustat siksi, kunnen 
ylemmän johtoportaan reservit saadaan apuun. 

(KT) 

Ravintola Lansi-Reimari 

Ratia & Ratia 

MÄNTSÄLÄ puh .915 -82338 

Täydet A-o ikeudet - hyvät 
kokoust i la t 
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Eversi. ^ ota tieteiden tohtori 
I V o i t s b y o v on k'rjoituk vessaan 

Rannikon puolustus 

a'kakauslehti SOVIET MILITARY REVIEW 
numerossa 8 72 käsitellyt neuvostoliittolaisia 
kokemuksia ja näkemyksiä rannikon 
puolustuksesta. 
Kirjoituksen alussa luodaan katsaus mm. Krimin 
jo Kuollan niemimaan kokemuksiin pohjautu-
viin rannikon puolustuksen periaatteisiin, jotka 
ovat varsin samantapaisia kuin muuallakin 
maailmassa. Erityisesti korostetaan yhteistoi-
mintaa, onnistumisen avainta. 

Rannikosta vastuussa olevan yhtymän tehtä-
vä 'kaa S'lloin, kun m "hinnousujoukkoja kuor-
mataan kuljetusaluksist" -naihinnousualuksiin ja 
päättyy viimeistään maalla tapahdu-, aan viholli-
sen tuhoamiseen. 

Kokemi .,̂ -t osoittavat, että rannikolla olevan 
puolustusryhmityksen tulee olla erittäin syvään 
pondstettu ja samalla riittävän väljä välttä-
mättömän operaatiotilan saamiseksi. Harhaut-
tamisen merkitystä korostetaan niinikään. 

-a tamat , tukeutumisalueet ja maihinnosulle 
edulliset rantaviivan osat yritetään pitää kaikin 
keinoin hallussa. Erityisen tärkeänä pidetään 
tienristeyksien ja hallitsevien maastonkohtien 
puolustamista, koska niiden hallussapito tekee 
mahdolliseksi jakaa hyökk^y j. ' osiin ja 
tuhota nämä yksi kerrali. - Tärkeh irmstä koh-
teista muodostettiin jo viime sodan aikana joka 
suuntaan puolustautumaan kykeneviä puolus-
tuskeskuksia. 

Puolustajan tulee keskittyä uhanalaisimman 
suunnan pitämiseen. Täällä puolustusryhmityk-
sen on oltava mahdollisimman syvän ja periaat-
teessa tukikohtien tulisi aikaa niin läheltä ran-
taviivaa kuin mahdollista. Reservin sijoittamista 
nopeiden ja suojaisten yhteyksien pääi.-in pide-
tään tärkeänä samoinkuin maahanlaskukelpois-
ten alueiden valvontaa. 

Erityisen välttämättömänä pidetään tulen käy-
tön huolellista valmistelua ja suunnittelua. Sekä 
maihinnosusu- että maahanlasku-uhan alaisille 
alueille valmistellaan tehokkaat torjuntamaalit. 

Tuli aloitetaan maihinnousijaa vastaan maksi-
mietäisyydeltä. Suora-ammunta-aseet, panssari-
vaunut ja panssaritorjuntaohjukset kootaan 
alueille, joilta ne voivat nopeasti siirtyä hyökkä-
yksen kohteena olevalle rantaosuudelle ennalta 
valmisteltuihin asemiinsa. Todennäköiselle mai-

hinnousualueelle voidaan myös sijoittaa pans-
sarivaunuja väijyksiin, lisätä panssarintorjun-
tavoimaa ja parantaa maaston estearvoa erilaisin 
rakentein. Pst-aseet tulisi sijoittaa siten, että 
ne kykenevät ampumaan sekä merelle että r an -
taviivalle. Myös ilmatorjunta-aseille annetaan 
pinta-ammuntatehtäviä. 

Estetöiden osalta korostetaan niiden huolellis-
ta koordinoimista tulen käytön ja puolustajan 
joukkojen suunniteltujen liikkeiden kanssa. 
Koordinoinnin ja yhteistoiminnan merkitystä 
korostetaan muutenkin myös viime sotien koke-
musten pohjalta — oma-alustunnuksista, maalin-
määritystavoista ja paikantamismenetelmistä se-
kä näiden viestittämisestä on sovittava, samoin-
kuin tykistön tulen käyttöoikeuksista ja yhtei-
sistä tulenjohtoperiaatteista. 

Maihinnousun tor junnan lopputulos riippuu 
kokemusten mukaan siitä, miten ajoissa maihin-
nousuosasto on havaittu ja miten oikein sen 
vahvuus, kokoonpano ja suuntautuminen on 
osattu arvioida. Maihinnousun alkuvaiheissa on 
pyrittävä kaikkien vihollisen tiedusteluosasto-
jen tuhoamiseen. Tykistön on aloitettava tulensa 
vara-asemista. Tuli aloitetaan, kuten sanottu, 
maksimietäisyydeltä. Mahdollisimman tehokas 
tulitus keskitetään maihinnousuveneisiin ja 
amfibiopanssarivaunuihin. Ne ovat haavoit tu-
vimmillaan väistelleessään torjuntamiinoitteita 
— tätä on käytettävä hyväksi. Torjuntatulen te-
hon ja määrän on kasvettava vihollisen lähesty-
essä ja huipennuttava rantaumisvaiheeseen. 

Taistelun kestäessä vihollinen saattaa muuttaa 
maihinnuosupaikkaa. Tällöin on varmistuttava 
uudesta maihinnousun kohteesta ennen joukko-
jen liikkeelle lähettämistä ja silloinkin on ensik-
si käskettävä matkaan panssarivaunut, jotka 
pystyvät taistelemaan sekä merellä että maissa 
olevaa vihollista vastaan. 

Jollei maihinnousua ole onnistuttu estämään 
ja vihollinen on saannut sillanpään haltuunsa, 
on aktiivisella toiminnalla pyrit tävä estämään 
hyökkäyksen jatkaminen sisämaahan samalla 
kun komentajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin li-
sävoimien maihinnousun estämiseksi. Pitämällä 
päättäväisesti asemansa puolustaja rajoi t taa sil-
lanpään ja luo täten edellytyksen vihollisen tu-
hoamiselle tulen käytöllä ja vastahyökkäyksin. 

(HT) 
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Kiltakuulumisia 

KYMENLAAKSON KILLAN 10-
VUOTIS JUHLA 
Lauantai-il tana, 18.p:nä marraskuuta oli alun 
nel jä t täkymmentä kiltaveljeä naisineen "miehit-
tänyt" rannikkotykistöpaikkakuntien Kotkan ja 
Haminan välimaastossa Karhulassa ravintola 
Mesikämmenen kabinetin, jossa vietimme kilta-
toimintamme alkamisen 10-vuotisjuhlaa. 

Puheenjohta ja Eero Pekkolan esittämän terve-
tulotoivotuksen ja cocktailin jälkeen kuulimme 
Rankin linnakkeen päällikön, yliluutnantti H. 
Kivirannan esitelmän aiheesta "Rannikkotykis-
tön merkitys val takunnan puolustuksen osana". 
Aselajimme kenttä val takunnan turvallisuuden 
ja puolueettomuutemme vartioinnissa sekä krii-
sin sattuessa sen puolustamisessa on laaja ja 
monitahoinen. Sen ovat myös poliittiset päätök-
sentekijät oikealla tavalla ymmärtäneet ja hei-
dän myöntäimiensä määrärahojen turvin on voi-
tu toteuttaa monia uudistuksia aselajiemme eri 
aloilla. Ja tuo kehitys jatkuu, sillä puutteitakin 
toki vielä on, ilmeni esitelmästä, jonka jälkeen 
puheenvuoro oli kiltaveli ev N. Simosella. Kes-
kuskillan varapuheenjohtajana hän yhdessä pu-
heenjohta jamme kanssa luovutti killan hopeiset 
ansiolevykkeet monipuuhaisille, mutta vaivojaan 
säästämättä kil tamme hyväksi vuosia uurasta-
neille entisille puheenjohtaji l le Veikko Variksel-
le ja Aarne Vistalalle. 

Vapaan sanan ensimmäisen puheenvuoron käyt-
ti Kotkan Rannikkopatteriston uusi "isäntä" evl 
Alpo Kantola, lausuen että ei ole kumma, ettei 
lähtevästä varusmiesikäluokasta monikaan liity 
kiltaan, sillä niin monet ajatukset ja tulevaisuu-
densuunnitelmat täyt tävät siviiliin astuvan nuo-
renmiehen mielen ja kaiken yllä pyörii ajatus 
"ei koskaan enää". Mutta olen varma, että kun 
aikaa kuluu kymmenen, kenties kaksikymmentä 
vuotta, niin muistuu mieleen ruotukaveri ja yh-
teyksiä aletaan etsiä. Tässä yhteydenpidossa on 
suuri merkitys kiltatoiminnalla, jolle hän lopuk-
si toivotti onnea ja menestystä. Evl Kantola esitti 
myös aselajimme tarkastajan, ev. Eero Verasen 
tervehdyksen killallemme. Kiltatoiminnan kes-
kushahmoihin kuuluva jämerä kiltaveli N. Si-
monen toi tervehdyksen ja onnentoivotukset 
Maanpuolustuskillat ry:ltä ja Helsingin killalta. 
Kun miustamme, että sotiemme aikana rannik-
koamme vartioi kymmeniintuhansiin noussut 
miesmäärä ja kun nyt rauhan aikana kolmisen 
tuhat ta nuorta miestä vuodessa saa varusmies-
koulutuksensa rannikkojoukoissa, on killan jä-
senmäärä 1300 miestä, "hävyttömän pieni," sanoi 
puhuja. Näiden miesten — erityisesti nuorem-
pien ikäluokkien- "haravoimisessa" kiltatoimin-
tamme piiriin näyttää työkenttää riittävän. 

Onnentoivotusten sarjaa jatkoivat vielä Kar-
jalan Kaartin/Prikaatin killan edustajat ja patte-
riston varusmiestoimikunnan puheenjohtaja. 

Kirjallisen tervehdyksen juhlaamme olivat lä-
hettäneet: Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Ky-
minlinnan osasto, Laivaston killan Kotkan osas-
to, kenrm. V. Karvinen, evl A. E. Hukari sekä 
joukko kotkalaisia liikelaitoksia ja yksityishenki-
löitä. 

Ylil evp E. Mäkeläinen kertoi muistelmassaan, 
että tuskin koskaan on rannikkolinnakkeen mie-
hitys ollut niin vähäinen, kuin se oli marras-
kuussa 1944 Kirkonmaassa: seurasvanan keväänä 
tapahtuneeseen raivausosaston etukomennus-
kunnan tuloon saakka oli ainoa valtion elävä 
omaisuus koko saarella: kertoja ja hevonen. 

Rouva Mäkeläisen hoitaessa puhelinpäivys-
tystä suoritti aviomies vartiokierroksiaan laajal-
la saarella ja välillä nousi torniin tähystystä 
suorittamaan. No yöllähän nämä vartiokierrokset 
tietysti tulivat laiminlyödyiksi lopetti kertoja. 

Ilta jatkui veljesillallisen merkeissä, jolloin 
"paistiin päästyä" kiltaveli Aarne Vistala loi 
vielä lyhyen katsauksen killan tähänastiseen toi-
mintaan. 

Vapaa seurustelu, muistelmat menneiltä vuo-
silta ja tanssi sävyttivät rattoisasti kuluneen il-
lan viimeisiä tunteja. 

Aarre Helanne 

LUKIJALLE 
Numerossa 3/72 esitimme lukijoille vetoomuksen 
lehden taloudellisen aseman kohentamisesta ta r -
koittaviksi toimenpiteiksi. Vetoomus tuotti ti-
lausmaksuja n. 200 mk ja tukimaksuja n. 900 mk. 

Toimitusneuvosto esittää parhaat kiitokset 
tukijoille. Odotimme tosin huomattavasti parem-
paa tulosta ja toivoimme erityisesti mm. Killan 
ainaisjäsenten huomioivan vetoomuksemme. 

Lehden taloudellinen asema ei edellä maini-
tulla toimenpiteellä kohentunut toivotulla ta-
valla. Tämän vuoksi on tarpeen toteuttaa muita 
toimenpiteitä. Jo vetoomuksessa todettiin, että 
lehteä ei voida enää lähettää niille, jotka eivät 
ole maksaneet järjestöjensä jäsenmaksuja tai 
erikseen lehden tilausmaksua. Toimitusneuvosto 
on päättänyt, että numero 1/73 jaetaan vielä en-
tisen jakelun mukaisesti, mutta sen jälkeen pois-
tetaan luetteloista kaikki ne, jotka eivät ole 
maksaneet järjestönsä vuoden 1972 jäsenmaksua 
tai maksaneet tilausmaksua suoraan lehdelle. 
Samalla toimitusneuvosto päätti korottaa lehden 
tilausmaksun kustannuksia vastaavaksi eli 6 
markaksi vuosikerralta. 
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Lehden tarkoituksen kannalta on toivottavaa, 
attä lukijakunta pysyisi vähintään entisen laa-
juisena. Uskomme lukijoiden ymmärtävän, että 
ilman taloudellisia edellytyksiä ei lehteä voida 
toimittaa. Toivomme edelleen, että ne lukijoista, 
jotka eivät ehkä muistaneet käyttää numerossa 
3/72 ollutta tilillepanokorttia, tekisivät sen vielä. 
Lehden postisiirtotilin numero on 464 138-4. 

Yhteisen asian merkeissä 
TOIMITUSNEUVOSTO 

VUOSIKOKOUS 
Rannikon Puolustajain Killan 12 vuosikokous pi-
dettiin Helsingissä sunnuntaina 11. 3. Katajano-
kan kasinon Karimosalissa. Kello 15.15 alkanee-
seen kokoukseen oli saapunut 37 kiltalaista. 

Avauspuheessaan totesi Killan puheenjohtaja 
Erkki Tuuli kiltatoiminnan merkityksen maan-
puolustushengen ylläpitämisessä ja kehittämi-
sessä olevan niin tärkeän, että kaikin käytettä-
vissä olevin keinoin on pyrittävä kehittämään 
kiltatoimintaa nykyaikaista ihmistä kiinnosta-
vaksi. Osallistuminen kiltatoimintaan voi nykyi-
sessä erilaisten harrastusten täyttämässä elin-
ympäristössämme olla aktiviteetiltaan hyvinkin 
erilaista. Tärkeintä on, että mahdollisimman 
moni jollain tavalla saataisiin osallistumaan. 
Rannikon Puolustajain Killan toiminta koostuu 
paikalliskiltojen toiminnoista. Keskuskilta on ko-
ko jäsenistöä yhdistävä elin. Kiltatoiminnassa 
tulee pyrkiä laajentamaan kaikentasoista yhteis-
toimintaa. 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Erkki Tuuli. 

Toimintakertomus vuodelta 1972 esitettiin ja 
hyväksyttiin. Yhdistelmänä toiminnasta voitiin 
todeta toimintasuunnitelman tavoitteet pääosin 
saavutetuiksi. Kuitenkin jakautuvat jäsenkillat 
vireästi toimiviin ja lähes toimimattomiin ja 
passiivisen jäsenistön osuus kokonaisjäsenmää-
rästä on valitettavan suuri. Alueellinen kiltayh-
teistoiminta, jäsenkiltojen yhteistilaisuudet sekä 
myös koko maanpuolustus- ja kiltajärjestötoi-
minnan koordinoitu ja entistä monipuolisempi 
toiminta lienevät toiminnan kehittämisen saral-
la niitä toimenpiteitä, joilla myös rannikon puo-
lustajat kaikista ikäryhmistä voidaan saada mu-
kaan aktiiviseen osallistumiseen kiltatoimintaan. 
Rannikon Puolustajain Kilta luonnollisesti jatkaa 
ja edelleen kehittää myös perinteisiä toiminta-
muoto jaan. 

Käsiteltyään tilinpäätöksen ja kuultuaan tilin-
tarkastajien, lausunnon kokous vahvisti tilinpää-
töksen ja myönsi tili- ja vastuuvelvollisille tili-
ja vastuuvapauden. 

Toimintasuunnitelmaksi vuodelle 1973 hyväk-
syttiin seuraava esitys: 
1. Yhteistoiminnan jatkaminen ja edelleen ke-

hittäminen kaikkien samalla linjalla toimi-
vien koti- ja pohjoismaisten yhdistysten ja 
järjestöjen sekä rannikkotykistö joukko-osas-
tojen kanssa. 

2. Paikalliskiltojen toiminnan jatkaminen ny-
kyisillä periaatteilla kiinnittäen erityistä huo-
miota samoilla alueilla toimivien kiltojen vä-
lisen yhteistoiminnan kehittämiseen, vähem-

män toimineiden paikalliskiltojen toiminnan 
aktivoimiseen sekä nuorempien ikäryhmien 
saamiseen mukaan kiltatoimintaan. Jäsen-
määrän lisäämiseen kiinnitetään myös eri-
tyistä huomiota. 

3. Rannikon Puolustajain Päivän järjestäminen 
(Turussa elokuussa), osallistuminen alueelli-
siin kiltatilaisuuksiin ja yhteispohjoismaisiin 
kiltapäiviin. 

4. Rannikon Puolustajain Killan yhteistilaisuuk-
sien ja pohjoismaisten tutustumismatkojen 
järjestäminen. 

5. Rannikon Puolustaja-lehden julkaiseminen 
yhdessä RtUY:n kanssa. 

6. Killan taloudellisen tilan kohentamiseen täh-
täävät toimenpiteet. 

Edellä maini t tujen asioiden käsittelyn yhtey-
dessä virisi kokouksessa vilkas keskustelu lä-
hinnä kolmesta keskeisestä asiasta, jotka olivat 
lamaannuksissa olevien Hankoniemen, Rauman 
ja Vaasan kiltojen toiminnan käynnistäminen, 
keinot nuorison saamiseksi mukaan kiltatoimin-
taan sekä Killan taloudellisen tilan kohentami-
nen ratkaisevalla tavalla uusin, ennakkoluulot-
tomin toimenpitein. Evästyksinä johtokunnalle 
jätettiin ensisijaisesti lamaannuksissa olevien 
kiltojen henkiinherättäminen, nuorisotoimikun-
nan perustaminen sekä taloudellisten mahdolli-
suuksien tarkka kartoittaminen. 

Jäsenmaksut päätetti in pitää entisinä (7 mk/ 
v). 

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksi-
mielisesti edelleen Erkki Tuuli. 

Johtokunnan jäseniksi valittiin P Elomaa, E 
Sundström, E Pekkola, T Linna, R Telaranta ja 
K Pyyskänen. Johtokuntaan kuuluvat lisäksi 
toimikauttaan jatkavat N Simonen, M Jäntti, 
R Malinen ja T Sario. 

Tilintarkastajiksi valittiin U Aintila ja J Salin 
varamiehinään H Peltonen ja J Väisänen. 

Seuraavaksi käsiteltiin Killan sääntöjen muut -
tamista nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Ko-
kous hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sään-
tömuutokset joilla naisjäsenten asema tulee sa-
maksi kuin mies jäsenten eli killalla on vain jä -
seniä heitä mitenkään erottelematta, varusmies-
ten liittyminen kiltaan mahdollistetaan sekä val-
tuuskunta poistetaan. Muutokseen vaadit tava 
toinen kokous päätettiin pyrkiä pi tämään Ran-
nikon Puolustajain Päivillä. 

Kokoukseen olivat lähettäneet tervehdyksensä 
rannikkotykistön tarkas ta ja eversti Eero Vera-
nen ja lääkevl P Merikallio. 

Vuosikokousesitelmän piti ma jur i Mauri Luu-
kanen aiheenan "Kokemuksiani rauhanturva-
joukoista Kaukoidässä". Erit täin mielenkiintoi-
sella tavalla käsitteli esitelmöitsijä ensin YK:n 
rauhanturvatoimintaa yleensä sekä Suomen, 
osuutta siinä. Toisessa osassa siirryttiin sitten 
Intian-Pakistanin rajoille, joilta saatiin elävästi 
kuvat tuna silminnäkijän kokemukset. Lopuksi 
nähtiin värikästä kuva-aineistoa Kaukoidästä ja 
maailmanympärimatkan kuvasatoa. 

Kellon jo ehdittyä yli 18:n päätti puheenjohta ja 
kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisuudesta 
todeten vilkkaan mielipiteiden vaihdon osoitta-
neen vireätä kiltahenkeä. (TS) 
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Kun Te haluatte kerätä, käsitellä 
tai siirtää tietoja tuloksellisesti, 
me voimme tarjota Teille tekniikan, 
jonka olemme kokeilleet virheettömäksi 
omissa käytöissämme. 

av N OKIA AB 
ELEKTRONIIKKA 

PL 780. 00101 HELSINKI 10 
Tietokoneet puh. 90-661 991 
Tampereen laskentakeskus: 
Hatanpäanpuistotie 8. puh. 931-35 800 

Työmme keskit tyy t ietoon. 
Tuomme Suomeen t ietokoneita ja har jo i tamme laajamit-

taista laskentakeskuspalvelua sekä va lmistamme tietojen-
keruu- ja s i i r to lai t te i ta. 

Olemme valmii t palvelemaan myös Teitä. 
Teidän on turval l ista tietää, että tuot teemme sekä edus-

tamiemme t ietokoneiden ohjelmistot ja käyttösovellu-
tukset eivät ole korokeviisautta. 

Valtaosan kokei lemme näet itse. Heikkoudet karsivassa 
kovassa käytössä. 

Ensin tu tk imme, mi l la is ia laitteita ja mi l la is ta palvelua 
asiakas todella tarvitsee. Jokin valmiista ATK-sovellutuk-

sistamme saattaa soveltua sel-
laisenaan Teidänkin käyttöönne. 
Mutta tarpeen mukaan luomme 
myös uusia. Kun yhteistyöstä 
sit ten on sovit tu, huolehdimme 
myös tarvittavasta henki lökun-
nan koulutuksesta. Sillä hyvät-
kään laitteet — ja niitähän on 
paljon — eivät sellaisenaan hyö-
dytä ketään. Ni i tä on osattava 
myös käyttää hyväksi. 

Lai t te i t temme ja ohjelmiemme 
— kokeilun mahdol l istaa se, että 
kuulumme osana Nokia-yhtymään. Ja Nokia on kokonai-
suudessaan huomattava t ietokoneiden ja ammatt ielektro-
niikan käyttäjä. 

Kehitys- ja tu tk imustyömme sekä kokemuksemme ovat 
johtaneet si ihen, että ja lostamamme t ietotekni ikka on 
kovin haluttua — myös Suomen rajojen ulkopuolel la. 
Hyvin ymmärrettävää. Edustamme alaa, jo l la turhien 
riskien ottaminen saattaa koitua kal l i iksi . 

Ehkäpä Teitä juuri nyt ki innostaa tietää, mitä vastaamme 
Teidän er ikoiskysymyksl inne. Kysykää. 

Ydintietoa toiminnaltamme 

TIETOKONEOSASTO edustaa Suomessa Honeywell Bull -tietokoneita sekä harjoit-
taa laskentakeskuspalvelua. Laskentakeskuksemme ovat Helsingissä ja Tampereella. 

AMMATTI ELEKTRONIIKKA on alallaan Suomen suurin. Se tuottaa ja kehittää auto-
matisointi-, valvonta ja ohjausjärjestelmiä, puheensiirtojärjestelmiä, tietojensiirtojär-
jestelmiä, elektronisia erikoislaitteita ja -järjestelmiä. 

Tunnukseksi 
aseveljille 

tiedoksi 
toisillekin 
autoon 
kirjeen sulki-
ja 

siviilikassiin 
loma kypärään 

-kyllä paikkoja 
löytyy 

Kuuden tarran arkki vain 1mk! 

SOTKUUN POISTU! 



SINUNKIN VERESI 
VOI PELASTAA 
IHMISHENGEN 

PIENELLÄ VAIVALLA 
HYVÄ MIELI 

LIITY SINÄKIN 
VERIPALVELUUN 

ATRIA- tuot te i ta , l ihaa ja 
lihavalmisteita, 

eineksiä maakunnan makuun 

KARJAPORTTI 
Koria 951-82371 

Kilta, 
osoitteita 

Keskuskilta 
Timo Sario Sihteeri 
Pohjoisranta 24 A 9 
00170 HELSINKI 17 
P: 655 848 (virka 12681/223 
Toivo Linna Rahoit 
Maasälväntie 10 F 
00710 HELSINKI 71 
P: 379 176 (virka 625 801/2808 

KILLAN PS TILIN NUMERO ON 4641 07-0 

Helsingin kilta 
Reijo Telaranta P j 
Lähderanta 20 A 20 
02720 LÄHDERANTA 
P: 596 969 (toimi 642 410 
Kauko Pyyskänen Sihteeri 
Toinen linja 19 A 10 
00530 HELSINKI 53 
P: 581649 

Turunmaan kilta 
Reijo Malinen P j 
Uudenmaankatu 10 B 60 
20500 TURKU 50 
P: 18961 
Heikki Peltonen Sihteeri 
Rykmentintie 64 I 118 
20880 TURKU 88 
P: 355 797 (virka 305 544/23 

Kymenlaakson kilta 
Eero Pekkola P j 
Turvalantie 48 
38700 KYMINLINNA 
P: 61871 (toimi 61300 
Aarre Helanne Sihteeri 
Lainekatu 4 
48200 KOTKA 20 
P: 15637 (toimi 12220/08) 

Rauman kilta 

PALACE HOTEL 

— aikansa tasalla — 

^ s l ä r a n t a 10 

th'irr ündstror :n 
. ' s ' s tSnö 

J orvoo — Kräkö 
- 4 1 5 - 4 4 0 8 8 

U E Piiroinen P j 
Hirsikatu 6 A 
21600 RAUMA 

Vaasan kilta 
Reino Vierros P j 
Vaasanpuistikko 6 B 14 
65120 VAASA 

Hankoniemen kilta 
Yhteydenotot 

E/HanRPsto 
Bulevardi 20 
10900 HANKO 

m HUOLTAMOT 
koko maassa 

Rauta-Kotka Oy 

K o t k a - J y l p p y - H a m i n a 

"Varat tu" 

Kar jakunta 

Kouvola 

Kymenlaakson Kumi Oy 

K o t k a - K a rh u l a - K o u v o l a 

O y M a n n e r i n Konepaja Ab 

HANKO 

O y H YPOTEEKKI NOTARIAATTI 
— kiinteistövälitys — 



Päiväjuhla, kaupungintalon suuri juhlasali, kut-
suvieraita. .. 

Kuvasatoa Vaasan R 

... ja itse ansiokkaan juhlaesitelmän pitäjä, ma-
juri J. A. Niska taustanaan Vaasan Kaupungin 
vaakuna 

.. .tarkkaavaisina kuuntelemassa juhlaesitel-
mää. .. 

Pston vuosijuhlista 
Ja sitten onnittelijoiden katkeamaton virta, vuo-
rossa läänin poliisipäällystö. 

Vapaudenpatsas, jonka edustalle kutsuvieraat ja 
paraatin vastaanottajat ryhmittyvät, odotusta... 

Pääväylä, Hovioikeudenpuistikko ja varuskun-
nan soittokunta musiikikapteeni Leo Tuulen joh-
dolla, ohimarssin sävelet hukkuvat lähestyvän 
patteriston muhkeaan jylinään. 
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Tänään, kesäkuun neljäntenä, Suomen 
puolustusvoimien lippujuhlapäivänä, ko-
hoavat kolmikielekkeiset siniristiliput sal-
koihin niin tuulenpieksämien graniittimuu-
rien kuin ajanmukaisten rannikkopatterien-
kin ylle. Ylpeinä, mutta vastuustaan tietoi-
sina nykypäivän rannikonpuolustajat vaali-
vat Augustin Ehrensvärdin heille jättämää 
vuosisatojen takaista perintöä: "Jälkimaa-
ilma, seiso tässä omalla pohjallasi äläkä 
luota vieraan apuun". 
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VI ÖNSKAR VÅRA NORDISKA 

VÄNNER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 

TILL GILLESDAGARNA I PAROLA 

den 28.6-1.7. 1973 



Scanian uudet 
maastoautot. 

Scania on kehittänyt Ruotsin puolustusvoimien 
toimeksiannosta uuden maastoautosukupolven, 
joka täyttää 70-80-luvun vaatimukset. 
Uusissa tyypeissä LBA 110 ja LBAT 110 on 
käytetty Scanian tunnetuissa siviilikuorma-
autoissa käytettäviä osia, jotka on mukautettu 
puolustuskäyttöön tarkoitetulle maastoautolle 
soveltuviksi. 

Moottorin ominaisteho on niin suuri, 
että voima ei lopu. Suurin vääntömomentti 

saavutetaan hyvin alhaisella nopeudella ja maantie-
ajossa päästään riittävään matkanopeuteen. 
Auton maastossaliikkumiskyky on erinomainen. 
Hyvä nousukyky, liikkumiskyky kaltevalla 
pinnalla ja vedessä, suuret ylityskaltevuudet 
ja pieni kääntösäde. 

S c a n i a L B A i i o / L B A T i i o 

SCAN-AUTO 
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