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PAIKKAA VAIHDA-
TEHTÄVÄ ILMOITA 

Otsikko on kaikille sotilaille tuttu. Vuodenvaihteessa 1992-
1993 tämä komento on lisäksi ollut erittäin ajankohtainen 
sekä puolustusvoimissa, rannikkotykistössä ja sen eri joukko-
osastoissa että Rannikon Puolustajan toimituksessa. Tässä 
numerossa pyritään valottamaan mitä missäkin on tapahtu-
nut ja mitä tulee tapahtumaan. 

* 

Ensimmäinen lähempi kosketukseni Rannikon Puolustaja-
lehden kanssa sain palvellessani Vallisaaressa patteristoup-
seerinayli 10 vuotta sitten. Toki olin lukenut lehteä kadetista 
saakka, mutta siihen aikaan käsitteet kilta, RtUYja Johtoren-
gas olivat minulle enemmän tai vähemmän tuntemattomia, 
vanhempien upseerien yhdistyksiä. 

Vallisaaressa esimieheni oli majuri Asko Kilpinen, joka oli 
Rannikon Puolustajan päätoimittaja. Jo siihen aikaan minul-
la oli tapana kerätä mielenkiintoisia rannikkotykistöä koske-
via kirjoituksia ja ajoittain kirjoittaa jotakin itsekin. Asko 
Kilpinen tietysti huomasi harrastukseni ja julkaisi paremman 
puutteessa lehdessä joitakin kirjoittamiani tai muuten vaan 
keräämiäni kirjoituksia. Siihen aikaan lehti jopa maksoi 
muutaman markan jutuista! 

Yhtenä vuonna RtUY päätti nimetä vuoden kirjoittajan ja 
antaa hänelle jonkinlaisen tunnustusstipendin. Koska Asko 
Kilpinen kokeneena kirjoittajana joskus huomautti minulle 
siitä, että äidinkieleni paistoi kirjoituksistani läpi, päätin 
lyödä kaksikärpästäyhdellä iskulla. Harjoittelemalla minus-
ta voisi ehkä tulla parempi kirjoittaja ja samalla voisin ehkä 
joskus saada RtUY.n tunnustusstipendin! 

En pysty itse arviomaan sitä olenko jotenkin tullut paremmak-
si kirjoittajaksi, ainakin olen itse siitä nauttinut ja saanut 
tyydytystä.RtUY sen sijaan ei tietääkseni ole myöhemmin "yl-
lätyspalkintoja" jakanut. "Yllätyspalkintoni" sain kuitenkin 
kun Heikki Niska päätti lähteä eläkkeelle ja ilmoitti, että 
minusta alustavasti oli ajateltu tehdä lehden päätoimittaja! 

Mitä opimme tästä? Jos haluatte oppia kirjoittamaan, harjoi-
telkaa vaikka kirjoittamalla Rannikon Puolustajaan. Muita 
palkintoja kuin henkistä tyydytystä ja kiitollista lukijakuntaa 
en voi kuitenkaan luvata. Samalla haluan kiittää Heikki Nis-
kaa hyvin tehdystä lehdestä ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä. 

Helmikuussa 1993 Ove Enqvist 
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TARKASTAJAN AJANKOHTAISIA AJATUKSIA 

Itämeren alueen turvallisuuspoliittisesta muutok-
sesta kirjoitellaan ja kirjoitetaan paljon. Niille on 
yhteistä, ettei kukaan tiedä mihin Euroopan kehitys 
johtaa. 

Liike-elämästä olemme oppineet, että vain no-
peasti reagoivalla on menestymisen mahdollisuus 
ja myös samalla suuret riskit, jos seurannaisvaiku-
tuksiin ei ole osattu varautua. 

On tapahtunut liian paljon liian lyhyessä ajassa. 
Näyttää siltä, että vain ihminen on sama kuin en-
nen. Suomessa on tunnustettu ujosti mutta yleises-
ti, että "Itämeren sotilaallisstrateginen merkitys on 
jopa lisääntynyt". On ihan oikein, ettei visioilla 
uhota eikä elämöidä. Tosiasia on, että epävarmuus 
tulevaisuudesta on lisääntynyt. 

Meitä koettelee satojentuhansien ihmisten unel-
mat tuhonnut kansantalouden lama. Julkisen talou-
den katastrofia lähentelevä tilanne on myös tunnus-
tettava tosiasia. 

On syytä mennä perimmäisten kysymysten äärel-
le. Eikö valtakunnan sisäinen järjestys ja kansa-
laisten turvallisuus sekä varautuminen ulkoisiin 
uhkiin ole yksi näitä jatkuvuuden ja tulevaisuuden 
uskon kysymyksiä. 

Suomalaisella pohjoismaisella demokratialla on 
oikeutetut tasapuolisuuden ihanteet. Suomalaista 
laillista yhteiskuntajärjestystä me olemme luvan-
neet puolustaa sotilasvalassammekin niin kauan 
kuin meissä voimia on. 

Mutta mitä viisautta on poliisien pakkolomassa 
ja poliisihenkilöstön vähentämisessä kun rikolli-
suus on lisääntynyt huomattavasti. Mitä viisautta 
on esimerkiksi Hangon varuskunnan lakauttami-
sessa kun ulkoisten uhkien mahdollisuudet Itäme-
ren alueella ovat kasvamassa? 

Voiko suomalainen demokratia sitten erehtyä? -
Ei varmaankaan pitemmän päälle. Se näyttää vain 
olevan hyvinvoinnin jäljiltä voimaton ja hidas. 
Säädökset ja edunvalvonta-asenteet ovat syntyneet 
uskossa jatkuvaan kasvuun. 

Puolustusministeri kertoo tätä kirjoittaessani te-
levision mukaan, että puolustusmenojen leikkaami-
nen on vastoin Suomen kansallisia etuja. Pääesi-
kunnan päällikkö taas toteaa samasta lähteestä, 
että "Suomi tekee puolustusmäärärahojen leikkauk-
sissa Euroopan ennätyksen". Mitä taas määrära-
hojen tasoon tulee sodan jälkeisinä vuosikymmeni-
nä niin olemme aina olleet lähellä kultamitalia 
varojen vähäisyydessä. 

Kenraaliluutnantti Gustav Hägglund toteaa toi-
saalla, että "rannikkopuolustuksemme ydin perus-
tuu korkean teknologian valvonta- ja ammunnan-

hallintajärjestelmiin sekä modernia tykistöä täy-
dentävään ohjuskalustoon". Me rannikon puolus-
tajat olemme luoneet suhteellisen pienillä rahoilla 
tehokkaan kynnysasejärjestelmän Jota voidaan ke-
hittää edelleen pienellä panoksella vastaamaan tu-
levaisuuden vaatimuksia. Me uskomme itseemme ja 
järjestelmämme toimivuuteen. Myös reserviläisem-
me HangonRannikkopatteriston kertausharjoituk-
sessa suoritetussa mielipidemittauksessa viime 
syksynä antoivat erittäin hyvän arvosanan ennen 
kaikkea henkilökuntamme osaamisesta ja omasta 
maanpuolustustahdostaan. 

Elämme hyvässä sovussa kymmenillä toimipis-
teillämme ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Työ-
tämme ja osaamistamme arvostetaan. Se kävi ilmi 
myös ns Puukan paperista viime syksynä - vaiitetta-
vasti ei enää työryhmän antamasta toimenpidesuo-
situksesta. 

Jukka Tarkka kirjoitti vähän aikaa sitten eräästä 
visiosta: "Jos Itämerelle joskun tarvitaan tulppaa 
lännen suojaksi, se on Suomenlahden suulla eikä 
Tanskan salmissa". Sen tulpan tulisi silloin olla 
suomalainen Suomen alueella. Merivoimat ei sii-
hen yksin riitä,Ilmavoimat vain hetkel I is esti, jalka-
väellä ei ole sopivaa koulutusta eikä aseistusta, 
eikö se voisi olla moderni maavoimiin kuuluva 
nopeasti reagoiva rannikkotykistö. Se toimii tarvit-
taessa tehokkaasti yhdessä muiden puolustushaa-
rojen ja aselajien kanssa. Sillä on vastuu alueesta. 

Hankoniemen dramaattinen heikentäminen saat-
taa signaloida ulospäin uhkaa. Joka tapauksessa se 
uhkaa romuttaa korkean teknologian järjestelmien 
kunnossapidon, heikentää johtamisen valmiutta ja 
laskee koko alueen puolustuskykyä. 

Päätöksiä ei ole vielä tehty. Siksi mm nämä argu-
mentit vahvan suomalaisen sotilasperinteen mu-
kaan. 

Lähitulevaisuus näyttää mitä Puolustusvoimia 
koskevat organisaatio- ja henkilöstöpäätöksetovat 
ja miten ne koskettavat rannikon puolustajia. 

Uskon jatkuvuuteen ja luotan vahvasti Suomalai-
seen kulttuuriin - myös päätöksentekokulttuuriin. 

Risto Sinkkonen 
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Marssit, retket, 
urheilusuoritukset 
saattavat olla terveydellesi vaaraksi, jos saat haavoja ja hiertymiä 
etkä hoida niitä. 
Kun haavoihin tai hiertymiin pesiytyy bakteereja, ne kipeytyvät 
ja paraneminen hidastuu. 
Paranemista edistetään käyttämällä laastarin tai siteen 
alla laajakirjoista antiseptistä BETAD1NE voidetta, joka 
suojaa saamaasi vammaa bakteeri-infektioilta. 
Vaihda side ja voide vähintään kerran päivässä 
ja aina, jos vamma kastuu. 
Pakkaukset: 20 ja 100 g 

B e t a d • i n e@ 

Käyttötarkoitus: Haavojen, myös murtumahaavojen desinfiointi, palo- sekä makuu-
haavojen hoito, bakteeri- ja sieni-ihottumat, naarmujen, hiertymien yms. ensiapuhoito. # LEIRAS 

Itsehoito 
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RANNIKKOPUOLUSTUS 
2000-LUVUN HAASTEIDEN 
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Pohjois-Euroopan strategiaan vaikuttavia maantieteellisiä tekijöitä 1980-
luvulla P Visurin mukaan. 

Eversti Juhani Niska piti Ran-
nikkotykistökoulun perinne-
päivänä marraskuussa 1992 
mielenkiintoisen juhlaesitel-
män, jonka hän on antanut leh-
dellemme julkaistävaksi. Esi-
telmän toinen osa julkaistaan 
myöhemmässä numerossa. 

ULKOISIA 
TEKIJÖITÄ 
Muuttunut maailmantilanne 
Maailman jaEuroopan tilanne on, 
kuten tiedämme muuttunut ja 
muotoutumassa tavalla, jota 
voimme vain kalpeasti aavistaa. 
Menemättä syvällisiin turvalli-
suuspoliittisiin arveluihin on 
kuitenkin edes mainittava eräitä 
tulevia kohtaloltamme sääteleviä 
tekijöitä. 

Bipolaarinen maailmaon muut-
tunut samanaikaisesti uni- ja 
multipolaariseksi. Maapallon ta-
lous kokee mullistuksia. SNTL:n 
romahtaminen jätti synkän perin-
nön niin IVYille kuin siitä irron-
neille valtioille. Yhtynyt Saksa 
onvoimatekijäEY:ssäjaWEU:n 
merkitystä kasvatetaan, joka 
epäilyttää N ATO:n atlanttisia liit-
tolaisia. Ranskan ja erityisesti Iso-
Britannian Saksan suhteita lei-
maakilpailu, Maastrichtin sopi-
muksen läpimeno kangertelee ja 
kansallisuusaatteen merkitys on 
selvästi kasvussa - eikä vain enti-
sissä satelliiteissa. 

Kansalliset epäilyt ja turvalli-
suustakuiden hankkiminen vai-
keuttavat ydinasesopimusten ra-
tifiointia, mm Ukrainassa. Tilan-
ne Balkanilla on kaaosmainen. 
Venäläisten vetäytyminen Balti-
asta ei suju balttien toivomassa 
tahdissa. Sotilaallinen tyhjiö sin-
ne kuitenkin jäänee pitkäksikin 

aikaa vetäytymisen toteuduttua. 
Asiantilan kehitystä ja merkitys-
tä meille kannattaa pohtia. 

Pohjolan tilanne 
Pohjolassa on edelleen, erityises-
ti Muurmannin ja Pietarin suun-
nissa sangen runsaasti sotilaallis-

ta voimaa. Suomen kannalta ei 
ole miellyttävää Saksasta vedet-
tävien joukkojen pysäköinti il-
meisen pitkäksi aikaa rajojemme 
tuntumaan. Sinne on siirretty 
myös ns tavanomaisen aseistuk-
sen supistamissopimusten perus-
teella "ylimääräistä", korkeata-
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soisinta sotavarustusta. Venäjäl-
lä on edelleen hallussaan pääosa 
supervallan puoli vuosisataa ra-
kentamasta arsenaalista. Vaikka 
sen Itämeren laivastoa vähennet-
täisiinkin vanhemmasta päästä, 
jäljelle jää täten silti mahtavaa 
merellistäkin potentiaalia. Aika-
naan Venäjä ja IVY saa talouten-
sa ja infrastruktuurinsa kuntoon, 
jolloin edellytykset asevoimista 
huolehtimiseen paranevat nykyi-
sestä. 

Kannaltamme tilanne Itämerel-
lä ja Suomenlahdella on korostu-
nut monin tavoin. Millaiseksi 
muodostuu Viron aluevesijärjes-
tely? Miten Venäjä sopeutuu käy-
tännössä vain kahden, Kalinin-
gradin jaPietarin laivastotukikoh-
ta-alueen asettamiin rajoituksiin 
- sanokaamme kymmenen vuo-
den perspektiivissä? Miten hoi-
taa Ahvenanmaan sotilaallisen 
merkityksen kiistaton kasvu? Ei 
ihme, että Suomessa on viriämäs-
sä keskustelu turvallisuuspoliit-
tisista ratkaisumalleista. 

Suomen tilanne 
Suomi on toistaiseksi vain itsen-
sä varassa. Suomenlahden strate-
ginen merkitys on kasvanut ja 
sen mukana johdonmukaisesti 
meri-jakaiketi erityisesti rannik-
kopuolustuksen jokahetkinen 
painoarvopuolustusjärjestelmäs-
sämme! 

Asejärjestelmien ja -tekniikan 
kehitys on ollut jatkuvaa. 

Tiedustelumenetelmät tehostu-
vat. Liike paljastaa.Ilma- ja täs-
mäase on todellinen, mutta kriit-
tisesti arvioitava uhkatekijä, pait-
si rannikkopuolustukselle niin 
erityisesti liikkuville, linnoitta-
mattomille kohteille. Kongressin 
kuulustelutulokset kertoivat toki 
järjestelmäpuutteistakin. 

Entiset asetekniset uhat rannik-
kopuolustukselle ovat korostu-
neet. Ilmasuojelun ja torjunnan 
merkitys on entisestään kasva-
nut. Liike paljastuu erityisesti 
merellä. Koko sm-spektrin alu-

een kattavan puolustuksellisen 
maastouttamisen, naamioinnin ja 
linnoittamisen renessanssi on 
tosiasia. 

MERELLISEN 
SIVUSTA-
KOUKKAUKSEN TAI 
KAAPPAUS-
INVAASION 
MAHDOLLISUUS? 
Maihinnousu-
kapasitetti-
ja mahdollisuus 
Tekninen maihinnousukuljetus-
kapasiteetti Itämerellä on varsin 
merkittävä ja sitä voidaan suh-
teellisen nopeasti lisätä. Suomen-
lahden eteläranta on pitkään vauh-
dilla täytettävissä oleva sotilaal-
linen tyhjiö. Ilma-ja meriherruus 
täytyy jatkossakin olla hyökkää-
jällä. Ilman sitä ei merellisille 
operaatioille tai uhkaprojektioil-
le ole edellytyksiä. Kääntäen: jos 
on olemassa riittävä sotilaallinen 
kapasiteetti, niin uhka arkaa ydin-
aluettamme vastaan on mahdolli-
nen, vaikkei aina välttämättä 
todennäköinen. 

Noin 1/3 maihinnousu-joukois-
ta voi tulla ilmoitse ja erikoisvä-
linein, 2/3 henkilöstöstä ja käy-
tännössä kaikki raskas materiaali 
aina uppouma-aluksilla. Ilman 
raskasta materiaalia sivustakouk-
kaus tai invaasio tyrehtyy nopeas-
ti ja samalla sen vaarallisuus 
meille - ellei olla poliittisesti alis-
tuttu. 

Pelkkä uhka sivustakoukkauk-
sesta tai invaasiosta ydinaluettam-
me ja pääkaupunkia vastaan pa-
kottaisi sitomaan maavoimiem-
me operaatiokykyisimmät yhty-
mät ja joukot rantavartioon, ellei 
rannikonpuolustuksemme ole 
kunnossa. Ilma- ja merivoimam-
me alivoimaisina ja luonteestaan 
johtuen ovat soveltumattomia 
alueen pitämiseen tai rintamavas-
tuuseen. 

Millaiseksi muodostuisi meri-
ja ilmavoimiemme tai omien 
moottoroitujen joukkojemme 
operaatiovapaus tällaisessa tilan-
teessa? 

Missä kannattaa 
puolustautua? 
Olisiko viisaampaa puolustautua 
hyökkääjän kohteen edessä, koh-
teessa vai kohteen takana? Jos 
malliksi valitaan jompi kumpi 
kahdesta viimeksimainitusta 
vaihtoehdosta, ei maahamme tar-
vita erityistä rannikonpuolustus-
ta. Silloin maihinpäästetyn ja 
varsinaista päävoimaansa sata-
mista vapautuneesti käyttämään 
annetun hyökkääjän torjunta - niin 
pääkaupungissa kuin eteläisen 
rantamaan alueella - tapahtuisi 
lähes pelkästään tavanomaisin 
maasotatoimin kohdealueen eli 
ydinalueemme sisällä... Vaih-
toehdot eivät houkuttele. 

Oloissamme vain maavoimien 
erikoistuneena osana, ainutlaatui-
seen saaristoomme tukeutuva 
suorituskykyinen rannikonpuo-
lustus voi kyetä erikoisasejärjes-
telmineen menestykselliseen tor-
juntaan suojattavien kohteiden 
edessä. Parhaimmillaan se tapah-
tuu torjumalla uhka ennakkoon. 

Vain aluevastuullinen ranni-
konpuolustus kykenee vapautta-
maan parhaat liikkuvat joukkom-
me painopistesuuntiin tai välttä-
mättömiksi reserveiksi ja vasta-
hyökkäys voimaksi. Vain ran-
nikkopuolustuksen keinoin kye-
tään hankkimaan riittävä ajanvoit-
to ja täten suuntamaan liikkuvat 
joukot ratkaisutaisteluun. 

KYKENEEKÖ 
RANNIKKO-
PUOLUSTUKSEMME 
HOITAMAAN 
TEHTÄVÄNSÄ? 
Alueellisesti 
Strategisesti elintärkeät Hanko-
niemen, Porkkalan ja Helsingin 



suurniemet sekä Kotkan ja Saa-
ristomeren raja-alueet ovat tällä 
hetkellä operatiivisesti toiminta-
kelpoisten, itsenäisten rtjoukko-
osastojen johdossa ja vastuulla 
jo rauhan aikana. 

Vain yllämainittu jäijestely tur-
vaa merivalvonnallisen tilanne-
kuvan varman luomisen sekä vaa-
dittavan, alueellisen koskematto-
muuden turvaamis- ja puolustus-
valmiuden. Jos tästä koetellusta 
ja toimivasta Suomenlahden-
Saaristomeren aluevastuullisesta 
järjestelystä tingitään, niin an-
namme turvallisuusetujemme 
kannalta typerän viestin ulko-
maailmalle. 

Ahvenanmaa on nykyoloissa 
aikaisempaa suurempi ongelma 
puolustuksellemme. Sen statuk-
sen ajankohtaistaminen jarannik-
kopuolustusjärjestelyt tulisi saa-
da käytännön alulle. 

Organisatorisesti 
Rannikkotykistön ja -puolustuk-
sen vasta 1985 hyväksytyt kriisi-
ajan organisaatiot olivat jopa 
asiantuntemattoman kritiikin 
kohteena viime vuosien aikana. 
Viimeisen päälle tarkistettuina ne 
ovat nyt niin nykyaikaiset, kuin 
vain oloissamme toivoa sopii. 
Osin organisoinnissa on pyritty 
etenemään nopeammin kuin ka-
lustouusinta olisi sallinut, viittaan 
tässä yhteydessä mm laskintilan-
teeseen. 

Tässä yhteydessä tulee varoa 
kovin dramaattisia jatkosupistuk-
sia, vaikkei heti ole osoittaa van-
henevan kaluston tilalle jotain 
uutta ja ihmeellistä. Organisaa-
tiot on helppo purkaa, mutta työ-
läitä rakentaa, samoin henkilös-
tövaraukset ja koulutussuhdelas-
kelmat... 

Merivalvonnallisesti 
Merivalvonnan ajantasatilanne-
esitysjärjestelmä on saatettava 
valmiiksi. Kehitettyjä RAVAL-
ohjelmistoja hyödynnetään vielä 
jatkossa MEVAT-hankkeeseen 

Suomi lähialueineen. 

liittyen. Mm häirintä-ja vastatut-
kaohjussyistä tule jatkossa hank-
kia erilliset tutkat rannikon ilma-
ja merivalvontaan sekä rannik-
kotykistön tutkatulenjohtoon, kun 
hyvin palvellutta FIKA-tutkaka-
lustoa vuosikymmenen vaihtues-
sa on uusittava. 

Niin kiinteälle kuin liikkuvalle 
rt:lle hankittavan meritulenjoh-
totutkakaluston on toimittava alle 
X-alueen aallonpituuksien, mm 
kalustakoon pienentämiseksi. 

Multisensorijärjestelmät tuke-
vatkeskeisine rajoituksineen ais-
timerivalvontaa. Ne ja tutkain-
formaation suurisuuntainen siir-
to edellyttävät valokaapelitekno-
logian laajaa käyttöönottoa -

ennen kuin voidaan vakavissaan 
edes haaveilla merivalvonta-alue-
keskusten muodostamista valvon-
nan suorituskeskuksiksi. Vede-
nalaisessa valvonnassa on suku-
polvenvaihdosaika edessä. 

Puheet merivalvontaan osallis-
tuvien eri viranomaisten toimin-
nan kuvitellusta päällekkäisyy-
destä rannikkoalueilla voidaan lo-
pettaa, kun: 

(1) joko meidän reserviläisteh-
täviin joka tapauksessa koulutet-
tavilla merivalvojavarusmiehil-
lämme on kaikilla merikapteenin 
ja luotsin pätevyys, poliisi-, pas-
sintarkastus-, tullaus- ja meren-
mittausoikeudetsekä rajavartioin-
ti-meripelastus-, ympäristösuoje-
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lu ja öljyntorjuntavastuu kalus-
toineen, tai 

(2) ymmärretään, että eri viran-
omaispäätehtävien menestyksel-
linen hoitaminen edellyttää vaa-
timustasot täyttävää, eri alojen 
erikoisammattihenkilöstöä. 

On mielestäni päinvastoin mai-
niota, kun eri viranomaiset pää-
tehtäviensä ohella on saatu tuke-
maan meritilannekuvan luomista 
varsinaista merivalvontaorgani-
saatiota auttaen. Eikö sitä pitäisi 

kutsuttaman joka tapauksessa 
tarvittavien ja hankittujen resurs-
sien kansan- ja valtiontaloudelli-
seksi todelliseksi lisähyödyntä-
miseksi. Toimialarationalisointiin 
saattaa paikallisesti tietenkin ai-
na olla aihetta. 

Missään olosuhteissa rannik-
kopuolustus ei tule toimeen il-
man omaa merivalvontaorgani-
saatiota, jotta voitaisiin olla var-
mat oikeasta tilannekuvasta ei 
vain rauhan vaan myös sodan 

• H SANAT JA TEOT • 

aikana. Eivät ilmavoimatkaan ole 
luopuneet ilmavalvonnasta, vaik-
ka lennonvarmistusjärjestelmä on 
olemassa. 

Esitelmän toisessa osassa 
käsitellään kalustoasioita 
sekä eräitä organisatorisia 
asioita. Ohessa muutama 
kirjoittajan kokoama kirjoi-
tusta täydentävä mielipide. 

"...Itämeri on eräs Suomen kohtalon alueista. Mikään 
valtio ei ole enemmän riippuvainen Itämeren merikulje-
tuksista kuin Suomi. Neuvostoliiton/Venäjän vetäytymi-
nensotilaallisestiKeski-EuroopastasekäBaltianmaiden 
vapautuminen ja itsenäistyminen ovat oleellisesti muut-
tamassa Itämeren strategista tilannetta, joka ei ole vielä 
läheskään selkiintynyt-Sotilaallinen painopiste Itämerel-
lä on kuitenkin jo siirtynyt itään ja pohjoiseen siitä 
NATOn ja Varsovan liiton sivustalta, Saksojen rajalta, 
jonne toinen maailmansota sen toi..." 
"...Niinhalutessa voi havainnoitsijakuullahistori an rum-
pujen kuminaa; Venäjän sotilaallisen tilanteen voidaan 
ajatella alkavan muistuttaa edellisen suuren heikkouden 
kauden painaj aista, jossa Leningradin puolustus oh kau-
pungin porteilla ja laivasto oli tungettu Kronstadtin lah-
delle. On realistista arvioida, että olojen tavalla tai toisel-
la vakiintuessa ja sotilasjohdon näkökantojen tullessa 
Venäjällä enemmän esille näihin kysymyksiin tullaan 
vielä kiinnittämään painavaa huomiota..." 
"...Aivan ajankohtainen näkymä on, että Suomenlahti 
tulee muodostumaanjo tällä avovesikaudella erikoislaa-
tuiseksi alueeksi. Suomen aluevesien eteläpuolella tulee 
vallitsemaan kontrollityhjiö. Keskellä lahtea tule ole-
maan kapea kansainvälinen vesialue, jonka eteläraja on 
määrittelemättä. Venäjän rajavartioelimet ovat poistu-
neet Viron rannikolta eikä Virolla itsellään ole vielä 
pitkään aikaan todellisia edellytyksiä rannikkovesiensä 
suvereniteetin tai valvonnan ylläpitämiseen. Haasteet 
Suomen aluevesien koskemattomuudesta j a tullivalvon-
nasta vastaaville viranomaisille tulevat olemaan poik-
keuksellisia..." 

(AmirKlenberg Ulkopolitiikka 2!1992-lehdessä.) 

Myös esimerkiksi Kotkan ja Hangon Rannikopatteristo-
jen komentajat, alueensa rintamavastuulliset merival-
vontaviranomaiset, ovat henkilöstöineen selkeästi tie-
dostaneet itsenäisille joukko-osastoilleen - toinen itära-
jalla ja toinen Itämeren ja Suomenlahden porttina -muo-

dostuneet uudet haasteet. ..Entä jatkossa? 
".. .Sivustojen sotilaallinen merkitys on lisääntynyt. Poh-
joiset alueet, ml Itämeren alue, ovat säilyttäneet sotilaal-
lis-strategisen merkityksensä, tai se on jopa lisäänty-
nyt..." 
".. .Sotilaspoliittisen tilanteen muutos on tuonut Itämeren 
alueelle uusia epävarmuustekijöitä. Suomen osalta ko-
rostuvat siksi Etelä-Suomen rannikon ja Ahvenanmaan 
merkitys. Keskeisessä asemassa olevanrannikkopuolus-
tuksen tulee omata riittävä valmius sekä valvonta- ja tor-
juntakyky. Rannikkopuolustuksen on oltava ulospäin 
uskottava ja maanpuolustusalueiden operatiiviseen pe-
rusratkaisuun niveltyvämyös syvimmän rauhantilan val-
litessa. Vähenevien resurssienkaan puitteissa rannikko-
puolustuksen toimintakykyä ei voida keskeisiksi katso-
tuilla alueilla laskea. Siksi rannikkopuolustuksen volyy-
miä tulisi siirtää Suomenlahden suuntaan..." 

(Ehdotus puolustushallinnon joukkojen, laitosten ja va-
ruskuntien rationalisointi- ja kehittämisohjelmaksi/ 
2.11.1992 eli ns "Puukanpaperi") 

Näin on. Entä Puukanpaperissa tehdyt ehdotukset? Miten 
rannikkopatteristojen lakkauttaminen parantaa valmiut-
ta, valvontaa ja torjuntakyky ä ja kenet me sillä vakuutam-
me? Tuottaahan rannikkotykistö taloudellisesti edulli-
simmin meripuolustuksellisia turvallisuuspalveluita. 
Puolustushallinto on valtionjohdon säästöpäätöksin ase-
tettu loogisesti mahdottoman tilanteen eteen. Itsenäisen 
puolustuksen vaatimuksenjariskienkasvaessasekäkan-
salaisten turvattomuuden tunteen lisääntyessä ei ole oikea 
aika dramaattisille leikkauksille ainakaan eteläisen ran-
tamaan, ydinalueemmerannikkotykistövaruskunnissa. 
Peruuttamattomien vahinkojen välttämiseksi tulisi en-
nen leikkausten toimeenpanoa pohtia asiat uudelleen 
korkealla, vastuullisella poliittisella tasolla - pikemmin-
kin tulevaisuuden puolustuspoliittisten tilannevaihtoeh-
tojen ja mahdollisuuksien kuin tämän hetken laman tai 
kiinteistönhoidollisten tekijöiden näkökulmista. 
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"PRO HANGON VARUSKUNTA" 
SAI IHMISET LIIKKEELLE! 

Lauantaina 
23.1.1993 oli 

Hangossa 
toimintapäivä 

Hangon 
varuskunnan ja 

Hangon 
Rannikko-
patteriston 

puolesta. Ev 
Torsti Lahti 

raportoi. 
Kun kello 13.00 mennessä oli 
kokoonnuttu Hangon torille saat-
toivat "Pro Hangon varuskun-
ta" toimikunnan puuhamiehet 
Ake Hedback, Ahti Paananen, 
Pekka Silvast, Kalle Lange, 
Veikko Eronen, ymt. todeta iloi-
sina väkeä olevan torin täydeltä 
ja lippulinnassa parinkymmenen 
yhdistyksen värikkäät liput. 

Torilla ryhmityttiin kulkueek-
si, joka Suomen lipun johdolla 
lähti Bulevardia myöten marssi-
maan kaupungintalolle. Bulevar-
di oli yhtä täynnä marssijoitakuin 
valtakunnallisissa paraatissa ke-
sällä 1979. 

Hankolaiset ja Uusmaalaiset 
pääkaupunkia myöten olivat läh-
teneet yllättävänkin voimallises-
ti puolustamaan koko Suomelle 
strategisesti tärkeän kaupungin 
joukko-osastoa. 

Kaupungintalolla vietetyn in-
tensiivisen tunnin aloitti lippu-

linnan marssi yleisön eteen Han-
gon soittokunnan marssimusiikin 
tahdittaessa sisääntuloa. "Pro 
Hangon varuskunta" toimikunnan 
edustajana maisteri Pekka Silvast 
selvitti avauspuheenvuorossaan 
tapahtumia, jotka oli vat johtaneet 
Pro Hangon varuskunta-liikkeen 
syntymiseen ja mitä tähän men-
nessä oli tehty ja saatu aikaan 
Hangon varuskunnan ja Hangon 
Rannikkopatteriston käsittämät-
tömien lakkautussuunnitelmien 
torjumiseksi. Todetessaan toimi-
kunnan saaman laajan ja voimak-
kaan tuen Pekka Silvast ilmaisi 
lopuksi toimikunnan uskovan 
lujasti asian myönteiseen ratkai-
suun koska kaikki tiedossa olevat 
järkisyyt ovat sen puolella. 

Everstiluutnantti Heikki Nord-

Kokoontuminen Hangon torille. 

berg totesi katsauksessaan Itä-
meren sotilaspoliittisesta tilan-
teesta viimeaikojen kehityksen 
muuttaneen täysin aikaisemmin 
alueella vallinneen voimatasapai-
non ja tuoneen mukanaan monta 
uutta epävarmuus-ja uhkatekijää 
entistä lähemmäksi Suomen ran-
nikkoja ja siten myös valtakun-
nan ydinaluetta. 

Kommodori evp Seppo Kaner-
va korosti puheenvuorossaan 
aluevesien - jarajojen valvonnan 
vaativuutta ja merkitystä muuttu-
neessa tilanteessa ja epäili tehtä-
vän onnistumista ellei resursseja 
päinvastoin lisätä nykyisestä. 

Hangon kaupungin puheenvuo-
ron käytti Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Sture Söderholm. 
Hän korosti erityisesti Hangon 

varuskunnan mer-
kitystä hankolais-
ten turvallisuudel-
le ja toimeentulol-
le. Hanko on rajal-
la yksin, sillä ei ole 
lähiympäristössä 
muuta kuin merta 
ja todella harvaan 
asuttuja saaristoja. 
Vaikka hankolaiset 
ovat yhteisistä asi-
oista hyvin usein 
erimieltä, varus-
kunnan ja itsenäi-
sen joukko-osaston 
säilyttämisestä he 
ovat täysin yksi-
mielisiä, tähdensi 
Sture Söderholm. 

U u d e n m a a n 
kansanedustajien 
puheenvuorossa 
k a n s a n e d u s t a j a 
Lauri Metsämäki 
painotti erityisesti 
Hangon oman 
joukko-osaston ta-

Puolustuksen lenkki, joka pitää. 

Suomen puolustusvoimat 
luottaa OFA-liukuesteisiin. 

Maisteri Pekka Silvast avaa Pro Hanko-tilaisuuden 
Hangon kaupungintalolla 

loudellista aluepoliittista merkitystä nykytilantees-
sa turvallisuuspoliittisten näkökohtien lisäksi. 

Tukensa Hangon Rannikkopatteriston säilyttä-
miselle ilmaisivat em lisäksi puheenvuoroissaan 
tai saapuneissa tervehdyksissä mm Hangon seura-
kunnat, useat puolueosastot ja -elimet, eri ammat-
tijärjestöt ja maanpuolustusjärjestöt sekä yksityi-
set kansanedustajat ja kansalaiset. 

Kaupungintalon tilaisuus päättyi yhteisesti lau-
lettuun lippulauluun. Laulun voimakkuudesta 
saattoi aistia kansalaisten vakavan huolen tulevai-
suudesta. "Kansalaisten turvallisuudella ei saa enää 
leikitellä. Meiltä on täältä Hangosta jo viety polii-
silaitos japaljon muuta", kiteytti tuntonsa kaupun-
gintalolta poistuva naishenkilö. 

Kaupungintalon tilaisuuden jälkeisessäneuvon-
pidossa päätti "Pro Hangon varuskunta" lähettää 
edustajat viemään puolustusvoimain komentajal-
le vetoomuksen Hangon Rannikkopatteriston jat-
kamisesta säästötoimenpiteiden ulkopuolella ja 
joukko-osaston toimintaedellytysten parantami-
sesta heti talousongelmien helpottaessa. 

Puolustusvoimain komentajaotti vastaan toimi-
kunnan edustajat 27.1.1993. 

L A P U A O Y 
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Laatu merkitsee 
kaikilla kielillä 

samaa asiaa. 

NOKIA 4 
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VUODEN RANNIKON-
PUOLUSTAJA 
Itsenäisyytemme 75-vuotisjuh-
lan aattona, 3. joulukuuta jul-
kistettiin Kuivasaaren linnak-
keella, järeän tornin juuri äys-
käistyä kaksi onnistunutta lau-
kausta, vuoden rannikonpuo-
lustajaksi ekonomi , majuri 
reservissä, Pekka Juhani Ahto-
la. Seuraavassa eversti luut-
nantti evp Heikki Niska tarkas-
tee millainen mies on tuo järe-
än tornin kunnostukselle vii-
meiset pari vuotta omistanut. 

Nuorena normaali 
hulivili 
Pekka syntyi 23. maaliskuuta 
1941 Porissa. Hänen isänsä oli 
erinomaisen matematiikkapään 
omaava rakennusmestari ja äidin 
puolelta oltiin kauppias-/maan-
viljelijäsukua. Perheeseen kuului 
myös sisko. 

Koulu pakkasi jäämään sivu-
harrastukseksi jääkiekon ja jal-
kapallon jälkeen, mutta tulihan 
Pekasta ajallaan ylioppilas Porin 
Poikalyseosta. Isä olisi toivonut 
poikaansa teknilliselle alalle, oli-
han hän kesälomiaan viettänyt 
Saksanmaalla rakennushommis-
sa. Siellä heräsi ajatus lähteä va-
paaehtoisena "väkeen", anomus-
ta seurasi saksankielinen lääkä-
rintodistus. 

Örössä 
alokkaana 
Lokakuussa 1960 alkoi sotilas-
ura. Sopeutumista helpotti toisen 
porilaispojan, Mikko Saarisen 
kuuluminen samaan alokaserään. 
Linnaketta päälliköi Erkki Vir-
mo, jonka kanssa ensi tuttavuus 
oli tyly. Ensimmäinen sotilasko-
tikäynti näet johti alokasosaston 
ensimmäiseen rankaisutoimenpi- Pekka Pellingin sissileirillä kesällä 1961. 
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Vuoden Rannikonpuolustaja 3.121992 Kuivasaaressa. 

teeseen: kaksi kertaa työtä vuo-
rotta, syy kaksi hakasta auki soti-
laskodissa! 

Rangaisus sovitettiin peruna-
pellon kääntämisenä ja seuran-
naisvaikutuksena ensimmäinen 
loma sai odottaa yli valan... 

Taas hampaissa! 
Aliupseerikoulu Isosaaressa Här-
mälän Jaskan johdolla ei sekään 
sujunut ongelmitta. Eräällä vii-
konlopun lomareissulla Pekka 
sairastui saaden porilaislääkäril-
tä asianmukaisen todistuksen. 
Yhteydenottoyritys esimiehiin 
onnistui vaivoin, mutta linjanjoh-
taja kuittasi: "Selvä!". 

Toivuttuaan Pekka sitten pala-
si linnakkeelle ya "Porkkalan" il-
tavuorolla pari-kolme päivää 
myöhemmin. Jo laiturilla kurssin 
johtaja ihmetteli outoa paluuai-
kaakehottaen: "Nyt on harvinais-
en vähän aikaa ilmoittautua vää-
pelin toimistossa!" - Oppilas 
Ahtolaa oltiin juuri julistamassa 
sotilaskarkuriksi... Että sellainen 
linjanjohtaja siellä tuliasemalin-

jalla oli siihen aikaan! Liekö em 
tapaus ollut syynä, mutta loppu-
kurssi oltiinkin sitten linjanjohta-
jan hampaissa niin, että puoli-
kurssin korpraalinnatsat viipyi-
vätkurssinpäätösviikoille. Jouk-
kueenjohtajastaan, sotilasmesta-
ri Kankaasta Pekalla on vain po-
sitiivisia muistoja. 

MeriSK:ssa 
kurssilla 41 
Todennäköisesti au-kurssin vää-
pelin, sotilasmestaeriKlubb'inja 
em "Känsäs":in toimenpiteiden 
avulla löysi Pekka Mikko-tove-
reineen itsensä Suomenlinnasta 
majuri Hannulan johtamalla ru-
kurssilla. Linjanjohtajana tuliase-
malinjalla oli yliluutnantti" Vede" 
Nurmi (tj-linjaa mestaroi ylil 
Jyrki Loikkanen). 

Ja kuinkas ollakaan, linjanjoh-
tajien "ansiosta" oli juhannuslo-
ma kärähtää. Ripeän PU: n asiaan-
puuttumisen johdosta yötön yö 
vietettiin sentään Suomenlinnan 
ulkopuolella. Kurssi taisi muu-
toin sujua kohtuullisesti, sillä 

kiitettävillä papereilla Pekka 
kurssilta palasi aikanaan Örön 
linnakkeelle. 

Tehtiin valiopatteri 
Örön henkilöstötilanne oli vai-
kea ja niinpä sen päällikkö, yli-
luutnantti Pentti Karvinen mää-
räsi kokelaat, Pekka nokkamie-
henä, viemään läpi koko erikois-
koulutusvaiheen omin nokkinen-
sa. Ja töitä tehtiinkin! 

Sinä vuonna, 1961, vei Örön 
patteri tykistön kilpailuammun-
noissa kaiken mikä palkintopuo-
lella oli vietävissä. Tästä Pekka 
vaatimattomasti antaa kunnian 
koko kokelasosastolle, joka itse-
näisestä tehtävästään innostunee-
na todella pani tuulemaan. 

Syyskuulla olikin sitten kotiu-
tuminen edessä. Pekan taskussa 
lähti myös arvostettu plaketti. 

Maailmaa 
katselemaan... 
Kotiutumista seurasi matka 
USA:han; muuten samalla ko-
neella matkusti myös Urho Kek-
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konen Yhdysvaltain vierailulleen. 
Ja perillä (Pekka) Greyhound-
bussiin ja uutta mannerta katsele-
maan ja kokemaan. 

Sitten oltiin yht'äkkiä keskellä 
noottikriisiä! Amerikoissa nousi 
kova haloo ja Pekkaa neuvottiin 
olemaan palaamatta ilmeisessä 
sodanvaarassa olevaan kotimaa-
hansa. 

...ja äkkipaluu 
kotiin 
Pekka keräsi kamppeensa ja pa-
lasi kiireesti "sodanvaarassa" 
olevaan Suomeen ja pani oitis 
paperit vetämään töihin tutulle 
linnakkeelleen. Helmikuun en-
simmäisenä 1962 alkoi Pekan va-
vänrikkipalvelus Örön linnak-
keella. (Kuriositeettina: tämän 
kirjoittaja teki samana päivänä 
samoin maan toisella laidalla!) 

Pekalla oli vakaa aikomus pyr-
kiä samana syksynä Kadettikou-
luun, mutta "erinäisistä syistä" 
tavoitteet muuttuivat ja anottu-
aan eron hän aloitti opinnot Kaup-
pakorkeassa syksyllä 1962. 

Sotilaspalvelus 
veti 
Kesäkuun alusta 1963 tapaamme 
jälleen Pekan Örön linnakkeella 
va-vänrikin vaatteissa ja hommis-
sa. Päällikkönä nyt kapteeni Heik-
ko Viitanen. Linnakkeen päällik-
kö määräsi vänrikin alokaspatte-
rin päälliköksi tällä kertaa. 

Muistiin jäi siitä kesästä episo-
di, jossa Pekka oli pidättämässä 
tuntemattomasta syystä saareen 
rantautuneen saksalaisseurueen. 
Pidätys tehtiin näyttävästi ja tun-
keutujat luovutettiin asianmukai-
sesti merivartioille. Myöhemmin 
ilmeni, että seurue oli Länsi-
Saksaa edustava kauppavaltuus-
kunta ja venettä kipparoi samoil-
la vesillä sodan aikana operoinut 
entinen laivastoupseeri... Saatiin 
kuitenkin kehut homman hoita-
misesta! 

Seuraavat vuodet menivät tii-
viissä opiskelussa ja aikanaan 

ekonomin paperit olivat taskussa 
"vaatimattomin arvosanoin". 

Kertausta riittänyt 
Ensimmäiseen varsinaiseen ker-
tausharjoitukseensa Pekka osal-
listui jo reservin luutnantiksi ylen-
nettynä 1969. Se, kuten lähes 
kaikki seuraavat harjoitukset ja 
vastaavat ovat tapahtuneet Suo-
menlinnan Rannikkotykistöryk-
mentin/Rannikkorykmentin ri-
veissä. 

Kaikkiaan Pekka Ahtolan soti-
laspassiin on kirjattu toistasataa 
kertausharjoitusvuorokautta ja 
harjoituskertojakin on "ainakin 
tusina". 

Oma firma 
Opiskeluvuosinaan ja valmistut-
tuaan Pekka hankki monipuoli-
sen kokemuksen kaupan alalla. 
Vuonna 1972 hän sitten - vastoin 
viisaiden ystäviensä neuvoja (ala 
ei olisi kannattava!) - päätyi pe-
rustamaan oman yrityksen "fark-
kubisneksen alalla". 

Tästä"kannattamattomasta" lii-
ketoiminnastaan Pekka luopui 
lopullisesti 1985. 

Kiltaan 
kertaus-
harjoituksessa 
Ahtolan Pekka oli osallistunut 
jonkin verran reserviupseeritoi-
mintaan, mutta se ei sellaisenaan 
häntä oikein sytyttänyt. Eräässä 
kertausharjoituksessakertoi Juk-
ka Knuuttila niin kiltatoiminnas-
ta kuin Kajanuksen saunastakin. 

Kiltatoiminnan esittelyssä vie-
hätti - ja viehättää edelleenkin -
se piirre, että siellä ollaan sotilas-
arvostajamuustastatuksestariip-
pumatta tasavertaisia. "Kiltatoi-
minta on yhteinen asia", on Pe-
kan kommentti. 

Projekteihin 
Kajanuksen saunan ja Järvön kil-
tamajan projektien jälkeen Pekka 
tempautui mukaan Kuivasaaren 
järeän tornin projektiin erityises-

ti eversti Torsti Lahden ansiosta. 

Tornitykki-
projektista 
Suurin syy tämän projektin mie-
lenkiintoisuuteen oli sen vaati-
vuudessa ja vaikeudessa. "Eikä 
se olisi onnistunut ilman Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin, 
Asevarikko 5:n ja Puolustusmi-
nisteriön eräidenavainhenkilöi-
den merkittävää tukea", toteaa 
Pekka. "Työn on tehnyt antoisak-
si mahdollisuus työskennellä 
nuorten ja aktiivisten reserviläis-
ten kanssa." 

Mietteitä 
"Yritin jo vuosia sitten ajaa kaik-
kien maanpuolustusjärjestöjen 
yhdistämistä, mutta silloin ajatus 
ei ketään tuntunut kiinnostavan. 
Olisikohan aika vähitellen kyp-
symässä keskitettyyn ja tuloksel-
liseen yhteistyöhön? Onhan tämä 
monessa kuppikunnassa touhu-
aminen sitäpaitsi resurssien -
varsinkin niukkojen rahojen -
haaskaamista." 

"Minulle on syntynyt mieliku-
va, että nuorten reserviläisten ak-
tiivista mukaantuloa maanpuo-
lustustyöhön jarruttaa osaltaan 
vanhojen partojen haluttomuus 
luopua asemistaan. Jos nuoria ha-
lutaan mukaan, on heille annetta-
va vastuutajamahdollisuudetvai-
kuttaa itse toimintaan, jopa toi-
mia omilla ehdoillaan." 

"Muun muassa tykkiprojektin 
yhteydessä olen todennut varus-
miesten suhtautumisen tehtäviin-
sä ja maanpuolustukseen yleensä 
muuttuneen selvästi takavuosia 
myönteisemmäksi. Siitä voimme 
olla tyytyväisiä." 

Jatkosta 
"Minulta on viime aikoina usein 
kysytty, 'Mikä se sinun seuraava 
projektisi on?' Vastaukseni on 
aina: 'Ei minulla nytkään projek-
tia ole, se on meidän, porukan 
projekti!'" 

Jatko tornitykkiprojektille - se 
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ei vielä ole valmis - on suunnitel-
tu ja aikataulu on laadittu. Muun 
muassa Sotamuseo on juonessa 
mukana ja pyrkimys on saavuttaa 
tavoitteet syksyllä 1993. 

Olisi myös luotava edellytyk-
set S uomenlinnan Rannikkotykis-
tökillalle pitkällä tähtäimellä hyö-
tyä työstään muutenkin kuin 
kunnian ja maineen muodossa. 

Kuivasaariprojekti on huomat-
tavilta osiltaan siirretty nuorem-
pien puuhamiesten harteille. Pek-
ka on vakuuttunut siitä, että 
homma ei hänen vähittäisestä ve-
täytymisestään "nokkamiehen" 
tehtävistä tulekärsimään,pikem-
minkin päinvastoin! 

Yhteydenpito 
jatkuu 
Pekka on selvästi tyytyväinen ker-
toillessaan kuinka niin oma re-
serviupseerikurssi kuin Örön "sil-
loiset" kokelaat ynnä monet ker-
tausharjoitusporukat ovat vuosi-

Ensiluokan liike 
ensiluokkaisessa huoneistossa, 

mutta hinnat silti vhtä halvat kuin sivukaduilla. 

I l m o i t u s ju lka i s tu 1.4.1931 i 
Ka r j a l a - l ehdes sä . 

Kulta- ja Kel losepänalan tavara t : .. .perinteet jatkuvat... 

Lahja- ja 
Palkintoesineet 
Kihlat ja Kellot 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

ostat te edullisesti l i ikkeestäni , j onka varas to 
on suui i ja hyv in a l aansa e d u s t a v a . 

K U L T A S E P P Ä A 
J. A. TARKIAINEN 

V I I P U R I 
" K a r j a l a n " l i i k e t a l o , K a r j a l a n k a t u 19. 

rjrHDEIQl 

TARKIAINEN 
M i k o n k a t u 1, 0 0 1 0 0 Hels ink i , p . 6 6 1 9 1 6 

L ä n s i t u u l e n k u j j 3, 0 2 1 0 0 E s p o o , p. 4 6 1 6 4 4 
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kausia pitäneet vuosien var-
rella tuntumaa keskenään. 
"Ja niin hieno porukka on 
tässäkin projektissa ollut 
mukana, että uskon tämän-
kin joukon jatkossa pysy-
vän keskenään kosketuksis-
sa tavalla tai toisella." 

Lopuksi 
Pitkähkö juttutuokio vuoden 
rannikonpuolustajan tuotti 
monia muisteluksia - ja pit-
kähkön "raportin". Palave-
rin päättää Pekan toivotus: 
"Kaikille projektiin osallis-
tuneille ja sitä merkittävästi 
tukeneille parhaat menes-
tyksen toivotukset alkaneel-
le vuodelle!" 

Rannikkotykkiväki onnit-
telee vielä vuoden rannikon-
puolustajaa ja toivottaa 
hyvää jatkoa uusien hank-
keiden parissa... 

Pekan TJ1. 



TAISTELUN KUVA RANNIKOLLA 
OSA I Tiedustelu 
Hyökkääjän, rannikon puolus-
tajan silmissä maihinnousijan, 
kehittyvä sotatekniikka ja tak-
tiikka asettaa uusia vaatimuk-
sia puolustajan taktiikalle, tais-
teluvälineille, organisaatioille ja 
koulutukselle. 

Maihinnousijan suoritusky-
ky muodostuu joukon sotava-
rustuksesta, koulutustasosta ja 
taistelutahdosta. Nyt alkavassa 
kirjoitussarjassa Sotakorke 
akoulussa opiskeleva kapteeni 
Veijo Taipalus tarkastelee suo 
rituskykyyn vaikuttavan sota 
varustuksen eräiden element 
tien nykytilaa ja niiden kehi 
tysnäkymiä. Olennaisimmiksi 
maih innous i jan suori tusky 
kyyn vaikuttaviksi tekijöiksi 
hän on valinnut tiedustelun, 
tulivoiman ja l i ikkuvuuden. 
Näitä ja eräitä muita mahin-
nousuun liittyviä toimintoja 
kuten ilmakuljetuksia ja pio-
neeritoimintaa käsitellään Tai-
paluksen neliosaisessa kirjoi-
tussarjassa. 

TIEDUSTELUN 
PÄÄMÄÄRÄ 

Rannikkopuolustukseen kohdis-
tuvan tiedustelun päämääränä on 
ensisijaisesti sotilaallisesti tärkei-
den kohteiden ja toimintojen pal-
jastaminen sekä toissijaisesti tais-
telukentän valvonta. 

Erityisiä tiedustelukohteita ran-
nikollaovatkiinteärannikkopuo-
lustusjärjestelmä sisältäen aseet, 
tutkat, johtamispaikat ja viesti-
yhteydet, puolustajan reservit, 
rannikon miinoitustoiminta ja 
liikkuvat tuliyksiköt kuten meri-
torjuntaohjusyksiköt ja rannikko-
tykistöpatteristot. 

Nykyaikainen nopea ja vuoro-

kauden ajoista piittaamaton so-
dankäynti asettaa omia vaatimuk-
siaan myös tiedustelulle, sellai-
sia ovat mm. 
-tiedustelun jatkuvuus 
-tiedustelun ulottuvuus puolusta-
jan syvyyteen 
-tiedustelun tulee olla säästä riip-
pumatonta 
-tietojen oltava tarkkoja ja 
-niiden on oltava päättäjien käy-
tössä lähes reaaliajassa. 

STRATEGINEN 
TIEDUSTELU 

Nykyisen strategisen tiedustelun 
käytössä oleva kalusto, strategi-
set tiedustelukoneet ja tieduste-
lusatelliitit mahdollistavat sen, 
että ainakin suurvallat pystyvät 
jo rauhan aikana kuvaamaan ja 
tulkitsemaan haluamansa kiinte-
ät kohteet. Näin ollen voinemme 
lähteä siitä, että rannikkopuolus-
tuksen kiinteät kohteet, linnak-
keet, niiden tykit ja tulenjohto-
asemat ovat tiedossa jo rauhan 
aikana. 

Satelliittien kehitystyössä pai-
nopiste tulee olemaan jokasään 
tiedusteluky vyn parantamisessa. 
Tähän tutkitaan eräänä ratkaisu-
na mm. sivuviistotutkien asenta-
mista satelliitteihin. Satelliittien 
erottelukyvyssä ei sen sijaan ole 
odotettavissa olennaista muutos-
ta. Toki se on nykyiselläänkin 
riittävä, sillä se on satelliitin teh-
tävästä riippuen metrin - desi-
metrien luokkaa. 

Strategisten tiedustelulentoko-
neiden kuvausvälineiden erotte-
lukyky on desimetrien luokkaa. 
Perinteisten kuvausmenetelmien 
tilalle on tulossa CCD-tekniikka, 
joka mahdollistaa tiedon reaali-
aikaisen siirtämisen maa-asemal-
le ja moninkertaistaa kuvauska-

Veijo Taipalus 

pasiteetin (CCD = Charge Coup-
led Devices). 

Mahdollisen kriisin kehittyes-
sä siirtyy tiedustelun painopiste 
operatiiviseen ja taktiseen tiedus-
teluun. 

OPERATIIVINEN JA 
TAKTINEN 
TIEDUSTELU 

Seuraavassa tarkastelen maihin-
nousijan operaatioalueen tiedus-
teluun liittyviä eri tiedustelulaje-
ja keskittyen kuvaustiedusteluun, 
tähystykseen ja valvontaan sekä 
elektroniseen tiedusteluun. 

KUVAUSTIEDUSTELU 

Valokuvaus ilma-aluksesta tulee 
säilymään kuvaustiedustelun 
päämenetelmänä lisääntyneestä 
satelliittien käytöstä huolimatta. 
Tiedustelulentoihin käytetään 
helikoptereita, lentokoneita ja yhä 
enenevässä määrin lennokkeja. 

Modernissa tiedustelulentoko-
neessaon 3 - 6 ilmakuvauskame-
raa, joiden kuvauskorkeudet vaih-
televat 30 metristä aina 20 000 
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metriin. Yhdellä panoraamaka-
meralla on mahdollista kuvata 
alue kerralla horisontista horisont-
tiin. Myös kriisiajan tiedustelus-
sa tekee jo aiemmin mainittu 
CCD-tekniikka tuloaan. Aiem-
min mainittujen etujen lisäksi 
CCD-tekniikka mahdollistaa tie-
tojen nopean operatiivisen hyö-
dyntämisen, mm. valittaessa pai-
nopistettä maihinnousujoukkojen 
suuntaamiseksi. Puolustajalla 
aikaisemmin suojautumiseen 
käytössä ollut aika lyhenee enti-
sestään, koska hyökkääjä kyke-

nee välittömästi suuntaamaan 
tulivoimaansa tiedustelun havait-
semiin kohteisiin. 

ELEKTRONINEN 
TIEDUSTELU 

Satelliittitiedustelulla ja lentoko-
neisiin sijoitetuilla tutkajärjestel-
millä on mahdollista saada hyvin 
yksityiskohtaista tietoa laajalta-
kin operaatioalueelta. Esimerkik-
si Persianlahden sodassa käytetty 
maalintiedustelujärjestelmän 
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lentokonetutka kykenee tarkas-
tamaan 160 km x 180 km suurui-
sen alueen noin 35 sekunnissa ja 
havaitsemaan alueelta noin 10 
m2:n suuruiset kohteet. 

Persianlahden olosuhteita ei to-
kikaan voi verrata suomalaisiin 
metsä- ja järvimaisemiin, lumes-
ta puhumattakaan. Luvut antavat 
kuitenkin käsityksen laitteiden 
suorituskyvystä. 

Tiedustelukoneen sivuviisto-
tutkalla voidaan kuvata lähes kai-
kissa sääolosuhteissa joissa ny-



kyaikaisella koneella lentäminen 
on mahdol l i s ta , kuvaaminen 
onnistuu myös pimeällä japaksu-
jenkin pilvien läpi. Filmi- tai 
videonauhalle tallennettava tieto 
voidaan välittää lennon aikana 
data-muodossa maa-asemal le . 
Sivuviistotutkan keilausetäisyy-
det ovat noin 1 0 0 - 1 2 5 kilomet-
riä. 

Kiinteiden kohteiden ja meri-
alueen kuvaamiseen käytetään 
synteettisen aukon tutkia. Johtu-
en niiden antennirakenteesta ja 
voimakkaasta lähettimestä on 
niiden erottelukyky muita tutkia 
parempi. Lentokoneiden lisäksi 
tiedusteluun käytetään luonnolli-
sesti myös helikoptereita. Tiedus-
teluhelikopterin tutkalla saadaan 
2 - 4 kilometrin lentokorkeudesta 
havaintoja 4 0 - 6 0 kilometrin 
etäisyydeltä. 

Kuuntelutiedustelu on yhä ene-
nevässä määrin automatisoitu-
massa. Järjestelmät etsivät, pai-
kantavat, analysoivat, seuraavat 
ja tallentavat lähetteitäautomaat-
tisesti. Järjestelmä voi automaat-
tisesti myös tunnistaa lähettävän 
radion tyypin ja siihen mahdolli-
sesti liitetyn päätelaitteen. 

Automaation lisääntyessä kye-
tään kuuntelutiedustelussa otta-
maan vastaan entistä lyhyempiä 
sanomia, analysoimaan niitä heti 
ja näin saattamaan tarvittava tieto 
nopeasti operatiiviseen käyttöön. 

TÄHYSTYS JA 
VALVONTA 

Valonvahvistimien ja infrapuna-
laitteiden käyttö tähystyksessä, 
taistelukentän valvonnassa ja tie-
dustelussa l isääntyy edel leen. 
Näiden laitteiden kehitystyön 
kohteena tulee olemaan passii-
visten infrapunalaitteiden kehit-
täminen. Pimeänäkölaitte iden 
käyttäjiä ovat mm. yksittäiset 
tiedustelijat, erikoisjoukot, tulen-
johtajat ajoneuvojen kuljettajat ja 
lentäjät. 

Kuvassa Ferrantin Nightbird pimeänäkökiikari. Tehdas toimittaa kii-
karia mm. Iso-britannialle Tornado, Jaguar ja Harrier GR. 67 koneiden 
varustamista varten. Tehtaan tuotanto on noin 40 laitetta kuukaudessa. 
(KuvalDR). 

Esimerkiksi tiedusteluhelikop-
terilla suoritettavassa tiedustelus-
sa on käytettävän tutkan ja läm-
pökameran lisäksi lentäjän näkö-
havainnoilla huomattava merki-
tys. Lämpökameran näkökenttä 
on varsin kapea ja sen tarkkuus 
riittää kohteen havaitsemiseen, 
mutta ei varmaan tunnistamiseen 
taistelevien joukkojen alueella. 
Lämpökameran puutteita korva-
taan pimeänäkökiikarilla, jolloin 
lentäjä voi itse tähystää lämpöka-
meran ulkopuolella olevaa ilma-
tilaaja maastoa. Lämpökameran 
ja pimeänäkökiikarin yhdistel-
mällä on helikoptereiden mah-
dollista käyttää toiminnassa lä-
hes päivätaktiikkaa. Todettakoon 

kuitenkin, että Persianlahden 
sodassa todettiin pimeänäkökii-
kareiden toimivan huonosti maas-
topiirteiltään vähäisissä autio-
maaolosuhteissa. Samoja ongel-
mia voisi olettaa olevan Suomen 
tasaisilla ja laajoilla metsäalueil-
la ja merellä. 

Helikopteritiedustelu suorite-
taan 2 - 3 helikopterin partioina 
alle 50 metrin lentokorkeudessa. 
Maihinnousuun liittyen tehtävä-
nä on yleensä aluetiedustelu, jol-
loin tietyiltä alueilta etsitään ja 
paikannetaan esimerkiksi liikku-
via tuliyksiköitä, joista maihin-
nousijalle varmasti uhkaavimpia 
ovat meritorjuntaohjusyksiköt. 

Optisten valvonta- ja tähystys-
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Phoenix 

laitteiden lisäksi voi hyökkääjä 
käyttää erilaisia sensoreita jotka 
perustuvat akustiseen, magneet-
tiseen tai infrapunaherätteeseen. 
Sensorit voidaan levittää erikois-
joukkojen toimesta tai pudotta-
malla ilma-aluksesta. Sensorit 
lähettävät tietonsa laajalta alueel-
ta ja niiden toiminta-aika vaihte-
lee viikosta kolmeen kuukauteen. 
Sensoreita voidaan käyttää myös 
häirintälähettiminäjotka voidaan 
toimittaa lähelle puolustajan vas-
taanottimia ja ovat vaikeasti löy-
dettävissä. 

Lähialueen tiedustelua, tutkan 
ja sensoreiden toimintaa täyden-
tämään käytetään ja kehitetään 
yhä enenevässä määrin lennok-
keja. Tiedustelulennokit voidaan 
varustaa televisiokameralla, inf-
rapunasensorilla (FLIR=forward 
looking infrared sensor), lasere-
täisyysmittarilla tai elektronisen 
sodankäynnin välineillä. 

Lennokin etuina voidaan pitää 
-halpa hintaa 
-hyvä liikkuvuus 
-suuri lentointensiteetti 
-joustava käyttötavan muuntelu 
-vaikea havaittavuus ja torjutta-
vuus 
Haittapuolina voitaneen pitää 

-elektroniikan kalleus 
-sääolosuhteiden merkittävä vai-
kutus lennättämiseen 

Lennokin tuottama televisioku-
va välitetään jo lennon aikana 
maa- tai alusasemalle. Persian-
lahden sodassa lennokkeja käy-
tettiin mm. kohteiden tieduste-

Ison-Britanni-
an Phoenix len-
nokkijärjestel-
mä. Toiminta-
säde on noin 50 
km ja maksimi 
toiminta-aika 
noin 6 tuntia 
(KuvalDR) 
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luun ja valvontaan, maalitiedus-
teluun taktisille ilmavoimille ja 
tykistöohjuksille, merimiinoittei-
den ja miinalaivojen etsimiseen 
sekä erikoisjoukkojen rantautu-
misalueiden tiedusteluun. Suo-
men rannikolle suuntaava mai-
hinnousija käyttäisi laitetta var-
masti hyvin saman tyyppisiin 
tehtäviin. Riippuen miinoitusti-
lanteesta ovat tiedustelun kohtei-
na miinalaivojen sijasta/ohella 
varmasti ohjusveneet ja rannik-
kopuolustuksen liikkuvat tuliyk-
siköt (meritorjuntaohjuspatterit ja 
rannikkotykistöpatteristot). 

Erikoisjoukkojen käyttöön ja 
niiden torjuntaan kiinnitetään eri 
maissa yhä enemmän huomiota. 
Maihinnoususotatoimen tieduste-
lun ja valmistelujen onnistumi-
nen edellyttää aina erikoisjouk-
kojen käyttöä. 

Erikoisjoukkojen päätehtävinä 
olisivat rannikkopuolustuksen 
kohteiden, kuten johtamispaikko-

jen, meritorjuntaohjusyksiköiden 
ryhmityksen, miinoitustoimin-
nan, johtamisyhteyksien sekä 
reservien ryhmityksen tiedustelu 
sekä näiden tuhoaminen ja saat-
taminen toimintakyvyttömäksi. 

Persianlahden sodassa erikois-
joukkoja käytettiin myös pudon-
neiden lentäjien pelastamiseen, 
maalien osoittamiseen taisteluko-
neille (laser-valaisulla) ja pom-
mitettavien kohteiden "merkitse-
miseen". 

Tuholaistoimintaan liittyen voi 
erikoisjoukkojen toiminta alkaa 
valmisteluilla viikkoja, jopa kuu-
kausia ennen maihinnousua. 
Varsinainen tuhoaminen toteute-
taan sitten joko ajastinsytyttimil-
lä tai vaikkapa soittamalla puhe-
limella sytytin toimintaan. 

Erikoisjoukot toimitetaan alu-
eelle ilmakuljetuksella, pienellä 
pinta-aluksella tai pienoissukel-
lusveneellä. Persianlahden sodas-
sa käytettiin myös ns. ultrakevyi-

tä lentokoneita siirtymiseen toi-
minta-alueelle 

Pienoisukellusveneet pystyvät 
toimimaan koko rannikkomme 
alueella ja ne kykenevät liikku-
maan alle kahdeksan solmun 
nopeudella äänettömästi. Alusten 
toimintamahdollisuuksia ovat 
parantaneet pidentynyt toiminta-
aika sukelluksissa sekä kehitty-
neetinertia-ja satelliittinavigoin-
tijärjestelmät. Pienoissukellusve-
neiden pisin toiminta-aika on 
yleensä noin 14 vuorokautta ja 
toimintaetäisyydetovat riippuvai-
sia käytetystä nopeudesta, mutta 
maksimissaankin ne ovat noin 450 
kilometriä. 

LOPUKSI 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
tiedustelu ja valvonta tullaan to-
teuttamaan yhä enemmän passii-
visia optronisia välineitä sekä 
tutkia ja sensoreita käyttäen. 
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Tämä osaltaan vähentää pimeän 
ja huonojen olosuhteiden puolus-
tajalle tarjoamaa suojaa ja vai-
keuttaa tiedustelijan paljastumis-
ta. Mitä huonompi on puolusta-
jan kyky taistella ja toimia pime-
ässä ja huonoissa näky vyysolo-
suhteissa, sitä enemmän se hou-
kuttelee hyökkääjää käyttämään 
täl lais ia o l o s u h t e i t a 
hyväksi.Valvonta- ja tiedustelu-
järjestelmä liitetään suoraan joh-
tamisen ja tulenkäytön järjestel-
miin. Tämä parantaa tilanteen-
mukaista johtamiskykyä ja mah-
dollistaa välittömän tulenkäytön 
havaittuja maaleja vastaan. Tie-
dustelu on suuntautumassa yhä 
enemmän dokumentoivasta jär-
jestelmästä kohti taisteluja välit-
tömästi tukevaa reaaliaikaista 
tietoa tuottavaa järjestelmää. 

Tämän päivän tilanteessa mei-
dän on kuitenkin hyvä muistaa, 
että uuden välineistön käyttöön 
ottaminen kestää noin 10 - 15 
vuotta. Näin ollen tämän päivän 
uusin kalusto voisi olla laajem-
massa käytössä aikaisintaan vuo-
situhannen vaihteessa. Lisäksi 
uuden kaluston vaikutusta mai-
hinnousijan taktiikkaan ja suori-
tuskykyyn on vaikea arvioida. Ar-
vioinnin tekee vaikeaksi epätie-
toisuus kaluston määrästä, sen 
luotettavuudesta, joukkojen kou-
lutustasosta jne. 

Meidän on kuitenkin omassa 
toiminnassamme valmistaudutta-
va muuttamaan taktiikkaamme, 
varustustamme ja organisaatio-
itamme tulevaisuuden taistelun 
kuvaa vastaavaksi. 

Aivan lopuksi muistutan, että 
Persianlahdella maasotatoimen 
teknologiset ratkaisijat olivat 
pimeätoimintakyky, tehokas tie-
dustelujärjestelmä ja murskaava 
tulivoima. Seuraavassa osassa tar-
kastelenkin maihinnousijal la 
käytössään olevaa tulivoimaa ja 
sen kehitysnäkymiä. 

Jatkuu 
seuraavassa 
numerossa 

Kivaran tehdas 
Muovilaaksontie 2 
82110 HEINÄVAARA 
Puh. (973) 797 811 
Fax (973) 797 820 

Kevyt 
Helppo pystyttää 
Korroosion kestävä 
Kestää kovaa käsittelyä 
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TAPAHTUMIA 

VAASAN RANNIKKOPATTERISTO 40 VUOTTA 
Vaasan Rannikkopatteristo täytti 
1.12.1992 40 vuotta. 

Vuosipäivää vietettiin tällä ker-
taa tavanomaista juhlallisemmin. 

Päivä alkoi juhlallisella lipun-
nostolla kasarmitorilla ja jatkui 
varuskunnan kentällä pidetyllä 
katselmuksella sekä ohimarssilla 
perinnemuurilla. Tuulessajatuis-
kussa pidetyn paraatin otti vas-
taan rannikkotykistön tarkastaja 
eversti R Sinkkonen. 

Vuosipäivää vietettiin kaksija-
koisesta Päiväjuhla juhlalounai-
neen oli suunnattu lähinnä varus-
miehille ja se järjestettiin varus-
kunnan ruokalassa. Tilaisuudes-
sa palkittiin vuoden aikana ansio-
ituneita nykyisiä ja jo reserviin 
päässeitä entisiä varusmiehiä, 
joista maininnan arvoinen on 
ainakin reservin vänrikki Muuri-
sen saama tulenjohtajan hylsy 
parhaasta kilpailuammuntojen 
maa-ammunnan tulenjohtosuori-
tuksesta. 

Yleisestikin patteriston komen-
tajan everstiluutnantti Kai Tynk-
kysen ja rannikkotykistön tarkas-
tajan puheista voitiin todeta pat-
teriston selvinneen mallikkaasti 
menneestä vuodesta. 

Iltajuhla alkoi koulutustakissa 
arvokkaan kutsuvierasjoukon ja 
miltei koko patteriston henkilö-
kunnan seuralaisineen täyttäessä 
ison 300 hengen auditorion. Oh-
jelmaan kuului kulttuuria, henki-
lökunnan palkitsemiset sekä eri 
yhteisöjen tervehdykset niiden 
onnitellessa juhlivaa patteristoa. 
Juhlapuheen piti kansanedustaja 
Pentti Mäki-Hakola. Puhees-
saan hän selkeällä tavalla käsitte-
li päivänpolttavia asioita kansan-
edustajan, pankkivaltuusmiehen 
sekä myös pohjalaisin silmin 
nähtynä. 

Vaikkalopettamisen peikko lei-
juukin patteriston yllä oli kaik-

VaaRPston vuosipäivän ohimarssi. 
kien vieraiden puheenvuoroista 
selvästi havaittavissa, ettei kir-
vestä ole heitetty kaivoon vaan 
patteriston pysymiseksi Vaasas-
sa on käynnistetty taistelu kaikil-
la rintamilla. 

Juhla jatkui patteriston ruoka-
lassa pidetyllä cocktail-tilaisuu-
della. Tarjoilu oli erinomainen, 
kiitos ruokalan henkilökunnan ja 

VaaRPsto:n perinneyhdistyksen. 
Ilta päättyi Vaasan upseeriker-

holla pidettyihin tanssiaisiin joi-
den pikkutunneilla päättyessä 
suuri osa vieraista huomasi ol-
leensa juhlissa miltei kellon 
ympäri. Se kertonee juhlien on-
nistuneen vähintäinkin hyvin. 

Kapteeni Tapio Palmunen 

TURUN RANNIKKOTYKISTOKILTA 
30-VUOTIAS 

Turun Rannikkotykistökilta viet-
ti 30-vuotisjuhlansa 21.11 Turun 
Vapaapalokunnan talolla. Juhla 
alkoi kello 11.00 onnittelijoiden 
vastaanotolla. Onnittelijoita oli 57 
henkilöä 27:stä eri järjestöstä. 
Varsinainen päiväjuhla alkoikello 
14.00. Lippujen saavuttua juhla-
saliin Turun laivastosoittokunnan 
lippufanfaarin saattamana seura-
si ohjelmassa killan puheenjoh-
tajan Toivo Veriön tervehdyspu-
he. Sen jälkeen soittokunta soitti 
Jean Sibeliuksen "Alla marchi-
an". Tätä seurasi Georg Malms-
tenin jaTeuvo Laineen sovittama 
"Duurilla ja mollilla", musiikki-
sikermä, jonka esittivät sotilas-

mestari Pertti Keihäs ja ylipursi-
mies Jari Koivisto. Esitys sai 
ansaitusti valtavat suosionosoi-
tukset. 
Juhlapuheen piti eversti Juhani 
Haapala, laivaston soittokunnan 
soitettua Lasse Märtenssonin 
"Myrskyluodon maijan", esitti-
vät eversti Olavi Simola Turun 
Sotilaspiirin ja eversti Juhan 
Haapala Turun rannikkorykmen-
tin tervehdykset. 
Seuraavana oli palkitseminen. 
Tällä kertaa palkittiin myös Tu-
run Rannikkorykmentin henkilö-
kuntaa, joka aina on auttanut ja 
suhtautunut myötämielisesti kil-
lan rykmentin alueelle tekemiin 
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TAPAHTUMIA 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTON KUULUMISIA 
Kuluneen loppuvuoden Puolus-
tusvoimiakoskettaneetmullistuk-
set ja keikaukset ovat hämmäs-
tyttäneet ja kummastuttaneet 
myös pientä ja pippurista joukko-
osastoa ja sen kuuliaista työkun-
taa Suursaaren pohjoispuolella. 
Syksyn kilpailuammunnatkin 
ammuimme kiireissämme pariin 
otteeseen. 

Kiireitämme tuli avittamaan, 
onneksi, kaksi pirteää luutnanttia 
Kirkonmaahan. Luutnantit Juha 
Torkkeli ja Jukka Mustola ottivat 
tullessaan Kyminlinnastakomen-
tajan kautta vauhtia ja ilmoittau-
tuivat Kirkonmaassa 1.9. linnak-
keen päällikölle työrukkasiksi. 

Kirkonmaan päällikkö vaihtui-
kin vähän luutnanttien tulon jäl-
keen, kun kapteeni Reijo Kinnu-
nen päätti lähteä hengähtämään 
vähän matkan päähän Merisota-
kouluun. Mukaansa esiupseeri-
kurssille kurssikaveriksi hän otti 

teknisen toimiston päällikön (asi-
antuntemusta mantereen puolel-
ta) kapteeni Kari Erosen. Kaptee-
ni Heikki Rauhala kun oli jo 1.9. 
aloittanut opiskelunsa Liisanka-
dulla. Ennen luovaa hapenotto-
taukoa Kinnunen ehti kuitenkin 
luovuttaa tehtävänsä kapteeni 
Jarmo Suomiselle, joka näin, 
muutaman sapattivuoden jälkeen, 
palasi esikunnasta entisille jalan-
sijoilleen 28.9. 

Kohoituksia ovat kohdanneet 
1.12. Kirkonmaalla Seppo Äke 
yli vääpeliksi, sekä 6.12. Matti 
Hämäläinen Kuusisen sotilassa-
tamassa teknikkokapteeniksi ja 
Eero Paunonen Kyminlinnassa 
teknikkoluutnantiksi ylennettyi-
nä. 

1.12. olivat eläkkeellelähtö vuo-
rossa sotilasmestari Seppo Risto-
la Kuusisesta sekä Karin Felin 
Kyminlinnan viestikeskuksesta. 

37 pirteää patteristolaista päät-

ti lähteä 11.-12.12. rauhoittamaan 
pikkujoulunviettoaan (ainakin 24 
tunniksi ) m/s Isabellalle. Itse 
joulu vietettiin pikkujouluakin 
perinteisemmin - arvokkaasti ja 
joulurauhaa rikkomatta, uusi 
vuosi kuitenkin kirkkaana tiedos-
taen. 

30.12., ennen vuoden vaihdet-
ta, patteriston komentajana hy-
vään alkuun päässyt everstiluut-
nantti Paavo Suomalainen luo-
vutti tehtävänsä ja asemansa seu-
raajalleen everstiluutnantti Lauri 
Kasuriselle Porkkalan Rannikko-
patteristosta (sitä ennen Kotkan 
Rannikkopatteristosta). Suoma-
lainen siirtyi reservimme kanta-
viin voimiin 1.1.1993. 

Me Kymenlaakson rannikonpuo-
lustajat toivotamme kaikille ran-
nikkotykkiläisille MENESTYS-
TÄ UUDELLE VUOSIKER-
RALLE 1993! 

retkiin. Viimeisenä ohjel-
manumerona oli yhteis-
lauluna laulettu "Maam-
me laulu". Lippujen pois-
tuttua seurasi killan tar-
joamat kakkukahvit , 
osanottajia tilaisuudessa 
oli noin 400. 
Ilta vietettiin 100:n kilta-
laisen voimalla ravintola 
"Sinisessä Hetkessä" 
hyvän ruuan, musiikin ja 
tanssin merkeissä Illan 
aikana piti eversti Simo-
la tapansa mukaan hyvän 
puheen. Toivo Veriö. Juhlayleisöä Turun Rannikkotykistökillan 30-vuotisjuhlassa. / T Veriö 
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TAPAHTUMIA 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKORYKMENTIN 
KUULUMISIA 
Vuosi 1993 toi mukanaan muutoksia rykmentin kokoonpa-
noon. Uusi kokoonpano on esitetty viereisellä sivulla olevas-
sa kuvassa. Suurin muutos oli entisen Koulutuspatterin 
jakaminen kahdesi yksiköksi, 1. Patteriksi ja 2. Patteriksi. 1. 
Patterin päällikkö on kapt I Korhonen ja 2. Patterin 
päällikkö on kapt A Kannisto. 

Ylennykset 

Sottekn Ahola H teknltn 01.01. 1992 
Sottekn Ojala A teknltn 01.01. 1992 
Ylil Nissilä H kapt 01.02. 1992 
Ylil Salomaa M kapt 01.02. 1992 
Sotmest Villa M ltn 01.02. 1992 
Sotmest Koli M ltn 01.03. 1992 
Sotmest Myllymäki T ltn 01.04. 1992 
Kapt Rautava R maj 01.05. 1992 
Sotmest Savolainen K ltn 01.05. 1992 
Ltn Reponen K ylil 04.06. 1992 
Sotmest Henttonen J ltn 04.06. 1992 
Ltn Tavaila A ylil 01.07. 1992 
Ltn Puistola J-A ylil 01.07. 1992 
Ltn Vähäkangas P ylil 01.07. 1992 
Ltn Hänninen T ylil 01.07. 1992 
Ltn Vesanen T ylil 01.07. 1992 
Sotmest Tarkiainen R ltn 01.07. 1992 
Ylil Hietasalo P kapt 06.12. 1992 
Ylil Jantunen H kapt 06.12. 1992 
Insmaj Ewart E insevl 06.12. 1992 
Ltn Ek K ylil 06.12. 1992 
Ltn Heino M ylil 06.12. 1992 
Insylil Sipilä K inskapt 06.12. 1992 
Teknltn Kosonen A teknylil 06.12.1992 
Teknltn Räsänen M teknylil 06.12.1992 
Sotmest Kiuru P ltn 06.12.1992 
Sottekn Laine J teknltn 06.12.1992 

Siirrot jatkuu viereisellä sivulla 

Vääp Helenius J PO Lappeenranta 1.1. 1992 
Kapt Kulmala T reserviin 1.2. 1992 
Sotmest Mörsky T HämR 1.3. 1992 
Ev Kilpinen A PE 1.3. 1992 
Puuseppä Nenonen K ero 1.5. 1992 
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Ylil Partanen J Koe AI 1.6. 1992 
Yliv Takala H Koe AI 1.6. 1992 
Evl Räihä E reserviin 1.6. 1992 
Maj Kopra M PE 1.7. 1992 
Yliv Paldanius J ero 1.7. 1992 
Tkavalv Vallius G eläke 1.8. 1992 
Maj Virkki T reserviin 1.8. 1992 
Kapt Myllyniemi H LUudSpE 1.9. 1992 
Kapt Rautava R PE 1.9. 1992 
Ltn Savolainen K PE-TamSpE 1.9. 1992 
Vääp Miettinen R TykPr 1.9. 1992 
Vääp Elo M Tekn varikko 1.9. 1992 
Evl Kasurinen L KotRPsto 1.1. 1993 

RtK:sta siirtyneet on esitetty RtK:n kohdalla. (OE) 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKORYKMENTTI 

1.1.1993 

27 



TAPAHTUMIA 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö K O U L U N 
KUULUMISIA 

Vasemmalta oikealle RtK:n eroava johtaja evl H Niska, sijainen 1-31.121992 evl ANiskanen, johtaja 1.31993 
alkaen evl H Strang ja Pääesikunnan Kuvakeskuksen johtaja teknkapt Valkjärvi. 

Rannikkotykistökoululla on ta-
kanaan työntäyteinen vuos i 
monine muutoksineen. Suurim-
mat muutokset olivat koulun 
johtajan vaihtuminen ja kokoon-
panon muuttuminen. Evl Heikki 
Niska luovutti koulun johtajan 
tehtävätevl AlssiNiskaselle 30.11 
1992 siirtyessään reserviin. Evl 
Niskasen oli tarkoitus hoitaa teh-
täviä kunnes koulun uudeksi 
johtajaksi määrätty evl Hanno 
Strang ottaane vastaan 1.3.1993. 
Uudenvuoden aattona evl Niska-
nen määrättiin kuitenkin Porkka-
lan Rannikkopatteriston komen-
tajaksi ja majuri Ove Enqvist si-
jaisena hoitamaan koulun johta-
jan tehtäviä 28.2. 1993 saakka. 

Evl Hanno Strang tulee koulul-
le PLM:stä. Aikaisemmin hän on 

Sotilasasiamiehet vierailivat RtK:ssa 4.121992/0 Enqvist palvellut muun muassa VaaRPs-

tossa ja PErttstossa. 
30.11.1992 puolustusministe-

ri hyväksyi kolmelle aselajikou-
lulle, niiden mukana Rannikko-
tykistökoululle, uuden kokoon-
panon. Virallisen kokoonpanon 
mukaan koulussa on 1.1. 1993 
alkaen Korkeakoulu-osasto , 
Opistoupseeri-osasto ja Reser-
viupseeri-osasto. 

Kurssit 
Syksyllä 1991 alkanut Rannik-
kotykistön kapteenikurssi päät-
tyi 10.6.1992.11 oppilaan kurssi 
oli viimeinen "täysmittainen" 
kurssi. Priimukseksi selvisi ylil 
O Jantunen. KaptK 34 alkoi 31.8. 
Kurssilla opiskelee 14 oppilasta, 
niistä ylil J-P Schroderus ja ylil J 
Karjomaa RtK:sta. 

Kadettikurssilta76. Jonka ase-
lajijakso päättyi 16.8, valmistui 
10 uutta luutnanttia. 21.4 alka-
neella 77. kadettikurssinaselaji-
jaksolla opiskelee niin ikään 10 
kadettia. 

Vuoden 1992alussaalkaneella 
PO II 13E:lläopiskeli6oppilasta 
ja samanaikaisesti toimeenpan-
nulla PK 49 II E:llä 6 oppilasta. 
Peruskurssi 49 II päättyi 26.6. ja 
PO II 13 1.7. Lyhyen tauon jäl-
keen alkoi 3.8. PK 51 E:n ensim-
mäinen käynti RtK:ssa. 23.12 
oppilaat siirtyivät joululoman 
jälkeen 4.1 1993 joukko-osasto-
harjoitteluun palatakseen myö-
hemmin takaisin koululle. Myös-
kin PK 5 0 E kävi RtK:lla ke väällä 
saamassa laskinkoulutusta ohja-
tun työharjoittelun (joukko-osas-
toharjoittelun) aikana. 

Reserviupseeriosastolla on 
vuoden aikana toiminta jatkunut 
aikaisempien vuosien tapaan. 
Vuoden aikana on noin puolet 
kouluttajista, osastonjohtaja ml, 
vaihtuneet. Poikkeuksellisesti on 
vuoden kahdella viimeisellä kurs-
silla ollut viestilinja. 18.12.1992 
alkoi "juhlakurssi" no 200. 

Ylennykset 
1.1 1992 sottekn J Lauttanen teknikkoluutnantiksi 
1.4 1992 sotmest V Häkkinen luutnantiksi 
1.9 1992 sotmest J Andersson luutnantiksi 

1.11 1992 sotmest E Haapala luutnantiksi 
6.12 1992 ins (vänr) P Husa insinööriluutnantiksi 
6.12 1992 ltn J Katajamäki yliluutnantiksi 

Tulleet 
evl A Niskanen teknillisen os:n johtajaksi 
maj H-P Rekola ru-osaston johtajaksi 
maj J Virkkunen ou-kurssien johtajaksi 
kapt A Viita-aho viestiupseeriksi 
kapt J Uusitalo toimistopäälliköksi 
ylil O Jantunen kursssiosastolle 
ylil J Vuotilainen kurssiosastolle 
ylil P Söderlund ru-osastolle 
vääp M Gerasimoff ru-osastolle 
vääp J Talviaho ru-osastolle 
vääp K Laakko ru-osastolle 

Lähteneet 
evl H Niska eläkkeeelle 
evl A Niskanen PorkRPston komentajaksi 
maj P Mustonen eläkkeelle 
maj S Kaipia Koeampumalaitokseen 
maj T Junttila PErttstoon 
kapt V Auvinen YK-tehtäviin 
kapt H Kinnunen esiupseerikurssille 
kapt V-P Paatero TurRR:iin 
kapt J Pallaspuro PErttstoon 
ylil O Jantunen Isosaaren päälliköksi 
yliv H Takala Koeampumalaitokseen 
vääp H Wallenstjerna PO II:lle 
vääp J Janhunen ohjuspatterille 

(OE) 

KUTSU 
Evp upseerien lounastilaisuus 

Katajanokan Kasinolla 
30.3..1993 klo. 13.00 
Kaikki tervetulleita! 
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TAPAHTUMIA 

SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILLAN 
KUULUMISIA 
Syksy 1992 oli killalle erittäin 
kiireinen. 30-vuotisjuhla vietet-
tiin lehtemme numerossa 4/1992 
kuvatulla tavalla. 19.11. killan 
edustajat kävivät luovuttamassa 
killan standaarin jääkärikenraali 
Väinö Valveelle. Tämän jälkeen 
piti jo keskittyä itsenäisyyspäi-
vään siihen liittyvine tapahtumi-
neen. Ehkä eniten huomiota saa-
nut tapahtuma oli Kuivasaaren 
12" patterilla ammutut kunnia-
laukaukset 75 vuotiaan Suomen 
kunniaksi. 25.11 pidettiin suuri 
lehdistötilaisuus jossa kerrottiin 
kaikista itsenäisyyspäivään liit-
tyvistä tapahtumista. Jo tässä ti-
laisuudessa killan ammunta sai 

Kuivasaaren projektiin osallistuneita kiltalaisia. 

Kenraali V Valve vastaanottaa killan standaarin 
19.11.1992/E Selin. 

suurta huomiota osakseen siitä 
huolimatta että TUPO-neuvotte-
lut olivat kuumimmillaan. 

3 .12 järjestetti in yhdessä 
SlRR:n kanssa leh-
distölle, radiolle ja 
televisiolle Kuiva-
saaressa tilaisuus, 
jossa heillä oli ti-
laisuus nähdä ja 
kuvata järeän näy-
tösammunta. Sur-
keasta säästä huo-
limatta sekä radio 
että illan molem-
mat televisiouutiset 
kertoivat tapahtu-
masta. 

Samassa tilai-
suudessa rannikko-
tykistön tarkastaja 
nimitti kiltalaisen, 
ekonomi ja reser-
vin majuri Pekka 
Ahtolan vuoden 
1992 Rannikon-
puolustajaksi. 

Pekka Ahtola 
kävi41.reserviup-
seerikurssin rt-tu-
liasemalinjan 7.4 -
13.71961 Merisso-
takoulussa. Tämän 
jälkeen hän on ta-

valla tai toisella ollut mukana va-
paaehtoisessa maanpuolustus-
työssä. Viimeisin, vielä käynnis-
sä oleva projekti jota Pekka on 
vetänyt on Kuivasaaren 12" tyk-
kitornin kunnostus. Pekan "elä-
mänkerta" on tarkemmin esitelty 
tässä lehdessä. 

6 .12 järjestetti in yhdessä 
SlRR:nkanssaristeily Kuivasaa-
ren edustalle Kuivasaaren am-
muntaa seuraamaan. Onnistuneen 
ammunnan jälkeen voitiin paluu-
matkalla seurata Linnanmäen ko-
meata ilotulitusta. Heti risteilyn 
jälkeen alkoi perinteinen mutta 
tänä vuonna erityisen suosittu it-
senäisyyspäivänjuhlaHotelliPa-
lacessa. Sekä risteilylle että juh-
laan olisi ollut tulossa enemmän 
ihmisiä kuin mahtui mukaan. Il-
tajuhlassa julistettiin muun mu-
assa Bubi Hessin valinta Vuoden 
Kiltalaiseksi sekä paljastettiin 
killan vaakuna. Vaakunasta tehty 
kuva paljastettiin jo killan 30-
vuotisjuhlassa 19.9. 

Kuivasaaressa kunnostustyöt 
jatkuvat vielä kesällä 1993. Poh-
dittavaksi jää miten tuloksia voi-
taisiin näyttää suurelle yleisölle. 

Ove Enqvist 
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ISO 9001 

Laatu on ISO asia 
Vihtavuori Oy hallitsee räjähdealan. Monet tuotteemme on 

kehitetty Puolustusvoimien erikoistarpeisiin. 

O 
VIHTAVUORI OY 

Ampumatarvikeyksikkö 
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Sotainvalidien Veljesliiton 
Kukkasrahaston 

adressit 
onnitteluun ja osanottoon 

A d r e s s i p a l v e l u s s a s u o r i t e t a a n m y ö s 

e r i l a i s i a a s i a k k a i d e n t o i v o m i a 

t e k s t a u k s i a . 

S o t a i n v a l i d i e n Ve l j e s l i i t t o 
K u k k a s r a h a s t o 
K a s a r m i k a t u 34 A (li. k r s ) . 0 0 1 3 0 H e l s i n k i 
p u h . 90-1)69008 ( s u o r a ) , 1 7 7 0 0 3 ( k e s k u s ) 

KHODVARI#̂  
kotikalja 

KRouvAfll 
; kotikalja 

'[pi 8) /5 'tlkdllo V + 
luomd aivan veridton fi S *-
hdlpa ostdd helppo lehria w .j s 

täysin' ~ 

OY LAHDEN © POLTTIMO AB 
T 

AIKAMME 
YHTEYKSIÄ 

Valokaapelit 
Puhelinkaapelit 

HELKAMA- K AAPELI 
V A L O K A A P E L I M Y Y N T I P U H E L I N K A A P E L I M Y Y N T I 

H A N K O T U R K U 

Puhelin 911-8?011 
Telefax 911 -8201(5 

Puhelin 9? 1-37? 1?? 
Telefax 921-372 428 

m. 

Hyvät perusasiat säilyvät. 

A / 
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TAPAHTUMIA ja SATTUMIA 
SUKELLUSVENE 
HELSINGISSÄ 

Vuonna 1992 voitiin pääkaupun-
gin lehdistä lukea suomalaisista 
liikemiehistä, jotka olivat osta-
neet venäläisen Foxtrot-luokan 
sukellusveneen turistinähtävyy-
deksi Helsinkiin. Rannikon Puo-
lustaja-lehdellä oli tilaisuus tu-
tustua tähän sukellusveneeseen 
joulukuussa 1992. Vene avataan 
yleisölle keväällä 1993 pienten 
modifiointitöiden jälkeen. 

Yleisvaikutelma sukellusve-
neestä oli hyvin karu ja ahdas. 
Mielenkiintoista oli myös kuulla 
miten selvästi ohiajavien laivo-
jen ääni kuului sukellusveneen 
sisälle. Voin lämpimästi suosi-
tella vierailua kun alus avataan 
yleisölle. Alla sukellusveneen 
tärkeimmät tiedot. 

Päätoimittaja ottaa "tyypif'/O Enqvist 

Luokka Foxtrot 
Rakennettu 1964 
Poistettu aktiivikäytöstä 992 
Mitat [m] 91,5 * 7,5 * 6,1 
Pääkoneisto 3 diesilä, 6000 hv 

3 sähkömoottoria 
Nopeus [solmua] 18 
Miehistö 75 (Jane's Fighting Ships) 

77 (omistajan tieto) 
Valmistettu 1958-1970-Iuvun alku sekä 

sen jälkeen vientiä varten 

30 VUOTTA SITTEN 
Rannikon Puolustajan toimitus on saanut kerättyä täydelli-
sen kokoelman lehtiä vuodesta 1957 alkaen. Vanhoista leh-
distä ilmenee mitä aselajissa on milloinkin ollut ajankohtais-
ta. Tässä muutamia poimintoja numerosta 1/1963. 

Rannikon Puolustajain Kilta oli perustettu vajaa vuosi 
sitten. Killan toimintaa ja tulevaisuutta pohdittiin lehdessä 
laajasti. 

Toimitusjohtaja, reservin kapteeni Olavi Luumi kuoli 
maaliskuun 30. päivänä. Luumi oli aktiivisesti mukana va-
paaehtoisessa maanpuolustustyössä ja oli muun muassa 
mukana perustamassa rt:n reserviupseerikerhoa Johtoren-
gasta. Lisäksi Olavi Luumi oli aktiivinen mm RtUY:ssä. 

Pääosa lehdestä käsittel i joukko-osastokuulumis ia . 
SlRtR:ssä ltn O Simola oli voittanut kilpailuammunnoissa 
Tulenjohtajan maljan, divisioonan komentaja kenraaliluut-
nantti A Ehrnrooth tarkasti talvileirin Isosaaressa ja y/a 
Porkkala jäi jäihin kiinni ja alkoi voimakkaan tuulen takia 
ajelehtia jäämassojen mukana. Jäänsärkijä Turso pelasti 
Porkkalan. 

RannJP:ssa komentaja vaihtui. EvI Toivo Knuuttila jäi 
9.1 eläkkeelle ja komentajan tehtävät otti vastaan evl Mag-
nus Haaksalo. 

O K , 

KUULUMISIA 
SOTAKORKEAKOULUSTA 

Sotakorkeakoulun Merisotalinja 
17:11a opiskelee tällä hetkellä kaikki-
aan yhdeksän opiskelijaa (6 rt, 2 rvl 
ja 1 me). Rannikkotykistöupseerit 
ovat majuri Kari Mäkinen sekä 
kapteenit Ismo Rairama, Pentti 
Miettinen, Mikko Santavuori, Veijo 
Taipalus ja Sakari Martimo. 
Merisotalinjan johtajana komenta-
jaBo Österlundin jälkeen on 1.61992 
alkaen toiminut komentaja Hans 
Holmström, jonka edellinen palve-
luspaikka oli miinalaiva Pohjanmaan 
päällikkyys. Kakkosmiehenä jatkaa 
majuri Jarmo Jaakkola. 
Kevään 1993 tärkeimmät harjoituk-
set ovat sotatoimet saaristossa, pää-
täs- ja käskynantoharjoitus, talvi-
harjoitus 2, sotapeli 2, strategian 
harjoitus, johtamisharjoitus sekä 
meripuolustuksensuunnitteluharjoi-
tus. Joukkoihin opiskelijat palaavat 
20.8 1993. 

(JJJ+OE) 
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TAPAHTUMIA ja SATTUMIA 

RANNIKKOTYKISTÖN KILPAILUAMMUNNAT1992 

PARAS MERI A M M U N N A N VARUS MIESTULEN JOHTAJA 

Tulenjohtajan hylsyjä malja 
1. TurRR R2 
2. S1RR R2 
3. KotRPsto K2 
4. KotRPsto R2 
5. S1RR K1 

Upskok Tamminen 
Upskok Kiimala 
Upskok Ylitalo 
Upskok Niittymäki 
Upskok Pyyskänen 

PARAS M A A - A M M U N N A N TULENJOHTAJA 
Tulenjohtajan hylsy 

1. VaaRPsto 
2. TurRR 
3. HanRPsto 
4. KotRPsto 
5.S1RR 

Upskok Muurinen 
Upskok Palomäki 
Upskok Rantala 
Upskok Kinnunen 
Upskok Zilljackus 

PARAS KEVYT RANNIKKOTYKISTÖPATTERI 

Kantolan tykki 
1.S1RR 
2. VaasRPsto 
3. KotRPsto 

899 
760 
722 

PARAS RASKAS RANNIKKOTYKISTÖPATTERI 

Nenosen tykki 
1. TurRR 
2. VaaRPsto 
3. HanRPsto 

1599 
1069 
996 

PARAS JOUKKO-OSASTO 

Karhulan malja 
1.TuRR 
2. S1RR 
3. VaaRPsto 
4. KotRPsto 
5. HanRPsto 

2184 
1879 
1829 
1653 
1626 

PARAS MERI A M M U N N A N TULENJOHTAJA 

1. TurRR 
2. TurRR 
3. VaaRPsto 

R2 Upskok Tamminen 
R l Ylil Herrala 
K2 Ltn Pääkkönen 

PARAS M A A - A A M M U N N A N TULENJOHTAJA 

1. VaaRPsto 
2. TurRR 
3. HanRPsto 

Upskok Muurinen 
Uspkok Palomäki 
Upskok Rantala 

592 
587 
560 

500 
420 
386 

12 

RBS17-
THE COASTAL 
DEFENDER 

RBS 17 is a man-portable, highly effective, 
anti-ship missile system. 

It has pinpoint 
accuracy and 
carries a devas-

tating blast 
and frag-
mentation 

№ warhead 
that hurls 

large high-velocity fragments throughout 
the target. 

It is highly mobile, easy to deploy, 
easy to use, difficult to detect - and it will 
help keep your coastlines clear of enemy 
vessels. 

Oy Suomen Bofors Ab 
B o x 96 , 0 2 6 3 1 E s p o o 
T e l e p h o n e + 3 5 8 - 0 - 5 0 2 2 3 0 0 
T e l e f a x + 3 5 8 - 0 - 5 0 2 2 3 1 0 
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TAPAHTUMIA ja SATTUMIA 

S u o m e n l i n n a n 
Rannikkotyk i s tök i l ta m y y 

seuraav ia kirjasia: 

•Mäkiluoto 
•Vallisaari 
•Isosaari ja Kuivasaari 
•Järvö 
•Robert Kajanuksen 
sauna ja huvila 

•Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta 
1962-1992 

Rannikon Puolustaja-lehden 
teemat ja materiaalin jättöajat 

1993: 

MERISOTAKOULUN KUULUMISIA 
Merisotakoulussa on meneillään 
esiupseerikurssi 13, jolla opiske-
lee 20 oppilasta. Rannikkotykki-
miehet ovat kapt Kari Eronen 
(KotRPsto), kapt Hannu Kinnu-
nen (RtK/SlRR), kapt Reijo Kin-
nunen (KotRPsto), kapt Mauri 
Lehtiranta (TurRR) ja kapt Mart-
ti Skyttä (S1RR). 

(OE) 

Peitepiirrokset kuntoon ja tilanne karttapohjalla voi alkaa. 

Myynti killan 
sihteeri 

Kauko Pyyskänen 
90 8012 230 

No 2 Suonien Rannikkotykistö 75 vuotta 15.5. 
No 3 Kesätapahtumat 15.8 
No 4 Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 60 vuotta 10.11 
Toimitus ottaa mielihyvin materiaalia vastaan muinakin aikoina. 
Mikäli kirjoitusten aiheet eivät liity suoraan ylläoleviin lehden 
teemoihin, kirjoitus julkaistaan päätoimittajan harkitsemana 
ajankohtana. Materiaali pyydetään mikäli mahdollista toimitta-
maan paperituloksen lisäksi tietokonelevykkeellä. 

(OE) 

RANNIKOMME PUOLUSTAJIA TERVEHTIEN 

A E R I A L O Y 
A I R I S T O N S O R A O Y 
E T E L Ä S U O M E N S A N O M A T 
F I N N P I L E O Y 
F O R S S E N & S A L O M A A O Y 
F U J I F I N L A N D O Y 
G Y P R O C O Y 
H A N G O N K A U P U N K I 
K A R A I R O Y 
K - K A U P P I A A T J A T U R U N K E S K O 
O Y K O L S T E R A B 
K O T K A N P U H E L I N Y H D I S T Y S 

L A A T I K K O T E H D A S S U O M I O Y 
L O H J A N K U N T A O Y 
M E R I K H T O A B 
N E S T E R E S I N S O Y 
O S U U S K U N T A M A I T O A U R A 
P E R A L T O O Y 
R A N N I K K O S O T I L A S K O T I Y H D I S T Y S R Y 
R A U M A N K A U P U N K I 
S E U L A O Y 
T U U S U L A N K T K O Y 
O N N I V I L K A S O Y 
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T FINNCARRIERS 
FINNCARRIERS OY AB 

P o r k k a l a n k a t u 7, P L 197, 00181 H e l s i n k i 
Puh. (90) 134 311, Telex 122882, Telefax 13431200, 13431300 

5 c/JMid^Cii&M 
Hdldhdlu 1 A 1S10C) IAH ' ' .910' S(> 9 iJ 

JOUSI PAITA 
Juhlaan ia arkeen 

Tl o 

4 > 
1941 

A k t i a ^ B a n k 
Säästöpankki Aktia Hanko 

l̂LTION hMNKINTMKESKUS 
•1991 

^ VALMET LENTOKONETEOLLISUUS 
MOOTTORIHUOLTO 

Osoite: PL 10, 37241 LINNAVUORI 
Puhelin: (931) 417666, Telefax: (931) 417660 

saarni 
PUUTVÖTEHDHS TURKU 

Barker Kutomo Oy 
Virusmäentie 65, 20300 Turku, Finland, 
puh. (921) 381 500, fax (921) 381 522 

Tekee työtä paremmin pakatun puolesta 

Hj. JOUSI OY 
PL 16, 20781 KAARINA 

Puh. (921) 2421 111 Fax (921) 2421 166 

< 1 
HamiHo 
Oy Hamiko Agency Ltd 

SHIPPING-YXPILAI 
Oy M. Rauanheimo Ab 

H A M I N A - K O T K A 
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MUUTOKSIA 

ORGANI-
SAATIO-

MUUTOKSIA 
1.1 .1993 astui vo imaan puolus-
tusvoimien uusi hal l intojärjes-
telmä ja aluejako. M a a jae taan 
kolmeen maanpuolustusa luee-
seen ja 12 soti laslääniin. Van-
hat sotilaspiirit lakkautett i in. 
Uusi a luejako on esitetty ohei-
sessa kuvassa. 

M y ö s soti laskoulutus uudis-
tui. Sotakorkeakoulu, Taiste-
lukouluja Kadett ikoulu yhdis-
tetti in M a a n p u o l u s t u s k o r k e -
akouluksi . Juhlall iset avajaiset 
pidettiin 14.1. tasaval lan presi-
d e n t i n l ä s n ä o l l e s s a . U u d e n 
koulun k o k o o n p a n o on esitetty 
oheisessa kaaviossa. 

[Tutkimusjohtaja 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 
[Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori] 

|Ainelaitostoimisto~ 

IStrateaian laitos 
Taktiikan laitos 
Tekniikan laitos 
Johtamisen ja 
hallinnon laitos 
Historian laitos 
Koulutustaidon laitos 
Maanpuolustus-
korkeakoulun kirjasto 

Perustutk-os Jatkotutk-os 
(Kadettikoulu) 
I kadettikurssi 
II kadettikurssi 
III kadettikurssi 
IV kadettikurssi 
Opintotoimisto 

Täydkurssit 

Ye-kurssit 
Opintotoimisto 
Eu-kurssit 
Opintotoimisto 

Kaptkurssit " 
Täydkurssit 

Maanpuolus-
tuskurssit 

Hallintojohtaja 
Esikunta 

Henkilöstötoimisto 

Koul- ja järjtoimisto 

Huoltotoimisto 

Sotatieteen laitos 
Sotamuseo 
Sota-arkisto 

vuoteen 1994 saakka 

PÄÄESIKUNTA JA RANNIKKOTYKISTÖOSASTO 

Pääesikunnan uusi kokoonpano on 
l.t.1993 alkaen; pääesikunnan päällik-
kö, henkilöstö-, operaatio-, huolto- ja 
maavoimaesikun ta. Entinen rannikkoty-
kistötoimisto on aloittanut työnsä ran-
nikkotykistöosastona maavoimaesikun-
nan alaisena. 
Helmikuussa se muutti muiden aselajio-
sastojen yhteyteen Pääesikunnan ('-por-
taan toiseen kerrokseen. 
Osasto käsittelee pääasiassa asioita, jotka 
koskevat rannikkopuolustuksen kehittä-
mistä ja maavoimien pitkänaikavälin 
suunnittelua. Osaston tehtäviin kuuluu 
myös Rannikkotykistökoulun koulutus-, 
tutki mus-ja kehittämistoiminnan ohjaus. 

Rannikkotykistöosaston 
kokoonpanoja henkilöstön tehtävät 

Rannikkotykistön tarkastaja 
Ev Risto Sinkkonen 
* Johtaa rannikkopuolustuksen kehittä, 
mistä ja toimii rannikkotykistöosaston 
osastopäällikkönä. 

Vanhempi osastoesiupseeri 
Evl Ossi Kettunen 
* Johtaa ja koordinoi laajojen rannikko-
puolustuksen kannalta tärkeiden hank-

keiden suunnittelua ja valmistelua ran-
nikkotykistöosastossa. Aselajin henkilös-
töasioiden valmistelu. 

Osastoesiupseeri/Yleisesikunta-ala 
Maj Aulis Minkkinen 
* Rannikkotykistön sodan ajan organi-
saatioiden ylläpito ja kehittäminen sekä 
muut valmiusalaan liittyvät tehtävät sekä 
ohjesääntöasiat. 

Osastoesiupseeri/Merivalvonta 
Maj Kenneth Nyholm 
* Merivalvonnan teknillisen valmiuden 
kehittäminen sekä koordinointi ja meri-
valvontaan liittyviien hankintojen ohjaa-
minen. Aselajin viestialankehittämistoi-
minta. 

Osastoesiupseeri/Resurssisuunnittelu 
Maj Juhani Paalanen 
* Aselajille osoitettujen määrärahojen 
käytön suunnitteluja seuranta. 

Osastoesiupseeri/ASEl 
avoinna 
* Johtaa ja koordinoi rannikkotykistön 
ohjusjärjestelmien kehittämistä ja han-
kintoja, rannikkotykistön tulenjohto-, 
mittaus-ja valaisuvälineiden kehittämis-
tä ja hankintoja sekä rannikkotykistön 
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ammunnan laskennan kehittämistä.. 

Osastoupseeri/ASE2 
avoinna 
•Johtaa ja koordinoi kiinteän tykistön 
uudishankkeita ja modernisointia, moot-
toroidun rannikkotykistön uudishankkei-
taja modernisointia ja linnakkeiden lähi-
puolustusasejärjestelmienjailmatorjun-
nanaktioasejärjestelmien kehittämistä. 

Osastoupseeri/Koulutus 
Kapt Juha Pallaspuro 
Rannikkotykistön koulutukseen liittyvien 
suunnitelmien ja käskyjen valmistelu ja 
laatiminen. 

Toimistosihteeri 
Rva Eila Nylund 
Vastaa toimiston julkisen postin käsitte-
lystä ja hoitaa osaston toiminnan kannal-
ta tarpeelliset kansliatehtävät. 

J Pallaspuro PL 425 20101 TURKU P. 921-662 211 
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Spezko tuo 
paremmat 
ratkaisut 

Aspezko 
Spezko Oy, Pieni Roobertinkatu 11 A, (90) 611 370 

Optroniikka • Mittausvälineet • Johtamisjärjestelmät (Meridian Systems Oy) 
Viestijärjestelmät • Elpu-materiaali • Tulenjohtojärjestelmät 
Turva-autot • Simulaattorit • Tutkat • UAV-järjestelmät 
Lentokoneet • Helikopterit • Mastot • Pistoolit 
Survival-materiaali 


