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TIK - TA K - TIK 
Toisen Maailmansodan aikana sanottiin, että 
kellon käydessä eteenpäin kuuluu tik-tak ja 
Rommelin mennessä taaksepäin sanotaan taktik. 

Taktiikka on oppi taistelun voittamisesta. 
Rannikkotaktiikka on taktiikkaa rannikolla. Sitä 
on myös epävirallisesti luonnehdittu "loputto-
maksi sarjaksi erilaisia järjestelykysymyksiä alati 
vaihtelevin periaattein". 

Taktiikka on kuin shakkipeliä. On tunnettava 
säännöt ja mahdollisimman paljon peliteorioita. 
Voittajan on tämän lisäksi omattava luovaa peli-
älyä — oltava TILANNEÄLYKKÖ. Rannikolla 
pelataan simultaanipeliä reaaliajassa. 

Rannikolla puolustus on jäykän torjuvaa. 
Hyökkääjän pääsy tärkeisiin kohteisiin estetään 
keskitetyllä tulella. Maihinnousut ja maahanlas-
kut torjutaan siellä minne ne EIVÄT SAA TUL-
LA. Laajat välialueet valvotaan ja niille pyritään 
myös vaikuttamaan tulella joka aina on nopein 
reservi. 

Nykyorganisaation rannikkorykmentti on vah-
va TYKISTÖTAISTELUOSASTO, josta on rat-
kaisevana hetkenä saatava irti maksimaalinen te-
ho. Tällöin on yhdistettävä kaikki tekninen ja 
taktinen tietotaito. Tulenkäyttö mahdollistetaan 
suojaamalla ja pitämällä hallussa tykistön taiste-
luasemat. Jalkaväkitaistelua etulinjassa keski-
määräistä vaikeammissa olosuhteissa. Onnistuu, 
kun jokainen yksityiskohta on harkittu taktisesti 
oikein, uskottavalla tavalla. 

Taktiikkaan kannattaa paneutua. Se ei ole so-
takoulujen yksinoikeus. Ratkaisumalleja voi-
daan aina kehittää. Osallistukoon siihen jokai-
nen. Jatkuvasti kehittyvän tekniikan rinnalla ti-
kittäköön eteenpäin luova taktinen edistys. 

Timo Sario 
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MAJURI 
ERKKI NORDBERG 

Kansainvälinen kriisi 
ja sen kansallinen 
hallinta 

Yhdistyneitten kansakuntien 
laatiman selvityksen mukaan 
ovat toisen maailmansodan 
jälkeen tapahtuneet aseelliset 
selkkaukset vaatineet jo 21 
miljoonaa ihmishenkeä. Tois-
sa vuonnakin taisteli noin nel-
jä miljoonaa sotilasta 75 
maassa, käynnissä oli yhteen-
sä 40 aseellista selkkausta ja 
kahdeksalla valtiolla oli sotaa 
käyviä joukkoja vierailla 
mailla. 

Eurooppa on kuitenkin jo 

neljän vuosikymmenen ajan 
saanut nauttia sodattomasta 
tilasta. Mantereemme olot 
ovat vakiintuneet, eikä sisä-
syntyisiä konfliktinaiheita ole 
näköpiirissä. Maanosamme 
ulkopuoliset sodat ja selk-
kaukset saattavat kuitenkin 
heijastua vanhaan hyvään 
Eurooppaamme. Meitä fyysi-
sesti koskettavan Pohjoiska-
lotin suurvaltastrateginen 
merkitys on myös viime vuo-
sina korostunut. 

Kriisin kummajainen 

Kriisi määritellään Nykysuo-
men sanakirjassa käänteente-
keväksi muutokseksi, vaaral-
liseksi tai tärkeäksi taitekoh-
daksi, ratkaisuvaiheeksi tai 
murrokseksi jonkin asian ke-
hityksessä. Kansainvälistä 
kriisiä voidaan pitää rauhan 
ja sodan vaarallisena välitila-
na, joka saattaa kestää pit-
käänkin, jopa vuosikausia. 

Kyse ei ole mistään uudesta 

ATLANTIN 
VALTAMERI 
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Kartta kertoo selkeästi, että elämme kriisien maailmassa. 
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ilmiöstä. Miltei jokaista sotaa 
on edeltänyt jonkinlainen, ly-
hyempi tai pitempi muutosta 
ainakin enteillyt tilanne. Lä-
hihistorian vakavista kansain-
välisistä selkkauksista voi-
daan esimerkkeinä mainita 
Berliinin ja Kuuban kriisit. 
Muutoin niin iloiselta 1930-
luvulta käsitteelle löytyy vil-
jalti vakavaa sisältöä. 

Pitkittyessään asiat yleensä 
mutkistuvat. Kriisin pitkit-
tyessä keinot kovenevat ja 
jännitys jatkuvasti kiristyy. 
Todennäköisimmin osapuol-
ten väliset suhteet eivät kui-
tenkaan Euroopassa nyky-
maailman aikaan kovin hel-
posti kärjisty avoimen sodan 
asteelle. Kriittisimmäksi vai-
heeksi muodostunee sodan 
uhan aika, joka on viimeinen 
kynnys kriisin ja sodan puh-
keamisen välillä. 

Suurvallat ovat kansainvä-
listen jännitystilojen aikana 
aina käyttäneet poliittisia, ta-
loudellisia sekä sotilaallisia 
voimatoimia päämääriensä 
ajamiseen. Samat keinot lie-
nevät käyttökelpoisia myös 
tulevaisuuden kriiseissä. 

Taloudellisia voimatoimen-
piteitä ovat muun muassa 
kaupalliset rajoitukset ja 
saarrot, joita voidaan kohdis-
taa vastapuolen lisäksi myös 
puolueettomiin maihin. Omil-
le liittolaisille annetaan tukea 
ja sitä voidaan tarjota sekä 
tyrkyttää myös liittoutumat-
tomille maille, jotta ne saatai-
siin omille tarkoitusperille 
suopeiksi. Kriisin kestäessä 
kaikki valtiot luonnollisesti li-
säävät mahdollisuuksiensa 
mukaan strategisesti tärkeää 
tuotantoaan ja tuontiaan sekä 
kasvattavat strategisten raa-
ka-aineiden varastojaan. Tä-
mä aiheuttaa niukkuutta 
maailmanmarkkinoille ja 
nostaa hintoja. 

Taloudellisen riippuvuuden 

vaikutuksista meillä on kovia 
kansallisia kokemuksia toisen 
maailmansodan ajoilta. En-
simmäisenä jatkosotavuotena 
oli jokseenkin vaikeaa välttää 
suhteen solmimista Saksan 
kanssa, kun maatamme uhka-
si nälänhätä. Myös sodan 
myöhemmissä vaiheissa voi-
tiin vilja- ja asetoimituksin oi-
vallisesti vaikuttaa vähäväki-
sen maamme kohtaloihin. 

Poliittisina voimatoimenpi-
teinä tullevat aluksi kyseeseen 
oman liittoutuman yhtenäi-
syyden ja voiman korostami-
nen tarvittaessa jopa pakko-
keinoin sekä vastapuolen yh-
tenäisyyden murentaminen. 
Liittoutumattomiakin maita 
saatetaan painostaa tai hou-
kutella toimimaan halutulla 
tavalla. Psykologiseen sodan-
käyntiin kuuluvat johtaviin 
henkilöihin kohdistuvan pai-
nostuksen lisäksi uhkaukset 
käyttää sotilaallista voimaa 
vastapuolen, mutta tarvittaes-

sa myös liittoutumattomien 
painostamiseksi. 

Kaikkeen toimintaan liitty-
vä tiedustelu sekä epäsuora 
sotilaallinen toiminta tehostu-
vat kriisin aikana ja ne suun-
nataan vastapuolen ohella 
myös sitoutumattomiin mai-
hin. Tiedusteluun liittyy aina 
puolustuskyvyn testaamista, 
a lue-ja rajaloukkauksia, sekä 
mahdollisesti myös provokaa-
tioita, kahakoita sekä väli-
kohtauksia ilmassa ja kan-
sainvälisillä merialueilla. 

Jo nykyisin vallitsevan rau-
hantilan aikana tuottavat ter-
roristien pommit tuhoa Eu-
roopassakin ja viattomia ih-
misiä kaapataan sekä teloite-
taan kriisialueilla. Kansainvä-
lisen jännitystilan aikana li-
sääntynevät sabotaasi- ja ter-
roristiteot melkoisesti. Juuri 
noissa olosuhteissa ne ovat 
helpohko keino vastapuolen 
ja sitoutumattomien painos-
tamiseen, sillä ne pysyttäyty-
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vät välineenä sodan kynnyk-
sen alapuolella. Tilanteen 
kärjistyessä voidaan jopa si-
vistysvaltio saattaa taipu-
maan terrorismilla. Provoka-
tiivisesi käytettynä se voi 
myös muodostua aseellisten 
yhteenottojen alkusysäyksek-
si. 

Sodanuhan aikana voidaan 
painostuskeinona käyttää 
myös avointa sotilaallista toi-
mintaa. Voimatoimenpiteistä 
tullee ensimmäisenä kysee-
seen painostajan oman suori-
tuskyvyn ja valmiuden kohot-
taminen. Raja-alueilla käyn-
nistetään sota- sekä johtamis-
harjoituksia, jotka eivät pää-
tykään ja joukkoja ryhdytään 
siirtämään sodan lähtökohta-
asemiin. Myös ydinaseiden 
käyttövalmiuden demonstroin-
ti saattaa tulla kyseeseen. 
Alueloukkaukset lisääntyvät 
entisestään ja tiedustelu- sekä 
johtamisyhteyksiä ryhdytään 
häiritsemään. Kriisin tässä, 
kuumassa vaiheessa on myös 
varauduttava pääkaupunkiin 
sekä valtion ylimpään joh-
toon kohdistuvan sotilaallisen 
toiminnan varalta. 

Haasteita koko 
yhteiskunnalle 
Kriisin aikana painostukseen 
käytettävien toimenpiteiden 
laaja-alaisuus edellyttää yh-
teiskunnan kaikkien alojen 
varautumista ja niiden val-
miutta sekä käytettävissä ole-
vien keinovarojen koko kir-
jon hyväksikäyttöä tilanteen 
hallitsemiseksi. On nähtävis-
sä, että jo kriisin alusta al-
kaen joudutaan ulkopoliittis-
ten toimien ohella käyttä-
mään eriasteisia taloudellisia, 
hallinnollisia ja sotilaallisia 
toimenpiteitä. Näistä toimista 
on myös oikein ja nopeasti 
kyettävä tiedottamaan niin 
omille kansalaisille kuin myös 
muille valtioille. 

Pieni kansakunta ei voi 
luottaa pelkkään rajalliseen 
aseelliseen voimaansa. Tä-
män vuoksi on ulkopolitiikal-
la ja sen eriasteisilla, moni-
portaisilla toimintamahdolli-
suuksilla etusija myös kriisin-
hallinnassa. Turvallisuuspoli-
tiikkamme ja maanpuolus-
tuksemme muut toimenpiteet 
onkin kansainvälisessä kiris-
tyneessä tilanteessa nähtävä 
juuri rauhantahtoisen ulko-
politiikkamme voimakkaana 
tukena ja apuna. Vasta oikein 
mitoitettu kokonaisuus voi 
pysyttää meidät kriisin ja so-
dan ulkopuolella. 

Toimenpiteiden käynnistä-
minen ja niiden yhteensovit-
taminen edellyttävät päätök-
sentekoa kaikilla yhteiskun-
nan aloilla sekä tasoilla. Ti-
lanteen hallitsemiseksi on 
päätökset kyettävä tekemään 
nopeasti tulevaa kehitystä en-
nakoiden. Erityisen tarpeellis-
ta ennakointi on sotilaallista 
valmiutta kohotettaessa, jotta 
toimenpiteillä myös ehdittäi-
siin saavuttaa toivottu, ennal-
ta ehkäisevä vaikutus. Kriisin 
aikana tuleekin kyetä aina py-
symään askel tilannekehityk-
sen edellä. Vain siten on mah-
dollista välttää tahdottoman 
pelinappulan osa ja päästä it-
se aktiivisena toimijana vai-
kuttamaan omaan kohtaloon. 

Vaateita 
puolustuskyvylle 

Sotilaalliset toimenpiteet ovat 
vaikutuksiltaan kriisinhallin-
tamekanismin painavin osa. 
Haluttujen signaalien lähettä-
miseksi ja vaikutusten ai-
kaansaamiseksi toimet on tai-
tavasti aikautettava sekä yh-
teensovitettava ulkopoliitti-
siin ja muihin toimenpiteisiin. 
Lähtötasona voidaan pitää 
sellaista normaaliolojen joka-
hetkistä sotilaallista valmiut-
ta, ettei meitä missään tilan-
teessa päästä yllättämään eikä 
lamauttamaan. 

Riittävä tiedonsaanti antaa 
perusteet ennakoivalle pää-
töksenteolle. Tämä edellyttää 
maailman sotilaspoliittisen ti-
lannekehityksen jatkuvaa 
seuraamista ja analysointia. 
Omaa aluettamme sekä sen 
lähituntumaa on myös kyettä-
vä alinomaa valvomaan. Krii-
sin aikana on tiedonsaanti- ja 
valvontajärjestelmämme te-
hoa pystyttävä huomattavas-
tikin kohottamaan. 

Tilanteiden hallinta edellyt-
tää, että puolustusvoimien 
oma johtamisjärjestelmä on 
kunnossa. Sotilasläänien ja 
sotilaspiirien esikunnat muo-
dostavat jo rauhan aikana 
toimivan johtamisjärjestel-
män. Ne seuraavat jatkuvasti 
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tilannetta ja voivat hyvinkin 
nopeasti ottaa johtoonsa alu-
eilleen suunnattavia joukko-
ja. Äkilliset tilannevaihtelut 
edellyttävät lisäksi tosiaikais-
ta tiedonsiirtoa ja automaatti-
seen käsittelyyn perustuvaa 
tietojärjestelmää. 

Vaikeissa sotilaspoliittisissa 
tilanteissa on ulkopoliittisille 
toimille annettava uskotta-
vuutta sotilaallisella voiman-
näytöllä. Erityisen tärkeää tä-
mä on tilanteissa, joissa on 
edetty laukaustenvaihtoon 
johtaneisiin välikohtauksiin. 
Suorastaan ratkaisevaa mer-
kitystä voimannäytöllä saat-
taa olla, mikäli taisteluja jo 
käydään, mahdollisesti aivan 
lähialueillammekin. 

Toimiva järjestelmä 

Rauhan ajan puolustusvoi-
mista, varusmiehistä ja kan-
tahenkilökunnasta, muodos-
tuu yhteensä noin 40000 mie-
hen voima, joka on myötään-
sä valtiovallan käytettävissä. 
Kullakin koulutusyksikölläm-
me on pysyvä valmiustehtävä, 
ja kolme kertaa vuodessa ta-
pahtuva palvelukseenastumi-
nen varmistaa sen, että meillä 
myös koko ajan on palveluk-
sessa näihin nopeaa reagoin-
tia edellyttäviin tehtäviin ky-
keneviä yksiköitä. Taistelu-
kokoonpanoisiksi saatettuina 
ja varustettuina ne voidaan 
nopeasti suunnata sellaisille 
alueille ja kohteisiin, jotka 
selvästi osoittavat kykymme 
huolehtia alueellisesta koske-
mattomuudestamme . 

Rauhan ajan puolustusvoi-
mista muodostettavat joukot 
ovat kuitenkin piskuiset, mi-
käli niitä verrataan valtioalu-
eemme laajuuteen. Niinpä jo 
kriisin alkuvaiheessa on pal-
velukseen kutsuttava reservi-
läisiä. Järjestelmämme mah-
dollistaakin reservistä saata-

vien vahvennusten oton jous-
tavasti erilaisten tarpeiden 
mukaan. Palvelukseen voi-
daan erikseen tilanteen mu-
kaan kutsua esimerkiksi raja-
vartiojoukot, aisti-ilmaval-
vontamuodostelmat, lento-
kenttä- ja ilmatorjuntayksi-
köt sekä rannikkolinnakkei-
den miehitys ennen mahdol-
lista liikekannallepanoa. Re-
serviläiset kyetään myös no-
peasti kotiuttamaan kriisin 
mahdollisesti hellitettyä. 

Reserviläisillä täydennetty-
jen rauhan ajan joukkojen li-
säksi saatetaan kriisin kes-
täessä määrätilanteessa jou-

tua kutsumaan palvelukseen 
noin 250000 miehen vahvui-
set suojajoukkomme tai nii-
den osia ja keskittämään ne 
uhkaa vastaavasti strategisille 
avainalueillemme. Tämä edel-
lyttää liikekannallepanojär-
jestelmältämme toimintavar-
muutta kaikissa oloissa. 

Alueellisia painotuksia 

Niin rauhan, kriisin kuin so-
dankin aikana ovat strategisia 
avainalueitamme Lappi, ete-
läinen rantamaa ja erityisesti 
pääkaupunkiseutu sekä Ah-
venanmaa. Ne ovat suoja-

TAKTIIKKAMME LÄHTÖKOHDAT 

ilma-alivoima 

tulivoima lähietäisyyksiä 
lukuunottamatta vähäi-
sempi (alle 500 m) 

heikompi liikkuvuus 

alueemme ja maastomme 
tuntemus ja niiden 
hyväksikäyttö 
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joukkojemme todennäköi-
simpiä keskitysalueita puolus-
tuskykymme osoittamiseksi. 
Lisäksi meidän on tietenkin 
kyettävä huolehtimaan omas-
ta ilmatilastamme sekä meri-
alueestamme. 

Pohjoiskalotin strategisen 
merkityksen lisääntymisen 
vuoksi kriisin painopiste lie-
nee aluksi Lapissa ja erityises-
ti sen ilmatilassa. Osoittaak-
semme alueemme hallintaky-
kyä tulee ilmavoimien toimin-
taa tehostaa jo kriisin alku-
vaiheessa. Koska näin näytet-
tävä toiminta ja voima jää 
kovin rajalliseksi, on siihen 
alusta alkaen kytkettävä mu-
kaan ilmatorjuntaa. Lapin 
suhteellisen kehittynyt tie-
verkko edellyttää kuitenkin 
myös maavoimien yksiköiden 
kutsumista palvelukseen ja 
ryhmittämistä ajoissa näille 
liittoutumien alueiden välissä 
sijaitseville maamme pohjoi-
sille osille, jotta niiden hyväk-
sikäyttö todella voitaisiin kiis-
tää. 

Etelä-Suomessa korostuu 
kriisin alkuvaiheessa ilma- ja 
erityisesti meripuolustuksen 
osuus. Merisulutteiden laske-
minen, valmistautuminen Ah-
venanmaan puolustamiseen 
ja rannikkopuolustuksen val-
miuden kohottaminen osoit-
tavat kaikille osapuolille sel-
västi, ettei alueemme ole käy-
tettävissä sodan tarkoituk-
siin. Kriisin kärjistyessä jou-
dutaan maavoimien yksiköitä 
kutsumaan palvelukseen ja 
ryhmittämään myös eteläisen 
rantamaan operatiivisesti tär-
keille alueille. 

Kokonaan oman ongelma-
kenttänsä muodostaa pää-
kaupunkimme, joka sijaitsee 
vain puolentoista peninkul-
man päässä valtakunnan ra-
jasta. Puolustusvalmiuden 
osoittaminen ja voiman näyt-
täminen pääkaupunkiseudul-

la edellyttävät rauhan ajan 
joukoilta tavanomaista suu-
rempaa toimintavalmiutta se-
kä esikunnilta kykyä hyvinkin 
lyhyellä varoitusajalla kutsua 
alueen suojajoukkoja palve-
lukseen. 

Pahimman varalta 

Kriisin aikana käytettävät 
voimakeinot muodostavat 
kokonaisuuden. Kriisinhallin-
tamekanismin sekä sen toi-
minnan on niin muodoin 
myös oltava joustava, sauma-
ton kokonaisuus. Sotilaalliset 
keinovaramme eivät luonnol-
lisestikaan saata olla sen tär-
kein osa. Kriisin kärjistyessä 
niiden merkitys kuitenkin ko-
rostuu. Vaikka valmiutemme 
olisi kuinka suuri, tarvitaan 
sotilaallisten toimien toteutta-
miseen runsaasti aikaa. Rat-
kaisevan tärkeää onkin, että 
ennakoivalla päätöksenteolla 
tämä aika puolustusvoimil-
lemme taattaisiin. 

Myös ennen viime maail-
manpaloa ja sen aikana koet-
tivat useat maailman valtiot 
erilaisten kriisinhallintakeino-
jen käytöllä välttyä sodalta. 
Tuossa maailmantilanteessa 
se onnistui vain harvoilta. 

Ajat ja asetelmat ovat kuiten-
kin muuttuneet. Tilanteet ei-
vät koskaan toistu täysin sa-
manlaisina. Vaikka hallinta-
mekanismimme toimisikin, 
emme saa tuudittautua ruusu-
senuneen. 

K r i i s i n h a l l i n t a m e k a n i s -
mimme ja maanpuolustuk-
semme vaikein koetos on ti-
lanne, jossa sodan ennaltaeh-
käisy on kaikista ponniste-
luistamme huolimatta epäon-
nistunut ja maamme on jou-
tumassa sotatoimien kohteek-
si. Tällöin tulee kyseeseen ko-
ko puolustuspotentiaalimme 
ja 700000 miehen vahvuisen 
kenttäarmeijamme käyttö 
hyökkäystä torjumaan, mihin 
olemme sopimusteitsekin vel-
voittautuneet. Puolustusvoi-
mat on tuossa tilanteessa se 
kansan ja valtiovallan viimei-
nen keinovara, josta riippuu 
itsenäisyytemme ja omaeh-
toisten elinmahdollisuuksiem-
me säilyminen. Kriisinhallin-
takyvyn parantaminen ei ole 
poissa kansallisen puolustuk-
semme rakentamisesta vaan 
edistää sitä. Molempia tarvi-
taan. • 
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Raunioilla ei riidellä 

Suurten ja keskisuurten yritysten vakuutusyhtiö 

TEOLLISUUSVAKUUTUS 
V a t t u n i e m e n k u j a 8, P L 12, 00211 Hels ink i 21, p u h . 90-69611 

Dronningholm 
mansikkahillo 

Puhelinmyynti 9 0 - 7 8 5 3 3 2 , 
9 0 - 7 8 5 931 

Koekeittiö 9 0 - 7 8 0 422 

| PAASIVAARAN 
' SUURKEITTIÖPALVELU 
Tietää hyvää. 



EVERSTILUUTNANTTI 
HEIKKI RINNE 

Rannikkotaktiikka 
tanaan — 
perinteitä, kehitystä 
vai molempia? ^ätgm § , mmm 

"Sotaa silmälläpitäen jaetaan rannikot 
yleensä puolustuslohkoihin, joilla kullakin 
on päällikkönsä sekä hänen alaisenaan esi-
kunta ja tarpeelliseksi katsottu määrä eri 
aselajeja, kuten jalkaväkeä, pioneereja, 
kenttä- ja rannikkotykistöä, ilmailuvoimia 
ja laivastoa ainakin vartiopalvelukseen, mii-
nanlaskuun ja trallaukseen." 

Rannikkotykistökäsikirja v 1926. 

Aluksi 

Taktiikka on ala, jonka jo-
kainen upseeri yleensä katsoo 
hallitsevansa. Tosin siitä nä-
kee harvoin kirjoitettuja mie-
lipiteitä, varsinkaan sellaisia, 
jotka eivät olisi suoria lai-
nauksia ohjesäännöistä. 

Rannikkopuolustusta kos-
kevat taktiset ohjesäännöt 
ovat juuri uusiutuneet rinnan 
taisteluvälineiden ja organi-
saatioiden kanssa. Onko ny-
kyinen rannikkopuolustusa-
jattelumme loppuun saakka 
hioutunutta, vai onko tuossa 
laajassa "kentässä" sijaa kes-
kustelulle ja kriittisellekin tar-
kastelulle? Sanalla sanoen 
tyydyttääkö nykyinen ideolo-
gia meitä kaikkia, onko siinä 

kehittämisen varaa vai onko 
paras hyvän vihollinen? 

Tämän kirjoituksen tarkoi-
tuksena on saada aikaan ran-
nikkotykistöupseerien kes-
kuudessa ainakin suullista 
mielipiteiden vaihtoa rannik-
kotaktiikan aihepiiristä. 
Tuon päämäärän saavuttami-
nen ei olisi mahdollista ilman 
asioiden kärjistämistä. Taus-
talla on kuitenkin hyvä muis-
taa, että vain asiat taistelevat 
eivät miehet. 

Kirjoitukseni ei ole yhtenäi-
nen esitys määrätystä aihepii-
ristä. Käsittelen siinä lyhyesti 
eräitä sellaisia operatiivisia ja 
taktisia kysymyksiä, jotka 
eniten ovat herättäneet kes-
kustelua taktiikanopettaja-ai-
kanani Rannikkotykistökou-
lussa. 

Yhtymäajattelua 

Rannikkopuolustus rakentuu 
rannikkoalueiden varaan. Tä-
mä ideologia alkoi nykymuo-
toisena hahmottua 1960-lu-
vulla. Kirjoituksen alussa ole-
va lainaus todistaa kuitenkin, 
että tämän päivän ajatteluta-
van syntysanat lausuttiin ver-
rattain tarkoin jo 1900-luvun 
alkupuolella. 

Lieneekö tämä pitkäaikai-
nen ja osin horjuvakin kehi-
tys ollut syynä siihen, että 
rannikkoalueiden kuva ei vie-
lä nykyisinkään piirry selkeä-
nä sen enempää rannikkoty-
kistön kuin muidenkaan ase-
lajien upseereiden mielissä. 

Vaikeimmalta tuntuu ran-
nikkoalueen "yhtymä"-luon-
teen ymmärtäminen. Rannik-
koaluetta pidetään kumma-
jaisena, jonka tehtävät, jou-
kot ja vastuualueen määrittä-
minen sysätään mieluusti pel-
kästään rannikkotykistöup-
seerien harteille. Näin ollen 
on kysyttävä olemmeko me 
tehneet kaikkemme ideolo-
gian selventämiseksi. 

Me kaikki vanhemmat ran-
nikkotykistöupseerit muis-
tamme ns "akateemisen" 
keskustelun rannikkoalueen 
takarajan sijoittumisesta ran-
taviivan suhteen ja edelleen 
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ne lukemattomat sotapelit ja 
harjoitukset, joissa rannikko-
puolustus "pelattiin u los" he-
ti alkuvaiheessa. 

Me saimme kuulla mm mie-
lipiteitä, joissa ihmetellään, 
"et tä mikä se sellainen yhty-
mä on, jossa viivaimilla joh-
detaan yksityisiä ammuntoja" 
jne. Samoin muistamme ne 

tilanteet, joissa rannikko-
alueen tehtäväksi määritettiin 
" to r juu hyökkäykset alueel-
l aan" alistamatta kuitenkaan 
tuohon tehtävään riittäviä 
joukkoja. Kun tämänsuuntai-
seen ajattelutapaan törmää 
vielä nykyisinkin organisaa-
tiouudistuksen ja uusien ohje-
sääntöjen tultua voimaan, on 
päädyttävä johtopäätökseen, 
että taktista keskustelua ran-
nikkoalueesta ei ole käyty vie-
läkään riittävällä ponnekkuu-
della. 

Organ i saa t i ouud i s tuksen 
yhteydessä nähtiin tarpeelli-
seksi muodostaa rannikko-
alueen esikunta erillisyksiköi-

neen riittävän vahvaksi yhty-
män johtoportaaksi, joka ky-
kenee johtamiseen laajallakin 
operatiivisella alueella, ja jo-
ka voi ottaa johtoonsa jalka-
väkijoukkoja aina prikaatia 
myöten unohtamatta myös-
kään mahdollisia merivoi-
mien joukkoja . Niinpä orga-
nisaatioon vahvistettiinkin 
esikunta, jonka operatiivis-
taktinen johtamiskyky luku-
määräisesti tarkastellen ei jää 
paljoakaan jälkeen armeija-
kunnan esikunnasta ja jonka 
muu kapasiteetti erillisyksiköt 
mukaanluettuna mahdollistaa 
myös perusyhtymän eli pri-
kaatin johtamisen puolustuk-
sessa. Lisäksi sijoittamalla 
riittävästi koulutettuja meri-
upseereita heille varattuihin 
tehtäviin voidaan johtaa aina-
kin merivoimien paikallis-
joukkoja . Kokonaan eri asia 
on näiden tosiseikkojen jäl-
keen puntaroida sitä, missä 
me näemme tämän tyyppisen 
johtoportaan tarpeelliseksi. 

Ainakaan organisaatioiden 
laatijat eivät ajatelleet näitä 
esikuntia sijoitettavaksi tasai-
sesti kautta koko rannikon. 
Olihan aiemminkin ollut eri-
tyyppisiä rannikkoalueiden 
esikuntia (A, B, C) eri johta-
mistarpeita varten. 

Nykyideologian mukaan 
voidaan perustellusti väittää, 
että rannikkoalueen esikunta 
erillisyksiköineen on alueelli-
sena johtoportaana tarpee-
ton, jos sen tehtävät ovat vain 
meri- ja saaristoalueelle ra-
joittuvia, taktisia tehtäviä. 
Näitä varten on organisaatioi-
hin sisällytetty rannikkoryk-
mentin esikunta erillisyksiköi-
neen ja alaisine linnakkei-
neen. Jos siis pidämme kiinni 
tästä ajatustavasta, voimme 
samalla ratkaista myös "iäi-
syysasiana" tunnetun rannik-
koalueen takarajakysymyk-
sen. Sijoittamalla rannikko-
aluejohtoportaita vain sellai-
sille alueille, joilla voidaan to-
teuttaa täysipainoisesti em 
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yhtymäideologiaa, ei rajanve-
dolla enää olekaan juuri vaih-
toehtoja. Rannikkoalueen 
vastuualue sisältää tällöin ai-
na myös riittävästi "mante-
reellista" operaatioaluetta en-
simmäisen portaan maihin-
nousujoukkojen hyökkäyksen 
torjumisesti. Ellei taas rannik-
koalue vahvana operatiivisena 
johtoportaana ole jollakin 
alueella tarpeellinen, älköön 
sellaista väkisin muodostetta-
ko, vaan hoidettakoon rannik-
kopuolustus rantaviivan tasal-
le rannikkorykmenteillä muun 
sopivan alueella toimivan joh-
toportaan alaisena. 

Rannikkoalueen "yhtymä-
luonteen" hämärtäjinä ovat 
usein tehokkaasti toimineet 
myös rauhan ajan harjoituk-
set, joissa liian vähäiset voi-
mavarat ovat saaneet aikaan 
harhauttavasti harjoituksen 
johdon nimeämisen rannik-
koalueen esikunnaksi. Satun-
naisen vierailijan on vaikea 
mieltää yhtymän esikunnaksi 
muutaman upseerin käsittä-
vää joukkoa, jonka päätehtä-
vä tuntuu olevan ammunto-
jen johtaminen suoria puhe-
linyhteyksiä käyttäen. Asian 
korjaaminen on helposti hoi-
dettavissa. Samoin meidän 
rannikkotykistöupseerien on 
taisteltava voimakkaasti sitä 
tosiseikkaa vastaan, että vielä 
nykyään näkee ylemmän ta-
son sotapelejä ja harjoituk-
sia, joissa rannikkoalueiden 
esikunnat toimivat täysin ali-
mitoitettuina samanaikaises-
ti, kun esim prikaatien esi-
kunnat ovat lähes sodanajan 
vahvuisia. Vasta silloin, kun 
tämä ristiriita on kumoutunut 
aiemmin esitetyn ohella, meil-
lä on ymmärtäjiä "laajem-
missa piireissä". 

Tässä yhteydessä käsiteltä-
köön myös lyhyesti johtosuh-
dekysymyksiä. Rannikkopuo-
lustuksen johtosuhteet perus-

tuvat logiikan mukaan siihen 
alueellisen puolustuksen peri-
aatteeseen, jonka mukaan 
paikallispuolustusta johde-
taan jo rauhan aikana toimin-
ta-alueilleen sijoitetuista, toi-
mintavalmiudeltaan korkea-
luokkaisista johtamispaikois-
ta. Näitä voivat olla esim ran-
nikkoalueiden, sotilaspiirien 
ja sotilasläänien esikuntien 
kantalinnoitetut johtotilat, 
joihin on rakennettu valmiik-
si tarvittavat viestiyhteydet 
esim reaaliaikaista tiedonsiir-
toa varten tilannekuvan yllä-

pitämiseksi tms. Tähän ideo-
logiaan ei erityisen hyvin sovi 
rannikkoalueen alistuminen 
liikkuvien sotatoimien johta-
miseen tarkoitetulle armeija-
kunnan esikunnalle. Tulevai-
suuden johtamisketjuina ran-
nikolla ovatkin näin ollen 
suositeltavia joko sotilaslääni 
— rannikkoalue tai sotilaslää-
ni — sotilaspiiri — rannikko-
rykmentti. Tämä luonnolli-
sesti vaatii rannikon sotilas-
piirien esikuntien muokkaa-
mista organisaation ja sijoi-
tusten puolesta sellaisiksi, et-
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tä vastuu rannikkotaistelujen 
johtamisesta voidaan siirtää 
niille. 

Jyrkästi on sitävastoin py-
rittävä välttämään sellaisia 
johtosuhdejärjestelyjä, joissa 
samalla alueella toimii opera-
tiivisessa vastuussa sekä soti-
laspiirin että rannikkoalueen 
esikunta. Jompikumpi on 
varmasti liikaa. 

Yhteistoimintaa 

Vuonna 1952 erotettiin meri-
alueen tulen ja liikkeen ele-
mentit rannikkotykistö ja lai-
vasto yhteisestä johdosta 
puolustusvoimien uudelleen-
järjestelyjen yhteydessä. Tä-
män jälkeen on meri- ja ran-
nikkopuolustusta hoidettu 
yhteistoimintasuhteessa "si-
nisten veljiemme" kanssa. 
Yhteistoiminnan muodot ja 
menetelmät ovat hakeneet uo-
miaan näihin päiviin saakka. 
Tämän hetken tilannetta voi-
daan yhteistoiminnan kannal-
ta pitää vähintäänkin tyydyt-
tävänä, voidaanhan nykyään 
taktisen tason toiminnassa tu-
keutua käyttökelpoisiin yh-
teistoimintakoodeihin ja peri-
aateratkaisuihin. Lisäksi yh-
teinen koulutus sotilasope-
tuksen ylemmällä tasolla sekä 
lukuisat yhteiset harjoitukset 
avartavat johtajien keskinäis-
tä aselajituntemusta paran-
taen näin yhteisen asiamme 
toteuttamismahdollisuuksia. 

Rannikkotykkimiehen kan-
nalta on yhteistoiminnassa 
vielä kuitenkin eräitä kitkate-
kijöitä joiden poistamisessa 
vaaditaan ilmeisesti myös yh-
teisiä ponnisteluja. 

Käytännön tasolla suurim-
mat vaikeudet aiheutuvat eri 
karttaprojektion ja koordi-
naatiston käytöstä paikanta-
misessa. Tästä johtuva suun-
nanmäärityksen ero on suu-
rimmillaan Pohjanlahdella, 

ollen siellä noin 80v tai 5° pie-
nentyen tasaisesti Suomenlah-
den itäosaa kohti mentäessä. 

Kun esimerkiksi merival-
vonnassa vertaillaan alue-
loukkaustapauksissa rannik-
kojoukkojen ja merivoimien 
mittaamia maalitietoja, he-
rättää edellämainittu itses-
täänselvyys jatkuvasti turhaa 
kinastelua tietojen oikeelli-
suudesta. Asia voitaneen hy-
vällä tahdolla poistaa nopeas-
ti päiväjärjestyksestä näin tie-
tokoneiden aikakaudella. 

Laivaston itsenäistyttyä 
merivoimiksi omaksuttiin siel-
lä voimakkaasti riippumaton 
operatiivinen ajattelutapa, jo-
ka joskus vielä nykyäänkin 
herättää lievää hämmennystä 
meissä rannikonpuolustajis-
sa. Kun me katsomme, että 
aluevastuussa olevat yhtymät 
johtavat kaikkea toimintaa 
alueellaan, haluavat merivoi-
mien yleisjoukot pidättää kui-
tenkin itsellään päätäntäval-
lan esimerkiksi monissa tulen 
käytön kysymyksissä jne. 
Aiemmin me täällä rannikolla 
tunsimmekin useissa harjoi-
tuksissa olomme turvatuksi 
kuin merivoimien yleisjoukot 
tehtävän määrityksensä mu-
kaan "torjuivat maihinnou-
sut" . Nykyään tämä realisti-
semmin tapahtuu "yhdessä 
sotilasläänin joukkojen kans-
sa" . Jos merivoimien yleis-
joukkojen tehtäväksi määrät-
täisiin sotilasläänin taistelu-
jen tukeminen, oltaisiinkin jo 
lähellä tästä loogisesti seuraa-
vaa määräaikaista tai tehtä-
vällä alistamista. Kun vielä 
tuollaisen sotilasläänin kor-
keimpaan operatiiviseen joh-
toon sijoitettaisiin asiansa 
tuntevia meriupseereita, voi-
taisiin meripuolustuksemme 
määräsuunnassa hoitaa sel-
keästi yhden johtoportaan 
alaisena. 

Merivoimien sodan ajan 

joukkojen johtamisessa lienee 
yhä laajemmin valtaamassa 
alaa ideologia, jonka mukaan 
toimintaa johdetaan mante-
reella sijaitsevista johtamis-
paikoista, jotka loogisesti si-
joittuvat rannikkojoukkojen 
johtamispaikkojen yhteyteen. 
Tässä tilanteessa voidaan his-
toriaan viitaten kysyä, tarvi-
taanko nyt sitten enää kahta 
eri johtoporrasta samassa 
paikassa saman toiminnan, 
meripuolustuksen johtami-
seen. Tässä yhteydessä on 
syytä palauttaa mieliin, että 
nykyinen operaatio taidon ja 
taktiikan opetus on merivoi-
mien ja rannikkotykistön up-
seerien pääosalle yhteistä 
esiupseerikursseilla ja Sota-
korkeakoulussa. Jos oppimis-
kyky arvioidaan samantasoi-
seksi ei esteitä johtoportaiden 
vähentämisajatukselle tule-
vaisuudessa liene. Milloin 
muuten viimeksi rannikkoty-
kistön upseeri on johtanut 
lippueen tai taisteluosaston 
toimintaa harjoituksessa? 

Ns "yhteysupseerivillitys" 
on edelliseen viitaten nykyisin 
onneksi laantumaan päin. 
Yhteinen opetus on kantanut 
jo siksi paljon hedelmää, et-
temme me rannikkotykkimie-
het enää kaipaa merivoimien 
aliluutnanttia kertomaan 
meille, että "laiva kulkee te-
rävä pää edellä" kuten eräs 
tunnettu sotilasjohtaja kerran 
sattuvasti totesi. Asiat hoide-
taankin nykyään käyttökel-
poisilla, yhteisesti sovituilla 
toimintamenetelmillä, joista 
saadut kokemukset ovat 
osoittautuneet hyviksi. 

Yhteistoiminnassa on aina 
kaksi osapuolta. Myös ran-
nikkotykistön eli meripuolus-
tuksen kiinteän komponentin 
puolella löytyy varmaankin 
meriupseerin näkökulmasta 
katsottuna monia puutteita ja 
heikkouksia. Niiden analysoi-
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minen jätettäköön kuitenkin 
y h t e i s t o i m i n t a k u m p p a n i e n 
huoleksi. 

Linnaketaktiikkaa 

Linnakkeet ovat perinteisesti 
kuuluneet rannikkojemme 
puolustamiseen. Niiden rooli 
on vaihdellut mutta päätehtä-
vä on säilynyt. Kaikesta jo 
vuosisatoja kattaneista histo-
riallisista kokemuksista huoli-
matta tuntuvat rannikkotak-
tiikan aihepiirin suurimmat 
vaikeudet kasautuvan linnak-
keen taktiikkaan. Tästä ovat 
osoituksena linnakeohjesään-
nön synnytystuskat. Vaikeu-
det alkoivat silloin, kun lin-
nakkeen organisaatio uusit-
tiin ja linnake alettiin nähdä 
myös aluevastuullisena jouk-
kona. Myös terminologiset 
seikat, joihin palataan myö-
hemmin tässä kirjoituksessa, 
ovat osaltaan haitanneet sel-
keiden taktisten periaatteiden 
kirjaamista tekeillä olevaan 
oppaaseen. Toisistaan suures-
ti poikkeavat olosuhteet eri 
linnakkeilla estävät lisäksi pa-
taljoonan ja komppanian tak-
tisten ohjeiden suoran sovel-
tamisen. 

Realistinen uhkakuvan 
määrittely on toistaiseksi jää-
nyt puuttumaan ajateltaessa 
linnaketaktiikan perusteita. 
Onhan meidän tunnustettava 
se tosiseikka, että taistelun 
kuva rannikolla on voimak-
kaasti muuttunut sitten viime 
sotien. Jos uskalletaan sel-
keästi määritellä ne todennä-
köiset uhkatilanteet, joihin 
linnake joutuu vastaamaan, 
muuttuu ohjesäännönkirjoit-
tajan epäkiitollinen työ olen-
naisesti helpommaksi. On 
puntaroitava sitä, kumpi on 
todennäköisempää, erikois-
joukkojen kommandoluon-
teinen tuhoamishyökkäys vai 
taisteluosaston suorittama 

linnakkeen valtausoperaatio? 
Vai ovatko ne molemmat 
mahdollisia? Kohdistuuko 
pääuhka linnaketta vastaan 
ilmoitse vai meritse vaiko mo-
lemmilla tavoilla? Kun hyök-
kääjän todennäköinen toi-
minta uskalletaan arvioida, 
on meillä mahdollisuus ryh-
mittää linnakkeen joukot 
omien voimavarojemme mu-
kaan tehokkaimmalla tavalla. 

Linnakkeen puolustus näh-
dään nykyään yhä selkeäm-
min sen tärkeimmän kohteen, 
patterialueen puolustamise-
na. Tästä huolimatta ilmenee 
yhä epäselvyyttä puhuttaessa 
linnakkeen puolustusasemas-
ta. Linnakesaari ja puolustus-
asema eivät ole yhteneviä kä-
sitteitä. Suuressa saaressa 
puolustusasema rajoittuu pat-
terialueen tuntumaan. Tar-
koituksena ei ole saarten eikä 
niemien vaan niissä sijaitse-
vien kohteiden puolustami-
nen. 

Linnaketaktiikan opetuk-
sessa on ehkä eniten taitettu 
peistä linnakkeen puolustus-
aseman jakamisessa puolus-
tuskeskuksiin ja tukikohtiin. 
Tärkeintä on pitää " p ä ä kyl-
m ä n ä " ja muistaa seuraavat 
seikat: 

— jako ei riipu joukon mies-
lukumäärästä vaan maas-
tosta, aseistuksesta ja puo-
lustettavien kohteiden si-
jainnista, 

— kaikille linnakkeen miehil-
le ei tarvitse linnoittaa pe-
säkettä ja 

— tukikohdalla on sijainti-
paikkansa, joka muodos-
tuu toisiaan tukemaan ky-
kenevistä pesäkkeistä (3— 
4 kpl). Tukikohtaan sijoi-
tetulla joukolla on lisäksi 
tiedustelu-, valvonta- ja 
vartiointivastuu tukikoh-
dan aluetta laajemmalla 
alueella, jota kutsutaan 

vastuualueeksi. Näitä ei 
tule sotkea toisiinsa. 

Nyrkkisääntönä puolustuskes-
kus- ja tukikohtajaossa voita-
neen suositella seuraavia peri-
aatteita: 

— linnakkeen vastuualue ja-
kaantuu yleensä linnake-
saarelle tai niemeen muo-
dostuvaan yhteen puolus-
tuskeskukseen ja tämän 
alueen ulkopuolisiin erilli-
siin tukikohtiin. Vaikka 
linnake siis sijaitsisi suu-
ressa saaressa sinne pää-
säännön mukaan muodos-
tuisi yleensä vain yksi puo-
lustuskeskus, 

— kaksi puolustuskeskusta tai 
useampia tulisi kyseeseen 
vain niissä tapauksissa, 
joissa linnakkeeseen kuu-
luu esimerkiksi kaksi ran-
nikkotykistöpatteria, jot-
ka sijaitsevat eri saarissa. 

Terminologiaa 

Organisaatiouudistuksen ja 
uusien ohjesääntöjen käsitte-
lyn yhteydessä käytiin asela-
jin ohjesääntötoimikunnassa 
"kädenvääntöä" useista ni-
mikekysymyksistä. Vastak-
kain olivat perinteinen ja uusi 
ajattelutapa. Kun taktiikka ja 
terminologia tullaan varmasti 
jatkossakin kehittämään pa-
lautettakoon mieliin tärkeim-
mät " kiistakysymykset' ' . 

Rannikkoalue ja linnake 
tarkoittavat nykyisen määri-
telmänsä mukaan sodan ajan 
joukon nimeä. Voidaan pe-
rustellusti kysyä ovatko nuo 
selkeästi paikkaan liittyvät ni-
mikkeet parhaita kuvaamaan 
organisaatioita. Olisiko sit-
tenkin selvempi vaihtoehto 
palata vielä pitemmälle histo-
riaan ja ottaa tulevaisuudessa 
käyttöön nimet rannikkopri-
kaati ja rannikkopataljoona. 
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Tällöin meidän rannikkotyk-
kimiesten ei ehkä tarvitsisi se-
litellä niin paljon kuin nyt 
muille maavoimien upseereil-
le rannikkoalueen ja linnak-
keen luonnetta rannikkojouk-
koina. 

Organisaatioihin liitettiin 
joukkojen tai ryhmien niminä 
myös johtokeskus ja torjun-
takeskus, jotka johdattavat 
"maal l ikon" väistämättä 
ajattelemaan paikannimiä. 
Myös näiden käsitteiden sel-
ventäminen on tulevien tak-
tikkojen työsarkaa. 

Lopuksi 

Kirjoitukseni lähtökohtina 
ovat olleet nykyinen sodan 
ajan organisaatio ja voimassa 
olevat ohjesäännöt. Kukaan 
ei kuitenkaan voine väittää, 
että me tämän vuosituhannen 
lopullakin vielä noudattaisim-
me tarkasti tällä hetkellä vah-
vistettuja periaatteita. Teknii-
kan nopea kehitys muuttaa 
nopeasti myös sodankäynnin 
kuvaa, eikä kukaan vielä tä-
nään tiedä minkälaisen puo-
lustusratkaisun me tulevai-
suudessa omaksumme. Asioi-
den ennakkoluuloton tutki-
minen ja kiivaskin mielipitei-
den vaihto on kehityksen 
avain. Me olemme rakenta-
neet nykyisen ajattelumme 
hyvin pitkälle perinteiden va-
raan. Saadut kokemukset 
ovat hyviä. Tämä seikka ei 
saa tuudittaa meitä kuiten-
kaan väärään hyvänolon tun-
teeseen. Kehityksen pyörän 
on pyörittävä. Rannikkopuo-
lustuksen kokonaisratkaisuja 
on pohdittava myös vaihtoeh-
toisten asejärjestelmien ja tak-
tisten periaatteiden pohjalta. 
Asiasta yhteisesti keskustellen 
ja yhteiseen hiileen puhaltaen 
rakennamme tulevaisuudessa 
entistä paremman rannikko-
puolustuksen. • 

Elokuva 
meripuolustuksesta 

Pääesikunnan tiedotusosasto 
on tilannut yhteistuotantona 
kahdelta valmistajalta noin 
20 minuutin mittaisen lyhyt-
elokuvan meripuolustuksesta. 
Elokuvan arvioidaan valmis-
tuvan noin vuoden kuluttua. 

Merivoimien lisäksi eloku-
vassa kerrotaan rannikkoty-
kistön ja merivartioston toi-
minnasta. Käsikirjoituksen 
on laatinut komentaja Jukka 
Heinonen ja elokuvan ohjaa 
Sauli Rantamäki. 

Everstiluutnantti 
Timo Sario 
50 vuotta 
24.3.1986 

V E R I P A L V E L U T A R V I T S E E 

SINUA 
Alä siis viivyttele, sillä 

SINUN veresi voi pelastaa elämän 

VERIPALVELUMERKKI — 

TERVEEN IHMISEN MERKKI 

SUOMEN 
PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 
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Kiinteä rannikkopuolus-
tusjärjestelmämme on 
rakennettu pääasiassa 
sellaisen uhkakuvan pe-
rusteella, jossa saaris-
tomme määrää missä 
maihinnousu on mah-
dollista. Maihinnousu-
kaluston tekninen kehi-
tys saattaa kuitenkin lä-
hitulevaisuudessa ai-
heuttaa muutoksia perin-
teelliseen uhkakuvaan ja 
sen kautta tarkistamis-
tarpeita omiin suunnitel-
miimme. 

Yleistä 

Jo toisessa maailmansodassa 
kuljetuskapasiteetin tarve 
maihinnousuoperaatiossa oli 
yleensä suuri. Tarve on nyky-
päivinä entistä suurempi joh-
tuen mm. kasvaneista ajoneu-
vo- ja materiaalimääristä. Itä-
meri on kuitenkin esimerkki 
alueesta, jossa maihinnousu-
operaatiot voidaan suorittaa 
rannalta rannalle, jolloin voi-
daan käyttää pienempiä aluk-
sia, eikä kuljetuskapasiteetin 
tarve ainakaan ensimmäisessä 
maihinnousuportaassa ole 
niin suuri kuin mereltä-ran-
nalle tapahtuvissa operaati-
oissa. 
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KAPTEENI 
OVE ENQVIST 

Maihinnousukaluston kehitys-
näkymät ja kehityksen 
vaikutukset maihinnousun 
uhkakuvaan ja torjuntaan 

Toisen maailmansodan ai-
kainen maihinnousukalusto 
on pitkälle kulutettu lop-
puun, eikä uutta kalustoa ole 
suurvalloissakaan voitu tar-
vittavassa määrin hankkia ti-
lalle. Uutta tekniikkaa ja ka-
lustoa kokeillaan kuitenkin 
jatkuvasti, joten kaluston li-
säämiseen on tarvittaessa 
mahdollisuuksia. Maihinnou-
sukalusto voidaan laajasti 
ymmärrettynä jakaa seuraa-
viin luokkiin: 

— erikoisalukset, jotka on ra-
kennettu maihinnousun eri 
vaiheita varten 

— kauppa-alukset, jotka tar-
vittaessa muutetaan mai-
hinnousuun sopiviksi 

— ilmatyynyalukset 
— amfibioajoneuvot 
— kuljetushelikopterit 

Myöskin muita "kulkuneu-
vo ja" voidaan tulevaisuudes-
sa mahdollisesti käyttää. Näi-
tä kulkuneuvoja ovat esimer-
kiksi pystysuoraan nousevat 
kuljetuskoneet ja SES (Sur-
face Effect Ship). 

LSD maihinnousutelakka-alus kuljettaa neljä LCAC ilmatyynyalusta 
ja kaksi raskasta helikopteria. 

Erikoiskalusto 

Suuret maihinnousualukset 
vähenevät jonkin verran, 
mutta niiden käyttökelpoi-
suus ja toimintakyky parane-
vat. Kuljetuskyky pyrittäneen 
säilyttämään, mutta alusten 
määrä riittää tulevaisuudessa-
kin vain rajoitettuihin ope-
raatioihin. Helikopterialusten 
määrä kasvaa, ja useimmilla 
maihinnousualuksilla on 
mahdollisuus kuljettaa ilma-
tyynyaluksia, jotka korvaavat 
osittain konventionaaliset 
maihinnousuveneet. Uusien 
maihinnousualusten lisäksi 
vanhoja aluksia tullaan muut-
tamaan niin, että ne pystyvät 
kuljettamaan esimerkiksi il-
matyynyaluksia. 

Pienempien maihinnousu-
alusten ja maihinnousuvenei-
den kohdalla ei ole havaitta-
vissa suuria muutoksia. Mate-
riaali saattaa muuttua muo-
viksi tai vastaavaksi materiaa-
liksi, jotta ne olisivat kevyem-
piä ja ne voidaan muotoilla 
niin, että niitä voidaan kuljet-
taa tietyntyyppisillä kauppa-
laivoilla (LASH ja SEABEE). 
Vaikka helikopterit ja ilma-
tyynyalukset osittain korvaa-
vat pieniä maihinnousualuk-
sia ja maihinnousuveneitä, 
niitä tullaan aina tarvitse-
maan kuljettamaan painavaa 
materiaalia, erilaisia ajoneu-
voja ja panssarivaunuja. 

Amf ibioaj oneuvot 

Perinteellisten uivien amfibio-
ajoneuvojen heikkoudet ovat 
pieni nopeus vedessä, heikko 
aseistus ja suuri paino, joka 
rajoittaa niiden kuljettamista 
lähinnä ilmatyynyaluksilla. 

USA:ssa tutkittiin 1970-lu-
vulla mahdollisuuksia näiden 
puutteiden poistamiseksi. Yk-
si vaihtoehto oli plaanaavalla 
rungolla varustettu ajoneuvo, 

Uusittu L VTP 7 A 1. Miehistöä 3.12,7 mm konekivääri. Kuljetuskyky 
25 miestä varusteineen. Alumiinirunko. Nopeus maalla 72 km/h, 
vedessä 13 km/h. 

jonka telaketjut voitiin vedes-
sä nostaa rungon sisälle. 

Kehitystyöstä luovuttiin, 
mutta 1980-luvulla on jälleen 
ruvettu kehittämään amfibio-
ajoneuvoa, jolla olisi suurem-
pi nopeus vedessä. Tulevai-
suudessa tullaan todennäköi-
sesti näkemään amfibioajo-
neuvoja joiden nopeus lähen-
telee ilmatyynyalusten no-
peuksia. 

Tulivoiman lisäämiseksi ai-
nakin USA:ssa on sekä modi-
fioitu vanhoja että rakennet-
tu uusia amfibioajoneuvoja, 
joissa on entistä tehokkaampi 
aseistus. 

Perinteisten amfibioajoneu-
vojen rinnalle tulee käyttöön 
keveitä panssaroituja ajoneu-
voja, joita voi kuljettaa heli-
koptereilla ja ilmatyynyaluk-
silla. 

Kuljetushelikopterit 
ja pystysuoraan 
nousevat lentokoneet 

Helikoptereilla tulee tulevai-
suuden maihinnousuoperaa-
tioissa olemaan ainakin yhtä 
tärkeä rooli kuin lentokoneil-

la, maihinnousuveneillä ja 
amfibioajoneuvoilla tänään. 
Puhtaita helikopterimaihin-
nousuja voidaan suorittaa 
varsinkin rajoitetulla meri-
alueilla kuten Itämerellä. He-
likopteritukialusten määrä 
kasvaa ja myös muilta aluk-
silta voidaan toimia helikop-
tereilla yhä paremmin. 

Helikoptereiden rinnalle on 
tulossa pystysuoraan nouse-
vat potkurikoneet ja suihku-
monikäyttökoneet. Nämä ko-
neet tulevat toimimaan eri 
tehtävissä ja osittain korvaa-
maan tiettyjä helikopterimal-
leja. USA:ssa pystysuoraan 
nousevat potkurikoneet tu-
levat suunnitelmien mukaan 
palveluskäyttöön vuonna 
1988, ja suihkumonikäyttö-
koneita ollaan tällä hetkellä 
ottamassa käyttöön. (Harrier) 

Kauppa-alukset 

Kauppa-alusten sotilaallinen 
merkitys on korostunut Falk-
landin jälkeen ja on muodos-
tunut käsite STUFT = Ships 
Taken Up From Trade. Kaup-
pa-alusten aseistamisesta on 
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kokonaistermi WAMS = The 
Wartime Adaption of Mer-
chant Ships. Siihen sisältyy 
SCADS = Shipborne Contai-
nerised Air Defence System, 
joka on ykköstason systeemi 
sisältäen mm Harrierit. 
DEMS = Defensively Armed 
Merchant Ships on kakkosta-
son systeemi, johon sisältyy 
esimerkiksi puolustukselliset 
helikopterit tai tutkaohjatut 
konetykit. Kolmostason muo-
dostaa 20—40 mm puolustuk-
selliset konetykit. 

Ykköstason konttilaivan 
muuttaminen V/STOL konei-
den alustaksi on saanut "Ara-
p a h o " nimityksen USA:ssa, 
jossa läpivietiin 1982 Export 
Leander konttilaivalla meri-
kokeet systeemistä. Aluksen 
muuttaminen V/STOL ko-
neille ja helikoptereille sopi-
vaksi kesti kymmenen tuntia. 

Tulevaisuudessa tultaneen 
konttilaivoja varten myös val-
mistamaan "sotilaskontteja", 
joihin on sijoitettu esimerkik-
si majoitustiloja, tutka-ase-
ma, asejärjestelmiä tai val-
vonta* ja torjuntakeskuksia. 
Nämä mahdollistavat kontti-
laivojen nopean muuttumisen 
esimerkiksi maihinnousuteh-

täviin. Yhtenä mahdollisuute-
na nähdään myös uivat kon-
tit, jotka on helppo purkaa 
konttilaivasta ja hinata mai-
hin. 

Yleisesti tarkasteltuna 
kauppalaivojen kehitys tulee 
kulkemaan kohti suurempia, 
nopeampia ja erikoistuneim-
pia aluksia kuten esimerkiksi 
roro, LASH (Lighter Aboard 
Ship) ja container (kontti) 
alukset. Nopeus kasvanee ny-
kyisestä noin 20 solmusta lä-
helle 30 solmua. 

Ilmatyynyalukset 

Sekä NATO:ssa että Varso-
van liitossa ollaan kiinnostu-
neita ilmatyynyaluksista. So-
tilassovellutuksissa Neuvosto-
liitto on päässyt pisimmälle. 
Neuvostoliitolla on Itämerellä 
käytössä jonkin verran ilma-
tyynyaluksia, jotka sopivat 
maihinnousujoukkojen kulje-
tuksiin, ja tämä kehitys jatku-
nee, ja kyseisiä ilmatyyny-
aluksia paranneltaneen ja 
määrää lisättäneen. Lisäksi 
monet neuvostoliittolaiset 
kauppalaivat varustetaan il-
matyynyaluksilla lastien kä-
sittelyä varten. Muilla Itäme-

ren valtioilla ei ole nähtävissä 
ilmatyynyalusten käyttöönot-
toa sotilastarkoituksiin. To-
sin siviilikäyttöisten ilmatyy-
nyalusten käyttö lisääntyy 
jatkuvasti, mutta näillä aluk-
silla ei liene sotilaallista mer-
kitystä lähitulevaisuudessa. 

USA:ssa käytetään pieniä 
ilmatyynyaluksia lähinnä ma-
teriaalikuljetuksia varten. Ei 
ole tiedossa tutkiiko USN (US 
Navy) vakavissaan isompien 
itsenäisiin operaatioihin pys-
tyvien ilmatyynyalusten käyt-
töönottoa lähitulevaisuudes-
sa. 

Ilmatyynyaluksien rinnalle 
on ainakin USA:ssa kehitetty 
niinsanottu SES (Surface Ef-
fect Ship), jonka ominaisuu-
det hyvin paljon muistuttavat 
ilmatyynyaluksien ominai-
suuksia. 

Vaikutukset uhkakuvaan 
ja maihinnousun 
torjuntaan 

M a i h i n n o u s u o p e r a a t i o i d e n 
" t e m p o " kasvaa johtuen uu-
dentyyppisten alusten ja len-
tokoneiden käytöstä. Uuden-
tyyppisillä aluksilla voidaan 
saavuttaa huomattava no-
peusylivoima konventionaali-
sia aluksia käyttävän vasta-
puolen suhteen. Nopeampi 
osapuoli voi rajoittaa hitaam-
man uhkaamaa aluetta kak-
sintaistelutilanteessa. Nopeu-
den mukaan tukikohtien tar-
ve vähenee, hyökkäysmah-
dollisuudet paranevat ja rea-
goimisaika vastapuolen toi-
miin pienenee. 

Tehostuneen tiedustelun 
vuoksi liikkeiden salaaminen 
on entistä vaikeampaa. Sen 
takia on kehitettävä uusia me-
netelmiä ja uudenlaista tak-
tiikkaa harhauttamisen ja sa-
laamisen suorittamiseksi. 

Vain pieni osa toiminnoista 
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LCAC-1 (Landing Craft Air Cushion)-ilmatyynyaluksia on toistai-
seksi tilattu kaksitoista kappaletta. Kuvassa kuormana on neljä LA V-
25-rynnäkkövaunua. Aluksen nopeus on yli 40 solmua ja toimintasäde 
noin 200 meripeninkulmaa. 

on enää riippuvainen optises-
ta näkyvyydestä, sensijaan 
säätekijät rajoittavat edelleen 
melko paljon alusten ja lento-
koneiden toimintaa. Operatii-
visen johtajan onkin saatava 
mahdollisimman pätevät en-
nusteet mm sään, tutkasään, 
meriveden lämpötilakerrostu-
mien ja säätilanteen kehitty-
misestä, koska vastustajan 
tiedustelun yhä harvenevat 
"heikot hetket" on kyettävä 
käyttämään entistä tarkem-
min hyväksi. Operatiivisen ja 
taktisen johdon suunnitte-
luun käytettävissä oleva aika 
supistuu. Johtamisjärjestel-
män tuleekin olla teknisesti 
yhteensopiva koko rannikko-
puolustuksen tai mieluummin 
koko meripuolustuksen puit-
teissa. 

Tekninen kehitys mahdol-
listaa rannikkoa vastaan 
suunnatun hyökkäyksen 
aloittamisen yllättäen erikois-
kalustoa kuten ilmatyyny-
aluksia käyttäen. Perinteisillä 
esteillä, kuten miinoituksilla, 
pienillä karikoilla ja huonoil-
la rannikoilla ei enää ole niin 
suurta merkitystä uhkakuvaa 
mietittäessä. Mahdollisten 
maihinnousurantojen määrä 
kasvaa siten oleellisesti. 

Hyökkääjälle muodostuu 
tarve ottaa haltuun suurehko-
ja saaria helikopterien ja 
VTOL koneiden tukikoh-
diksi. 

Kaiken kaikkiaan saattaa 
maihinnousun ensimmäisen 
portaan luonne muuttua var-
sin paljon. Hyökkääjä voinee 
uudella kalustolla hyvin pit-

källe kiertää nykyisiä kiinteitä 
rannikkopattereita tai ainakin 
välttää niiden tulen. 

Toisessa portaassa kauppa-
laivojen käyttöönotto helpot-
tuu teknisistä ennakkovalmis-
teluista johtuen. Kuitenkin 
toisen portaan luonne säily-
nee suhteellisen muuttumat-
tomana. Välittömästi sillan-
pään luomisen jälkeen hyök-
kääjän on aloitettava raivaus-
toiminta ja varmistettava so-
pivien purkauspaikkojen hal-
tuunotto, koska suurehkojen 
joukkojen ja materiaalin tuo-
miseen tarvitaan edelleen sa-
tamia. 

Puolustajien on saatava 
mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa tieto hyökkääjästä 
ja sen suuntautumisesta. Yhä 

laajemmat alueet saaristosta 
on saatava valvonnan alaisek-
si, tarvittaessa esimerkiksi eri-
laisten sensoreiden avulla. 
Suuren operatiivisen liikku-
vuuden omaavien moottoroi-
tujen rt-tuliyksiköiden ja oh-
jusyksiköiden tarve kasvaa. 
Yhteistoimintatarve merivoi-
mien kanssa ainakin tulen-
käytön sekä tilannekuvan 
vaihdon osalta kasvaa. 

Näitä tekijöitä kehittämällä 
voimme edelleen sanoa, että 
maamme erikoisolosuhteista, 
esimerkiksi sokkeloisesta ja 
karikkoisesta saaristostamme 
on tulevaisuudessakin itsel-
lemme enemmän hyötyä kuin 
haittaa. • 

"Ennenkuin voimme ryhtyä käsittelemään haarukkakorjausta on meidän tunnetta-
va se tosiseikka, että tuliaseet eivät ole ehdottoman tarkkoja, vaan sirottavat par-
haimmatkin jonkin verran ammuksia sinne tänne". 

Rannikkotykistökäsikirja v 1926 



MERI- JA SATAMAHINAUKSIA 

1 I A N G O N H I N A U S 
Postiosoite: PL 26 
Käyntiosoite: Länsisatama 
Telex: 13132 

10901 Hanko 
10900 Hanko 
HATUG SF 

- 84151 (24 h), 83150, 86011 
- 84514, 84101 
- 221020, 632510 
- 21256, 3750 
1782239, 1782269, 6985492 

Puhelimet Hanko 911 
Pori 939 
Rauma 938 
Uusikaupunki 922 
Helsinki 90 -

14 HINAAJAA, 650 — 4300 hv 
JÄÄVAHVISTETTU PÖNTTÖÖNI, KANTAVUUS 1300 t 

VAMMASKOSKEN TEHDAS 
PL 18, 38210 VAMMALA, puh. (932) 43 411, telex 22 283 

KUORMAA. 
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Tehoa 
Transkont-
lavakombi-

järjestelmällä 

Lavakombijärjestelmä lisää varas-
to- ja kuljetustilojen hyötysuhdet-
ta. Lavakombi on kestävä, koko-
metallinen Transkontjärjestelmä 
vaativiin ja muuttuviin käyttökoh-
teisiin. 

• varastointiin 
• kuljetuksiin 
• vankka rakenne ja tiheä 

verkko suojaavat lähetystä 
• rakennekokonaisuuden an-

siosta nopea ja helppo käyt-
tää 

• ei häviäviä irto-osia 
• pinottavissa sekä avattuna 

että kokoontaitettuna 
Transkont-lavakombi 
Vakiotuotteita suoraan varastosta. 
Suunnittelemme Teille myös oman 
ratkaisun. 

^ k T H ^ T W Ä L L 
F i n n t t t t t t t t H 
ffffl=fffflWIRE 

01150 SÖDERKULLA 

Puh. 90-221833 

at**** 

K S « PERINNE 

•oka mo»" m / < 
s,näWm\ __ / 4 M i . 

-s-- kirna _ m PIIMÄÄ 
£ piimää* — 
t y s 

^ OSUUSKUNTA 

MAITO-AURA 
PALJON HYVÄÄ PUHTAASTA LUONNOSTA. 



MAJURI 
HANNO STRANG 

Moottoroitu 
rannikkotykistömme 
vastaa ajan haasteisiin 

Rannikkotykistö on viimeksi 
kuluneiden kahden vuosi-
kymmenen aikana kehittynyt 
enemmän kuin aikaisemmin 
koko itsenäisyytemme aika-
na. Näin sanotaan. Vaasassa 
on tätä rannikkotykistön ke-
hittymistä seurattu kiinteästi 
ja osin kateellisenakin. Kiin-
teää rannikkotykistöä moder-
nisoitaessa on Pohjanlahden 
rannikolle toimitettu laitteita 
ja menetelmiä, jotka sellaise-
naan soveltuvat myös moot-
toroidun rannikkotykistön 
käyttöön. Näitä ovat olleet 

— lasersuunnin 
— valonvahvistin 
— radiokalusto 
— koulutusjärjestelmä. 

Puolustusvoimien johto on 
päättänyt, että rannikkopuo-
lustuksen kehittämisen paino-
pistettä tullaan seuraavalla 
suunnittelukaudella siirtä-
mään liikkuviin asejärjestel-
miin. Vaasan Rannikkopatte-
risto on saanut aselajin joh-
dolta tehtävän tutkia kuinka 
moottoroidun rannikkotykis-
tön toimintaperiaatteita ja 
toiminnan edellyttämää väli-
neistöä voidaan parantaa. 

Moottoroidun 
rannikkotykistön 
tehtävä 
Perustan ja lähtökohdan jou-
kon kehittämistyölle antaa 
sille annettu tehtävä ja siltä 
taistelussa odotettu teho. Nä-
mä perusteet on määritelty ja 
annettu kehittämisestä vas-
taavan joukon käyttöön. 

Kiinteän rannikkopuolus-
tuksen modernisointi on kes-
kittynyt valtakunnallisesti 
tärkeillä alueilla olevien lin-
nakkeiden kaluston ja taiste-
lukestävyyden kehittämiseen. 
Entistä laajempia alueita tu-
lee jäämään liikkuvien järjes-
telmien vastuulle. 

Moottoroitu rannikkoty-
kistö on ylijohdon tykistöä. 
Tämä edellyttää patteristoilta 
kykyä nopeasti siirtyä valta-
kunnan osasta toiseen. Ope-
ratiivisen liikkuvuuden on ol-
tava huippuluokkaa. 

Rannikolla moottoroidun 
rannikkotykistön tulta käyte-
tään ensisijaisesti väyläkapei-
koissa, rantautumisalueilla ja 
satamissa. Patteriston on 
kyettävä ampumaan myös 
verrattain suurella nopeudella 
liikkuvia pintamaaleja. Tämä 
edellyttää suurta hetkellistä 
tulen tiheyttä ja pitkää kanta-
maa. 

Meriammuntojen lisäksi 
osallistuminen maa-ammun-
toihin on moottoroidun ran-
nikkotykistön tärkeä tehtävä. 

Rannikkotykistöpatteristoa 
käytetään maahanlaskujen 
torjuntaan ja usein kenttäty-
kistöpatteriston tapaan tuke-
maan jalkaväen taistelua. 
Suurin osa kenttätykistöpat-
teristolle asetetuista vaati-
muksista soveltuu sellaise-
naan myös rannikkotykistö-
patteristolle. 

Maalin paikka 

Vahventaessaan kiinteän ran-
nikkotykistön tulta saa ran-
nikkotykistöpatteristo maalin 
mittausarvot ensisijaisesti 
kiinteän rannikkotykistön tu-
lenjohtojärjestelmästä. Kun-
han viestiyhteydet järjeste-
tään voi mikä tahansa meritu-
lenjohtue johtaa rannikkoty-
kistöpatteriston tulta. Sivu-
alueilla moottoroidun rannik-
kotykistön on järjestettävä 
meritulenj ohtotoimintansa it-
se. 

Tulenjohtotoiminnan kes-
keisenä ongelmana on moot-
toroidussa rannikkotykistös-
sä, niinkuin muuallakin, kyky 
toimia pimeässä. Ratkaisua 
on etsitty kevyestä valonheit-
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timestä ja myös passiivisista 
välineistä, joita ovat 

— valonvahvistin ja 
— lämpökamera. 

Valonheitin ei soveltune 
moottoroidun rannikkotykis-
tön käyttöön mutta passiivi-
sista tähystysvälineistä odote-
taan järjestelmää, joka vastaa 
myös 1990-luvun vaatimuk-
sia. 

Valoisana aikana maalin 
paikka kyetään mittaamaan 
tarkasti. Jokaisella meritulen-
johtueella on oltava laser-
suunnin ja maatulenjohtueel-
la kiikarimallinen laseretäi-
syysmittari. Sisäkantaetäi-
syysmittarit ovat varavälinee-
näkin käytössä enää muuta-
man vuoden. Etäisyysmittaa-
jien koulutuksessa ja mittaus-
välineiden huoltotoiminnassa 
on keskityttävä nykyaikaisiin 
laitteisiin. 

Ampuma-arvot 
laskimelta 

Kun kiinteälle rannikkotykis-
tölle hankittiin RAVAL-jär-
jestelmä päätettiin samassa 
yhteydessä varustaa ainakin 
tärkeimmät rannikkotykistö-
patteristot ampuma-arvojen 
laskimin. Suunnittelutyön 
helpottamiseksi ja kokemuk-
sien hankkimiseksi asennet-
tiin RAVAL-järjestelmän 
ampuma-arvojen laskennassa 
tarvittava laitteistojconttiin ja 
annettiin Vaasan "Rannikko-
patteriston käyttöön. Koke-
muksia on nyt hankittu. Kes-
kitetty laskenta — patteristo-
laskin — ei sovellu rannikko-
tykistöpatteristolle. Taistelu-
kestävyys ja toiminnan jous-
tavuus edellyttävät laskennan 
hajauttamista ainakin patteri-
tasolle. 

Keskiövaunu on säilytetty 
toistaiseksi paikkana josta 

ampuma-arvot tykeille välite-
tään ja jossa ampuma-arvot 
myös voidaan laskea jos las-
kin syystä tai toisesta jää pois 
toiminnasta. Keskiössä tarvi-
taan kuitenkin parikymmentä 
miestä muuttamaan tulenjoh-
tajan mittausarvot tykeille so-
piviksi ampuma-arvoiksi. 
Kun kehittämistyön eräänä 
tavoitteena on henkilöstö-
määrän pienentäminen ei kes-
kiötä tässä muodossa enää 
voida pitää varalaskentajär-
jestelmän parhaana vaihtoeh-
tona. Laskin on tietysti laski-
men paras varamenetelmä 
mutta toisen varamenetelmän 
laskentatarkkuudesta voita-
neen jonkin verran tinkiä. 
Henkilöstöä säästävä ratkaisu 
on tasokeskiö, josta saadut 
kokemukset ovat olleet 
myönteisiä. 

Tasokeskiötä on Vaasan 
Rannikkopatteristossa ko-
keiltu ainakin runsaat 20 

Tasokeskiö on kevytrakenteinen ja vaatii vähän miehiä. 
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vuotta. Se on aina soveltunut 
hyvin maa-ammuntoihin. Nyt 
tasokeskiöön on kehitetty 
laitteisto, jolla myös sivu- ja 
pituusennakko voidaan mää-
rittää. Rauhan ajan tuliase-
maryhmityksessä tasokeskiön 
meriammunnassa tuottamat 
ampuma-arvot ovat tarkkuu-
deltaan samaa luokkaa kuin 
nykyisessä keskiössäkin las-
ketut ja nopeudessa tasokes-
kiö on jopa parempi. Merkit-
tävin etu saavutetaan kuiten-
kin henkilöstössä; puolet ny-
kyisen keskiön miesmäärästä 
riittää tasokeskiössä. 

Tykit 

Rannikkotykistöpat ter is ton 
tykeiltä edellytetään hyvää 
operatiivista ja taktillista liik-
kuvuutta, pitkää kantamaa, 
suurta hetkellistä tulinopeutta 
ja sen ampumatarvikkeilta 
riittävää vaikutusta ennen-
kaikkea alusmaaleihin. Nämä 
vaatimukset täyttää hyvin 
moottoroidun rannikkotykis-
tönkin käytössä oleva 130 K 
54-tykki. 

Moottoroidulla rannikko-
tykistöllä koko sen olemas-
saolon ajan ollut 152 H 37 on 
alunperin suunniteltu ja ra-
kennettu traktorivetoiseksi. 
Se ei erityisesti laakeriraken-
teensa osalta sovellu niin no-
peaan hinaukseen kuin tiet ja 
vetäjäkalusto tänään sallisi-
vat. Jarruttomana se ei ole ol-
lut liikenneturvallisuuden 
kannalta turvallinen. 

152 H 37:n ajolaite on mo-
dernisoitu. Sen liikkuvuutta 
rajoittaneet puutteet on kor-
jattu ja operatiivisen liikku-
vuuden osalta tykki on nyt 
vaatimukset täyttävä. Samal-
la sen taktillinen liikkuvuus 
on parantunut merkittävästi. 
Modernisoinnin jälkeen 152 
H 37 liikkuvuuden osalta so-
veltuu hyvin moottoroidun 

rannikkotykistön ja kenttäty-
kistönkin käyttöön. 

152 H 37 ei kantamansa 
osalta ole 130 K 54:n veroi-
nen. Kantamaa voidaan pa-
rantaa joko konstruoimalla 
putki uudelleen käyttämällä 
nykyaikaista teknologiaa; 
suunnittelutaitoa ja raaka-
aineita tai käyttämällä pitkän 
kantaman ammuksia. 

Ampumatarvikehuolto on 
tositilanteessa todennäköises-
ti ongelmallisempaa kuin me 
rauhan aikana aina muistam-
mekaan. Liike-elämässä ovat 

mater iaal inkäsi t te lylai t teet 
viime vuosina kehittyneet val-
tavasti. Siviilistä saadaan tar-
vittaessa rannikkotykistöpat-
teristoillekin uusia kuljetus-
laitteita. Silloin niitä on osat-
tava käyttää. 

Vaasan Rannikkopatteris-
tossa on uusien materiaalin-
käsittelylaitteiden käyttöval-
miutta hankittu käyttämällä 
perälaitanostureita ja vaihto-
lavalaitteita. Jo nyt on ampu-
maleireillä voitu siirtyä run-
saasti miehiä vaatineesta am-
pumatarvikkeiden noutoperi-
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aatteesta jakelujärjestelmään, 
jossa taisteluvälineryhmä 
kiertää kaikki tuliasemat ja 
jakaa ampumatarvikkeet ajo-
neuvoistaan tulipattereihin. 
Aikaa kuluu nyt huomatta-
vasti vähemmän ja työturval-
lisuus on parantunut. 

Johtaminen 

Jos ampumatoiminta ei rau-
hanajan harjoituksissa onnis-
tu syytä tavallisesti etsitään 
viestitoiminnasta. Sodan ai-
kana yhteyksien onnistumista 
tulee vielä vaikeuttamaan vi-
hollinen elektronisella häirin-
nällään. Vaikka rannikkoty-
kistöpatteriston yhteydet en-
sisijaisesti perustuvatkin joh-
dinyhteyksiin on ainakin va-
ramenetelmänä varauduttava 
käyttämään sekä radioita että 
linkkejä. Sanomalaitteiden 
käyttöä lyhentää viestitysai-
kaa ja pienentää näin paljas-
tumisvaaraa sekä vaikeuttaa 
häirinnän suorittamista. 

Uusia 
käyttöperiaatteita 

Maalin määrittämisen ja am-
puma-arvojen laskennan tar-
kentuminen voi antaa erityi-
sesti meriammunnoissa mah-
dollisuuden toisenlaiseenkin 
tulenkäyttöön kuin ohjesään-
nöt nyt edellyttävät. Vaikka 
moottoroidun rannikkotykis-
tön tuliyksikkö onkin patte-
risto voi tulittaminen aikai-
sempaa useammin yhdellä 
patterilla olla tarkoituksen-
mukaista. Säästettäisiinhän 
näin ampumatarvikkeita, ei-
kä tarpeettomasti paljastettai-
si kaikkien tykkien sijaintia 
samanaikaisesti. 

Maihinnouseva hyökkääjä 
pyrkii paikantamaan ja la-
mauttamaan siihen tulella 
vaikuttamaan pystyvät ase-
järjestelmät. Erityisesti se 

pyrkii tekemään toimintaky-
vyttömäksi kauaksi ampu-
maan pystyvät tykistöyksi-
köt. Rannikkotykistöpatteris-
ton on kyettävä elämään toi-
minta-alueellaan ja jatka-
maan taistelua ensimmäisen 
tulenavauksen jälkeenkin. 
Taistelukestävyyden lisäämi-
seen on nähty kaksi vaihto-
ehtoa: 

— jatkuvat asemanvaihdot si-
ten, että jokaisen tulitehtä-
vän jälkeen tykkien paik-
koja siirretään 1—2 km, 

— tykkien hajaryhmittämi-
nen siten, että patteriston 
jokainen tykki muodostaa 
oman maalinsa ja linnoit-
taminen siten, että toimin-
takyky säilyy vihollisen tu-
li vaikutuksen jälkeenkin. 

Jälkimmäistä vaihtoehtoa 
on toteutettu aina moottoroi-
dussa rannikkotykistössä, 

maastouttamiseen ja erityises-
ti linnoittamiseen on kiinni-
tettävä aikaisempaa suurempi 
huomio. 

Ylijohdon tykistöä 

Kun kehittämistehtävä on täl-
tä erää loppuun suoritettu on 
meillä 1990-luvun vaatimuk-
sia vastaava rannikkotykistö-
patteristo, 

— jonka operatiivinen liikku-
vuus on korkeaa luokkaa 

— joka pystyy nopeaan ja 
tarkkaan tulenavaukseen 
ja suureen hetkelliseen tu-
linopeuteen 

— joka on taistelukestävämpi 
liikkuvuutensa, hajaryh-
mityksensä ja linnoittami-
sensa ansiosta ja joka pys-
tyy toimimaan myös vihol-
lisen elektronisen häirin-
nän alaisena. • 

Me 
marssimme 
kehityksen 
tahdissa. 

ERKKI JUVA OY 
RAKENTAMISEN SUUNNITTELUA 

Juva 
ITÄTUULENTIE 1 

02100 ESPOO 
PUH. (90)46901 

TELEX 122878 ejuva sf 
TELEFAX (90)464 454 



Etsintäkuulutus 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys julistaa toimintasuunnitelmansa 
mukaisesti jäsenistölleen 

KIRJOITUSKILPAILUN 

Aiheena on rannikkotaktiikka. Tämän laajan kokonaisuuden puit-
teissa voi kirjoittaja itse määrittää tutkielmansa otsikon. Pyrkimykse-
nä on vireyttää keskustelua taktiikasta ja aikaansaada harrastusta sitä 
kohtaan etsien tuoreita näkökulmia ja oivalluksia. Ohjesäännöt meil-
lä on, nyt on kyse sovellutuksista. 

Kirjoitukset tulee lähettää 31.10.1986 mennessä suljetussa kirjekuo-
ressa yhdistyksen sihteerille osoitteella: 

Ltn Pentti Miettinen 
Rannikkotykistökoulu 
PL 8 
00861 HELSINKI 

Kirjoitusten tulee olla koneella kirjoitettuja A 4 arkeille 1,5 rivivälillä. 
Arvostelulautakunta valitsee vuosikokoukseen mennessä kolme pa-
rasta kirjoitusta jotka palkitaan kirjoitusapurahoilla joihin on varattu 
mk 1500,—. 

Samalla julistetaan rannikkotykistökaskukeräys. Hauskat tapahtu-
mat ovat rannikkotykistöperinnettä parhaimmillaan. Valitettavasti ne 
usein vain kiertelevät suusta suuhun ja unohtuvatkin. Yhdistys haluai-
si niitä taltioida yhteiseksi iloksemme. Paras anti tullaan vuosittain 
palkitsemaan. Pankaa paperille ja lähettäkää sihteerille! Asiaa edis-
täisi keruu esim. kadetti- ja reserviupseerikursseittain. Ottakaa asia 
esille kurssikokouksissa. 

Rannikon Puolustaja -lehti varaa kirjoituksiin ja kaskuihin julkaisu-
oikeudet. 

Rakastettu 
"Rannikon isoäiti" 
on poissa. 

IN MEMORIAM 

Anna-Liisa Rewell 

5.4.1900—30.1.1986 

Siunaustilaisuus 
oli Helsingin 
Hietaniemessä 
14.2.1986. 
Muistoa 
kunnioittaen 
Rannikkotykistö 

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jaakko Valtanen tarjosi 27.1.1986 Pääesikunnassa juhlalounaan 
kenraaliluutnantti Väinö Valveen 90-vuotispäivän kunniaksi. Tilaisuuteen osallistui Puolustusvoimien kor-
keinta johtoa sekä Merivoimien, Rannikkotykistön ja Jääkäriliiton johtavia henkilöitä. Kuvassa kenraali 
Valtanen puhumassa. Kenraaliluutnantti Valveesta oikealle rouva Leena Valtanen ja kenraaliluutnantti 
A Puroma, vasemmalle rouva Seija Pajunen, vara-amiraali J Pirhonen, vara-amiraali Jan Klenberg sekä 
kommodori K Killinen. Kenraali Valtasen vieressä selin oikealla rouva Valve ja kenraali L Sutela. 
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RtUY:n KEVÄTRETKI KOTKAAN SUNNUNTAINA 25.5. 

RtUY järjestää jo perinteisen kevätretkensä jälleen toukokuussa ran-
nikkotykistön yhteisleirin aikana. 

Bussikuljetus Helsingistä lähtee Rautatiehallituksen edestä kello 09.00. 

Kokoontuminen Kotkassa Kaupunginkirjaston edessä kello 10.50. 

Alukset lähtevät Kotkasta Kuusisen sotilassatamasta kello 11.30 Ran-
kin linnakkeelle, jossa aloitetaan sotilaslounaalla. 

Ohjelmassa on tutustuminen yhteisleiriin ja asiantuntijaoppaan juon-
tama risteily Kotkan historiallisille linnakkeille. 

Mahdollisuus iltapalaan ja virvokkeisiin järjestetään. Paluu Helsin-
kiin kello 21.00 mennessä. 

Ilmoittautumiset 9.5. mennessä joukko-osastojen yhteysupseereille, 
toissijaisesti suoraan sihteerille p: 90-6860578. 

NYT KAIKKI MUKAAN — RTUY ON RAUTAA! 

PELATAANKO NAPEILLA? 

Eri yhdistysten (ja vastaavien) piirissä ovat tunnuksella varustetut kal-
vosinnapit saavuttaneet suurta suosiota. 
Ihastellen ovat rannikkotykkimiehet katselleet mm Merisotakoulun ja 
Ruotsin rannikkotykistön tyylikkäitä hihansuita. 
RtUY:n hallitukselle ja aselajijohdolle on tehty esityksiä rannikkoty-
kistökalvosinnapin hankkimiseksi. Asiasta on otettu selkoa. 
Pyöreä, emaloitu musta, tykinputket hopeanvärisenä kohokuviona 
on hankintahinnaltaan noin mk 100,—. 

RANNIKON PUOLUSTAJA! 
Jos tunnet kiinnostusta, ilmoita se postikortilla tai puhelinsoitolla 
RtUYrn sihteerille. 
Jos riittävää halukkuutta ilmenee rannikkotykistöaselaji saa nappin-
sa. Myönteinen ilmoitus käsitellään tilauksena mikäli hanke toteutuu. 
Kyseessä olisi mainio ratkaisu lahja- ja myyntiartikkeliksi jatkossa. 
OSALLISTU MAHDOLLISIMMAN PIAN! 

RtUY:n hallitus 

OSOITTEEN MUUTOS / 19.. 

Entinen osoite (Liimaa osoitelappu tähän) 

Uusi osoite 

Jakeluosoite 

Postinumero Osoitetoimipaikka 

Päiväys ja allekirjoitus • RtUY 
• RPKilta 
• Tilaan napit 

alkaen 

Virheellisen postiosoitteen käyttö aiheuttaa lähetyksen viivästymisen. 

Maksutta 
kotimaan 
posti-
liikenteessä 

Rannikon Puolustaja -lehti 
PL 8 
00861 HELSINKI 

RANNIKKOTYKISTÖN JOUKKO-OSASTOJEN 
KOMENTOTOIMISTOT 

Suomenlinnan 
Rannikkotykistö -
rykmentti 

PL 5 
00861 Helsinki 

Puhelin 
Sh 339 
90-68601 

Hangon 
Rannikkopatte-
risto 

PL 46 
10901 Hanko 

Puhelin 
Hnkvk 302 
911-83411 

Kotkan 
Rannikkopatte-
risto 

PL 5 
48701 Kyminlinna 

Puhelin 
Kymi 501 
952-21333 

Turun 
Rannikkotykistö-
rykmentti 

PL 361 
20101 Turku 

Puhelin 
Turku vk 225 
921-304500 

Vaasan 
Rannikkopatte-
risto 

PL 61 
65101 Vaasa 

Puhelin 
Vaavk 252 
961-114361 

Rannikkotykistö-
koulu 

PL 8 
00861 Helsinki 

Puhelin 
Sh 464 
90-68601 
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Kivaksi tavaksi 
UUDISTETTU KIVVAX 

VALKOINEN RISTI 

Kätevä levityssieni 

Tuttu, laadukas Kiwax kengänkiilloke on saanut uuden 
paremman pakkauksen: ilmatiiviin ja repäisykannella 
varustetun rasian. Näin vaha on aina taatusti tuoretta. 
Mukana kätevä levityssieni. Värit musta, keskiruskea, 
tummanruskea ja väritön. 

Ilmatiivis repäisykansi 

A 'i n'ii'1 iiLumm 

TARKIAINEN 
KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE 

Kellot Antiikkihopeaa 
Kultakorut Liikelahjat 
Tinaesineet Arviointeja 

Kaiverrukset, kellonkoijaukset 
kultasepäntyöt, helmien punontaa 

ESPOO: Länsituulenkuja 3, 02100 ESPOO, TAPIOLA 
P 461644 

HELSINKI: Mikonkatu 1, 00100 HELSINKI 
P 661916 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

PO 144 E rt-linja valmistui 
31.1.1986 

Toimiupseerien alemman virkatutkinnon erikoiskoulutusvaiheen rannikkotykistölinja toimeen-
pantiin Rannikkotykistökoululla 5.8.1985—31.1.1986. 

Kurssilla oli oppilaita 9. Menestyminen opinnoissa oli varsin tasaista. Kaikki saivat yleisarvo-
sanan hyvä. 

Priimukseksi selviytyi toimiupseerioppilas Ari Kurki, jolle rannikkotykistön tarkastaja eversti 
Jukka Karvinen luovutti Rannikkotykistösäätiön lahjoittaman priimusmiekan ja stipendin. 
Priimus sai myös Toimiupseeriliiton myöntämän stipendin. Toiseksi paras oli toimiupseeri-
oppilas Markku Viitala, jolle luovutettiin Maanpuolustuksen Kannatussäätiön stipendi. 

PO 144 E rt-linja kouluttajineen: 
Takarivi vasemmalta: tu-opp K Saarnisto (VaaRPsto), tu-opp M Viitala (TurRtR), tu-opp K Reinivuo 
(HanRPsto), tu-opp T Viitanen (TurRtR), tu-opp A Kurki (VaaRPsto), tu-opp H Åberg (TurRtR). 
Eturivi: tu-opp J Into (SIRtR), tu-opp J Hokkila (SIRtR), Itn H Iso-Somppi, ylil T Kulmala, tu-opp 
M Kaukoranta, tu-opp M Lehtimäki. 
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Maaherra Pirkko Työläjärvi ja kenraaliluutnantti Lauri Koho vastaanottamassa ohimarssia. 

Kiltakorpraalin itsenäisyyspäivä... 
Itsenäisyys on iloinen asia ja sitä turvataan joka päivä 

Reserviläisjärjestöjen lippulinna. 
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Oli ilahduttavaa todeta millä 
innostuksella turkulaiset otti-
vat osaa itsenäisyyspäivän ta-
pahtumiin. Paraatikatsel-
mukseen osallistui peräti 
20000 ihmistä. Paraati jouk-
koja komensi Turun Varus-
kunnan päällikkö eversti Pek-
ka Aitero. Reservijoukkoja 
johti DI Lauri Juvani jota 
seurasi mahtava lippulinna-
osasto. Musiikista vastasi Nii-
nisalon sotilassoittokunta, jo-
ka musltn Heikki Saariahon 
johdolla soitti hyytävässä 
—13° pakkasessa torviaan 
kuumailmapuhaltimilla läm-
mittäen komeata marssimu-
siikkia. 

Paraatissa näkivät turku-
laiset ensi kerran Porin Pri-
kaatin PASI panssariajoneu-
voja, 155 mm uuden kenttä-
tykkikaluston, raketinheitti-
miä ja panssaritorjuntaoh-
juksia. Paraatiin osallistui 
myös 250 miehinen YK-Kou-
lutuskeskuksen osasto, joka 
lähes välittömästi lähti rau-
hanturvatehtäviin Lähi-Itään. 
Tykistön perinnejaos osallis-
tui hevosvetoisena. Rannik-
kotykistöllä oli mukanaan 
neljä hydrokopteria. 

Paraatijärjestelyt olivat 
vaatineet puolen vuoden val-
mistelut varuskunnan komen-
dantin, kapteeni Pertti Kor-
hosen johdolla. Vankalla Tu-
run tuntemuksella hän sovitti 
palaset yhteen saavuttaen to-
dellisen työvoiton. Suuri työ 
oli saada liikenne pois keskus-
tasta. Se onnistui moitteetto-
masti Turun Liikennelaitok-
sen avulla. Myös majoitus ja 
muonitus Tuureporin, Puola-
lan ja Museomäen kouluilla 
saavat kiitettävän arvosanan. 
Erityisen juhlavaa oli reitin 
varrella yksityisten asukkai-
den, toimistojen ja liikkeiden 
aikaansaama kynttilävalaistus 
ikkunoissa. 

Paraatin ottivat vastaan 

eläkkeelle siirtyvä kenraali-
luutnantti Lauri Koho ja 
maaherra Pirkko Työläjärvi 
seurueineen. 

Ohimarssipaikan yli lensi 
kaksi ilmavoimien Hawk ja 
Draken hävittäjien muodos-
telmaa. Yliluutnantti Ari Jus-
sila ohjasi ne Svenska Klub-
benin tornihuoneesta sekun-
nin tarkkuudella paikalleen. 

Kokonaisuudessaan tämän 
juhlallisen päivän tilaisuuk-
sissa muistui hyvin mieleen se 
mittava työ jota on tehty ja 
edelleen tehdään itsenäisyy-
temme saavuttamiseksi ja säi-
lyttämiseksi. 

Heikki Suomäki, 
korpraali res. 

• 

Korkeaa laatua 
mainos-ja massapainotuotteissa 
b Z D K P f 

serioffseb 
OY TURUN SANOMAT 

Artukaisten painotalo, puh. 921-403600 
Itäharjun painotalo, Teoll isuuskatu 28, puh. 921-693311 



YLILUUTNANTTI 
TAPIO MAIJALA 

Hangon historiaa 
Leningradin museoissa 

Hanko, aamuhämärissä, ui-
nuu pikkukaupungin unta. 
Muutamat työläiset keräänty-
vät pysäkille odottamaan 
linja-autoa, joka veisi heidät 
rautatehtaaseen. Kalastajat 
troolareineen ovat jo aamu-
yöllä lähteneet avomerelle. 
Torilla ensimmäiset kaup-
piaat kunnostavat kojujaan. 
Jätämme heräävän kaupun-
gin, joka herättyään ei vaiku-
ta kaupungilta. 

Leningrad, iltahämärissä, 
sykkii suurkaupungin elä-
mää. Kaupunki on laaja: ju-
nia, linja-autoja ja raitiovau-
nuja kulkee. Henkilöautoja 
tulee ja menee, mutta vähem-
män, mitä katujen leveyksistä 
odottaisi. Punaisia lippuja 
kadunvarsilla ja juhlavalais-
tuja sota-aluksia Nevalla — 
eilen oli vallankumouksen 
vuosipäivä. Olemme saapu-
neet entiselle suoalueelle, jos-
ta tuli kaupunki vastoin tah-
toaan. 

Merisotamuseo kertoo 
maan merisotahistoriasta, jo-
ka on yhtä vanhaa kuin Ne-
van varteen syntyneen kau-
pungin historia. Kunniasijan 
museossa on saanut Venäjän 
ensimmäinen merisotavoitto. 
Iso maalaus esittää Hanko-
niemen taistelua 1714. Länsi-
maissa tapahtuma tunnetaan 
Riilahden taistelun nimellä, 

mutta aloitetut tutkimukset 
näyttävät osoittavan taistelun 
tapahtuneen Santalan kylän 
tienoilla Hankoniemen poh-
joispuolella. Ruotsalaisille 
tappiollisesta kamppailusta 
kertovat lisäksi tykkiproomu 
Elephantenin sinikeltaiset li-
put sekä kartat, muistomitalit 
ja kunniamerkit. 

Lukuisten sota-alusten pie-
noismallien joukosta löytyy 
1930-luvun lopun punalippui-
sen laivaston symboli, risteili-
jä Kirov. Tämä samainen 
alushan johti taisteluosastoa, 
joka hyökkäsi talvisodan en-
simmäisenä päivänä Rus-
sarön linnaketta vastaan. 

Käydyssä tulitaistelussa ristei-
lijä Kirov vaurioitui. 

Suuren isänmaallisen sodan 
osaston ensimmäisessä huo-
neessa on kartoin ja kuvin va-
laistu Hangon tukikohdan 
taistelua 1941. Opas kertoo, 
että museossa työskentelee 
Hankoniemellä taistellut vete-
raani. 

Tykistömuseo vaalii Venä-
jän ja Neuvostoliiton tykistön 
kunniakkaita perinteitä. Mu-
seon näyttävimmän esineistön 
muodostavat tietysti tykit, 
mutta aselajin teknistä kehi-
tystä ja tykistön osallistumis-
ta taisteluihin valotetaan li-
säksi pienoismallein, kartoin, 

Hankolaiset ryhmäkuvassa Palatsiaukiolla. 
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kuvin ja maalauksin. Hanko-
lainen pysähtyy ensimmäise-
nä Pietari Suuren merilinnoi-
tusta esittävän kartan ääreen. 
Linnoitusjärjestelmän tehtä-
vänä oli sulkea Suomenlahti 
vierailta sota-aluksilta ja näin 
turvata maan pääkaupunki 
Pietari. Ennen ensimmäistä 
maailmansotaa rakennetut 
patterit Hankoniemen edus-
talla kuuluivat osana linnoi-
tusjärjestelmään. Sama tehtä-
vä Hankoniemellä oli myös 
seuraavassa suursodassa, taa-
ta Leningradin turvallisuus. 
Hangossa toimineet neuvos-
tojoukot rinnastetaan Le-
ningradin puolustajiin. 
Vuokra-alueen tykkimalleista 
on museossa suurin osa näyt-
teillä, mutta järeimmistä eli 
rautatietykeistä on ainoas-
taan valokuvia ja pienoismal-
leja. 

Hangon memoriaalimuseo 
sijaitsee Pyhän Pantheleimo-
nin kirkossa. Tämä suurelle 
yleisölle verraten vieras mu-
seo on omistettu Hankonie-
men puolustajille. Näytteillä 
on pääasiallisesti valokuvia. 
Seinällä komeilee maalaus 
panssarilaiva Ilmarisesta. 
Laivan miinakenttään ajami-
nen ja uppoaminen on neu-
vostoliittolaisen näkemyksen 
mukaan merkittävä tapahtu-
ma, koska näin pelättyjen, 
Hankoa häirinneiden järeiden 
tykkien lukumäärä väheni 
puolella. Tukikohdan mesta-
rillisesta evakuoinnista kertoo 
karttapiirros Suomenlahdesta 
sekä operaatioon osallistunei-
den laivojen silhuetit. Epäon-
nisen matkustajalaivan Josef 
Stalinin pelastusveneestä oli 
joku virolainen kalastaja löy-
tänyt palasen, joka on nyt 
museossa näytteillä. 

Hankoniemen puolustajien 
sota jatkui piiritetystä Le-
ningradista aina Berliiniin 
saakka. Näistä myöhemmistä 

vaiheista kerrotaan kuvin ja 
kartoin. Näkyvällä paikalla 
museon takaseinällä ovat 
Suomen ja Neuvostoliiton li-
put, joiden alla olevissa ku-
vissa ja kirjoituksissa kerro-
taan sodan jälkeisestä yhteis-
työstä maittemme välillä. Kir-
kon ulkoseinässä on luettelo 
Hankoniemellä olleista jou-
koista, rinnakkain vuosiluvut 
1914 ja 1941. 

Hangon Suomalaisen Kan-
salaisopiston matkailupiirin 
tarkoituksena kurssilla 
"Hangon historiaa Leningra-
din museoissa" oli oppia tun-
temaan kaupunkien yhteistä 
historiaa. Alkuopiskelu ta-
pahtui Hangossa valt. maist 

Pekka Silvastin johdolla; hän 
piti opetuksen lähtökohtana 
vuosilukuja 1714, 1914 ja 
1941. Kurssi päätettiin bussi-
matkaan Leningradiin, jol-
loin syventävä käsittely voi-
tiin suorittaa paikan päällä. 
Tutkimiemme museoiden li-
säksi koko kaupunki on täyn-
nä historiaa. Tällä Pietari 
Suuren ja Leninin kaupungil-
la on koko olemassaolonsa 
ajan ollut keskeinen merkitys 
maamme historiassa. Ym-
märtämällä Leningradin his-
torian ymmärrämme parem-
min Suomen ja sen osana 
Hangon historiaa. Matkalla 
olleet ainakin ymmärtävät! • 

Pysyvä Hanko-aiheinen näyttely sijaitsee Pyhän Pantheleimonin kir-
kossa. 
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