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Rannikkotykistö 
vuonna 2000 

Rannikkotykistön johto käynnisti viime vuo-
sikymmenen alussa aselajin mittavan teknil-
lisen kehittämisen. Rannikkopuolustuksen 
työryhmän laatima kehittämissuunnitelma 
tähtäsi noin 15 vuoden kehittämis- ja raken-
tamiskauteen. Laaditun suunnitelman tär-
keimmät tavoitteet tullaan saavuttamaan 
1980-luvun loppupuolella. 

Saavutettu tulos on systemaattisen pitkän 
tähtäyksen suunnittelun, käyttöön otetun 
projektiorganisaation sekä suunnitteluhenki-
löstön johdonmukaisen käytön tuotosta. 
Selvät tavoitteet eri ratkaisuvaihtoehtojen 
valinnassa korostivat lisäksi rannikkotykis-
tön kehittämisen suunnitelmallisuutta päät-
täjien silmissä. Parlamentaaristen puolustus-
komiteoiden suositukset antoivat meripuo-
lustuksen kehittämiselle vankat puolustuspo-
liittiset perusteet. 

1970-luvun saavutusten loisteessa ei kui-
tenkaan enää ole syytä paistatella. Rakennet-
tu järjestelmä on tällä vuosikymmenellä saa-
tava teholliseen käyttöön. Samanaikaisesti 
joudumme jo suunnittelemaan kokonaisuu-
den kehittämistä 1990-luvulla. Tänään tehtä-
vät päätökset tuottavat järjestelmiä, jotka 
ovat käytössämme vasta seuraavan vuosi-
kymmenen alussa. 

Aselajimme johto joutuu tänä päivänä 
päättämään minkälaisissa puitteissa päivän 
rt-kadetti — tuleva 1990-luvun loppupuolen 
joukko-osaston komentaja — joutuu tehtä-
väänsä täyttämään. 

AKi/16.5.1982 



Rannikkotykistö 
vuonna 2000 

Ruotsin rannikkotykistön kehittämisen 
suuntaviivoja pitkällä tähtäyksellä 

KA-tidskrift n:o 4/1981 
Käännös maj O Kettunen RtK 

Naapurimaamme Ruotsin rannikkotykistö 
toteuttaa tehtäväänsä maantieteellisesti sa-
mankaltaisissa olosuhteissa kuin oma ran-
nikkotykistömme Suomenlahdella ja Saaris-
tomerellä. 

Vertailukohde on olemassa, ratkaisut ovat 
mielenkiintoisia — mutta järjestelmä on ra-
kennettu huomattavasti suuremmilla talou-
dellisilla voimavaroilla kuin kotoinen ran-
nikkopuolustusjärjestelmämme. Tämä nä-
kökohta on pidettävä mielessä tarkasteltaes-
sa suomennosta, jossa selvitetään Ruotsin 
rannikkotykistön suunniteltua kehittämistä 
1980- ja 1990-luvuilla. 

Artikkelissa esitetyn kehityksen tuotos on 
naapurimaamme rannikkotykistö vuonna 
2000. 

JOHDANTO 

Ruotsin puolustusvoimain 
komentaja on julkaissut soti-
laallisen maanpuolustuksen 
ohjelmasuunnitelman. Tämä 
perustuu pääasiassa pitkän ai-
kavälin tutkimuksille ja pit-
kän aikavälin suunnitelmalle 
ÖB 80. ÖB 80 antaa suunta-
viivat puolustusvoimille 1990-
luvulle ja antaa käsityksen 
kuinka puolustusvoimia tul-
laan kehittämään lähivuosi-
kymmenellä. 

Seuraava "suunnitelma-
kierros" tulee suuntaamaan 
ajattelua 2000-luvulle. Täl-
löin on tärkeää, että ajoissa 
luodaan valmius tulevalle kes-
kustelulle ja tutkimuksille. 
Seuraava artikkeli tulee näh-
dä ohjelmaselvityksenä siitä, 
miten rannikkotykistön rooli 
puolustusvoimissa kehittyy 
sekä kuinka rt:n joukkoja ja 
järjestelmiä tulee kehittää, 
jotta kyetään kohtaamaan tu-
levaisuuden — 2000-luvun — 
vaatimukset. 
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TAUSTAA 

Nykytila 

Rannikkotykistön tulee yh-
teistyössä muiden aselajien 
kanssa luoda edellytykset 
Ruotsin pitämiselle Euroo-
passa mahdollisesti syttyvän 
sodan ulkopuolella. Jos tässä 
epäonnistutaan, tulee rt-
aselajin sotilaslääneille alis-
tettuna estää hyökkääjää 
käyttämästä hyväkseen sata-
mia, mn-rantoja ja suojaisia 
saaristoalueita. Kiinteä ran-
nikkotykistö muodostaa näin-
ollen operatiivisesti tärkeiden 
rannikon osien puolustuksen 
ytimen. 

Liikkuvaa rannikkotykis-
töä käytetään vahventamaan 
puolustusta alueilla, joilla 
kiinteä rannikkotykistö puut-
tuu tai siellä, missä on tarvet-
ta täydentää kiinteää puolus-
tusta. Liikkuva rannikkoty-
kistö antaa myös operatiivi-
selle ja taktiselle johtajalle 
mahdollisuuden koota resurs-
seja kullakin hetkellä tär-
keimmille alueille. 

Tärkeimmillä saaristoalu-
eilla ja rannikon osilla organi-
soidaan kattava paikallispuo-
lustus rannikkotykistöpuolus-
tuksen" ja rannikkotykistöp-
rikaatin puitteissa. Sivusuun-
nilla kiinteä rannikkotykistö 
organisoidaan itsenäisiksi tor-
juntayksiköiksi. 

Liikkuva rannikkotykistö 
hajautetaan laajalle alueelle 
ja kootaan kun hyökkääjän 
painopistealue on selkiinty-
nyt. 

Rannikkotykistön perusta-
mis- ja toimintaanpanoval-
mius on hyvä. Kiinteän ran-
nikkotykistön materiaali on 
varastoitu ja asennettu kanta-

1) Vastaa rannikkotykis törunkois ta 
a rmei jakuntaa ( " R t A k " ) tai 
" r a n n i k k o t y k i s t ö s o t i l a s p i i r i ä ' ' . 
(Kustartilleriförsvar) 

J 

å r 

"KA-tidskriftin" jo varsin konkreettinen 
esitys rannikkotykistöstä vuonna 2000 perus-
tuu vuoden 1982 puolustuspäätöstä varten 
tehtyyn prespektiivisuunnitelmaan (6), joka 
ulottuu 15 vuotta eteenpäin. Osa suunnitel-
masta on jo työn alla ns ohjelmasuunnitelmi-
na (8), jotka kattavat noin 5 vuoden tilaus-
valtuudet. Systeemi-(järjestelmä)suunnitel-
ma (9) määrittää esim jonkin asejärjestelmän 
kehittämisen saman ajanjakson aikana. Sys-
teemisuunnitelma voi ulottua jopa 10—12 
vuoden ajanjaksolle. Esim 12,0 cm m/70 ty-
kin kehittäminen, joka aloitettiin 1960-
luvulla, ja jonka asennusvaihe jatkuu edel-
leen. 

sk 

DIMENSIONERANDE 

ANGREPPSFALL 

RAMVILLKOR 
- poli t iska 
- ekonomiska 

m fl r e s t r ik t ione r 

ALTERNATIVSTUDIER 

6 utmynnar i PERSPEKTIVPLANER 

)PERATIVA ANGREPPSFALL, 

iRAMPLANER' 

Genom STUDIER av den 

- poli t iska 
- s t ra teg i ska 
- sociala 
- ekonomiska 
- mi l i tä r tekniska utvecklingen 
mm, e r h å l l s . . . 

9 SYSTEMPLANER 

TILLÄGGSKRAV 

t . ex. - be redskap 
- uthållighet 
- neutral i te t 
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linnoitteisiin. Viestiyhteydet 
on valmiina. 

KEHITTÄMISEN 
SUUNTAVIIVAT 

ÖB 80:ssa on esitetty sodan 
ajan organisaation kehittämi-
nen 1990-luvun alkuun men-
nessä. Tämä kehitys perustuu 
mm 1990-luvun viholliskuvan 
arviointiin. 

Rannikkotykistön osalta 
tämä merkitsee, että hyök-
kääjän ja järjestelmän kyky 
paikantaa ja yksilöidä sekä 
taistella puolustajan asejär-
jestelmää vastaan kehittyy 
yhä paremmaksi ja tarkem-
maksi. Tämä seikka yhdessä 
joukkojen sekä saaristoon so-
veltuvan maihinnousukalus-
ton kehittymisen myötä ovat 
vaikuttaneet mm 

— liikkuvien torjuntayksiköi-
den ja rannikkojääkäriyk-
siköiden uudelleen organi-
sointiin, 

— kevyen rannikko-ohjuksen 
korvaamiseen ja 

— ohjautuvan ammuksen ke-
hittämiseen. 

Rannikkotykistön sodan 
ajan organisaatiota tullaan 
määrällisesti ko kaudella su-
pistamaan n 10% :11a. Van-
himpia kiinteitä rannikkoty-
kistön yksiköitä sekä raskaita 
rannikkotykistöohjuksia ei 
suorituskykynsä osalta kyetä 
ylläpitämään. 

Eräät vanhimmat yksiköt 
kulutetaan loppuun eikä niitä 
korvata uusilla yksiköillä. 

2000-LUVUN UHKAKUVA 

Suurvaltojen kyky suorittaa 
maihinnousuja kehittyy sekä 
organisaation että varustuk-
sen puolesta ja samalla jatkuu 
meri- ja ilmakuljetuskapasi-
teetin kehittäminen. Siviili-
kuljetusaluksia (ainakin Ro-

Ro) on yhä enemmän käytet-
tävissä ja ne kehittyvät edel-
leen tulevaisuudessa. Mah-
dollisuudet suorittaa maahan-
laskuja sillanpääalueille para-
nevat. Tekninen kehitys mah-
dollistaa nykyistä paremmin 
purkamisalueiden valinnan. 

Voiman kasvu ja huolto-
kuljetukset tulevat kuitenkin 
myös tulevaisuudessa ole-
maan riippuvaisia satamaka-
pasiteetista ja maayhteyk-
sistä. 

Tekosatamien rakentami-
nen vaatii merellisesti suojai-
sia alueita. Hyökkäys meitä 
vastaan tulee tapahtumaan 
koottuina iskuina sekä ilmas-
ta että mereltä ja se toteute-
taan nopealla rytmillä laajoil-
la alueilla. Hyökkääjän kyky 
lamauttaa puolustaja ja tukea 
omia hyökkäysjoukkoja tulee 
kasvamaan. Kyky havaita ja 
kohdistaa tuli liikkuvaa ran-
nikkotykistöä vastaan para-
nee. Aikaväli havaitsemisen 
ja tulenavaamisen välillä pie-
nenee tulevaisuudessa. 

Kehitys osoittaa, että hyök-
kääjän kyky aloittaa hyök-
käys yllättäen ja suoraan rau-
han ajan ryhmityksestä tulee 
edelleen paranemaan. 

Johtopäätöksiä rannikko-
tykistön osalta 

Hyökkääjän pyrkimys no-
peaan voiman kasvuun ja pa-
rantuneet mahdollisuudet yl-
lätyshyökkäyksen aloittami-
seen tulevat asettamaan yhä 
suurempia vaatimuksia ran-
nikkotykistölle ja sen ylläpi-
dolle sekä korkealle valmiu-
delle operatiivisesti tärkeillä 
alueilla. 

Hyökkääjän paranevat 
mahdollisuudet taistella kiin-
teätä rannikkotykistöä vas-
taan tulevat myös tulevaisuu-
dessa asettamaan korkeita 
vaatimuksia linnoittamiselle 

ja erityisesti kyvylle vaikuttaa 
tehokkaasti maahanlaskui-
hin. 

Kyetäksemme vaikutta-
maan hyökkääjän painopiste-
alueelle, taistelun aloittamis-
hetken ja maihinnousualueen 
valintaan on liikkuvaa ran-
nikkotykistöä kyettävä siirtä-
mään nopeasti tarvittaviin 
suuntiin. 

Yllätyshyökkäyksen lisään-
tyvä todennäköisyys asettaa 
vaatimuksia nopeasti perus-
tettaville joukoille ja tehok-
kaalle alkuvaiheen torjunnal-
le, osaksi myös voimalle, joka 
myöhemmässä vaiheessa on 
käytettävissä hyökkääjää vas-
taan, vaikka hyökkääjä olisi 
vallannut sillanpääaseman ja 
puolustaja olisi myöhästynyt 
torjunnan alkuvaiheessa. 

Pitkän vaikutussäteen 
omaavien asejärjestelmien ja 
yksiköiden tarve kasvaa. 

Maihinnousun torjuntaan 
käytettävien joukkojen johto 
tulee olla yhtenäinen sellaisil-
la alueilla, jotka soveltuvat 
maihinnousuoperaatioihin. 

Liikkuvien voimien johta-
misjärjestelmille asetettavat 
vaatimukset kasvavat. 

OPERATIIVISIA JA 
TAKTISIA VAATIMUKSIA 

Alueellinen puolustus 

Sellaisia alueita, joilla hyök-
kääjä voi purkaa joukkoja se-
kä suunnata niitä sisämaa-
han, kuten satamia ja merelli-
sesti suojaisia alueita on ran-
nikollamme runsaasti. Nämä 
alueet muodostavat sotilas-
maantieteellisiä alueita, joille 
suurehko maihinnousuhyök-
käys voidaan tehdä. Näiden 
alueiden sisääntuloväylillä, 
satamien suilla sekä purka-
misalueilla täytyy myös tule-
vaisuudessa olla kestävä puo-
lustus. Tärkeiden saariston 
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alueiden puolustamiseksi 
muodostetaan prikaateja, jot-
ka sisältävät kiinteitä rannik-
kotykistöyksikköjä ja lähitor-
juntayksikköjä, jotka pysty-
vät suorittamaan taisteluteh-
täviä aikaisessa vaiheessa ja 
omaavat hyvän taistelunkes-
tävyyden. 

Saariston syvyydessä ta-
pahtuvaan painopisteen luo-
miseen ja alueen puolustami-
seen tarvitaan liikkuvia ran-
nikkotykistöjoukkoja ja maa-
voimien joukkoyksiköitä. 
Tärkeimmillä satamiin johta-
villa urilla ja maihinnousun 
mahdollistavalla avoimella 
rannikolla tarvitaan maavoi-
mien joukkoja, joille aliste-
taan rt:n yksiköitä tai ne ovat 
yhteistoiminnassa rannikko-
tykistön joukkojen kanssa. 
Rannikkotykistön tulee kyetä 
puolustamaan laskettuja me-
rimiinotteita. 

Tärkeissä merikapeikoissa 
voi kauaskantoisella rannik-
kotykistöllä suojata omien ja 
vaikeuttaa hyökkääjän meri-
voimien liikkeitä ja toimin-
toja. 

Kiinteillä rannikkotykistö-
joukoilla sekä tietyillä liikku-
villa joukoilla tulee olla lyhyt 
liikekannallepanoaika. Tämä 
merkitsee, että rannikkotykis-
töjoukkojen tulee varhaisessa 
vaiheessa kyetä 

— aloittamaan taistelu suu-
rimmalla mahdollisella 
määrällä kiinteitä patterei-
ta ja tarvittaessa keskittä-
mään alueellisesti liikkuvia 
voimia, 

— vaikuttamaan kiinteiden 
säädettävien miinotteiden 
pääosalla, 

— johtamaan puolustusta 
rannikkotykistöpuolustuk-
sen, ("RtAk") prikaatin ja 
patteriston tasolla. 

ETELÄ-

SUOMEN 

LAIVA OY 

Helsinki 

_ , JÄMERÄT 
Gabiiiell JENKKI 

m i l i o o n a a iskunvcunu-nn in t . i vnodess. ISKARIT 

KAIKKEA AUTOOSI 

Helminen 8- Co 
Hietasaarenkatu 13, Vaasa 

Puh. 961/117062, 117051 



Painopisteen muodostaminen 
ja yhteistoiminta 

Pyrkimyksemme tulee edel-
leen olemaan, että hyökkääjä 
kohdataan, pysäytetään ja 
lyödään ennenkuin se saa 
kiinteän jalansijan alueellam-
me. 

Jotta tämä kyetään varmis-
tamaan pitkällä meri- ja ran-
nikkoalueellamme vaatii se 
rannikko- ja saaristoalueilla 
taistelemaan kykeneviä jouk-
koja. 

Rannikkoprikaateilla ja 
erillisillä kiinteillä torjuntayk-
siköillä tullaan estämään 
hyökkääjän nopea voiman 
kasvu. 

Liikkuvilla joukoilla tulee 
pääosin olla operatiivista liik-
kuvuutta sekä kykyä myös 
myöhemmissä vaiheissa ja 
vaikeissa olosuhteissa tuottaa 
hyökkääjälle tappioita. 

Rannikkotykistöjoukkojen 
tulee omata hyvä kyky yhteis-
toimintaan merivoimien 
kanssa. Rannikkotykistön 
joukkojen tulee kyetä yhdessä 
maavoimien yksiköiden kans-
sa torjuntataisteluun ja muo-
dostamaan iskuosastoja amfi-
biohyökkäyksissä. 

Johtopäätöksiä 

Rannikkotykistöpuolustus 
("RtAk") sekä johtamisjär-
jestelmä prikaati- ja patteris-
totasolla mahdollistavat ja 
varmistavat taistelun johta-
misen ja yhteistoiminnan ran-
nikolta eteenpäin hyökkääviä 
sekä meritse ja ilmoitse kulje-
tettavia joukkoja vastaan. 
Johtaminen on voitava aloit-
taa varhaisessa vaiheessa. 
Painopistesuunnille on kyet-
tävä keskittämään liikkuvia 
johtoportaita. 

SODAN AJAN 
ORGANISAATIOIDEN 
MUUTOKSIA JA 
MATERIAALINEN 
KEHITTÄMINEN 

Organisaation kehittäminen 

Rannikkoprikaati" (tai vas-
taava) on paikallisen puolus-
tuksen ydin. Siihen kuuluu 
mm kiinteitä torjuntapatal-
joonia2' (rannikkopatteristo), 
jotka (koskien näköpiirissä 
olevaa ajanjaksoa) käsittävät 
tykistö- ja ohjuspattereita, 
miinoittajaosastoja sekä ki-
vääriyksiköitä maavoimista. 
Prikaatiin kuuluu lisäksi liik-
kuvaa rannikkotykistöä ja sil-
le alistettuja jalkaväkiyksi-
köitä. 

Rannikkopatteristo on jär-
jestelmä, jossa eri yksiköt tu-
kevat toistensa taistelua siten, 
että yksittäisen joukon tuhou-
tuminen vain osittain laskee 
patteriston taistelukestävyyt-
tä. Raskaat kiinteät patterit 
voivat vaikuttaa hyökkääjään 
merellä ja maalla laajoilla 
alueilla. 

Osa pattereista on vanhoja. 
Kehittämistyön ja hankinto-
jen viedessä pitkän ajan tulee 
pattereiden uusiminen aloit-
taa määrätietoisesti riittävän 
ajoissa. 

Kiinteä miinajärjestelmä 
edellyttää suorituskyvyltään 
hyviä miinoittajayksikköjä. 
Miinotteiden lasku jo rauhan 
aikana aiheuttaa sen, että mii-
noittajayksiköt työskentele-
vät perusvalmiudessa oikeilla 
alueilla ja kovin miinoin. Siir-
tyminen vähemmän henkilö-
kuntaa vaativiin ja helpom-
min liikuteltaviin yksiköihin 
on tapahtumassa. 

Liikkuvat saaristojoukot 
sopeutetaan hyökkääjän tak-
tiikkaan muodostamalla niis-
tä mm amfibiopataljoonia. 
Rannikkoprikaatin ja rannik-

kopatteriston puitteissa tar-
vittavat liikkuvat yksiköt tul-
laan liittämään organisaa-
tioon. Hyökkäyskyky sekä 
tulivoima taistelutilanteissa 
voidaan täten tyydyttää. 

Nykyiset kevyet liikkuvat 
tykkipatterit sisällytetään uu-
delleen organisoinnissa pri-
kaatin ja patteriston tukiyksi-
köiksi toimittaessa avoimella 
rannikon osalla. 

Uusien keveiden ohjausyk-
siköiden hankinnat voidaan 
täten suunnata lähinnä tuke-
maan järjestelmiä, jotka toi-
mivat saaristoisilla rannikon 
osilla. 

Liikkuvat yksiköt, joilla on 
pitkän kantaman omaavia 
aseita, sisältävät raskaita ran-
nikko-ohjuksia ja tykistöpat-
tereita. Raskas rannikko-oh-
jus on uusittava 1980-luvulla. 

Pääosa nykyisistä raskaista 
liikkuvista tykistöpattereista 
saa 12/80-järjestelmän, joka 
vastaa tulevaisuuden uhkaku-
van (2000-luku) asettamia 
vaatimuksia. Kantama ja tuli-
voima paranevat uusitulla 
ampumatarvikkeella. Organi-
satoorisesti tullaan raskaat 
liikkuvat tykistöyksiköt pitä-
mään kaksipatterisina patte-
ristoina. Kykyä johtaa tila-
päisellä taistelujaotuksella 
alistettuja muita joukkoja tu-
lee parantaa. 

MATERIAALINEN 
UUDISTAMINEN 

Rannikkopatteristot 

Kiinteälle rannikkotykistölle 
tarvitaan vuosisadan vaihtee-
seen mennessä uusia yksikkö-
jä. 

Pääosalla näistä pattereista 
tulee olla suuri ulottuvaisuus 
ja tulivoima. 
1) Vastaa suomalaista käsitettä 

" r a n n i k k o a l u e " . 
2) Spärrba ta l jon 
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Osa tulevan vuositu-
hannen materiaalista 
on jo käytössä tai 
prototyyppejä ko-
keillaan parhaillaan. 

Ylimmässä kuvas-
sa on liikkuvan rt:n 
"tykkijärjestelmä" 
KARIN (KA 12,0 
cm m/80). Tykkiau-
tomatiikka on jat-
kokehitetty maavoi-
mien haupitsi 
m/77:stä. 

Keskikuvassa ole-
va miinavene ja sää-
dettävät jo rauhan 
aikana paikallaan 
olevat miinat muo-
dostavat tärkeän 
osan myös tulevai-
suuden rannikko-
puolustusjärjestel-
mästä. Miina tai ko-
ko miinakenttä voi-
daan laukaista ala-
kuvassa näkyvästä 
kiinteästä miina-
asemasta. 

Rannikkopatteristo 

O esikunta ja 
esikuntayksiköt 

o rsrptri 
— 12,0 cm m/70 
ERSTA 

o kvrptri (1—2) 
— 7,5 cm m/57 

o miinaosasto 

o kivääriyksiköitä 

Materiaalin uudistaminen 
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Kiinteän yksikön materiaa-
lin kehittäminen ja hankinta 
vie pitkän ajan, mikäli val-
mista materiaalia ei voida 
hyödyntää. Tutkimukset ja 
kehittäminen tulee näinollen 
aloittaa mitä pikimmiten. En-
nenkuin uudet hankinnat on 
toteutettu vaaditaan erityisiä 
toimenpiteitä, jotta tulivoima 
ja suoja-aste nykyisillä jou-
koilla kyetään säilyttämään. 

Kiinteiden joukkojen tek-
nillinen ja linnoitteellinen 
suoja mukautetaan jatkuvasti 
uhkakuvan kehittymisen mu-' 
kaisesti. Miten ilmatorjunnan 
tarve voidaan täyttää vuosi-
kymmenen vaihteessa tulee 
selvittää erillisenä kysymyk-
senä. 

Nykyisen kevyen ohjusyk-
sikön ohjukset ovat liian van-
hoja. Pitääksemme yllä kiin-
teän järjestelmän kuuluvan 
liikkuvan komponentin tulee 
uusi kevyt ohjuskalusto hank-
kia jo 1980-luvulla. 

Kiinteä miinajärjestelmä 
tarvitsee jatkuvasti uutta ma-
teriaalia. Kehitystyö tällä 
alalla tulee suunnuta miinan 

suuremman taisteluvalmiu-
den ja paremman raivauksen-
estokyvyn saavuttamiseksi se-
kä jo rauhan aikana laskettu-
jen miinojen huollon helpot-
tamiseen. 

Miina-alukset ovat vanho-
ja. Ne tulisi uusia mitä pikem-
min. 

Liikkuvat yksiköt 

Liikkuvien saaristojoukkojen 
organisaatiolle asetetaan kor-
keat vaatimukset tulivoiman, 
hyökkäyskyvyn ja liikkuvuu-
den osalta. Liikkuvien jouk-
kojen nykyiset ohjus- ja mii-
nakomponentit tulee uusia. 

Rannikkoj ääkärij oukkojen 
taistelunkestävyyttä tulee pa-
rantaa. 

Venekalustoa täytyy kehit-
tää ja täydentää halutun liik-
kuvuuden aikaansaamiseksi. 
Kehitystyö täytyy ajoittaa si-
ten, että hankinnat voivat al-
kaa -80-luvun keskivälillä. 

Valmiutta raskaan ohjus-
kaluston hankinnan aloitta-
miseen tulee parantaa. 

SUUNNITTELU 

Edellä mainitut tekijät huo-
mioonottaen sekä taloudellis-
ten ja henkilöstöllisten mah-
dollisuuksien puitteissa, jotka 
ÖB 80 osoittaa meripuolus-
tukselle ovat seuraavat orga-
nisaatioihin liittyvät mate-
riaaliset uudistukset tarpeen v 
2000 mennessä. 

Suunnitelma edellyttää, että 

— tärkeimpien kiinteiden 
joukkojen täydennys voi-
daan aloittaa aikaisessa 
vaiheessa, 

— liikkuvien joukkojen han-
kinta voi tapahtua kasva-
neiden suoritevaatimusten 
mukaisesti, ja että laadi-
taan perusta myöhemmin 
toteutettaville hankkeille, 

— taistelujoukkojen tulivoi-
maa, liikkuvuutta ja suo-
jaa parannetaan, 

— kykyä ylläpitää tärkeiden 
rannikon osien puolustus-
ta tulee kehittää siten, että 
se vastaa uhkakuvan 
muuttumista. • 

J V E R T A 

B r a l e> s a a apteekista 
H eikä sitä voi tehtaassa valmistaa 

auta siis Sinäkin omalta osaltasi, 

ettei Veripalvelun kaapit tyhjene milloinkaan. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPALVELU 
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EVERSTILUUTNANTTI 
ASKO KILPINEN 

Katsommeko O 
vuoteen 2000 • 
MAIHINNOUSU-
SOTATOIMI — 
NOPEASTI, SYVÄLLE 

Maihinnoususotatoimi vaatii 
myös 2000-luvulla meri- ja il-
makuljetuskalustoa, satamia 
ja lentokenttiä purkamista 
varten. Pääsy satamaan edel-
lyttää sinne vievän väylästön 
haltuunottoa, kulkukelpoi-
seksi tekemistä ja kulkureit-
tien aukipitämistä. Vain tämä 
mahdollistaa suuremman jou-
kon toiminnan onnistumiseen 
pitkällä tähtäyksellä. 

Laajan maihinnoususota-
toimen yleiskuva ei tule mul-
listavasti muuttumaan nähtä-
vissä olevassa tulevaisuudessa 
— mutta sen osatekijät saavat 
ehkä uusia ulottuvuuksia: 

— kyky yllättävään hyök-
käykseen kasvaa, koska 
sotatoimeen tarvittavaa 
merikuljetuskalustoa on 
nopeasti saatavissa myös 
siviilivarustamoilta 

— helikopterien ja ilmatyyny-
alusten osuuden voimakas 
kasvu mahdollistaa nopei-
den ja pitkälle saaristoon 
ulottuvien hyökkäysten to-
teuttamisen 

— hyökkäyksen tempo kas-
vaa ja sen vaikutusalue 
saattaa nopeasti laajeta 
pitkälle rannikkojoukko-
jen selustaan. 

Rannikkopuolustuksen on 
pystyttävä pitämään tärkeim-
mät väyläkapeikot, satamat 
ja maahanlaskualueet. Sit-
keän pisteittäisen taistelun 
osuus korostuu. Liikkuvilla 
pitkän kantaman omaavilla 
rannikkopuolustusyksiköillä 
on pystyttävä luomaan kau-
kotorjunnan painopiste. Heti 
käytettävissä olevien lähire-
servien merkitys muodostuu 
erittäin ratkaiseviksi. Johta-
misjärjestelmän tulee yhtenäi-
senä kattaa koko ensimmäi-
sen taisteluvaiheen vaatiman 
alueen. 

LINNAKE — ASE-
JÄRJESTELMÄMME 
YDIN 

Tunkeutuminen saariston sy-
vyyteen ja rannikkomme sa-
tamiin pakottaa hyökkääjän 
tuhoamaan tai ajallisesti la-
mauttamaan painopistesuun-
tien linnakkeet. Yksikin toi-
miva tykki tärkeän kapeikon 
alueella voi ratkaista paikalli-
sen taistelun. Linnake voi-
daan 2000-luvulla kiertää il-
moitse, mutta maihinnousun 
elättäminen ja eteenpäin 
työntäminen vaatii huolto-
reittiä meritse satamaan. 

Ilma-alus tulee jo lähitule-
vaisuudessa olemaan linnak-
keen vaarallisin vastustaja: 

Ruotsalaisten analyysi 
antaa meille mahdolli-
suuden verrata Suo-
messa tehtyjä johto-
päätöksiä ja suunnitel-
mia. Olen oheisilla 
väittämillä — tarkoi-
tuksellisesti kärjistäen 
— halunnut herättää 
ajatuksia — keskuste-
lua en uskalla toivoa 
— miten tulevaisuus 
olisi oman aselajimme 
osalta nähtävä. 

Rannikkopuolustuk-
sen on myös vuonna 
2000 muodostettava 
kynnys, jonka ylittä-
minen aina vaatii en-
nalta valmisteltuja so-
tatoimia. Suora ajo 
tärkeimpiin satamiim-
me on pystyttävä estä-
mään lyhyellä varoi-
tusajalla. 

Väitän, että mate-
riaali ei tule olemaan 
ongelmamme tulevalla 
vuosikymmenellä — 
vaan materiaalin käyt-
tö- ja ylläpitohenkilös-
tö. 1950-luvun organi-
saatiolla ei pyöritetä 
1990-luvun tekniikkaa 
ilman toimintojen ja 
tehtävien kriittistä 
uudelleenarviointia. 
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— ilma-aluksen käyttämän 
aseistuksen tarkkuus ja 
ulottuvuus kasvavat 

— maalin havaitsemisen ja 
tulen avauksen välinen ai-
kaviive pienenee voimak-
kaasti 

— heitteen — pommi, ohjus, 
raketti — tarkkuus ja vai-
kutus maalissa suurenee. 

Linnaketta vastaan tullaan 
käyttämään myös alusten am-
pumia ohjautuvia ammuksia 
ja ohjuksia. Tehokkaasti 
koulutettujen iskuosastojen 
käyttö on todennäköistä. 
Tekniikan edistymisestä huo-
limatta lienee linnakkeen val-
taaminen ja miehittäminen 
sen täydellisen vaientamisen 
ehdoton edellytys. 
Tulevaisuuden linnakkeella 
on asejärjestelmien maastout-
taminen, naamiointi ja har-
hauttavien maalilaitteiden 
käyttö toimintakyvyn säilyt-
tämisen ehdoton edellytys. 
Linnoittamisen merkitys ja 
sen vaatimat kustannukset tu-
levat nousemaan jyrkästi. Te-
hokkaan ilmatorjunta-aseis-
tuksen osuus rannikkopuo-
lustusjärjestelmän kokonais-
kustannuksista kasvaa voi-
makkaasti. 

Elektroniseen suojautumi-
seen joudutaan kiinnittämään 
voimavaroja jo lähitulevai-
suudessa. 

JÄRJESTELMÄN 
KÄYTTÄJÄT 2000-LUVUN 
SUURIN ONGELMA? 

Rannikkopuolustusjärjestel-
mämme ja sen eri osajärjes-
telmien teknillinen taso ko-
hoaa nopeasti 1980-luvulla. 
Hyppäys 1950-luvun ja osit-
tain 1940-luvun tekniikasta 
vuosisatamme vaihteen rat-
kaisuihin tulee tapahtumaan 
noin kymmenen vuoden siir-
tymäkauden aikana. Järjes-

telmien teknilliset ratkaisut 
ovat jo näkyvissä. Osa vuo-
teen 2000 toimivista asejärjes-
telmistä on jo käytössä ja 
myös hankintojen päätavoit-
teet ovat selvillä. 

Kaikki nämä kehitysnäky-
mät asettavat rannikkotykki-
miehen, suunnittelijan ja 
budjetintekijän muiden rat-
kaisujen ohella ongelman 
eteen, jonka nimi voidaan 
pelkistää sanaksi ihminen, 
koska 

— 1950-luvun perusrakenteen 
omaava rannikkotykistö-
joukko-osastojen rauhan-
ajan organisaatio ei pysty 
ilman tarkistuksia niele-
mään hankittavaa tekniik-
kaa 

— puolustusvoimien henki-
löstöbudjetti paikkaa erit-
täin hitaasti nähtävissä 
olevia aukkoja 

— teknillisen henkilökunnan 
osuus kasvaa ja muuttaa 
aselajimme henkilöstöra-
kennetta 

— teknillisen henkilöstön on 
tulevaisuudessa oltava 
myös kouluttajia — ei vain 
huoltajia 

— värvätyn henkilöstön ja si-
viilihenkilöstön osuus kas-
vaa myös linnakkeilla 

— rekrytointi vaikeutuu, kos-
ka emme pysty kilpaile-
maan siviilimarkkinoiden 
kanssa pitkälle koulutetus-
ta teknillisestä henkilökun-
nasta. 

Rannikkotykistöllä on 
edessään, henkilöstöbudjetin 
niukkuuden pakottamana, 
omaan rauhanajan organisaa-
tioonsa kohdistuvan itsetut-
kiskelun aika. Omasta orga-
nisaatiosta olisi pyrittävä ir-
roittamaan virkoja ja toimia 
asejärjestelmien käyttöön ja 
ylläpitoon. Vastaavasti on si-
viilihenkilöstön osuutta eri-

tyisesti huoltotoimen ja esi-
kuntarutiinien puolella sama-
naikaisesti lisättävä. Vain tä-
ten saadaan irti asejärjestel-
mille tarvittavia sotilaskoulu-
tusten edellyttäviä vakansseja. 

Uuden henkilöstön rekry-
tointi on oltava aselajijohtois-
ta hyvin organisoitua järjes-
telmällistä toimintaa. 

UTOPIA — VAI ENNUSTE 

Ruotsin rannikkotykistön en-
nuste antoi sysäyksen näille 
henkilökohtaisille kannan-
otoille nähtävissä olevaan tu-
levaisuuteen. Me emme voi 
kopioida naapurimme ratkai-
suja — ne on tehty heidän 
voimavaroillaan ja organisaa-
tioitaan varten — mutta kehi-
tyksen suunta on selvästi luet-
tavissa. Systemaattinen suun-
nittelu ja projektiorganisaati-
on hyödyntäminen on mah-
dollistanut aselajimme 1970-
luvulla tapahtuneen "pitkän 
harppauksen" 1950-luvulta 
nykyaikaan. Seuraava suun-
nittelukausi vie rannikkoty-
kistön 2000-luvulle. 

Tällä suunnittelukaudella 
tulevat sanat kokonaisvaltai-
nen tarkastelu, organisaation 
rationalisointi, painopisteyt-
täminen, henkilöstön rekry-
tointi, linnoittaminen, maas-
touttaminen, ilmatorjunta ja 
elektroninen puolustus ole-
maan avainasemassa. • 

RT ON TERÄSTÄ 
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MAJURI 
EINO RÄIHÄ 

Rannikkojoukkojen ohjesäännöt 
Kiintopisteet 2000-luvulle 

Ohjesääntö — 
järjen korvike? 

Ylläoleva lausahdus on var-
masti jokaiselle lukijalle tut-
tu. Tuommoisen mielipiteen 
takaa saattaa löytyä asiantun-
temattomuutta. Osaavan ja 
itsenäisesti ajattelevan käsissä 
ohjesääntö on erinomainen 
työkalu. 

Tässä luonnostellaan kehit-
tyvän rannikkopuolustuksen 
ohjesäännöstöä 1990-luvun 
alkuun saakka. Ohjesäännös-
tön tehtävänä voidaan sanoa 
olevan 

— määrittää toiminnan suun-
taviivat (ohjesääntö, ohje) 
ja 

— antaa tarkoin määritellystä 
toiminnasta yksityiskoh-
taiset menettelytapaohjeet 
(opas). 

Uudistamisen tarve 

Pääosa nykyisistä rannikko-
tykistön taktillisista ohjesään-
nöistä on kirjoitettu 50- ja 60-
luvulla. Aika on siis mennyt 
niiden ohi. Kehittyvä organi-
saatio on lisäksi tuonut muas-
saan käsitteen rannikkojou-
kot, joille uudet ohjesäännöt, 
ohjeet ja oppaat on kirjoitet-
tu ja kirjoitetaan. Tarvittava 
ohjesäännöstö voidaan jakaa 
organisaatiotason mukaan 

O rannikkoaluetta, 
O rannikkorykmenttiä, 
O linnaketta ja 
O perusyksikköä tai erityis-

toimintoja 

käsitteleviin ohjeisiin, ohje-
sääntöihin ja oppaisiin. 

Käytön ja kohderyhmän 
mukaan näistä eri tasoista 
muodostuu rannikkopuolus-
tuksen ohjesäännöstön 

O taktillinen perhe, 
O tulen käytön perhe ja 
O muut ohjeet ja oppaat 

(kaavio 1). 
"Ohjesääntöperhe" on asela-
jimme ohjesääntöjen valmis-
telutyössä käytetty työnimi-
ke. 

"Taktillinen perhe" 

Tärkeimmät taktillisen per-
heen ohjeet ja ohjesäännöt 
ovat käsikirjoituksina valmiit 
ja niistä yksi tulee käyttöön 
tämän vuoden kuluessa. Per-
heen jäsenet käsittävät 

— rannikkoalueen, 
— rannikkorykmentin, 
— linnakkeen ja 
— eräiden perusyksiköiden 

(esimerkiksi rannikkojää-
kärikomppanian) 

toimintaa taistelussa ja sa-
malla antavat perusteita ase-

lajitoiminnoille rannikko-
oloissa. Näistä tärkeimpien 
valmistuminen ajoittuu vuo-
sille 1982—1985. 

Nämä ohjeet ja ohjesään-
nöt antavat perusteet rannik-
kojoukkojen käytölle ja tais-
telun suunnittelulle saaristos-
sa ja rannikolla. Niitä käyte-
tään ensisijaisesti kantahenki-
lökunnan ja reservin upseeris-
ton koulutuksessa. 

"Tulen käytön perhe" 

Tulen käyttö on keskeisessä 
asemassa taisteltaessa ranni-
kolla ja saaristossa. Organi-
saation, kaluston ja menetel-
mien kehittyessä vanhat Rt:n 
ampumaohjesääntö ja Rt:n 
tulitoimintaohjesääntö saavat 
väistyä hyvinpalvelleina uu-
dempien tieltä. 

Perheen ohjesäännöt käsit-
televät omina osinaan 

O tulen taktillista käyttöä 
rannikolla sekä rannikko-
tykistön toimintaa, 

O tulenjohtotoimintaa, 
O tuliasematoimintaa ja 
O moottoroidun rannikkoty-

kistön toimintaa. 
Kirjoitustehtävät tullaan 

antamaan tämän vuoden ku-
luessa. Ohjesääntöjen valmis-
tuminen palveluskäyttöön 
ajoittuu vuosikymmenen toi-
selle puoliskolle. 
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Majuri Eino Räihä 
on aselajimme ohje-
sääntötoimikunnan 
pitkäaikainen sihtee-
ri. Hän on perus-
teellisesti sisällä oh-
jesääntöjemme ny-
kyvaiheessa. Artik-
kelissa valoitetaan 
niitä tekijöitä, jotka 
ovat monelle tunte-
mattomia, heidän 
kritisoidessaan voi-
makkaasti rannikko-
tykistön ohjesääntö-
tilannetta. Kirjoitta-
ja ei lupaa välitöntä 
parannusta, vaan 
tähtää pikemminkin 
tulevalle vuosikym-
menelle. 1970-luvuI-
la kehitetyn järjes-
telmän ohjesäännöt 
ja oppaat valmistu-
vat 1980-luvulla. 
Kokonaisuus — oh-
jesääntö — koulutus 
— käyttötaito — on 
näinollen käsissä 
vasta 1990-luvulla. 
Työtä pitkällä täh-
täyksellä. 

PUOLUSTUSVOIMIEN Y L E I S E T OHJESÄÄNNÖT, 

TA ISTELUOHJEET JA OPPAAT 

TAKTILLINEN 
o RANNIKKOALUE 

o RANNIKK0RYKMENTTI 

o L INNAKE 

o MUUT 

o ES K U N T A P A L V E L U 

PUOLUSTUSHAAROJEN, A S E L A J I E N JA 

T O I M I A L O J E N OHJESÄÄNNÖSTÖ 

TULEN KÄYTTÖ 
o T A K T I L L I N E N 

o TULENJOHTO 

o TULIASEMA 

o MOOTTOROITU RANNIKKO-

TYKISTÖ 

KAAVIO 1: 
RANNIKKOPUOLUSTUKSEN 

OHJESÄÄNTÖPERHEET" 

MUUT 
o T Y K K I T 0 I M I N T A 0 P P A A T 

o AMMUNNAN LASKENTA 

o MERIVALVONTA 

o MUUT 

Ohjesääntöperhe antaa yk-
sityiskohtaiset toimintamallit 
tulen käytön teknillisestä to-
teuttamisesta. Ohjesääntöjä 
käytetään kantahenkilökun-
nan opetuksen lisäksi varus-
mies- ja reserviläisjohtajien 
koulutuksessa sekä miehistö-
koulutuksessa. 

Muut ohjeet ja oppaat 

Tämä perhe käsittää pääasi-
assa oppaita, jotka on kirjoi-
tettu tietyn kaluston käsitte-
lyn tai toiminnan yhtenäistä-
miseksi. Ne käsittelevät 

O tykkitoimintaa eri kalus-
toilla, 

O toimintaa laskimella ja 
keskiössä, 

O merivalvontaa ja 
O miehistötason erikoiskou-

lutusta. 

Osa näistä on valmiina ja nii-
tä vain tarkistetaan. Muuta-
mista tullaan antamaan kir-
joitustehtävät tämän vuoden 
kuluessa. Uusina kirjoitetta-
vien valmistuminen ajoittuu 
vuosikymmenen loppuun. 

Tämä "ohjesääntöperhe" 
on tarkoitettu kantahenkilö-
kuntaan kuuluvien koulutta-
jien sekä varusmies- ja reser-
viläisjohtajien käsikirjoiksi 
heidän kouluttaessaan mie-
histöä erikoikoulutustehtä-
viin. 

Työvaiheista 

Rannikkopuolustuksen ohje-
säännöstön uudistaminen al-
koi käytännössä vuonna 
1977, toki jo aikaisemmin al-
kaneen järjestelmällisen kehi-
tystyön osana. Ja ensimmäi-
nen ilmestyy vasta nyt, runsas 



Ohjesäännön valmistamisen päävaiheet 

2 - 6 kk ^ 

1 / 2 - 2 v u o t t a J 

1 - 2 v u o t t a < 

Ohjesoonnon y 
joitusesitys 
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Luonnoksen ko r -
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te ly 

4 - 6 (tk< 

J a k e l u k i r j e l m o 

17 J a k e l u n t o t e u t t a -
m i n e n 

i 
V a r a s t o i n t i , l i s a -
j o k e l u 

Ohjesaöntötoim isto 

Koulutuspäällikkö 

Puoiustushooron, PE n 
aloesikunnan, toimi-
alan toi aselaj in oh-
jesoontotoimikunto 

n is- Ohjesaöntotoimisto 

Puolustusvoimien oh-
jesoöntototm ikunto 
(Aiemmon toimikun-
nan puheenjohtojo) 

Toimialan joh ta ja 
(pl vähäis tä m e r k i -
tys to omaavat t yö t ) 

K i e l i t o i m i s t o 

O h j e s ä ä n t o t o i m r s t o 

O h j e s a ö n t o t o i m i s t o / 
as ian tun t i j a 

O h j e s a ö n t o t o i m i s t o 

O h j e s a o n t o t o i m i s t o 

Oh jesoon to to im i s to / 
as ian tun t i j a 

O h j e s ä ä n t ö t o i m isto 

Ta lousvar i kko ja 
o h j e s a o n t o t o i m i s t o 

Ta lousvar i kko ja 
o h j e s a ö n t o t o i m i s t o 

Oh jesaön to k ä y -
tössä 

1 
Ohjesäännön t a r -
k a s t a m i n e n 

Oh jesäännön uusi 
m i n e n 

K a a v i o 2 Lähde SAL 1 1 / 1 9 3 1 , l i s ä y k s e t k i r j o i t t a j a n 
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puh . 9 0 - 1 7 1 6 4 4 , te lex 1 2 1 4 8 9 

viisi vuotta myöhemmin. 
Mutta vaikka ohjesäännön 
valmistuminen vie pitkän 
ajan, "älkää ampuko pianis-
tia!" Jotta selviäisi, millaises-
ta prosessista on kysymys, lie-
nee tarpeen "lainata" muussa 
yhteydessä julkaistua kaavio-
ta ohjesäännön valmistamis-
ia valmistumistyöstä (kaavio 
2). Jos on kyse perustavaa 
laatua olevasta ohjesäännös-
tä, jota ei ole aikaisemmin ol-
lut, saattaa valmistaminen 
viedä huomattavasti enem-
män aikaa kuin mitä kaavios-
sa on esitetty. 

Ja lopuksi 

Ohjesääntötyön pyrkimykse-
nä on yksinkertaisesti, selväs-
ti ja tarkasti ilmaista viimeisin 
oppi. Rannikkopuolustuksen 
piirissä emme ole, kuten edel-
lä esitetystä saattaisi luulla, 
myöhässä, vaan jopa edellä 
aikaamme ottaen huomioon 
uuden kaluston ja kehittyvän 
organisaation palveluskäyt-
töön tulon. Ja lopuksi toistet-
takoon, että ohjesääntö, oh-
je, opas ei ole järjen korvike, 
vaan omilla aivoillaan ajatte-
levan ammatti-ihmisen teho-
kas työkalu. • 

o n j ä r v i k a u p u n k i 
Saimaalla on selkiä 

niemenneniä ja saarelmia 
ja auringonpaistetta. 

Eikä Saimaan rannalla 
vastoin väitteitä 
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Tiivistettyä energiaa! 
SUOMEN SOKERI OY 

V A A S A N T E H D A S 
V a a s a 

Dronningholm hillot suurkeittiöille 



TEKSTI 
JOUKO KOKKONEN 
KUVA 
REIJO TELARANTA/ 
JORMA SILMUKARI 

R o b e r t K a j a n u k s e n 

Tekevä mies 
saa heti työtä 
Kajanuksen 
saunalla. 

Lähempiä tietoja antavat: 
Projektiryhmän jäsenet 

• Päätoimittaja Reijo Telaranta, puh. 782311 
• Johtaja Helmuth Hess, puh. 665057 
• Arkkitehti Olli Saatsi, puh. 646024 
• Majuri Heikki Tiilikainen, puh. 2980211 

Robert Kajanus ra-
kennutti saunansa 
hyvän ystävänsä 
Eliel Saarisen laati-
mien piirustusten 
pohjalta. 

Nyt tämä vuosi-
kymmeniä käyttä-
mättömänä seissyt, 
kulttuurihistorialli-
sesti arvokas raken-
nus on kokenut jäl-
leen uuden vaiheen. 

Helsingin Rannik-
ko tykistökilta ja 
Suomenlinnan Ran-
nikkotykistö Ryk-
mentti yhdessä Rt-
koulun- ja RAuK:n 
oppilaskuntien kans-
sa ovat Museoviras-
ton johdolla ryhty-
neet entisöimään tä-
tä rakennusta käyt-
töönsä, vertaansa 
vaille olevaksi ko-
kous- ja koulutus-
paikaksi. 

RT ON TERÄSTÄ 
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Viime vuonna aloitettu Ro-
bert Kajanuksen saunan enti-
söinti on hyvällä alullaan. 
Syksyllä suoritettu katon valu 
on jämäköittänyt rakennusta 
niin, että kivien putoaminen 
ja sisäpuolinen rapautuminen 
on saatu pysähtymään. 

Tuntuu kuin itse saunavan-
hus olisi saanut uudenlaista 
puhtia ja odottaisi uutta toi-
mintaa. Toisenlaista kuin ai-
kaisemmin, mutta joka sopii 
paremmin tämän- ja tulevien 
vuosikymmenien henkeen. 

Aikaisemmilta omistajilta 
perityt "Eeron puumerkit" 
ovat edelleen näkyvillä. Kaja-
nuksen kuoltuahan perikunta 
myi paikan, ja uusi omistaja 
rakennutti saunan katolle nä-
köalatornin. Sisäpuolella, 
rappaukseen hakatut vieraat 
kirjaimet kertovat oman kau-
tensa "Eeroista". 

Arkkitehti Olli Saatsin ta-
voitteena on säilyttää ulkonä-

kö torneineen; ja sisäpuolen 
lattiat, katot ja seinät sellaisi-
na kuin ne Kajanuksen aika-
na olivat. Kaluston myötä 
paikasta saadaan toimiva ko-
kous-, koulutus- ja virkistys-
paikka henkilöille ja yhtei-
söille, jotka ammattinsa puo-
lesta tai vapaaehtoisesti osal-
listuvat maanpuolustustyö-
hön. 

Menetelmät muuttuvat 

Lumien sulettua aloitettiin 
myös talkoot. Ehkä entistä-
kin innokkaammin kiltalai-
set, oppilaskuntien edustajat 
ja rykmentin henkilökunta 
ovat ottaneet osaa tähän val-
tavaan urakkaan. Huhtikuun 
lopussa pidettiin perehdyttä-
mistilaisuus, ja aloitettiin ul-
komuurin saumojen puhdis-
tus. Saumojen täyttö ulko-
puolelta osoittautui hitaaksi 
ja työlääksi menetelmäksi. 

Toukokuun alun talkoisiin 
saimme näihin töihin eri-
koistuneen rakennusliikkeen 
asiantuntijan paikalle, ja hä-
nen ohjeittensa mukaan, va-
hingoittuneet saumat avataan 
ja saumataan vain pinnasta. 
Kun koko saumaustyö on 
saatu suoritettua, puristetaan 
onkaloihin sementtivelliä, jo-
ka sitoo kivet entistä lujem-
min. 

Tukeasi tarvitaan juuri nyt 

Alkavan kesän myötä jatku-
vat erimuotoiset talkoot. 
Näistä saat parhaan tiedon 
Reijo Telarannalta tai muilta 
projektiryhmän jäseniltä. 
Myös muu taloudellinen- tai 
tietotuki ohjautuu parhaiten 
heidän kauttaan. Muista, että 
kaiken saatavissa olevan tuen 
arvostamme erittäin korkeal-
le. • 
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ANTTI-JUSSI SALMENLINNA 

Helsingin Reserviupseerien 
RT-kerho JOHTORENGAS 
45 vuotta 
Johtorengas vietti 45-vuotis-
juhlaansa toukokuun kuu-
dentena 1982. Kuluneet vuo-
det ovat merkinneet panosta 
Suomen turvallisuuspolitii-
kan erääseen merkittävimmis-
tä sektoreista — henkiseen 
maanpuolustustyöhön. Maan 
vanhimpana aselajikerhona 
olemme vaikuttaneet merkit-
tävällä tavalla aselajikerhojen 
asemaan ja saavuttaneet uu-
delleen itsenäisen rekisteröi-
dyn yhdistyksen aseman alue-
kerhojen rinnalla reserviup-
seeritoiminnassa. Tästä saa-
vutuksesta haluaa kerhomme 
lausua erityisen kiitoksensa 
edelliselle puheenjohtajallem-
me ltn Veijo Eravuolle. 

Nykyisen työelämän asetta-
essa yhä kasvavia vaatimuk-
sia jäsenistöllemme, saattaa 
harrastusinnokkuus suuresti-
kin vaihdella. Toimintamme 
periaatteet ovat kuitenkin säi-
lyneet muuttumattomina: 

— ylläpitää ja kehittää jäse-
nistönsä maanpuolustus-
tahtoa ja vastuuntuntoa 
reserviupseereina 

— toimia yhdyssiteenä Ran-
nikkotykistön Upseeriyh-
distyksen, varusmiesten ja 
reserviupseerien välillä 

— seurata aselajimme kehi-
tystä ja vaalia aselajihen-
keä 

Nelj äkymmentäviisivuotias 
Johtorengas on tänään noin 
135 jäseninen aselajikerho, 
jonka monista harrastus-ja 
toimintamuodoista mainitta-
koon mm. retket ja tutustu-
miskäynnit rt-linnakkeille ja 
teollisuuteen, urheilu- ja kil-
pailutoiminta sekä yhteyden-
pito aselajiin. Kilpailutoimin-
nastamme on merkittävin me-
rihenkisiä upseereita lähentä-
vä merikilpailu- ja veneilytoi-
minta, jonka puitteissa ker-
homme osallistuu piiri ja liit-
totasoisiin merikilpailuihin 
sekä PM-järjestelytehtäviin. 
Tässä yhteydessä on todetta-
va hedelmällinen yhteistyöm-
me Helsingin Reserviupsee-
rien Meriosaston kanssa. 

Toimintamme eräitä kiin-
nostavimpia osa-alueita on 
perheretket linnakkeille. Näis-
tä mainittakoon tänä vuon-
na järjestettävät käynnit Tu-
run Rannikkotykistörykmen-
tin Öröön ja Bengtskäriin ke-
säkuun 12 päivänä, Kotkan 
Rannikkopatteristoon syksyl-
lä. Haluammekin tässä yhtey-
dessä korostaa kerhomme 
aselajimme johtoa, komenta-
jia ja koko henkilöstöä koh-
taan tuntemaa kiitollisuutta 
toimintamme mahdollistavas-
ta ymmärtämyksestä ja tues-
ta. 

Kiitämme myös Suomen 
Reserviupseeriliittoa ja Hel-
singin Reserviupseeripiiriä se-
kä sen kanssamme lähimmäs-
sä yhteistyössä toimivia Meri-
osastoa, KT- ja IT-kerhoja. 

Viettäessämme vuosijuh-
laamme, muistamme kiitolli-
suudella entisiä puheenjohta-
jiamme ja jäseniämme, joi-
den työn ansiosta kerhollam-
me on vakaa ja tunnustettu 
asema reserviupseerikerhojen 
joukossa. 

Hiljennymme myös kun-
nioittamaan niiden rannikko-
tykistöupseerien muistoa, jot-
ka Isänmaataan ja kerhoam-
me uskollisesti palveltuaan 
ovat poistuneet joukostam-
me. • 

«/4 
«V* 
RANNIKKOTYKISTÖ 

ON TERÄSTÄ 
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45-vuotias RT-KERHO JOHTORENGAS 
kiittää työnsä tukijoita 

KEMIRA OY VIHTAVUOREN TEHTAAT 
NESTE OY 

PAINOMARKET 
PALACE HOTEL 

PERALTO OY 
OY PUKEVA 

SIEMENS OSAKEYHTIÖ 
ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRITOIMISTO JORMA SIHVONEN 

OY TAMPELLA AB ASEOSASTO 
TEMET OY 

KESKINÄINEN YHTIÖ TEOLLISUUSVAKUUTUS 
TIILIKESKUS OY 

TIKKURILAN VÄRITEHTAAT OY 

^JH-annailteim-niiisao 

Kalliolinnantie 14 — Kaivopuisto 

Helsinki - Puhelin 635 443 

Auki joka arkipäivä paitsi maanantaisin, 

kello 9 - 1 5 . 

Auki sunnuntaisin kello 11-16 . 
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Rannikkotykistösäätiö 
kolmannelle 
toimintavuodelleen 

TOIMINNAN 
TÄHDENVÄLEJÄ 

Rannikkotykistösäätiö rekis-
teröitiin 17.10.1979, kun vaa-
dittu 100000 markan perus-
pääoma oli koossa. 

* 

Opiskelumenestystä on tähän 
mennessä palkittu lähes 20000 
markalla. Reserviupseerikurs-
si "alimpana" ja meripuolus-
tuksen esiupseerikurssi "ylim-
pänä" palkitaan aselajin 
kurssien priimukset yleensä 
tuhannen markan stipendillä. 

^ 

Reservialiupseerikurssien prii-
muksille on ojennettu 28 laa-
dukasta piirukiikaria tunnus-
tuksena menestyksellisestä 
opiskelusta. Kiikaripalkintoi-
hin on käytetty noin 15000 
markkaa. 

* 
Vapaaehtoista tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa on tuettu 
apurahoin seitsemän kertaa 
yhteensä noin 18000 markal-
la. 

Säätiön tarkoitusperien mu-
kainen toiminta on saatu 
näyttävästi käyntiin. 

Toiminta rahoitetaan sijoite-
tun pääoman tuotoilla eli sää-
tiön omistamien arvopaperei-
den osingoilla sekä lahjoituk-
silla. 

Lahjoitukset saadaan etu-
päässä elinkeinoelämältä, so 
yrityksiltä, teollisuuslaitoksil-
ta, pankeilta jne. Näyttävät 
kortensa ovat kantaneet ke-
koon myös monet yksityiset 
ja yhteisöt — MeriSK:n 5. ru-
kurssi, Porkkalan Alalohkon 
upseerit, RtUY, yksittäiset 
veteraanit... 

TV 
Monet tukemisen arvoiset 
hankkeet odottavat aselaji-
säätiömme taloudellisten re-
surssien paranemista... 

SAATION 
VALTUUSKUNTA 
ENNALLAAN 

Rannikkotykistösäätiön val-
tuuskunta kokoontui vuosi-

kokoukseensa 28.4.1982. Val-
tuuskunnan puheenjohtajana 
jatkaa toimitusjohtaja Jaak-
ko Ihamuotila varapuheen-
johtajinaan pääjohtaja Eero I 
Salovaara ja kenraaliluut-
nantti Aimo Pajunen. Ero-
vuoroiset valtuuskunnan jäse-
net valittiin uudelle kaudelle. 

Valtuuskunta totesi välttä-
mättömäksi lisätä tuottavaa 
pääomaa tuntuvasti. Tarve 
perustuu säätiön laajeneviin 
ja monipuolistuviin tukitoi-
menpiteisiin. 

EVERSTI AULASKARI 
SÄÄTIÖN HALLITUKSEN 
JOHTOON 

Valtuuskunta myönsi pyyn-
nöstä eron säätiön hallituksen 
' ' perustaj apuheenj ohtaj alle'' 
kenraalimajuri Alpo Kanto-
lalle. 

Hallitus valitsi kokoukses-
saan 10.5.1982 puheenjohta-
jakseen rannikkotykistön tar-
kastajan, eversti Pentti Au-
laskarin. Hänen varamiehek-
seen astui evl Olavi Simola 
PErttstosta. Varapuheenjoh-
tajana jatkaa eversti Olavi 
Lyytinen. Muuten säätiön 
hallitus jatkaa entisin, hyviksi 
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RANNIKON PUOLUSTAJAIN 
PÄIVÄÄ 

vietetään perjantaina heinäkuun 9. päivänä Kyminlinnassa Kotkan 
Rannikkopatteriston vuosipäivän juhlallisuuksiin liittyen. Tilaisuudet 
alkavat klo 10 paraatikatselmuksella. ISuomRPr:n aseveljet kokoon-
tuvat samalla Somerin taistelun 40-vuotismerkeissä. 

Kiltaveljet ja -sisaret joukolla mukaan. 

koetuin voimin, jossa on 
edustuksensa RtUY:llä, RT-
Killalla, Johtorenkaalla, Ran-
nikkotykistökoululla sekä 
aselajin toimiupseeristolla. 

Hallitus paneutuu jatkossa 
mm Rannikkotykistösäätiön 
tunnetuksitekemiseen tiedot-
tamisen keinoin. Siinä tarvi-
taan jokaista rannikkotykki-
miestä. 

TOIMINNAN 
PÄÄMÄÄRÄSTÄ 

Rannikkotykkimiestenmieliin 
palautetaan säätiömme sään-
töjen 2 ja 3 §:ien sisältö: 

"Säätiön tarkoituksena on 
rannikkotykistön perinteiden 
vaaliminen ja aselajien piiris-
sä tapahtuvan kehitystyön 
edistäminen." 

"Tarkoituksensa toteutta-
miseksi säätiö palkitsee ja tu-
kee taloudellisesti rt:n piirissä 
suoritettavaa tutkimus- ja ke-
hitystyötä sekä opiskelua. 

Lisäksi säätiö tukee talou-
dellisesti aselajin piirissä ta-
pahtuvaa julkaisu-, valistus-
ja viihdytystoimintaa." 

Heikki Niska 
• 

Antaa paukkua! 
Lastulevyseinä kestää. 

Suomen Lastulevy-yhdistys 



Vapaa-aikaan 
SAFARIPUKU 

50 % puuvillaa, 50 % 
polyesteria. Miellyttävä 
päällä, helppohoitoinen. 
Takissa neljä tilavaa 
taskua. Housuissa kak-
si sivutaskua ja kaksi 
reisitaskua. Sekä takis-
sa että housuissa nap-
pikiinnitys. Koot XS 
(42-44), S (44-46), 
M (50-52), L (54-56), 
XL (58-60). Hinta 
236 mk. 
Valmistaja Valtion Pu-
kutehdas 

Yksinmyynti 
ERÄKONTTI AB 

Vänrikki Stoolink. 2 A, 00100 
Helsinki 10, puh. 90-446 931. 
Avoinna ma, ti, to klo 11-17, ke 
11-18, pe 11-15. 

Tilaa postitse, puhelimitse tai tule 
käymään. 

Meiltä saat varmasti 
sen mitä kuvatessasi 
tarvitset! 
fOTO-NYBUN 
Foto-Nyblin Oy Ab:n myymäläpaikkakunnat: 

Helsinki 
Vantaa 
Lahti 
Kouvola 

Kuopio 
Oulu 
Tampere 
Seinäjoki 

Jyväskylä 
Turku 
Hämeenlinna 
Uusikaupunki 

Kannattaa laskea 
mitä kuljetukset 

maksavat 

MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN 
TURVAKSI JA VI IHTYVYYDEKSI 
VARUSTAMME ALUKSET 
MEIDÄN PALAMATTOMILLA 
KALUSTEILLAMME 

Oy Stockfors Ab 
PI 117 , 0 7 9 0 1 LOVIISA 

Oma kuljetuskalusto ei aina oie edullisin. 
Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kuljetuspal-
velu tulee halvemmaksi. 

KTK-kuljetuksia käyttäen maksatte vain tehdystä 
työstä. 

KTK-kuljetukset tarjoavat myös monipuoliset kalus-
ton valintamahdollisuudet. 

KTK-toimintapisteitä on ympäri maan - kaikkiaan yli 
147 paikkakunnalla. Yhteensä 8000 erilaista kuor-
ma-autoa. 

KTK-kuljetusyhtymien valtakunnallisena keskusjär-
jestönä toimii 

K K L 
KULJETUSKESKUSTEN UITTO RY 
Nuiiamieslenti* S C 00400 HELSINKI 40 fg" 57 05 40 

KKL kun tarvitsette tietoja KTK-yrityksistä 
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H 
HILJAINEN 

TEKSTIILIVYÖRENGAS 
edullinen, mukava ja varma 

Barum on kehitetty 
ja testattu Tshekkos-
lovakian vaikeilla 
vuoristoteillä, kuivilla 
ja märillä - Barum 
kestää. 
Säästäkää tekin ren-
gashankinnassa. 
Verratkaa rengas-
hintoja ja tutustukaa 
Barumiin. Ajakaa 
mukavasti ja var-
masti - Barumilla. 
Myynti: 
E-HUOLTAMOT ja 
alan liikkeet. 

Maahantuo ja 

OY M O T O Z E T O R AB 
Ormuspellontie 5, 00700 Hki 70, 

OR 6 puh. 90-354 544. 

Lännen 
paras maitojuoma! 

VALMISTUS: KAINUUN OSUUSMEIJERI SOTKAMO 
MYYNTI: VALION KONTTORIT 

Trikoo- ja neuletehdas 
P U H A K K A OY 

LAHTI 
Puhelin 918-339 933 

Niille, 
jotka arvostavat 
aitoja materiaaleja 
perinteitä 
ammattitaitoa 

Puukhotehdas 
Iisakki Järvenpää oy 

= K A U H A V A . • 

P 
Painoratas Oy 
Suvilahdenkatu 6 C 
Helsinki S a - S ^ S T S S 
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In memoriam 

Pasi Olavi Kokkonen 

Everstiluutnantti Pasi Kokkonen kuoli 
Espoossa 18.3.1982. Hän oli syntynyt 
Torniossa 18.2.1905 ja tuli ylioppilaaksi v 
1925. Suoritettuaan asevelvollisuutensa 
RT2:ssa ja valmistuttuaan upseeriksi 9. 
kadettikurssilta Pasi Kokkonen palveli 
nuorempana upseerina ja patterin päällik-
könä entisessä rykmentissään. Taistelu-
koulun kapteenikurssin ja Sotakorkea-
koulun merisotaosaston suoritettuaan 
hän toimi ye-upseerina 2.ErRtPstossa, 
nykyisessä KotRPstossa. 

Sotien jälkeen Pasi Kokkonen toimi 
komentajan apulaisena Haminassa ja Tu-
russa sekä osastopäällikkönä 2.Divisioo-
nan esikunnassa. Monipuolisen ja ansiok-
kaan rannikkotykkimiesuransa hän päätti 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmen-
tissä, jonka I Pston komentajan tehtävis-
tä hän jäi täysin palvelleena eläkkeelle v 
1960. Talvisodan ajan Pasi Kokkonen toi-
mi Kotkan lohkon esikuntapäällikkönä ja 
jatkosodassa hän oli komentaja- ja esi-

kuntatehtävissä Suomenlahdella, Äänis-
järvellä ja Laatokalla. 

Pasi Kokkonen oli monipuolinen urhei-
lija ja erikoismestariluokan pistooliampu-
ja. Hänen kannustavasta ja aselajille kun-
niakkaasta toiminnastaan mainittakoon 
esimerkkinä 2.ErRtPston saavuttama ar-
meijan mestaruus partiohiihdon B-sar-
jassa v 1938; partion johtajana oli yleis-
esikuntakapteeni Pasi Kokkonen. 

Pasi Kokkonen ei tuonut itseään tar-
peettomasti esille. Virkatehtävien vasta-
painoksi hän mielellään antautui liikunta-
harrastuksilleen tai paneutui postimerk-
kien pariin. Tarvittaessa hän kuitenkin oli 
käytettävissä yhteisiin tehtäviin. Hän oli 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen pe-
rustajajäsen, kuului aikanaan Haminan 
kaupunginhallitukseen ja toimi Saaristo-
meren kadettipiirin puheenjohtajana. 

Rannikkotykistöaselaji tekee kunniaa 
everstiluutnantti Pasi Kokkosen muis-
tolle. 

Mäkiluodon historiikki 
Yliluutnantti O Enqvist on julkaissut 32 sivuisen Mäkiluodon historiikin. Vihkonen 
on tarkoitettu ensisijaisesti varusmiehille ja Mäkiluodossa vieraileville. Vihkosta 
myymällä tekijä rahoittaa laajempaa Mäkiluotoa käsittelevää julkaisua. Ylil En-
qvist toivoo edelleen tietoja ja tukea tutkiessaan Mäkiluodon historiaa. 

Lyhennetyn historiikin hinta on 7 mk/kpl. 10 kpl:n erissä 4,50 mk/kpl. Puhelin 
90-668253 (koti). Työ: E/I/SIRtR, Vallisaari puhelin 90-68601-213. 
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In memoriam 

Olavi Kullervo Kettunen 

Helsingin väestönsuojelu-
päällikkö, yleisesikuntaevers-
ti Olavi Kullervo K e t t u -
n e n kuoli äkillisen sai-
rauskohtauksen murtamana 
kesäasunnollaan Tenholassa 
12.4.1982. Hän oli syntynyt 
14.12.1922 Sortavalan maa-
laiskunnassa, tuli ylioppilaak-
si Mikkelin lyseosta 1942 ja 
kävi Merisotakoulun 1943— 
44 ja Sotakorkeakoulun maa-
sotalinjan 1953—54. Jatkoso-
dan aikana hän palveli erilai-
sissa johtajatehtävissä mm. 
KevPsto 12:ssa 1941—42, RT 
14:ssa 1942—43, ja ISRPrrssa 
1944 sekä rauhan tultua lai-
van päällikkönä ja ruotupääl-
likkönä V ja VII RaivOsrssa 
1945—47, nuorempana up-
seerina TRT:ssä ja RT 2:ssa 
1947—51, toimistoupseerina 
RauSpE:ssa 1955—56, koulu-

tusupseerina MeriSK:ssa 
1957—61 sekä toimistoesiup-
seerina PE:ssa 1961—67 laa-
tien tänä aikana useita ran-
nikkotykistön ohjesääntöjä ja 
josta virasta hän siirtyi siviili-
tehtäviin 1967. Vakinaisesta 
palveluksesta erottuaan Olavi 
Kettunen tuli ensin Helsingin 
kaupungin väestönsuojelutoi-
miston hallinnolliseksi sihtee-
riksi, mistä virasta hänet 1968 
valittiin Helsingin väestön-
suojelupäälliköksi. Tässä teh-
tävässä Olavi Kettunen toimi 
ansiokkaasti koko maamme 
väestönsuojelun ja erityisesti 
sen suojarakennetoiminnan 
kehittämiseksi. Hän osallistui 
tässä mielessä myös useiden 
vuosien aikana valtakunnal-
listen maanpuolustuskurssien 
väestönsuojelun opettamiseen 
sekä Maanpuolustuskorkea-
kouluyhdistyksen matka- ym. 
toimintaan tehden myös väes-
tönsuojelupäällikkönä useita 
opinto- ja muita virkamatko-
ja eri puolille Eurooppaa. 

Sotilaallisista ansioistaan 
Olavi Kettunen oli palkittu 
useilla kunniamerkeillä ja 
väestönsuojaluansioistaan tä-
män toiminnan erilaisilla an-
siomerkeillä. Everstin arvoon 
hänet ylennettiin 1977. Olavi 
Kettusen eri harrastuksista 
mainittakoon, että hän oli 
Lions Club Tammisalon pe-
rustajajäsen toimien sen aktii-
visena jäsenenä eri tehtävissä 
lähes kahden vuosikymmenen 
ajan. 

Rannikko-
tykistön 
Hautausapu-
rengas 

Rannikkotykistön Hautaus-
apurengas perustettiin aika-
naan yksiköissä suoritettavien 
"kolehtien" vastineeksi. 

Perusteena oli mm. se, että 
lesken saama ensi tarpeen tu-
ki on koko aselajihenkilöstön 
osallistumisena suurempi se-
kä se, että yhteisön antama 
tuki on neutraali eikä aseta 
saajaansa kiitollisuudenvel-
kaan. 

RtUY:n 12.11.81 pitämä 
vuosikokous velvoitti johto-
kuntansa tutkimaan RtUY:n 
ja Rannikkotykistön Hau-
tausapuunkaan keskinäistä 
suhdetta sekä tämän mahdol-
lista muutostarvetta. 

RtUY:n johtokunta on 
04.02.82 pitämässään ko-
kouksessa todennut yhdistyk-
sen olevan ainoan, koko ase-
lajin kattavan henkilöjärj es-
ton. Näin ollen se on myös ai-
noa yhteisö, jolla on mahdol-
lisuus hoitaa kaikki rt:n pii-
rissä työskentelevät henkilöt 
sisältävän Hautausapuun-
kaan hallinto. 

Johtokunta päätti seuraa-
vaa: 

1:0 Hautausapurenkaan toi-
mintaa jatketaan sellaisenaan 
2:0 Leskelle suoritettava "ko-
lehti" nostetaan 1.500,— 
mk:ksi 
3:0 Jäsenten osallistumismak-
su nostetaan 5,— mk:ksi. 

Rannikkotykistön Hautaus-
apurenkaan asiamies 
Everstiluutnantti 
Ahti Tukiainen • 



It ä-Suomenlahd en 
Rannikkoprikaatin aseveljet 

Tiettävät asevelijuhlaa 

Sodanaikaisen Itä-Suomenlahden Rannikkoprikaatin aseveljet ja 
-sisaret kokoontuvat yhteiseen aseveli juhlaan Kotkaan 9.7.1982. 

Ohjelmasta mainittakoon seuraavaa: 
Kokoontuminen ja ilmoittautuminen klo 9.00 Kyminlinnassa Kotkan 
Rannikko-Patteriston kasarmialueella. Täällä otetaan osaa Patteris-
ton vuosipäivän viettoon sekä nautitaan yhteinen kenttälounas. 
Tämän jälkeen seppeleenlasku Kotkan sankarihaudalla noin klo 
13.00. Täältä siirrytään Rankkiin, jossa tutustutaan linnakkeeseen ja 
nautitaan kahvit Rankin sotilaskodissa. 
Yhteistä veljesiltaa vietetään Kotkan Klubilla. 
Kyminlinnan tilaisuudessa ja sankarihaudalla kannetaan kunnia-
merkkejä. 
Majoitusvaraukset hoitaa kukin itse. Kotkalaisissa hotelleissa on run-
saasti tilaa. 
Osanottomaksu on 25:— hengeltä. Maksuun sisältyvät kenttälounas, 
kuljetukset ja järjestäjien kulut. 
Juhlatoimikunta on varautunut runsaaseen osanottoon. Toivomme 
aseveljien ja -sisarten pitävän ajan mielessään, tiedoittavan tilaisuu-
desta toisillekin ja saapuvan runsaslukuisina 9.7.1982 Kyminlinnaan. 
Arkipuku. Kunniamerkit mukaan. 

TIEDUSTELUT: 
Veikko Varis 
Ruukinkatu 3 A 
48100 Kotka 10 
puh. 952-16667 

Pentti Brunila 
Vuorelankulma E 19 
48100 Kotka 10 
puh. 952-15549 ja 15550 

Aseveliterveisin 
Juhlatoimikunta. 

R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 

Oy ATLAS COPCO Ab 

AURAPRINT OY 

OY BENSOVV AB 

SUOMEN HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ 
He ls ink i 

OY ELEKTRO-DIESEL AB 

FARMOS-YHTYMÄ OY 

FORSSEN & SALOMAA OY 

HANGON KAUPUNKI 

INSINÖÖRITOIMISTO LÄNG OY 
Kuparitie 12 
00440 Helsinki 44 
Puh. 90-5624410 

to 
Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy 
S K O L 

JOENSUUN KAUPUNKI 

M iiiiisiiiiisi 
Kalottikello 

97160 PETÄJÄINEN, 991-75 816. 

KODAK OY 

KOTKAN KAUPUNKI 

KRISTIINANKAUPUNKI 

OY LAIVARAKENNE AB 

KULJETUSLIIKE A. LEHTINEN 

OY LEVERINDUS AB 

OY LOHJA AB 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

MIKKELIN KAUPUNKI 

NYKY-OFFSET KY 

OMPYHTYMÄ OY 
Pl. 312 • 90501 Oulu 50 • Puh. (981)341 322 

ORAS OY 
Rauhank. 28 26100 Rauma 10 
Puh. 938-15100 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

OULUN RAKENNUS OY 

^ OVAKO Oy 

OY PARVALUX ELECTRIC 
MOTORS AB 

PIIPPO OY 

PORIN KAUPUNKI 

PORIN SUOMALAINEN 
SÄÄSTÖPANKKI 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

PAIJAT-HAMEEN 
PUHELINYHDISTYS 

RAISIOSTA 

RAISION TEHTAAT OY 
Raisio 

RAUMAN KAUPUNKI 

OY SAAB-VALMET AB 

OY SISU-AUTO AB 

OY TOOLS AB 

TUKKUKAUPPOJEN OY 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

TYNNYRIHUOLTO A. KAJOMERI 

Oy UREX G 
w SORASEULA OY 

Puu ta rhaka tu 8 3 3 2 1 0 TAMPERE 21 
Vaihde 9 3 1 - 3 4 4 4 0 

T OY TAMRO A B 

TEOLLISUUSTEKNIIKKA OY 

VALTION POLTTOAINEKESKUS 
VAPO 

VALTIMON TEKNIIKKA OY 

VENEVEISTÄMÖ 
TUURE LINDSTRÖM 

ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGS-
BOLAGET SVENSK-FINLAND 

Arvoisat lukijat 
Suosikaa lehtemme ilmoittajia, sillä 

heidän panoksensa lehden ilmestymisessä 
on todella merkittävä. 

Hyvää kesää kaikille toivottaa 
Rannikon Puolustaja -lehti 
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OY DAVA AB 
informaatiojärjestelmät 

Ahvent ie 4, 02170 Espoo 17 
puh. 90-42 021 



Hyvä pankkisuhde 
on arvokasta 

• • • • paaomaa 
säästöpankit |0| skop 


