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Yhtä juhlaa 
Päättyvää vuotta on juhlittu itsenäisyytemme 70-
vuotisjuhlavuotena. Koruttomin menoin, elämöimät-
tä, kuitenkin kiitollisina ja ylpeinä. Kiitollisuudella 
on muistettu myös Jääkäriliikettä, Suojeluskuntajär-
jestöä ja lottia. Heidän osuutensa itsenäisyyden saa-
vuttamisessa ja turvaamisessa oli kiistämättömästi 
ratkaisevan tärkeä. Ylpeyttä tunnemme ulkoisesti tur-
vallisesta ja sisäisesti vakaasta maasta jossa on hyvä 
elää ja sitä palvella. 

Useat rannikkotykistön piirissä yhteisen asian 
eduksi toimineet järjestöt ovat täyttäneet tasavuosia. 
Johtorengas 50, Rannikon Puolustajain Kilta 25. Nii-
den välimaastoon asettuu 30 vuodellaan yhteinen leh-
temme Rannikon Puolustaja. Sen ensimmäinen nu-
mero jaettiin 9.12.1957 Suomenlinnan Upseerikerhol-
le kokoontuneelle RtUY:n vuosikokoukselle. Siitä 
lähtien on lehti ilmestynyt keskeytyksettä, laajeten ja 
kehittyen siten, että sitä voidaan pitää näkyvimpänä 
merkkinä yhdistyksen jatkuvasta toiminnasta. Lehti 
on ensisijaisesti tiedotusväline joka välittää tietoa tu-
levasta ja tapahtuneista rannikolla sekä kertoo asela-
jin kehityksestä. Se pyrkii kuitenkin myös julkaise-
maan aselajin historiasta yleisesti vähemmän tunnet-
tuja osia. Tallentamatta historia vähitellen unohtuu 
ja häviää. Olisikin erittäin suotavaa saada aikaan 
rannikkotykistöjoukko-osastojen ja linnakkeiden his-
toriikit. Etsikkoaika niiden teolle alkaa olla loppu-
massa. Tuleva vuosi on Puolustusvoimain ja Rannik-
kotykistöaselajin juhlavuosi. Olisi aihetta tempaista. 
Rannikkotykistösäätiöllä on halua ja kykyä tämän tu-
kemiseen. 

Viimeisimpienkin tutkimusten mukaan me suoma-
laiset olemme maailman puolustustahtoisinta kansaa. 
Meillä on maanpuolustusperinne. Kun tämä ei aina 
näy taloudellisiin tekijöihin liittyvissä konkreettisissa 
kysymyksissä kuten määrärahoissa ja kertausharjoi-
tushalukkuudessa lienee syy vakaissa rauhan oloissa 
ja pirujen seinälle maalaamisen välttämisessä. Itsenäi-
syyden hankintahinta, ylläpitokustannukset ja reaali-
arvo ovat kuitenkin niin korkeat, että vakuutusmak-
sut turvallisuudestakin kannattaa varmasti aina mak-
saa. 

Rannikkotykistöllä on uusi tarkastaja. Luotsit ovat 
vaihtaneet tehtäviä. Rannikkotykkimiehiä molemmat 
— henkeen ja vereen. Aselajilla ei varmasti ole edes-
sään yhtä juhlaa, vaan haasteiset, tuskin seesteiset 
ajat. Kehitys ei voi eikä saa olla ympyrä vaan nouseva 
murtoviivakäyrä. Rannikkotykistö on aina ollut en-
nakkoluuloton, tulevaisuuteen tähtäävä, ei taantuva 
aselaji. Takuulla on vieläkin. Timo Sario 

Kansikuva: Kenraali Valveen katse ja lasersuunnin. Molemmilla tarkat havainnot. 
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Rannikonpuolustaj at! 

Suomen rannikkopuolustus on rakennettu terveelle pohjalle. Sodista 
saadut kokemukset sekä rauhan ajan vuosikymmenien tutkimus-, ko-
keilu- ja kehittämistoiminta ovat johtaneet tämän hetken rannikkoty-
kistöön ja sen kriisiajan valmiusjärjestelyihin. 

Sotilasmaantieteelliset ja -topografiset erikoispiirteemme, uhka-
arviot, alueellisen puolustuksen doktriinimme, omaperäinen taktiik-
kamme ja olosuhteisiimme sopeutetut sotatekniikat ja organisaatiot 
ovat muovanneet aselajimme kehittymistä. Kaikki käytettävissä ollut 
tieto ja taito — niin aselajissamme kuin sen ulkopuolella — on hyö-
dynnetty nykytilanteeseen yltämiseksi. Olemme monella alalla jopa 
kehityksen kärjen tuntumassa. Olemme ensimmäisenä maavoimien 
aselajina tarkistaneet toimintaedellytyksiämme. 

Henkilöstö- ja materiaalisten voimavarojen niukkuudet ovat aina 
sanelleet rajaehtoja toimintavapauksillemme. Nykyorganisaatio kak-
sine rannikkotykistörykmentteineen, kolmine rannikkopatteristoi-
neen ja rannikkotykistön tarkastajan johdossa olevine Rannikkoty-
kistökouluineen on täten myös sotilasmaantieteeseen niveltyvä loogi-
nen tulos ja kokonaisuus. Siinä jo yhdistyvät rationalisoinnin keskit-
tämisedut alueellisiin erikoisolosuhteisiin ja se on johdonmukainen 
kehys kriisiajan rannikkopuolustuksen organisoinnille. 

Tämän päivän aluevastuussa olevan rannikkopuolustuksen tehtä-
vät, erikoisvälineistön käyttö sekä sen huoltaminen edellyttävät kor-
keatasoista, erikoiskoulutettua käyttö-, huolto- ja johtohenkilöstöä. 
Toiminta-alueen laajuus ja tapahtumien nopearytmisyys alueellisen 
koskemattomuutemme turvaamisessa puoltavat mahdollisimman suo-
ria ja lyhyitä johtosuhteita — erityisesti sodan uhka-ajan tilanteissa. 

Yhdessä ponnistaen koetellulta nykyperustalta voimme me, ranni-
kon puolustajat, tarjota turvallisuuspolitiikan johdolle kynnysjärjes-
telmän kriisien hallinnan välineeksi, joka voi ennalta ehkäistä kon-
fliktien synnyn rannikoillamme. Tässä on meille, rauhan ajan itsenäi-
sen rannikkotykistöaselajin henkilöstölle, kiltalaisille, reserviläisille, 
rannikon vihreille sisarille ja yhteistoimintakumppaneille sellainen 
haaste, jonka eteen tulee kaikkensa yrittää. 

Yhdessä me onnistumme: "Rt on terästä." 

Rannikkotykistön tarkastaja 
Eversti J A Niska 



VAASALAISET TAAS VALTTIA! 
RANNIKKOTYKISTÖN VUODEN 1987 
KILPAILU AMMUNTOJEN TULOKSET: 

RANNIKKOTYKISTÖN PARAS JOUKKO-OSASTO: 
(Karhulan malja) 
1. VaaRPsto 2360 
2. KotRPsto 2334 
3. HanRPsto 2108 
4. SIRtR 1923 
5. TurRtR 1905 

PARAS RASKAS RANNIKKOPATTERI: 
(Tykistökenraali V P Nenosen kiertopalkintotykki) 
1. HanRPsto 1229 
2. VaaRPsto 1205 
3. KotRPsto 1175 
4. TurRtR 890 
5. SIRtR 876 

PARAS KEVYT RANNIKKOP ATTERI: 
(Kenraaliluutnantti A A Kantolan tykki) 
1. KotRPsto 1159 
2. VaaRPsto 1155 
3. SIRtR 1047 
4. TurRtR 1015 
5. HanRPsto 879 

PARAS TULENJOHTAJA: 
(Tulenjohtajan malja) 
1. Ltn K Salomaa 
2. Ylil M Eskola 

Ylil V Taipalus 

KotRPsto 604 
HanRPsto 600 
VaaRPsto 600 

PARAS YARUSMIESTULENJOHTAJA: 
(Tulenjohtajan hylsy) 
1. Upskok J Nieminen HanRPsto 629 
2. Upskok M Huttunen KotRPsto 610 
3. Upskok T Kaaretsalo VaaRPsto 605 

Rannikkotykistösäätiö Miessaaressa 
14.10.1987 

Rannikkotykistösäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Jaakko Ihamuotila ojentaa säätiön 
ansiolevykkeen kenrm Väinö Karviselle. Vasemmalla kenrl Väinö Valve ja oikealla majuri Akseli Heimo-
nen. 

Rannikkotykistösäätiön halli-
tuksen kutsuma runsaslukui-
nen joukko arvovaltaisia kut-
suvieraita, valtuuskunnan ja 
hallituksen jäseniä sekä toi-
mihenkilöitä lähti 14.10.1987 
puolenpäivän aikaan hotelli 
Palacen rannasta Askerin ja 
Tirmon kyydissä kohti Mies-
saarta. 

Matkan tarkoituksena oli 
tutustuminen Espoon suun-
nan päälinnakkeeseen. Lisäk-
si hallitus oli päättänyt sa-
massa yhteydessä palkita an-
sioituneita säätiön tukijoita, 

säätiön hyväksi merkittävällä 
tavalla työskennelleitä entisiä 
ja nykyisiä jäseniä sekä ranni-
konpuolustuksen kehittämi-
sen piirissä ansioituneen up-
seerin. 

Ohjelma alkoi Miessaaren 
muistorikkaassa sotilaskodis-
sa lämminhenkisellä tilaisuu-
della. Helsingin varuskunta-
soittokunta avasi tilaisuuden 
Jääkärimarssilla läsnäolleen 
kenraaliluutnantti Väinö Val-
veen kunniaksi. Hallituksen 
puheenjohtaja eversti Jukka 
Karvinen toivotti vieraat sy-

dänlämpöisesti tervetulleiksi 
historialliseen tilaisuuteen 
jossa eilispäivän ja tämänhet-
ken rakentajat kohtaavat. Tä-
män jälkeen hän esitteli läsnä-
olleille rannikkotykistön ko-
mentajat sekä säätiön halli-
tuksen. 

Kahdeksan tuuman kanuu-
nalle annettujen aplodien jäl-
keen valtuuskunnan puheen-
johtaja , toimitusjohtaja 
Jaakko Ihamuotila palautti 
läsnäolleiden mieliin kenraali-
luutnantti Valveen elämän-
työn meripuolustuksen ja val-
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tionhallinnon eri tehtävissä 
esikuvana ja velvoitteena jäl-
kipolville. Toimitusjohtaja 
Ihamuotila ojensi yhdessä 
hallituksen puheenjohtajan 
kanssa kenraaliluutnantti 
Valveelle säätiön ansiolevyk-
keen numero 11. Edelleen 
säätiön ansiolevykkeellä pal-
kittiin kenraalimajuri Väinö 
Karvinen sekä majuri Akseli 
Heimonen. Kenraali Jaakko 
Valtanen ja pankinjohtaja 
Eero Harkia olivat estyneitä 
saapumasta tilaisuuteen ja 
heille luovutettiin ansiolevyke 
erikseen myöhemmin. Sää-
tiön tukijoista ansiolevykkeen 
otti vastaan Neste Oy:n puo-
lesta toimitusjohtaja Ihamuo-
tila, Oy Wärtsilä Ab:n puo-
lesta apulaisjohtaja Kauno G. 
Honkanen ja teknillinen joh-
taja Johannes Brotherus sekä 
Oy Scan-Auto Ab:n puolesta 

toimitusjohtaja Hugo Ahl-
berg ja johtaja , eversti Olavi 
Lyytinen. Majuri Hanno 
Strang palkittiin säätiön sti-
pendillä ansiokkaasta toimin-
nasta rannikkopuolustuksen 
liikkuvien asejärjestelmien 
kehittämistyössä. Fanfaarit ja 
aplodit palkituille voittivat 
taustamusiikkina soineen ka-
nuunoiden pauhun. 

Jääkärikenraaliluutnantti 
Valve kiitti palkittujen puo-
lesta. Erityisen ilonsa hän 
esitti siitä, että nykyhetken 
rannikkopuolustus antaa vi-
reällä toiminnallaan vakuut-
tavan kuvan myös niille, joi-
den ansiot juontavat vuosien 
takaa. Tyytyväisenä hän 
myös pani merkille, että tä-
mänpäivänkin ansioituneita 
muistetaan. 

Etelä-Suomen sotilasläänin 
komentaja kenraaliluutnantti 

Keijo Tuominen esitti sotilas-
läänin tervehdyksen ja onnit-
teli palkittuja. Samalla hän 
esitti tyytyväisyytensä rinta-
mavastuullisissa rannikko-
joukoissaan tapahtuvaan ke-
hitykseen. Rannikkosotilas-
kotiyhdistyksen puheenjohta-
jana Eila Walden toi terveh-
dyspuheessaan vihreiden si-
sarten vakuutuksen siitä, että 
rannikkotykistön ja merivoi-
mien henkilöstön vapaa-ajan-
vietolle löytyy tuttu ja turval-
linen sotilaskoti joka linnak-
keelta. Lisäksi merivoimien 
piirissä toimii kuusi kanttii-
nia. Lämmin kiitos tämän toi-
minnan pyörittämisestä kuu-
luu vapaaehtoiselle sisartyöl-
le. Yhdessä vapaaehtoisen ja 
palkatun henkilöstön työn tu-
loksena voidaan varusmiesten 
viihtyvyyden kehittämiseen 
käyttää vuosittain lähes puoli 

Eversti Jukka Karvinen luovuttamassa ansiolevykettä Neste Oy:n toimitusjohtaja Ihamuotilalle. 
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Ansiolevykettä vastaanottamassa Oy Scan-Auton toimitusjohtaja Hugo Ahlberg. Muut vasemmalta Kauno 
G. Honkanen, Johannes Brotherus ja Olavi Lyytinen. 

miljoonaa markkaa. tamaa ampumaharjoitusta, sivusuunnassa kuin matkassa-
Musiikkimajuri Esko Juu- Tulen osuvuus sekä ammun- kin palautti mieliin kivikalee-

ren johtaman soittokunnan nan kokonaispoikkeama niin rin seinältä tutun lausahduk-
musiikkiesityksien ja sotilas-
kodin tarjoamien makoisten 
kenttäkahvien jälkeen pääs-
tiin päivän pääasiaan; tavat-
tiin miehiä työnsä ääressä. 
Aluksi eversti Juhani Niska 
esitteli alueella meneillään 
olevan monipuolisen kertaus-
harjoituksen, joka korvin-
kuultavana vavahdutteli iäk-
kään rakennuksen seiniä. 
Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentin komentaja eversti 
Matti Lumme vakuutti läsnä-
olleiden tyytyväisyydeksi, että 
pääkaupungin alueilmator-
junnan "sateenvar jo" ulot-
tuu myös alueen linnakkeiden 
suojaksi. 

Patterinmäeltä seurattiin 
harjoituksen johtajan eversti-
luutnantti Markku Oilan joh-

n m i -- —• 
• ^ V l 1 l p '.:: . i är ^MMMMM 
Kenraali Valve puhuu. Hänestä kuvassa oikealle kenrl Keijo Tuomi-
nen, rouva Eila Waldén, kenrl Aimo Pajunen ja maj Hanno Strang. 
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HelItR:n komentaja eversti Matti Lumme esittelee retkeläisille Helsingin ilmapuolustuksen kohteita. Heti 
tämän jälkeen suorittivat reserviläiset ihailtavan tarkan tykistöammunnan rannikkopatterilla. 

sen: TYKKIEMME KANTO-
PIIRI ON VIHOLLISEN 
HAUTA. Edelleen linnak-
keen päällikkö luutnantti res 
Markku Sissonen esitteli puo-
lustusjärjestelynsä tavalla jo-
ka osoitti että näitä kanuu-
noita ei vaienneta. Eversti-
luutnantti Matti Haapasen 
kalustoesittely vakuutti asela-
jimme edelleenkin olevan te-
rästä ja tekniikkaa. 

Tyytyväisenä päivän antiin 
sekä Suomenlinnan Rannik-
kotykistörykmentin ja Hel-
singin Ilmatorjuntarykmentin 
mainioihin järjestelyihin ret-
keläiset palasivat Askerin ja 
Tirmon mukavassa ja turval-
lisessa kyydissä hämärtyvän 
pääkaupungin rantaan. 

KIITOKSET MUKA-
NAOLLEILLE — HYVÄÄ 
TUULTA JA MYÖTÄISTÄ 
MATKAA • 
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Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistyksen 
vuosikokous Hangossa 

Torstaina 12.11.87 kokoontui 
ennätysmäärä RtUY:n jäse-
niä Hankoniemelle Oy FOR-
CIT Ab:n räjähdysaineteh-
taalle. Laajaa tehdasaluetta, 
jonka tuotannolla on tärkeä 
osansa puolustusvalmiudes-
samme kierrettiin linja-autoin 
ja jalan erittäin asiantunte-

vien oppaiden opastuksella. 
Isäntänä toimi toimitusjohta-
ja DI Erkki Wiinamäki. Teh-
das tarjosi kierroksen päät-
teeksi lisäselvityksiä yksityis-
kohdista, vastauksia kiperiin-
kin kysymyksiin ja makoisat 
kahvit. 

Forcitilta jatkettiin Han-

gon Upseerikerholle, jossa pi-
dettiin varsinainen vuosiko-
kous 87 äänivaltaisen jäsenen 
voimalla. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Torsti Lahti toi-
votti osallistujat tervetulleiksi 
todeten kuluneen toiminta-
vuoden olleen puuhakkaan ja 
talouden vakaan. 

Pentti Vähäkallio. 

Torsti Lahti luovutti RtUY:n 
hopeisen ansiomerkin nro 1 
majuri res Pentti Vähäkalliol-
le tunnustukseksi erittäin pit-
käaikaisesta ansiokkaasta toi-
minnasta yhdistyksen hyväk-
si. Kunniajäsenet Väinö Val-
ve ja Veikko Vuorela olivat 
lähettäneet kokoukselle ter-
vehdyksensä. Jääkärikenraa-
liluutnantti Valveen sanoma 
oli: "Tänä päivänä on jokai-
nen rannikkotykkimies niin 
tärkeällä paikalla, että hän 
voi kaikesta syystä tuntea oi-
keutettua ylpeyttä." 

Varsinaisen kokouksen pu-
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heenjohtajaksi valittiin 
HanRPston komentaja evl 
Heikki Rinne. Hänen tehok-
kaalla puheenjohdollaan kä-
siteltiin sääntöjen määräämät 
asiat nopeasti. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti edelleen Torsti 
Lahti. Yhteisenä toteamukse-
na ja toivomuksena oli ettei 
yhdistyksellä yksinkertaisesti 
ole varaa luopua mainiosta 
puheenj ohtaj astaan. 

Hallituksen jäseniksi valit-
tiin seuraaviksi kahdeksi vuo-
deksi: 
— evl J Vuohelainen PE 
— evl T Sario RP-lehti (RtK) 
— maj P Vähäkallio Johto-

rengas 
— maj T Virkki HanRPsto 
— kapt L Arlander Kilta 
— ylil R Kosonen KotRPsto 

sekä 
— ylil V Taipalus VaaRPsto 
Toisen vuoden jatkavat: 
— ev Y Pohjanvirta Kilta 
— evl A Tukiainen Evp RT-

ups 
— kapt K Peltonen TurRtR 
— kapt J Tilli RtK ja 
— ylil K Lähdevirta RtK 
Vuodeksi valittiin: 
— ev O Simola TurRtR ja 
— evl A Kilpinen SIRtR 

Toimintakertomus hyväk-
syttiin, samoin tili- ja vastuu-
vapaus kiitoksella. Jäsenmak-
su päätettiin pitää ennallaan 
50 markkana. Ns nestor jä-
senten vapauttamista jäsen-
maksusta ei kannatettu, eikä 
siten hyväksytty. 

Kokousta seurasi veljesil-
lallinen Hangon uusitulla, nyt 
erittäin korkeatasoisella ja 
tyylikkäällä upseerikerholla. 
Kutsuvieraina olivat kaupun-
ginjohtaja Arvi Suvanto ja 
toimitusjohtaja Erkki Wiina-
mäki. Tunnelma oli vapaa ja 
veljellinen sekä erittäin ran-
nikkotykistöhenkinen. Han-
kolainen majuri Tauno Kallio 

luovutti yhdistykselle perin-
nehuonetta varten arvokkaan 
taiteilija Aarne Nopsasen tau-
lun. Iltaa olisi jatkettu mie-

luusti pitkäänkin, mutta Suo-
men eteläisimmässä kolkassa 
kun oltiin oli kotimatka liian 
pian edessä. • 

TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODEKSI 1988 

Yhdistyksen toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi jat-
ketaan 55. toimintakaudella kaikkia perinteisiä toi-
mintatapoja ja -muotoja yhdessä Meriupseeriyhdis-
tyksen, aselajikiltojen, Johtorenkaan sekä sotilasko-
tiyhdistysten kanssa. 

Tärkein tehtävä on Rannikkotykkimiehen 6. painok-
sen valmistaminen niin, että se saadaan käyttöön ja 
myyntiin keväällä 1988. 

Järjestetään kevät- ja syysretki sekä esitelmä- ja kes-
kustelutilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan ranni-
kon eri osilla. 

Jatketaan Suomenlinnan Upseerikerhon perinnehuo-
neen kunnostamista ja sisustamista. 

Lisäksi osallistutaan Sotamuseon Rannikkotykistö-
osaston juhlalliseen avajaistilaisuuteen Suomenlin-
nassa 12.5.1988 perustajayhteisön ominaisuudessa. 

Toimintaa perinnehuoneen hyväksi. Hyväntekeväisyystanssiaiset Suo-
menlinnan upseerikerholla 17.10.1987. Talo oli täynnä ja kaikilla 
hauskaa. Tuottoakin tuli, kiitos anteliaiden lahjoittajien. 
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TILANNE JA TIEDONKULKU 
Silloin, kun ti lanteen on oltava kaikilta osiltaan tiedossa, 
nopeasti ja selkeästi, tarvitaan pe t tämät tömät lait-
teet. Ammatti taidol la valmistetut, käyttöolosuhteet 
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luottaa tiedon-
kulun erikoisosaajana. 

ERICSSON ^ 
Oy LM Ericsson A b 
0 2 4 2 0 Jorvas, 
Puh. ( 9 0 ) 2 9 9 ! Telex 124546 



V 

ts js^ 
S O » 

Tehdään hyvää yhdessä 
SK-markkinointi, puh. 921-623111 

h 5 auSSacD 

TARKIAINEN 
KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE 

Kellot 
Kultakorut 
Tinaesineet 

Antiikkihopeaa 
Liikelahjat 
Arviointeja 

Kaiverrukset, kellonkoijaukset 
kultasepäntyöt, helmien punontaa 

V a l m i s t a a 
ja m y y m y ö s 
RT-ka lvos innappeja 

ESPOO: Länsituulenkuja 3, 02100 ESPOO, TAPIOLA 
P 461644 

HELSINKI: Mikonkatu 1, 00100 HELSINKI 
P 661916 

Puolustusvoimaa kylmyyttä 
ja kosteutta vastaan 
7ermo4ämpökerrasto pitää Sinut kuivana 
liikkeessä ja lämpimänä levossa. 
Kylmällä ilmalla liikuttaessa tavanomaisen vaatetuksen suurin 
pulma on hikoilusta aiheutuva paleleminen levon ja taukojen 
aikana. 
Termo-lämpökerrastossa olo on aivan toista. Tarmon hengittävä 
kanavakudottu Folycolon-kerros siirtää kosteuden iholta 
asun ulkopinnan puuvillakerrokseen. Siten ihoa vasten 
oleva neulos pysyy miellyttävän lämpimänä ja kuivana, 
niin l i ikkeessä kuin levossakin. 
Termo on enkoisvahvistettu polvista ja takamuksesta. Hiertäviä 
saumoja ei ole eivätkä vetoketjut pääse koskettamaan paljasta 

ihoa. Ja mikä tärkeää, Termo-asussa 
liikut joustavasti ja kevyesti, sillä yksi 
vaatekerta riittää. 

Tutustu Termoon hyvin varustetussa 
urheiluliikkeessä! 

MAAHANTUOJA 

HJORTH 
URHEILUTUKKU puh. (931) 443133 
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nousu-
sota-
toimen 

kehitysnäkymiä 

MAJURI 
OSSI KETTUNEN 

Maihin-

Motto: Kehitystä et voi pysäyttää, sinun tulee vai-
kuttaa siihen! 

Tämän kirjoituksen päämääränä on antaa viitteitä 
maihinnoususotatoimen kehitystrendeistä. Niitä ei 
ole sidottu aikataulullisesti, mutta näkökulma ulot-
tuu 10—20 vuoden periodiin. Siihen antaa perusteita 
alusten rakentamisvauhti ja yleensäkin sotatoimien 
ja doktriinien eräiltä osin suhteellisen hidas kehitty-
minen. 

Maihinnoususotatoimen kuva on pysynyt II MS:n 
jälkeen varsin pitkään suhteellisen vakiona. Kehitys-
tä ohjaavina käännekohtina ovat olleet helikopterei-
den huomattava lisääntyminen ja niiden asejärjestel-
mien monipuolistuminen sekä ilmatyynyalusten tulo 
palveluskäyttöön. Taktiikkaa on ohjaamassa viime-
aikoina toteutetut maihinnousuoperaatiot ja niistä 
saadut kokemukset. 

Voidaankin perustellusti todeta, että paluuta klas-
siseen, pelkästään rantautumisvaihetta päätapahtu-
mana pitävään sotatoimeen ei enää ole. Sotatoimi 
on saamassa yhä enemmän syvyyteen vaikuttavan 
luonteen ja edellyttää puolustajalta jo heti alusta al-
kaen torjunnan totaalisuutta. 

Eräänä keskeisimmistä havainnoista on myös 
päätöksien tekoon ja reservien suuntaamiseen käy-
tettävän ajan merkittävä lyheneminen. 

Organisaatioista 

Molempien suurvaltojen or-
ganisaatioiden yleisinä kehi-
tystavoitteina ovat olleet tuli-
voiman lisääminen, organi-
saatioiden liukuvuus, ilma-
kuljetteisuus sekä eri aselajien 
liittäminen maihinnoususota-
toimeen mahdollisimman hy-
vin. 

USA:n organisaation pe-
rusedellytyksenä pysynee 
myös jatkossakin merijalka-
väkipataljoona. Sen käyttö-
aluetta pyritään laajentamaan 
ja organisaatiota muokataan 
riippuen siitä käytetäänkö ko 
pataljoonaa 

— osana keskitetysti johde-
tusta ja suppealla hyök-
käysalueella toimivasta 
rykmentistä 

— kuljetetaanko se ilmoitse 
— hajautetaanko se laajalle 

alueelle. 

Organisaatio on liukuva ja 
esimerkiksi laajalle alueelle 
hajautettuna pataljoonalle 
voidaan alistaa 

— tykistöpatteri 
— ohjusjoukkue 
— panssarivaunujoukkue 
— pioneerijoukkue ja 
— tiedustelujoukkue. 

Tällöin luonnollisesti huol-
toa vahvennetaan. 

Myös rykmentin organisaa-
tio pysynee edelleen liukuva-
na. Sille alistetaan tulivoi-
maa, huoltojoukkoja ja pa-
taljoonia tehtävän mukaises-
ti. Rykmentin maihinnousu-
joukko (Regimental Landing 
Team) on osa divisioonan or-
ganisaatiosta. 

Suurimpia muutoksia il-
meisesti on odotettavissa divi-
sioonan kokoonpanoihin. On 
nähtävissä, että USA pyrkii 
nopeuttamaan maihinnou-
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Varsovan liiton maihinnousuharjoitus. PT-76 vaunut rantautuvat. Helikopterikuljetteiset joukot matkalla 
kohteisiinsa. 

sualusten purkuvaihetta ja 
kohottamaan ilmakuljetteis-
ten joukkojen määrää. Tähän 
viittaavat ilmatyynyalusten li-
sähankintaohjelma ja uudet 
aluskonstruktiot, jotka mah-
dollistavat nykyistä tehok-
kaammin helikoptereiden 
käytön. 

Div is ioonaorganisaa t io ta 
ilmeisesti pyritään keventä-
mään taisteluosien hyväksi, 
mutta mekanisoitumisaste se-
kä joukkojen määrä pakotta-
vat sisällyttämään organisaa-
tioon varsin huomattavat 
huoltojoukot ja runsaasti täy-
dennyksestä huolehtivia aluk-
sia. 

Myös Neuvostoliiton orga-
nisaatiossa peruselementin 
muodostaa merijalkaväkipa-
taljoona. Suhteellisen pieni-
vahvuisena (n 400 m) se muo-
dostaa iskevän osan ja tarvit-
see ympärilleen merijalkavä-
kirykmentin (n 2500 m) ja or-
ganisaatioon kuuluvat huol-
to- ja tukiosat sekä panssari -
ja ilmatorjuntayksiköt. Orga-
nisaatiota on yleensä pidetty 

kiinteämpänä kuin USA:n 
vastaavaa. 

On ilmeistä, että iskevän 
osan organisaatiota joudutta-
neen kehittämään jatkossa 
tehtävästä, kuljetuskalustosta 
ja -tavasta riippuen liuku-
vammaksi. Erityisesti pyrki-
mys ilmakuljetteisuuteen 
muokannee organisaatiota tu-
levaisuudessa. Muutoinkin 
organisaatiota tultaneen ke-
hittämään siten, että se vastaa 
merivoimien aluskalustossa 
tapahtunutta nopeaa laadul-
lista ja määrällistä kehitty-
mistä. Siitä tullee nykyistä 
enemmän iskevä osa ja laivas-
toasemien tai -tukikohtien 
vartiointitehtäviä tultaneen 
vähentämään. 

Merijalkaväki alistettaneen 
varsinaisen hyökkäyksen suo-
rittavalle maavoimien divi-
sioonalle. 

Tehtävästä ja taktiikasta 

Molemmat suurvallat asetta-
vat maihinnoususotatoimen 
päämääriksi 

— sillanpään luomisen jatko-
sotatoimille 

— eteentyönnetyn laivasto-
tai ilmatukikohdan valtaa-
minen tai sillä pyritään 

— estämään vihollista käyttä-
mästä aluetta tai sillä ole-
via laitteita. 

Ennen kuin hyökkäys to-
teutetaan, toiminnalle asete-
taan tietyt perusedellytykset. 
Tällöin maihinnousujoukolla 
tulee olla 

— meren herruus sekä pinta-
aluksiin että sukellusvenei-
siin nähden 

— ylivoimainen ilmaylivoima 
ilma-aluksiin nähden sekä 

— huomattava ylivoima puo-
lustaviin maajoukkoihin 
nähden. 

Pyrkimyksenä on kohdis-
taa hyökkäys mahdollisim-
man lähelle varsinaista tavoi-
tetta. Maihinnousualue pyri-
tään valitsemaan heikosti tai 
ei ollenkaan puolustetulta 
alueelta, sivustasta tai heikos-

17 



ti puolustetuksi oletetusta 
kohdasta. NL:n taktiikassa 
myös hyökkäys puolustettuun 
kohteeseen on näkyvämmin 
esillä kuin USA:n taktiikassa. 

Jos joudutaan hyökkää-
mään hyvin puolustetulle alu-
eelle erityisesti korostetaan 
tulituen, materiaalin ja henki-
löstön riittävyyttä. 

Maihinnoususotatoimen 
taktiikka on pysynyt huomat-
tavan kauan samanlaisena. 
Erityisesti 1970-luvun lopulla 
ja 80-luvulla tapahtuneet 
maihinnousu- tai erikoisjouk-
kojen suorittamat operaatiot 
ovat antaneet kehityssysäyk-
siä. Ilmeisesti Grenadan ope-
raatio v 1983, Falklandin ope-
raatio 1982, Libanonin ope-
raatio 1982 sekä osittain Viet-
namin sodan kokemukset oh-
jaavat kehitystä. 

Näiden tapahtumien kes-
keisiä oppeja ovat ilmeisesti 
olleet 

— operaationopeuden lisää-
mistarve 

— ilmakuljetteisuuden merki-
tyksen kasvu sekä miehis-
tön että materiaalin kulje-
tuksissa 

— ihmisten käyttö tieduste-
luun ei ole kokonaan kor-
vattavissa satelliiteilla ja 
muilla teknisillä välineillä 
niiden kehittymisestä huo-
limatta, sillä ihmiset voivat 
tunkeutumisvaiheen aika-
na toimia erikoisjoukkoi-
na puolustajan puolustus-
asemia, johto- ja valvonta-
paikkoja vastaan 

— maihinnousukaluston pur-
kuvaihetta tulee lyhentää 
ja ilmasuojatarve kasvaa 

— operaation johdon tulee 
olla yhden johtajan vas-
tuulla, johtopaikka työn-
netään eteen mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa 
mantereelle tai lähisaareen 

— haltuun otettavan alueen 
syvyyden korostuminen ja 

— vastahyökkäysten torjumi-
nen kaikin keinoin. 

Nämä kehityspiirteet vai-

kuttavat pitkälläkin aikavälil-
lä taktiikan kehittämiseen. 
Niistä aiheutuu myös vaati-
muksia kaluston kehittämi-
seksi. 

Neuvostoliitto korostaa 
merijalkaväen käytössä me-
rellisen sivustahyökkäyksen 
merkitystä uuden rintaman 
avaamistavoitteen ohella. Ku-
vassa on tarkasteltu merijal-
kaväkiyksiköiden mahdollista 
käyttöä divisioonan, armei-
jan ja rintaman toisen por-
taan hyökkäykseen liittyen. 
Esimerkissä on tarkasteltu 
merisivustasta suoritettavan 
maihinnousuhyökkäyksen ajal-
lista hetkeä sekä sen etäisyyt-
tä etulinjasta. 

Esimerkistä voidaan näh-
dä, että divisioonan toisen 
portaan hyökkäyksen nopeut-
tamiseksi maihinnousuhyök-
käys tapahtuisi n H + 10 tun-
nin kuluttua hyökkäyksen 
alusta ja ulottuisi n 10—15 
km:n päähän etulinjasta. 

Rintaman hyökkäykseen 
liittyen hyökkäys saatettaisiin 

Amerikkalaisia merijalkaväkimiehiä rantahietikolla. 
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II PORTAAN VOIMAN VAIKUTUS TAISTELUUN 

A « AIKAISIN AJANKOHTA, JOLLOIN II PORRAS VAIKUTTAA 

A - SUUNNITELTU II PORTAAN VAIKUTUS HALUTTUUN KOHTAAN 

= MAIHINNOUSUHYÖKKÄYKSEN ARVIOITU AJANKOHTA 

Lähde: MMtech 1 0 / 1 9 8 6 

suorittaa n 3 vuorokautena n 
70—100 km:n etäisyydelle. 

Neuvostoliittolaisissa jul-
kaisuissa korostetaan sotahis-
toriasta otetuilla esimerkeillä 
taistelutapahtumia, joissa 
merijalkaväkeä on käytetty 
kärkenä murtamaan tärkeä 
puolustuskeskus. Tämä piirre 
säilynee taktiikassa myös tar-
kasteltavana olevalla a janjak-
solla. 

Maihinnousukalustosta 

Kehityspiirteinä ovat olleet 
60- ja 70-luvuilla rynnäkkö-
jä miehistönkuljetusajoneu-
vojen uintikyvyn luominen. 
Ajoneuvojen heikkoutena on 
hitaus vedessä, mutta hyvänä 
puolena panssrointi. On il-
meistä, että molemmat orga-
nisaatiot jatkavat ajoneuvo-
jen kehittämistä siten, että ne 
kestävät yhä paremmin pans-
sarintorjuntaa ja niiden tuli-
voimaa pyritään lisäämään. 

Maihinnousuun liittyy kes-
keisesti raivaustoiminta. On 
nähtävissä, että raivaustoi-
minta muuttuu yhä enemmän 
saattoraivauksen suuntaan. 
Toisaalta herätemiinat pakot-
tavat hyökkääjän runsaasti 
aikaa vaativaan huolelliseen 
raivausoperaatioon. Tämä 
vaikuttaneekin taktiikkaan si-
ten, että raivausta valmistut-
taneen jatkamaan I ja II por-
taiden maihinnousun välillä. 

Tällöinkin käytetään kalus-
tona helikoptereita ja uppou-
ma-aluksia ja saman aikaises-
ti maihinnousija joutuu etsi-
mään kiertoväyliä. 

Pelkästään kosketusmii-
noista muodostuvien miinoit-
teiden raivausnopeus kasvaa 
ja miinoitteiden estearvo pie-
nenee. 

Ilmatyynyalukset eivät sit-
tenkään lisääntyneet palvelus-
käytössä niin nopeasti kuin 
ensimmäiset arviot 60—70-
luvun vaihteessa olettivat. 

Alusten kalleus ja tekninen 
monimutkaisuus lienevät ol-
leet tekijöitä, jotka huolimat-
ta alusten erittäin monista 
eduista jarruttivat niiden run-
sasta käyttöönottoa. 

Kehittämistyötä on kuiten-
kin jatkettu ja erityisesti USA 
on valmis lisäämään ilmatyy-
nyalustensa määrää ja on ti-
lannut niitä n 30 ja suunnit-
teilla on n 60 aluksen lisäti-
laus. NL:lla on kuljetustar-
koitukseen soveltuvien aluk-
sien lisäksi uusi nopea, myös 
ilmeisesti maihinnoususota-
toimiin soveltuva alus (PO-
MORNIK Ik), joten myös 
Neuvostoliitto jatkanee edel-
leen ilmatyynyalusten kehittä-
mistä. Tähän viittaa myös se, 
että keskikokoisten maihin-
nousualusten rakentaminen 
on ollut hidasta. 

Raskaan materiaalin sekä 
varsinaisen maihinnousujou-
kon kuljetukseen soveltuvaa 
aluskalustoa on kaikilla meri-
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Neuvostoliiton uusin ja suurin ilmapatjamaihinnousualus vuodelta 1986. POMORNIK kuljettaa 200 miestä 
ja kolme panssarivaunua 55 solmun nopeudella. 

valtioilla. Ro-Ro-aluksien so-
veltuvuudesta on saatu esi-
merkkejä viimeksi Falklandin 
operaation yhteydessä. Aluk-
sia myös tankattiin merimars-
sin aikana. 

Alusten porttirakenteet ke-
hittyvät edelleen ja purkuvai-
he, samoin kuin kuormauskin 
on vain tuntiluokan suoritus. 

Valmius keinosatamien ra-
kentamiseen kasvaa. 

Helikopterikaluston kehit-
tämisessä on kuljetuskapasi-
teetin lisääntymisen ohella 
selvästi havaittavissa pyrki-
mys myös kaluston erikoistu-
miseen. 

Rannikkopuolustajan kan-
nalta vaaralliseksi muodostu-
nee tulenjohtoon, valaisuun 
ja täsmäaseiden käyttöön eri-
koistuvien hekojen lisäänty-
minen. Kuorman kantokyky 
on kasvanut useilla malleilla 
yli 3 tonniksi samoin toimin-
tasäde on lisääntynyt yli 200 
kilometriksi. 

Helikoptereiden määrä li-
sääntynee edelleen tasaisesti. 
USA:n divisioonaportaalla 
voidaan arvioida tarkastelu-
jakson lopulla olevan n 
200—250 helikopteria, jotka 
ovat erikoistuneet ainakin 
taistelu-, kuljetus- ja tiedus-
telu- sekä erikoistehtäviin. 

NL:n helikopterikaluston ke-
hittymisessä on havaittavissa 
samankaltainen pyrkimys. 

Huollon siirtyessä konttien 
käyttöön yhä enenevässä 
määrin alusten purku sata-
missa nopeutuu tuntien luo-
kaksi. 

Chinook-helikopteri kelluu. 
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Ilmauhasta 
Ilmavoimien käytön osalta 
alueellamme kyetään vaikut-
tamaan hyvinkin kaukaa. Esi-
merkkeinä voidaan todeta esi-
merkiksi vuoden 1986 ilmais-
ku Libyaan. Pommi- j a raket-
tihyökkäyksen lentokonekoh-
tainen hyötysuhde kasvaa. 

Ilmakuljetuskyky kasvaa 
hitaasti. Merijalkaväen käyt-
töä ilmakuljetteisena iskuosa-
na on käytetty usein julkai-
suissa esimerkkinä. Ilmakul-
jetteisesti voidaan tuoda 
myös raskasta kalustoa tiettö-
mille toiminta-alueille, joista 
esimerkkinä on toiminta 
Falklandin operaatiossa. To-
sin suomalaisen maaston peit-
teisyys rajoittaa tämän laa-
tuista toimintaa. 

Maahanlasketun joukon 
panssarointiin on myös kiin-
nitetty huomiota. Pyrkimys 
jatkunee edelleen. Joukkojen 
taktiikasta on nähtävissä, että 
niitä käytetään varsin hyök-
käävästi. Ne eivät jää välttä-
mättä jollekin laskeutumis-
alueelle vaan pyrkivät häikäi-
lemättä myös vaikuttamaan 
taistelujen kulkuun. 

Ilmatuki maataisteluille on 
vakiintunut. Erityisesti USA 
on pyrkinyt kehittämään il-
ma-maataistelun doktriinia ja 
se on tulossa myös Euroopan 
alueelle soveltuvana. 

Tulituesta 
Raskaan laivatykistön suh-
teellinen määrä keveissä ja 
keskiraskaissa taistelualuksis-
sa on vähentynyt. Tilalle on 
tullut ohjusaseistusta. Itäme-
ren olosuhteisiin soveltuvissa 
aluksissa tykistöaseistuksen 
kaliiperi on yleensä 76—100 
mm. 

Neuvostoliittolaisiin mai-
hinnousualuksiin on asennet-
tu raketinheittimistöä, jonka 
kaliiperi on 122 mm. 

Orgaanisen tykistöaseen 
kehityspiirteinä tulevat ole-
maan telalavettisuus raskaan 
kaluston osalta, ilmakuljettei-
suus, jolloin jopa yksittäisiä 
tykkejä siirretään nopeasti 
maahanlaskujen tueksi sekä 
raketinheittimistön lisääntyvä 
käyttö. Muutokset eivät liene 
kovin nopeita. 

Johtopäätöksiä 

Hyökkääjän operaationopeus 
kasvaa maalla, merellä ja il-
massa. Samalla paranevat 
mahdollisuudet voiman kas-
vattamiseen myös hyökkäys-
alueen syvyydessä. 

I portaan riippuvuus sata-
mista vähenee. Hyökkääjä 
voi nopeutensa ja riippumat-
tomuutensa vuoksi valita ny-
kyistä paremmin ajankohdat 
ja alueet. Hyökkäyksen en-
nustettavuus pienenee. 

II portaan riippuvuus sata-
mista ja riittävän syvistä väy-
listä ei vähene oleellisesti tar-
kasteltavana olevana ajanjak-
sona. 

Huollon alustarve kasvaa 
kaluston mekanisoituessa ja 
tulimäärän lisääntyessä. 

Rannikkojoukkoihin koh-
distuvasta uhkasta keskeisek-
si muodostuu ilmauhka. Se 
on kasvamassa helikopterei-

Esimerkki maihinnoususta Roro-aluksesta suoraan rannalle tai vaikka 
kalliolle. Etäisyys rannasta 10 m. Syvyysvaatimus 4 metriä. 



Esimerkki maihinnoususta Roro-aluksesta amfibio-ajoneuvoilla. 

den ja rynnäkköhävittäjien 
sekä pommitusyksiköiden te-
hon lisääntyessä huomatta-
vasti nykytilanteeseen näh-
den. Samoin lyhyen kiitotien 
vaativat lentokoneet yleisty-
vät. 

Asejärjestelmien tarkkuus 
kasvaa ja nyt kehitteillä ole-
vat täsmäaseet ovat palvelus-
käytössä tarkasteluajanjak-
son loppupuolella. 

Rannikkopuolustuksen 
haasteita 

On selvää, että maihinnousija 
ei hyökkää sotilasaikakausi-
lehtien sivuilta nähtävällä 
prototyyppikalustolla, mutta 
tarkasteltavana oleva aika-
jänne pakottaa ohjaamaan 
ajatukset riittävän kauas. 

Tulevaisuudessa rannikko-
puolustajan taktisia ongelmia 
ovat 

— millä vaikutan taktisiin 
maahanlaskuihin, joiden 
vahvuus nousee jopa puo-
leen ensimmäisestä por-
taasta 

— miten pidän hallussa sata-
mat tai vaikutan niihin si-
ten, että hyökkääjä ei voi 
purkaa nopeasti joukkoja 
ja materiaalia ja aiheutan 
sille tappioita 

— miten vaikutan murtoon 
päässeeseen panssaroituun 
viholliseen, joka pyrkii si-
tomaan vastahyökkäystä 
tekevän joukon 

— miten suojaan linnakkeet 
ja pidän ne toimintakun-
nossa mahdollisimman 
kauan. 

Näkymiä 

Johtamistoimintaa tulee no-
peuttaa. Se merkitsee, että ti-
lannekuvan muodostamista, 
päätöksentekoa sekä käskyn-
antoa ja siihen liittyvää muu-
ta johtamistoimintaa tulee 
automatisoida. 

Tulee olla riittävän panssa-
rintorjunta- ja liikuntakyvyn 
omaava joukko, jota voidaan 
käyttää sekä pehmeää, elävää 
voimaa että nopeaa panssa-
roitua joukkoa vastaan. Re-
servillä tulee olla riittävä il-
matorjunta. 

Linnakkeiden merkitys py-
syy edelleen korkeana meri-
väylien puolustukseen liitty-
vänä toimintana. Niiden pas-
siivista ja aktiivista suoja-
arvoa tulee edelleen kehittää. 

Merellä ja rannan tuntu-
massa tapahtuva tulenkäyttö 
tulee olla tehokkaasti johdet-
tua, maalianalyysiin perustu-
vaa toimintaa. Se merkitsee 
harjoiteltua ja valmisteltua 
yhteistoimintaa merivoimien 
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Esimerkki maihinnoususta rahtilaivasta tavallista laivalaituria tai tila-
päislaituria käyttäen. Apuna amfibio-sillat, ponttoonit, lautat sekä 
maihinnousumatot. 

kanssa sekä etupainoista, no-
peisiin tulensiirtoihin soveltu-
van raskaan tulen käyttöä. 
Tuliyksiköt tulee suojata te-
hokkaalla ilmatorjunnalla. 

Tulenkäytössä merellä liik-
kuvia maaleja vastaan tulee 
kyetä vaikuttamaan sekä hi-
taasti liikkuviin panssaroitui-
hin maaleihin että yli 40 sol-
mun nopeudella liikkuviin il-
matyynyaluksiin nykyisten 
kaltaisten alusmaalien lisäksi. 

Miina-aseen teho on ilmei-
nen. Erityisesti herätemiino-
jen käyttö vaikeuttaa edelleen 
ratkaisevasti erityisesti ras-
kaan aluskaluston käyttöä. • 

Esimerkki maihinnoususta rahtilaivasta matalalle rannalle. Peräporti-
ton laiva käyttää nostureitaan. 

> 500 m 
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EVERSTILUUTNANTTI 
J O R M A V U O H E L A I N E N 

Rannikko-
puolustuksen 
kehittämisestä 

Artikkelissa käsitellään rannikkopuolustuksen ke-
hittämistä hieman toisesta näkökulmasta kuin aiem-
min on tehty saman otsikon alla. Näkökulmaksi on 
valittu kysymys miksi ja vähemmän huomiota kiin-
nitetään kysymykseen miten. 

Me rannikon puolustajat näemme, mitä aselajim-
me kehittämiseksi on tehty. Kyllä meillä myös on 
tieto siitä, miksi näin on tehty. Se tieto on meillä ali-
tajunnassa toimintaa ohjaavana eikä aina suinkaan 
nouse sieltä kirkkaana tietoisuuden asteelle. Näem-
me ympärillämme uuden tekniikan, jota innostu-
neesti koulutamme ja huollamme. Emme näe enää 
päämääriä, jolloin on olemassa vaara puolitiehen 
jäämisestä. Siksi artikkelissa pyritään osoittamaan 
myös niitä aukkoja, joiden paikkaaminen on välttä-
mätöntä ennen uudelle vuosituhannelle siirtymistä. 
Näkökulma on siten aluksi strateginen ja operatiivi-
nen, vaikkakin artikkelin loppupuolella se muuttuu 
lähemmäksi sitä kuinka perusfilosofiaa on sovellettu 
käytäntöön; mihin on panostettu ja mikä on tuotos. 

RANNIKKOPUOLUSTUS ON MERIPUO-
LUSTUKSEN MAAVOIMIIN KUULUVA 
OSA ALUEVESIEN VALVOMISEKSI, 
ALUEELLISEN KOSKEMATTOMUU-
DEN TURVAAMISEKSI JA HYÖKKÄYS-
TEN TORJUMISEKSI RANNIKOLLA. 

Lähtökohdat 

S o t i l a s p o l i i t t i n e n 
t i l a n n e 

Parlamentaaristen puolustus-
komiteoiden mietinnöt (1971, 
1976 ja 1981) ovat monessa 
suhteessa olleet ratkaisevan 
tärkeitä rannikkopuolustuk-
sen kehittämisen lähtökohtia, 
eivätkä niiden kannanotot ole 
vieläkään vanhentuneita. Tä-
nä päivänä tulee tietysti tar-
kastella erityisesti Kolmannen 
parlamentaarisen puolustus-
komitean mietintöä vuodelta 
1981 sekä parlamentaarisen 
puolustustoimikunnan lau-
suntoa vuodelta 1986. Mei-
dän tulee tehdä se meripuo-
lustuksen ja rannikkopuolus-
tuksen näkökulmasta, unoh-
tamatta kuitenkaan muiden 
puolustushaarojen, maavoi-
mien ja ilmapuolustuksen 
merkitystä. 

Parlamentaarisen puolus-
tustoimikunnan lausunto 
puolustusministeriön hallin-
nonalan toiminta- ja talous-
suunnitelmasta vuosille 
1987—1991 sisältää tuoreim-
mat arviot maamme sotilas-
poliittisesta ja strategisesta 
asemasta. Yhteenvetona tar-
kastelusta voidaan merellisen 
asemamme osalta todeta seu-
raavaa: 
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1. Suomen turvallisuuspoliit-
tinen asema on vallitsevas-
sa tilanteessa suojainen ja 
vakaa eikä näköpiirissä ole 
sellaisia poliittisia muutok-
sia, jotka voisivat perus-
teellisesti muuttaa sitä. 

2. Suurvalloilla ja niiden joh-
tamilla liittoutuneilla on 
maamme lähialueilla mer-
kittäviä strategisia intres-
sejä. Sotilasliittoutumien 
välisen vastakkaisuuden 
vaikutukset heijastuvat 
Suomeen sekä Pohjoiska-
lotin että Itämeren suun-
nista. 

3. Itämeren eteläosa liittyy 
maailman keskeisimpään 
sotilaalliseen painopistea-
lueeseen, Keski-Euroopan 
pohjoisosaan ja Tanskan 
salmien kautta valtameriin 
sekä niillä toimivaan me-
relliseen sotilaalliseen voi-

maan. Viime vuosina ha-
vaittu sotilaallinen aktivi-
teetti, mm Ruotsin ilmati-
lan ja aluevesien louk-
kaukset on osoitus Itäme-
ren alueeseen kohdistuvan 
sotilaallisen mielenkiinnon 
lisääntymisestä. Samaan 
suuntaan viittaavat ha-
vainnot Pohjolan ympäris-
tössä järjestettyjen meriso-
taharjoitusten kasvusta ja 
t o i m e e n p a n o a l u e i d e n 
muutoksista. 

4. Viime vuosina on kehitys 
näyttänyt johtavan siihen, 
että konfliktit pyritään ra-
joit tamaan lyhytaikaisiksi 
ja niissä käytetään mah-
dollisimman vähän soti-
laallista voimaa, ettei ti-
lanne kehittyisi täysimit-
taiseksi sodaksi. Tarkoi-
tusta varten on kehitetty 

erityisiä nopean toiminnan 
joukkoja . Niiden jousta-
valla toimintaanpanolla ja 
häikäilemättömällä käy-
töllä pyritään tavoitteet 
saavuttamaan yllättäen 
selkkausta laajentamatta. 
Jo rauhan aikana tapahtu-
vaan tiedusteluun ja tuho-
laistoimintaan on myös 
koulutettu ja varustettu 
erikoisjoukkoja. Huoles-
tuttavana ilmiönä on lisäk-
si otettava huomioon laa-
jamittaisen terrorismin 
mahdollinen käyttö voi-
mapolitiikan välineenä. 

5. Lähivuosina tapahtuva ke-
hitys sotilaspoliittisessa 
ympäristössämme ei tä-
män hetkisen arvion nojal-
la sisällä käänteentekeviä 
muutoksia. Eräitä näkö-
kohtia voidaan kuitenkin 

RAVAL-tutka-asema. 
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Kevyt tornikanuuna 100 TK 56. 

yhteenvedon omaisesti 
tähdentää. Aseteknologian 
kehittymisen myötä tulee 
Pohjolan ilmatilan ja me-
rialueiden merkitys val-
vonnan ja käytön kannalta 
korostumaan. Pohjolassa 
olevien ja siellä toimimaan 
suunniteltujen voimien 
määrissä ei tapahtune suu-
ria muutoksia. Sen sijaan 
niiden laatu, suorituskyky 
ja toimintaanpano ovat 
tuntuvasti kehittymässä. 
Strategisessa mielessä soti-
laallisen toiminnan paino-
piste Pohjolassa on Jää-
meren alueella. Euroopan 
sotilaallinen tilanne heijas-
tuu Itämeren alueelle. Ki-
ristynyt ilmapiiri aiheutta-
nee sotilaallisen toimeliai-
suuden lisääntymistä meri-
alueilla. Etelä-Ruotsin kes-
keinen sijainti NATOn ja 
Varsovan liiton välialueel-

la tulee jatkuvasti pitä-
mään eteläisen Ruotsin so-
tilaallisesti kiinnostavana 
alueena. Sotilaallisen tu-
holaistoiminnan ja muiden 
avoimen sodan alapuolelle 
tarkoitettujen keinojen 
käytöstä Pohjolassa ei ole 
selviä merkkejä, mutta 
näiden keinojen yleistynyt 
käyttö edellyttää kehityk-
sen tarkkaa seuraamista. 

P u o l u s t u s k y v y l l e 
a s e t e t t a v a t 
v a a t i m u k s e t 

Toimikunta asettaa Suomen 
puolustuskyvylle seuraavat 
vaatimukset: 

Rauhan aikana tavoitteena 
on hoitaa rauhan ajan tehtä-
vät ja hallita kriisitilanteet se-
kä ylläpitää, kehittää ja osoit-
taa puolustusvalmiutta. Puo-
lustusvoimien tulee jo rauhan 

aikana luoda valmiudet kyetä 
nopeasti reagoimaan kriisin 
sattuessa maahamme mah-
dollisesti kohdistuviin erilaa-
tuisiin ja eriasteisiin sotilaalli-
siin uhkiin. 

Sodan uhan aikana tavoit-
teena on osoittaa sellaista 
puolustuskykyä, että alueem-
me hyväksikäyttöpyrkimyk-
set ja yllätyshyökkäys kye-
tään ehkäisemään ennalta se-
kä tarvittaessa aloittamaan 
torjuntatoimet. 

Sodan aikana tavoitteena 
on puolustustoimenpitein 
voittaa aikaa itsenäisyyden ja 
kansan elinmahdollisuudet 
turvaavalle poliittiselle ratkai-
sulle. 

Tavoitteena ovat sellaiset 
puolustusjärj estelyt, joilla 
joustavasti ja riittävällä voi-
malla voidaan hallita kaikki 
konkreettiset kriisimallit rau-
han ajan alueloukkauksista 
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aina täysimittaiseen sotaan 
saakka. 

Rauhan ajan valvonta ja 
alueloukkausten torjuntatoi-
menpiteet antavat kuvan ky-
vystämme huolehtia valtio-
alueestamme. Tähän on liityt-
tävä kyky nopealla valvonta-
ja torjuntakyvyn lisäyksellä 
vastata yllättäen syntyvään 
kriisiin. Kun paine kasvaa si-
ten, että on todettavissa so-
dan uhka, on torjuntakykyä 
nostettava ennalta ehkäise-
västi. Mikäli on nähtävissä 
välitön hyökkäyksen uhka on 
valtakunnan kaikki voimava-
rat voitava keskittää hyök-
käyksen torjuntaan. 

Kriisinhallinnan tavoite on 
kriisin eskaloitumista ja so-
taan joutumista ennalta eh-
käisevä. Siten vastatoimenpi-
teet, puolustusvalmiuden ko-
hottaminen tulee suorittaa 

hallitusti, oikein ajoitettuna 
ja mitoitettuna. 

Kriisin kehityksen alku-
vaiheessa on rauhan ajan 
joukko-osastoista perustetta-
villa kantajoukoilla sekä eri-
tyisesti ilma- ja merivoimilla 
keskeisen tärkeä merkitys. 
Mikäli kriisi kuitenkin syve-
nee lisääntyy maavoimien tor-
juntakyvyn ennalta ehkäisevä 
vaikutus merkittävästi. 

Näistä ajatuksista voidaan 
vetää se johtopäätös, että 
rannikkopuolustuksen merki-
tys kaikissa sotilaallisen krii-
sin vaiheissa on merkittävä. 
Valvontajärjestelmän ja meri-
puolustuksen osana sen toi-
mintavalmiuden tulee olla 
korkea syvimmässäkin rau-
han tilassa. Kriisin kehittyes-
sä rannikkopuolustuksen tor-
juntakykyä on voitava nope-
asti lisätä, koska torjuntaky-

vyn oleellisella ja näyttävällä 
kohottamisella — maavoi-
mien osana — nostetaan 
hyökkäyskynnystä maamme 
ydinalueella ja ennalta ehkäi-
sevästi vaikutetaan sotilaalli-
siin arvioihin hyökkäyksen 
kannattavuudesta. 

Vaikutukset rannikko-
puolustuksen 
kehittämiseen 
Aluksi muistutettakoon mie-
liin tuttu rannikkopuolustuk-
sen määritelmä (kuva 1). 

Määritelmä pitää sisällään 
edellä kuvatun kriisinhallinta-
järjestelmän, jonka vaikutus-
alue on valtakunnan ydin-
alueella, Etelä-Suomen ranni-
kolla. 

Rauhan aikana rannikkoty-
kistöjoukko-osastot vastaa-
vat alueensa meri- ja ilmaval-

Raskas tornikanuuna 130 53 TK. 
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Vesikuuntelukeskus M 80. 

vonnasta. Alueloukkausten 
torjumiseksi niillä on val-
miuslinnakkeiden tykistöjär-
jestelmät, joiden varoitus- ja 
torjuntatuli saadaan kaikissa 
sää- ja ympäristöolosuhteissa 
aluevesirajalle. Yllättävän 
kriisin kehittyessä voidaan tä-
män järjestelmän valvontaky-
kyä ja valmiutta lisätä hyvin 
nopeasti. Tästä on johdetta-
vissa selkeät vaatimukset ran-
nikkotykistöjoukko-osastojen 
rauhan ajan organisaatiolle, 
koulutukselle ja sotavarus-
tukselle. On kehitettävä: 

1. Merivalvontaverkko, joka 
pystyy kaikissa sää- ja nä-
kyvyysolosuhteissa havait-
semaan luvattoman toi-
minnan aluevesillämme ta-
pahtuipa se ilmatilassa, 
meren pinnalla tai pinnan 
alla. 

2. Tykistöasejärjestelmä, jol-
la kaikissa sää- ja näky-
vyysolosuhteissa saadaan 
tarkasti varoitus- ja tor-
juntatuli aluevesirajalle. 

3. Koulutusjärjestelmä, joka 
tuottaa edellä mainittuihin 
valmiustehtäviin sekä val-

miutta ylläpitävän huollon 
tehtäviin riittävän ja am-
mattitaitoisen henkilöstön 
sekä reservin sodan ajan 
rannikkojoukkoja varten. 

4. Johtamisjärjestelmä, joka 
kykenee nopeasti ja var-
masti muodostamaan tosi-
aikaisen tilannekuvan ja 
johtamaan toimintaa kai-
kissa eri valmiusvaiheissa. 

5. Huoltojärjestelmä, joka 
pitää edelliset toiminnot 
käynnissä kaikkina vuo-
denaikoina sekä kaluston 
teknillisesti toimintaval-
miina. 

Valvontajärjestelmän muo-
dostavat rannikkotykistön ja 
merivartiostojen tutka-, vesi-
kuuntelu- ja tähystysasemat. 
Kuluvalla vuosikymmenellä 
on kalusto uusittu lähes ko-
konaan. Tehokkaat RAVAL-
ja RAV-tutkakalustot tieto-
koneineen muodostavat tut-
kavalvonnan rungon. Koti-
maisen vesikuuntelukaluston 
m 80 asennukset ovat päätty-
mässä ja tähystysasemat on 
varustettu tehokkailla tähys-
tysvälineillä sekä valonvah-
vistintyyppisin pimeätähys-
ty s välinein. 

Alueloukkausten torjun-
taan käytettävä kiinteä tykis-
töasejärjestelmä on uusittu 
kokonaisuudessaan kotimai-
sen raskaan tornikanuunan 
tultua linnoitetuksi vuosi-
kymmenen loppuun mennes-
sä. Tulenjohtoon on saatu 
kotimaiset laser-etäisyysmit-
tarit. Ammunnan laskenta ta-
pahtuu RAVAL-järjestelmien 
tietokoneilla. 

Rauhan ajan järjestelmän 
suurimmat puutteet liittyvät 
pimeätoimintakykyyn, lin-
nakkeiden taistelunkestävyy-
teen sekä koulutus- ja huolto-
järjestelmien resurssejen 
niukkuuteen. 

Rauhan ajan tehtävät pys-
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130 K 54 on moottoroidun rannikkotykistön pääkalusto. 

tytään siis hoitamaan varsin 
tehokkaalla koneistolla, joka 
kykenee myös nostamaan val-
vontatehoaan ja valmiuttaan. 
Sodan uhka ajan vaatima tor-
juntavoiman lisäys saadaan 
täydentämällä merivalvonta 
ja valmiuslinnakkeet täyteen 
vahvuuteensa ja miehittämäl-
lä vartiolinnakkeet. Uhkan 
kasvaessa lisätään puolustus-
kykyä edelleen moottoroidul-
la rannikkotykistöllä sekä 
meri- ja väylätorjuntaohjuk-
sin. Luonnollisesti tehoste-
taan torjuntaa myös todennä-
köisiin maihinnousukohtei-
siin ryhmitettävillä maavoi-
mien joukoilla. 

Valmiuden kohottamistoi-
menpiteet rannikkopuolus-
tuksessa voivat siis tapahtua 
mitoitetusti ja harkitusti. 

Moottoroidun rannikkoty-
kistön sekä meritorjunta- ja 
väylätorjuntaohjusyksiköiden Meritorjuntaohjusjärjestelmä M 85 RT:n lavettiajoneuvo. 

varustuksessa on suuria puut-
teita. Siten kehittämisen pai-
nopiste on siirtynyt näihin yk-
siköihin. Rannikkotykistö-
patteristojen varustusta kehi-

tetään. Julkisuudessa on 
myös näkynyt tietoja uuden 
meritor j untaohj usj ärj estelmän 
hankinnasta. Järjestelmän ti-
laaminen Ruotsista SAAB 
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Valonvahvistin. Tahtienkin valo riittää kun sitä vahvistetaan 35000 
kertaiseksi. 

MISSILES AB:lta oli loogi-
nen seuraus merivoimien 
aiemmin tekemästä järjestel-
mävalinnasta. 

Hankintaohjelmien ajoitus 
noudatti johdonmukaisesti 
edellä kuvattua kriisinhallin-
tamallia. Viime vuosikymme-
nellä panostettiin voimak-
kaasti merivalvonnan kehittä-
miseen, viestiyhteyksiin sekä 
tulenjohto- ja laskentajärjes-
telmään. Samalla kehitettiin 
uutta raskasta tornikanuunaa 
hankintavalmiiksi. Tämän 
vuosikymmenen alkupuolella 
uusittiin kiinteän rannikkoty-
kistön raskas pääkalusto. 

Nyt kehittämisen painopis-
te on siirtymässä torjuntaky-
vyn lisäämiseen liikkuvin ase-
järjestelmin. Meritorjuntaoh-
jusyksiköiden uusinta sekä 
rannikkotykistöpatteristojen 
vanhentuneen tulenjohto-, 
viesti- ja ammunnan laskenta-
kaluston uusinta ovat lähi-
ajan tärkeimmät kohteet. Sa-
malla lisätään myös kiinteän 
tykistön taistelunkestävyyttä 
hajauttamalla ammunnan las-

Yhteistoiminnassa. Helsinki-luokan ohjusvene. 

12 

kentaa, linnoittamalla ja pa-
rantamalla niiden passiivista 
suojaa. Kiinteän tykistön tor-
juntakykyä nostetaan myös 
pimeätoimintavälinein ja eri-
koisampumatarvikkein. Sel-
vitykset väylätorjuntaohjus-
kaluston uusimiseksi suorite-
taan vuosikymmenen lop-
puun mennessä. 

Lopuksi 

Kaiken kehittämistyön lähtö-
kohtana on selkeästi nähtävä 
ne päämäärät, joihin halu-
taan päätyä. Näin varsinkin 
silloin, kun työhön liittyy ih-
misiä, teknillistä välineistöä 
ja rakentamista. Uuden sota-
varusteen kehittäminen ideas-
ta sarjavalmistukseen ja kent-
täkäyttöön kestää noin 7—10 
vuotta. Ennenkuin koulutus 
ja erikoishuolto ovat tuotta-
neet järjestelmien käyttöön ja 
huoltoon riittävän henkilös-
tön, on helposti kulunut 15 
vuotta kehitystyön aloittami-
sesta. Lähtökohtana olleiden 
peruslinjojen, strategisten ja 
operatiivisten arvioiden äkilli-
nen muuttaminen ei siten 
myöskään ole mahdollista. 

Toimivan rannikkopuolus-
tusjärjestelmän runkona niin 
rauhan kuin sodan aikana 
ovat organisaatiot. Rannik-
kopuolustuksen organisaatiot 
ja niiden sotavarustus ovat 
pitkän kehitystyön tulos. Or-
ganisaatiot on rakennettu 
suunnittelemaan ja johta-
maan tehtävien suoritusta 
rannikolla rauhan, sodan uh-
kan ja sodan aikana. Niiden 
erikoishuollon kapasiteetti on 
mitoitettu tarvittavia merikul-
jetuksia, taisteluvälinehuol-
toa, sähköteknillistä huoltoa 
ja viestihuoltoa varten. Hen-
kilöstön rekrytointi ja koulu-
tus kestää vuosia ja on usein 
kalustokohtaista. Siten orga-
nisaatiomuutoksissakin on 

noudatettava hitaan kiiruhta-
misen periaatetta. 

Rannikkopuolustusj ärjestel-
män kehitystyö on kestänyt 
vuosikymmeniä ja tulee edel-
leen jatkumaan vuosikymme-
niä. Tänä päivänä meidän tu-
lisi tietää millaisin asejärjes-
telmin voimme silloin ennalta 
ehkäistä kriisien kehittymisen 
avoimen sodan asteelle. Tulisi 

myös jo nähdä millaisin aske-
lin tuo päämäärä on saavutet-
tavissa. Siinä työssä tarvitaan 
kaikkia rannikonpuolustuk-
sen sukupolvia, jotta rautai-
nen kokemus ja nuorekas in-
nostus saadaan yhdessä tuot-
tamaan terästä ja tekniikkaa 
sekä sille taitavia käyttäjiä. 

• 

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

SINUA 
Xlä siis viivyttele, sillä 

SINUN veresi voi pelastaa elämän 

VERIPALVELUMERKKI — 

TERVEEN IHMISEN MERKKI 

SUOMEN 
PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 
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V A L M I S T A M M E 

V I N Y P L A N I S T A 

• N A A M I O V E R K O T 
• N A A M I O V A R J O T 
• T E L T T A P A T J A T 
• AHK IOPEITTEET 
• A M P U M A - A L U S T A T 
• H U O L T O T E L T A T 
• V A R I K K O H A L L E J A JA 

-HALL I KATTEITA 

KEHITETTY YHTEISTOIMINNASSA 
P U O L U S T U S V O I M I E N KANSSA 

MERKKI J O H O N L U O T E T A A N 

<8> PROTAN Protan Oy PL 38 
70701 Kuopio Finland 
puh. 971-451 399 
tlx 42239 tupla sf 

SAAB-SCANIA 
PIIRIEDUSTAJA 

PORIN TALOUSALUEELLA 

rvoA^altonen 
oy 

Isolinnank. 15, 28100 Pori 10 
Puh. 939-325366, 27900 

Fredrikinkadun 
Lääkäriasema Oy 
Fredrikinkatu 20 A, 5. kerros 
Helsinki 12, puh. 170 500 (vaihde) 

C J lääketieteellinen 
O v l U V ^ / V tutkimus- ja hoitolaitos 

Fredrikinkatu 20 A, 4. kerros 
Helsinki 12, puh. 170500 (vaihde) 

S 
AUTO-
TARVIKKEIDEN 
EDULLINEN 
OSTOPAIKKA 

T:mi Ossi Holopainen 
I soympyräka tu 6, 

4 9 4 0 0 H a m i n a 
9 5 2 - 4 0 5 0 5 

Joulun valojen 
jälleen syttyessä 
tervehdimme 
kiitollisin mielin 
ystäviämme 

Saarioinen Cv 
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NA-140 - UUDET SOTILASAJONEUVOT SA-110 
- AJONEUVOJEN VARUSTELUT 
- HUOLLOT JA PERUSKORJAUKSET 

Defence 

puhtain» 
untuvaa 
ESKIMO » f » 
Vntuvat"^" 

53»«*« t ä y d e n 
talvia usteen. 

33 



RT3 - Laatokan puolustajien asevelijuhla 
Parikkalassa 

Noin 120 RT 3:n ja Laatokan 
puolustajien veteraania kokoon-
tui 8.8.1987 asevelijuhlaansa Pa-
rikkalaan. Sankarihaudalle las-
kettiin seppele. Tilaisuudessa pu-
hui Parikkalan kirkkoherra Ju-
hani Saukkonen. Tämän päivän 
sotilasperinnettä edustivat juh-
lassa kaksi jääkäriä kunniavar-
tiomiehinä. 

Laatokan puolustajien muisto-
merkki kunnanviraston viereisel-
lä harjulla. Muistomerkkiin kuu-
luu 57/48 N-tykki sekä sen edessä 
oleva muistolaatta. 
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T RÖNKKÖNEN 

Rannikkotykistörykmentti 2:n perinnehistoriaa 

Viipurinlahden Uuraansaari, Ra-
vansaari, Suonionsaari ja Musta-
saari, saarissa olleet patterit ja 
vartiopaikat heinäkuussa 1918 
annetun vartiokäskyn mukaan. 
Viipuria lähinnä olleen patteris-
ton päätoimintapaikka oli ensin 
Uuras, mutta siirtyi kohta Ra-
vansaareen. Uuraasta tuli tiheään 
asuttu yhdyskunta ja Viipurin ul-
kosatama. Lompkan nimeksi tuli 
v 1937 Louhimo. 

8 § . 

Olen tänään pataljoonani jakanut neljään (4) patteristoon: 
1. patteristoon kuuluvat Humaljoen ja Puumalan patterit, komentajana jääkäri-

kapteeni Danielsson, 
2. patteristoon kuuluvat Härkölän, Tuppuran ja Koivuniemen (Ryövälinniemen) 

patterit, komentajana reservivänrikki Raassina. 
3. patteristoon kuuluvat Ravansaaren, Pinkelin, Lompkan ja Suonionsaaren 

patterit, komentajana kapteeni Hellman ja 
4. patteristoon kuuluvat maarintaman patterit, Viipurissa, komentajana luut-

nantti Kuurinmaa, jolle nuoremmaksi upseeriksi komennan aliluutnantti Baroni-
nin. 

10 §. 

Miehistön ja hevosten jakautumisesta eri patteristoihin ynnä muista tähän kuuluvis-
ta seikoista ilmoitan myöhemmin päiväkäskyllä. 

Joukko-osaston nimenä oli ensin Viipurin Linnoitus-Tykistöpataljoona ja 22.5. lähtien Viipurin Linnoitus-
Tykistörykmentti. Tehtävät laajenivat linnoituksen "meririntamalle" ja 18.7. joukko-osaston nimeksi tuli 
Viipurin Rannikkotykistöpataljoona, jota kutsuttiin myös Suomen Rannikkotykistörykmentin Viipurin 
pataljoonaksi. Kapteeni Pohjanheimo käski 4.8.1918 päiväkäskyssään, pataljoonansa jaon patteristoihin. 
Viipurin Rannikkotykistöpataljoonan nimeksi tuli 13.10. (Viipurin) II Rannikkotykistöpataljoona ja 
7.5.1919 Rannikkotykistörykmentti 2. Sarja jatkuu 
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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 

ARPAJAISYHDISTYS RY 

AUmjO^f^Y 
P ä ä k o n t t o r i , 2 1 3 8 0 A u r a , puh . (921) 8 6 0 4 0 0 . 

OY EHO AB 

ENSTO-INVEST OY 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

OY A.E.ERICKSON AB 

FISONS OY 

FORSSEN & SALOMAA OY 

G Y P R O C O Y 
PL 44 
02401 Kirkkonummi 
Puh. 90-2985011 

faj 
M MW a 

Sähkö-, tele-, turva-, 
av-, energia- ja 
automaatiosuunnittelua 

I 
INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY 

Sentnerik. 3, 00440 Helsinki, puh. (90)562 5255, tltx 125887 tnltd sf 
Itkoniemenk. 13, 70500 Kuopio, puh. (971)126311 

KARSKE OY 

K-KAUPPIAAT 
JA TURUN KESKO 

MATTI KOIVURINTA OY 

KONE-TUKKU OY 

KORPIVAARA OY 
ITÄKESKUKSEN AUTOTALO 

OY KOTKA STEVEDORING 

Tavataan Härässä 
joka päivä klo 9.00—1.00 

KULTAINEN HARKA 
Uudenmaankatu 16-20. puh. (90) 644 981 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON RADIO JA TV-HUOLTO 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

INSINÖÖRITOIMISTO LÄNG OY 

KUSTANNUS OY OTAVA 

LOHJAN PAPERI OY 

OY LOHJA AB 

LOHJAN PUHELIN OY 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

12 
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RAIKKA OY 

RAKENNUSTOIMISTO 
A.PUOLIMATKA OY 

RAUMAN KAUPUNKI 

Oy 

R I I S L A O Y 

OY MERIKIITO AB 

Myllykoski Oy 
MYLLYKOSKI 

MÄNTSÄLÄN KUNTA 

NAANTALIN SATAMALAITOS 

NESTE OY 

NESTE OY 

NAANTALIN JALOSTAMO 

T:MI YNGVE NYMAN 

OSUUSKUNTA ELANTO 

OSUUSKUNTA MAITO AURA 

PRIHA OY 

GtSGfiGä 
rakennusosakeyhtiö 

Pasilanraitio 9 00240 HELSINKI 24 
Puhelin 90-15081 Telex 123270 porak sf 

LIIKEOIKEUDELLISET ONGELMANNE 

VARATUOMARI TIMO PUTTA 
K A U P P I A S K A T U 11 E 45 2 0 1 0 0 T U R K U P U H . 921-13 153 

OY ROHTO AB 

SUNILA OY 

SUOMEN HIPPOS 

OY SUOMALAINEN PÄGENS AB 

SUOMEN SÄHKÖTARVIKE OY 

OY SUOMEN TYROLIT AB 

SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
KESKUSLIITTO RY 

OY STEN & CO AB 

STARCKJOHANN-TELKO OY 

SÄÄSTÖPANKIT (g skop 

Rakennus- ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 
Opastinsilta S B, 0 0 5 2 0 Helsinki, Puh. 90 -140 144 
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TEOLLISUUSVAKUUTUS 
Vattuniemenkuja 8, P L 12, 00211 Hki, puh. 90-69 611 

TURUN yks i lö l l inen 

PARK HOTEL 
Rauhanka tu 1 
2 0 1 0 0 Tu rku 

vyp 
puh. (921) 
5 1 9 666 

TURUN SATAMA 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TUUSULAN KTK OY 

_ . . a n r r i T ä H T i n e n K y 
W A § 1 1 A R K K I T E H T I T O I M I S T O 

I • Näsi l innankatu 50 A 33200 TAMPERE PUH. 931-148244 

Oy Union-Öljy Ab 

VAASAN SATAMALAITOS — 
HAMNVERKET VASA 

OY VEHO AB 
Raisio 

VENE JA KONTTORIHUOLTO OY 

[ V j V I A T E K O Y 
SUUNNITTELUA - KONSULTOINTIA 
POHJANTIE 3. O 21OO TAPIOLA 
PUHELIN 9 0 - 4 B 0 511 

•Rul lakot 
•La vähä kit 
• Korit ja 
alustavaunut 

KV K. HARTWALL KB 
01150 Söderkulla Puh.90-221833 Telex 125681 Telefax 90-221829 
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^ a o 
PoVe/uo 

SSSSSä-
« « « » » r 0 

MONIPUOLISTA PAINOPALVELUA 
UUDENMAAN KIRJAPAINO OY 

Ratkaisemme asiakkaittemme painotyöongelmat monipuoli-
silla uusilla koneilla uusissa tiloissa keskitetysti. 
Petikontie 16-18 Postiosoite: 
puh. (90)85391 PL 69, 01721 Vantaa 

u 

mOY TURUN SANOMAT 
LUETTELOPAINO 

luettelot, matrikkelit, kirjat, lehdet ym. Suoraan tietokannasta 
painotuotteeksi. Myös laadukkaina 4-värituotteina. 
Luettelopaino, Teollisuuskatu 28 Postiosoite: 
puh. '(921)693311 PL 501, 20101 Turku 

©seoioffseb 
^ ^ OY TURUN SANOMAT ARKKIPAINO 

Serbffset, Tillerinkatu 1 Postiosoite: 
puh. ' (921)693311 PL 95, 20101 Turku 



HALUTUIMMAT! 
Lynx G L X 5900 on pohjoismaiden myy-

dyin kelkkamalli. Sen kärkiasema rakentuu 
ammattitaidolle ja kokemukselle, joka on han-
kittu Napapiirin ankarissa testioloissa. Lumen 
ja jään keskellä. 

UUSI Lynx Easy Ride-telasto - parempi 
kantavuus pehmeässäkin lumessa. 


