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Alkuhämärä… 

• Alunperin sukellusvene oli sukeltamiseen kykenevä laiva. 

• Sukellusveneen toiminta perustui alun perin tähystämiseen kiikareilla, 
joten alus liikkui koko ajan pinnalla.  
• Kun maaleja havaittiin lähestyi sukellusvene sitä pinnalla kuten mikä tahansa 

torpedovene ja joko ampui sitä tykeillä tai tai laukaisi torpedon. 

• Toinen tekniikka oli mennä väijyyn pinnan alle johonkin vilkkaasti 
liikennöityyn kohtaan ja lähestyä laivaa sukelluksissa ja ampua yllätyksenä 
torpedoja. 

• Sukellusvene sukeltaa väin hätätilanteessa! 



• Vastavetona kauppalaivat koottiin saattueiksi, joita vahtivat nopeat ja 
hyvin aseistetut saattoalukset, yleensä fregatit tai hävittäjät.  

• Tällöin sukellusveneen on pakko sukeltaa (koska hävittäjien tykkiaseistus ja 
suuri nopeus merkitsevät että vene voi äkkiä kohdata useammankin 
hävittäjän. 
• Hävittäjien torpedointi on uhkapeliä, koska ne mutkittelevat suurella nopeudella. 

• Sukelluksissa oleva sukellusveneen nopeus on mitättömän pieni, joten 
hidaskin saattue pääsee pakoon kun valpas hävittäjä pyörii sukellusveneen 
yläpuolella useita tunteja, jopa päivän. 
• Saattue voittaa, koska sen tavoite on kauppalaivojen pääsy perille eikä veneen 

tuhoaminen. 



Toinen maailmansota… 

• Toinen maailmansota aloitettiin pitkälle samoilla tavoilla kuin 
ensimmäinenkin. 

• Tekniikka oli parempi ja sukellusveneillä pitempi kantama (todellinen 
valtamerisukelluvene oli kehitetty). 

• Sotalaivoissa oli nyt tutkat mutta ne olivat lähinnä varoitukseen 
sopivia järjestelmiä. Sukellusvene oli hyvin pieni maali.  
• Käytännössä sukellusvene liikkui päivällä pinnalla kunnes näki kohteen ja 

hyökkäsi sitten sukeltaen, jotta tähystys ja tutka eivät havainneet sitä tai sitten 
pinnalla ajaen yöllä. 

 



• Saattueiden tuhoamisen on perustekniikaksi valittiin “Susilauma”:  

• Tiedustelutiedon perusteella kootaan sukellusveneitä suuri joukko 
sille alueelle, jonne saattue tulee. Sovittuna hetkenä (yönä) kaikki 
sukellusveneet hyökkäävät itsenäisesti.  
• Luotettiin puolustuksen kyllästämiseen määrällä. 

• Hyökkäystä ei voitu koordinoida tai johtaa tuon ajan radiolla. 

• Susilauma perustuu ennakkotietoon, elikkä agenttien keräämiin 
tietoihin, merivalvontakoneiden havaintoihin ja hyvään 
radiotiedusteluun, joiden avulla voidaan arvioida missä saattueet 
liikkuvat. 

 



• Kumpikin puoli hinkkasi aseitaan: 

• Ensimmäisessä vaiheessa hävittäjien aseistukseen tuli paremmat 
sonarit sekä syvyyspommien ja rakettien ampumaalustat, jotka 
mahdollistivat useiden aseiden yhtäaikaisen laukaisun.  
• Hävittäjän iskut ja sensorit olivat parempia mutta nämä aiheuttivat 

ainoastaan tappioita, eivätkä ratkoneet ongelmaa.  

• Sodasta tuli upotusten ja kauppalaivojen välinen rakennuskilpailu. 



• Susilauman torjunta tapahtui suto-tekniikoiden kehittymisellä. 

• Seuraavaksi (1943) kehitettiin tutkalla varustettu merivalvontakone. Tämä 
kone havaitsi pinnalla liikkuvan sukellusveneen, ja pystyi hyökkäämään sitä 
vastaan.  

• Tämä pakotti sukellusveneen liikkumaan pinnalla vain öisin 
(yöhyökkäyskykyä ei lentokoneilla käytännössä ollut). Sukelluksissa oleva 
sukellusvene ei myöskään pystynyt käyttämään radiota. Nämä hidastivat 
sukellusveneiden liikettä ja vaikeuttivat oleellisesti susilauman kokoamista. 

• Tilanne paheni kun saattuetukialukset tulivat käyttöön, sen mukana 
ilmatiedustelun verkko tiheni ja hyvän väijytysaseman löytäminen vaikeutui 
oleellisesti. 

 

 



• Teknisten keinojen lisäksi suto-toiminnan keskittäminen ja 
johtaminen muuttuivat oleellisesti. 

• Radiotiedustelu, agenttitiedot ja havainnoinnit yhdistettiin saman 
johtokeskuksen alle. Tällöin saattuiden reittejä ja saattoalusten määriä 
voitiin säätää tilanteen mukaan. 

• Sukellusvenesota muuttui johtokeskuksien väliseksi taisteluksi, joissa 
viestitiedustelu muuttui oleelliseksi osaksi sekä hyökkäystä että 
puolustusta, koska sukellusvene käyttää radiota ja se voidaan 
paikallistaa… 

• Toinen opetus oli, että sukellusvenesodassa R&D on elintärkeää… 



• Sukellusvenepuolella etsittiin ratkaisuja ilmavalvonnan välttämiseksi. 

• 1) Snorkkeli mahdollisti ajamisen periskooppisyvyydessä dieseleillä (ja 
samalla ladata akkuja). 

• 2) Hydrodynamiikan kehittymisen myötä sukellusveneen muoto mahdollisti 
suuremman nopeuden pinnan alla. 

• 3) Suuri määrä akkuja mahdollisti pitempiaikaisen liikkumisen pinnan alla 
(ilman snorkkeliä) 

• 4) HF purskeradioyhteys esikuntaan 

• Snorkkeli tuli käyttöön laajasti sodan aikana mutta kaikki tekniikat saatiin 
yhdistettyä Type XXI sukellusveneessä, joka ei ehtinyt sotaan. 



Sodan jälkeen 

• Type XXI teknologia levisi sodan jälkeen kaikille suurvalloille. 

• Amerikkalaiset tajusivat että NL alkaisi pian tehdä omia kopioitaan ja 
alkoivat paniikissa kehittää omaa tekniikkaansa. 

• Samalla tekniikkaa kehitettiin sodan kokemusten mukaan: 
• Mikroaaltoalueen tutkien erottelukykyä nostettiin (auttaa snorkelin 

havainnointiin ilmasta) 

• Aktiivisten sonarien suuntauskykyä parannettiin. 

 



Sonartekniikan vallankumous 

• Vallankumouksellinen keksintö oli kuitenkin alunperin mereen 
pudonneiden lentäjien etsintään kehitetty passiivinen 
sonartekniikka. 

• Testeissä oli havaittu, että hyvin syvälle mereen upotettu sonar kykeni 
kuulemaan “rajattoman kaukana” olevan äänen. 

• Toinen havainto oli, että passiivisia sonareita pystyttiin ketjuttamaan, 
joten signaalinkäsittelyllä saatiin parempi kuuluvuus pienellä määrällä 
sonareita (esimerkiksi sukellusveneessä). 

 



• Tällöin muodostuu ASW sukellusvene (Hunter-Killer Submarine, SSK), 
joka on optimoitu suto-tomintaan. 

• Ensimmäiset testit osoittivat nykyaikaisia veneitä vastaavia arvoja (ja tämä 
vuonna 1952). 
• Aktiivisen sonarin kantama oli normaalisti 4000 – 10000m 
• Passiivinen linkitetty sonar pystyi havaitsemaan vihollisen 30nm (55km) päästä! 

• Perustaktiikaksi muodostuu asettaa SSK veneitä riviksi kapeikkoihin (GIUK) 
muodostamaan näkymätön sensoriketju, jota lähestyvä vihollisen 
sukellusvene havaitaan ja asiasta tiedotetaan omille merivalvontakoneille 
radiolla. 
• Kuuban ohjuskriisin aikana USA muodosti tälläisen ketjun New foundlandin kohdalle 

venäläisten sukellusveneiden havainnointiin (1962). 
• Kylmän sodan aikana SSK veneitä käytettiin myös rapotoimaan satamien liikennettä. 



Ydinvallankumous 

• Ydintekniikan rauhanomainen käyttö sotatekniikassa kiihtyi 1950-luvulla, 
kun ydinreaktorin käyttö laivamoottorina tuli mahdolliseksi. 

• Perusajatuksena oli lisätä alusten merellä oloaikaa ja vähentää vaarallisia ja 
hankalia öljytankkauksia merellä. 
• Sodan aikana saksalaisilla oli ollut tankkaussukellusveneitä, jotka lisäsivät 

sukellusveneen kykyä olla toiminta-alueella huomattavasti. 

• Toinen merkittävä tekijä oli neeen sukellusnopeuden nostaminen. 
• Akuilla ajettaessa sodanaikana vedenalainen nopeus oli tyypillisesti 4 solmua. 
• Snorkelia käyttävillä veneillä dieseleillä saavutettiin 8 solmun turvallinen nopeus. 

• Käytännössä rajan asettavat snorkelputken kestävyys (alkaa väristä hyvin paljon nopeuden 
noustessa yli 12 solmun) ja perinteisen sukellusveneen runkoratkaisu (jo sodan aikana 
huomattiin rungon alkavan täristä ja veneen ohjattavuuden katoavan 12 solmun nopeudella). 

• Nykyaikaisissa veneissä on sama ongelma – periskooppia ei voi käyttää 8-12 solmun alueen 
yläpuolella tärinän vuoksi. 
 
 



• Ensimmäinen ydinsukellusvene oli amerikkalainen Nautilus, joka oli 
kuitenkin “perinteinen sukellusvene”. 

• Ydintekniikka ja nykyaikaisempi muotoilu mahdollistivat 24 solmun 
nopeuden pinnan alla. 

• Se ei tarvinnut snorkelia liikkuessaan, joten havaittukin vene saattoi 
olla niin syvällä ettei perinteiseen (20m asetukseen suto-aseilla 
voimut luottaa). Jouduttuaan hyökätyksi se pakeni kolmiulotteisesti 
lentäen kaasu pohjassa, jolloin hävittäjillä oli vaikeaa seurata ja 
torpedoilla oli vaikeaa saada sitä kiinni. 
• Sotaharjoituksissa 1955 Nautilos terrorisoi koko valtamerta upottaen 

lentotukialuksia saattoaluksineen. 



• Nautilus mullisti koko merisodan ja pian alettiin miettimään miten 
sen ainoaa heikkoutta alettaisiin käyttää hyväksi… 

• Painevesireaktoreissa (kuten ydinmoottoreissa yleensäkin) reaktorin 
jäähdytykseen käyteten veden ensiöpiiri käyttää pumppuja veden 
kierrätykseen.  
• Käytännössä veneen pumput ovat päällä koko ajan, mikä luo kauppalaivan 

raskaita diesel-moottoreita vastaavan äänen veneen liikkuessa ja ollessa 
paikallaan. 



• Käytännössä kaikki “nykyaikaiset” suto-tekniikat perustuvat 
Nautiluksen (1950-luvun uhka) torjuntaan… 

• 1) Merialueen valvonta muuttui viestitiedustelusta passiiviseen 
sonariin, joka kuuntelisi laajoja merialueita (SOSUS).  

• 2) Ydinreaktorin asennus SSK veneeseen ja sen hiljentäminen 
mahdollistaisi SSK:n kuuntelun lisäksi myös hiipiä ja tappaa. 

• 3) Ilmavalvonta siirtyisi SOSUS verkon havaitseman sukellusveneen 
paikantamiseen pudottamalla lentokoneestä kertakäyttöisiä sonareita 
(sonopoiju) 



Ocean Surveillance 

• Merivalvonta (ocean surveillance) perustuu pitkälti samoihin 
tekniikoihin kuten 2MM aikana. 

• CIA:n raporttien mukaan kuuntelutiedustelu, agenttien tiedot 
lähtöajoista, satamista lähtevien ja palaavien alusten (ja saattoalusten 
toimintatapojen seuraaminen) sekä lentotiedustelu (ja satelliitit) 
satamien tilanteista ovat yhä kurantteja tekniikoita. 

• Uutena mallina kehitettiin passiivinen SOFAR sonarjärjestelmä 
(SOSUS). Siinä meren pohjaan asetettiin pitkä rivi kuuntelulaitteita ja 
pyrittiin nappaamaan kaikki meressä olevat äänet.  



• SOSUS perustuu hyvin matalien äänien kuunteluun ja se vaatii paljon 
digitaalista signaalinkäsittelyä (ja tietokoneita ja miesvoimaa). 

• Alunperin yksi SOSUS asema pystyi havaitsemaan 100nm (180km) 
etäisyydeltä mutta signaalinkäsittelyn paranemisen myötä havaintoetäisyys 
parani koko ajan. 
• Vuonna 1958 Nautilusta pystytttiin seuraamaan koko sen Atlantin ylityksen ajan 

Eurooppaan sijoitetulta asemalta. 
• Myöhemmin korkeataajuukisempia ääniä, kuten potkurin pyörintä voitiin seurata. 

• SOSUS järjestelmän suurin ongelma oli sen havaintoasemien tarve. Hyvä 
seuraaminen vaatii monen aseman yhteistyön ja järjestelmällä on 
katvealueita.  
• Vääriä hälytyksiä tuli koko ajan. 



• SOSUS verkko muuttui lopulta maailmanlaajuiseksi. 

• Käytössä oli ainakin 36 asemaa Atlantilla, Intian Valtamerellä ja 
Tyynellä Valtamerellä. 

• SOSUS toimi periaatteessa kaikilla alueilla, missä meri oli syvä. Se 
toimi varsinkin kapeikoissa kuten Tanskan salmet ja 1960-luvulta 
lähtien koko GIUK oli peitetty SOSUS seurannalla. 
• Neuvostoliittolainen HEN luokan sukellusvene havaittiin jo 1963 GIUKissa. 

• SOSUS toimi myös lännen tiedustelua tukevana järjestelmänä ja 
kuumissa paikoissa ennakkovaroitusjärjestelmänä rauhan aikana.  

 



Meri 

• Sukellusveneet toimivat merellä (70% planeetasta): 

• Sotilaallisessa mielessä merkittävin asia on mannerjalusta (12.5% 
planeetasta), joka ulottuu useiden kymmenien kilometrien päähän  
rannikosta. Keskisyvyys on 130m. Lähes kaikki ihmisen toiminta 
tapahtuu 100km päässä merestä rannikolla ja suurin osa kaupallista 
toimintaa tapahtuu mannerjalustalla. 

• Tämän jälkeen meri syvenee muutamasta asteesta aina lähes 
äkkisuoraan pudotukseen asti merenpohjan ollessa 3700m 
syvyydessä. Tällä alueella on useita vuorijonoja. 

•  Tämän lisäksi löytyy hautavajoamia, joiden syvyys on ainakin 6km. 



• Meri (70% planeetasta) ei ole vettä vaan paakkuista suolavelliä, joka 
vaikuttaa oleellisesti sensoreihin. 

• Merta on hyvin vaikea läpäistä useimpien energiataajuuksien avulla. 
• Blue-green laser taajuudet ovat mahdollisia 

• Ääni on helpoin ja pitkäkantamaisin. Äänen nopeus on noin nelinkertainen 
vedessä. 



• Äänen käyttäytymiseen vaikuttaa lämpötila ja meren 
lämpökerrokset: 

• Pintakerros on kymmeniä metriä tropiikissa, 100 metriä arktisilla 
alueilla. Tämän jälkeen lämpötila putoaa nopeasti (thermocline) ja 
lopulta saavuttaa pysyvästi kylmän (noin +4 Celsius) lämpötilan. 

• Pysyvä Thermocline on tropiikissa 300-400 metriä syvällä ja arktisilla 
alueilla 500-1000 metriä. 

• Tämän yläpuolella on vuodenaikojen mukaan liikkuva kerros sekä mahdollisesti jopa 
yö/päivä sykliä seuraava kerros. 

 

 



• Meren suolaisuus vaihtelee paljon. 

• Suolaisuudella on merkitystä sukellusveneen tasapainon ja kellunnan 
kannalta sillä puhtaassa vedessä sukellusvene liikkuu syvemmällä kuin 
suolaisessa vedessä. 
• Sukellusveneen operoinnissa tälläiset alueet (vuonot, jokien edustat) on 

mietittävä huolella ettei alus kynnä pohjaa. 

• Sukellusveneen operoinnin kannalta poikkeuksellisen vaarallisia ovat 
tilanteet, joissa veden suolaisuus ja meren lämpötila muttuvat 
nopeasti. Tämä voi luoda merenalaista turbulenssia, jolloin vene voi 
uida paljon syvemmällä kuin luullaan. 

• Suolaisuus vaikuttaa äänen käyttäytymiseen vain vähän. 



• Paine kasvaa mentäessä syvemmälle. 

• Paine vaikuttaa sukellusveneen rakenteeseen ja kuinka syvälle sillä voi 
sukeltaa. Liian syvälle sukellettaessa painerunko tuhoutuu ja alus 
uppoaa. 

 



• Merenpohjan muoto ja koostumus ovat erittäin tärkeitä sukellusveneen 
kannalta. 

• Sukellusvene voi piiloutua kokonaan sonarilta laskeutumalla pohjaan ja 
olemalla yksi muoto monien muiden muotojen seassa.  
• Sukellusvene voi olla “kukkulan takana” 

• Merenpohjan sameisuus ja pehmeys vaikeuttavat myös sonarin toimintaa. 

• Avomerellä ja arktisen napajään alla liikkuvat veneet eivät tarvitse tätä 
tietoa paitsi palatessaan takaisin mannerjalustalle. 
• Tämä koskee yleensä ohjusveneitä, jotka pyrkivät olemaan erittäin vaikeita havaita. 

• Hyökkäyssukellusvene tarvitsee tätä tietoa, koska se etsii hyviä piilopaikkoja, joissa 
vihollienn voi lymyillä. 



• Merenpinta muuttuu sään vaikutuksesta. 

• Tärkein vaikutus on sonopoijujen toiminta, joka vaikeutuu oleellisesti 
kovassa aallokossa: 
• Aallot ja merivirrat ja tuuli liikuttavat poijuja, joten tarkkuus kärsii. 
• Joissain tilanteissa liikkuva sonopoiju voi osoittaa paikallaan olevan veneen 

liikkuvan 180 astetta väärään suuntaan. 

• Kova aallokko estää myös helikoptereita käyttämästä mereen 
upotettavia sonareita sekä laivoja nostamasta ja asettamasta 
vedettäviä sonareita. 

• Myrsky usein sekoittaa meren lämpötilan luoden turbulenssia 
thermoclineen ja vaikeuttaen sonarin toimintaa huomattavasti. 



Sonartekniikkaa 

• Tästä kaikesta johtuen ääni ei etene suoraan meressä vaan se 
kaartuu Snellin lain mukaan. 

• Meressä on konvergenssivyöhyke (convergence zone), jonka läpi 
pinnalta luotu ääni ei ulotu voimakkuudestaan huolimatta. 
• Ilmiö havaittiin jo 2MM aikana kun sotalaivat eivät pysty huomaamaan “ihan 

lähellä olevaa” sukellusvenettä vaikka sonar paukutti täysiä. 

• Näin ollen laivan lähellä on AINA kuolleita alueita ja kulmia. 



• Aktiivisen sonarin toimintaan vaikuttaa myös merenalaisten 
lämpökerrosten muutokset, joita ei voi käytännössä kunnolla 
ennustaa. 

• Koska lämpökerros on käytännössä “pilvi”, voi sukellusvene sukeltaa 
siihen tai sen läpi ja piiloutua etsijöiltään, jotka voivat olla toisessa 
lämpökerroksessa vaikka olisi lähellä. 

• Käytännössä sukellusvene syvyyttä muuttamalla voi näin ollen 
piiloutua vaikka toisen pitäisi järjen mukaan “nähdä se”. 
• Painotus on sanalla “voi”, koska lämpökerrosten havainnointi ja liikkuminen 

riippuu myös vastustajasta. 



• Upottamalla aktiivinen sonar riittävän syvälle (tuhansia metrejä), 
palaa ääni pinnalle jonkin matkan päässä. 

• Tämä konvergenssivyöhyke on rengasmainen ja se tapahtuu 38nm 
(70km) päässä tropiikissa 40km päässä arktiksella merellä ja 
Välimeressä.  
• “Renkaan leveys”, jossa liikkuvan maalin voi havaita on noin 5-10% 

etäisyydestä. 

• Sama toimii myös toisin päin, eli syvällä oleva kuuntelija nappaa 
lähellä pintaa liikkuvan veneen tai laivan passiivisesti… 



• Syvällä olevan kuuntelijan konvergenssivyöhykkeen leveyteen ja 
etäisyyteen vaikuttaa ratkaisevasti: 
• Kuinka syvä meri on? Matalassa meressä akustiikkaan vaikuttaa ratkaisevasti 

merenpohjan muodot. Kova kalliopohja kimmottaa äänen hyvin mutta 
liejuinen, hiekkainen tai mutainen pohja vaimentaa ääntä ratkaisevasti. 

• Kuinka äänekäs meri on? Meressä elää kaikenmaailman elukoita, jotka 
uikuttavat koko ajan. Merenalaiset tulivuoret voivat sotkea laajojen alueiden 
kuuntelun. Tämä häiritsee passiivista kuuntelua huomattavasti. Lisäksi 
kauppalaivat kuulostavat ihan sukellusveneiltä. 

 

 

 

 



• SOSUS kaltainen ratkaisu löytyy lähes kaikilta rannikkovaltioilta, 
joskin pienemmässä skaalassa. 

• Tyypillisesti merivalvontaa varten kylvetään rannikolle hydrofoneja 
(passiivisia sonareita), joita kuunnellaan. 
• Venäläiset eivät koskaan kehittäneet omaa SOSUS järjestelmään mutta 

kylvivät satamiensa eteen hydrofoneja rannikon suojaukseen. 

• Toinen tekniikka on käyttää hyväksi tosiasiaa, että sukellusvene on 
suuri liikkuva (ja magneettinen) metallikappale.  
• MAD (Magnetic Anomaly Detector) nappaa magneettikentän muutokset ja 

antaa näin hyvän tiedon missä ja million sukellusvene hiipii rannikolla. 



• SSK kehittyi nykyaikaiseksi ydinsukellusveneeksi. 

• Periaatteessa yhdistämällä hyvä passiivinen sonar (SSK), tutkimalla miten 
sukellusveneen runko saataisiin mahdollisimman manööverikykyiseksi 
(Nautilus oli enemmän juna kuin auto) ja tutkimalla sukellusveen 
hiljentämistä.  
• Tämän paketin huomattiin soveltuvan vallan mainiosti niin suto-tehtäviin kuin pinta-

alustenkin tappamiseen. 

• Koska tälläinen ydinsukellusvene on monikäyttöinen (multirole) vene, 
annettiin sille termiksi yksinkertaisesti SSN tai joskus Attack submarine eli 
hyökkäyssukellusvene). 

• Ensimmäinen menestynyt SSN oli amerikkalainen USS Thresher luokka 
(1963). 

 



Sukellusveneen rakenne 

• Sukellusveneen rakenne määrittää sen nopeuden: 

• 2MM aikainen “veitsimäinen” kapea runko ei ole stabiili suurilla 
nopeuksilla (12 solmua). 

• Samantapainen USS Nautilus menetti stabiiliutensa yli 20 solmun 
nopeudella valtavasta tehostaan riippumatta. 

• Koesukellusvene USS Albacore kykeni 33 solmun nopeuteen 
käyttämällä kyyneleen muotoista runkoa. 

• Käytännössä  nykyään käytetään sikarin muotoista ei aivan 
optimaalista runkoa, koska se on halvempi rakentaa ja se on melkein 
yhtä hyvä kuin Albacoren malli. 

 

 



• Taktisista tekijöistä tärkein on toimintasyvyys. 
• Nyrkkisääntönä mitä syvemmällä liikutaan sen turvallisempaa on, sillä 

veneen ja havaitsijoiden välissä on mahdollisimman paljon merivelliä ja 
lämpökerroksia. 
• Oikeat sukellussyvyydet ovat salaisia mutta oletettuja testisyvyyksiä on: Los Angeles 

(300m), Rubis (300m), Victor III (400m), Sturgeon (400m) 
• Sukellusveneen murskaantumissyvyys on operatiivinen syvyys x1.5 - 2 
• Sukellusveneen toimintasyvyyteen vaikuttaa erityisesti oletettu toiminta-alue ja 

tarvikkeiden kulutus (joka vaikuttaa kelluvuuteen). Runko taipuu kasaan syvälle 
sukellettaessa, joten järjestelmät eivät saa olla kiinni vastakkaisissa seinissä (jotteivat 
ne mene poikki). 

• Järjestelmien sijoitus vaikuttaa veneen stabiiliuteen kulkusuunnassa. Huonosti stabiili 
vene saattaa nousta pinnalle vahingossa. Hyvin noloa rauhanaikana ja 
hengenvaarallista sodan aikana. 



• Näkymättömiä mutta tärkeitä rungon optimointiasioita löytyy 
hydrodynamiikasta kitkan minimoinniksi. 

• Veneen pinnan ja potkurien hionta vähentää kitkaa (ihan tärkeää) 
mutta myös sukellusveneen kulumista ja vaikeuttaa havainnointia. 
• Kulunut sukellusvene luo äänipiikkejä esimerkiksi turbiinin vaihteiston ollessa 

epäsynkroninen. 

 



• Havaittavuuden kannalta moottoriratkaisujen hiljentäminen on vaikeaa: 

• Painevesireaktorilla voidaan pumppuja käynnistää ja sammuttaa tarpeen 
mukaan. Reaktori voidaan myös tarpeen vaatiessa sammuttaa (käynnistys 
vie aikaa 15 minuuttia?).  
• Nestemäistä metallia käyttävillä järjestelmilla sammutus mahdoton. 

• Koneisto voidaan asettaa kehtoon, jotta värinä ei siirry runkoon. 

• Potkurissa voi olla jopa 7 sirppimäistä lapaa. Potkuri voidaan myös korvata 
vesisuihkumoottorilla (Trafalgar). 

• Akkuratkaisuissa joudutaan usein tekemään valinta turvallisen ja varman ja 
helposti käsiteltävän (lyijyhappo) ja eksoottisempien vaihtoehtojen (hopea-
sinkki tai hopea-cadmium) välillä. 



• Eksoottisempia moottoriratkaisujakin on kokeiltu: 

• Walther moottoria on kokeiltu muutaman vuosikymmenen välein 
tuloksetta. 
• Veryperoxidi on räjähdysherkkä. 

• Brayton cyckiä käyttäviä moottoreita ja Stirling moottori eivät tarvitse 
lisähappea mutta niistä tulee saastetta, joka voidaan havaita. 

• MHD (magnetohydrodynamic) ja EMT (electrodynamic) moottorit. 
• Hyvin suuria ja raskaita mutta erittäin hiljaisia moottoreita. Vaativat massiivia 

määriä energiaa. 

• Polttokennot ovat parhaat tulevaisuuden moottorit? 

 
 



• Veneen ohjattavuuteen vaikuttaa se ohjaussiivet. 

• Läntisissä veneissä etusiivekkeet on usein asetettu torniin, jotta veneen 
runko olisi mahdollisimman kapea (tärkeää satamassa). 
• Paksun napajään läpi mentäessä tornissa oleva ohjaussiiveke voi vaurioitua. 

• Takasiivekkeet ovat nykyään risti mutta Albacoren käyttämä X on paras 
ohjattavuuden kannalta. 
• Sirppimäinen ohjaussiipi on jo käytössä… 

• Nyrkkisääntönä lyhyt muoto on paras ohjattavuuden kannalta mutta 
hankala rakentamisen kannalta (Albacore). 

• Nykyaikainen vene kääntyy asteen sekunnissa ja kääntyy 4 sukellusveneen 
mitan aikana. 

 

 



• Itse runkoratkaisun jälkeen päästään miettimään painerunkoa. 

• 1) Yksirunkoinen on perusratkaisu (Los Angeles) 

• 2) Satulatankissa (Oberon) sukellustankit on asennettu painerungon 
ulkopuolelle. Tekniikan etuna on, että osaan sukellustankkeja voidaan 
lastata polttoainetta. Tämä on vaarallista vikatilanteissa mutta heikompi 
turvamarginaali on hyväksyttävää sota-aikana. 

• 3) Kaksoisrungossa () painerungon ympärillä on toinen runko. 

• 4) Monirunkoinen (Dolfijin) mahdollistaa monen hyvin pienen rungon 
käytön. Tällöin miehistö ja tekniikka erotetaan toisistaan omiksi 
painerungoiksi. Tällöin on helppo rakentaa syvälle pääsevä vene. 
• Toisaalta monirunkoalukset ovat kalliita rakentaa. 

 



• Sukellusvene on helvetillinen paikka asua. 

• Vain automaatio auttaa. 
• 1) Rannikkosukellusveneissä: 

• Ruotsalainen Västergötland (1980-luku): 24 henkeä 

• Perulainen Dos de Mayo (1950-luku): 40 henkeä 

• 2) Valtamerisukellusveneissä: 
• Hollantilainen Walrus (1980-luku): 50 henkeä 

• Amerikkalainen Tang (1940-luku): 86 henkeä 

 



SUTO ilmasta 

• Myös ilmatoimintaan perustuva suto kehittyi. 

• 2MM jälkeen perustekniikkana oli saada aluksi joko maista tai laivasta 
mahdollisimman tarkka paikannustieto.  

• Tämän jälkeen lentokone kierti aluetta kunnes havaitsi snorkelin 
tutkallaan ja tämän jälkeen pudotettiin joko syvyyspommi tai 
myöhemmin akustisesti hakeutuva torpedo. 

• Tekniikka toimi erittäin hyvin sillä sukellusveneillä ei ollut juuri mitään 
keinoja havaita hyökkäävää lentokonetta. 
• Tärkein asia oli parantaa tutkia mutta isoissa pommikoneissa, joista tehtiin 

merivalvontakoneita tilaa riitti isollekin kalustolle. 



• Sonopoiju tuli käyttöön SOSUS verkon heikkouksien myötä. 
• SOSUS kertoi vain ennakkovaroituksen. 
• Tämän jälkeen toimittiin seuraavasti: 

• Jezebel moodissa pudotettiin alueelle passiivinen moneen suuntaan kuunteleva 
sonopoiju (sodan aikana testatut sonopoijut kuuntelivat vain yhteen suuntaan). 
Sonopoijun etu oli suuri passiivinen kantama, joten pudottamalla rivi saatiin 
sensoriaita, jonka läpi sukellusvene todennäköisesti menisi. 

• Jezebelin älähtäessä tiedettiin melko hyvin missä pain vene liikkui ja sitten siirryttiin 
Codar moodiin. Nyt pudotettiin passiivisia sonopoijuja pareittain tarkasti määrätyllä 
etäisyydellä. ¨kahden parin jälkeen saatiin melko selvästi kulma, mikä yhdessä 
poijujen etäisyyden kanssa toisistaan antoi sukellusveneen sijainnin. Tarvittaessa 
pareja pudotetaan lisää ja joku nappaa. 

• Codarin paikannuksen jälkeen siirryttiin Julie moodiin, jolloin pudotettiin 
harjoitussyvyyspommeja kunkin Codar poijun vieressä kunnes sukellusveneestä 
kimpoava kaiku ilmoitti sukellusveneen paikan tarkasti. 



• Jezebel/Codar/Julie menetelmä oli suto-lentokoneiden 
ensimmäinen perustekniikka.  

• Perusheikkous oli aluksi Codar. Codarin ilmoittama sijainti laskettiin 
käsin (yöllä meluisassa lentokoneessa) joten virheitä riitti. 
• Samoin rotulipanosten pudottelu yöllä oli vaarallista. 

• Järjestelmä toimi avian erinomaisesti dieseleiden avulla liikkuvaa 
sukellusvenettä etsittäessä mutta akuilla liikkuvaa venettä 
järjestelmällä ei löydetä. Tällöin magneettisuuteen perustuva sensori 
(ja hyvä onni) ovat tarpeen. 

 

 

 



• Jezebel/Codar/Julie menetelmää käytettiin 1960-luvulta alkaen 
myös laivojen suto-tehtävissä. 

• Perusideana oli pakottaa lentokoneiden etsinnällä sukellusvene 
kaartamaan pois tai sitten siirtymään snorkelin käytöstä lymyilemään 
syvälle. 

• Hävittäjä höyryäisi sitten suurella nopeudella alueella ja haravoisi 
merialuetta aktiivisella sonarilla kunnes vene löytyisi. 
• Tekniikka toimi oikein hyvin dieselsukellusveneitä vastaan. 



• Sotalaivojen ja saattueiden suojelun ongelmaa pyrittiin ratkomaan 
seuraavasti. 

• Saattueet (ja lentotukialukset yms kohteet) suojattiin kaksinkertaisella 
renkaalla. 
• Sisärenkaassa olevat sotalaivat ajavat siksakkia keilaten jatkuvasti aktiivisilla 

sonareilla ympäristöään. 

• Ulkorenkaassa oli yksittäisiä sotalaivoja, merivalvontakoneita ja/tai 
sukellusveneitä, jotka muodostaisivat kuunteluasemia. Etäisyyden ollessa 
suuri saattueen melu ei häiritsisi niiden passiivista sonarin käyttöä. 

 



• 1960-luvun kuluessa Lännen merisodankäynti rakennettiin SOSUS-
järjestelmän ympärille. 

• SSN sukellusveneet olivat edessä Norjanmerellä toimien itsenäisesti ja 
SOSUS tietoa oli käytössä vähän. Tämä toimi hyvin sillä viestiliikenne 
sukellusveneille oli aina hankalaa. 

• Kapeikoissa SOSUS oli hyödyllinen ja sen tiedoilla ohjattiin tiukan 
tarkasti laivojen ja lentokoneiden yhteistä suto-toimintaa. Tämä tomi 
hyvin sillä laivat ja lentokoneet kävivät jatkuvaa radiotoimintaa. 

• Tiedustelupalvelujen noituus (ja muut saatanalliset menot) käyttivät 
SOSUS:ta myös hyväkseen vihollisen liikkeiden ennustamiseen... 



• SOSUS oli lännen suuri etu mutta aluksi riitti ryppyjä rakkaudessa... 

• Teknisesti järjestelmää päivitettiin koko ajan ja sen teho ja tarkkuus 
paranivat huomattavasti. 

• CIA/NSA akselilla oli jatkuva riita NATO:n merivoimien kanssa paljonko 
taktista tietoa annetaan sotilaille ja pitäisikö koko SOSUS-verkon olla 
selkeästi “tiedustelujärjestelmä”. 
• SOSUSta kohdeltiin kuin 2MM aikana ULTRA-järjestelmää. Joukoille annettiin 

usein selvästi vähemmän tietoa kuin olisi voitu jo muutenkin. 

• 1970-luvulla mietittiin SOSUS tietojen antamista merentutkijoille 
(joka olisi varmastikin antanut vinkkiä venäläisille järjestelmän 
tehokkuudesta). 

 



• Sukellusvenepuolella länsi keskittyi sukellusveneittensä 
hiljentämiseen ja toisaalta parempiin sensoreihin. 

• 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla käyttön tulivat vedettävät 
passiiviset sonarit. 
• Tälläinen järjestelmä kärsii vähemmän sukellusveneen omasta melusta. 

• 1970-luvulla lännen etu tuli niin suureksi että oli mahdollista seurata 
venäläisiä sukellusveneitä huomaamatta. Hiljainen vene siirtyi 
sukellusveneen taakse kuolleeseen kulmaan, joka muodostui veneen 
potkurien pyörinnästä johtuvista kuplista. 
• Venäläisten veneiden kiinniototsta ja seurannasta tuli lopulta “rutiinia”. 



• Lentokoneisiin perustuva suto ottikäyttöönsä Jezebel/Difar 
järjestelmän, joka on nykyäänkin käytössä. 

• Uusi tekniikka oli seuraava: 
• 1) SOSUS antoi ennakkovaroituksen. 

• 2) Jezebel moodissa pudotettiin edelleen tarpeen mukaan passiivisia 
sonopoijuja ja odotettiin kuka/mikä koukku nappaisi. 

• 3) Difar moodissa pudotettiin muutama passiivinen sonopoiju, joiden 
passiivinen mittaus oli kylliksi tarkka että suunta voitiin ottaa selville. Kun 
laskut tehtiin vielä nykyaikaisilla tietokoneilla, tuli tieto heti käyttöön. 

 



• 1970-luvulla Länsi otti lopulta käyttöön seuraavan menetelmän 
Neuvostoliittolaisten Hotel ja Yankee ohjussukellusveneiden 
metsästämiseen. 

• 1) SOSUS ilmoitti ennakkovaroituksen ja hiljainen vene vektoroitiin 
oikeaan aikaan ja paikkaan esikunnen toimesta (tiedustelutiedon 
mukaan). 

• 2) Vene otettiin seurantaan ja lännen SSN seuraisi venäläistä 
ohjusvenettä mahdollisimman pitkään (lopulta jopa koko 
partiomatkan ajan!!). 

 



• Pinta-aluksien sukellusveneen torjunta mullistui suto-helikopterien 
myötä. 

• 1) SOSUS toimitti ennakkovaroituksen 
• 2) Merivalvontalentokoneet havaitsivat sukellusveneen 
• 3) Helikopteri kiisi kaikalle paljon laivaa nopeammin ja otti veneen 

seurantaan kaapelilla mereen laskettavan sonarin avulla. 
• Ennen sukellusvene kadotettiin helposti merivalvontalentokoneen 

joutuessa lähtemään polttoaineen loppuessa ja/kun hävittäjä ei ehtinyt 
paikalle seuraamaan venettä. 
• Tekniikka oli murhaa akkukäyttöisille veneille, sillä ilmauhan pakoilu poltti akut 

loppuun nopeasti.  

• Suto-kopteri korvaa myös aktiivista sonaria käyttävää pinta-alusta 
saattueen sisärenkaassa… 



Jos suursota syttyy… 

• CIA:n raportti “The Soviet Attack Submarine force and Western Sea 
Lines of Communication” (September 1978) valottaa missä mentiin: 

• NL sukellusveneistä vain 10% oli normaalisti rauhan aikana kotivesien 
ulkopuolella (esimerkiksi Atlantilla). Sodan aikana (tai ainakin sen 
alussa) NL kykenisi pitämään 60% sukellusveneistään merellä. 
• Tyypillisessä sukellusveneessä oli 6 putkoa ja 22 torpedoa mutta 

merimaaliohjuksin varustussa veneessä torpedoja oli vain puolet tästä. 

• Hillittömän kalliita merimaaliohjuksia ei käytettäisi kauppalaivoihin vaan 
sotalaivoihin. 



• Länsi pyrkisi vaikeuttamaan NL toimintaa ohjaamalla atlantin ylittävän 
liikenteen eteläiselle reitille (joka vie Iberian niemimaalla). Saattueet 
voisivat sitten ajaa joko Englannin kanaaliin/Biskajan Lahdelle tai 
Gibraltarin salmen kautta välimerelle. 
• Tämä minimoi kapeikot, koska koko Länsi-Eurooppa satamineen on NATO:n 

käytössä ja venäläiset eivät voi rakentaa susilaumaa yhdelle alueelle. 

• NATO oletettavasti upottaisi kaikki NL kauppalaivat ja sotilasalukset ja 
pommittaisi kolmansia maita, joissa on NL satamia ja ankkuripaikkoja. 
• Sukellusveneitä ei siis voitaisi salaa huoltaa ja torpedoja ladata lähellä länttä 

olevissa turvapaikoissa. 



• 2MM kokemusten mukaan sotapartiolta tullut sukellusvene vaatii 25 
päivän pituisen huoltoajansatamassa. Lisäksi 7-8 sotapartion jälkeen 
sukellusvene on niin hajalla, että se vaatii hyvin pitkän korjausajan 
telakalla. 
• Rauhan aikana Amerikkalainen ohjussukellusvene (joka menee prioriteetissä 

kaiken muun huollon edelle) vaatii 32 päivää huoltoa. 

• Neuvostoliittolaisten tehokkuutta ei tiedetä mutta rauhan aikana telakalla 
tehty ydinsukellusveneen pitkä huolto vaatii 3 vuotta (amerikkalaisilla vain 
puolet tästä). 

 



• NL torpedojen luotettavuuden oletetaan olevan hyvä (85%) mutta 
venäläinen doktriini suosittaa hyökkäyksiä mahdollisimman kaukaa 
tappioiden välttämiseksi.  

• Venäläinen doktriini painottaa myös ampumaan saattoaluksia, jotka 
ovat kauppalaivoja huomattavasti vaikeampia maaleja. 
• NATO:n sukellusveneillä ohjaamaton torpedo osuu 50% todennäköisyydellä 

2km päästä. Venäläisillä ei tuolloin ollut maaliinhakeutuvia pintamaaleja 
vastaan suunniteltuja torpedoja! 

• NL ampuessa tätä kauempaa olisi osumatodennäköisyys ehkä 25% tai 30% 
(olettaen venäläisten olevan hyvin koulutyettuja).  

• Tällöin kunkin hyökkäyksen lopullinen tuhoamistodennäköisyys on 25% (hyvin 
yläkanttiin). 

 



• Sukellusveneet voidaan vektoroida susilaumaksi käyttämällä 
elektronisen tiedustelun sekä merivalvontaan tarkoitettuja 
tutkasatelliitteja. 
• ELINT vaikeutuu huomattavasti sodan aikana kun NATO alkaa kontrolloida 

elektronista jalanjälkeään. 

• Tutkasatelliitin erotuskyky on niin huono ettei se osaa etsiä arvokkaita saaliita 
saattueista vaan kaikki maalit ovat samanarvoisia. 

• Tiedustelutieto kierrätetään Moskovan kautta, kuinka nopeasti tieto saadaan 
sitä tarvitseville sodan aikana? Tämä vie aikaa todennäköisesti useita tunteja, 
joten tekniikka olisi yhtä nopea kuin 2MM aikainen. 

 

 



• NATO:n merikuljetusten määrä on valtava: Ensimmäisen kuukauden 
aikana 300-400 kauppa-alusta lähtee Eurooppaan ja seuraavana 
kuukautena 500 lisää. Noin 1000 lisää tarvitaan seuraavina 
kuukausina joten 90-120 päivän aikana 1000 laivaa purjehtisi Atlantin 
yli. Kaupallisia kuljetuksia tapahtuisi ehkäpä 2000 lisää. 
• NATOlla on kaikkiaan käytössä 5000 sotilaskuljetuksiin sopivaa kauppalaivaa 

• Neuvostoliiton olisi pyrittävä haittaamaan ainakin 25% aluksista, että 
sillä on todellista merkitystä sodan kannalta. 
• CIA:n simuloinneissa worst case oli 4.7% 120 päivän aikana 

 



• Sukellusvenetoiminnan kannalta kiinnostavia tietoja ovat seuraavat 
nyrkkisäännöt: 
• Saattueet liikkuvat eteläisiä reittejä, joten taistelualue on azorien ja Biskajan 

lahden länsipuoliset alueet. 

• Sukellusvene ampuu yhden maalin päivässä 15 päivän ajan toiminta-
alueellaan. 
• Yksi torpedo tuhoaa yhden kauppalaivan. 

• Sukellusvene lopettaa toiminnan ammuttuaan torpedonsa pois mutta se 
jättää 2 torpedoa ampumatta itsepuolustukseksi kotimatkaa varten. 



• Sukellusveneen sotapartioiden välissä kuluu aikaa 25 päivää huollossa. 
• NL ylläpitää jatkuvasti sukellusveneitä tominta-alueellaan lomittamalla 

sukellusveneittensä lähtöjä. 

• NL sukellusvenetukikohtiin ei hyökätä ja NATO ei häiritse toimintaa (vaikea 
uskoa tätä oletusta) 

• NATO:n suto-tehokkuus oli seuraava: 
• NATO:n oletettiin tuhoavan NL:n veneistä 20% per sotapartio! 

• 30% ja 50% olivat myös testattuja (täysin mahdollisia jo taisteluja käydään koko matka 
Severomorskista Atlantille ja takaisin) 

• Ydinsukellusveneet liikkuvat 12 solmun nopeudella ja dieselsukellusveneet 5 
solmun nopeudella NATO:n suto-verkon välttelemiseksi (ja 18 ja 8 solmua 
vaihtoehtoisesti) 



• Lännen etu hiljaisissa sukellusveneissä säilyi koko kylmän sodan 
ajan ja siihen pantiin suuria määriä rahaa. 

• Neuvostoliitto pysyi sukellusvenetekniikassa supupolven länttä 
perässä ja todella hiljaisia sukellusveneitä ei tullut kuin vasta 1980-
luvulla. 

• Tekniikka ei kuitenkaan pysynyt paikallaan muissa asioissa... 
• Nopea ja syvällä uiva sukellusvene muodosti uhan lännen aseille (Alfa, Papa) 

• Merimaaliohjuksia sukelluksista ampuvat sukellusveneet (Charlie I, Charlie II) 

• Pitkän kantaman ballistisia ohjuksia ampuvat sukellusveneet (Delta) 



Nopeat ja syvällä uivat sukellusveneet 

• NATO meni sekaisin vuonna 1972 kun venäläiset saivat vesille Alfa-
luokan sukellusveneen, jolla oli 45 solmun huippunopeus ja se 
kykeni sukeltamaan 2000-2500 jalan syvyyteen titaanirunkonsa 
vuoksi. 

• Yhdellä iskulla venäläiset olivat tehneet lännen kaikki suto-aseet 
vanhanaikaisiksi!  

• Sisaralus Papa taas oli merimaaliohjuksia täynnä oleva tappokone 
lentotukialusten metsästykseen. 

 

 



• Totuus kuitenkin oli että Alfa-veneet olivat hillittömän kalliita 
(titaanirungon hitsaus on erittäin hankalaa), huollon puolesta silkkaa 
painajaista (kompakti reaktori käyttö sulaa metallia, joten sitä ei voitu 
koskaan sammuttaa), rakenteeltaan liian ahtaita (koko konstruktio oli 
1950-luvun lopulta) ja aivan liian meluisia (äänisuunnittelu oli huono).  

• Luvattu supersyvyyskin jäi saavuttamatta… 

 

 



Torpedot 

• Tyypillisesti pintamaaleja ja sukellusveneitä vastaan käytettävät 
torpedot ovat olleet erilaisia. 

• Sukellusveneen metsästyksessä käytettävät hakeutuvat ja 
lankaohjatut torpedot ovat äärimmäisen kalliita. Kauppalaivoihin 
kelpaa heikompikin kalusto… 
• Torpedojen luotettavuus on myös kyseenalainen: sekä britit että 

argentiinalaiset kärsivät luotettavuusongelmista 1982. 

• Torpedo on erittäin meluisa! 

• Torpedon perussuunnitteluvaatimus on että nopeuden on oltava x1.5 
maalin nopeus. Nykyisillä torpedoilla saavutetaan 60+ solmua. 



Merimaaliohjuksia ampuvat sukellusveneet 

• Charlie I ja Charlie II sukellusveneet olivat taas selkeästi parempia ja 
toimivampia veneitä kuin edelttäjänsä.  

• Ne oli rakennettu tuhoamaan lentotukialuksia ampumalla erittäin 
raskaita merimaaliohjuksia hyvin kaukaa. Perusideana on yllättää 
maali ja ampua ohjukset turvasta.  

• Lännen vastaus oli rakentaa laivojen suto-rengas vielä suuremmaksi.  
• Laivojen perässä alettiin vetämään passiivisia sonareita, jotka toimivat erittäin 

syvällä, siis eräällä lailla liikkuva SOSUS-järjestelmä. 



• Oikeaksi heikoudeksi osoittautui kuitenkin maalitus: 
• NL ei koskaan saanut valmiiksi merivalvontaan sopivaa satelliittiverkkoa, joten 

GLONASS + tiedustelutietoon perustuva tähtäys ei onnistuisi edes rauhan 
aikana. 

• Merivalvontalentokoneisiin perustuva maalitus taas perustui erittäin 
haavoittuviin raskaisiin merivalvontakoneisiin, jotka olisivat amerikkalaisille 
tukialuskoneille helppoja saaliita. 

• Käytännössä ohjukset piti ampua edelleen samalla tavalla kuin edeltäjienkin 
aikana… 

• Charlie oli vielä hidas, joten sotalaivat pystyivät pakenemaan siltä. 

 



Risteilyohjukset 

• Sukellusveneistä ammuttavia risteilyohjuksia kokeiltiin jo 1950-
luvulla (Regulus). 

• Amerikkalaisten innostus lopahti pian. Ballistinen ohjus oli parempi 
(pitempi kantama) mutta ballistiset ohjukset olivat parempia 
maamaalejen hyökkäykseen.  

• Venäläisten omat järjestelmät optimoitiin (ydin)hyökkäyksiin 
sotalaivoja (erityisesti lentotukialuksia vastaan). 

• Pelin säännöt muuttuivat Tomahawkin tultua käyttöön kun saatiin 
tarkka maamaaleihin kykenevä sukellusveneen torpedoputkesta 
laukaistava konventionaalinen ase. 

 



Pitkän matkan ohjussukellusveneet 

• 1970-luvulla käyttöön tulleet Delta luokan veneiden ohjukset voitiin 
ampua Pohjois-Amerikan kohteisiin napajään reunasta, joten niiden 
ei tarvinnut mennä SOSUS-verkolla suojattujen kapeikkojen läpi. 

• Venäläisille tämä merkitsi pitkää ja kovaa arktisen sodankäynnin 
opettelua sekä veneiden piilottamista napa-alueille ja/tai suojatuille 
alueille oman laivaston taakse sotatilanteessa. 

• Amerikkalaisille taas muodostui dilemma: luovutaanko ohjusveneiden 
seurannasta ja tuhoamisesta vai hyökätäänkö röyhkeästi 
Norjanmerelle ja Barentsinmerelle kun sota alkaa? 

 



• Sukellusveneen vaarallisin ase on ballistinen ydinohjus. 

• Aivan aluksi veneen on tiedettävä missä se on. Navigointijärjestelmä tarkistaa aluksen sijainnin 
radiomajakoilta (LORAN) tai satelliiteilla (GPS/GLONASS) tai tähdistä varajärjestelmänä. Tämä vie 
noin 30 minuuttia. Ennen tämä sijainnin kalibrointi saattoi vaatia ajoittaisen pintaannousun. 
• Mikäli merialuetta ei ole huolellisesti tutkittu ja LORAN ei toimi, voi paikan löytäminen viedä tunteja satelliittia 

odottaessa. Ennakkoon harjoiteltu mukava pesä (vaikkapa napajäässä on kiva paikka odottaa satelliittia. 

• Ohjuksessa itsessään on gyroskooppi, jonka käynnistys vie aikaa 20-minuuttia. Käynnistyksen 
jälkeen gyro on päällä koko partion ajan, joten se käynnistetään jo satamasta lähtiessä. 

• Tyypillisesti vene on noin 20-30 metrin syvyydessä pysähdyksissä (tai pinnalla) ja hieman 
kallellaan (jotta käteen mennyt laukaisu EI tuhoa venettä). Ohjuksien laukaisujärjestelmän 
kuntoonlaitto vie noin 15 minuuttia. Ohjus voidaan tämän jälkeen ampua muutaman minuutin 
kuluttua yksi kerrallaaan ehkä minuutin välein. 

• Ohjus laukaistaan joko paineilmalla tai höyrygeneraattorilla, jolloin ohjus nousee pintaan 
höyrypilven sisällä ja raketti käynnistyy ilmassa. 

 

 



• Itse laukaisukäsky voi viedä aikaa useita tunteja rauhan aikana kun 
vene pyrkii hiipimään syvällä ja nousee periskooppisyvyyteen tai 
asettaa poijun aikataulun mukaisesti.  

• Sota-aikana ohjusvene liikkuu periskooppisyvyydessä, jotta se voi 
laukaista HETI kun Armageddon käynnistetään. 



Sukellusveneiden viestintäjärjestelmät 

• Radioaallot läpäisevät vettä hyvin huonosti, joten radioliikenne joutuu 
käyttämään hyvin matalia taajuuksia. 

• VLF (3kHz – 30 kHz) tyypillinen ratkaisu, jossa sukellusvene käyttää: 
• 1) Perässä vedettävää 500m pitkää antennia. Tämä lisää veneen 

havaintomahdollisuutta, sillä kaapeli väreilee meressä ja tämä luo ääntä.  
• 2) Poijussa olevaa rengasta, jonka syvällä oleva sukellusvene hitaasti kelaa ulos 

hitaalla nopeudella. Poiju lisää veneen havaintomahdollisuutta, sillä poijun voi nähdä 
ilmasta (esim tutkalla). 

• Rannikolle rakennettavat VLF asemien antennit ovat hyvin suuria, erittäin 
haavoittuvaisia ja hyvin kalliita.  
• Amerikkalaisilla on myös TACAMO lentokone, joka toimii VLF releasemana. 

• Se vetää perässään 10km pitkää antennia. Lähettäessään viestiä TACAMO lentää korkkiruuvia, 
joten antennista tulee vertikaalinen.  
 



• ELF (300 Hz – 3kHz) viestejä voidaan vastaanottaa luotettavasti 100m 
syvyyteen mutta on olemassa raportteja, että lähetyksiä voidaan 
vastaanottaa jopa 400m syvyydessä hyvillä järjestelmillä. 
• ELF on käytännössä häirintävarma ja ydinaseiden häiriöt eivät tepsi niihin.  

• ELF tiedonsiirtonopeus on vain 10bittiä minuutissa. 
• 3 kirjaimen viesti vaatiin 15 minuuttia. 

• ELF ei kuitenkaan läpäise avian varmasti vettä 10m syvyydessä saatiin testissä 
3200km kantama ja selvästi syvemmällä etäisyys putosi 850km  

• ELF järjestelmän maa-antennin pituus on 3500-6000 km. 
• ELF järjestelmien maa-asemat ovat valtavan kokoisia antenniviidakoita. 

 



• Sukellusveneen oma yhteydenotto on hengenvaarallista sodan aikana. 

• Nykyaikaisilla veneillä ratkaisu on useimmiten satellittiyhteys (joka voidaan 
havaita muista satelliiteista tai lähellä olevista lentokoneista). 

• Toinen tekniikka on lähettää pinnalle viestin sisältävä poiju, joka nousee 
aikautetusti  pinnalle jättäen sukellusveneelle 15-60 minuuttia aikaa kadota 
alueelta.  
• Nykyaikaisemmissa versioissa pinnalla ja syvällä on lähetin, jonka lähellä oleva vene 

voi keskustella. 

• Sama toimii myös toisin pain. Sonopoiju voidaan rakentaa niin, että se 
laskeutuu syvälle mereen ja lähettää viestiä alueilla oleville 
sukellusveneille. 

 



Tasaveroisia? 

• 1980-luvulla toiminta kiihtyi kummallakin puolella… 

• Venäläiset ottivat käyttöön hiljaisempia veneitä ja harjoittelivat 
vilkkaasti toimintaa Arktisilla alueilla muuttaen pelin säännöt. 
• Victor III oli ensimmäinen hiljaisempi venäläinen vene 

• Akula oli yhtä hiljainen kuin amerikkalainen Sturgeon 

• NATO taas alkoi röyhkeämmin käydä venäläisten omalla takapihalla. 

• Samalla strateginen ajattelu meni uusiksi 80-luvulla kun sekä 
venäläiset että amerikkalaiset alkoivat sijoittaa maahyökkäykseen 
sopivia ydinristeilyohjuksia sukellusveneisiinsä.  
• Nyt SSN muuttui tappaja/henkivartijaksi samalla lailla maalitauluksi… 



• Tälläisiä koiratappeluita saattoi odottaa, sillä huhujen mukaan 
venäläiset alkoivat bastion strategian myötä saattamaan 
ohjusveneitään ydinsukellusveneillään. 

• Tällöin NATO:n vene kohtaisi kaksi venäläistä alusta, joista ohjusvene 
olisi se meluisampi ja saattovene hiljainen, ehkäpä yhtä hyvä kuin 
läntinen. 
• Taktiikkana venäläiset ampuisivat amerikkalaisia pain joko hakeutuvat 

torpedo (jolloin NATO:n on heti katkottava oman torpedonsa ohjauslangat ja 
väistettävä) tai ehkäpä kuuluisan Skhval torpedoraketin, jolloin NATO-veneellä 
on hyvin vähän aikaa reagoida ja kova manööveröintikyky on valttia. 



• Käytännössä kumpikin puoli siis valmistautui käymään 
sukellusveneiden välisen sodan Norjanmerellä, jonka voittaja joko 
pääsee tappamaan toisen saattueet tai ohjusveneet. 

• Amerikkalainen Seawolf on hyvä esimerkki miten tälläisessä 
tilanteessa pärjätään: 
• Taktinen nopeus ja ketteryys ovat paremmat, sukellusveneen oletetaan 

väistelevän kolmiulotteisesti kaksintaistelussa 

• Torpedoputkien määrä on 4 8, joten valmiit ammukset eivät heti lopu. 

• Torpedojakin on varastossa selvästi enemmän. 

 



Nykytila 

• Kylmän sodan päätyttyä ja nykyisen ikuisen rauhan alettua 
sukellusvenesota on hiljentynyt. 

• Sukellusveneillä on yhä enemmän tarvetta olla monipuolinen 
merenalainen lavetti, joka pystyy moneen asiaan. 
• Erityisesti rannikoilla liikkumista halutaan, mikä ei sovi isolle veneelle. 

• Perinteisesti rooleihin on kuulunut: 
• Tiedustelu 

• Erikoisjoukkojen tukeminen 

• Hyökkäys maamaaleihin 
 



Tulevaisuus… 

• Lähettimien ja vastaanottimien erottaminen toisistaan ja digitaalisen 
signaalinkäsittelyn parantuminen mahdollistavat yhä paremman 
tilannekuvan. 
• Voisiko meri muuttua vellistä kirkkaaksi vedeksi? 

• Dronetekniikka on tulossa merisotaan. 

 

 



Summa Summarum 

• Se siitä. Kysymyksiä? 


