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ristomme muodostavat nopeimman ja 
edullisimman kaapelin asennusreitin. 
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mataliin vesistöihimme kevyehköllä 
ja edullisella kalustolla. 
Helkaman urarunkoisessa 
vesistökaapelissa on kak-
soisarmeeraus joka muodos-
taa hyvän suojan kaapeliin koh-
distuvaa kulumista ja vetoa vastaan. 
Kaapelin hyvän ominaispainon ansiosta 
se uppoaa pohjaan kuin kivi. 
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Tyyntä myrskyn 
edellä? 
1993 aikana on käyty taistelua muun muassa Hangon Rannikkopat-
teriston ja Vaasan Rannikkopatteriston lakkauttamista vastaan. 
Nämä taistelut on, ellei lopullisesti voitettu, niin ainakin siirretty 
tulevaisuuteen. Vielä ei kuitenkaan ole syytä viettää voitonjuhlia. 
Merkit viittaavat siihen, ettei viimeistä taistelua ole vielä käyty. 
Ainakin niin kauan kuin lama maassamme jatkuu on pelättävissä, 
että uusia säästö- ja supistamispäätöksiä tehdään. 

1970-luvun alussa aselajin kehittämistä selvittäneen työryhmän 
mietinnön pohjalta aloitettiin aikoinaan rannikkotykistön voimakas 
kehittäminen. Tästä olemme oikeutetusti olleet ylpeitä. On kuiten-
kin osoittautunut, että ylpeytemme on ollut kaksiteräinen miekka, 
jota tarpeen tullen on käytetty meitä itseämme vastaan varsinkin 
niin sanotun laman aikana. On tullut uuden työryhmän aika. Työ-
ryhmän jäsenillä tulee varmasti olemaan rankka tehtävä luotsates-
saan aselajiamme kohti 2000-lukua. Tehtävä tulee vaatimaan muun 
muassa ennakkoluulottomuutta jotta aselajimme kehittäminen kul-
kisi eteenpäin. Rannikkotykistön tarkastaja otti marraskuisilla neu-
vottelupäivillä esille vanhan totuuden; jotta pysyisimme paikoil-
lamme meidän on juostava, jotta menisimme eteenpäin meidän on 
juostava kovaa. Pelkkä nopeus ei kuitenkaan riitä, suunnankin on 
oltava tiedossa. Päättämättömyydellä, jopa päättömyydellä, saattaa 
olla kohtalokkaat seuraamukset. Minulla on vielä elävästi mielessä-
ni eräs esimieheni, joka todennäköisesti oli lukenut Sulkeisohje-
sääntönsä hieman huonosti. Komentajan valittaessa patterin veltto-
utta, kyseinen esimies yritti saada joukkoon lisää vauhtia komenta-
malla "nyt on kiire - mars, mars". Koska suuntatieto puuttui, 
jokainen mies kuitenkin juoksi minne sattui! 

* 

Vuonna 1994 tulee kuluneeksi 50 vuotta jatkosodan päättymisestä. 
Myös rannikkotykistöllä oli oma tärkeä roolinsa vuoden 1944 
taisteluissa, vaikka sitä on tutkittu suhteellisen vähän. Lisäksi tulee 
ensi vuonna kuluneeksi 25 vuotta oman aselajikoulumme perusta-
misesta. Näitä molempia tapahtumia on syytä juhlistaa sopivalla 
tavalla, myös lehtemme sivuilla. 

* 

joidenkin tutkimusten perusteella työpaikan vaihtaminen on yhtä 
suuri stressiä aiheuttava tekijä kuin esimerkiksi lähiomaisen kuole-
ma. Me sotilaat olemme tottuneet näihin usein tapahtuviin "kuole-
miin"; Toisaalta on myös todistettu, että työkyky usein paranee 
lievän stressin alaisena. Kun minut 1. helmikuuta 1994 alkaen on 
määrätty Porkkalan Rannikkopatteriston komentajaksi, toivon että 
tämä "kuolema" olisi minulle ja perheelleni mahdollisimman lem-
peä, jotta jaksaisin tehdä lehteämme ensi vuonnakin. 

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja parempaa Uutta Vuotta! 

Joulukuussa 1993 Ove Enqvist 
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Juhlayleisöä. 

Ove Enqvist vuotta 

Päätös Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistyksen perustamisesta teh-
tiin RT 1 :n Upseerikerholla Suo-
menlinnassa^. lokakuuta vuon-
na 1933. Yhdistyksen varsinai-
nen perustaminen tapahtui Kata-
janokan Upseerikasinolla itsenäi-
syyspäivän kynnyksellä 5. joulu-
kuuta vuonna 1933. RtU Y ry täyt-
ti täten 60 vuotta tänä vuonna. 
60-vuotisjuhlallisuudet vietettiin 
perinteitä noudattaen sekä Suo-
menlinnassa että Katajanokalla. 

Yhdistyksen juhlapäivä alkoi 
kello 08.00 seppeleenlaskulla 
Suomenlinnassa ja Isosaaren lin-

nakkeella. Suomenlinnan kirkon 
muistotauluille laski seppeleen 
Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin komentaj a eversti Jorma Vuo-
helainen. Isosaaressa seppele las-
kettiin linnakkeen päällikön, kap-
teeni Olavi Jantusen johdolla niin 
sanotulle Rikaman kivelle linnak-
keen vanhemman ikäluokan sekä 
Juha ja Eeva Rikaman läsnäol-
lessa. 

Aamupäivällä yhdistyksen 
varapuheenjohtaja, eversti Jorma 
Vuohelainen, otti vastaan onnit-
teluja Suomenlinnan upseeriker-
hon rannikkotykistön perinne-

huoneessa. 
Päiväjuhla vietettiin Suomen-

linnan Upseerikerholla. Juhlaa 
kunnioittivat läsnäolollaan muun 
muassa kunniajäsenet eversti 
Keijo Mikola ja eversti Veikko 
Vuorela, jotka olivat mukan yh-
distystä perustamassa. Lisäksi oli 
läsnä muun muassa kolme ran-
nikkotykistökenraalia, kenraali 
Jaakko Valtanen, kenraaliluut-
nantti Aimo Pajunen sekä ken-
raaliluutnantti Alpo Kantola. 

Päiväjuhla alkoi Kaartin soit-
tokunnan esittämällä "Kahdek-
san tuuman kanuunalla". Tämän 
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Perustajajäsenten tervehdyksen 
esittää eversti Keijo Mikola. 
Everstiluutnantti Pekka Uski 
pitää lipun naulauspuheen. 

jälkeen seurasi yhdistyksen va-
rapuheenjohtajan tervehdyssanat 
varsinaisen puheenjohtajan, 
everstiluutnantti Uolevi Tirrosen 
ollessa estyneenä saapumasta ti-
laisuuteen. 

Kunniajäsen eversti Keijo 
Mikola esitti perustajajäsenten 
tervehdyksen. Juhlapuheen piti 
kansliapäällikkö kenraaliluut-
nantti Aimo Pajunen. Pajunen 
käsittel i puheessaan muun muas-
sa rannikkopuolustuksen merki-
tystä Itämeren piirissä kautta ai-
kojen. Hän totesi, että vaikka tur-
vallisuuspoliittinen tilanne on 
lähialueillamme viime vuosina 
muuttunut, rannikonpuolustuk-
sen merkitys ei ole vähentynyt. 

Päiväjuhlan päätapahtumaoli 
yhdistyksenn lipun naulaus. Li-
pun on suunnitellut taiteilija B. 
O. Heinonen ja kärjen eversti-
luutnantti Pekka Uski. Lipun on 
valmistanut Suomen Käsityön 
Ystävät ry ja kärjen Asekoulu. 

Kenraaliluutnantti Aimo 
Pa junen pitää juhlaesitelmän. 
Lahjoittajien puolesta puhuu 
KOP.n Esko Tanhuanpää. 

Hankinnan mahdollistivat Nokia 
Telecommunications, J A Tarki-

ainen Oy, Digital Equipment Cor-
poration ja Kansallisosakepank-
ki. 

Everstiluutnantti Pekka Uski 
piti naulauspuheen ja johti naula-
usta. Naulaukseen osallistuivat 
kunniajäsenet, rannikkotykistö-
kenraalit, lahjoittajat, sidosryh-
mien edustajat, lipun suunnitteli-
ja, RtUY:n entinen puheenjohta-
jasekärt-aselajinjaRtUY:n edus-
tajat. 

Lahjoittajien puolesta lipun 
luovutuspuheen piti johtaja Esko 
Tanhuanpää KOP:sta. Lipun otti 
vastaan varapuheenjohtaja, 
eversti Jorma Vuohelainen. En-
simmäiset yhdistyksen pienois-
liput jaettiin lipun suunnittelijoille 
ja lahjoittajille. 

Lipussa on koboltinsinisessä 
kentässä keskuskuviona yhdis-
tyksen kultainen ansiomerkki. 
Lipun yhdessä kulmassa on kul-
lanvärinen bastioni. Lipun kor-
keus on 120 cm ja leveys 142 cm. 
Lippua tullaan säilyttämään yh-
dessä Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan ja Johtorenkaan li-
pun kanssa Suomenlinnan Up-
seerikerhon perinnehuoneessa, 
johon valmistuu lippukaappi vuo-
den 1994 aikana. 

Lippuseremonioiden jälkeen 

Kenraali Jaakko Valtanen 
naulaa lippua. 

Taitelija B.O. Heinonen naulaa 
lippua. 
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kuultiin vielä muutama terveh-
dys sekä musiikkiesitys. Päivä-
juhla päätettiin Maamme-lau-
luun. 

Pienen tauon jälkeen alkoi 
yhdistyksen juhlavuosikokous. 
Aluksi eversti Jorma Vuohelai-
nen avasi kokouksen. Uusiksi 
kunniajäseniksi hyväksyttiin ken-
raali Jaakko Valtanen, kenraali-
luutnantti Alpo Kantola ja toimi-
tusjohtaja Jaakko Ihamuotila. 
Lisäksi jaettiin yhdistyksen pie-
noisliput jääkärikenraali Väinö 
Valveelle, eversti Keijo Mikolal-
le, eversti Veikko Vuorelalle, 
eversti Olavi Lyytiselle, rannik-
kotykistön tarkastajalle, Meriup-
seeriyhdistykselle ja Rannikko-
sotilaskotiyhdistykselle. 

Tämän jälkeen kokouksen 
varsinaiseksi puheenjohtajaksi 
kutsuttiin eversti Veikko Vuore-
la. Hän aloitti ilmoittamalla, että 
yhdistyksen hallitus oli myöntä-
nyt kultaisen ansiomerkin ken-
raaliluutnantti Alpo Kantolalle ja 
eversti Matti Lappalaiselle. Ho-
peinen ansiomerkki myönnettiin 
eversti Asko Kilpiselle, eversti 
Jorma Vuohelaiselle, everstiluut-
nantti Toivo Veriölle, everstiluut-
nantti Timo Sariolle ja majuri 
Hasse Rekolalle. 

Kokous sujui ilman yllätyk-
siä. RtUY:n uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin everstiluutnantti 
Timo Sario. Hallituksen kokoon-
pano muodostui seuraavaksi: 

RtUY:n juhlavuosikokouksen 
puheenjohtajana eversti Veikko 
Vuorela ja sihteerit kapteeni 
Ismo Korhonen ja majuri 
Hasse Rekola (yllä). 
Everstiluutnantti Timo Sario 
valittiin puheenjohtajaksi 
(vieressä). 
Ja kaikilla oli niin mukavaa... 
(alla i•as.) 

Ev Jorma Vuohelainen, S1RR 
Evl Heikki Tiilikainen, evp-up-
seerit 
Evl Ossi Kettunen, PErt-osasto 
Maj Ove Enqvist, Rp-lehti 
Maj Hasse Rekola, RtK 
Maj Kari Valli, HanRPsto 
Maj Tapio Maijala, MpKK 
Kapt Ismo Korhonen, S1RR 
Kapt Hannu Heinonen, TurRR 
Kapt Eero Sivunen, Killat 
Kapt Tarmo Korhonen, KotRPsto 
Kapt Juhani Karjomaa, S1RR 
Ylil Markku Laine, VaaRPsto 
Ltn Kai Brandstack, Johtorengas 

Perinteitä kunnioittaen ilta-
juhla pidettiin Katajanokan Up-
seerikasinolla. Uusi puheenjohta-
ja lausui vieraat tervetulleiksi. Il-
lan musiikista vastasi Kaartin Soit-
tokunta. Kasinon Cabaretissa oli 
laulusolistinaCaron. Korkeatasoi-
nen ohjelma sai vanhemmankin 
ikäpolven innostumaan. • 
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UUSI 
vuosikymmentä 
Kansliapäällikkö Aimo Pajunen 

Lyhennelmä puheesta Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
vuosijuhlassa 

Kuluneet kuusi vuosikymmentä 
ovat osoittaneet Rannikkotykis-
tön upseeriyhdistyksen onnistu-
neen hyvin tehtävässään rannik-
kopuolustuksen, sen lähtökoh-
tien, problematiikan, tavoitteiden 
ja saavutusten tunnetuksi teke-
misessä. Aselajista pitkään pois-
saolleena ja sitä siten nyt hieman 
kaukaisemmasta perspektiivistä 
arvioidessani rohkenen, kiitolli-
sena yhdistyksen minulle suo-
masta tilaisuudesta, esittää joita-
kin myös aselajin kehittämistä 
koskevia näkemyksiä. 

Suomen rannikkopuolustuk-
sen ja sen upseeriston työn mer-
kityksen ymmärtämiseksi on syy-
tä tarkastella Itämeren historiaa 
meille kaikille tuttua lähihistori-
aa pidemmällä aikavälillä. Itä-
merellä on ollut koko Pohjois-
Euroopan kohtaloihin tärkeä 
osuutensa. Merkillepantavaa on 
ollut mereen rajoittuvien maiden 
pyrkimys saada meri palvele-
maan vain oman maan etuja, toi-
sin sanoen ajatus "dominium 
maris balticista" eli Itämeren her-
ruudesta. 

Itämeren voimapolitiikan his-
toriaa tarkasteltiin myös vuonna 
1939 ilmestyneessä rannikkoty-
kistön vuosikirjassa. Historiasta 
ja vallitsevasta strategisesta ti-
lanteesta etsittiin vastauksia lä-
hitulevaisuuden turvallisuustilan-
een kehitykseen. Vaikka tule-

vaisuuden ennustaminen on aina 
ollut yhtä vaikeata, rohjettiin tuol-
loin kuitenkin esittää seuraava 
ennuste: "Hansa-liiton historian 
uusiutuminen saattaa tulla todel-
lisuudeksi ja Saksan nousu Itä-
meren herruuteen jälleen mah-
dolliseksi. Kun tämän rinnalla 
muistamme Venäjän vanhan aja-
tuksen päästä Atlantille, jonka 

toteuttaminen johtaisi melkein-
pä välttämättä hyökkäykseen 
Suomen itsenäisyyttä vastaan, 
löydämme Itämeren alueelta riit-
tävästi sen laatuisia etujen risti-
riitoja, joiden selvittely voima-
keinoin on mahdollista." Itäme-
ren äärellä työtään tekevät ran-
nikkotykistöupseerit päätyivät 
tuolloin harmittavan oikeaan osu-
neeseen ennusteeseen. 

Aselajin upseeristo kehitti 
Suomen itsenäistymisen myötä 
peritystä Pietari Suuren merilin-
noituksen tykistöstä rannikkoty-
kistön, joka osallistui viime so-
tiin useilla rintamilla. Kuten hy-
vin tiedämme rannikkotykistö 
torjui heti sotiemme alussa meri-
ammunnoin Neuvosto-Venäjän 
laivaston sekä Hangon että Utön 
suunnilla. Onnistunut torjunta 
merkitsi käytännössä sitä, että 
rannikkopuolustus muodosti pää-
osaan maamme rannikkoa kyn-
nyksen, joka vapautti joukkoja 
ratkaisutaisteluihin, ja rannik-
kotykistö täytti kunnialla tehtä-
vänsä Laatokan ja Suomenlah-
den itäosan rannoilla sekä Ää-
nisjärvellä maavoimia tukies-
saan. 

Sotien jälkeen käynnistettiin 
koko puolustuslaitoksen uudel-
leenorganisointi. Uudistustyö oli 
tarkoitettu toteutettavaksi Puolus-
tusrevisionikomitean mietinnön 
pohjalta. Revisionin mietinnön 
merivoimia käsittelevä osa tyy-
tyi kuitenkin esittämään vain vä-
häisiä muutoksia sotien aikaisiin 
meripuolustuksen komentosuh-
teisiin. 

Tarve meripuolustuksen uu-
delleenorganisointiin oli puolus-
tusvoimien johdon mielestä revi-
sionin esittämää suurempi. Puo-
lustusvoimien komentajan mie-

tintöä koskevassa lausunnossa 
perusteltiin rannikkotykistön liit-
tämistä maavoimiin muuttuneen 
sotilaspoliittisen tilanteen avulla 
seuraavasti: "Eräs oleellisimpia 
muutoksia, joka ei voi olla vai-
kuttamatta myöskin puolustus-
voimien organisaatioon ja kou-
lutukseen on havaittavissa meri-
ja etenkin rannikkoalueittemme 
merkityksen muuttumisessa. Sen-
sijaan, että ne ennen, Laatokan ja 
itäisen S uomenlahden rantoj a 1 u-
kuunottamatta olivat ns. toisar-
voisia suuntia uhanalaisen maa-
rintaman sivustan tai selustan 
suojana, ne nykyisessä sotilas-
poliittisessa tilanteessa saattavat 
sotatapauksessa joutua jopa pää-
rintamiksemme". Puolustusvoi-
mien komentaja muotoili johto-
päätöksensä seuraavasti: "Ranni-
kon puolustuskysymys on muut-
tunut niin keskeiseksi problema-
tiikaksi kokonaismaanpuolustuk-
sessamme, että sitä ei voida enää 
jättää erillään johdettavaksi, ku-
ten tähän saakka, vaan on sen 
johdon kytkeydyttävä kiinteästi 
kokonaisjohtoon". 

Suomen ratkaisu sijoittaa ran-
nikkotykistö osaksi maavoimia 
poikkesi ja poikkeaa yhä edel-
leenkin muiden pohjoismaiden 
meripuolustuksen ratkaisuista. 
Tämä ja mahdolliset muut syyt 
ovat johtaneet ajoittain keskuste-
luun siitä, pitäisikö Suomessakin 
palauttaa rannikkotykistö ja me-
rivoimat yhteiseksi puolustushaa-
raksi. Tässä yhteydessä on kui-
tenkin syytä tuoda esi lie se, ettei-
vät sotakokemusten ja sotilaspo-
liittisten realiteettien perusteella 
tehdyt johtopäätökset rannikko-
tykistön kuulumisesta kiinteästi 
alueelliseen puolustusjärjestel-
mään ole millään tavoin vanhen-
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tuneet. 
Rannikkotykistön historiapi-

tää sisällään lukuisia nerokkaita 
teknillisiäjataisteluteknillisiä oi-
valluksia, joista useat ovat läh-
töisin juuri nyt merkkipäiväänsä 
viettävän yhdistyksen riveistä. 
Joitakin edellämainituista on syy-
tä palauttaa mieliin, ei vähiten 
siksi, että ne vaikuttavat yhä tä-
näkin päivänä oleellisesti Suo-
men puolustuskykyyn. 

Sotia edeltänyt rauhanaikai-
nen ajatustyö poiki idean ja Ran-
kin linnakkeelta vuonna 1926 al-
kaneen toteutuksen pattereiden 
hajaryhmittämisestä, joka osoit-
tautui sodissa tarpeelliseksi ja 
jopa välttämättömäksi ratkaisuk-
si. Erittäin tärkeä oli oli myös 
Canet-tykin joustolaitteen nosta-
minen aseen putken yläpuolelle 
kantaman kasvattamiseksi, mikä 
yllätti tykin valmistajamaan me-
rivoimat talvisodan alkuvaihees-
sa. 

Saman valtion edustajat yl-
lättyivät todennäköisesti myös 30 
vuotta myöhemmin havaittuaan 
heiltä ostettujen panssarinvau-
nuntornien muuttuneen suoma-
laisen rannikkotykkimiehen ne-
ronleimauksesta Suomen rannik-
kotykistön kevyeksi pääkalustok-
si, sadan millimetrin tornikanuu-
noiksi. 

Tuorein ja tämän hetken ran-
nikkopuolustukselle merkityksel-
lisin oivallus on ruotsalaisten 
RBS-meritorjuntaohjusten sijoit-
taminen ajoneuvoalustoille. 

Luetteloa aselajin piirissä syn-
tyneistä innovaatioista voisi jat-
kaa hyvinkin pitkään. Yksittäisiä 
teknillisiä ratkaisuja oleellisem-
paa on kuitenkin huomata kehi-
tyksestä se, että ratkaisut ovat 
olleet systemaattisia ja rationaa-
lisia vastauksia kulloiseenkin ran-
nikollemme kohdistuneeseen uh-
kakuvaan. 

Yhdistelmänä aselajin kehi-
tyksen tarkastelusta haluan tuo-
da kiitollisena esille sen, miten 

suhteellisen pienin taloudellisin 
investoinnein on Suomeen saatu 
aikaan Itämeren piirissä mittava 
ja valtakunnan rajojen ulkopuo-
lel lakin tunnustettu rannikkopuo-
lustusjärjestelmä. 

Mikä sitten tulee olemaan ran-
nikkopuolustuksen merkitys ja 
mahdollinen kehitys tulevaisuu-
dessa? Siihen vastaaminen edel-
lyttää jälleen palaamista Itäme-
ren kysymysten pariin. 1970-lu-
vulla puhuttiin, että Itämerestä 
pitäisi tehdä rauhan meri. 

Silloin vallinneesta olotilasta 
rauhan meren ajatus oli todella 
kaukana. Suurvallat olivatvarau-
tuneet keskinäiseen yhteydenot-
toon; Itämerellä jopa risteili ydin-
ohjuksin aseistettuja sukellusve-
neitä, Varsovan liiton mailla oli 
mittavat maihinnousulaivastot ja 
meren yllä partioivat lukuisten 
maiden tiedustelukoneet. 

Nyt ehkä voitaisiin silloista 
suuremmalla syyllä puhua Itä-
merestä rauhan merenä. Ydinoh-
juksia kantaneet sukellusveneet 
on romutettu, parin laivaston mai-
hinnousualukset ovat poistuneet 
kuvastajatiedustelulentotoiminta 
on hiljentynyt. Idän ja lännen yh-
teenotto ei ole näköpiirissä. Kui-
tenkin ympärillämme riittää epä-
varmuustekijöitä, jotka voivat 
olla vastaisen kriisin siemeniä. 
Olemme siirtyneet suuren jännit-
teen ja suuren ennustettavuuden 
ajasta vähäisen jännityksen ja vä-
häisen ennustettavuuden aikaan. 

Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen olemme Itämeren piiris-
sä tilanteessa, joka peruselemen-
teiltään muistuttaa ensimmäisen 
maailmansodan jälkeistä strate-
gista asetelmaa. Nyt tapahtuneen 
muutoksen suuruutta kuvaa vil-
kaisu karttaan: Varsovan liiton 
päivinä Neuvostoliiton valta Itä-
meren itä- ja etelärannalla ulottui 
lähes Jyllannin niemimaalle. Nyt 
sen laivasto joutuu tukeutumaan 
Suomenlahden itäisen perukan 
sekä Kaliningradin satamiin. 

Saksan yhdentyminen, Var-
sovan liiton hajoaminen ja Balti-
an maiden itsenäistyminen saa 
karttaan katsovan, sotilaallisia 
realiteetteja tuntemattoman, 
mieltämään tilanteen yhtäläi-
syyksiä vuoden 1939 tilantee-
seen. Tämän päivän tilanne ero-
aa siitä kuitenkin siinä, ettei Sak-
san ja Venäjän välillä ole meneil-
lään kilpavarustelua, Saksa on 
demokraattinen valtio ja Venäjä 
pyrkii sellaiseksi, eikä silloisesta 
vastakkainasettelustakaan ole nyt 
minkäänlaisia merkkejä. 

Joka tapauksessa muutamien 
viimevuosien aikana tapahtuneen 
kehityksen seurauksena on Itä-
meren strateginen painopiste siir-
tynyt Tanskan salmien suulta Itä-
meren pohjoisosaan ja Suomen-
lahdelle. Tämä seikka on mm. 
lisännyt Ahvenanmaan sotilaspo-
liittista merkitystä. 

Entä miten Euroopan yhden-
tyminen yleensäkin vaikuttaa Itä-
meren turvallisuuteen? Suomen 
ja Ruotsin mahdollinen jäsenyys 
Euroopan Liitossa merkitsee ra-
kenteellista muutosta. Pyrkies-
sään EL:n jäseneksi Suomi on 
sitoutunut paitsi voimassaoleviin 
rakenteisiin myös tavoitteisiin, 
joista epäilemättä merkitykselli-
simpiä on mahdollinen yhteinen 
puolustus. Mitä edellämainittu 
tulee käytännössä merkitsemään, 
on vaikea sanoa, sillä EL:n on 
tarkoitus aloittaa neuvottelut puo-
lustukseen liittyvistä asioista vas-
ta vuonna 1996. 

Tässä yhteydessä on syytä 
palauttaa mieliin kuitenkin myös 
Suomen hallituksen EY-selonte-
ossaan esittämä lausuma: "Suo-
mi ylläpitää turvallisuusympäris-
töön nähden uskottavaa itsenäis-
tä puolustuskykyä". 

Eurooppaan yhdentymisen 
turvallisuuspoliittisia vaikutuksia 
pohtiessa on useilla meistä to-
dennäköisesti käynyt mielessä it-
senäisyydellemme tärkeät histo-
rian vaiheet vuosina 1939ja 1944. 
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Tällöin puhuttiin Suomen kohta-
lon kolmiosta Moskova - Tuk-
holma - Berliini. Kuitenkin rat-
kaisevissa vaiheissa jouduimme 
tekemään yksin tärkeät päätök-
semme. 

Tänään turvallisuuskysymys-
tä ei voida enää tarkastella pel-
kästään tässä omassa pihapiiris-
sä. Jäsenyys Euroopan yhteisös-
sä onkin nähtävä turvallisuuteem-
me vaikuttavan piirin laajenemi-
sena. 

Tämä ei kuitenkaan poista sitä 
tosiseikkaa, että maallamme on 
Venäjän kanssa Euroopan pisin 
yhteinen maaraja, noin 1250 ki-
lometriä, jonka takana on jouk-
koja viimeaikoina vahvistettu. 
Emme voi suuntautua yksipuoli-
sesti vain yhteen suuntaan, vaan 
meidän on otettava huomioon 
sekä Venäjän että Brysselin in-
tressit. Näiden yhteensovittami-
nen ei ole helppoa. 

Palatakseni takaisin kehi-
tykseen Itämeren piiris-
sä, on siitä todettava, et-
tei se ainakaan näytä vä-

hentävän rannikkopuolustuksen 
merkitystä. Samalla on kuiten-
kin helppo nähdä, ettei rannikoil-
lemme enää kohdistu traditionaa-
lisen suurmaihinnousun uhkaa. 
Uhkakuvan muuttumisen erityis-
piirteitä voidaan hakea mm. Per-
sianlahdella käydystä sodasta, 
joka konkretisoi myös muita ran-
nikkopuolustuksen kehittämi-
seen vaikuttavia ongelmia. Pie-
netkin kohteet kyetään nykyisin 
tiedustelulaittein, mm. satelliit-
tien avulla, havaitsemaan ja pai-
kantamaan. Paikannetuille koh-
teille kyetään täsmäaseiden mas-
siivisella käytöllä tuottamaan 

suuria vaurioita. Pimeä tai huo-
not näky vyysolosuhteet eivät ole 
enää hyökkääjän toiminnan es-
teenä. Valitettavasti me emme 
vielä pimeätoiminnan välineissä 
ole läheskään suurvaltojen tasol-
la. 

Kysyä voi, mikä on tänä päi-
vänäkiinteän rannikkotykistöjär-
jestelmän merkitys. Toki se muo-
dostaa edelleenkin aluevesiem-
me valvonnan rungon ja toimii 
kriisien ennaltaehkäisijänä, mut-
ta sen kykyyn hyökkäyksen tor-
juntaan on suhtauduttava uhka-
kuvan muuttuessa kriittisesti. 

Huolimatta siitä, että tänään 
tehdään kaikki mahdollinen han-
kittujen tornikanuunoiden suojan 
kehittämiseksi, emme esitettyä 
uhkakuvaa vasten voi enää tule-
vaisuudessa nähdä kiinteää ran-
nikkotykistöä samalla tapaa ran-
nikkopuolustuksemme runkona. 
Aselajilla on selvästi edessään 
murroskausi. Saaristomme ulko-
reunan kiinteiden rannikkolin-
nakkeiden merkitys sotatilantees-
sa on jäämässä varjoon, ja entistä 
enemmän tulisi kehittää mootto-
roitua rannikkotykistöä ja ohjus-
aseistusta 

Aselajin kehityksen painopis-
tettä onkin jo, aivan edellä tehty-
jen johtopäätösten mukaisesti, 
suunnattu liikkuviinjärjestelmiin. 
Saksasta hankitun tykkikaluston 
ja pian sarjavalmistukseen pää-
sevien kotimaisten patterilaski-
mien ansiosta tulee moottoroitu-
jen patteristojen taisteluvalmius 
oleellisesti paranemaan. Tärkeä-
tä olisi myös pian saada hanki-
tuksi rannikkotykistölle uusia 
väylätorjuntaohjuksia. 

Olen edellä tarkastellut Itä-
meren turvallisuuskysymystä 

sekä historiallisesta että nykypäi-
vän ilmiöistä lähtien mukaanlu-
kien Euroopan yhdentyminen. 
Yhdentyminen jossain merkitsee 
rajaa toisaalla. Euroopan tämän-
hetkisen yhdentymisen raja-alue 
kulkee Itämeren piirissä. Tällai-
nen raja tulee olemaan näkyvissä 
myös tulevaisuudessakin, sillä 
Venäjä ei helposti sovi Euroopan 
Liittoon tai Natoon; siihen se on 
yksinkertaisesti liian suuri. Tällä 
vaikutusrajalla tulee aina olemaan 
jonkinlaista jännitystä. Meidän 
turvallisuuspoliittisen asemam-
me kannalta onkin ensisijaisen 
tärkeää, kuinka Venäjän turvalli-
suuspoliittiset intressit saadaan 
joustavasti sovitettua yhteen toi-
saalta omien strategisten intres-
siemme ja toisaalta laajenevan 
Euroopan yhteisön etujen kans-
sa. 

Ettei meneillään olevasta jul-
kisesta integraatiokeskustelusta 
jäisi kenellekään väärää kuvaa, 
on mielestäni täysin selvää, ettei 
mikään liittoumaoptio kykene nyt 
tai näköpiirissä olevassa tulevai-
suudessa tarjoamaan maamme 
pääkaupungille ja Etelä-Suomen 
rannikolle sellaista merellistä tur-
vaa kuin oma, alueen olosuhteet 
ja maaston erityispiirteet tunteva 
rannikkopuolustus. 

Uskon ja luotan siihen, että 
rannikon ankarissa olosuhteissa 
lujiksi ja asiaansa uskoviksi kas-
vaneet rannikkotykistöupseerit 
kehittävät meille aikaisempien 
sukupolvien tavoin kulloistakin 
uhkaa vastaan tarvittavan uskot-
tavan rannikkopuolustuksen. 
Toivon rannikkotykistön upsee-
riyhdistykselle menestystä tämän 
haasteellisen työn tukemisessa 
myös tulevina vuosikymmeninä. 
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IN M E MORI AM 

PENTTI AULASKARI 
6.2.1932-4.10.1993 

Jouduimme jälleen suuren arvoituksen eteen! 
Miksi Sinun Merikadettikurssimmenuorimman 
jäsenen oli poistuttava joukostamme näin var-
hain? 

Olit edellisenä päivänä saanut tiedon siitä, 
että vaikea sairautesi oli hallinnassa kun kohta-
lokas tulppa kaatoi Sinut ja jouduit jättämään 
rakkaimpasi, omaisesi ja ystäväsi. 

Elämänkaaresi Isänmaan palveluksessa al-
koi rakuunana Lappeenrannassa, mistä tulit Suo-
menlinnaan Merisotakoulun kadetiksi. Rannik-
kotykistöpal veluksesi aloitit vänrikkinä Kirkon-
maassa, minkä jälkeen monet kurssit ja siirrot 
toinen toistaan tärkeämpään tehtävään johtivat 
Sinut 47-vuotiaana Rannikkotykistön tarkasta-
jaksi. 

Sinun uraasi sisältyi aselajin sodanjälkeinen 
pula-aika säästötalkoineen ja asunto-ongelmi-
neen, tilanteen kohentuminen ja aselajin huima 

kehittyminen sille tasolle, missä se nyt on. Olit 
ilmiselvästi tyytyväinen uravalintaasi! 

Ammattitaitoisena, jäyhän oloisena ja inhi-
millisenä sotilaana olit alaistesi arvostama joh-
taja. Olithan lisäksi yksi niistä harvoista päälli-
köistä, joka piti perheensä mukana linnakkeella 
edistäen pienen yhteisön yhteenkuuluvaisuutta. 

Jäätyäsi eläkkeelle muutit luonnon ystävänä 
Vihtiin metsän kupeeseen. Siellä Sinulla oli 
tilaisuus samoilla ja seurata luonnon muuttu-
mista, ruokkia lintuja ja olla huolissasi kasvul-
lisuuden turhasta tärvelemisestä. 

Istuimme kerran kesämökkisi saunan por-
tailla katselemassa järven pintaan heijastuvaa 
iltahämyä. Kuunnellessamme luonnon äänettö-
myyttä Sinä ihmettelit: "Onkohan tämä luonto, 
sen kauneus ja hiljaisuus samaa kuin Jumalan 
olemassaolo." 

Nyt Sinä sen varmasti tiedät. 

Ystäväsi Ahti Tukiainen 
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pintomatka Yhdysvaltoihin 
Ove Enqvist 

Naval Amphibious School Little Creek, USA. 

Allekirjoittaneella oli Maanpuolustuksen kannatussäätiön myöntämän apurahan turvin 14.-24.10. 
1993 mahdollisuus tehdä opintomatka Yhdysvaltoihin. Matkaan sisältyi viikon kurssi maihinnou-
suoperaatioiden perusteista sekä tutustuminen Yhdysvaltojen 1950-luvulla romutetun rannikonpuo-
lustuksen jäänteisiin. 
Tässä käsittelen vain matkan yleisiä asioista. Pyrin lehtemme jossakin tulevassa numerossa kerto-
maan tarkemmin maihinnousuoperaatioista. 

Matkan järjestelyt 

Ajatus kurssin käymisestä USA:ssa taisi ensim-
mäisen kerran käydä mielessäni, kun työni puoles-
tajouduin tutkimaan maihinnousun rakennetta erää-
seen projektiin liittyen. Ohjesääntömme eivät anta-
neet kovinkaan paljon apua kysymyksiini. Keskus-
telin varovasti eri ihmisten kanssa asiasta tarkem-
min tietämättä, mitä oikein hain. Keskustellessani 
everstiluutnantti Veikko Pentin kanssa selvisi, että 
hän oli vuoden Amerikan matkallaan käynyt muun 
muassa Naval Amphibious School-nimisessä op-
pilaitoksessa. Laitoksen esitteestä löytyi sopivia 
maihinnousua koskevia kursseja. Yhdysvaltain 
sotilasasiamies selvitti kurssien hinnat ja sain Yh-
dysvalloistailmoituksen että olisin tervetullut opis-
kelemaan Norfolkiin Naval Ampibious Schooliin. 

Alkuperäisen keväällä 1993 laaditun aikatau-
lun mukaan osallistuisin kurssille vuoden 1994 
keväällä. Tässä vaiheessa ei ollut tiedossa kurssin 
rahoittajia. Olin jo ennen kuin minut oli toivotettu 
tervetulleeksikaan aloittanut apurahojen anomisen, 
mutta vielä kesällä ei ollut rahoista tietoakaan. 
Uutta vauhtia matka sai, kun kesällä ilmoitettiin 
että voisin tulla jo syksyllä 1993. Vahvistus tulos-

tani piti antaa suhteellisen nopeasti, mutta onneksi 
samoihin aikoihin Maanpuolustuksen kannatus-
säätiö ilmoitti myöntäneensä minulle apurahan, 
joka kattoi pääosan arvioiduista kustannuksista. 

Kurssi 

Kurssipaikkakunta, Little Creek, Norfolk, sijaitsee 
noin 250 km Washingtonista etelään. Saavuin kurs-
sipaikkakunnalle torstaina 14.10. Perjantaina tu-
tustuin yhteysupseerini kapteeniluutnantti Don 
Robbinsin opastuksella alueen sotilastukikohtiin, 
hoidin käytännön järjestelyt sekä suoritin pakolli-
sen kielikokeen. 

_ V 
COAST ARTILLERY™ 

Eräs tie Fort Storyssa. 
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sun perusteet), eteni johdonmu-
kaisesti perusteiden kautta suun-
nitteluun ja lopuksi varsinaiseen 
toteutukseen. Moneen kertaan 
todettiin, että maihinnousu on 
kaikkein monimutkaisin sotatoi-
mi mitä voidaan ajatella. 

Iltaisin käväsin yleensä kau-
passa tai pienellä kävelyllä en-
nen kuin palasin huoneeseeni 
opiskelemaan. 

Kurssin päättäminen kurssi-
todistusten jakoineen oli perjan-
taina 22.10 noin kello 14.00. Osa 
oppilaista tulisi vielä toiseksi vii-
koksi, jolloin oli tarkoitus käy-
tännössä suunnitella maihinnou-
su. Itse olin luopunut tästä vaih-
toehdosta muun muassa kustan-
nussyistä. Minulla ja CIA-mie-
hellä oli päättäjäisten jälkeen ti-
laisuus tutustua maihinnousu-
alukseen (LSD 44). Tämä kruu-

LCU on yleisimpiä maihinnousualuksia. 

Viikonloppuna tutustuin tut-
tavieni opastuksella alueen näh-
tävyyksiin ja erityisesti alueen 
linnoituksiin ja rannikkotykistö-
pattereihin. 

Kurssi alkoi maanantaina 
18.10. Opetus tapahtui luokkati-
loissa poislukien yhden iltapäi-
vän tutustumista maihinnousu-ja 
ilmatyynyaluksiin. Kurssilla oli 
14 oppilasta, joista yksi oli nais-
puolinen toimiupseeri ja yksi si-
viilimies CIA:sta. Ainakin yksi 
oppilaista oli reserviläinen. Mo-
nella oppilaalla oli aikaisempia 
kokemuksia maihinnousuoperaa-
tioista. 

Päivä alkoi kello 7.30 ja päät-
tyi 16.00 tai 16.30. Joka aamu oli 
monivalintakoe edellisen päivän 
asioista. Hyväksytyn rajaksi il-
moitettiin 75%. Ainakin kaksi 
kertaa joku sai ala-arvoisen. Itse 
onnistuin yli odotuksieni kun sain 
kokeissa 90-92%. 

Kurssilla noudatettiin jaettua 
noin 600-sivuista opintomonis-
tetta. Lisäksi jaettiin kymmen-
kunta muuta monistetta oheislu-
kemiseksi. Jokaisesta oppitunnis-
ta oli monisteessa selvästi ilmoi-
tettu tunnin tarkoitus ja 3-6 ope-

tustavoitetta. 
Lounas nautittiin joko jossa-

kin lähialueen lukuisista hampu-
rilaispaikoista tai omassa työhuo-
neessa tai luokassa eväitä syö-
den. Joka torstai on koululla hot 
dog sale, jossa muutamat upsee-
rit grillaavat makkaroita pihalla 
ja myynti tapahtuu käytävällä. 
Lisäksi on "snack-room", josta 
saa sämpylöitä ja makeisia. Tu-
pakointi ja syöminen tunnilla oli 
kielletty, mutta todettiin, että jos 
syöminen ei ole liian äänekästä 
se sallitaan. 

Oppitunnit toteutettiin hyvin 
paljon tietokonegrafiikkaa käyt-
täen ja siirtoheittimellä sekä dioil-
la. Silloin tällöin todettiin, että 
teksteissä ja kuvissa oli vanhoja 
asioita mutta niiden korjaaminen 
veisi hyvin kauan (kuukausia), 
koska ne pitäisi lähettääjonnekin 
korjattaviksi. Opetuksessa käy-
tettiin hirvittävän paljon lyhen-
teitä ja heitettiin usein vitsejä se-
kaan. Moni opettaja joi kahvia tai 
limsaa opettaessaankin. Tahti oli 
kova. Tunnin lopussa kysyttiin 
aina "onko kysymyksiä." 

Opetettava aihe, amphibious 
operations (lähinnä maihinnou-

m-

Ilmatukialusta (vas) on joskus 
vaikea erottaa maihinnousu-
aluksesta (oik). 

Kirjoittaja tutustumassa 
ilmatyynyalukseen LCAC 
(lausutaan "elkäk" ). 
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nasi mielenkiintoisen viikon. 

Tutustuminen 

Liityin muutama vuosi sitten 
amerikkalaiseen Coast Defense 
Study Groupiin, mikä vastaa lä-
hinnämeidän rannikkotykistökil-
toja. Kaksi seuran jäsentä, Char-
lie Robbins ja Dave Kirschner, 
näyttivät minulle kahtena viikon-
loppuna Norfolk-alueen ja Wa-
shington-alueen vanhoja linnoi-
tuksia, linnakkeita ja sotamuse-
oita. Samalla sain aimo annok-
sen tietoutta Yhdysvaltojen his-
toriasta. 

Norfolkin alueella kävimme 
muun muassa Fort Storyssä, Fort 
Monroessa ja veneretkellä Nor-
folk-New Hamptonin alueella. 
Veneretkeen kuului mereltä päin 
tutustuminen Norfolk Naval Sta-
tioniin, joka tiettävästi on USA:n 
suurin sotasatama. Lisäksi oli tar-
koitus käydä maissa pienessä Fort 
Woolissa, joka on rakennettu 
keinotekoiselle saarelle. Sääkui-
tenkin esti rantautumisen. 

Washingtonin ympäristössä 
tutustuimme muun muassa Aber-
deenin koeampuma-alueeseen 
sekä Fort McHenryyn Baltimo-
ressa. Aberdeen on kuin meidän 
kenttätykistömuseomme ja pans-
sarimuseomme yhdistettyinä ja 
lisättynä muutamalla erikoisella 
laitteella, joita oli kaksi rautatie-
tykkiä ja saksalainen V-2. Lisäk-
si alueella on hyvä taisteluväli-
nemuseo. Fort McHenry on 
USA:n tunnetuimpia linnoituk-
sia muun muassa sen takia, että 

siellä kirjoitettiin USA:n kansal-
lislaulu. 

Washingtonin alueella kä-
vimme muun muassa Fort War-
dissa, Fort Washingtonissa ja 
Navy Museumissa sekä Navy 
Yardin ulkonäyttelyssä. 

Yleisiä havaintoja 
matkalta 

Jako eri henkilöryhmien välillä 
varuskunnissa oli ainakin asun-
tojen osalta suuri. Parhaat asun-
not ja alueet oli korkeimmilla 
upseereilla, seuraavat seuraavak-
si korkeimmilla jne. Sekaisin ei 
kuulemma asuta. 

Varuskunnissa oli toisaalta 
huolehdit tu asukkaiden mitä 
moninaisimmista tarpeista. Oli 
golfratoja, ratsastustalleja, per-
heneuvontatoimistoja, varuskun-

tien omia kauppoja josta henki-
lökunta sai alennusta sekä kirk-
kojajne. Varuskunnat olivat kuin 
pieniä kaupunkeja. Vartiointi oli 
yllättävän vaatimatonta. Tämän 
totesi yhteysupseerinikin. Portil-
la saattoi seistä siviilivartioliik-
keenmies. Periaatteessa piti näyt-
tää henkilökortti portilla. Käy-
tännössä näitä ei kovin tarkkaan 
katsottu. 

Yhteenveto 

Matka oli monessa mielessä opet-
tava. Kurssilla opetettujen asioi-
den lisäksi sain käsittääkseni ai-
nakin jonkinlaisen kuvan USA:n 
historiasta ja varuskuntaelämäs-
tä. Samalla todennäköisesti kie-
lelliset valmiuteni parantuivat. 
Voin vilpittömästi suositella kurs-
sia muillekin. • 

Vain harvassa paikassa on enää tykkejä jäljellä (Fort Monroe). 

' rannikkotykin tuliasema ja ainoa USA.ssa jäljelläoleva tykki Aberdeenin museossa. 
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YOKKAAJAN 
LIIKKUVUUS 

Taistelun kuva rannikolla - Osa 3 

Maihinnoususotatoimessa ei 
enää ole yksiselitteisesti kysymys 
mereltä suunnatusta hyökkäyk-
sestä rantaa puolustavaa 
vihollista vastaan, kuten oli vielä 
II MS:ssa. Asejärjestelmien 
kehittymisen myötä puolustajan 
parantuneet mahdollisuudet 
torjua hitaissa aluksissa suori-
tettava avoin merellinen hyökkä-
ys pakottavat muuttamaan ja 
kehittämään maihinnousutaktiik-
kaa ja edelleen sen vaatimaa 
kalustoa. 
Majuri Veijo Taipalus jatkaa 
lehtemme numeroissa 1 ja 2193 
julkaistua sarjaa. 

Nykyaikaiselta maihinnousijalta 
vaaditaan huomattavaa jousta-
vuutta joukkojen käytössä ja 
suuntaamisessa. Tällöin muodos-
tuu tiedustelun, johtamisjärjes-
telmän ja tul ivoiman lisäksi 
erääksi onnistumisen avainteki-
jäksi joukkojen liikkuvuus. 

Maihinnousijan liikkuvuu-
teen vaikuttavat merkittävimmin 
sen käytössä oleva aluskalusto, 
lentokalustoja amfibioajoneuvo-
kalusto. Tässä artikkelissa tar-
kastellaan kyseisen kaluston ny-
kytilaa ja kehitysnäkymiä eri 
maissa. Tarkastelun ulkopuolel-
le on jätetty tavanomaiset mante-

reella käytettävät miehistönkul-
jetusvaunut. 

HYÖKKÄÄJÄN 
ALUSKALUSTO 

Maihinnousussa käytettävä 
aluskalusto jaetaan varsinaiseen 
maihinnousukalustoon ja kaup-
palaivastosta käyttöön otettavaan 
aluskalustoon. Maihinnousuka-
lusto jaetaan edelleen maihin-
nousutukialuksiin, maihinnousu-
laivoihin ja maihinnousuvenei-
siin. Tällöin jakoperusteena on 
alusten kuljetuskyky. Maihinnou-
sutukialus kykenee kuljettamaan 

•t 
_rT 

M 

Syksyllä 1988 Ukrainassa pidetyn maihinnousuharjoituksen joukkoja rantautumassa 
PT-76 amfibioajoneuvoilla. Taustalla kaksi Polnochny-luokan maihinnousuakusta. 
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henkilöstöä, kalustoa ja pienem-
piä maihinnousualuksia. Maihin-
nousualus kykenee kuljettamaan 
henkilöstöä ja kalustoa. Maihin-
nousuvene kykenee kuljettamaan 
yleensä vain henkilöstöä. 

Jakoperusteena voidaan pitää 
myös alusten runkorakennetta. 
Tällöin maihinnousukalusto voi-
daan jakaa uppoumarunkoisiin 
aluksiin ja muihin runkoratkai-
suihin perustuviin aluksiin. Vii-
meksi mainittuja ovat mm. ilma-
tyynyalukset, sivuvallialukset, 
maaefektialukset (WIG = wing-
in-ground-effect) ja sukellusve-
neet. 

Oman kalustoryhmänsä muo-
dostavat maihinnoususotatoi-
messa käytettävät raivaajat ja 
maihinnousuajoneuvot. 

Tarkastel taessa kehitteillä 
olevia alustyyppejä on muistet-
tava, että alustyypin kehittämi-
nen vie aikaa 10 -15 vuotta. Kun 
kehitystyö on tehty ja piirustuk-
set ovat valmiit, kestää länsimais-
sa aluksen rakentaminen noin 1,5 
vuotta. Venäjällä vastaava aika 
on noin 3 - 4,5 vuotta. 

Venäjän taloudelliset vaike-
udet vaikuttavat merkittävästi sen 
alustuotantoon. Esimerkiksi pie-
tari lai sen Admiraltej skie-suurte-
lakan tuotannosta oli aikaisem-
min lähes 100 prosenttia sotalai-
voja, mutta nyt niiden osuus on 
vain 21 prosenttia ja ensi vuonna 
enää 5 prosenttia. 

Uppouma-alukset 

Tärkeimpinä tavoitteina mai-
hinnousualusten kehitystyössä 
ovat alusten kyky kuljettaa komp-
pania, pataljoona tai vastaava 
joukko kokonaisuutena varustei-
neen, purkamismahdollisuuksien 
parantaminen satamien ulkopuo-
lella sekä liikkuvuuden ja nopeu-
den parantaminen. 

Näiden lisäksi on helikopte-
reiden, lentokoneiden jailmatyy-
nyalusten lisääntynyt käyttö ai-
heuttanut tarpeen rakentaa yhä 
enemmän maihinnousutukialuk-
sia, jotka muistuttavat ulkonäöl-
tään pieniä lentotukialuksia. Ne 

kuljettavat kannellaan helikop-
tereita ja lentokoneita sekä telak-
kakannellaan ilmatyynyaluksia 
tai maihinnousuveneitä. 

Maihinnousutukialus kyke-
nee kuljettamaan telakkakannel-
laan yleensä 1 - 4 ilmatyynyalus-
ta tai maihinnousuvenettä, jotka 
voivat lähteä aluksesta ja nousta 
tukialukseen sen ollessa paikal-
laan tai sen liikkuessa enintään 
viiden solmun nopeudella. Aluk-
sen sisällä ajoneuvoja voidaan 
ajaa ajoneuvokansilta suoraan il-
matyynyaluksiin tai maihinnou-
suveneisiin. 

Iso-Britanniassa asiantuntijat 
pitävät maihinnousutukialuksen 
tärkeimpänä ominaisuutena ky-
kyä kuljettaa kokonainen kom-
mandoyksikkö (n.700 miestä) 
ajoneuvoineen ja varusteineen. 
Lisäksi aluksen tulee kyetä kul-
jettamaan rantautumisessa tarvit-
tava venekalusto sekä helikopte-
reita siten, että kaksi komppani-
aa (n. 300 miestä) kyetään siirtä-
mään kerralla. Aluksen tulee kye-
tä myös kuljettamaan Harrier-
koneita, mutta ei huoltamaan eikä 
täydentämään niitä. 

Ma ih innousua luska lus ton 
kehitys on kulkemassa kohti no-
peampia ja suurempia aluksia. 
Aluksen koon kasvaessa kasvaa 

yleensä myös sen syväys. Näin 
ollen myös sen rantautumiskyky 
heikkenee ja riippuvuus väyläs-
töstä kasvaa. Tämä aiheuttaa tar-
peita kuljettaa mukana vene- ja 
ponttonikalustoa joukkojen ja 
materiaalin rantautumisen mah-
dollistamiseksi. 

Yhdysvalloissa on aluksia 
kehitettäessä vaatimuksena, että 
maihinnousun koko ensimmäi-
sellä portaalla on kyky liikkua 20 
solmun nopeudella. Nykyisin 
käytössä olevien alusten nopeu-
det vaihtelevat 1 6 - 2 0 solmun 
välillä. 

Alusten tykistöaseistus on 
p ien ika l i iper i s ta , va ihde l len 
yleensä 50 - 100 millimetrin vä-
lillä. Maihinnousualusten aseis-
tuksessa raketinheittimet ovat 
tulleet lähes vakioaseiksi. Rake-
tinheittimien kaliiperit vaihtele-
vat 51 millimetristä 140 milli-
metriin ja kantamat vaihtelevat 
1 0 - 2 0 kilometrin välillä. Muut 
aseet on tarkoitettu lähinnä ilma-
ja ohjustorjuntaan sekä pintator-
juntaan merellä. 

Stealth-alukset 

Ruotsalainen kokeilualusalus 
"Smyge" ja amerikkalainen "Sea 
Shadow" edustavat alustyyppejä 

"Sea Shadow". USA:ssa kokoeilukäytössä oleva stealth-alus. 
Aluksen kehittäminen on tullut maksamaan noin 245 miljoonaa 
dollaria. 
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joiden avulla on tarkoitus hank-
kia uutta tietoa sota-alusten ke-
hittämiselle. 

Alusten omaperäisillä ratkai-
suilla tutkitaan mahdollisuuksia 
vähentää alusten havaittavuutta 
tutkalla, magneettisilla sensoreil-
la, lämpökuvalaitteilla ja optisil-
la havaintovälineillä. Tämän li-
säksi aluksilla hankitaan tietoa 
SES-alusten ominaisuuksista. 

Ratkaisuina on käytetty mm. 
tutkasäteilyä absorboivaa pinta-
materiaalia, vesisuihkupropulsio-
ta sekä eri antenni- ja asejärjes-
telmien "piilottamista" kannen 
alle. 

Noin 30 metrin mittainen 
Smyge on rakennettu kevlarilla 
ja lasikuidulla vahvistetusta muo-
vista ja se saavuttaa yli 50 sol-
mun huippunopeuden. Aluksen 
syväys "perinteisessä ajossa" on 
1,9 metriä ja "ilmatyynyajossa" 
0,7 metriä. 

I lmatyynyalukset 

Ilmatyynyaluksen etuina verrat-
tuna uppouma-alukseen voidaan 
pitää sen suurta nopeutta (50-80 
solmua), riippumattomuutta väy-
listä, matalaa herätetasoa niin 
magneettisesti, akustisesti kuin 
paineenkin osalta sekä osittaista 
tunteettomuutta vedenalaisille 
räjähdyksille. 

Haittapuolina ovat ilmatyy-
nyaluksen korkea hankintahinta, 
korkeat ylläpitokustannukset , 
äänekkyys, aluksen muodostama 
roiskepilvi ja tärkeimpänä vielä 
toistaiseksi alhainen kuljetusky-
ky. Lisäksi haittana on alusten 
aseettomuus ja vaikea käsiteltä-
vyys. Alusta on vaikea peruuttaa 
ja jos laite vioittuu maissa, on se 
ehkä hylättävä, koska 80 - 90 
tonnia painavaa ilmatyynyalusta 
on lähes mahdotonta hinata mais-
sa. 

I lmatyynyalus t a r j oaa 
jous tavuut ta 

Yhdysvalloissa on arvioitu, että 
73 % maailman rantaviivasta on 
ilmatyynyaluksille sopivaa mai-

hinnousurantaa ja vain 17 % up-
pouma-aluksille sopivaa. Tämä 
yhdistettynä ilmatyynyaluksen 
nopeuteen mahdollistaa maihin-
nousun suuntaamisen puolusta-
mattomalle alueelle ja yllätyk-
seen pääsemisen. 

Suomen oloissa edellä mai-
nitut lukemat eivät vastaa todel-
lisuutta. Rikkonainen saaristo, 
karikot ja metsäiset rannat rajoit-
tavat huomattavasti ilmatyynya-
luksenkin rantautumismahdolli-
suuksia. 

Hyökkää jän on kuitenkin 
mahdollista valita rantautumis-
alue purkamalla ilmatyynyaluk-
set puolustajan asekantaman ul-
kopuolella ja suuntaamalla hyök-
käys edullisille maihinnousuran-
noille. Purkamalla tukialukset 40 
kilometrin päässä voi hyökkääjä 
suunnata joukkonsa mihin tahan-
sa 70 kilometriä leveälle ranta-
alueelle noin 50 minuutissa. Esi-
merk ik s i amer ikka l a i s en 
LCAC:n toimintasäde on noin 
370 km, venäläisen Aist-luokan 
vastaavasti 650kmjaLebed-luo-
kan noin 180 km. 

Ilmatyynyaluksia on kokeil-
tu miinanraivaus-, huolto- ja val-
vontaversiona. Huolto- ja mii-
nanraivaustoiminnasta on myön-
teisiä kokemuksia, mutta valvon-
tatoiminta ei nykyisillä sensori-
järjestelmillä ole onnistunut. 

"Sivuvall ialukset" 

"Sivuvallialus" (SES=surface-
effect-ship) on eräs sovellus il-
matyynyperiaatteesta. Kyseessä 
on kaksirunkoinen alus (katama-
raani), jossa runkojen väliin muo-
dostetaan ilmatyyny. Uppouma-
aluksiin verrattuna sivuvallialus 
kykenee kulkemaan matalammis-
sa vesissä (ks. Smyge). 

Muita SES-aluksen etuja ovat 
suuri nopeus, matala polttoaineen 
kulutus, suuri toimintasäde, ma-
tala herätetaso ja mahdollisuus 
suuren kansitilaan. SES-aluksia 
on suunniteltu mm. miinantor-
juntaan, nopeiksi vartioveneiksi, 
ohjusveneiksi ja suto-veneiksi. 
Yhdysvalloissa ja Saksassa on 

lisäksi suunniteltu maihinnousu-
tukialuksen rakentamista sivuval-
liperiaatteella. 

Norjan kuninkaallinen laivas-
to on tehnyt Kvaerner Mandal i lta 
tilauksen yhdeksästä SES-aluk-
sesta. Näistä neljä varustetaan 
miinanetsijöiksi ja viisi raivaa-
jiksi. Kyseinen alusluokka on 
nimeltään Oksoy-luokan miinan-
torjunta-alus. Alus on 55 metriä 
pitkä, syväys normaaliajossa on 
2.15 metriä ja "ilmatyynyajossa" 
vain 0.87 metriä. Uppoumaltaan 
350 tonnin alukselle saatiin SES-
rakenteella 70 % enemmän kan-
sitilaa kuin vastaavalla perintei-
sellä yksirunkoaluksella. 

Saksalainen Blohm+Voss on 
rakentanut ja kehittänyt SES-
aluksia siviilikäyttöön. Viime 
vuonna yhtiö teki kokeita soti-
laallisille alusversioille. Kokeis-
ta saatiin niin hyviä tuloksia, että 
yhtiö on tarjonnut alusta sotilas-
viranomaisille. 

SES-aluksen matkustajalii-
kenteeseen tarkoitettua versioita 
voi jokainen käydä katsomassa 
Helsingin eteläsatamassa. Sieltä 
löytyy Helsingistä Tallinnaan lii-
kennöivä Norjan lipun alla pur-
jehtiva San Pietro -katamaraani. 

Wing-in-ground-effect 

Maaefektialus (ekranoplan), jota 
entisessä Neuvostoliitossa on 
kehitetty jo vuosia, muistuttaa 
ulkonäöltään lentokonetta, mut-
ta se lentää hyvin lähellä meren 
pintaa saaden osan nosteestaan 
meren pinnasta. Ekranoplanin 
länsimaisten lähteiden kuvaama 
versio on varustettu tutkalla, 30 
mm:n tykillä katolla ja merijal-
kaväen tunnuksella pyrstössä. 
Laitteelle luvattiin nopeutta 400 
km/h ja kuljetuskykyä versiosta 
riippuen 100 - 300 henkilöä tai 
kahdeksan ajoneuvoa. 

Ekranoplanin kehittämisen ja 
rakentamisen jatko on kuitenkin 
epävarma johtuen korroosio-on-
gelmista ja suuresta polttoaine-
kulutuksesta, joka vähentää kul-
jetuskykyä ja toimintasädettä. 
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Maihinnousuajoneuvot 

Uivat maihinnousuajoneuvot, joi-
ta ovat tela- tai pyörävetoiset ke-
vyesti panssaroidut ajoneuvot, ovat 
perinteisesti olleet vedessä liikku-
essaan liian hitaita. Ne ovat yleen-
sä saavuttaneet vedessä 6 - 8 sol-
mun nopeuden. Näin ollen ne ei-
vät sellaisenaan sovellu esim. Yh-
dysvalloissa kehiteltyyn over-the-
horizon -hyökkäykseen (OTH). 

Yhdysvalloissa onkin kehit-
teillämaihinnousuajoneuvojoka 
saavuttaisi vedessä noin 20 sol-
mun nopeuden (AAAV = Ad-
vanced Amphibious Assault Ve-
hicle). AAAV on maalla telave-
toinen ja vedessä se kulkee vesi-
suihkulaitteen voimalla. Vedes-
sä telat nostetaan pohjalevyjen 
suojaan, jolloin ajoneuvo saa 
hyvät liukuominaisuudet. Vesis-
tötesteissä ajoneuvo on saavutta-
nut jo 34 kilometrin tuntinopeu-
den (noin 18 solmua). Ajoneu-
vossa on kolmen hengen miehis-
tö ja se kykenee kuljettamaan 15 
sotilasta varusteineen. 

AAAV:n on tarkoitus korva-
ta Yhdysvaltain merijalkaväellä 
käytössä olleet AAV-7A1 -ajo-
neuvot. Jälkimmäisiä ajoneuvo-

ja merijalkaväellä on kaikkiaan 
1300kappaletta. AAV-7AI -ajo-
neuvo on kevyesti panssaroitu ja 
se on varustettu 12.7 mm koneki-
väärillä ja 40 mmm automaatti-
sella kranaatinheittimenä. 

Amfibioajoneuvoilla on ylei-
sesti ottaen hyvä maastoliikku-
vuus, vaikka se ei vastaakaan 
muiden miehistökuljetusvaunu-
jen ominaisuuksia. Amfibioajo-
neuvojen kokoa olisi pienennet-
tävä ja panssarointia vahvennet-
tava. jotta ne vastaisivat niille 
mantereella asetettavia vaatimuk-
sia. Tämä ei kuitenkaan ole mah-
dollista laskematta ajoneuvojen 
kuljetuskyvylle ja kelluntaomi-
naisuuksille asetettuja vaatimuk-
sia. 

Raivaa ja t 

Raivaajien osalta kehitystyössä 
pyritään yhä pienentämään alus-
ten herätetasoja käyttämällä ra-
kenteissa alumiinia ja lujitemuo-
via sekä propulsiona suihkuveto-
laitetta. Jatkossa kaikki raivaajat 
tultaneen varustamaan miinanet-
sintäsonareilla ja kauko-ohjatta-
villa miinanetsintä- ja raivaus-
laitteilla. Raivaajien ja miinan-

torjunnan kehitysnäkymiä tarkas-
tellaan enemmän seuraavassa 
numerossa. 

ILMAKULJETUKSET 

Helikopter imaahanlaskut 

Kun maihinnousu pyritään suo-
rittamaan yllätyksenä alueelle, 
jonka puolustus on heikko, on 
joukot kuljetettava kaukaa, mut-
ta silti nopeasti. Siihen tarjoaa 
parhaat mahdollisuudet ilmatyy-
nyaluksen ohella helikopteri. 

Yhdysvaltain merijalkaväel-
lä on oma helikopterikalusto, jol-
la ensimmäisen portaan joukkoja 
ja kalustoa kuljetetaan maihin. 
Helikoptereiden kuljetuskyky 
vaihtelee 25 ja 56 sotilaan välillä. 
Kuljetushelikoptereiden nopeu-
det vaihtelevat välillä 250 ja 300 
kilometriä tunnissa. Toimintasä-
teet ovat maksimissaan 900 kilo-
metriä. 

Yhdysvalloissa ainoa raskaan 
kaluston kuljetukseen soveltuva 
helikopteri on CH-53E Super 
Stallion. Helikopteri kykenee 
kuljettamaan 155 mm M198 hau-
pitsin tai kevyen panssariajoneu-
von. Yhdysvaltalaisten kevyem-

Sikorskyn CH-53E Super Stallionilla on USA:n helikoptereista suurin kuljetuskapasiteetti. Sillä 
voidaan kuljettaa 16 toimin kuorma ja siihen mahtuu 55 sotilasta varusteineen. 
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V-22 Osprey. Kone on pitkään ollut merijalkaväen toivelistalla. 
Taloudellisista vaikeuksista kärsineen projektin jatkosta päätettä-
neen marraskuussa. 

pää kuljetushelikopteria edustaa 
mm. CH-46 Sea Knight, joka 
kykenee kuljettamaan 25 sotilas-
ta varusteineen. 

V-22 Osprey t i l t-rotor 

Yhdysvaltain merijalkaväellä on 
pyrkimyksenä korvata keskiras-
kas kuljetushelikopterikalusto 
kääntyväroottorisella V-22 Os-
prey -koneella. Ospreyn etuna 
olisi sen suurempi nopeus (510 
km/h) ja taloudellisuus käytössä. 

Amerikkalaisten ajatuksena 
on käyttää Osprey-koneita yllät-
täviin ja nopeisiin joukkojen 
maahanlaskuihin rantautumisalu-
eiden taakse ja sivustoille. Näillä 
joukoilla vallataan ja turvataan 
rantautumisalueet ilmatyynya-
luksille, joilla tuodaan maihin 
tarvittava lisävoima torjumaan 
puolustajan vastahyökkäykset 
rantautumisalueelle. 

Alkuperäisenä tarkoituksena 
oli hankkia merijalkaväelle 507 
MV-22 -konetta, ilmavoimille 
erikoisoperaatioihin tarkoitettu-
ja CV-22 -koneita 55 kpl ja meri-
voimien pelastuspalveluun tar-
koitettuja H V-22 -koneita 50 kpl. 

Hankinta on ollut pitkään ta-
loudellisissa vaikeuksissa. Os-
preyn kohtalosta lienee kuiten-
kin jo päätetty lehden tultua pai-
nosta, koska Pentagonissa ko-
koonnutaan marraskuussa päät-
tämään, paljonko koneita hanki-
taan vai hankitaanko ollenkaan. 

Venäläinen 
maahanlasku tak t i ikka 

Venäjällä ei merijalkaväellä ole 
omiahelikopteriyksiköitä. Lisäk-
si maihinnousualusten helikop-
terikuljetuskyky on hyvin pieni. 
Mantereelta suoritettavia heli-
kopterimaahanlaskuja maihin-
nousuun liittyen harjoitellaan 
kuitenkin yhdessä merijalkavä-
en kanssa. Maihinnousua tuetaan 
rintaman ilma-armeijan lentoka-
lustolla ja -joukoilla. 

Kuljetushelikopterikalustona 
Venäjällä on käytössä mm. Mi-6 
Hook, jonka kuljetuskyky on 70 

sotilasta sekä Mi-8 Hip, jonka 
kuljetuskyky on 24 sotilasta. 
Kuljetuksia suojaamaan käyte-
tään Mi-24 Hind -kalustoa. 

Venäläisen helikopterimaa-
hanlaskun kuljetukseen liittyen 
lentoreitin ilmatorjunta lamaute-
taan tykistöllä, kiinteäsiipisillä 
rynnäkkökoneilla tai rynnäkkö-
helikoptereilla. 

Kuljetushelikopterit lentävät 
noin 50 - 100 metrin korkeudella 
rynnäkköhelikoptereiden saatta-
mana. Rynnäkköhelikopterit vas-
taavasti suojataan kiinteäsiipisil-
lä koneilla. Maahanlaskualue on 
yleensä ennen kuljetusta "puh-
distettu" vihollisesta mutta sii-
hen käytetään tarvittaessa kulje-
tusta saattavia rynnäkköhelikop-
tereita. 

Taktisessa maahanlaskussa 
tavoitealue on yleensä oman ty-
kistön kantaman etäisyydellä etu-
linjasta. Pataljoona voidaan las-
kea niinkin syvälle kuin 35 - 50 
km etulinjasta. Merkitsevänä te-
kijänä on kuitenkin maarintaman 
mahdollisuudet ottaa yhteys maa-
hanlaskettuun joukkoon viimeis-
tään 2 vrk:n kuluessa. 

Esimerkiksi yhden moottoroi-
dun jalkaväkipataljoonan maa-
hanlaskuun tarvitaan yhteensä 24 
- 26 helikopteria; 15 x Hip mie-
histön kuljetukseen, 5 x Hook 
kalustoa varten ja 4-6 x Hind 
suojaamiseen ja tulitukeen. Pa-
taljoonan purkamiseen helikop-
tereista kuluu 10 - 15 minuuttia. 

Amerikkalaiset lähteet pitävät 
em. toimintaa hitaana. 

Helikopterit lentävät hyvin 
tiukassa muodostelmassa, vain 3 
- 4 roottorin lavan etäisyyttä toi-
sistaan. Mikäli 15 Hip-helikop-
teria laskeutuvat yhtäaikaa, tar-
vitsevat ne noin 500 m x 500 m 
kokoisen laskeutumisalueen. 

Lentokonekul je tukset 

Vaikkakin helikopterimaahanlas-
ku on yleistynyt joukkojen kulje-
tuksessamaihin, pidetään useim-
missa maissa silti yllä ja koulute-
taan laskuvarjojoukkoja, jotka 
pudotetaan kohdealueelle kulje-
tuskoneesta tai helikopterista. 

Venäjän joukoissa laskuvar-
jojoukkoja ovat ilmahyökkäys-
divisioonat ja -prikaatit (Air As-
sault Divisions). Joukot harjoit-
televat yhteistoiminnassa erikois-
joukkojen ja merijalkaväen kans-
sa. 

Venäjän laskuvarjojoukoilla 
on hyvä maaliikkuvuus ja taiste-
lukyky orgaanisella kalustollaan, 
joka pääosin muodostuu BMD-
runkoisesta panssariajoneuvoka-
lustosta. 

Päälentokalustona Venäjällä 
on IL-64 CANDID -kuljetusko-
ne, joka kykenee kuljettamaan 
140 sotilasta tai 40 tonnia kalus-
toa 4 800 kilometrin toimintasä-
teellä. 

Länsimaiset laskuvarjojouk-
kojen edustajat korostavat koh-
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dealueen tiedustelun merkitystä 
sekä ilmaherruuden saavuttamis-
ta ennen laskuvarjopudotusta. 

Hyppääjillä on varusteinaan 
pimeänäkölaitteet, panssarintor-
juntaohjuksia, ilmatorjuntaoh-
juksia ja kranaatinheittimiä. Vä-
littömän liikkuvuuden takaami-
seksi pyritään jo ensimmäisissä 
pudotuksissa pudottamaan myös 
ajoneuvoja. 

Lentokoneen lähestyminen 
pudotusalueelle tapahtuu noin 40 
-100 metrin korkeudessa. Keski-
määrä i se t pudo tusko rkeude t 
vaihtelevat eri maissa 100 ja 150 
metrin välillä. Päälentokalusto-
na länsimaissa on Lockheedin C-
130 Hercules. 

C-130 -koneitakäytettiin Per-
sianlahden sodassa taktisiin tais-
telualueen tuntumassa tapahtu-
viin joukkojen ja materiaalin kul-
jetuksiin. Rintaman läheisyydes-
sä käytettiin laskupaikkoina mm. 
maanteitä. Yhdysvalloissa otet-
tiin viime vuoden toukokuussa 
käyttöön 2000:s Hercules. Elin-
kaaren päätä ei vieläkään ole nä-
kyvissä, koska suunnitteilla on 
uusi Hercules 2, jossa olisi uusi 
kahden hengen ohjaamo sekä 
uudet moottorit. Valmistuspää-
tös edellyttää kuitenkin varmoja 
tilauksia, joita ei vielä ole. 

LOPUKSI 

Puolustajan parantuneet mahdol-
lisuudet hyökkäyksen torjuntaan 
meri- ja ilmatorjuntaohjusten, 
merimiinoittamisen sekä reser-
vien liikkuvuuden kehittymisen 
myötä ovat aiheuttaneet maihin-
noususotatoimen suori tuksen 
uudelleen arviointia. 

Aikaisemmasta puolustetul-
le rannalle suoritettavasta mas-
siivisesta maihinnoususta ollaan 
siirtymässäyllättävään, nopeaan, 
pimeällä ja huonolla säällä aloi-
tettavaan maihinnousuun. Mai-
hinnousu pyritään suuntaamaan 
heikoimmin puolustetulle ranni-
kon osalle. Varsinainen maihin-
nousualue saattaa olla jopa 40 
kilometriä leveä, mutta rantautu-

misalueet ovat pieniä ja erillään 
toisistaan. 

Painopiste on liikkuvuuden 
parantamisessa ja nopeuden li-
säämisessä rantautumisvaihees-
sa. Ilmakuljetteisten joukkojen 
määrä kasvaa jopa 2/3 koko en-
simmäisen portaan joukoista. 
Loput ensimmäisen portaan jou-
koista tuodaan maihin ilmatyy-
nyaluksilla ja amfibioajoneuvoil-
la. Kehitystyö kohdistuu varsi-
naisessa maihinnoususotatoimes-
sa käytettävään kalustoon, mutta 
samalla kehittyvät merikoukka-
uksenjakommandohyökkäyksen 
tekniikka ja taktiikka. 

Satamat ja sillanpäät pyritään 
valtaamaan maahanlasketuilla 
joukoilla mantereelta päin. Jouk-
koja tuodaan sataman haltuunot-
tamiseen ja reservien vastahyök-
käyksen estämiseen myös ran-
tautumisalueen sivustoille ilma-
tyynyaluksin ja rantautumaan 
kykenevin maihinnousualuksin. 

Erikoisalusten, amfibioalus-
ten ja keinosatamien määrän ol-
lessa rajallinen on hyökkääjälle 
edelleen tärkeää saada haltuunsa 
mahdollisimman nopeasti toisen 
portaan ja jatkokuljetusten pur-
kamiseen soveltuvia satamia. 

Uppoumarunkoisilla aluksil-
la kuljetettavan materiaalin ja 
kaluston määrä tulee edelleen 
olemaan noin 90 % maihinnou-
sujoukon kokonaismateriaali-
määrästä. Jatkokuljetukset hoi-
detaan pääasiassa tavallisilla rah-
tialuksilla. 

Maalien nopeutuessa puolus-
tajalta vaaditaan yhä parempaa 
kykyä havaita ja tunnistaa maalit 
alueellaan. Nopeuden kehittymi-
sestä johtuvan tulitusajan lyhen-
tymisen vuoksi on jo varhaisessa 
vaiheessa kyettävä antamaan 
maalinosoi tus ja käyt tämään 
maalia vastaan ohjus- ja tykis-
töyksiköiden tulta. 

Hyökkääjän liikkuvuuden ja 
joukkojen toiminnan joustavuu-
den edelleen kehittyessä vaadi-
taan myös puolustajalta yhä pa-
rempaa kykyä muuttaa tulen käy-
tön painopistettä kehittyvän ti-
lanteen mukaan. Kehittämisen 
painopiste tuleekin selvästi suun-
nata liikkuvien asejärjestelmien 
hankkimiseen ja kehittämiseen. 

Seuraavassa osassa tarkastel-
laan mm. maihinnousua tukevaa 
pioneeritoimintaa ja miinantor-
juntaa merellä sekä näiden kehi-
tysnäkymiä. • 

USA:n ilmavoimilla on tarkoitus kehittää ilmakuljetuskykyään 
modernisoimalla C-5 Galaxyt (kuvassa) tai hankkimalla 120 kpl 
koelentovaiheessa olevia McDonnel Douglasin C-17 koneita. 
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os tuleekin kriisi -
miten merivalvonta? 

Everstiluutnantti Erkki Marttila 
palvelee tällä hetkellä Turun 
Rannikkorykmentin esikunta-
päällikkönä. Hän hoiti aikoi-
naan usean vuoden ajan 
merivalvontaa Pääesikunnan 
rannikkotykistötoimistossa. 

Maailma muuttuu. Tuorein uuti-
nen on Suomen aie ulottaa alue-
vesirajansa 12 meripeninkulman 
päähän uloimmista kareista j a 
luodoista. Samanla isen ratkai-
suun on j o a iemmin päätynyt 
Ruotsi. Itsenäistynyt Viro on so-
raäänistä huolimatta ilmoittanut 
samaa. Itäisellä Suomenlahdella 
päätynee Venäjä samaan. Ei siis 
ole ihme jos Suomikin. 

Suomenlahdella uusi asetel-
ma ei muuta merivalvonnan ti-
lannetta paljoakaan. Raja oike-
nee. Mutkat suoristuvat ja rajan 
vartiointi i lmeisesti selkiytyy. 
Kiinteä tu tka- ja aistivalvonta voi 
jatkua lähes entisin järjestelyin ja 
tehtävin. Tärkeissä kapeikoissa, 
Märketissä ja Merenkurkussa ra-
jat eivät muutu juuri yhtään, jo-
ten valvontakin voi ja tkua van-
hoilla opeilla. 

Hangosta länteen ja Pohjan-
lahdella aluevesirajan siirto sen 
sijaan vaikuttaa; raja pysyy kyl-
läkin vielä tutkaverkon havain-
toetäisyydellä, mutta kaikkoaa 
lähes kiinteän aistivalvonnan ta-
voittamattomiin. Asiaa ei paljon 
auttaisi suuri rahakaan - esimer-
k iks i p i m e ä t o i m i n t a v ä l i n e i t ä , 
joilla havainto- ja tunnistusetäi-
syys riittää 30 kilometriin ei lie-
ne myynnissä . Mer iva lvonnan 
keskeinen tehtävä: tunnistaa ra-
jan yli j a aluemerellä liikkuvat 

kohteet, joutuu uuden arvioinnin 
koh teeks i . T o s i m i e l e s s ä uusi 
aluevesiraja olisikin valvottavis-
sa ja vartioitavissa vain ulkovar-
tiolaivoin j a ilma-aluksin - siis 
niillä alueilla joilla raja todella 
siirtyy neljästä meripeninkulmas-
ta täyteen kahteentoista. Tämä 
lisää kustannuspaineita ja vähen-
tää valvonta-aikoja. 

Puolustusvoimien lakisäätei-
senä tehtävänä on aluevalvonta. 
Merivalvontaan osallistuu ran-
nikkotykistö ja merivoimat. Jo-
kahetkisen valvonnan tavoite on 
sekä luoda rauhan ajan tilanne-
kuva että mahdollistaa nopea siir-
tyminen kri isiajan valvontaan. 
Valvonnan johtokeskukset pyri-
tään sijoittamaan ja varustamaan 
niin, että niitä voidaan käyttää 
myös kriisitilanteessa. Tutkien ja 
muiden havaintovälineiden ke-
hittelyssä ja hankinnassa otetaan 
mahdoll isuuksien mukaan huo-
mioon elektronisen sodankäyn-
nin ja asevaikutuksen uhat. Rau-
han ajan valvonnan yksi tavoite 
on niinikään kouluttaa kriisiajan 
henkilöstöä. 

Viime aikoina on aluevalvon-
nan yleisjärjestelyistä tehty poli-
tiikkaa. Rajavartiolaitoksen roo-
lia on korostettu ja sen voimava-
roja on lisätty samalla kun puo-
lustusvoimat kamppailee määrä-
rahojen puutteessa. Puhe valvon-
nan päällekkäisyyksistä ei hevin 
taukoa, vaikka jo useaan kertaan 
on todettu, ettei päällekkäisyyk-
siä ainakaan Puolustusvoimien ja 
Rajavartiolaitoksen kesken ole. 
Lieneekö edessä tilanne, jossa 
Rajavartiolaitos todetaan ensisi-
jaiseksi valvontaviranomaiseksi 
j a puolustusvoimat sitä tukevak-
si ? 

Ei kai siinä mitään, jos soti-
laalliset näkökohdat otetaan riit-
tävästi huomioon. Vai käykö niin, 
että rajavartijat rakentavat resurs-

siensa puitteissa rauhan ajan val-
vontajär jestelmän ja Puolustus-
voimat pyrkii ylläpitämään sen 
rinnalla kri isiajan vaat imukset 
täyt tävää sys teemiä ikäänkuin 
"koipussissa?" 

Valvontajärjestelmän on kes-
tettävä kohtuudella elektronista 
häirintää. Olisiko m a a m m e kyky 
ja halu turvata puolueet tomuu-
tensa uskottavaa, jos koko tutka-
verkko olisi pimennettävissä ke-
vyellä rajojen ulkopuolelta suun-
nattavalla häirinnällä? Valvon-
nan on myös palveltava voima-
keinoin tapahtuvaa alueellisen 
k o s k e m a t t o m u u d e n to r jun taa , 
samoin varsinaista hyökkäyksen 
torjuntaa. Siviilimäinen laillisuu-
den valvonta ei aina riitä. Ei käy, 
että sotilaat olisivat rauhan aika-
na valvonnasta sivussa j a val-
vontavälineet "koipussissa". Voi-
siko tor juntakykyymme luottaa, 
jos operaattorit aloittavat näyttö-
laitteiden käytön harjoittelun vas-
ta sitten kun vieras sota-alusosas-
to on ylittänyt aluevesirajan? 

Asiat voidaan järjestää toki 
eri tavoin ja silti pärjätä ihan hy-
vin. Merivalvonnan valtakunnal-
lisen kokonaisjärjestelyn määrää 
varmaan osaksi poliittinen tar-
koi tuksenmukaisuus ja käytettä-
vissä olevat määrärahat. Puolus-
tusvoimat on kuitenkin ainoa, jon-
ka täyspäiväinen tehtävä on va-
rautuminen sotaan. Tämän vuoksi 
olisi oikein, j o s mer iva lvonta 
voisi avainalueilla ja tkua nyky-
järjestelyin. Tämä takaisi sen, että 
rannikkotykistölläkin olisi joka 
hetki käytössä tarvittava tilanne-
kuva, toimivat välineet j a har-
j a a n t u n u t va lvon tahenk i lö s tö . 
Vaikka merivalvonnan yleisjär-
jestelyjä muutettaisiinkin, tulee 
sotilaiden silti muistaa ikiomat 
tehtävänsä ja varmistaa omin toi-
menpitein, että valvonta jatkuu, 
vaikka tulisi kriisikin. • 
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Rannikkotykistön 
joukko-osastojen nistoriasarja 
V a r a a o m a s i h e t i ! 

T i l a a n y t , s a a t h i e n o t e d u t ! 
K ä y t ä o h e i s t a t i l a u s k o r t t i a t a i o t a y h t e y t t ä j o u k k o - o s a s t o i h i n n ä i n : 

SIRR/koultsto - PL 5 - 00861 HELSINKI puh (90) 161 4811 
TurRR/koul tsto - PL 5 - 20811 T U R K U puh (921) 695 111 
KotRPsto/koultsto - PL 5 - 48701 KOTKA puh (952) 281 333 
HanRPsto/koul tsto - PL 35 - 10901 HANKO puh (911) 6781 
VaaRPsto/koul tsto - PL 61 - 65101 VAASA puh (961) 326 2111 

T ILAAN KOKO SARJAN: 1+5 kirjaa 
• Saan koko sar jan hintaan 700,-
• Ti laukseni on ennakkot i laus, ja saan paluupost issa upean piirroksen 

Maksan s a r j a n Q y h t e n ä e ränäQne l j änä eränä å 175, 

T ILAAN S E U R A A V A T T E O K S E T 

• Yleinen osa 75,- (muun kirjan yhteydessä 50,-) 
• SIRR historia 145,-(ennakkot i laushinta 125,-) 
• TurRR historia 145,-(ennakkot i laushinta 125,-) 
• KotRPsto historia 145,-(ennakkoti laushinta 125 , - | 
• HanRPsto historia 145,-(ennakkot i laushinta 125 
• VaaRPsto historia 145,-(ennakkoti laushinta 125 

TILAAN T A U L U N 

• Aarne Nopsanen Mäki luodon patteri ampuu, 
taidepainojäl jennös 150,-

Nimi 

Lähios 

Post i to imip. 

•"«« ra™, 

Ko,kwi. C i ^ 
Ran"'kkon„„... 

0 

Palauta tämä ti lauskortti osoitteella 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y. 
c/o Kustannus Oy Suomen Mies 
Töölöntor inkatu 2 00260 HELSINKI 
puh (90) 496 189, fax (90) 492 058 

^ t s t c 

noin 1500 sivua 
ENNAKKOTILAAJAN EDUT 
Olet ennakkotilaaja, jos ehdit tilata KotRPston historian ennen 31.12.1993, HanRPstonja VaaRPs-
ton historiat ennen 31.6. 1994 ja rykmenttien historiat ennen 31.12. 1994. Saat yksittäiset historia-
teokset ennakkotilaajana hintaan 125,- ja koko sarjan 31.6. 1994 mennessä tilanneet saavat 
lisälahjana 150,- markan arvoisen upean taidepainojäljennöksen Aarne Nopsasen TK-kuvasta 
Mäkiluodon patteri ampuu. 
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annikkopuolustuksen 
liikkuvan tulivoiman 
kehitysnäkymiä 

Everstiluutnantti Ossi Kettunen 
piti Rannikonpuolustajien 
päivillä Vaasassa 14.8.1993 
mielenkiintoisen puheen, jonka 
aiheeksi hän oli valinnut 
"Rannikkopuolustuksen 
liikkuvan tulivoiman kehitysnä-
kymiä" , joka on aselajissamme 
noussut kehittämisen painopis-
tealueeksi. Aiheen ajankohtai-
suuden takia esitelmä esitetään 
tässä lyhennettynä. 

Tarkasteltaessa rannikkopuolus-
tuksen liikkuvan tulivoiman kehi-
tystavoitteita joudutaan, niinkuin 
muutoinkin asejärjestelmien ke-
hittämisen tarkastelussa, analysoi-
maan lähialueemme uhkakuvaa ja 
sen muutoksia. 

Voidaan hyvin perustellusti 
sanoa, että Neuvostoliiton hajoa-
minen ja siitä aiheutuneet soti-
laspoliittiset muutokset vaikut-
tavat koko etelärannikkomme 
puolustusjärjestelyihin syvälli-
sesti. Muutokset ovat myös py-
syviä eikä niiden todellista laa-
juutta voida vielä kokonaan edes 
nähdäkään. 

Rannikkoseutumme suhteelli-
nen osuus koko maamme talous-
elämästä on kasvanut vuosi vuo-
delta. Samalla tavoin tapahtunei-
den poliittisten muutosten vuoksi 
Pietarin alueen suhteellinen mer-
kitys on kasvanut Venäjällä sekä 
sotilaallisesti että talouselämän 
alueella. Kun saman aikaisesti 
Venäjän laivaston lukumäärä on 
pienentynyt Itämerellä on Saksan 
ja Naton laivaston suhteellinen 
osuus kasvanut muiden valtioiden, 

erityisesti Venäjän merelliseen 
voimaan nähden. Voidaan hyväl-
lä syyllä puhua koko Itämeren alu-
een voimatasapainon muuttumi-
sesta. Tämä muutos on tuonut vää-
jäämättä sotilaallista painopistettä 
lähemmäksi maamme ydinaluei-
ta. Tilannemuutoksenpaineetkoh-
distuvat erityisesti rannikkopuo-
lustuksen alueelle, sillä rannikol-
lamme on kyettävä jäykän torju-
vaan puolustukseen. Voidaan siis 
perustellusti sanoa, että rannikko-
puolustuksen suhteellinen merki-
tys puolustusjärjestelmämme osa-
na on kasvanut. 

Viime aikoina on julkisuudes-
sa keskusteltu paljon myös Ahve-
nanmaan puolustusjärjestelyistä. 
Tässä yhteydessä on helppo yhtyä 
niihin sotilaspoliittisiin arvioihin, 
joissa on korostettu Ahvenanmaan 
sotilaspoliittisen merkityksen kas-
vaneen ja samalla todettu, että on 
entistä merkityksellisempää, että 
Ahvenanmaan puolustuksesta vas-
taavat suomalaiset itse. Ahvenan-
maalle on tällä hetkellä sodan syt-
tyessä suunniteltu siirrettäväksi 
kaikkien aselajien joukkoja, joi-
den rungon muodostavat jalkavä-
kiyksiköt, kenttätykistöyksiköt 
sekä rannikkopuolustusjoukot. 
Näitä tukevat merivoimien ja il-
mavoimien yksiköt. Ahvenan-
maan puolustus on näin ollen myös 
hyvä esimerkki liikkuvien rannik-
kopuolustusjoukkojen ja niitä tu-
kevien tuliyksiköidentehtävistäja 
roolista. Näillä tuliyksiköillä luo-
daan painopistettä ja ulottuvuutta 
alueille, joilla kiinteä järjestelmä 
on joko heikko tai sitä ei ole. Sa-

malla saadaan puolustukseen sy-
vyyttä ja torjuntavoimaa. 

Vaasan Rannikkopatteristo 
edustaa tyypillisimmillään tällais-
ta tuliyksikköä. Lisäksi liikkuviin 
yksiköihin lasketaan kuuluvaksi 
myös ohjusyksiköt ja rannikko-
miinat. 

On selvästi nähtävissä, että tu-
levaisuudessa panostetaan huo-
mattavasti nykyistä enemmän liik-
kuviin asejärjestelmiin ja ne tule-
vat muodostamaan rannikkopuo-
lustuksen järjestelyissä yhä mer-
kittävämmän roolin. 

Tarkasteltaessa rann ikkotykis-
töpatteristojen keh i ttäm i starpe ita 
on nähtävissä, että viholliskuvas-
sa on tapahtunut huomattavia 
muutoksia aivan viime vuosina. 
Tällaisiahaasteitaovat esimerkik-
si maalien nopeuden kasvu ilma-
tyynyalusten ja helikoptereiden 
tullessa hyökkääjän asearsenaalin 
vakiokalustoksi sekä maahanlas-
kujoukkojen määrän kasvu. Maa-
hanlaskettavien joukkojen suhteel-
linen osuus on kasvanut 1 /3: sta 3/ 
4:aan ensiportaan joukoista. 

Meriammuntojen maalit ovat 
muuttuneet. Nykyään alukset on 
kehitetty siten, että ne sietävät en-
tistä paremmin sirpaleita ja osu-
mia. Lisäksi uusina maalityyppei-
nä ovat uivat panssaroidut ajoneu-
vot, jotka maaleina ovat erityisen 
pieniä ja kestävät hyvin asevaiku-
tusta. 

Kun rannikkotykistöpatteristo-
jen tehtäviin on lisäksi laskettu 
kuuluvaksi myös vastatykistötoi-
minnan, toimivathan ne myös kent-
tätykistön tapaan, kohdistuu tu-
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liyksiköiden, ampumatarvikkei-
den, tulenjohtovälineiden ja orga-
nisaation kehittämiseen varsin 
mittavia osittain ristiriitaisiakin 
haasteita. Olemme osittain pysty-
neet vastaamaan näihin kehityst-
rendeihin, mutta osa niistä riippuu 
edelleen käytettävissä olevasta ra-
hasta. 

Uhkakuvan muutokset edel-
lyttävät tulen tiheyden lisäämistä, 
joka saadaan aikaan organisoimal-
la patteristot 18-tykkisiksi. Tämä 
on mahdollista jo aivan lähivuosi-
na, jos tykistökaluston hankinnat 
etenevät suunnitellulla tavalla. 

Pelkästään tulen tiheyden kas-
vattaminenei riitä, vaan rannikko-
tykistön on oltava varsin vahvasti 
mukana myös yleisessä ampuma-
tarvikkeiden kehitysvirrassa ja 
panostettava kehitystyöhön. 

Nähtävissä on, että nykyaikais-
ten ampumatarvikkeiden kehitys-
työssä tulee erottumaan ainakin 
kolme kehityssuuntaa: 
- Kehitetään edelleen tehokasta ja 
pienen hajonnan omaavaa meri 
maalikranaattia, 
- kehitetään maaliin itsestään ha-
keutuvaa ampumatarviketta sekä 
- hankitaan kuorma-ammuksia. 

Ampumatarvikkeidenkehittä-
miseen liittyy oleellisesti myös sy-
tyttimien valintamahdollisuuksi-
en parantaminen. Herätesytyttimi-
en kehitys mahdollistaa automaat-
tisesti suunnattavien tykkien käy-
tön myös matalalla ja hitaasti len-
tävien i lmamaal ien torj untaan sekä 
sirpalekranaattien tehokkaan käy-
tön maa-ammunnoissa. Herätesy-
tyttimien kehitystyössä on aivan 
viime aikoina edistytty Suomessa 
hyvin lupaavasti. 

Maahanlaskujen torjunnan tu-
keminen edellyttää nopeaa tulen-
avausta ja patteriston tulen käyt-
töä tarvittaessa samanaikaisesti 
useaan maaliin. Tämä on mahdol-
lista uuden patterilaskimen avul-
la. Uusi patterilaskinjärjestelmä 
tulee myös rannikkotykistöpatte-
ristoihin palveluskäyttöön aivan 
lähivuosina. Koska laskimet ovat 
hajautettuna yksiköihin paranee 
joukon taistelunkestävyys ja me-
riammunnat on mahdollista am-

pua myös pattereittain samanai-
kaisesti useisiin saman maaliosas-
ton maaleihin. 

Tulenjohtokaluston kehittämi-
nen edellyttää uuden tutkakalus-
ton hankintaa, jossa parhaillaan 
on menossa perusselvitysvaihe ja 
jossa otetaan huomioon myös liik-
kuvien tuliyksiköiden muodosta-
ma tarve. 

Rinnan tutkakaluston kehittä-
misen kanssa meidän tulee kehit-
tää myös uutta nykyisen laser-
suuntimen jatkajaa. Tulenjohto-ja 
mittausvälineiden pimeätoiminta-
kykyä parannetaan liittämällä uu-
den sukupolven laser-ja televisio-
tekniikkaan lämpökamera. 

Rannikkotykistöpatteristojen 
kaluston muuttaminen kauttaal-
taan 130 mm:ksi on toteutettu ja 
uuden tykki vetäjäkaluston hankin-
noista neuvotellaan parhaillaan. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, 
aselaji on kehittämässä monella 
alueella kalustollista valmiuttaan 
ja niiden vaikutus ulottuu myös 
moottoroitujen rannikkopatteris-
tojen hyväksi. Käyttömahdolli-
suuksiltaan monipuolisena rannik-
kotykistöpatteristot säilyvät ran-
nikkopuolustuksen asejärjestelmä-
nä hyvin kauan. Voidaan myös 
todeta, että muuttuvassakaan so-
dan kuvassa ei tykistöasejärjestel-
mää voida helposti korvata sen 
hinta - hyötysuhteen edullisuuden 
vuoksi. Onkin nähtävissä, että ran-
nikkopuolustuksen tarpeisiin jou-
dutaan hakemaan uutta kalusto-
tyyppiä, jonka tulee olla kanta-
maltaan ja ampumatarvikevariaa-
tioiltaan sekä maa- että meriam-
muntoihin soveltuvaa. Aselaji tä-
hyileekin jo mahdollisia malleja 
ja tyyppejä yli 155 mm:stä kalus-
tosta ja jopa telalavettisista ratkai-
suista. 

Meritorjuntaohjusasejärjestel-
mäksi valittu ruotsalainen RBS 15 
-ohjus sekä ohjuksen lavettirat-
kaisut ovat olleet onnistuneita ja 
käyttökokemukset ovat pelkästään 
positiivisia. Asejärjestelmällä voi-
daankin arvioida olevan pitkän 
elinkaaren, josta syystä ohjusten 
modifikaatioihin on varauduttava 
vuosien kuluessa. Meritorjuntaoh-

jusjärjestelmien kehittämisen on 
nähty kohdistuvan kantamaan, 
ohjuksen mahdolliseen nopeuden 
lisäämiseen, ohjuksen hakupään 
erihakeutumismenetelmien kehit-
tämiseen ja häirinnän sietoon. Li-
säksi ohjuksen havaittavuutta py-
ritään pienentämään. Samalla py-
ritään kehittämään ohjuksen len-
toradan reittivalinnan vaihtoehto-
ja. Aikaa myöten on luonnollista, 
että myös lavettiajoneuvot tulevat 
kehittämisen tai vaihdon piiriin. 

Lyhyemmän kantaman omaa-
villa, yli 10 km:iin yltävillä ran-
nikko-ohjuksilla luodaan maihin-
nousu-uralle tulenkäytön paino-
piste ja muodostetaan syvyyttä 
torjunnalle. Ohjustulella voidaan 
suojata myös miinoitteita. Piene-
nä ja helposti siirrettävänä asejär-
jestelmänä ohjusjoukkue voi liik-
kua saaristossa ja tulta voidaan 
siirtää alueille, joilla tykistöase-
järjestelmien tulenkäyttöön ei ole 
mahdollisuuksia tai ei olla valmis-
tauduttu. Rannikko-ohjusjärjestel-
mällä on tarkkuutensa ja hyvän 
häirinnänsietokykynsä vuoksi erit-
täin suuri torjuntateho pieniin ja 
keskisuuriin, niin sanottuihin puo-
likoviin maaleihin. Tällaisen oh-
jusjärjestelmän hankintavalmius 
on varsin pitkällä. 

Rannikkomiina on suhteelli-
sen uusi asearsenaaliimme tullut 
väline. Miina on mahdollista va-
rustaa joko herätesytyttimellä tai 
se voidaan laukaista tähysteisesti. 
Miinakentän ylitse voidaan näin 
ollen ajaa omilla aluksilla turvalli-
sesti. Miinat ovat helppoja käsitel-
lä ja ne voidaan liittää tulenkäytön 
johtamisjärjestelmään, jolloin se 
on osa rannikon tulenkäyttöä. 
Uusien räjähdysaineiden käyttöön-
otto lisää entisestään miinan tehoa 
ja koska se on halpa ja sillä on 
pitkä käyttöikä sen elinkaaren en-
nustetaan olevan erittäin taloudel-
lisen. 

Edellä mainittu on osoitus siitä, 
että rannikkotykistö tuntee ensim-
mäisenältämerenmuuttuneidensuh-
danteiden asettamat haasteet jahalu-
aa ponnistella vahvasti puolustuk-
semme kehittämiseksi meripuolus-
tuksen toisena kulmakivenä. O 
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OHJUSTEKNIIKAN 
PERUSTEET-KIRJA 

ILMESTYNYT 

K u s t a n t a j a n m u k a a n e n s i m m ä i n e n s u o m e n k i e l e l l ä 
k i r j o i t e t t u , t o d e l l a k a n s a n t a j u i n e n k i r j a o h j u s t e n 
p e r u s t e k n i i k a s t a o n i l m e s t y n y t . K i r j a k e r t o o o h j u s -
t e n r a k e n t e e s e e n , t o i m i n t a a n j a k ä y t t ö ö n l i i t t y v ä s t ä 
p e r u s t e k n i i k a s t a . K i r j a o n r u n s a a s t i k u v i t e t t u j a 
s i s ä l t ä ä 136 s i v u a . S u o m e n o h j u k s i s t a j a o h j u s j ä r -
j e s t e l m i s t ä o n v a i n n o i n s i v u n v e r r a n t e k s t i ä j a 
k o l m e k u v a a . R a n n i k k o - j a m e r i t o r j u n t a o h j u k s i s t a 
k e r r o t a a n t ä h ä n l i i t t yen v a i n p a r i s s a k a p p a l e e s s a . 

K i r j a n k i r j o i t t a j a , S e p p o H e i s k a n e n , o n p a l v e l -
lu t 2 0 v u o t t a s o t i l a s i n s i n ö ö r i n ä i l m a v o i m i s s a . K i r -
j a o n s a a t a v i s s a k u s t a n t a j a l t a : A R - k u s t a n n u s O Y : l t ä , 
P L 15, 3 6 2 4 1 K a n g a s a l a , p u h 9 3 1 - 3 7 9 2 9 8 0 . H i n t a 
o n 165 m k . 

m m yvin harva 
JL elää tänään -
useimmat valmistautuvat 
elämään huomenna. 

Jonathan Swift (1667-1745) 

BLKC38 

Rannikon Puolustaja-lehden 
sisältö vuodesta 1957 alkaen 

Rannikkikon Puolusta jan sisältö vuodesta 1957 alkaen 
on syntynyt to imituksen tarpeista. Koska siitä todennä-
köisesti on hyötyä muil lekin, sen ens immäinen osa ju l -
kaistaan tässä. 

Joulukuu 1957 
Eteenpäin (RtUY) 
Mikä on "Rt:n Hautausapurengas" j a miten se toimii 
O m a n aselajin historia tekeillä 
Suomenl innan Rannikkotykis törykment t i (kuulumisia) 
Turun rannikkotykis törykment t i (kuulumisia) 
Vaasan Rannikkopat ter is to 5-vuot ias 
Komenta j i en vaihto Vaasan Rannikkopat ter is tossa 
Hangon Rannikkopat ter is to rakentaa (Örö j a Russarö) 
Kotkan Rannikkopat ter is to (kuulumisia) 

Maal iskuu 1958 
Juhlavuosi (R tUY 25 vuotta) 
Rt- joukko-osas to jen liput 
Rannikkotykis tön presidentin vahvis tamat uudet perin-
teet 
J-osastojen kuulumiset (Turku, Vaasa , Hanko, Kotka, 
SKK, Mer iSK) 

R t U Y (vuosikokous 9.12, toimihenki löt jne) 

Syyskuu 1958 

Muistolaat ta paljastettu Kenrl E I Järvisen kuol inpaikal-
la 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , V a a R P s t o , H a n R P s t o , 
KotRPsto) 
Lokakuu 1958 
Rovasti Hilken puhe RT 2:n 40-vuot is juhl issa 9.7. 1958 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , V a a R P s t o , H a n R P s t o , 
KotRPsto) 
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Joulukuu 1958 
Vuoden t i l inpäätös (Rannikon Puolus ta jan 1. vuosi) 
R tUY 25 vuot ta 

Kuulumis ia (SIRtR, VaaRPsto , SKK, MeriSk) 

1/1959 

Lujal ta pohjal ta e teenpäin (RtUY:n a ikaansaannokset) 
RtUY:n pikkui lmoi tuksia 
2 /1959 
Suomen Rannikkotykis tö (kir jan yleisesittely) 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto) 

3 /1959 
I lman l i ikkuvaa puolustusta ei ole myöskään kiinteää 
puolustusta 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
K o t R P s t o , M e r i S K , K o e A m p A s ) 

4 /1959 
Yhd i s tyksemme vuos ikokous 1959 (RtUY) 
Rannikkotykis tön historia on i lmestynyt 
Pikkui lmoituksia , palki tsemisia, Hautaus-apurengas , ta-
lous yms 
Miinanra ivaaj ien muis tomerkki 
Suomenl innan Al iupseer ikerho 40-vuot ias 

1/1960 
Rannikkotykis tön historia on todettu mit tavaksi teok-
seksi 
Vi lho Petteri Nenonen kuollut 
Kuu lumis i a (SIRtR, T u r R t R , VaaRPs to , HanRPs to , 
KotRPsto , Mer iSK) 

Jatkuu seuraaval la sivulla 

POHJAN APTEEKKI -
P0J0 APOTEK 

10420 Pohjankuru - Skuru 

Rannikon Puolustajan 
teemat ja aikataulu 

vuonna 1994 

N u m e r o j a t e e m a A i n e i s t o - l i m e s -
p ä i v ä t y y 

1. T e k n i i k k a j a 1 1 . 2 . 1 1 . 3 . 
m a i h i n n o u s u 

2. R t :n o s u u s k e s ä n 2 0 . 5 . 2 1 . 6 . 
1 9 4 4 t a p a h t u m i s s a 

3 . K e s ä n t a p a h t u m a t , 2 . 9 . 3 0 . 9 . 
j o u k k o - o s a s t o k u u l u m i s e t 

4 . R a n n i k k o t y k i s t ö - 1 8 . 1 1 . 2 2 . 1 2 . 
k o u l u 2 5 v u o t t a 

J o k a i s e s s a l e h d e s s ä p i e n i j o u k k o - o s a s t o i s -
s a t a p a h t u u - p a l s t a . M a t e r i a a l i p y y d e t ä ä n 
t o i m i t t a m a a n , m i k ä l i m a h d o l l i s t a , s e k ä p a -
p e r i l l a e t t ä v a l m i i n a l e v y k k e e l l ä j o n k i n y le i -
s e n t e k s t i n k ä s i t t e l y o h j e l m a n t a l l e n n u s m u o -
d o s s a . 
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...jatkoa 

2/1960 
Asemamme ja osuutemme puolustusvoimissa (puolus-
tuslaitosasetus 1.3 -60) 
Sotilaskotityötä rannikkojoukoissa 
Maanpuolustustietoa levittämään 
Eversti Toivo Reponen täyttää 60 vuotta 9.7. 1960 

3/1960 
Yhteistoimin eteenpäin (RtUY lähes 30 vuotta) 
Eversti Toivo Reponen kuoli 14.6. 1960 
Vuosikokous Suomenlinnassa 19.11. 1960 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR, VaaRPsto, HanRPsto, 
KotRPsto, MeriSK) 

4/1960 
Vuosikokousajatuksia 
Vuosikokous 1960 
Vuonna 1960 tapahtunutta 
Hautausapurengas, talous yms 

1/1961 
Rannikkotykistön tehtävät ja ominaisuudet 
Eversti A.E. lyytinen 70 vuotta 
Johtorengas 1961 
30-vuotias Merisotakoulu (kirjoittanut majuri J.K. Han-
nula) 

Kuulumisia (SIRtR, TurRtR, VaaRPsto, HanRPsto, 
KotRPsto, MeriSK) 
Johtorenkaan toimintaa 

2/1961 
Rannikkojääkäripataljoona (kirjoittanut ev lT Knuuttila) 
Rannikkotykistön vuosikirja 1962 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR, VaaRPsto, HanRPsto, 
KotRPsto, MeriSK) 
Johtorengas 

3/1961 
Rannikon Puolustajan lukijoille (uusi vuosikirja) 
Merisotakoulu (kuulumisia) 
Ruotsinsalmen viimekesäisistä tutkimuksista 
RtUY:n vuosikokous Hangossa 3.12. 1961 

4/1961 
Vuosikokouskuulumisia 
Sihteerin poimintoja kokouksen pöytäkirjasta 
Toimintavuoden 1961 varrelta 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR, VaaRPsto, HanRPsto, 
KotRPsto, MeriSK) 
Kuulumisia (Hautausapurengas, RannJP) 

ALUMIINIVENEET 

^MlliMRSK 

G-VENE 
Marine 

Oy Ab 
SF-25570 TEIJO, ' 358-(9)24-366 566, TELEFAX 358-(9)24-366 568 

Hyvät perusasiat säilyvät ', «J 
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Keltainen Rykmentti 
Keltaisen Rykmentin Perinnetoimikunta pai-
nattaa rykmentin kenttälehden Matti yli 100-
sivuisena julkaisuna. Hankinnasta kiinnostu-
neet voivat ottaa yhteyttä Paavo Toivoseen 
90 579 423 tai Onni Kauppilaan 90 744 622. 

1/1962 
Rannikkotykistön vuosikiraj IX 1962 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR, VaaRPsto, HanRPsto, 
KotRPsto, MeriSK) 

Kuulumisia (Johtorengas, Suomenlinnan Au-kerho) 

2/1962 
Rannikon Puolustajat yhtyvät killaksi 
Rannikon Puolustajain killan perustava kokous 16.4. 
1962 
Rannikon Puolustajain killan säännöt 
Johtorengas 25-vuotias 
In memoriam ev Marjanen, ev Enkainen ja evl Alkio 
Itä-Suomen Rannikkoprikaatin juhla 
RannJP:n lippu 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR, VaaRPsto, HanRPsto, 
KotRPsto, MeriSK) 

Rannikkotykkimies-kirja 
Rannikkotykkimies-kir jan hinta on laskenut. 
Nyt on aika hankkia kirja itsellesi ja tuttaville. 
Kir joja myy RtUY:n sihteeri, majuri Hasse 
Rekola, puh 90 161 5231, ja joukko-osastojen 
yhteysupseerit . 

3/1962 
Helsingin reservialiupseerien rannikkopuolustusosasto 
Rp-killan toiminta tehostuu 
RtUY:n vuosikokous Turussa 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR, VaaRPsto, HanRPsto, 
KotRPsto, RannJP, MeriSK, Johtorengas) 

4/1962 
RtUY.n vuosikokouskuulumisia 
RtUY:n toimintavuosi 1962 
Rp-killan Kymenlaakson paikallisosaston perustaminen 
Rp-killan kiltaosasto Turkuun 
Vääp evp Ratia 50 v 
Helsingin reservialiupseerien rannikkopuolustusosaston 
kuulumisia 
Johtorengas 
Merisotakoulun upseerioppilaskunnan toiminnasta 
Kuulumisia (SIRtR, TurRtR, VaaRPsto, HanRPsto, 
KotRPsto, RannJP, MeriSK) 

F1NNYARDS OY ELEKTRONIIKKA 
VALVONTA 

Asiakaskohtaiset 
Vedenalaiset akustiset sovellutukset 
valvontajärjestelmät avaruustoimituksista hankitulla 

tietotaidolla. 

Passiivinen ilmavalvonta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

SUOJAUS 

Ballistinen suojaus 

Komposiittikypärät 

Tutkasuojaus 

FINNYARPS"7 
ELEKTRONIIKKA 
Naulakatu 3 
33100 TAMPERE 
Puh. (931) 2450 111 
Fax. (931) 2130 188 
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KUULUMISET 

Merisotalinja 17; Takarivissä vasemmalta oikealle maj Kari Mäkinen (UudSIE), maj Ismo Rairama 
(PErt-os), maj Mikko Santavuori (SIRR), maj Sakari Martimo (RtK) ja maj Pentti Miettinen (PErt-os) 
Eturivissä komkapt Risto Haimila (SILaiv), maj Veijo Taipalus (RtK), komkapt Matti Möttönen 
(SLMV) ja komkapt Jukka Jaakkola (SMMV). 

Aselajille uusia 
yleisesikuntaupseereita 

Syyskuun 2. päivä vuonna 1991 
aloitti Sotakorkeakoulussa opin-
tonsa yhdeksän uutta merisota-
linjan upseeria. Kolme "teknik-
koa" oli aloittanut jo vuotta ai-
kaisemmin. Tuosta syyskuun päi-
västä alkaen opiskeli merisota-
linjalla kuusi rannikkotykistön 
upseeria, kaksi rajavartiolaitok-
sen ja yksi laivaston upseeri. 

Kun kurssin virallisia päättä-
jäisiä vietettiin 5.1 1.1993. Maan-
puolustuskorkeakoulussa oli ta-
kana 424 työpäivää, joihin sisäl-
tyi 2422 opintosuunnitelman 
mukaista tuntia. Tosin esimer-
kiksi se, että opetussuunnitelmas-
sa kotityöhön varatut 28 tuntia 

tarkoittikin todellisuudessa noin 
120 tuntia voisi muuttaa koko-
naistuntimäärää jonkin verran. 

Noiden päivien ja tuntien ku-
lumisessa auttoivat kom Bo Ös-
terlund ja maj Jarmo Jaakkola 
parhaansa mukaan. "Keksien" 
tarvittaessa jopa muutamia lisä-
tunteja. Ennen kuin ensimmäi-
nen opintovuosi oli ohi, luovutti 
"BÖO" linjanjohtajan tehtävät 
kom Hans Holmström il le. Opet-
tajia ei päättäjäistilaisuudessa 
palkittu, koska merisotalinja on 
palkinnut heidät ja kurssin johta-
jan ev Finn-Göran Wennströmin 
jo aikaisemmin linjan illallisris-
teilyn yhteydessä. 

Merisotalinja 17 yleisen opin-
tosuunnan priimuksena palkittiin 
maj Veijo Taipalus (RtK) Sota-
korkeakoulun tukisäätiön stipen-
dillä. Kiitettävästä diplomityöstä 
ja ansiokkaasta kurssin suoritta-
misesta palkittiin stipendillä kom-
kapt Matti Möttönen (SLMV). 
Kiitettävistädiplomitöistä palkit-
tiin stipendillä maj Sakari Marti-
mo (RtK) ja maj Kari Mäkinen 
(UudSIE). 

Merisota l in jan teknill isen 
opintosuunnan priimuksena pal-
kittiin maj Pentti Miettinen (PErt-
os). Komkapt Jukka Jaakkola 
(SMMV) palkittiin Meriupseeri-
yhdistys ry:n stipendillä. • 
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omentajat vaihtuivat 
1.10. 1993 vaihtuivat komentajat sekä Hangon että Vaasan 

\ ^ ^ ^ Rannikkopatteristossa. Alla uusien komentajien esittely. 

Everstiluutnantti 
Stig-Göran Grönberg 

* Syntynyt 12.11. 1952 Turussa 
* Ylioppilas Äbo Svenska KlassiskaLyceum 1972 
* Varusmiespalvelu Turun Laivastoasema 1972-73 
* Va-palvelus Turun Laivastoasema 1973 
* Kadettikurssi 60. 1973-76 
* Rannikkotykistön kapteenikurssi 1979-80 
* SKK MeSl 1983-85 
* YPK 1993 

Everstiluutnantti Jouko Ovaska luovutti Hangon 
Rannikkopatteriston majuri Stig-Göran Grönber-
gille 29. syyskuuta Russarön linnakkeella. Vaihto-
katselmus pidettiin perinteikkäällä keskijaoksella. 

Everstiluutnantiksi 1.10. ylennetty uusi patte-
riston komentaja on nuorempana upseerina palvel-
lut pääasiassa Rannikkotykistökoulussa. Uran al-
kuun sisältyy myös vuosi Kirkonmaan linnakkeen 
varapäällikkönä Kotkan Rannikkopatteristossa. 

Sotakorkeakoulun jälkeen hän on palvellut esi-
kuntatehtävissä Turun Rannikkorykmentissä ja 
Lounais-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa sekä 
opettajana Sotakorkeakoulussa. Uuteen tehtävään 
hän siirtyi Turun Rannikkorykmentin esikunta-
päällikön paikalta. 

Everstiluutnantti 
Hannu Tapio Alfred Luukkonen 

* Syntynyt 19.03. 1952 Ruokolahdella 
* Ylioppilas Vuoksenniskan yhteiskoulu 1971 
* Varusmiespalvelus VaaRPsto 1972-73 
* Va-vänrikki VaaRPsto 1973 
* Kadettikurssi 60. 1973-76 
* Rannikkotykistön kapteenikurssi 1979-80 
* SKK MeSl 1983-85 
* YPK 1993 

Nuorena upseerina Hannu Luukkonen palveli 
VaaRPstossa opetusupseerina ja yksikön päällik-
könä sekä esikunnassa noin 8 vuotta. Sotakorkea-
koulun jälkeen hän oli Pohjanmaan Sotilasläänin 
Esikunnassajärjestelytoimistonjaoperatiivisen toi-
miston pällikkönä 4 vuotta. 

Seuraava palveluspaikka oli Pääesikunnan ope-
ratiivisen osaston meripuolustustoimistossa toimis-
toesiupseerina noin 4 vuotta. Tämän jälkeen seura-
si paluu Vaasaan ja Vaasan Sotilasläänin Esikun-
nan operatiivisen osaston päällikköksi noin vuosi 
ennen siirtymistä Vaasan Rannikkopatteriston ko-
mentajaksi 1.10.1993. Hannu Luukkonen ylennet-
tiin everstiluutnantiksi 6.12.1993. 

Perheeseen kuuluu vaimoja kaksi poikaa. Har-
rastuksiin kuuluu metsänhoito, matkailuja ulkoilu 
eri muodoissaan. O 
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otkasta 
kuultua 

Rannikkopuolustuksen kesäkausi 
Kotkan edustalla alkoi mukavas-
ti onnistuneen kilpailuammunta-
leirin myötä 24.-28. toukokuuta. 

Osumapisteiden ynnäämisen 
jälkeen vaihdoimme maastopu-
vut siistimpiin ja ryhdikkäämpiin 
versioihin. Niihin sonnustaudut-
tuamme aloimme kerrata sulkeis-
ohjesäännöstä aiemmin opittuja 
kuvioita, sillä Puolustusvoimain 
lippujuhlapäivänä sotilasläänim-
me paraati järjestettiin Kotkan 
keskustassa. 

Yksi keskikesän merkittävim-
mistä tapahtumista (juhannuksen 
ohella) oli jälleen kerran vuosi-
päiväjuhlamme 9. heinäkuuta. 
Päiväjuhla vietettiin Kotekolla. 
Juhlassa palkittiin vuoden ranni-
konpuolustajan levykkeellä sot-
mest Rauno Aura. Muita palkit-
tavia oli vat vääp Juha Valj us (Par-
haan ampujan palkinto), v-ylik 
Hannu Lyra (Kouluttajastipendi) 
sekä emäntä Riitta-Liisa Taxell 
j ama jT imo Artell (Joukko-osas-
toristit). 

Iltajuhlan pitopaikaksi oli 
perinteitä noudattaen valittu va-

ruskuntakerho, jonne juhlijoita 
osallistui "runsain mitoin". 

Kotkan meripäivät tulivat, 
ihastuttivat/kauhistuttivat ja me-
nivät 29.7.-1.8. Niistä on jokai-
sella omat muistot ja alibit. 

Uudet luutnantit Pasi Ahti 
sekä Jukka Leikos toivotettiin ter-
vetulleiksi 27. elokuuta. He tule-
vat aloittamaan uransa joukko-
osastossa, jonka tapahtumarik-
kaista vaiheista on kirjoitettu jo 
oma historiikkinsa. 

Syyskuun 11.-12. meiltä osal-
listui muutaman miehen ja kalus-
ton muodostama edustusto Ky-
menlaakson maanpuolustusta-
pahtumaan Anjalankoskelle. 

17.-19. syyskuuta jatkuivat 
maanpuolustusaiheiset tapahtu-
mat Rankissa pidetyillä vapaa-
ehtoisella maanpuolustuskurssil-
la, johon osallistui henkilöitä si-
viilimarkkinoilta iän vaihdelles-
sa 16 ja 50 välillä. Heti tämän 
tapahtuman jälkeen ryhdyttiin 
tuumasta toimeen ja Kirkonmaal-
la koulutettiin kertaamalla lin-
nakkeen puitteihin reserviläisiä. 

Taistelujen tuoksinassa ja 

laannuttua alkoi sotainvalidien 
syyskeräys. Keräys pantiin toi-
meen syys-lokakuussa viiden vii-
kon aikana yhteensä 10 iltana. 

Sosiaalitoimikunnan järjestä-
mälle risteilylle 8.-9. lokakuuta, 
osallistui runkokokoonpano vah-
vistuksineen. Yksikään ei tullut 
merisairaaksi. 

17. lokakuuta urheilujärjes-
töjen tukemana kaupunkilaiset 
vakailivat Kyminlinnan linnoi-
tusta runsaan 600 punaposkisen 
urheilijan/-alun voimin. 

Eläkkeelle olemme kotiutta-
neet kesän ja syksyn aikana va-
rastotyöntekijä Aune Nevalaisen 
(1.7.), komentotoimiston päälli-
kön ylil Pertti Hannukaisen ja 
keittäjä Ritva Torkkelin (1.8.) 
sekä toimistosihteeri Raili Jo-
hanssonin (1.9.). Kaikkea hyvää 
jatkossa! 

Lisää rautaa, ainakin kauluk-
seen, ovat saaneet ltn Petri Kai-
nulainen (4.6.), sotmest Rauno 
Aura (1.7.), ylil Jukka Mustola ja 
ylil Juha Torkkeli (1.8.), ltn Aapo 
Tokkola ja ltn Ari Vihreäluoto 
(1.9.) sekä kapt Tarmo Korho-
nen, ltn Timo Hemminki ja ltn 
Reijo Putkinen (1.10.). Täältä 
kaakonkulmalta, Ahvenkosken 
itäpuolelta, toivotamme kaikille 
rannikoi t temme puolustaj i l le 
Rauhallista Joulua ja lennokasta 
Uutta Vuotta! 

TK 

Reserviupseerikoulun johtaja eversti Kari Hietanen otti 4.6. lippujuhlaparaatin vastaan paraatijouk-
koja komentaneelta everstiluutnantti Reijo Maunukselta (KymltR). Paraatiin osallistui joukkoja 
Reserviupseerikoulusta 750 miestä, Kymen Ilmatorjuntarykmentistä 200 miestä ja Kotkan Rannikko-
patteristosta 80 miestä. 
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Juhlasisarilta Hanasaaressa. SA-kuva. 

R S K Y :n juhlasisarilta 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
75-vuotisjuhlasisarilta vietettiin 
Espoossa Hanasaaren kulttuuri-
keskuksessa 3.10. 1993. Juhlasi-
sariltaa oli tullut viettämään mer-
kittävä joukko sisaria sekä kutsu-
vieraita. 

Juhlasisarilta alkoi juhlavasti 
Kaartin soittokunnan ja sen ka-
pellimestarin musiikkieversti-
luutnantti Esko Juuren johdolla. 
Puheenjohtaja Ulla Varjola lau-
sui tervehdyssanat sekä toivotti 
vieraat tervetulleiksi. Seuraavaksi 
vieraat saivat nauttia monipuoli-
sesta ohjelmasta kun sotilasmes-
tari Pertti Keihäs ilahdutti vierai-
ta elävällä laulullaan ja Maija 
Paavilaisen ohjaama Suomalai-
sia kuvia toi vieraiden mieliin 
sotilaskotityön eri aikakausina75 
vuoden ajalta. 

Tilaisuudessa palkittiin ansi-
oituneesti erityisesti sotilasko-
deissa toimineita sisaria sekä yh-
distyksen entinen puheenjohtaja 
Eila Walden. Kunniajäseniksi 
nimettiin Ulla Mustonen. Ran-

n ikkoso t i l a sko t iyhd i s tys sai 
merkkipäivänään useita lämmin-
henkisiä tervehdyksiä sekä ad-
resseja, jotka sihteeri Eija Paana-
nen luki juhlassa. Ilta huipentui 
juhlasisarillalliseen, Kaartin soit-

tokunnan musiikin soidessa taus-
talla. 

Illan pimetessä juhlaväki ha-
jaantui kukin taholleen. Mieleen 
jäi lämminhenkinen 75-vuotis-
juhlailta. 

Katr i ina Lehtonen 

Rannikkotykistön komentajisto onnittelemassa rannikkotykistön 
tarkastajan johdolla. SA-kuva. 
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"nnikkotykistön 
kilpailuammunnaf 1993 

Paras meriammunnan 
tulenjohtaja 

1. KotRPsto R2 Upskok Venäläinen 599 
2. TurRR R2 Upskok Vainio 555 
3. VaaRPsto Rl Ylil Aalto 500 
4. KotRPsto Rl Vääp Balk 451 
5. HanRPsto Rl Ltn Karppinen 391 
6 TurRR Rl Vääp Bergman 380 
7. SIRR R2 Upskok Haanpää 300 
8. S1RR Rl Ltn Mikkonen 265 
9. VaaRPsto R2 Upskok Mikkola 232 
10. HanRPsto R2 Upskok Vanhatalo 94 

Paras meriammunnan 
varusmiestulenjohtaja 

T u l e n j o h t a j a n hylsy ja ma l ja 

2. 
3. 
4. 
5. 

KotRPsto R2 
TurRR R2 
S1RR R2 
VaaRPsto R2 
HanRPsto R2 

Upskok Venäläinen 
Upskok Vainio 
Upskok Haanpää 
Upskok Mikkola 
Upskoko Vanhatalo 

Paras maa-ammunnan 
tulenjohtaja 

1. VaaRPsto Upskok Öhman 
2. KotRPsto Upskok Rahi 
3. HanRPsto Upskok Heinonen 
4. TurRR Upskok Vuorinen 
5. S1RR Upskok Helminen 

Paras raskas 
rannikkotykistöpatteri 

N e n o s e n t y k k i 

1. Kotkan Rannikkopatteristo 
2. Vaasan Rannikkopatteristo 
3. Turun Rannikkopatteristo 
4. Hangon Rannikkopatteristo 
5. Suomenlinnan Rannikkorykmentti 

599 
555 
300 
232 

94 

600 
518 
350 
214 

0 

1568 
1332 
1149 
835 
565 

KotRPston komentaja everstiluutnantti Kasuri-
nen ja majuri Saarinen vastaanottavat kenraali 
Nenosen tykin rannikkotykistön tarkastajalta 
eversti Risto Sinkkoselta. 

Majuri Hannu Luukkonen noutaa Vaasaan par-
haan maa-ammunnan tulenjohtajan palkinnon. 

Lisäksi Vaasan Rannikkopatteristo voitti tänä vuonna tykistökenraali V P Nenosen tulenaloituskil-
pailun 855 pisteellä. Toisena oli HarjPsto 1 729 pisteellä, kolmantena HarjPsto 2 654 pisteellä ja 
neljäntenä HarjPsto 3 602 pisteellä. 
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^ ^ e r v e h d y s 
I sääkoulutuksen 

keskeltä! 
Vääpeli Reijo Miettinen on 
aikaisemmin palvellut muun 
muassa Isosaaren linnakkeella 
sääupseerina. Tällä hetkellä 
hän palvelee sääaliupseerikurs-
sin kouluttajana Niinisalossa 
Tykistöprikaatin Tiedustelupat-
teriston Tiedustelu- ja Sääkou-
lussa. 

Uusi o rgan isaa t io 

Puolustusvoimien uusien koulu-
tusjärjestelyjen mukaisesti Suo-
jelu- ja Sääkoulu hajautettiin 
1.10.1992. Suojelukoulutus siir-
rettiin Keuruulle perustettavaan 
Keski-Suomen Rykmenttiin, jos-
sa suojelukoulutusta annetaan 
Suojelukoulussa. Sääalan koulu-
tus jaettiin kahteen osaan. Lento-

sääkoulutus jäi Tikkakoskelle Il-
mavoimien Viestikoulun yhtey-
teen. Maavoimien sääalan kou-
lutus ja ballistisen sääpalvelun 
kehittäminen siirrettiin Niinisa-
loon Tykistöprikaatin Tieduste-
lupatteriston Tiedustelu- ja Sää-
kouluun. 

Tiedustelupatteriston vastuul-
le tulivat maavoimien sääaliup-
seerien (17/saapumiserä) ja sää-

miesten (20/saapumiserä) varus-
mieskoulutus, sekä lisäksi sää-
asemien kertausharjoitukset ja 
kantahenkilökunnan sääkoulutus. 
Siirron yhteydessä maavoimien 
sääkoulutus ja kehittäminen siir-
rettiin pioneeri-ja suojelutarkas-
tajalta kenttätykistön tarkastajan 
johdettavaksi. 

Sääala k e h i t t y y 

Sääalan tutkimuksen kohteena on 
muun muassa Vaisala Oy:n ke-
hittämä kevyt luotauskalusto 
(LAMS), joka esiteltiin kenttä-
tykistön kesäampumaleirillä ke-
sällä 1992 ja jota kokeiltiin ke-
vätleirillä vuonna 1993. Edellä 
mainittu luotauskalusto on yk-
sinkertaisuudessaan vain siirrel-
tävä radioteodoliitti (RDF), jo-
hon on 30 m pituinen kytkentä-
kaapeli seuranta-antennin ja las-
kentayksikön välille. Seuranta-
antennina toimiva radioteodoliitti 
siirretään vain sopivalle luotaus-
paikalle, kootaan ja suunnaste-
taan. Laskentakalusto oli esite-
tyssä versiossa VW Syncro-
merkkisen auton takatilassa. 

Itse luotauskalusto tarvitsee 
huomattavasti vähemmän varus-
teita verrattuna olemassa olevaan 
kalustoon. Järjestelmän ehdotto-
mat edut ovat laitteiston keveys 

Lams'in laskentayksikkö sijoitettuna VW Syncroon. Oikealla 
alhaalla UPS, oikealla ylhäällä Marwin-laskentayksikkö, vasem-
malla ylhäällä levyasema ja vasemmalla keskellä laatikossa 
kirjoitin. 
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Etualalla radioteodoliitti, taustalla Mams- sääkontti. 

ja se, ettei se tarvitse voimavir-
taa. Seuranta-antennin seuranta 
on hoidettu sähköisellä poikkeu-
tuksella ± 7°, seuranta-antenni 
seuraa radiosondia 7° ja vasta 
sitten muuttaa seuranta-antenni 
asentoaan. Muun muassa tästä 
johtuen seuranta-antennilla on 
huomattavasti vähemmän rajoi-
tuksia luotauspaikan suhteen. 
(Mams:in seuranta-antenni ei voi 
seurata nopeasti suoraan aisan 
suunnasta kontin yli menevää 
sondia). Lisäksi seuranta-anten-
ni sietää paremmin maaheijas-
tuksia. Mams:in seuranta anten-
ni korkeuskulman pudotessa alle 
17° alkaa kontti saada haitallisia 
maaheijastumia. Uusi luotauska-
lusto sietää seuranta-antenni kor-
keuskulman pudotessa 13° kor-
keuskulmaan asti. Tämä osaltaan 

parantaa edellä mainitun kalus-
ton luotettavuutta eteenkin voi-
makkailla tuulilla. Kun tuulee 
lujaa ja muutenkin sääsanoman 
tarve kasvaa, niin Mams "tip-
puu", kun taas Lams pääsee pal-
jon pitemmälle. 

Radioteodoliitti tuottaa ilma-
kehän perussuureiden raakatie-
toa. Laite tulostaa tuulen suuntaa 
ja nopeutta, ilman kosteutta läm-
pötilaa ja painetta. Laitteisto tar-
vitsee seurakseen varsinaisen sää-
laskimen, jolle on annettu työnimi 
"Laskin 2000". Mainittu laskin 
olisi siirreltävä, kenties keskus-
sanomalaitteen kotelossa oleva 
laskin joka olisi kevyen luotaus-
kaluston varsinainen sääsanomia 
laskeva laskin. Lisäksi sillä on 
ajateltu korvattavan nykyinen 
varalaskentakaluston ballistiset 

tuulenlaskentavälineet ja Sharp-
säälaskin (Sharp 1261/1262) si-
ten, että manuaalisella kalustolla 
(teodoliitti ja pilot-välineillä) 
varustettu sääasema saisi tukitie-
tosanoman lähimmältä automaat-
tiselta luotauskalustolta varuste-
tulta sääasemalta (Mams tai 
Lams-kalustoinen asema). Tuki-
tiedon ja itse tehdyn pilot-luota-
uksen avulla laskettaisiin tykis-
tölle sääsanomat. Mikäli Lams-
kalusto hankitaan myös rannik-
kotykistön käyttöön, se mahdol-
listaa rannikkosääaseman kun-
nollisen linnoittamisen. Jo ole-
massa oleviin kasematteihin voi-
daan kalustaa rannikkosääase-
malle riittävät suojatilat ja seu-
ranta-antenni voidaan koota 
(koostuu 4 osasta) kasematin ka-
tolle luotausta varten. • 
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TYKISTÖN SÄÄSANOMAN TUNNUS 
[ SEURAAVAN SÄÄSANOMAN VIESTITYS-

AIKA 10 MIN TARKKUUDELLA 
T T 

SÄÄASEMAN 
T U N N U S 

K U U K A U D E N -
P Ä I V Ä 

T T 1 8 0 1 1 2 2 3 
9 8 0 2 5 1 4 7 5 3 

•« SÄÄSANOMAN TARKKUUSNUMEROT *) 
-« ILMAPAINE MERENPINNALLA 1 mmHg 

TARKKUUDELLA 
— SANOMAN VOIMAANTULOAIKA 

1 2 5 0 0 3 0 5 3 0 * ) SÄÄSANOMAN TARKKUUSNUMEROIDEN 
MERKITYS: 

2 2 6 5 0 4 5 5 4 0 
1 = SÄÄTIEDOT ON VOITU MITATA 

3 2 7 5 0 5 5 5 4 5 TARKASTI JA SÄÄTILASSA EI 
OLE ODOTETTAVISSA MUUTOKSIA 

4 3 0 0 0 6 5 5 5 0 
2 = SÄÄTIETOJA EI OLE VOITU 

5 3 2 5 0 9 0 5 5 5 MITATA TARKASTI,MUTTA 
SÄÄTILA ON PYSYVÄ TAI 

6 3 3 0 0 9 5 5 6 0 SÄÄTIEDOT ON VOITU MITATA 
TARKASTI, MUTTA SÄÄTILASSA 

7 4 2 5 1 2 0 5 6 5 ON ODOTETTAVISSA MUUTOKSIA 
8 4 3 0 1 8 5 5 7 0 3 = SÄÄTIETOJA EI OLE VOITU 

MITATA TARKASTI JA SÄÄ-
9 4 5 0 2 1 0 5 6 0 TILASSA ON ODOTETTAVISSA 

MUUTOKSIA 
0 4 2 5 2 2 5 5 4 5 

X = SÄÄTIETOJA EI OLE 
1 4 1 0 2 0 0 5 5 5 MITATTU KO. LENTOAJALTA 
2 4 3 0 2 1 0 5 6 0 
k k k k 

l—BALLISTINEN LÄMPÖTILA 0,5°C 
TARKKUUDELLA 

—BALLISTINEN TUULI 0,5 m/s TARKKUUDELLA 
—BALLISTINEN TUULEN SUUNTA 50 PIIRUN TARKKUUDELLA 

—LENTOAJOITTAIN RIVINUMEROT 10 S - 120 S LENTOAJOILLE 

Tykistön sääsanoman rakenne 

Ballistinen tuuli = maanpinnan ja lentoradan lakikorkeuden välinen, nopeudeltaan ja suunnaltaan 
muuttumaton tuuli, joka aiheuttaa yhtä suuren matka- ja sivupoikkeaman kuin todellinen kerroksit-
tain nopeudeltaan ja suunnaltaan muuttuva tuuli. 
Ballistinen lämpötila = maanpintalämpötila maanpinnasta lakikorkeuteen asti ulottuvaksi ajatellussa 
ilmakerroksessa, joss lämpötila laskee tasaisesti 6°C/km kohti ja jossa lämpötilan vaikutus ampuma-
matkaan on yhtä suuri kuin tässä ilmakerroksessa todella vallitsevan korkeuden mukaan muuttuvan 
lämpötilan vaikutus. 
Sääsanoma laaditaan käyttäen hyväksi ns. kerrospainotusjärjestelmää. Lentoajoittain lentorata 
jaetaan kahteen yhtä korkeaan osaan. Alemman kerroksen painotus on 1/4 ja ylemmän 3/4. 
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lannevalvojien 
peruskoulutus 
Rannikkotykistökoulussa 
Sotilasammattihenkilöstön 
peruskurssien 2 ja 3 erikoiskou-
lutusvaiheen tilannevalvojien 
merivalvontal injat järjestettiin 
23.08 - 01.10.1993 Rannikkoty-
kistökoulussa Santahaminassa. 
Peruskurssille 2 osallistui 11 
oppilasta merivoimista ja 11 
rannikkotykistön oppilasta 
osallistui peruskurssille 3. 

Hajuvedentuoksuista 
tarkkuusammuntaa. 

Ensimmäisellä viikolla ja ensim-
mäisillä tunneilla meille opetet-
tiin meripuolustuksen yleisjärjes-
telyt ja rannikkojoukkojen orga-
nisaatiot sekä toimintaperiaatteet. 
Nämä olivatkin aiheita, joita har-
vemmin on opiskeltu ammatti-
kunnassamme; varsinkin naisop-
pilailla oli mennä kaikki patterit 
ja patteristot sekaisin. Tutumpaa 
aihetta olikin sitten merivalvon-
nan perusteet ja merialueen vies-
tijärjestelyt. 

Viikon aikana vierailimme 
Merivoimien operaatiokeskuk-
sessa, Suomenlahden Laivaston 
operaatiokeskuksessa sekä mii-
nalaiva Pohjanmaalla ja ohjus-
vene Raumalla. Tutuksi tulivat 
myöskin Suomenlahden Merivar-
tioston johtokeskus, Suomenlin-
nan Merivartioasema ja ulkovar-
tiolaiva Turva. 

Seuraavalla viikolla rannik-
kotykistön oppilaat aloittivat ve-
denalaisen valvonnan opiskelun 
ja moneen kertaan tuli todetuksi, 
että vedenalainen valvonta on 
iloinen asia. Tämä aihe oli osalle 
oppilaista hyvinkin tuttuaja muu-
tamille aivan uutta asiaa, mutta 

sehän ei tahtia haitannut. Kaikki 
vain ryntötaajuudella uutta oppi-
maan ja vanhaa kertaamaan. Tä-
män viikon aiheen mukaan opin-
tomatka tehtiin Upinniemeen, 
jossa tutustuimme merivoimien 
li ikkuvaan valvontakalustoon 
ohjusvene Raumalla ja vartiolai-
va Raisiolla. Molemmilla aluk-
silla esittely oli mielenkiintoinen 
ja hyvin toteutettu, josta kiitok-
set esittelijöille. Käytiinpä tutus-
tumassa ihka oikeaan sukellus-
veneeseen, nimittäin Komulaisen 
Foxtrotiin. 

Vastaavasti merivoimien op-
pilailla alkoi järjestelmäkoulutus, 
jossa opiskeltiin tutkatekniikkaa, 
sanomalaitteita ja MEVAT -jär-
jestelmää oheislaitteineen. Myös 
Windowsin pirinpärin olleet iko-
nit saatiin järjestykseen hiiritek-
niikalla klick, klick. 

Kolmannen viikon puolivä-
lissä vaihdettiin opiskeluaihetta 
eli rannikkotykistön oppilaat 
aloittivat järjestelmäkoulutuksen 
ja merivoimien oppilaat siirtyi-
vät Suomen Turkuun, jossa he 
harjoittelivat johtokeskustoimin-
toja mukaanluettuna yhteistoi-

mintaharjoittelu alusten kanssa. 
"Huipentumana" olivat valvon-
talennot merivartioston helikop-
terilla Saaristomerelle ja Suomen-
lahden suulle. Merivoimien op-
pilaat palasivat viidennellä vii-
kolla opiskelemaan vedenalaisia 
ääniä rannikkotykistön oppilai-
den jatkaessa järjestelmäkoulu-
tustaan Santahaminassa. 

Kurssin viimeinen viikko al-
koi Helsingin edustalla kolmen 
päivän aluevalvontaharjoituksel-
la. Harjoituksen aikana saatiin 
kokonaiskuva merivalvontajär-
jestelmän toiminnasta. Oppilaat 
toimivat vuorotellen viidessä eri 
toimipisteessä: merivalvonta-
aluekeskuksessa, kahdella tutka-
asemalla, ohjusveneellä sekä ul-
kovartiolaivalla. Harjoituksen 
päätyttyä siirryimme Kirkko-
nummelle Majvikiin jatkamaan 
tunnisteiden siirtoa saunomisen 
ja iltapalan merkeissä. Kiitos jär-
jestely t hoitaneelle Elesco Oy: lie. 

Seuraavana päivänä oli va-
kaakätisiä ampujia rynnäkköki-
väärin takana. Pienen koulutuk-
sen jälkeen naisistakin löytyi hy-
viä ampujia vaikkakaan kaikkia 
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Valppaana Valppaalla. 

miehiä ei sentään päihitetty. 
Kurssi päättyi perjantaina 

01.10. päättäjäisiin Rannikkoty-
kistökoulun juhlasalissa ja juhla-
lounaaseen Uudenmaan Jääkäri-
pataljoonan ruokalassa. Päättä-
jäistilaisuudessa palkittiin kurs-
sien parhaina Riitta Ahomäki, 
Päivi Hukkanen ja Seppo Väyry-
nen. 

Kurssit olivat ensimmäiset 
lajissaan ja me kurssilaiset koim-

me ne tarpeelliseksi; toivottavas-
ti vastaavia kursseja järjestetään 
myösjatkossakin. Kiitokset kurs-
sinjohtajallejakouluttajille, joille 
opetussuunnitelman laatiminen 
on ollut ehkä normaalista poik-
keavaa johtuen kurssilaisten työ-
kokemuksesta, jota oli parista 
aina pariinkymmeneen vuoteen. 
Hyvää jatkoa kaikille mukana 
olleille. 

Tiina Ahtosalo 

Kurssille osallistuivat 
seuraavat henkilöt: 

Saaristomeren Laivasto 
Ahomäki Riitta-Marjatta 
Ahopelto Pekka Olavi 
Kaasalainen Kai Reini 
Koskinen Esko Johannes 
Lönnbäck Rainer Vilhelm 
Mäenpää Merja Päivikki 
Risteli Leena Orvokki 
Suominen Olli Tapio 
Suominen Pia Marjaana 

Suomenlahden Laivasto 
Mennander Irja Esteri 
Penttinen Raili Kaarina 

SIRR 
Hukkanen Päivi Aulikki 
Pakarinen Sirpa Susanna 
Väisänen Riitta Liisa 
Väyrynen Seppo Olavi 

TurRR 
Heinonen Heli Päivikki 
Leppänen Leila Orvokki 
Salminen Aimo Johannes 

KotRPsto 
Ahtosalo Terhi Kristiina 
Niemelä Kalervo Olavi 

HanRPsto 
Heinonen Kristiina 
Kaivolin Ann-Catrin 
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Vasemmalt oikealle Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Kaija Vesala, historiikin 
kirjoittaja Visa Auvinen ja Rannikkosotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Ulla Varjola 
tutkimassa uutta historiikkia. SA-kuva. 

R annikkosotilaskoti-
yhdistyksen historiikki 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
historiikki julkaistiin 28.10. 
1993. Historiikin on kirjoittanut 
komentaja evp Visa Auvinen. 
Seuraavassa lyhyt yhdistelmä 
historiikin sisällöstä. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
toiminta kirjataan alkaneeksi 
3.11.1918, jolloin "Helsingissä 
kokoontui pieni ryhmä naisia, 
jotka halusivat auttaa maamme 
rannikolla palvelevia sotilaita 
toimimalla heidän viihtyisyyten-
sä ja hyvinvointinsa lisäämisek-
si." Työn organisoimiseksi muo-
dostettiin "Saaristosotilaidenjou-
lulahjakomitea." Edellä mainittu 
komitean työtä jatkamaan perus-
tettiin sitten 18.2.1920 "Rannik-
kosottlaiden Huoltoyhdistys." 
Nykyinen nimi "Rannikkosoti-
laskotiyhdistys - Kustsoldat-
hemsföreningen ry" vahvistettiin 
vuona 1958. 

Laajimmillaan yhdistyksen 
toiminta oli jatkosodan vuosina, 

jolloin eri toimipisteitä kirjattiin 
kaikkiaan lähes 700. Rannikon 
vihreät sisaret, kuten yhdistyk-
sen työntekijöitä on totuttu kut-
sumaan, työskentelivät rannikko-
linnakkeilla ja laivaston tukikoh-
dissa sekä eräissä rannikolla toi-
mineissa ilmavoimien tukikoh-
dissa ylläpitämällä soti laskotitoi-
mintaa. Yhdistys järjesti myös 
erilaisia viihdytyskiertueita kaik-
kialla rannikolla. 

Yhdistyksen alkuvuosien toi-
minnan kannalta oli tärkeää, että 
heti ensimmäiset puheenjohtajat 
olivat aktiivisia ja yhdistystoi-
mintaan hyvin perehtyneitä. His-
toriasta tiedämme, että rouva 
Maissi Erkon osuus Helsingin 
Sanomien omis tu s suh t e iden 
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muodostumisessa oli ratkaiseva. Vapaaehtoisessa yhdisty stoi-
Voimme hyvin olettaa, että hän minnassa joudutaan aina vaikei-
johtiRSHY:tä samalla taidolla ja den taloudellisten ratkaisujen 
päättäväisyydellä. Säilyneistä eteen, olivat ajat sitten hyviä tai 
RSHY:n eri kokouspöytäkirjois- huonoja. RSHY:n ensimmäisinä 
ta on taas havaittavissa, että rou- vuosina suurimpia yksittäisiä 
va Signe Crona-Pohjanheimon menoeriä olivat kodeiksi sovel-
panos yhdistyksen toiminnassa tuvien kiinteistöjen hankinnat, 
oli varsin vahva. Kuitenkin uutteran rahankeräyk-

Pisimmän ajan yhdistyksen sen, sitkeiden neuvottelujen ja 
johtotehtävissä on ollut Anna- useinkin siten saatujen lahjoitus-
Liisa Rewell. Hän oli hallituksen ten avulla voitiin lähes aina pe-
jäsenenä vuodesta 1924. Yhdis- rustaa uusia sotilaskoteja sotilai-
tyksen puheenjohtajana hän toi- den toivomusten mukaan. Ran-
mi vuosina 1929-62, yhteensä 33 nikkosotilaskotiyhdistyksellä on 
vuotta. Anna-Liisa Revvellinjoh- tällä hetkellä yhteensä 17 vaki-
tamistapa ei ilmeisestikään ollut naista sotilaskotia ja 6 kanttiinia 
aivan samanlainen kuin edeltäji- (viisi laivoilla). Nykyään kotien 
ensä. Nykyään kai sanottaisiin, kiinteistöjen hankinnasta vastaa 
että hän oli "luonnollinen johta- Puolustusministeriö, 
ja." Hän osasi etsiä itselleen hy- Yhdistys on vuosien aikana 
vät työkumppanit ja lisäksi hän tukenut eri joukko-osastoja huo-
hallitsi sovittelun ja toisaalta hy- mattavillarahasummilla,jotkaon 
väntahtoisen pakottamisen kei- tarkoitettu varusmiesten viihty-
not. vyyden lisäämiseen. Niinpä esi-

Ensimmäisiä yhdistyksen toi- merkiksi 1980-ja 1990-luvuilla 
mipisteitä olivat lukutuvat. En- ilmaistarjoiluun, lehtitilauksiin, 
simmäinen lukutupa aloitti toi- kirjallisuuden hankintaa, urhei-
min tansa Örön l innakkee l la lu- ja harrastusvälineisiin, viih-
vuonna 1923. dytykseen sekä muihin lahjoituk-

Vuodesta 1930 alettiin luku- siin on voitu vuosittain osoittaa 
tupia kutsua sotilaskodeiksi. Vuo- varoja noin 350.000 mk. 
desta 1931 alettiin perustaa kant- Historiikin hinta on 100,-mk. 
tiineja ja seuraavana vuonna so- Sen voi tilata RSK Y:n toimistos-
tilaskauppoja. ta, puh 90-630 148. • 

Lehtisen sotilaskodin kahvijuhla. 

uola 
järjestää 
rannikko-
puolustustaan 

Liittyen Varsovanliiton hajaan-
tumiseen on Puolassa ryhdytty 
muodostamaan uusia joukko-
tyyppejä. Rannikkopuolustuksen 
osalta muodostetaan uutena jouk-
kona rannikkopuolustusprikaati. 
Puolan 7. Amfibiorynnäkködivi-
sioona organisoidaan uudeksi 7. 
Rannikkopuolustusprikaatiksi. 
Divisioonallaon ollut käytössään 
merikuljetuksiin parikymmentä 
"Polnocny" -luokan maihinnou-
sualusta. Yksittäinen alus kuljet-
taa kerrallaan esimerkiksi 120 
sotilasta ja viisi panssarivaunua 
ja siinä on aseistuksena muun 
muassa kaksi 140 mm:n raketin-
heitintä, i lmatorjuntaohjukset 
osassa aluksia ja kevyet ilmator-
juntatykit. 

Divisioonan rykmentit on or-
ganisoitu pataljooniksi. Molem-
mat panssarivaunupataljoonat 
sekä tiedustelu-, ohjus- ja rake-
tinheitinpataljoonat on purettu 
uudesta organisaatiosta. Tykis-
töosista on muodostettu tykistö-
pataljoona. 
Rannikkopuolustusprikaatin so-
dan ajan miesvahvuus on 4268 
miestä. Rauhan aikana joukon 
vahvuus on noin 3000 miestä. 
Kolmesta rannikkopuolustuspa-
taljoonasta kahdessa on miesvah-
vuus noin 80 %. 

Prikaatin henkilöstön tunnis-
taa sillä käytössä olevasta sini-
sestä baretista. 

Esikunta-, huolto-, tuki-jaty-
kistöyksiköt sijaitsevat Gdanskis-
sa. Myös toinen toimintavalmiista 
pataljoonasta toimii Gdanskissa 
toisen ollessa Leborkissa. O 
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Snapsipikarit ja snapsipullo ovat erinomaisia 
lahja- ja palkintoesineitä, kun halutaan kiittää 
arvokkaasta työstä, palkita merkittävästä suo-
rituksesta tai muistaa merkkipäivänä ym. ym. 

Hylsyt ja pullo 
tinasta ja sovelf 

.valmistettu englantilaisesta 
elintarvikekäyttöön. 

Tilauksesta toimitamme tuotteita myös hopeisena. 
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