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... ilmestyy viikolla 9 

Maaliskuun numeron teemoina ovat uudet 
Merivoimat toiminnassa. Viron rannikko-
puolustus ja Talvisodan päättyminen. 
Juttuja kaikilta aloilta toivotaan toimituk-
seen 20.1.2000 mennessä. 
Tekstit mielellään levykkeellä missä 
tahansa formaatissa. Kuva-aineiston 
toivomme saavamme paperi- tai dia-
kuvina. 
Muistakaa myös perkainpönttö. 
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Arvoisa lukija 

illennium Extra, kuluneen vuosituhan-
nen ehdottomasti viimeinen Rannikon 
Puolustaja -lehti on ilmestynyt. Julkai-

semalla tämän ylimääräisen numeron haluamme 
osoittaa kii toksemme kaikille lehtemme lukijoil-
le, tekijöille ja ilmoittajille. Vuosituhannen vii-
meiset vuorokaudet ovat kulumassa umpeen. Täs-
sä lehdessä ei käsitellä menneitä eikä liiemmin 
tämän päivän asioita, vaan artikkelien kirjoittajia 
on pyydetty suuntaamaan katseensa tulevaisuu-
teen. Vanhaksi menemisen pelkoa ei artikkeleis-
sa ole, mutta tapahtumakalenterissa kylläkin. 

Varusmies- ja reserviläiskoulutus 

Käsiteltäviä aiheita on rajallinen määrä. Itseäni 
jäi askarruttaman varusmies- ja reserviläiskoulu-
tuksen tulevaisuuden arvioinnin puut tuminen. 
Haastateltuani varusmiespalvelusta parhaillaan 
suorittaneita nuoria, nousi joukko kysymyksiä, 
joita olisi ehkä pitänyt käsitellä: '"Mitä uusi syvä-
johtaminen on tuonut ja tuo tullessaan? Onko tu-
loksia j o nyt arvioitavissa? Mitkä ovat kehitysnä-
kymät'? Entä pystytäänkö varusmiehiä arvioimaan 
ja arvostelemaan oikeudenmukaisesti noin vuosi 
sitten käyttöön otetulla järjestelmällä? Onko tar-
vetta kehittää arviointimenetelmää lähitulevaisuu-
dessa? Löytyykö vuonna 2004 resursseja parhail-
laan varusmiespalvelusta suorittavien nuorten 
säännöllisiin ja korkeatasoisiin kertausharjoituk-
siin omissa joukoissaan? Onko varusmiesmäärät 
jaettu oikeassa suhteessa ja todellisen taipeen mu-
kaan aselajin sisällä? Onko esimerkiksi laivasto-
puolen koulutuksen saaneilla mahdollisuutta ker-
tausharjoituksiin? Mitä kokemuksia on saatu uu-
desta 6-, 9- j a 12-palvelusa ikajär jes te lmästä? 
Miten ajoitusta kehitetään, jos siihen on tarvet-
ta?" Koska aiheet ovat mielenkiintoisia ja laajo-
ja, toivon näistä asioista mielipiteenvaihtoa ja ar-
tikkeleita seuraavien Rannikon Puolustaja -lehti-
en palstoilla. 

Tekijät esiin 

Kuten viime numerossa totesin, lievää ristiaallok-
koa on edelleen käynnissä puolitoista vuotta sit-
ten perustetun uusien Merivoimien ympäril lä . 
Totesin myös, että tämä on aivan luonnollista uu-
delleen ryhmitetyssä organisaatiossa. Meillä ih-
misillä on aina juuremme jossain. Toiminnallinen-
kin perimä istuu meissä syvällä. Mielestäni mei-
dän tulee kunnioittaa toisiamme ja pyrkiä luon-
nolliseen, rakentavaan yhteistyöhön. Tulevaisuus 
luo haasteita. Haasteet tulee ottaa vastaan myön-
teisesti, eikä sanomalla ensimmäiseksi "ei kiin-
nosta". Hedelmällisempää on miettiä käytettävissä 
olevia resursseja ja tulevaisuuden toimintatapoja. 
Yhte is työ j a verkot tuminen ovat ava insanoja 
eteenpäin katsottaessa -myös tiedottamisessa. Tar-
vitaan enemmän tekijöitä, vähemmän puhujia. 

Rannikon Puolustaja - lehden tavoitteet 

Rannikon Puolustaja -lehden tavoitteena on, että 
se käsittelee jatkossakin ajankohtaisia rannikko-
ja meripuolustukseen liittyviä asioita, kertoo ran-
nikkojoukkojen historiasta, toimii tiedotuskana-
vana eri aselajien kehityksestä sekä palvelee ran-
nikkojoukkojen ja yhdistysten sisäistä tiedottamis-
t a - r aken tavassa yhteistyössä Meri voimien ja sen 
kaikkien sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on 
kehittää lehden ulkoasua ja edistää levikkiä kat-
tamaan koko Merivoimat. Aika näyttää onnistum-
meko tavoitteissamme. Olemme valmiit ottamaan 
haasteet vastaan. 

Menestyksellistä vuotta 2000 

Eero Sivunen 
päätoimittaja 
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Uuden vuosituhannen alun laivatekniset kehitystrendit ovat jo pitkälti 
näkyvissä niissä alushankkeissa, jotka ovat juuri käynnistyneet tai 
käynnistymässä. 

Ranskalainen Lafayette-fregatti 
viitoittaa tietä Stealth -pinta-
alusten suunnnittelulle 
(Kuva DCN Intgernational /Zedda) 

helikopteri tai UAV. 
Suojautuminen yhä hiljaisem-

pia sukellusveneitä vastaan ja var-
sinkin niiden torjunta edellyttävät 
puolestaan aluksen vedenalaisen 
melun minimoimis ta . Aluksen 
kiinteät ja hinattavat kaikumittai-
met ja hydrofonit eivät voi toi-
mia odotetulla tehokkuudella, jos 
aluksen omat äänet häiritsevät 
mittausta. Pinta-aluksissa tullaan-
kin yhä enemmän soveltamaan 
sukellusveneiden mallin mukaisia 
ratkaisuja. Näitä ovat entistä pa-
remmin optimoidut laajalla käyt-
töalueella kavitaatiovapaat potku-
rit, joustavasti tai kaksoisjousta-
vasti asennetut koneistot ja pro-
pulsiolinjat sekä sähköinen pro-
pulsio. Ei enää kovinkaan kau-
kaisessa visiossa kaasuturbiinien 
pyör i t tämät turbogeneraa t tor i t 
tuottavat sähkön kaikkia laivan 
verkkoja palvelevaan voimalai-
tokseen, josta myös kestomag-
neettinapamoottoreilla varustetut 
propulsorit saavat sähkönsä. 

I tämeren alusyksiköt 
pienentyvät 

Itämeren merialueella on yhä sel-
vemmin siirrytty pienempiin alus-
yksiköihin. Tähän ovat vaikutta-
neet pienentyneiden määräraho-
jen ohella tavoitteet käyttää pa-
remmin hyväksi paikallisia olo-
suhteita. Aluksissa on otettu käyt-
töön uusia toimintoja ja ratkaisu-
ja, jotka ovat vasta tulossa suur-
ten maiden rannikkosodankäyn-
tiin tarkoitettuihin uusiin alus-
tyyppeihin. 

Tyypillisiä tällaisia ratkaisu-
ja ovat mm alusten häiveominai-
s u u k s i e n k a n n a l t a o p t i m o i t u 
muotoilu, vesisuihkupropulsio ja 
komposiittien käyttö sekä raken-
teissa että koneiston osissa. Ta-
voitteena ovat parempi liikku-
vuus ja ketteryys, havaittavuuden 
j a he rä t t e iden p i e n e n t ä m i n e n 
sekä sen myötä parempi omasuo-
ja. 

PEKKA LOPMERI 

Uuden 
millenniumin 
sota-alukset 

Kehittämisen painopistealu-
eina tulevat olemaan alus-

ten havaittavuuden, herätteiden ja 
maalipinnan pienentäminen, uu-
det melut tomuuteen tai suuriin 
nopeuksiin tähtäävät koneis to- ja 
propulsioratkaisut, häiriönsietoi-
suus, vaurionkestävyys, miehis-
tön radikaali pienentäminen, mo-
dulaarisuus rakenteissa ja varus-
telussa, järjestelmien integraation 
lisääminen, uusimman tietotek-
niikan käyttöönottaminen, kehit-
tyneet kevyet rakennemateriaalit 
j a sotilasnormitettujen laitteisto-
j en k o r v a a m i n e n kaupa l l i s i l l a 
tuotteilla (COTS). Vaikka alukset 
kehittyvät tehokkaammiksi ja nii-
den omasuojaa parannetaan, tulee 
kus t annus t en ku i t enk in pysyä 
kurissa niin hankinnan kuin aluk-
sen koko elinjaksonkin ajan. 

Myös ympäröivä yhteiskun-
ta asettaa uusia vaatimuksia vas-
taiselle alussuunnittelulle. Tällai-
sia vaatimuksia ovat m m ympä-
ristönsuojelua, työsuojelua, me-

riliikenteen ohjausta ja ulkoista 
turvallisuutta (esim räjähde tur-
vallisuus, paloturvallisuus, ydin-
koneistojen turvallisuus) koske-
vat tiukentuvat määräykset. 

Pinta-alus iso maali 

Merel lä l i ikkuva pinta-alus on 
a ina i lma t i edus t e lu l l e n ä k y v ä 
maali, joka on myös siihen ilmas-
ta kohdistettavien täsmäaseiden 
sensorien löydettävissä. Tavoit-
teet varsinkin isojen pinta-alusten 
omasuojan kehit tämisessä tule-
vatkin painottumaan tutkapinta-
alan ja infrapunaherätteen pienen-
tämiseen. Näillä keinoilla voidaan 
viivästyttää uhkasensorien lukit-
tumista alukseen ja parantaa tor-
juntajärjestelmien mahdollisuuk-
sia harhauttaa alusta kohti suun-
nattuja täsmäaseita. Alusten sta-
bii l isuusvaatimukset korostuvat 
kun useimpien korvettikokoisten 
j a sitä suurempien alusten varus-
tukseen tulee kuu lumaan j o k o 
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merialuetta maksimaalisesti hy-
väksi kaikkina vuodenaikoina. 
Tämän hankkeen myötä luodaan 
samalla valmiudet kehit tää j a 
hankkia ympärivuotiseen toimin-
taan optimoitua nopeaa aluska-
lustoa myös rannikkojoukkojen 
ja liikkuvan huoltojärjestelmän 
ta rpe i s i in . E s i m e r k k i n ä täs tä 
suuntauksesta on myös ruotsa-
laisten prototyyppikoevaiheessa 
oleva n 20 m pituinen rannikko-
joukkojen ilmatyynyalus. 

Swath 

Epäkonventionaalisia 
ratkaisuja 

Ruotsalainen käsitys uuden millenniumin aluksesta. 
Visby-luokan korvetti. 

Visby-luokan korvetti 
puhdasverinen stealth 

Esimerkkinä tällaisten periaattei-
den soveltamisesta tulee olemaan 
Ruotsissa rakenteilla oleva Visby-
luokan korvetti, joka on ehkä puh-
dasverisin toistaiseksi rakenteil-
le pantu stealth-alus. Aluksen lä-
hes kaikki aseet j a järjestelmät on 
suljettu hiilikuitukomposiittisen 
kerroslevyrakenteen sisälle, jon-
ka muotoilulle ovat tunnusomai-
sia sileät voimakkaasti kallistetut 
ulkopinnat a luksen tutkapinta-
alan minimoimiseksi. 

tausvaiheessa oleva Skjöld-luo-
kan taisteluvene. Skjöld on tyy-
piltään ilmatyyny katamaraani ja 
se toimii yli 40 solmun nopeus-
alueella. Puhtaiden i lmatyyny-
alusten sotilassovellutukset ovat 
toistaiseksi olleet pääasiassa kul-
je tus- j a maihinnousutehtävi in 
suunniteltuja. Suomen merivoi-
mien uuden taistelualuksen pro-
totyyppinä rakennettava ilmatyy-
nyalus tulee o lemaan ääriesi-
merkki pyrkimykses tä käyttää 

Swath-katamaraaneissa kantava 
uppouma on veden alla ja veden-
pintaa halkovat vain erittäin ohuet 
siipiprofiileina rakennetut tukivar-
ret, joiden päällä varsinainen aluk-
sen hyötyrunko on. Ratkaisun etui-
na ovat pienet liikkeet ja kiihty-
vyydet merenkäynnissä. USA:n 
laivaston rakentamat koealuksetja 
myös kaupallisissa matkustaja-
aluksissa (esim Stena-katamaraa-
nit) sovelletut swath/katamaraani-
hybridi t vi i t taavat s i ihen, että 
swath-ratkaisujakin tullaan näke-
mään sotalaivasovellutuksina lähi-
tulevaisuudessa. Svvath-ratkaisun 
heikkouksina ovat herkkyys kuor-
man vaihteluille sekä suuri syvä-
ys, joka ei ole omiaan esim mei-
dän vesillämme. 

Liikkuvuuden ja merikelpoisuu-
den parantamiseksi tullaan sota-
laivoissakin soveltamaan moder-
neja, epäkonventionaalisia runko-
ratkaisuja nopean matkustajalaut-
taliikenteen viitoittaman mallin 
mukaisesti. Koealussovellutuksi-
n a o n jo nähty tai tullaan lähivuo-
sina näkemään mm ilmatyynyka-
tamaraaneja (SES), i lmatyynya-
luksia (ACV), trimaraaneja ja ka-
peaves i l in ja i s ia ka tamaraane ja 
(SWATH). 

Esimerkkinä tästä kehitykses-
tä on norjalaisten parhaillaan tes-

KNM Skjold, Norjan uusi ilmatyynykatamaraani-taisteluvene. 
(Kuva Warship Technology Aug 1999). 
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DD 21 pinta- ja maataisteluhävittäjä. Amerikkalainen näkemys 
ensi vuosituhannen aluksesta. 
(Kuva: Naval Forces no IV/1999 Voi. XX). 

Sekä sota- että sivii l ialus-
suunnittelijat ovat suunnanneet 
huomionsa myös trimaraanirat-
kaisuun, jos ta odotetaan uutta 
avomerikelpoisten alusten runko-
vaihtoehtoa. Alustyypin merikel-
p o i s u u s p e r u s t u u p ä ä r u n g o n 
hoikkaan muotoon. Vakavuutta 
parannetaan selvästi päärunkoa 
lyhyemmillä sivurungoilla (out-
rigger). Näiden kolmen rungon 
päälle rakennettava leveä kansi 
on hyötypainon kannalta opti-
maalisessa paikassa aluksen pit-
kittäisen painopisteen läheisyy-
teen. Englannin laivasto on juuri 
käynnistänyt testialuksen raken-
tamisen tällä konseptilla. Se to-
teutetaan mittakaavassa l :2 var-
sinaiseksi sovelluskohteeksi aja-
tellusta uuden sukupolven frega-
tista, johon on myös suunniteltu 
sähköistä propulsiota. Testialus 
tullee aloit tamaan koejaksonsa 
vuonna 2000 ja itse fregatin us-
kotaan olevan opera t i iv i sessa 
k ä y t ö s s ä 2 0 0 0 - l u v u n to i se l la 
vuosikymmenellä. 

Miinasodankäynnin 
uudet haasteet 

Rannikkovesille tyypillisen mata-
luuden j a va ikeaku lku i suuden 
sekä näiden myötä tapahtuvan 

meri l i ikenteen kanavoi tumisen 
vuoksi on mi inasodankäynt i in 
tarkoitettujen alusten rakentami-
nen aina kuulunut Itämeren (ja 
muiden ra joi te t tujen vesialuei-
den) laivastojen hankintaohjel-
miin. Suuri osa itämeren aluska-
lustosta tullaan edelleenkin ra-
kentamaan niin, että alukset ovat 

j oko suoraan miinoituskykyisiä 
tai helposti sellaisiksi muunnel-
tavissa. 

Jatkuvasti kehittyvien älyk-
käiden miinojen torjunta edellyt-
tää monipuol is ta j a kokoonsa 
nähden kallista erikoisaluskalus-
toa. Tulevaisuuden miinantorjun-
ta-alukset tu levatkin o lemaan 
teknisesti erittäin edistyksellisiä 
ja monikäyttöaluksina myös su-
kellusveneentorj untaan soveltu-
via. Näiden toimintojen yhdistä-
minen on luonnol l i s t a koska 
kummassakin tehtävässä on aluk-
sen omien herätteiden tason ol-
tava erittäin alhainen. Itse alus-
ten mittaus- ja etsintäjärjestelmät 
ovat passiivisia ja aktiiviseen toi-
mintaan käytetään miinantorjun-
nassa kauko-ohjattuja robotteja 
(raivaimet, ROVit) sensoreineen 
ja sukellusveneen etsinnässä hi-
nattavia hydrofoneja ja kaikumit-
taimia. 

Uudet miinantorjuntateknii-
kat edellyttävät vastaisuudessa 
alussuunnittelulta ennakkoluulot-
tomia ratkaisuja, joissa myös jo 
edellämainitut epäkonventionaa-
liset runkotyypit tulevat olemaan 
vahvasti mukana. • 

Englannissa rakenteilla oleva trimaran-demonstraattori, joka 
on 1:2 malli tulevaisuuden fregatista. 
(Kuva Esite: Dera Trimaran demonstrator, UK 1999). 
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Tapahtuuko 
tekniikassa 

todellista 
kehittymistä? 

Tekniikka kehittyy - näin on usein väi-
tetty. Ainakin sotatekniikan osalta ke-
hittymisen on esitetty tapahtuvan jopa 
kiihtyvällä nopeudella. Tätä samaa 
väittämää on hoettu koko toisen maa-
ilmansodan jälkeinen aika. Jo 1940-
luvulla oltiin niin huolestuneita sota-
tekniikan kehittymisen vaikutuksista, 
että katsottiin tarpeelliseksi luoda yhä 
vaativampia tieteellisiä menetelmiä 
taistelukentän uusien olosuhteiden 
analysoimiseksi. 

TIMO KAUKORANTA 

M i h i n t ä m ä n s u u n t a i s e t 
väittämät nykypäivän tek-

niikan kehittymisestä perustuvat? 
Onko näiden myyt t is ten näke-
mysten takana näyttöjä minkään-
laisista tosiasioista? Jos väittämä 
on tosi, onko meillä aitoja näyt-
töjä tämän kehit tymisen vaiku-
tuksista omaan toimintaamme? 

Yleistä tekniikkaa ja sotatek-
niikkaa on tarkasteltava hieman 
eri lähtökohdista. Perinteisessä 
sodankäynnissä kaikki toimenpi-
teet ovat aina viimekädessä täh-
dänneet siihen, että kyetään tu-
hoamaan ja tappamaan mahdol-
l is imman tehokkaast i . Yleisen 
tekniikan perimmäiset tavoitteet 
taas ovat mahdollisimman mu-
kavan elämän tavoittelussa. Sa-
moja teknisiä oivalluksia on toki 
kyetty hyödyntämään kumpaan-
kin tavoitteeseen pyrittäessä. 

Oltiinko ennen vi isaampia? 

Jos tarkastelee teknistä kehitty-
mistä riittävän laajassa aikapers-
pek t i iv i ssä , herää vä i s t ämät t ä 
mieleen epäilys siitä, että eläisim-
mekin parhaillaan eräänlaista la-
makautta, tai ainakin suvantovai-
hetta ihmiskunnan kyvyssä tuot-
taa aivan uusia perusluonteisia 
teknisiä oivalluksia. Ajatusmal-

l imme lähtökohdaksi vois imme 
ottaa vertailtavaksi kaksi saman 
pi tu is ta j a k s o a ; vuode t 1 8 6 0 -
1910 ja 1950-2000. 

Ensimmäisen tarkastelukau-
den aikana voidaan luotettavasti 
väittää teknisen kehityksen eden-
neen pitkin askelin ja niiden vai-
kutukset inhimillisen elinympä-
ristön muuttumiseen olivat mer-
kittäviä. Näistä perusluonteisista 
oivalluksista ja niiden tuottamista 
tuo t t e i s t a v o i d a a n 
esimerkkeinä maini-
ta s ä h k ö v a l o j a -
moot to r i , puhe l in , 
radio j a äänen tal-
l e n t a m i n e n , au to , 
lentokone sekä heli-
kopteri. Tätä listaa 
voisi jatkaa useam-
mankin sivun, mut-
ta j o nämäkin esi-
merkit saanevat lu-
kijan vakuuttuneek-
si siitä, että tuolloin elettiin to-
della merkittävän teknisen kehi-
tyksen kautta. 

Vi imeise l lä a jan jaksol la ei 
tekniikan alalla ole keksitty juu-
ri mitään uutta. Ainoat todella 
merkittävät perusluonteiset oival-
lukset löytynevät lääketieteestä 
geeniteknologian alueelta. Kaik-
ki muu, minkä me koemme hui-

mana kehityksenä, on tosiasial-
lisesti vain vanhojen, jo kauan 
aikaisemmin oivallettujen asioi-
den soveltamista ja menetelmi-
en tehoste t tua hyödyntämis tä . 
Joku voi väittää, että esimerkik-
si avaruusteknologian alalla oli-
si syntynyt jotain uutta. Näin ei 
kuitenkaan ole. Tälläkin alueel-
la on vain opittu soveltamaan 
vanhaa tietoa ja tuloksiakin on 
saavutettu yllättävän hitaasti. 

Jos tätä taustaa 
vasten joku haluaa 
väittää, että teknii-
kan alal la kaikki 
p e r u s a s i a t on j o 
keksitty, niin tähän 
en usko. Koskaan 
a i k a i s e m m i n k a a n 
ihmiskunta ei ole 
kyennyt kuvittele-
maan, minkälaisia 
teknisiä mullistuk-
sia seuraavat suku-

polvet saavat aikaan. 

Kivääri loi aitoa muutosta 

S o t a t e k n i i k a s s a , j o s j ä t ä m m e 
ydinaseen taistelukentän tarkaste-
luiden ulkopuolelle, tilastollises-
ti merki t tävimmän vaikutuksen 
sodankäyntiin on saanut aikaan 
1800-luvun puol iväl in j ä lkeen 

... minkä me koem-
me huimana kehi-
tyksenä, on tosi-
asiallisesti vain 
vanhojen, jo kauan 
aikaisemmin oival-
lettujen asioiden 
soveltamista... 
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käyttöön otettu rihlattu makasii-
nikivääri. Kaikkien tämän jälkeen 
taistelutantereille ilmestyneiden 
uusien välineiden merki tys so-
dankäyntitapojen kehitykseen on 
ollut vain marginaalinen. Kone-
kivääri, lentokone, panssarivau-
nut , o h j u s t e k n o l o g i a ; m ikään 
näistä ei ole tähän mennessä rih-
latun kiväärin tavoin radikaalisti 
muuttanut sodankäynnin ideolo-
giaa. 

Sodankäyntivälineiden kehit-
tymistä tarkasteltaessa on hyvä 
ottaa rannikkojoukoille tutut esi-
merkit. Tutkittaessa tykistöjärjes-
te lmämme kehittymistä histori-
an saatossa, törmäämme nopeasti 
k y s y m y k s e e n , o n k o m i k ä ä n 
muuttunut? Jos vertaamme 1900-
luvun alulta peräisin olevaa 305 
mm:n Obuhovia ja nykyistä 130 
mm:n tornikanuunaa, todetaan 
helposti, että molemmat tykit si-
sältävät täsmälleen samat kom-
ponentit sähköisine suuntauksi-
lleen ja koneellisine latauslaittei-
neen. Myös näitä eri aikakausi-
en järjestelmiä varten kehitetyt 
ampuma-arvojen laskentajärjes-
telmät poikkeavat yllättävän vä-
hän toisistaan. Molemmat otta-
vat laskennassa huomioon tasan 
tarkkaan samat kranaatin lento-
rataan vaikuttavat tekijät, vain 
itse laskutoimituksien toteutusta-
pa poikkeaa. 

Taistelukenttä tyhjenee 

Aseen tai asejärjestelmän tehoa, 
kantamaa, tarkkuutta ja tulivoi-
maa on aina tarkasteltava oikeil-
la kriteereillä arvioiden. Ei ole 

mielekästä arvioida 1990-luvun 
asejärjestelmää esimerkiksi toi-
sen maailmansodan taisteluken-
tän olosuhteita vastaavilla perus-
teilla. Todel l isen t ehokkuuden 
evaluoinnissa on oleellista tarkas-
tella myös sitä, minkälaista koh-
detta vastaan sekä minkälaisissa 
uhka- ja maalitilanteissa asejär-
jestelmää on suunniteltu käytet-
tävän. 

Kun asejärjestelmien tehok-
kuutta, eli kykyä tuhota vastus-
tajan kalustoa ja henkilöstöä, tar-
kastellaan suhteutettuna toimin-
taympäris töön, voidaan todeta 
useiden perinteisten välineiden 
tehon laskeneen kaikista tekni-
sistä parannuksis ta huol imatta 
niin merki t täväst i , että niiden 
käyttöarvo voidaan asettaa ky-
seenalaiseksi. 

Hyvän mie l ikuvan erääs tä 
oleellisesta taistelukentän muu-
toksesta saa, kun vertaa 100 000 
m i e h e n a r m e i j a n 
k ä y t t ä m ä n t i l an 
muut tumis ta . Pel-
kästään tällä vuosi-
sadalla tämä kehi-
tys on harventanut 
t a i s t e l u k e n t ä n 
miestiheyttä lähes 
200 kertaisesti. Ky-
symyksessä on tie-
tys t i e r ä ä n l a i n e n 
oravanpyörä i lmiö . 
Asetekniikan kehi-
tys pakottaa muuttamaan taktiik-
kaa ja joukkojenkäyttöperiaattei-
den muutokset edellyttävät yhä 
suurempaa suorituskykyä asejär-
jestelmiltä. 

Tämä taistelukentän tyhjene-

minen on aiheuttanut taktikoille 
pa l jon päänvaivaa . Vihol l isen 
operaatioon osallistuvat, laajoil-
le alueille hajautetut eri osakom-
ponentit on kyettävä ensin löy-
tämään, tunnistamaan, paikanta-
maan, priorisoimaan ja sen jäl-
keen niihin tulisi kyetä vaikutta-
maan alati suurempien etäisyyk-
sien päästä. Näihin haasteisiin on 
aina pyritty vastaamaan sotatek-
niikan keinoin. Viime vuosikym-
menien aikana tässä kehitykses-
sä on ollut leimaa-antavana piir-
teenä elektroniikan hyväksikäyt-
tö. Kenttälapio lienee niitä vii-
meisiä taistelukentän välineitä, 
johon ei vielä toistaiseksi ole 
mikroprosessoria asennettu. 

Voittoon ilman sotavoimaa 

Elek t ron i ikan h y ö d y n t ä m i n e n 
onkin ominaisuus, joka on ruok-
kinut tuota yleistä mielikuvaa so-

tatekniikan kehitty-
mises tä . Väi t tee l le 
tekniikan kehittymi-
sestä kiihtyvällä no-
peudel la saa hyvän 
selityksen, kun tar-
kastelee elektronii-
kan j a e r i t y i s e s t i 
mikropiirien ominai-
suuks i s sa t apah tu -
neita muutoksia. Pu-
hutaan sitten kompo-
nenttien pakkaust i -

heydestä tai prosessorien toimin-
tanopeudesta, niin kehitys on ol-
lut viime vuosikymmeninä nope-
aa ja täysin ennustettavissa ole-
van johdonmukaista. 

Kun näitä kehittyneitä elek-
troniikan komponentteja on hyö-
dynne t ty a s e j ä r j e s t e l m i s s ä j a 
muissa niiden käyttöedellytyksiä 
luovissa välineissä, ei vastaavan-
laista suhteellista tehokkuuden 
kasvua sotatarvikkeissa kuiten-
kaan kyetä osoittamaan. Koska 
pääosassa asejärjestelmiä perus-
ratkaisut ovat säilyneet perintei-
sinä, ja voisi jopa sanoa hyvin 
konservatiivisina, on niiden suh-
teellinen tehokkuus taisteluken-
tällä tosiasiallisesti laskenut eräi-
den ominaisuuksien kehittymi-

Antiikki Napoleon I MS II MS Persianlahti 

Leveys Lkm] 6,7 8 14 48 400 

Syvyys lkm] 0,15 2,5 17 57 533 

Miehiä / km2 100 000 5 790 404 36 2,34 

m2 / mies 10 200 2 475 27 500 426 400 

Nämä 100 000 miehen armeijan käyttämää aluetta kuvaavat 
luvut osoittavat hyvin "taistelukentän tyhjenemisen". 

Kenttälapio lie-
nee niitä viimei-
siä taisteluken-
tän välineitä, jo-
hon ei vielä tois-
taiseksi ole mik-
roprosessor ia 
asennettu. 
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• Kellotaajuus [MHz] 
• Transistoria per mikropros.[1000 kpl] 

Eksp. (Kellotaajuus [MHz]) 
— Eksp. (Transistoria per mikropros.[1000 kpl]) 

Elektroniikan tehon kasvua osoittavien tekijöiden kehitys on 
ollut hyvin ennustettavaa. Huomaa voimakkaat korrelaatioker-
toimet, vaikka arvopisteet sisältävät ennustuksen kymmenen 
vuoden päähän. 

sestä huolimatta. 
Jos asetekniikassa ei tapah-

du mitään mullistavia perusluon-
teisia innovaatioita, voisi helposti 
kuvitella sodankäynnin jatkavan 
kehi t tymis tään j o nyt selvästi 
nähtävissä olevilla linjoilla. Tais-
telukentän tyhjentyminen jatkuu 
ja johan Kosovon sotakin osoit-
ti, ettei taistelun toinen osapuoli 
tarvinnut enää maavoimiaan ta-
voitteidensa saavuttamiseksi. 

O n k o kehi tyksen seuraava 
vaihe t ie toyhteiskunnan infor-
maatiosota, jossa vastustaja kye-
tään lamauttamaan ja tuhoamaan 
j o i lman i lmavoimiakin . Teh-
däänkö tulevaisuuden hyökkäys 
vain tietoverkkoja hyödyntämällä 
ja kye täänkö näin menete l len 
riistämään vastustajalta toimin-
taedellytykset? Mitä pidemmäl-
le yhteiskunta on kehittänyt omia 
elintärkeitä toimintojaan tieto-
verkkojen j a -järjestelmien va-
raan, sitä haavoittuvampi yhteis-
kunta on verkoissa tapahtuvalle 
hyökkäykselle. 

Kuten viime vuosina on näh-
ty , soda t ova t v o i m a k k a a s t i 
muuttuneet alueellisiksi kriiseiksi 
ja köyhillä valtioilla tuskin on ta-
loudel l i s ia , tai edes henk i s i ä 
ede l ly tyks iä lähes tyä moneen 

vuoteen informaatioyhdyskuntaa, 
joten perinteiset kiväärit j a muut 
"vanhanaika ise t" aseet tulevat 
säilyttämään asemansa vielä pit-
kään. 

Osaamista on vaalittava 

Vaikka kiväärin kehittyminen ai-
koinaan aloittikin kehityskaaren, 
joka on johtanut yhä tyhjempään 
taistelukenttään, on kyseisen vä-

lineen kehi t tyneimpienkin seu-
raajien merkitys oleellisesti vä-
hentynyt Kivääristä on tullut vain 
yksityisen sotilaan itsepuolustus-
ase hätätilanteiden varalle - todel-
linen vaikutus vastustajaan toteu-
tetaan muilla keinoin. 

Ilman todellista, perusluon-
teista teknistä kehitystä muiden-
kin periteisten asejärjestelmien 
rooli tulevaisuuden sodankäyn-
nissä seurannee kiväärin aseman 
muut tumis ta . Missä vaiheessa 
näistä useista j o yli 100 vuotta 
käytössä olleista perusratkaisuis-
ta voidaan luopua, sen ratkaisee 
tekniikassa tapahtuva aito, ei vii-
me vuosikymmenien näennäinen 
kehitys. 

Kui tenk in niin kauan kun 
meillä on käytössämme tätä "uu-
teen pakettiin pakattua" vanhaa 
tekniikkaa, tulee sitä pyrkiä käyt-
tämään optimaalisest i hyväksi 
sotilaallisen kyvyn luomiseksi. 
Tämän mode rn imman paket in 
käyt täminen j a ennen kaikkea 
hyökkääjän toiminnoilta suojau-
tuminen on tosiasiallisesti nyky-
aikaisten välineiden käyttäjäys-
täväll isyydestä huolimatta niin 
monimutkais ta , että sotilaiden 
teknisen tiedon tarve kasvaa itse 
asiassa nopeammin, kuin sota-
tekni ikassa tapahtuu todellista 
kehitystä. • 

KÄSIASEIDEN LAUKAUSTEN MAARA YHTA 
KAATUNUTTA KOHTI 
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Eräitä sotia koskevia tietoja patruunakulutuksesta yhtä kaatu-
nutta kohti. Myös tässä kehitys on ollut sangen johdonmukais-
ta sovituskäyrän korrelaatiokertoimen ollessa 0,93. 
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230hv, O - 100 km/h 7,3 s - aina quattro 

Kaksinkertainen teho, nelinkertainen pito 

Auto, jossa yhdistyvät voima ja sen hallinla. 
Kaksi turboa, 230 hv räjähtävää voimaa sekä nelinkertainen pito. 

Tuloksena tehokkuus, turvall isuus ja mukavuus. 
Kaksinkertainen suorituskyky, jonka vain Audin quattro-neliveto 

vangitsee voit tamattomaksi a jonaut innoksi . 
H M M m m ^ ^ Audi A6 2.7 biturbo quattro. 

Audi A6:n ylellisen varustetason lisäksi vakiona: 
• Sport-istuimet, -ratti ja -alusta • ESP-ajonvakautusjärjestelmä • Ajotietokone 
• Vakionopeudensäädin • Sideguard-sivuturvaverho • 16" aluvanteet • Alk. 398.000,-

Todellista suorituskykyä. 
Uusi Audi A6 2.7 biturbo quattro. 

C=ll_IC=lt,fcr-<= 
E n e m m ä n k u i n n e l i v e t o 

Audi ULmJI 
T e k n i s t ä E t u m a t k a a 
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ARI KALLIO 

M E R I M I I N A 
ensi vuosituhannella 

Merimiina on tehokas ase, jolle on luonteenomaista 
ennakoiva massamainen käyttö ja pitkä vaikutusaika. 

Mi inaa vo idaan käy t tää 
hyökkäyksellisenä asee-
na tai puolustuksellisena 
kynnysaseena. Molem-
missa tapauksissa jou -
d u t a a n h y v ä k s y m ä ä n 
mi ino i t e t t avan a lueen 

muuttuminen yleensä myös omal-
le merenkululle kelpaamattomak-
si. Kriisin jä lkeen merenkulun 
vapaus vaatii vaikeaa ja pitkäai-
kais ta ra ivaus ta . T ä m ä nostaa 
osaltaan miinojen käyttökynnys-
tä ja vaikeuttaa niin hyökkääjän 
kuin puolus ta jankin päätöksen 
tekoa. Voiko merimiinan käytön 
ja toiminnan perusajatus palvella 
myös tulevaisuuden merisodan-
käyntiä, vai tuleeko merimiina 
vanhenemaan aikansa eläneenä, 
epäeleganttina ja moraalittomana 
aseena? Jotta vois imme vastata 
edellä esitettyyn kysymykseen, 
meidän tulee tarkastella lähem-
min merimiinan taktisia ja tekni-
siä etuja suhteessa tulevaisuuden 
vaatimuksiin. Oleellista on löytää 
ne puutteet, jotka eivät vastaa vaa-
timuksia. Tämän jälkeen on tar-
kasteltava, voidaanko edellä mai-
nitut puutteet korjata kustannus-
tehokkaasti muuttamalla taktiik-
kaa tai kehittämällä tekniikkaa. 
Seuraava tarkastelu perustuu tak-
t i ikkamme mukaisesti merimii-
nan puolustukselliseen käyttöön. 

Uudet haasteet 

Perinteisesti merimiinan käytöl-
lä on katsottu saavutettavan seu-
raavia etuja. Merimiinan asevai-
kutus on pitkäaikainen ja tämän 

takia se voidaan suunnata yhden-
aikaisesti mutta eri paikkaan kuin 
muu m e r i v o i m a . Aluee l l i se l la 
käytöllä voidaan suunnata taiste-
lu puolustajan kannalta edulliselle 
alueelle. Mi ina tekni ikka antaa 
käyttäjälleen yllätysedun ja aihe-
uttaa hyökkääjälle epävarmuutta. 
Sen käytön alueellista volyymiä 
voidaan kasvattaa hallitusti mut-
ta sen torjunta vaatii hyökkääjäl-
tä aktiivista j a etupainoista toi-
mintaa, viivyttävää raivausta. Tä-
män takia mer imi ina sovel tuu 
hyvin kynnysaseeksi. Vaikka me-
rimiinan tulivaikutus hyökkää-
jään onkin suuri, niin omalla alu-
eella käytettynä staattinen ase on 
puhtaasti puolustuksellinen. Hal-
van yksikköhintansa takia meri-
miinan massamainenkin käyttö on 
kustannustehokasta. Edellä maini-
tut taktiset ja tekniset ominaisuu-
det ovat säilyttämisen arvoisia kai-
kissa kuviteltavissa olevissa meri-
sodissa. 

Tulevaisuuden merisota on 
nopeatempoista. Kriisin syvyy-
den ja kehittymisen arviointi on 
hankalaa. Kaikissa vaiheissa tu-
lisi minimoida puolustusjärjeste-
lyiden haitat muulle yhteiskun-
nalle. Hyökkäys mereltä perus-
tuu useiden aselavettien ja -jär-
j es te lmien ta rko i tuksenmukai -
seen ja joustavaan käyttöön. Te-
hokas tulenavaus ja taistelu vaa-
tii nopeaa maalin havaitsemista, 
tunnistamista ja suurta osuvuut-
ta. Merimiinan käytön kannalta 
suurimmat tulevaisuuden haas-
teet voidaankin johtaa suoraan 
em. kuvauksesta; merimiinan las-

kemisen tulee olla nopeaa. Mii-
noitteen vaarallisuus ja vaaratto-
muus tulee olla säädettävissä. 
Miinan osuvuutta on lisättävä 
kehittämällä sen kykyä tunnistaa 
maalinsa - ja hylätä väärät tai 
keinotekoiset maalit. Miinoitteen 
on vaikutettava kaiken tyyppisiin 
merimaaleihin. 

Merimiinoit teen nopea toi-
meenpano voidaan ratkaista mo-
nella teknisesti erilaisella vaih-
toehdol la . Mi inaken tä t voivat 
olla kiinteitä j a rauhan aikana 
laskettuja. Ne voidaan aktivoida 
nopeasti tilanteen niin vaatiessa. 
Tällaisella ratkaisulla voidaan 
kehittää myös maalin valintaa, 
osuvuutta ja miinakentän säädet-
tävyyttä tehtävän mukaan. Itse-
näiset pohjamiinat voidaan saat-
taa nopeasti toiminta-alueelle pu-
dottamalla ne ilmasta tai nopeas-
ta pinta-aluksesta sekä laukaise-
malla miinalla varustettu torpe-
do sukellusveneestä tai maa-ase-
mal ta . Kaikki ede l lä kuva tu t 
vaihtoehdot ovat jo palveluskäy-
tössä Itämeren alueella. 

Nykymiina luo hyvän pohjan 

Esimerkkeinä Itämeren alueella 
käytössä olevista suurista heräte-
pohjamiinoista mainittakoon ve-
näläinen M D M - 6 , ruotsalainen 
Bunny, saksalais-tanskalainen G-
2 ja englantilainen Stonefish, jot-
ka kaikki voidaan laskea sukellus-
veneestä. Esimerkit edustavat vii-
meisintä operatiivisessa käytössä 
olevaa miinatekniikkaa. Lisäksi 
voidaan mainita venäläiset lento-
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Bofors Underwater 
Systems'n BGM-600 on 
suunniteltu rannikko-
joukkojen nopeasti 
laskettavaksi tähys- ja 
herätemiinaksi. Moduli-
rakenteinen miina on 
palveluskäytössä. 
(Kuva: Internet) 

Celcius Pacific BGM-400 vasemmalla ja 
GEC Marconi Systems Pty (GMS) Stone-
fish Mklll oikealla. 
BGM-400 ja Stonefish Mklll ovat vaihtoeh-
toja Australian Merivoimien uudeksi 
merimiinaksi. Joint Project JP2045 koos-
tuu neljästä vaiheesta, joiden tuloksena 
hankitaan mm. ilmapudotteinen merimii-
na. (Kuvat: Internet) 

miinat MDM-4 ja -5 sekä helikop-
terista pudotettava MDM-3. Uu-
simmat venäläiset miinat edusta-
vat vähintäänkin länsimaista tek-
nologista ja toiminnallista tasoa. 

1990-luvulla rakennettu kaup-
pa-alus voidaan pysäyttää, jopa 
upottaa, teknisesti sata vuotta van-
halla merimiinalla. Sen sijaan 
moderni sota-alus kykenee havait-
semaan, väistämään ja kestämään 
teknisestikin edistyksellisen me-
rimiinan. Merimiinan taisteluar-
voa tuleekin arvioida aina maalin 
ja sen taisteluarvon perusteella. 
Merikuljetus on tehokkain tapa 
siirtää materiaalia paikasta toiseen 
- merimiina on edelleen kustan-
nustehokkain tapa estää tämä -
olipa lastina sitten panssarivaunu-
ja tai ampumavalmiina olevia il-
matorjuntaohjuksia. Kynnysasee-
na sillä osaltaan kiistetään suora 
ajo sa tamiimme tai a lueemme 
muu hyväksikäyttö. 

Miina osana tulenkäyttöä 

Merimiinojen kehittämistä puol-
tavat mm. uhkakuvien ja niiden 
mukaisten merimaalien muuttu-
minen, miinanetsintä-, tiedustelu-
ja raivausjärjestelmien kehittymi-
nen, taistelualusten kehittyneem-
mät omasuojajärjestelmät, miino-
jen elinkaarikustannusten alenta-
minen, huoltojärjestelmän keven-
täminen, käyttöturvallisuuden li-
sääminen ja kansalliset erikoistar-
peet. Miinatiedustelujärjestelmi-
en kehit tyminen tulee vähentä-
mään he lpommin löydet tävien 
kosketusmiinojen torjuntatehoa. 

H e r ä t e m i i n o j e n s u h t e e l l i s t a 
osuutta pyritään lisäämään myös 
modernisoimalla kosketusmiino-
ja herätemiinoiksi . Merimiinan 
kehittämiseen käytetyt voimava-
rat voidaan hyödyntää miinantor-
juntakyvyn kehittämisessä. 

Sukellusveneen ja erilaisten 
epäkonvent ionaa l i s ten alusten 
torjunta staattisen aseen avulla 
on vaikeaa, joskaan ei teknisesti 
mahdotonta. Kysymys onkin hy-
väksyttävästä yksikköhinnasta. 
Yksikköhintaa arvioitaessa ver-
tailu on tehtävä maalin tärkey-
den ja muiden valittavissa olevi-
en menetelmien välillä. Näin tar-
kasteltuna vaikeasti havaittavan 
sukellusveneen torjuntaan tarkoi-
tetun merimiinan yksikköhinta 
saa olla epätavallisen korkea. Il-
matyynyaluksen torjuntaan löy-
tyy kuitenkin muita tehokkaam-
pia menetelmiä, kuten rannikko-
tykistö ja rannikko-ohjus. 

Turvallinen miina 

Merimiinoil le ei tultane asetta-
maan yhtä sitovia kansainvälisiä 
rajoituksia kuin maavoimien hen-
kilömiinoille. Merimiinojen käy-
tölle ja tekniikalle on aikaisem-
minkin asetettu rajoja ja joskus 
nä iden vaa t imus ten t akana on 
voi tu hava i t a v o i m a k k a i t a k i n 
suurva l t apyrk imyks iä . Haagin 
sopimussarjalla on kuitenkin aina 

ollut selkeä pääperiaate; sivulli-
si l le a iheu tuv ien kä r s imys t en 
vä l t t äminen j a v ä h e n t ä m i n e n . 
Merimiinan laskukuntoon laitto 
vaatii huomattavan määrää kou-
lutusta ja miinanlasku vaatii osaa-
van henkilöstön. Koulutustasojo 
sinällään vähentää aseen holtiton-
ta käyttöä. Taktisista syistä joh-
tuen merimiinan tekniikkaa tul-
laan kehittämään paremmin maa-
lia valikoivaksi. Kosketusmiinat 
sen sijaan saattavat joutua uuden 
tarkastelun alle. 

Yhteenvetona voitaneen to-
deta, että merimiina on edelleen 
tehokas ja riittävän moderni ase. 
Oikein käytettynä se kynnysar-
vo on merkittävä. Uudet vaati-
mukset kuitenkin vähentävät sen 
per in te ises t i vahvo ja omina i -
suuksia. Herätemiinaa on kehi-
tettävä, jotta se pystyisi vastaa-
maan paremmin tulevaisuuden 
vaatimuksiin. Operatiivisiin vaa-
timuksiin oikein vastaamalla ke-
hittäminen on tehtävissä kustan-
nustehokkaasti. Merimiinalla tu-
lee olemaan merkit tävä asema 
vielä pitkään. Kosketusmiinan 
rooli vaatii kuitenkin tarkasta-
mista. 

Näiden periaatteiden mukai-
sesti Merivoimissammekin usko-
taan käynn i s sä o levan Mi ina 
2000 -hankkeen tarkoituksenmu-
kaisuuteen - osaltaan Rannikko-
miinan viitoittamalla tiellä. • 
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PETRI AHOLA-LUTTILA 

OHJUSÄSE 
tulevaisuudessa 

Ohjusjärjestelmien 
historia alkaa noin 60 
vuoden takaa, jolloin 
saksalaiset kehittivät 
V-1 ja V-2 aseet. Näil-

lä uudentyyppisillä 
strategisilla aseilla ei 
kuitenkaan ollut mer-
kitystä toisen maail-
mansodan lopputu-

lokseen, sillä aseiden 
tuhovoima ja tark-

kuus olivat heikohkot 
suurien alueellisten 

tuhojen aikaansaami-
seksi. Yleinen mieli-
pide koki kuitenkin 

uudet raketti- ja oh-
jusaseet pelottaviksi 

niiden yllätyksellisyy-
den ja vaikean torjut-

tavuuden takia. 

Toisen m a a i l m a n s o d a n 
voittajavallat saivat so-
dan jälkeen käyttöönsä 
saksalaisten V-1 ja V-2 
j ä r j e s t e l m i e n kehi tys-

työn tietotaidon. Suurimmat so-
tilasmahdit, Yhdysvallat, Neuvos-
toliitto sekä Iso-Britannia olivat 
ohjusteknologioiden kehittäjinä 
varsin tasavertaisia aina 1950-
luvun puoleen väliin saakka. Oh-
jusjärjestelmien ja uusien ohjus-
teknologioiden varsinainen kehi-
tystyön voidaan katsoa alkaneen 
vasta 1950-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla, sillä tähän kauteen 
ajoittuvat eri puolilla maailmaa 
käynnistetyt ensimmäiset onnis-
tuneet taktisten ohjusten ohjel-
mat. Naton ja Varsovanliiton pii-
rissä tehdyt kehitysohjelmat sai-
vat kuitenkin erilaisia ominais-
piirteitä, jolloin suurvaltojen oh-
jusjärjestelmät kehittyivät raken-
teellisesti erilaisiksi. 

Kaikkien puolustushaarojen 
perusase 

Viimeisen 4 0 - 5 0 vuoden aikana 
teknologian hu ima kehi tys on 
mahdollistanut sen, että ohjusjär-
jestelmistä on tullut kaikkien puo-
lustushaarojen käyt tämä perus-
asejärjestelmä. Samalla, kun oh-
jus j ä r j e s t e lmien lukumäärä on 
kasvanut nopeasti , on ohjuksia 
valmistavien yritysten määrä las-
kenut. Käytettävien moniteknolo-

gioiden soveltamisen vaikeus ja 
kalleus sekä markkinoiden rajal-
lisuus ovat keskittäneet valmis-
tuksen vain harvoille yrityksille. 
Edellä mainitut tekijät ovatkin 
nostaneet rajusti järjestelmien ke-
hitys- ja valmistuskustannuksia, 
sillä sama oh jus j ä r j e s t e lmä on 
käytössä usein enimmil läänkin 
vain 20 - 25 vuotta. Yri tykset 
ovatkin nähneet ainoaksi ratkai-
suksi va lmis ta j ien keskinäisen 
yhteistyön. Lähivuosina on odo-
tettavissa edelleen keskittymiske-
hityksen ja tkuminen siten, että 
useimmat tulevaisuuden ohjusjär-
jestelmistä tullaan valmistamaan 
joko eurooppalaisen, yhdysval-
talaisen tai venäläisen teollisuus-
ryhmittymän tuottamana. 

Ohjusase tänään 

Ohjusjärjestelmille on tähän asti 
ollut ominaista, että ohjukset ovat 
olleet tehokkaita vain yhtä maa-
lityyppiä vastaan. Ohjukset ovat 
poikenneet huomattavasti toisis-
taan rakenteeltaan ja ominaisuuk-
siltaan sen mukaan onko maalin 
ajateltu olevan maamaali, panssa-
rivaunu tai ajoneuvo, alus vai eri-
tyyppiset ilmamaalit. 

Tulevaisuudessa on kuitenkin 
tavoi t teena laa jen taa oh jus ten 
käytettävyyttä siten, että varsi-
naisen primäärisen maalin rinnal-
la ohjus olisi tehokas myös vä-
hintään yhtä sekundääristä maa-
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Tulevaisuuden ohjus on moni-
käyttöinen. Kuvassa Polyphem-
ohjusjärjestelmän yksi monista 

käyttöajatuksista. (Kuva: 
Daimler-Benz Aerospace) 

k e n t e e l l i s i a h e i k k o j a k o h t i a . 
Tämä edellyttää aiempaa kehit-
tyneempiä ohjuksen reitityksiä ja 
sytytinjärjestelmiä, jotta ohjus voi 
iskeä maaliin esimerkiksi erilai-
silla syöksykulmilla. 

Elektroniikan ja optroniikan 
kehittyminen ovat muuttaneet 
oh jus ten oh jau tus j ä r j e s t e lmiä . 
Uus impia oh jus jä r jes te lmiä ei 
voidakaan enää jakaa yksiselit-
teisesti komento-ohjat tuihin j a 
hakeutuviin järjestelmiin. Koska 
infrapuna- tai videokameroiden 
sijoittaminen hakupäähän on to-
t eu te t t av i s sa nyky tekn i ika l l a , 
voidaan näissä järjestelmissä oh-
jus ampua ns."ammu ja unohda"-
periaatteella, jolloin ampuja lu-
kittuaan ohjuksen maaliin ei pys-
ty enää vaikuttamaan ohjuksen 
reittiin laukaisun jälkeen. Mikä-
li ohjuksen ja ampumalai t teen 
välissä käytetään valokuitua, saa-
daan edellä kuvattujen ohjuksi-
en hakupään kuva siirrettyä re-
aaliajassa ampumalaitteelle. Am-
puja voikin käyttää ampumises-
sa summittaista maalitietoa, kos-
ka ohjuksen voi lukita maaliin 
tai vaihtaa maalia myös ohjuk-
sen reittilennon aikana. Tällainen 
ohjusjärjestelmä on esimerkiksi 
merimaaleja vastaan kehitettävä, 
j o p a 70 k i lometr in kan taman 
omaava ranskalais-saksalainen 
Polyphem. 

Toisena selvänä kehityspiir-

lia vastaan. Jotta jär jestelmä oli-
si k u s t a n n u s t e h o k k u u d e l t a a n 
mahdoll isimman hyvä, tulee ar-
vioinnissa huomioida myös mm 
ohjuksen teho maalissa sekä sen 
lentoreitin luotettavuus. Niihin 
vaikuttavat ohjuksen mekaani-
set omina i suude t j a oh juksen 
"älykkyys" eli kykyä väistää 
elektronisen sodankäynnin kei-
noin aikaansaadut yritykset har-
hauttaa sytyttimien toimintaa tai 
ohjautusjärjestelmää. Ohjuksen 
mekaaninen lujuus tulee myös 
olla riittävä, jot ta se kestäisi 
kaikki lennon aikaiset rasitukset 
ja torjunnat. 

Eri käyttötarkoituksiin kehi-
tetyt ohjusjärjestelmät ovat vii-
me vuosina lähentyneet raken-
teellisesti toisiaan. Lähivuosina 
onkin tulossa käyttöön jopa 4 -
5 eri ohjustyyppiä sisältäviä oh-
jusperheitä. Tällaisissa perheis-
sä voidaan yhdis tää ka ikkien 
puolustushaarojen tarpeet siten, 
että ohjusperheen eri sovellusten 
käyttäjät voivat käyttää m m yh-
teisiä huolto- ja koulutusjärjes-
telmiä, jolloin voidaan merkittä-
västi alentaa järjestelmien käyt-
täjille aiheutuvia elinkaarikustan-
nuksia. 

Suorituskyky kasvaa - koko 
pienenee 

Käy te t t ävä n y k y e l e k t r o n i i k k a 
mahdollistaa yhä paremman suo-
rituskyvyn entistä pienemmässä 
koossa. Ohjuksen teho maalissa 
perustuu kuitenkin pääosin me-
kaaniseen taistelulataukseen, jon-
ka teho on jatkossakin riippuvai-
nen t a i s t e l u l a t a u k s e n koos ta . 
Elektroniikan keventyminen on 
mahdollistanut sen, että taistelu-
latauksien ja matkamoottoreiden 
kokoa on voitu suurentaa ja siten 
parantaa oh juksen tuhovoimaa 
sekä lisätä kantamaa. Taistelula-
tauksien kehitystyössä on pyritty 
käyttämään hyödyksi maalien ra-
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Vaikka ohjusten mitat pienenevät, 
tuhovoima kasvaa. (Kuva: Celsius) 

teenä on nähtävissä uutta tutka-
teknologiaa edustavien millimet-
r ialueen hakupäätu tk ien käyt-
töönotto. Näiden tutkien pienes-
tä koosta johtuen on tämä tek-
n i ikka käy t tööno te t t av i s sa j o 
jopa kannettavien ohjusjärjestel-
mien ohjuksissa. 

Tulevaisuuden haasteet 

Nykyinen ohjusajattelu tulee ole-
maan käytössä mahdollisesti aina 
2020-luvulle saakka. Jo tänä päi-
vänä on kuitenkin jossain määrin 
häipynyt raja ohjuksen, ns älyk-
kään a m m u k s e n , o h j a u t u v a n 
p o m m i n tai t o r p e d o n vä l i l t ä . 
Älykkäät ammuk-
set, jo tka ammu-
taan mm kenttäty-
keillä tai kranaa-
tinheittimillä, len-
tävät ballistista ra-
taa ennakkopistee-
seen, j o l lo in sen 
hakupäässä käyn-
nistyy etsintävaihe 
ja kranaatit ohjau-
tuvat loppulennon 
a i k a n a l u k i t t u -
misalgoritmin mu-
k a i s e s t i l u k i t t u -
maansa uhkaavim-
paan maaliin. Vas-
taavasti myös tor-
pedot k y k e n e v ä t 
j a t k o s s a i t senä i -
seen h a k u p ä ä e t -
sintään ammunnan 
v a l m i s t e l u s s a 
osoitetulta maali-

alueelta. 
Tulevaisuudessa hämärtyvät 

rajat ohjusten, tykistön ampuma-
tarvikkeiden tai mer i - ja ilmatais-
teluvälineiden välillä. Myöskin 
nykyiset rynnäkkö len tokonee t 
voidaan kuvitella jatkossa hyvin 
samankaltaisiksi em taisteluväli-
neiden kanssa, sillä taistelulen-
nokkien kehittämisellä pyritään 
lentäjät korvaamiseen koneälyl-
lä, jotta kustannusten säästämi-
seksi voi tais i in tu levaisuuden 
taistelulennot suorittaa miehit-
tämättöminä. 

Taistelukenttä tulee digitali-
soitumaan ja johtamis- ja maa-
linosoitusjärjestelmät verkottuvat 

avoimeksi tietoyhteisöksi, josta 
kaikki halukkaat voivat saada 
haltuunsa mm tulenkäytössä tar-
vittavat tiedot. Tulen käyttäjälle 
ei ole välttämättä merkityksellis-
tä se, missä tai kuka käytettävän 
tiedon muodostaa. Tilannekuva 
tai maalinosoitustieto voikin jat-
kossa olla satelliittien, lennokki-
en tai jonkun muun järjestelmän 
taistelunjohtojärjestelmälle syöt-
tämää tietoa. Mikä ase tullaan 
milloinkin val i tsemaan kulloi-
seenkin tulitehtävään, tulee poh-
jautumaan taistelunjohdossa teh-
tyyn koneelliseen uhka-analyy-
siin, jolla määritetään parhaa-
seen kustannustehokkuuteen ky-
kenevä ase. Perinteinen ohjus on 
tällöin vain yksi vaihtoehto täs-
sä kokonaisvaltaisessa arvioin-
nissa. • 
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Radiolinjan Tandem 

Suomen kattavin kaksitaajuusliittymä 
ja erittäin edulliset puhelut, 

a lkaen 2 9 p /min . 

• g S M / O 5 o , 
R A D I O L I N J A 

JOTTA SUOMALAISET VOISIVAT PUHUA ENEMMÄN. 
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System integration is one of our strong points 

The ASRAD-R on the M113 chassis. The system can be installed on a range of tracked or wheeled carrier vehicles. 

Our company has developed the new 
highly mobile ATLAS SHORT-RANGE 
AIR DEFENCE SYSTEM (ASRAD-R) 
together with BOFORS Missiles, 
Sweden. 

The ASRAD-R air defence system is opti-
mised for the protection of vital assets 
and troops. ASRAD-R defends against 
threats posed by low level fixed and 
rotary wing aircraft. 
The 3-dimensional radar from ERICSSON 
with integrated IFF has been combined 
with the weapon pedestal. 

% 
STN ATLAS ELEKTRONIK 

The search and acquisition radar allows 
the system to be operated fully auto-
nomously, but it can also be used as 
part of a combined air defence unit. The 
pedestal carries four RBS 70 MK 2 mis-
siles ready to fire. Additional missiles can 
be carried inside the vehicle. Also can 
the previous missiles generation be fired. 

The ASRAD-R system core modules 
except of the RBS 70 specific parts are 
common with those being introduced 
into the German Army Air Defence 
Forces in the light mechanized Short 
Range Air Defence System (LeFlaSys). 

The ASRAD-R system offers consider-
able affordability by delivering perform-
ance levels that meet or exceed those 
of similar systems but at a lower price. 

Celsius 
BOFORS MISSILES 

STN ATLAS Elektronik GmbH 

Sebaldsbrucker Heerstr. 235 
D - 28305 Bremen, Germany 
Phone.: + 49 (421)457-0 
e-mail: 
land-and-airbome-systems@stn-atlas.de  
http://www.stn-atlas.de 

Bofors AB 

S - 691 80 Karlskoga, Sweden 
Phone: + 46 586 810 00 
Fax: + 46 586 581 45 
e-mail: rm@bofors.se 

Oy Telva A b 
Särkiniement ie 18, P.O.Box 9 
FIN-00210 Helsinki 
s +358 (0)9 5844 900 
Fax +358 (0)9 5844 9191 
www.telva.f i 

PASI LINTUAH0 

t 

Tämän artikkelin tarkoitukselta on esitellä yksi pelkis-
tetty visio työtekniikan soveltamisesta sotilaallisiin jär-
jestelmiin ensi vuosituhannen alkupuolella. Kyseessä 
ei ole meripuokusjukser! 2010 -luvun tietotekninen 
tavoitetila.Tietoliikennetekniikkaa ei erikseen käsitellä, 
vaan oletetaan, että t u f e ^ s u ^ e n tiedonsiirto- ja väli-
tysjärjestelmä kykenee tfiwtärspään tietotekniikan sovel-
luksien asettamat vaatimukset. 

i 

i 
1 

"Tietotekniikkaa hallitsee maailmaa" 

Tietotekniikka-ala kehit-
tyy niin nopeasti, että tu-
levaisuutta on laite- ja 
ohjelmistotekniikan läh-
tökohdista mahdotonta 
arvioida realistisesti 10-
15 vuot ta e teenpäin . 

Yritysmaailmassa viiden vuoden 
kehityspolun määrittäminen on jo 
pitkän aikavälin suunnittelua. 
Mutta kun otetaan huomioon suu-
ren organisaation hitausvoimat 
(esim. muutosvastarinta) j a j ärjes-
telmäkehityksen viemä aika, niin 
voidaan varovaisesti todeta, että 
2010 -luvulla käytössä olevien 
tietojärjestelmien teknologia on 
jo nyt pääasiassa olemassa jossa-
kin muodossa. Tietojärjestelmien 
elinikä on myös osoittautunut 
suunniteltua pitemmäksi, joten 
varmasti 2010 -luvulla on vielä 
meripuolustuksen käytössä uusi-
en järjestelmien rinnalla jo nyt 
palveluskäytössä olevia. 

Kehittämislähtökohdat 

Merivoimien kehittämislähtökoh-
daksi määriteltiin 2000-luvun al-
kupuolella informaatiokeskei-
syys. Tällä on ollut suuri vaiku-
tus sekä järjestelmä-ja organisaa-
tiokehitykseen että toiminta- ja 
työskentelytapoihin. Keskeisim-
miksi tekijöiksi ovat noussut jär-
jestelmien yhteensopivuus, integ-
rointi, tilannetietoisuus ja taiste-
lutilan hallinta, ei niinkään yksit-
täisten laitteiden ja järjestelmien 
suorituskyky. 

Tiedustelu-, valvonta-ja joh-
tamisjärjestelmien teho on lisään-
tynyt huomattavasti ennen kaik-
kea tietotekniikan kehittymisen 
myötä. Myös konventionaalisten 
aseiden tulivoimaa, nopeutta ja 
kantamaa on onnistuttu lisää-
mään. Merivoimien tulenkäytön 
johtamispäätökset perustuvatkin 
yhä suuremman tietomäärän poh-
jalle, jolloin tiedon käsittelyn au-

tomaatioastetta ja järjestelmien 
integroi ntiastetta on pitänyt edel-
leen nostaa. Yksi kehitystyön 
painopisteistä on ollut tuotetun 
informaation esittämisessä pää-
töksentekijälle havainnollisessa 
ja pää töksentekoa tukevassa 
muodossa. Tässä on käytetty hy-
väksi datafuusio- sekä tilanne-ja 
uhka-arviotekniikoita. Kehityk-
sen seurauksena merivoimilla on 
ensimmäistä kertaa todelliset 
edellytykset siirtyä reagoivasta 
johtamisesta pitkään tavoitteena 
olleeseen ennakoivaan johtami-
seen. 

Tietotekniikka on mahdollis-
tanut hajautetusti toimivien asei-
den, sensoreiden, tiedonsiirto-, 
johtamis-ja tukijärjestelmien in-
tegroinnin kokonaisuudeksi ja 
edelleen kokonaisjärjestelmän 
älykkyyden kasvattamisen. Ti-
lannetietoisuuden ja järjestelmi-
en integrointiasteen nostaminen 
on huomattavasti nopeuttanut 
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komentosykliä (tietäminen-suun-
nittelu-toiminta-arviointi). Se tar-
koittaa, että samoja järjestelmiä 
voidaan käyttää hyökkääjää vas-
taan esim. kaksi tai kolme ker-
taa aikayksikössä entisen yhden 
sijasta. Myös tarkkuuden lisään-
tyminen lisää suorituskykyä. 

Arkkitehtuuri 

Uusien järjestelmien arkkitehtuu-
rin kehittämis-
tä on ohjannut 
tarve lisätä jär-
jestelmien in-
tegraa t io - j a 
automaatioas-
tetta. Hetero-
geenisen laite-
ja ohjelmisto-
y m p ä r i s t ö n 
yhteento imi-
v u u s v a a t i -
mukse t j a 
h y ö k k ä ä j ä n 
i n fo rmaa t io -
operaa t io i l ta 
s u o j a u t u m i -
nen on otettu 
huomioon jo 
uusien järjes-
telmien perus-
rakenteissa. 

Nyt käy-
tössä on kau-
pall isi in GIS-ra tkaisuihin ja 
WWW-selainteknologiaan pe-
rustuvat intranet-ratkaisut. Se-
lain-teknologia on sulautettu ark-
kitehtuurin osaksi. Myös laitteis-
toissa ja ohjelmistoissa siirryttiin 
j o vuosi tuhannen vaihteessa 
käyttämään teollisuusstandardien 
mukaisia tuotteita. Tämän ns. 
COTS -tekniikan käyttö ei kui-
tenkaan ole täysin kyennyt täyt-
tämään käyttäjien toiveita huo-
mattavista säästöistä mm. han-
kintakustannuksissa, toimintates-
tauksissa, käyttäjien koulutukses-
sa ja versiopäivityksissä. Vaati-
vassa taisteluympäristössä käy-
tetään edelleen tähän ympäris-
töön suunniteltuja laitteita. 

Tieto käyttäjille 

Uusien tietojärjestelmien kehittä-
mistä on jo pitkään ohjannut pe-
riaate, jonka mukaan käyttäjän 
tulee saada miltä tahansa työase-
malta käyttöoikeuksiensa puit-
teissa kaikki tehtävässään tarvit-
semansa tiedot ja sovellukset. 
Merivoimien uudet, vasta koe-
käytössä olevat operatiivisen joh-
tamisen ja tulenkäytön johtamis-

järjestelmät on integroitu tilanne-
kuvajärjestelmän ja logistiikka-
järjestelmän kanssa yhteisten tie-
tokan to jen varaan yhte is i l tä 
työasemilta käytettäviksi. 

Taistelutilan hallitsemiseksi 
ja johtamis-, tiedustelu-, valvon-
ta- sekä asejärjestelmien yhteis-
toiminnan takaamiseksi ne on in-
tegroitu tiedonsiirtojärjestelmien 
avulla saumattomaksi kokonai-
suudeksi IP (internet protocol) -
protokollaa käyttäen. Tämä ns. 
taktinen internet on tietoliiken-
nearkkitehtuuri, jonka päälle var-
sinainen johtamisjärjestelmä on 
rakennettu. Taktisen internetin 
käyttö on mahdollistanut tilaaji-
en entistä suuremman liikkuvuu-
den luopumatta tietojärjestelmi-
en peruspalveluista. 

Ohjelmistotekniikkaa 

Informaatiokeskeiseen meripuo-
lustusjärjestelmään siirtyminen 
on muuttanut myös yleisiä tuotan-
non tekijöitä. Ohjelmistoihin käy-
tettävien investointien määrä on 
koko ajan kasvanut ja 2010-Iu-
vulle siirryttäessä ohjelmistojen 
osuus hankittavien taistelujärjes-
telmien hinnasta on jo lähes 90 
% . Tämä tosiasia on muovannut 

myös merivoi-
mien hankin-
ta-ja ylläpito-
organisaation 
rakennetta ja 
toimintaa. Oh-
j e 1 m i s t o j e n 
hallinnalla ja 
ylläpidolla on 
nykyään vä-
hintään sama 
merkitys kuin 
pe r i n t e i s i l l ä 
sensor i - j a 
a s e j ä r j e s t e l -
millä. 

M e r i v o i -
missa hankit-
tavien järjes-
telmien vaati-
musmäärittely 
t o t e u t e t a a n 
s t a n d a r d i e n 
m u k a i s i l l a 

oliomallinnuskielillä. Ne sovel-
tuvat tietojärjestelmien lisäksi 
muidenkin järjestelmien määrit-
telyyn ja suunnitteluun sekä pro-
sessien kuvaamiseen. Valitut jär-
jestelmätoimittajat suunnittelevat 
ja rakentavat tilatun järjestelmän 
edellisen perusteella. 

Tietojärjestelmien suunnitte-
lu, rakentaminen ja koko ohjel-
mistotyön luonne on muuttunut 
huomattavasti verrattuna 1990 -
lukuun. Oliomallinnus, -ohjel-
mointi ja valmiskomponenttien 
käyttö ovat vakiintuneet oleelli-
seksi osaksi systeemityötä. So-
vellusten rakentaminen on muut-
tunut pääasiassa määrittelemisek-
si ja komponenttien kokoamisek-
si. Varsinainen laajamittainen 
ohjelmointikielillä suoritettava 
ohjelmointityö on siirtynyt teh-
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dasmaiseen tuotantoon. Systee-
mityötä avustavat CASE-ohjel-
mistot ja testausta automatisoi-
vat työvälineet ovat laajasti käy-
tössä. 

Ohjelmistoarkkitehtuurit ovat 
muuttuneet modulaarisiksi niin, 
että organisaation jatkuvasti ke-
hittyvistä ja uudistuvista toimin-
tamalleista voidaan kohtuuajas-
sa kehittää vastaavat tietojärjes-
telmäsovellukset. Ohjelmointi-
menetelmiksi on vakiintunut 
olio-ohjelmointi, jossa käytetään 
lähinnä Java- ja C++ -kieliä. 
Ada-ohjelmointikieltä käytetään 
edelleenkin laajoissa sotilaallisis-
sa järjestelmissä tiettyjen erikois-
sovelluksien ohjelmointiin. 

Paikkatieto hallitaan 

Paikkatiedon hallinta ja siihen 
li i t tyvän t iedon analysoinnin 
osuus tietojärjestelmissä on kas-
vanut huomattavasti. Yleiskäyt-
töisissä karttaliittymissä käyte-
tään NATOin määrittelemiä joh-
tami sj ärjestel mästandardej a. Me-
rikartoissa käytetään jo 2000-lu-
vun alussa vakiintunutta ECDIS-
standardin mukaista käyttöliitty-
mää. 

Multimediaominaisuudet on 
integroitu osaksi lait teistoja, 
käyttöjärjestelmiä ja ohjelmisto-
ja. Tietojärjestelmissä käsitellään 
perinteisten tietolajien lisäksi 
sekä elävää että pysäytyskuvaa 
ja ääntä, joiden päätuottajina ovat 
lähinnä tiedustelujärjestelmät, 
kuten lennokit. Tietojärjestelmil-
lä on myös kyky satelliittikuvi-

en välittämisen ja esittämiseen. 
Kolmiulotteiset sovellukset ja 
virtuaalitodellisuuden käyttö ovat 
varsin laajasti käytössä. 

WWW -selaimesta on tullut 
yleinen sovelluksien käyttöliitty-
mä myös kriittisissä tietojärjes-
telmissä. Selain on sisällytetty 
kaikki in käy t tö jä r jes te lmi in . 
Käyttöjärjestelminä käytetään 
edelleenkin Unixin eri versioita 
ja MS Windows-tuoteperhettä. 
Unix-käyttöjärjestelmän osuus 
on vastoin odotuksia kasvanut. 
Osa ansiosta lankeaa Linuxille, 
jonka käyttäjäkunta laajenee rä-
jähdysmäisesti myös tavalliselle 
työasematasolle. Unix on onnis-
tunut säilyttämään asemansa eri-
tyisesti monimutkaisissa ja reaa-
liaikaisissa järjestelmissä stabii-
lisuutensa ja turvallisuutensa ta-
kia. Kevyissä päätelaitteissa käy-
tetään pääasiassa alunperin Psi-
on -käsitietokonetta ja matkapu-
helimia varten kehitettyä Epoc -
käyttöjärjestelmää. Se on leviä-
mässä myös henkilökohtaisten 
tietokoneiden käyttöjärjestelmäk-
si. 

Laitetekniikka 

Vuonna 2010 mennessä johtamis-
järjestelmissä esitettävän, käsitel-
tävän ja siirrettävän tiedon mää-
rä on jo kasvanut yli 10-kertai-
seksi 1990 -lukuun verrattuna. 
Erityisesti kuvatiedon määrä on 
kasvanut ja tiedon nopeaa hakua 
suuresta mul t imediamassas ta 
edesauttavat työkalut ovatkin 
muodostuneet yhdeksi keskeisim-

mäksi työvälineeksi pyrittäessä 
nopeuttamaan päätöksentekopro-
sessia. Tiedon määrän lisääntymi-
nen j a m o n i m u o t o i s t u m i n e n 
(multimedia) on edellyttänyt lai-
tekannalta entistä enemmän käsit-
tely-, tallennus- ja siirtokapasi-
teettia. 

Päätelaitteissa käytetään yk-
sinkertaisia kulutuselektroniik-
kaa varten kehitettyjä prosesso-
rityyppejä. Näiden päätelaittei-
den toiminnallisuudessa yhdisty-
vät puheen, tekstin ja kuvan kä-
sittely sekä tietoliikenne. Pääte-
laite toimii sekä käyttöliittymä-
nä tietoon, yhteysvälineenä että 
tietoja keräävänä ja välittävänä 
sensorina. 

64 bittinen tulevaisuus 

Työasemissa ja palvelimissa käy-
tetään pääsääntöisesti 64 bittisiä 
ja RISC-käskykantaisia prosesso-
reita. Lähes kaikissa palvelimis-
sa käytetään prosessoritehon mo-
ninkertaistamiseksi suurkoneym-
päristössä kehitettyä moniproses-
sorointia. Tehoa on edelleen lisät-
ty kellotaajuutta nostamallapa ns. 
superskalaari-ominaisuuksilla, 
jolloin yhdellä prosessorin kello-
jaksol la toteutetaan useampia 
käskyjä. Tietojenkäsittelytehtävi-
en prosessointi on hajautettu pal-
velinverkkoon, jonka käyttäjä nä-
kee kuitenkin yhtenä tietokonee-
na. Supertietokoneita käytetään jo 
jonkin verran operaatiosuunnitel-
mien ja järjestelmätoimintojen, 
kuten hankittavien järjestelmien 
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Celsiustech 9LV Mk 3 E järjestemän monikäyttökonsoli 

elinjakson, mal-
l in t amiseen j a 
simulointiin. 

Sovelluksien 
toiminnalli-
suus 

S o t i l a a l l i s e e n 
käyttöön tarkoi-
tetut tietojärjes-
telmät voidaan 
j a k a a e s i m e r -
kiksi operatiivi-
sen- ja taktisen 
johtamisen jär-
j e s t e l m i i n , tu-
lenkäytön joh -
t a m i s j ä r j e s t e l -
mi in , a m m u n -
nan hai l i n t a j ä r j e s t e Imi in sekä 
edellisiä tukeviin t i lannekuva-, 
materiaalinhallinta-ja logistiikan 
tietojärjestelmiin. Niiden yhteise-
nä tavoitteena on tiedustelu-, val-
vonta- ja historiatiedon yhdistä-
minen tilannekuvaksi, hajautet-
tujen joukkojen ja asejärjestelmi-
en vaikutuksen keskittäminen säi-
lyttäen samalla koko ajan tarkka 
tilannekuva sekä laajalla alueella 
l i ikkuvienjoukkojen ohjauskyky, 
eli pelkistetysti: tuottaa informaa-
tiota päätöksenteon tueksi ja tu-
kea itse toimeenpanoa. 

Tilannetietoisuus 

Tilannekuvajärjestelmän kannal-
ta tiedon käsittely jaetaan paikka-
tiedon ja analyysitiedon käsitte-
lyyn. Paikkatiedon käsittely on 
kohteiden ja tapahtumien sijain-
tia koskevien tietojen hankkimis-
ta, lähettämistäja vastaanottamis-
ta. Staattinen paikkatieto, kuten 
tieto toiminta-alueen maastosta, 
tiestöstä ja infrastruktuurista sekä 
korkeusmallit, on valmiinajärjes-
telmän tietokannoissa. Analyysi-
tieto syntyy paikkatietojen perus-
teella loogisen päättelyn tulokse-
na. 

Käytössä olevat sensori- ja 
tiedonkeruujärjestelmät tuottavat 
valtavan määrän havaintoja. Jot-
ta tätä informaatiota voidaan te-
hokkaasti hyödyntää, yhdistetään 

datafuusiossa samaa kohdetta tai 
ilmiötä koskevat havainnot yh-
deksi kokonaisuudeksi, eli tie-
donkeruujärjestelmiltä tuleva tie-
tomassa redusoidaan luotetta-
vaksi ja tulkittavissa olevaksi ti-
lannekuvaksi. Tällä menettelyllä 
vo idaan saadun in fo rmaa t ion 
pohjalta tehdä oikeansuuntaisia 
ja oikea-aikaisia päätöksiä. 

Tietojär jes te lmien tuot tama 
informaatio tulee olla käyttäjän 
kannal ta mahdol l i s imman ha-
vainnollisessa muodossa. Järjes-
telmien käyttöliittymät ovatkin 
kehittyneet huomattavasti . Nu-
meerinen esitystapa on yhä laa-
j e m m i n korvattu symbol ise l la 
esitystavalla, mikä lisää mahdol-
lisuuksia nopeaan ja täsmälliseen 
tilanteen hahmottamiseen. Digi-
taalisten kartta-aineistojen käyt-
tö on mahdollistanut 3D-maise-
mamallien käytön sekä suunnit-
telussa että tilanteen visualisoin-
nissa. Lisäksi järjestelmiin on 
rakennettu toimintoja, jotka mah-
dollistavat käyttäjien virheiden 
hallinnan, antavat mahdollisuu-
den oppia virheistä ja auttavat 
keskittymään oleelliseen esittä-
mällä vain tilanteeseen kuuluvan 
informaation ja toimintavaihto-
ehdot. 

Johtaminen 

J o h t a m i s e s s a t i e to j ä r j e s t e lmiä 

k ä y t e t ä ä n ti-
lan teen a rv i -
o i n t i i n , pää -
t ö k s e n t u k e -
miseen, tehtä-
vien suunni t -
t e luun j a to-
t e u t u k s e e n 
sekä toteutuk-
sen v a l v o n -
taan. 

T i l a n t e e n 
arviointi käsit-
tää operatiivi-
sen ja taktisen 
kokonaistilan-
teen ymmärtä-
m i s e n s e k ä 
p e r u s t e l t u j e n 
e n n u s t e i d e n 

laadinnan. Apuna käytetään ti-
lannekuvamallia, jonka päälle ra-
kennetaan eri abstraktiotasoja. 
Maalin seuranta ja sen paikan en-
nustaminen tunnettujen liiketeki-
jöiden perusteella on esimerkki 
matalan tason abstraktiosta. Hie-
nos tuneemmat malli t laskevat 
raakadatan perusteella esimerkik-
si ohjuksen loppulähestymisra-
dan. Korkeimmalla abstraktiota-
solla mallinnetaan vihollisen ko-
konaistoiminta. 

Päätöksen tukemiseksi järjes-
telmä tuottaa toimintavaihtoeh-
toja, arvioi simuloinneilla niiden 
hyvyyttä, asettaa ne paremmuus-
järjestykseen sekä tuottaa palve-
luja toiminnan suunnit telua j a 
täytäntöönpanoa varten. 

Jä r j e s t e lmä tukee reaal ia i -
kaista työryhmän puitteissa ta-
pahtuvaa operaat iosuunnit telua 
niin, että suunnitteluun osallis-
tuvat henkilöt voivat sijaita mis-
sä tahansa. Järjestelmä kykenee 
generoimaan yleiset operaatioi-
den suunni t te luperusteet auto-
maattisesti suunnitteluprosessin 
pohjaksi. Ns. ohjelmistoagentit 
ehdottavat tilanteen edellyttämiä 
menettelytapoja. Suunniteltaessa 
useiden tehtävien samanaikaista 
toteutusta ja koordinointia tulee 
kaikki olemassa- ja nähtävissä 
olevat reunaehdot ottaa huomi-
oon. Useimmat näistä ovat toi-
silleen vastakkaisia. Päätöksen-
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teon tukijärjestelmä kykenee pu-
dottamaan reunaehtojen perus-
teella mahdottomat toimintavaih-
toehdot pois jo suunnittelun al-
kuvaiheessa. 

Järjestelmä tukee käyttäjiään 
myös sen jälkeen kun tehtävää 
ollaan toteuttamassa. Toimeen-
pantavan operaation suunnitel-
mia jouduttaneen hyvin suurella 
todennäköisyydellä muuttamaan 
toteutuksen aikana. Suunnittelu, 
tilanteen arviointi ja uudelleen-
suunnittelu ovat oleellisia jär jes-
telmän tarjoamia tukipalveluja. 

Abrstraktiotasoista 

Kaikki edellä esitetyt toiminnot 

perustuvat tietämystietokantojen 
käy t t öön . Ni ih in t a l l enne taan 
s ä ä n t ö p o h j a i s t a i n f o r m a a t i o t a 
mm. vihollisen käyttäytymisestä 
j a eri to imenpidevaih toehto jen 
menes tymismahdo l l i suuks i s t a . 
Tietämyst ietokantojen i lmenty-
mänä toimivat eri laiset mall i t . 
Niillä on erittäin suuri merkitys 
koko jä r j es te lmän toiminnal le . 
Operaatioiden alkeistoiminnoista 
ja ympäristöstä tarvitaan malleja. 
Tilanteenarviointi ei ole mahdol-
lista ilman kohteelle ominaista 
käytöstä kuvaavaa mallia. 

K uten artikkelin alussa todet-
tiin, tarkoituksena ei ollut esi-
itellä meripuolustuksen 2010 

-luvun tietoteknistä tavoitetilaa, 
vaan yksi visio tietotekniikan so-
vel tamisesta . Missä ra ja sitten 
kulkee? Käytännössä tarvittavat 
teknologiat ovat jo nyt olemassa. 
Yksityiskohtiin on turha puuttua, 
mutta nyt nähtävissä oleva kehi-
tyspolku tulee olemaan edellä ku-
vatun kaltainen. Oleellisinta sii-
nä on johtamisprosessin oleelli-
nen nopeuttaminen, kyky enna-
koivaan johtamiseen sekä erillis-
ten sensori-, ase- j a johtamisen 
t ie tojär jestelmien integroitumi-
nen yhdeksi saumattomaksi koko-
naisuudeksi, jonka teho on enem-
män kuin osiensa summa. • 

Tulevaisuuden 
taistelunjohto-
keskus. (Kuva: 
Jane's Navy 
International, 
sept/okt 1995). 
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PC HT 
Suunnittelee ja valmistaa kiinteiden ja liikkuvien 

johtamisjärjestelmien tietotekniikkaa. 

Tietokoneet: PCQT 9002, PCQT Mini Classic, PCQT Classic, 
Monitorit: 6,5"ja 12" terminaalit; 14", 18", 20" monitorit 
Ethernet: Allied ruggedized HUB, Cisco ruggedized Router, 
Muuta: näppäimistöt, terminaalikytkimet, RAID-asemat 

Nämä yhdistettyinä tai tavaan COTS-komponenttien 
käytön hal l intaamme tekevät laitteistamme talou-
dellisesti edulliset sekä joustavasti päivitettävät ja 
ylläpidettävät. 

SOTILASTUOTTEEMME 

PCQT:n Classi« ja 9000-sarjan tietokoneet, TFT-monitorit 
ja fietoliiikenneyksiköt ovat luodut käyfeytfäviksi 
konteissa, maastoajoneuvoissa ja telavaunuissa. Kuten 
myöskin Oentokoneissa ja pienaluksissa. 

Laitteemme 'de facto' olosuhdeomi-
naisuudet ovat sotilaskäytön vaat imat , 
testatut ja dokumentoidut: 
• Tärinä- ja iskunsietoisuus 
• lämpötilasietoisuus - 2 0 ° - + 5 0 ° C 
• pöly- ja roiskevesitiiveys IP54 
• häiriösuojaus MIL-STD-461D 

Kun haette kovia ympäristö- ja EMC-vaatimuksia 
täyttäviä laitekokonaisuuksia, kääntykää puoleemme. 

PCQT Nordic, Sinikalliontie 4, 02630 ESPOO 
Puhelin (09) 5023938, Telefax (09) 501 1159 

e-mail rainer@pcqt.se 
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Patria Industries stands for solid strategic partnership in 

your field of operation. Joining forces with Patria Industries, 

the leading Finnish defence technology group, helps you 

reach your long-range targets accurately and effectively. 

Contact us for references or visit our website at www.patria.fi 

aircraft maintenance 

aerospace structures 

electronics systems 

military and special vehicles 

field guns and mortars 

ammunition and powders 

propulsion systems 

proximity fuses 

defence components 

contract manufacturing 

road and airport maintenance equipment 

i l l Patria Industries 
Y O U R S O L I D C H O I C E FOR STRATEGIC A L L I A N C E 

Kaivokatu 10 A, 
FIN-OOIOO Helsinki, Finland 

Tel. +358 9 725 1311, 
Fax +358 9 7251 3222 

e-mail: info@patria.fi 

mailto:rainer@pcqt.se
http://www.patria.fi
mailto:info@patria.fi


JUSSI VOUTILAINEN 

Edellisessä lehtemme numerossa oli 

artikkeli infrapunakameroiden suku-

polvista ja niiden eroista. Pimeätoi-

mintakykyä voidaan kehittää ja ylläpi-

tää muillakin järjestelmillä. Tulevai-

suudessa yö ja päivä menettävät 

merkityksensä. 

Ensimmäinen infrapunatek-
niikan sovellus nähtiin en-
simmäisessä maailmanso-
dassa kun tiedustelijat käyt-

tivät ir-alueen aallonpituuksia tie-
donsiirtoon. Varsinainen pimeä-
näkökykyyn tähtäävä kehitys al-
koi sotien välisenä aikana. Toisen 
maailmansodan aikana saksalai-
silla oli jo käytössään ir-tekniik-
kaa hyödyntäviä panssarivaunu-
jen tulenjohtojärjestelmiä. Liit-
toutuneet kehittivät tarkka-ampu-
jia varten "Dark lightscopen",jota 
kutsuttiin joukkojen keskuudessa 
"Tabbyksi". 

Toisen maailmansodan jäl-
keen kehitettiin järjestelmiä, jot-
ka havaitsivat pakoputkien kuu-
mia kaasuja ja lentokoneiden 
moottoreita. Vasta 1960-luvun 
lopulla normaalilämpöisten koh-
teiden havaitseminen onnistui, 
edellyttäen, että detektorit olivat 
jäähdytettyjä hyvin alhaisiin läm-
pötiloihin. 

Nyttemmin jäähdytyksen mu-
kanaan tuomat melu, suuri koko 
ja virrankulutus on saatu aisoi-
hin Joule Thompson mini-coo-
lerin avulla. Vasta tämä keksin-
tö teki lämpötilaeroihin perustu-
van nykytekniikan mahdollisek-

Huomispäivän 
taistelukenttä 

Illan hämärtyessä var t iomies 
kääntää toisen silmänsä eteen ir-
tekniikkaa hyödyntävän tähystys-
laitteen. Pimeä muuttuu päiväk-
si. Hän näkee vastustajan tulevan 
kohti, lähinnä liikkeen perusteel-
la. Emissiiviset taisteluasut eivät 
anna merkittävää kontrastia var-
tiomiehen näkökenttään. Hälytys 
tapahtuu hiljaisena. Puolustajat 
lähtevät liikkeelle. 

Liikkuessaan huomispäivän 
sotilas käyttää kaksiokulaarista 
pimeänäkölaita läpi voidakseen 
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hyödyntää stereonäköään. Ryh-
mänjohtajien hologramminäytöis-
sä näkyy vartiomiehen kuvaama 
tilanne taktisina merkkeinä. Oh-
jeet annetaan lähiradioilla, jotka 
ovat kiinteästi taistelijoiden varus-
tuksiin asennettuna. 

Ilmavihollista vastaan käyte-
tään lähi- ja keskialueen infra-
punaskannereita. Näillä pyyhi-
tään ilmatilaa havaiten kaikki 
taustasäteilystä poikkeava. Maa-
likirjastojen tietopankkien perus-
teella kyetään määr i t tämään 
maalit ja tekemään päätös tulit-
tamisesta. 

Integroidut multisensorit ja 
tutkat määrittävät ilmamaalien 
tarkat sijainnit ja ottavat ne au-
tomaattiseurantaan. Asejärjestel-
mille hyväksytään maalit ja ne 
aloittavat tulittamisen. Aikaa on 
kulunut alle kaksi sekuntia. Va-

loja ei käytetä. Komppanian ko-
mentoajoneuvossa seurataan ti-
lannetta värikuvana. Tarkkojen 
kohteiden tunnistamiseksi hyö-
dynnetään tekniikkaa, jolla kye-
tään yhdistämään niukan-valon-
kameran ja infrapunakameran 
kuva. Kuvan laatu on korkea. 

Entiset taistelukentän valo-ja 
ääni-ilmiöt ovat menettäneet 
merkityksensä. Se armeija, joka 
panostaa pimeätoimintakykyyn, 
voi todeta, että pimeys on etu 
eikä haitta. Se voi valita, milloin 
toimii - sillä on aloite • 

Tarkka-ampujat ryhmittyvät 
asemiinsa ja kykenevät, pimeästä 
huolimatta, tähystämään koko te-
hokkaan kantamansa puitteissa. 

Taistelun alkaessa maaston 
täyttävät valojuovat ja mootto-
reiden äänet. Edes valonvahvis-
timet eivät sokaistu runsaasta va-
losta. 

Sotavaloja ei käytetä. Pans-
sarivaunujen pimeätoimintakyky 
vastaa sen suorituskykyä päiväl-
lä. Miehistönkuljetusajoneuvot 
voivat hyödyntää maksiminopeu-
tensa myös pimeällä. Maastoau-
tojen mittarit ovat vihreäsävyisiä, 
joten Ir-alueen pimeänäkölaitteet 
kykenevät erottamaan kaiken in-
formaation myös mittaristosta. 
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TietoEnator 
Building the Information Society 

www.tietoenator.com 
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KENTTÄTYKISTÖN 
kehitysnä kymiä 

MAUNO LASSILA 

Pienilläkin joukoilla pyritään 
syviin iskuihin vastustajan 
syvyyteen. Vastustajan ko-
konaisjärjestelmä rikotaan 

suuntaamalla omat joukot vastus-
tajan kriittisiä kohteita vastaan. 
Kokonaisjärjestelmän murruttua 
vastustaja lyödään omien joukko-
jen ja tulen keskitetyllä käytöllä. 

Vaatimukset kehittämiselle 

Joukkojen liikkuvuus, nopeus sekä 
suojan paraneminen asettavat vaa-
timukset tykistön kehittämiselle. 
Tulta on kyettävä käyttämään laa-
joilla alueilla nopeasti ja tarkasti. 
Lisäksi tulella on oltava vaikutus-
ta riippumatta siitä, jalkautuuko 
vastustaja vaunuistaan vai ei. 

Massamaisen joukkojen käy-
tön aikana tykistön tärkeimpiä 
tehtäviä oli jalkaväen välitön tu-
keminen tulittamalla vastustajan 
elävää voimaa ja tykistöä. Nyt 
joukkojen vähenemisen myötä 
tärkeimmiksi maaleiksi tulevat 
johtamispaikat, viestikeskukset, 
elektronisen sodankäynnin väli-
neet ja vastustajan asejärjestelmät. 

Maalitiedustelu 

Tulevaisuudessa kaiken tiedustelun 
on oltava maalitiedustelua. Jokai-
sen tiedusteluryhmän tai partion 
tulee kyetä myös käyttämään tulta 
havaitsemiaan kohteita vastaan. 
Keskeinen uudistustarve on ulottu-
vuuden lisääminen vihollisen sy-
vyyteen ja kyky paikantaa maalit 
kaikissa olosuhteissa nopeasti ja 
tarkasti. 

Maalinpaikantamisen tarkkuus 
on riippuvainen tulenjohtajan ky-
vystä paikantaa itsensä. Karttaan 

Taistelun kuvan 
mukaisesti yhä 
p i e n e m m i l l ä 
joukoil la halli-
taan entistä laa-
jempia alueita. 
Joukkojen me-
kanisointi ja il-
m a k u I j e t t e i -
s u u s l isäävät 
jalkaväen tais-
televien osien 
liikkuvuutta. 

perustuvaa paikantamistarkkuutta 
voidaan lisätä paikantamislaitteel-
la. Edullisin ja helppokäyttöisin 
paikantamislaite on GPS-vastaan-
otin ja vastaavasti kallein ja mo-
nimutkaisin on inertia-periaatteel-
la toimiva paikantamislaite. 

Yhdistämällä paikantamis-
laitteeseen laseretäisyysmittari ja 
tulenjohtolaskin (sanomalaite), 
joka on edelleen kytketty viesti-
välineeseen, voidaan maalinpai-
kantamista nopeuttaa. Paikanta-
mislait teelta saatu paikka ja 
suuntatieto yhdistettynä laserilla 
mitattuun etäisyyteen antaa maa-
lin koordinaatit hetkessä. Koor-
dinaatit siirtyvät automaattisesti 
valmiiseen sanomarunkoon, jo-
hon tulenjohtaja lisää tarvittavat 
osat, kuten halutun tulilajin ja 
maalin laadun. 

Lennokilla lisää 
ulottuvuutta 

Ulottuvuutta voidaan lisätä sekä 
teknisin menetelmin että lisää-
mällä tulenjohtajien määrää tie-
dustelujoukoissa. Teknisistä me-
netelmistä keskeisiä elementtejä 
ovat tutkat ja lennokit. 

Lennokin avulla voidaan tie-
dustelu ulottaa jopa yli 100 km 
päähän vastustajan syvyyteen. 
Lennokin avulla on mahdollista 
saada tosiaikaista tietoa vastus-
tajan ryhmityksestä ja myös tu-
lenjohtaminen on mahdollista. 
Tiedon keruu lennokin avulla pe-
rustuu erilaisiin sensoreihin, joi-
ta voivat olla TV-kamera sekä 
lämpökamera (FLIR). 

Tutkista merkittävimmät ovat 
lentoratatutkat. Uusimmat lento-
ratatutkat kykenevät paikanta-
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maan sekä ala- että yläkulmilla 
ampuvan tykistön ja kranaatin-
heittimistön sekä raketinheitti-
mistön. Vastaavasti tutkilla voi-
daan johtaa omien aseiden tulta. 

Tulen teho ja ulottuvuus 

Panssaroituja maaleja vastaan so-
pivat hyvin kuorma-ammukset. 
Kuorma-ammusten tytärkranaat-
tien ontelopanos läpäisee panssa-
roidun maalin katosta, jossa pans-
sarointi on ohuin. Tytärammuk-
set ovat yleensä kaksitoimisia, 
jolloin vaikutus elävää voimaa 
vastaan perustuu sirpaleisiin. 

Maal ien muut tuessa yhä 
enemmän liikkuviksi, ei pelkäs-
tään riitä, että ammus läpäisee 
panssar in . Ammuksen tulee 
myös etsiä maali. Tätä tarkoitusta 
varten on kehitetty erilaisia ha-
keutuvia ampumatarvikkeita. En-
simmäiset hakeutuvat ampuma-
tarvikkeet olivat laserohjattuja. 
Uusimmat hakeutuvat ammukset 
sisältävät yhdestä useampaan ty-
tärammusta, jotka purkautuvat 
varsinaisesta ammuksesta maa-
lin yläpuolella. Tytärammukset 
hakeutuvat itsenäisesti joko läm-
mön tai millimetriaaltoalueen tut-
kan perusteella maaliin. 

Perinteisillä ampumatarvik-
keilla tulen tehoa on pyritty li-
säämään uusilla tykistö- ja kra-
naatiheitinjärjestelmillä mm tu-
liryöpyillä, joissa yksittäinen ase 
ampuu useita laukauksia siten, 
että ne iskevät maaliin samanai-
kaisest i (MRS1= Mul t ip le 
Rounds Simultaneous Impact). 

Vaatimukset tulen ulottuvuu-
delle ovat saaneet kehityksen ty-
kistön osalta suuntautumaan 40 
km maagiseen rajaan. Uusilla 
asejärjestelmillä lähtökohtana on 
52 kaliiperin putki entisen 39 ka-
liiperin sijaan. Hyödyntämällä 
putken pituuden ja käyttämällä 
ammuksissa rakettilisäpanosta tai 
perävirtausyksikköä, on kanta-
maksi saatu noin 40 km. 

Raketinheitt imistön osalta 
kehitys on suuntautunut raskai-
siin, yli 200 mm heittimiin. Kan-
tama on vähintään 40 km, mutta 

jopa yli 70 km. Yli 100 km etäi-
syyksille on olemassa tykistöoh-
juksia, joista osa voidaan ampua 
raketinheittimen alustalta (am. 
MLRS ja ATACMS). Raketin-
heittimistön ja tykistöohjusten 
ampumatarvikkeissa kehitys on 
menossa kuten muullakin tykis-
töllä kohti kuorma- ja hakeutu-
via ammuksia. 

Ammunnanhallinta ja 
johtaminen 

Taistelujen tempo ja aloitteen 
tempaaminen edellyttävät johta-
miselta ja suunnitteluprosessilta 
ajan tehokasta hyödyntämistä. 
Myös edellytykset päätöksenteol-
le tulee luoda mahdollisimman 
nopeasti. 

Tätä tarkoitusta varten on ke-
hitetty johtamislaitteita, jotka 
mahdol l i s tava t t i l annekuvan 
muodostamisen ja toisaalta tilan-
netietojen välittämisen alaisille, 
ylemmälle johtoportaalle sekä 
naapurei l le . Johtamisla i t teen 
avulla eri aikoina vastaanotettua 
tietoa on helpompi käsitellä, kuin 
perinteisillä menetelmillä. 

Kasvaneet kantamat ja kehit-
tyneet ampumatarvikkeet asetta-
vat uusia vaatimuksia ammun-
nanvalmisteluun kuuluvalle las-
kennalle. Yhä useampia ammuk-
sen tai tytärammuksen lentora-
taan liittyviä tekijöitä joudutaan 
ottamaan huomioon laskennassa. 
Osa ampumatarvikkeista joudu-
taan ohjelmoimaan ennen am-
muntaa . Ainoa mahdol l inen 
vaihtoehto on suorittaa laskenta 
tykistölaskimella. 

Kasvaneiden kantamien takia 
lisääntyneet tarkkuusvaatimukset 
sekä erikoisampumatarvikkeet 
ovat viemässä laskentaa keski-
tystä patteri- tai patteristokohtai-
sesta laskennasta asekohtaiseen 
laskentaan. 

Laskin toimii samalla sytyt-
timen ohjelmointilaitteena, joka 
asettaa sytyttimen toiminnassa 
tarvittavat tiedot automaattisesti 
sytyttimelle. Ammuttaessa tuli-
ryöppyä (MRSI) laskin auto-
maattisesti määrittää eri lauka-

uksilla tarvittavan korotuksen ja 
panokset sekä ohjaa putken au-
tomaattisesti oikealle korotuksel-
le jokaista laukausta varten. 

Laskin toimii myös viestien 
lähetys- ja vastaanottovälineenä. 
Laskimeen liitetyn radion avulla 
ase lähettää ja vastaanottaa am-
munnassa tarvittavat tiedot pat-
terilaskimelle. 

Taistelunkestävyys 

Nykyaikaiset ammunnanhallin-
ta jä r jes te lmät mahdol l is tavat 
aseen itsenäisen toiminnan ja sa-
malla tuliyksikön hajauttamisen 
laajalle alueelle. Aseen liikku-
vuus ja paikantamislaite mahdol-
listavat asemaan ajon vasta tuli-
tehtävän saamisen jälkeen ja vas-
taavasti asemasta lähdön heti 
ammunnan jälkeen ennen vasta-
tykistötoiminnan alkamista. 

Ammunnan jälkeen ase täy-
dentää a m p u m a t a r v i k k e e n s a 
asekohtaiselta ampumatarvike-
ajoneuvolta ja ajaa suoja-ase-
maan. Käytettyyn tuliasemaan 
jätetään valelaite harhauttamaan 
vastustajan lentotiedustelua. 

Komentopa ikkojen osalta 
vaaditaan sama liikkuvuus ja 
suoja kuin aseiltakin. Komento-
paikat sijoitetaan panssaroitui-
hin ajoneuvoihin, joissa on kaik-
ki tarvittavat johtamis- ja vies-
tivälineet koko ajan valmiina. 

Panssarin tarjoamaa suojaa 
lisätään henkilökohtaisilla suo-
javälineillä, kuten sirpaleliiveillä 
ja komposiittikypärillä. Ajoneu-
vot on varustettu ABC-suojauk-
sella, johon kuuluvat mm eri-
laiset sensorit sekä pudistusvä-
lineet. 

Viestiyhteydet perustuvat sa-
lattuihin linkki- ja radioyhteyk-
siin. Elektronisen tiedustelun ja 
häirinnän väistämiseksi radiois-
sa ja linkeissä käytetään hajas-
pektritekniikkaa, kuten taajuus-
hypytystä. Viestiverkon runko 
perustuu hilamaiseen rakentee-
seen, jossa solmukohtia on pal-
jon, jolloin yhden solmukohdan 
tuhoutuminen ei vaikuta järjes-
telmän toimintaan. • 
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# MACHINERY OY 

ION T R A C K I N S T R U M E N T S LTD. 

ITEMISER - Räjähdys- j a huumausa ine iden ilmaisin-
j a tunnis tusjär jes te lmä 

" I T E M I S E R " on kaksi toiminen i lma i s in - j a tunnis tusjär jes te lmä narkoottisten j a rä jähdysaineiden 
jäl j i t tämiseen. I T E M I S E R on tällä hetkellä herkin markkinoil la oleva ko. aineiden ilmaisinlaite, j o n k a 
ainutlaatuinen "Ion Trap Mobil i ty Spect rometer" ( ITMS®) pal jas t inmenete lmä on patentoitu. 
Esimerkiksi kätketystä aineesta kul je tuslaat ikkoon irronneet vähäisetkin määrät (100 pikogr.) voidaan 
ilmaista laitteen avulla. 

ITEMISER-i lmais in ker too välit tömästi , onko kyseessä narkoott inen vai rä jähdysaine. T ä m ä kevyt j a 
helposti siirreltävä laite koostuu näytteenottolait teesta, analysaattorista, kosketusnäyttölai t teesta sekä 
tulostimesta. Henki lökunta voidaan nopeasti koulut taa käyt tämään jä r jes te lmää tehokkaasti . Kun laite 
havaitsee kiellettyä ainetta, tapahtuu tunnistus, merkkivalo syttyy, sekä haluttaessa kuuluu hälytysääni. 

Näytteenotto suoritetaan j o k o pyyhkäisemäl lä pintaa paperisuodat t imella (näytteen kerääjä) tai 
sähkökäyttöisel lä käsi-imurilla, jossa on sama näyt teenkerääjä . Useat r i ippumattomat kokeet ovat 
osoittaneet, että näin saadaan kerätyksi 25 kertaa e n e m m ä n näytettä kuin muil la menetelmil lä . 
Molemmissa tapauksissa näytettä sisältävä kerääjä asetetaan laitteen näyteaukosta sisään, mikä 
automaattisesti käynnistää analysoinnin. Viiden sekunnin kuluessa laite i lmoittaa, onko kyseessä 
kiellettyä ainetta. Näyt teenot to voidaan toistaa tuhansia kertoja päivässä. 

ITEMISER paljastaa kaikki tunnetut narkoottiset aineet j a räjähteet . 

K Ä Y T T Ö K O H T E E T 

- lentoasemat 
- tuomiois tuimet 
- poli is iasemat 
-VIP-kohteet 

- oikeustieteell iset laboratoriot 
- vankilat 
- julkiset rakennukset 
- tull iasemat 

L A I T T E E N M I T A T : 
- 47,0 x 53,5 x 37,0 cm ( pi tuus x syvyys x korkeus ) 
- paino 19,5 kg 

Y H T E Y S T I E D O T : 

1 

_ j l J i 
r~ 1 

M A C H I N E R Y OY 
Elektroni ikka ja turvalaitteet 
Ansat ie 5, P L 560 
01741 VANTAA 

puh. 
faksi 

(09) 89551 
(09) 8955 2310 
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YYKAAKOO 
Vuosi 2000 -ongelma, tuttavallises-

ti jo kaikkien tuntema Y2K, on 
kohta käsillä. Kirjoitusta laatiessa-
ni H-hetkeen on enää reilu kuukau-

si, joten luulisi paniikin lisäänty-
vän. Vaikuttaa kuitenkin rauhalli-

selta - suurimmat temput lie tehty 
ja pahimmat uhkakuvat loiventu-

neet. Eihän sitäpaitsi Y2K voi 
aiheuttaa mitään todellista ongel-

maa puolustusvoimille. Eihän? 

AUVO VIITA-AHO 

Jos ei säännöllisen palkanmaksua 
mahdollisia häiriöitä oteta huomi-
oon, on todellakin vaikea kuvitel-
la mitään tietoteknistä ongelmaa, 
joka olisi Suomen puolustusvoimi-
en kannalta kovin fataalia vuosi-
tuhannen vaihtuessa. Jos yleinen 
tilanne ei olisi näin vakaa, olisin 
kuitenkin osaltani järjestelmistä 
vastuussa olevana ainakin hieman 
huolestunut. 

Vaikka tarkastukset on tehty 
huolella, en silti lähtisi turvalli-
sin mielin ampumaan tykistöllä 
asutuksen yli tai ohjuksella pit-
kin rantaviivaa juuri vuosituhan-
nen vaihtuessa. Jättäisin myös 
leko- tai hekosiirtymisen roh-
keammille. Meri- ja ilmatilanne-
kuvan maalitietoihinkin suhtautui-
sin varauksella. 

Epävarma olo 

Suhtautuminen Y2K -ongelmaan 
on yleisesti samankaltaista. Usko-
taan, mutta myös tiedetään olevan 
äärimmäisen epätodennäköistä, 
että mitään merkittäviä ongelmia 
esiintyisi. Mutta silti - täyttä var-
muutta ei voi olla. Ehkä opettavai-

sintaY2K -ongelmassa onkin, että 
se antaa esimakua tunteesta, josta 
tulee hallitseva sekä informaatio-
yhteiskunnassa yleensä että infor-
maatiosodankäynnissä erityisesti. 
Y2K:n hallinnan vaikeus onkin 
merkittävä näyttö siitä, että aina-
kaan Suomen puolustusvoimien ei 
tule luottaa elintärkeitä toiminto-
jaan pelkästään näppärän tietotek-
niikan varaan. 

Yhdysvallat ja Venäjä 

Suomen puolustusvoimien mah-
dolliset Y2K -ongelmat ovat kui-
tenkin pieniä, kun niitä vertaa vaik-
kapa suurvaltojen yhdenkin man-
nertenvälisen ydinohjuksen mah-
dolliseen laukeamiseen bugin voi-
masta. Eihän tämänkään pitäisi 
itse asiassa mitenkään olla mah-
dollista, mutta toisaalta 358 mil-
joonan kirjavan koodirivin läpi-
käynti on Yhdysvaltojenkin puo-

lustusministeriölle kova urakka. 
Pentagon ottaa ongelman kuiten-
kin vakavasti. Se mm kokosi Y2K 
-testaukseen heinäkuussa simu-
lointiympäristön, joka koostui 44 
eri järjestelmästä ja yli tuhannesta 
henkilöstä 22 eri paikkakunnalla. 
Pientenkin väärinkäsitysten välttä-
miseksi ovat jenkit ja venäläiset 
sopineet yhteisen esikunnan perus-
tamisesta vuodenvaihteen ongel-
mien ennaltaehkäisyyn ja seuraa-
miseen (Center of Y2K Strategic 
Stability, Colorado Springs). Syi-
tä saman katon alla oleskeluun oli 
varmaan useita (mm Venäjän tu-
keminen Y2K:ssa), mutta yksi 
niistä saattaisi olla syyskuussa jul-
kistettu uutinen, joka kertoi kuu-
desta suurvaltojen välisestä kuu-
masta linjasta löytyneen Y2K -bu-
geja. Linjoja on kaikkiaan seitse-
män. Jotakin positiivistakin siis -
Y2K tuntuu lähentävän suurvalto-
ja-

Linkkejä: 
www.hut.fi/Ajankohtaista/y2k Suomalainen Y2K-perussivu 
www.iee.org.uk/2000risk/ Y2K-perussivuja 
lists.iphil.net/pics/msg01673.html GartnerGroupin Y2K-ranking 
www.elevator-world.com Hissien toimintavarmuudesta 
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Entäs siviilipuolella 

Puolustusvoimien mahdolliset on-
gelmat asettuvat oikeaan mittasuh-
teeseen, kun niitä verrataan poten-
tiaalisiin häiriöihin muun yhteis-

kunnan toiminnassa. Vakavat säh-
kön- ja lämmönjakeluongelmat 
voisivat ajaa ennätyspakkasissa 
värjöttelevän kansan tulisijojen ja 
tulien ääreen alle vuorokaudessa. 
Vakavat häiriöt pankkien tietojär-
jestelmissä voisivat tehdä rikkais-
ta hetkessä köyhiä - tuskin kuiten-
kaan toisinpäin. Häiriöt joukkolii-
kenteessä voisivat aiheuttaa vaka-
via onnettomuuksia, puhumatta-
kaan bugista ydinvoimalan ohja-
usjärjestelmässä. Lista olisi pitkä, 
mutta sitä ei kannata jatkaa, sillä 
mitään vakavaahan ei pitäisi sat-
tua. Onhan Suomessakin viran-
omaisten ja yrityksen yhteispanos-
tus ongelman ratkaisemiseen ollut 
useita miljardeja markkoja. Kui-
tenkin - Y2K -selviytymisen ran-
kinglistassa (GartnerGroup) olem-
me vasta kategoriassa 2/4, jossa 
pitäisi esiintyä mm vakavia häiri-
öitä joissakin toiminnoissa? 

Paluu menneisyyteen 

Mutta ihan konkreettisesti. Millai-
sia ongelmia vuodenvaihde voi 
aiheuttaa? Selvästi yleisin väärä 
toiminto on päiväystä käyttävän 

vanhan mikroprosessorin tai ohjel-
man taipumus näyttää vuotta 1900 
vuoden 1999 jälkeen. Muita mah-
dollisia päivämääräongelmia ovat 
esimerkiksi: 
- vuodenvaihteen ensimmäinen 
päivämäärä 0.1.2000 
- kahdella numerolla toimiviksi 

tarkoitettujen vuosilukujen nä-
kyminen lukuna 100 
- kahdella numerolla laskemi-
nen (99-64 = 33, mutta 00-64 

= -64) 
- siirtyminen tammikuulta hel-
mikuulle 2000 

- si ir tyminen vuodesta 
2000 vuoteen 2001 
- karkauspäivän 29.2. 
huomiot ta j ä t t äminen 
vuonna 2000 

Ongelmien korjaami-
seen riittää - yleensä - päi-

väyksen muuttaminen manu-
aalisesti. 

Meitin omat systeemit 

Puolustusvoimien sulautetut jär-
jestelmät - mm laajat valvonta-ja 
ammuntaohjelmistot - eivät yleen-
sä tulkitse toiminnassaan kuin 
kuukauden, päivän ja kellonajan, 
joten ongelmat ovat epätodennä-
köisiä ja esiintyvät lähinnä tulos-
teissa ja raporteissa. Täydellinen 
tarkistaminen on kuitenkin moni-
mutkaista, sillä se vaatii erillisten 
laitteiden ja ohjelmien testauksen 
lisäksi kokonaisjärjestelmän testa-
uksen. Voihan laite yksinään toi-
mia moitteetta, mutta oudolla vuo-
simerkinnällä varustettujen sano-
mien vastaanotto voi tuottaa ongel-
mia. Laajojen sulautettujen järjes-
telmien vakavien virheiden toden-
näköisyys on arvioitu jopa 10 
%:ksi, joten suunnitellut käyttö-
kiellot vuodenvaihteessa lienevät 
ihan paikallaan. 

Puolustusvoimien tieto-ja su-
lautettujen järjestelmien Y2K -yh-
teensopivuutta on testattu jo vuo-
sia. Tärkeitä tarkistettavia sulau-
tettuja järjestelmiä ovat valvon-
ta- ja ammunnanhallintajärjestel-
mien lisäksi mm tietoliikenne- ja 
kulunvalvontajärjestelmät. Moni-
en mikroprosessoreita sisältävien, 

päiväystä mahdollisesti käyttävi-
en laitteiden toimivuus on edel-
leen epävarmaa, sillä niiden toi-
minnan varmennuksessa ollaan 
useimmiten valmistajan ilmoituk-
sen varassa. Osin ongelmista on 
päästy ohjelmistojen korjaussar-
joilla, ohjelmapäivityksillä ja uu-
dishankinnoilla. Sulautettujen jär-
jestelmien muutostöitä on tehty 
myös talon sisällä. Osa tietojär-
jestelmistä on poistettu käytöstä 
ei-yhteensopivina tänä vuonna, 
kuten mm ikivanha pv:n IBM MF 
-keskustietokone. 

Kotikoneiden 
vastahyökkäys 

Pölynimurin, hiustenkuivaajan ja 
hammasharjan tapaisiin, mikro-
kontrollereita sisältäviin kodinko-
neisiin ei Y2K vaikuta. Meistä jo-
kainen voi kuitenkin törmätä vuo-
denvaihteessa kodinkoneidensa, 
mm. vanhan 486:n tai alkuvuosi-
en Pentiuminsa nikotteluun. Su-
lautetuistajärjestelmistä myös 80-
luvun videonauhuri, videokamera, 
kameran tallennusperä tai vanha 
faksi voivat tuottaa virhetoiminto-
ja. Kaikki siis mielenkiinnolla seu-
raamaan laitteiden toimintaa vuo-
den vaihtuessa - ellei sitten ole pa-
rempaa tekemistä. Parempaan te-
kemiseen saattaa itse asiassa mm 
hissi olla sopivan rauhallinenkin 
paikka, sillä automaattihissien toi-
mivuudesta vuodenvaihteessa ei 
kaikilta osin ole ainakaan vielä 
päästy varmuuteen. 

Vuoden 2000 vaihduttua, 
ehkä kuitenkin vasta 1.1. puolil-
tapäivin, voimme uskoakseni to-
deta selvinnemme tästäkin vuo-
den vaihtumisesta kunnialla. Var-
muuden vuoksi nyt täytyy kuiten-
kin vaikka buranan tuella jaksaa 
kammeta vanhaan videoon uusi 
vuosiluku. Muutoin voit illalla 
herätessäsi kokea pettymyksen, 
kun iltapäivän Strauss-konsertti ei 
mennytkään nauhalle. 

PS. Ajattelin muuten viettää 
vesiselvän vuodenvaihteen ja kes-
kittyä Merivoimien laitteiden toi-
minnan tähystelyyn. • 
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Pieniä juttuja 

Nyt asiakas myy, liekö meidän syy 

Kodak 
f O t l C D h C D L i 7 

MAST 
IPACT 

PL 130, Kirjatie 5, 32701 Huittinen puh. 02-560 5200 
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Autonvuokrauksen edelläkävijä V c l T d U S p S l V G l U 
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Den svenska försvarsfrågan 
- avveckling eller utveckling? 

Per Lundbeck syntyi Tukholmas-
sa 1936, valmistui upseeriksi 1961, 
luutnantt i 1963, kapteeni 1968, 
ma jur i 1972, eve rs t i l uu tnan t t i 
1974, eversti 1983 ja eversti 1. Ik 
1990, eläkkeelle 1996. 
Erikoiskoulutettu RT-sukeltajak-
si, rynnäkkösukeltajaksi, lasku-
varjo- ja rannikkojääkäriksi. Toi-
minut YK-patal joonan komenta-
jana 1982-83, rykmentinkomen-
tajana 1983-87, ÖMilo:n operaa-
t iopääll ikkönä 1987—89(pahin su-
ke l l usvene ins idenss ien aika), 
SKK:n l injanjohtajana 1989-90 ja 
rann ikko tyk is tön ta rkas ta jana 
1990-96. 
Hän elvytti uudelleen prikaatita-
soiset sotaharjoi tukset, otti ko-
mentajakoulutuksen keskeisek-
si teemaksi ja joht i aselajin uu-
distamista, ml. meritorjuntaohjus-
patterin käyttöön oton Ruotsin 
rannikkotykistöaselaj issa. 

Bakgrund 

Då andra världskriget bröt ut stod 
Sverige illa rustat. Förhållandet 
ledde naturligen till en upprust-
ning som emellertid tog lång tid 
och kostade stora ansträngningar. 
Trots det dåliga utgångsläget 
lyckades nationen på relatvt kort 
tid skapa ett respektingivande för-
svar, mycket tack vare att det gick 
att skapa en duktig försvarsin-
dustri som kunde leverera avse-
värda mängder materiel som inte 
annat än i begränsad omfattning 
gick att anskaffa utomlands. Er-
farenheterna från beredskapsåren 
kom att under lång tid dominera 
vårt försvarstänkande och var en 
av grunderna till den svenska to-
talförsvarsdoktrin som egentligen 
fortfarande utgör en grund för den 
fortsatta planeringen. Under det 
kalla kriget fortsatte Sverige att 
hävda dels neutralitetstanken, 
dels också att vidmakthålla ett 
försvar som var imponerande till 
sin storlek. Med tiden blev det 
dock allt tydligare att nationen 
inte mäktade med 
att samtidigt ha en 
stor förbandsmassa 
och följa med i den 
alltmer nödvändiga 
kvalitetsutvecklin-
gen. 

Under 70-talet 
skedde avsevärda 
m o d e r n i s e r i n g a r 
men de kom att för-
dela sig tämligen 
ojämnt beroende på 
dels inställningen 
inom fö r sva r s -
grenarna, dels också givetvis 
ekonomin. Flygvapnet och Flot-

tan kom i stort att tidigt satsa 
mer på en kvalitetsstruktur, sä-
kert både riktigt och klokt, me-
dan främst Armén och i viss mån 
Kustartilleriet kom att i högre 
grad söka vidmakthålla struktu-
rer och förband även då de åld-
rades. Ett väsentligt skäl till det-
ta var värnpliktssystemet som i 
sig är utmärkt. Det medförde 
dock genom kravet på att alla 
skulle utbildas, utrustas och 
krigsplaceras att stora volymer 
krigsförband med naturnödvän-
dighet höll en åtminstone mate-
riellt mycket låg kvalitet. Själv 
minns jag en föredragning för 
Marinchefen inför en repetitions-
övning tidigt på 80-talet där en 
man förevisades i fältuniform 
modell omsydd -39, marschkän-
ga m/26, hjälm m/ 17 (tror jag) 
och beväpnad med kulsprutepis-
tol m/39 på vilken ingen utbild-
ning skett i modern tid. Att säga 
att amiralen blev något störd är 
att uttrycka sig milt. Det var in-
gen ståtlig syn. 

Diskussionen om kvantitet 
kontra kvalitet är 
väl i sig evigt på-
gående. Under 70-
talet kom främst då-
varande arméchefen 
Sköld att (tämligen 
orättvist) företräda 
argumentationen för 
kvantitet. Debatten 
som följde kom att 
handla om "sega 
gubba r" . För ar-
méns del var det sä-
kert nödvändigt att 
slåss för bättre eko-

nomi och kvalitet för de stora 
volymer som man påtvingades 

Skulle en sats-
ning på kvalitet 
ske måste 
endera försvar-
sanslagen ökas 
eller måste den 
allmänna värn-
plikten ifråga-
sättas 
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av värnpliktssystemet. Kvaliteten 
blev dock allt lägre allteftersom 
materielen åldrades. Mängden 
värnpliktiga gick ju endast att 
påverka marginellt. Skulle en 
satsning på kvalitet ske måste en-
dera försvarsanslagen ökas eller 
måste den allmänna värnplikten 
ifrågasättas. Detta var emeller-
tid politiskt att svära i kyrkan. 

I slutet på 80-talet hade situ-
ationen i stort blivit nära ohåll-
bar. Hösten 1987 inledde en form 
av "bottom up review" ledd av 
den då relativt nytillträdde Över-
befälhavaren. Arbetet blev om-
fattande och resulterade i den så 
kallade FU 88 vilken mönstrade 
ut en rad förband av lägre kvali-
tet, nödvändigt men ändå bekla-
gligt då många skyddsförband 
för fasta anläggningar och vitala 
områden försvann utan att ersät-
tas. Den tankeprocess som framt-
vingades var emellertid nyttig då 
den krävde en mängd nytänkan-
de, bland annat blev det tydligt 
att en minskande förbandsmassa 
med nödvändighet krävde att 
kvarvarande förband gavs en 
ökad rörlighet. Under processens 
gång framstod det också alltmer 
som uppenbart att omfattande 
reduktioner måste ske av freds-
organisationen för att lösgöra 
medel för förnyelse. En avsevärd 
förskjutning av medel skedde 
från den dagliga verksamheten 
till materiella satsningar. En rad 
förband lades ned. 

Läget vid 90-talets början kan 
sammanfattningsvis beskrivas 
som att insikt om behoven fanns 
medan det var sämre med accep-
tansen, inte minst för att freds-
organisationen skulle bli illa åt-

gången. Som exempel kan näm-
nas att jag själv som deltagare i 
arbetet blev medveten om att i 
storleksordningen 18-23 freds-
förband måste bort på sikt. Det 
kom dock att dröja länge innan 
detta blev verklighet. 

Nuläget 

Det Sovjetiska sammanbrottet i 
början på 90-talet kom (märkligt 
nog) som en total men välkom-
men överraskning. Plötsligt stod 
landet utan något reellt beskriv-
bart hot. 1 stället hade en ny, osä-
ker situation uppstått. Det säger 
sig själv att det kom att ta tid att 
förstå både vad som skett och vad 
det skulle komma att medföra. En 
titt på kartan var ju i och för sig 
uppmuntrande men samtidigt be-
tänklig. För egen 
del lutade jag väl 
mest åt det senare. 
Orsakerna var Fin-
lands läge som på 
nytt var återfört till 
något l iknande 
1939 års situation 
och Kal iningrads 
oblast som i någon 
mån kunde jämfö-
ras med den tidigare Danzigkor-
ridoren. Osäkerheterna kom till 
uttryck i försvarsbeslutet 1992 
som kan betecknas som avvaktan-
de. Samtidigt gavs emellertid i 
detta en distinkt inriktning mot 
förnyelse och kvalitetshöjning. 
Inte minst inverkade Kuweitkri-
get på detta. Tiden skulle visa att 
den angivna utvecklingen var 
nödvändig men också dyr. Inom 
Försvarsmakten kom det att ta 
förhållandevis lång tid för en del 

att acceptera den nya inriktnin-
gen. Ännu finns det de som inte 
till fullo insett att den nya tiden 
kommit, kanske inte så konstigt 
eftersom den invanda trygga värl-
den kom att ifrågasättas. Däremot 
skedde inte i tillräcklig omfatt-
ning förnyad prövning av ett an-
tal materielprojekt som pågått 
under lång tid. Detta kom först att 
ske då senare ekonomiska 
begränsningar framtvingade ett 
omtänkande som då i flera fall 
kom för sent. 

Först i det nya försvarsbes-
lutet 1996 började insikten om 
den nya situationen få verkligt 
genomslag. Osäkerheter kvarstod 
emellertid i tillräcklig omfattning 
för att en så kallad kontrollstati-
on föreskrev i beslutet. Det vi-
sade sig vara en klok åtgärd. För-

svarsmaktens upp-
gifter skrevs om och 
angavs vara fy ra 
punkter, enkelt sam-
manfattade i ledor-
den försvara landet, 
hävda vår territori-
ella integritet, kun-
na genomföra inter-
n a t i o n e l l a 
fredsfrämjande in-

satser, kunna utnyttjas vid svåra 
påfrestningar på samhället i fred. 
Betydelsen av internationella in-
satser underströks. "Försvara 
Sverige" började glida mot "för-
svara freden" var det än behöv-
des. Samtidigt infördes ett reso-
nemang om förmåga till återtag-
ning, dvs dels kunna höja krigs-
dugligheten, dels också kunna 
utöka organisationen. I vanlig 
ordning visade det sig att den 
ansatta ekonomin inte skulle 

"Försvara Sveri-
ge" började glida 
mot "försvara 
freden" var det 
än behövdes. 
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komma att räcka till för alla öns-
kemål. Samtidigt klarnade läget 
i omvärlden. 

1998 skedde nya val i Sveri-
ge. Resultatet blev en minoritets-
regering som lever med ett stöd 
från (V) och (Mp). Deras samar-
bete förmodas undanta säkerhets-
politiken. Att ingendera stödpar-
tiet är försvarsvänligt är väl känt. 
Under året skedde ett intensivt 
arbete inom Försvarsmakten med 
att enligt regeringens direktiv 
åstadkomma nya strukturplaner 
för försvaret. I oktober lämnade 
ÖB sitt underlag som byggde på 
en reducerad ekonomi och tog 
hänsyn till förnyelse och moder-
nisering. I min mening var det 
en bra plan. Redan dagen efter 
inlämnandet stod det emellertid 
klart att arbetet varit förgäves. 
Ytterligare besparingar om ca 
10-15 procent aviserades. I siff-
ror var väl i och för sig de nya 
ramarna inte alltför orimliga, 
men det är klart att en minsk-
ning med 3^4 miljarder per år 
var ett hårt slag. Det bör i sam-
manhanget observeras att lite oli-
ka siffror anges beroende av vem 
som uttrycker dem. Än värre var 
kanske att ÖB's handlingsmöj-
ligheter var ytterst begränsade 
beroende främst på långsiktiga 
bindningar i kontrakt, exempel-
vis i JAS-systemet, stridsvagn-
somsättningen, nya stridsfordon 
mm. Hanteringen ledde till en 
avsevärd men kortvarig förtro-
endekris mellan regeringen och 
ÖB, dessutom mellan officerskå-
ren och det politiska etablisse-
manget. Omplaner ingen som 
blev nödvändig genomfördes i 
tre steg. I maj 1999 inlämnades 
en plan för Försvarets utform-
ning, under sommaren en mate-
rielplan och slutligen i oktober 
ett förslag till förändringar i fred-
sorganisationen. Den genomför-
da omplaneringen har lett till 
omfattande turbulens inom förs-
varsmakten och något som när-
mast kan liknas vid en ytterliga-
re förtroendekris, denna gång 

mellan officerskåren och ÖB. 
Inga ställningstaganden har 

gjorts till den mycket kontrover-
siella frågan om ett ytterligare 
närmande till NATO, en nog så 
naturlig följd både av neddrag-
ningarna och den allmänna situ-
ationen i Europa. Det torde dock 
stå klart att denna fråga med ti-
den kommer att mogna men än 
finns inte mod och kraft att över-
ge den förlegade neutralitetspo-
litiken. Det visas av det flitiga 
deltagandet i PFF-verksamheten. 
Ännu gäller den 
gamla neutralitets-
tanken och allians-
frihet. Frågan tor-
de dock mogna ef-
terhand men det tar 
tid att bryta en lång 
tradition. 

Effekterna i 
stort 

ÖB's nya plan är 
sannerligen ingen 
munter läsning för 
någon. Ändå måste man säkert 
tillstå att den är ett aktstycke som 
beskriver det möjliga i långt högre 
grad än det önskvärda. Som jag 
uppfattar det har det egentligen 
inte funnits särskilt många val-
möjligheter och det känns lite 
orättfärdigt att rikets Överbefäl-
havare får klä skott för det som 
egentligen är en följd av politis-
ka beslut som i sig inte ter sig som 
alldeles orimliga. Planen bygger 
på en sorts "time out", dvs det 
föreligger en tidslucka med låg 
konfl iktr isk. Denna tidslucka 
skall utnyttjas för att nyskapa ett 
modernt försvar för framtiden, ett 
säkerhetspolitiskt instrument som 
går att spela på i långt högre grad 
än det tidigare ganska rigida in-
vasionsförsvaret. Detta medför att 
man nu är beredd att låta försvars-
förmågan gå ned starkt till förmån 
för att lösgöra medel för förnyel-
se. Ominriktning med utgångs-
punkt i att något invasionshot just 
nu inte längre föreligger är en bra 

beskrivning. En förutsättning för 
resonemanget är en avsevärd tillt-
ro till att de funktioner som nu mi-
nimeras skall kunna återskapas i 
tillräcklig volym då pengar åter 
finns tillgängliga. I min mening 
får man nog vänta och se innan 
detta sätt att tänka vinner tilltro. 
Ett exempel kan räcka för att il-
lustrera risktagningen: Haubits 77 
och KA-bataljon 80 ställs båda av, 
dvs ingen utbildning kommer att 
ske. Kvarvarande artilleri om fyra 
bataljoner 77B förutsätts ökas ef-

ter 2004 genom ny-
anskaffning. Det sä-
ger sig själv att ingen 
strid kan genomföras 
med så lite under-
stöd, inte ens med en 
armé om sex strid-
sberedda brigader. I 
sig är dock inriktnin-
gen mot pansra t 
självgående artilleri 
för framtiden riktig. 

Den f r a m t i d a 
Försvarsmakten för-
modas innehålla ett 

antal så kallade förmågor, dvs 
kompetensen skall upprätthållas 
på alla väsentliga områden. Av 
det ta skäl f lorerar ut t rycket 
"kompetensförsvar" parallellt 
med uttrycket "insatsförsvar". 
Det senare beskriver en mängd 
förband med omedelbar förmå-
ga till strid. Det finns i sig inget 
motsatsförhållande mellan de två 
uttrycken eller deras innebörd. 
Antalet värnpliktiga reduceras 
kraftigt till ca 16500, dvs ca en 
tredjedel av ålderklassen. Detta 
innebär att den allmänna värn-
plikten överges som princip-"be-
väpna folket" ersätts med "be-
manna vapnen". Att tillstå detta 
tycks ta emot avsevärt. 

Givetvis innebär den mycket 
starka omedelbara nedskärningen 
mycken vånda och en hel del ag-
gressioner och avvikande menin-
gar. Särskilt i fokus har de höga 
kostnaderna för JAS-projektet 
kommit. Det fullföljs ju i sin hel-
het. Personligen tycker jag att det 

Den framtida 
Försvarsmakten 
förmodas in-
nehålla ett antal 
så kallade förmå-
gor, dvs kompe-
tensen skall 
upprätthållas på 
alla väsentliga 
områden. 
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är rätt med de låsningar som 
finns. Vi har alltför många gån-
ger startat ambitiösa projekt som 
aldrig slutförts därför att nya pro-
jekt krävt utrymme. Man kan 
bara hoppas att det i slutet inte 
visar sig att politikerna lugnt sä-
ger "bara hälften behövs" vilket 
För sva r smak ten s jä lv har 
framhållit. Därigenom skulle en 
verklig halvering enkelt åstad-
kommas. Vad som däremot är 
bedrövligt är att de ekonomiska 
ramarna satts som de gjort, utan 
egentlig hänsyn till övergångs-
problemen till en ny, allsidig och 
"lagom" stor Försvarsmakt. Över 
politiken råder dock den enskil-
de inte. 

Just i skrivande dagar pågår 
diverse uppvaktningar hos rege-
ringen. I vanlig ordning är det 
neddragningarna i fredsorganisa-
tionen som föranleder någon 
form av mental panik. Just vid 
detta tillfälle blir det emellertid 
värre än vanligt, faktiskt rena 
s lakten. Grund tanken är att 
behålla sex brigadproducerande 
pansar-och infanterienheter. Res-
ten ,de sk specialtruppslagen fö-
rutsätts koncentreras till ett för-
band vardera för ingenjör-, artil-
leri-, luftvärn-, signal m fl. Bor-
tåt hälften av alla fredsförband 
försvinner enligt lagt förslag, 
därtill i huvudsak alla regionala 
ledningsorgan. I dessas ställe för-
modas dels ordnas en central in-
satsledning och dessutom några 
(4 eller 8?) så kallade militär-
distriktsstaber. Detta tilldrar sig 
stort intresse i debatten. Man kan 
inte undgå att förvånas över att 
ingen tycks vara särskilt intres-
serad av krigsorganisat ionen 
(eller, som det möjligen kan 
komma att heta, insatsorganisa-
tionen) medan däremot arbets-
tillfällen är höggradigt intressan-
ta. Ibland undrar man om syftet 
med verksamheten möj l igen 
skyms bort av snöda politiska 
ambitioner. Som kuriosa kom jag 
för ett antal år sedan i diskussi-
on med en riksdagsman om in-

vesteringarna i Umeå. Cirka 250 
miljoner hade lagts på nybygg-
nation för garnisonen som lades 
ned i samband med invigningen. 
Svaret var ett förvånat" men det 
var ju 250 miljoner till Umeå?" 
vilket närmast gjorde mig förs-
tummad. Då som nu är nyttan 
av verksamheten knappast poli-
tiskt intressant, endast dess lo-
kala betydelse. 

Marina konsekvenser 

Sverige som nation kan knappast 
betraktas som marint medveten, i 
varje fall är det ytterst svårt att 
föra resonemang eller debatt i 
marina frågor och få berättigad 
uppmärksamhet. I de säkerhets-
politiska betänkanden som lagts 
under senare år liksom i försvars-
besluten förs resonemang med 
innebörden att Östersjön ökat i 
betydelse. Likaså slås fast att det 
är ett nationellt intresse att stödja 
de frigjorda baltiska länderna på 
allehanda sätt. Man skulle kunna 
tro att man ur detta kunde dra slut-
satsen att man borde satsa på ma-
rinen (det vill säga 
Flottan och Kustar-
tilleriet) men så är 
alls inte fallet. Jäm-
fört med Armén kan 
man väl i och för sig 
kanske inte hävda att 
Marinens som helhet 
hamnat i strykklass, 
men man kan inte 
heller skönja något 
tydligt intresse för 
marina frågor. Inte 
ens den tämligen omfattande min-
röjning som gjorts i Baltikum bet-
raktas som internationella insat-
ser. Havet som sådant, förbindel-
seleden och den omfattande sjöt-
rafiken, väcker inget intresse. Ett 
flertal skribenter har engagerat 
och energiskt försökt få igång de-
batten utan framgång. Själv upp-
lever jag att vi nu är på väg mot 
ett läge där vi är en tydligt rands-
tat vilket är något helt annat än 
den störste strandägaren i Öster-

sjön. Däremot är jag inte villig att 
gå så långt som vissa debattörer 
som gärna skulle se en avsevärt 
utbyggd flotta som skulle vara 
dominerande i innanhavet. Det är 
att gå för långt. 

Ointresset leder till minsknin-
gar av marinen som helhet, för 
flottans del svider det ordentligt, 
dock sker en avsevärd förnyelse 
genom VISBY-klassens stealth-
fartyg. För framtiden tycks det 
utvecklas en samsyn som innebär 
att fartygen måste tillåtas växa i 
storlek för att bli kapabla att delta 
i internationella insatser. Bland 
annat torde ombordbasering av 
helikopter vara en nödvändighet. 

Kustartilleriet 
- att vara eller inte vara? 

För Kustartilleriet är det värre. 
Egentligen börjar nedgången re-
dan i slutet på 80-talet då bered-
skapen och därmed underhållet på 
ett relativt stort antal förband suc-
cessivt nedgår av främst ekono-
miska skäl. Värre blev det efter 
Gulf-kriget då ett stort antal be-

lackare fann för gott 
att döma ut alla fas-
ta an läggn ingar , 
särski l t K A ' s . 
Märkligt nog ansåg 
samma personer det 
inte nödvändigt att 
dra samma slutsat-
ser om bergrum, 
ledningscentraler, 
f l yg fä l t mm som 
rimligen borde ha 
varit lika utsatta. 

KA blev en tid ett mål för diverse 
angrepp. Till del hade vi oss själ-
va att skylla genom att vi hade 
varit okloka nog att benämna våra 
främst fasta artilleriförband efter 
modellår på pjäserna, i sig kans-
ke naturligt, men, skulle det visa 
sig, besvärande. Vi höll nog fast 
vid det gamla för länge, lätt att 
göra då vi ansåg oss behövda. Re-
geringens direktiv 1992 innebar 
att allt det som hade en fortsatt 
livslängd om mindre än tio år 

Havet som 
sådant, förbin-
delseleden och 
den omfattande 
sjötrafiken, 
väcker inget 
intresse. 
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skulle avvecklas snarast. Det blev 
plötsligt ytterst svårt att argumen-
tera för lätt batteri m/57 m fl oav-
sett deras modernitet eller bygg-
nadsår. En lång rad äldre förband, 
en del till och med med pjäsår 98, 
03 och 40 började avvecklas eller 
läggas i malpåse, först på Norr-
landskusten och Västkusten men 
också i mer centrala områden. 
Vart det bar stod klart vid en fö-
redragning hos ÖB om en moder-
nisering av det fasta. Med ett 
penndrag och vid sittande bord 
försvann i huvudsak alla investe-
ringar i eldledningar med mera 
som måste omsättas. 

Tursamt nog hade framsynta 
personer redan tidigt under 80-
talet drivit fram nya förband i 
form av 12/80- bataljonerna som 
håller mycket hög kvaltet och 
amfibiebataljonerna. De senare 
var egentligen en omstuvning 
och upprustning av ett alltför 
stort antal småförband som in-
gick i brigader och bataljoner. 
Totalt innehölls tre KA-bataljo-
ner och sex amfibiebataljoner, 
dessutom ett antal lätta robotför-
band och ett tungt kustrobotbat-
teri med Rb 15, likartat det i Fin-
land. I det läge som uppstått var 
det nödvändigt att finna nya vä-
gar och former att ordna styr-
korna så att de behövdes, hade 
hög kvalitet och gott anseende, 
det senare minst lika viktigt som 
övrigt. 

Att Kustartilleriets framtid 
om den överhuvudtaget fanns 
skulle vara de rörliga förbanden 
stod klart. Avskrivet invasion-
shot, kravet på alla förbands rör-
lighet och meranvändbarhet, allt 
pekade åt samma håll. Efter di-
verse möda lyckades dåvarande 
inspektören få i uppdrag att gen-
omföra en studie syftande till att 
skapa en målbild för tiden kring 
2017. Meningen var att skaffa en 
referensram som skulle kunna 
hjälpa till att väga åtgärder och 
anskaffning och därigenom sä-
kerställa att de passade in i en 
framtida struktur. Studien resul-

terade i en rekommendation att 
ordna tillfälligt sammansatta för-
band av brigadstor-
lek ledda av så kal-
lade brigadlednin-
gar. Det senare ut-
trycket valdes av-
siktligt för att un-
derstryka förmågan 
att leda ett antal ba-
ta l joner vare sig 
dessa var amfibie-, 
KA, skytte- eller 
fä l ta r t i l l e r i . Till 
strukturen hörde brigadstruktur-
förband som underrättelsekom-
pani (radar, attackdykare, UAV 
mm), luf tvärnsrobotkompani , 
underhålls- och transportförband 
(dessa med svävare) samt stab-
senheter. Inom ett halvår efter 
presentationen hade vi nått ett 
tydligt genombrott och de nya 
ideérna fick genomslag ända upp 
i propositionen. 

Det lyckade och kloka resul-
tatet blev en störtflod av aktivi-
teter utöver den redan avsevärda 
materielflod som vällde in i form 
an stridsbåtar, trossbåtar, nya be-
vakningsbåtar, vapen till amfi-
biebataljonerna (bl a .50 kal kuls-
prutor och granatsprutor) mm. 
Prov genomfördes med allt mel-
lan himmel och jord, ett tag på-
gick samtidigt provverksamhet 
med 140 olika objekt inklusive 
UAV. Parallellt med detta gen-
omfördes studier av nytt artille-
risystem att ersätta 12/80 som 
helt saknade skydd. Efter mark-
nadsanalys valdes för proven 
Panzarhaubits 2000 som visade 
sig vara en formidabel pjäs med 
en precision som vida översteg 
allt vi tidigare upplevt. Det tog 
tre månader att anpassa pjäsda-
torerna för följsam riktning, sk-
jutresultatet blev lysande. I min 
uppfattning borde det vara möj-
ligt att satsa på ett gemensamt 
pjässystem för armén och KA. 
Så blir det säkert också, om KA 
nu får vara med alls på artilleri-
sidan fortsättningsvis. Brigadled-
ningen skapades delvis i pansra-

Att Kustartille-
riets framtid om 
den överhu-
vudtaget fanns 
skulle vara de 
rörliga förban-
den stod klart. 

de fordon. Fortfarande leveraras 
en stor mängd materiel. Särskilt 

förtjänar att nämnas 
a r i l l e r i e ld l edn ing 
740 (Arte 740), ett 
tekniskt genombrott 
med en radar som 
samtidigt kan gen-
omföra luftbevak-
ning, ytbevakning 
och eldledning. Ra-
darn monteras på 
pansrad plattform. 
Den utgör ett fint 

exempel på allsidig materiel som 
kan nyttiggöras av ett stort antal 
förband. Det är väl också skälet 
till att vi får fullfölja kontraktet. 

Under 90-talet skedde också 
en avsevärd satsning på att för-
bättra officerskårens förmåga att 
vara truppförande chefer. Lite 
pretentiöst kallades det för bri-
gadövningar när vi började dra 
samman hela ålderklassen för 
gemensamma övningar på ett 
ställe. Det var dock helt nödvän-
digt att göra så eftersom den 
minskande utbildningsvolymen 
ledde till att småövningar i kom-
pani hade blivit förhärskande vid 
utbildningsregementena. Detta 
dög ej när vi skulle få system att 
fungera i symbios, inte minst 
sambandssidan hade eftersatts. 
Utan gnissel gick det inte, rege-
mentena hade ju genom olika or-
ganisationsändringar kommit att 
bli underställda marinkomman-
docheferna som slog en del vakt 
om sitt revir, ett synnerligen 
olyckligt förhållande som måste 
brytas. Det tog sin tid men det 
gick, inte minst därför att det 
blev bra och fick rimligt gott an-
seende. Belöningen blev en sam-
hörighetskänsla inom vapensla-
get, en ömsesidig respekt och 
personkännedom mellan de oli-
ka regementenas officerskårer 
och väsentligt bättre funktion på 
förbanden. Som grädde på mo-
set kom även ordentliga samöv-
ningar med flottan till stånd, en 
nödvändighet som i sin tur ska-
pade ömsesidigt beroende som 
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k o m m e r till u t t ryck bl a i 
begreppet" marina (sammansat-
ta) insatsstyrkor och en gemen-
sam, enande grundsyn. De mari-
na sammansatta insatsstyrkorna 
har gjort goda insatser i flera 
PFF-övningar på 
senare år. 

Resul ta te t av 
den hektiska tillva-
ron blev bra. Offi-
cerskåren fick en 
nytändning, dyna-
miken i verksam-
heten ökade vä-
sentligt, de värn-
pliktiga var entusi-
astiska, förbanden 
fick såväl nationellt 
som internationellt 
e rkännande . En 
viss avund fanns 
också men den 
kunde vi bära, inte 
utan stolthet. Det fanns också 
skäl i viss mån. En amfibieba-
taljon har till exempel över två-
hundra mörkerinstrument och 
full förmåga att leda all slags eld 
mot alla slags mål oavsett vem 
som är skjutande förband, detta 
både i dager och mörker. Att det 
blev bra märktes. Såväl den nya 
tyngre beväpningen son delar av 
ledningsresurserna gick till Bos-
nien där de kom väl till pass. Att 
anseendet steg kom till uttryck i 
det att regementena i Vaxholm 
och Karlskrona är ålagda ansvar 
för kommande bataljoner på Bal-
kan. Vi får väl se om det ändras 
när nedläggningarna kommer. 

I mitten på 90-talet gjorde vi 
själva försök att få till stånd en 
minskning och koncentrering av 
fredorganisationen. Det gick inte 
att få till stånd någon helhets-
syn, inte heller att lägga ner där 
vi borde gjort det. Hade vi gjort 
det hade vi kanske kunnat und-
vika det som nu drabbar oss. 
Ännu är väl inte sista ordet sagt 
men det finns ingen anledning 
att vara optimistisk. Samtliga fas-
ta förband är borta, nedlagda 
eller avställda. De tre KA-batal-

Belöningen blev 
en samhörighets-
känsla inom 
vapenslaget, en 
ömsesidig respekt 
och personkän-
nedom mellan de 
olika regemen-
tenas officerskårer 
och väsentligt 
bättre funktion på 
förbanden. 

jonerna ställs av, sannolikheten 
för en nyanskaffning av artilleri 
för KA är liten, den unika artil-
leristiska förmågan försvinner 
och med den svenska försvarets 
förmåga att skjuta mot rörliga 

mål. Av sex färdi-
ga amfibiebataljo-
ner kommer tre att 
vara kvar. Tre bri-
gadledningar blir 
en. Kustrobotbat-
teriet stäl ls av. 
Fyra kvarvarande 
utbildningsförband 
reduceras till två 
varav ett i Göte-
borg med synner-
ligen begränsade 
möjligheter i form 
av övningsfält. I 
vanlig ordning för-
söker politiker att 
ge inryck av att det 

enbart är försvarets bästa som 
styr. I själva verket, nu liksom i 
tidigare varv, styr regionalpoli-
tiska hänsyn och partitaktik hela 
urvalet av nedläggningsförband. 
Ingen rolig framtid, men trots 
allt, den finns. Namnet Kustar-
tilleri torde också komma att för-
svinna, kanske ersatt av "amfi-
biekår". Det låter i min mening 
ganska dumt men hur får man 
svenska av "Marimkår" som är 
det självklara? 

Beslut fattas i riksdagen sent 
i höst. Det är ställt utom allt tvi-
vel att försvaret som helhet mins-
kar med 8-10000 anställda och 
att cirka hälften av alla enheter 
försvinner. Exakt vilka återstår 
att se, någon ändring kan det bli 
även om bäst vore att det inte 
skedde. 

Sammanfattning 

Föreslagen ny inriktning för För-
svaret tecknar bilden av hög kva-
litet och tillgänglighet men för en 
starkt begränsad förbandsmassa. 
Organisationen reduceras till ni-
våer som tidigare var otänkbara. 
Värnplikten lämnas som allenarå-

dande princip (även om det inte 
medges). Som följd härav läggs 
cirka hälften av alla fredsförband 
ned och personalen reduceras 
synnerligen kraftigt. 

För Kustartilleriet återstår de-
lar av de synnerligen kvalifice-
rade rörliga förband som nyska-
pades under 80- och 90-talet. Allt 
fast läggs ned eller i malpåse. 
Artillerikompetensen utgår san-
nolikt på sikt. Endast två utbild-
ningsförband bibehålls. En slut-
sats att dra är att vi satsade rätt 
när vi satsade på rörligt. Möjli-
gen skedde det för sent men att 
lära om en hel officerskår är in-
gen lätt uppgift. 

Det är inte roligt att vara ås-
kådare till det som sker. Ändå 
måste det medges att det var dags 
att göra något radikalt och att nu 
är rätt tid att satsa på en ny och 
bät t re f r amt id . Natur l ig tv i s 
undrar man om det skall bli bra 
och tillräckligt Det finns en viss 
tröst i det faktum att de unga som 
nu varit med om studier och pla-
nering är tydliga i sin uppfatt-
ning att vi får ett bra försvar. Det 
kan jag tro på. Min egen undran 
är mera om det är tillräckligt 
stort. Jag känner också en avse-
värd tvekan till att värnpliktssys-
temet i stort överges. Men i en 
demokrati gäller plikten att all-
tid göra sitt bästa. Det lär nog 
ske även denna gång. • 

En slutsats att 
dra är att vi 
satsade rätt när 
vi satsade på 
rörligt. 
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Ballistiset suojamateriaalit 

Hesco Bastion linnoitteet 
Luotisuojamateriaalit 
Läpivalaisulaitteet 
Miinanraivausvarusteet 
Nato-lankatuotteet 

Komposiittikypärät 
Luodinsuojalasit 
Laservaroittimet 
Miinakoulutusmateriaalia 
Taktiset suojalasit ja visiirit 
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MATTI NIEMI 

Kirjoittaja, hallitusneuvos Matti Niemi on Puolustus-
ministeriön kiinteistö- ja ympäristöosaston päällikkö. 

Kiinteistö-, ympäristö- ja 
metsätoimialan 
perustehtävistä 

Kiinteistö-ja ympäristöosasto ja-
kaantuu kiinteistö- ja ympäristö-
hallinnon, kiinteistötalouden ja 
metsätalouden vastuualueisiin. 

Kiinteistö- ja ympäristöosas-
ton perustehtäviä ovat puolustus-
hallinnon kiinteistö- ja ympäris-
töpolitiikan sekä niihin liittyvi-
en strategioiden valmisteluja toi-
meenpanon johtaminen, kiinteis-
töinvestointipolitiikan johtami-
nen, pääomatalouden hoitaminen 
ja budjetointi sekä muiden kiin-
teistöresurssien hankinta, kiin-
teistövarallisuuden hankintojen 
ja luovutusten toteuttaminen, 
metsäpolitiikan ja siihen liittyvi-
en tehtävien toteuttaminen, ym-
päristönsuojelun ja teknisen tar-

kastuksen ohjaus ja valvonta 
sekä omistajaedun ohjaus ja val-
vonta. 

Tämän lisäksi osastolle kuu-
luvat kiinteistövarallisuusasetuk-
sessa mainitut tehtävät. 

Toimintaympäristön 
muutokset 

Kiinteistöalaa niin yksityisellä 
kuin julkisella sektorilla pidetään 
liiketoimintana, joka toimii asia-
kas-ja markkinaohjautuvasti. Toi-
minnan tuloksesta vastaavat teke-
vät myös tilojen käyttö- ja vuok-
rauspäätökset. Tämä merkitsee 
sitä, että toimintojen ja toimitilo-
jen tarpeellisuus ja laajuus rat-

kaistaan toimintamenojen budje-
toinnin yhteydessä. Toimintame-
noihin sisällytetään kaikki toimi-
tilakustannukset. Aitoon, myös 
pääomakustannukset sisältävään 
vuokrajärjestelmään siirtyminen 
mahdollistaa kiinteistöjen riittä-
vän ylläpidon ja tarvittavat inves-
toinnit. 

Kiinteistö-ja kiinteistöhallin-
tomenojen tulee olla mahdolli-
simman kilpailukykyiset. Ne on 
voitava tunnistaa omana toimin-
tamenona. Kiinteistöjen omista-
miseen ja hallinnointiin liittyvät 
tehtävät sekä kiinteistötoimeen 
liittyvät palvelutehtävät vaativat 
organisaatiolta jatkuvaa kehitys-
tä. 
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Yllä kuvattu toimintaympä-
ristön muutos edellyttää myös 
puolustushallinnon kiinteistötoi-
mialalla merkittäviä muutoksia 
niin hallinnoitavan kiinteistöva-
rallisuuden kuin budjetointijär-
jestelmän ja organisoinnin suh-
teen. Parasta aikaa selvitetään 
mahdollisuutta liikelaitostaa kiin-
teistötoimiala, jos kohta yksityis-
kohtaiset toimenpiteet eivät asi-

an laatu ja laajuus huomioon ot-
taen ole vielä tällä hetkellä yksi-
tyiskohtaisesti määritettävissä. 
Perusedellytyksenä uuteen pää-
omatalouteen perustuvan järjes-
telmän käynnistämiselle on se, 
että valtiovalta osoittaa kiinteis-
töalan muutokseen tarvittavat li-
säresurssit puolustus voimien toi-
mintamenoresursseihin. 

Ympäristöala 

Ympäris tötoimialan merki tys 

kasvaa entisestään. Tästä johtuen 
puolustushallinto pyrkii aktiivi-
sesti noudattamaan kestävän ke-
hityksen periaatteita sekä kan-
sainvälisellä että kansallisella ta-
solla. 

Kansainvälinen ja yhä edel-
leen kansainvälistyvä ympäristö-
toiminta suuntautuu Euroopan 
Unioniin, Naton/pfp kriisinhal-
linta- ja rauhanturvatoimintaan. 

Myös pohjoismai-
nen, muu lähialue-
j a kahdenvä l inen 
ympäristöyhteistoi-
minta kehittyy edel-
leen. 

A j a n k o h t a i s i a 
ympäristöhaasteita 
ovat mm Natura 
2000 ohjelman ja 
uuden maankäyttö-, 
rakennus- ja ympä-
r i s tönsuoje lu la in-
säädännön käytän-
nön toteutus. Kan-
sallisessa ympäris-

tösuojelussa puolustushallinnon 
osalta korostuu erityisesti melun-
torjunta, luonnon monimuotoi-
suuden ja pohjavesien suojelu. 

Metsätalous 

Puolustushallinto seuraa metsäta-
loudelle kehitteillä olevan kansal-
lisen sertifiointijärjestelmän val-
mistumista. Kyseinen metsästan-
dardi nojaa vahvasti kestävän 
metsätalouden periaatteisiin. Sen 
edellyttämät metsien hoidon, käy-

tön ja suojelun vaatimukset tul-
laan ottamaan toiminnassa huo-
mioon alueiden puolustusvoimi-
en pääkäyttötarkoituksen salli-
missa rajoissa. 

Me t sä t a lous to imin ta on 
maanpuolustusta tukevaa toimin-
taa, jonka ensisijaisena tarkoituk-
sena on luoda ja ylläpitää toi-
mintaedellytyksiä maa- ja met-
säalueilla puolustusvoimien käyt-
tötarkoituksille. Metsien käytös-
sä otetaan tasapainoisesti huomi-
oon puolustusvoimien tarpeiden 
sekä valtion metsille asetettujen 
tuottovaatimusten lisäksi ympä-
ristönsuojelu- ja viihtyisyysnäkö-
kohdat kuten myös metsien mo-
nimuotoisuuden säilyttämisen ja 
kehittämisen periaatteet. 

Vuoden 1999 aikana aloitet-
tu puolustushallinnon metsien 
sertifiointi saate-
taan loppuun 
muutaman vuo-
den ku luessa . 
Sertifiointiin liit-
tyvä luonnonhoi-
don seuran ta 
käynnistyy vuo-
den 2000 alusta. 
Seurannasta tulee 
jatkossa pysyvä 
käytäntö. 

Kiinteistötoi-
miala muutos-
ten alla 

Talouspoliittinen 
m i n i s t e r i v a l i o -

kunta käsitteli istunnossaan ke-
väällä 1998 valtion kiinteistöstra-
tegiaa ja valtion kiinteistöhallin-
non uudelleenorganisointia. Asi-
an jatkovalmistelua on puolustus-
hallinnon osalta käsitelty mm. 
15.5.1998 asetetussa valtion kiin-
teistöhallintotyöryhmässä sekä 
5.2.1999 asetetussa puolustushal-
linnon kiinteistötyöryhmässä, joi-
den mietinnöissä ei kuitenkaan 
puolustushallinnon mielestä oltu 
riittävästi perehdytty puolustus-
voimien erityistarpeisiin. 

Puolustushallinnon omana ta-
voitteena onkin perustaa liiketa-
loudellisesti toimiva puolustus-
hallinnon kiinteistölaitos, joka 
paitsi täyttäisi valtion kiinteistö-
hallinnolle asettamat tavoitteet 
myös erityisesti puolustushallin-
non kiinteistötoimelle asettamat 
sotilasstrategiset ja muut erityis-
vaatimukset. Puolustushallinnon 
kiinteistölaitokselle siirrettäisiin 
puolustushallinnolle tarpeelliset 
toimitilat, asuinkiinteistöt sekä 
harjoitusalueet, rakenteet ja ver-
kostot. 

Kiinteistöjen omistajalle uusi 
toimintaympäristö asettaa vaati-
muksen, että valtion kiinteistöi-
hin sitoutuneen pääoman tulee 
tuottaa. Käyttötoiminnalle se 
asettaa vaateen, että pääoman tu-
lee olla tehokkaassa käytössä. 
Uusi maankäyttö-ja rakennusla-
ki muuttaa osaltaan kiinteistötoi-
meen liittyviä rakentamis- ja kaa-

va-asioiden käsit-
telyä. 

Tulevaisuuden 
näkymistä 
puolustuspo-
liittiseen 
selontekoon 
liittyen 

Pari vuotta sitten 
eduskunnalle an-
nettu puolustuspo-
liittinen selonteko 
määrittää puolus-
tusvo imien toi-
minnan kehittämi-
seen liittyviä läh-
tökohtia pitkällä 

aikavälillä. Näin ollen se muodos-
taa selkeän tavoiteasetannan niis-
tä suuntaviivoista, joiden mukaan 
riittäviä toimintaedellytyksiä taa-
taan modernin ajattelun pohjalta. 

Tarkoituksena on, että selon-
teon sisältöä tarkistetaan vuoden 
2001 aikana ja samalla päivite-
tään silloisen tilanteen pohjalta 
toimintasuunnitelmia, joista pää-
osa tällä hetkellä on käynnissä. 

Kiinteistöhallinnon osalta se-
lonteko on niinikään muodostu-
nut selkeäksi toimintaohjeeksi 
tulevaisuuteen nähden, jota tukee 
ministeriöstä käsin käynnistetty 

taolosuhteiden parantamiseen. 
Näin ollen valmiusprikaatien 
osalta tehdyt päätökset edellyt-
tävät lähitulevaisuudessa mm. 
varusmiesten majoitustilojen pa-
rantamista ja joissakin tapauksis-
sa myös uudisrakentamista. Edel-
leen tarvitaan uudenaikaistuvia 
asejärjestelmiä varten moderne-
ja koulutus- ja simulaattoritilo-
ja, varasto- ja huoltotiloja, joi-
den avulla kyetään aikaansaa-
maan selkeitä toimivia kokonai-
suuksia nykyaikaisten joukkojen 
toiminnalle. Rakentamisen lisäk-
si edellytetään harjoitusalueita 
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varuskuntien rakenteellisen suun-
nittelun tehostaminen strategise-
na kehittämishankkeena (VAR-
SU). 

Puolus tusminis ter iö laatii 
vuosit taisen budjet in samoin 
kuin toiminta- ja taloussuunni-
telman kulloinkin seuraavalle ne-
l ivuotiskaudelle . Maini t tujen 
suunnitelmien laadintaan puolus-
tusvoimat osaltaan osallistuu 
kiinteästi mm. siten, että pääesi-
kunta määrittää rakentamiseen 
liittyvien investointien priori-
soinnin. Puolustusselontekoon 
liittyen on selvästi nähtävissä, 
että lähivuosien uudisrakentami-
sen samoin kuin perusparannus-
ten painopiste tulee suuntautu-
maan valmiusprikaatien toimin-

varten riittävän suuria suoja-alu-
eita, jotta koulutus voisi tapah-
tua mahdollisimman tehokkaas-
ti. 

Lähivuosina tullaan edelleen 
jatkamaan käynnissä olevia Hor-
net hävittäjäkaluston edellyttä-
miä rakenteellisia hankkeita, jot-
ka liittyvät mm kaluston tukeu-
tumiseen eri olosuhteissa. Myös 
tulevaisuudessa hankittava heli-
kopterikalusto samoin kuin teh-
dyt päätökset johtamis- ja hal-
lintojärjestelmän kehittämisestä 
tulevat edellyttämään melko mit-
tavia investointeja. 

Puolustusselonteko kohden-
taa kehittämistoimenpiteitä siis 
pitkälle ensi vuosikymmenelle. 



Mitä sitten tapahtuu meri- sekä 
rannikkoalueiden kehittämiselle 
kiinteistöhallinnon osalta? Selon-
teko jättää näiden kysymysten 
osalta auki joitakin kysymyksiä 
saariston ja linnakkeiden osalta, 
jos kohta suunnitelmaperusteita 
onkin nähtävissä selonteon eri 
yhteyksistä. 

On ehkä epäkiitollista ryhtyä 
ennustamaan linnakkeiden tule-
vaisuutta, joiden aseistus ja käyt-

tömetodiikka edustaa varsin ke-
hittynyttä ja hyvin hoidettua ta-
soa. Mikäli kuitenkin asejärjes-
telmien kehitystä peilataan naa-
purimaiden ja yleensä yleiseu-
rooppalaiseen ajattelutapaan lie-
nee nähtävissä, että kiinteän ran-
nikkotykistön osalta ollaan jon-
kin asteisessa murrosvaiheessa, 
joka edellyttää ainakin joidenkin 
vuosien kuluttua tiettyjä koulu-
tukseen ja varustamiseen liitty-

viä tarkistustoimenpiteitä ja joh-
topäätöksiä. 

Meritorjuntaohjuskalusto on 
tullut jäädäkseen ja se edellyttää 
samalla pohdiskelua paitsi sen 
kehittämiseen myös esimerkiksi 
asejärjestelmän sijoittamiseen ja 
varastointiin liittyvien kysymys-
ten osalta. Samalla joudutaan 
luonnollisesti ottamaan kantaa 
nykyisen kiinteän asejärjestel-
män kehittämiseen ja tarkaste-
lemaan koulutus- ja vartiolinnak-
keiden statusta. Vuoden 2001 se-
lonteon tarkistuspiste osaltaan 
tuonee näkemyksiä meri- ja ran-
nikonpuolustuksen asejärjestel-
mien kehittämisestä seuraavan 
vuosikymmenen aikana. 

Mitä yleisesti ottaen tulee nii-
hin linnakesaariin, jotka tänä päi-
vänä ovat aktiivikäytössä, on 
huomattava, että erityisesti pää-
kaupunkiseudulla niitä tullaan 
edelleen tarvitsemaan puolustus-
tarkoituksiin valtakunnan turval-
l isuuden takaamiseksi ja ne 
muodostavat selkeän potentiaa-
lin paitsi hyvin suunni te l lun 
aseistuksen myös varastojen ja 
huoltoon liittyvien varustusten 
sijaintipaikkoina puhumattakaan 
merialueiden vartiointipaikkoina. 
Tämä koskee osaltaan luonnolli-
sesti sekä itäisen että Lounais-
Suomen sotilassaaria. 

Unohtaa ei pidä myöskään 
sitä, että kaikki puolustusvoimi-
en saarialueet tulevat säilymään 
tuleville polville ympäristönsuo-
jelultaan erinomaisina reservialu-
eina ainakin sitä tilannetta sil-
mälläpitäen, kun kaikki miekat 
on taottu auroiksi. 

Edellä mainitusta sotilaalli-
sesta tarpeesta johtuen niiden 
luovuttaminen siviiliyhdyskun-
tien käyttöön ei nähtävissä ole-
vassa tulevaisuudessa voi tulla 
kysymykseen . Kysymyksessä 
olevasta asiasta puolustushallin-
non sekä poliittinen että korkein 
virkamiesjohto on ollut täysin 
yksimielinen. 
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Vuokrausta 

Rakennuskoneet, henki-
lönostimet, tel ineet pie-
neen ja suureen rakentami-
seen. Myös tapahtumatel-
tat ja varastohallit. 

Urakointia 

Timanttisahaus ja -poraus, 
sekä betonin murtaminen 
huippuluokan kalustolla. 

Kuivausta 

* » f 

Kosteusmittaukset, -kartoi-
tukset, lämpökuvaukset se-
kä kuivauspalvelu. 24 tun-
nin katastrofipäivystys. 

Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnitteluja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A 
m t j nnucacD 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 661 916 Fax 656 015 

Rakentajain Konevuokraamo Oyj 
Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa, puh. (09) 89 481, fax (09) 890 303 
Maanlaajuinen toimipisteverkosto • www.rakentajainkonevuokraamo.fi 
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Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys piti vuosikokouksen-
sa e n s i m m ä i s t ä ker taa U u d e n m a a n P r ikaa t i s sa 

9.12.1999. Vuosikokous, jonka puheenjohtajana toimi kom-
modori Stig-Göran Grönberg, valitsi yksimielisesti RtUy:n 
uudeksi puheenjohtajaksi eversti Ossi Kettusen. 

Eversti Ossi Kettunen on syntynyt 
vuonna 1942 Sii l injärvellä. Eversti 
Kettunen aloitt i palveluksensa ka-
det t ikoulun jälkeen Suomenl innan 
R a n n i k k o t y k i s t ö r y k m e n t i s s ä 
v u o n n a 1967 . Hän t o i m i a luks i 
joukko-osastossa merivalvontaup-
seerina, kouluttajana ja to im is to -
pääll ikkönä. Hän oli nuorena up-
seerina soti lastarkkai l i jana Suezin 
kanavalla vuonna 1970. Sotakor-
keakoulun jälkeen hän sai s i i r ron 
Ete lä-Suomen Sot i las läänin esi-
kuntaan Hämeenlinnaan, jossa hän 
palveli noin neljä vuot ta operati i -
v isessa sekä t yk i s tö to im is tossa . 
Hän palasi takaisin v 1981 Helsin-
k i in R a n n i k k o t y k i s t ö k o u l u u n ja 
sieltä edelleen SIRtR:i in Porkkalan 
R a n n i k k o p a t t e r i s t o o n . V u o s i n a 
1985-1988 hän palveli Pääesikun-
nassa operati ivisella osastolla, jos-
ta sai s i i r ron Vaasan Rannikkopat-
ter is ton komentajaksi . Lähes kol-
men vuoden jälkeen hän siirtyi Go-
lanille Suomen YK-patal joonan ko-
mentajaksi. Sen jälkeen hän pal-
veli Pääesikunnassa Rannikkoty-
k i s töosas to l l a , j os ta sai s i i r r on 
Suomenl innan Rannikkorykment in 
komentajaksi vuonna 1994. Tästä 
teh täväs tä hän s i i r t y i rese rv i i n 
vuonna 1997. Jäätyään reservi in 
hän to im i noin kaksi vuot ta pro-
jekt i johtajana Yhdysval lo issa suo-
malaisessa yr i tyksessä. 

Hyvät lukijat 

• Everstiluutantti Timo Sario on toiminut noin kuusi vuotta yhdis-
tyksemme puheenjohtajana luotsaten sitä monessa myllerryksessä 
ja tukenut vahvasti rannikkopuolustuksen joukkoja ja toimintaa sekä 
näkyvästi että taustavaikuttajana. Hän on myös ollut vuosia lehtem-
me päätoimittajana antaen sille oman persoonallisen värinsä sut-
kautellen siihen myös elämänfilosofisia ajatuksiaan, jotka ovat ryy-
dittäneet lehteämme ja saaneet aikaan iloisen naurunhyrähdyksen 
lukijassaan. 

Lämmin kiitos Sinulle Timo todella mittavasta panoksestasi, 
jonka arvo vain paranee vuosien saatossa. Me toivomme, että et 
jätä suorastaan jopa kadehdittavan terävää kynääsi lojumaan vaan 
käytät sitä edelleen meidän kaikkien iloksi ajan ilmiöitä tarkastel-
lessasi. 

Yhdistyksen toimintaa on viime vuodet hallinnut historian kir-
jojen toimittamisen jättimäinen urakka, joka on sitonut voimia ja 
ajatuksiamme. Nyt meidän on vielä ponnisteltava kirjojen myymi-
seksi, niin kauan kuin ne ovat tuoreita. Mutta samalla me tähyäm-
me jo tulevaisuuteen, josta on jo hyvänä esimerkkinä tämäkin 
lehti, joka on toimitettu varsinaisen toimintasuunnitelmamme ul-
kopuolella. Se on osoitus halusta kehittää ja kehittyä. Tämän inno-
vatiivisen asenteen ja ennakkoluulottomuuden toivoisin säilyvän 
tavaramerkkinä jäsenistössämme myös tulevaisuudessa. Tie ei 
ole helppo, mutta se on haasteellinen ja antaa tekijälleen paljon. 
Voimme tuntea tästä nöyrää ylpeyttä ja iloa sekä antaa tunnustusta 
kaikille niille henkilöille, jotka ovat halunneet ja uskaltaneet luoda 
aselajissamme uutta. 

Yhdistyksemme toiminnassa katseet kääntyvät jatkossa nyt en-
tistä vahvemmin nuorempien upseerien toiminnan tukemiseen. 
Olemme suorittaneet jo tutustumismatkoja ulkomaisiinkin kohtei-
siin, jota toimintaa ilmeisesti muodossa tai toisessa on hyvä jat-
kaa. Myös toivotaan uskallusta kirjoittaa eri aiheista ja tutkia asi-
oita, sellaisiakin, jotka saattavat olla "virallisen" doktriinimme ul-
kopuolella. 

Tulkitsin vuosikokoukseen osallistuneiden jäsentemme asen-
teen vahvasti siten, että se oli varauksetta toimintamme kehittämi-
sessä edelleen rannikkopuolustusjoukkojemme ja jäsenistömme tu-
kemiseksi sääntöjen toisen pykälän hengen mukaisesti. Hedelmäl-
listä yhteistoimintaa muiden sidosryhmien ja veljesyhdistysten kans-
sa tulee edelleen jatkaa. Yhdistyksen jäsenet saavat siitä lisäarvoa 
paitsi hyvien suhteitten muodossa myös niin, että perspektiivi eri 
asioihin ja ilmiöihin vuorovaikutteisesti syvenee. 

Toivotan kaikille lukijoillemme uuden vuosituhannen kynnyk-
sellä Onnellista Toista Vuosituhatta! 

Ossi Kettunen 
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Rannikon 
Puolustaja 
-lehden 
sisältö käsitte-
lee ajankohtaisia 
rannikko- ja meri-
puolustukseen liitty-
viä asioita, kertoo rannikkojoukkojen historiasta, 
toimii tiedotuskanavana eri aselajien kehityksestä 
sekä palvelee yhdistysten ja rannikkojoukkojen 
sisäistä tiedottamista. 

Ilmestymisajat: 
viikko 9 
viikko 23 
viikko 38 
viikko 48 

Lehden kustanta jana ja 
julkaisi jana toimi i Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistys ry. 

T E L A A N 
RANNIKON PUOLUSTAJA -lehden kestotilauksena vuodesta 2000 lähtien. 

Leikkaa kuponki irti ja lähetä 
tilauksesi postissa. Posti-
maksu on jo maksettu puo-
lestasi. 
Tai faksaa tilauksesi meille. 
Fax. (09) 1812 4299. 

Osoite. 

Puhelin. 
RANNIKON PUOLUSTAJA lehden 
voi tilata myös seuraavilla tavoilla: Allekirioitus 
Auvo Viita-aho. puh. (09) 181 24295 
tai e-mail p v m 

Rannikon Puolustaja -lehti ilmestyy 

neljä kertaa vuodessa. Vuonna 

2000 ilmestyvä vuosikerta on 43. 



Suomen linnoittamisen historiaa -esitelmäsarja 
Suomenlinnan opastuskeskuksessa C 74, tiistaisin kello 18.00-20.00, kevään 2000 aikana. 
Järjestäjinä Suomenlinnan hoitokunta, Ehrensvärd-seura ja Sotamuseo. 

18.1. Tykistön kehittyminen keskiajalta 1900-lu-
vulle 
-everst i J. Paulaharju 
-komentaja Ove Enqvist 

15.2. Suomen linnoittaminen keskiajalta 1600-
luvulle 
-f i losofian tohtori Kari Uotila 
-professori Jussi T. Lappalainen 

14.3. 1700-ja 1800-lukujen linnoittaminen Suo-
messa 
-f i losofian lisensiaatti Outi Rantanen 
-f i losofian maisteri Ulla-Riitta Kauppi 

11.4. I maailmansodan maa- ja merilinnoittami-
nen Suomessa 
-f i losofian maisteri Sirkku Laine 
-arkkitehti yo Markus Manninen 

16.5. II maailmansodan linnoittaminen Suomes-
sa 
-teknikkokapteni Arvo Tolmunen 

Muutokset mahdollisia. 
Tilaisuuksista tiedotetan pääkaupunkiseudun leh-
dissä ja päivitetyn tiedon voi tarkistaa internet-
osoitteesta: http://www.suomenlinna.fi 

TALVISOTA - 60 vuotta kunniamme päivistä 

TALVISODAN TAISTELUT 
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen yleisöluentosarja Sotamuseossa 
Liisankatu 1, keskiviikkoisin kello 18 .00-19 .00 , 8 .12 .1999-15 .3 .2000 

Kolme luentoa on pidetty ennen 
lehtemme ilmestymistä. 

5.1. Suomussalmi ja Raate, 
FT Eero Elfvengren 

12.1. Suomen sodanjohto, 
dosentti Martti Turtola 

19.1. Kollaa, 
prof. Ohto Manninen 

26.1. Merisota, 
evl, FL Urho Myllyniemi 

2.2. Kuhmo, 
ylil, TM Timo Liene 

9.2. Ilmasota, 
maj, FL Martti Peltonen 

16.2. Mannerheim-linja murtuu, 
FL Jukka Kulomaa 

23.2. Suojeluskuntajärjestö Talvisodassa, 
dosentti Kari Selén 

1.3. Laatokan Karjala, 
evl Antti Juutilainen 

8.3. Salla ja Petsamo, 
evl Ilmari Hakala 

15.3. Viipurinlahti -Vi ipuri -Vuosalmi, 
prof. Ohto Manninen 
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maksaa 
posti-

maksun 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry 

VASTAUSLÄHETYS 
Sop imus 00700-312 
0 0 0 0 3 HELSINKI 

RANNIKON PUOLUSTAJAn 
Tapahtumakalenteri 

2000 
15.01.00 Turun Rt-kil lan vierailu Pansioon 
15.-
16.01.00 Suunta 2000, SIMeripOsE, Upinniemi 
18.01.00 Rt-kerho Johtorenkaan vuosipäivä, 1937 
20.01.00 MeriSK:n ru-kurssi 136 päättyy 
21.01.00 Rannikon Puolustaja -lehden 1/00 aineistopäivä 
05.02.00 Turun Rt-kii lan vuosikokous 
10.02.00 Pariisin rauhansopimus, 1946 
11,-
20.02.00 Venemessut, Messukeskus, myös reserviläisosasto 
24.02.00 Helsingin Sotilasläänin Esikunnan vuosipäivä 
24.02.00 Uudenmaan Sotilasläänin Esikunnan vuosipäivä 
03.03.00 Suomenl innan Rt-killan vuosikokous 
03.03.00 Rannikon Puolustaja 1/00 i lmestyy 
13.03.00 Talvisodan päättymispäivä, 60 vuotta 
13.03.00 Tuemme turval l isuutta -keräys päättyy 
01.04.00 RUK:in vuosipäivä, 1920 
16.04.00 MeriSK:n ru-kurssi 137 alkaa 
18.04.00 Uudenmaan Prikaatin vuosipäivä 
27.04.00 Lapin sodan päättymispäivä, 1945 
27.04.00 Kansallinen veteraanipäivä 
12.05.00 Suomenl innan Rannikkorykment in perinnepäivä 
21.05.00 Kaatuneiden muistopäivä 
04.06.00 Puolustusvoimain l ippujuhla 
04.06.00 RUK:n vuosijuhlapäivä, Hamina 
05.07.00 Vaasan Rannikkojääkäripatal joonan/UudPr:n perinnepäivä 
09.07.00 Mer ivoimien vuosipäivä, 80 vuotta 
09.07.00 Kotkan Rannikkoalueen perinnepäivä 
22.07.00 MeriSK:n ru-kurssi 137 päättyy 
01.08.00 Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä 
10.09.00 Turun Rannikkorykment in perinnepäivä 
10.09.00 Mer ivoimien Tutkimuslaitoksen vuosipäivä 
15.10.00 MeriSKm ru-kurssi 138 alkaa 
18.10.00 Merisotakoulun vuosipäivä, 70 vuotta 
01.11.00 Rannikkotykistökoulun perinnepäivä 
03.11.00 Rannikkosoti laskotiyhdistyksen vuosipäivä 
06.11.00 Svenska Dagen - juhlal l isuudet Nylands Brigad 
30.11.00 Talvisodan alkamisesta 61 vuotta 
04.12.00 Raaseporin Tykistörykmentt i /UudPr perinnepäivä 
06.12.00 Itsenäisyyspäivä 
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Beacon 
NAVAL ARCHITECTS & MARINE CONSULTANTS 
INNOVATIVE AND RESPONSIBLE 
SOLUTIONS IN NAVAL ARCHITECTURE 
• Project design • Design of ship repairs and 
• Basic design conversions 
• Noise and vibration • Developing and finding new 
• Strength analysis equipment and systems 
• Ship theory services • Own products: 
• Workshop drawings - Propeller nozzles 
• Supervision of fabrication and - Couplings for pusher-barge 

consultation for newbuildings combinations 
and ship repairs 

Beacon Finland Ltd Oy 

RO. Box 228. FIN-26101 Rauma 
Phone +358 2 824 O l l i 

Fax +358 2 824 0122 

Puolustusjärjestelmien suunnittelua, 
valmistusta ja integrointia 
maalle, merelle ja veden alle 

ZJZi Hl 

Raivauksenhallintajärjestelmän käyttäjäliityntä toteutettuna 20" 
litteillä värinäytöillä, äärimmäisenä oikealla 
magneettisuojajärjestelmän käyttäjäliityntä. 

Erityisosaamisen alueet: 
• Hydroakustiikka 
• Elektromagnetismi 
• Elektroniikka vaativiin olosuhteisiin 
• Sovellusohjelmointi 
• Järjestelmäintegrointi 

Tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojausjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset ja optiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät 
• Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät 
• Digitaaliset puheensalauslaitteet 
• Siirrettävät laitesuojat 
• Tutkajärjestelmien apulaitteet 

Elesco Oy 
PL 128 
(Luomannotko 4) 
02201 ESPOO 
puh. (09) 525 9060 
fax (09) 525 90660 

PL 198 
(Kampikuja 4) 
78201 VARKAUS 
puh. (017) 366 5100 
fax (017)366 5111 
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R A N N I K O N PUOLUSTAJA 
- Y H T E I N E N J U L K A I S U M M E 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
PL 160 
00131 Helsinki 

Puheen johta ja 
Ev Ossi Ket tunen 
Puistokatu 3 A5 
00140 Helsinki 

YHTEYSHENKILÖT 
joukko-osastoittain 
MerivE 
komkapt Juss i Vou t i l a inen 
S IMepa 
- SIRR, kaptl Maur i Mikkonen 
-HanRPsto ,y l i l Kari Sal in 
S m M e p a 
kaptl Hannu He inonen 
KotRa 
kaptl Jukka Leikos 
UudPr 
-RaaRtPsto, kom Jukka Til l i 
-VaaRann jP , kom A lexander 

A m i n o f f 
MeriSK 
komkaptPetr i Parviainen 
M p K K 
komkap t T i m o Saas tamo inen 
Killat 
ma j E e r o S i v u n e n 
Johtorengas 
kapt Pentt iJänkälä 
Evp-ups 
ev Juhan i Haapala 

RANNIKKOTYKISTÖ-
SÄÄTIÖ 
Va l tuuskunnan puhoon joh ta ja 
Toimitusjohtaja 
Kei joTapiovnaru 
Hallituksonpuhoonjohtaja 
K o m m o d o r i 
Hanno Stra i io 
Asiamies 
Komenta jakaptooni 
JyriVikström 
PL 105,00201 Helsinki 

RANNIKKO 
SOTILASKOTI YHDISTYS 
Ulla Var jola 
Ka ta janokanka tu4D 
00160Helsinki 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
PenttiJänkälä 
Tein int ie 18C 
00640 Helsinki 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 
Jari Andersson 
S a n t a h a m i n a C 3 5 C 
00860 Helsinki 

RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA 
Tero Mäk inen 
Siltasaarenkatu 15B60 
00530Helsinki 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
EsaTerviö 
Koti lotie 6 
48310Kotka 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
EeroAkaan-Pentti lä 
Sepont ie 1 O 
02130Espoo 

HANKONIEMEN KILTA 
RistoSariola 
Suokatu 15-17 F28 
10900Hanko 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 
Heikki Kiviranta 
Lankakatu 15C10 
20660 Littoinen 

MERENKURKUN KILTA 
T i m o Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100Vaasa 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
Tauno Setälä 
Savenva la janvahe4C25 
26100Rauma 

RANNIKON-
PUOLUSTAJAIN KILTA 
T i m o Koukku 
Hieta lahdenkatu 29 
65100Vaasa 
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Järein maksukortti. 
Kantama ympäri maailman. 

Myös internetissä. 

V/SA 
v a p a u t t a a e l ä m ä ä n ! 

www.luottokunta.fi 

http://www.luottokunta.fi
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