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Päättyvää vuotta on juhlittu itsenäisyytemme 70vuotisjuhlavuotena. Koruttomin menoin, elämöimättä, kuitenkin kiitollisina ja ylpeinä. Kiitollisuudella
on muistettu myös Jääkäriliikettä, Suojeluskuntajärjestöä ja lottia. Heidän osuutensa itsenäisyyden saavuttamisessa ja turvaamisessa oli kiistämättömästi
ratkaisevan tärkeä. Ylpeyttä tunnemme ulkoisesti turvallisesta ja sisäisesti vakaasta maasta jossa on hyvä
elää ja sitä palvella.
Useat rannikkotykistön piirissä yhteisen asian
eduksi toimineet järjestöt ovat täyttäneet tasavuosia.
Johtorengas 50, Rannikon Puolustajain Kilta 25. Niiden välimaastoon asettuu 30 vuodellaan yhteinen lehtemme Rannikon Puolustaja. Sen ensimmäinen numero jaettiin 9.12.1957 Suomenlinnan Upseerikerholle kokoontuneelle RtUY:n vuosikokoukselle. Siitä
lähtien on lehti ilmestynyt keskeytyksettä, laajeten ja
kehittyen siten, että sitä voidaan pitää näkyvimpänä
merkkinä yhdistyksen jatkuvasta toiminnasta. Lehti
on ensisijaisesti tiedotusväline joka välittää tietoa tulevasta ja tapahtuneista rannikolla sekä kertoo aselajin kehityksestä. Se pyrkii kuitenkin myös julkaisemaan aselajin historiasta yleisesti vähemmän tunnettuja osia. Tallentamatta historia vähitellen unohtuu
ja häviää. Olisikin erittäin suotavaa saada aikaan
rannikkotykistöjoukko-osastojen ja linnakkeiden historiikit. Etsikkoaika niiden teolle alkaa olla loppumassa. Tuleva vuosi on Puolustusvoimain ja Rannikkotykistöaselajin juhlavuosi. Olisi aihetta tempaista.
Rannikkotykistösäätiöllä on halua ja kykyä tämän tukemiseen.
Viimeisimpienkin tutkimusten mukaan me suomalaiset olemme maailman puolustustahtoisinta kansaa.
Meillä on maanpuolustusperinne. Kun tämä ei aina
näy taloudellisiin tekijöihin liittyvissä konkreettisissa
kysymyksissä kuten määrärahoissa ja kertausharjoitushalukkuudessa lienee syy vakaissa rauhan oloissa
ja pirujen seinälle maalaamisen välttämisessä. Itsenäisyyden hankintahinta, ylläpitokustannukset ja reaaliarvo ovat kuitenkin niin korkeat, että vakuutusmaksut turvallisuudestakin kannattaa varmasti aina maksaa.
Rannikkotykistöllä on uusi tarkastaja. Luotsit ovat
vaihtaneet tehtäviä. Rannikkotykkimiehiä molemmat
— henkeen ja vereen. Aselajilla ei varmasti ole edessään yhtä juhlaa, vaan haasteiset, tuskin seesteiset
ajat. Kehitys ei voi eikä saa olla ympyrä vaan nouseva
murtoviivakäyrä. Rannikkotykistö on aina ollut ennakkoluuloton, tulevaisuuteen tähtäävä, ei taantuva
aselaji. Takuulla on vieläkin.
Timo Sario

Kansikuva: Kenraali Valveen katse ja lasersuunnin. Molemmilla tarkat
(SA-kuva 14.10.1987)

havainnot.
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Eversti
Juhani A Niska
Rannikkotykistön tarkastajaksi
1.12.1987

Eversti Juhani Antero Niska on
syntynyt 2.9.1937 Helsingissä.
29. Merikadettikurssi 59.
Kadettikersantti.
Viestikapteenikurssi 64.
SKK/MeSL-tekn 69.
YPK 78.
Maanpuolustuskurssi 79.
YJK 85.
US Army War College 86.
VaaRPsto 59—62.
Linjanjohtaja MeriSK 62—64.
Tstoups PE 64—76.
Patteriston komentaja
I/SIRtR 76—79.
PE Suunnitteluosaston
päällikkö 79—85.

Rannikonpuolustaj at!
Suomen rannikkopuolustus on rakennettu terveelle pohjalle. Sodista
saadut kokemukset sekä rauhan ajan vuosikymmenien tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta ovat johtaneet tämän hetken rannikkotykistöön ja sen kriisiajan valmiusjärjestelyihin.
Sotilasmaantieteelliset ja -topografiset erikoispiirteemme, uhkaarviot, alueellisen puolustuksen doktriinimme, omaperäinen taktiikkamme ja olosuhteisiimme sopeutetut sotatekniikat ja organisaatiot
ovat muovanneet aselajimme kehittymistä. Kaikki käytettävissä ollut
tieto ja taito — niin aselajissamme kuin sen ulkopuolella — on hyödynnetty nykytilanteeseen yltämiseksi. Olemme monella alalla jopa
kehityksen kärjen tuntumassa. Olemme ensimmäisenä maavoimien
aselajina tarkistaneet toimintaedellytyksiämme.
Henkilöstö- ja materiaalisten voimavarojen niukkuudet ovat aina
sanelleet rajaehtoja toimintavapauksillemme. Nykyorganisaatio kaksine rannikkotykistörykmentteineen, kolmine rannikkopatteristoineen ja rannikkotykistön tarkastajan johdossa olevine Rannikkotykistökouluineen on täten myös sotilasmaantieteeseen niveltyvä looginen tulos ja kokonaisuus. Siinä jo yhdistyvät rationalisoinnin keskittämisedut alueellisiin erikoisolosuhteisiin ja se on johdonmukainen
kehys kriisiajan rannikkopuolustuksen organisoinnille.
Tämän päivän aluevastuussa olevan rannikkopuolustuksen tehtävät, erikoisvälineistön käyttö sekä sen huoltaminen edellyttävät korkeatasoista, erikoiskoulutettua käyttö-, huolto- ja johtohenkilöstöä.
Toiminta-alueen laajuus ja tapahtumien nopearytmisyys alueellisen
koskemattomuutemme turvaamisessa puoltavat mahdollisimman suoria ja lyhyitä johtosuhteita — erityisesti sodan uhka-ajan tilanteissa.
Yhdessä ponnistaen koetellulta nykyperustalta voimme me, rannikon puolustajat, tarjota turvallisuuspolitiikan johdolle kynnysjärjestelmän kriisien hallinnan välineeksi, joka voi ennalta ehkäistä konfliktien synnyn rannikoillamme. Tässä on meille, rauhan ajan itsenäisen rannikkotykistöaselajin henkilöstölle, kiltalaisille, reserviläisille,
rannikon vihreille sisarille ja yhteistoimintakumppaneille sellainen
haaste, jonka eteen tulee kaikkensa yrittää.

Yhdessä me onnistumme: "Rt on terästä."

SIRtR:n komentaja 86—87.
Ylennetty everstiksi 1982.
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Rannikkotykistön tarkastaja
Eversti J A Niska

VAASALAISET TAAS VALTTIA!

Rannikkotykistösäätiö Miessaaressa
14.10.1987

RANNIKKOTYKISTÖN VUODEN 1987
KILPAILUAMMUNTOJEN TULOKSET:
RANNIKKOTYKISTÖN PARAS JOUKKO-OSASTO:
(Karhulan malja)
1.
2.
3.
4.
5.

VaaRPsto
KotRPsto
HanRPsto
SIRtR
TurRtR

2360
2334
2108
1923
1905

PARAS RASKAS RANNIKKOPATTERI:
(Tykistökenraali V P Nenosen kiertopalkintotykki)
1.
2.
3.
4.
5.

HanRPsto
VaaRPsto
KotRPsto
TurRtR
SIRtR

1229
1205
1175
890
876

PARAS KEVYT RANNIKKOP ATTERI:
(Kenraaliluutnantti A A Kantolan tykki)
1.
2.
3.
4.
5.

KotRPsto
VaaRPsto
SIRtR
TurRtR
HanRPsto

1159
1155
1047
1015
879

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

PARAS TULENJOHTAJA:
(Tulenjohtajan malja)
1.
2.

Ltn
Ylil
Ylil

K Salomaa
M Eskola
V Taipalus

KotRPsto
HanRPsto
VaaRPsto

604
600
600

PARAS YARUSMIESTULENJOHTAJA:
(Tulenjohtajan hylsy)
1.
2.
3.

Upskok J Nieminen
Upskok M Huttunen
Upskok T Kaaretsalo

HanRPsto
KotRPsto
VaaRPsto

629
610
605

Rannikkotykistösäätiön hallituksen kutsuma runsaslukuinen joukko arvovaltaisia kutsuvieraita, valtuuskunnan ja
hallituksen jäseniä sekä toimihenkilöitä lähti 14.10.1987
puolenpäivän aikaan hotelli
Palacen rannasta Askerin ja
Tirmon kyydissä kohti Miessaarta.
Matkan tarkoituksena oli
tutustuminen Espoon suunnan päälinnakkeeseen. Lisäksi hallitus oli päättänyt samassa yhteydessä palkita ansioituneita säätiön tukijoita,

säätiön hyväksi merkittävällä
tavalla työskennelleitä entisiä
ja nykyisiä jäseniä sekä rannikonpuolustuksen kehittämisen piirissä ansioituneen upseerin.
Ohjelma alkoi Miessaaren
muistorikkaassa sotilaskodissa lämminhenkisellä tilaisuudella. Helsingin varuskuntasoittokunta avasi tilaisuuden
Jääkärimarssilla läsnäolleen
kenraaliluutnantti Väinö Valveen kunniaksi. Hallituksen
puheenjohtaja eversti Jukka
Karvinen toivotti vieraat sy-

dänlämpöisesti tervetulleiksi
historialliseen
tilaisuuteen
jossa eilispäivän ja tämänhetken rakentajat kohtaavat. Tämän jälkeen hän esitteli läsnäolleille rannikkotykistön komentajat sekä säätiön hallituksen.
Kahdeksan tuuman kanuunalle annettujen aplodien jälkeen valtuuskunnan puheenjohtaja,
toimitusjohtaja
Jaakko Ihamuotila palautti
läsnäolleiden mieliin kenraaliluutnantti Valveen elämäntyön meripuolustuksen ja val7

tionhallinnon eri tehtävissä
esikuvana ja velvoitteena jälkipolville.
Toimitusjohtaja
Ihamuotila ojensi yhdessä
hallituksen
puheenjohtajan
kanssa
kenraaliluutnantti
Valveelle säätiön ansiolevykkeen numero 11. Edelleen
säätiön ansiolevykkeellä palkittiin kenraalimajuri Väinö
Karvinen sekä majuri Akseli
Heimonen. Kenraali Jaakko
Valtanen ja pankinjohtaja
Eero Harkia olivat estyneitä
saapumasta tilaisuuteen ja
heille luovutettiin ansiolevyke
erikseen myöhemmin. Säätiön tukijoista ansiolevykkeen
otti vastaan Neste Oy:n puolesta toimitusjohtaja Ihamuotila, Oy Wärtsilä Ab:n puolesta apulaisjohtaja Kauno G.
Honkanen ja teknillinen johtaja Johannes Brotherus sekä
Oy Scan-Auto Ab:n puolesta

toimitusjohtaja Hugo Ahlberg ja johtaja, eversti Olavi
Lyytinen.
Majuri
Hanno
Strang palkittiin säätiön stipendillä ansiokkaasta toiminnasta rannikkopuolustuksen
liikkuvien
asejärjestelmien
kehittämistyössä. Fanfaarit ja
aplodit palkituille voittivat
taustamusiikkina soineen kanuunoiden pauhun.
Jääkärikenraaliluutnantti
Valve kiitti palkittujen puolesta. Erityisen ilonsa hän
esitti siitä, että nykyhetken
rannikkopuolustus antaa vireällä toiminnallaan vakuuttavan kuvan myös niille, joiden ansiot juontavat vuosien
takaa.
Tyytyväisenä
hän
myös pani merkille, että tämänpäivänkin
ansioituneita
muistetaan.
Etelä-Suomen sotilasläänin
komentaja kenraaliluutnantti

Keijo Tuominen esitti sotilasläänin tervehdyksen ja onnitteli palkittuja. Samalla hän
esitti tyytyväisyytensä rintamavastuullisissa
rannikkojoukoissaan tapahtuvaan kehitykseen.
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajana Eila Walden toi tervehdyspuheessaan vihreiden sisarten vakuutuksen siitä, että
rannikkotykistön ja merivoimien henkilöstön vapaa-ajanvietolle löytyy tuttu ja turvallinen sotilaskoti joka linnakkeelta. Lisäksi merivoimien
piirissä toimii kuusi kanttiinia. Lämmin kiitos tämän toiminnan pyörittämisestä kuuluu vapaaehtoiselle sisartyölle. Yhdessä vapaaehtoisen ja
palkatun henkilöstön työn tuloksena voidaan varusmiesten
viihtyvyyden
kehittämiseen
käyttää vuosittain lähes puoli

Ansiolevykettä vastaanottamassa Oy Scan-Auton toimitusjohtaja Hugo Ahlberg. Muut vasemmalta Kauno
G. Honkanen, Johannes Brotherus ja Olavi Lyytinen.

Eversti Jukka Karvinen luovuttamassa ansiolevykettä Neste Oy:n toimitusjohtaja Ihamuotilalle.

miljoonaa markkaa.
Musiikkimajuri Esko Juuren johtaman soittokunnan
musiikkiesityksien ja sotilaskodin tarjoamien makoisten
kenttäkahvien jälkeen päästiin päivän pääasiaan; tavattiin miehiä työnsä ääressä.
Aluksi eversti Juhani Niska
esitteli alueella meneillään
olevan monipuolisen kertausharjoituksen, joka korvinkuultavana vavahdutteli iäkkään rakennuksen
seiniä.
Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin
komentaja eversti
Matti Lumme vakuutti läsnäolleiden tyytyväisyydeksi, että
pääkaupungin
alueilmatorjunnan " s a t e e n v a r j o " ulottuu myös alueen linnakkeiden
suojaksi.
Patterinmäeltä
seurattiin
harjoituksen johtajan everstiluutnantti Markku Oilan joh-

tamaa
ampumaharjoitusta,
Tulen osuvuus sekä ammunnan kokonaispoikkeama niin

n m i
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sivusuunnassa kuin matkassakin palautti mieliin kivikaleerin seinältä tutun lausahduk-
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Kenraali Valve puhuu. Hänestä kuvassa oikealle kenrl Keijo Tuominen, rouva Eila Waldén, kenrl Aimo Pajunen ja maj Hanno Strang.
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Rannikkotykistön
Upseeriyhdistyksen
vuosikokous Hangossa
gon Upseerikerholle, jossa pidettiin varsinainen vuosikokous 87 äänivaltaisen jäsenen
voimalla. Yhdistyksen puheenjohtaja Torsti Lahti toivotti osallistujat tervetulleiksi
todeten kuluneen toimintavuoden olleen puuhakkaan ja
talouden vakaan.

HelItR:n komentaja eversti Matti Lumme esittelee retkeläisille Helsingin ilmapuolustuksen kohteita. Heti
tämän jälkeen suorittivat reserviläiset ihailtavan tarkan tykistöammunnan rannikkopatterilla.
sen: TYKKIEMME KANTOPIIRI ON
VIHOLLISEN
H A U T A . Edelleen linnakkeen päällikkö luutnantti res
Markku Sissonen esitteli puolustusjärjestelynsä tavalla joka osoitti että näitä kanuunoita ei vaienneta. Everstiluutnantti Matti Haapasen
kalustoesittely vakuutti aselajimme edelleenkin olevan terästä ja tekniikkaa.
Tyytyväisenä päivän antiin
sekä Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
mainioihin järjestelyihin retkeläiset palasivat Askerin ja
Tirmon mukavassa ja turvallisessa kyydissä hämärtyvän
pääkaupungin rantaan.
KIITOKSET
MUKANAOLLEILLE — HYVÄÄ
T U U L T A J A MYÖTÄISTÄ
MATKAA
•
12

Pentti Vähäkallio.

Torstaina 12.11.87 kokoontui
ennätysmäärä RtUY:n jäseniä Hankoniemelle Oy FORCIT Ab:n räjähdysainetehtaalle. Laajaa tehdasaluetta,
jonka tuotannolla on tärkeä
osansa puolustusvalmiudessamme kierrettiin linja-autoin
ja jalan erittäin asiantunte-

vien oppaiden opastuksella.
Isäntänä toimi toimitusjohtaja DI Erkki Wiinamäki. Tehdas tarjosi kierroksen päätteeksi lisäselvityksiä yksityiskohdista, vastauksia kiperiinkin kysymyksiin ja makoisat
kahvit.
Forcitilta jatkettiin Han-

Torsti Lahti luovutti RtUY:n
hopeisen ansiomerkin nro 1
majuri res Pentti Vähäkalliolle tunnustukseksi erittäin pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenet Väinö Valve ja Veikko Vuorela olivat
lähettäneet kokoukselle tervehdyksensä. Jääkärikenraaliluutnantti Valveen sanoma
oli: "Tänä päivänä on jokainen rannikkotykkimies niin
tärkeällä paikalla, että hän
voi kaikesta syystä tuntea oikeutettua ylpeyttä."
Varsinaisen kokouksen pu11

heenjohtajaksi
valittiin
HanRPston komentaja evl
Heikki Rinne. Hänen tehokkaalla puheenjohdollaan käsiteltiin sääntöjen määräämät
asiat nopeasti. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Torsti
Lahti. Yhteisenä toteamuksena ja toivomuksena oli ettei
yhdistyksellä yksinkertaisesti
ole varaa luopua mainiosta
puheenj ohtaj astaan.
Hallituksen jäseniksi valittiin seuraaviksi kahdeksi vuodeksi:
— evl J Vuohelainen P E
— evl T Sario RP-lehti (RtK)
— maj P Vähäkallio Johtorengas
— maj T Virkki HanRPsto
— kapt L Arlander Kilta
— ylil R Kosonen KotRPsto
sekä
— ylil V Taipalus VaaRPsto
Toisen vuoden jatkavat:
— ev Y Pohjanvirta Kilta
— evl A Tukiainen Evp RTups
— kapt K Peltonen TurRtR
— kapt J Tilli RtK ja
— ylil K Lähdevirta RtK
Vuodeksi valittiin:
— ev O Simola TurRtR ja
— evl A Kilpinen SIRtR
Toimintakertomus hyväksyttiin, samoin tili- ja vastuuvapaus kiitoksella. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan
50 markkana. Ns nestor jäsenten vapauttamista jäsenmaksusta ei kannatettu, eikä
siten hyväksytty.
Kokousta seurasi veljesillallinen Hangon uusitulla, nyt
erittäin korkeatasoisella ja
tyylikkäällä upseerikerholla.
Kutsuvieraina olivat kaupunginjohtaja Arvi Suvanto ja
toimitusjohtaja Erkki Wiinamäki. Tunnelma oli vapaa ja
veljellinen sekä erittäin rannikkotykistöhenkinen. Hankolainen majuri Tauno Kallio
12

luovutti yhdistykselle perinnehuonetta varten arvokkaan
taiteilija Aarne Nopsasen taulun. Iltaa olisi jatkettu mie-

luusti pitkäänkin, mutta Suomen eteläisimmässä kolkassa
kun oltiin oli kotimatka liian
pian edessä.
•

TOIMINTASUUNNITELMA
VUODEKSI 1988
Yhdistyksen toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi jatketaan 55. toimintakaudella kaikkia perinteisiä toimintatapoja ja -muotoja yhdessä Meriupseeriyhdistyksen, aselajikiltojen, Johtorenkaan sekä sotilaskotiyhdistysten kanssa.
Tärkein tehtävä on Rannikkotykkimiehen 6. painoksen valmistaminen niin, että se saadaan käyttöön ja
myyntiin keväällä 1988.
Järjestetään kevät- ja syysretki sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan rannikon eri osilla.
Jatketaan Suomenlinnan Upseerikerhon perinnehuoneen kunnostamista ja sisustamista.
Lisäksi osallistutaan Sotamuseon Rannikkotykistöosaston juhlalliseen avajaistilaisuuteen Suomenlinnassa 12.5.1988 perustajayhteisön ominaisuudessa.

TILANNE JA TIEDONKULKU
Silloin, kun tilanteen on oltava kaikilta osiltaan tiedossa,
nopeasti ja selkeästi, tarvitaan p e t t ä m ä t t ö m ä t laitteet. Ammattitaidolla valmistetut, käyttöolosuhteet
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luottaa tiedonkulun erikoisosaajana.

Toimintaa perinnehuoneen hyväksi. Hyväntekeväisyystanssiaiset Suomenlinnan upseerikerholla 17.10.1987. Talo oli täynnä ja kaikilla
hauskaa. Tuottoakin tuli, kiitos anteliaiden lahjoittajien.

ERICSSON
O y LM Ericsson A b
0 2 4 2 0 Jorvas,
Puh. ( 9 0 ) 2 9 9 ! Telex 124546
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TARKIAINEN
KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE
Kellot
Kultakorut
Tinaesineet

V

Antiikkihopeaa
Liikelahjat
Arviointeja

Valmistaa
ja m y y m y ö s
RT-kalvosinnappeja

Kaiverrukset, kellonkoijaukset
kultasepäntyöt, helmien p u n o n t a a

ESPOO:

Länsituulenkuja 3, 02100 ESPOO, TAPIOLA
P 461644
HELSINKI: Mikonkatu 1, 00100 HELSINKI
P 661916

tsjs^
SO»

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

Puolustusvoimaa kylmyyttä
ja kosteutta vastaan
7ermo4ämpökerrasto pitää Sinut kuivana
liikkeessä ja lämpimänä levossa.
Kylmällä ilmalla liikuttaessa tavanomaisen vaatetuksen suurin
pulma on hikoilusta aiheutuva paleleminen levon ja taukojen
aikana.
Termo-lämpökerrastossa olo on aivan toista. Tarmon hengittävä
kanavakudottu Folycolon-kerros siirtää kosteuden iholta
asun ulkopinnan puuvillakerrokseen. Siten ihoa vasten
oleva neulos pysyy miellyttävän lämpimänä ja kuivana,
niin liikkeessä kuin levossakin.
Termo on enkoisvahvistettu polvista ja takamuksesta. Hiertäviä
saumoja ei ole eivätkä vetoketjut p ä ä s e koskettamaan paljasta
ihoa. Ja mikä tärkeää, Termo-asussa
liikut joustavasti ja kevyesti, sillä yksi
vaatekerta riittää.
Tutustu Termoon hyvin varustetussa
urheiluliikkeessä!

MAAHANTUOJA

HJORTH
URHEILUTUKKU

puh. (931) 443133
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MAJURI
OSSI K E T T U N E N

Maihinnoususotatoimen
kehitysnäkymiä
Motto: Kehitystä et voi pysäyttää, sinun tulee vaikuttaa siihen!
Tämän kirjoituksen päämääränä on antaa viitteitä
maihinnoususotatoimen kehitystrendeistä. Niitä ei
ole sidottu aikataulullisesti, mutta näkökulma ulottuu 10—20 vuoden periodiin. Siihen antaa perusteita
alusten rakentamisvauhti ja yleensäkin sotatoimien
ja doktriinien eräiltä osin suhteellisen hidas kehittyminen.
Maihinnoususotatoimen kuva on pysynyt II MS:n
jälkeen varsin pitkään suhteellisen vakiona. Kehitystä ohjaavina käännekohtina ovat olleet helikoptereiden huomattava lisääntyminen ja niiden asejärjestelmien monipuolistuminen sekä ilmatyynyalusten tulo
palveluskäyttöön. Taktiikkaa on ohjaamassa viimeaikoina toteutetut maihinnousuoperaatiot ja niistä
saadut kokemukset.
Voidaankin perustellusti todeta, että paluuta klassiseen, pelkästään rantautumisvaihetta päätapahtumana pitävään sotatoimeen ei enää ole. Sotatoimi
on saamassa yhä enemmän syvyyteen vaikuttavan
luonteen ja edellyttää puolustajalta jo heti alusta alkaen torjunnan totaalisuutta.
Eräänä keskeisimmistä havainnoista on myös
päätöksien tekoon ja reservien suuntaamiseen käytettävän ajan merkittävä lyheneminen.
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Organisaatioista
Molempien suurvaltojen organisaatioiden yleisinä kehitystavoitteina ovat olleet tulivoiman lisääminen, organisaatioiden liukuvuus, ilmakuljetteisuus sekä eri aselajien
liittäminen maihinnoususotatoimeen mahdollisimman hyvin.
USA:n organisaation perusedellytyksenä
pysynee
myös jatkossakin merijalkaväkipataljoona. Sen käyttöaluetta pyritään laajentamaan
ja organisaatiota muokataan
riippuen siitä käytetäänkö ko
pataljoonaa
— osana keskitetysti johdetusta ja suppealla hyökkäysalueella
toimivasta
rykmentistä
— kuljetetaanko se ilmoitse
— hajautetaanko se laajalle
alueelle.
Organisaatio on liukuva ja
esimerkiksi laajalle alueelle
hajautettuna
pataljoonalle
voidaan alistaa
—
—
—
—
—

tykistöpatteri
ohjusjoukkue
panssarivaunujoukkue
pioneerijoukkue ja
tiedustelujoukkue.

Tällöin luonnollisesti huoltoa vahvennetaan.
Myös rykmentin organisaatio pysynee edelleen liukuvana. Sille alistetaan tulivoimaa, huoltojoukkoja ja pataljoonia tehtävän mukaisesti. Rykmentin maihinnousujoukko (Regimental Landing
Team) on osa divisioonan organisaatiosta.
Suurimpia muutoksia ilmeisesti on odotettavissa divisioonan kokoonpanoihin. On
nähtävissä, että USA pyrkii
nopeuttamaan
maihinnou-

Varsovan liiton maihinnousuharjoitus. PT-76 vaunut rantautuvat. Helikopterikuljetteiset joukot matkalla
kohteisiinsa.
sualusten purkuvaihetta ja
kohottamaan ilmakuljetteisten joukkojen määrää. Tähän
viittaavat ilmatyynyalusten lisähankintaohjelma ja uudet
aluskonstruktiot, jotka mahdollistavat nykyistä tehokkaammin
helikoptereiden
käytön.
Divisioonaorganisaatiota
ilmeisesti pyritään keventämään taisteluosien hyväksi,
mutta mekanisoitumisaste sekä joukkojen määrä pakottavat sisällyttämään organisaatioon varsin
huomattavat
huoltojoukot ja runsaasti täydennyksestä huolehtivia aluksia.
Myös Neuvostoliiton organisaatiossa
peruselementin
muodostaa merijalkaväkipataljoona. Suhteellisen pienivahvuisena (n 400 m) se muodostaa iskevän osan ja tarvitsee ympärilleen merijalkaväkirykmentin (n 2500 m) ja organisaatioon kuuluvat huolto- ja tukiosat sekä panssari ja ilmatorjuntayksiköt. Organisaatiota on yleensä pidetty

kiinteämpänä kuin USA:n
vastaavaa.
On ilmeistä, että iskevän
osan organisaatiota jouduttaneen kehittämään jatkossa
tehtävästä, kuljetuskalustosta
ja -tavasta riippuen liukuvammaksi. Erityisesti pyrkimys
ilmakuljetteisuuteen
muokannee organisaatiota tulevaisuudessa.
Muutoinkin
organisaatiota tultaneen kehittämään siten, että se vastaa
merivoimien
aluskalustossa
tapahtunutta nopeaa laadullista ja määrällistä kehittymistä. Siitä tullee nykyistä
enemmän iskevä osa ja laivastoasemien tai -tukikohtien
vartiointitehtäviä
tultaneen
vähentämään.
Merijalkaväki alistettaneen
varsinaisen hyökkäyksen suorittavalle maavoimien divisioonalle.

Tehtävästä ja taktiikasta
Molemmat suurvallat asettavat
maihinnoususotatoimen
päämääriksi

— sillanpään luomisen jatkosotatoimille
— eteentyönnetyn
laivastotai ilmatukikohdan valtaaminen tai sillä pyritään
— estämään vihollista käyttämästä aluetta tai sillä olevia laitteita.
Ennen kuin hyökkäys toteutetaan, toiminnalle asetetaan tietyt perusedellytykset.
Tällöin maihinnousujoukolla
tulee olla
— meren herruus sekä pintaaluksiin että sukellusveneisiin nähden
— ylivoimainen ilmaylivoima
ilma-aluksiin nähden sekä
— huomattava ylivoima puolustaviin
maajoukkoihin
nähden.
Pyrkimyksenä on kohdistaa hyökkäys mahdollisimman lähelle varsinaista tavoitetta. Maihinnousualue pyritään valitsemaan heikosti tai
ei ollenkaan puolustetulta
alueelta, sivustasta tai heikos17

ti puolustetuksi
oletetusta
kohdasta. NL:n taktiikassa
myös hyökkäys puolustettuun
kohteeseen on näkyvämmin
esillä kuin USA:n taktiikassa.
Jos joudutaan hyökkäämään hyvin puolustetulle alueelle erityisesti korostetaan
tulituen, materiaalin ja henkilöstön riittävyyttä.
Maihinnoususotatoimen
taktiikka on pysynyt huomattavan kauan samanlaisena.
Erityisesti 1970-luvun lopulla
ja
80-luvulla
tapahtuneet
maihinnousu- tai erikoisjoukkojen suorittamat operaatiot
ovat antaneet kehityssysäyksiä. Ilmeisesti Grenadan operaatio v 1983, Falklandin operaatio 1982, Libanonin operaatio 1982 sekä osittain Vietnamin sodan kokemukset ohjaavat kehitystä.
Näiden tapahtumien keskeisiä oppeja ovat ilmeisesti
olleet
— operaationopeuden
mistarve

— ilmakuljetteisuuden merkityksen kasvu sekä miehistön että materiaalin kuljetuksissa
— ihmisten käyttö tiedusteluun ei ole kokonaan korvattavissa satelliiteilla ja
muilla teknisillä välineillä
niiden kehittymisestä huolimatta, sillä ihmiset voivat
tunkeutumisvaiheen aikana toimia erikoisjoukkoina puolustajan puolustusasemia, johto- ja valvontapaikkoja vastaan
— maihinnousukaluston purkuvaihetta tulee lyhentää
ja ilmasuojatarve kasvaa
— operaation johdon tulee
olla yhden johtajan vastuulla, johtopaikka työnnetään eteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
mantereelle tai lähisaareen
— haltuun otettavan alueen
syvyyden korostuminen ja
— vastahyökkäysten torjuminen kaikin keinoin.

lisääNämä

kehityspiirteet

vai-

kuttavat pitkälläkin aikavälillä taktiikan kehittämiseen.
Niistä aiheutuu myös vaatimuksia kaluston kehittämiseksi.
Neuvostoliitto
korostaa
merijalkaväen käytössä merellisen
sivustahyökkäyksen
merkitystä uuden rintaman
avaamistavoitteen ohella. Kuvassa on tarkasteltu merijalkaväkiyksiköiden mahdollista
käyttöä divisioonan, armeijan ja rintaman toisen portaan hyökkäykseen liittyen.
Esimerkissä on tarkasteltu
merisivustasta suoritettavan
maihinnousuhyökkäyksen ajallista hetkeä sekä sen etäisyyttä etulinjasta.
Esimerkistä voidaan nähdä, että divisioonan toisen
portaan hyökkäyksen nopeuttamiseksi maihinnousuhyökkäys tapahtuisi n H + 10 tunnin kuluttua hyökkäyksen
alusta ja ulottuisi n 10—15
km:n päähän etulinjasta.
Rintaman
hyökkäykseen
liittyen hyökkäys saatettaisiin

II PORTAAN VOIMAN VAIKUTUS TAISTELUUN

A«

AIKAISIN A J A N K O H T A ,

A -

SUUNNITELTU II PORTAAN VAIKUTUS HALUTTUUN K O H T A A N

= M A I H I N N O U S U H Y Ö K K Ä Y K S E N ARVIOITU AJANKOHTA
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suorittaa n 3 vuorokautena n
70—100 km:n etäisyydelle.
Neuvostoliittolaisissa
julkaisuissa korostetaan sotahistoriasta otetuilla esimerkeillä
taistelutapahtumia,
joissa
merijalkaväkeä on käytetty
kärkenä murtamaan tärkeä
puolustuskeskus. Tämä piirre
säilynee taktiikassa myös tarkasteltavana olevalla ajanjaksolla.

Maihinnousukalustosta

Amerikkalaisia merijalkaväkimiehiä rantahietikolla.
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J O L L O I N II PORRAS V A I K U T T A A

Kehityspiirteinä ovat olleet
60- ja 70-luvuilla rynnäkköjä miehistönkuljetusajoneuvojen uintikyvyn luominen.
Ajoneuvojen heikkoutena on
hitaus vedessä, mutta hyvänä
puolena panssrointi. On ilmeistä, että molemmat organisaatiot jatkavat ajoneuvojen kehittämistä siten, että ne
kestävät yhä paremmin panssarintorjuntaa ja niiden tulivoimaa pyritään lisäämään.

Maihinnousuun liittyy keskeisesti raivaustoiminta. On
nähtävissä, että raivaustoiminta muuttuu yhä enemmän
saattoraivauksen
suuntaan.
Toisaalta herätemiinat pakottavat hyökkääjän runsaasti
aikaa vaativaan huolelliseen
raivausoperaatioon.
Tämä
vaikuttaneekin taktiikkaan siten, että raivausta valmistuttaneen jatkamaan I ja II portaiden maihinnousun välillä.
Tällöinkin käytetään kalustona helikoptereita ja uppouma-aluksia ja saman aikaisesti maihinnousija joutuu etsimään kiertoväyliä.
Pelkästään
kosketusmiinoista muodostuvien miinoitteiden raivausnopeus kasvaa
ja miinoitteiden estearvo pienenee.
Ilmatyynyalukset eivät sittenkään lisääntyneet palveluskäytössä niin nopeasti kuin
ensimmäiset arviot 60—70luvun vaihteessa olettivat.

Alusten kalleus ja tekninen
monimutkaisuus lienevät olleet tekijöitä, jotka huolimatta alusten erittäin monista
eduista jarruttivat niiden runsasta käyttöönottoa.
Kehittämistyötä on kuitenkin jatkettu ja erityisesti USA
on valmis lisäämään ilmatyynyalustensa määrää ja on tilannut niitä n 30 ja suunnitteilla on n 60 aluksen lisätilaus. NL:lla on kuljetustarkoitukseen soveltuvien aluksien lisäksi uusi nopea, myös
ilmeisesti
maihinnoususotatoimiin soveltuva alus (POMORNIK Ik), joten myös
Neuvostoliitto jatkanee edelleen ilmatyynyalusten kehittämistä. Tähän viittaa myös se,
että keskikokoisten maihinnousualusten
rakentaminen
on ollut hidasta.
Raskaan materiaalin sekä
varsinaisen maihinnousujoukon kuljetukseen soveltuvaa
aluskalustoa on kaikilla meri19

Ilmauhasta

Neuvostoliiton uusin ja suurin ilmapatjamaihinnousualus vuodelta 1986. POMORNIK kuljettaa 200 miestä
ja kolme panssarivaunua 55 solmun nopeudella.
valtioilla. Ro-Ro-aluksien soveltuvuudesta on saatu esimerkkejä viimeksi Falklandin
operaation yhteydessä. Aluksia myös tankattiin merimarssin aikana.
Alusten porttirakenteet kehittyvät edelleen ja purkuvaihe, samoin kuin kuormauskin
on vain tuntiluokan suoritus.
Valmius keinosatamien rakentamiseen kasvaa.
Helikopterikaluston kehittämisessä on kuljetuskapasiteetin lisääntymisen ohella
selvästi havaittavissa pyrkimys myös kaluston erikoistumiseen.
Rannikkopuolustajan kannalta vaaralliseksi muodostunee tulenjohtoon, valaisuun
ja täsmäaseiden käyttöön erikoistuvien hekojen lisääntyminen. Kuorman kantokyky
on kasvanut useilla malleilla
yli 3 tonniksi samoin toimintasäde on lisääntynyt yli 200
kilometriksi.
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Helikoptereiden määrä lisääntynee edelleen tasaisesti.
USA:n
divisioonaportaalla
voidaan arvioida tarkastelujakson lopulla olevan n
200—250 helikopteria, jotka
ovat erikoistuneet ainakin
taistelu-, kuljetus- ja tiedustelu- sekä erikoistehtäviin.

NL:n helikopterikaluston kehittymisessä on havaittavissa
samankaltainen pyrkimys.
Huollon siirtyessä konttien
käyttöön
yhä
enenevässä
määrin alusten purku satamissa nopeutuu tuntien luokaksi.

Ilmavoimien käytön osalta
alueellamme kyetään vaikuttamaan hyvinkin kaukaa. Esimerkkeinä voidaan todeta esimerkiksi vuoden 1986 ilmaisku Libyaan. P o m m i - j a rakettihyökkäyksen lentokonekohtainen hyötysuhde kasvaa.
Ilmakuljetuskyky
kasvaa
hitaasti. Merijalkaväen käyttöä ilmakuljetteisena iskuosana on käytetty usein julkaisuissa esimerkkinä. Ilmakuljetteisesti
voidaan
tuoda
myös raskasta kalustoa tiettömille toiminta-alueille, joista
esimerkkinä
on
toiminta
Falklandin operaatiossa. Tosin suomalaisen maaston peitteisyys rajoittaa tämän laatuista toimintaa.
Maahanlasketun
joukon
panssarointiin on myös kiinnitetty huomiota. Pyrkimys
jatkunee edelleen. Joukkojen
taktiikasta on nähtävissä, että
niitä käytetään varsin hyökkäävästi. Ne eivät jää välttämättä jollekin laskeutumisalueelle vaan pyrkivät häikäilemättä myös vaikuttamaan
taistelujen kulkuun.
Ilmatuki maataisteluille on
vakiintunut. Erityisesti USA
on pyrkinyt kehittämään ilma-maataistelun doktriinia ja
se on tulossa myös Euroopan
alueelle soveltuvana.

Orgaanisen
tykistöaseen
kehityspiirteinä tulevat olemaan telalavettisuus raskaan
kaluston osalta, ilmakuljetteisuus, jolloin jopa yksittäisiä
tykkejä siirretään nopeasti
maahanlaskujen tueksi sekä
raketinheittimistön lisääntyvä
käyttö. Muutokset eivät liene
kovin nopeita.

Johtopäätöksiä
Hyökkääjän operaationopeus
kasvaa maalla, merellä ja ilmassa. Samalla paranevat
mahdollisuudet voiman kasvattamiseen myös hyökkäysalueen syvyydessä.

I portaan riippuvuus satamista vähenee. Hyökkääjä
voi nopeutensa ja riippumattomuutensa vuoksi valita nykyistä paremmin ajankohdat
ja alueet. Hyökkäyksen ennustettavuus pienenee.
II portaan riippuvuus satamista ja riittävän syvistä väylistä ei vähene oleellisesti tarkasteltavana olevana ajanjaksona.
Huollon alustarve kasvaa
kaluston mekanisoituessa ja
tulimäärän lisääntyessä.
Rannikkojoukkoihin kohdistuvasta uhkasta keskeiseksi muodostuu ilmauhka. Se
on kasvamassa helikopterei-

Tulituesta

Chinook-helikopteri

kelluu.

Raskaan laivatykistön suhteellinen määrä keveissä ja
keskiraskaissa taistelualuksissa on vähentynyt. Tilalle on
tullut ohjusaseistusta. Itämeren olosuhteisiin soveltuvissa
aluksissa
tykistöaseistuksen
kaliiperi on yleensä 76—100
mm.
Neuvostoliittolaisiin
maihinnousualuksiin on asennettu raketinheittimistöä, jonka
kaliiperi on 122 mm.

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

Tulevaisuudessa rannikkopuolustajan taktisia ongelmia
ovat
— millä vaikutan taktisiin
maahanlaskuihin, joiden
vahvuus nousee jopa puoleen ensimmäisestä portaasta
— miten pidän hallussa satamat tai vaikutan niihin siten, että hyökkääjä ei voi
purkaa nopeasti j o u k k o j a
ja materiaalia ja aiheutan
sille tappioita
— miten vaikutan murtoon
päässeeseen panssaroituun
viholliseen, joka pyrkii sitomaan
vastahyökkäystä
tekevän joukon
— miten suojaan linnakkeet
ja pidän ne toimintakunnossa
mahdollisimman
kauan.

Näkymiä

Esimerkki maihinnoususta Roro-aluksesta

den ja rynnäkköhävittäjien
sekä pommitusyksiköiden tehon lisääntyessä huomattavasti nykytilanteeseen nähden. Samoin lyhyen kiitotien
vaativat lentokoneet yleistyvät.
Asejärjestelmien tarkkuus
kasvaa ja nyt kehitteillä olevat täsmäaseet ovat palveluskäytössä tarkasteluajanjakson loppupuolella.
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amfibio-ajoneuvoilla.

Rannikkopuolustuksen
haasteita
On selvää, että maihinnousija
ei hyökkää sotilasaikakausilehtien sivuilta
nähtävällä
prototyyppikalustolla, mutta
tarkasteltavana oleva aikajänne pakottaa ohjaamaan
ajatukset riittävän kauas.

Johtamistoimintaa tulee nopeuttaa. Se merkitsee, että tilannekuvan muodostamista,
päätöksentekoa sekä käskynantoa ja siihen liittyvää muuta johtamistoimintaa tulee
automatisoida.
Tulee olla riittävän panssarintorjunta- ja liikuntakyvyn
omaava joukko, jota voidaan
käyttää sekä pehmeää, elävää
voimaa että nopeaa panssaroitua joukkoa vastaan. Reservillä tulee olla riittävä ilmatorjunta.
Linnakkeiden merkitys pysyy edelleen korkeana meriväylien puolustukseen liittyvänä toimintana. Niiden passiivista ja aktiivista suojaarvoa tulee edelleen kehittää.
Merellä ja rannan tuntumassa tapahtuva tulenkäyttö
tulee olla tehokkaasti johdettua, maalianalyysiin perustuvaa toimintaa. Se merkitsee
harjoiteltua ja valmisteltua
yhteistoimintaa merivoimien

Esimerkki maihinnoususta rahtilaivasta tavallista laivalaituria tai tilapäislaituria käyttäen. Apuna amfibio-sillat, ponttoonit, lautat sekä
maihinnousumatot.

> 500 m

Esimerkki maihinnoususta rahtilaivasta matalalle rannalle. Peräportiton laiva käyttää nostureitaan.

kanssa sekä etupainoista, nopeisiin tulensiirtoihin soveltuvan raskaan tulen käyttöä.
Tuliyksiköt tulee suojata tehokkaalla ilmatorjunnalla.
Tulenkäytössä merellä liikkuvia maaleja vastaan tulee
kyetä vaikuttamaan sekä hitaasti liikkuviin panssaroituihin maaleihin että yli 40 solmun nopeudella liikkuviin ilmatyynyaluksiin
nykyisten
kaltaisten alusmaalien lisäksi.
Miina-aseen teho on ilmeinen. Erityisesti herätemiinojen käyttö vaikeuttaa edelleen
ratkaisevasti erityisesti raskaan aluskaluston käyttöä. •
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EVERSTILUUTNANTTI
JORMA VUOHELAINEN

Rannikkopuolustuksen
kehittämisestä
Artikkelissa käsitellään rannikkopuolustuksen kehittämistä hieman toisesta näkökulmasta kuin aiemmin on tehty saman otsikon alla. Näkökulmaksi on
valittu kysymys miksi ja vähemmän huomiota kiinnitetään kysymykseen miten.
Me rannikon puolustajat näemme, mitä aselajimme kehittämiseksi on tehty. Kyllä meillä myös on
tieto siitä, miksi näin on tehty. Se tieto on meillä alitajunnassa toimintaa ohjaavana eikä aina suinkaan
nouse sieltä kirkkaana tietoisuuden asteelle. Näemme ympärillämme uuden tekniikan, jota innostuneesti koulutamme ja huollamme. Emme näe enää
päämääriä, jolloin on olemassa vaara puolitiehen
jäämisestä. Siksi artikkelissa pyritään osoittamaan
myös niitä aukkoja, joiden paikkaaminen on välttämätöntä ennen uudelle vuosituhannelle siirtymistä.
Näkökulma on siten aluksi strateginen ja operatiivinen, vaikkakin artikkelin loppupuolella se muuttuu
lähemmäksi sitä kuinka perusfilosofiaa on sovellettu
käytäntöön; mihin on panostettu ja mikä on tuotos.

RANNIKKOPUOLUSTUS ON MERIPUOLUSTUKSEN MAAVOIMIIN KUULUVA
OSA ALUEVESIEN
VALVOMISEKSI,
ALUEELLISEN
KOSKEMATTOMUUDEN TURVAAMISEKSI JA HYÖKKÄYSTEN TORJUMISEKSI RANNIKOLLA.
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Lähtökohdat
Sotilaspoliittinen
tilanne
Parlamentaaristen puolustuskomiteoiden mietinnöt (1971,
1976 ja 1981) ovat monessa
suhteessa olleet ratkaisevan
tärkeitä rannikkopuolustuksen kehittämisen lähtökohtia,
eivätkä niiden kannanotot ole
vieläkään vanhentuneita. Tänä päivänä tulee tietysti tarkastella erityisesti Kolmannen
parlamentaarisen puolustuskomitean mietintöä vuodelta
1981 sekä parlamentaarisen
puolustustoimikunnan
lausuntoa vuodelta 1986. Meidän tulee tehdä se meripuolustuksen ja rannikkopuolustuksen näkökulmasta, unohtamatta kuitenkaan muiden
puolustushaarojen, maavoimien ja
ilmapuolustuksen
merkitystä.
Parlamentaarisen puolustustoimikunnan
lausunto
puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmasta
vuosille
1987—1991 sisältää tuoreimmat arviot maamme sotilaspoliittisesta ja strategisesta
asemasta. Yhteenvetona tarkastelusta voidaan merellisen
asemamme osalta todeta seuraavaa:

1. Suomen turvallisuuspoliittinen asema on vallitsevassa tilanteessa suojainen ja
vakaa eikä näköpiirissä ole
sellaisia poliittisia muutoksia, jotka voisivat perusteellisesti muuttaa sitä.
2. Suurvalloilla ja niiden johtamilla liittoutuneilla on
maamme lähialueilla merkittäviä strategisia intressejä. Sotilasliittoutumien
välisen
vastakkaisuuden
vaikutukset
heijastuvat
Suomeen sekä Pohjoiskalotin että Itämeren suunnista.
3. Itämeren eteläosa liittyy
maailman keskeisimpään
sotilaalliseen painopistealueeseen, Keski-Euroopan
pohjoisosaan ja Tanskan
salmien kautta valtameriin
sekä niillä toimivaan merelliseen sotilaalliseen voi-

maan. Viime vuosina havaittu sotilaallinen aktiviteetti, mm Ruotsin ilmatilan ja aluevesien loukkaukset on osoitus Itämeren alueeseen kohdistuvan
sotilaallisen mielenkiinnon
lisääntymisestä.
Samaan
suuntaan viittaavat havainnot Pohjolan ympäristössä järjestettyjen merisotaharjoitusten kasvusta ja
toimeenpanoalueiden
muutoksista.
4. Viime vuosina on kehitys
näyttänyt johtavan siihen,
että konfliktit pyritään rajoittamaan lyhytaikaisiksi
ja niissä käytetään mahdollisimman vähän sotilaallista voimaa, ettei tilanne kehittyisi täysimittaiseksi sodaksi. Tarkoitusta varten on kehitetty

erityisiä nopean toiminnan
joukkoja. Niiden joustavalla toimintaanpanolla ja
häikäilemättömällä
käytöllä pyritään tavoitteet
saavuttamaan
yllättäen
selkkausta laajentamatta.
Jo rauhan aikana tapahtuvaan tiedusteluun ja tuholaistoimintaan on myös
koulutettu ja varustettu
erikoisjoukkoja. Huolestuttavana ilmiönä on lisäksi otettava huomioon laajamittaisen
terrorismin
mahdollinen käyttö voimapolitiikan välineenä.
5. Lähivuosina tapahtuva kehitys
sotilaspoliittisessa
ympäristössämme ei tämän hetkisen arvion nojalla sisällä käänteentekeviä
muutoksia. Eräitä näkökohtia voidaan kuitenkin

RAVAL-tutka-asema.
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aina täysimittaiseen sotaan
saakka.
Rauhan ajan valvonta ja
alueloukkausten torjuntatoimenpiteet antavat kuvan kyvystämme huolehtia valtioalueestamme. Tähän on liityttävä kyky nopealla valvontaja torjuntakyvyn lisäyksellä
vastata yllättäen syntyvään
kriisiin. Kun paine kasvaa siten, että on todettavissa sodan uhka, on torjuntakykyä
nostettava ennalta ehkäisevästi. Mikäli on nähtävissä
välitön hyökkäyksen uhka on
valtakunnan kaikki voimavarat voitava keskittää hyökkäyksen torjuntaan.
Kriisinhallinnan tavoite on
kriisin eskaloitumista ja sotaan joutumista ennalta ehkäisevä. Siten vastatoimenpiteet, puolustusvalmiuden kohottaminen tulee suorittaa

hallitusti, oikein ajoitettuna
ja mitoitettuna.
Kriisin kehityksen alkuvaiheessa on rauhan ajan
joukko-osastoista perustettavilla kantajoukoilla sekä erityisesti ilma- ja merivoimilla
keskeisen tärkeä merkitys.
Mikäli kriisi kuitenkin syvenee lisääntyy maavoimien torjuntakyvyn ennalta ehkäisevä
vaikutus merkittävästi.
Näistä ajatuksista voidaan
vetää se johtopäätös, että
rannikkopuolustuksen merkitys kaikissa sotilaallisen kriisin vaiheissa on merkittävä.
Valvontajärjestelmän ja meripuolustuksen osana sen toimintavalmiuden tulee olla
korkea syvimmässäkin rauhan tilassa. Kriisin kehittyessä rannikkopuolustuksen torjuntakykyä on voitava nopeasti lisätä, koska torjuntaky-

vyn oleellisella ja näyttävällä
kohottamisella — maavoimien osana — nostetaan
hyökkäyskynnystä maamme
ydinalueella ja ennalta ehkäisevästi vaikutetaan sotilaallisiin arvioihin hyökkäyksen
kannattavuudesta.

Vaikutukset rannikkopuolustuksen
kehittämiseen
Aluksi muistutettakoon mieliin tuttu rannikkopuolustuksen määritelmä (kuva 1).
Määritelmä pitää sisällään
edellä kuvatun kriisinhallintajärjestelmän, jonka vaikutusalue on valtakunnan ydinalueella, Etelä-Suomen rannikolla.
Rauhan aikana rannikkotykistöjoukko-osastot
vastaavat alueensa meri- ja ilmaval-

Kevyt tornikanuuna 100 TK 56.
yhteenvedon
omaisesti
tähdentää. Aseteknologian
kehittymisen myötä tulee
Pohjolan ilmatilan ja merialueiden merkitys valvonnan ja käytön kannalta
korostumaan. Pohjolassa
olevien ja siellä toimimaan
suunniteltujen
voimien
määrissä ei tapahtune suuria muutoksia. Sen sijaan
niiden laatu, suorituskyky
ja toimintaanpano ovat
tuntuvasti
kehittymässä.
Strategisessa mielessä sotilaallisen toiminnan painopiste Pohjolassa on Jäämeren alueella. Euroopan
sotilaallinen tilanne heijastuu Itämeren alueelle. Kiristynyt ilmapiiri aiheuttanee sotilaallisen toimeliaisuuden lisääntymistä merialueilla. Etelä-Ruotsin keskeinen sijainti N A T O n ja
Varsovan liiton välialueel12

la tulee jatkuvasti pitämään eteläisen Ruotsin sotilaallisesti kiinnostavana
alueena. Sotilaallisen tuholaistoiminnan ja muiden
avoimen sodan alapuolelle
tarkoitettujen
keinojen
käytöstä Pohjolassa ei ole
selviä merkkejä, mutta
näiden keinojen yleistynyt
käyttö edellyttää kehityksen tarkkaa seuraamista.
Puolustuskyvylle
asetettavat
vaatimukset
Toimikunta asettaa Suomen
puolustuskyvylle
seuraavat
vaatimukset:
Rauhan aikana tavoitteena
on hoitaa rauhan ajan tehtävät ja hallita kriisitilanteet sekä ylläpitää, kehittää ja osoittaa puolustusvalmiutta. Puolustusvoimien tulee jo rauhan

aikana luoda valmiudet kyetä
nopeasti reagoimaan kriisin
sattuessa maahamme mahdollisesti kohdistuviin erilaatuisiin ja eriasteisiin sotilaallisiin uhkiin.
Sodan uhan aikana tavoitteena on osoittaa sellaista
puolustuskykyä, että alueemme hyväksikäyttöpyrkimykset ja yllätyshyökkäys kyetään ehkäisemään ennalta sekä tarvittaessa aloittamaan
torjuntatoimet.
Sodan aikana tavoitteena
on
puolustustoimenpitein
voittaa aikaa itsenäisyyden ja
kansan
elinmahdollisuudet
turvaavalle poliittiselle ratkaisulle.
Tavoitteena ovat sellaiset
puolustusjärj estelyt,
joilla
joustavasti ja riittävällä voimalla voidaan hallita kaikki
konkreettiset kriisimallit rauhan ajan alueloukkauksista

Raskas tornikanuuna 130 53 TK.
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miutta ylläpitävän huollon
tehtäviin riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön
sekä reservin sodan ajan
rannikkojoukkoja varten.
4. Johtamisjärjestelmä, joka
kykenee nopeasti ja varmasti muodostamaan tosiaikaisen tilannekuvan ja
johtamaan toimintaa kaikissa eri valmiusvaiheissa.
5. Huoltojärjestelmä,
joka
pitää edelliset toiminnot
käynnissä kaikkina vuodenaikoina sekä kaluston
teknillisesti
toimintavalmiina.

Vesikuuntelukeskus M 80.
vonnasta.
Alueloukkausten
torjumiseksi niillä on valmiuslinnakkeiden tykistöjärjestelmät, joiden varoitus- ja
torjuntatuli saadaan kaikissa
sää- ja ympäristöolosuhteissa
aluevesirajalle.
Yllättävän
kriisin kehittyessä voidaan tämän järjestelmän valvontakykyä ja valmiutta lisätä hyvin
nopeasti. Tästä on johdettavissa selkeät vaatimukset rannikkotykistöjoukko-osastojen
rauhan ajan organisaatiolle,
koulutukselle ja sotavarustukselle. On kehitettävä:
12

1. Merivalvontaverkko, joka
pystyy kaikissa sää- ja näkyvyysolosuhteissa havaitsemaan luvattoman toiminnan aluevesillämme tapahtuipa se ilmatilassa,
meren pinnalla tai pinnan
alla.
2. Tykistöasejärjestelmä, jolla kaikissa sää- ja näkyvyysolosuhteissa saadaan
tarkasti varoitus- ja torjuntatuli aluevesirajalle.
3. Koulutusjärjestelmä, joka
tuottaa edellä mainittuihin
valmiustehtäviin sekä val-

Valvontajärjestelmän muodostavat rannikkotykistön ja
merivartiostojen tutka-, vesikuuntelu- ja tähystysasemat.
Kuluvalla
vuosikymmenellä
on kalusto uusittu lähes kokonaan. Tehokkaat RAVALja RAV-tutkakalustot tietokoneineen muodostavat tutkavalvonnan rungon. Kotimaisen vesikuuntelukaluston
m 80 asennukset ovat päättymässä ja tähystysasemat on
varustettu tehokkailla tähystysvälineillä sekä valonvahvistintyyppisin
pimeätähysty s välinein.
Alueloukkausten
torjuntaan käytettävä kiinteä tykistöasejärjestelmä on uusittu
kokonaisuudessaan kotimaisen raskaan tornikanuunan
tultua linnoitetuksi vuosikymmenen loppuun mennessä. Tulenjohtoon on saatu
kotimaiset laser-etäisyysmittarit. A m m u n n a n laskenta tapahtuu RAVAL-järjestelmien
tietokoneilla.
Rauhan ajan järjestelmän
suurimmat puutteet liittyvät
pimeätoimintakykyyn,
linnakkeiden taistelunkestävyyteen sekä koulutus- ja huoltojärjestelmien
resurssejen
niukkuuteen.
Rauhan ajan tehtävät pys-

130 K 54 on moottoroidun rannikkotykistön
tytään siis hoitamaan varsin
tehokkaalla koneistolla, joka
kykenee myös nostamaan valvontatehoaan ja valmiuttaan.
Sodan uhka ajan vaatima torjuntavoiman lisäys saadaan
täydentämällä merivalvonta
ja valmiuslinnakkeet täyteen
vahvuuteensa ja miehittämällä vartiolinnakkeet. Uhkan
kasvaessa lisätään puolustuskykyä edelleen moottoroidulla rannikkotykistöllä sekä
meri- ja väylätorjuntaohjuksin. Luonnollisesti tehostetaan torjuntaa myös todennäköisiin
maihinnousukohteisiin ryhmitettävillä maavoimien joukoilla.
Valmiuden kohottamistoimenpiteet
rannikkopuolustuksessa voivat siis tapahtua
mitoitetusti ja harkitusti.
Moottoroidun rannikkotykistön sekä meritorjunta- ja
väylätorjuntaohjusyksiköiden

pääkalusto.

varustuksessa on suuria puutteita. Siten kehittämisen painopiste on siirtynyt näihin yksiköihin.
Rannikkotykistöpatteristojen varustusta kehi-

tetään.
Julkisuudessa
on
myös näkynyt tietoja uuden
meritorj untaohj usj ärj estelmän
hankinnasta. Järjestelmän tilaaminen Ruotsista SAAB

Meritorjuntaohjusjärjestelmä M 85 RT:n lavettiajoneuvo.
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Valonvahvistin. Tahtienkin valo riittää kun sitä vahvistetaan 35000
kertaiseksi.

Yhteistoiminnassa. Helsinki-luokan
12

ohjusvene.

MISSILES AB:lta oli looginen
seuraus
merivoimien
aiemmin tekemästä järjestelmävalinnasta.
Hankintaohjelmien ajoitus
noudatti
johdonmukaisesti
edellä kuvattua kriisinhallintamallia. Viime vuosikymmenellä panostettiin voimakkaasti merivalvonnan kehittämiseen, viestiyhteyksiin sekä
tulenjohto- ja laskentajärjestelmään. Samalla kehitettiin
uutta raskasta tornikanuunaa
hankintavalmiiksi.
Tämän
vuosikymmenen alkupuolella
uusittiin kiinteän rannikkotykistön raskas pääkalusto.
Nyt kehittämisen painopiste on siirtymässä torjuntakyvyn lisäämiseen liikkuvin asejärjestelmin. Meritorjuntaohjusyksiköiden uusinta sekä
rannikkotykistöpatteristojen
vanhentuneen
tulenjohto-,
viesti- ja ammunnan laskentakaluston uusinta ovat lähiajan tärkeimmät kohteet. Samalla lisätään myös kiinteän
tykistön taistelunkestävyyttä
hajauttamalla ammunnan las-

kentaa, linnoittamalla ja parantamalla niiden passiivista
suojaa. Kiinteän tykistön torjuntakykyä nostetaan myös
pimeätoimintavälinein ja erikoisampumatarvikkein. Selvitykset väylätorjuntaohjuskaluston uusimiseksi suoritetaan vuosikymmenen loppuun mennessä.

noudatettava hitaan kiiruhtamisen periaatetta.
Rannikkopuolustusj ärjestelmän kehitystyö on kestänyt
vuosikymmeniä ja tulee edelleen jatkumaan vuosikymmeniä. Tänä päivänä meidän tulisi tietää millaisin asejärjestelmin voimme silloin ennalta
ehkäistä kriisien kehittymisen
avoimen sodan asteelle. Tulisi

myös jo nähdä millaisin askelin tuo päämäärä on saavutettavissa. Siinä työssä tarvitaan
kaikkia rannikonpuolustuksen sukupolvia, jotta rautainen kokemus ja nuorekas innostus saadaan yhdessä tuottamaan terästä ja tekniikkaa
sekä sille taitavia käyttäjiä.

•

Lopuksi
Kaiken kehittämistyön lähtökohtana on selkeästi nähtävä
ne päämäärät, joihin halutaan päätyä. Näin varsinkin
silloin, kun työhön liittyy ihmisiä, teknillistä välineistöä
ja rakentamista. Uuden sotavarusteen kehittäminen ideasta sarjavalmistukseen ja kenttäkäyttöön kestää noin 7—10
vuotta. Ennenkuin koulutus
ja erikoishuolto ovat tuottaneet järjestelmien käyttöön ja
huoltoon riittävän henkilöstön, on helposti kulunut 15
vuotta kehitystyön aloittamisesta. Lähtökohtana olleiden
peruslinjojen, strategisten ja
operatiivisten arvioiden äkillinen muuttaminen ei siten
myöskään ole mahdollista.
Toimivan rannikkopuolustusjärjestelmän runkona niin
rauhan kuin sodan aikana
ovat organisaatiot. Rannikkopuolustuksen organisaatiot
ja niiden sotavarustus ovat
pitkän kehitystyön tulos. Organisaatiot on
rakennettu
suunnittelemaan ja johtamaan tehtävien suoritusta
rannikolla rauhan, sodan uhkan ja sodan aikana. Niiden
erikoishuollon kapasiteetti on
mitoitettu tarvittavia merikuljetuksia,
taisteluvälinehuoltoa, sähköteknillistä huoltoa
ja viestihuoltoa varten. Henkilöstön rekrytointi ja koulutus kestää vuosia ja on usein
kalustokohtaista. Siten organisaatiomuutoksissakin
on

VERIPALVELU

TARVITSEE

SINUA
Xlä siis viivyttele, sillä
SINUN veresi voi pelastaa elämän

VERIPALVELUMERKKI —
TERVEEN IHMISEN MERKKI

SUOMEN
PUNAISEN RISTIN
VERIPALVELU
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RT3 - Laatokan puolustajien asevelijuhla
Parikkalassa

T RÖNKKÖNEN

Rannikkotykistörykmentti 2:n perinnehistoriaa
tfwuaaul anti kellaria patteri
* ( «ahU » • 8.t

( Tahti Hio 3 )
ktl i, Buanlea-'
• 4Amaari te
LoiPDkB Pattr*
Tahti Ilo 1,

Plnkell afettr,

Inni.

Viipurinlahden Uuraansaari, Ravansaari, Suonionsaari ja Mustasaari, saarissa olleet patterit ja
vartiopaikat heinäkuussa 1918
annetun vartiokäskyn mukaan.
Viipuria lähinnä olleen patteriston päätoimintapaikka oli ensin
Uuras, mutta siirtyi kohta Ravansaareen. Uuraasta tuli tiheään
asuttu yhdyskunta ja Viipurin ulkosatama. Lompkan nimeksi tuli
v 1937 Louhimo.

Uuranaa&rl

8§.

Noin 120 RT 3:n ja Laatokan
puolustajien veteraania kokoontui 8.8.1987 asevelijuhlaansa Parikkalaan. Sankarihaudalle laskettiin seppele. Tilaisuudessa puhui Parikkalan kirkkoherra Juhani Saukkonen. Tämän päivän
sotilasperinnettä edustivat juhlassa kaksi jääkäriä kunniavartiomiehinä.

Olen tänään pataljoonani jakanut neljään (4) patteristoon:
1. patteristoon kuuluvat Humaljoen ja Puumalan patterit, komentajana jääkärikapteeni Danielsson,
2. patteristoon kuuluvat Härkölän, Tuppuran ja Koivuniemen (Ryövälinniemen)
patterit, komentajana reservivänrikki Raassina.
3. patteristoon kuuluvat Ravansaaren, Pinkelin, Lompkan ja Suonionsaaren
patterit, komentajana kapteeni Hellman j a
4. patteristoon kuuluvat maarintaman patterit, Viipurissa, komentajana luutnantti Kuurinmaa, jolle nuoremmaksi upseeriksi komennan aliluutnantti Baroninin.
10 §.
Miehistön ja hevosten jakautumisesta eri patteristoihin ynnä muista tähän kuuluvista seikoista ilmoitan myöhemmin päiväkäskyllä.

Laatokan puolustajien muistomerkki kunnanviraston viereisellä harjulla. Muistomerkkiin kuuluu 57/48 N-tykki sekä sen edessä
oleva muistolaatta.
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Joukko-osaston nimenä oli ensin Viipurin Linnoitus-Tykistöpataljoona ja 22.5. lähtien Viipurin LinnoitusTykistörykmentti. Tehtävät laajenivat linnoituksen "meririntamalle" ja 18.7. joukko-osaston nimeksi tuli
Viipurin Rannikkotykistöpataljoona, jota kutsuttiin myös Suomen Rannikkotykistörykmentin
Viipurin
pataljoonaksi. Kapteeni Pohjanheimo käski 4.8.1918 päiväkäskyssään, pataljoonansa jaon patteristoihin.
Viipurin Rannikkotykistöpataljoonan
nimeksi tuli 13.10. (Viipurin) II Rannikkotykistöpataljoona ja
7.5.1919 Rannikkotykistörykmentti 2.
Sarja jatkuu
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Sähkö-, tele-, turva-,
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automaatiosuunnittelua
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NAANTALIN JALOSTAMO

FORSSEN & SALOMAA OY

PL 44
02401 Kirkkonummi
Puh. 90-2985011

RAUMAN KAUPUNKI
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OY EHO AB
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PARK HOTEL
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20100 Turku
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UUDENMAAN KIRJAPAINO OY

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

m

KV K. HARTWALL KB
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LUETTELOPAINO

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

•Rul lakot
•La v ä h ä kit
• Korit ja
alustavaunut

01150 Söderkulla

OY TURUN SANOMAT

Puh.90-221833

Telex 125681 Telefax 90-221829
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^ ^
OY TURUN SANOMAT ARKKIPAINO
Serbffset, Tillerinkatu 1
Postiosoite:
puh. ' (921)693311
PL 95, 20101 Turku

HALUTUIMMAT!
Lynx G L X 5900 on pohjoismaiden myydyin kelkkamalli. Sen kärkiasema rakentuu
ammattitaidolle ja kokemukselle, joka on hankittu Napapiirin ankarissa testioloissa. Lumen
ja jään keskellä.
U U S I Lynx Easy Ride-telasto - parempi
kantavuus pehmeässäkin lumessa.

