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I Luku

Tervehdykset

Puolustusvoimain komentajan tervehdys

Arvoisat Jalkaväen  
vuosikirjan lukijat

Taistelukentän ja teknologian 
kehitys asettaa vaatimuksia 
jalkaväen kehittämiselle, mut-
ta tarjoaa myös uusia mah-
dollisuuksia. Uudet sensorit 
mahdollistavat paremman tilannekuvan 
muodostamisen laajalta alueelta. Asei-
den ja järjestelmien kantamat, tarkkuus 
ja teho kasvavat, ja jalkaväen taistelua 
voidaan paremmin tukea kaukovaikutta-
miskyvyllä sekä suojata joukkoja elektro-
nisilla järjestelmillä. Ratkaisutaisteluissa 
jalkaväki muodostaa tulevaisuudessakin 
iskuportaan ytimen ja taistelee yhteistoi-
minnassa kaikkien aselajien kanssa Puo-
lustusvoimien yhteisten suorituskykyjen 
tukemana. 

Jalkaväen tehtävät ovat poikkeuksetta 
vaativia. Joukkojen suojassa ja hajaryh-
mityksessä toteuttavat siirrot, voiman oi-
kea-aikainen keskittäminen, eteneminen 
epäsuoran tulen ja suora-ammuntatulen 

turvin kosketukseen ja vastus-
tajan lyöminen lähitaistelussa 
asettavat korkeat laatuvaati-
mukset jalkaväen koulutuk-
selle. Tästä syystä joukkojen 
koulutus sisältää monipuolista 
ase- ja ampumakoulutusta, 

fyysistä kuntoa kehittäviä harjoitteita, 
johtamisjärjestelmien käyttökoulutusta, 

Puolustusvoimain
komentaja kenraali  

Timo Kivinen

Uudenmaan prikaati ....................................................................................... 118
Rajavartiolaitos ................................................................................................122
Pohjois-Karjalan rajavartiosto – Turvana rajalla ..............................................123
Lapin rajavartiosto – Asevelvollisten koulutusta haastavissa olosuhteissa ........125
Raja- ja merivartiokoulu – Rajan ammattilaisten ja asevelvollisten kouluttaja .127
Ilmavoimien jalkaväki – suojaa maanpuolustuksen kalleimpia resursseja  
ja taistelee vastustajan erikoisjoukkoja vastaan ................................................129
Vapaaehtoinen koulutus paikallispataljoonien valmiuden rakentamisessa ......134
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Jalkaväen säätiön hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ................138
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ensiapukoulutusta, yhteistyötä panssari-, 
panssarintorjunta- ja kranaatinheitinyksi-
köiden välillä sekä yhteistoimintaa tykis-
tö- ja lennokkiyksiköiden kanssa.

Vaativin ja vaarallisin taistelutapa on 
kohtaamistaistelu. Siinä vastustajan ete-
neminen on pysäytettävä keinolla millä 
hyvänsä. Kohtaamistaistelu edellyttää 
mekanisoiduilta joukoilta hyvää liik-
kuvuutta, panssarin suojaa sekä suurta 
tulivoimaa. Kohtaamistaistelussa meka-
nisoidut joukot rikkovat vastustajan tais-
telujärjestyksen, lamauttavat kärkiyksiköt 
sekä säilyttävät aloitteen vastustajaa no-
peammalla tilanteenarvioinnilla, päätök-

Suomen sotilaallisen puolus-
tuskyvyn ensisijaisena pää-
määränä on muodostaa ennal-
taehkäisevä kynnys sotilaal-
liselle voimankäytölle ja sillä 
uhkaamiselle. Tämä muodos-
tuu kyvystä torjua maahamme 
kohdistuvat hyökkäykset. Keskeisimpiä 
osia ennaltaehkäisyssä ovat suoritusky-
kyiset joukot ja järjestelmät sekä toimin-
taympäristöön oikein suhteutettu val-
mius. Maavoimissa tämä tarkoittaa niin 
valmiuden kuin suorituskyvyn kehittä-
misen viestintää niin Suomen kansalaisil-
le kuin Suomen ulkopuolellekin. 

Puolustusvoimien valmius on joka-
päiväistä. Valmiuden säätelyn vaatimat 
toimenpiteet on kyettävä aloittamaan 
puolustusvoimien hallussa olevalla mate-
riaalilla ja resursseilla. Välitön torjunta-
kyky luodaan käytössä olevilla joukoilla ja 
järjestelmillä. Samalla varaudutaan krii-
sin pitkittymiseen ja maapuolustuksen 
joukkojen lisäperustamiseen. Valmiutta 
säädellään kehittyvän uhkan mukaisesti. 

Ennaltaehkäisevä kynnys ei ole histo-
riallisesti ollut aina riittävä estämään soti-
laallisen voiman käyttöä Suomea vastaan. 
Tällöin torjuntakykymme on joutunut 
koetukselle. Esimerkkinä tästä on Talvi-
sota, jonka päättymisestä tulee vuonna 
2020 kuluneeksi 80 vuotta. Talvisodassa 
taistelimme määrällisesti ja kalustollises-
ti alivoimaisena, mutta silti osa käytössä 
olleesta kalustosta sekä osaaminen ratkai-
sivat taisteluita eduksemme.

Maavoimien komentajan tervehdys

1930-luvun kokeiluharjoi-
tuksissa kehitetty taistelutek-
niikka ja taktiikka sekä tal-
violosuhteiden hyväksikäyttö 
toimivat avaimena ratkaisuun. 
Puutteellista panssarintor-
junta-aseistusta sekä vähäisiä 

panssarivaunuja kyettiin kompensoimaan 
maaston käytöllä sekä tilapäisvälineillä. 
Maaston käyttö yhdistettynä keskeisiin 
tekijöihin, karttaan ja kompassiin sekä 
talvella suksiin ja ahkioon mahdollistivat 
liikkeen tiestön ulkopuolella. Joukkojen 
taistelukyky kyettiin ylläpitämään läm-
mitettävillä teltoilla sekä kenttäkeittimis-
tä saatavalla lämpimällä ruoalla. Näillä 
osa-alueilla tuolloinen vihollinen oli ali-
voimainen.

senteolla, tulenkäytöllä ja ryhmitysmuu-
toksilla. Kohtaamistaistelussa nopeus rat-
kaisee menestyksen. Nopeus saavutetaan 
lukuisissa eri tilanteissa harjoitelluilla ja 
testatuilla vakioiduilla toimintatavoilla, 
jotka hiovat joukon yhteistoimintaa ja tai-
toa toimia yllättävissäkin tilanteissa.

Jalkaväen vuosikirja sisältää asiantun-
temuksella laadittuja artikkeleita edel-
lä mainituista jalkaväen taistelutapaan 
ja teknologiaan vaikuttavista tekijöistä. 
Toivotan Jalkaväen vuosikirjan lukijoille 
antoisia lukuhetkiä sekä menestyksekästä 
tulevaisuutta kaikille jalkaväen kehitys-
työn parissa palveleville.

Maavoimien komentaja  
kenraaliluutnantti 

Petri Hulkko
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Jalkaväki oli viime sotien aikaan 
kenttäarmeijan keskeisin elementti. Ny-
kyään jalkaväen tarve ja asema pääase-
lajina näkyy maavoimien käynnissä ole-
vissa ja lähitulevaisuudessa aloitettavissa 
hankkeissa. Liikkuvuutta kehitetään niin 
uusilla suksilla kuin käynnistyvillä pans-
sariajoneuvo- ja arktisen liikkuvuuden 
hankkeella. Hollannin hankinnan Leo-
pard 2A6 -taistelupanssarivaunut ovat 
saapuneet kokonaisuudessaan Suomeen. 
Panssarintorjuntahankkeet tuottavat uut-
ta suorituskykyä 2020-luvulla.

Talvisotaan verrattuna yksi suurim-
mista kehitysaskeleista on jalkaväen tais-
telijan henkilökohtainen varustus. Kivää-
riaseistuksesta ja asepuvusta on siirrytty 
Taistelija-hankkeen tuottamaan tulivoi-
man lisäämiseen, kehittyneeseen suoja- ja 
kantovarustukseen sekä pimeänäköky-
kyyn. Tätä kokonaisuutta täydentää yh-
teispohjoismainen taisteluasu, jonka testit 
ovat parhaillaan käynnissä Pohjoismaiden 
eri joukko-osastoissa.

Jalkaväkitaistelija oppii parhaiten 
tekemällä. Puolustusvoimat on viime ai-
koina panostanut vahvasti virtuaalisten 
koulutusjärjestelmien kehittämiseen ja 
on ottamassa Koulutus 2020 -ohjelmaa 
laajemmin käyttöön. Koulutusohjelman 
mukainen virtuaalikoulutusympäristön 

käyttö mahdollistaa määrällisesti rajatto-
mien toistojen tekemisen hyvin kustan-
nustehokkaasti. 

Tehokas oppiminen mahdollistuu yh-
distämällä virtuaalikoulutusympäristön 
käyttöön joukkojen käyttämän kaksipuo-
lisen simulaattorin (KASI) mallinnukset 
tulesta ja sen vaikutuksesta. Taisteluti-
lannetta on mahdollista tarkastella järjes-
telmän avulla uudelleen ja katsoa, missä 
onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin. 
Tällöin palaute on hyvin tehokasta ja yk-
silöllistä.

Talvisodassa kalusto ei ratkaissut ko-
konaisuutta. Sama pätee myös nykypäivä-
än; suorituskyvyn muodostamiseksi tar-
vitaan osaava ja motivoitunut henkilöstö 
sekä toimivat käyttö- ja toimintaperiaat-
teet. Tämä on otettava huomioon niin va-
rusmiesten kuin henkilökunnankin kou-
lutuksessa. Kehittämistyön havaintojen 
jalkauttaminen käytännön toiminnaksi 
on tärkeää. 

Kiitän Jalkaväen Säätiötä jalkavä-
en hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. 
Tervehdin Jalkaväen vuosikirjan lukijoi-
ta, tukijoita, yhteistyötahoja ja kaikkia 
jalkaväen ystäviä sekä toivotan parhain-
ta menestystä pääaselajimme, jalkaväen 
sotilaille, kouluttajille ja kehittäjille niin 
kotimaassa kuin ulkomailla.

Teknologisesta kehittymisestä ja toimin-
taympäristön muutoksesta huolimatta, jal-
kaväen rooli on historian saatossa säilynyt 
samana. Jalkaväki on siellä, missä taistelut 
ratkaistaan ja ottaa vastaan taistelukentän 
kovimmat rasitukset. Vaikka muut aselajit 
tukevat jalkaväen taistelua, on jalkaväen 
silti viimekädessä pärjättävä omillaan. On 
tärkeää, että eri tasoilla teemme kukin 
oman parhaamme, että joukkojemme kär-
jestä, jalkaväen iskuportaasta pidetään hy-
vää huolta. Täten varmistamme, että jouk-
kojemme selkärankana toimiva jalkaväki, 
kykenee myös tulevaisuudessa tehtäviinsä.

Maavoimissa on tapahtunut viimeisten 
vuosien aikana merkittävää kehittämistä. 
Olemmekin eläneet vahvaa maavoimien 
vuosikymmentä, jossa jalkaväessä on tehty 
tärkeitä suorituskykyä parantavia materi-
aalihankkeita. Jalkaväen suorituskykyä on 
onnistuttu ylläpitämään turvallisuusym-
päristön vaatimusten mukaisesti ja kehittä-
mistä jatketaan sekä suorituskykyä paran-
netaan kattavasti edettäessä kohti 2030-lu-
kua. Kehitystyön parissa työskentelevät 
ihmiset ansaitsevat kiitokset ja kannustan 
teitä kaikkia edelleen aktiiviseen tutkimuk-
seen ja kehittämiseen, että suomalainen jal-
kaväki etenee kehityksen kärjessä.

Materiaalinen kehittäminen on yksi osa 
kokonaisuutta.  Sotavarustuksen lisäksi tar-

vitaan myös taitoa ja tahtoa. Taito syntyy 
asevelvollisia kouluttamalla ja tahto raken-
tuu hyvän yhteishengen tuloksena. Haluan 
korostaa, että jalkaväen päätyö tehdään 
nimenomaan kentällä, jossa käytössämme 
olevat välineet ja taktiset periaatteet koulute-
taan yksittäiselle asevelvolliselle ja sen myötä 
sodan ajan joukoille. 

Jalkaväen kouluttajilla on myös sodan 
ajan vaativia johtajatehtäviä. Niihin har-
jaannutaan kouluttamalla omaa joukkoa 
ja johtamalla sitä sotaharjoituksissa, tais-
teluammunnoissa sekä myöhemmin ker-
tausharjoituksissa. Kiitän myös kaikkia 
jalkaväen kouluttajia, teette päivittäin ar-
vokasta työtä Maavoimien lisäksi kaikissa 
puolustushaaroissa ja Rajavartiolaitoksessa, 
minkä ansiosta meillä on puolustustahtoi-
nen, osaava ja iskukykyinen kenttäarmeija. 
Muistakaa kestävät periaatteet suomalai-
sen sotilaan johtamisesta taistelussa: pidä 
huolta alaisistasi, johda omalla esimerkillä ja 
johda edestä.

Tutkitusti vahvuutemme ovat kan-
salaisten vahva maanpuolustustahto sekä 
asevelvollisten taso ja kouluttajien korkea 
ammattitaito. Näiden varaan voimme luot-
tavaiseesti rakentaa myös tulevaisuutta. 
Hyvät jalkaväen sotilaat, kukin parhaan-
sa tekemällä meillä on kaikki edellytykset 
menestyä tulevaisuudessa. Olkaa aktiivia 
ja pitäkää huolta sotilaskunnostanne myös 
reservissä.

Jalkaväen vuosikirja 2019–2020 on kat-
tava kuvaus pääaselajimme kehittämisen 
suuntalinjoista sekä koulutuksen painotuk-
sista. Osoitan erityiskiitokset kaikille tämän 
vuosikirjan kirjoittajille ja tukijoille, erityi-
sesti Jalkaväen säätiölle, joka on mahdollis-
tanut Jalkaväen vuosikirjan julkaisemisen.

Toivotan kaikille lukijoille antoisia lu-
kuhetkiä Jalkaväen vuosikirjan parissa.

Jalkaväen tarkastaja eversti 
Rainer Peltoniemi

Jalkaväen tarkastajan tervehdys
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Jalkaväen säätiö

Hallituksen puheenjohtaja  
eversti evp Jari Kytölä

Vuonna 1957 perustettu ja seuraavana 
vuonna toimintansa aloittanut säätiö 
juhli 60-vuotista taivaltaan vuonna 2017. 
Säätiön tarkoituksena on pääaselajimme, 
jalkaväen kehityksen edistäminen ja sen 
historiallisten perinteiden vaaliminen. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ja-
kaa palkintoja ja apurahoja lahjakkaille, 
ansioituneille ja eteenpäin pyrkiville jalka-
väkeen kuuluville henkilöille sekä tukee ja 
edistää jalkaväen piirissä tapahtuvaa opin-
to-, tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimin-
taa. Säätiö tukee omalta osaltaan jalkavä-
en perinteiden ja historian kokoamista, 
tallentamista ja vaalimista.

Jalkaväen säätiön toiminta on kulu-
neella jaksolla 2018 -2020 ollut perin-
teistä, mutta samalla keskityttiin selvit-
tämään Jalkaväkimuseon tulevaisuutta 
ja toimintaedellytyksien varmistamista. 
Säätiön toimintaa ohjaava hallintoneu-
vosto on kokoontunut sääntömääräisiin 
kokouksiin vuonna 2018 ja 2019 Helsin-
gissä. Kevätkokous 2020 pidettiin korona-
epidemian takia sähköpostikokouksena. 
Hallintoneuvoston kokoonpanossa on 
tapahtunut eräitä muutoksia kolmen ero-
vuorossa olleen jäsenen jättäydyttyä pois 
työskentelystä. Hallintoneuvostoa on vas-
taavasti täydennetty kolmella uudella jä-
senellä: toimitusjohtaja Pauli Mikkolalla, 
kenraaliluutnantti Petri Hulkolla ja toimi-
tusjohtaja Juhani Elomaalla.

Myös hallituksen kokoonpanossa on 
tapahtunut muutoksia. Varapuheenjohtaja 
everstiluutnantti Juhana Skyttä luovutti 
tehtävänsä everstiluutnantti Vesa Volaselle 
vuoden 2019 alusta. Hallituksen pitkä-
aikainen jäsen ja sihteerinäkin toiminut 
eversti (evp) Markku Manninen saavutti 
sääntömääräisen eroamisiän ja hänen tilal-

leen kutsuttiin eversti (evp) Heikki Pohja 
niin ikään vuonna 2019.

Säätiö on tukenut stipendein ja apu-
rahoin ansioitunutta henkilöstöä sekä 
ylläpitänyt Jalkaväkimuseota. Stipendeis-
tä valtaosa on kohdistettu Maanpuolus-
tuskorkeakoulun, Maasotakoulun sekä 
Panssarikoulun järjestämillä eri kursseilla 
ansioituneelle jalkaväen henkilöstölle. 
Joukko-osastoja on tuettu stipendein ja 
palkintoesinein sekä lisäksi juhlavuonna 
2018 jalkaväkijoukkoyksikköjä sekä ilma-, 
meri- ja rajavartiolaitoksen jalkaväkikou-
lutusta antavia perusyksikköjä erillisillä 
asevelvollisten palkitsemisstipendeillä. 
Jalkaväen ansioristi on vakiinnuttanut 
paikkansa arvostettuna palkitsemisesi-
neenä ja sitä on kuluneen kahden vuoden 
tarkastelujakson aikana myönnetty 191 
kappaletta.

Jalkaväen säätiö myös palkitsee vuo-
rovuosittain joukko-osastojen esitysten 
perusteella erityisesti jalkaväen koulut-
tajina ja kehittäjinä ansioituneita henki-
löitä. Vuonna 2018 kehittäjinä palkittiin 
kapteeni Pertti Kainulainen Maasota-
kouluun kuuluvasta Panssarikoulusta 
ja insinööriyliluutnantti Ilkka Ahokas 
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta. 
Vuonna 2019 vuoden jalkaväkiupseeri-
na palkittiin yliluutnantti Joni Hurppu 
Raja- ja merivartiokoululta, vuoden jalka-
väkiopistoupseerina yliluutnantti Akseli 
Ruoranen Maasotakoululta sekä vuoden 
jalkaväkialiupseerina ylikersantti Tommi 
Kuntsi Pääesikunnasta.

Säätiön taloudellinen tilanne on pysy-
nyt pitkäjänteisen ja osaavan varainhoidon 
ansiosta vakaana ja se on mahdollistanut 
suunnitelman mukaisen toiminnan. Jal-
kaväkimuseon osalta toiminnan turvaa-

misessa keskeisimmät tukijat ovat olleet 
puolustusministeriö, opetus- ja kulttuuri-
ministeriö ja Mikkelin kaupunki.

Jalkaväkimuseon toimintaedellytyksiä 
uhkaamaan nousi kuluneella tarkaste-
lujaksolla kaksi tekijää, joihin hallitus ja 
museon johtaja ryhtyivät aktiivisesti etsi-
mään ratkaisuvaihtoehtoja. Puolustushal-
linnolta jo pitkään toistaiseksi myönnet-
tynä saatu kiinteistötuki päättyi vuoden 
2018 lopussa. Mikkelin kaupunki osti 
Senaatti-kiinteistöltä Mikkelin vanhalla 
kasarmialueella sijaitsevat Jalkaväkimu-
seon rakennukset sekä piha-alueen ja lu-
pautui huolehtimaan kiinteistöjen ylläpi-
tomenoista. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön vuotuisen valtiontuen myöntäminen 
henkilöstömenojen kattamiseksi aiemmin 
käytössä olleilla perusteilla päättyi niin 
ikään vuoden 2018 lopussa. Vuoden 2019 
alusta voimaan astunut uusi museolaki 
käytännössä esti Jalkaväkimuseon valtio-
napukelpoisuuden kuluvan vuoden alus-
ta lukien. Siinä tiukennettiin museoiden 
valtion tukiosuuden saamisen ehtoja ja 
Jalkaväen säätiöltä edellytettiin säätiön 
sääntöihin muutoksia, joihin säätiö ei voi-
nut suostua.

Ratkaisuksi päätettiin perustaa Jalka-
väen säätiöstä täysin erillinen ja itsenäinen 
säätiö, josta käytetään nimitystä Jalka-
väkimuseon säätiö. Hankkeen vetäjiksi 
hallitus pyysi prikaatikenraali (evp) Olli 
Nepposen ja Jalkaväkimuseon johtajan 
eversti (evp) Markku Riittisen. Tiiviin 
työrupeaman jälkeen Jalkaväkimuseon 
säätiön perustamisasiakirja allekirjoitet-
tiin Mikkelissä helmikuussa 2020 ja uusi 
museosäätiö aloitti toimintansa maalis-
kuun alussa. Mikkelin kaupunki jatkaa 
uuden säätiön ja Jalkaväkimuseon vahva-
na tukena, samoin säilyi museon valtiona-
pukelpoisuus.

Säätiön puolesta hallitus kiittää kaik-
kia sitä tukeneita yrityksiä, yhteisöjä ja 

yksityisiä henkilöitä erinomaisesta ja 
arvokkaasta tuesta. Erityisen lämpimät 
kiitokset hallitus osoittaa säätiön toimin-
nassa pitkään mukana olleille valtiotieteen 
maisteri Markku Palokankaalle, eversti 
(evp) Markku Manniselle ja teollisuus-
neuvos Erkko Kajanderille. Pitkäaikainen 
sitoutumisenne ja tukenne on luottamuk-
sen ja arvostuksen osoitus suomalaiselle 
jalkaväelle ja sen kehittämiselle haastaviin 
tehtäviin niin kotimaassa kuin kansainvä-
lisissä tehtävissä.
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Naistoimikunta

Lähes puoli vuosisataa säätiön naistoimikunnan  
toimintaa

Naistoimikunta toimi lähes puoli vuosisa-
taa osana Jalkaväen säätiötä keräten varoja 
säätiön toiminnan tukemiseksi, maan-
puolustuksen hyväksi ja maanpuolustus-
tahdon kohottamiseksi. Vuodesta 1974 
kahvikonsertit ja muut naistoimikunnan 
tilaisuudet kokosivat vuosittain aina sa-
lin täyteen sotilasmusiikin ystäviä. Monet 
konserttivieraista olivat mukana kym-
meniä kertoja. Konsertti oli perinne, jota 
odotettiin. Konsertin lopuksi – yleisön toi-
vomuksesta 1990-luvulta saakka – lopuksi 
yhdessä laulettu Sillanpään marssilaulu loi 
tunnelman, joka innosti tulemaan mu-
kaan taas seuraavanakin vuonna.

Konserttien historian aloitti kenraa-
litar Maire Pöyhönen. Perustamiskokous 
pidettiin 23.9.1974 Sotamuseolla ja sen 
koollekutsujana oli Pöyhösen lisäksi evers-
ti Vilho Tervasmäki. Asiaa tuki vahvasti 
kenraalimajuri Erkki Setälä. Kutsuttuja 
olivat Jalkaväen säätiön valtuuskunnan ja 
hallituksen jäsenten puolisot sekä muita 
maanpuolustuksesta kiinnostuneita nai-
sia. Maire Pöyhönen toimi puheenjohtaja-
na ja hengen luojana vuoteen 1997 saakka 
vakiinnuttaen naistoimikunnan olennai-
seksi osaksi säätiön toimintaa. Hänen 
jälkeensä toimi puheenjohtajana vuoteen 
2008 saakka kenraalitar Lea Vanonen. 
Vuosina 2008–2010 puheenjohtajana toi-
mi kenraalitar Anna-Maija Muromaa ja 
hänen jälkeensä Heidi Aho.

Naistoimikunnan vahvat ja toimeliaat 
puheenjohtajat jäsenineen loivat toimi-
kunnalle merkittävän roolin säätiössä.  
Maire Pöyhösen ja Lea Vanosen laajat 
kontaktiverkot upseeriston piirissä tekivät 

konserttia tunnetuksi. Konsertista tuli 
tapahtuma, johon haluttiin osallistua ja 
näin tukea ja tehdä tunnetuksi säätiön 
toimintaa. Perinne oli syntynyt.  

Konsertit ja muut naistoimikunnan 
organisoimat tapahtumat kokosivat vuosit-
tain yhteen vanhoja ystäviä ja uusia tutta-
vuuksia. Konsertit olivat aina loppuunmyy-
tyjä ja niiden tuotto säätiölle oli merkittävä. 

Vuodesta 1976 naistoimikunnan pää-
tapahtumaksi muodostui Maanpuolus-
tuskorkeakoulun juhlasalissa pidetty kah-
vikonsertti, jossa musiikista vastasi Kaar-
tin soittokunta. Myös Kaaderikuoro tai 
Kadettikuoro esiintyivät lukuisia kertoja. 
Konsertin jälkeen siirryttiin kahville, 
jossa oli leivonnaisena konsertin ajankoh-
taan liittyen Runebergintorttu. Arpajaisia 
pidettiin myös 2010-luvulle saakka ja ne 
saivat suuren suosion hyvine palkintoi-
neen. Jalkaväen säätiön naistoimikunnan 
historia 1974–2013 on esitetty Jalkaväen 
säätiön vuosikirjassa 2013–2014.

Maailma on kuitenkin 2010-luvulla 
muuttunut. Vanhat sukupolvet konsertti-
vieraina alkoivat poistua rivistä eikä uu-
sia helposti tullut. Säätiön kanssa käytiin 
keskusteluja siitä, että konsertti siirrettäi-
siin uuden Jalkaväkipäivän yhteyteen syk-
syyn. Näin tapahtuikin. Konsertti siir-
rettiin helmikuusta lokakuulle. Siirtoon 
liittyvät haasteet vaikeuttivat konsertin 
järjestelyjä ja lipunmyyntiä. Lokakuu ei 
osoittautunut ajankohtana hyväksi vaih-
toehdoksi – kuulemma parasta metsästys-
aikaa – eikä lippuja saatu myytyä odote-
tusti lokakuussa 2016. Sotilasmusiikkia 
esittävä kahvikonsertti eikä uusi ajankoh-

ta eivät enää innostaneet yleisöä aikai-
sempien vuosikymmenten tavoin. Myös-
kään naistoimikunnassa tehtävä työ ei 
välttämättä enää kiinnostanut nuorempia 
tekijöitä. Oli aika pohtia naistoimikun-
nan roolia ja merkitystä. Naistoimikunta 
päätti virallisesti toimintansa 26.5.2020.

Naistoimikunnan viimeiseksi jäänee-
nä puheenjohtajana haluan kiittää säätiö-
tä erinomaisesta yhteistyöstä vuosikym-
menten aikana. Erityisesti haluan mainita 
kenraaliluutnantti Vesa Kämärin, eversti 
Markku Mannisen, eversti Vesa Tervon 
sekä everstiluutnantti Kari Sainion.  Edes-
mennyt eversti Kari Kokkonen ansaitsee 
tulla naistoimikunnan kohdalla muiste-
tuksi mm. siitä valtavasta työstä, mitä hän 
säätiön hallituksen puheenjohtajana teki 
konserttia markkinoidessaan. Monet sää-
tiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet 
ansaitsevat kiitokset siitä, että he vuosit-
tain osallistuivat konserttiin perheensä ja 
yrityskumppaneidensa kanssa ja näin tu-
kivat naistoimikuntaa ja sen toimintaa.

Lopuksi halu an muistaa naistoimi-
kunnan entisiä puheenjohtajia ja toimi - 
kunnan kaikkia jäseniä heidän korvaamat- 
to masta työstään nais toimikunnan ja sää-
tiön hyväksi. Yksi ajanjakso säätiön his-
toriassa on päättynyt. Historian kirjojen 

mukaan naistoimikunnan ensimmäinen 
yleisötapahtuma pidettiin Kansallisteatte-
rin pienellä näyttömällä. Mukana oli mm. 
puolustusvoimain komentaja, kenraali Sa-
kari Simelius ja muuta kenraalikuntaa ja 
upseeristoa puolisoineen. Avaussanoilleen 
Maire Pöyhönen oli saanut evästyksenä 
tilaisuudessa vierellään istuneelta kenraa-
liluutnantti Jukka Pajulalta muistutuksen: 
”Muista, pääaselaji ON jalkaväki”.  Pää-
tettäköön naistoimikunnan historia näi-
hin samoihin sanoihin.

Heidi Aho 

Syyskuussa 1994 pidet-
tiin konsertti Ritari-
huoneella, jonka jälkeen 
paikalla olleet naistoimi-
kunnan kukitetut jäsenet 
ikuistettiin. Takana va-
semmalta Lea Vanonen, 
Leena Kopra, Veronica 
Aho, Sirkka Hälikkä, 
Leena Luukko ja Sinikka 
Saarikoski, Mary-Ann 
Heinrichs, Ellen Hak-
karainen, Lilli Anttila, 
Maire Pöyhönen, Pirkko 
Väänänen, Irma Autti, 
Outi Piepponen ja Ella 
Liisa Pesonen.
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Jalkaväkitaistelun elementtejä ovat 
perinteisesti olleet tuli, liike ja suoja. 
Itsenäisyyden alkuaikojen suomalai-
sessa taktisessa ajattelussa niistä var-
sinkin kahta ensimmäistä pidettiin 
ensiarvoisen tärkeinä ja toisistaan 
erottamattomina tekijöinä.1 

Tulen tehtävänä oli vuoden 1932 jalkaväen 
ohjesäännön mukaan tuhota tai lamaut-
taa vihollinen ja siten luoda edellytykset 
menestyksekkäälle puolustus- tai hyökkä-
ystaistelulle. Jalkaväen tulivoima perustui 
ensisijaisesti laakatuliaseiden, eli kiväärien, 
konepistoolien, pikakiväärien ja raskaiden 
konekiväärien tulivaikutukseen. Hyvässä ta-
pauksessa taistelun tueksi saatiin kaaritulta, 
jota tuolloin edustivat – valitettavan usein 
liian vähälukuiset – kranaatinheittimet ja 
kenttätykit. 

Tulen lisäksi etenkin hyökkäyssodan-
käynnissä tarvittiin liikettä. Sillä mahdollis-
tettiin sekä omien joukkojen ja aseiden siirto 
edullisiin asemiin että varsinainen isku vi-
hollisen kimppuun. Puolustuksessa liikettä 
taas tarvittiin etenkin silloin, kun oli tehtävä 
vastaisku tai -hyökkäys murtoon päässeen 

1  Liimatta, Hannu: Ulkomaisista esikuvista 
kohti omaperäisempiä ratkaisuja. Itsenäisen Suomen 
jalkaväkitaktiikan kehittämisen neljä ensimmäistä 
vuosikymmentä (diss.). MPKK, Julkaisusarja 1: 
Tutkimuksia nro 29. Edita, Keuruu 2018, passim.

vihollisen lyömiseksi. Menestyminen taiste-
lussa edellytti tulen ja liikkeen tehokasta ja 
joustavaa yhteensovittamista.2 

Suomalaisen sotataidon kehittämisen 
päämääränä koko itsenäisyytemme ajan on 
ollut sellaisten taktisten keinojen, taitojen, 
sodan ajan kokoonpanojen sekä sotavarus-
teiden luominen, joiden avulla alivoimainen 
puolustaja voi pärjätä taistelussa materiaali-
sesti ja lukumääräisesti ylivoimaista vihollis-
ta vastaan. Artikkelissa tarkastellaan kokei-
lu- ja kehittämistoimintaa itsenäisyytemme 
neljän ensimmäisen vuosikymmenen aika-
na, painopisteenä jalkaväen liikkuvuuden 
kehittäminen.

Liikkuvuuden kehittäminen  
käyntiin talvikokeiluilla
Lähtökohdaksi omaperäisen suomalaisen 
jalkaväkitaktiikan kehittämisessä muodos-
tui alusta alkaen periaate, etteivät kaikki 
ulkomailta saadut sotataidolliset opit olleet 
sellaisinaan sovellettavissa suomalaisiin olo-
suhteisiin. Niitä olivat muun muassa harva 
asutus ja tiestö, maaston peitteisyys ja pikku-
piirteisyys, vesistöjen ja soiden runsaus sekä 

2  Jalkaväen ohjesääntö II, 
1
 (J.O. I,

1.
 Taistelun 

yleiset perusteet. Otava, Helsinki 1932, s. 15–20. 
Olkkonen, Hannes: Taktiikan perusteet. Otava, 
Helsinki 1928, s. 35–44.

vaativat ilmasto-olosuhteet, erityisesti kylmä 
ja runsasluminen talvi.3

Kuten jo perimätieto vuoden 1555 Jout-
selän taistelusta antaa ymmärtää, suoma-
laisten uskottiin kautta aikojen osanneen 
hyödyntää talvisessa liikkumisessaan äidin-
maidossa perittyä hiihtotaitoa. Yli satavuoti-
sen autonomian aikana (1809–1917) talviset 
sotilastaidot olivat kuitenkin painuneet un-
holaan. Suomalaisissa tarkk’ampujapatal-
joonissakin suksien käytön katsottiin venä-
läisen ajattelun mukaisesti liittyvän ennem-
minkin liikunta- kuin taistelukoulutukseen. 
Myöskään vuoden 1918 vapaussota ei ollut 
talvitoimintataitoja juurikaan jalostanut. 
Joitakin hiihto-osastoja lukuun ottamatta 
hyökkäykset oli silloinkin useimmiten tehty 
jalkaisin paksussa lumessa tarpoen.4

Sodan jälkeen talvikoulutuksen aloitta-
mista hankaloitti hiihtovälineiden ja lämpi-
män talvivaatetuksen puute. Suksia ei aluksi 
tosin ollut tarkoituskaan hankkia kaikille 
sodan ajan joukoille. Saksalaisen taktisen 
opin mukaisesti kiväärikomppaniassa vain 
kahdelle ryhmälle kuului hiihtovälineet. 
Niistä muodostettiin tarpeen vaatiessa eri-
tyistehtäviin käytettävä suksi-iskujoukko. 
Pian kuitenkin ymmärrettiin, että suoma-
laisissa talviolosuhteissa sukset eivät voineet 
olla pelkkä erikoisvaruste, vaan jokaisen jal-
kaväkisotilaan talvinen liikkumisväline.5

Talvitoimintakokeilut aloitettiin sotavä-
essä. Pari vuotta myöhemmin ne käynnis-
tettiin myös Rajavartiolaitoksessa ja Suoje-
luskuntajärjestössä. Rajavartiostoissa tehtiin 

3  Liimatta (2018), s. 133. Adaridi, Karl: Suomi 
sotanäyttämänä. Sotilasmaantieteellinen yleiskatsaus. 
Otava, Helsinki 1923, s. 9–43.
4  Halsti, Wolf: Suomalaisia soturikuvia eri 
ajoilta. Teoksessa Suomen sotaväki. WSOY, Porvoo 
1938, s. 10. Screen, John (J.O.E.): Suomalaiset 
tarkk’ampujapataljoonat. Suomen ”wanha sotavä-
ki” 1881–1901. Suomen sotilas, Vantaa 2000, s. 
114–219.
5  2. Divisioonan esikunta (2. DE) n:o 182/74/22 
sal/14.5.1922, T22104/Hh46, KA; n:o 12/80/23 
sal/29.1.1923, R76/16, KA; Sotaväen esikunta (SE) 
n:o 658/210 sal/2.5.1921, R70/51, KA.

ansiokasta työtä talvivälineiden kehittelyssä. 
Suojeluskunnat taas ansioituivat etenkin 
hiihtotaidon opetuksessa.6 

Puolustusvoimien kokeilujen alkuna 
voidaan pitää sotaväen päällikön, kenraali-
majuri Karl Wilkaman kiertokirjettä jouk-
ko-osastoille toukokuulta 1921. Tarkastus-
käynneillään hän oli kiinnittänyt huomiota 
asevelvollisten talvitoimintataitoihin ja piti 
niitä puutteellisina. Wilkama määräsi, että 
tulevina talvina suksien käyttöä koulutukses-
sa oli merkittävästi lisättävä. Oli ryhdyttävä 
kehittämään talvitaktiikkaa sekä tutkimaan 
ja kokeilemaan siinä tarvittavia välineitä.7

Kokeilut laajimmillaan  
1920-luvun loppupuolella
Perusteellisimmin kokeiluihin paneuduttiin 
Karjalankannaksen puolustuksesta vastan-
neessa 2. Divisioonassa. Jo pelkästään olo-
suhteista johtuen siellä oli paljon paremmat 
edellytykset talvikokeiluille kuin eteläisessä 
Suomessa. Syvällinen paneutuminen ko-
keiluihin käy ilmi esimerkiksi kesällä 1923 
laaditusta divisioonan kokeilukertomukses-
ta. Siinä todettiin kokeilujen osoittaneen, 
”että talvisota meikäläisissä olosuhteissa ei ol-
lut ainoastaan mahdollinen, vaan siitä voisi 
jopa kehittyä vahvin puolemme, joka hyvin 
suuressa määrin voi tasoittaa niitä voimien 
epätasaisuuksia, joita me viholliseen nähden 
omaamme, ja että talvisotamme siihen erikois-
ta huomiota kiinnittäen kehityttyään voisi as-
tua näyttelemään tärkeää osaa koko sodan tu-
loksia ratkaistaessa”.8 Lauseessa kiteytyi koko 
talvitaistelun perusajatus: raskasliikkeinen 
moottoroitu vihollinen oli etenkin talviolo-
suhteissa aina riippuvainen tiestöstä. Siihen 
voitiin parhaiten vaikuttaa talvitoimintaan 
koulutetuilla ja varustetuilla joukoilla, jot-
ka kykenivät liikkumaan maastossa ja iske-

6  Liimatta (2018), s. 138–140. Puolustusvoimista 
käytettiin itsenäisyyden alussa yleisesti nimitystä 
sotaväki.
7  SE n:o 658/210.sal/2.5.1921, R70/51, KA; n:o 
658/1040/12.sal/14.12.1921, T22104/Hh46, KA. 
8  2. DE n:o 384/81/23. sal/6.6.1923, R70/12, KA.
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mään sieltä yllättävästi 
vihollisen kimppuun. 

Vaikutteita talviko-
keiluihin haettiin myös 
ulkomailta, etenkin 
Ruotsista ja Norjasta. 
Esimerkiksi 2. Divisioo-
nassa vuonna 1920 laa-
dittu ensimmäinen suk-
sijoukkojen harjoitusoh-
jelma olikin käännetty 
ruotsalaisista lähteistä. 
Käytännön yhteistyöstä 
voidaan mainita myös 
ruotsalaisen kenraali 
Gösta Lilliehöökin vie-
railu Erkki Raappanan 
komentamaan Joensuun 
rajavartiostoon. Matkan 
aikana Lilliehöök opetti 
suomalaisille muun muassa majoitusvälinei-
den valmistamista ja käyttöä. Suojeluskun-
tain Päällystökoulun opettaja, majuri Paavo 
Sivén (vuodesta 1927 Susitaival) puolestaan 
osallistui vuonna 1927 Norjan jalkaväen tal-
vitaistelukurssille. Sieltä saatu opetusmateri-
aali jaettiin suojeluskuntien lisäksi sotaväen 
käyttöön.9 

Kokeiluja ohjattiin aluksi sotaväen pääl-
likön ja sittemmin jalkaväen tarkastajan 
joukko-osastoille suoraan lähettämillä käs-
kyillä. Vuosikymmenen puolivälin ylimmän 
sotilasjohdon johtosuhdemuutosten myötä 
vastuu talvikokeiluista siirtyi yleisesikunnal-
le. Joukko-osastoissa yleisesti tehtävien ko-
keilujen lisäksi Terijoella toiminut Polkupyö-
räpataljoona 1 määrättiin joulukuussa 1925 
jalkaväen tarkastajan esityksestä erityiseksi 
kokeilupataljoonaksi. Pataljoonaan muodos-
tettiin talvikokeiluosasto, johon kuului kaksi  
komppaniaa, konekiväärijoukkue ja kolme  

9  2. DE n:o 458/12/23/3.4.1924, T22104/
Hh46, KA. Partanen, Jukka – Pohjonen, Juha – 
Tuunanen, Pasi: E. J. Raappana. Rajan ja sodan 
kenraali. Otava, Keuruu 2007, s. 92–93. Susitaival, 
Paavo: Aktivisti ei hellitä. Tammi, Hämeenlinna 
1981, s. 81.

radioasemaa. Pataljoonan kehittämisvastuulla 
olivat erityi sesti talvivälineet ja -taktiikka.10 
Laajimmillaan talvitoimintakokeilut olivat 
1920-luvun puolivälistä vuosikymmenen 
loppuun ulottuneena ajanjaksona. Väline-
kokeilujen lisäksi yleisesikunta määräsi jou-
koille runsaasti taktisia kokeilutehtäviä. Yk-
sityiskohtaisine tutkimuskysymyksineen ne 
kattoivat sotatoimen kaikki vaiheet, alkaen 
tiedustelusta ja päätyen marssin ja majoittu-
misen kautta puolustus- ja hyökkäystaiste-
luun. Esimerkiksi vuonna 1925 erityisenä tut-
kimuskohteena oli talviolosuhteiden vaikutus 
hyökkäysryhmitykseen ja puolustusasemien 
valintaan. Seuraavan talvikauden erityiskoh-
teita olivat muun muassa joukkojen liikku-
minen ja leiriytyminen tiestön ulkopuolella.11

Seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa 
yleisesikunnan johtamat kokeilut alkoivat 

10  SE n:o 199/7.Jt.Ia/12.7.1924, T22104/Hh45, 
KA; Yleisesikunta (YE) n:o 302/7. sal/17.9.1924, 
R76/17, KA; YE n:o 358/VIII/25. sal/21.12.1925, 
R70/15, KA; n:o 301/VIII/26. sal/30.11.1926, 
R76/19, KA; Polkupyöräpataljoona 1 (PPP) n:o 24/
sal/toukokuu 1927, T22104/Hh57, KA.
11  YE n:o 362/VIII/25. sal/23.12.1925, R70/15, KA; 
n:o 98/X/27. sal/26.10.1927, T17814/15–18, KA.

vähentyä ja muuttua osaksi joukko-osastojen 
tavanomaista kokeilu- ja kehittämistoimin-
taa. Osaltaan siihen vaikutti määrärahojen 
niukkuus, minkä johdosta isoja talvikokeilu-
harjoituksia ei voitu enää järjestää. Kokeilui-
hin ei saatu erillisrahoitusta, vaan ne oli teh-
tävä muun toiminnan ohessa. Myös henki-
lökunnan talvikursseja ja opetustilaisuuksia 
oli karsittava. Luonnollinen syy kokeilujen 
vähenemiseen oli myös se, että 1930-luvul-
le tultaessa perustavaa laatua olevat kokeilut 
oli jo tehty. Ne olivat tuottaneet satoja sivuja 
kokeilukertomuksia ja ennen kaikkea sangen 
käyttökelpoisia talvitoimintavälineitä.12

Tuloksina hiihto-, kuljetus- ja  
majoitusvälineet
Talvisissa saarrostushyökkäyksissä välttämät-
tömiä jalkaväen varusteita olivat maastoitse 
liikkumisen mahdollistavat hiihtovälineet eli 
kunnolliset sukset, sauvat ja siteet. Raskaiden 
aseiden ja ampumatarvikkeiden siirtoihin 
tarvittiin kuljetusvälineitä kuten ahkioita. 
Pitkien siirtymisten ja taistelujen välillä jou-
kot piti kyetä lepuuttamaan ja huoltamaan 
myös rintamaolosuhteissa, mitä varten tarvit-
tiin mukana kuljetettavia majoitusvälineitä.13

Talvikokeilujen perusteella sotilaskäy-
tössä parhaiksi osoittautuivat kotimaiset 
tervatut puusukset, joita siviilissäkin käytet-
tiin. Yhteensopivuus oli tärkeää sekä suksien 
teollisen valmistamisen että armeijan huo-
non sodan ajan materiaalivalmiuden vuoksi. 
Liikekannallepanossa oli voitava hyödyntää 
asevelvollisten mukanaan tuomia suksia. 
Suksien tuli olla oikean pituiset ja kyllin 
jäntevät kantaakseen sotilasta varusteineen 

12  Tynkkynen, Vesa: Hyökkäyksestä puolustukseen. 
Taktiikan kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet 
Suomessa (diss.). Taktiikan laitoksen julkaisusarja 
1, 1/1996, MPKK, Nettopaino Oy, Joutsa 1996. s. 
43. 3. DE n:o 688/3/3.2.1932, SArk 2130/3, KA; 
YE n:o 64/Jtark/9.3.1933, SArk 2131/2, KA; 2. DE 
n:o 516/85. sal/10.7.1924, T22104/Hh46, KA; SE 
n:o 199/7 Os.Jt. Ia/16.7.1924, T22104/Hh44, KA.
13  Esim. YE n:o 247/VIII/26. sal/4.10.1926, 
R76/19, KA.

paksussakin lumessa. Liian lyhyet sukset 
upposivat lumeen ja pitkillä suksilla taas oli 
vaikea hiihtää tiheässä metsässä. Sauvat val-
mistettiin aluksi puusta, mutta sittemmin 
niiden tilalle saatiin kevyemmät rottinki-
sauvat, joissa oli pyöreä sompa. Nahkaisil-
la lenkeillä sauvat pysyivät kiinni ranteissa 
silloinkin, kun tulenavausvalmius edellytti 
aseen kantamista käsissä.

Sidekysymys oli vaikeammin ratkais-
tavissa. Kokeiluissa kenttäkelpoisimmiksi 
osoittautuivat lopulta metallivahvisteiset 
nahkamäystimet, joiden kokoa voitiin säätää 
nauhoilla. Mäystinsukset pysyivät hiihdettä-
essä hyvin jalassa, mutta mahdollistivat myös 
nopean jalkautumisen suksilta yllättävässä 
tilanteessa. Etua oli myös siitä, että mäysti-
miä voitiin käyttää monenlaisten jalkineiden 
kanssa, tiedettiinhän liikekannallepanossa 
palvelukseen astuvien reserviläisten jalkine-
tilanteen olevan varsin kirjavan. Parhaat jal-
kineet hiihtämiseen ja talvitoimintaan olivat 
nahkaiset, varrelliset ja kiveräkärkiset piek-
sut, joita armeijalla kuitenkin oli käytössään 
valitettavan vähän.14 

Hiihtourheilun yleistymisen myötä tu-
livat siviilissä 1930-luvulla muotiin kevyet 
sukset, metalliset kiintositeet – kuten ”ro-
tanloukut” – ja hiihtomonot. Tämä aiheutti 
pulmia liikekannallepanon suunnittelussa, 
sillä uudenaikaiset sukset ja siteet eivät vält-
tämättä soveltuneet sotilaskäyttöön. Ongel-
man poistamiseksi ryhdyttiin kehittämään 
yleissiteitä, jotka voitiin vaihtaa reserviläisen 
tuomien monositeiden tilalle. Kantapään ta-
kaa kiertävän jousitetun remmin avulla side 
pysyi hiihdettäessä hyvin jalassa riippumatta 
jalkineen mallista.15 

Raskaita konekiväärejä ja niiden ampu-
matarvikkeita kuljetettiin maastossa aluksi 

14  2. DE n:o 516/85. sal/10.7.1924, T22104/
Hh46, KA; SE n:o 199/7 Os.Jt. Ia/16.7.1924, 
T22104/Hh44, KA.
15  YE n:o 8/3 sal/25.11.1938; PLM n:o 599/38.
SV.sal/9.12.1938, T17814/26, KA; Puolustusmi-
nisteriö (PLM) n:o Kl. 45/39/20.1.1939, R665/32, 
KA.

”…ettei talvisota meikäläisissä olosuhteissa ollut ainoastaan 
mahdollinen, siitä voisi jopa kehittyä vahvin puolemme.” Kuva 
on otettu Raatteen tien taistelujen jälkeen 1.1.1940 (SA-kuva).
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erilaisten jalaskelkkojen ja -rekien 
kyydissä. Ne eivät kuitenkaan 
olleet erityisen käyttökelpoisia 
varsinkaan paksussa lumessa. On-
gelman ratkaisemiseksi puolus-
tusministeri Bruno Jalander asetti 
huhtikuussa 1923 erityisen ahkio-
komitean, jonka puheenjohtajana 
toimi jalkaväen tarkastaja, kenraaliluutnant-
ti Ernst Löfström. 

Ensiapua raskaan konekiväärin kul-
jettamiseen saatiin aluksi Suojeluskuntain 
Päällystökoulun johtajan, kapteeni Huugo 
Kahvan suunnittelemasta tasapohjaises-
ta pulkasta. Vielä paremmaksi ratkaisuksi 
osoittautui kuitenkin Joensuun rajavartios-
ton komentajan, kapteeni Erkki Raappanan 
johdolla perinteisestä lapinpulkasta kehitet-
ty, pientä tasaperäistä puuvenettä muistutta-
va ahkio. Siitä jalostettiin kokeilujen kautta 
armeijan yleisahkio, jolla kyettiin parin mie-
hen vetämänä kuljettamaan joukkojen mu-
kana satakunta kiloa taisteluvälineitä. Ahkio 
osoittautui ensiarvoisen tärkeäksi välineeksi 
myös evakuoitaessa haavoittuneita ja kaatu-
neita sotilaita pois etulinjasta.16

Taistelukyvyn säilyttäminen pitkäaikai-
sessa toiminnassa kylmissä talviolosuhteissa 
edellytti kunnollista lepoa ja mahdollisuut-
ta kuivattaa kastuneet varusteet. Perintei-
siä suomalaisten sissien majoittumistapoja 
olivat yöpyminen nuotiolla, rakotulella, 
laavussa, havukatoksessa tai kodassa. Suur-
ten joukkojen majoittuminen avotulilla oli 

16  Partanen – Pohjonen – Tuunainen (2007), 
s. 86–87. SE n:o 199/7 Os.Jt. Ia/16.7.1924, 
T22104/Hh44; n:o 53/34 henk/19.11.1934, 
T17814/22, KA; Ahkiotyyppitoimikunta n:o 
121/3 sal/17.12.1935, T17814/23, KA; YE n:o 37/1 
sal/29.2.1936, T17814/24, KA.

kuitenkin epäkäytännöllistä ja vaarallista-
kin. Laajat nuotioalueet olivat helppo koh-
de vihollisen tiedustelulle ja tulenkäytölle. 
Parhaaksi majoitusratkaisuksi osoittautui 
lämmitettävä teltta. 2. Divisioonassa kokeil-
tiin talvella 1924 muun muassa ruotsalaisia, 
kolmikulmaisista irtonaisista telttakankaista 
puuriukujen varaan nostettuja telttoja. Yhtä 
seinää varten tarvittiin neljä narulla toisiin-
sa yhdistettyä telttakangasta. Neliseinäiseen 
telttaan mahtui majoittumaan parikym-
mentä miestä. Telttaa lämmitettiin poltta-
malla avotulta arinassa, joka oli eräänlainen 
ketjuilla teltan kattoon ripustettu ritilä. Savu 
johdettiin ulos teltan huippuun jätetyn au-
kon kautta.17 

Koottavan teltan etuna oli se, että siir-
tymisten ajaksi palaset voitiin jakaa monen 
miehen kannettavaksi, joten teltan paino ei 
ollut ongelma. Sen sijaan sen pystyttämises-
sä oli omat hankaluutensa varsinkin silloin, 
kun se jouduttiin tekemään väsyneenä, pak-
kasessa ja pimeässä. Paloista kyhätty teltta 
oli tuulisella säällä hatara ja vetoisa. Savua-
van avotuliarinan paloturvallisuus miehiä 
ja kuivatettavia varusteita täyteen ahdetussa 

17  PPP 3:n ja Savon Jääkärirykmentin kirjelmät 
n:o 718/17/24.2.1923 ja n:o 338/17a/16.4.1923, 
T22104/Hh45, KA; SE n:o 842/44/45/6/9.4.1923, 
T22104/Hh45, KA.

teltassa oli vähintäänkin kyseenalainen.18

Ongelma ratkesi, kun telttakankaat 
ymmärrettiin ommella ja saumata tiiviisti 
yhteen. Kehittelyjen tuloksena syntyi ensin 
teltta m/34 ja siitä edelleen teltta m/36. Avo-
tuliarina korvattiin ensin laatikkomaisella ja 
sittemmin lieriömallisella pystykamiinalla, 
jossa oli koottava savutorvi. Telttaan mahtui 
majoittumaan puolijoukkue, minkä lisäk-
si sitä voitiin käyttää vaikkapa esikunnan 
työskentelytilana. 1930-luvulla kehitetyt 
välineet osoittautuivat mainioiksi. Kuten 
tiedetään, sekä puolijoukkueteltta että ka-
miina ovat edelleenkin palveluskäytössä. 
1960-luvulla siitä kehitettiin myös pienempi 
ja kevyempi malli, sissiteltta, johon mahtuu 
ryhmän verran miehiä.19

Taitavaa pienten yksiköiden  
taistelua
Välineiden kehittämisen ohessa oli tärkeää 
myös laatia ohjekirjat talvitoimintataitojen 
kouluttamiseksi. Ensimmäinen niistä oli 
vuonna 1928 julkaistu Talvisotakäsikirja. 
Sen laatimista varten oli asetettu majuri Erk-
ki Raappanan johtama toimikunta, johon 
Joensuun rajavartioston lisäksi kuuluivat 
edustajat yleisesikunnasta, Suojeluskunta-
järjestöstä sekä Polkupyöräpataljoona 1:sta. 
Raappana itse jakoi kiitosta toimikunnan 
asettamisesta yleisesikunnan päällikkö, 
eversti Martti Walleniukselle. Pohjoisten 
olojen tuntijana hän oli ymmärtänyt talvi-
toimintataidoista sotaväelle koituvat hyödyt 
ja osoittanut toimikunnalle rahoitusta.20

Toimikunta perehtyi aluksi aiempien 
kokeilujen tuloksiin, minkä jälkeen aloitet-
tiin omat kokeilut. Niissä testattiin muun 
muassa hiihtovälineitä, talvivaatetusta, -ma-

18  2. DE n:o 381/85/24. sal/22.4.1924, T22104/
Hh45; n:o 516/85. sal/10.7.1924, T22104/Hh46, 
KA; SE n:o 199/7 Os.Jt. Ia/16.7.1924, T22104/
Hh44, KA.
19  YE n:o 37/1 sal/29.2.1936, T17814/36, KA. 
20  YE n:o 707/X/27/15.11.1927, T2858/4, KA. 
Käsikirjatoimikunnan asiakirjat, T22104/43 ja 
T17814/4–5, KA. 

joitusta ja -muonitusta sekä kuljetusvälinei-
tä. Loppuhuipentumana oli sovellettu vaihe, 
lähes kuukauden kestänyt hiihtoretki itä-
rajan talvisissa olosuhteissa. Mainittakoon, 
että retkelle osallistui myös syksyllä 1928 
valmistuneen ja salaiseksi leimatun oppaan 
valokuvaaja, luutnantti Vilho Pentikäinen. 
Hän paljastui myöhemmin vakoilijaksi ja 
pakeni vuonna 1933 Neuvostoliittoon.21

Talvisotakäsikirjassa kuvailtiin talviolo-
suhteiden vaikutusta sekä esiteltiin talvi-
toiminnassa tarvittavat välineet ja niiden 
käyttö. Seuraavana vuonna se sai rinnalleen 
kirjan Talvitaktiikkaa. Sen oli kirjoittanut 
2. Divisioonassa talvitoimintakokemusta 
hankkinut everstiluutnantti Kustaa Anders 
Tapola. Oppaassa käsiteltiin talven vaiku-
tusta sodankäynnin eri osatekijöihin, kuten 
tiedusteluun, marsseihin sekä hyökkäys- ja 
puolustustaisteluun. Tapolan jo toimies-
sa koulutusosaston päällikkönä julkaistiin 
vuonna 1939 kolmas kirja, jonka nimi oli 
Talvisotaopas. Se oli ajantasaistettu koonnos 
kahdesta ensimmäisestä talvisodankäyn-
tioppaasta. Talvisodan jo alettua Päämaja 
julkaisi joulukuussa 1939 aiheesta vielä yh-
den opaskirjan nimellä oli Sotilaan talviopas. 
Siihen oli koottu keskeisimmät perusteet yk-
sittäisen sotilaan talvitoiminnasta.22 

Entä millaisen talvisodankäynnin taito-
tason jalkaväki ehti saavuttaa ennen sotia? 
Yhtenä lähteenä sen arvioinnissa voi käyttää 
maaliskuussa 1937 pidettyä Armeijakunnan 
talvisotaharjoitusta, joka oli viimeinen iso 
talviharjoitus ennen talvisotaa. Harjoituk-
sesta vuonna 1938 laaditun kertomuksen 
mukaan joukkojen toiminnassa talviolosuh-
teissa oli havaittu paljon puutteita. Johtajat 
eivät olleet osanneet arvioida talviolosuh-

21  Backman, Matti: Vakoojat. Vilho Pentikäisen 
pako ja neuvostovakoilun romahdus 1933. Juva 2017, 
passim.
22  Talvisotakäsikirja (T.S.K.K.). Helsinki 1928, 
passim. Talvitaktiikkaa. Helsinki 1929, alkulause. 
Tapolan ansioluettelot n:o 45335, KA. Talvisota-
opas. PLM koulutusosasto 3.11.1939, Helsinki 1939, 
passim. Sotilaan talviopas. Päämaja 5.12.1939.

Hiihtopartio on palannut tiedus-
telutehtävästä. Huomaa kevyt 
varustus ja eri malliset hiihto-

välineet (SA-kuva).
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teiden, sään ja maaston 
vaikutusta operaatioihin 
kyllin realistisesti, minkä 
seurauksena operaatioiden 
aikalaskelmat oli laadit-
tu liian tiukoiksi. Taiste-
lukunnon ylläpidossa oli 
tapahtunut virheitä, minkä seurauksena 
yhtenä yönä jopa parisataa miestä oli palel-
luttanut jalkansa. Tapauksen epäiltiin johtu-
neen esimiesten laiminlyönneistä joukkojen 
varuste- ja ruokahuollon sekä majoittumisen 
valvonnassa.

Kolmanneksi kompastuskiveksi oli-
vat muodostuneet liikennejärjestelyt. Niitä 
luonnehdittiin kertomuksessa kuvaavin sa-
noin: ”aika ajoin oli suoranainen sekasorto”. 
Lumiolosuhteet olivat olleet hankalat ja tie-
naurauksissa oli epäonnistuttu. Siirtymisiin 
oli varattu liian vähän aikaa, eivätkä myö-
hästymistä pelänneet ajoneuvokolonnien 
johtajat olleet noudattaneet marssikuria. 
Aikataulut ja opastusjärjestelyt olivat pettä-
neet, tiestö oli mennyt tukkoon ja osa tun-
tikausia paikallaan seisoneista ajoneuvoista 
oli päätynyt vihollisen ilmahyökkäysten 
kohteiksi.23 

Kriittiset havainnot harjoituksesta piti-
vät varmasti paikkansa, mutta täysin oikeaa 
kuvaa jalkaväen talvisesta suorituskyvystä 
ne eivät ehkä kuitenkaan antaneet. Tottu-
mattomuus suurten joukkojen liikutteluun 
saattoi ennemminkin johtua siitä tosiasias-
ta, että määrärahojen puutteesta johtuen 

23  Armeijakunnan talvisotaharjoitus v. 1937, I osa. 
Harjoituksen kulku arvosteluineen. Helsinki 1938. 
Armeijakunnan talvisotaharjoitus v. 1937, 2. osa, 
kokemukset, AKE n:o 554/II/219 sal/31.12.1938, 
T2862/3, KA.

1930-luvulla oli voitu järjestää liian vähän 
isoja sotaharjoituksia, joissa näitä taitoja olisi 
voitu harjoitella. Mainittakoon, että sama 
ongelma lienee pitkälti ollut syynä myös 
talvisodan ”hölmön tölväykseen”, jolloin II 
Armeijakunnan kaksipuolinen vastahyökkä-
ys epäonnistui Karjalan kannaksella joulu-
kuussa 1939. 

Kokonaisuudessaan talvisota kuitenkin 
osoitti, että itsenäisyyden kahden ensim-
mäisen vuosikymmenen aikana jalkaväki 
oli kehittynyt taitavaksi etenkin pienten yk-
siköiden taistelutoiminnassa. 1920-luvulla 
aloitettujen kokeilujen myötä kehitetty tal-
vitaktiikka ja -välineet mahdollistivat tehok-
kaan sodankäynnin vaativissa talviolosuh-
teissa. Itärajan erämaassa suomalaiset joukot 
kykenivät liikkumaan ja taistelemaan taita-
vammin kuin kankealiikkeinen, tiestöön si-
toutunut ja puutteellisesti talviolosuhteisiin 
varustautunut vastustaja.24 

Sotien jälkeen huomiota  
tieliikkuvuuteen
Sotien aikaan kenttäarmeijan keskitysmars-
sit oli tehty junilla ja tilapäisillä autokulje-
tuksilla. Rintamalla jalkaväki oli liikkunut 
yleensä jalan, polkupyörin ja talvella suksin. 
Jatkosodan korpikoukkauksissa hyökkäys-

24  Liimatta (2018), passim. Tynkkynen (1996), 
passim.

taipaleet olivat saattaneet venyä kymmenien 
kilometrien mittaisiksi. Materiaali oli tiettö-
mässä maastossa jouduttu kuljettamaan pe-
rille kantaen, ahkioilla tai hevosajoneuvoilla. 
Jalkaväen etenemisvauhdin oli määrännyt 
miehen ja hevosen kulkunopeus. Kuten 
everstiluutnantti ja sotahistorioitsija Antti 
Juutilainen on todennut, se ei ollut mitään 
salamasotaa vaan ”pienen maan hyökkäystak-
tiikkaa, missä perustekijänä oli tulen tukema 
liike25.

Liikkuvuuden ongelmat ja kehittämis-
tarpeet olivat hyvin tiedossa, kun sotien jäl-
keen ryhdyttiin jälleen pohtimaan puolus-
tuskyvyn kehittämistä. Yleinen näkemys oli, 
ettei jalkaväen liikkuvuus ollut riittävällä ta-
solla Suurvalta-armeijat olivat varustamassa 
joukkojaan moottori- ja panssariajoneu-
voilla. Jopa naapurimaa Ruotsin tiedettiin 
aloittaneen kokeilut sodan ajan prikaatiensa 
moottoroimiseksi. Vuoden 1949 puolustus-
revision mietinnössä liikkuvuus nostettiin-
kin tulivoiman ohella yhdeksi jalkaväen kes-
keisimmistä kehittämiskohteista.26 

Ensimmäinen huolenaihe oli operatii-
vinen eli tieliikkuvuus, jolla tarkoitettiin 
joukon kykyä tehdä pitkiä tiesiirtymisiä. 
Huoleen olikin aihetta, sillä kasvaneen il-
mauhkan myötä keskitysmarssien junakulje-
tusten arvioitiin muuttuneen entistä riskialt-
tiimmiksi. Liikkuvuutta tarvittiin entistä 
enemmän myös varsinaisessa taistelussa. 
Jalkamiehen etenemisvauhti ei välttämättä 
enää riittänyt, kun oli reagoitava vihollisen 
yllättäviin murtoihin, maahanlaskuihin tai 
maihinnousuihin.27 

25  Juutilainen, Antti: Suomalainen hyökkäystak-
tiikka jatkosodassa. Teoksessa Karjalainen, Mikko 
(toim.): Jatkosodan taistelut. MPKK, Saarijärvi 
2002, s. 29.
26  Puolustusrevision mietintö 1949, osa I, s. 48–49, 
MPKK:n kirjasto.
27  Eräsaari, Eero: Joukkojen taktillisten siirtojen 
helpottamis- ja keventämismahdollisuudet polkupyö-
riä ja moottoriajoneuvoja hyväksikäyttäen sekä siir-
tojen järjestelytekniikka esimerkkejä hyväksikäyttäen. 
Yleisesikuntaupseerikurssin Y19 diplomityö n:o 
508, SKK 1952, KA, passim.

Panssaroitujen kuljetusvälineiden han-
kintaan pienen maan armeijalla ei ollut va-
raa. Vuonna 1948 Suomeen tosin hankittiin 
liittoutuneiden ylijäämävarastoista halvalla 
puolensataa White-puolitela-autoa (White 
M2A1). Puolustusvoimat sai niitä käyttön-
sä parisataa kappaletta, joista jalkaväelle 
kohdennettiin 78 ajoneuvoa. Ne soveltuivat 
hyvin panssarintorjuntatykkien, kranaatin-
heittimien ja ilmatorjuntatykkien vetäjiksi. 
Esityksistä huolimatta lisähankintoja ei teh-
ty, joten puolitela-autoista ei tullut ratkaisua 
jalkaväen liikkuvuusongelmaan.28 

Yksinkertaisin ratkaisu tieliikkuvuu-
den parantamiseksi oli kuorma-auto. Muun 
muassa Kevyessä prikaatissa (Panssaripri-
kaati) tehtiinkin vuosina 1949–1950 sekä 
kuljetus että hiihtohinauskokeiluja kuor-
ma-autoilla. Ne osoittivat, että jääkärikomp-
pania kykeni muutaman auton hinaamana 
siirtymään vuorokaudessa jopa kaksisataa 
kilometriä. Ongelmana vain oli autokalus-
ton niukkuus. Puolustusvoimilla oli käytös-
sään parituhatta omaa autoa. Siviilikäytössä 
Suomessa oli 30 000 autoa, mutta vain kol-
mannes niistä oli sotakelpoisia. Kun otettiin 
huomioon muun yhteiskunnan pakolliset 
kuljetustarpeet, autokannan arvioitiin riit-
tävän vain kaikkein välttämättömimpiin so-
dan ajan joukkojen kuljetustarpeisiin.29 

Yhtään vähäisempi ongelma ei ollut 
myöskään jalkaväen taktinen liikkuvuus. 
Sillä tarkoitettiin joukon kykyä edetä maas-
tossa – taisteluvälineet mukanaan – vaikka-
pa saarrostavaan hyökkäykseen. Perinteinen 
apu maastoliikkuvuuteen oli hevonen reki-
neen, kärryineen, purilaineen ja kantosa-
tuloineen. Sotien jälkeen alkaneen maa- ja 
metsätalouden traktoroinnin tiedettiin kui-

28  PVPE n:o 696/Jv.tsto/17/5.5.1949; n:o 1644/
Jv.tsto/17/15.10.1949 T18751/25, KA; n:o 5745/
Kväl.os/10/25.11.1949, T22104/15, KA.
29  Puolustusvoimain pääesikunta (PVPE) n:o 
410/Järj.2/10b sal/27.12.1950, T20131/3, KA; n:o 
718/Stal.1/17b/18.10.1951, T22520/67, KA. Kevy-
en prikaatin esikunta (KVPRE) n:o 61/Järj.tsto/8 
sal/27.4.1950, T20239/2, KA.

Joukot lähdössä junakul-
jetuksen jälkeen vuoden 

1937 Armeijakunnan 
talvisotaharjoitukseen 

(SA-kuva).
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tenkin vähentävän nopeasti maan hevoskan-
taa, mistä johtuen riittävän hevosmäärän 
turvaaminen sodan ajan joukoille oli tule-
vaisuudessa epävarmaa. Arviot osoittautui-
vat myöhemmin oikeiksi, sillä kun 1940-lu-
vun lopussa maassa oli ollut vielä lähes puoli 
miljoonaa hevosta, kymmenen vuotta myö-
hemmin niistä oli jäljellä enää noin puolet.30 

Talvisodassa ja jatkosodassa hevonen oli 
ollut erinomainen sotajuhta, mutta joukko-
jen liikkuvuusvaatimusten sekä taisteluvä-
lineiden määrän ja painon kasvaessa haas-
teeksi nousivat sen vaatimaton kuljetuskyky 
ja tienopeus. Kivääripataljoonan 8 000 ki-
lon vuorokausitäydennyksen kuljettamiseen 
autotieltä 15 kilometrin päähän maastoon 
tarvittiin parikymmentä hevoskuljetusker-
taa. Vahvennukseksi saadun raskaan kranaa-
tinheitinkomppanian täydennyskuljetukset 
vaativat puolensataa hevoskuormaa. Pitkillä 
keskitysmarsseilla hevosten, rehun ja rekien 
tai rattaiden kuljettaminen joukkojen muka-
na verotti jo muutenkin vähäistä kuorma-au-
tokapasiteettia. Perinteinen taktisen liikku-
vuuden ratkaisu, hevonen, alkoi muodostua 
operatiivisen liikkuvuuden hidasteeksi.31

Sotien aikaan jääkärien ja kevyiden 
joukkojen siirtymisvälineenä ollut polku-
pyörä nousi varteenotettavaksi vaihtoeh-
doksi myös sodan jälkeisissä kaavailuissa. 
Pyörällä voitiin siirtyä noin kolme kertaa 
pidempiä päivätaipaleita kuin jalan. Lisäksi 
sillä voitiin kuljettaa 40–50 kiloa taisteluvä-
lineitä autoille ajokelvottomassa maastossa. 
Pyörien käytössä oli kuitenkin omat haas-
teensa. Hevosten tavoin niiden siirtelyssä 
tarvittiin autokuljetuksia. Pääesikunnan 
laskelmien mukaan Puolustusvoimilla oli 
vuonna 1949 vain 15 000 pyörää, joten niitä 
riitti jaettavaksi vain osalle sodan ajan jou-
koista. Tilannetta ei helpottanut sekään, että 

30  Waris, Matti: Suomenhevonen sotahevosena. 
Teoksessa Ojala, Ilmari (toim.): Suomenhevonen 
Suomen puolesta 1939–1945. Hämeenlinna 1997, s. 
35–74.
31  Jalkaväen tarkastaja (JT) n:o 39/Jvtsto/1 OT 
sal/29.10.1956, T26839/5, KA.

sodan jäljiltä niin sotilas- kuin siviilipyörät 
olivat huonossa kunnossa, eikä niihin tahto-
nut löytyä varaosia.32 

Moottoroinnin ensiaskeleet
Lopulta jalkaväen liikkuvuusongelmaan löy-
dettiin 1950-luvun alussa käyttökelpoinen 
ratkaisu, maataloustraktori. Mallia otettiin 
Ruotsista, jossa maa- ja metsätalouden moot-
torointi oli edennyt Suomea nopeammin. 
Pääesikunnan tietojen mukaan Ruotsissa 
1940-luvun lopulla tehdyt kokeilut olivat 
osoittaneet, että traktorilla voitiin hyvissä 
olosuhteissa kuljettaa kuusinkertainen kuor-
ma verrattuna hevoseen. Tuloksia pidettiin 
kiinnostavina, sillä Suomessakin arvioitiin 
jo olevan noin kuusituhatta pyörätraktoria ja 
määrä oli hyvää vauhtia kasvamassa.33 

Puolustusvoimien omat kokeilut aloitet-
tiin kevättalvella 1951 jalkaväen tarkastajan, 
kenraaliluutnantti K. A. Tapolan johdolla. 
Niitä koordinoi erityinen traktorikokeilu-
toimikunta, jossa oli edustajia useista Pää-
esikunnan osastoista. Kevyessä prikaatissa 
kokeiltiin neljää siviilistä vuokrattua trak-
torimallia, joiden varusteina oli erilaisia re-
kiä ja peräkärryjä. Tehtävänä oli tutkia eri-
tyisesti traktorien maastokelpoisuutta sekä 
ampuma- ja elintarvikekuormien vetokykyä. 
Kokeilut onnistuivat hyvin, ja jalkaväkiosas-
to totesikin niiden osoittaneen, että traktori 
tarjosi jalkaväen ” liikkuvuuden lisäämiseen 
mahdollisuuksia, joita mahdollisuuksia ei pidä 
jättää käyttämättä”. Seuraavana vuonna Ke-
vyt prikaati sai jatkokokeiluja varten neljä 
omaa traktoria perävaunuineen ja tarpeelli-
sine lisävarusteineen.34 

32  PVPE n:o 4470/Kväl.2/20/14.9.1949; n:o 
1633/Jv.tsto/17/12.10.1949; 2. DE n:o 716/
Kväl.1/17a/30.8.1949, T18751/25, KA.
33  Eräsaari (1952), s. 16–17. Käännös Kon-
takt med Kirigsmakten -lehden 8/1949 artik-
kelista, T18751/23, KA. Huoltokoulu n:o 
189/I/8/21/21.2.1951, T19645/12, KA
34  KVPRE n:o 1648/Järj.tsto/8/9.4.1951; PVPE 
n:o 739/Jv.tsto/8b2/10.4.1951; n:o 1283/Jv.ts-
to/8b2/15.5.1951, T19645/12, KA; PVPE n:o 66/
Jv.tsto/10 sal/21.5.1951, T20239/2, KA.

Alkuinnostuksen jälkeen jalkaväen 
traktoroinnin kehittäminen ja liikkuvuus-
kokeilut jäivät kuitenkin vaatimattomiksi. 
Esimerkiksi vuoden 1955 kokeilukohteissa 
on vain yksi maininta traktoreista. Joukko-
jen harjoituskertomuksissakin liikkuvuutta 
koskevat maininnat ovat useimmiten vain 
toteamuksia hevosten ja autokaluston puut-
teesta. Vaisuus lienee johtunut ensisijaisesti 
siitä, ettei jalkaväen kokeilutoimintaan ollut 
kalustoa eikä määrärahoja. Operatiivinen 
johto ei välttämättä pitänyt kokeiluja edes 
tarpeellisina, sillä tosiasiassa traktoreita ei 
edes riittänyt jaettavaksi sodan ajan jalka-
väkijoukoille. Liikekannallepanosuunnitel-
missa vetokykyisimmät traktorit oli varattu 
tykistölle ja pioneereille. Kevyet traktorit 
taas oli sodan aikanakin jätettävä yhteiskun-
nan maa- ja metsätaloustehtäviin. Yhtenä 
osoituksena arvostuksen puutteesta voinee 
pitää sitäkin, että jalkaväen kokeiluja varten 
Kevyeen prikaatiin hankitut traktorit mää-
rättiin Pääesikunnan yksipuolisella käskyllä 
laivaston varuskunta-ajoneuvoiksi.35

35  PVPE n:o 214/Op.1/17 sal/1.10.1951, 
T26965/20, KA. Jalkaväkitoimiston luettelo kokei-
luista 15.2.1955, numerotta, PK 1664/5.

Uusi jalka-
väen tarkastaja, 
kenraaliluutnant-
ti Sakari Simelius 
totesikin huhti-
kuussa 1956, että 
vallitseva tilanne 

oli johtanut täysin vääriin käsityksiin jalka-
väen liikkumismahdollisuuksista maastossa. 
Hän vaati, että ainakin suurempiin harjoi-
tuksiin oli saatava lisärahoitusta hevosten 
ja ajoneuvojen vuokrauksiin, jotta joukot 
saisivat edes jonkinlaisia kokemuksia niiden 
käytöstä taistelussa. Erityisesti tarkastaja 
kantoi huolta traktoroinnin hitaasta edisty-
misestä.36 

Kenraaliluutnantti Sakari Simeliuksen 
tarkastajakaudella vuosina 1955–1959 alkoi-
kin jalkaväen liikkuvuuden kehittämisessä 
uusi ajanjakso. Sitä vauhdittivat ensimmäis-
tä kertaa sotien jälkeen käyttöön myönnetyt 
perushankintamäärärahat, ja toisaalta sitä 
myös edellyttivät 1950-luvun alun tarkentu-
neet uhkakuvat.37

Uudenlaiset uhkat –  
uudet vaatimukset
Millaisia muutoksia uhkakuvassa 1950-lu-
vulle tultaessa sitten oli tapahtunut? Tie-

36  JT n:o 56/Jvtsto/21 sal/16.4.1956, T25094/5, 
KA.
37  Simelius, Sakari: Puolustusvoimien puolesta. 
Jalkaväenkenraalin muistelmat. Sinerma, Martti 
(toim.). Juva 1983, passim.

Talvikokeiluissa 
testataan maa-
taloustraktorin 
vetokykyä  
(SA-kuva).
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dossahan oli, että talvisotaa edeltävänä ai-
kana niin poliittisen kuin sotilasjohdonkin 
käsitys Suomen sotilaallisesta uhkasta oli 
ollut varsin yksiselitteinen: Neuvostoliiton 
hyökkäys Suomeen. Jatkosota oli päättynyt 
ankariin torjuntataisteluihin, joissa puna-ar-
meijan suurhyökkäys oli pysäytetty vain ää-
rimmäisin ponnistuksin. Ei siis ollut ihme, 
että samanlaisen suurhyökkäyksen uhka oli 
kangastellut sotilasjohdon mielissä vielä jat-
kosodan jälkeisinä vuosinakin.38 

Puolustussuunnittelun näkökulmasta 
tilanne oli hankala. Maailma oli jakautunut 
itäiseen ja läntiseen valtapiiriin, joiden vä-
lialueelle Suomi maantieteellisesti sijoittui. 
Suomenlahden etelärannikosta oli tullut osa 
Neuvostoliittoa ja Porkkalan vuokra-alue oli 
tuonut puna-armeijan tykinkantaman pää-
hän pääkaupungista. Huolta lisäsivät niin 
Pariisin rauhansopimuksen rajoitukset kuin 
YYA-sopimuksen sotilasartiklatkin. Suomi 
oli sitoutunut torjumaan alueellaan tai alu-
eensa kautta Neuvostoliittoon suuntautuvat 
Saksan tai sen liittolaisten hyökkäykset, tar-
vittaessa Neuvostoliiton avulla tai yhdessä 
sen kanssa. Haluttiinpa tai ei, Suomi oli osa 
itänaapurin turvallisuusjärjestelyjä.39

Sopimusehdot täyttääkseen Suomen oli 
ensinnäkin varauduttava torjumaan hyök-
käykset lännestä. Niiden arvioitiin suuntau-
tuvan Suomeen Pohjois-Norjan, Tanskan 
salmien tai Ruotsin alueen kautta, tai pa-
himmassa tapauksessa kaikista näistä suun-
nista. Lisäksi ainakin ajatustasolla oli otet-
tava huomioon myös idästä tulevan hyök-
käyksen mahdollisuus. Virallisen liturgian 
mukaan itänaapuri oli ystävä, eikä sen laa-
jamittainen hyökkäys Suomen valtaamiseksi 
ollut todennäköinen. Tosiasia kuitenkin oli, 
että suurvallan poliittisista ja sotilaallisista 
pyrkimyksistä ei kenelläkään ulkopuolisella 
voinut olla täyttä varmuutta.40 

38  Liimatta (2018), s. 355–359.
39  Puolustusrevision mietintö 10.3.1949, s. 13–15 ja 
23, MPKK:n kirjasto.
40  Tynkkynen (2006), s. 435–439.

Operatiivisen suunnittelun käynnistyt-
tyä vuonna 1948 tarkentuivat myös arviot 
tulevan sodan luonteesta. Sen arvioitiin 
muodostuvan koko maan ja kansan piiriin-
sä kietovaksi totaaliseksi sodankäynniksi. 
Ilmavoimien sekä tulivoimaisten, panssa-
roitujen, moottoroitujen ja maahanlasku-
joukkojen avulla vihollinen saattoi hyökätä 
mihin valtakunnan osaan tahansa ja työntyä 
sieltä nopeasti murtoon syvälle puolustajan 
selustaan. Hyökkäyksen torjuminen pelkäs-
tään perinteisen puolustustaktiikan keinoin 
oli jokseenkin mahdotonta. Uhkan torjumi-
seksi Pääesikunnassa ryhdyttiinkin suunnit-
telemaan Suomen oloihin sopivaa ratkaisua, 
alueellista maanpuolustuspuolustusjärjes-
telmää. Sen katsottiin mahdollistavan koko 
valtakunnan alueen puolustamisen riippu-
matta siitä, minne tai mistä ilmansuunnasta 
hyökkäys tehtäisiin.41

Alueellinen maanpuolustusjärjestelmä ei 
sinällään muuttanut armeijakuntien ja pri-
kaatien perustehtäviä, mutta sen kuitenkin 
katsottiin asettavan vaatimuksia kaikkien 
aselajien kehittämiselle. Pääesikunnan kou-
lutusosasto antoikin 11. huhtikuuta 1956 
lausuntoa varten ohjesääntötoimistossa val-
mistellun laajan ohjeen, jonka nimi oli Yleis-
taktillisia suuntaviivoja. Siinä hahmoteltiin 
uusien uhkakuvien edellyttämiä menette-
lytapoja. Lausuntokierroksen perusteella 
tehtyjen täydennysten jälkeen puolustusvoi-
main komentaja, jalkaväenkenraali Kaarlo 
Heiskanen vahvisti ohjeen käyttöön 16. 
toukokuuta 1957 nimellä Taktillisia suunta-
viivoja.42

Ohjeessa painotettiin erityisesti puo-
lustuksen syvyyden asettamia vaatimuksia. 
Yhtymän vastuualueen laajuus alueellisessa 
taistelussa saattoi vaihdella olosuhteista riip-

41  PVPE n:o 165/Op.1/11 a/15.4.1952, 
T20169/8, KA. Upseerin käsikirja III osa. Joukkoja 
varten. Top.Rot.11.53.4356 1953, s. 4–9.
42  Yleistaktillisia suuntaviivoja, PE n:o 80/
Ohjeststo/8b sal/11.4.1956, T21442/9, KA ja 
Taktillisia suuntaviivoja, PE n:o 136/Ohjeststo/8b 
sal/16.5.1957, T21442/10, s. 1–4 ja 5–25.

puen kuudesta kilometristä sataan kilomet-
riin. Ideana oli torjua hyökkäys puolustuk-
selle otollisissa maastonkohdissa. Vastaavasti 
vihollinen oli pakotettava hyökkäämään 
sille epäedullisessa maastossa, jossa sen ma-
teriaalinen ylivoima ei päässyt oikeuksiinsa. 
Joukkojen oli kyettävä taistelemaan saarret-
tunakin siihen saakka, kunnes omat vasta-
hyökkäykset saatiin vaikuttamaan. 

Puolustus sai taipua muttei taittua. Lä-
pimurtojen varalta oli syvyyteen johtavien 
hyökkäysurien varrelle ryhmitettävä ”paljon 
raskasta tulta ja vähän elävää voimaa”. Pans-
sariurat oli sulutettava ja kapeikkokohtiin oli 
linnoitettava peräkkäisiä ja tulivoimaisia ”si-
tovia ryhmiä”, jotka ”tulppasivat” vihollisen 
etenemisen. Tulppien taakse ja sivustoille, 
oman toiminnan kannalta otollisiin maas-
tonkohtiin, oli ryhmitettävä tulivoimaisia ja 
liikkuvia ”jalkaväkimoukareita” eli iskeviä 
ryhmiä. Niiden tehtävänä oli saarrostus- ja 
sivustahyökkäyksin tuhota tulppaan pysäy-
tetty vihollinen. 

Ensisijaisia hyökkäystapoja nopea-
liikkeistä vihollista vastaan olivat kohtaa-
mis- ja saarrostushyökkäys. Tavoitteena oli, 

että ketteräliikkeinen iskevä ryhmä, 
”pääteiden ja panssariurien ulkopuolel-
la edeten, metsässä, joskus vesistöjäkin 
käyttäen, pimeässä, sateessa, sumussa, 
talvella syvässä lumessa ja ankarassa 
pakkasessakin pyrkii kohtaamiseen edul-
lisissa olosuhteissa taikka teihin sidotun 
vihollisen arkoihin sivustoihin nopean 
ratkaisun aikaansaamiseksi”. 43

Jalkaväeltä edellä kuvattu tak-
tiikka edellytti paitsi tulivoimaa, 
myös entistä parempaa liikkuvuutta. 
Nämä vaatimukset olivat epäilemät-
tä kenraalimajuri Sakari Simeliuksen 
mielessä, kun hän uutena jalkaväen 

tarkastajana pohti aselajinsa kehittämistä. 
Elämäkertateoksessaan hän on kuvaillut 
mietteitään sanoin: ”Meidän oli kehitettävä 
sellainen taktiikka ja taistelutapa, joka ottaa 
maastostamme kaiken hyödyn irti. Toisin sa-
noen jalkaväen on pystyttävä liikkumaan vai-
keassakin maastossa joustavasti ja salaamaan 
liikkeensä iskien metsän suojaavasta sylistä voi-
makkaasti ja yllättäen kuin haukka saaliinsa 
kimppuun...”44 

Maataloustraktorin esiinmarssi
Simeliuksen tarkastajakauden alkaessa Suo-
men moottoriajoneuvokanta oli kasvanut si-
ten, että 20 000 sotakelpoisen kuorma-auton 
lisäksi maassa oli 40 000 traktoria. Jalkavä-
en moottoroinnille oli siis entistä paremmat 
edellytykset. Mainittakoon, että seuraavan 

43  Sitova ryhmä, tulppa, iskevä ryhmä ja jalkavä-
kimoukari olivat ohjeessa käytettyjä termejä. Sitova 
ryhmä (tulppa) tarkoitti vihollisen etenemisen tien 
suunnassa pysäyttävää taisteluosaa. Iskevä osa ( jal-
kaväkimoukari) tarkoitti vihollisen kylkeen saarros-
tus- ja sivustahyökkäyksen periaatteiden mukaisesti 
hyökkäävää osaa.
44  Simelius (1983), s. 135.

Taktillisten suuntaviivojen  
mukaisesta toiminnasta syvän  
murron torjumiseksi.
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vuosikymmenen lopulla maatalouksilla oli 
jo käytössään enemmän traktoreita kuin he-
vosia.45

Jalkaväen tarkastajan mielestä liikku-
vuuskysymys voitiin ratkaista kahdella ta-
valla. Ensimmäinen vaihtoehto oli pyrkiä 
ainoastaan kehittämään olemassa olevaa 
järjestelmää. Pataljoonat säilytettiin edel-
leenkin hevosvetoisina, mutta niiden tie- ja 
materiaalikuljetuksia varten keskitetysti 
prikaatin kuljetuselimiin sijoitettujen moot-
toriajoneuvojen määrää kasvatettiin. Vaihto-
ehdon etuna oli se, että hevoskuljetuksiin pe-
rustuva iskuportaan maastoliikkuvuus säilyi. 
Haittana taas oli se, että pataljoonien opera-
tiivinen liikkuvuus jäi edelleenkin riippuvai-
seksi ylemmän johtoportaan kuljetuksista. 
Toinen vaihtoehto oli korvata pataljoonien 
hevoset maataloustraktoreilla. Tällä taval-
la voitiin merkittävästi parantaa joukkojen 
tieliikkuvuutta ja materiaalin kuljetuskykyä. 
Pelkona kuitenkin oli se, että hevosista luo-
puminen saattaisi samalla romuttaa iskupor-
taan maastoliikkuvuuden. 

Kumpikaan vaihtoehto ei siis ollut on-
gelmaton. Länsinaapuri Ruotsin tiedettiin 
jo olevan luopumassa hevosista. Omat koke-
mukset traktorien käytöstä olivat kuitenkin 
vielä niin vähäisiä, ettei niiden perusteella 
voitu tehdä näinkin ratkaisevaa päätöstä. 
Jalkaväen tarkastaja päätyikin välivaihtoeh-
toon, jossa vain osa jalkaväen hevosista kor-
vattiin traktoreilla. Prikaatin tarpeeksi las-
kettiin 160–170 traktoria, joista noin puolet 
kohdennettiin tukipataljoonalle ja raskaille 
kranaatinheitinkomppanioille. Jokainen 
kivääripataljoona sai 12–15 traktoria, jotka 
sijoitettiin komppanioiden huoltojoukkuei-
siin. Kiväärikomppaniat säilyivät edelleen-
kin hevosvetoisina.46

45  PVPE n:o 1236/Kulj-os/17b12/1.3.1954 
T22520/67, KA; JT n:o 56/Jvtsto/21sal/16.4.1956, 
T25094/5, KA.
46  PE n:o 39/Jvtsto/1 OT sal/29.10.1956, 
T26839/5, KA.

Kokemusten kartoittamiseksi jalkaväen 
tarkastajan johdolla aloitettiin uudet liikku-
vuuskokeilut. Tavoitteena oli siviilistä vuok-
rattua kalustoa käyttäen tutkia, voitiinko 
traktorien avulla kehittää ” jalkaväki, jolla on 
operatiivista liikkuvuutta, mutta joka pystyy 
maastossakin kuljettamaan mukanaan riittä-
vät välineet, jotta kasvanut tulivoima on täysi-
tehoisena käytettävissä silloin, kun sitä todella 
tarvitaan”.47

 Elokuussa 1957 Porin prikaatin har-
joituksessa Raasissa vertailtiin traktorin ja 
hevosen kuljetuskykyä tiettömässä maastos-
sa. Kokeilut osoittivat, että traktori kykeni 
liikkumaan vaikeassakin maastossa 0,5–3 
kilometrin tuntinopeudella ja kuljettamaan 
1 000–2 000 kilon kuorman, mikä vastasi 
5–10 hevoskuormaa. Samana syksynä pi-
detyssä 1. Divisioonan ja Panssariprikaatin 
harjoituksessa Rovajärvellä kokeiltiin trak-
torikelpoisen uran rakentamista tiettömään 
maastoon. Traktorien talvikokeilut tehtiin 
Karjalan prikaatissa maaliskuussa 1958. 
Nelipäiväisissä kokeiluissa vertailtiin noin 
kolmenkymmenen erilaisen traktorin käy-
tettävyyttä talvella. Kokeet osoittivat, että 
puoliteloilla varustettu traktori kykeni liik-
kumaan vielä noin puolimetrisessä lumihan-
gessa, kun taas ilman ketjuja sen veto loppui 
viimeistään 30 senttimetrin paksuisessa lu-
messa.48 

Tuloksia arvioidessaan jalkaväen tarkas-
taja totesi kokeilujen vahvistaneen sen, että 
kunnollisin lisävarustein eli puoliteloilla, 
perävaunulla ja vinssillä varustettu maata-
loustraktori soveltui hevosen ja polkupyö-
rän ohella erinomaisesti jalkaväkijoukkojen 
kuljetusvälineeksi niin kesällä kuin talvel-
lakin. Traktorihankinnat puolustusvoimil-
le aloitettiin vielä saman vuoden kuluessa. 
Ensimmäiset kaksitoista omaa traktoria si-

47  JT n:o 135/Jvtsto/8 sal/7.9.1957; n:o 192/
Jvtsto/17 sal/16.11.1957; n:o 186/Jvtsto/1 
sal/12.11.1957, T25094/6, KA.
48  Jalkaväen tarkastajalle laaditut numeroimatto-
mat asiakirjat Pahkajärven kokeiluista, PK1084/51, 
KA.  

joitettiin Karjalan 
prikaatiin. Han-
kinnat jatkuivat 
siten, että seuraa-
van vuosikym-
men puolivälissä 
puolustusvoimien 
käytössä oli jo yli 
kaksisataa omaa traktoria. Samaan aikaan 
joukko-osastoille hankittiin myös uusia so-
tilaspolkupyöriä.49 

Vuonna 1959 käynnistettiin laajat orga-
nisaatio- ja liikkuvuuskokeilut 3. Divisioo-
nassa. Sen komentajan, kenraaliluutnantti 
Kai Savonjousen mukaan niissä pyrittiin 
selvittämään ”voidaanko [sodan ajan] orga-
nisaatio – nyt kun meillä on traktorivetoa käy-
tettävissä – kehittää sellaiseksi, että jalkaväki-
prikaati ja jääkäripataljoona voivat korvessa 
edetä 15–20 kilometriä ja taistella kohtaamis-
taistelua noin yhden vuorokauden tulemalla 
omilla ampumatarvikkeillaan toimeen”. Rivi-
en välistä voi lukea, että kysymyksen taus-
talla oli selvästikin Taktillisten suuntaviivo-
jen edellyttämä ”iskevän ryhmän” toiminta 
saarrostavassa hyökkäyksessä.50 

Seuraavina vuosina kokeilut laajennet-
tiin kaikkiin divisiooniin ja sotakouluihin. 
Simeliuksen siirryttyä puolustusvoimain ko-
mentajaksi lokakuussa 1959 niitä johtamaan 
ryhtyi uusi jalkaväen tarkastaja, kenraali-
luutnantti Ali Kurenmaa, apunaan tykistön 

49  JT n:o 192/Jvtsto/17 sal/16.11.1957; n:o 
11/Jvtsto/14 sal/16.1.1958; n:o 47/Jvtsto/ 8 
sal/14.3.1958; n:o 82/Jvtsto/14 sal/6.6.1958; 
n:o 114/Jvtsto/8 sal/21.8.1958; n:o 124/Jvtsto/1 
sal/10.9.1958, T25046/6 ja 7, KA.  

tarkastaja ja Pääesikunnan huoltopäällikkö. 
Liikkuvuus- ja organisaatiokokeilujen konk-
reettisena tuloksena kehitettiin uusi pri-
kaatiorganisaatio, jonka puolustusvoimain 
komentaja hyväksyi määrävahvuustyön 
pohjaksi 18. joulukuuta 1961. Lopullinen 
Sodan ajan määrävahvuus 1962 vahvistettiin 
käyttöön seuraavan vuoden toukokuussa.51 

Prikaatin määrävahvuuteen kuului lähes 
viisisataa moottoriajoneuvoa eli noin kak-
sisataa ajoneuvoa enemmän kuin entisessä 
vuoden 1953 määrävahvuudessa. Niistä 
noin kolmesataa oli pyörätraktoreita ja loput 
autokalustoa. Hevosia prikaatissa oli noin 
neljäsataa, joten niiden lukumäärä oli vä-
hentynyt lähes puoleen. Prikaatissa oli 2 800 
polkupyörää eli puolentoistatuhatta pyörää 
enemmän kuin aiemmassa kokoonpanossa. 
Kussakin kivääripataljoonassa oli 66 hevos-
ta, joten niiden määrä oli vähentynyt kol-
manneksella. Traktoreita pataljoonassa oli 
22 kappaletta. 

Huolimatta siitä, että uusi prikaati oli 
kuljetuskalustonsa avulla entistä liikkuvam-
pi, sen operatiivisessa liikkuvuudessa oli 

51  PE n:o 745/Koultsto/10/24.2.1960, 
T22780/51, KA; n:o 97/Järjtsto/10 b2 
sal/12.5.1962 Prikaatin sodan ajan määrävahvuus 
(sa-määrävahvuus 1962), kirja C, T26965/58, KA.

Polkupyörä ja 
traktori – jalka-

väen taistelu-
ajoneuvot  

1960-luvulla 
(SA-kuva).
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edelleenkin puutteita. Polkupyörät ja trak-
torit mahdollistivat sen, että kolme neljästä 
prikaatin pataljoonasta kykeni armeijakun-
nan vastuualueen sisällä siirtymään taiste-
lukykyisenä tehtävästä toiseen. Iskuporras 
liikkui polkupyörillä ja välttämättömimmät 
tuki- ja huolto-osat traktoreilla. Sen sijaan 
keskitysmarsseilla, pitkissä siirroissa ja no-
peaa reagointia edellyttävissä tilanteissa, 
kuten maahanlaskujen, maihinnousujen ja 
syvien murtojen torjunnassa, prikaatia pi-
dettiin auttamattoman hitaana verrattuna 
vihollisen liikenopeuteen.52 

Erityisen kriittisesti jalkaväen tarkasta-
jan ”välivaihtoehtoon” suhtautuivat Sota-
korkeakoulun operaatiotaidon ja taktiikan 
opettajat, jotka olivat työryhmänä tutkineet 
asiaa koulun karttaharjoituksissa ja sotape-
leissä. Kriittisimmät heistä epäilivät jopa, et-
tei prikaateja ehdittäisi edes keskittää strate-
gisesti tärkeille alueille ennen kuin ne olisi jo 
menetetty. Opettajien näkemyksen mukaan 
prikaatin liikkuvuutta voitiin parantaa vain 
vähentämällä entisestään hevosia ja varusta-
malla kaikki kiväärikomppaniat traktoreilla 
ja polkupyörillä. Näin päästäisiin siihen, että 
pitkien siirtymisten jälkeen pataljoonien 
taisteluosat, aseet ja taisteluvälineet sekä 
huolto saapuivat perille yhtä aikaa, jolloin 
taistelutoimet voitiin tarvittaessa aloittaa vä-
littömästi alueelle saapumisen jälkeen.53

Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, Suo-
messa ei kuitenkaan vielä 1960-luvun alussa 
ollut valmiutta luopua hevosista ja siirtyä so-
dan ajan joukkojen laajempaan moottoroin-
tiin. Yhtenä syynä tähän oli varmasti se, että 
vaikka traktorien lukumäärä oli kasvussa, 
Puolustusvoimissa niiden taktisesta käytöstä 

52  JT n:o 83/Jvtsto/OT/14.12.1960, T26839/8, 
KA. 
53  Sotakorkeakoulu (SKK) n:o 
884/10/14.11.1960, T24871/2, KA. Eräsaari, Eero: 
Prikaatimme liikkuvuudesta. Tiede ja ase n:o 19. 
Mikkeli 1961, s. 73–126. Eräsaari, Eero: Maavoi-
mien perusyhtymän organisaation kehityksestä sen 
jalkaväki- ja panssarijoukkojen sekä liikkuvuuden 
kannalta tarkasteltuna. Sotilasaikakauslehti, vuosi-
kirja 1959, s. 181–214.

ei vielä ollut riittävästi rauhan ajan sotahar-
joituksissa hankittua kokemusta. Mootto-
rointi ja hevosista luopuminen olisi tiennyt 
suuria muutoksia niin sodan ajan varautu-
miseen kuin rauhan ajan koulutusjärjeste-
lyihinkin. Puolustusvoimien infrastruktuuri 
oli rakennettu hevosvetoiselle armeijalle. 
Rahoituksen riittävyydestä uusiin investoin-
teihin sekä moottoroinnin myötä kohoaviin 
polttoaine- ja kunnossapitokustannuksiin ei 
ollut mitään takeita.54

Taustalla saattoi kuitenkin osaltaan vai-
kuttaa myös tunneperäinen suhtautuminen 
hevoseen omaperäisen suomalaisen taktiikan 
ja jalkaväen liikkuvuuden takaajana. Petteri 
Jouko onkin kuvannut tätä ajattelua osuvasti 

54  Liimatta (2018), s. 447–448.

lausein: ” Hevosen korvaaminen traktoreilla 
herättää nykyisen tietoyhteiskunnan aikana 
hymyn huulille, mutta kyseessä ei 60-luvulla 
ollut itsestäänselvyys. Asia herätti runsaasti 
osin tunneperäiseksikin virittynyttä keskuste-
lua. Juuri hevonen oli aikanaan suurelta osin 
mahdollistanut suomalaisen sotataidon tava-
ramerkin – koukkaukset. Oli vaikea kuvitella, 
miten ilman hevosia haavoittuneet olisi evaku-
oitu tiettömien taipaleiden takaa Itä-Karjalan 
suohelvetissä tai miten kärkikomppanialle olisi 
toimitettu ampumatarvikkeita Rukajärven 

korvessa.”55

Hevosista luovuttiin kokonaan vasta 
1970-luvulla. Sen jälkeen pienen maan köy-
hän armeijan jalkaväen ”taisteluajoneuvoina” 
toimivat vuosikymmenien ajan polkupyörät 
ja maataloustraktorit. Nykyaikaisista pans-
saroiduista miehistönkuljetusajoneuvoista 
tuolloin voitiin vain unelmoida.

55  Jouko, Petteri: Suomalainen prikaati. Tiede ja 
ase n:o 68, 2010, s. 132–133, http://journal.fi/ta/
article/view/4149. Luettu 17.10.2019.

Kirjoittaja eversti evp. Hannu Liimatta  
on palvellut uransa aikana muun muassa 

Kymen jääkäripataljoonan ja Kaartin 
jääkärirykmentin komentajana, Karja-

lan prikaatin ja Etelä-Suomen sotilas-
läänin esikuntapäällikkönä sekä Pääesi-

kunnan koulutusosaston apulaisosasto-
päällikkönä. Sotatieteiden tohtoriksi hän 

väitteli vuonna 2018.

Panssarijoukkojen kehitys kaaren murroskohtia

sotasaaliskalustolla. Pataljoona perustettiin 
sodan ajan kokoonpanoon kesäkuun lopussa 
vuonna 1941. 

Täysin selkeää käyttöajatusta Panssari-
pataljoonan käytölle ei ollut, sillä se keskitet-
tiin jatkosodan sytyttyä Karjalankannaksel-
le, jossa sille suunniteltiin täysin toisarvoisia 
tehtäviä. Tilanne muuttui, kun pataljoona 
siirrettiin Jääkäriprikaatin ja Karjalan Ar-
meijan yhteyteen. Perustettiin Osasto Lagus, 
jonka sotataival Äänislinnaan on hyvin tun-
nettu. Asemasodan aikana muodostettiin 
ensin helmikuussa 1942 Panssariprikaati, 
joka laajeni myöhemmin divisioonaksi. Di-
visioonaa käytettiin useisiin vastahyökkäys-
tehtäviin Karjalankannaksella kesällä 1944.

 
Sodan kokemuksia
Sotakokemusten kokoaminen alkoi Lapin 
sodan ollessa vielä käynnissä. Tuloksiltaan 
kokemusten kerääminen jäi heterogeenisek-
si. Koska sotatoimialueet ja käydyt taistelut 
poikkesivat toisistaan, poikkesivat myös tu-
lokset ja johtopäätökset toisistaan. Panssari-
joukot muodostivat poikkeuksen, sillä niitä 
oli käytetty ratkaisuvaiheessa – torjuntatais-
teluissa kesällä 1944 – vain yhdellä operaa-
tioalueella, Karjalankannaksella.  

Suomalaisten panssarijoukkojen alkutaival 
alkaa, kuten hyvin tunnettua, jo vuonna 
1919. Ennen talvisotaa panssareiden asemas-
ta käytiin keskustelua muun muassa Sotila-
saikakauslehden sivuilla ja teemaa käsiteltiin 
myös Sotakorkeakoulun diplomitöissä. Niin 
ikään ensimmäiset ohjesäännöt julkaistiin jo 
1920-luvun puolivälissä. Ajatukset ja ideat 
jäivät kuitenkin paljolti teoriaksi. Puolus-
tusrevisiokomitean linjausten, panssareiden 
käytettävyyttä koskevien epäilyiden ja re-
surssipulan johdosta suomalaiset panssari-
joukot aloittivat talvisodan surkeissa kanti-
missa. Renault-vanhuksista tehtiin kiinteitä 
pesäkkeitä, ja ilman aseita hankitut Vic-
kers-vaunut pyrittiin saattamaan nopeasti 
rintamakäyttöön. Honkaniemen taistelusta 
helmikuun lopussa vuonna 1940 muodostui 
panssarijoukkojen epäonnistunut tulikaste. 

Välirauhasta muodostui merkittävä ajan-
jakso niin Puolustusvoimien kuin panssari-
joukkojen kehittämiselle. Viidentoista hekti-
sen kuukauden aikana ryhmityttiin uudelle 
rajalle, pidennettiin varusmiesten palvelusai-
kaa, uusittiin liikekannallepanojärjestelmä, 
koulutettiin nostoväkeä, hankittiin merkit-
tävä määrä uutta kalustoa ja uusittiin puo-
lustussuunnitelmat. Panssarijoukoissa tämä 
tarkoitti Panssaripataljoonan varustamista 
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Sotien jälkeen panssarijoukkojen so-
takokemuksia puitiinkin usealla taholla. 
Kenraalimajuri Ruben Laguksen johtoon 
muodostettiin erillinen toimikunta, ja Ke-
vyessä Prikaatissa järjestettiin alustus- ja 
keskustelutilaisuuksia aina vuoteen 1948. 
Mitä kokemuksia nousi erityisesti esille? 
Osa havainnoista lienee ajattomia. Keskeisin 
havainto oli aselajien välisen yhteistoimin-
nan tarve. Suomalainen maasto, oli se sitten 
metsämaastoa tai metsäsaarekkeiden rikko-
maa peltomaastoa, edellytti aselajien välistä 
yhteistoimintaa. Jalkaväen ja panssareiden 
liike oli nivottava toisiinsa. Aukeamaastos-
sa tämä tosin edellytti jalkaväen suojaksi 
panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja, 
joita Panssaridivisioonan jääkäreillä ei ollut 
käytössään. Niin ikään yhteistoiminnan tuli 
olla harjoiteltua. On väärin luulla, että so-
dan aikana joku asia toimisi paremmin kuin 
rauhan aikana. Ei – jo pelkokerroin pitää 
siitä huolen.

Niin ikään tykistön ja kranaatinheit-
timien tuli on sovitettava iskuportaan liik-
keeseen. Kaaritulella – kuten aikalaiset asian 
ilmaisivat – oli lamautettava vihollisen pans-
sarintorjunta. Hyökkääjän kannalta hyvin 
naamioitu panssarintorjuntatykki oli vaike-
ampi vastustaja kuin panssarivaunu. Tämän 
suomalaiset saivat kokea karvaasti Kuuter-
selässä, jossa tykistön tulivalmistelu kesti 
ainoastaan yhden minuutin. Hyökkäys juut-
tui kiinni aukeaan maastoon, ja tappioiden 
noustua sietämättömiksi oli vastahyökkäys 
pakko keskeyttää. Tasapuolisuuden vuoksi 
on todettava, että tykistön käytöstä oli myös 
päinvastaisia kokemuksia. Vuosalmella to-
teutettu vastahyökkäys epäonnistui liian 
kunnianhimoisen aikalaskelman johdosta. 
Tulenkäytössä sen sijaan onnistuttiin. Huo-
lelliset valmistelut ja toimivat viestiyhteydet 
mahdollistivat kymmenien maalien tehok-
kaan tulittamisen. 

Voiman keskittäminen on eräs taktii-
kan perussäännöistä. Mutta mitä aikalaiset 
ymmärsivät voiman keskittämisellä? Oliko 
järkevää käyttää panssarivaunupataljoonaa 

alueella, jossa komppaniakin voima oli riit-
tävä? Jatkosodan hyökkäysvaiheessa jo pans-
sarivaunukomppanian käyttäminen käsitet-
tiin vaunuvoiman keskittämiseksi. Itä-Kar-
jalan surkea tiestö ja peitteinen maasto suosi-
vat jääkärirunkoisten taisteluosastojen muo-
dostamista. Kesän 1944 torjuntataisteluissa 
taas Panssaridivisioonaa arvioitiin vaikeaksi 
käyttää kootusti. Sitä ei itse asiassa käytetty 
kootusti kertaakaan. Tämä kaikki oli divi-
sioonan ylimmän johdon tiedossa, joka jo 
vuodesta 1943 oli tehnyt esityksiä jousta-
vampaan kokoonpanoon siirtymisestä. 

Prikaatikokoonpanoon siirtyminen
Sodan ajan panssarijoukot organisoitiin 
prikaatikokoonpanoon 1940-luvun lopul-
la. Ensimmäiset perustamistehtäväluettelot 
(PTL) sisälsivät kaksi sodan ajan panssa-
riprikaatia, mutta toisesta jouduttiin luo-
pumaan jo 50-luvun puoliväliin mennessä, 
koska käyttökelpoista panssarikalustoa ei 
riittänyt kahdelle yhtymälle. Keskustelu 
prikaatin kokoonpanosta kiertyi jääkäri- ja 
panssarivaunuyksiköiden määrän väliseen 
suhteeseen, vaikka oli selvä, että kokoonpa-
nosta muodostui varsin jalkaväkivoittoinen. 
Olihan tämä ollut Laguksen esitys jo sodan 
aikana. Näkemykseen yhtyi everstiluut-
nantti Eric Åkerman, joka tutki useassa yh-
teydessä panssarijoukkojen kokoonpanoja. 
Suomalainen panssariyhtymän rungon tuli 
muodostamaan kolme polkupyörin siirtyvää 
jääkäripataljoonaa ja panssarivaunupataljoo-
na. Sotakokemusten perusteella yhtymän ty-
kistövoima kasvatettiin yhdestä patteristosta 
kenttätykistörykmentiksi.

Vaikka alajohtoportailla ei ole Pääesikun-
nasta yleensä mitään hyvää sanottavaa, on se 
historiansa aikana tehnyt ainakin yhden hy-
vän päätöksen. Kevyen Prikaatin komentaja, 
kenraalimajuri Kai Savonjousi teki useita 
esityksiä, joiden mukaan jääkäripataljoonat 
oli nimettävä rakuunapataljooniksi. Samaa 
logiikkaa noudattaen oli sodan ajan panssa-
riprikaati nimettävä panssarirakuunaprikaa-

tiksi. Pääesikunta 
ei suostunut esityk-
seen, vaan vetosi 
jo aiemmin teke-
määnsä ratkaisuun 
sodan ajan joukko-
jen nimeämisestä. 

Millaista tak-
tiikkaa panssariyhtymä sitten noudatti? 
Kevyessä Prikaatissa laadittu koulutusohje 
painotti aktiivisuutta, nopeutta ja aselajien 
välistä yhteistoimintaa. Koska kohtaamis-
taistelu oli vielä sivuosassa suomalaisessa 
taktisessa ajattelussa, ohje painotti myös 
huolellisia hyökkäysvalmisteluita. Panssari-
vaunukomppaniat tuli yleensä alistaa jääkä-
ripataljoonille. Eräiden ohjesääntökaavailui-
den mukaan panssarivaunuja ei saanut jakaa 
joukkuetta pienempiin kokonaisuuksiin. 
Panssareiden liikkuvuus pääsi parhaaseen 
käyttöön mahdollisessa takaa-ajossa.

Pelkistetysti voi siis todeta, että pans-
sarivaunuyksiköiden tehtävä oli selkeästi 
jääkäreiden taistelua tukeva. Tämä hei-
jastui vahvasti myös kalustokaavailuihin. 
1950-luvun käytiin vahvaa keskustelua tais-
teluvaunun tärkeimmistä ominaisuuksista: 
Oliko tulevaisuudessa hankittavassa uudessa 
taisteluvaunussa tärkeämpää sen suoja vai 
liikkuvuus? Oli koulukunta, joka kannatti 
jalkaväen koukkauksien mukana siirtymään 
kykenevää kevyttä vaunua. Toinen näke-
myskanta painotti raskasta vaunua. 

Itse asiassa pääosa asiaa pohtineista aika-
laisista – muun muassa Panssarirykmentin 
komentaja, eversti Adolf Ehrnrooth – oli 
sitä mieltä, että erilaisiin tehtäviin oli olta-

va erilaisia vaunuja. Raskaasti panssaroidut 
taisteluvaunut tai rynnäkkötykit soveltuivat 
kohtaamisoloihin, mutta myös jalkaväen 
koukkauksia tukemaan kykeneville kevyille 
vaunuille oli tarvetta. Lopulta raha ratkaisi. 
Vanhat sodan aikaiset rynnäkkötykit korjat-
tiin useaan otteeseen. Niin ikään Britanni-
asta hankittiin kaksi erää ylihintaisia käy-
tettyjä vaunuja, joiden käyttöarvo rajoittui 
koulutukseen ja panssarintorjuntaan. Myös 
kotimaisen panssarivaunun rakentamista 
suunniteltiin usean vuoden ajan.

Kalustolinja löytyi lopulta Neuvosto-
liitosta. Vuonna 1959 hankittiin koe-erä 
taistelupanssarivaunuja. Hankittuun T-54: 
ään suhtauduttiin aluksi hyvin nihkeästi, 
kuten kokonaisuutena asekauppaan vanhan 
vihollisen kanssa. Panssarirykmentissä to-
teutetuissa testeissä vaunu arvioitiin tulivoi-
maltaan ja liikkuvuudeltaan keskinkertai-
seksi. Ainakin Panssarirykmentin toiveissa 
oli kevyt, ketterä ja tulivoimainen vaunu. 
Mutta tässä vaiheessa mukaan kietoutuivat 
politiikka ja kauppapoliittiset realiteetit. Yh-
täältä Neuvostoliittoa oli pyrittävä vakuut-
telemaan Suomen itsenäisestä puolustus-
kyvystä. Toisaalta länsivaluutta oli tiukassa 
jatkuvissa hallitus- ja talouskriiseissä paini-
vassa Suomessa. Neuvostoliiton myöntämät 

Sotakokemukset 
painottivat ase-

lajien välistä  
yhteistoimintaa.
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kaksi suurehkoa tavaraluottoa käytännössä 
pakottivat suuntamaan puolustusmateriaa-
likauppoja itään. Näin Neuvostoliitosta tuli 
panssarikaluston hovitoimittaja useaksi vuo-
sikymmeneksi.

Uusi kalusto, joka oli jouduttu hankki-
maan varsin nopeasti, mahdollisti vuodelta 
1953 olevan sodan ajan panssariprikaatin ko-
koonpanon uudistamisen. Muutos jäi maltil-
liseksi. Varat eivät mahdollistaneet jääkäripa-
taljoonien varustamista miehistönkuljetus-
ajoneuvoilla. Ainoastaan prikaatin panssa-
rivaunuyksiköiden panssarijääkärijoukkueet 
oli mahdollista varustaa kyseisellä kalustolla. 
Prikaatin tiedusteluosien liikkuvuus ja tun-
keutumiskyky kuitenkin kohenivat, kun 
käyttöön saatiin ensimmäiset tiedustelupans-
sarivaunut. Uusilla ilmatorjuntapanssareilla 
oli mahdollista suojata osa iskuportaasta. 

Taktiikkaan kokoonpanomuutoksella ei 
ollut suurta vaikutusta. Taktiikka perustui 
yhä panssarivaunuyksiköillä vahvennettujen 
jääkäripataljoonien taisteluosastokäyttöön – 
siis pataljoonataktiikkaan. Käsitystä tukee 
se, että kokoonpanomuutoksen yhteydessä 

jääkäripataljoonien kykyä itsenäiseen taiste-
luun kohennettiin merkittävästi organisoi-
malla raskaat kranaatinheittimet jääkäripa-
taljooniin. 

Mutta oliko organisaatio tai taisteluosas-
totaktiikka soveltuva sen hetken taisteluken-
tälle? Sodan ja taistelun kuvat olivat voimak-
kaassa murroksessa 1960-luvun alussa. Ope-
ratiivisen suunnittelun ja valmiuden keskiöön 
nousi yllätyshyökkäys, jonka mahdollinen 
vastustaja – siis Neuvostoliitto – toteuttaisi 
maahanlaskuilla, maihinnousuilla sekä kor-
keimmassa valmiudessa olevilla maavoimien 
yhtymillä. Näin ollen ylijohdon tärkeimmän 
reservin todennäköisimmät tehtävät olivat 
maahanlaskun tai maihinnousun lyöminen 
sekä vastahyökkäykset jo kenties syvälle tun-
keutuneita hyökkäyskiiloja vastaan. Tämä 
edellytti panssariyhtymältä liikkuvuutta ja 
suojaa. Polkupyörillä liikkuvat jääkäripatal-
joonat olivat liian hitaita ehtiäkseen maahan-
lasku- tai maihinnousualueelle ajoissa. Kun 
pataljoonat vihdoin ehtivät taistelualueelle, 
ei niiden suoja ja tulivoima ei enää mahdol-
listanut sillanpäähän pureutuneen vihollisen 

lyömistä. Johtopäätös: Panssariyhtymän ko-
koonpanoa ja taktiikkaa oli kehitettävä. Al-
koi siirtymä kohti prikaatin koottua käyttöä.

Kokonaan moottoroituun yhtymään
Ainakin julkisuudessa voimakkaimpia sa-
nankäänteitä taisteluvaunujen kootusta 
käytöstä esitti Pekka Kantakoski. Hänen 
mukaansa sodan ajan panssariprikaatin ko-
koonpano ja taktiikka oli muodostettu jääkä-
ripataljoonien ehdoilla. Prikaatin todellinen 
iskuvoima oli sen lukumääräisesti vähäisissä 
taisteluvaunuissa, joita vääräoppisesti ripo-
teltiin jääkäreiden tueksi. Taisteluvaunujen 
liikkuvuutta, suojaa ja tulivoimaa ei osattu 
hyödyntää.

Kantakosken näkemykset saivat vahvis-
tusta niin Panssariprikaatissa kuin Pääesi-
kunnassa. Vuonna 1965 aloitettiin taiste-
luvaunuhankinnat, joita jatkettiin kahden 
vuoden päästä. Puolustusvoimien kehittä-
misohjelmaan (K-ohjelma) oli alun perin si-
sältynyt kahden sodan ajan panssariprikaatin 
muodostaminen. Ajatuksesta oli kuitenkin 
pakko luopua, koska varat eivät riittäneet ka-
lustohankintoihin. 

Ohjaus kokoonpanon ja toimintatapojen 
kehittämiseen tuli ainakin osin Pääesikun-
nan operatiivisen osaston päällikön sijaisen 
suulla. Ermei Kannisen allekirjoittaman 
muistion mukaan panssariprikaatista oli 
kehitettävä yhtymä, jonka kokoonpano ja 
taktiikka mahdollistivat maahanlaskujen, 
maihinnousujen ja murtojen lyömisen. Läh-
tökohtaisesti yhtymä irrotettiin aina tehtävän 
jälkeen huoltoon uusia tehtäviä varten. 

Kannisen muistio on merkityksellinen 
kahdesta syystä. Ensinnäkin se oli Pääesi-
kunnan operatiivisen osaston kanta, jolla 
oli suuri painoarvo. Mutta ennen kaikkea se 
tuli olemaan tärkeä, koska Kanninen palveli 
yhtäjaksoisesti Pääesikunnassa aina vuoteen 
1982, jolloin hän jäi reserviin Pääesikunnan 
päällikkönä. Muistiossa esitetyllä ajatuksel-
la oli siis vaikutusvaltainen vahtijansa yli 15 
vuotta. Maailma on muuttunut paljon nois-

ta ajoista, mutta jatkuvuudelle lienee tarvet-
ta tänäkin päivänä. Puolustusjärjestelmän 
kehittäminen, jos mikä, on pitkäjänteistä 
työtä.

Merkittävä osa 1960-luvun lopun ja 
1970-luvun alun SNTL-sotamateriaalikau-
pasta kohdennettiin BTR-60-kuljetuspans-
sarivaunujen hankintaan. Hankinnat mah-
dollistivat ensi kertaa koko panssariyhtymän 
moottoroinnin. Uusi prikaatikokoonpano 
vahvistettiin vuonna 1970. Kohennus aiem-
paan kokoonpanoon oli merkittävä, vaikka 
koko joukko heikkouksia heikensi prikaatin 
toimintakykyä. Näistä keskeisimpänä mai-
nittakoon liikkuvuudeltaan ja kantamaltaan 
puutteellinen ilmatorjunta. Suomalaiset oli-
vat jo 1960-luvun puolivälistä alkaen tiedus-
telleet neuvosto-osapuolelta mahdollisuutta 
hankkia ZSU-23-4-ilmatorjuntapanssari-
vaunuja, mutta vaunu esiteltiin suomalaisille 
vasta vuonna 1971. Kun kauppoja olisi sitten 
ruvettu hieromaan, osoittautui vaunun hinta 
ostajalle liian kalliiksi. 

Prikaatin iskuvoima koostui kahdesta 
panssarivaunupataljoonasta, kahdesta pans-
sarijääkäripataljoonasta sekä panssarintor-
juntavaunupataljoonasta. Viimeksi mainitun 
tärkeimpänä tehtävä oli tulpata vihollisen 
eteneminen ja näin mahdollistaa pääosien 
isku vihollisen sivustaan. Vastustajan pysäyt-
täminen edulliseen maastonkohtaan oli itse 
asiassa kylmän sodan taktiikan kulmakiviä. 
Vastustaja oli pakko pysäyttää, jotta vastus-
tajaa hitaammat suomalaisyhtymät ehtivät 
hyökätä sen sivustaan. 

Pekka Kantakosken johdolla laadittiin 
1970-luvun alussa joukko taktisia ohjeita, 
joissa määriteltiin johtamisen ja aselajien 
käytön yleiset periaatteet. Nopeus, edestä 
johtaminen ja painopisteen muodostaminen 
joukkoyksikön puitteissa olivat panssaritak-
tiikan peruselementtejä. Panssarivaunu- ja 
panssarijääkäripataljoonan käytössä korostui 
niiden koottu käyttö. Molemmat pataljoo-
nat tuli mahdollisuuksien mukaan suunnata 
maastoitse vastustajan sivustaan tai selus-
taan. Panssarijääkärit siirtyivät teloille vasta 1960-luvulla. 
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Pataljoonien väliset liikkuvuuserot joh-
tivat kuitenkin siihen, että prikaatin koottu 
käyttö olisi muodostunut vaikeaksi. Vuo-
sikymmenen lopulle tultaessa todettiinkin, 
että tulenkäytöllisesti ja taktisesti taistelut 
käytäisiin yhä pataljoonittain. Oli siis edetty 
taisteluvaunujen koottuun käyttöön, mutta 
yhtymätaktiikka oli yhä valinkauhassa. 

Kaksi panssariyhtymää  
muodostetaan
Suunnitelma kahden sodan ajan panssariyh-
tymän muodostamiseksi sai uutta pontta 
1980-luvun alussa, jolloin valmistui puolus-
tusvoimien kehittämisen puitesuunnitelma 
(PVKEPSU). Se ulottui ajallisesti vuoteen 
1996. Puitesuunnitelman – kuten myös 
vuonna 1981 mietintönsä jättäneen III par-
lamentaarisen puolustuskomitean – ytimes-
sä oli maavoimien kehittäminen. Uhkaku-
vana säilyi nopeasti kehittyvä kriisi ja yllä-
tyksellinen sodanavaus. Tavoitteeksi asetet-
tiin kymmenen pääosin kaaderiperusteisen 
jääkäriprikaatin ja kahden panssariprikaatin 
muodostaminen. Oli luotava nopeasti pe-

rustettavat ja operaatiokykyiset suojajoukot 
sekä niille sopiva taktiikka.

Varustamisen lähtökohtana oli hankkia 
kaaderiperusteisen panssariprikaatin kalusto 
uudishankintoina. Toinen prikaati sai tyy-
tyä vanhempaan kalustoon. Uudishankin-
nat kohdentuivat Neuvostoliittoon, mutta 
toisen panssariprikaatin taisteluvaunukalus-
to päätettiin modernisoida kotimaassa. Uu-
dishankintojen myötä panssarirepertuaari 
täydentyi T-72- ja BMP-1 -vaunuilla.

Rinnan pitkälle ajanjaksolle ulottu-
vien hankintojen laadittiin jälleen uusi ko-
koonpano. Sen muodostaminen osoittautui 
vaikeaksi, koska Pääesikunnan sisällä oli 
voimakkaita näkemyseroja prikaatin ko-
koonpanosta. Koulutuspäällikön johtama 
koulutusesikunta painotti toiminnallisia 
ratkaisuita, kun taas yleisesikunta joutui 
laskemaan käytössä varojen riittävyyttä. 
Lopputuloksena oli jossain määrin vesitetty 
Panssariprikaati 80, joka sisälsi kolme pans-
saripataljoonaa sekä aselajijoukot. Iskevän 
osan muodostavissa panssaripataljoonissa 
oli kaksi panssarivaunukomppaniaa ja kaksi 
panssarijääkärikomppaniaa. Erityisesti kul-

jetuspanssareiden määrästä oli tingittävä. 
Näin ollen yhtymästä ei muodostunut täysin 
mekanisoitua. Kranaatinheittimistö ja tykis-
tö säilyivät yhä vedettävänä. Toisaalta yhty-
män taistelukestävyys koheni merkittävästi, 
koska sen ilmatorjuntapatteristo sisälsi niin 
lähi- kuin kohdetorjuntaohjuksia.

Asiakirjat eivät yksiselitteisesti kerro syy-
tä, miksi kuvattuun kokoonpanoon päädyt-
tiin. Sotakokemusten mukaan jääkäreiden 
ja vaunujen suhde tuli olla 1:3:een, eikä ny-
kypäivänä käytettävää yksikköpari-käsitettä 
tunnistettu vielä 1980-luvulla. Voi hyvin 
olla, että vaikutteita haettiin Ruotsista. Pan-
sarbrigad 63 M oli organisaationsa perusra-
kenteelta hyvin samankaltainen kuin Suo-
messa vahvistettu kokoonpano. 

Maavoimien vuosikymmen ja suunni-
telma suojajoukkojen varustamiseksi jäivät 
osin kesken. Suunnitelma oli lopulta liian 
kunnianhimoinen, etenkin kun varusta-
misen lähtökohta oli kovin kehno. Etenkin 
massiiviset ja kalliit kuljetusvälinehankinnat 
jäivät puolitiehen. Rahat loppuivat, koska 
varat oli suunnattava 90-luvulla käynnisty-
vään torjuntahävittäjähankkeeseen. Lisäksi 
Neuvostoliiton romahtaminen 1990-luvun 
alussa päätti bilateraalikauppaan nojautuvan 
tasaisen asevirran ja kaavailut suurista kul-
jetuspanssarihankinnoista. Samanaikaisesti 
Suomi syöksyi taloudelliseen lamaan. 

Panssariprikaatien varustaminen sen 
sijaan onnistuttiin saattamaan loppuun 
1990-luvun alussa Itä-Saksan kaupan an-
siosta. Hankinnat mahdollistivat tykistön 
varustamisen panssarihaupitseilla. Johta-
misedellytykset kohenivat komentopaikka-
vaunujen hankintojen myötä ja erikoispans-
sarihankinoilla onnistuttiin täyttämään 
määrävahvuuskirjoissa olevat aukot. Myös 
panssarijääkäriyksiköt varustettiin yhden-
mukaisella rynnäkkövaunukalustolla. 

1980-luvun lopun panssariprikaatien 
taktiikkaa voisi luonnehtia systemaattiseksi. 
Päätaistelulaji hyökkäys jakautui kolmeen 
selkeään vaiheeseen: suojaus, isku ja reservin 
käyttö. Suojaus – mikäli mahdollista – jär-

jestettiin hyökkäysalueella olevilla joukoilla 
tai prikaatin panssarintorjuntaohjuskomp-
panialla. Juuri suurempia joukkoja ei ollut 
käyttää suojaukseen, koska prikaatiin kuului 
ainoastaan kolme pataljoonaa. Siirtymisessä 
hyökkäyksen lähtöalueelle hyödynnettiin 
pimeää. Itse isku pyrittiin toteuttamaan 
porrastettuna vähintään kahden pataljoo-
nan voimin. Ainakin ohjesääntöjen valossa 
tarkasteltuna panssariprikaatin taktiikka 
muistutti hyvin paljon jalkaväkiprikaatin 
taktiikkaa. Erottavina tekijöinä oli luonnol-
lisesti nopeus sekä maasto, jossa yhtymää 
suunniteltiin käytettävän. 

Paluu taisteluosastoihin
Kylmän sodan ajanjakso sisälsi puolustuk-
sen kehittämisen kannalta runsaasti erilaisia 
vivahteita, mutta pohjavire säilyi samana. 
Kovan luokan pelureita oli kaksi: länsi ja itä, 
ja Suomi taiteili näiden välissä yrittäen ottaa 
hyödyn molemmista osapuolista. Puolustuk-
sen tehtävänä – rajusti pelkistäen – oli tur-
vata alueellinen koskemattomuus ja torjua 
tarvittaessa Neuvostoliiton hyökkäys. 

Tämän logiikan ja eräällä lailla ennus-
tettavan asetelman purkautumisella oli suu-
ret vaikutukset Suomen puolustukselle. Val-
miutta alettiin laskea vähitellen, kuten myös 
sodan ajan joukkojen vahvuuksia. Strategi-
sen iskun ennaltaehkäisyä ja torjuntaa var-
ten kehitettiin valmiusyhtymäkonseptio, 
mikä tarkoitti myös määrärahojen suuntaa-
mista kolmen erityyppisen valmiusyhtymän 
varustamiseen. Tämän seurauksena mah-
dollisuudet kahden perustamistehtäväluet-
telossa olevan panssariprikaatin modernisoi-
miseksi jäivät olemattomiksi. Vuoteen 2008 
mennessä päätettiinkin luopua sodan ajan 
panssariyhtymistä.

Osasyynä päätökseen lienee se, että vuo-
situhannen vaihteessa oli ristiriitaisia signaa-
leja sodan kuvan tulevaisuudesta. Panssaroi-
tujen yhtymien kyseenalaistaminen oli lähes 
yleismaailmallinen ilmiö. Tulevaisuuden 
sodat ajateltiin käytävän Euroopan ulkopuo-

T-72-hankinnat mahdollistivat kahden panssariyhtymän muodostamisen 1980-luvulla. 
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lella. Lisäksi ainakin julkisessa keskustelussa 
muodostettiin keinotekoinen asetelma ilma-
mekanisoinnin ja panssarijoukkojen välille. 
Tämä keskustelu jäi täysin hedelmättömäk-
si. Se ei perustunut sen paremmin faktoihin 
kuin taloudellisiin realiteetteihin.

Eräänlaisen päätepisteen muodosti pää-
tös hankkia Leopard II -kalustoa Saksasta 
2000-luvun alussa. Hankinta loi perusteet 
muodostaa kaksi mekanisoitua taisteluosas-
toa ja varustaa Karjalan Jääkäriprikaati. Ne 
muodostavat edelleen maavoimien lujim-
man iskuvoiman. 

Kirjoitus perustuu lokakuussa 2019 jul-
kaistuun tutkimukseen Ylijohdon reservi. 
Suomalaisen panssaritaktiikan vuosisata. Tut-
kimus on ladattavissa osoitteesta: https://
www.doria.fi/handle/10024/172850.

Kehittämisen lähtökohtana toiminta-
ympäristön vaatimukset
Maavoimien ja koko puolustusjärjestel-
mämme kehittämisessä on tapahtunut vii-
me vuosikymmenenä keskeisiä muutoksia. 
Näitä ovat olleet muun muassa toimin-
taympäristömme muutos epävakaammaksi, 
puolustusjärjestelmäuudistus sekä merkit-
tävät panostukset puolustusvoimien val-
miuden kehittämiseen. Nyt käynnistyneellä 
uudella vuosikymmenellä, 2020-luvulla, 
näköpiirissä ovat globaalin toimintaympä-
ristön ennalta-arvaamattomuuden lisään-
tyminen, uuden teknologian esiinmarssi, 
meri- ja ilmavoimien strategiset hankkeet 
sekä Koulutus 2020-uudistus. 

Sodan – ja taistelunkuvassa on tapahtu-
massa myös muutoksia. Hybridivaikuttami-
nen, kyber-sodankäynti ja avaruuden hyö-
dyntäminen ovat jo nyt keskuudessamme. 
On olemassa vahvat ennusmerkit siitä, että 
2020-luku tulee olemaan robotiikan, uuden 
sensoriteknologian, keinoälyn ja autonomis-
ten järjestelmien laajemman operatiivisen 
käyttöönoton vuosikymmen. 

Puolustusjärjestelmän kehittämisen 
osalta edellä kerrotut edellyttävät, että puo-
lustusvoimilla on oltava kyky vastata no-
peasti kehittyvään sotilaalliseen uhkaan 
sekä kyky laajamittaisen sotilaallisen hyök-

käyksen torjuntaan. Puolustuksen valmius 
ja torjuntakyky rakennetaan yhdistämällä 
korkean teknologian kärkijärjestelmät sekä 
Suomen olosuhteisiin mitoitettu laaja reser-
vi. Maavoimien toimintakyvyn perustan 
muodostavat lähivuosina valmiuden ylläpito 
ja edelleen kehittäminen sekä asevelvolli-
suuden uudistaminen riittävän laajan reser-
vin turvaamiseksi. 2020-luvun puolivälin 
jälkeen maavoimien kehittämisen perustan 
muodostavat uudistuva paikallispuolustus ja 
operatiiviset yhtymät.

Liikkuvat operatiiviset joukot ja vah-
va paikallispuolustus
Maavoimien operatiivisten joukkojen ke-
hittäminen tulee käynnistymään suuressa 
mittakaavassa 2020-luvun lopulla. Joukko-
jen ydin tulee rakentumaan operatiivisista 
yhtymistä, joiden on kyettävä itsenäiseen ja 
pitkäkestoiseen taisteluun kaikissa toimin-
taympäristöissä koko Suomen alueella. Ope-
ratiiviset yhtymät tulevat muodostamaan 
maavoimien pidäkkeen keskeisimmän osan 
2030-luvulla. Yhtymät kehitetään erityisesti 
lyömään vastustajan parhaat joukot. Paikal-
lisjoukkojen kehittämisessä korostuu vahvan 
torjuntakyvyn luominen. Paikallispuolustus 
kattaa koko maan ja paikallisjoukkojen suo-
rituskykyä kehitetään erityisesti johtamisen, 

Taisteluvaunuilla 
varustetut meka-
nisoidut taistelu-
osastot muodosta-
vat maavoimien 
kovimman kärjen.

Kirjoittaja eversti evp  
Petteri Jouko palvelee  

sotilasprofessorina Maan-
puolustuskorkeakoululla.
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tulivoiman ja taistelukestävyyden osalta. Uu-
sina joukkotyyppeinä tullaan muun muassa 
muodostamaan kevyitä jääkäripataljoonia ja 
kevyitä jalkaväkipataljoonia. 

Jalkaväen taistelut ratkaistaan tuli-
voimalla ja liikkuvuudella
Maavoimat ja jalkaväki tutkii ja selvittää 
parhaillaan kehityslinjoja pitkälle tulevai-
suuteen aina 2030-luvulle asti. 2030-luvun 
maavoimien kehittämisen painopiste on yh-
tymien kehittämisen lisäksi vaikuttamisen, 
ennen kaikkea tulivoiman ja liikkuvuuden 
kasvattamisessa. Tulivoimaa ja liikkuvuutta 
kehitetään pitkäjänteisesti huomioiden ny-
kytila ja maavoimien kehittäminen kohti 
2030-luvun joukkorakennetta ja maavoi-
mien tapaa taistella tulevaisuudessa. Tule-
valla 2020-luvulla jalkaväen suorituskykyä 
tullaan parantamaan erityisesti johtamisen, 
tilannetietoisuuden, tulenkäytön, liikku-
vuuden, tulivoiman, panssarintorjunnan ja 
suojan osalta.

Johtamisen osalta jalkaväkitaistelijat 
varustetaan uusilla lähiradioilla, tilannetie-

toisuuden ja tulenkäytön osalta jalkaväelle 
hankitaan uusia sensoreita.  Yksi keskei-
nen uusi suorituskyky tulee muun muassa 
olemaan jalkaväen taktisen tason lennok-
kijärjestelmä. Lennokkihankkeen avulla 
jalkaväen joukoille hankitaan oma tiedus-
telua, tilannetietoisuutta, johtamista ja tu-
lenkäyttöä parantava lennokkijärjestelmä. 
Lennokki tulee partio-, ryhmä- ja joukkue-
tasolle. 

Tulivoimaa parannetaan hankkimalla 
taistelupanssarivaunuille uuden sukupolven 
sirpalelaukauksia. Rynnäkköpanssarivaunu-
jen tulivoimaa kehitetään hankkimalla pa-
remman suorituskyvyn omaavia ampuma-
tarvikkeita. Jalkaväkitaistelijoiden tulivoi-
maa kehitetään hankkimalla uusi tarkkuus-
kivääri ja tukiampujan kivääri, jalkaväen tu-
litukiase sekä hankkimalla uusia suoritusky-
kyisiä ampumatarvikkeita.  Jalkaväen uuden 
tulitukiaseen suorituskykyvaatimuksena on, 
että sillä kyettävä jalkaväen iskuportaan vä-
littömään taistelun tukemiseen ja aseessa pi-
tää olla riittävä teho suojavarustusta vastaan 
sekä kevyesti panssaroituja ajoneuvoja vas-
taan. Ase tulee kuulumaan jalkaväkiryhmän 

kokoonpanoon.  Nykyinen rynnäkkökivääri 
on modernisoitu onnistuneesti, parantaen 
aseen käytettävyyttä ja tarkkuutta sekä tu-
lenavausnopeutta. Modernisointi mahdollis-
taa myös kokonaan uuden pimeätoiminta-
kyvyn rakentamisen.  Lisäksi käynnissä on 
kattava tutkimus- ja selvitystyö, miten jalka-
väen käsiaseita kehitetään laajemmin ja pit-
käjänteisesti edettäessä kohti 2030- lukua.

Panssarintorjuntaan on hankittu uutta 
suorituskykyä hankkimalla kevyitä kerta-
sinkoja. Panssarintorjunnan isommat uu-
distukset ajoittuvat 2020-luvun puolivälin 
jälkeiselle jaksolle. Tällöin jalkaväelle on 
suunnitteilla uusi raskas lähi- ja keskitor-
juntakyky sekä kauko- ja pitkän kantaman 
kyky.

Jalkaväen joukkojen oma organisaa-
tioon kuuluva kranaatinheittimistö kehittyy 
joukkojen vaatimusten mukaisesti. Kranaa-
tinheitinyksiköt -hankkeella luodaan kra-
naatinheitinyksiköille kyky saumattomaan, 
nopeaan ja liikkuvaan tulenkäyttöön, sa-
malla parantaen kranaatinheitinyksiköiden 

taistelunkestävyyttä ja tulenantokykyä. 
Yksiköiden johtamisjärjestelmät ja tiedon-
siirto digitalisoidaan aseelle saakka ja mit-
tauskykyä kehitetään uusilla välineillä ja 
toimintatavoilla tehostaen ja nopeuttaen tu-
liasematoimintaa entisestään. Myös kranaa-
tinheittimistön liikkuvuuteen on kiinnitetty 
huomiota muun muassa rakentamalla kyky 
monipuolisen vetokaluston ja kantolaitejär-
jestelmien hyödyntämiseen.

Suurimmat uudistukset tulevat kui-
tenkin koskemaan jalkaväen liikkuvuutta. 
Uusi 6x6 Panssariajoneuvo 2020-hanke sekä 
Arktisen liikkuvuudenhanke (nykyisen tela-
kuorma-auton korvaaja) tulevat tuottamaan 
jalkaväen joukoille uuden kyvyn operoida ja 
taistella. Myös päärynnäkköpanssarivaunu-
kalustomme CV90 tullaan modernisoimaan 
lähivuosien aikana (JET-hanke, järjestelmän 
elinjakson turvaaminen).  LEO2A6-taiste-
lupanssarivaunuhankeen myötä maassamme 
on nyt kaksisataa hyvin varusteltua taiste-
lupanssarivaunua. BMP2-rynnäkköpanssa-
rivaunujen modernisointi ja PASI XA-180 

Kuva 1.  
Uudet joukkotyypit, 

operatiiviset yhtymät 
sekä kevyet jääkäri-

pataljoonat ja kevyet 
jalkaväkipataljoonat 
tulevat parantamaan 
maavoimien torjunta-  

ja lyömiskykyä.

Kuva 2. Johtaminen, tulivoima ja liikkuvuus korostuvat tulevaisuuden suorituskykyjen 
kehittämisessä.
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kaluston modernisointi valmistuvat vuoden 
2020 aikana.

Myös taisteluteknisen liikkuvuuden pa-
rantamiseen on panostettu. Taistelijan hen-
kilökohtaista varustusta on kehitetty ja sa-
malla kevennetty. Lisäksi pohjoisen alueen 
joukoille hankitaan uudet hiihtovälineet.  

Kokonaisuutena Taistelija-hankkeessa on 
parannettu taistelijoiden henkilökohtaista 
suoja- ja muuta varustusta. Muun muassa 
uusi suojaliivi ja kypärä parantavat henkilö-
kohtaista suojaa sekä iskuportaan taistelijoi-
den liikkuvuutta. Myös vaunumiehistöjen, 
kaupunkijääkäreiden ja tarkka-ampujien 
varustusta tullaan parantamaan hankkeen 
edetessä.

Pimeätoimintakyky tullaan nostamaan 
2020-luvulla kokonaan uudelle tasolle. Seu-
raavien lähivuosien aikana jalkaväen kärki-
joukoille rakennetaan kattava kyky taistella 
itsenäisesti ilman ulkopuolista valaisua kai-
kissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Pimeätoi-

mintahanke sisältää lämpötähtäimiä, valon-
vahvistimia, laser osoittimia, merkitsemisvä-
lineitä sekä erilaisia taistelijan valoja.

Jalkaväki ei taistele yksin
Edellä kerrotusta kehittämisestä huolimat-
ta, jalkaväki ei kykene taistelemaan yksin. 
Pääosa hyökkääjälle aiheutuneista tappioista 
tehdään epäsuoralla tulella, tykistöllä, rake-
tinheittimistöllä ja kranaatinheittimistöllä.  
Vahvuutemme on, että Suomella on vahva 
tykistö ja kyky keskittää ja käyttää tulta ope-
ratiivisesti sekä taktisesti joukkojen taistelun 
tukemiseksi. Lisäksi puolustusvoimien yh-
teiset suorituskyvyt, kuten esimerkiksi elekt-
ronisen vaikuttamisen suorituskykyjä, tar-
vitaan joukkojen operoinnin tukena. Myös 
muiden puolustushaarojen uudet ja raken-
tuvat suorituskyvyt huomioidaan jalkaväen 
kehittämisessä. Muun muassa Ilmavoimien 
hävittäjähankkeen (HX-hanke) myötä maa-

voimissa ja jalkaväellä on tulevaisuudessa 
nykyistä kattavampi tilannekuva ja kyky 
yhteisten suorituskykyjen käyttöön osana 
maavoimien taistelua.

Päärooli joukkojen kehittämisessä
Jalkaväki on maavoimien pääaselaji ja se 
kantaa päävastuun maavoimien sodan ajan 
joukkojen kokoonpanoista. Muiden asela-
jien, tykistön, pioneerien, viestin, ilmator-
junnan ja huollon päätehtävä on jalkaväen 
taistelun tukeminen. Maapuolustuksen suo-
rituskyky on joukoissa, itsenäiseen taktiseen 
toimintaan kykenevissä yhtymissä, prikaa-
teissa ja taisteluosastoissa sekä pataljoonissa. 
Jalkaväellä on tärkeä vastuu, yhteistoimin-
nassa eri aselajien kanssa varmistaa, että ko-
konaisuudesta muodostuu tarkoituksenmu-
kaisia ja toimivia sodan ajan joukkoja. 

Jalkaväen koulutushaarat ovat jääkäri, 
panssarintorjunta, panssarintorjuntaohjus, 
kranaatinheitin, panssari, panssarijääkäri, 

panssaritiedustelu, tiedustelu, sissi, soti-
laspoliisi ja erikoisjoukot, johon kuuluvat 
rajajoukot. On tärkeää, että kaikkien kou-
lutushaarojen kehittämisestä huolehditaan 
tasapainoisesti. Resurssien puitteissa kaikkea 
ei luonnollisesti kyetä rakentamaan saman-
aikaisesti, mutta pitkällä aikajänteellä tämä 
on mahdollista suunnittelemalla ja rakenta-
malla osa kerrallaan niin, että syntyy toimi-
via kokonaisuuksia.

Luottavaisesti kohti tulevaisuutta
Maavoimissa on tapahtunut viimeisten 
vuosien aikana merkittävää kehittämistä. 
Olemmekin eläneet vahvaa maavoimien 
vuosikymmentä, jossa jalkaväessä on tehty 
merkittäviä suorituskykyä parantavia mate-
riaalihankkeita. Tämä työ tulee jatkumaan 
ja toimintaamme uudistetaan jatkuvasti 
turvallisuusympäristön vaatimusten mu-
kaisesti. Joukkomme kärki, jalkaväen isku-
porras on ajanmukaisessa kunnossa ja myös 

Kuva 3. CV90 tulee säilymään päärynnäkköpanssarivaunukalustonamme JET-hankkeen 
avulla (JET, järjestelmän elinjakson turvaamishanke).

Kuva 4. Jalkaväkitaistelijoiden suoja- ja taisteluvarustusta on kehitetty monipuolisesti. 
Rynnäkkökiväärin modernisoinnin myötä punapiste- ja lasertähtäimet sekä valonvahvisti-
met kuuluvat iskuportaan taistelijoiden varustukseen.  
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tulevaisuuteen voidaan suhtautua luottavai-
sesti. Kehittämisen perusteet ovat selvillä 
ja valmisteilla olevilla kehittämishankkeilla 
varmistetaan, että maapuolustuksemme ja 
jalkaväen suorituskyky kantaa edetessä kohti 
2030-lukua. 

Operatiivinen yhtymä 2035

Kirjoittaja eversti  
Rainer Peltoniemi 

palvelee Maavoimien 
esikunnan suunnitte-
luosastolla Jalkaväen 

tarkastajana.

Maavoimilla on tulevaisuudessakin oltava kyky torjua maahyökkäys ja lyödä 
maahan tunkeutunut vihollinen. 2030-luvulla Operatiivinen yhtymä 2035 
(OPYHT35) on keskeisin joukkotyyppi, jolla nämä tehtävät hoidetaan.

Puolustusvoimien kehittämisen perustuu 
pitkäjänteiseen suunnitteluun, joka tehdään 
osana strategisen suunnittelun prosessia. 
Suunnittelun taustalla ovat arviot toimin-
taympäristön, talouden, teknologian ja yh-
teiskunnan kehityksestä. Keskeisimpänä 
perusteena suorituskykyjen kehittämiseen 
on kuitenkin arvio asevoimien ja uhkan ke-
hityksestä Suomen lähialueella. Kehittämis-
tä ei kuitenkaan voida tehdä puhtaasti suori-
tuskykyperusteisesti, koska puolustusvoimi-
en käytössä oleva rahoitus ei mahdollistaisi 
sitä. Tästä syystä uusien joukkotyyppien 
varustamisessa hyödynnetään osin vanhaa, 
mutta käyttökelpoista kalustoa - näin myös 
OPYHT35 osalla.

Operatiivisia yhtymiä ei myöskään tak-
tisessa tai operaatiotaidollisessa mielessä 
lähdetä kehittämään tyhjästä. Perustana ke-
hittämiselle on jo alueellisen puolustuksen 

kehittämisen kiivaimpina aikoina kehitetty 
toiminta-ajatus – alueelliset joukot hidasta-
vat ja kuluttavat vihollista ja operatiivisilla 
joukoilla lyödään vihollinen lopullisesti. Ai-
kanaan vastahyökkäyksiin soveltuviksi jou-
koiksi kehitettiin muun muassa panssaripri-
kaati ja maastoajoneuvoilla varustetut jääkä-
riprikaatit. Yhtymiä valmistauduttiin käyt-
tämään painopisteiden vaatimalla tavalla 
koko valtakunnan alueella. Sotavarusteiden 
kalliin hinnan vuoksi vain osa maavoimien 
laajasta reservistä voitiin varustaa liikunta-
kykyisellä kalustolla. Kehittämistä jatkettiin 
2000-luvun alussa luomalla valmiusyhty-
mät. 2030-luvulla valmiusyhtymät ovat jo 
yli 30 vuotta vanhoja. Niiden materiaali ja 
käyttöperiaatteet edellyttävät päivittämistä 
vastaamaan 2030-luvun uhkaympäristöön 
ja tehtävätarpeeseen. Valmiusyhtymät muo-
dostavat rungon, jonka ympärille tulevai-

suuden operatiiviset yhtymät rakennetaan.
Tulevaisuuden uhkaa ja taistelutilan ra-

kennetta on erittäin vaikea ennustaa. Perin-
teisesti uhkan katsotaan muodostuvan ole-
massa olevista joukoista ja järjestelmistä sekä 
tahdosta käyttää sotavoimaa. Noin kymme-
nen vuoden päähän voidaan ennustaa melko 
hyvin, millaista aseteknologiaa ja joukkoja 
silloin on käytössä, mutta tästä pidemmälle 
epävarmuus lisääntyy merkittävästi. Tahdon 
osalta ennustettavuus on vielä vaikeampaa.

Tällä hetkellä on kuitenkin nähtävissä, 
että joukkojen määrä taistelukentällä vähe-
nee entisestään. Taistelutilan tyhjenemistä 
pyritään korvaamaan entistä paremmilla 
sensori- ja valvontajärjestelmillä, joilla luo-
daan tarvittava tilannekuva. Esimerkiksi 
avaruuden ja UAV:n sekä laajan spektrin 
valvontajärjestelmien hyödyntäminen hei-
kentävät joukkojen mahdollisuuksia toimia 
salassa. Suuria joukkomääriä pyritään kor-
vaamaan vähempilukuisilla, mutta liikku-
vammilla joukoilla sekä pitkän kantaman 
asejärjestelmillä.

Operatiivisen yhtymän 2035 nimi ker-
too jo paljon yhtymän käyttötarkoituksesta. 
Operatiiviset joukot ovat maavoimien suo-
rituskykyisimpiä joukkoja, joita käytetään 

painopistesuunnassa operaation ratkaise-
miseksi. Operatiivisia joukkoja käytetään 
koko valtakunnan alueella. Yhtymällä tar-
koitetaan itsenäiseen operaatioon kykenevää 
joukkoa, joka on kooltaan prikaati - armeija-
kunta suuruinen. 2035 on karkeasti se vuo-
siluku, jolloin OPYHT35 joukot nykyisen 
suunnitelman mukaan saavuttavat operatii-
visen valmiuden.

Operatiivisen yhtymän lopulliset käyt-
tö- ja toimintaperiaatteet muotoutuvat vähi-
tellen suunnittelun edetessä. Tässä vaiheessa 
yhtymän alustavia käyttöperiaatteita voi-
daan kuitenkin tarkastella yleisten taktisten 
periaatteiden kautta.

Johtaminen ja toiminnan vapaus. Jouk-
kojen lukumäärän ollessa pieni, joutuu 
OPYHT35 mahdollisesti toimimaan mel-
ko itsenäisesti operaatiosuunnassaan. Tämä 
edellyttää ennen kaikkea yhtymän komen-
tajalta ja hänen alaisiltaan kykyä itsenäiseen 
toimintaan tehtävätaktiikan mukaisesti. 
Lähtökohtaisesti ei kuitenkaan ole tarkoitus, 
etteikö yhtymällä olisi toimivaa johtamis-
järjestelmää – pikemminkin päinvastoin. 
Aloitteen ja taistelutempon ylläpitämisiksi 
johtajilla tulee olla reaaliaikainen johtamis- 
ja tilannekuvajärjestelmä. Johtamisyhteyk-

Operatiivi-
nen yhtymä 
2035. 
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sien on mahdollistettava yhteydenpito myös 
yhteistoimintaosapuoliin, kuten nykyään-
kin. OPYHT35 tulee kyetä toimimaan pai-
kallisjoukkojen kanssa ja tarvittaessa kyetä 
ottamaan niitä johtoonsa alistuksina. Myös 
muiden viranomaisten kanssa tulee kyetä 
toimimaan. Tämä korostuu ennen kaikkea 
pääkaupunkiseudulla, jonka merkityksen 
voidaan arvioida vaan entisestään kasvavan. 
Oman haasteensa johtamisjärjestelmille aset-
taa kauko- ja täsmävaikuttaminen. Koska 
OPYHT35 käytetään ratkaisutaisteluihin, 
tulee sen kyetä käyttämään puolustusvoi-
mien yhteisiä suorituskykyjä taistelunsa tu-
kemiseen. Käytännössä tämä edellyttää joh-
tamisjärjestelmän mahdollistavaa sensor to 
shooter -kykyä sekä mahdollisuutta osallistua 
puolustusvoimien vaikuttamisen prosessiin.

Taisteluliike ja voimien vaikutuksen kes-
kittäminen. Taisteluliikkeen ja voiman vai-
kutuksen keskittäminen on keskeisessä ase-
massa OPYHT35 taistelussa. Laajalla alueella 
toimivat joukot on kyettävä keskittämään oi-
kea-aikaisesti ja nopeasti pitkienkin etäisyyk-
sien päästä. Taisteluliikkeen toteuttaminen 
edellyttää yhtymiltä erinomaista operatiivista 
ja taktista liikkuvuutta. Vaikka yhtymät ovat 
peruskokoonpanoltaan samanlaisia ja niiden 
tulee kyetä operoimaan koko Suomen alueel-
la, poikkeaa niiden varustus kuitenkin hie-
man toisistaan ensisijaisen operaatiosuunnan 
mukaan. Esimerkiksi Etelä-Suomen ja Poh-
jois-Suomen yhtymien ajoneuvoratkaisut ovat 
mitä todennäköisimmin erilaiset. Yhtymät 
vaikuttavat viholliseen käsiaseiden, panssa-
rintorjunta-aseiden, sulutteiden ja epäsuoran 
tulen yhdistetyllä käytöllä. Taistelua tuetaan 
puolustusvoimien yhteisillä suorituskyvyillä. 
Joillekin operatiivisille yhtymille rakennetaan 
myös kohtaamistaistelukyky, jolloin niiden 
tärkein suorituskyky perustuu mekanisoitu-
jen joukkojen taistelu- ja 
rynnäkköpanssarivaunujen 
suojaan, maastoliikkuvuu-
teen ja vaunujen suora-am-
muntakykyyn.

Yllätys ja turvallisuus. Yllätys ja turvalli-
suus kulkevat käsi kädessä. Yllätys mahdol-
listaa hetkellisesti ylivoiman saavuttamisen 
viholliseen nähden ja siten ratkaisevan voiton 
saavuttamisen. Jotta OPYHT35 pääsee yllä-
tykseen, on oma suunnitelma, ryhmitysalue 
ja taisteluliike kyettävä salaamaan vihollisel-
ta mahdollisimman hyvin. Tulevaisuuden 
taistelukentällä tämä tulee olemaan entistä 
haastavampaa sensoriteknologian kehittymi-
sen takia. Tarvittava suoja voidaan hankkia 
osin perinteisillä menetelmillä, kuten maas-
touttamisella, valelaitteilla, hajauttamalla, 
liikenopeudella ja tilannetietoisuudella, mut-
ta ne tuskin yksinään riittävät 2030-luvun 
taistelukentällä. Niiden lisäksi tulee kehittää 
uusia ratkaisuja, joita voisivat olla esimerkiksi 
kyber-suorituskykyjen- ja älykkäiden materi-
aalien sekä robotiikan hyödyntäminen.

Operatiivisten yhtymien kehittämiseen 
liittyy vielä monta epävarmuustekijää. Suu-
rimpina haasteina ovat tulevaisuuden toi-
mintaympäristön kehittymisen vaikea ennus-
tettavuus sekä kehittämiseen käytössä olevat 
rajalliset resurssit. Niistä huolimatta, maavoi-
milla on 2030-luvullakin oltava ratkaisutais-
teluun kykenevät operatiiviset joukot.

Lähteet: 
Maapuolustus 2030-julkaisu.

Kevyen jalkaväen merkityksestä taistelukentällä
 nyt ja tulevaisuudessa

Kevyen jalkaväen merkitys osana maajoukkojen taistelua ei ole kansainvälisiä 
trendejä tarkastellessa vähenemässä. Päinvastoin, kevyt jalkaväki tulee säily-
mään yhtenä keskeisimmistä kehitettävistä maajoukkojen elementeistä. Artik-
kelissa tarkastellaan kevyen jalkaväen historiaa, nykytilaa ja kehitysnäkymiä 
tulevaisuudessa.

hokas taisteluväline, konekivääri. Iskuosas-
tohyökkäykset poikkesivat muun jalkaväen 
puolustus- ja hyökkäystehtävistä. Sittemmin 
nimen ”Jääkäri”-saaneet kevyet, hyökkäys-
kykyiset jalkaväen osat ovat samannimisenä 
– ja samankaltaisena, hyökkäävänä ja liikku-
vana iskujoukkona tunnettu myös kotimai-
sessa toimintaympäristössämme.

Nykypäivänä muualla maailmassa kevyt 
jalkaväki liitetään usein nopeasti operaa-
tioalueen sisällä liikuteltaviin, itsenäiseen 
taisteluun kykeneviin jalkaväkijoukkoihin, 
jotka ovat varusteltu vähäisemmin, mutta 
osaavat erilaisten aseiden, taisteluvälineiden 
ja viestivälineiden käytön muuta jalkaväkeä 
paremmin. Useissa maissa kevyen jalkaväen 
liikkuvuus perustuu helikoptereihin ja ke-
vyisiin taisteluajoneuvoihin. Kotimaisessa 
toimintaympäristössämme Jääkärikomppa-
nioita on koulutettu yhä edelleen nopeasti 
liikkeelle lähteväksi, iskukykyiseksi ja kette-
rästi kevyellä vaunukalustollaan liikkuvaksi 
ja maastoa taitavasti hyödyntäväksi joukok-
si, jonka päätehtävänä on useimmiten ”hyök-
kää- lyö- tavoite- valmistaudu jatkamaan” 
tyyppinen toiminta. 

Kevyet jalkaväkijoukot mielletään maail-
malla tyypillisesti joukoksi, joka uskoo selviy-
tyvänsä olosuhteissa, joissa tavallinen jalkavä-
ki ei selviä (esimerkiksi huollon puute, taistelu 
saarrettuna ja epätoivoisessa tilanteessa jne). 
Tehtävä pyritään täyttämään aina, oli tilanne 
miten epätoivoinen ja vaikea tahansa. Tämä 
tosin ei poikkea perinteisestä käsityksestäm-

Kirjoittaja eversti-
luutnantti Vesa Volanen 

palvelee Maavoimien 
esikunnan suunnittelu-

osastolla.

Tulevaisuuden taistelukentällä on tarve no-
peasti liikuteltavalle, kevyesti varustellulle 
joukkotyypille, jonka eri taistelulajeja hyö-
dyntävällä taistelulla ja tappioiden tuotta-
misella luodaan edellytykset mekanisoitujen 
ja moottoroitujen joukkojen ratkaisutaiste-
lulle. Kevyellä jalkaväellä siirrytään tarvit-
taessa mitä tahansa kulkuneuvoa käyttäen 
ensimmäisenä eteen, reittiä jota vaunuilla ei 
välttämättä pääse ja paikkaan jossa voidaan 
aloittaa tappioiden tuottaminen. Suojaa 
joukko hakee varmasti ainakin liikkeellä ja 
hajaryhmittämisellä, sillä 2030-luvun toi-
mintaympäristössä staattinen, paikoilleen 
ryhmittynyt joukko paikannetaan ja saate-
taan tulivaikutuksenalaiseksi yhä kauempaa 
ja nopeammin.

Maailmalla kevyt jalkaväki erotetaan 
yleensä omaksi jalkaväen ”alalajikseen” me-
kanisoidusta tai moottoroidusta jalkaväestä 
(tai joissain yhteyksissä ”Light infantry – 
heavy and medium infantry”). Käsite kevyt 
jalkaväki tulee kuitenkin ymmärtää muu-
toinkin kuin ajoneuvosta jalkautuneena 
jalkaväkenä. Sen taistelutapa voi poiketa ta-
vanomaisesta jalkaväestä niin taktiikan, tais-
telutekniikan, varustuksen kuin johtamisen 
ja aselajitoimintojen suhteen.

Kevyen jalkaväen eurooppalainen his-
toria alkaa Napoleonin sotien ajan kevyem-
min varustellusta ja nopeasti siirrettävistä 
joukoista, jatkuen ensimmäisen maailman-
sodan saksalaisiin ”sturmtruppen”-iskuryh-
miin, joiden varustukseen kuului uusi te-
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me tehtävän täyttämisen suhteen, oli kysees-
sä mikä joukko tai aselaji tahansa. Kevyiden 
joukkojen johtamisessa korostuu käskyjen 
minimimäärä ja yhdellä käskyllä on tultava 
toimeen pitkään. Tällainen erityispiirre on 
myös tuttua suomalaisesta johtamistavasta, 
jossa tehtävätaktiikka leikkaa läpi johtamisra-
kenteiden nyt ja tulevaisuudessa.  

Kevyen jalkaväen koulutuksesta
Kevyet jalkaväkijoukot totutetaan kovalla 
koulutuksella sietämään olosuhteita ja ti-
lanteita, joissa he joutuvat olemaan ajoittain 
irti logistiikan ketjusta, niin sanotusti ”omil-
laan”. Totuttamisen tavoitteena on luoda 
joukkoon asenne, jossa luksus ja mukavuus 
eivät kuulu sanavaraston käytetyimpiin ho-
kemiin. Koulutukseen tulisi kuulua jatkuva 
fyysinen koulutus. Joukkojen asenne paran-
taa edelleen taistelukykyä ja joukon henkeä. 
Ryhmäkohtaisessa koulutuksessa panoste-
taan aloitteellisuuteen, luovuuteen ja erilai-
sissa muuttuvissa tilanteissa selviämiseen, 
pienissä ryhmissä ja itsenäisesti. 

Jalkaväkijoukoista erityisesti kevyiden 
joukkojen tulee hallita erilaisten tulevaisuu-
den taistelukentän käsiaseiden ja räjähteiden 
(miinat, räjähteet, hävitteet, ansat) käsittely, 
eikä henkilökohtaisen ampumataidon mer-
kitys ei ole vähenemään päin (vrt. ampura-
dalla käytettävä koulutusaika). Annettavan 
koulutuksen tulisi valmistaa myös aseetto-
maan taisteluun, tarkkaan suunnistamiseen, 
erilaisten suorituskykyjen ja asejärjestelmien 
maalinosoitukseen sekä tulenjohtamiseen. 
Koulutus 2020 antaa hyviä perusteita kou-
lutuksen räätälöinnille tulevaisuudessa, kun 
hyökkääville keveille jääkäri- ja jalkaväki-
joukoille haetaan tehtävän vaativuus huomi-
oivaa koulutusmoduulia. Marssit, ase- ja am-
pumakoulutus, taistelukoulutus ja liikunta-
koulutus, sisältäen lähitaistelukoulutusta, 
antavat varsin perinteikkäältä jalkaväkijou-
kon viikko-ohjelmalta kuulostavan tuntu-
man koulutuksen suunnitteluun. Huomioi-
tava on, että tulevaisuudessakaan jääkäri- tai 
jalkaväkijoukon koulutus ei ole erikoisjouk-

kojen toimintaa, kuten se ei ole kansainvä-
lisestikään tarkasteltuna. Usein kuitenkin 
toiminnan luonteesta johtuen light infantry 
sekoitetaan esimerkiksi maahanlaskujouk-
koihin. Kyseessä on silti tulevaisuudessakin 
jalkaväen joukko-osastojen palvelusaikojen 
puitteissa tapahtuva koulutus, johon valinta 
tehdään kuten muihinkin aselajeihin. 

Toimintaympäristö – kevyt jalkaväki 
sinne, mihin panssarivaunuilla ei 
pääse
Keveiden jalkaväkijoukkojen varustus on 
muita jalkaväkijoukkoja vähäisempi ja jou-
kon modulaarisuuden vuoksi helpommin 
liikuteltavissa eri keinoin ja erilaisin kulje-
tusalustoin. Maailmalla kevyt jalkaväki siir-
tyy ensimmäisenä eteen useimmiten ilma-
teitse, tulevaisuudessa yhä useammin osan 
matkaa myös ryhmän taisteluajoneuvolla. 
Tähän vähäisimpänä syynä ei ole kehittyvän 
ilmapuolustuksen muodostama haaste. 

Suomalainen hyökkäykseen lähtevä 
jääkäri- tai jalkaväkiryhmä voi tarvittaessa 
pakkautua samoine varusteineen niin kul-
jetusvaunuun, maastokuorma-autoon kuin 
helikopteriin. Erilaiset kuljetusalustat maal-
la, merellä ja ilmassa mahdollistavat tulevai-
suudessa nopeasti liikuteltavien joukkojen 
käytön tarvittaessa operaatioalueelta toiselle, 
oman taktisen liikkuvuuden lisäksi. Laajalla 
alueella taistelevat pienemmät joukot tulevat 
tarvitsemaan operatiivista liikkuvuutta pyö-
rin liikkuvan, ainakin sirpalesuojatun kulje-
tusvälineen turvin, mutta jalkaväen taistelua 
käydään yhä edelleen ja tulevaisuudessa jal-
kaväen nimenmukaisesti jalan, suomalaisis-
sa olosuhteissa myös suksin, tai tarvittaessa 
millä tahansa käyttöön saatavilla liikkumis-
välineillä. 

Kansainvälisesti kevyen jalkaväen toi-
mintaympäristöt vaihtelevat rakennetun 
alueen ja viidakkokoulutuksen välillä, ää-
rilaidasta toiseen. 2030-luvun jääkäri- ja 
jalkaväkijoukkojen tulee myös kyetä hyök-
käykseen kaikissa kotimaisissa toimintaym-
päristöissä, oli sitten kyseessä arktisen alueen 

pohjattomat kinokset, Savo-karjalainen syk-
syinen pilkkopimeä korpimaisema tai pää-
kaupunkiseudun monitasoinen ja- ulotteinen 
infrastruktuuri. 

Kevyiden jalkaväkijoukkojen käyttö 
puolustuksellisiin tehtäviin – puolus-
ta hyökkäämällä
Kevyillä joukoilla ei ole jäykän torjuvan puo-
lustuksen vaatimaa tulivoimaa. Jos kevyt 
jalkaväki asetetaan jäykän torjuvaan puo-
lustukseen, vaatii se huomattavan valmiste-
luajan, joka ei 2030-luvun taistelukentällä 
ole joukon käyttötarkoitus. Joukot ovat pai-
kallaan ollessa lisäksi epäsuoran tulen asei-
den sekä ilma-aseen vuoksi haavoittuvaisia.  
Parhaiten joukon toimintaa kuvastaakin sen 
käyttö puolustukseen syvyydessä, jossa on 
enemmän toiminnan vapautta ja tila, joka 
tarjoaa mahdollisuuden hajauttaa ryhmi-
tys-  muodostaen näin pienempiä maaleja 
sekä mahdollisuuden toteuttaa pienempien 
osastojen iskuja. Vastahyökkäykset ja iskut 
suunnataan sivustaan ja selustaan ja esimer-
kiksi tykistöasemiin. 

Kansainvälisiä trendejä ja  
kehitysnäkymiä
Modulaarisuudesta on tullut keskeinen teki-
jä nykypäivän ja tulevaisuuden uhkiin vas-
taamisessa. Voidakseen toimia tarvittaessa 
missä tahansa, jalkaväkijoukkojen tuli olla 
muutakin kuin pelkästään helposti keski-
tettävissä. Maavoimien joukkojen tulee olla 
operatiivisesti ja taktisesti ketteriä. Joukolla 
tulee olla myös kokonaisvaltainen toiminta-
kyky orgaanisilla osillaan. Tämä tarkoittaa, 
että tulevaisuudessa jääkäreillä ja jalkaväellä 
on mukanaan kyky johtaa uusimpien suori-
tuskykyjen tulta ja liikkua sinne, missä nii-
den vaikutus on hyödynnettävissä. 

Maailmalla kevyet pataljoonat ovat 
useimmiten kolmijakoisia ja vahvuudeltaan 
500-700 sotilasta, maahanlaskupataljoonien 
kevyitä miesvahvuuksia mukaillen. Useim-
miten pataljooniin kuuluu orgaanisesti ke-

vyet ja raskaat kranaatinheittimet sekä hyvä 
panssarintorjuntakyky. Pataljoonilla on huo-
mattavasti muita taisteluryhmätyyppejä pie-
nempi huollon tarve. Kotimaista jalkaväkeä 
tarkasteltaessa voidaan todeta, että orgaa-
ninen epäsuora tuli ja vahva lähi- ja keski-
pitkän matkan panssarintorjuntakyky ovat 
olleet vuosikymmeniä läpileikkaava trendi. 
Vahvan panssarintorjunnan voidaan arvioi-
da säilyvän trendinä myös 2030-luvulle.

Vähentyvien kokonaisresurssien vuoksi 
tulevaisuuden maavoimat joutuvat toimi-
maan entistä tiiviimmässä yhteistoiminta-
suhteessa muiden puolustushaarojen kanssa 
ja yhteensopivuus korostuu. Monissa maissa 
tähdätäänkin tiiviimpään puolustushaaro-
jen suorituskykyjen käyttöön. Tulevaisuu-
den yhteisoperaatioissa nähtäneen kaikkien 
puolustushaarojen vaikuttamisen yhteistä 
käyttöä. Joukkojen on kyettävä aloittamaan 
hyökkäyksenä suoraan keskittämisestä ja yl-
läpitämään liikettä. Tulevaisuuden jalkavä-
kitaistelun toimintaympäristö tulee olemaan 

Kirjoittaja majuri Mika Jääskeläinen 
palvelee Pääesikunnassa.
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monella tapaa myös moniulotteista. Monet 
maat kehittävät kykyä toimia monikansal-
lisesti. Joukot joutuvat toimimaan väestön 
ja muiden viranomaisten keskellä erilaisten 
yhteiskunnallisten häiriötilojen horjuttaessa 
arkea. Paikallispuolustuksen ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tulevaisuuteen tähtäävän 
kehitystyön mukana kulkee myös jalkaväki, 
joka väistämättä tulevaisuudessa verkottuu 
alatasolla yhteiskunnan muihin toimijoihin. 

Uudet ulottuvuudet, kuten kyber tai 
avaruus ja valtavin harppauksin kehittyvät 

erilaiset keinoälyn ja robotiikan tarjoamat 
sovellutusmahdollisuudet, eivät ole pois-
tamassa perinteisen jalkaväen merkitystä 
taistelukentällä, päinvastoin. Vaikka haas-
teet kasvavat, ei taistelun ytimessä aina toi-
mineen jalkaväen merkitys ole muuttunut 
mihinkään. Kevyet jalkaväkijoukot ovat tu-
levaisuuden kehittämisen yhtenä keskeisenä 
elementtinä useissa verrokkimaissa lähellä ja 
kaukana – niin myös meillä.

sen analyytikon, Jeff Beckerin vuonna 2017 
esittelemää konseptia ”moniulotteisesta ra-
kuunaryhmästä” (Multi-Domain Dragoon 
Squad). Konseptin ryhmä sisältää 12 hengen 
neljään partioon jakautuvan ryhmän, aseis-
tetut partioajoneuvot, kahdeksan aseistettua 
tiedustelurobottia, 12 lennokkia, miehittä-
mättömien järjestelmien tukiajoneuvon sekä 
tulitukiajoneuvon. Kaikkia ajoneuvot kyke-
nevät sekä autonomiseen liikkumiseen että 
ovat taistelijan manuaalisesti ohjattavissa.

Ryhmän fyysinen vaikuttamiskyky pe-
rustuu ensisijaisesti ajoneuvojen ja miehittä-
mättömien järjestelmien aseisiin (suora-am-
munta, laser, ohjautuvat ampumatarvikkeet) 
sekä ylemmän johtoportaan asejärjestelmien 
tulen johtamiseen. Näiden lisäksi ryhmäl-
lä on kyky vaikuttaa myös elektronisessa ja 
kyberulottuvuudessa. 

Selviytymiskyky painottuu hyvään 
liikkuvuuteen, aktiivisiin maastouttamis-
järjestelmiin, tilannetietoisuuteen sekä sen-
sorifuusion ja tekoälyn mahdollistamaan 
aktiivisten vastatoimien käyttöön. Jälkim-
mäisiä voivat olla esimerkiksi elektroninen 
häirintä sekä suurteholaserit, joilla kyetään 
häikäisemään tai vaurioittamaan vastustajan 

sensorijärjestelmiä ja ohjautuvia ampuma-
tarvikkeita. 

Liikkuvuus saavutetaan ryhmän orgaa-
nisella ajoneuvokalustolla, jolla luodaan sa-
malla edellytykset taistelukyvyn ylläpitoon 
mm. elintarvikkeiden ja virrantuotannon 
osalta. Koko järjestelmän ytimessä on sen 
kyky luoda edellytykset johtamiselle ja tilan-
netietoisuuden ylläpidolle – kaikki taistelijat 
ja ajoneuvot toimivat yhteisessä verkossa, 
jakavat tekoälyn käsittelemää tilannekuvaa 
lisätyn tai virtuaalitodellisuuden avulla sekä 
kykenevät osoittamaan maaleja ryhmän ja 
ylemmän johtoportaan asejärjestelmille. 
Parhaimmillaan ryhmä voi tuhota, häiritä, 
hakkeroida ja harhauttaa vastustajan senso-
reita sekä autonomisia järjestelmiä niin, että 
se pystyy tunkeutumaan vastustajan sensori-
vyöhykkeiden läpi joutumatta paikannetuk-
si maaliksi tulenkäytölle. 

Tulevaisuuden jalkaväkitaistelija
Taistelevien joukkojen ytimessä on myös 
2030-luvulla hyvin koulutettu jalkaväkitais-
telija. Hänen henkilökohtainen aseensa am-
pumatarvikkeineen ei merkittävästi poikkea 

Taistelija M2030FIN

Nykypäivän ja tulevaisuuden taistelukentillä tulee teknologian nopeasta kehi-
tyksestä huolimatta olemaan monia yhteisiä tekijöitä, ja yksi niistä on jalkavä-
kitaistelija. Toimintaympäristö muuttuu, ja siksi taistelijankin on kehityttävä 
muutoksen mukana. Tässä artikkelissa tarkastellaan jalkaväkitaistelijan tule-
vaisuudennäkymiä 10–20 vuoden aikajänteellä.

2030-luvulla jalkaväkitaistelijaa ympäröivä 
taistelutila tulee muuttumaan merkittävästi 
tästä päivästä. Tämän hetken konsepti- tai 
prototyyppiasteella olevat teknologiat tule-
vat olemaan kehittyneissä asevoimissa arki-
päivää, ja ei-valtiollisetkin toimijat kykene-
vät hyödyntämään osaa niistä kaupallisesti 
saatavilla olevien sovellusten avulla. Erilais-
ten taistelukentän sensorien suorituskyky 
ja määrä kasvavat jatkuvasti, ja havainnosta 
entistäkin tehokkaampaan vaikutukseen on 
mahdollista päästä murto-osassa nykypäivä-
nä kuluvasta ajasta. Keskeisimpiä mahdollis-
tajia tälle kehitykselle ovat erityisesti tekoä-
lyn ja robotiikan laajamittainen käyttöön-
otto niin asevoimissa kuin yhteiskunnissa 
yleensäkin.

Tulevaisuuden taistelukentällä tarvitaan 
yhä jalkaväkeä, joka kykenee fyysisesti val-
taamaan ja pitämään hallussaan maastoa. 
Pääosa jalkaväestä tulee edelleen olemaan 

varustettu enimmäkseen 2000-luvun alun 
välineillä, mutta nykyaikaisimmissa jou-
koissa taistelijan rooliksi alkaa muotoutua 
kasvavassa määrin päätöksentekijä ”ampu-
jan” sijaan. Modernin jalkaväkijoukon vai-
kutus perustuu laajasta sensorivalikoimasta 
fuusioituun ja tekoälyn analysoimaan tie-
toon, jonka avulla joukko käyttää pääosin 
täsmävaikutukseen perustuvia asejärjestel-
miään niin fyysisessä, elektronisessa kuin 
kyberulottuvuudessakin. Vastustajan kyky 
havaita omat joukot sekä vaikuttaa niihin 
tulellaan pakottavat toimimaan entistäkin 
pienikokoisemmissa yksiköissä ja hankki-
maan suojaa liikkeestä sekä aktiivisista vas-
tatoimista.

Tulevaisuuden jalkaväkiryhmä 
Esimerkkinä tulevaisuuden jalkaväen pe-
ruspalikasta voidaan käyttää yhdysvaltalai-

Multi-Domain Dragoon Squad -konsepti.
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nykypäivän vastaavista, vaikka ampumatar-
vikkeiden painoa onkin voitu saada alem-
mas esimerkiksi polymeeri- tai teleskoop-
pihylsyjen avulla. Suurin muutos on aseen 
varustelussa: Kuvantunnistukseen kykenevä 
tähtäinlaite paljastaa tai jopa tunnistaa hen-
kilöt ja taisteluvälineet näkökentästä, ilmai-
see omat taistelijat sekä luokittelee muiden 
kohteiden uhkatason. Maalinosoituslaite 
mahdollistaa havaintojen jakamisen sekä 
maalien osoittamisen yhteisessä tietoverkos-
sa, tuoden kaiken ryhmän tulivoiman kirjai-
mellisesti napinpainalluksen päähän.  Am-
munnanhallintajärjestelmä parantaa tulen 
tarkkuutta ja nopeutta kaikissa valaistusolo-
suhteissa. Aseissa voi myös olla mahdollisuus 
ampua ohjautuvia, erilaisilla hyötykuormilla 
varustettuja ampumatarvikkeita.

Taistelijan selviytymiskyky perustuu 
liikkuvuuteen, tilannetietoisuuteen ja en-
nakkovaroitusjärjestelmiin, joukon aktiivi-
siin vastatoimiin sekä viime kädessä kevyeen 
ballistiseen suojavarustukseen. Lähialueen 
uhkat havaitaan ja tunnistetaan ryhmän 
sensorijärjestelmin, joita kuuluu kiinteänä 
osana myös taistelijan henkilökohtaiseen va-
rustukseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
tutka- ja lasersäteitä tunnistavat sensorit, 
jotka ilmaisevat käyttäjälle uhkan suunnan 
ja syöttävät tiedon samalla ryhmän yhteiseen 
verkkoon. Sensorifuusio ja tekoäly mahdol-
listavat ehkä jopa välittömät vastatoimenpi-
teet, mikäli ryhmän autonomisille asejärjes-
telmille on annettu viiveetön tulenkäyttöoi-
keus. 

Taistelijan varustus voi sisältää joko suo-
raan vaatetuksessa tai erillisenä lisävarustee-
na maastouttamisjärjestelmän, jolla kyetään 
merkittävästi pienentämään käyttäjän herä-
tettä spektrin kaikilla keskeisillä alueilla ja 
näin vaikeuttamaan asevaikutuksen kohdis-
tamista häneen. Mikäli taistelija havaitaan 
eivätkä joukon aktiiviset vastatoimenpiteet 
kuten elektroninen häirintä, tähtäysoptiikan 
sokaisu ja vastustajan häikäiseminen estä 
asevaikutusta, jää jäljelle vahinkojen mini-
mointi henkilökohtaisen ballistisen suojan 

avulla. Kypärä ja suojaliivi suojaavat elintär-
keät elimet sirpaleilta, ja taisteluasu uusien 
nanoteknologioiden ja kehittyneiden mate-
riaalien kautta pysäyttää polttovaikutuksen 
sekä pienienergiset sirpaleet. Suojavarustus 
voi sisältää välineitä myös uudempia uhkia, 
esimerkiksi laser- ja mikroaaltosäteilyä sekä 
ääniaseita vastaan. Haavoittuneen ensihoi-
dossa voidaan hyödyntää taisteluasun elin-
toimintoja mittaavia antureita, jotka antavat 
tietoa esimerkiksi verenkierron, hengityksen 
ja tajunnan tason tilasta.

Taistelijan hyvä liikkuvuus saavutetaan 
pienentämällä varustuksen kokonaiskuor-
mitusta ja parantamalla sen ergonomiaa sekä 
hyödyntämällä ulkoisia tukirankoja (eksos-
keleton) ja ryhmän omia ajoneuvoja. Tilan-
nekuvajärjestelmä yhdessä taistelijan pää-
telaitteeseen syötetyn lisätyn todellisuuden 
avulla mahdollistaa sekä sujuvan suunnis-
tamisen että siirtymisreittien optimoinnin 
tilanteen mukaan.

Johtamisen ja tilannetietoisuuden perus-
tana on verkottunut tietojärjestelmä, joka 
yhdistää sensorifuusion tuottaman tiedon, 
sitä analysoivan ja ratkaisuehdotuksia tarjo-
avan tekoälyn sekä kommunikaatioyhteydet 
taistelijoiden välillä ja tarvittaessa aina ylim-
pään johtoportaaseen saakka. Taistelijan 
päätelaite kenttäkelpoisine käyttöliittymi-
neen voi olla vaikkapa suojalaseihin tai vi-
siiriin heijastettu näyttö (HUD, ”Head-Up 
Display”), jossa tarvittava tieto esitetään. 
Ryhmän taistelijat kommunikoivat keske-
nään pääasiassa puheella, joka välitetään sa-
lattuna lähiverkossa. Puhekommunikaatiota 
on helppo täydentää esimerkiksi ”tägää-
mällä” haluttuja kohteita henkilökohtaisen 
aseen maalinosoituslaiteella, jolloin muut 
näkevät ”tägin” lisätyssä todellisuudessa 
oman päätelaitteensa kautta.

Taistelukyvyn ylläpidossa hyödynnetään 
ryhmän autonomisia ajoneuvoja, joille voi-
daan antaa kuljetettavaksi pääosa painavasta 
taisteluvarustuksesta. Ajoneuvot myös tuot-
tavat ja varastoivat taistelijan elektroniikan 
tarvitseman virran. Ulkoisten tukirankojen 

käytöllä kyetään lisäämään taistelijan voi-
maa ja kestävyyttä, jolloin taistelija kykene 
tekemään huippusuorituksia taistelun niitä 
vaatiessa. 

Taistelija M2030FIN
Suomalaista taistelijaa kehitetään kokonais-
järjestelmänä NATOn sotilaan suoritusky-
vyn osa-alueiden (NATO Soldier System 
Capability Areas) kautta (kuvio 1). Mallissa 
viisi suorituskyvyn osa-aluetta muodostavat 
keskenään samanarvoisten ja toisiinsa vai-
kuttavien kyvykkyyksien ”verkon”, johon 
kaikki muutokset Taistelija-järjestelmäark-
kitehtuurissa vaikuttavat. Kokonaisjärjestel-
mäajattelun päätavoitteina on varmistaa, että 
taistelijan varustus on muokattavissa hänelle 
suunniteltuihin tehtäviin, sen kokonais-
kuormitus on mahdollisimman alhainen, ja 
varusteet ovat yhteensopivia niin keskenään 
kuin muidenkin järjestelmien kanssa. Eri ky-
vykkyyksien keskinäisriippuvuuksia analy-
soimalla voidaan löytää kuhunkin taistelijan 
tehtävätyyppiin optimoituja varusteratkai-
suja ja samalla saavuttaa kustannussäästöjä, 
kun kaikille ei tarvitse hankkia kaikkea.

2030-Luvun taistelijaa rakennettaessa 
sekä seurataan kansainvälisiä kehitystrende-
jä, että tehdään kotimaista tutkimus- ja ke-
hitystyötä. Käynnissä olevalla Käsiaseperhe 
2030 -tutkimusprojektilla luodaan perusteet 
tulevaisuuden uhkiin vastaavalle käsiase-, 
ampumatarvike- ja ammunnanhallintajär-
jestelmälle. Selviytymiskyvyn kehittämises-
sä suunnataan yhä enemmän suojan hankki-
miseen liikkuvuudella; entistä kevyemmän 
ja ergonomisemman ballistisen suojan avul-
la taistelijoiden kuormitus kevenee ja tätä 
kautta edellytykset uhkien havaitsemiseen 
ja niiltä suojautumiseen kasvavat. Kevy-
emmän kuormituksen lisäksi liikkuvuutta 
kehitetään myös erityisesti arktiseen ympä-
ristöömme, esimerkiksi ottamalla käyttöön 
uudet hiihtovälineet ja parantamalla näin 
pohjoisten joukkojen kykyä taisteluliikkei-
siin vaikeissakin lumiolosuhteissa. 

2020-Luvun alussa käyttöönotettava uusi 
pimeätaisteluvälinekokonaisuus luo tärkeim-
mille jalkaväkijoukoille edellytykset taiste-
luun kaikissa valaistusolosuhteissa, ja yhdessä 
uuden ohjelmistoradioperheen sekä taistelun-
johtojärjestelmän kanssa suunnataan kohti 
sensorifuusiota ja verkottunutta tilannekuvaa. 

Kuvio 1. Taistelija-suorituskyvyn osa-alueet.
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Partio- tai ryhmätason miehittämättö-
mien ilma-alusten kehitystä seurataan sekä 
tutkimus- että kokeilutoiminnalla. Uuden 
varustuksen avulla on mahdollista kehittää 
myös koulutusta ja toimintamalleja niin, 
että kynnys uuden ja kehittyvän teknologian 
onnistuneelle käyttöönotolle laskee entises-
tään. 

Taistelukyvyn ylläpidon keskeisenä ke-
hittämiskohteena on taistelijan elektronisten 
laitteiden virtalähdehuollon toteuttaminen 
– virtalähdekirjo pyritään pitämään mah-
dollisimman pienenä, hyödyntämään Suo-
men äärilämpötiloja sietäviä virtalähteitä 
ja etsimään ratkaisuja uudelleenladattavien 
virtalähteiden hyödyntämiseksi. Koulutuk-
sessa virtuaaliympäristöt on jo otettu käyt-
töön ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti.

Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan ja 
-ryhmän rakentaminen on pitkäjänteistä työ-
tä, jonka perustana tulee olla selkeä näkemys 
koko maanpuolustuksen taistelujärjestelmän 
tavoitellusta suorituskyvystä. Tällainen nä-
kemys mahdollistaa Taistelija-järjestelmän 
rakentamisen alhaalta ylöspäin, jolloin käyt-
täjä – ihminen – ja hänen toimintakykynsä 
saadaan parhaiten huomioitua. Taistelijan 
käyttämän modernin teknologian myötä 
eteen tulee samalla uusia haasteita: Suori-

tuskyvyn ulosmittaaminen uusista järjestel-
mistä vaatii entistä enemmän osaamista ja 
tätä kautta koulutusaikaa. Paraskin väline 
ilman osaavaa käyttäjää on vain painolastia. 

Lähteet
Becker, Jeff: How Lethal, Mobile, Protected 
and Aware? Small Wars Journal 2017.  
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/
how-lethal-mobile-protected-and-aware

Jalkaväen liikkuvuus

Artikkeli käsittelee jalkaväen liikkuvuutta ja sen kehitysnäkymiä teoreettisesta 
näkökulmasta sekä jalkaväen eri liikkuvuuden hankkeita tulevaisuuteen. 

Taistelija M2020 
– suuntana tule-
vaisuuden taistelu-
varustus.

Kirjoittaja majuri Jari Tiilikka palvelee 
Maavoimien esikunnan huolto-osastolla.

Liikkuvuus on ollut jalkaväen sotilaiden 
pysyvä keskustelun aihe koko Puolustusvoi-
mien historian sekä suomalaisen jalkaväen 
historian ajan. Syy tähän on ilmiselvä - jal-
kaväen käytön ikiaikainen periaate on ollut 
siirtyä, ryhmittyä ja taistella. Siirtyminen 
jalan on jalkaväkitaistelijan ensimmäinen ja 
viimeinen keino taistelukentällä. Itsenäisen 
Suomen jalkaväen liikkuvuuden kehittämis-
tä tahdittivat teollistumisen myötä avautu-
neet, uuden tekniikan luomat mahdollisuu-
det sekä muiden maiden sotakokemukset 
ensimmäisestä maailmansodasta. Liikku-
vuudesta ja jalkaväestä 1920–30-luvulla 
käyty aktiivinen keskustelu jäi kuitenkin 
ryhmä- ja joukkuetasolle. Sotaväen ja kent-
täarmeijan käytössä rautateiden hyödyntä-
minen sai ansaitusti suuren merkityksen: 
polkupyörä jalkaväen liikkumisvälineenä 
vakiintui nopeasti keinona jalkaväkijoukon 
operatiiviselle ja taktiselle siirtämiselle. 

Jalkaväen liikkuvuus talvella kehittyi 
huomattavasti 1930-luvun talvisotakokei-
luharjoitusten jälkeen. Ahkio, sukset sekä 
puolijoukkueteltta mahdollistivat jalkaväen 
liikkumiskyvyn harvan tiestön ulkopuo-
lella suurempina joukkoina, yön yli usean 
vuorokauden ajan. Periaatteellisella tasolla 
jalkaväkijoukkojen operointiin käytettävissä 
oleva taistelutila talvella taktisella sekä ope-
ratiivisella tasolla laajenivat huomattavasti 
ryhmä - joukkuetason uusien liikkumisväli-
neiden myötä.

Sodan jälkeen liikkuvuutta pyrittiin ke-
hittämään sodan oppien perusteella erityises-
ti yhtymän toiminnan näkökulmasta. Sotien 

aikana yhtymien käytön haasteeksi muodos-
tui kyky viedä taisteluita tiestön ulkopuolel-
le, koska iskuportaan tukena olevat tekniset 
aselajit ja huolto eivät kyenneet liikkumaan 
maastossa jalkaväen iskuportaan mukana. 
1950-luvun perintönä jalkaväen tuli ajatella 
yhtymän liikkuvuutta kaksijakoisesti: is-
kuporras sekä tukiosat. Toinen perintö oli 
1950-luvun resursseihin mitoitettu ratkaisu 
yhtymien liikkuvuuteen. Moottorointi koh-
dennettiin lähestulkoon kokonaisuudessaan 
tukiosiin, jalkaväen iskuportaan liikkuessa 
polkupyörin taktisesti sekä operatiivisesti. 
1950- sekä 1960-luvuilla hevosten määrä yh-
tymissä myös kasvoi, juuri tukiosien liikku-
vuuden parantamisen johdosta. Strategisella 
tasolla kenttäarmeijan liikuttelussa luotettiin 
rautateihin.

 Jalkaväen iskuportaan liikkuvuus pa-
rantui huomattavasti vasta 1970-80 koh-
talaisten suurten jalkaväen liikkuvuuden 
kalustohankintojen sekä omien jalkaväen 
hankkeiden myötä. Panssaroitu miehistön-
kuljetusajoneuvo XA-180 mahdollisti moot-
toroitujen joukkojen todellisen nopean tie- ja 
maastoliikkuvuuden sekä tarjosi todellisen 
vaihtoehdon rautatiekuljetusten rinnalle. It-
sessään kotimaisiin taktisiin ja operatiivisiin 
vaatimuksiin sovitettu ajoneuvo oli menestys 
myös rauhanturvaamisen näyttämöllä.  

Mitä voimme oppia historian esimer-
keistä? Miten jalkaväen liikkuvuuden ke-
hittämistä tulisi lähestyä? Millainen ajatte-
lumalli palvelee liikkuvuuden kehittämistä, 
jotta käytössä olevat kehittämisen resurssit 
tulisi parhaiten käytettyä? Kuten historian 
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esimerkit osoittavat, on liikkuvuudella aina 
kaksi ulottuvuutta - tekninen sekä sota-
taidollinen. Samalla tavalla liikkuvuuden 
tekninen ja sotataidollinen ulottuvuus voi-
daan jakaa yleismaailmallisiin sotilaallisen 
toiminnan tasoihin - taistelutekniseen, tak-
tiseen, operatiiviseen ja strategiseen. Samalla 
tavalla aikaisempien jalkaväen liikkuvuuden 
kehittäjien ajattelua kannusti tarve yhdistää 
eri toiminnan tasojen tekninen liikkuvuu-
den ratkaisu vastaamaan eri sotataidollisten 
tasojen tarvetta. Tarkastelemalla onnistumi-
sia historiassa liikkuvuuden kehittämisessä 
voidaan todeta, että erityinen menestys on 
saavutettu silloin kun on kyetty tunnista-
maan liikkuvuuden tarpeen (sotataito) sekä 
ratkaisun (tekninen) välisiä vuorovaikutus-
suhteita. Esimerkiksi yksittäinen ajoneuvo 
teknisenä ratkaisuna voi olla erinomainen 
taisteluteknisellä tasolla, mutta ei lainkaan 
soveltuva sotataidolliselta kannalta taktiselle 
tai operatiiviselle tasolle. Vastaavasti ryh-
mä- tai joukkuetason liikkumisen väline tai 
konsepti voi mahdollistaa taktisen tai ope-
ratiivisen sotataidollisen tason liikkuvuuden 
kehittämisen, kuten 1930-luvulla ahkio, 
sukset sekä puolijoukkueteltta. Teknisiä rat-

kaisuja ja niiden kokonaisuutta tulee peilata 
sotataidollisen ulottuvuuden eri tasojen liik-
kuvuuden asettamiin vaatimuksiin.  

Nykyaikana tarkoituksenmukaisin tapa 
tutkia, kehittää ja ohjata liikkuvuutta on 
tutkimukseen perustuva konseptuaalinen 
kuvaus eri liikkuvuuden tasoista, niiden 
tavoitteista, liikkuvuuden sotataidollisen 
ja teknisten ratkaisujen välisistä vuorovai-
kutussuhteista ja lopulta itse liikkuvuuden 
kokonaisuuden tulevaisuuden ratkaisusta. 
Konseptit perustuvat arvioon tulevaisuu-
den toimintaympäristöstä, joka huomioiden 
laaditaan järjestelmällisesti suorituskyky ja 
kyvykkyysvaatimukset. Tällä hetkellä jal-
kaväessä jatkuvasti käynnissä liikkuvuuteen 
suoranaisesti tai epäsuorasti esimerkiksi 
hankkeisiin liittyvää tutkimusta. Jalkaväen 
tulevaisuuden tutkimuksesta ja sen menetel-
mistä voi lukea mm. Maasoturin numeron 
4/2018 artikkelista ”Maavoimien tulevai-
suuden tutkiminen”.  

Suomen jalkaväen tutkimuksissa luon-
nollisesti seurataan tiiviisti kansainvälisiä ke-
hitystrendejä. Liikkuvuuden osalta kansain-
väliset trendit voidaan jakaa karkeasti neljän 
eri kategoriaan. Näitä ovat mm. iskuportaan 

taisteluajoneuvohankkeiden tarkempi kus-
tannustenhallinta, kaupallisen teknologian 
hyödyntäminen, miehittämättömien laittei-
den käyttö ja integrointi sekä muiden kehit-
tyvien teknologioiden hyödyntäminen mo-
nipuolisesti. Maailmalla yleinen trendi on 
puolustusteknologian kallistuminen. Sama 
vaikuttaa kansainvälisesti myös liikkuvuu-
den sekä taisteluajoneuvojen kansainvälisiin 
hankkeisiin. Trendinä on, että uusien taiste-
luajoneuvojen kehittämisen tai hankkimisen 
sijaan pyritään yhä enemmän päivittämään 
jo olemassa olevia laitteita, jopa vuosikym-
menten takaa. Pyörää ei ole taloudellisesti 
järkevää keksiä uudelleen ja usein kustan-
nustehokkain ratkaisu löytyy ajoneuvojen 
kunnostamiselle sekä teknisten osajärjestel-
mien päivittämisellä. Kehittämiseen sekä 
kustannustenhallinnan näkökulmasta juuri 
kaupallisiin tarkoituksiin kehitetty, val-
miit ja käytännössä testatut järjestelmät ja 
komponentit ovat yksi vastaus tulevaisuu-
den järjestelmien kehittämiseen. COTS eli 
Commercial of the Shelf onkin usein toistu-
va termi usean järjestelmän kehittämisessä. 
Hyvänä esimerkkinä ns. COTS-teknologian 
sovelluksesta ovat miehittämättömät lentä-
vät järjestelmät (UAS) sekä maalla liikkuvat 
itsenäiset järjestelmät (UGV). Kaupalliset 
yritykset käyttävät vuosittain valtavasti ra-
haa kummankin järjestelmätyypin laittei-
den tuotekehitykseen ja tutkimukseen. On 
loogista hyödyntää jo tehty tuotekehitys, 
johon on käytetty enemmän resursseja, kuin 
mihin minkään maan asevoimilla on varaa. 
Uuden ja jatkuvasti kehittyvän teknologian 
keskeisiä trendejä jalkaväen taisteluajoneu-
voissa ovat sensorien tehon kasvaminen, 
koon pienentyminen sekä hinnan halpene-
minen. Esimerkkinä kaupalliset riistakame-
rat, paikannuslaitteet ym. Toisena trendinä 

on monipuolisilla voimanlähteillä toimivat 
pienikokoiset apujärjestelmät, joilla voi-
daan tehostaa taistelijan liikkumiskykyä. 
Esimerkkeinä ovat erilaiset taistelijoiden 
tukirangat, eksoskeletonit tai kaupallisena 
sovelluksena sähkömoottoriavusteiset pol-
kupyörät.  Myös johtamisjärjestelmiä kehi-
tetään jatkuvasti. Jos omassa henkilöautossa 
käytetään satelliittipohjaista paikannustyö-
kalua tai reitin optimointityökalua, miksi 
tulevaisuuden taisteluajoneuvoa pitäisi joh-
taa GT-kartalla? Kaupallisten teknologioi-
den käyttäminen vastaa myös kognitiivisiin 
haasteisiin järjestelmien käyttämisessä sekä 
kouluttamisessa tulevaisuuden asevelvollisil-
le sekä henkilökunnalle.     

Liikkuvuuden kokonaisuus.
Kirjoittaja majuri Ville Huupponen 

palvelee Pääesikunnassa.
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Liikkuvuuden kehittäminen

Nykypäivän sodankäynnissä liikkuvuuden merkitys on korostunut. Enää ei 
ole kiinteitä rintamalinjoja, vaan toimintaa tapahtuu missä tahansa taiste-
lualueen syvyydessä. Siirtymiset maitse, meritse ja ilmateitse mahdollistavat 
hyökkääjälle nopean painopistealueen muutokset ja puolustajalle haasteen 
vastata tähän. Vastaus tähän on liikkuvuuden kehittäminen ja tässä työssä käy-
tetään hyväksi vanhan kaluston modernisointia sekä kokonaan uuden kaluston 
kehittämistä ja hankintaa. Painopiste on siirtynyt raskaasti suojatuista ajoneu-
voista hyvän operatiivisen ja taktisen liikkuvuuden omaaviin ajoneuvoihin. 

on laajentunut ja roolit hieman muuttuneet. 
Peruskäyttötarkoitus on kuitenkin pysynyt 
samana: kuljetusajoneuvo.

Parin vuosikymmenen palvelusvuoden 
jälkeen on kuitenkin tarpeen miettiä, että 
onko kalusto jo aikansa elänyttä vai olisiko 
mahdollista tehdä sille jonkinlaisia moderni-
sointitoimenpiteitä. Selvityksiä aloitettiin te-
kemään ajatustasolla n. 2006. Vuonna 2008 
lähetettiin teollisuudelle alustava tietopyyntö 
jatkosuunnittelun pohjaksi. Tietopyynnössä 
tiedusteltiin mahdollisuuksia jatkaa kaluston 
elinjaksoa, lisätä suorituskykyä sekä mah-

Liikkuvuuden kehittä-
minen jakaantuu ole-
massa olevan kaluston 
modernisointiin, kuten 
esimerkiksi XA- ja BMP-
2 MLU sekä uuden täy-
dentävän ja korvaavan 
kaluston kehittämiseen, 
kuten Arktinen liikku-
vuus ja PSAJON2020. 
Puolustusvoimien en-
simmäiset sarjatuotetut 
PASI -eli XA-180 -pans-
sariajoneuvot on käyt-
töönotettu 1980-luvul-
la. Kalusto on palvellut 
menestyksekkäästi lähes 
kaikissa Puolustusvoimi-
en joukko-osastoissa erilaisissa tehtävissä. Li-
säksi kalustoa on käytetty useissa kansainvä-
lisissä kriisinhallinta- ja rauhaturvaamistehtä-
vissä. Kyseinen ajoneuvo ja sen myöhemmät 
mallit ovat muodostaneet Puolustusvoimien 
suojattujen pyöräajoneuvojen liikkuvuuden 
selkärangan. Yksinkertainen, hyvän ope-
ratiivisen ja taktisen liikkuvuuden omaava 
kohtalaisesti suojattu ajoneuvo, jolla on hyvä 
kuormankantokyky sekä soveltuvuus vesistö-
käyttöön oli juuri mitä Puolustusvoimat tar-
vitsi JPR90 kokoonpanoihin jalkaväen kul-
jetusajoneuvoksi. Sittemmin kaluston käyttö 

dollisuuksia uuden 
vastaavan ajoneu-
von tuottamiseksi. 
Saatujen vastaus-
ten ja ohessa teh-
tyjen muiden sel-
vitysten perusteella 
tehtiin alustava 
päätös jonkinastei-
sen modernisoin-
nin toteuttamisesta 
ainakin XA-180 
kalustolle. Päätök-
sen jälkeen käyn-
nistettiin varsinai-
nen projekti, jossa 
alettiin selvittä-
mään mitä moder-
nisoinnissa tulisi tehdä. Selvitettiin suurella 
tarkkuudella mm. kaluston konfiguraatio-
erot -jotka olivat suuria johtuen kaluston 
kehittymisestä jo alkuperäisen tuotannon 
aikana. Projektissa myös selvitettiin yhden 
prototyypin avulla suojan lisäämisen mah-
dollisuutta aina 14,5 mm ampumatarviketta 
vastaan. Suorituskyvyn lisäämisen tutkimus-
ta myös auttoi vuosina 2009-2010 pikaisesti 
toteutettu XA-185 -ajoneuvojen lisäsuojaus 
ja varustelu NBG11-joukkoa varten. Näiden 
projektien avulla saatuja kustannustietoja 
verrattiin suorituskyvyn omistajan laatimiin 
suorituskykyvaatimuksiin. Projektin tar-
koituksenahan ei ollut muuttaa ajoneuvon 
roolia vaan lähinnä mahdollistaa kustannus-
tehokkaasti kaluston käyttö pitkälle tulevai-
suuteen, jolloin myös sen suorituskykyä tuli 
arvioida.

Projekti lähti etenemään ja vaatimuksia 
laadittiin perustetun projektiryhmän kes-
ken. Erinäisten vaiheiden jälkeen päädyttiin 
kilpailutuksen jälkeen tilaamaan prototyyp-
pejä sekä XA-180, että XA-185 -ajoneuvoista 
Oricopa Oy:ltä. Myöhemmin tilattiin 1+1 
prototyyppiä myös Patrialta. Prototyypeillä 
toteutettiin laajat kenttäkokeet pääosin vuo-
den 2012 aikana. Kenttäkokeissa ajoneuvoja 
käytettiin lähes kaikissa Etelä-Suomen jouk-

ko-osastoissa, sekä niille tehtiin projekti-
ryhmän johdolla hieman teknisempiä kent-
täkokeita. Saatujen havaintojen perusteella 
projektiryhmä viimeisteli MLU:ksi nimetyn 
toimenpiteen sisällön. Sisältö oli jalostunut 
pääosin kunnossapidolliseksi toimenpiteeksi, 
jossa huomioitiin kalusto ylläpidettävyys ja 
palvelusturvallisuus. Muutostöillä ja lisäyk-
sillä helpotettiin huoltojen ja tarkastusten te-
kemistä sekä asennettiin mm. turvavyölliset 
istuimet, kattokarhennus ja nousukahvoja. 
Suorituskyvyn lisäämiselle ei nähty tarpeek-
si kustannustehokkaita vaihtoehtoja alun pe-
rinkin suorituskykyisen kaluston johdosta. 
Tarjouspyyntö sarjavalmistuksesta lähetet-
tiin 2012-2012 vaihteessa. Patria ja Oricopa 
olivat tässä yhteydessä lyöttäytyneet yhteen 
ja antoivat lisäajan jälkeen yhteisen tarjouk-
sen Patrian ollessa päätoimittaja. Tarjouksen 
suhteen jouduttiin käymään useita tiukkoja-
kin neuvottelukierroksia, missä yhteydessä 
alkuperäinen sisältökin muuttui. Viimein 
vuoden 2013 lopulla tehtiin hankintapää-
tös 70 kpl XA-180 MLU:n tilaamiseksi ml. 
optio lopuista ajoneuvoista. Muuttuneen si-
sällön takia käytiin vielä lyhyt esisarjakierros 
ml. lyhyt kenttäkokeet. Varsinainen sarja-
tuotanto käynnistyi 2015. 

Sittemmin projekti on jatkunut tasaise-
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liikkuvuuden kehittämiseksi vastaamaan 
2030-luvun haasteisiin.

Perinteistä XA-kalustoa eli PASI -ajo-
neuvoa täydentämään ja korvaamaan on 
valittu Patria 6x6 XA-300. Patrian ajoneuvo 
on valittu kansainvälisen yhteistyön pohjal-
ta, jossa osallisina ovat olleet Latvia ja Viro. 
Protolab PMPV 6x6 Misu oli mukana yhte-
nä tarjolla olleista kotimaisista vaihtoehdois-
ta. Molemmat ovat 6x6 ajoneuvoja, jotka on 
suunniteltu sekä henkilöstön että materiaa-
lin suojatun operatiivisen ja taktisen liikku-
vuuden turvaamiseen.

Sisu GTP 4x4 on suunniteltu kokonsa 
puolesta partioajoneuvoluokkaan, jossa tällä 

hetkellä lähimpinä vertailtavina ja käytössä 
olevina ajoneuvoina ovat RG-32M sekä MB 
G-sarjan suojatut ajoneuvot.

Edellä mainittujen ajoneuvojen osalta ta-
voitteena on tehdä päätös hankinnoista vuo-
den 2020 loppuun mennessä, jolloin uusia 
ajoneuvoja valmistuisi vuoden 2023 jälkeen.

Arktisen liikkuvuuden kehittämisen 
osalta tavoitteena on korvata jo osittain käy-
töstä poistuneita BV206 Bandvagen ja koti-
maisia Nasu tela-ajoneuvoja. Näiden osalta 
tällä hetkellä on tarjolla kaksi toimittajaa, 
BAE Hägglunds BV sarjan kehittyneemmil-
lä versioilla sekä Singapore Kinetics Bronco 
sarjan ajoneuvoilla. Kumpikaan näistä ei 

täytä suoraan tulevai-
suuden operatiivisen ja 
taktisen liikkuvuuden 
tarpeita. Tästä syystä 
on aloitettu valmis-
teluvaihe kokonaan 
uuden ajoneuvotyypin 
kehittämisestä Arkti-
siin olosuhteisiin. Tästä 
projektista toivotaan 
saavan konkreettisia 
tuloksia 2020 luvun 
puoliväliin tultaessa.

Vasemmalla BW206 ja oikealla Nasu.

Kirjoittaja insinöörimajuri 
Juha Humalajoki palvelee 
Järjestelmäkeskuksessa maa-
järjestelmäosastolla.

Kirjoittaja insinöörikapteeni  
Mika Heiskanen palvelee  
Maavoimien esikunnan  
huolto-osastolla.

na tuotantoa eteenpäin. Artikkelin kirjoitta-
mishetkellä noin puolet koko XA-180 -ajo-
neuvoista on käynyt läpi MLU:n ja on tehty 
päätös koko mallisarjan läpikäymisestä. Pro-
jekti saataneen päätökseen n. 2022. Projekti 
on antanut teollisuudelle hyvää peruskuor-
maa, kun tuotantoa on kyetty ylläpitämään 
tasaisena useita vuosia. Projektin ansiosta 
Puolustusvoimien työjuhta jatkaa palvelus-
taan vielä pitkään ja sillä on keskeinen rooli 

jalkaväen kuljetusajoneuvona myös suunnit-
teilla olevissa uusissa organisaatioissa.

PSAJON2020 ja Arktisen liikkuvuuden 
kehittämisen käynnistäjänä oli tietoisuus 
taistelukentän muuttumisesta. 1970-1980 
-luvuilla kehitetyt ratkaisut, kuten Pasit ja te-
lakuorma-autot BV206 ja Nasu, eivät vastaa 
enää tämän päivän eikä varsinkaan tulevai-
suuden uhkakuviin. Tarvitaan huomattavas-
ti kehittyneempiä operatiivisen ja taktisen 

liikkuvuuden omaavia 
ajoneuvoja koko valta-
kunnan alueella. Ko-
timainen teollisuus on 
vastannut haasteeseen 
ja tällä hetkellä on ole-
massa pyöräliikkuvuu-
den osalta kolme eri 
prototyyppiratkaisua 

Patria XA-300

Protolab PMPV

Sisu GTP
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Teknologisen kehityksen vaikutus 
kohtaamistaisteluun
Taistelunkuvan muutos voidaan ymmärtää 
aseen ja vasta-aseen sekä erilaisten toimin-
taperiaatteiden välisenä kamppailuna. Yk-
sinkertaistettuja esimerkkejä löytyy. Panssa-
riammusten läpäisyn kasvaessa on kehitetty 
panssarivaunujen panssarointia ja aktiivisia 
omasuojajärjestelmiä. Hybridisodankäynnin 
noustua julkisuuteen on kehitetty toiminta-
tapoja heikentää sen vaikutuksia. Asevoimat 
seuraavat turvallisuusympäristön kehitystä 
ja arvioivat uhkaa sekä siltä suojautumisen 
mahdollisuuksia. Tähän saakka kehitys on 
kulkenut suurelta osin perinteisiä asejärjes-
telmiä ja niiden vasta-aseita kehittämällä. 
Kantamat, tarkkuus ja aseiden teho ovat 
kasvaneet, mutta vaikuttamismekanismi on 
ollut edelleen perinteinen sen perustuessa 
joko kineettiseen energiaan tai räjähdykseen.

Kohtaamistaistelukyvyn osalta perin-
teisestä kehityslinjasta poikkeavat tieduste-
lusensorien kehittyminen ja autonomisten 
järjestelmien liittäminen osaksi perinteisiä 
asejärjestelmiä. Voidaan perustellusti väittää, 
että tulevaisuudessa täysin yllättäen ja odot-
tamattomassa paikassa tapahtuva kohtaami-
nen toisen liikkeellä olevan joukon kanssa on 
hyvin epätodennäköistä. Näin on sen vuoksi, 

että sensorien kehittyminen mahdollistaa ai-
kaisempaa kattavamman tilannekuvan muo-
dostamisen taistelukentältä ja luonnollisesti 
siitä seuraa myös kyky havaita etenevä vas-
tapuoli. Autonomisilla järjestelmillä on puo-
lestaan vaikutusta johtamiseen ja toimintata-
poihin. Pyrkimyksenä on lisätä taistelutehoa 
korvaamalla ihmisen inhimillisiä heikkouk-
sia koneen laskentakyvyllä. 

Nämä molemmat teknologian osa-alueet 
ovat havaittavissa Saksan ja Ranskan yhteis-
hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää 
tulevaisuuden teknologioita hyödyntävä maa-
sodankäynnin päätaistelujärjestelmä (Main 
Ground Combat System). Saksa ja Ranska 
aloittivat hankkeen vuonna 2012. Järjestel-
män konsepti valmistui vuonna 2017 ja sen 
lopputuotteen on tarkoitus olla operatiivisessa 
käytössä vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena 
on korvata Saksassa ja Ranskassa maavoimien 
pääasejärjestelmänä olevat Leopard 2 - ja Le-
clerc -taistelupanssarivaunut uudella asejärjes-
telmällä. Konseptissa on hahmoteltu järjestel-
mä, joka koostuu erityyppisistä maa-ajoneu-
voista ja miehittämättömistä ilma-aluksista. 
Ajatuksena on saavuttaa nykyistä suurempi 
taisteluteho kehittämällä ajoneuvoperhe, jossa 
erilaisia asejärjestelmiä on sijoitettu sopiville 
alustoille. Osa alustoista on miehitettyjä osan 

Kohtaamis-
taistelu edellyt-
tää itsenäistä 
kykyä esimer-
kiksi esteen 
ylittämiseen.

Kohtaamistaistelu

Maavoimat valmistautuu taistelemaan liikkeessä olevaa maahantunkeutujaa 
vastaan. Maamme suuri koko ja sodan ajan joukkojen takavuosikymmeniä 
vähäisempi määrä korostavat operatiivisen ja taktisen liikkuvuuden sekä kau-
kovaikutteisen tulenkäytön merkitystä. Joukkojen on kyettävä aloittamaan 
taistelu suoraan liikkeestä, ja juuri siitä kohtaamistaistelussa on kyse. Usein 
kohtaamistaistelu liitetään mekanisoituun joukkoon ja myös tässä artikkelissa 
päähuomio on mekanisoidun joukon kyvyssä käydä kohtaamistaistelua nyt ja 
tulevaisuudessa.

sä tarve vaatii ja toteuttamaan tehtävänsä 
pääsääntöisesti hyökkäämällä. Lähimennei-
syydestä tehtyjen johtopäätösten perusteel-
la aseelliset konfliktit alkavat nopeasti eikä 
puolustajalla ole merkittävää aikaa valmis-
tautua. Oletuksena on, että joukko joudu-
taan suuntaamaan aikailematta taisteluun, 
mikä edelleen korostaa kykyä taistella koh-
taamisolosuhteissa. 

Edellä kuvatut kohtaamistaistelun omi-
naispiirteet asettavat sotilasjoukolle vaati-
muksia. Perinteisesti on katsottu, että jou-
kolla on oltava hyvä liikkuvuus, panssarin 
suoja ja suuri tulivoima, jotka kaikki yhdessä 
mahdollistavat taistelun nopean aloittami-
sen ja iskuportaan suuntaamisen suoraan 
liikkeestä hyökkäykseen. Lisäksi joukon joh-
dettavuuden on oltava hyvä ja sillä on oltava 
itsenäinen kyky toimia, joita on tavoiteltu 
organisoimalla esimerkiksi taisteluosasto 
siten, että sillä on käytössään Maavoimien 
kaikkien aselajien tuki. Joukot ja järjestelmät 
eivät kuitenkaan vielä riitä. Suorituskyvyn 
saavuttaminen edellyttää myös nopeutta ja 
päättäväisyyttä tukevia toimintatapoja sekä 
oikeanlaista johtamiskulttuuria. Näitä kaik-
kia osatekijöitä voidaan pitää merkitykselli-
sinä nyt ja tulevaisuudessa, mutta se tuskin 
vielä riittää. On nähtävissä, että aseteknolo-
gian kehitys mahdollistaa, ja toisaalta edel-
lyttää, kohtaamistaistelukyvyn tarkastelua 
uudelleen.

Kohtaamistaistelulla tarkoitetaan tilannet-
ta, jossa molemmat osapuolet ovat taistelun 
alkaessa liikkeessä ja ne kohtaavat toisensa 
odottamattomaan aikaan odottamattomassa 
paikassa. Kyse ei kuitenkaan välttämättä ole 
vahingosta, sillä kohtaamistaistelu voi olla 
seurausta myös tarkoituksellisesta taistelu-
liikkeestä, joka pyritään suuntaamaan vihol-
lisen kannalta kriittiseen paikkaan. Tällöin 
tiedetään päädyttävän kohtaamistaisteluun, 
vaikka aika ja paikka ovatkin tuntematto-
mat. 

Kohtaamistaistelu ei ole itsetarkoitus 
vaan pyrkimyksenä on muuttaa tilanne 
mahdollisimman nopeasti valmistelluksi 
hyökkäykseksi. Kohtaamistaistelussa menes-
tys määrittyy pitkälti sen pohjalta, kumpi 
osapuoli kykenee nopeammin suuntaamaan 
iskuportaansa ja keskittämään tulenkäyt-
tönsä vastustajan päävoiman lyömiseksi tai 
eristämiseksi. Olennaista on siis nopeus, 
joka taas edellyttää vakioituja toimintatapo-
ja ja harjoittelua. 

Miksi kohtaamistaistelukyvyllä on 
merkitystä ja mitä se edellyttää?
Suomen uhkaympäristössä kohtaamistais-
telua voidaan pitää ainakin operatiivisten 
joukkojen näkökulmasta todennäköisenä, 
koska joukot valmistautuvat käyttöperiaat-
teidensa mukaisesti toimimaan siellä mis-
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on olemassa kalusto, koulutetut joukot ja hy-
väksi havaitut toimintatavat. 

Kohtaamistaistelukyky edellyttää myös 
tulevaisuudessa kalustoa, jolla on riittävä 
liikkuvuus ja tulivoima sekä suoja. Tuli-
voiman ylläpitämisen osalta on seurattava 
lähiympäristön asevoimien kalustollista ke-
hitystä, sillä läpäisyn merkitys ei ole katoa-
massa nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. 
Joukkokokoonpanoja kehitettäessä on syytä 
säilyttää nykyinen tilanne, jossa yhden ko-
mentajan alla on kaikki Maavoimien aselajit. 
Näin on sen vuoksi, että olettamamme no-
pea tilannekehitys ei mahdollista merkittäviä 
taistelujaotusten muutoksia ja joukkojen ko-
koamisia puhumattakaan yhteistoiminnan 
harjoittelusta. Kaikki tämä on oltava tehty-
nä jo rauhan aikana. Joukon on sovelluttava 
myös suomalaiseen maastoon, mikä edellyt-
tää oikeanlaisen kaluston lisäksi jalkaväen ja 
taistelupanssarivaunujen sopivaa suhdetta. 

Toimintatapojen osalta erityinen huomio 
on kiinnitettävä taistelujärjestykseen. Vaikka 
teknologia kehittyykin, säilyy suomalainen 
maasto ennallaan. Verrattain vähäinen tiestö 
sekä vesistöjen ja teloilla kulkukelvottomien 
alueiden rikkoma maasto asettavat vaati-
muksia taistelujärjestykselle. Ilman oikean-
laista taistelujärjestystä ei pääosia saada koh-
taamisen jälkeen suunnattua hyökkäykseen. 
Suomalaisella jalkaväellä on pitkät perinteet 
perustaistelumenetel-
mien käytöstä, joilla 
pyritään nopeuttamaan 
johtamista ja siten koko 
joukon toimintaa. Jotta 
joukko voisi olla nopea, 
on sen oltava nopea jo-
kaisella tasolla alkaen 

ryhmästä joka kohtasi vihollisen, jatkuen 
takana tuleviin yksiköihin, tuliportaaseen ja 
joukon komentajaan. Joukon on oltava nopea 
aina, ja joka paikassa. Mikäli joku joukon 
osa on hidas, johtaa se siihen, että joukko on 
kokonaisuudessaan hidas. Nopeus on saavu-
tettavissa ainoastaan uuvuttavalla toistokou-
lutuksella ja sillä, että jokainen joukon jäsen 
ymmärtää yhtäältä nopeuden merkityksen ja 
toisaalta oman osansa nopeuden saavuttami-
sessa.

Kohtaamistaistelua ei ole järkevää tar-
kastella yksinomaan hyökkäävän jalkavä-
kijoukon ja sitä tukevien aselajiyksiköiden 
näkökulmasta. Kohtaamistaistelu tapahtuu 
aina osana jotain laajempaa kokonaisuutta. 
Suomen tapauksessa tämä laajempi kokonai-
suus on alueellinen puolustus, joka sisältää 
kokonaisajatuksen siitä, kuinka Puolustus-
voimat taistelee. Keskeistä on ymmärtää, 
miten eri joukkotyypit osana alueellista puo-
lustusjärjestelmää luovat edellytyksiä koh-
taamistaistelun onnistumiselle. Alueellisten 
joukkojen merkitys on suuri, sillä on vaikeaa 
kuvitella tilannetta, jossa operatiiviset jou-
kot taistelisivat sellaisella alueella, jolla ei 
ole alueellisia joukkoja. Kohtaamistaistelun 
tapahtuessa tilanteessa, jossa vastustaja on 
joko alueellisen joukon kuluttama, taiste-
lussa sen kanssa tai jossa alueellinen joukko 
on eristänyt kohdatun vihollisen, ovat koh-

Kohtaamistaistelussa 
tarvitaan panssari-

vaunujen lisäksi  
toimintakykyisiä  

jalkaväkitaistelijoita.

ollessa miehittämättö-
miä. Perinteistä kehi-
tyksen linjaa edustaa 
pyrkimys suurempaan 
läpäisyyn mahdolli-
sesti ajoneuvoperheen 
taistelupanssarivaunun 
pääaseen kaliiberia kas-
vattamalla. Kehittyneitä 
teknologioita sen sijaan 
edustavat uusien sensorien hyödyntäminen 
taistelunkestävyyden parantamiseksi ja vihol-
lisen havaitsemiseksi sekä miehittämättömien 
ajoneuvojen liittäminen ihmisen johtamaan 
osastoon. Järjestelmään kuuluu myös lennok-
keja, joilla tehostetaan joukkojen itsenäistä 
kykyä tuottaa tilannekuvaa.

Saksan ja Ranskan yhteishankkeessa yh-
distellään teknologioita tavalla, jota maatais-
telujärjestelmissä ei ole aikaisemmin tehty, 
tai ei ainakaan nyt suunnitellussa laajuudes-
sa. Vaikka hanke rakentuukin monilta osin 
perinteisten liikkuvuuden, suojan ja tulivoi-
man varaan on siinä myös sellaista uutta, 
joka toteutuessaan todennäköisesti muuttaa 
käsityksiämme kohtaamistaistelukyvystä ja 

edelleen vaikuttaa muiden asevoimien toi-
mintatapoihin. Merkittävää on perinteisen 
ihmisiin perustuvan organisaation täyden-
täminen autonomisilla järjestelmillä. Uutta 
on myös se, että konseptissa erilaisia alusta-
ratkaisuja ja asejärjestelmiä on sijoitettu jo 
joukkueen tasolle.

Kohtaamistaistelu ja  
Suomen Maavoimat
Suomen osalta ei ole todennäköistä, että oli-
simme ensilinjassa muuttamassa maapuo-
lustuksemme pääasejärjestelmää Saksan ja 
Ranskan suunnitteleman mallin mukaiseksi. 
Oletettavaa on, että tulevan kahden vuosi-
kymmen ajan taistelujärjestelmämme raken-

tuu tällä hetkellä käy-
tössä olevan kaluston 
ja sen modernisoimisen 
varaan. Lähtökohdat 
kohtaamistaistelukyvyn 
ylläpitämiseksi ovat kui-
tenkin hyvät, sillä meillä 

Panssarijääkäri-
komppania etenemässä 

taisteluvalmiina  
kosketukseen.

Taistelupanssari-
vaunun liikkuvuudelle, 
suojalle ja tulivoimalle 
on tarve myös tulevai-
suudessa.
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Panssarintorjunnan suuntalinjoja

Panssarintorjunnan kehittäminen on kautta historian ollut jatkuvaa kilpailua 
panssarisuojan kanssa.  Panssarintorjunnassa kasvatettiin ensin panssarin-
torjuntatykin kaliiberia ja toisaalla panssarivaunuihin lisättiin panssarin 
paksuutta. Tämä kehitys johti panssarintorjunnan puolella liian raskaisiin ja 
vaikeasti liikuteltaviin panssarintorjuntatykkeihin ja panssarivaunujen tykkien 
kasvattamiseen. Yli 100mm vedettävät panssarintorjuntatykit ovat liian ras-
kaita. Ontelopanokset, singot, ohjukset tulivatkin pian panssarintorjuntatyk-
kien tilalle.

Ontelopanokset, singot, ohjukset ja pans-
sarivaunukanuunojen alikaliperilaukaukset 
ovat mahdollistaneet tehokkaiden panssa-
rintorjuntajärjestelmien pitämisen riittävän 
kevyinä ja liikkuvina. Sinkojen ja ohjusten 
takia on voitu luopua raskaista panssarin-
torjuntatykeistä.  Alikaliiberilaukauksilla 
on voitu rajoittaa panssarivaunukanuunoi-
den kaliiberin kasvattamista ja silti kehittää 
panssarin läpäisykykyä.

Panssarin paksuuden kasvattaminen pans-
sarivaunuissa törmäsi rajaansa, kun painon 
lisääntyminen rajoitti maastoliikkuvuutta.  
Panssarivaunun 120–125mm kaliiberin ka-
nuunan ympärille on kyetty rakentamaan 
pyörivä torni, jonka suoja on riittävä. Tykkiä 
on vielä kyetty ihmisvoimin lataamaan tai 
rakentamaan tornin pieneen tilaan toimiva 
latausautomaatti. Kyseisen kaliiberin panssa-
rivaunukanuunoihin on kehitetty tehokkaita 
alikaliiberiammuksia. Kaliiberin kasvattami-
nen yli 125mm on ollut teknisesti hankalaa. 
Ampumatarvikkeen koko, säilytys ja käsittely 
vaunun ahtaissa tiloissa luovat oman ongel-
mansa. Ammusten tehon kehittämisessä on 
myös rajansa, ellei kaliiberia kasvateta. Suojaa 
ja kaliiberia ei voida kasvattaa loputtomasti. 
Moottorin teho, voimaansiirto ja panssari-
vaunun kokonaispaino asettavat rajat. Yleensä 
suorituskykyisen panssarivaunun toimivana 
maksimipainona on pidetty n. 60–65t.

Panssarintorjunta voidaan typistää yh-

teen kaavaan. Panssarin läpäisevä iskuener-
gia koostuu projektiilin massasta ja sen no-
peudesta: E (energia)= m (ammuksen mas-
sa) x  v2 (massan nopeus). Toisin sanottua, 
mitä suurempi massa saadaan vaikuttamaan 
pienellä pinta-alalla ja mitä suurempi mas-
san nopeus on, sitä suurempi on energia ja 
sitä parempi on panssarin läpäisy. Ammus-
ten lähtönopeuksien kasvattaminen lisää 
energiaa nopeuden neliössä. Siksi erilaisissa 
ammuksissa on pyritty kasvattamaan pro-
jektiilin iskeytymisnopeutta ja käyttämään 
raskaita metalleja.

Ontelolaukauksissa räjähde muodostaa 
metallikartiosta suihkun ja antaa sille tu-
hansien m/s lähtönopeuden, jolloin saadaan 
riittävästi energiaa suunnattua yhteen pistee-
seen. Alikaliiberiammukselle pyritään anta-
maan riittävä lähtönopeus jo laukaisun yh-
teydessä. Parhaimmillaan nuoliammuksilla 
päästään 1700–1850 m/s lähtönopeuksiin. 
Ammuksen tehoa voidaan kasvattaa valit-
semalla tarkoitukseen optimoitua metallia 
sekä pidentämällä lentävän nuolen pituutta, 
jotta saadaan mahdollisemman paljon mas-
saa yhteen pisteeseen. 

Onteloammuksen teho on ampumaetäi-
syydestä riippumatta sama, koska se räjäh-
tää vasta kohteella. Alikaliiberilaukausten ja 
nuoliammusten teho puolestaan laskee am-
pumaetäisyyden kasvaessa, koska ammuk-
sen nopeus hidastuu ilmanvastuksen takia.

taamistaistelun onnistumisen edellytykset 
huomattavasti paremmat. Joukkotyyppien 
osasten säilyessä pääosin ennallaan myös 
tulevaisuudessa, voidaan alueellista puolus-
tusta pitää suomalaisena vahvuutena myös 
kohtaamistaistelukyvyn näkökulmasta.

Maavoimien tulevaisuuden vision mu-
kaan maapuolustus perustuu yhteisoperoin-
tiin. Johtamisjärjestelmien ja tilannekuvan 
mahdollistaessa yhteisoperoinnin, ei kohtaa-
mistaistelukykyäkään ole syytä tarkastella 
ainoastaan maassa hyökkäävän joukon yksin 
toteuttamana suoritteena. Yhteisoperoin-
nilla tavoitellaan suurempaa vaikuttavuutta 
ja se on syytä huomioida kohtaamistaiste-
lukyvyn osalta. Tämä ei tee tarpeettomiksi 
perinteisiä asejärjestelmiä ja toimintatapoja. 
On selvää, että myös tulevaisuudessa on tar-
ve taistelupanssarivaunuille, toimintakykyi-
sille sotilaille, panssarintorjunta-aseille ja 
kenttätykeille. Sen sijaan on syytä tarkastella 
osasten merkitystä kokonaisuudessa. Ase-
järjestelmien ja sensoreiden mahdollistaessa 
tulenkäytön aikaisempaa kauemmas, ei koh-
taamistaistelua ole kenties syytä enää ym-
märtää alkavaksi silloin, kun taisteluosaston 
ensimmäisen taistelupanssarivaunun ampu-
ja havaitsee tähtäimestään vihollisen. Sen 
sijaan kohtaamistaistelun voidaan katsoa 
alkavaksi silloin, kun joku sensori havaitsee 
vastustajan ja sitä vastaan kyetään käyttä-
mään tulta. Tällöin merkittävään asemaan 
nousee se, mitä tappioita viholliselle kye-
tään kaukovaikutteisesti tuottamaan ennen 
hyökkäävän maajoukon kohtaamista.

Yhteisoperoiminen tuskin muuttaa 
joukkue-komppania -tason toimintatapoja, 
mutta taisteluosastoon sillä täytyy jo olla 
vaikutuksia. Keskeisimmin se vaikuttaa 
organisaatiorakenteeseen ja johtajien ym-
märrykseen. On oltava orgaaniset joukot, 
jotka kykenevät käyttämään yhteisiä suo-
rituskykyjä, ja johtajat jotka ymmärtävät 
mihin niitä voidaan käyttää. Myös nämä 
asiat – joukon organisoiminen ja ymmärrys 
harjoittelun kautta – on hoidettava kuntoon 
normaalioloissa.

Lopuksi
Kohtaamistaistelukyvyssä on kyse aloitteen 
tempaamisesta. Onnistuessaan aloitteen 
tempaaminen voi johtaa siihen, että vastusta-
ja menettää edellytykset suunnitelmalliseen 
toimintaan. Juuri tätä tavoitellaan liikku-
valla sodankäynnillä. Kohtaamistaistelu-
kyvyn ylläpitäminen edellyttää uhkaympä-
ristön huomioimista henkilöstön, kaluston 
ja toimintatapojen osalta. Samalla kykyä 
on tarkoituksenmukaista tarkastella koko 
maapuolustusjärjestelmän kyvykkyytenä, 
jolloin kohtaamistaistelun kokonaisuudessa 
eri joukkotyypeillä on oma asemansa - osa 
joukoista luo edellytyksiä määrätyn joukon 
hyökätessä kohtaamisolosuhteissa. Mikäli 
puolustusjärjestelmän suorituskyky perus-
tuu yhteisoperointiin, tulee tämä huomioida 
myös kohtaamistaistelun osalta unohtamatta 
niitä monia osakokonaisuuksia, jotka ovat jo 
nyt kunnossa. 

Lähteet: 
https://www.isl.eu/documents/flyers/EN/
isl_MGCS_EN_nm.pdf
https://www.globalsecurity.org/military/ 
world/europe/mgcs.html
https://maavoimat.fi/maapuolustus-2030
Maavoimien esikunta, Mekanisoidun taistelu-
osaston opas, 2019.

Kirjoittaja eversti-
luutnantti Riku 
Rantakari palvelee 
Panssariprikaatissa.

Kirjoittaja eversti-
luutnantti Janne 
Viitasalo palvelee 
Karjalan prikaatissa.
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Erilaiset kerrospanssarien, uudenlaisten 
kehittyneiden reaktiivipanssareiden (ERA, 
explosive reactive armor) sekä panssarivau-
nujen aktiiviset omasuojajärjestelmien (APS, 
active protection system) yhdistelmät haasta-
vat panssarintorjunnan. Haaste on tunnistet-
tu jo pitkään. 

Nykypäivänä käytössä olevat reaktiivi-
panssarit ovat tehokkaita varsinkin ontelo-
laukauksia vastaan. Reaktiivipanssari kulut-
taa, hidastaa sekä levittää onteloammuksen 
muodostaman kohdennetun metallisuihkun 

ja energian, jolloin energia ei riitä varsinaisen 
panssarin läpäisyyn.  Uusimmat reaktiivi-
panssarit vähentävät myös nuoliammuksien 
tehoa merkittävästi. Aktiivisten omasuoja-
järjestelmien kehittämisessä ollaan jo niin 
pitkällä, että yksittäisillä singoilla, ohjuksilla 
tai tykillä ammuttuja ontelolaukauksia, jot-
ka lentävät selvästi alle 1000 m/s kyetään 
torjumaan tai poikkeuttamaan.

Yhtenä vastatoimena kuvattuun suojaker-
rokseen on massamainen tulenkäyttö panssa-
rivaunujen heikkoihin kohtiin, jotta aktiiviset 
omasuojajärjestelmät saadaan kyllästettyä ja 
läpäistään panssarivaunujen ballistiset aukot 
(vähemmän suojatut kohdat). Näin voidaan 
rikkoa reaktiivipanssari, jonka jälkeen uudel-
la laukauksella läpäistään varsinainen pans-
sari. Omasuojajärjestelmät toimivat huonosti 
yläsektoreihin, joten ylhäältä tulevat ohjukset 
tai ontelolaukaukset ovat tehokaita, mikäli 
eivät osu reaktiivipanssarilla suojattuun koh-
taan.  Heikoimmin suojatut kohdat vaunus-
sa ovat edelleen kyljet, takasektori ja pohja. 
Yksittäisen panssarintorjujan kannalta tämä 
asetelma ei ole helppo ja panssarintorjunnassa 
tarvitaan järjestelmiä, joilla päästään välittö-
mään ja varmaan vaikutukseen.

Omasuojajärjestelmiä ja reaktiivipans-
sareita vastaan on kehitetty kaksoisonteloita 
ja omasuojasuojaa harhauttavia järjestelmiä. 
Tehokkaaseen panssarintorjuntaan tarvitaan 
vähintään vahvalla kaksoisontelolla toimivia 
ohjuksia tai ammuksia riittävän tuhovaiku-
tuksen aikaansaamiseksi. 

Yksi esimerkki on taistelijan kannettava 
RPG- 30 järjestelmä, jossa panssarivaunujen 
omasuoja on ainakin periaatteellisella tasolla 
huomioitu. Aseessa on kaksi päällekkäistä 
erikokoista putkea. Pienemmässä putkes-
sa on alkulaukaus, jonka tarkoituksena on 
harhauttaa omasuojajärjestelmä ja rikkoa 
reaktiivipanssaria. Isommassa putkessa on 
kaksoisontelolaukaus, jonka ensimmäinen 
ontelopanos eliminoi reaktiivipanssarin vai-
kutuksen ja pääpanos läpäisee varsinaisen 
panssarin.

Sinkopartio tai ohjuspartio ei ole pitkään 
voinut piiloutua helposti maastoon. Panssa-
rivaunujen sensorit ja varsinkin lämpökame-
rat kykenevät havaitsemaan pienetkin koh-
teet 2-3km päästä.  Lennokit sensoreineen ja 
aseineen, jotka on liitetty viesti - ja johtamis-
järjestelmiin eivät helpota panssarintorjujan 
tilannetta. Lennokista kyetään välittämään 
kuvaa johtamisjärjestelmään, joka luo tilan-
nekuvan digitaaliselle karttapohjalle (BMS, 
battle management system). Panssarivaunu-

miehistö saa hyvissä ajoin ennakkovaroituk-
sen mahdollisesta panssarintorjuntauhasta. 
Panssarintorjuntajoukot saadaan näin vä-
littömästi epäsuoran tai panssarivaunujen 
oman tulen alle. 

Panssarivaunun torjunnassa lennokkeja 
voidaan puolestaan hyödyntää lähi- ja kau-
kotiedustelussa sekä maalinosoituksessa ja 
ohjuslavetteina. Markkinoilla on panssarin-
torjuntajärjestelmiä, joita voidaan laukaista 
suojasta ilman suoraa näköyhteyttä maaliin 
(NLOS= non -line- of- sight). Yksittäiset 
tulenjohtopartiot ja taistelijat voivat osoit-
taa panssarintorjuntajoukoille maaleja, kun 
on järjestelmä, joka voidaan laukaista jopa 
kymmenien kilometrien päästä maalista.

Epäsuoraan tuleen kykenevät pans-
sarintorjuntajärjestelmät muuttavat myös 
panssarintorjuntajoukon käyttöperiaatetta. 
Ohjuksen kanssa ei mennä etulinjaan, vaan 
se voidaan laukaista näköesteiden takaa ki-
lometrien päästä vihollisen sivustasta tai 
vihollisen selustasta. Liikkuvalle alustalle 

Ontelo- 
ammus

Nuoli- 
ammus

RPG-30 Päälataus, 
jossa on kaksoisontelo 

ja ensiölataus pienem-
mässä putkessa, jonka 
on tarkoitus laukaista 

omasuojajärjestelmä 
tai rikkoa reaktiivi-

panssari.

Kauko- ja pitkän kantaman panssarintorjunta.



Jalkaväen vuosikirja 2019–2020

70 71Jalkaväki kohti 2030-lukuaJalkaväki kohti 2030-lukua

(esim. maastohenkilöauto) asennettuna tu-
liasemaa voidaan vaihtaa nopeasti laajalla 
alueella. Tehokkaalla tiedustelulla ja hyvillä 
johtamisyhteyksillä panssarintorjuntaa voi-
daan nopeasti suunnata painopistealueelle. 
Etulinjan joukoille tarvitaan edelleen tehok-
kaita lähitorjunta-aseita, koska panssarivau-
nut voivat suojautua rakennusten viereen ja 
väleihin tai peitteiseen maastonkohtaan, jol-
loin ohjusten iskukulma tai tulokulma ei yllä 
kaikkiin katveisiin.

Jalkaväessä on pysyttävä kehityksessä, 
jotta sillä on ajanmukainen panssarintorjun-
ta seuraavilla vuosikymmenillä. Jatkossakin 
halutaan huolehtia siitä, että joukoilla on te-
hokas panssarintorjunta aina lähitorjuntajär-
jestelmistä pitkän kantaman järjestelmiin. 
Tulevina vuosina tultaneen hankinnoissa 
panostamaan tehokkaaseen panssarin läpäi-
syyn, liikkuvuuteen ja panssarintorjunnan 
nopeaan toimenpanoon.

Lähteet
http://www.kotsch88.de  
(Kampfpanzer im Detail)
https://www.thingiverse.com/thing:2775973
https://www.thefirearmblog.com/
blog/2008/11/20/rpg-30-unveiled-the-m1-
abrams-killer/  22.8.2019

Kranaatinheittimistön kehitysnäkymät

Viime vuosien aikana on kranaatinheittimistön taktiikka ja taistelutekniikka 
kokenut merkittäviä muutoksia. Tärkeimpänä niistä on kyky hajautettuun 
tuliasematoimintaan heittimittäin siten, että jatkuva tulenantokyky kyetään 
ylläpitämään. Nyt kehityksen painopisteessä on kaluston uudistaminen vastaa-
maan muuttuvaa toimintaympäristöä ja sen vaatimuksia. Suomalainen kra-
naatinheittimistö kokeekin tämän kehitystyön myötä suurimmat muutokset ja 
edistysaskeleensa vuosikymmeniin.

Nykyaikaisen taistelukentän  
vaatimuksia
Nykyaikainen taistelukenttä vaatii kranaa-
tinheittimistöltä hyvin suunniteltua ja val-
misteltua, mutta samalla joustavaa tuliase-
matoimintaa. Kranaatinheittimistön tuliyk-
siköt osana muuta epäsuorantulen järjestel-
mää ovat ratkaisevassa roolissa taistelun on-
nistumisen kannalta. Pääosa vastustajalle ai-
heutettavista tappioista tuotetaan nykyaikai-
sellakin taistelukentällä edelleen epäsuoralla 
tulella. Kranaatinheittimistön toimintaan 
kohdistuu taistelukentällä useita erilaisia 
uhkia ja vaatimuksia. Niistä merkittävimpiä 
ja samalla myös vaikeimpia torjua tai väistää 
on vastustajan vastatykistötoiminta. Esimer-
kiksi raskaan kranaatinheittimen kranaatti 
käy 5. panoksella ammuttaessa lentoradal-
laan noin 4 kilometrin korkeudessa, josta se 
on helposti havaittavissa ja lähtöpiste on tar-
kasti laskettavissa vastustajan nykyaikaisella 
vastatykistötutkalla kymmenien kilometrien 
päästä. Mikäli vastustajalla on tuliyksiköitä 
käytettävissään kantaman puitteissa, voi 
vastatykistöisku kranaatinheittimistön tu-
liasemiin olla minuuttien asia. Esimerkiksi 
kranaatinheitinkomppanian 12 raskasta 
kranaatinheitintä, ryhmitettynä perinteisel-
le suppealle tuliasema-alueelle, olisi lihava 
maali mille tahansa vastustajan tuliyksiköl-
le. Hajauttamalla tulijoukkueet sekä niiden 
heittimien tuliasemat riittävän kauas toisis-
taan, ei tuliyksikkö tai sen osa enää muo-

Kirjoittaja majuri Yrjö Sora-
mies palvelee Maasotakoulussa, 

Maavoimien tutkimuskeskuksessa 
tutkijaesiupseerina.

dosta vastustajalle yhtä maalia. Kun lisäksi 
jokaiselle aseelle valmistellaan useita vaihto-
ehtoisia tuliasemia ja kalusto mahdollistaa 
aiempaa ketterämmät tuliaseman vaihdot, 
on joukon kyky suojautua vastustajan vas-
tatoimilta merkittävästi parempi. Hajautta-
misen lisäksi nykyaikaisella linnoittamisella 
lisätään yksittäisen heitinryhmän suojaa. 
Tehokkaalla linnoittamisella, hajautetulla ja 
liikkuvalla tuliasematoiminnalla varmiste-
taan jatkuvan tulenantokyvyn ylläpitäminen 
kaikissa tilanteissa. Kyky toimia tarvittaessa 
laajalle alueelle hajautetuista tuliasemista tai 
toisaalta nopeissa tilanteissa kootusta ryhmi-
tyksestä, asettaa lukuisia uusia vaatimuksia 
joukon kalustolle, taktiikalle, taisteluteknii-
kalle ja koulutukselle.

Kranaatinheitinyksiköt -hanke
Maavoimissa on käynnissä Kranaatinheitin-
yksiköt-hanke, jolla luodaan kranaatinheiti-
nyksiköille kyky nopeaan ja liikkuvaan kra-
naatinheittimistön tulenkäyttöön, samalla 
parantaen kranaatinheitinyksiköiden taiste-
lunkestävyyttä ja tulenantokykyä. Hanke on 
alkanut 2017 ja se jatkuu aina vuoden 2021 
loppuun saakka. Hanke on parhaillaan to-
teutusvaiheessa, jolloin tuotetaan materiaa-
lista suorituskykyä kranaatinheitinkomp-
panioille sekä kranaatinheitinjoukkueille. 
Hankkeeseen liittyen on toteutettu laajasti 
erilaista tutkimustyötä, kenttäkokeita sekä 
muuta kokeilutoimintaa. 
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Hankkeen keskiössä on entisestään pa-
rantaa ja kehittää kranaatinheittimistön 
tuliyksiöiden tulenantokykyä. Tämä toteu-
tetaan muun muassa uudistamalla tuliase-
ma- ja mittausvarustusta. Johtamispaikko-
jen uudistamisella ja ammunnanhallinta-
järjestelmän päivittämisellä mahdollistetaan 
aseittain hajautettu tuliasematoiminta sekä 
samalla merkittävästi parempi taistelunkes-
tävyys. Osana näitä uudistuksia poistetaan 
kranaatinheittimille ominainen suuntaimen 
siirtymisvirhe jo ammunnanhallintajärjes-
telmässä. Samalla uudistetaan myös kranaa-
tinheittimien vanhat ja hiukan kömpelöt 
kiinnityspistelaitteet.

Raskaan heittimen liikkuvuutta kehite-
tään muun muassa maastoskootterin kanssa 
yhteensopivalla vetoaisan vaihtopäällä ja ke-
vyen kranaatinheittimen osalta uudella kan-
tolaitteella. Vastaavasti pohjoisen alueen kra-
naatinheitinjoukkueet varustetaan BV206 
KRH 81mm kranaatinheitinajoneuvoilla.

Hankkeen yhteydessä on tutkittu myös 
erikoisampumatarvikkeiden vaikuttavuut-
ta. Sen pohjalta selvitetään mahdollisuuksia 
kehittää entistä laajempi erikoisampumatar-
vikkeiden valikoima, jolla voidaan vastata 
nykyaikaisen taistelukentän vaatimuksiin 
sekä tuettavan joukon tarpeisiin. Erikoisam-
pumatarvikevalikoiman laajentaminen liit-
tyy myös panssarintorjunnan kehittämisen 
tutkimuskokonaisuuteen.

Kranaatinheitinkomppanian johta-
mispaikkojen kehittäminen

Kranaatinheitinkomppania rakennetaan 
täysin yhteensopivaksi M18-viestijärjestel-
män kanssa. Sen jokainen johtamispaikka, 
tulijoukkueet mukaan lukien, muodostavat 
kukin oman viestisolmunsa johon muut 
joukot voivat tukeutua ja muodostaa auto-
maattisesti tietoturvallisen yhteyden koko 
Maavoimien johtamisjärjestelmään. Siirto-
teinä tulitoimintapaikkojen ja tulijoukkuei-
den välillä on useita varmentavia yhteyksiä, 
esimerkiksi parikaapelilla, valokaapelilla, 
runkoverkolla tai erilaisilla radioyhteyksillä.

Kranaatinheitinkomppanialla on jatkos-
sa kaksi tulitoimintapaikkaa tuli- ja ampu-
matoiminnan johtamista varten. Kahdella 
tulitoimintapaikalla mahdollistetaan mer-
kittävästi aiempaa parempi taistelunkes-
tävyys ja tuotetaan mahdollisuus yksikön 
monipuolisempaan taktiseen käyttöön. Kra-
naatinheitinkomppanian komentopaikka ja 
tulitoimintapaikka 1 ovat sijoitettuna johta-
miskonttiin M15, entisen puolijoukkueteltan 
sijaan. Johtamiskontti on ulkomitoituksel-
taan standardi merikontti, joka on siirreltä-
vissä siirtolavakoukkuautolla. Konttiin on 
integroitu kaikki tarvittavat työskentelytilat 
ja johtamisjärjestelmät, mikä mahdollistaa 
kranaatinheitinkomppanian tuli- ja ampu-
matoiminnan johtamisen, vaikka liikkeen 

aikana, kontin ollessa 
ajoneuvon lavalta.

Tulitoimintapaikka 2 
on vastaavasti rakennettu 
paremman liikkuvuuden 
omaavaan ajoneuvoon, 
maastokuorma-autoon 
tai telakuorma-autoon. 

Sen toiminnallisuudet ovat täysin vastaavat 
tulitoimintapaikka 1 ja sen johtamiskontin 
M15 kanssa. Paremman liikkuvuuden omaa-
vana järjestelmänä se voidaan esimerkiksi 
siirtää johtamaan kranaatinheitinkomp-
panian tai sen osan tulitoimintaa erilliseen 
suuntaan.

Tulijoukkueen johtamispaikalle muo-
dostetaan vastaavasti M18-liityntäkyky sekä 
ampuma- ja tulitoiminnan johtamiskyky 
muutamalla helposti siirrettävällä johtamis-
järjestelmäsalkulla. Kaikki tulijoukkueen 
johtamisessa tarvittava johtamisjärjestelmä-
välineistö siirtyy yhdessä kokonaisuudessa. 
Salkkujen avulla johtamispaikka voidaan 
perustaa nopeasti melkein mihin tahansa, 
linnoitteeseen, rakennukseen, ajoneuvoon 
tai telttaan. Tulijoukkueen johtamispaikka 
liittyy itse M18-viestijärjestelmään esimer-
kiksi valokaapeli-, parikaapeli- tai radioyh-
teydellä. Samalla se liittää myös alaisensa 
heitinryhmät M18-järjestelmään.

M18-järjestelmä ja digitaalinen tiedon-
siirto ulotetaan aina heittimelle saakka. Jo-
kaisen heitinryhmän varustukseen kuuluu 
jatkossa johtamisjärjestelmäsalkku, mikä 
mahdollistaa puheen, yksilöllisten ampu-
ma-arvojen ja erilaisten ilmoitusten viestit-
tämisen riippumatta heittimen sijainnista. 
Heitin voi liikennöidä joukkueen johtamis-
paikan kanssa tilanteesta riippuen joko pari-
kaapeli- tai radioyhteydellä.

Tuliasemamittauskyvyn  
kehittäminen
Toimittaessa laajalle alueelle 
hajautetuista tuliasemista, 
asettaa se merkittäviä uusia 
vaatimuksia kranaatinheitin-
komppanian mittauskyvylle. 

Mitattavien pisteiden määrä moninkertaistuu, 
kun mittaukset tehdään jokaisen heittimen 
tuliasemaan erikseen. Tuliasemia yksittäi-
sellä heittimelläkin voi olla useita. Kranaa-
tinheitinkomppania varustetaan kahdella 
värähtelytekniikkaan perustuvalla Vectronix 
Sterna -hyrräsuuntakehällä. Sternalla kyetään 
tuottamaan ampumatoiminnassa tarvittava 
tarkka suuntatieto nopeasti ja luotettavasti. 
Paikkatiedon tuottamiseen voidaan käyttää 
myös satelliittipaikannusta, mutta siitä ei olla 
mittauksissa riippuvaisia. 

Komppanialla säilyy myös tulevaisuu-
dessa kyky perinteisiin tuliasemamittauksiin. 
Komppania kykenee jatkuvasti tarkkoihin, 
myös satelliittipaikannuksesta riippumatto-
miin mittauksiin, kahdessa erillisessä suun-
nassa. Sterna tarvitsee toimiakseen siihen 
liitettävän erillisen optiikan. Kranaatinheit-
timistössä Sternan optiikkana toimii maalin-
paikannuslaite. Maalinpaikannuslaite tuottaa 
samalla tuliasemaryhmälle todellisen kyvyn 
myös sen varsinaisen tehtävän lisäksi tulen-
johtamiseen.

Liikkuvuuden  
kehittäminen 
Raskaan kranaatinheittimen liikkuvuutta 
parannetaan lisäämällä heittimen varus-
tukseen vetoaisan vaihtopää, jolla mahdol-
listetaan heittimen vetäminen vaikkapa 

Kranaatinheitin-
komppanian tuli-
toimintapaikka 2  
(kuva Mikko Perón).

Sterna ja maalin-
paikannuslaite  

(kuva: Mikko Perón).
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maastohenkilöautolla tai 
mönkijällä. Enää raskaan 
heittimen siirtämiseen 
tuliasema-alueella ei tar-
vita maastokuorma-au-
toa tai traktoria, vaan 
huomattavasti kevyempi 
ja nopeamman liikku-
vuuden omaava ajoneuvo 
riittää. Ampumatarvik-
keet voidaan hajauttaa 
valmisteltuihin tuliasemiin jo etukäteen, 
jolloin niiden siirtämiseenkään ei aina ole 
tarvetta. Tämä yksinkertainen ratkaisu mah-
dollistaa tulijoukkueiden monipuolisemman 
taktisen ja taisteluteknisen käytön.

Myös kranaatinheitinjoukkueiden liik-
kuvuutta parannetaan. Itsessään jo hyvinkin 
liikkuva ja 81 mm kevyillä heittimillä varus-
tettu kranaatinheitinjoukkue, saa avukseen 
uudistetut kantolaitteet. Niiden avulla jalan 
liikkuva joukko pysyy taisteluvalmiina myös 
siirtymisten aikana ja kykenee helpommin 
etenemään tuettavan joukon osana. Kevy-
en kranaatinheittimen kantolaitteet uudis-
tetaan vastaamaan nykyaikaista taistelijan 
varustusta. Samalla selvitetään vaihtoehtoja 
ampumatarvikkeiden kuljettamiseen taiste-
lutilanteessa. Tavoitteena on mahdollistaa 
parempi ergonomia ja heitinryhmän suoriu-
tuminen taistelukentän rasituksista.

Pohjoisilla alueille toimivilla kranaatin-
heitinjoukkueilla on omat erityispiirteensä 
liikkuvuuden osalta. Liikkuvuuden paranta-
miseksi pohjoisen alueen joukoille on han-
kittu 81 mm kranaatinheitintela-ajoneuvoja. 
Tela-ajoneuvossa oleva heitin mahdollistaa 
nopean liikkuvuuden sekä ampumavalmiu-
den saavuttamisen lähes millaisesta maas-
tosta tahansa. Kevyt heitin ei kuitenkaan ole 
pelkästään sidottu tela-ajoneuvoalustaansa, 
vaan tarvittaessa heitin voidaan erottaa nor-

maalisti ja siirtää jalan. Tällöin heitintä voi-
daan käyttää edelleen perinteisen vastimen 
kanssa. Tämä mahdollistaa tela-ajoneuvoin 
varustettujen kranaatinheitinjoukkueiden 
monipuolisemman ja joustavamman takti-
sen käytön.

Tuliasemavarustuksen kehittäminen
Kranaatinheittimistön hajautettu tuliase-
matoiminta edellyttää tyypillisesti 2–4 pe-
russuuntaa heitintä kohden jokaisessa sen 
tuliasemassa. Raskaiden heittimien tulia-
semalaatikoiden vanhat kiinnityspistesarjat 
laattoineen korvataan yksinkertaisilla kiinni-
tyspisteseivässarjoilla, jotka sisältävät 6–8 ke-
vyttä kiinnityspisteseivästä.  Uudistettavien 
kiinnityspisteseipäiden valaisu on mahdollis-
ta toteuttaa led-valaisimella tai kemiallisella 
valotikulla. Suuntaimen siirtymävirhe, joka 
aiemmin huomioitiin tuliasemassa kiinni-
tyspistelaattaa ja aputankoa käyttämällä, 
poistetaan jatkossa ampuma-arvojen lasken-
nassa käytetyllä ohjelmistolla. Jotta suun-
taimen siirtymisvirhe kyetään poistamaan 
ammunnanhallinnassa, tulee etäisyys kiin-
nityspisteeseen tietää riittävällä tarkkuudella. 
Tämän tiedon tuottamiseksi heitinryhmien 
varustukseen lisätään 50 metrin rullamitat. 
Rullamittojen avulla nyt myös yksittäinen 
heitinryhmä kykenee suorittamaan KS-mit-

tauksen, eikä sekään ole yksistään riippuvai-
nen satelliittipaikannuksesta. Kiinnityspis-
teseipään ja päivitetyn ammunnanhallinta-
ohjelmiston käyttö mahdollistaa heittimen 
kiinnityspisteen tuomisen aiemmasta 30 
metristä jopa 10 metriin heittimestä. Tämä 
nopeuttaa heittimen ampumavalmiuden saa-
vuttamista, ampuma- ja tulitoimintaa sekä 
helpottaen samalla merkittävästi myös heit-
timen tuliaseman linnoittamista. 

Hajautetussa tuliasematoiminnassa jo-
kaiselle heittimelle tuotetaan tarkka suun-
tatieto. Yksittäisen heittimen tuliasemassa 
voi tällöin olla esimerkiksi kaksi peruspis-
tettä, jonne Sternalla mitattu suunta on 
kiinnitetty. Suunnan välittämiseksi perus-
pisteiltä aseelle käytetään asemasuuntake-
hää. Suuntakehien käytettävyyttä tullaan 
parantamaan uudella heitinkohtaisella ase-
masuuntakehällä. Uusi asemasuuntakehä on 
yksinkertainen ja varmatoiminen käyttää. 
Asemasuuntakehä on varustettu nykyaikai-
sella tekniikalla toteutetulla valaisulla. Ase-
masuuntakehän uudistamisella nopeutetaan 
ja helpotetaan ampumavalmiuden saavutta-
mista tarkoin perustein.

Lopuksi
Kranaatinheittimistössä tapahtuu paljon jat-
kuvaa kehitystä ja se tulee näkymään joukko- 

osastojen heitinkoulutuksessa uusina vä-
lineinä ja koulutuksen painotuksina. Nyt 
tapahtuvat muutokset ja kehitystyö ovat 
merkittävimpiä koko tähänastisen suoma-
laisen kranaatinheittimistön historiassa. Sen 
onnistumisen edellytyksenä on ollut sekä 
tutkimus- ja kehitystoiminnan, aselajikou-
lun ja joukko-osastojen tiivis yhteistyö. Työ 
ei ole vielä valmis ja kehittäminen jatkuu 
hankkeen päättymisen jälkeenkin siten, että 
suomalainen kranaatinheittimistö säilyy niin 
kyvyiltään, teholtaan kuin kalustoltaankin 
maailman kärjessä.

Uudella teknologialla voidaan paran-
taa tai nopeuttaa monia asioita, mutta pe-
rusasioita; piiru, metri ja sekunti, ne eivät 
poista. Vaikka sähköiset järjestelmät kehit-
tyvät ja mahdollistavat uusia toimintatapoja, 
edelleen tulitehtävä kyetään toteuttamaan 
manuaalisilla menetelmillä ilman sähköä 
myrskylyhdyn valossa ampuma-arvot tasolla 
ja lomakkeella laskien tarvittaessa huutoket-
julla välittäen tuliasemiin, jotka on mitattu 
auringon ja tähtien avulla.

Vetoaisan vaihtopää 
(kuva: Mikko Perón).

Kiinnitys-
pisteseiväs.

Kirjoittaja kapteeni Jukka Lemola palveli 
Maasotakoulussa, Maavoimien tutkimus-

keskuksessa KRH-tutkijaupseerina.
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Miehittämättömät ilma-alukset

Miehittämättömät ilma-alukset ovat ni-
meltään UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 
ja UAS (Unmanned Aerial System). UAS 
-alustoja käytetään tiedusteluun, alueiden 
valvontaan, tulenjohtoon, maalittamiseen 
ja tilannetietoisuuden parantamiseen. UAS 
-alustat voivat olla joko autonomisia eli toisin 
sanoin vapaasti lentäviä tai kauko-ohjattuja 
miehittämättömiä ilma-aluksia. Lentolait-
teitten koot vaihtelevat: UAS -alusta voi olla 
pieni kuvauskameralla varustettu kopteri tai 

siipien kärkiväliltä matkustajalentokonetta 
vastaava suuri tiedustelulaite. Toiminta-aika 
voi vaihdella 10 minuutista useisiin tuntei-
hin ja toimintaetäisyys voi olla 1 km - 200 
km. Edellä mainitun lisäksi UAS-laitteiden 
jakoperusteina voivat olla UAS -alustan 
käyttötarkoitus tai sen suorituskyky. Käyt-
tötarkoitus voi olla taktinen käyttö, strategi-
nen käyttö tai erityiskäyttö. Taulukossa 1 on 
esimerkkinä NATO UAS (Class I, Class II ja 
Class III) mukainen luokitus.

Luokka Kategoria Lentokorkeus Toiminta-aika Toiminta- 
etäisyys

Lentoonlähtö- 
massa

Class I Micro 0,1–1 km (AGL) 10–60 min 1–5 km 0, 016–2 kg

Mini 1– 5 km (AGL) 60–120 min 5–25 km < 15 kg

Small 1–5 km (AGL) 120–240 min 5–50 km > 15 kg

Class II Tactical 1–10 km (AGL) > 240 min 25–100 km > 150 kg

Class III MALE 1–15 km > 240 min > 200 km 
(BLOS)

> 600 kg

HALE 1–20 km > 240 min > 200 km 
(BLOS)

> 600 kg

TAULUKKO 1: Esimerkkinä NATO UAS luokitus (Class I, Class II ja Class III).

Sotilaskäytössä MALE- ja HALE- luok-
kien käyttö lisääntyy niillä saavutettavien 
pitkien toimintaetäisyyksien myötä. MA-
LE-luokan (Medium Altitude, Long En-
durance) UAS-järjestelmät on tehty keski-
korkeuden ja pitkän toiminta- ajan käyttöä 
varten. Suuren lentokorkeuden ja pitkän toi-
minta-ajan HALE-luokka (High Altitude, 
Long Endurance) on vielä MALE- luokkaa 
suurempi. Black Hornet on hyvä esimerkki 
sotilaskäyttöön tarkoitetusta micro-luokan 
järjestelmästä. Black Hornetin ilma-aluk-

sen paino on 16 g, toiminta-aika noin 25 
minuuttia ja käyttötarkoitus erityiskäyttö. 
Global Hawk on vastaavasti HALE-luokan 
UAS, jonka lentoonlähtöpaino on noin 15 
000 kg, siipiväli noin 40 m ja käyttötarkoi-
tus strateginen.

Erityisen voimakkaasti on kasvanut 
kaupallisten (COTS) multikoptereiden eli 
dronejen käyttö erilaiseen lentotiedusteluun. 
Pienten harrastekäyttöön tarkoitettujen dro-
nejen määrän raju kasvu on lisännyt myös 
niiden väärinkäyttöä. Dronea voidaan käyt-

tää aseena terroristisiin tarkoituksiin. Edellä 
mainitussa tilanteessa drone voi kuljettaa 
räjähteitä tai siihen kiinnitettyjä aseita. Tyy-
pillisesti dronen voimanlähteenä on kaksi 
paria vastakkain pyöriviä roottoreita, jot-
ka kukin sijaitsevat ilma-aluksen kulmissa.  
Tällöin puhutaan neliroottorisesta kopte-
rista eli quadrokopterista. Sotilaskäytössä 
Micro- ja Mini -luokan dronet voivat toimia 
partion, ryhmän tai ajoneuvon tukena tie-
dusteluvälineenä. Robotiikka ja autonomi-
nen teknologia ovat suuren kiinnostuksen 
kohteena. Kauko-ohjatuista järjestelmistä 
ollaan siirtymässä autonomisten laitteiden 
käyttöön. Autonomisten laitteiden kehitys 
mahdollistaa aivan uusia tapoja taistella 
tiedusteluvälineenä. Yksittäisten dronejen 
käytön rinnalla tulee kehittymän nopeasti 
myös niiden parvikäyttö (Swarm). Parvei-
lussa useat multikopterit suorittavat tehtävää 
kollektiivisesti, tekevät päätöksiä ryhmänä 
ja niillä on kyky sopeutua myös muuttuviin 
olosuhteisin ilman maa-aseman ohjausta.

UAS -alustojen lisääntynyt käyttö ja nii-
den aiheuttamat uudet uhat ovat kasvatta-
neet kysyntää miehittämättömien ilma-alus-
tusjärjestelmien torjuntajärjestelmille CUAS 
(Counter Unmanned Aerial System). CUAS 
-torjuntajärjestelmän tehtävä on havaita pie-
ni kohde, tunnistaa kohde ja vaikuttaa eri-

laisiin UAS-uhkiin. Pienten UAV -alustojen 
torjuntajärjestelmiltä vaaditaan ensin kyky 
havaita LSS -uhka (Low, Slow and Small). 
Kuvassa 1 on havainnollistettu eri sensorien 
kykyä havaita pieni kohde eri etäisyydeltä.  

Ensimmäinen havainto lähestyvästä 
UAS:stä tehdään tyypillisesti tutkalla, joka 
voi olla aktiivitutka tai passiivitutka. Edel-
lä mainitun tukena käytetään RF- senso-
ria, joka kuuntelee UAS:n komentolinkkiä. 
Tunnistukseen voidaan käyttää EO-sensoria 
tai aktiivitutkan lisäominaisuutena olevaa 
Micro-Doppler analyysiä (roottorin liik-
keen aiheuttama Doppler). Myös akustista 
sensoria voidaan käyttää tutkan tukena, 
jolloin ne havaitsevat ilma-alusten tyypilli-
siä ääniä. EO -sensoreiden käytölle C-UAS 
toiminnassa asettaa haasteita maalien pieni 
koko, suurehko kulmanopeus sekä ilmastol-
liset olosuhteet. Sumu, vesi- ja lumisade pie-
nentävät merkittävästi tähystysetäisyyksiä 
VIS- ja IR-kanavilla tai estävät sen. Samat 
ilmastolliset tekijät pienentävät myös VIS- 
ja IR-kanavilla toimivien multikoptereiden 
tähystyskykyä.  Parhaimpia ilmastollisia olo-
suhteita ovat pilvetön tai tasaisen pilviver-
hon peittämä taivas, jolloin kontrasti mul-
tikopteriin on suurimmillaan. UAS- alusta 
on kyettävä havaitsemaan, tunnistamaan ja 
tällöin voidaan aloittaa kohteeseen vaikut-

Eri sensorien kyky havaita pieni kohde eri etäisyydeltä.
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taminen. Vaikuttaminen voi tarkoittaa, että 
estetään UAS- alustan pääsy alueelle tai tu-
hotaan UAS- alusta. Pääsy alueelle voidaan 
estää UAS -alustan ohjaussignaalin häirin-
nällä tai GNSS-signaalien häirintä ja har-
hautus toiminnalla (Spoofing). RF-kyber:l-
lä on myös mahdollista ottaa multikopteri 
haltuun (ohjauskomentojen syöttö). Hal-
tuun otto voidaan toteuttaa myös ilmasta 
ilmaan -menetelmällä ampumalla verkko 
UAS -alustan päälle käyttämällä omaa UAS 
-alustaa kohteeseen. UAS- alusta voidaan 
tuhota kineettisesti, laserilla, HPM-aseella 
tai sähkömagneettisella pulssilla. Edellä ku-
vatuista sähkömagneettinen pulssi voidaan 
tuottaa ilmasta ilmaan -menetelmällä pie-
nellä laitteella ja omalla UAS -alustalla. Täl-
löin vaikutus etäisyys on muutamia metrejä 
ja sähkömagneettinen pulssi vaurioitta UAS 
-alustan puolijohdemikropiirit.

Jääkäriprikaatin joukkoyksikkö Lapin jääkäripataljoona on erikoistunut  
kevyen jalkaväen kouluttamiseen arktisissa olosuhteissa. Koulutus muodostuu 
iskuportaan taistelukoulutuksen ja iskuporrasta tukevien joukkojen koulutuk-
sen ympärille. Koulutuksessa otetaan huomioon ilmaston asettamat haasteet: 
talvella ei pakkasesta saa taukoa ja kesällä ei tule pimeää.

Pataljoona perustettiin itsenäisen Suomen 
kolmanneksi vanhimpana joukko-osastona 
20.4.1921, kun lakkautettavan Käkisalmen 
läänin Rykmentin I pataljoonasta muodos-
tettiin Polkupyöräpataljoona 1 (PPP1). Va-
ruskuntapaikkana oli Kellomäki Karjalan 
kannaksella. Joukko-osaston nimi muuttui 
16.5.1936 Jääkäripataljoona 1:ksi (JP1) ja 
se sai muiden Jääkäripataljoonien (JP2-JP4) 
kanssa vaalittavakseen Kuninkaallisen Pre-
ussin Jääkäripataljoona 27: perinteet. Sodis-
sa JP1 kunnostautui kevyenä iskukykyisenä 
joukkona. Talvisodan ankarissa saarrostus-
taisteluissa saavuttamistaan ansioista JP1 
sai juuri ennen jatkosodan syttymistä vas-
taanottaa ylipäällikkö Mannerheimilta kii-
toksena kymmenen hopealaatoin merkittyä 
lahjakonepistoolia, joita käytetään edelleen 
pataljoonan perinnelipulla lippuvartiossa. 
Talvisodan jälkeen pataljoona sijoitettiin 
Lappeenrantaan. Sotatoimien päätyttyä 
pataljoona sijoitettiin Vaasaan 27.4.1945 ja 
nimi muuttui Pohjanmaan Jääkäripataljoo-
naksi (PohmJP) 1.1.1957. Pataljoona siirret-
tiin Sodankylään 2.8.1964 ja nimi muuttui 

Kirjoittaja insinöörieverstiluutnantti 
Ilkka Ellonen palvelee  

Maavoimien esikunnassa.

Jalkaväen vuosikirja 
2019–2020

IV Luku

Jalkaväen koulutus

Jääkäriprikaati

Lapin Jääkäripataljoonaksi 1.7.1966. Patal-
joona menetti asemansa itsenäisenä jouk-
ko-osastona, kun se liitettiin Jääkäriprikaa-
tin joukko-yksiköksi 1.10.1079. Pataljoonan 
vuosipäivä on maaliskuun 11, joka on Jout-
selän taistelun (11.3.1555) muistopäivä.1

Lapin jääkäripataljoonaan kuuluu ny-
kyään viisi perusyksikköä: 1. Jääkärikomp-
pania, 2. Jääkärikomppania, 3. Jääkärikomp-
pania, Tukikomppania ja Huoltokomppania. 
Pataljoonan koulutuksen painopisteenä ovat 
kevyen jalkaväen tehtävät. Pataljoonan or-
ganisaatio on monipuolinen ja mahdollistaa 
jalkaväen tärkeimpien joukkojen ja näitä tu-
kevien elementtien kouluttamisen pohjoisen 
alueen toimintaympäristöön. Toiminnan 
erityispiirteinä on juurikin joukkojen kou-
luttaminen Lapin erityisolosuhteisiin, jossa 
vuodenaikojen vaihtelujen myötä valais-
tusolosuhteet ja lämpötilat vaihtuvat mer-
kittävästi. Lisäksi pitkät etäisyydet ja harva 
tiestö vaikuttavat toimintaan ja joukkojen 
vaatimuksiin toimia omavaraisesti. Talvisin 
toiminnassa korostuu pimeätaistelun kaikki 
vaatimukset ja kesäisin valoisuus luo parem-
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min mahdollisuudet toi-
minnan taukoamattomalle 
jatkamiselle. 

Alueen erityispiirteet 
luovat toiminnalle ja koulu-
tukselle vaatimukset, joita ei 
muualla ole. Koulutuksessa 
painotetaan 1) ase- ja ampu-
makoulutusta, henkilökoh-
taisesta aseesta ryhmäasei-
siin, 2) fyysistä koulutusta, 
3) taistelijan lääkintäkou-
lutusta ja 4) joukkuetason 
taistelutekniikan hallintaa 
– joukkueen tulee voittaa 
tulitaistelu. Nämä neljä koulutuksen päälin-
jaa rakentuvat taistelijoiden kyvylle selviytyä 
luonnossa. Koulutuksen keskiössä on yksilö, 
joka kykenee täyttämään tehtävänsä. Ankara 
ilmasto ja olosuhteet edellyttävät yksilökoh-
taista koulutusta, missä koulutetaan ja tar-
kastetaan pieniäkin yksityiskohtia mm. vaa-
tetuksen pukemisessa, kaluston käsittelyssä 
ja varustuksesta huolehtimisessa.

Lapin jääkäripataljoonassa annetaan 
koulutusta: tiedustelijoille, iskuportaan jää-
käreille, tarkka-ampujille, panssarintorjun-
nalle, kranaatinheittimille, tulenjohdolle, 
taistelupanssarivaunuille, johtamisjärjestel-
mälle, suojausjoukoille, huollon eri osa-alu-
eilla. Uutena koulutuksena on aloitettu pio-
neerikoulutus pitkän tauon jälkeen, joka on 

lähtenyt käyntiin kiitettä-
västi ja tuo kokonaisuudelle 
lisäarvoa. Kokonaisuutena 
pataljoonassa koulutetaan 
kaikkia niitä osa-alueita 
mitä tarvitaan sotavalmiin 
joukon muodostamiseksi. 
Myös muiden kuin suoraan 
jalkaväen koulutushaaraan 
kuuluvissa koulutushaa-
roissa painotetaan jalka-
väen taistelun ja taistelijan 
taitojen osaamista. Lapin 
jääkäripataljoonassa ei ole 

joukkotuotannon vaatimukset edellyttävät. 
Valmiusjoukko on osoittanut osaamisensa 
jatkuvasti erilaisissa harjoituksissa kotimaas-
sa ja ulkomailla. Koulutuksen osalta joukon 
osaaminen on ollut täysin vertailukelpoinen 
myös ulkomaisiin joukkoihin verrattuna ja 
useammassa harjoituksessa on osoitettu jou-
kon osaaminen pohjoisen alueen taisteluun 
kevyen jalkaväen tehtävissä. Joukko on saa-
nut paljon kiitosta ja kehuja myös ulkomai-
silta sotilailta ammattitaitonsa, asenteensa 
ja suorituskykynsä osalta. Valmiusjoukko-
koulutus jatkuu pataljoonassa vahvana ja se 
vaikuttaa koko pataljoonan toimintaan. Val-
miusyksikkö on haluttu palveluspaikka.

Kaikkiaan pataljoonan toimintaan vai-
kuttavat valmiusvelvoitteet ja varusmiesten 
koulutus, mitkä ovat toiminnan keskiössä. 
Valmiusvelvoitteet haastavat positiivisesti 
myös henkilökunnan koulutuksen ja osaa-
misen velvoitteet. Lapin jääkäripataljoonan 
tulevaisuus näyttää hyvältä. Ammattitaitoi-
nen ja motivoitunut henkilöstö ja varusmies-
palvelusta suorittavat asevelvolliset ovat pa-
taljoonan tärkein voimavara, mihin perus-
tuvat kyvyt toteuttaa käsketyt tehtävät. Jos 
kykenee selviytymään ja taistelemaan poh-
joisessa – kykenee taistelemaan kaikkialla.

Pohjoinen pitää!

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Ville Valkeinen palveli Jääkäriprikaatissa 

Lapin jääkäripataljoonan komentajana 
2018–2020.

kokonaisuudesta erillään olevia pioneere-
ja, viestimiehiä tai huoltokomppaniaa vaan 
kaikki ovat osa jääkäripataljoonaa, kevyen 
jalkaväen joukkoa - missä tarvitaan kaikkien 
osaamista tavoitteeseen pääsemiseksi.

Valmiusyksikkökoulutus on aloitettu 
Lapin jääkäripataljoonassa vuonna 2017 ja 
merkittävä osa Lapin jääkäripataljoonan 
varusmiespalvelustaan suorittavista on osa 
valmiusjoukon toimintaa.  Jääkäriprikaatin 
valmiusyksikössä annetaan kaikkein moni-
puolinen koulutus, jossa joukko koulutetaan 
erittäin vaativiin tehtäviin. Jääkäriprikaatin 
valmiusjoukkoon kuuluu myös Kainuun 
prikaatin kouluttama valmiusjoukko. La-
pin jääkäripataljoonassa valmiusjoukkojen 
koulutus viedään vielä pitemmälle kuin 

Lähde: 
Suomen Puolustusvoimien Joukko-osasto-
perinteet osa 2, Puolustusvoimat 95 vuotta 
1918-2013, Sotahistorian laitos, Maanpuo-
lustuskorkeakoulu.
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Arktinen koulutus

Jääkäriprikaatin järjestämä arktisen taistelun koulutus koostuu henkilökun-
nalle ja varusmiehille annettavasta talviolosuhdekoulutuksesta sekä selviytymis- 
eli SERE-koulutuksesta. Jääkäriprikaati on vuonna 2020 sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu arktisen taistelun osaamiskeskus. 
Tästä osoituksena on viime vuosien aikana toteutetut kouluttajatukitehtävät 
niin Suomessa kuin Norjassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.  

Suomessa talvi on pisin vuo-
denaika, Lapissa se kestää 
lähes 200 vuorokautta ja Ete-
lä-Suomessa noin 100 vuo-
rokautta. Taistelu talvella on 
taistelua erikoisolosuhteissa, 
joissa yksittäisen taistelijan 
toimintakyvyn ylläpito ja 
liikkumiskyky korostuvat. 
Kouluttamattomien joukko-
jen käyttö talviolosuhteissa on 
sotilaallisesti tehotonta ja erit-
täin epäedullista niin henki-
lö- kuin kalustotappioidenkin 
näkökulmasta. SERE-koulu-
tuksen rooli on nykyään korostunut, koska 
enää ei ole selkeitä rintamalinjoja. Jokaisella 
sotilaalla on mahdollisuus joutua eristyksiin 
omasta joukosta sekä väistämään vihollista.

Talvisodankäynnin kurssi on vakiintu-
nut ja suosittu kurssi. Kurssin vahvuus on 

päivänä toteutetaan pää-
sykokeet, joilla varmis-
tetaan, että osallistujat 
kykenevät turvallisesti 
toimimaan kurssilla. 
Myös SERE B-kurssi on 
ennakkotietovaatimuk-
sena oppilaille. Ensim-
mäinen kurssi järjestet-
tiin vuonna 2018–2019. 
Aikaisemmin oppia on 
jouduttu hakemaan 
ulkomailta Norjasta ja 
Ruotsista. Kurssin ko-
konaiskesto on neljä 
viikkoa, se jakaantuu 
syksy- ja talvivaiheisiin. Syksyllä 2018 toteu-
tettiin 2 viikkoa kestävä SERE C-tason kurssi 
ja talvella 2019 oli samanpituinen talvi-SE-
RE. SERE-kouluttajakurssin läpäisseet saavat 
oikeuden johtaa SERE B-tason harjoituksen. 
Kurssin päämääränä on antaa jokaiselle kou-
lutettavalle teoreettinen tieto ja toteuttaa käy-
tännön harjoittelu seuraavissa taidoissa:
•	 Syvällinen ymmärrys kansainvälisestä PR 

-konseptista
•	 Selviytyminen ja liikkuminen vihollisen 

hallussa olevalla alueella
•	 Toiminta kiinniotettuna
•	 Henkilökohtaisen varustuksen ja ympä-

ristön hyväksikäyttö, jotta selviytymis-
mahdollisuudet paranisivat.

Kansainvälinen yhteistyö on ollut isos-
sa roolissa kehitettäessä arktista taistelua. 
Kokemuksia ja koulutusta on haettu Nor-
jasta, Ruotsista, Yhdysvalloista, Saksasta ja 
Sveitsistä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit 
ovat Norjan School of Winter Warfare sekä 
Ruotsin Vinterenhet. Pisimmälle yhteistyö 
on kehittynyt Norjan keskuksen kanssa, 
jonka kanssa on tehty jo kouluttajayhteistyö-
tä SERE-kurssien osalta.

Vuonna 2017 Norjan SERE-kurssilla 
oli upseeri kouluttajana, upseeri ja aliupseeri 
oppilaana. Ruotsista on haettu oppia vesistö-
koulutukseen sekä näkemyksiä talvitaistelus-

maksimissaan 30 sotilasta ja sen kesto on 2 
viikkoa. Tavoitteena on opettaa osallistujil-
le, miten talviolosuhteet vaikuttavat joukon 
toimintakykyyn ja taistelutekniikkaan sekä 
kehittää niihin liittyviä henkilökohtaisia 
taitoja. Kurssin jälkeen osallistuja voi toimia 

omassa joukossaan talviso-
dankäynnin kärkiosaajana. 
Oppilaita on tähän mennessä 
ollut Suomesta, Yhdysval-
loista, Saksasta, Ruotsista, 
Tanskasta ja Virosta. Vuon-
na 2020 tähän lisätään vielä 
ranskalaiset ja hollantilaiset.

SERE-kouluttajakurssi 
on toinen Jääkäriprikaatin jär-
jestämistä suurista kursseista. 
Se on fyysisesti ja henkisesti 
vaativin kurssi Jääkäriprikaa-
tissa. Kurssin ensimmäisenä 

ta. Yhdysvalloista on 
ollut kurssilla osal-
listujia useana vuon-
na. Jääkäriprikaatin 
henkilöstö on käynyt 
Alaskan keskuksen 
vastaavalla kurssilla 
lähinnä asiantunti-
jan (subject matter 
expert) roolissa. 

Kirjoittaja kapteeni 
Mikael Aikio palve-
lee Jääkäriprikaatin 
esikunnan koulu-
tusosasolla.
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Kaartin jääkärirykmentti puolustaa pääkaupunkia 
ja uuttamaata

Kaartin jääkärirykmentti on taisteluun rakennetulla alueella erikoistunut jal-
kaväkijoukko-osasto. Joukko-osastomme on niin henkilöstöltään kuin materi-
aaliltaankin räätälöity vaativiin metropolialueen tehtäviin. Olemme kaupun-
kitaistelun valtakunnallinen kärkiosaaja ja koulutamme kursseillamme myös 
muiden joukko-osastojen kaupunkitaisteluasiantuntijat. Kaartinjääkärin nimi 
on velvoittava. Jääkäri nimen mukaisesti olemme kevyesti varustettu, nopeisiin 
sotatoimiin kykenevä joukko ja kaarti nimike velvoittaa meidät toimimaan 
valtiojohdon eliittisuojajoukkona.

Kaartin jääkärirykmentti on monella taval-
la kehityksen kärjessä. Kaupunkijääkäri- ja 
sotilaspoliisitaktiikan lisäksi joukossamme 
on kehitetty voimakkaasti taistelijan va-
rustusta. Tämä takaa sen, että joukkomme 
harjoittelee uusimmalla mahdollisella kalus-
tolla, olipa kyse suojavarusteista tai aseista. 
Mukanaolo NATO:n rakennetun alueen 
taistelua kehittävässä paneelissa (Specific 
Environments Panel) mahdollistaa sen, että 
käytössämme on myös alaan liittyvä ajanta-
saisin kansainvälinen ymmärrys.

Sodan ajan joukkojamme koulutetaan 
vuosittain kahdesta noin 750 alokkaan vah-
vuisesta saapumiserästä, jotka tulevat meille 

Urheilukoulun tuottamista niin ikään 
omaan käyttöömme sijoitettavista jalkavä-
en tiedustelujoukoista. Joukkotuotannon 
terävimpänä kärkenä on vuoden 2019 alus-
ta valmiudessa aloittanut valmiusyksikkö. 
Kaikki koulutuksemme palvelee sodanajan 
johtoportaamme, sotilasalueen tehtävän 
täyttämistä. Palvelusajat Kaartin jääkäriryk-
mentissä painottuvat valmiudellisista syistä 
vahvasti pisimpiin palvelusaikoihin.

Pääkaupunkiseudun joukkona meille on 
tyypillistä joukkotuotannon sovittaminen 
käskettyihin runsaisiin tukemistehtäviin. 
Moni Helsingin varuskunnan joukko-osasto 
ja esikunta tukeutuu huollollisesti rykment-
timme Huoltokeskukseen tai komennus-
paikkasotureihimme. Komennuspaikkoja 
ja erikoiskomennuspaikkoja miehitämme 
muun muassa Tasavallan presidentin kans-
liassa ja Pääesikunnassa sekä sen alaisissa 
laitoksissa. Voimankäyttökoulutetut sotilas-
poliisimme valvovat käskettyjä avainkohtei-
ta ja toteuttavat pääosan Puolustusvoimien 
ylimmän johdon kuljetuksista.

Kaartin jääkärirykmentin keskeisimmät 
harjoitukset toteutetaan aidossa toimintaym-
päristössä Pääkaupungin ja Uudenmaan inf-
rastruktuuria ja yhteistoimintatahoja hyö-
dyntäen. Harjoituspaikkoja vaihdellaan ja 
kokemuksia hankitaan monipuolisesti alue-
tuntemuksen ylläpitämiseksi. Kaartinjää-
käreiden ilmestyminen 
säännöllisesti pääkau-
pungin katukuvaan on 
paikallisille normaalia, 
mutta välillä voi turisti 
hieman hieraista sil-
miään, kun vaikkapa aa-
muyöllä joukkomme ot-
tavat aluetta haltuunsa. 

Vaikka olemme saa-
neet kehitettyä rakenne-
tun alueen koulutusinf-
raamme viime vuosina, 
kaupunkitaistelun tak-
tisen ja taisteluteknisen 
harjoittelun huipentu-

ma on viime vuosina ollut FISE-hengessä 
toteutunut komppaniatasoinen harjoittelu 
Ruotsin Kvarnissa. Markstridskolanilla on 
käytössään monipuolinen rakennetun alueen 
harjoitusympäristö, jonka simulaattorit ja pa-
lautteenantojärjestelmät luovat verrattomat 
puitteet yksiköiden kouluttamiseen. Muu 

oman, Uudenmaan aluetoimistomme, järjes-
tämien kutsuntojen kautta. Aluetoimistom-
me toimeenpanemissa kutsunnoissa on vuo-
sittain noin kolmannes koko valtakunnan 
kutsunnanalaisista, joten pääkaupunkiseu-
dun ja Uudenmaan nuoria päätyy runsaasti 
myös muihin joukko-osastoihin. Kaartin 
jääkärirykmenttiin saapuvalle saapumiserälle 
on tyypillistä asevelvollisten taustojen moni-
muotoisuus mm. maahanmuuttajien ja ulko-
suomalaisten edustaessa osaa koulutettavista. 
Vapaaehtoisia naisia kussakin saapumiserässä 
on jo noin 70. Tämän lisäksi meille aloittaa 
palveluksensa huhti- ja lokakuussa Puolus-
tusvoimien Urheilukouluun valitut asevel-

volliset, jotka on valittu 
yhteistoiminnassa lajiliitto-
jen kanssa ikäluokkansa lu-
paavimmista urheilijanuo-
rukaisista. Urheilijoiden 
saapumiserävahvuus on 75.

Joukkotuotantomme 
muodostuu Kaartin pa-
taljoonan kouluttamasta 
paikallisjoukkojen sotilas-
poliisieliitistä ja kuljettajis-
ta, Uudenmaan jääkäripa-
taljoonan kouluttamista, 
liikkuviin operaatioihin 
soveltuvista kaupunki-
jääkäripataljoonista sekä 
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kansainvälinen yhteistoiminta toteutuu vuo-
sittain esimerkiksi murtoräjäyttämisen sekä 
rakennetun alueen tarkka-ampujien koulu-
tustilaisuuksissa, joihin rykmentti asettaa 
omat asiantuntijansa. Kansainvälinen yh-
teistoiminta harjoituksissa otti kesällä 2019 
ison askeleen eteenpäin, kun Sapeli-päättö-
harjoituksessa oli mukana ensimmäistä ker-
taa komppaniatasoinen ulkomainen joukko. 
Kevyt jalkaväkiyksikkö Iso-Britanniasta 
toimi osana kaupunkijääkäripataljoonaa ja 
muodosti yksikköparin oman valmiusyksik-
kömme kanssa.    

Viranomaisyhteistoiminta on alueel-
lamme aivan keskeistä. Kaartin jääkäri-
rykmentin harjoitustoiminnassa on usein 
viranomaisten yhteistoimintaosio, jolla 
varmistetaan kiinteä yhteistyö läpi vuoden 
ja ylläpidetään suunnitelmavalmiutta. Eri-
tyisesti Uudenmaan alueen poliisilaitokset, 
Suomenlahden merivartiosto ja alueemme 
pelastuslaitokset ovat kiinteä osa harjoi-
tuksiamme. Kaartin jääkärirykmentillä 
on merkittävä rooli puolustusvoimallisten 
suorituskykyjen johtamisessa laajoissa vir-

ka-aputilanteissa. Viime vuosina näitä ovat 
olleet useat huippujohtajien tapaamiset sekä 
vuoden 2019 EU-puheenjohtajuuden minis-
terikokoukset.

Kotisaaremme Santahamina on vilkas 
koulutuskeskus, jota meidän lisäksemme 
käyttävät Maanpuolustuskorkeakoulu, Me-
risotakoulu, Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys, Helsingin kaupunki, Helsingin poliisi ja 
Rajavartiolaitos. Santahaminaa voidaankin 
hyvällä syyllä kutsua viranomaissaareksi. 
Monipuolisesta toiminnasta huolimatta saa-
ren monikerroksinen historia sekä luonto on 
onnistuttu säilyttämään, niinpä se tarjoaa 
päivittäin virkistävän ympäristön saarella 
työskenteleville ja vierailijoille.

Kaartinjääkärin nimi on velvoittava. 
Jääkäri nimen mukaisesti olemme kevyesti 
varustettu, nopeisiin sotatoimiin kykenevä 
joukko ja kaarti nimike velvoittaa meidät 
toimimaan valtiojohdon eliittisuojajoukko-
na. Valtiojohdon suojaamiseen liittyvät myös 
symbolisesti edustustehtävät, joita Kaartin 
jääkärirykmentti toteuttaa sotilaspoliisien 
muodostamalla kunniakomppanialla sekä 

Puolustusvoimien edustussoittotoiminnasta 
vastaavalla Kaartin soittokunnalla. Kaartin 
jääkärirykmentti onkin varmasti valtakun-
nan näkyvin ja kuuluvien puolustusvoimien 
joukko-osasto. Osittain meidän keskeisestä 
sijainnistamme sekä kärkiosaamisestamme 
johtuen meihin kohdistuu runsaasti mielen-
kiintoa niin koti- kuin ulkomailtakin. Ryk-
mentti toimii usein puolustusvoimallisena 
esimerkkinä, kun suomalaista asevelvolli-
suutta esitellään korkea-arvoisille vieraille. 
Toimintaa tai toimintanäytöksiä esitellään 
usein myös yhdessä muiden viranomaisten 
kanssa, jotta suomalaisen kokonaisturval-
lisuuden malli tulisi vieraille käytännössä 
vahvistettua. 

Tuntien puolustusvoimallisen merki-
tyksemme me kaartilaiset olemme ylpeitä 
asemastamme. Kerran kaartinjääkäri aina 
kaartinjääkäri. Perinteiden vaalimista ja 
päivittäistä toimintaa kannattelee reipas jää-
kärihenki, hyvä koulutuskulttuuri ja aktiivi-
suus taistelussa.

Kirjoittaja eversti Petteri Tervonen  
palvelee Kaartin jääkärirykmentissä 

rykmentin komentajana.
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Kainuun prikaati

Kainuun jääkäripataljoona osana Kainuun prikaatia haluaa olla nyt ja tule-
vaisuudessa kehityksen kärjessä niin valmiudessa, sodan ajan joukkojen tuotta-
misessa kuin koulutuksen ja harjoitustoiminnan kehittämisessä.

Kainuun prikaati on kor-
pivaruskunta Kajaanin 
kaupungin välittömässä lä-
heisyydessä. Prikaatin pää-
osat sijaitsevat vain runsaan 
kolmen kilometrin päässä 
kaupungin keskustasta. Kai-
nuun prikaatiin kuuluvat 
lisäksi asevelvollisten asioita hoitavat alue-
toimistot Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa.  
Kainuun prikaatin laaja vastuualue kattaa 
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun 
ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat, eli noin 
kolmanneksen Suomen pinta-alasta.

Kainuun prikaatissa on prikaatin esi-
kunnan lisäksi viisi joukkoyksikköä: Kai-

joukkojen etenemistä kesän 1941 hyökkäys-
taisteluissa reittiä Raja - Repola - Rukajärvi. 

Kainuun jääkäripataljoonan joukko-
tuotannon päätuotteita ovat jääkärikomp-
paniat, tiedustelujoukkueet ja panssarintor-
juntaohjusjoukkueet. Lisäksi pataljoonassa 
koulutetaan panssarivaunuryhmiä, minilen-
nokkiryhmiä ja suojausjoukkueita. Kainuun 
jääkäripataljoonan palkatun henkilöstön 
kirjavahvuus tätä kirjoitettaessa oli 79 am-
mattisotilasta. Varusmiesvahvuus on ollut 
suurimmillaan yli 750. Komentajan tukena 
suunnittelussa ja hallinnossa on pieni patal-
joonan esikunta, joka muodostuu pataljoo-
naupseerista ja yhdestä toimistoupseerista. 
Kainuun jääkäripataljoonan neljässä perus-
yksikössä annetaan monipuolista koulutusta 
jalkaväen eri tehtäviin. Perusyksiköt tekevät 
päivittäin koulutuksessa kiinteää yhteistyö-
tä. 1. Jääkärikomppania keskittyy jääkä-
rijoukkueiden ja huoltojoukkueiden kou-
lutukseen. 2. Jääkärikomppania kouluttaa 
komentojoukkueessa, kranaatinheitinjouk-
kueessa, viestijoukkueessa ja tulenjohtueessa 

koulutuksessa olevan jääkärikomppanian 
loput osat sekä tiedustelujoukkueessa jouk-
kotuotantotehtävien edellyttämät tieduste-
lujoukkueet. 3. Jääkärikomppania toimeen-
panee jalkaväen aliupseerikurssin ja koulut-
taa joukkotuotettavat panssarintorjuntaoh-
jusjoukkueet sekä antaa sotilaskoulutuksen 
lumilajien huippu-urheilijoille. Peruskoulu-
tuskaudella 3. Jääkärikomppania kouluttaa 
muiden yksiköiden tavoin alokasjoukkueita. 

Kainuun jääkäripataljoonan organisaa-
tio uudistui vuoden 2018 alusta. Tällöin pe-
rusyksiköistä poistui tiedustelukomppania, 
jonka koulutus liitettiin osaksi 2. Jääkäri-
komppanian koulutusta. Samalla Kainuun 
jääkäripataljoonan perustettiin Valmiusyk-
sikkö, johon kootaan joukot valmiusjaksolle 
kaikista Kainuun prikaatin joukkoyksiköis-
tä ensimmäisen 5,5 kuukauden palveluksen 
jälkeen. Valmiusyksikkö on muodostettu 
palkatusta henkilökunnasta sekä valmius-
joukkokoulutukseen halukkaista ja soveltu-
vista asevelvollisista, joille yksikkö tarjoaa 
erittäin haastavan ja monipuolisen koulu-

nuun jääkäripataljoona, 
Kainuun tykistörykmentti, 
Pohjan pioneeripataljoona, 
Pohjos-Suomen viestipatal-
joona ja Kuopion huoltopa-
taljoona. Jalkaväkijoukkojen 
koulutusta Kainuun prikaa-
tissa antavat Kainuun jääkä-

ripataljoona, Kainuun tykistörykmentti ja 
Pohjois-Suomen viestipataljoona. Kainuun 
jääkäripataljoona kouluttaa johtajia ja taiste-
lijoita jalkaväkijoukkoihin Pohjois-Suomen 
vaativiin olosuhteisiin. Kainuun tykistö-
rykmentti tuottaa kranaatinheitinkomppa-
nioita tukemaan jalkaväen taistelua. Poh-
jois-Suomen viestipataljoona puolestaan vas-
taa prikaatin sotilaspoliisien koulutuksesta.

Kainuun jääkäripataljoonan perinne-
joukko on vuonna 1788 muodostettu Kajaa-
nin jääkäripataljoona. Pataljoonan perinne-
marssi on Jääkärimarssi. Kainuun jääkäri-
pataljoonan perinnepäivä on 13. syyskuuta. 
Tuona päivänä Jatkosodan aikana vuonna 
1941 järjestettiin Rukajärven valtausparaa-
ti. Puolustusvoimain komentaja vahvisti 
Kainuun jääkäripataljoonan perinnelipun 
16.5.2002. Lipun vihreä väri ja kaksikie-
lekkeinen pohja symbolisoivat jääkärijouk-
koa. Lippukentässä on Kajaanin perustajan 
Pietari Brahen sukuvaakunasta periytynyt 
kotkan siipipari, joka symbolisoi Kainuun 
maakuntaa ja Kainuun prikaatia. Tangon 
puoleisessa yläkulmassa on 14. Divisioonan 
rintamatunnus. Merkin ulkokehällä kiertää 
kahlerengas – Karjalan kahleet – jota Kar-
jalan karhun käpälät kynsineen ovat mur-
tamassa. Merkin keskellä oleva R-kirjain 
ja itään osoittava miekka kuvaavat 14.D:n 
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tuksen. Oman lisämausteensa Valmiusyk-
sikön toimintaan antavat minilennokki- ja 
panssarivaunukoulutus. Minilennokkikou-
lutuksesta on saatu hyviä kokemuksia ja 
osaaminen on laajentunut puhtaasta tiedus-
telutoiminnasta järjestelmän hyödyntämi-
seen epäsuorantulen johtamisessa. Muutama 
vuosi sitten alkanut panssarivaunuryhmien 
koulutus Leopard 2A4 -kalustolla on lähte-
nyt hyvin käyntiin ja koulutus toteutetaan 
hyvässä yhteistyössä Panssariprikaatin ja 
Jääkäriprikaatin kanssa. Panssariprikaatissa 
saadun peruskoulutuksen jälkeen ryhmän 
koulutus jatkuu Valmiusyksikössä omien 
kouluttajien toimesta. Panssarivaunujen 
myötä on saatu pieni, mutta tärkeä elementti 
jalkaväkijoukkojen koulutukseen. 

Valmiusyksikön koulutus on saatu en-
simmäisen kahden vuoden kuluessa hyvin 
käynnistettyä ja toiminnot vakiinnutettua.  
Kainuun prikaatissa valmiusyksikköön on 
ollut erittäin paljon halukkaita ja uskomme 
trendin jatkuvan sellaisena myös tulevaisuu-
dessa. Tulevaisuudessa valmiusyksikkökou-
lutus tulee laajenemaan entisestään. Val-
miusyksikön varusmiesvahvuus tulee nou-

semaan ja samalla yksikköön liitetään uusia 
suorituskykyjä, jonka jälkeen Valmiusyk-
sikön tulivoima ja itsenäinen toimintakyky 
nousevat vaativien valmiustehtävien edellyt-
tämälle tasolle. Valmiusyksikön tulevaisuus 
näyttää valoisalta.

Kainuun prikaatin taisteluharjoituksis-
sa joukot toimivat yleensä taisteluosastoko-
koonpanossa sotilasalueen viitekehyksessä. 
Taisteluosasto (-) kokoonpano kyetään 
muodostamaan prikaatin omista joukkoyk-
siköistä ja se sisältää kaikkia taisteluosaston 
yksikkötyyppejä tai vähintään niiden osia. 
Kaikki aselajien välisen yhteistoiminnan 
harjoittelun edellyttämät elementit saadaan 
koottua suurempiin harjoituksiin omasta 
prikaatista. Suuren prikaatin mahdollistama 
yhteistoiminnan harjoittelu on joukon kou-
lutuksen kannalta merkittävä rikkaus. 

Joukkotuotettavan joukon ensimmäiset 
operatiiviset tehtävät määrittävät koulutuk-
sen painopisteen ja toteutuksen. Taistelu-
harjoituksissa on viime vuosina harjoiteltu 
yleensä nopeasti kehittyvässä tilannekehyk-
sessä, jolloin toimivilla joukoilla ei ole aikaa 
pitkiin puolustusvalmisteluihin. Nopeassa 

tilannekehityksessä, Pohjois-Suomen olo-
suhteissa, jalkaväen taistelussa korostuvat 
taktisista periaatteista aktiivisuus, yksinker-
taisuus ja voimien keskitetty käyttö. Taiste-
lutekniikassa Kainuun jääkäripataljoonassa 
olemme viime vuodet keskittyneet eri jouk-
kojen toimintojen vakiointiin kytkettynä 
joukoille käskettyihin tehtäviin. Koulutuk-
sessa painopisteenä on hyökkäystaistelu, 
joka sisältää perusrakenteessaan myös puo-
lustuksen.

Koulutuksen painopisteen siirryttyä, 
Maavoimien taistelun 2015 mukaisesta ha-
jautetusta puolustustaistelusta, nopeutta ja 
hyökkäyksellisyyttä korostavaan taistelu-
tapaan on monia jalkaväen hyökkäystaiste-
luun kuuluvia perustaitoja jouduttu palaut-
tamaan uudelleen mieleen. Hyökkäyksen 
perustaistelumenetelmiä on kehitetty so-
veltaen 2000-luvun alun valmiusprikaatien 
jääkäripataljoonien taktiikkaa ja taistelutek-
niikkaa. Voidaan rehellisesti todeta, että vii-
me vuosien kuluessa on tehty kova työ, jolla 
koulutuksen sisällöt ja henkilöstön osaami-
nen on saatu kehitettyä vastaamaan nykyisiä 
joukkojen operatiivisia tehtäviä.

Koulutuksen kehittäminen on jatkuvaa, 
eikä tässäkään tapauksessa muutos ole jää-
mässä tähän. Seuraava voimainponnistus on 
Koulutus2020 -konseptin käyttöönotto, jol-
la ajantasaistetaan koulutuksen rakenteita. 
Kainuun jääkäripataljoona on osallistunut 
Koulutus2020 -konseptin kokeilutoimintaan 
heinäkuusta 2018 alkaen. Kokeilutoiminnal-
la olemme kyenneet antamaan oman panok-
semme konseptin kehittämistyölle ennen sen 
laajamittaista käyttöönottoa. Painopiste on 
ollut sotilaan toimintakyvyn kokonaisuuk-
sissa. Toimintakyvyn kokeiluissa Kainuun 
jääkäripataljoonassa on keskitytty sotilaan 
eettisten, psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten 
ominaisuuksien kehittämiseen. Kokeilutoi-
minnasta saadut kokemukset ovat olleet roh-
kaisevia ja luovat valmiuksia koko konseptin 
käyttöönottoon vuoden 2020 alusta alkaen. 

Vaikka Kainuun jääkäripataljoona kes-
kittyy jalkaväkijoukkojen tuottamiseen, 

on muistettava, että koulutamme erittäin 
monipuolisesti eri aselajien osaajia kiinte-
ässä yhteistoiminnassa Kainuun prikaatin 
muiden joukkoyksiköiden kanssa. Kainuun 
jääkäripataljoonassa koulutettavat taistelijat 
eivät ainoastaan harjoittele ampumista puun 
oikealta tai vasemmalta puolelta, vaan patal-
joonasta löytyy osaamista lisäksi tiedustelus-
ta, tulenjohtamisesta, kranaatinheittimistös-
tä ja tykistöstä, panssarintorjunnasta, pio-
neeritoiminnasta, huollosta sekä lennokkien 
ja panssarivaunujen käytöstä. Erinomaisen 
alustan monipuoliselle toiminnalle luovat 
erittäin motivoitunut ja sitoutunut palkattu 
henkilöstö sekä asevelvolliset.

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Markus Tainiola palvelee Kainuun 

prikaatissa Kainuun jääkäri-
pataljoonan komentajana. 
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Karjalan prikaati

Karjalan prikaati on valmiusyhtymä, joka vastaa Kaakkois-Suomen puolus-
tuksesta. Prikaatissa on edustettuna kaikki Maavoimien aselajit joukon muo-
dostuessa kuudesta joukkoyksiköstä ja prikaatin esikunnasta. Karjalan prikaa-
tin joukkoyksiköt ovat Kymen jääkäripataljoona, Karjalan tykistörykmentti, 
Kymen pioneeripataljoona, Itä-Suomen viestipataljoona, Salpausselän ilma-
torjuntapatteristo ja Karjalan huoltopataljoona. Karjalan prikaatiin kuuluu 
kaksi aluetoimistoa: Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen aluetoimistot. Karjalan 
prikaatin toiminnassa keskeisellä sijalla ovat valmius ja korkealaatuisten so-
dan ajan joukkojen tuottaminen. Tämän mahdollistavat moderni ja laadukas 
kalusto, ammattitaitoinen henkilöstö ja dynaaminen, eteenpäin katsova henki 
Karjalan kaartin perinteitä vaalien.

Karjalan prikaati ylläpitää puolustusvalmiut-
ta alueellaan ja tuottaa sodan ajan joukkoi-
hin mekanisoituja Karjalan jääkäriprikaatin 
joukkoja sekä alueellisia ja paikallisjoukkoja. 
Prikaati vastaa toiminta-alueellaan viran-
omaisyhteistyön ja maanpuolustusjärjestö-
jen kanssa tehtävän työn koordinoinnista 
sekä alueen asevelvollisuusasioista. Karjalan 
prikaatissa sijaitsee valtakunnallinen raivaa-
misen osaamiskeskus.

Karjalan prikaatissa palvelee noin 3500 
henkilöä, joista lähes 600 on palkattua hen-
kilöstöä - sotilaita ja siviileitä. Varusmiehiä 
prikaatissa palvelee noin 2700 henkeä. Pai-
kallisten yhteistyökumppaneiden henki-
löstöä Vekaranjärvellä työskentelee noin 
200 henkeä. Prikaatin yhteistyötahoja ovat 
Millog, Puolustushallinnon rakennuslaitos, 
Leijona Catering, Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitos, Puolustusvoimien johtamisjär-
jestelykeskus, Sotilaslääketieteen keskus ja 
Valkealan sotilaskotiyhdistys.

Karjalan kaarti
Karjalan prikaatin perinteet kaakon puolus-
tajana ovat pitkät ja kunniakkaat. Vuonna 
2018 juhlistettiin Karjalan prikaatin perin-
teiden 400 vuotista taivalta, sillä Ruotsin 

uutta kalustoa otetaan vastaan. Viimeisim-
piä hankkeita edustaa keväällä käyttöön 
otettu tykistön koulutushalli ja taannoin 
valmistunut kasarmien peruskorjaus. Uu-
sinta kalustoa edustaa vuoden vaihteessa 
vastaanotetut Leopard 2A6 -taistelupanssa-
rivaunut, joilla korvattiin aiemmat Leo 2A4: 
t. Lähitulevaisuudessa prikaatissa aloitetaan 
joukkotuotanto uusilla K9 -panssarihau-
pitseilla. Kehittymisen suurin voimavara 
on kuitenkin ammattitaitoinen ja asialleen 
omistautuva henkilöstö, joka on kehityso-
rientoitunutta ja yhdessä tekemiseen sitou-
tunutta.

Jääkärit kärkeen!
Karjalan prikaatin jalkaväkikoulutusta an-
tava joukkoyksikkö on Kymen jääkäripatal-
joona. Tämän lisäksi Itä-Suomen viestipa-
taljoona kouluttaa prikaatin sotilaspoliisit.  
Kymen jääkäripataljoona tuottaa joukkoja 
sodan ajan Karjalan jääkäriprikaatiin ja alu-
eellisiin joukkoihin. Kymen jääkäripataljoo-
nan kolmessa panssarijääkärikomppaniassa 
koulutetaan jääkäreitä, panssarijääkäreitä, 

panssarivaunumiehiä, tiedustelijoita, sissi-
radisteja, panssarintorjujia ja lennokkihenki-
löstöä. Pataljoonan pääjoukkotuotantovas-
tuu on Karjalan jääkäriprikaatiin kuuluvien 
mekanisoitujen panssarijääkäripataljoonien 
tuottaminen. 

Kymen jääkäripataljoonassa palvelee 
noin 70 henkilökuntaan kuuluvaa ja yli 
500 varusmiestä. Pataljoonan pääkalusto-
na ovat CV9030 -rynnäkköpanssarivaunut. 
Keskeistä kalustoa ovat lisäksi Leopard 2A6 
-taistelupanssarivaunut ja XA-180M -mie-
histönkuljetuspanssariajoneuvot. Panssarin-
torjuntakalustona pataljoonalla on käytössä 
PSTOHJ2000 ja NLAW-lähipanssarintor-
juntaohjukset.

Polkupyöräpataljoona 3:sta  
Kymen jääkäripataljoonaan
Kymen jääkäripataljoonan perinnesuku-
puussa on kaksi haaraa. Ensimmäinen haara 
ulottuu vuoteen 1920, jolloin perustettiin 
suojajoukkotehtäviä varten Polkupyörä-
pataljoona 3. Pataljoonaa alettiin perustaa 
vuoden 1920 lopussa ja se valmistui keväällä 

kuningas Kustaa II Adolf käski perustaa 
Karjalan rykmentin 6.5.1618. Itsenäisyyden 
alusta talvisotaan asti kaakon puolustukses-
ta vastasi vuonna 1918 perustettu ja Viipu-
riin sijoitettu Karjalan Kaartin Rykmentti. 
Nykyinen Karjalan prikaati perustettiin 
1.1.1957 ja sijoitettiin Kouvolaan. Perinteik-
si joukolle annettiin Karjalan Kaartin Ryk-
mentin lippu, kunniamarssi ja joukko-osas-
totunnukset. Samalla annettiin vaalittaviksi 
myös jatkosodan aikaisen JR8:n, niin kutsu-
tun Tuntemattoman sotilaan rykmentin pe-
rinteet. Prikaati vaalii ylpeänä perinteitään 
yhdessä Karjalan prikaatin killan ja asela-
jikiltojen kanssa. Killoista on muodostettu 
kiltayhtymä, joka tekee ansiokasta ja tärkeää 
vapaaehtoistyötä prikaatin hyväksi.

Kaarti päälle – yhdessä voima!
Prikaatin toimintaa leimaa kaikessa yhdessä 
tekemisen henki. Sotilaat, siviilit, varusmie-
het, kaikki yhdessä yhteisen asian hyväksi. 
Yhteistoiminta on niin aselajien välisessä 
toiminnassa kuin arkisessa työssä prikaatin 
toiminnan kulmakivi, joka muodostaa kai-
ken toiminnan lähtökohdan. 

Prikaati kehittyy joka päivä. Koulutu-
sinfrastruktuuria rakennetaan eteenpäin ja 
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1921 sijoittuen aluksi Joensuuhun, josta se 
vielä saman vuoden kuluessa siirtyi Mikke-
liin.  Pataljoonan päätehtävä oli suojajouk-
kotehtävä Karjalan kannaksella, jonne se oli 
korkeassa valmiudessa valmiina ryhmitettä-
väksi. Vuonna 1936 polkupyöräpataljoonat 
saivat Kuninkaallisen Preussin Jääkäripa-
taljoona 27:n perinteet vaalittavakseen ja 
ne nimettiin Jääkäripataljooniksi. Tällöin 
pataljoonan nimeksi tuli Jääkäripataljoona 
3. Perinnemarssiksi vahvistettiin Jean Si-
beliuksen Jääkärimarssi ja perinnepäiväksi 
12.3., Jacob de la Gardien vuonna 1610 ta-
pahtuneen Moskovaan marssin kunniaksi. 

Talvisodassa JP3 taisteli aluksi suo-
jajoukkona viivyttäen, osallistuen joulu-
kuussa 1939 vastahyökkäykseen ja sodan 
kuluessa puolustustaisteluihin muun jalka-
väen tapaan. Jatkosodassa pataljoona tais-
teli hyökkäysvaiheessa vuonna 1941 osana 
1.Jääkäriprikaatia hyökäten Itä-Karjalassa 
Jänisjärveltä Tuulosjoen kautta Syvärille, 
jonka jälkeen se osallistui Petroskoin, Kar-
humäen ja Poventsan valtauksiin. Kesän 
1944 torjuntataisteluissa pataljoona kuului 
Panssaridivisioonan Jääkäriprikaatiin ja se 
osallistui ankariin vastahyökkäyksiin Kuu-
terselässä, Talissa ja Vuosalmella. Jatkosodan 
jälkeen pataljoona osallistui Lapin sotaan, 
joka alkoi Oulusta jatkuen Pudasjärven ja 
Ranuan kautta aina Ivaloon 5. marraskuuta 
mennessä. Matkalla käytiin monia kiivaita 
taisteluita. Viimeinen taistelu oli koukkaus 
Juutuanjoen varressa Inarissa. Sodan jälkeen 
Jääkäripataljoona 3 oli sijoitettuna Lahteen, 
jossa se toimi aina 1952 tapahtuneeseen lak-
kauttamiseensa saakka. Pataljoonan nimi, 
lippu ja perinteet luovutettiin JP/JR9:lle. 
Tässä yhteydessä Kymen jääkäreiden perin-
teet yhtyvät toiseen, nuorempaan sukuhaa-
raan.

Nuorempi perinnejoukko sai alkunsa 
sodan päättyessä 1944 Virolahdella. Useista 
joukko-osastoista muodostettiin uusi JR9, 
josta pääosa ryhmitettiin Haminaan. Sen II 
pataljoona, josta nykyinen KYMJP polveu-
tuu, oli sijoitettu Ravijoelle. Vuonna 1948 

pataljoonasta muodostettiin erillinen Jääkä-
ripataljoona/JR9. Vuonna 1952 pataljoona 
siirtyi Haminaan ottaen siellä vastaan JP3:n 
nimen, lipun ja perinteet. Näin perinnesu-
kupuun haarat yhtyivät. Vuonna 1957 Puo-
lustusvoimissa otettiin käyttöön maakun-
nalliset nimet. Tällöin pataljoona sai nimen 
Kymen Jääkäripataljoona. Pataljoona oli si-
joitettuna Haminaan vuoteen 1990 saakka, 
jolloin se itsenäisenä joukkona lakkautettiin 
ja siirrettiin Vekaranjärvelle osaksi Karjalan 
prikaatia.

Pataljoonan lippuna on JP3:n ajoilta 
ratsuväen kielekkeinen lippu harmaalla poh-
javärillä. Lipussa olevat nuolet kuvaavat jää-
käreiden tulta ja liikettä. Lipussa on numero 
kolme, joka on pataljoonan perinnejoukon 
järjestysnumero: Polkupyöräpataljoona 3 - 
Jääkäripataljoona 3. Lipun reunat on kirjail-
tu Karjalan maakuntavärein mustalla ja pu-
naisella. Vuonna 1938 Tasavallan presidentti 
myönsi oikeuden kiinnittää lipputangon kär-
keen IV luokan Vapaudenristin nauhoineen.

Koulutusta ajan hermolla
Pataljoonaan astuu kaksi kertaa vuodessa 
palvelukseen noin 400 alokasta, joista kou-
lutetaan taistelijoita ja johtajia sodan ajan 
joukkoihin. Karjalan prikaatilla on tehokas 
koulutusjärjestelmä, jossa harjoitellaan kaik-
kia poikkeusolojen tilanteita varten normaa-
liolojen häiriötilanteesta aina laajamittaiseen 
sotaan saakka. Kymen jääkäripataljoonan 
harjoitusjärjestelmään kuuluu taisteluharjoi-
tuksia, taisteluampumaharjoituksia ja virtu-
aalitaisteluharjoituksia. 

Pataljoonan koulutuksen osaksi on va-
kiintunut virtuaali- ja simulaattoriharjoitte-
lu. Vaikka virtuaali- ja simulaattoriharjoitte-
lu ei koskaan täysin korvaa todellisia maas-
tossa toteutettavia harjoituksia, on se erittäin 
kustannustehokas tapa toteuttaa todelliseen 
toimintaympäristöön valmistava koulutus. 
Esimerkiksi panssarivaunuryhmien ampu-
makoulutuksessa perussuoritteet ja järjes-
telmien tekninen käyttö harjoitellaan ennen 
oikeilla ampumatarvikkeilla ampumaken-
tällä toteutettavia ammuntoja. Tällöin kye-
tään miehistöt totuttamaan järjestelmien 
käyttöön ja erilaisiin maalitilanteisiin siten, 
että ammuttaessa ensimmäisiä todellisia am-
muntoja, on miehistöjen taso jo varsin hyvä. 
Tällöin voidaan nopeammin siirtyä vaati-
vimpiin ammuntoihin.

Virtuaalikoulutusta hyödynnetään myös 
eri tasojen johtajien taktis-taisteluteknisessä 
harjoittelussa. Virtuaalisovelluksilla voidaan 
testata laadittuja poikkeusolojen suunni-
telmia tai vaikkapa harjoitella seuraavalla 
viikolla toteutettavaa taisteluharjoitusta to-

dellisista maastoista mallinnetuilla alueilla. 
Kuten panssarivaunumiehistöjen valmista-
vassa koulutuksessa, kyetään tällöin pääse-
mään ensimmäisessä todellisessa maastossa 
toteutettavassa suorituksessa huomattavasti 
korkeammalle tasolle, kuin aloitettaessa har-
joittelu suoraan maastossa. Virtuaalikoulu-
tukseen käytössä ovat Steel Beasts- sekä Vir-
tual Battle Space -virtuaalisovellukset.

Jokapäiväistä valmiutta
Karjalan prikaatin valmiusyksikkö on Ky-
men jääkäripataljoonan vastuulla. Valmius-
yksikössä koulutetaan monipuolisesti kaik-
kien aselajien toimintaa, sillä yksikkö on 
suorituskyvyltään kuten ”miniatyyritaiste-
luosasto”, jonka taistelevien osat muodostu-
vat kohtaamistaistelukykyisistä taistelupans-
sarivaunuista ja panssarijääkäreistä. Karjalan 
prikaatissa valmiusyksikön taistelevat osat 
on sijoitettu Kymen jääkäripataljoonaan 
ja tukevat osat oman aselajinsa mukaiseen 
joukkoyksikköön. Koulutusvaiheessa val-
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miusyksikön osat harjoitetaan pääosin 
oman joukkoyksikkönsä joukkotuotan-
tojoukkojen koulutuksen mukana. Otet-
tuaan valmiuden vastaan valmiusyksikkö 
harjoittelee pääasiassa koossa. Yksikön 
tulee kyetä itsenäiseen taistelun aloitta-
miseen ja käymiseen joka päivä - jo ennen 
poikkeusolojen joukkojen perustamista. 
Valmiusyksikön tehtäviin kuuluvat myös 
virka-aputehtävät muille viranomaisille. 

Valmiusyksikkö on osoittanut selviä-
vänsä haastavasta ja monipuolisesta tehtä-
väkentästä hienosti vuoden palvelusajasta 
sekä korkeatasoisesta henkilökunnastaan 
ja motivoituneista varusmiehistä johtuen. 
Yksikön henki ja yleisilme on ollut erin-
omainen ja sen suorituskyky on kerta toi-
sensa jälkeen noussut yhä korkeammalle 
tasolle. Tällä hetkellä valmiudessa on järjes-
tyksessään viides valmiusyksikkö.

Tämän hetken Kymen jääkäreiden toi-
minnan keskiössä on valmius ja mekanisoi-
tujen joukkojen laadukkaan koulutuksen 
vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Kymen 
jääkäripataljoona jatkaa panssariuran suun-
nassa telat kireällä kohti tulevaisuutta! 

Maasotakoulu – Jalkaväkikoulu

Jalkaväkikoulu opettaa aliupseereille ja upseereille jalkaväen ja tiedustelun am-
mattisotilaille ammatissa tarvittavat tiedot, taidot ja asenteen. Edellä maini-
tun perustehtävän lisäksi Jalkaväkikoulu vastaa kaikkien aliupseerien yhteisistä 
opinnoista sekä kadettien maavoimallisista opinnoista. Tämä tarkoittaa sitä, 
että jokainen Puolustusvoimissa uransa aloittava aliupseeri opiskelee jossain 
vaiheessa Jalkaväkikoulussa, samoin jokainen Maavoimissa aloittava upseeri. 

Jalkaväkikoulun organisaatio muuttui 
1.1.2019 alkaen, kun aiempaan organi-
saatioon Korkeakoulu- ja Täydennyskou-
lutusosaston lisäksi lisättiin Sotatieteiden 
opettajaryhmä. Ryhmän lisääminen koulun 
organisaatioon on nyt saatujen kokemusten 
mukaan ollut onnistunut ratkaisu. Koulu 
muodostaa sotatieteilijöiden mukaan tulon 
myötä osaamiskeskuksen, jossa on osaamis-
ta jaettavaksi varsin laaja-alaisesti: koulun 
opettajakunnasta löytyvät kärkiosaajat yk-

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Markus Wahlstein palveli Karja-

lan prikaatissa Kymen  
jääkäripataljoonan  

komentajana 2018–2019. 

sittäisen asejärjestelmän käyttämisestä aina 
taisteluosaston käyttöperiaatteisiin.

Jalkaväkikoulun opetus- ja täydennys-
koulutustarjonnassa korostuu aina vaati-
mus opettajan tinkimättömästä osaamisesta 
– opiskelijoilta edellytetään tinkimätöntä 
oppimista. Opetustarjonta ja sen vuosi-
kello ovat sekä opiskelijalle että opettajille 
kohtuullisen vaativa jo ajankäytöltään ja 
opiskelijamäärältään. Koululla on joulua ja 
juhannusta lukuun ottamatta meneillään jo-
kin koulun vastuulla olevista tapahtumista. 
Opiskelijoiden kesälomakausi tuo opettajille 
toivotun hengähdystauon – toki koulu tu-
kee opettajien ammattitaitoa ”lainaamalla” 
Maavoimien muita joukko-osastoja myös 
kesäisin tukipyyntöjen mukaan.

Valmius on ollut sotilaiden ajatuksis-
sa, sanoissa ja teoissa korostetusti viimeisen 
viiden vuoden aikana. Mitä se on? Vastaus 
riippuu siitä, miltä johtamistasolta asiaa 
tarkastelee. Yksittäiselle taistelijalle val-
mius saattaa merkitä hyvää fyysistä kun-
toa, aseen tai asejärjestelmän käsittelytaitoa 
– taisteluosaston komentajalle valmius voi 
olla vaikkapa henkilöstön tavoitettavuutta, 
materiaalin kuntoa tai suunnitelmien ajan-
tasaisuutta. Jalkaväkikoulu täyttää sille käs-
ketyt valmiustehtävät tinkimättömästi ja vie 
turvallisuusympäristöstä saadut havainnot ja 
johtopäätökset osaksi opetusta mm. taiste-
luosastoharjoituksissa.

Opetuksen tulee perustua olemassa 
olevaan ohjesäännöstöön. Edellä mainittu 

Jalkaväkikoulu toimeenpanee vuosittain 
valtakunnallisen PST-ohjusharjoituksen.
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toimintaperiaate on koettu hyväksi kaikilla 
tasoilla opetettaessa ilmatorjuntakivääriä tai 
komppanian hyökkäyksen rakennetta. Opis-
kelijoiden osalta on aina lähdettävä perus-
teista liikkeelle – oppiminen jatkuu työelä-
mässä, jonka aikana kokemuksen karttuessa 
pääsee soveltamaan opittua tietoa tai taitoa 
käytäntöön. Erityisen arvokkaaksi Jalkavä-
kikoululla koetaan opiskelijoiden osaamisen 
hyödyntäminen opetuksessa. Puolustusvoi-
mien kaikista joukko-osastoista koululle tu-
levien opiskelijoiden yhteisestä kokemuksiin 
perustuvasta tiedosta tai osaamisesta muo-
dostuu iso yhteinen voimavara. 

Opetustavat ovat viime vuosina nous-
seet puolustusvoimallisen kiinnostuksen 
kohteeksi. Suurella todennäköisyydellä 
opetamme oikeita asioita, mutta opetam-
meko aina oikein? Jokainen hyvä opettaja 
pohtii omia opetusmetodejaan kriittisesti ja 
avoimesti hakemalla esimerkiksi vertais- tai 
opiskelijapalautetta kehittyäkseen. Tekniik-
ka mahdollistaa paljon: jo nyt on käytössä 

PVMoodle-sovellus ja erilaiset simulaattorit 
- näiden käyttöä tullaan tehostamaan enti-
sestään. Vuoden 2019 aikana Jalkaväkikoulu 
on seurannut varusmieskoulutuksen parissa 
tehtyjä kokeiluja, vuoden 2020 aikana jal-
kaväen osaamiskeskus ottaa saadut hyvät 
kokemukset käytäntöön opetuksessa ja kou-
lutuksessa.

Opetuksen keskiössä ovat järjestettävät 
harjoitukset. Harjoitukset ovat jaettavissa 
karkeasti joko ampuma- tai taisteluharjoi-
tuksiin. Pääsääntöisesti taisteluharjoitukset 
järjestetään ja johdetaan itse - ampumahar-
joituksissa Jalkaväkikoulu voittopuolisesti 
hyödyntää Maavoimien joukko-osastojen 
harjoituksia osallistumalla niihin ja tuomal-
la opiskelijansa sekä opettajansa osaksi varus-
miesten koulutusta. Kokemukset ovat hyviä. 
Erityisen maininnan ansaitsevat vuosittain 
syksyllä järjestettävät taisteluosastoharjoi-
tukset. Sotatieteiden maisterikurssin jalka-
väkiopintosuunnan opiskelijat muodostavat 
taisteluosaston esikunnan, joka komentajan-

sa ohjaamana suunnittelee ja toimeenpanee 
taisteluosaston saaman hyökkäys- tai puo-
lustustehtävän. Muutaman viikon perusope-
tuksen ja suunnittelun jälkeen suunnitelma 
testataan viisi päivää kestävässä komento-
paikkaharjoituksessa – tällöin komentajaa 
ja esikuntaa ”vastassa” on peliryhmä, joka 
koostuu Jalkaväkikoulun opettajista. Taiste-
lut pelataan simulaattorimaailmassa (KESI), 
joten oikotietä taisteluosaston tehtävän me-
nestyksekkäälle toteuttamiselle ei ole.

Toimintakyvyn osa-alueista jalkaväki-
johtajalla korostuu fyysinen toimintakyky, 
jonka ollessa tarvittavalla tasolla myös muita 
toimintakyvyn osa-alueita kyetään vahvista-
maan hyvistä lähtökohdista. Jalkaväkikou-
lu hyödyntää opiskelijoiden opettamisessa 
oman liikuntasektorinsa lisäksi myös Maa-
sotakoulun liikunta-alan resursseja, mutta 
koulu testaa opiskelijansa lihas- ja kestävyys-
kunnon jalkaväelle soveltuvalla tavalla. Jal-
kaväen ammattisotilaita on vuodesta 2008 
alkaen testattu erityisillä pikamarsseilla. 
Marsseja on neljä, joiden pituudet vaihtele-

Pikamarssin jälkeen – kirjoittaja toinen vasemmalta (kuva: ylil Lasse Lahikainen).

Kirjoittaja everstiluut-
nantti Jussi Viinamäki 

palveli Jalkaväki-
koulun johtajana 

2018–2019.

vat kolmesta kilometristä kahteentoista kilo-
metriin – jokaiselle matkalle on määritetty 
aikaraja, joka tulee alittaa. Marssit toteute-
taan taisteluvarustuksessa, jonka minimi-
paino on 20 kiloa. Mikäli marssia ei läpäise, 
jatketaan opettamista ja yritetään uudestaan. 
Vaativat marssit toimivat osaltaan jalkaväen 
ammattikuntaa yhdistävänä tekijänä: minä 
tein sen yhdessä muiden kanssa.

Jalkaväkikoulu suurimpana aselajikou-
luna korostaa ammattisotilaiden yhtenäi-
syyttä: erilaisista taustoista ponnistavat ja 
erilaisia opintoja käyvät ihmiset yhdiste-
tään täällä osaksi jalkaväen ammattikuntaa. 
Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme yhdessä. 
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Maasotakoulu – Panssarikoulu

Kun käsky jyrkin on annettu ja muut vielä pohtivat vaihtoehtojaan, panssari-
joukko hyökkää jo, valmiina lyömään vihollisen – vaikka suoraan liikkeestä. 
Panssarijoukoissa yhdistyvät tulivoima, liike ja suoja, mutta ainoastaan jos 
kalusto on toimintakunnossa ja siitä osataan ottaa kaikki teho irti. Panssari-
koulu kouluttaa hyökkäyshenkisiä ja toimeenpanokykyisiä taistelun ja kaluston 
kunnossapidon johtajia, joilla on oikeanlainen asenne aloitteen tempaamiseksi 
ja ymmärrys yhteistoiminnasta avaimena taistelumenestykseen.

Suomalaisten panssarijoukkojen taival alkoi 
jo sata vuotta sitten vuonna 1919. Panssari-
joukkojen johtajat ja kouluttajat, kantahen-
kilökunta ja reservinupseerit, ovat saaneet 
peruskoulutuksensa Panssarikoulussa vuo-
desta 1948. Nykyään Panssarikoulu toimii 
Maastokoulun koulutuskeskuksen alaisuu-
dessa, vaikkakin tukevasti Panssariprikaatin 
varuskunnan aitojen sisäpuolella. 

Panssarikoulun leipätyötä ovat kadettien 
opetus jalkaväkilinjan panssariopintosuun-
nalla, aliupseerin sotilasammatillinen ope-
tus, panssarialan erikoisupseerikoulutus, 
palkatun henkilöstön täydennyskoulutus ja 
-kurssit sekä panssarireserviupseerikurssien 

vaksi todetulla kaavalla. Ensin koulutetaan 
panssarikaluston käyttö alkaen miehistöta-
son tehtävistä. Kun kalusto osataan ja eri-
tyisluvat on hankittu, siirrytään maastoon 
harjoittelemaan taistelutekniikkaa ensin 
ryhmänä, sitten joukkueena ja osana komp-
paniaa. Kaluston käyttö ja käsittely jatkuvat 
läpi koulutuksen, jotta johtajilla on riittävä 
ymmärrys vaunukaluston vaatimasta kun-
nossapidosta. Jos kalusto ei liiku, ei jouk-
kokaan hyökkää. Ja koska panssarijoukkoja 
johdetaan edestä, on vielä mekanisoidun 
taisteluosastonkin komentaja myös vaunun 
johtaja – ruohonjuuritason osaamista ei sovi 
päästää unholaan.

Panssari- ja taistelutekniikan lisäksi 
Panssarikoululla opetetaan panssarijoukko-
jen taktiikkaa, päätaistelulajina hyökkäys. 
Panssari- ja mekanisoidun joukon taistelussa 
korostuvat päätöksenteon nopeus, aloitteen 
tempaaminen ja ylläpito, yksinkertaisten, 
joukon selkärankaan iskostettujen perustais-
telumenetelmien käyttö ja yhteistoiminta 
jokaisella johtamisen tasolla. Ja mikä vaa-
tikaan enemmän koulutusta ja käytännön 
kokemusta yrityksen ja erehdyksen kautta, 

kuin kyky tehdä yksinkertaisia ja toteutta-
miskelpoisia päätöksiä lyhyessä ajassa? Tak-
tiikan osalta Panssarikoulun opetuksesta on 
merkittävästi hyötyä vastustajan toiminnan 
ymmärtämisessä - käyttäähän sekin panssa-
ri- ja mekanisoituja joukkojaan ensi sijaisesti 
hyökkäystaisteluun.

Kunnossapidon koulutuksessa pää-
paino on panssarikoulutusta antavien pe-
rusyksiköiden panssarimestarien ja taiste-
luvälinealiupseerien tarvitsemien taitojen 
opettamisessa. Jatkossa panssarivaunujen 
ampumaopin koulutusta tullaan edelleen 
kehittämään. Tavoitteena on vaunukaluston 
ampumaopin osaamisen kehittäminen val-
takunnallisten ja paikallisten kärkiosaajien 
suuntaan, maailmalta tutun Master Gun-
ner -järjestelmän tapaan. Tällä varmistetaan 
ampumaopin tason kehittäminen ja ylläpi-
to, yksinkertaistaen parempi tulen osuvuus 
suomalaisten panssarijoukkojen taistelussa. 
Panssarivaunujen kaksintaistelussa ensim-
mäinen osuma, ei laukaus, on ratkaiseva.

Panssarikoulun koulutus nojaa perin-
teisiin. Toimivaa ei kannata vaihtaa. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Panssa-

koulutus panssari- ja mekanisoitujen jouk-
kojen joukkotuotannon tarpeiden mukaises-
ti. Panssarikoulu toteuttaa lisäksi käsketyt 
tutkimus- ja kehittämistehtävät ja seuraa 
ulkomailla tapahtuvaa panssarijoukkojen 
kehitystä. Verkostoituminen kansainvälis-
ten kumppaneiden kanssa on tätä päivää 
ja Panssarikoulu osallistuu kansainväliseen 
toimintaan aktiivisesti, tärkeimpänä yksit-
täisenä kokonaisuutena kansainvälisen pans-
saritaktisen opetustilaisuuden johtaminen 
NUOLI / ARROW -harjoitusten yhteydessä 
Niinisalossa.

Panssarijoukkojen johtajien koulutus 
toteutetaan vuosikymmenten saatossa toimi-
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rikoulun koulutuksessa hyödynnettäisi ny-
kyaikaisia koulutusjärjestelmiä ja -laitteita. 
Panssarijoukoissa on pitkät perinteet esimer-
kiksi simulaattoreiden käytössä muun muas-
sa ammunnan perusteiden opettamisessa, 
vaunuryhmänä toimimisen harjoittelussa ja 
osana maastossa toteutettavia taisteluhar-
joituksia. Simulaattoreiden avulla esimer-
kiksi maaston käytön merkitys korostuu, 
kun huonosta suorituksesta saa palautteen 
simuloidun alikaliiperilaukauksen tai pans-
sarintorjuntaohjuksen muodossa – sekun-
neissa.

Jatkossa taktiikan opetusta tullaan täy-
dentämään virtuaalisimulaattoreiden avulla. 
Tällä mahdollistetaan perinteisten kartta-
harjoitusten ja maastotarkastelujen rinnalle 
menetelmä, jonka avulla päätösten laatimi-
sesta voidaan sujuvasti siirtyä suunnitelman 
toimeenpanoon ja taistelun johtamiseen. 
Simulaattoriharjoittelussa on mahdollista 
keinotekoisesti luoda riittävän realistinen 
toiminta- ja johtamisympäristö täysine orga-
nisaatioineen ja älykkäästi toimivine vihol-
lisineen. Tämä mahdollistaa tehtyjen pää-
tösten vaikutuksen havainnoimisen joukon 
toiminnassa ja taistelun kulussa vaikkapa 
osana mekanisoidun taisteluosaston hyökkä-
ystä pienelläkin opetusryhmällä ja ajallisella 
panostuksella.

Kaiken keskiössä on Panssarikoulun 
ammattitaitoinen kouluttajakaarti, joilla on 
panssarijoukoille tyypillinen ammattiylpeys, 
asenne omaan tekemiseen ja vaativa ote kou-
luttamiseen. Panssarikoulun opiskelijat arvi-
oivat kurssi toisensa jälkeen saamansa kou-
lutuksen laadun erinomaiseksi, eikä suotta. 
Jotta taso ylläpidetään, tulee jatkossakin 
Panssarikoululla olla määrältään riittävä ja 
ammattitaidoltaan teräksinen henkilöstö 
tätä koulutusta antamaan. Panssariteknii-
kan ja -taktiikan osaamisesta ja osaamisen 
kehittämisestä tulee pitää kiinni.

Ajan saatossa Suomessakin panssariaseen 
kyky vastata taistelunkuvan muutokseen on 
kyseenalaistettu. Modernit sodat ovat kui-
tenkin kerta toisensa jälkeen osoittaneet, 

ettei panssarijoukoille ominaista iskuvoi-
maa kyetä saavuttamaan ilman nykyaikaista 
panssarikalustoa. Tänä päivänä panssari-
joukkomme ovat kalustoltaan määrällisesti 
ja laadullisesti parhaassa iskussaan Suomen 
itsenäisyyden aikana, levittäytyneenä koko 
Suomen alueelle Maavoimien valmiuden 
ylläpitämiseksi. Vaunut ovat kuitenkin vain 
välineitä – ammattitaitoinen henkilöstö te-
hokkaasti johdettuna tekee panssarijoukois-
ta taisteluiden ratkaisijan.

Panssarijoukkojen johtajien koulutus on 
perinteisesti hyvin käytännönläheistä: ilman 
panssaritekniikkaa ei ole panssaritaktiikkaa. 
Johtajilta vaaditaan itseluottamuksen, intui-
tion, taktisen osaamisen ja nopean toimeen-
panokyvyn lisäksi käden taitoja ja tekniikan 
hallintaa. Panssarikoulu vastaa siitä, että 
nämä perusasiat ovat jatkossakin kunnossa.

Maasotakoulu – Reserviupseerikoulu

Jalkaväen koulutus näkyy ja vaikuttaa Reserviupseerikoulussa! 
Reserviupseerikoulu on johtajakoulu, joka kouluttaa tuleville reservin johtajille 
ihmisten johtamisen taitoja oman aselajin ja aselajien välisen yhteistoiminnan 
kontekstissa. Koulun historia on maineikas ja määrätietoinen kasvatustyö on 
antanut sille arvokkaan aseman suomalaisessa yhteiskunnassa. Iso merkitys 
korkealle arvostukselle ovat kurssilla aikojen saatossa opiskelleet kurssilaiset, 
jotka ovat myöhemmin reservissä ollessaan kohonneet yhteiskunnassa merkittä-
viin tehtäviin. Reserviupseerikurssin vaikuttavuus rakentuu sekä laadukkaan 
koulutuksen että motivoituneiden ja osaavien kurssilaisten varaan. Laadukas 
koulutus edellyttää ajassa elämistä. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä on ol-
lut reserviupseerikoulutuksen uudistaminen osana Puolustusvoimien Koulu-
tus2020 -ohjelmaa.

Taitoja taisteluun ja eväitä elämään
Historian valossa johtajien merkitys taiste-
lukentällä on kiistaton. Yksikään joukko 
ei saavuta menestystä ilman osaavia ja toi-
meenpanokykyisiä johtajia. Kansalaissodan 
taktiset opit jäivät Suomessa varsin köyhik-
si, mutta sodan aikana Suomessa tiedostet-
tiin osaavien johtajien keskeinen merkitys 
menestyksekkäiden taisteluiden perustana. 
Sodan jälkeen - itsenäisyytemme alkumet-
reillä - Reserviupseerikoulu aloitti toimin-
tansa Haminassa 1.4.1920. Tosin jo ennen 
Haminan aikaa reserviupseereita koulutet-
tiin Vimpelin sotakoulussa, Sotavänrikki-
koulussa ja Päämajan reserviupseerikurssilla 
sekä Viipurin Markovillan upseerikokelas-
kursseilla. Reserviupseerikoulutuksen alku-
vaiheen järjestelyissä suojeluskuntien rooli 
oli merkittävä. 

Talvi-, Jatko- ja Lapin sodan ajaksi 
Reserviupseerikoulu siirtyi Niinisaloon. 
Vaikka rintamalla oli huutava pula miehis-
tä, toimeenpantiin sotien aikana henkilö-
määrältään suuria kursseja. Tämä osoittaa 
suomalaisten suuren arvostuksen sotilasjoh-
tajien koulutusta kohtaan. Sotien jälkeen 
reserviupseerikoulutus oli kolmen vuoden 

Kirjoittaja majuri Ilja Varha  
palvelee Panssarikoulun Korkeakoulu- 

ja täydennyskoulutusosaston  
johtajana.

ajan keskeytyneenä valvontakomission vaa-
timuksesta, mutta koulutusta jatkettiin Ha-
minassa keväällä 1948 valvontakomission 
poistuttua Suomesta. Kevään 1948 jälkeen 
Reserviupseerikoulutusta on annettu Hami-
nassa tauotta. 

Reserviupseerikoulu on edelleen haluttu 
paikka ja se antaa koulutettaville hyvät eväät 
sekä tulevalle johtajakaudelle että koko elä-
män kestävälle matkalle. Kurssin hyväksyt-
ty suorittaminen takaa onnistuneen johtaja-
kauden ja avaa oven varusmiespalveluksen 
kaikkein vaativimpiin ja haasteellisimpiin 
johtajatehtäviin. Aikojen saatossa reserviup-
seerikursseilta on valmistunut yli 180 000 
upseerioppilasta. Valmistuneiden naisten lu-
kumäärä ylitti tuhannen rajapyykin vuonna 
2019.

Jalkaväkikoulutus näkyy  
Reserviupseerikoulun arjessa
Reserviupseerikoulun organisaatioon kuulu-
vat johto, toimisto, reserviupseerikurssi sisäl-
täen viisi perusyksikköä sekä kaksi joukko-
tuotantoyksikköä. Reserviupseerikoulutusta 
annetaan Kärkikomppaniassa, Tiedustelu-
komppaniassa, Tulipatterissa, Pioneerikomp-
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paniassa sekä Esikunta- ja viestikomppanias-
sa. Joukkotuotantokoulutusta annetaan Jää-
kärikomppaniassa ja Kuljetuskomppaniassa.

Jalkaväkiosaaminen on jokaisen reser-
viupseerin osaamista. Taktisen tason johta-
ja törmää usein taistelukentällä tilanteisiin, 
jossa edellytetään jalkaväen perustaitoja. 
Lähes jokaista joukkoa tulee tarvittaessa val-
mistautua käyttämään taistelukentän vaih-
televissa tilanteissa myös jalkaväen tapaan. 
Reserviupseerikurssilla jalkaväkikoulutuk-
sen ydin löytyy sitä päätyönään tekevistä 
yksiköistä – Kärkikomppaniasta, Tiedus-
telukomppaniasta sekä panssarintorjunnan 
osalta Pioneerikomppaniasta ja sotilaspolii-
sien osalta Esikunta- ja viestikomppaniasta. 
Joukkotuotantoyksiköistä jalkaväkikoulu-
tusta annetaan ensisijaisesti Jääkärikomppa-
niassa.

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä re-
serviupseerikurssi antaa pääosalle Maavoi-
mien reserviupseereista tarvitsemansa joh-
tajakoulutuksen. Kursseille osallistuu upsee-
rioppilaita myös muista puolustushaaroista 
sekä Rajavartiolaitoksesta. Kurssin vahvuus 
on noin 570–730 oppilasta kaikista Maa-

voimien aselajeista. Reserviupseerikurssin 
päämääränä on kouluttaa upseerioppilaista 
ammattitaitoisia ja yhteistyökykyisiä reser-
vin johtajia, jotka johtavat joukkoaan omalla 
esimerkillään ja saavat tehtävän edellyttä-
män toiminnan syntymään joukon sisältä.

Reserviupseeriksi on mahdollista valmis-
tua myös Sodanajan johtajakurssilta ja Jouk-
kueenjohtajakurssilla. Sodanajan johtaja-
kurssi on tarkoitettu sekä Puolustusvoimien 
palkatulle henkilöstölle, että reserviläisille. 
Joukkueenjohtajakurssin opinnot on suun-
nattu Kadettikouluun ehdollisesti valituille 
aliupseereille. Molemmilla kursseilla viiteke-
hyksenä on jääkärijoukkueen taistelu osana 
komppaniaa.

Aselajien välinen yhteistoiminta  
takaa onnistuneen jalkaväkitaistelun 
Aselajien välisen yhteistoiminnan koulutta-
minen näkyy reserviupseereiden koulutuk-
sessa. Tulenjohtokoulutusta annetaan Kär-
kikomppaniassa ja tiedustelutulenjohdon 
osalta Tiedustelukomppaniassa. Tulipatte-
riin on keskitetty tykistö-, kranaatinheitin- 

ja ilmatorjuntakoulutus. Pioneerikomppa-
niassa koulutetaan tulevat pioneerijoukku-
eenjohtajat, huoltojoukkueenjohtajat sekä 
panssarintorjuntaohjusjoukkueenjohtajat. 
Esikunta- ja viestikomppaniassa koulutetaan 
viesti- ja komentopaikkajoukkueenjohtajien 
lisäksi myös sotilaspoliisijoukkueenjohtajat. 

Yhteistoiminta on pyritty huomioimaan 
mahdollisimman hyvin siis jo reserviupseeri-
kurssin koulutuskokoonpanossa. Näkyvim-
min yhteistoiminta näkyy kurssin aikana 
toimeenpantavissa yhteistoimintaharjoi-
tuksissa ja kurssin huipentavassa taistelu- ja 
ampumaharjoituksessa. Näillä harjoituksilla 
luodaan taisteluosaston viitekehyksessä op-
pimisympäristö, jossa tulevat johtajat pää-
sevät käytännössä harjoittelemaan tulevaa 
SA-tehtävää.

Koulutus 2020 -ohjelma kehittää 
laajasti sotilasjohtajien koulutusta
Koulutus 2020 -ohjelma on kokonaisvaltai-
nen koulutusuudistus kattaen sekä palkatun 
henkilöstön että asevelvollisten koulutuk-
sen. Koulutuksen sisältöjen kehittämisellä 
reagoidaan sodan kuvan ja toimintaympä-
ristön muutokseen, otetaan käyttöön digi-
talisaation tarjoamia mahdollisuuksia, mo-

dernisoidaan opetusmenetelmiä vastaamaan 
oppijoiden muuttuneita valmiuksia ja odo-
tuksia sekä pyritään löytämään kustannuste-
hokkaita ja kestäviä ratkaisuja koulutuksen 
kehittämiseksi pitkällä aikavälillä.

Maavoimien reserviupseerikoulutus 
uudistuu osana Koulutus2020 -ohjelmaa. 
Reserviupseerikurssin kehittämisellä raken-
netaan nykyistä paremmin reserviupseerin 
osaamisperusta. Opetusmenetelmien ke-
hittäminen takaa edellä mainitun ”ajassa 
elämisen” sekä mahdollisimman tehokkaan 
oppimisen. Kantavana teemana on kurssin 
suunnittelussa ollut johtajakoulutuksen ko-
rostaminen ”ylipitkistä miehistökursseista 
aitoon johtajakoulutukseen”.

Koulutus 2020 -ohjelman mukaisessa 
reserviupseerikurssin uudistuksessa yhdek-
sän kehittämisaluetta ovat:
1. Rakenne
2. Kokonaisvaltainen toimintakykykoulutus
3. Harjoitusten kehittäminen
4. Opetusmenetelmät
5. Johtajakoulutus
6. Kouluttajakoulutus
7. Verkkopedagogiikka
8. Simulointi ja virtuaaliset oppimis- 

ympäristöt
9. Arviointi ja palaute

Kaksipuoleisen taistelun simulaattorin avulla toteutettu taisteluanalyysi pakottaa jokaisen 
pohtimaan taistelun menestystekijöitä.

Virtuaalisella 
koulutus-
ympäristöllä 
kehitetään 
johtajien tak-
tista osaamista 
sekä johtami-
sen valmiutta.
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Koulutus kehittyy – tavoite säilyy 
kirkkaana
Nyt ja tulevaisuudessa Maavoimien reser-
viupseerikurssi on nousujohteinen kokonai-
suus, joka tuottaa osaavia, toimintakykyisiä 
ja oppimishaluisia johtajia joukko-osastojen 
tarpeisiin ja edelleen sijoitettavaksi sodan 
ajan joukkoihin. Samalla se tuottaa yhte-
näisen ja kestävän ymmärryksen omasta 
aselajista, Suomen puolustusjärjestelmästä 
ja kokonaismaanpuolustuksen toimintamal-
lista. Reserviupseerikoulutuksen tulee myös 
tulevaisuudessa säilyä merkittävän instituu-
tiona suomalaisessa yhteiskunnassa, jonka 
varaan rakentuu myös kivijalka suomalaisel-
le maanpuolustustahdolle.

RUK kouluttaa – RUK kasvattaa!

Panssariprikaati

Panssariprikaatissa jalkaväkikoulutusta toteutetaan Hämeen Panssaripataljoo-
nassa ja Jääkäritykistörykmentissä. Hämeen Panssaripataljoonassa jalkaväki-
koulutusta toteutetaan Panssarijääkärikomppaniassa, Panssarivaunukomppa-
niassa ja Sotilaspoliisikomppaniassa. Jääkäritykistörykmentissä jalkaväkikou-
lutusta toteutetaan Panssarikranaatinheitinkomppaniassa. 

Hämeen Panssaripataljoona

Pataljoonaan kuuluu neljä perusyksikköä, 
Panssarijääkärikomppania, Panssarivaunu-
komppania, Panssaripioneerikomppania ja 
Sotilaspoliisikomppania. 

Hämeen Panssaripataljoona on perin-
teiltään valtakunnallisesti poikkeuksellinen 
joukko, sillä kolme sen perusyksiköistä, 
Panssarijääkärikomppania, Panssarivaunu-
komppania ja Panssaripioneerikomppania, 
kantavat kukin joukko-osaston (Hämeen 
Jääkäripataljoona sekä Panssarivaunupa-
taljoona) tai siihen rinnastettavan joukon 
(Erillinen Pioneerikomppania) perintei-
tä. Hämeen Jääkäripataljoonan perinteet 
ovat suoraan alenevasti Jyväskylässä 1918 
perustetun XII Jääkäripataljoonan ja sen 
seuraajajoukkojen perinteitä, Panssarivau-
nupataljoonan perinteet taas ovat suoraan 

Taistelijan keho -harjoitteilla parempaa johtajan kokonaisvaltaista toimintakykyä.

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Timo Hänninen palveli Reserviupseeri-

kurssin johtajana 2018–2019.

alenevasti Santahaminassa 1919 perustetun 
Hyökkäysvaunurykmentin ja sen seuraa-
jajoukkojen perinteitä, kun sitten Erillisen 
Pioneerikomppanian perinteet ovat taas 
suoraan alenevasti 1927 perustetun Erillisen 
Pioneerikomppanian ja sen seuraajajoukko-
jen perinteitä. 

Sotilaspoliisikomppania jatkaa Panssa-
riprikaatissa sotilaspoliisikoulutusta, jota 
aiemmin antoi Hämeen Jääkäripataljoonaan 
ja sittemmin Parolan Pataljoonan Sotilaspo-
liisikoulu sekä Hämeen Jääkäripataljoonan 
Aliupseerikoulu. 

Hämeen Panssaripataljoonassa koulute-
taan hyökkäystaisteluun erikoistuneet, maa-
voimien iskukykyisimmät panssarivaunu-, ja 
panssarijääkäri, panssaritiedustelu-, ja pans-
sarintorjuntaohjusjoukot mekanisoituihin ja 
moottoroituihin taisteluosastoihin. Seuraa-
vassa on esitetty jalkaväkikoulutusta antavat 

perusyksiköt.

Panssarijääkärikomp-
pania
Panssarijääkärikomppania 
kouluttaa mekanisoitujen- 
ja moottoroitujen tais telu- 
osastojen panssarijääkäri-
komppa niat, panssaritie- 

BMP-2MD  
Northern Wind 19 
-harjoituksessa.
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dustelujoukkueet sekä panssarintorjuntaoh-
jusjoukkueet. Pääkalustona mekanisoitujen 
joukkojen koulutuksessa on BMP-2MD 
sekä moottoroitujen joukkojen osalta MTL-
BV. Koulutus jakautuu kahteen pääkauteen, 
aliupseerikursseihin ja joukkokoulutuskau-
teen. Yksikössä toteutetaan panssarijääkäria-
liupseerikurssi sekä panssarialiupseerikurssin 
BMP-2 -linja. Panssarijääkärialiupseerikurs-
silla koulutetaan panssarijääkäri-, panssaritie-
dustelu- ja panssarintorjuntaohjusjoukkuei-
den ryhmienjohtajat sekä valmiusmiehistöt. 
Panssarialiupseerilinjalla koulutetaan BMP-
2MD -vaunumiehistöt.

Panssarijääkärikomppanian tärkein yk-
sittäinen harjoitus on keväisin toteutettava 
Maavoimien mekanisoitu harjoitus. Harjoi-
tus jakaantuu taistelu- ja ampumavaiheeseen. 
Ampumavaiheessa toteutetaan saapumiserän 
haastavimmat ammunnat, jotka huipentuvat 
taisteluosaston yhteisammuntaan.

Panssarivaunukomppania
Hämeen Panssaripataljoonan Panssarivau-
nukomppania kouluttaa Maavoimien val-
miuden ja iskukyvyn kannalta tärkeät tais-
telupanssarivaunujoukot. Pääkoulutuskalus-
tona Panssarivaunukomppaniassa on ollut 
vuodesta 2016 lähtien Leopard 2A6 -tais-
telupanssarivaunu. Panssarivaunukomppa-

niaan astuu nykyisellä koulutusrytmillä saa-
pumiserä palvelukseen kerran vuodessa, aina 
heinäkuussa. Tästä saapumiserästä koulute-
taan joukkotuotettava ja sodanajan joukkoi-
hin sijoitettava taistelupanssarivaunuyksik-
kö. Heinäkuussa palvelukseen astuvat alok-
kaat saavat syksyn aikana kalustokoulutuk-
sen Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunuun, 
jonka jälkeen heille koulutetaan panssari-
vaunuryhmän, joukkueen ja komppanian 
taistelutekniikkaa. Saapumiserän tärkein 
koulutustapahtuma, Maavoimien mekani-
soituharjoitus (Arrow), järjestetään vuosit-
tain toukokuussa Niinisalossa. Saapumiserä 
kotiutuu vuoden palvelleena kesäkuussa. 

Tämän joukkotuotettavan taistelupans-
sarivaunuyksikön lisäksi Panssarivaunu-
komppaniassa koulutetaan vuosittain kaksi 
Leopard 2A4 -kurssia, toinen kursseista 
sijoittuu syksylle ja toinen keväälle. Kurs-
seilla koulutetaan muiden Maavoimien 
joukko-osastojen tarvitsemat panssarivau-
numiehet. Kurssin aikana varusmiehille 
koulutetaan perusteet panssarivaunun ra-
kenteesta, käyttämisestä ja huolloista sekä 
perusteet panssarivaunuryhmän taistelusta. 
Kurssin jälkeen varusmiehet palaavat loppu-
palvelusajaksi omiin joukkoihinsa saamaan 
jatkokoulutusta omassa tehtävässään. 

Panssarivaunukomppania vaalii suoma-
laisten panssarijoukkojen rikkaita ja kunni-

akkaita perinteitä. Panssarivaunukomppa-
nian perinteet on peritty suoraan alenevasti 
Hyökkäysvaunurykmentin perustamisesta 
(15.7.1919) alkaen sekä siitä moninaisten 
vaiheiden kautta muodostetun Panssarivau-
nupataljoonan perinteisiin.

Sotilaspoliisikomppania

Sotilaspoliisikoulutus Panssariprikaatissa 
alkoi vuonna 1990. Pääesikunnan käskyl-
lä perustettiin 1.6.1990 Jääkärikomppania 
Parolan Pataljoonaan antamaan sotilaspo-
liisikoulutusta. Jääkärikomppania toimi en-
sin Jääkäritykistörykmentin rakennuksessa 
Parolannummella, mutta siirrettiin sitten 
Linnan kasarmille Hämeenlinnaan vuoden 
1995 alusta. 1.1.1999 Jääkärikomppania 
siirrettiin takaisin Parolannummelle ja sa-
malla yksikön nimi muutettiin Sotilaspo-
liisikomppaniaksi. Sotilaspoliisikomppania 
liitettiin osaksi Hämeen panssaripataljoonaa 
1.1.2011.

Tällä hetkellä Sotilaspoliisikomppania 
sijaitsee Helsingin ilmatorjuntarykmentin 
kasarmissa Parolannummella. Sotilaspolii-
sikomppania kouluttaa johtajat ja miehistön 
sodan ajan eri tehtävätyypin sotilaspoliisi-
komppanioihin sekä suorittaa koulutuksen 
ohessa varuskunnan vartiotehtäviä. Saapu-
miserän vahvuus on puolivuosittain noin 
200 alokasta, jotka jakautuvat peruskoulu-
tuskauden jälkeen sotilaspoliisialiupseeri-
kurssille tai vartioston koulutusjoukkueisiin. 
Palvelusajat Sotilaspoliisikomppaniassa ovat 
255 (miehistötehtävät) tai 347 vuorokautta 
(johtaja- ja kuljettajatehtävät). Tärkein har-
joitus on maaliskuussa ja syyskuussa järjes-

Taistelupanssarivaunu Leopard 2A6 ylittämässä jokea.

Onnistunut murtoräjäytys.

Sotilaspoliisijoukkue hyökkää rakennukseen.
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tettävä PAPU-harjoitus (paikallispuolustus-
harjoitus), jossa mitataan joukkotuotettavan 
joukon osaaminen eri tehtävätyypeissä. So-
tilaspoliisikomppania osallistuu myös Pans-
sariprikaatin johtamiin mekanisoituihin 
harjoituksiin ja Maavoimien järjestämiin 
valtakunnallisiin pääsotaharjoituksiin. Li-
säksi Sotilaspoliisikomppania suorittaa vir-
ka-aputehtäviä esimerkiksi valtiovierailuihin 
ja kansallisiin juhlapäiviin liittyen.

Panssarikranaatinheitinkomppania 
Jääkäritykistörykmentin Panssarikranaatin-
heitinkomppania kouluttaa kaikki mekani-
soitujen ja moottoroitujen taisteluosastojen 
tulenjohtajat, tulitukiryhmät sekä kranaatin-
heitinkomppaniat. Panssarikranaatinheitin-
komppanian erityispiirteen muihin maavoi-
mien kranaatinheitinyksiköihin muodostaa 
käytettävä panssarivaunukalusto. Mekani-
soidun taisteluosaston kranaatinheitinkomp-
paniat sekä tulitukiryhmät liikkuvat MT-LB 
kuljetuspanssarivaunukalustolla, mikä mah-
dollistaa joukoille hyvän maastoliikkuvuu-
den sekä kyvyn mekanisoitujen joukkojen 
välittömään tukemiseen. Kaluston sekä kou-
lutuksen ansiosta kranaatinheitinkomppania 
kykenee suojaamaan oman tuliasema-alu-
eensa sekä vahventamaan taisteluosaston se-
lustan taisteluita torjuntaosastollaan. 

Panssarikranaatinheitinkomppania vas- 
taanottaa kaksi saapumiserää vuosittain. 

Kesän saapumiserästä koulutetaan varus-
miesjohtajat sekä pitkän palvelusajan mie-
histö kranaatinheitin-, panssaritulenjohto-ja 
kuljetuspanssarivaunukursseilla keväällä 
muodostettaviin joukkotuotettaviin jouk-
koihin. Talven saapumiserästä valitaan 
joukkotuotettavien joukkojen miehistö sekä 
syksyn kurssien apukouluttajat. Yksikön 
tärkeimmät harjoitukset ovat Maavoimien 
mekanisoitu harjoitus sekä Maavoimien vai-
kuttamisharjoitus Rovajärvellä.

Porin prikaati

Porin prikaatin perinteet ulottuvat pitkälle historiaan. Ruotsin kuninkaan 
Kustaa II Aadolfin käskystä vuonna 1626 perustettu Kuninkaallinen Porin 
Jalkaväkirykmentti on prikaatin perinneyksikkö. Tänään Porin prikaati on va-
rusmiesmäärältään Suomen suurin joukko-osasto, joka kouluttaa joukkoja ko-
timaan puolustukseen ja kansainväliseen kriisinhallintaan. Prikaatiin kuuluu 
esikunnan lisäksi viisi varusmieskoulutusta antavaa joukkoyksikköä, jotka ovat 
Säkylän varuskunnassa Satakunnan jääkäripataljoona ja Satakunnan pionee-
ri- ja viestipataljoona; Niinisalon varuskunnassa Pohjanmaan jääkäripataljoo-
na ja Satakunnan tykistörykmentti sekä molemmilla paikkakunnilla oleva Var-
sinais-Suomen huoltopataljoona. Rauhanturvaajien koulutuksesta vastaa Säky-
lässä sijaitseva Kriisinhallintakeskus. Kemiöstä Kokkolaan käsittävällä laajalla 
vastuualueella toimii lisäksi kaksi aluetoimistoa, Lounais-Suomen aluetoimisto 
Turussa ja Pohjanmaan aluetoimisto Vaasassa. Porin prikaati kouluttaa vuo-
dessa noin 4000 varusmiestä ja 1000 rauhanturvatehtäviin lähtijää.

Vuosi 2019 on tuonut 
mukanaan Porin prikaa-
tille uusia koulutusta tu-
kevia järjestelmiä. Kou-
lutuskäyttöön hyväksytty 
sisäampumasimulaattori 
(SAS) vie ampumakoulu-
tuksen virtuaalisen ko-
kemuksen aivan uudelle 
tasolle. Aseen lataus, lau-
kaisurekyyli ja lippaan-
vaihdot tapahtuvat kuten 
oikealla aseella. Kuljetta-
jakoulutusta tehostamaan 
prikaatiin saatiin ajo-
neuvosimulaattori, joka 
mahdollistaa ajoharjoittelun raskaalla kalustolla 
ja perävaunuineen. Yksilön ja joukon lopullinen 
osaaminen hankitaan edelleen maasto-olosuh-
teissa ja käytännön harjoitteissa, mutta varsin-
kin koulutuksen alkuvaiheessa simulaattoreiden 
käyttö lisää myös palvelusturvallisuutta.

Tulijoukkueen 
heitinryhmä tuli-
toiminnassa. 

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Riku Rantakari palvelee Panssari-

prikaatissa Hämeen panssari- 
pataljoonan komentajana. 

Kirjoittaja majuri Mika Ventelä palvelee Pohjan-
maan jääkäripataljoonan pataljoonaupseerina.
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Satakunnan jääkäripataljoona (SATJP)
Satakunnan jääkäripataljoona jatkaa maa-
voimien kehityksen kärkijoukoissa myös 
tänään ja huomenna, huomioiden perintei-
sessä jääkäri- ja muiden jalkaväen joukko-
jen koulutuksessa muutokset kansallisessa 
toimintaympäristössä - unohtamatta kan-
sainvälisen yhteistoiminnan asettamia vaa-
timuksia. Pataljoonan perusyksiköissä 1. ja 
2. jääkärikomppaniassa sekä panssarintor-
juntakomppaniassa annetaan monipuolista 
ja vaativaa koulutusta pääasiassa jääkäripa-
taljoonien ja keskeisten paikallisjoukkojen 
jalkaväen eri tehtäviin.

Yksiköiden ajoneuvokalustossa näkyy 
eri tuotantotehtävien aiheuttama monisär-
mäisyys ja kalustona käytetään: XA-185, 
XA-202, XA-203 ja XA-360 kuljetuspans-
sariajoneuvoja, maastomoottoripyöriä ja 
-skoottereita, sekä kuorma-autoja ja RG-
32M partioajoneuvoja.

Satakunnan jääkäripataljoonan joukot 
ovat olleet vahvasti mukana sekä kotimaan 
harjoituksissa, että osoittaneet suoritusky-
kyään kansainvälisissä harjoituksissa. Kou-
lutuksen tehokkuutta ja tuloksellisuutta 
on testattu kotimaassa ja ulkomailla. Pa-
taljoonan tuottamia joukkoja on arvioitu 
menestyksellisesti niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti. Tuotannon yhtenä run-
kona oleva Jääkärikomppania osoitti oman 
osaamisensa ja asenteensa Trident Juncture 
18 -harjoituksessa ja sitä seuranneessa NEL2 
-arvioinnissa. Esikuntakomppania panssa-
rintorjunta- ja tiedustelujoukkueineen pääsi 
osoittamaan vastaavaa osaamistaan vaativis-
sa talviolosuhteissa Northern Wind 19 -har-
joituksessa. Suojausjoukot osallistuivat myös 
onnistuneesti kansainväliseen toimintaan 
HNS -viitekehyksessä Army West 19 -har-
joituksessa. Vuonna 2020 kansainvälinen 
harjoitustoiminta koskettaa Satakunnan 
jääkäripataljoonan joukkoja useassa harjoi-
tuksessa, suurimpana Aurora20 -harjoitus.

Perinteikäs SKVJ -jääkärikomppanian 
koulutus, ja koko muu pataljoonan jalkavä-
kikoulutus tähtää ammattitaitoiseen, hyvä 

henkiseen joukkoon, jossa nopeus ja toi-
meenpanokyky on erityisen korkeassa kurs-
sissa.

Kirjoittaja majuri Timo Saarnio  
palvelee Satakunnan jääkäripataljoonan 

pataljoonaupseerina.

Pohjanmaan jääkäripataljoona  
(POHMJP)
Pohjanmaan Jääkäripataljoona Niinisalon 
varuskunnassa kouluttaa vuosittain noin 800 
varusmiestä jalkaväen, tiedustelun ja maavoi-
mien lentotiedustelun eri tehtäviin. Varus-
miesten ja henkilökunnan koulutus toimeen-
pannaan kolmessa perusyksikössä; 3.Jääkä-
rikomppaniassa, Tiedustelukomppaniassa ja 
Lentotiedustelukomppaniassa. Perusyksiköi-
den laadukas koulutus tuottaa miehistöä sekä 
johtajia jääkäri- ja tiedustelukomppanioihin, 
sotakoiraohjaajia sotilaspoliisiyksiköihin sekä 
lennättäjiä ja mekaanikkoja eri kokoonpa-
nojen lentotiedusteluryhmiin.

Pohjanmaan Jääkäripataljoona ylläpi-
tää ja kehittää osaamista tulevaisuuden tar-
peisiin. Pohjanmaan Jääkäripataljoona on 
yksi niistä ensimmäisistä joukkoyksiköistä, 
joissa Koulutus-2020 pilotointi käynnis-
tettiin jo vuonna 2018, täten pataljoonan 
perusyksiköillä on ollut merkittävä vastuu 
kokeilutoiminnasta ja saatujen havaintojen 

raportoinnista tulevan koulutusuudistuksen 
valmistelussa. Käytännön toimijana maavoi-
mien Orbiter-kaluston pääkäyttäjäroolissa, 
joukkoyksikössä kehitetään niin teknistä 
ohjeistusta kuin henkilöstön osaamista Suo-

men olosuhteisiin räätälöidyn suorituskyvyn 
takaamiseksi tulevaisuudessakin. Sotakoi-
ranohjaajien valtakunnallinen kurssi- ja har-
joitustoiminta ja siten sotakoiratoiminnan 
jatkuva kehittäminen keskittyvät Pohjan-
maan Jääkäripataljoonaan myös jatkossa. 
Pataljoonan eri alojen kärkiosaajat osallis-
tuvat kahdenväliseen ja monikansalliseen 
yhteistoimintaan useissa harjoituksissa vuo-
sittain, samalla tuoden havaintoja ja koke-
muksia oman koulutuksen kehittämiseksi. 
Pataljoonan pääosat osallistuvat vuonna 
2020 Aurora-harjoitukseen Ruotsissa, jossa 
henkilökunta ja koulutettavat pääsevät to-
dentamaan osaamistaan monikansallisessa 
harjoituksessa.

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Pasi Tolvanen palveli Pohjanmaan  
jääkäripataljoonan komentajana  
2018–2020.
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Satakunnan pioneeri- ja viesti-
pataljoona (SATPIONVP) 
Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona 
kouluttaa pioneereja, suojelumiehiä, viesti-
miehiä sekä sotilaspoliiseja.  Aselajikoulu-
tuksen lisäksi pataljoonan koulutuksessa ko-
rostuu jalkaväen perustaitojen opettaminen 
teemalla ”aselajimies on erikoiskoulutettua 
jalkaväkeä”.

Pataljoonan joukkojen tehtävänä on 
tukea muita joukkoja. Tässä tehtävässä on-
nistuminen edellyttää kykyä selviytyä taiste-
lukentällä. Pataljoonan sotilaita koulutetaan 
ja kasvatetaan periaatteella ”taistele ja tue”. 
Taistelijan taidoista pääosa liittyy jalkavä-
kikoulutukseen. Hyvänä esimerkkinä kou-
lutuksesta ovat taisteluammunnat, jotka 
toteutetaan jalkaväen ampumaohjelmiston 
mukaisesti partioammunnoista joukkueam-
muntoihin. 

Pataljoonaan kuuluva esikuntakomp-
pania vastaa Porin Prikaatin sotilaspolii-
sikoulutuksesta. Yksikkö on keskittynyt 
viime vuosina uuden tyyppisen sotilaspolii-
siyksikön tuottamiseen ja sen koulutuksen, 
taistelutekniikan ja toimintatapojen kehit-
tämiseen. Esikuntakomppanian sotilaspo-
liisit taistelevat, iskevät ja tukevat muita. 
Toiminnan kehittämisen päämäärä on antaa 

Utin jääkärirykmentti

Utin jääkärirykmentti on erikoisjoukko, joka ylläpitää jatkuvaa korkeaa val-
miutta vastata kaikkiin puolustusvoimien tehtäviin niin kotimaassa kuin ulko-
maillakin. Kansallisen puolustuskyvyn lisäksi rykmentillä on kyky tukea muita 
viranomaisia erikoisoperaatio- ja helikopterisuorituskyvyillä kaikissa valmius-
tiloissa. Utin jääkärirykmentti on myös osallistunut aktiivisesti vaativiin  
kriisinhallintaoperaatioihin. 

Utin jääkärirykmenttiin 1.1.2005 perustet-
tu Erikoisjääkäripataljoona kantaa kunnial-
la Laskuvarjojääkärikoulun sekä erityisesti 
jatkosodan aikaisen Erillinen pataljoona 
4:n (ErP4) perinteitä. Sodan ajan joukkoon 
rekrytoitiin alusta asti vapaaehtoisia ja kova 
kuntoisia miehiä, joilla piti olla riittävät hen-
kiset ominaisuudet selviytyäkseen pitkistä 
kaukotiedustelupartioista vihollisen linjojen 
takana. Valintakriteereinä pidettiin tuolloin, 
että vain parhaat valitaan sekä haettiin eri-
tyisesti hyviä sotilaita, urheilijoita ja met-
sämiehiä. ErP4 suoritti erittäin vaativia tie-
dustelu- ja taistelutehtäviä jatkosodan ajan 
koko rintaman alueella - Lapista Karjalaan. 
ErP4 lakkautettiin jatkosodan jälkeen ja rin-
tamakokemusta hankkineet miehet olivat 
reservissä, kunnes 1950-luvun puolivälissä 

Kirjoittaja everstiluutnantti 
Jarkko Patrikainen palvelee 

Satakunnan pioneeri- ja viesti-
pataljoonan komentajana.

tuotetuille sotilaspoliisijoukoille kyky vasta-
ta 2020-luvun uhkakuvien asettamiin haas-
teisiin.

Pataljoonassa jatketaan joukkojen jalka-
väkitaitojen kehittämistä porilaishengessä 
kansainvälisistä operaatioista ja harjoituksis-
ta saatujen kokemusten perusteella.

 

he alkoivat olla keski-iältään 35-vuotiaita 
ja tarve uusien ikäluokkien kouluttamiseksi 
kaukotiedustelijoiksi oli kasvava. Tämä johti 
siihen, että kantahenkilökunnan hyppykurs-
si no 1 päätettiin järjestää Utissa jalkaväen 
tarkastajan valvonnassa yhteistoiminnassa 
ilmavoimien esikunnan ja Karjalan lennos-
ton kanssa 11.7-13.8.1960. Kurssin johtajana 
oli Pääesikunnasta kapt K Hagelberg apu-
laisenaan Panssariprikaatista ylil S Sihvo. 
Vapaaehtoisuuteen perustuvalle kurssille oli 
kaikkiaan 300 hakijaa kantahenkilökunnas-
ta. Ensimmäiselle varusmieshyppykurssille, 
johon saattoivat pyrkiä varusmiespalveluk-
sessa olevat upseerikokelaat ja alikersantit, 
hakijoita oli 1300. 1300 vapaaehtoisesta 
kurssille komennettiin joukko-osastoistaan 
10 kokelasta ja 20 ryhmänjohtajaa. Ensim-
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mäinen varusmieskurssi suoritti kahdeksan-
nen eli merkkihyppynsä 25.8.1961. Päivästä 
tuli myöhemmin Laskuvarjojääkärikoulun 
ja nykyisen Erikoisjääkäripataljoonan viral-
linen vuosipäivä. Jalkaväen vuosikirja 1961 
huomioi uuden koulutushaaran ja totesi: 
Nuorin tulokkaamme laskuvarjojääkärit 
ovat valiojoukkoa. Heidän tehtävänsä koh-
teet ovat tavallisesti vihollisen selustassa tai 
alueilla, jonne voidaan päästä vain ilmoitse.

Erikoisjoukkojen valintakoe ja koulu-
tusjärjestelmä tänään
Nykyisin Laskuvarjojääkärikomppanian va-
rusmieheksi hakee vuosittain 500 hakijaa, 
jotka testataan valintakokeessa ja kurssin 
aloittaa noin 70 soveltuvaa henkilöä. On 
hyvä huomata, että koulutus vaativiin eri-
koisjoukkojen tehtäviin perustuu edelleen 
vapaaehtoisuuteen, hyvään kuntoon ja hen-
kisiin ominaisuuksiin. Päivän kestävillä fyy-
sisillä ja psykologisilla valintakokeilla ei toki 
voida varmistaa sitä, että kaikki laskuvarjo-
jääkärikoulutuksen aloittaneet varusmiehet 
palvelevat täyden palvelusajan (11,5 kk) Las-
kuvarjojääkärikomppaniassa. 

Koulutusohjelma koostuu moduuleista, 
kuten siirtymismenetelmäkoulutus, kesä- ja 
talvitiedustelukoulutus, erikoiskoulutus (lää-

kintä, pioneeri, ase, johtaminen, viesti, tiedus-
telu-tulenjohto), taistelu rakennetulla alueella 
sekä useista taistelu- ja ampumaharjoituksista. 
Kolmen fyysisesti ja henkisesti vaativan taso-
kokeen jälkeen varusmiehet nimitetään lasku-
varjojääkäreiksi koulutuksen loppupuolella. 

Kaikki UTJR:ssä tai muissa jouk-
ko-osastoissa varusmiespalveluksen ja joh-
tajakoulutuksen suorittaneet henkilöt voivat 
hakeutua puolustusvoimien erikoisjoukko-
kurssille, joka kestää vuoden. Tälle toiselle 
vuodelle järjestetään hieman rankempi va-
lintakoe, johon osallistuu vuosittain noin 
70 henkilöä. Kurssille valitaan vuosittain 12 
parhaiten soveltuvaa henkilöä. Koulutuksen 
sisältö moduulien osalta näyttää samalta 
kuin varusmieskoulutuksessa, mutta pien-
ryhmäkoulutuksessa mennään kovaa vauh-
tia vaativampiin suorituksiin kuin varus-
miespalveluksen aikana. Taistelutekniikoita 
harjoitellaan enemmän pimeällä ja vaativim-
missa kohteissa sekä olosuhteissa. Puolustus-
voimien erikoisjoukkokurssin suorittaneet 
henkilöt voivat koulutuksen päätteeksi ha-
keutua aliupseeriksi Erikoisjääkärikomppa-
niaan tai merivoimien Erikoistoimintaosas-
toon. Erikoisjääkärin tai taistelusukeltajan 
harjaantuminen ammattimaisiin erikois-
joukkotehtäviin jatkuu vielä vuosia kussakin 
yksikössä.

Nykyinen valintakoe- ja 
koulutusjärjestelmä tuottaa 
kaikissa vaiheissa osaamista re-
serviin, pienen osan henkilös-
töstä jatkaessa aina vaativam-
piin ja ammattimaisempiin 
erikoisjoukkojen tehtäviin. 
Tältä osin me olemme tyyty-
väisiä korkeasti koulutettuun 
erikoisjoukkohenkilöstöön, 
jotka ovat valmiita koulutusta-
sonsa mukaisiin normaali tai 
poikkeusolojen tehtäviin.

Erikoisjoukkojen käyttö ja  
tulevaisuuden näkymiä
Pisimmälle koulutettua erikoisjoukko-osaa-
mista hyödynnetään esimerkiksi virka-apu-
tehtävissä poliisille tai kansainvälisissä krii-
sinhallintaoperaatioissa. Virka-aputehtävissä 
on todennettu, että harjoitteluun perustuva 
viranomaisyhteistyö on tehokasta sekä polii-
sin valmiusyksikön, että Rajavartiolaitoksen 
valmiusjoukkueiden kanssa. Kansainvälisissä 
kriisinhallintaoperaatioissa on voitu todentaa 
nykyisen valintakoe ja koulutusjärjestelmän 
toimivuus käytännössä. Vaikka erikoisjouk-
kojen toimintamalleja sekä materiaalia kehi-
tetään ensisijaisesti kotimaan puolustukseen, 
olemassa olevaa suorituskykyä voidaan hyö-
dyntää lukuisin eri tavoin jo normaalioloissa. 

Viime vuosina muissa maissa on meitä 
vahvemmin kehitetty erikoisjoukkojen 
suorituskykyä ensisijaisesti vaativiin kan-
sainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin. 
Yleisen turvallisuuspoliittisen tilanteen 
muututtua erikoisjoukkojen tulevaisuu-
dentrendinä nähdään nyt paluu juurille 
eli suorituskyvyn luomisessa kansallisen 
puolustuksen tehtäviin. Tässä suhtees-
sa olemme nykyään haluttu yhteistyö-
kumppani ja meillä on paljon annettavaa 
muille. Utin jääkärirykmentin järjestämä 
talviharjoitus Northern Griffin 2020 on 
iso kansainvälinen erikoisjoukkojen talvi-
harjoitus Suomen Lapissa!     

Erikoisjoukkojen tärkein voimavara on hyvin valittu ja koulutettu henkilöstö.

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Jari Kielenniva palvelee Erikoisjääkäri-

pataljoonan komentajana.
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Uudenmaan prikaati

Uudenmaan prikaati kouluttaa nykyaikaisia ja suorituskykyisiä rannikkojää-
kärijoukkoja meripuolustuksen tarpeisiin ja kansainväliseen kriisinhallintaan.

Uudenmaan prikaatissa joukkoja tuotetaan 
kahden joukkoyksikön, Vaasan rannikko-
jääkäripataljoonan ja Tammisaaren rannik-
kopataljoonan tiiviinä yhteistyönä. Prikaa-
tin huoltokeskus mahdollistaa joukkoyksi-
köiden toiminnan.  Prikaatin joukot on kou-
lutettu ja varustettu toimintaan saaristossa 
ja rannikolla. Tämän johdosta yhteistyö 
kaikkien rannikon operaatioalueen toimijoi-
den, merivoimien muiden joukko-osastojen, 
maavoimien sekä rajavartiolaitoksen kanssa 
on tiivistä.

Tammisaaren rannikkopataljoona
Tammisaaren rannikkopataljoonan yksiköt 
ovat esikunta- ja viestikomppania, pionee-
rikomppania ja kranaatinheitinkomppania. 
Esikunta- ja viestikomppania kouluttaa esi-
kunta-, sotilaspoliisi-, johtamisjärjestelmä- 
ja logistiikkajoukkoja prikaatin tarpeisiin. 

nikkojääkärikomppanian vastuulla on 
rannikko-ohjuskomppanioiden, tiedustelu-
joukkueiden sekä prikaatin venemiehistö-
jen kouluttaminen. Vuonna 2020 yksikössä 
aloitetaan panssarintorjuntaohjusjoukkuei-
den koulutus. Aliupseerikoulu kouluttaa 
lähes kaikki prikaatin joukkotuotettavien 
joukkojen aliupseerit. Vaasan rannikkojää-
käripataljoona kouluttaa varusmiehiä myös 
Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. 

Rannikkojalkaväen taistelun  
kehittäminen 
Vuoden 2015 puolustusvoimien organisaa-
tiouudistuksen osana myös Uudenmaan pri-
kaatin joukkorakenne muuttui. Alueellisten 
taisteluosastojen ohella, myös Rannikkojää-
käripataljoona organisoitiin uudelleen tais-
teluosastoksi. Organisaatiota vahvennettiin 
muun muassa merimaaleihin vaikuttamaan 
kykenevällä yksiköllä, rannikko-ohjus-
komppanialla. Taisteluosaston merikuljetus-
kykyä kehitettiin hankkimalla Jehu-luokan 
kuljetusveneitä. Liikkuvuuden lisäksi uusi 
veneluokka parantaa taisteluosaston suojaa 
ja taistelukestävyyttä.

Uusien suorituskykyjen ja joukkotyyp-
pien käyttöönotto on vaatinut paljon työtä. 
Uuden kuljetusveneluokan suorituskykyjen 
optimointi ja sovittaminen joukon taktiseen 
ja taistelutekniseen käyttöön on edellyttänyt 
mm. pienveneammunnoissa käytettävän am-
pumaohjelmiston sekä varomääräysten laati-
mista ja päivittämistä. Taktiikkaa kehitetään 
siten, että se vastaa koko meripuolustuksen 
tarpeita. Muihin rannikkojoukkoihin ver-
rattuna taisteluosaston kyky vallata ja valvoa 
laajoja alueita, palauttaa johtamis-, valvon-
ta- ja vaikuttamiskyky alueilta, joissa se on 
menetetty ja kyky muodostaa painopiste 
halutuille alueille tekee rannikkojääkäreiden 
toiminnasta poikkeavaa. Tämä ei vähennä 
muiden rannikkojoukkojen merkitystä, vaan 
täydentää kokonaisuutta. Alueelliset ran-
nikkojoukot muodostavat toiminnan run-
gon, jota rannikkojääkäreiden toiminnalla 
täydennetään. Tähän liittyvä ohjesääntötyö 
on käynnissä. Kokeilutoimintaa jatketaan 
vielä kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena 
on saada taisteluosaston käsikirja käyttöön 
vuoden 2020 aikana.

Rannikkojääkärikomppanioiden merki-
tys osana taisteluosastoa on monipuolistunut. 

Pioneerikomppania kouluttaa prikaatin tais-
teluosastojen taistelupioneerikomppanioita. 
Kranaatinheitinkomppaniassa koulutetaan 
kranaatinheitinkomppanioiden lisäksi ran-
nikkojääkäriyksiköiden heitinjoukkueet. 
Pioneeri- ja Kranaatinheitinkomppaniat 
tuottavat yksiköitä merivoimien lisäksi myös 
maavoimien tarpeisiin.       

Vaasan rannikkojääkäripataljoona
Pataljoonassa on kaksi rannikkojääkäriyk-
sikköä ja aliupseerikoulu. 1.Rannikkojää-
kärikomppania kouluttaa rannikkojääkäri-
komppanioita vene- ja vaunukalustolla. Li-
säksi komppania toteuttaa kansainväliseen 
kriisinhallintaan valmistavan kurssin noin 
joukkueen suuruiselle osastolle molemmil-
le saapumiserille. Joukkue saa koulutuksen 
kansallisen puolustuksen tehtävien lisäksi 
kansainväliseen kriisinhallintaan. 2.Ran-

Veneammunnat U700 Jehu-luokalla (kuva: Tuomas Syvänen).

Rannikko-ohjusammunta.
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Aiemmin rannikkojääkärikomppaniat olivat 
rannikkojääkäripataljoonan tärkein osa, 
joilla alueet vallattiin ja vihollinen lyötiin. 
Muiden yksiköiden tehtävä oli mahdollistaa 
iskuportaan hyökkäystaistelu. Tulevaisuu-
dessa rannikkojääkärikomppanian tehtävä 
voi olla muita suorituskykyjä tukeva. Ran-
nikkojääkärikomppanian hyökkäystaistelun 
päämäärä voi olla tuliasema-alueiden tai val-
vontakykyisten yksiköiden asemien valtaa-
minen, jotta varsinaisen suorituskyvyn ryh-
mittyminen on mahdollista. Merimaaleihin 
vaikutettaessa rannikkojääkärikomppanian 
rooli on tukeva, mutta ilman yksikköä var-
sinainen suorituskyky on alttiina vastustajan 
toiminnalle. Vastustajan merellisen hyökkä-
ysreitin katkaisu edellyttää kaikkien suori-
tuskykyjen koottua käyttöä. Taisteluosaston 
huolto-osien on kyettävä integroitumaan 
logistiikan huoltojärjestelmään. Saaristossa 
sekä mantereella toimivien osien on kyettävä 
liikennöimään aluevastuussa olevien jouk-
kojen kanssa. Oma ja eri puolustushaarojen 
epäsuoran tulen käyttö on kyettävä keskittä-

mään joustavasti sinne, missä sille on suurin 
tarve. Uusista tehtävistä ja suorituskyvyistä 
huolimatta säilyy jalkaväkitaistelu rannikko-
jääkärien ydinosaamisena.

Prikaatin tuottamien yksiköiden, erityi-
sesti rannikkojääkäreiden ominaispiirre on 
toimia siellä, missä meri kohtaa rantaviivan. 
Joukkojen kyky liikkua ja toteuttaa moni-
puolisia hyökkäyksellisiä ja puolustukselli-
sia tehtäviä täydentää merivoimien taiste-
lua. Joukkojen suorituskykyä kannattaakin 
käyttää siellä, mihin se on tarkoitettu. Ran-
nikkojääkäri on vain jalkaväkimies sen jäl-
keen, kun hän astuu kuljetusveneestä mai-
hin. Pitkät siirtymiset mantereella kannatta 
jättää joukoille, joilla on tehtävään soveltuva 
siirtymiskalusto. Kaikelle toiminnalle ensi-
arvioisen tärkeää on kyky toimia yhteistoi-
minnassa kaikkien merivoimien sekä alueel-
la toimivien maavoimien joukkojen kanssa.

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälinen kriisinhallintakoulutus ja 
osallistuminen vaativiin kansainvälisiin har-

joituksiin kehittää asevelvollisten ja henkilö-
kunnan osaamista. Toimintatapojen kehit-
täminen tukee hyvin kansallisen puolustuk-
sen kehittämistä. Laajentuneet vaatimukset 
kansalliselle ja kansainväliselle yhteistoimin-
nalle muodostavat prikaatin henkilöstölle 
uusia osaamisvaatimuksia. Toimintatapojen 
ja materiaalin kehittämisen myötä osaami-
sen kehittäminen korostuu etenkin johtajien 
kohdalla. Johtajien koulutusta tulee kehittää 
kasvaneiden vaatimusten mukaisesti ja ko-
kemukset tulee kyetä dokumentoimaan ja 
analysoimaan aiempaa syvällisemmin. 

Yhteistoiminta ruotsalaisten amfibio-
joukkojen kanssa on lisääntynyt suoma-
lais-ruotsalaisen amfibiotaisteluosaston 
(SFATU) kehittämisen myötä. Yhteisharjoi-
tukset, joista viimeisimpänä mainittakoon 
Meritaisteluharjoitus ”Silja” keväällä 2019, 
ovat osoittaneet kyvyn operoida yhdessä 
merellisessä toimintaympäristössä. Ko-
mentajien ja esikuntaupseereiden yhteinen 
ymmärrys käytettävästä käsitteistöstä ja esi-
kuntatekniikasta ovat kehittyneet harjoitus-
toiminnan kautta. Harjoituskokemusten pe-
rusteella joukkojen käyttö yhteisen johdon 
alaisuudessa ei ole haaste. On luonnollista, 

että toimintakulttuureissa on eriäväisyyksiä, 
mutta perusperiaatteet ymmärretään samal-
la tavalla. 

Perinteet
Uudenmaan prikaatin historia ulottuu Kus-
taa II Aadolfin aikaan vuoteen 1626. Tänä 
vuonna prikaatissa on kuitenkin muistettu 
erityisesti rannikkojääkäreiden perinteitä. 
Vaasan rannikkojääkäripataljoonan perin-
nepäivänä 5. heinäkuuta tuli kuluneeksi 75 
-vuotta taisteluista Teikarin ja Melansaa-
ressa. Syyskuussa rannikkojääkärit kokoon-
tuivat Rannikkojääkärikoulun 40-vuotista-
paamiseen. Kursseilta valmistuneista noin 
tuhannesta oppilaasta oli paikalla yli kuusi-
sataa. Tämä on hieno osoitus joukon tiiviistä 
yhteishengestä. Vaikka rannikkojoukkojen 
taktiikka ja kalusto ovat kehittyneet vuosi-
kymmenten saatossa, saariston ja rannikon 
taisteluissa yhteistoimintakyky ja tahto ovat 
onnistumisen edellytys. Tämän vahvistaa 
erityisesti jatkosodan kokemukset niin Han-
koniemeltä kuin Viipurinlahdelta. 

Kerran rannikkojääkäri,  
           aina rannikkojääkäri.    

Yhteistoimintaa Trident Juncture 18 harjoituksessa.

Komentaja-
kapteeni  
Tuomas  
Syvänen  
palvelee  
Pääesikunnan 
koulutus-
osastolla. 

Komentaja Sami Jaakkola  
palvelee Vaasan rannikkojääkäri-

pataljoonan komentajana. 
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Rajavartiolaitos

Rajajoukot uudistuvat (RVLE)

Rajavartiolaitoksella on keskeinen rooli valtakunnan rajoilla etuvartiona.  
Rajaturvallisuus- ja meripelastustehtävien jokapäiväinen hoitaminen rajalla ja 
sen läheisyydessä, merialueella sekä Ahvenanmaalla takaavat korkean valmiuden 
myös alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja tarvittaessa sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtäviin. Rajajoukkojen koulutusta, kokoonpanoa, käyttö-
periaatteita ja puolustusmateriaalia kehitetään 2020-luvulla puolustusjärjestel-
män tarpeiden mukaisesti yhdessä puolustusvoimien kanssa ja yhteiseen suuntaan. 

Uudistettu rajavartiolaki vahvistettiin kevääl-
lä 2019, jolloin säädettiin tarkkarajaisesti lain 
tasolla, mihin reserviläisiä voidaan käyttää ra-
jaturvallisuuden ylläpitämisen tukena ja raja-
vartiomiestä avustavissa tehtävissä. Nykyään 
liikenteen ohjaaminen, henkilötuntomerk-
kien ottaminen, kirjaamistehtävät ja kiinnio-
tettujen ohjaaminen kuuluvat varusmiesten 
rajaturvallisuuskoulutukseen. Uudistuva 
varusmieskoulutus 2020 muuttaa rajajouk-
kojen peruskoulutusta monipuolisemmaksi. 
Tiedustelu- ja taistelutehtävien sekä tukiteh-
tävien pohjakoulutuksen systematisointi an-
tavat valmiudet räätälöidä joukot tehtävään, 
joka lisää niiden käytettävyyttä ja siten myös 
taistelun kestävyyttä. Varusmieskoulutuksen 
aikana annettavan peruskoulutuksen tulee 
antaa valmiudet niin Rajavartiolaitoksen va-
paaehtoisille sotilaallisille harjoituksille kuin 
varsinaisille kertausharjoituksille, koska re-
surssien vähetessä uusien asioiden ja taitojen 
täydennyskouluttamiseen ei ole aikaa varus-
miespalveluksen jälkeen.

Rajavartiolaitos kouluttaa asevelvollisia 
ja vapaaehtoisesti asepalvelusta suorittavia 
naisia rajaturvallisuuden häiriötilanteisiin 
ja sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. 
Rajavartiolaitos kouluttaa varusmiesyksi-
köissään Imatralla, Onttolassa ja Ivalossa 
rajajoukkoihin tarvittavan reservin. Reser-
vinupseerikoulutus annetaan Onttolassa ja 
Ivalossa palveleville asevelvollisille Haminas-
sa reserviupseerikurssilla. Erikoisrajajääkäri-

Pohjois-Karjalan rajavartiosto – Turvana rajalla

Pohjois-Karjalan rajavartiosto vastaa rajaturvallisuuden ylläpitämisestä  
Pohjois-Karjalan alueella 304 kilometriä pitkällä rajaosuudella. Alueellisen kos-
kemattomuuden valvonta ja turvaaminen ovat osa jokapäiväistä rajaturvallisuus-
tehtävien hoitoa. Erityisen keskeisiä tekijöitä rajavartioston tehtävien hoitamisessa 
ovat varautuminen, valmius, valvonta ja vaikutuskyky sekä yhteistoiminta muiden 
viranomaisten ja Venäjän rajavartiopalvelun kanssa. Rajavartiosto antaa koulu-
tusta asevelvollisille osana sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäväänsä. Operatiivi-
nen ja koulutuksellinen yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on tiivistä.

Pohjois-Karjalan rajavartioston toimialue 
käsittää Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 
maakunnat. Rajavartioston komentajan joh-
tamaan rajavartiostoon kuuluvat esikunta, 
varusmieskoulutusta antava Rajajääkäri-
komppania, Lieksan, Ilomantsin ja Tohma-
järven rajavartioasemat sekä Niiralan raja-
tarkastusasema. Kansainvälisiä rajanylitys-
paikkoja on kaksi: Niiralan rajanylityspaik-
ka Tohmajärvellä ja Joensuun lentoasema. 
Lisäksi Lieksan Inarissa sijaitsee tilapäinen 
rajanylityspaikka, jonka kautta tapahtuu 

komppaniaan valitut asevelvolliset käyvät 
reserviupseerikurssin Utissa. Erikoisjoukko-
jen RUK järjestetään Utin jääkärirykmentin 
ja Raja- ja merivartiokoulun yhteistyönä. 
Maanpuolustuskorkeakoulussa annetaan 
Rajavartiolaitoksen upseereille perus-, jat-
ko- ja täydennyskoulutus, jota täydennetään 
Raja- ja merivartiokoululla. Raja- ja meri-
vartiokoululla annetaan rajavartijan perus-, 
jatko- ja täydennyskoulutuksen yhteydessä 
sotilaallisen maanpuolustuksen koulutusta. 

Rajavartiolaitos suunnittelee yhdessä puo-
lustusvoimien kanssa, kuinka rajajoukkojen 
suorituskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen 
toteutetaan. Rajajoukkojen materiaalinen ja 
käyttöperiaatteiden kehittäminen mahdollis-
taa Suomen puolustamisen aloittamisen itse-
näisesti nopeasti kehittyvissä uhkatilanteissa.

Kirjoittaja everstiluutnantti Jukka Lukkari 
palvelee Rajavartiolaitoksen esikunnassa 
rajavalvonta- ja valmiusyksikössä raja-
turvallisuusasiantuntijan tehtävässä.

pääasiassa puutavaraliikennettä Venäjältä 
Suomeen. 

Erilaisiin rajaturvallisuustilanteisiin va-
raudutaan ennakkoon riskianalyysiä hyö-
dyntäen, rajavartioston jatkuva ja välitön 
valmius mahdollistaa nopean toiminnan 
käynnistämisen. Tilannekuva raja-alueelta 
ylläpidetään päivittäisellä rajavalvonnalla, 
myös yhteydenpidon merkitys rajaseudulla 
asuviin ja liikkuviin kansalaisiin on edelleen 
suuri. Rajaturvallisuustilanteen perusteella 
toimintoja tarvittaessa tehostetaan ja lisäre-

Rajavartiolaitos huolehtii 
rajaturvallisuudesta  
Euroopan Unionin  
ulkorajalla.  
(kuva: Milla  
Ignatius, P-KR)
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sursseja aktivoidaan asteittain käyttöön ti-
lanteen hallitsemiseksi.

 Rajatapahtumiin liittyvää yhteistyötä 
Venäjän rajavartiopalvelun kanssa tehdään 
alueellisella tasolla rajavaltuutettujärjestel-
män puitteissa.  Tiivis ja sujuva normaali-
olojen kansallinen yhteistyö sotilas-, poliisi-, 
tulli- ja pelastusviranomaisten kanssa luo 
hyvän pohjan toimintaan myös poikkeus-
olojen varalle. Yhteistoiminta on sujuvaa ja 
toimivaa, koska jokaisella toimijalla on oma 
tärkeä rooli turvallisuuden ylläpitämisessä, 
eikä tehtävissä ole tarpeettomia päällekkäi-
syyksiä.

Sotilaallinen maanpuolustus  
Pohjois-Karjalan rajavartiostossa
Pohjois-Karjalan rajavartiosto ylläpitää puo-
lustusvalmiutta yhteistoiminnassa Puolus-
tusvoimien kanssa. Rajavartiosto antaa soti-
laskoulutusta varusmiehille ja reserviläisille 
sekä omalle palkatulle henkilökunnalleen. 
Koulutuksella ja harjoittelulla luodaan val-
miuksia niin normaaliolojen häiriötilanteita 
kuin poikkeusolojen tehtäviä varten. Yh-
teistoiminta Puolustusvoimien kanssa on 
tiivistä, ja se näyttäytyy muun muassa osal-
listumalla säännöllisesti Puolustusvoimien 
järjestämiin harjoituksiin.

Varusmieskoulutuksen ja kertaushar-
joitusten lisäksi rajavartiosto järjestää ra-
jajoukkoihin sijoitetuille asevelvollisilleen 
vapaaehtoisia harjoituksia. Viime vuosina 
Rajavartiolaitoksen vapaehtoisia sotilaallisia 
harjoituksia on kehitetty voimakkaasti yh-
dessä rajajoukkoihin kuuluvien reserviläis-
ten kanssa.

Voidaankin todeta, että monialaisten 
tehtävien, toimivaltuuksien ja suorituskyky-
jen johdosta rajavartiostolla on korkea kyky 
ennalta ehkäistä ja torjua hybridiuhkia.

Lapin rajavartiosto – Asevelvollisten koulutusta 
haastavissa olosuhteissa

Lapin rajavartiosto on Lapin maakunnan alueella toimiva Rajavartiolaitoksen 
pinta-alaltaan suurin ja pohjoisin hallintoyksikkö. Sen valvottavana on kaikkiaan 
1 604 kilometriä valtakunnanrajaa (Venäjä 380 km, Norja 736 km ja Ruotsi 488 
km). Lapin rajavartiosto vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta valvonta-alueel-
laan. Toiminnan painopiste on itärajalla, joka on Schengen ulkoraja. Rajatur-
vallisuuden ylläpitämisen lisäksi Lapin rajavartiosto osallistuu sotilaalliseen 
maanpuolustukseen antamalla koulutusta asevelvollisille Ivalon rajajääkärikomp-
paniassa sekä ylläpitämällä puolustusvalmiutta yhteistoiminnassa Puolustusvoi-
mien kanssa. Lapin rajavartioston organisaatioon kuuluu Rovaniemellä sijaitseva 
esikunta, neljä rajavartioasemaa ja Rajajääkärikomppania.

Lapin rajavartiosto osallistuu valtakunnan 
puolustamiseen ylläpitämällä puolustusval-
miutta ja kouluttamalla asevelvollisia, eli 
varusmiehiä ja reserviläisiä rajajoukkojen 
reserviin. Vaikka varusmieskoulutus on 
merkittävä ja näkyvä osa Lapin rajavartios-

Kirjoittaja majuri Janne Laukkanen 
palvelee Pohjois-Karjalan rajavartiostossa 

valmiusupseerin tehtävässä.

ton sotilaallista maanpuolustusta, sisältää 
se paljon muutakin. Lähes yhtä merkittävä 
rooli on reserviläisten kouluttamisella ker-
tausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoi-
tuksissa. Lisäksi valmiuden kannalta mer-
kittävä rooli on henkilökunnan osaamisen 

Tulenjohtajan maalinpaikannus Lapin olosuhteissa (kuva: Onni Anttoora, RVLE).
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kehittämisessä ja ylläpitämisessä. 
Viimeisten vuosien aikana Lapin raja-

vartiostossa on toimeenpantu useita har-
joituksia, joissa on koulutettu varusmiehiä, 
reserviläisiä ja henkilökuntaa. Harjoituska-
lenterista löytyy säännöllisesti toistuvia har-
joituksia, kuten Northern Griffin ja paikal-
lispuolustusharjoitukset sekä satunnaisem-
min järjestettäviä suurempia harjoitusko-
konaisuuksia, kuten esimerkiksi Pohjoinen 
18-harjoitus. Lisäksi järjestetään varusmies-
ten koulutusrytmiin kuuluvia harjoituk-
sia ja henkilökunnan valmiutta kehittäviä 
harjoituksia. Vuonna 2018 Maanpuolustus-
koulutusyhdistys toimeenpani ensimmäisen 
vapaaehtoisen harjoituksen (VEH) Lapin 
rajavartioston reserviläisille. Harjoituksessa 
kerrattiin jo opittua, opiskeltiin uusia toi-
mintamalleja sekä uusien välineiden käyt-
töä. Vapaaehtoisesta harjoituksesta saadut 
kokemukset olivat hyviä ja niiden perusteella 
on helppo lähteä kehittämään harjoituskon-
septia edelleen. Vaikka harjoitusten sisältö 
vaihtelee perustaitojen harjaantumisesta 
haastavissa talviolosuhteissa toteutettaviin 
erityistaitoja vaativiin harjoitteisiin, on kai-
kella tällä yksi yhteinen tavoite, luoda Lapin 
erityisolosuhteissa toimimaan kykenevät ra-
jajoukot Lapin rajavartioston käyttöön. 

Harjoitusten perusteella voi todeta, että 
osaaminen ja motivaatio ovat Lapin rajavar-
tioston reserviläisillä, varusmiehillä ja hen-
kilökunnalla todella korkealla tasolla. Vaik-
ka olosuhteet eivät aina ole olleet helpoim-
mat mahdolliset, niin silti harjoituksissa 
naurun kuuleminen tai hymyn näkeminen 
ei ole poikkeus. Ehkä jopa päinvastoin, kun 
on yhdessä koettu haastavia hetkiä, niin se 
yhdistää myös koko joukkoa. Eikä sillä ole 
väliä, onko kyseessä reserviläinen, varusmies 
vai rajavartiomies – yhdessä me olemme ra-
jajoukkoja.

Raja- ja merivartiokoulu – 
Rajan ammattilaisten ja asevelvollisten kouluttaja

Raja- ja merivartiokoulu on Rajavartiolaitoksen kansallisesti ja kansain välisesti 
verkottunut rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos sekä 
EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin kumppanuusoppilaitos (Partnership Aca-
demy). Raja- ja merivartiokoulu toimii pääosillaan Imatralla. Merivartioinnin 
opetusyksikkö on sijoitettu Turkuun. Raja- ja merivartiokoulu vastaa Rajavartio-
laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä rajavartijoiden valtakunnalli-
sesta rekrytoinnista. Raja- ja merivartiokoulun Erikoisrajajääkärikomppaniassa 
koulutetaan joukkoja rajajoukkojen vaativimpiin tehtäviin.

Raja- ja merivartiokoulu antaa monipuolista 
rajaturvallisuusalan perus-, jatko- ja täyden-
nyskoulutusta Rajavartiolaitoksen henkilö-
kunnalle sekä täydennyskoulutusta yhteis-
toimintaviranomaisille. Raja- ja merivartio-
koulu vastaa Rajavartiolaitoksen upseereiden 
ja rajavartijoiden kouluttamisesta kaikilla 
kurssitasoilla. Maanpuolustuskorkeakoulun 
kanssa tehdään tiivistä ja hyvää yhteistyö-
tä Rajavartiolaitoksen upseerikoulutuksen 
osalta. Rajavartijan peruskurssin kautta val-

Kirjoittaja 
kapteeni Jari 

Lauri pal-
velee Lapin 

rajavartioston 
esikunnassa 

valmius-
upseerina. 

mistuvat kaikki Rajavartiolaitoksen uudet 
rajavartijat. Opetus peruskurssilla toteute-
taan yhteiseurooppalaisten rajavartijoiden 
kompetenssivaatimusten pohjalta, jota on 
täydennetty kansallisilla vaatimuksilla. 

Raja- ja merivartiokoulun tehtävänä on 
myös vastata Rajavartiolaitoksen henkilö-
kunnan ja Rajavartiolaitoksen palvelukseen 
määrättyjen asevelvollisten sotilaallisen 
maanpuolustuksen koulutuksen suunnitte-
lusta ja kehittämisestä. Tätä työtä tehdään 
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tiiviissä yhteistyössä Rajavartiolaitoksen esi-
kunnan ja Puolustusvoimien kanssa.

Erikoisrajajääkärikomppania
Erikoisrajajääkärikomppania sijaitsee Immo-
lan varuskunta-alueella Imatran pohjoispuo-
lella. Erikoisrajajääkärikomppania kouluttaa 
Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa ja asevel-
vollisia vaativimpiin sodanajan erikoisjouk-
kojen tiedustelu-, taistelu-, ja tukitehtäviin 
mukaan luettuna rajaturvallisuustehtävät. 
Varusmieskurssille hakeudutaan erikoisjouk-
kohaun kautta. Valintakokeet järjestetään 
tammikuussa ja kurssi alkaa heinäkuussa.

Kolmipäiväinen valintakoe mittaa haki-
jan fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia erikois-
joukkokoulutukseen. Valintakokeen fyysi-
siin osatesteihin kuuluvat lihaskuntoa, kes-
tävyyttä ja maksimaalista hapenottokykyä, 
sekä hiihto- ja uintitaitoa mittaavat osuudet. 
Psykologiseen osuuteen kuuluu persoonalli-
suus- ja älykkyystestejä, sekä yksilö- ja ryh-
mähaastattelut. Valintakokeeseen hakeudu-
taan puolustusvoimien erikoisjoukkohaun 
kautta 6.12. mennessä. Vuosittain hakijoita 
on n. 300–350 ja valintakokeeseen kutsutaan 
n. 200 soveltuvinta. 

Erikoisrajajääkärikurssilla on vahva pai-
nopiste taistelukoulutuksessa ja tehtäväprofii-
leja tukevan osaamisen luomisessa. Keskeisiä 
koulutusaiheita ovat mm. Ase- ja ampuma-
koulutus, taistelukoulutus, tiedustelukoulutus 
ja rajaturvallisuuskoulutus. Toimintakykyko-
ulutus sisältää mm. fyysisen suorituskyvyn ke-
hittämistä, lähitaistelua, kamppailua, sekä sel-
viytymiskoulutusta. Kaikki erikoisrajajääkärit 
saavat vähintään aliupseerin johtajakoulutuk-
sen. Erikoiskoulutusjaksoon kuuluu eriytyviä 
kursseja, joilla kurssilaiset erikoistuvat mm. 
ase-, pioneeri-, lääkintä- ja viestiosaamisessa, 
sekä eri siirtymismenetelmien kuten maastos-
kootterin ja moottorikelkan käytössä.

Reserviupseerikoulutukseen valitut suo-
rittavat Utin jääkärirykmentin johtaman 
Reserviupseerikoulun erikoisjoukkolinjan, 
joka toteutetaan yhteistoiminnassa Lasku-

varjojääkärikomppanian, Erikoisrajajääkäri-
komppanian ja Sukelluskoulun kanssa.

Koulutusta ja erikoisrajajääkäreiden edis-
tymistä seurataan tasoa mittaavilla testeillä 
koko palveluksen ajan. Testit ovat nousujoh-
teisia ja niillä mitataan taistelijan motivaa-
tiota ja tahtoa, kenttäkelpoisuutta, taistelu-
kestävyyttä sekä oman aselajinsa osaamista. 
Yksi tärkeimmistä testeistä on erikoisrajajää-
kärin testi. Testin hyväksytysti suorittaneille 
taistelijoille myönnetään erikoisrajajääkärin 
näkyvimmät tunnukset, ruskea baretti sekä 
erikoiskoulutusmerkki. 

Erikoisrajajääkärikomppaniassa joukko-
ja johdetaan edestä. Erikoisjoukkotoimin-
ta on tyypillisesti korkeaa toimintakykyä 
vaativaa itsenäistä pienryhmätyöskentelyä 
haastavissa olosuhteissa. Henkilökunta kou-
luttautuu tehtäviinsä yksikön järjestämissä 
koulutustilaisuuksissa sekä sidosryhmien 
kursseilla, harjoituksissa ja muissa tehtävissä. 
Suunnitellulla ja säännöllisellä henkilökun-
nan koulutuksella mahdollistetaan tehokas, 
realistinen ja nykyaikainen asevelvollisten 
erikoisjoukkokoulutus Rajavartiolaitoksen 
vaativimpiin sodanajan tehtäviin.

Ilmavoimien jalkaväki – suojaa maanpuolustuksen 
kalleimpia resursseja ja taistelee vastustajan  

erikoisjoukkoja vastaan

Monelle voi olla yllätys, että jalkaväki on poikkeusoloissa ilmavoimien suurin 
aselaji. Ilmavoimien jalkaväkijoukkojen tehtävänä on suojata taistelutukikohtien 
toiminta ja kriittinen materiaali sekä estää vastustajan erikoisjoukkojen tiedus-
telu, maalittaminen ja maasta tapahtuva vaikuttaminen. Pääosa ilmavoimien 
poikkeusolojen taistelutukikohtien jalkaväkijoukoista koulutetaan Satakunnan ja 
Karjalan lennostojen Suojausyksiköissä. Ilmasotakoulu kouluttaa yksittäisiä suo-
jausjoukkueita ja vastaa suojausjoukkojen johtajien koulutuksesta (AUK+RUK). 
Lapin lennoston varusmiesten hallinnointi on Jääkäriprikaatin vastuulla.

Force protection keskitetyssä johdossa

Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä 
Satakunnan lennostoon Pirkkalaan sekä 
Karjalan lennostoon Rissalaan perustettiin 
uudet yksikkötyypit, suojausyksiköt. Uusi 
joukkoyksikköön rinnastettava yksikkö-
tyyppi kokosi aiemmin erillään lennoston 
organisaatiossa olleet suojauskomppanian 
sekä vartioston ja pelastusjoukkueen saman 

Kirjoittaja majuri Jani Miettinen palve-
lee Raja- ja merivartiokoulun koulutus-
toimistossa toimistoupseerin tehtävässä. Ilmavoimien jalkaväki suojaa maanpuolustuksen kalleimpia suorituskykyjä.

johtoportaan alaisuuteen. Suojauskomppa-
nia vastaa lennoston varusmieskoulutukses-
ta. Vartiosto ja pelastusjoukkue kuuluvat 
suojausyksikön alaiseen turvallisuusyksik-
köön. Uuden organisaation kehittämisen 
taustalla oli kokemukset ilmavoimien kan-
sainvälisen valmiusyksikön (FRDF SQN) 
kouluttamisesta ja evaluoinnista. Koke-
musten perusteella lentotukikohdan suo-
jaamiseen ja taistelukyvyn palauttamiseen 
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liittyvät toiminnot koottiin samaan jouk-
koon. Tästä toiminnallisuudesta käytettään 
ilmavoimissa kansainvälistä termiä ”FOR-
CE PROTECTION”. Suojausyksiköiden 
verrokkijoukkoja kansanvälisesti ovat mm. 
Iso-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien 
RAF Regiment, Saksan ilmavoimien Ob-
jektschutzregiment sekä Yhdysvaltojen ilma-
voimien Security Forces -joukot.  

Ilmavoimien suojauskomppanioiden 
käyttöperiaate poikkeaa puolustusvoimien 
muista vastaavista joukoista. Samassa taistelu-
tukikohdassa on useampi suojauskomppania, 
joita johdetaan keskitetysti yhden johtopor-
taan toimesta. Kiinteässä taistelutukikoh-
dassa kaikki jalkaväki- ja pioneerijoukot (ml 
pelastus ja suojelu) kuuluvat suojauspataljoo-
nan alaisuuteen. Suojauspataljoonan johto-
paikka (SUJOPA) vastaa tukikohdan maati-
lannekuvan muodostamisesta ja jakamisesta, 
maapuolustuksen yhteensovittamisesta ja 
johtamisesta sekä taistelukyvyn palautta-
misen johtamisesta. Keskeisiä taistelukyvyn 
palauttamiseen liittyviä toimintoja ovat mm 
pelastustoiminta, iskun jälkeinen tieduste-
lu sekä raivaaminen. Siirtyvää taistelutuki-
kohtaa puolustavien suojauskomppanioiden 
sekä pioneerijoukkojen johtamisesta vastaa 
taistelunjohtokeskuksen suojaamisen ryhmä 
(SUOJR-TJK).

Suojausjoukkojen taistelutapa
Monesti suojaaminen mielletään kulunval-
vonnaksi sekä kohteen vartioimiseksi. Nämä 
toiminnallisuudet eivät riitä ammattimaises-
ti toimivaa erikoisjoukkoa vastaan. Erikois-
joukkoja torjuvan joukon toiminta ei voi olla 
pelkästään puolustuksellista. Vastustajaa ei 
odoteta asfaltin reunalla, vaan se kaivetaan 
esiin syvältä metsästä.

Ilmavoimien suojausjoukkojen suori-
tuskyky perustuu vastustajan erikoisjouk-
koon verrattuna monikymmenkertaiseen 
miesylivoimaan sekä älykkääseen taisteluta-
paan. Ilmavoimien suojausjoukot toteuttavat 
tehtävänsä kohteen suojaus -periaatteen sijasta 
aluesuojaus -periaatteella. Vastustajan erikois-

joukkojen toiminta pyritään paljastamaan 
tiedustelulla jo kaukana tukikohdan ulko-
puolella.  Sisäkehää lähestyttäessä joukkojen 
tiheys kasvaa, vastustajalta kiistetään toimin-
tavapaus, sekä sen pääsy edullisiin maaston-
kohtiin estetään tai se pakotetaan väistymään. 
Sisäkehän läheisyyteen soluttautumaan pyr-
kivä vastustaja havaitaan ja torjutaan ennen 
kuin se pääsee tiedustelemaan, maalittamaan 
tai vaikuttamaan taistelutukikohdan kriittisiä 
kohteita vastaan. Havaittu vastustaja erikois-
joukko eristetään ja tuhotaan vastahyökkäyk-
sellä. Pataljoonan ja komppanioiden reser-
veillä reagoidaan vihollishavaintoihin sekä 
toimitaan aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi 
suorittaen mm alue-etsintöjä.

Passiivisen kulunvalvonnan ja vartioin-
nin sijasta ilmavoimien suojaustaktiikkaan 
sisältää monipuolisen aktiivisen keinovalikoi-
man. Taistelutukikohdan suojaamisen kes-
keisiä elementtejä ovat aktiivinen partiointi, 
tähystys ja kuulostelu, toimintatapojen epä-
säännöllinen vaihtaminen, reservien ylläpi-
täminen ja nopea reagointi sekä vastustajan 
aggressiivinen metsästäminen ja haastaminen 
taisteluun. Taistelutavan voi kuvata myös 
jääkiekkotermeillä seuraavasti: ”Vastustajan 
hyökkäykseen lähtöä karvataan syvällä vas-
tustajan omalla puolustusalueella. Keskialue 
sumputetaan tiiviillä viisikkopelillä. Vastustaja 
ei päästetä maalintekosektoriin, vaan peli ohja-
taan kulmiin. Vastustaja taklataan irti kiekosta 
ja peli käännetään nopeilla vastahyökkäyksillä”.

Erikoisjoukkojen torjunta edellyttää ky-
kyä ajatella epäkonventionaalisesti. Tämän 
vuoksi ilmavoimien suojausjoukkojen taiste-
lutapaa on kehitetty yhteistoiminnassa Utin 
jääkärirykmentin kanssa muun muassa har-
joitusyhteistyön kautta. Harjoitusyhteistyön 
myötä ilmavoimat kykenee tarjoamaan suo-
malaisille erikoisjoukoille haastavasti suo-
jatun toimintaympäristön, joka hyödyttää 
molempien osapuolten harjoitustavoitteita.

Varusmieskoulutus
Satakunnan ja Karjalan lennostojen suojaus-
komppaniat kouluttavat ilmavoimien taiste-

lutukikohtien suojausjoukkoja, jotka sijoite-
taan saapumiserittäin vuorotellen ilmavoimi-
en kaikkien joukko-osastojen poikkeusolojen 
joukkoihin. Pääosa miehistöstä palvelee 165 
vrk, mutta sotilaspoliisijoukkueiden miehistö 
palvelee 255 vrk.

Suojauskomppaniat koulutetaan KOU-
LUTUS 2020 -ohjelmaa mukaillen. Val-

miuden tehostamiseen suorituskykyihin 
liittyvä koulutus annetaan etupainoisesti 
koulutushaarajakson aikana. Sotilaspoliisi-
joukkueiden koulutus toteutetaan voiman-
käytön peruskurssia ja vartiopalvelusta lu-
kuun ottamatta suojausjoukkueiden kanssa 
saman sisältöisenä 165 vrk palvelevien kotiu-
tumiseen saakka.

Jalkaväkikoulutus on 
kovaa mutta kivaa. 
Yhteiset kokemukset 
kasvattavat ryhmä-
henkeä. Kuvassa 
suojausmiehiä koulu-
tushaaratutkinnossa.

Partio on saanut taistelukosketuksen. Satakunnan lennoston taisteluammunnat toteute-
taan Niinisalon Pohjankankaalla.
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Erikoiskoulutusjakson aikana koulute-
taan suojausjoukkojen taistelutapa ja suo-
ritetaan erikoiskurssit. Näitä ovat muun 
muassa partion johtaja-, taistelulähetti-, 
taistelupelastaja, tarkka-ampuja- sekä kone-
kivääriampujakurssit. Eritysesti partion joh-
tajien valintaa ja koulutukseen panostetaan, 
sillä valppaat ja oma-aloitteiset ”strategiset 
korpraalit” ratkaisevat erikoisjoukkojen tor-
junnan lopputuloksen. Ryhmän johtajat ja 
joukkueen johtavat suorittavat aliupseeri- 
ja reserviupseerikurssinsa Ilmasotakoulun 
koulutuspataljoonassa. Suojauskomppanian 
huollon taistelijat suorittavat erikoiskurssin-
sa Porin prikaatissa tai Kainuun prikaatissa.

Joukkokoulutusjaksolla harjaannutaan 
suojaustaktiikkaan ja yhteistoimintaan osa-
na suojauskomppaniaa sekä taistelutukikoh-
taa. Taisteluampumaharjoituksissa osaami-
nen testataan kovilla ampumatarvikkeilla 
taistelutavan mukaisissa ammunnoissa sekä 
räjäytysharjoituksissa.  Tukikohtaharjoituk-
sissa toimitaan komppaniakokoonpanossa 
oman kiinteän taistelutukikohdan suoja-
na. Tukikohtaharjoituksien maalitoimin-
ta järjestetään tyypillisesti vapaaehtoisena 

kertausharjoituksena, jossa vastustajan eri-
koisjoukon toimintaa mallintavat sissi- tai 
laskuvarjojääkärikoulutuksen saaneet aktii-
vireserviläiset.  

Ilmavoimien joukkojen päättöharjoitus 
(JPH) kokoaa saapumiserän kaikki ilmavoi-
mien varusmiehet Halliin, jossa harjoitel-
laan tukikohtataktiikkaa ja yhteistoimintaa 
osana siirtyvää taistelutukikohtaa. Lisäksi 
harjoitukseen osallistuvat maavoimien jouk-
ko-osastot, jotka joukkotuottavat ilmavoi-
mille huolto-, pioneeri-, pelastus- ja suoje-
lu- sekä ilmatorjuntajoukkoja. Vastustajan 
erikoisjoukkojen toimintaa harjoituksessa 
mallintaa yleensä Porin prikaatin tiedustelu-
komppania. JPH:ssa suojauskomppanioiden 
sekä muiden joukkojen osaaminen koulu-
tustaso mitataan. Arviointiin osallistuvat 
Ilmasotakoulun taistelukoulutuskeskuksen 
tehtävään koulutetut aktiivireserviläiset. 
Maalitoiminnan sekä koulutustason mittaa-
misen järjestelyjen vakiointi sekä aktiivire-
serviläisten pitkäjänteinen hyödyntäminen 
mahdollistavat hyvin saapumiserien vertai-
lun ja koulutuksen kehittämisen.

JPH:n ja suojausmiesten kotiutumisen 

jälkeen sotilaspoliisimiehistö jatkaa erikois-
tumista sodan ajan SPOL-taitoihin. Kou-
lutuksessa painotetaan mm vastatoimintaa, 
henkilösuojausta ja asutuskeskustaiste-
lua. SPOL-jakson päätteeksi ilmavoimien 
SPOL-joukkueet kootaan mittausharjoituk-
seen ennen kotiutumistaan. SPOL-mittaus-
harjoituksen järjestämisvastuu kiertää ilma-
voimien joukko-osastojen välillä. 255 vrk 
palvelevat sotilaspoliisit sijoitetaan samaan 
poikkeusolojen suojauskomppaniaan oman 
saapumiseränsä suojausmiehistön kanssa. 
Poikkeusolojen suojauskomppanioiden pääl-
liköillä on siten yksikköönsä sisäänrakennet-
tuna monipuolisemmin koulutettu sekä pa-
remmin reservitehtäviin ja vastatoimintaan 
soveltuva joukkue. Sotilaspoliisien pidempi 
palvelusaika mahdollistaa yhdessä kanta-
henkilökunnan kanssa myös valmiuden yllä-
pitämisen saapumiserävaihtojen yhteydessä.

Lopuksi
Ilmavoimien hävittäjäkalusto on maanpuo-
lustuksen rahallisesti kallein suorituskyky. 
Hävittäjäkaluston menettäminen olisi suo-
raan pois yhteiskunnan ja muiden puolus-
tushaarojen ilmasuojasta sekä puolustusvoi-
mien yhteisestä vaikuttamisesta. Hävittäjät 
ovat maassa suurimman osan ajasta. Niiden 
suojaaminen on ilmavoimien jalkaväen pää-
tehtävä. Ilmavoimien jalkaväen kehittä-
miseen ja varustamiseen on siis satsattava 
jatkossakin. Tämä tarkoittaa muun muassa 
harjoitusampumatarvikkeiden määrän tur-

vaamista sekä sotavarustemateriaalin kehit-
tämistä. 

Vastustaja ei tiedä ilmavoimien tais-
telutukikohdan ja aluevastuussa olevan 
paikallispataljoonan kartalle piirrettyä vä-
lirajaa. Paikallispataljoonan alueelle tukeu-
tuva vastustajan erikoisjoukko voi toimia 
seuraavana päivänä ilmavoimien kohteita 
vastaan tai päinvastoin. Tämän vuoksi vas-
taerikoisjoukkotoiminta on ymmärrettävänä 
puolustushaarojen välisenä yhteistoiminta; 
”JOINT:ina”.   

   

Satakunnan lennoston varusmiehiä rakennetun alueen taisteluammunnassa.

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Janne Rautakorpi palvelee Satakunnan 

lennoston suojausyksikön päällikön  
tehtävässä.
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Vapaaehtoinen koulutus paikallispataljoonien  
valmiuden rakentamisessa

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) toimii sotilaalliseen valmiuteen liittyvässä 
koulutuksessa puolustusvoimien strategisena kumppanina. Uuden vapaaehtoisesta 
maanpuolustuskoulutuksesta annetun lain yhtenä johtavana ajatuksena on koulu-
tuksen täysipainoinen hyödyntäminen paikallispataljoonien valmiuden rakentami-
sessa ja kehittämisessä. MPK on panostanut viimeiset vuodet paikallispataljoonien 
koulutukseen ja nyt olemme saamassa tähän myös tervetulleita lisäresursseja.

Puolustusvoimauudistuksessa vuonna 2015 otettiin vahvasti huomioon vapaaeh-
toinen maanpuolustus. MPK:lle nähtiin olevan merkittävä rooli sekä paikallispa-
taljoonien henkilöstön rekrytoijana että kouluttajana. Keskeinen yhteistoimintata-
homme ovat puolustusvoimien aluetoimistot.

Paikallispataljoonat
Jo olemassa olevien maakuntakomppanioi-
den jatkoksi perustettiin paikallispataljoo-
nat vahvistamaan paikallispuolustusta ja 
maakuntien yleistä kriisivalmiutta. Paikal-
lispataljooniin voi kuulua maakuntakomp-
panioita, sotilaspoliisi- ja suojausyksiköitä, 
perustamiskeskuksia sekä muita joukkoja. 

Paikallisjoukkojen päätehtävät ovat 
joukkojen perustaminen ja koulutus, koh-
teiden suojaus, tiedustelu, opastaminen, et-

vaatimusten perusteella. 
Puolustusministeriö on 
kohdentamassa vapaa-
ehtoiseen maanpuolus-
tuskoulutukseen hen-
kilöstövoimavaroja sekä 
aluetoimistoihin että 
MPK:lle.  MPK:n orga-
nisaatioon tulee uusina 
tehtävinä valmiuspäälli-
köt. He ovat keskeinen 
linkki puolustusvoimien 
ja MPK:n välillä. Val-
miuspäälliköt vastaa-
vat siitä, että MPK:n 
sotilaallisia valmiuksia 
palveleva koulutus on 
aluetoimiston ohjauksen mukaista. Valmius-
päälliköiden tehtäviin kuuluu reserviläisten 
rekrytointi paikallisjoukkoihin. He vastaavat 
siitä, että MPK:n toiminnassa pätevöityneitä 
reserviläisiä käytetään kouluttajatehtävissä 
puolustusvoimien vapaaehtoisissa- ja kertaus-
harjoituksissa.

Paikallisjoukkojen koulutus
Aluetoimistot käyttävät MPK:n kursseja pai-
kallispataljoonien osaamisen kehittämiseen. 
Koulutuksen painopisteenä ovat olleet tähän 
asti maakuntakomppaniat, mutta koulutusta 
tullaan lisäämään kaikille paikallispataljoo-
nan osille. Paikallispataljooniin sijoitetuille 
reserviläisille on tarjolla vuosittain lukuisia 
harjoituksia, joissa kehitetään yksilö-, ryh-
mä- ja aselajitaitoja. Keskeisiä aiheita ovat 
ase- ja ampumakoulutus, taistelukoulutus, 
asutuskeskustaistelu sekä tehtäväkohtaiset 
harjoitukset esimerkiksi perustamiskeskus-
ten henkilöstölle.

MPK:lle ollaankin antamassa keskeistä 
roolia perustamisen koulutuksessa. Reser-
viläisten motivaatiota ja mahdollisuuksia 
osallistua harjoituksiin on lisännyt se, että 
puolustusvoimat on kustantanut paikallis-
pataljoonien reserviläisten osallistumismak-
suja MPK:n kursseilla.

Erityisesti maavoimat on panostanut 
MPK:n kouluttajakoulutukseen. Tällä on 
mahdollistettu MPK:n aselajikoulutusoh-
jelmien mukaisten kurssien jalkauttaminen 
ja kyvykkäiden reserviläisten kouluttami-
nen. Nousujohteinen koulutus kiinnostaa 
yhä useampia ja mahdollistaa myös aiempaa 
haastavammat tehtävät. Puolustusvoimien 
hyväksymiä eri puolustushaarojen ja asela-
jien koulutusohjelmia on suunnitteilla lähes 
40, joista valtaosa palvelee maavoimien ja 
paikallisjoukkojen koulutusta.

MPK:n koulutukselle on laatuvaatimuk-
set ja arviointikriteerit. Koulutusta arvioi-
daan kursseilla sekä alueellisissa ja valtakun-
nallisissa auditoinneissa. Kehittämistarpeita 
on tunnistettu ja parhaita käytäntöjä jaettu.

Puolustusvoimat kehittää paikallispuo-
lustusharjoituksiaan. Niissä hyödynnetään 
MPK:n sitoutuneita kouluttajia koulutus-
tehtävissä ja maaliosastoissa. Mahdollisuuk-
sien mukaan tullaan myös kolmannen sek-
torin ns. kotiseutuharjoituksia kytkemään 
paikallispuolustusharjoitusten kanssa sa-
maan kehykseen.

Valmiutta korostetaan
Viimeisinä vuosina valmiuden merkitystä 
on korostettu kaikissa yhteyksissä. MPK on 

sintä ja pelastus. Muita tehtäviä voivat olla 
sivustojen suojaus, maahanlaskun torjunta 
ja rajoittaminen, hajautettu taistelu, erikois-
joukkojen vastainen toiminta sekä muiden 
viranomaisten tukeminen.

MPK:n ja aluetoimistojen yhteistyö
Puolustusvoimien aluetoimistot ovat kes-
keisessä asemassa paikallisjoukkojen koulu-
tuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ne 
asettavat tavoitteet, järjestävät tuen ja kutsu-

vat reserviläiset koulu-
tukseen. MPK on osal-
listunut paikallisjouk-
kojen koulutukseen jär-
jestämällä vapaaehtoisia 
harjoituksia ja kursseja 
aluetoimistojen esitysten 
mukaisesti. Toiminta on 
todettu kustannustehok-
kaaksi ja nyt luvatut lisä-
resurssit mahdollistavat 
koulutuksen nousujoh-
teisuuden myös jatkossa.

Uuden lain mukai-
sesti aluetoimistot oh-
jaavat jatkossa MPK:n 
koulutusta operatiivisten 
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ensisijaisesti koulutusor-
ganisaatio, joten sen roo-
li valmiuden ylläpidossa 
liittyy ennen kaikkea 
osaamisen ja suoritusky-
vyn kehittämiseen jo 
normaalioloissa. MPK:lla 
on tehtäviä joukkojen pe-
rustamisen tukemisessa 
ja perustamisenaikaisessa 
koulutuksessa. MPK pys-
tyy myös antamaan tukea 
siviiliviranomaisille poik-
keusoloissa. 

MPK tukee puolus-
tusvoimien valmiutta ja 
suorituskykyä parhaiten koulutuksella, joka 
voidaan räätälöidä paikallispataljoonien ja 
alueellisten joukkojen nopeimmin perustet-
taville perusyksiköille. Jo normaalioloissa ta-
pahtuva paikallisjoukkojen johto-, avain- ja 
erikoishenkilöiden osallistuminen MPK:n 
kursseille harjoitusten johtajina, kurssinjoh-
tajina, kurssivääpeleinä ja kouluttajina yllä-
pitää osaamista ja valmiutta. Huomioitavaa 
on myös se, että MPK:n koulutuksen avulla 
reserviläiset voivat ylläpitää ja hankkia puo-
lustusvoimien lisenssejä kuten ajokortteja 
mahdollistaen näin osaltaan nopean toimin-
nan käynnistämisen.

MPK:n koulutusvolyymit ovat lähes 
kaksikertaistuneet vajaassa kymmenessä 
vuodessa, vaikka taloudelliset resurssit eivät 
ole kehittyneet juuri lainkaan. Uudistuksen 
myötä kasvavilla resursseilla MPK:lla on 
kyky lisätä ja kehittää koulutusta puolustus-
voimien tarpeita vastaavasti. Riittävät resurs-
sit mahdollistavat vastaamisen puolustusvoi-
mien määrällisiin ja laadullisiin tarpeisiin. 

MPK:lla on käytössään motivoituneet ja 
ammattitaitoiset kouluttajat, joiden johta-
milla kursseilla tuotamme tehokkaasti mää-
rä, laatua ja suorituskykyä – Turvallisuutta 
yhdessä!

Jalkaväen säätiön kunniapuheenjohtajat  
ja -jäsenet

Kunniapuheenjohtajat:
Jalkaväenkenraali Erik Heinrichs 1958–1965
Jalkaväenkenraali Armas Eino Martola 1973–1986
Eversti Sakari Rusama 1997–2009
Kenraalimajuri Kalevi Sarva 1997–2007
Kenraaliluutnantti Raimo Viita 1997–
Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 2007–
Kenraaliluutnantti Vesa Kämäri 2017–

Kunniajäsenet
Jalkaväenkenraali Sakari Simelius 1966–1985
Eversti Valo Nihtilä 1967–1973
Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth 1997–2004
Puheenjohtaja Maire Pöyhönen 1997–2007
Eversti Purmo Saarikoski 2007–2015
Eversti Pertti Vuolento 2007–
Eversti Kari Kokkonen 2017

Jalkaväen säätiön valtuuskunnan ja  
hallintoneuvoston puheenjohtajat

Valtuuskunnan ja hallintoneuvoston puheenjohtajat
Kenraaliluutnantti Armas Eino Martola 1956–1973
Kenraaliluutnantti Veikko Koppinen 1973–1976
Kenraaliluutnantti Unto Matikainen 1976–1980
Kenraalimajuri Kalevi Sarva 1980–1988
Kenraaliluutnantti Raimo Viita 1988–1996
Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 1996–2004
Kenraaliluutnantti Vesa Kämäri 2004–2014
Kenraaliluutnantti Vesa Tynkkynen 2014–2015
Kenraaliluutnantti Juha-Pekka Liikola 2015–Kirjoittaja komentaja evp Matti Eskola 

toimii Hämeen maanpuolustuspiirin  
piiripäällikkönä.

Kirjoittaja eversti evp Petri Kosonen 
toimii Lounais-Suomen maan-

puolustuspiirin piiripäällikkönä.
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Jalkaväen säätiön hallituksen puheen- 
johtajat ja varapuheenjohtajat

Hallituksen puheenjohtajat
Eversti Valo Nihtilä 1956–1967
Eversti Niilo Riuttala 1967–1973
Eversti Vilho Tervasmäki 1973–1976
Eversti Sakari Rusama 1976–1988
Eversti Purmo Saarikoski 1988–1995
Eversti Pertti Vuolento 1995–2002
Eversti Kaarle Ruutu 2002–2005
Eversti Kari Kokkonen 2005–2013
Eversti Vesa Tervo 2013–2016
Eversti Jari Kytölä 2016–

Hallituksen varapuheenjohtajat
Everstiluutnantti Kalle Karttunen 1956–1962
Eversti Mikko Sisto 1962–1963
Eversti Erkki Setälä 1963–1964
Eversti Otto Erkki Ylirisku 1964–1966
Eversti Paavo Junttila 1966–1972
Everstiluutnantti llkka Halonen 1972–1975
Everstiluutnantti Markku Salonen 1975–1980
Everstiluutnantti Heikki Koskelo 1980–1983
Everstiluutnantti Pertti Vuolento 1983–1989
Everstiluutnantti Kari Hietanen 1989–1991
Everstiluutnantti Osmo Kiiskinen 1991–1994
Everstiluutnantti Risto Muurman 1994–1999
Everstiluutnantti Eero Lauri 1999–2001
Everstiluutnantti Timo Mustaniemi 2001–2004
Everstiluutnantti Jukka Valkeajärvi 2004–2005
Everstiluutnantti Pekka Saariaho 2005–2006
Everstiluutnantti Jyrki Kaiponen 2007–2008
Everstiluutnantti Asko Muhonen 2008–2010
Everstiluutnantti Kaarle Törrönen 2010–2012
Everstiluutnantti Kari Nisula 2012–2014
Everstiluutnantti Asko Kopra 2014–2016
Everstiluutnantti Ari Laaksonen 2016–2017
Everstiluutnantti Juhana Skyttä 2017–2018
Everstiluutnantti Vesa Volanen 2018–

Jalkaväen säätiön hallituksen sihteerit,  
rahastonhoitajat ja jalkaväkimuseon johtajat

Hallituksen sihteerit
Majuri Simo Sirkkanen 1956–1958
Majuri Pentti Multanen 1958
Majuri Leo Saressalo 1959–1961
Kapteeni Jukka Suviniemi 1961–1962
Kapteeni Sakari Annala 1962–1964
Majuri Raimo Katona 1964–1967
Kapteeni Martti Keskitalo 1967–1973
Majuri Hannu Särkiö 1973–1974
Kapteeni Seppo Tanskanen 1974–1976
Majuri Markku Hämäläinen 1976–1978
Majuri Eero Riuttala 1978–1981
Kapteeni Lauri Jokinen 1981–1985
Kapteeni Asko Kohvakka 1985–1987
Majuri Risto Muurman 1987–1990
Majuri Esa Pulkkinen 1990–1993
Majuri Ari Parkkola 1993–1996
Majuri Heikki Välivehmas 1996–1997
Majuri Martti Koivula 1997–2000
Majuri Kari Nisula 2000–2005
Majuri Asko Kopra 2005–2006
Eversti Markku Manninen 2006–2013
Everstiluutnantti Kari Sainio 2013–

Säätiön rahastonhoitajat
Osastosihteeri P Kandelin 1962–1972
Ylipursimies M Purhonen 1972–1978
Luutnantti P Hautala 1979–1980
Kirjanpitäjä E Pyyne 1980–1981
Yo-merkonomi Katariina Ruponen 1981–1985
Sihteeri Tarja Takala 1985–2014
Tilipalvelu Rantalainen Oy 2014-2015
Nordea säätiöpalvelut 2016
Premium Group 2017–
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Jalkaväkimuseon johtajat
Everstiluutnantti Aimo Metso 1981–1988
Everstiluutnantti Kalevi Salovaara 1988–2001
Everstiluutnantti Reijo Mäkeläinen 2001–2007
FM Janne Pajunen 2007–2016
Eversti Markku Riittinen 2016–

Jalkaväen säätiön naistoimikunnan  
puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja  
toimihenkilöt

Puheenjohtajat
Maire Pöyhönen 1974–1997
Lea Vanonen 1997–2008
Anna-Maija Muromaa 2009
Heidi Aho 2010–2020

Varapuheenjohtajat
Eija Matikainen 1974–1987
Lea Vanonen 1987–1997
Veronica Aho 1997–2002
Anna-Maija Muromaa 2002–2009
Marja-Liisa Komulainen 2009–2017

Sihteerit
Maija-Liisa Halonen 1974–1975
Marita Salonen 1975–1976
Irma Autti 1976–2008
ei nimettyä sihteeriä 2008–2011
Pirkko Niemi 2011–2015
ei nimettyä sihteeriä 2015–

Rahastonhoitajat
Pirkko Väänänen 1976–2004
Kirsti Muhonen 2004–2012
2012 alkaen on puheenjohtaja hoitanut
rahastonhoitajan tehtävät

Jalkaväen säätiön hallintoneuvoston  
jäsenet 2020

Kenraalimajuri (evp) Juha-Pekka Liikola (puheenjohtaja)
Kenraaliluutnantti (evp) Ilkka Aspara
Lakiasiainjohtaja Hans Harri Christensen
Hallituksen puheenjohtaja Bernt Ehrnrooth
Toimitusjohtaja Heikki Juhani Elomaa
Kaupunginjohtaja Timo Antero Halonen
Kenraaliluutnantti Petri Hulkko
Teollisuusneuvos Kari Kallonen
Kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaara (RVL)
Toimitusjohtaja Timo Leppänen
Toimitusjohtaja Pauli Mikkola
Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen 
Prikaatikenraali (evp) Jukka Ojala
Eversti Rainer Peltoniemi (varapuheenjohtaja)
Varatoimitusjohtaja Jukka Antero Perttula
Toimitusjohtaja Jarmo Puputti

Jalkaväen säätiön hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenet toimintakaudella 2008–2020
Valtiotieteen maisteri Juhani Autti 1970–2008
Eversti Juhani Heinonen 2004–2012
Professori Kari Heiskanen 2004–2015
Eversti Risto Muurman 1995–2014
Eversti Timo Lehtonen 2008–2014
Eversti Vesa Tervo 2012–2013
Toimitusjohtaja Veli- Heikki Saari 2013–
Eversti Hannu Liimatta 2014–2017
Eversti Markku Manninen 2014–
Toimitusjohtaja Juha Sarsama 2016–
Asianajaja Antti Hannula 2017–
Everstiluutnantti Martti Koivula 2017–
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Jalkaväen säätiön vuosina 2007–2019  
palkitsemat jalkaväkikouluttajat

2007 Kapteeni Juha Martiskainen MPKK
 Yliluutnantti Heikki Tiainen UTJR
2009  Majuri Kari Anttila RUK
 Kapteeni Teijo Heinonen PORPR
2011  Yliluutnantti Tapio Kiiskinen P-KR
 Luutnantti Arno Huhtilainen KAARTJR
2013  Kapteeni Jari Kokkonen PKARPR
 Kapteeni Jarmo Keskitalo PSPR
 Ylikersantti Thor-Erich Wiksten UUDPR
2015  Kapteeni Antti Parviainen PORPR
 Yliluutnantti Jari Pylkkänen KAIPR
 Vääpeli Timo Kallio JPR
2017 Kapteeni Jukka Sahinoja KAIPR
 Yliluutnantti Petteri Halme PORPR
 Ylikersantti Oskari Kaasinen MAASK
2019 Yliluutnantti Joni Hurppu RMVK
 Yliluutnantti Akseli Ruoranen MAASK
 Ylikersantti Tommi Kuntsi PE

Jalkaväen säätiön palkitsemat  
jalkaväen kehittäjät

2010 Kapteeni Antti Uljas KARPR
 Yliluutnantti Toni Sulasalmi JPR
 Kersantti Dennis Blomqvist UUDPR
2012 Majuri Juha-Matti Honkela MAAVE
2014  Kapteeni Pekka Määttänen KAARTJR
2016  Kapteeni Tomi Kalliosaari MAASK
2018  Kapteeni Pertti Kainulainen MAASK
 Insinööri Ilkka Ahokas PVTUTKL

Jalkaväen tarkastajat

Kenraaliluutnantti (1927 alk. jalkaväenkenraali) Ernst Löfström 19.4.1919–8.6.1928
Eversti (1930 kenraalimajuri ja 1935 kenraaliluutnantti) Hugo Österman  
 9.6.1928–12.1.1933, 1941–, 1944–1946
Kenraali Aarne Sihvo 1.2.1933–1.6.1934
Jääkärikenraalimajuri Aarne Heikinheimo 25.8.1934–24.1.1938
Jääkärikenraalimajuri (myöh. jalkaväenkenraali) Erik Heinrichs 11.2.1938–16.5.1940
Kenraaliluutnantti (1948 jalkaväenkenraali) Taavetti Laatikainen 28.6.1946–27.7.1948
Kenraalimajuri (1951 kenraaliluutnantti, 1955 jalkaväenkenraali) Kustaa Tapola  
 28.7.1948–29.3.1955
Kenraaliluutnantti Sakari Simelius 30.3.1955–29.10.1959
Kenraaliluutnantti Arvi Kurenmaa 13.11.1959–17.11.1960
Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa 18.11.1960–19.7.1966
Kenraalimajuri Otto Ylirisku 19.7.1966–31.3.1970
Kenraalimajuri Erkki Setälä 1.4.1970–5.7.1971
Kenraalimajuri Pentti Multanen 5.7.1971–12.12.1973
Kenraalimajuri Jukka Pajula 13.12.1973–11.4.1976
Kenraalimajuri Kalevi Sarva 12.4.1976–1.12.1979
Kenraalimajuri Raimo Viita 2.12.1979–30.9.1980
Kenraalimajuri Raimo Katona 1.10.1980–10.12.1984
Kenraalimajuri (myöh. kenraaliluutnantti) Tuomo Tuominen 10.12.1984–31.1.1988
Kenraalimajuri (myöh. kenraaliluutnantti) Matti Kopra 1.2.1988–30.9.1990
Kenraalimajuri (myöh. kenraaliluutnantti) Ilkka Ilmola 1.10.1990–31.12.1992
Eversti Antero Leirimaa 1.1.1993–31.12.1996
Eversti Osmo Kiiskinen 1997–1999
Eversti (2000 prikaatikenraali) Jaakko Koskela 1.8.1999–31.12.2000
Eversti Hannu Toivonen 1.3.2001–30.11.2002
Eversti (myöh. kenraaliluutnantti) Mika Peltonen 1.12.2002–31.12.2004
Eversti Markku Lainevirta 1.1.–31.7.2005
Eversti (myöh. kenraaliluutnantti) Seppo Toivonen 1.8.2005–31.7.2007
Eversti Ilkka Pitkänen 1.8.–31.12.2007–31.5.2009
Everstiluutnantti (2012 eversti) Asko Muhonen 1.6.2009–30.9.2009
Eversti Ville Hyvärinen 1.10.2009–31.12.2011
Eversti Jukka Valkeajärvi 1.1.2012–31.7.2016
Eversti Heikki Taavitsainen 1.8.2016–31.12.2017
Eversti Rainer Peltoniemi 1.1.2018–
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