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KIITOS 
Jalkaväen Säätiön hallitus lausuu parhaim
mat kiitoksensa kaikille säätiön toimintaa 
tukeneille yhdistyksille, liikelaitoksille ja yk
sityisille henkilöille. Säätiön hallitus tulkit
see lahjoituksenne luottamuksenne osoituk
seksi suomalaiselle jalkaväelle - suoma
laiselle jalkaväkimiehelle - ja rohkenee va
kuuttaa, että nykypäivän jalkaväkimies ei 
säästä vaivojaan pyrkiessään olemaan luot
tamuksenne arvoinen. 

s 



6 

YLEISESIKUNNAN TERVEHDYS 

Jalkaväen asema pääaselajina ei ole muut
tunut huolimatta nykyaikaisen sotateknii
kan kehityksestä. Suomalaisiin olo.,uhteisiin 
kehitetty alueellinen puolustustaistelu ra
kentuu keskeisesti jalkaväen varaan ja aset
taa suuret vaatimukset yksityisen sotilaan 
taistelutaidolle. Jall(aväen asema on osoit
tautunut ratkaisevaksi myös kaikissa vii
meisinä vuosikymmeninä käydyissä sodis
sa. 

Taistelu asettaa nykyään erittäin kovia ja 
monipuolisia niin ruumiillisia kuin henkisiä 
vaatimuksia jalkaväen sotilaalle. Hänen on 
monenlaisten, kehittyneitten aseiden hallin
nan lisäksi kyettävä oma-aloitteisesti taiste
lemaan jopa eristettynä ilman säännöllistä 
huoltoa vain toimintaohjeiden perusteella. 
Tämä koskee erityisesti pienehköjä erillis
osastoja sekä joskus myös yksittäistä taiste
lijaa. 

Koulutusaikamme on lyhyt, mutta suo
malaisen kyky sopeutua vaikeisiin olosuh
teisiin ja oma-aloitteisuus korvaavat osaksi 
koulutuksen kun tehtävä on selkeä ja jo-

kaisen ymmärrettävissä. Tähän on nimen
omaan johtajakoulutuksessa pyrittävä. 

Jalkaväki on aselajina monipuolistunut. 
Tämä koskee erityisesti laskuvarjo-, 
panssari- ja rannikkojääkäreitä. Nämä eri
koiskoulutetut miehet ovat kuitenkin varsin 
vähälukuiset. Raskaimman taakan joutuu 
edelleenkin kantamaan tavallinen jalkavä
kisotilas, jonka taito ja kestävyys ratkaisee 
taistelun kulun. Hänen koulutukseensa, suo
rituskykyynsä ja varustukseensa on jatku
vasti kiinnitettävä erityistä huomiota. Tä
hän onkin nyt olemassa hyvät edellytykset, 
kun lähinnä kevyen aseistuksen osalta on 
luotu tyydyttävä pohja. 

Yleisesikuntapäällikkö 
Kenraaliluutnantti 
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JALKAVÄEN 
SÄÄTIÖ 

Kunniajäsen, jalkaväenkenraali Sakari Simelius 
Kunniapuheenjohtaja, kenraaliluutnantti A E Martola 

Valtuuskunta: 

puheenjohtaja 
varapuheenjoht 

Jäsenet: 

johtaja 
sotilasmestari 
kenraalimajuri 
professori 
pankinjohtaja 
kauppaneuvos 
kenraaliluutnantti 
kenraaliluutnantti 
kenraaliluutnantti 
vuorineuvos 
kenraaliluutnantti 
maanviljelysneuvos 
pääjohtaja 
eversti 
eversti 
kenraaliluutnantti 
varatuomari 
varatuomari 
kauppaneuvos 
kansleri 
johtaja 
kenraaliluutnantti 
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kenrl V Koppinen 
kenrm J Pajula 

AAhola 
M A ulasvuori 
B Backström 
J Gallen 
P Hetemäki 
E Hukkataival 
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0 Korhonen 
A Maunula 
M Melamies 
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F Pettersson 
N Riuttala 
S Rusama 
E Setälä 
A Stenvall 
Lauri KJ Tukiainen 
K A Vakkuri 
K Waris 
A Virkkunen 
0 E Ylirisku 

Hallitus: 

puheenjohtaja ev V Tervasmäki 
varapuheenjoht evl M Salonen 

Jäsenet: 

varatuomari 
pääsihteeri 
pankinjohtaja 
eversti 

Sihteeri: 
Majuri 

U Aaltonen 
J Autti 
P Linnavirta 
T Sutela 

S Tanskanen 

Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki 
ja toiminta-alueena koko valtakunnan alue. 

Säätiön osoite: 
Et Makasiinikatu 8 C 
00130 HELSINKI 13 

Postisiirtotili 6582-5 

Pankit: 
KOP, Kasarmikatu 19, Helsinki 
SYP, Eteläranta 10,, Helsinki 

Jalkaväen Säätiö on vajaan kahden vuoden 
kuluttua toiminut kaksikymmentä vuotta. 

Varsin vaatimattomasta 100 000 vmk:n 
(1 000 mk) alkupääomasta huolimatta on 
tärkeimmiksi katsotut toimintamuodot -
ansioituneimpien jalkaväkimiesten palkitse
minen ja vuosikirjan julkaiseminen - kyetty 
toteuttamaan. Tämä on ollut mahdollista 
vain meitä eri tavoin tukeneiden yhdistys
ten, liikelaitosten ja yksityisten henkilöiden 
avulla, joille säätiön nykyiset hallintoelimet 
osoittavat kunnioittavan kiitoksensa. 

Tänä päivänä liikeyrityksiin eri tahoilta 
kohdistuva tukipyyntöjen paine on kuiten
kin varsin suuri, mistä säätiölle ymmärrettä
västi on seurauksena epävarmuus edes ny
kyisessä laajuudessa tapahtuvaan toimin
taan tarvittavien varojen saamisesta. Näin 
ollen pyritään säätiön pääomaa 20-vuotis
juhlapäivään liittyen korottamaan siinä 
määrin, että vuosittaisista tukipyynnöistä 
voitaisiin kokonaan luopua. Tässä tarkoi
tuksessa on jo käännytty ja tullaan käänty
mään lähinnä maamme johtavien yritysten 
puoleen ensisijassa kertaluonteisten lahjoi
tusten saamiseksi. Tämän kirjan ilmesty
miseen mennessä ovat keräykseemme jo 
osallistuneet 

KAUKOMARKKINAT OY 
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
RAKENNUSTOIMISTO A PUOLI
MATKA OY 
HELSINGIN OSAKEP ANKKI 
OY SCAN-AUTO AB 
ISKU OY 
MATTINEN & NIEMELÄ OY 
KESKO OY 
ULKOMAINOS OY 
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KES
KUSKUNT A 
KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUS
YHTIÖ SUOMI-SALAMA sekä 
ORION-YHTYMÄ OY, 

joille säätiön hallitus tässä yhteydessä esit
tää vilpittömän kiitoksensa. 

Keräyksestämme, joka jatkuu säätiön 
20-vuotisjuhlaan 1977 saakka, antavat lisä
tietoja säätiön hallituksen jäsenet ja sihteeri. 

Säätiön hallintoelimissä nyt toimivien toi
veena on, että pääaselajimme ja samalla 
paljolti koko maanpuolustuksemme hyväksi 
tapahtuvalle säätiön työlle kyettäisiin nyt 
luomaan entistä paremmat lähtökohdat tu
leviksi vuosikymmeniksi. 

Kanttiinien Hankintakeskus Oy 

Sotilaskotien erikoisliike 
Kuninkaankatu 26 Kuopio 
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖN NAISTOIMIKUNTA 

Maanpuolustus jää usein enemmän miesten 
kuin naisten asiaksi. Suurelta osin naisten 
tiedot ja kokemukset tämän päivän maan
puolustuksesta jäävät etäisiksi ja jopa vää
ristyneiksi. Tältä pohjalta me naiset läksim
me liikkeelle tukeaksemme omalta osaltam
me maanpuolustusta. 

Syyskuussa 1974 kokoontui Helsingissä 
useita jalkaväen upseerien ja toimi
upseerien niin vakinaisessa palveluksessa 
olevien kuin reserviin kuuluvien rouvia kes
kustelemaan mahdollisuuksista tukea Jalka-

-< j)ft' 

väen säätiötä. Kaikki kokoukseen osallis
tuneet suhtautuivat myönteisesti toiminnan 
aloittamiseen, joten asiaa päätettiin kehittää 
edelleen. Näin syntyi Jalkaväen säätiön pii
riin rekisteröimätön naistoimikunta, jonka 
puheenjohtajaksi valittiin Maire Pöyhönen 
ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Maija-Liisa 
Halonen. Viimemainitun muutettua pois 
Helsingistä valittiin uudeksi sihteeriksi Ma
rita Salonen, varapuheenjohtajaksi Eija Ma
tikainen sekä rahastonhoitajaksi Pirkko 
Väänänen. 

Naistoimikunnan puheenjohtaja Maire Pöyhönen (vas) ja sihteeri Marita Salonen. 

Tavoitteeksi kiteytyi 
- maanpuolustustahdon herättäminen ja 

voimistaminen sekä 
- maanpuolustuksen tukeminen pääasela

jin, jalkaväen piirissä. 
Toimintaa ei luonnollisesti vuoteen mah

du kovin paljon. Syksyllä 1974 oli loppuun
myyty teatterinäytös Kansallisteatterissa 
sekä keväällä 1975 kevätkonsertti Kata
janokan Kasinolla. Näistä saatujen tulojen 
sekä lahjoitusten ansiosta olemme melko 
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vankalla taloudellisella pohjalla päässeet al
kuun. 

Toimintaan osallistuvien henkilöiden 
määrä on kasvanut ja innostus asiaa koh
taan on lisääntynyt. Suunnitelmissamme on 
järjestää lähitulevaisuudessa ainakin kaksi 
tilaisuutta. 

Näin me yritämme osaltamme saada mu
kaan niitä henkilöitä, joiden perusasenne 
maanpuolustukseen on myönteinen, tuke
maan jalkaväen toimintaa. 

Seuraavat kunnat tervehtivät 
maanpuolustusväkeä 

,, Ekenäs stad - Tammisaaren kaupunki 

PIETARSAAREN KAUPUNKI 

JAKOBSTAD STAD 

Lahti - teollisuuden ja kaupan kaupunki 

Mikkelin kaupunki 

Savonlinnan kaupunki 

Nurmeksen kaupunki 

Jämsä n 
kauppala 

11 



12 

Lapuan 
kauppala 

Valkealan kunta 

Lappeenrannan 
kaupunki 

- hyvän painojäljen muovipakkauksia -
Osoite: 33730 Tampere 73 • Puhelin: 931 • 64 53 33. 

Helsingin myyntikonttori : Pohj. Hesperiankatu 3 B. 
00260 Helsinki 26 • Puhelin: 90 • 49 05 41 , 49 07 41. 

w SUOMEN VÄRI· 
J A V:E R N I SSAT EHDAS OY. 

Yleisesikuntaeversti Tauno K u osa 

MODERNI JALKAVÄKI JA SEN 
KEHITYSNÄKYMIÄ VUODEN 1973 
LÄHI-IDÄN SODAN VALOSSA 

Tutkittaessa jalkaväen osuutta nykyai
kaisessa sodankäynnissä vuoden 1973 loka
kuun Lähi-idän sodan valossa on heti en
simmäiseksi todettava, ettei tämän sodan 
kokemuksista voida tehdä täysin yleispäte
viä päätelmiä. Taistelualueiden maasto sa
moin kuin eräät muutkin toimintaan vaikut
taneet tekijät poikkeavat näet hyvin suures
ti esimerkiksi eurooppalaisista oloista. 
Toisaalta tämän sodan kokemukset ovat 
yleispätevämpiä kuin ensi näkemältä saat
taisi ajatella. Asianmukaisin varauksin niis
tä voidaan siten saada hyödyllistä oppia 
myös meidän olosuhteitamme silmälläpitä
en. 

Aluksi muutama sana sotanäyttämöstä 
sekä tämän sodan luonteesta. Egyptin ja Is
raelin armeijoiden taistelut käytiin Suezin 
kanavan molemmin puolin leviävällä 
erämaa-alueella, jossa panssarijoukot voi
vat liikkua käytännöllisesti katsoen kaikki
alla. Vain korkeat ja jyrkät hiekka
harjanteet sekä paikkapaikoin esiintyvät sy
vät pehmeän hiekan kerrostumat rajoit
tavat panssarivaunujen liikkumismah
dollisuuksia. Jalkaväki oli tällä sotanäyt
tämöllä täysin suojaton, jos se ei ol
lut ehtinyt rakentaa kenttävarustuksia. 
(Suojaksi riittivät myös usein pelkät pusku
traktorin kasaamat korkeat hiekkavallit,joi
ta syntyi hyvin nopeasti.) Golanin ylängön 
taistelumaasto oli hyvin toisenlainen.1) Tätä 
noin 800-900 metrin korkuista ylätasan
koa halkovat monin paikoin purot, ja vuo
den 1967 aselepolinja kulki eteläosaltaan 
pitkin Ruqqad-joen kanjonimaista, panssa
rivaunuille ylipääsemätöntä jokiuomaa. 

Melkoinen osa tasangosta itsestään on ki
vikkoa, joten panssarijoukot saattoivat ede
tä vain tiettyjä uria pitkin. Golanilla on kui
tenkin monin paikoin myös laajoja tasaisia 
peltoaukeita, joilla suuretkin panssarimuo
dostelmat saattavat vaivatta liikehtiä. Ta
sangosta kohoaa siellä täällä jopa muuta
man sadan metrin korkuisia kukkuloita, jot
ka tarjoavat erinomaiset tähystys- ja tulen
johtomahdollisuudet. 

Vuoden 1973 Lähi-idän sota muodostui 
materiaalitaisteluksi, jossa käytetyt voimat 
ja kärsityt materiaalimenetykset olivat 
sinänsä täysin suhteettomat sotaakäyvien 
valtojen väkilukuihin ja varallisuuteen näh
den. Syyria aloitti lokakuun 6. päivänä 
1973 hyökkäyksensä Golanilla kolmen me
kanisoidun divisioonan ja kahden panssari
divisioonan voimin, joita tukivat vielä muu
tamat pienemmät panssariyksiköt sekä noin 
300 taistelukoneen vahvuiset ilmavoimat. 
Hyökkäykseen osallistui kaikkiaan noin 
1 500 panssarivaunua. Taisteluun liittyi 
myöhemmin vielä kaksi irakilaista panssari
divisioonaa ja jordanialainen panssari
prikaati. Syyrialaisten hyökkäysvoimia tu-

1) Artikkelissa esitetyt asiatiedot perustuvat julkaistui
hin lähteisiin sekä ma,aston kohdalta kirjoittajan oma
kohtaisiin havaintoihin. Kirjoittajalla on ollut tilaisuus 
perehtyä Suezin kanava-alueen ja Siinain maastoon 
toimiessaan vuoden 1973 lokakuusta lähtien UNEF:n 
esikunnan operaatio-osaston päällikkönä. Golania kos
kevat havaintonsa kirjoittaja teki toimiessaan kesä
kuussa 1974 Israelin ja Syyrian armeijoiden loitonta
mista sekä israelilaisten vetäytymistä kontrolloineen ja 
UNDOF:n operaatioita johtaneen UNDOF:n eteen
työnnetyn esikunnan, FHQ UNDOF, päällikkönä. 
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kivat myös 20 ohjuspatteria (patteristoa ?) 
ja 162 ilmatorjuntatykkiä. Heidän panssari
menetyksensä koko sodassa olivat noin 
1 150 vaunua,joista 867 joutui israelilaisten 
käsiin Golanin ylängöllä. Irakilaisten mene
tykset olivat yli 100 ja jordanialaisten noin 
50 panssarivaunua.1) 

Egyptiläiset olivat varanneet Suezin 
kanavan yli tapahtuvaa hyökkäystä varten 
kaikkiaan viisi jalkaväkidivisioonaa, kolme 
mekanisoitua divisioonaa ja kaksi panssari
divisioonaa. Hyökkäykseen osallistui niiden 
lisäksi joitakin erillisiä jalka väki- ja panssa
riprikaateja. 2) Kuhunkin jalkaväkidivisi
oonan kolmesta prikaatista kuului yksi 
panssarivaunupataljoona. Mekanisoiduissa 
divisioonissa oli kaksi mekanisoitua prikaa
tia ja yksi panssariprikaati, panssari
divisioonissa kaksi panssariprikaatia ja yksi 
mekanisoitu prikaati. Hyökkäykseen osal
listuneilla 10 divisioonalla oli siten yhteensä 
noin 1 420 panssarivaunua. Jalkaväkidi
visioonat ylittivät ensimmäisinä kanavan 
panssariyhtymien pääosan liittyessä myö
hemmin kanavan itäpuolella käytyihin tais
teluihin. Kanavan ylitystä ja sen itärannalle 
muodostettua sillanpäätä suojasi hyvin vah
va ilmatorjunta, johon kuului noin 650 
Sam-2, Sam-3 ja Sam-6 ohjusta sekä suuri 
määrä mm. 57 mm ja 23 mm ilmatorjunta
tykkejä. Egyptiläisten panssarivaunutappiot 
on arvioitu noin 650 vaunuksi, mutta saat
tavat ne nousta suurempaankin lukuun. 3) 

Israelilaisilla oli sodan puhjetessa Go
lanin ylängöllä kaksi vajaavahvuista pans
sariprikaatia, joissa oli yhteensä noin 180 
panssarivaunua. Suezin kanavan itärantaa 
taas puolusti egyptiläisten hyökkäyksen al
kaessa noin 600 miestä, joiden tukena olivat 
taaemmaksi sijoitetut noin 280 panssari
vaunua. Israelin liikekannallepanon pää&-

1) Chaim Herzog: The War of Atonement, Steimat
zky's Agency Ltd, 1975, s. 145. 
2) Em. teos s. t50-151. 
') IISS: Strategis Survey 1973 s, 26. 
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tyä vauhtiin Siinailla oli jo toisen sotapäivän 
iltana kolme divisioonaa. Israelin armeijan 
kokonaisvahvuus vastasi suurimmillaan 
noin 11 divisioonaa, joista lähes 2/3 oli 
panssari- ja mekanisoituja yhtymiä. Israelin 
arvioidaan menettäneen noin puolet 1 700 
panssarivaunustaan sodan aikana.4) 

Ylläolevat vahvuusluvut antavat kuvan 
sotaan osallistuneiden maiden armeijoiden 
koostumuksesta. Kuten niistä ilmenee, pää
osan Israelin ja Syyrian armeijoista muo
dostivat panssari- ja mekanisoidut joukot. 
Myös Egyptin jalkaväkidivisiooniin kuului 
orgaanisesti panssariyksikköjä, joten puh
taita jalkaväkiyhtymiä ei enää esiintynyt 
lainkaan joitakin harvalukuisia erillisiä jal
kaväkiprikaateja lukuunottamatta. Nämä
kin olivat yleensä täydellisesti moottoroitu
ja. Panssari- ja mekanisoidut joukot suorit
tivat myös päätyön sodassa taistelukuvauk
sista päätellen. Henkilöstöä koskevat ko
konaistappioluvut osoittavat kuitenkin, että 
jalkaväki kantoi sodassa ainakin tässä suh
teessa raskaimman taakan. 5

) 

Jalkaväen vuoden 1973 Lähi-idän sodas
sa esittämän osan sekä sen tulevaisuuden
näkymien selvittämiseksi on ensiksi aihetta 
käydä läpi panssari- ja mekanisoitujen jouk
kojen osuus tässä sodassa. Olihan niiden 
osuus maataisteluissa niin merkittävä, että 
eräskin tarkkailija on todennut jalkaväen 
sellaisenaan käytännöllisesti katsoen kadon
neen taistelukentältä.') Ainakin ensinäke
mältä tämä näyttää pitävän paikkansa. 
Panssari- ja mekanisoidutjoukot näyttelivät 
pääosaa kaikissa tämän sodan ratkaisevissa 
operaatioissa. Syyrian armeija murtautui 
sodan aloitettuaan niiden avulla Golanin 
ylängöllä olleen israelilaisten puolustuslin
jan läpi. Israelilaiset puolestaan onnistuivat 
välttämään täydellisen romahduksen vain 

•) Sama julkaisu s. 26. 
') Nämä olivat vuoden 1973 Stratcgic Survcy'n mu
kaan noin 100 000 miestä. 
') Martin van Creveld, Jerusalem Post Magazine 14. 3. 
1975. 

senvuoksi, että heidän Golanilla sodan puh
jetessa olleet kaksi vajaavahvuista panssari
prikaatiaan kävivät erittäin sitkeää ja uh
rautuvaista puolustustaistelua siihen asti, 
kunnes reserviläisistä muodostetut joukot 
ehtivät apuun. Nämäkin joukot koostuivat 
pääasiassa panssari- ja mekanisoiduista yh
tymistä. Ne aloittivat heti vastahyökkäyk
sen, joka johti israelilaiset noin 40 km:n 
etäisyydelle Damaskuksesta. Sama kaava 
toistui Siinailla. Egyptiläisten päästyä jo so
dan alkamispäivänä Suezin kanavan itäran
nalla sijainneen israelilaisten heikosti miehi
tetyn valvontalinjan, ns. Bar-Lev linjan, läpi 
Siinain puolustus jäi aluksi Bar-Lev linjan 
tuntumassa olleiden kahden panssari
prikaatin varaan. Kanavan ylittäneiden kol
men egyptiläisen mekanisoidun divisioonan 
keskittyessä ennakkosuunnitelmien mu
kaisesti sillanpääasemiensa varmistamiseen 
em. israelilaiset panssariprikaatit sekä kau
empana Siinailla ollut kolmas panssari
prikaati pidättelivät niille itselleen hyvin kal
liiksi käyneillä vastahyökkäyksillä egypti
läisiä niin kauan, että Siinaille ehti saapua 
vahvennuksia. Egyptiläiset aloittivat sillan
pääasemansa vakiinnutettuaan kanavan yli 
siirtämillään kahdella panssaridivisioonalla 
sekä parilla erillisellä prikaatilla lokakuun 
14. päivänä jatkohyökkäyksen koko rinta
malla, mutta siihen mennessä taistelualueel
le saapuneet israelilaiset joukot - kolme 
etupäässä panssariprikaateista koostunutta 
divisioonaa - löivät takaisin tämän hyök
käyksen. Israelilaiset aloittivat heti loka
kuun 15. päivänä Suezin kanavan ylittä
miseen johtaneen operaation, johon osallis
tui voimia kaikkiaan kolmesta divisioonas
ta. Pääosa näistä tähän koko sodan kulun 
ratkaisevasti Israelin eduksi kääntäneeseen 
hyökkäykseen osallistuneista joukoista oli 
panssari yhtymiä. 

Ensi silmäyksellä näyttää siis siltä, että 
jalkaväellä oli hyvin vähän sanottavaa tässä 
sodassa. Tämä ei kuitenkaan anna oikeaa 
kuvaa jalkaväen osuudesta, vaikka em. olet-

tamus pitääkin paikkansa israelilaisten koh
dalla. Israelilaiset käyttivät hyvin vähän 
varsinaisia jalkaväkijoukkoja sodan rat
kaisevissa taisteluissa Suezin kanavan yli
tysoperaatiota lukuunottamatta, jossa ta
vallisena moottoroituna jalkaväkenä taistel
leella maahanlaskuprikaatilla oli hyvin tär
keä osuus. Egyptiläisten ja syyrialaisten 
kohdalla asianlaita oli kuitenkin toisin. Heil
lä oli runsaasti jalkaväkeä, joka näytteli 
eräissä tilanteissa suorastaan ratkaisevaa 
osaa israelilaisten hyökkäysten pysäyttä
misessä. Ja mikä yllättävintä, tämä tapahtui 
jalkaväen taistellessa panssareita vastaan. 

Jalkaväen kyky torjua vastapuolen pans
sarihyökkäykset oli ehkäpä suurin tämän 
sodan yllätyksistä. Tämän teki mahdollisek
si jalkaväen varustaminen tehokkaalla 
panssarintorjunta-aseistuksella. Israelilaiset 
kokivat tällaisen aseistuksen tehon kolman
tena sotapäivänä Suezin kanavan itärannal
la aloittamansa vastahyökkäyksen aikana. 
Hyvin liikkeelle lähtenyt hyökkäys pysähtyi 
egyptiläisen jalkaväen panssarintorjuntatu
leen, jossa eräskin israelilainen panssari
vaunupataljoona menetti muutamassa 
minuutissa 18 vaunua. 1) Nämä kokemukset 
toistuivat myöhemminkin sodan aikana 
Siinain rintamalla. Golanilla taas syyrialais
ten sodan alussa tekemän hyökkäyksen tor
jumista yrittäneet israelilaiset panssariyksi
köt kokivat samanlaisen epämiellyttävän yl
lätyksen. Syyrialaisten - samoinkuin egyp
tiläistenkin - panssarintorjunta-aseistus ai
heutti israelilaisille paljon enemmän vaunu
tappioita kuin heidän panssarivaununsa. 
Panssariajoneuvoihin sijoitetut venäläiset 
Snapper-, Swatter- ja Sagger-ohjukset eivät 
olleet sinänsä tuntemattomia israelilaisille, 
mutta niiden runsaus ja teho olivat ilmeises
ti yllätys. Vielä suuremman yllätyksen ai-· 
heuttivat kuitenkin egyptiläisen ja syyria
laisen jalkaväen käyttämät "jokamiehen" 
panssarintorjunta-aseet (RPG-7V), joita 

1) Herzog em. teos s. 188. 
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arabiarmeijat käyttivät massoittain israeli
laisten hyökätessä panssareillaan. Mm. 
edellämainittu israelilainen panssarivaunu
pataljoona tuhottiin näillä aseilla Suezin 
kanavan itärannalla. 

Arabimaiden armeijoiden jalkaväen toi
mintaa helpotti verrattomasti - tai suoras
taan teki sen mahdolliseksi - Egyptin ja 
Syyrian armeijoiden vahva ilmapuolustus. 
Israelin ilmavoimat olivat osallistuneet israe
lilaisten ja arabien aikaisemmissa yhteen
otoissa maataisteluihin erittäin tehokkaasti. 
Tykistö oli ollut suhteellisesti heikoin aselaji 
Israelin armeijassa, mutta ilmavoimat olivat 
täysin korvanneet tämän puutteen. Niinpä 
ilmavoimat pyrkivät tämänkin sodan alka
essa antamaan maavoimille niiden tarvitse
maa raskasta tulitukea pommittamalla ja 
tulittamalla niiden etenemistä haittaavia vi
holliskohteita. Egyptiläisten ja syyrialaisten 
ilmatorjunta tuotti tällöin israelilaisille yhtä 
ikävän yllätyksen kuin heidän panssarin
torjuntansakin. Israelilaiset menettivät so
dan parin ensimmäisen tunnin aikana Go
lanin rintamalla kolmisenkymmentä lento
konetta; järkyttävä vastoinkäyminen Lähi
idän ilmatilaa aikaisemmin suvereenisesti 
hallinneille Israelin lentojoukoille. Nämä 
tappiot olivat melkein 100-prosenttisesti 
ilmatorjunta-aseiden aiheuttamia. Syyria
laisilla ja egyptiläisillä oli käytössä!n Sam-
2, Sam-3, Sam-6 ja Sam-7 ohjuksia hyvin 
runsaslukuisen ilmatorjuntatykistön ohella. 
Etenkin telavaunuihin sijoitetut Sam-6 ja 
jalkaväen käyttämät Sam-7 ohjukset yllät
tivät 23 mm ja 57 mm ilmatorjuntatykkien 
ohella israelilaiset täydellisesti. Nämä aseet 
pakottivat Israelin lentojoukot luopumaan 
aikaisemmasta taktiikastaan ja tekivät mah
dolliseksi niiden puuttumisen maataistelui
hin vain tilanteissa, jolloin vastapuolella ei 
ollut riittävää ohjussuojaa. Ilmavoimien 
merkitys oli kyllä tällöin hyvin ratkaiseva. 
Egyptiläisen panssarikolonnan uskaltaudut
tua lokakuun 14. päivän hyökkäyksessä 
ohjussateenvarjonsa ulkopuolelle etenemä)-
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lä Suezin kaupungista noin 40 km etelään 
Suezin lahden itärannalla sijaitsevaan Ras 
ei Sudriin, Israelin ilmavoimat tuhosivat pa
rin tunnin kuluessa noin 60 panssarivaunua 
sekä suuren määrän panssaroituja miehis
tönkuljetusvaunuja ja kenttätykkejä. 

Egyptin ja rajoitetummassa määrin myös 
Syyrian jalkaväki mullistivat siten Loka
kuun sodassa jo ennen toista maailmanso
taa syntyneet ja tämän sodan vahvistamat 
käsitykset panssarien ja lentoaseen ratkaise
vasta merkityksestä maataisteluissa. Ne 
osoittivat kouriintuntuvasti, että asianmu
kaisella panssarintorjunta- ja ilmatorjunta
aseistuksella varustettu jalkaväki kykenee 
taistelemaan menestyksellisesti vihollisen 
panssarivo1m1a ja rynnäkkölentokoneita 
vastaan. Puolustus, joka oli toisessa maail
mansodassa menettänyt ensimma1sessä 
maailmansodassa - hyvin suuressa määrin 
konekiväärin ja kenttälinnoitusten ansiosta 
- saavuttamansa hallitsevan aseman näytti 
siten vuoden 1973 Lähi-idän sodassa voit
taneen sen jälleen takaisin. Ja mikä merkit
tävintä: jalkaväki, joka kykeni tämän sodan 
taisteluissa pitämään omin voimin puoliaan 
sekä panssareita että rynnäkköilmavoimia 
vastaan, näytti voittaneen takaisin perin
teisen asemansa taistelukentän kuningatta
rena. 

Jalkaväen suoritukset tässä sodassa oli
vat kyllä erinomaiset ja useimmille varmasti 
ennakolta arvaamattomat. Tämä ei kuiten
kaan merkitse sitä, että jalkaväki tulisi vas
taisuudessa ilman muuta tekemään tyhjäksi 
panssari- ja ilmavoimien aikaisemman rat
kaisevan merkityksen, kuten useissa sodan
jälkeisissä arvioinneissa kiirehdittiin julista
maan.1) Jalkaväen menestys taistelussa 
vastapuolen panssarivoimia vastaan johtui 
monessa tapauksessa virheistä, joihin kum-

1) Herzog em. teos s. 272: Tekijä on sitä mieltä,_ että 
panssarivaunu on yhä taistelukenttää dominoiva tekijä 
edellyttäen, että se kuuluu hyvin suunniteltuun taistelu
yksikköön (team), joka kykenee ratkaisemaan taistelu
kentällä nykyaikaisen sodankäynnin prob)eemat. 

pikin puoli syyllistyi panssarivoimiensa käy
tössä. Panssarintorjuntaohjukset tunnettiin 
hyvin jo ennen tätä sotaa, mutta etenkään 
israelilaiset eivät olleet ottaneet riittävästi 
huomioon niiden tehoa eivätkä suunnitelleet 
vastaavasti panssarivoimiensa taistelumene
telmiä.1) Kumpikin puoli kärsi suurimmat 
panssarivaunutappionsa, kun panssarimuo
dostelmat lähetettiin taisteluun joko ko
konaan ilman jalkaväen tukea tai tämän 
tuen ollessa riittämätön. Israelilaiset vaunu
miehistöt eivät ainakaan sodan alussa huo
manneet riittävän ajoissa Golanin kumpa
reiseen maastoon tai Siinain hiekkaharjan
teiden taakse suojautuneita vihollisen jalka
väkimiehiä, joten nämä kykenivät yllättäen 
suuntaamaan tuhoisia ohjusryöppyjään 
panssarivaunuja kohti. Niiden teho oli sitä 
suurempi, kun ohjuksia käytettiin massoit
tain. Egyptiläiset ja syyrialaiset panssariyk
siköt kärsivät puolestaan suurimman osan 
tappioistaan israelilaisten panssarivaunujen 
- sekä ohjussateenvarjonsa ulkopuolella ol
lessaan - Israelin ilmavoimien tulituksessa. 
Israelilaiset panssarivaunut kykenivät tuot
tamaan vastapuolelle suuria tappioita sil
loin, kun ne saivat vapaasti valita tuliase
mansa - viivytystaistelua Golanilla käyneet 
panssariyksiköt olivat etukäteen tutkineet 
maaston yksityiskohtaisesti löytääkseen 
edullisimmat tulituskulmat - ja kun vihol
lisen panssarit etenivät ilman jalkaväen tu
kea. Jalkaväkikään ei tosin kyennyt aina tu
kemaan riittävästi panssariyksikköjä. Näin 
kävi esimerkiksi Siinailla lokakuun 14. päi
vänä, kun Egyptin armeija ryhtyi yleishyök
käykseen päätavoitteenaan Giddi- ja Mitla
solien valtaaminen. Egyptiläiset menettivät 
tässä taistelussa, johon yhden panssaridi
visioonan sekä useiden erillisten panssari-

1) Herzog kertoo (em. teos s. 272), että Golanilla di
v1sioonankomentajana toiminut kenraalimajuri Eytan 
oli jo ennen sotaa tajunnut panssarintorjuntaohjusten 
merkityksen ja kouluttanut joukkonsa sitä silmällä
pitäen, joten ohjusten aiheuttamat tappiot olivat mini
maaliset hänen divisioonassaan. 

prikaatien ohella osallistui yksi jalkaväki
divtsioona ja yksi jalkaväkiprikaati, kaikki
aan 264 panssarivaunua sekä lukuisia pans
saroituja miehistönkuljetusvaunuja israeli
laisten antamien tietojen mukaan. 2) Egypti
läisten mukaan panssariyhtymien ja me
kanisoidun jalkaväen menetykset johtuivat 
israelilaisten panssarivaunujen sekä SS-11 
tyyppisillä panssarintorjuntaohjuksilla va
rustettujen yksiköiden tulesta. 

Edellä lyhyesti esitetyistä sekä muista sa
mantapaisista Lokakuun sodan taisteluko
kemuksista voidaan tehdä joitakin jalkavä
en osuutta ja mahdollisuuksia koskevia pää
telmiä. Kuten aikaisemmin on jo mainittu, 
tämä kolmen väestöltään varsin vähälu
kuisen (yhteensä noin 47 milj.) ja varatto
man (niiden yhteenlaskettu kansantuote oli 
v. 1973 noin 19,5 miljardia dollaria eli hiu
kan vähemmän kuin Norjan) maan välinen 
yhteenotto muodostui materiaalitaisteluksi, 
jossa sekä käytetyn sotamateriaalin määrä 
että osapuolten kärsimät menetykset olivat 
sodan kestoajan huomioonottaen täysin ai
kaisempien suurvaltasotien luokkaa. Sa
moin on myös todettava, että jalkaväen 
osuus jäi loppujen lopuksi hyvin suuressa 

. määrin panssarivoimien suoritusten varjoon 
egyptiläisen jalkaväen sodan alkuvaiheen 
taisteluissa israelilaisia panssarijoukkoja 
vastaan käymissään taisteluissa saavutta
mia yllättäviä menestyksiä lukuunottamat
ta. Tämä johtui ilmeisesti ennenkaikkea sii
tä, että jalkaväki ei yleensä kyennyt seuraa
maan panssarivoimia niiden hyökkäyksessä 
sekä yleensäkin liikkuvissa operaatioissa. 
Golanin sekä nimenomaan Siinain taiste
luissa todettiin, että jalkaväen täytyy kyetä 
liikkumaan panssarien mukana kyetäkseen 
riittävästi tukemaan niitä taisteltaessa vihol
lispanssareita ja -jalkaväkeä vastaan. 
Taistelukokemukset osoittivat kiistatto
masti, että jalkaväen tuki on välttämätön, 
jotta panssarit kykenisivät suorittamaan 
tehtävänsä ja käyttämään täysin määrin hy-

') Herzog em. teos s. 206. 
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väkseen erikoisominaisuuksiaan, liikkuvuut
taan ja suurta tulivoimaansa. Egyptiläiset 
kokivat tämän kouriintuntuvasti lokakuun 
14. päivän hyökkäyksessään. 

Lokakuun sodan kokemusten perusteella 
näyttää siis siltä, että panssarivoimien ja jal
kaväen keskinäiset suhteet sekä kummankin 
osuus taistelutoimintaan tulevat muuttu
maan. Panssarivaunu tulee ilmeisesti yhä 
edelleenkin olemaan hyvin keskeinen tekijä 
maataisteluissa. 1) Tähän viittaa mm. se, että 
vuoden 1973 Lähi-idän sodan osapuolet 
ovat sodan jälkeen kiinnittäneet suurta huo
miota panssarivoimiensa vahvistamiseen ja 
kehittämiseen. Sodassa saadut kokemuk
set nykyaikaisten panssarintorjunta-aseiden 
panssarivaunuille aiheuttamasta uhkasta 
otetaan kuitenkin varmasti huomioon. Yh
tenä keinona tämän vaaran pienentämiseksi 
nähdään panssarien ja jalkaväen yhteistoi
minnan kehittäminen. Sotakokemukset 
osoittivat kiistattomasti, että panssari
vaunut tarvitsevat suojakseen jalkaväkeä ja 
että jalkaväki todella kykeni auttamaan 
panssarijoukkoja. Todella tehokkaan yh
teistoiminnan aikaansaaminen edellyttää 
kuitenkin myös jalkaväen varustuksen ja 
taistelutapojen kehittämistä. Voidakseen 
suojata panssarivaunuja vihollisen pans
sarintorjuntaohjuksilta sekä muilta 
panssarintorjunta-aseilta jalkaväen täytyy 
ensinnäkin olla asianmukaisesti aseistettu. 
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että pans
sarivaunuja saattavan jalkaväen täytyy kye
tä tuhoamaan vihollisen panssarintorjunta
aseet tai ainakin estämään mm. vihollisen 
jalkaväkeä käyttämästä niitä tehokkaasti. 
Jalkaväen täytyy myös kyetä seuraamaan 
panssarivaunuja taistelussa. Tämä edellyt
tää jalkaväen varustamista maastossa liik
kumaan kykenevillä ja sitä ainakin jossain 
määrin suojaavilla ajoneuvoilla. Jalkaväen 
mekanisoimisen tarve on siis lisääntynyt. 

') Tätä mieltä on mm. Kenneth Hunt artikkelissaan 
NMiddle East Conflict 1973. Military Lessons. Survi
val January/February 1974 s. 6. 
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Jalkaväen on myös pidettävä hallussaan 
panssarijoukkojen valtaama maasto, ja 
tämä myös edellyttää entistä suurempaa 
liikkuvuutta. 

Nämä tehtävät eivät suinkaan edellytä 
täysin uusia ja vallankumouksellisia uudis
tuksia jalkaväen taistelutavoissa. Saksa
laiset kehittivät jo ennen viime suursotaa to
dellisen panssaritaisteluvoiman, joka koos
tui panssarivaunuista sekä niiden kanssa 
kiinteässä yhteistoiminnassa taistelleesta 
jalkaväestä.2) Lokakuun sodan kokemukset 
näyttävät olevan omiaan vahvistamaan täl
laisen kombinaatign tarpeellisuutta. Uutta 
on lähinnä vain se, että jalkaväeltä vaadi
taan entistä suurempaa maastoliikkuvuutta 
kyetäkseen seuraamaan nopeasti liikkuvia 
panssarimuodostelmia. 3) Jalkaväen täytyy 
myös kyetä taistelemaan tällaisten muodos
telmien rinnalla. Tämä edellyttää tähän
astisista tehokkaampia panssaroituja mie
histönkuljetusvaunuja, joiden kuljettama 
jalkaväki myös taistelee vaunuissaan eikä 
käytä niitä vain kulkuvälineenä. 4) Eräät is
raelilaiset teoreetikot ovat sitä mieltä, että 
jalkaväen ja panssariosastojen yhteistoimin
nan tehostamiseksi niistä olisi muodostetta
va taisteluosastoja (battle team), jotka toi
misivat yhtenä kokonaisuutena.') Tällaiset 
osastotkaan eivät olisi kuitenkaan kyenneet 
suorittamaan kaikkia perinteisesti jalkaväel
le kuuluvia tehtäviä viime sodassa, kuten is
raelilaisten kokemukset osoittavat esimer
kiksi Hermon-vuoren taisteluissa sekä hei
dän kalliiksi käynyt yrityksensä ottaa pans
sarivaunupataljoonan suorittamalla rinta
mahyökkäyksellä Damaskukseen johtavan 

1) Laurence Martin: Arms and Strategy, Widenfels and 
Nicholson, London 1973 s. 61. 
') Lokakuun sodan panssaritaistelut tapahtuivat var
sin laajoilla alueilla. Mm egyptiläisten lokakuun 14. 
päivänä tekemässä hyökkäyksessä sekä hyökkääjän 
että puolustajan yksittäiset panssariprikaatit saattoivat 
liikehtiä 30-50 km:n laajuisella alueella. 
4) Martin em. teos s. 69. 
') Herzog em. teos s. 271, van Creveldin artikkeli Jeru
salem Post Magazine March 14 1974 s. 6. 

varrella oleva hyvin hallitseva Tel Shamsin 
kukkula (Tavallisena jalkaväkenä taistellut 
Iaskuvarjojääkäripataljoona otti sen seuraa
vana yönä pataljoonan tappioiden ollessa 
vain neljä haavoitunutta.) ''Tavallista" jal
kaväkeäkin siis tarvitaan, joskin yleinen ke
hityssuunta tulleekin olemaan edellä esite
tyn kaltainen. 

Jalkaväelle edellä hahmoteltu osa edellyt
tää sen muunkin aseistuksen ja ·varustuksen 
kuin vain sen kuljetusvälineiden paranta
mista. Jalkaväen varustamista yönäkö- sekä 
elektronisilla hälytyslaitteilla pidetään jo eh
dottoman välttämättömänä. Israelilaiset 
ovat tuoneet esille, että tämän puolen lai
minlyöminen ennen viime sotaa antoi egyp
tiläisille suhteettoman edun etenkin sodan 
alkuvaiheen taisteluissa. ')Jalkaväen yhteys
välineiden parantamisen tarpeellisuutta on 
painotettu puolin ja toisin.2) Tätä tarvetta 
lisäävät nykyaikåisessa sodassa käytettävis
sä olevat elektroniset havainto- ja paikoitus
välineet sekä suuri tulivoima, jotka pakotta
vat reagoimaan nopeasti tuhoisien tappioi
den välttämiseksi. J aika väen oman tulivoi
man lisääminen näyttää myös tarpelliselta. 

Myös käsitykset ilmavoimien osuudesta 
maataisteluihin näyttävät olevan muuttu
massa Lokakuun sodan kokemusten seu
rauksena. Israelilaisten maavoimien hyök
käystaktiikka oli epellyttänyt ennen tätä so
taa ja vielä sen alkuvaiheissakin maavoi
mien - lähinnä panssarijoukkojen hyök
käyskiilojen - ja ilmavoimien kiinteää yh
teistoimintaa. Ilmavoimat antoivat panssari
yhtymille niiden tarvitseman raskaan tulitu
cn, sillä israelilaiset olivat laiminlyöneet ty
kistönsä kehittämisen (osaksi juuri senvuok
si, että ilmavoimien antama tuki näytti riit
tävän). Lokakuun sota muutti perusteel
lisesti nämä käsitykset. Egyptin ja Syyrian 
1lmatorjunta osoittautui etenkin ohjusten 
.i:kä kevyen ilmatorjuntatykistön ansiosta 

1) Herzog em. teos s. 271. 
Mm. Moharned Heikal: The Road to Rarnadan. Col

lln1, London 1975 s. 259-260. 

tien varrella oleva hyvin hallitseva Tel 
Shamsin kukkula (Tavallisena jalkaväkenä 
taistellut laskuvarjojääkäripataljoona otti 
sen seuraavana yönä pataljoonan tappioi
den ollessa vain neljä haavoittunutta.) "Ta
vallista" jalkaväkeäkin siis tarvitaan, joskin 
yleinen kehityssuunta tulleekin olemaan 
edellä esitetyn kaltainen. 

Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta; 
että vuoden 1973 Lähi-idän sodassa käytet
tyjen uusien aseiden ja taistelumenetelmien 
johdosta puolustuksen teho on lisääntynyt 
hyökkäyksen tehoon verrattuna.2

) Jalkavä
en merkitys ja vaikuttamismahdollisuudet 
ovat samalla kiistattomasti kasvaneet. Mul
listavin muutos on ollut se, että jalkaväki 
kykenee uusien kevyiden panssarintorjunta
ja ilmatorjuntaohjusten ansiosta taistele
maan omin voimin menestyksellä panssari
joukkojakin vastaan sekä huolehtimaan il
matorjunnastaan taistelualueellaan. Vaikka 
panssarivaunu ei olekaan menettänyt merki
tystään tai edes näytä olevan menettämäs
sä, sen ehdottoman ylivoiman aikakausi 
tuntuu kuitenkin olevan jo päättymässä. 

Käytettävissä oleva lähdeaineisto ei vielä 
tee mahdolliseksi lopullisten päätelmien te
kemistä kaikissa tämän sodan esilletuomis
sa kysymyksissä. Kehityksen pääsuunta 
on kuitenkin jo varsin selvästi näkyvissä. 
Lokakuun sodan kokemuksia arvioitaessa 
on tietysti otettava huomioon paikalliset 
olosuhteet. Nämä eivät kuitenkaan olleet 
kaikissa suhteissa niin erikoislaatuisia, ettei
kö tämän sodan kokemuksista voitaisi teh
dä yleispäteviäkin päätelmiä. Olihan esimer
kiksi sellaisten tässä sodassa käytettyjen 
aseiden kuten panssarintorjunta- ja ilmator
juntaohjusten vaikutuksesta sodankäyntiin 
esitetty jo aikaisemmin käsityksiä, jotka 
tämä sota osoitti paikkansapitäviksi. 3) Niis
sä on paljon varteenotettavaa meidänkin 
kannaltamme. 

') Tätä mieltä on mm. kenraali A. Merglen artikkelis

saan Military Lessons of the October W ar, Adelphi Pa
pers Nr. 114, 1975, s. 26. 
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Suomen samoinkuin muidenkin pienten 
maiden pulmana on kysymys siitä, miten 
voidaan luoda riittävän tehokas puolustus 
nykyaikaisilla aseilla varustettua hy.ökkää
jää (ts. panssari- ja mekanisoituja joukkoja 
käyttävää) vastaan, kun puolustusmäärära
hat ovat hyvin rajoitetut. Lokakuun sodan 
kokemusten soveltaminen näyttää ratkaise
van tämän pulman. Jos kerran egyptiläinen 
jalkaväki kykeni panssarintorjunta-aseillaan 
pysäyttämään israelilaisten panssarijoukko
jen hyökkäykset panssareille ihanteellisessa 
maastossa, joka ei sinänsä tarjonnut min
käänlaista suojaa jalkaväelle, suomalaisen 
jalkaväen täytyisi kyetä taistelemaan 
menestyksellisesti panssareita vastaan mei
käläisessä maastossa, joka on verrattomasti 
edullisempi puolustajan kannalta. Tämä 

1) Prof. L. Martin esitti jo ennen vuoden 1973 sotaa hy
vin oikeaan osuneita arviointeja ohjusten merkitykses
tä teoksessaan Arms and Strategy mm. s. 61. 
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edellyttää tietysti sitä, että suomalainen jal
kaväki varustetaan asianmukaisilla aseil
la, kuten kertasingoilla sekä keveillä pans
sarintorjunta- ja ilmatorjuntaohjuksilla, 
ja että näitä aseita on massakäyttöön riittä
vät määrät. Tähänastiset vaikeat pulmam
me kuten nykyaikaisen aseistuksen kalleus 
ja lyhyt koulutusaikamme, eivät ole esteenä 
tässä kysymyksessä. Nämä aseet ovat ver
rattain halpoja ja niiden käyttö on helposti 
opittavissa. Kevyet panssarintorjunta- ja 
ilmatorjunta-aseet eivät tietysti yksinään 
ratkaisisi kaikkia puolustuspulmiamme. Mut
ta niiden avulla voitaisiin luoda uskottava 
puolustuskyky nykyaikaisia konearmeijoita 
vastaan eli ts. luotaisiin kestävä perusta 
puolustus ponnistuksillemme. 

Majuri J Varjonen 

PANSSARIJOUKKOJEN KÄYTÖSTÄ SUOMEN 
RINTAMALLA KESÄLLÄ 1944 SAADUT KOKEMUKSET 

Johdanto 

Ennen toisen maailmansodan alkamista oli 
Neuvostoliitolla lukumääräisesti maailman 
vahvin panssariase. Vuonna 1938 arvioitiin 
sillä olevan 9 000 panssarivaunua ja 2 000 
erilaista amfiajoneuvoa. Saksalaisten kalus
tomääriin verrattuna oli luku huomattavan 
suuri. Saksalla oli nimittäin vastaavana ai
kana esim taistelupanssarivaunuja vain n 
3 000 vaunua. Näiden lukujen valossa suo
malaisten panssarijoukkojen kalustomäärät 
olivat mitättömän pienet. Käytössämmehän 
oli ainoastaan muutama kymmenen kappa
letta vanhentuneita Renault vaunuja sekä n 
30 englantilaista Wickers-vaunua, jotka 
säästäväisyyssyistä hankittiin ilman aseis
tusta. 

Neuvostojoukoilla oli käytössään Suo
men rintamalla Talvisodassa kaikkiaan n 
2 800 panssarivaunua. NL:n panssarijou
kot lähtivät Talvisotaan käyttöperiaatteilla, 
jotka oli määritetty muualta saatujen koke
musten valossa. Tapahtumat osoittivat, että 
suomalaisessa maastossa ei ollut mahdol
lisuuksia keskittää panssariyksiköitä syviin 
iskuihin puolustajan selustaan. Olosuhteet 
asettivat myös kaluston rakenteelle tavan-
1maisesta poikkeavia vaatimuksia. Tämä 
•>Ii omiaan korostamaan jalkaväkeä tuke
vien panssariyksiköiden osuutta ja aiheutti 
myös uusien vaunutyyppien kehittämisen 
nopeutumisen. 

Suomalaisten panssarijoukkojen taistelu
teho oli Talvisodan alkaessa erittäin heikko. 
Pääsyy tähän lienee ollut se, että ei uskottu 
panssarijoukkojen toimintamahdollisuuk-
1iin maastossamme. Niinpä panssarijouk-
1 omme osallistuivat vain yhteen hyökkäyk
Neen, joka sekin tyrehtyi nopeasti. Jatkoso-

dan alussa käytetyn taktiikan perusteet oli 
saatu Saksasta. Itse taktiikka oli kuitenkin 
sovellettu olojamme vastaavaksi ja perustui 
panssarivaunujen ja jääkäreiden kiinteään 
yhteistoimintaan sekä häikäilemättömään 
takaa-ajoluonteiseen hyökkäykseen. Tak
tiikka oli samaa, mitä saksalaisten noin kah
den pataljoonan vahvuiset panssarijoukot 
noudattivat Pohjois-Suomessa vuonna 1941 
hyökkäyksen alkaessa. 

Kun seuraavassa tarkastellaan panssari
joukkoja kesän 1944 taisteluissa, jätetään 
saksalaisten osuus vain lyhyiden maininto
jen varaan. Tarkastelussa keskitytään lähes 
yksinomaan Kannaksen tapahtumiin. 

1. Neuvostoliiton panssarijoukkojen käy
töstä saatuja kokemuksia 

Neuvostoliiton panssarivaunutuotannon 
lisääntyminen teki mahdolliseksi panssari
ja mekanisoitujen armeijakuntien muodos
tamisen vuonna 1942. Panssariarmeija
kuntaan kuului moottoroitu prikaati ja kol
me panssariprikaatia, joihin kuhunkin kuu
lui kaksi panssarivaunupataljoonaa sekä 
moottoroitu jalkaväkipataljoona. Taktillista 
panssariasetta edustivat erilliset panssan
prikaatit, panssarirykmentit sekä panssari
läpimurtorykmentit ja sodan lopulla myös 
rynnäkkötykkirykmentit. 

Panssarijoukköjen käyttöperiaatteet vah
vistettiin vuonna 1943 ilmestyneessä puna
armeijan kenttäohjesäännössä. Sen mukaan 
panssarivaunujen päätehtävänä oli vihol
lisen jalkaväen tuhoaminen. Panssaritaiste
luun ryhtymistä muulloin kuin ehdottoman 
ylivoiman vallitessa pidettiin virheenä. 
Panssarivaunujen käyttötarkoitus oli jalka-
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väen välitön tukeminen ja operatiivisen 
menestyksen edelleen kehittäminen vastus
tajan selustassa ilmavoimien tukemana. 
Panssariläpimurtorykmentit olivat tarkoite
tut iskuosastomaiseen toimintaan ja vasta
hyökkäysten torjuntaan. Rynnäkköryk
menttien tehtävänä oli muiden panssari
joukkojen tulen vahventaminen ja vastusta
jan panssaritorjunta-aseiden tuhoaminen. 

1.1. Organisaatio 

Neuvostoliitto oli keskittänyt Suomea 
vastaan kesäkuun alkuun mennessä n 40 di
visioonaa sekä runsaasti erikoisjoukkoja. 
Nämä jakautuivat Leningradin ja Karjalan 
rintamiin, joiden käytössä olevat panssari
joukot on esitetty kuvissa 1 aja b. Karjalan 
kannaksella toimi näin ollen n 630 vaunua, 
joista 92 % oli keskitetty 21. Armeijan 
hyökkäysalueelle. Vaunujen määrä oli kes
kimäärin 25 rintamakilometriä kohden. 

Kuva la. Panssarijoukot Leningradin rinta
man hyökkäysryhmityksessä suurhyök

käyksen alkaessa v. 1944. 
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Karjalan rintaman käytössä oli n 4 70 
vaunua, joista 450 oli 7. Armeijan hyök
käyssuunnassa, joten vaunujen määrä oli 
keskimäärin 20 rintamakilometriä kohden. 

Panssariyksiköt olivat kokoonpanoltaan 
varsin kevyitä. Pääkalustona olivat T-34 ja 
T-70 tyypit. Panssarirykmentit käsittivät 
kukin kaksi ja rynnäkkötykkirykmentit viisi 
perusyksikköä. Kummankin joukko
yksikkötyypin vaunumäärä oli 20. Kalus
tona panssarirykmentillä oli KV-1, KV-2 
ja JS-1 vaunuja sekä rynnäkkötykki
rykmentillä SU-vaunut. Tämä raskas kalus
to osoittaa pyrkimystä nopeaan murtoon. 
Esimerkiksi Karjalan rintaman käytössä ol
leista vaunuista n 60 % oli raskaita, painol
taan yli 40 t. Hyökkäyksessä saavutetun 
menestyksen laajentamiseksi perustivat neu
vostojoukot liikkuvia ryhmiä. Niiden run
kona oli panssariprikaati, jota vahvennettiin 
panssari- ja rynnäkkötykkiyksiköillä sekä 
moottoroidulla kenttätykistöllä. Kuvassa 2 
on tietoja yleisimmin käytössä olleista pans
sarivaunutyypeistä. 

Kuva 2. Jatkosodassa yleisimmin esiintyneet panssarivaunutyypit. 

• 
l'\1lli/ 

vuosi 

J..V-1/ 

19'+1 

JS-1B/ 

'""' 

Paino 

,, 

lU 

., 

,., 

'),fl 

,. 

12 

A11ei11tus 

tkki/kk 

1 X 76,<' -./ 

' X 7,6; mm 

1 X 1?;'111m/ 

' X '/,6< 

1 X b';, 111.m/ 

1 X 1';,? 111111/ 

1 X ?Q flJl!I/ 

1 X 7,f,;' l!\ID 

1 x '+'.,rur./ 
1 x·;,E,; mrr 

1 X '/(,,;' !fllll/ 

? x 'J,f,; mr. 

1 X 65 11191/ 
;:, X (,6? ll!Il 

l-'anssarointi r;oottori Nopcu11 Toi•inta Telapaine 

k&"/c1/ km/h 11111.tk.!I km 

7'.;,-9S Diesel/6()(.) hv ,'.;, U,?6 

150 L,AO 

m nu,? 

7';,-90 Diesel/U,0 hv 41 ;,;o n o.ao 

1',-?0 Otto/b7 hv ,oo 

'"° U,67 

lhuel/')UO tn S? 100 0,66 

4';,-95 DieHl/~m S5 IW 0,81 

23 



1.2. Taktiikka 

Neuvostojoukkojen hyökkäysvalmistelui
hin keväällä 1944 liittyi pitkäaikainen 
koulutus. Panssarijoukkojen pääkoulutus
kohteena oli yhteistoimintaharjoittelu eri 
aselajien kanssa. Merkillepantavaa on, että 
60-70 % koko koulutuksesta tapahiui ra
joitetun näkyvyyden tai pimeän aikana. Osa 
panssarijoukoista omasi runsaan taisteluko
kemuksen, joka oli hankittu Saksan rinta
malla. 

Neuvostojoukkojen 9. 6. 1944 Valkea
saaressa 10. Divisoonan vastuualueella suo
rittamiin tiedusteluhyökkäyksiin osallistui il
meisesti vain kevyitä panssarivaunuja jouk
kueen - komppanian suuruisina osastoina. 
Suurhyökkäyksen alkaessa panssarikalusto 
oli pääosin raskaita panssarivaunuja, joiden 
avulla neuvostojoukot saivat JR l:n vastuu
alueella 10.6. kuluessa n 18 km syvän mur-

Kuva 3. Panssarijoukkojen käyttämä 
hyökkäysryhmitys. _____ ...,....,. . --- ----
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ron. Panssarijoukot käyttivät useampipor
taista hyökkäysryhmitystä, joka on esitetty 
kuvassa 3. Pääetenemissuuntana käytettiin 
selviä maastouria, JR l:n alueella enimmäk
seen teitä. Tämä aiheutti sen, että huomatta
va määrä suomalaisten raskasta kalustoa 
jouduttiin jättämään puolustusasemaan. 
Panssarijoukkojen hyökkäysnopeus oli päi
vän taisteluiden aikana n 1,5 km/h. Täten 
jalkaväki pystyi kiinteästi seuraamaan 
vaunujen hyökkäystä. Muut panssarijouk
kojen käyttöön liittyvät tärkeät piirteet V al
keasaaren taisteluissa olivat seuraavat 

- hyökkäysvalmistelut pystyttiin salaa
maan, koska siirtyminen lähtöasemiin suori
tettiin vasta tulivalmistelun lopussa. 

- taistelujaotus ja syvä hyökkäysryhmi
tys tekivät mahdolliseksi jatkuvan etene
misen, 

- yhteistoiminta panssarivaunujen, jal
kaväen, pioneerien ja kenttätykistön kanssa 
sujui hyvin, 

- panssarivaunujen lähitorjuntaan käy
tettiin suojamiehiä, 

- rynnäkkötykkejä käytettiin siten, että 
panssarivaunuilla oli jatkuvasti oma suora
ammuntatulituki. 

Hyökkäyksen jatkoa varten antoi Lenin
gradin rintaman komentaja illalla 12. 6. 
käskyn suomalaisten toisen puolustusase
man murtamisesta. Painopiste muodostet
tiin Kuuterselän suuntaan. Panssarijoukot 
jaettiin osin uudestaan, ja Kannakselle kes
kitettiin lisää panssariyksiköitä niin, että 
siellä oli yhteensä 10 panssarirykmenttiä, 
JO rynnäkkötykkirykmenttiä ja 4 panssa
riprikaatia. Painopistesuuntaan 21. Armei
jalle oli alistettu seuraavat panssarijoukot: 

109. AK 
31. 

185. 
1222. 
351. 

KaartPsR 
PsR 
RynTykR 
RynTykR 

98. PsR 
260. PsR 

llO. AK 
124. PsR 
394. RynTykR 
397. RynTykR 
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1238. RsRynTykR 
1439. RsRynTykR 

109. Armeijakunnan alueelle suunnattiin 
lisäksi kaksi liikkuvaa ryhmää. Rintaman 
reserviksi varattiin kaksi panssariprikaatia 
ja rynnäkkötykkirykmentti. 

Murtoalueen leveys Kuuterselässä oli n 9 
km, joten jalkaväkeä tukevien vaunujen 
määrä oli 20-25 ja liikkuvat ryhmät mu
kaanlukien 35-40 vaunua rintamakilomet
riä kohden. 

Neuvostojoukkojen aloitettua 14. 6. 
hyökkäyksen murtui suomalaisten puolustus 
muutaman tunnin sisällä. Iltapäivän 
alussa joutuivat JR 53:n joukot vetäyty
maan Kuuterselän aukeiden pohjois
puolelle. Hyökkäyksen alkaessa osallistui 
tulivalmisteluun suora-ammunnalla kaikki
aan viisi rynnäkkötykkirykmenttiä käyttäen 
maaleinaan miinoitteita, esterakennelmia ja 
etulinjan pesäkkeitä. Panssarijoukkojen 
hyökkäysryhmitys sopeutui hyvin puolus-

tuksen rakenteeseen. Kuuterse;,än kylän alu
eella, jossa linnoitteilla oli joukin verran sy
vyyttä, käytettiin samoin kuin Valkeasaa
ressakin rynnäkköosastoja, ja hyökkäys
ryhmitys käsitti kaikkiaan kolme porrasta. 
Murtoalueen länsiosassa, jossa linnoitteet 
käsittivät itse asiassa vain panssariesteen, 
käytettiin panssarirykmenttiä rynnäkkötyk
kirykmentin ja jalkaväkipataljoonan tuke·· 
mana. 

Kun murtoaluetta oli riittävästi laajennet
tu, suunnattiin liikkuva ryhmä hyökkäyk
seen, jolloin neuvostojoukot saivat 14. 6. 
kuluessa 12 km syvän murron. Liikkuvan 
ryhinän hyökkäys on esitetty kuvassa 4. 
Toisesta liikkuvasta ryhmästä muodostettu 
osasto osallistui 15. 6. Inon valtaukseen. 
VT-aseman eteläisen osan murtumisen ai
heuttivat osaltaan liikkuvat ryhmät, joiden 
käyttö toteutettiin selustaan tapahtuvana 

Erikoispiirteitä ! 5 
- Etuosaato : 2 3 psv + 5-1 0 m kannelle/ 1---+-+-I K-M-+1-+--~I 

vaunu 
llukaoa traktoreiden vetämiä panssaroituja 
ajon täynn ä jalkaväkeä 

- Pääoaaato : n . 40 pav 
- Tiedustelun auuotaaminen euo11.elaieten selustaan 
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saarrostushyökkäyksenä. 
Siiranmäen suunnassa, 23. Armeijan mur

toalueella, jossa panssarivaunujen määrä oli 
n 18-20 vaunua rintamakilometriä kohden, 
käytettiin osaksi maasto-olosuhteiden vuok
si toisenlaista taktiikkaa. Kun 13.6. oli tie
dustelulla todettu puolustuksen rakenne, toi
mivat panssariyksiköt läpimurtovaiheessa 
pääasiassa jalkaväen tulitukena puolustus
aseman etupuolelta. Näin pyrittiin kulutta
maan puolustajaa sekä esterakennelmia. 
Vaunujen käyttö jalkaväen väkittömänä tu
kena oli suhteellisen varovaista. 

Suomalaisten aloitettua vetäytymisen 
VKT-asemaan päätti Leningradin rintaman 
komentaja jatkaa hyökkäystä suoraan liik
keestä puolustajan nopeaksi lyömiseksi. 
Panssarijoukkoja käytettiin tässä vaihees
sa jalkaväkiyhtymien etuosastoina. Panssa
rijoukkojen etäisyys jalkaväkiyhtymistä oli 
yleensä 5-8 km ja joissain yksittäista
pauksissa 10-15 km. Takaa-ajo pyrittiin 
suorittamaan suomalaisten vetäytymissuun
nan kanssa yhdensuuntaisia teitä käyttäen 
niin, että vetäytymistiet voitaisiin katkaista. 
Takaa-ajon mahdollistamiseksi jouduttiin 

Kuva 5. Panssarijoukkojen suorittama tie
dusteluhyökkäys Kaukjärven alueella 17. 6. 

1944. 

5 

panssarijoukoilla suorittamaan tiedustelua 
laajalla alueella. Suoritetusta tiedustelusta 
on kuvassa 5 esimerkki liikkuvaan ryhmään 
kuuluvan panssariyksikön hyökkäyksestä 
Kaukjärven alueella syvälle suomalaisten 
selustaan. Vetäytymisvaiheessa panssari
joukkojen toiminta oli tarvittaessa häikäile
mätöntä. Esimerkkinä voidaan mainita, että 
ainakin kolmessa tapauksessa suoritti vah
vennetun komppanian suuruinen osasto 
murron läpi viivyttäjän asemien juuri sillä 
hetkellä, jolloin irtautuminen oli alkamassa. 
Kussakin tapauksessa lienee ollut kyse tie
dusteluosaston suuntaamisesta viivyttäjän 
selustaan. 

VKT-aseman taisteluissa siirryttiin pans
sarijoukkojen käytössä jälleen tiiviiseen yh
teistoimintaan jalkaväen kanssa ja otettiin 
käyttöön iskuosastomainen toiminta. Pans
sarijoukoilla haettiin tarvittaessa ratkaisua, 
kuten läpimurrot Juustilan ja Ihantalan 
suuntiin osoittivat. Näin aikaansaatujen
murtojen syvyys oli 6-8 km. Suomalaisten 
tiedustelutietojen mukaan osallistui Talin
- Portinhoikan- Ihantalan taisteluihin yh
teensä neljä rynnäkkötykki- ja seitsemän 
panssarirykmenttiä sekä kolme panssaripri
kaatia, jotka tosin olivat siihen mennessä 
kärsineet suuria tappioita. Heinäkuun kulu
essa alkoi Neuvostoliitto siirtää osia voimis
taan Saksan rintamalle. Suomalaisten tie
dustelutietojen mukaan tällöin siirrettiin 
Kannakselta pois kuusi panssarirykmenttiä, 
kaksi rynnäkkötykkirykmenttiä ja kolme 
panssariprikaatia. 

Laatokan Karjalassa oli panssarijoukko
jen käyttö muutamilta kohdin erilaista kuin 
Kannaksella. Toiminnalle oli ominaista 
pienten vaunumäärien käyttö. Tällöin 
mm rynnäkkötykkirykmenteistä alistettiin 
komppanioita jalkaväki- ja panssariryk
menteille. Hyökkäysryhmitykset olivat sup
peampia. Maaston peitteisyys ja harvahko 
tiestö aiheuttivat sen, että varsin usein 
vaunut etenivät hyökkäävän jalkaväen ta
kana sitä tukien. Niissä tapauksissa, joissa 

vaunut toimivat jalkaväen etupuolella, ne 
etenivät vain 150-200 m:n etäisyydellä. 
Näin pystyttiin säilyttämään kiinteä yhteis
toiminta ja molemminpuolinen tuki tehok
kaana. Panssarijoukkojen suorittaman tie
dustelun syvyys vaihteli jossain määrin 
maastosta riippuen. Tavallisesti se ulottui 
vain 4-6 km:n etäisyydelle etuosastoista. 
Merkillepantavaa on, että panssarijoukkoja 
suunnattiin tarvittaessa erittäin huononkin 
maaston kautta, kunhan sillä vain pystyttiin 
saamaan aikaan saarrostus suomalaisten 
selustaan. Tämä edellytti kuitenkin useassa 
tapauksessa pitkäaikaisia valmisteluja, ku
ten urien raivaamista, siltojen kunnostamis
ta ja ylityspaikkojen rakentamista suo
alueille. 

1.3. Panssarijoukkojen huolto 

Panssarijoukkojen huollossa oli ajoittain 
suuria vaikeuksia, koska huoltoyksiköiltä 
puuttuivat maastokelpoiset ajoneuvot. Lin
noitetut puolustusasemat ja peitteinen 
maasto lisäsivät ampumatarvikekulutusta. 
Vaikeat täydennysmahdollisuudet aiheutti
vat osaltaan käytetyn moniportaisen hyök
käysryhmityksen. Tällöin voitiin joukkoja 
vaihtaa riittävän usein, eikä koko panssari
yksikkö joutunut samanaikaisesti ottamaan 
osaa taisteluun. Täten keskimääräinen am
pumatarvikekulutus kyettiin pitämään sa
mana kuin tavanomaisissa olosuhteissa eli 
1-1,5 tuliannoksena vuorokaudessa. 

Mielenkiintoista on todeta Suomen rinta-

Kuva 6. Panssarijoukoissa Suomen operaa
tioiden aikana suoritettu korjaustoiminta. 
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milla suoritettujen korjausten määrä ja ja
kautuminen, jotka on esitetty kuvassa 6. Sii
tä voidaan havaita, että yli puolet korjauk
sista on ollut välittömiä korjauksia, toden
näköisesti lyhytaikaisia osavaihtoja ja vas
taavia. Näistä korjauksista 80 % pystyttiin 
suorittamaan itse panssarijoukkojen toimes
ta. Karjalan rintamalla oli kokonaistappi
oista 61,2 % taistelutappioita, 19,3 % tek
nillisiä ja 19,5 % muita tappioita (soihin ja 
jokiin juuttumisia jne). Tavanomaisissa 
oloissa luvut olivat 85,5 % taistelu-, 9 % 
teknillisiä ja 5,5 % muita tappioita. Tämä 
aiheutti mm korjausvälineistön kaksinker
taistamisen. Korjaukset jouduttiin useinkin 
suorittamaan vauriopaikalla tulen alla. 
Panssarivaunujen evakuointi järjestelmä 
osoittautui suomalaisessa maastossa liian 
pienitehoiseksi. Tämän vuoksi panssari
vaunuja jouduttiin käyttämään hinaustehtä
viin, mikä oli omiaan heikentämään iskuvoi
maa. 

1.4. Suomalaisten panssarintorjunnan kan
nalta saadut kokemukset 

Jatkosodan kuluessa aina kesään 1944 
saakka säilyi suomalaisten panssarintorjun
taorganisaatio samanlaisena kuin se oli ke
sällä 1941. Kesäkuun lopulla v 1944 oli 
käytössä kaliiperiltaan yli 20 mm:n panssa
rintorjuntatykkejä 329 kpl, jotka jakautui
vat seuraavasti: 58 kpl 37 mm:n, 116 kpl 45 
mm:n, 12 kpl 50 mm:n, 92 kpl 75 mm:n ja 
51 kpl 76 mm:n aseita. Kuvassa 7 on esitet
ty tärkeimpien panssarintorjunta-asei
demme läpäisyt 70° iskukulmalla verrattu
na neuvostojoukkojen tavanomaisimpien 
panssarivaunujen keskimääräisiin panssarin 
paksuuksiin. Voidaan todeta, että enin osa 
aseistuksestamme oli hyvin heikkotehoista 
ja soveltui käytettäväksi vain lähi
etäisyyksillä. Heikko läpäisy oli omiaan 
nostamaan käytetyt laukausmäärät suurik
si. Keskimääräinen kulutus oli vain 5 ls/ 
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Kuva 7. Panssarintorjunta-aseiden läpäisy 
70° iskukulmalla. ... 
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ase/vrk. Tämä johtuu kuitenkin siitä, että 
Kannaksella toimi kesällä 1944 yhteensä 46 
tykkikomppaniaa, joista 21 ei kuitenkaan 
osallistunut varsinaisiin panssarintorjunta
taisteluihin. Panssarintorjuntatykkikalusto, 
erityisesti raskain, osoittautui suuren 
painonsa ja heikon maastoliikkuvuuden 
omaavan vetäjäkalustonsa osalta huonoksi. 

Panssarintorjunnan ryhmityksessä sy
vyys osoittautui välttämättömäksi. Raskaat 
tykit joutuivat etulinjassa paitsi tykistön, 
myös panssarivaunujen suora-ammunta
tulen kohteiksi. Yksityisen aseen tuliasemaa 
valittaessa ei riittävästi otettu huomioon 
maaston estearvoa. Osaltaan näistä syistä 
johtuivat suuret asetappiot, jotka jo 17. 7. 
mennessä olivat n 35 %. 

Panssarijoukkojen saamat murrot ja 
saarrostushyökkäykset osoittivat, että on 
välttämätöntä varata voimakas panssarin
torjuntareservi. Tämän tärkeydestä oli osoi
tuksena mm Päämajan käsky kesäkuun lo
pulla em tarkoitusta varten muodostettavis
ta panssarintorjuntaosastoista. Reservin ole
massaolo näyttää olleen myös tärkeä tekijä 
niissä tapauksissa, jolloin panssarivaunut 
pääsivät murtautumaan selustaan. Ellei ko-
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mentajan käytössä tällöin ollut 
panssarintorjunta-aseita, saattoi seurauk
sena olla pakokauhu ja puolustuksen mur
tuminen. 

Neuvostojoukkojen hyökkäyksen alettua 
saatiin käyttöön saksalaisia panssarinyrk
kejä ja -kauhuja. Tämä paransi oleellisesti 
lähitorjuntaa, joka ei menestynyt yksin
omaan talvisodan menetelmiä käyttäen, kos
ka panssarivaunut toimivat kiinteässä yh
teistoiminnassa jalkaväen kanssa ja käytti
vät suojamiehiä. Em aseiden merkitystä ku
vaa se, että Siiranmäessä niillä tuhottiin 7 5 
% neuvostojoukkojen menettämistä 
vaunuista. IV AK:n 13. 7. mennessä tuhoa
masta 355 :stä vaunusta oli n 100 tuhottu 
panssarinyrkeillä ja -kauhuilla. Lukuihin on 
syytä suhtautua varauksella, mutta suhde 
antanee kuitenkin käsityksen asiasta. 
Lähitorjunta-aseiden käyttöönsaanti näyt
tää muuttaneen yleisesti ottaen panssari
joukkojen taktiikkaa varovaisemmaksi. 
Peitteisillä alueilla niitä pyrittiin käyttämään 
tulitukiportaana, jolloin ne pysyttelivät 
100-1.50 m:n päässä asemista tai puolustus
asemaan suoritetun hyökkäyksen jälkeen 
vetäytyivät nopeasti. 

Tilapäisvälineillä, kasapanoksilla, poltto
pulloilla ja eritoten savuilla, oli kuitenkin 
tärkeä merkitys. Läpimurtautuneiden 
vaunujen tuhoaminen oli työläs ja materiaa
lia vaativa toimenpide. Tästä on osoituk
sena lhantalassa suoritettu iskuosasto
hyökkäys, joka on esitetty kuvassa 8. 

Kesän 1944 tapahtumat osoittivat, että 
panssarintorjuntamiesten koulutukseen ja 
valintaan tulee kiinnittää suurta huomiota. 
Talin taisteluiden aikana joutui mm 18.D:n 
komentaja antamaan määräyksen,, jonka 
mukaan jokaisen lähitorjuntaryhmän johta
jaksi oli määrättävä upseeri. Panssarintor
juntakoulutukseen ja panssarivaunujen tun
temukseen ei ilmeisesti oltu kiinnitetty riittä
vää huomiota, koska Päämaja joutui anta
maan aivan pikkupiirteisiin meneviä ohjeita. 
Jo kesäkuun taistelut osoittivat, että panssa-

Kuva 8. JR 12:n suorittama iskuosastohyökkäys lhantalassa .5. 8. 1944. 
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rintorjunnan onnistuminen edellyttää eri 
aselajien välistä yhteistoimintaa ja pitkälle 
vietyä suunnittelua. Tämän johdosta Pää- · 
maja antoi 23. 6. käskyn panssarintorjunta
upseereiden viran perustamisesta armeija· 
kuntien esikuntiin ja laajensi 2. 7. käskyn 
koskemaan myös divisioonia ja prikaateja. 

tyiskohtia mm Valkeasaaren, Kuuterselän, 
Kaukjärven ja Talin- Ihantalan taisteluista, 
joissa panssarivaunujen toiminta aiheutti 
eriasteisia pakokauhuilmiöitä. 

Ennen jatkosodan alkua järjestettiin hy
vin rajoitetussa määrin harjoituksia panssa
rivaunujen kanssa, jolloin pyrittiin toteutta
maan miehiä toimimaan panssariuhan 
alaisena. Taistelutapahtumat osoittivat kui
tenkin, kuinka vähän suomalainen sotilas ja 
johtaja tunsi panssarivaunujen toimintaa. 
Kesällä 1944 Karjalan kannaksella suorite
tun tutkimuksen mukaan etulinjassa toi
mineet upseerit pitivät panssarivaunua ty
kistökeskityksen jälkeen vaarallisimpana 
pakokauhun aiheuttajana. Samansuun
taisen tuloksen antoi v 1950 suoritettu tutki
mus. Sotapäiväkirjoista löytyy lisää yksi-

Panssarintorjuntamme tuhoama vaunu
määrä oli Päämajan ilmoituksen mukaan 9. 
6.-7. 9. n 930 vaunua, joista Kannaksella 
tuhottuja oli 730. Näihin lukuihin sisältyy il
meisesti huomattavasti epävarmoja tapauk
sia, sillä määrä vastaa suunnilleen Neuvos
toliiton Suomeen keskittämää kokonais
vaunumäärää. 

1.5. Pioneeritoiminnan ja kenttätykistön 
kannalta saatuja kokemuksia 

Talvisodan kokemusten pohjalta nähtiin 
panssariesteiden merkitys tärkeänä. VT
linjan rakennustöissä uhrattiin 80 % työ
määrästä panssariesteisiin. Kivieste ulottui 
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97 km:n pituisena halki Karjalan kannak
sen, mutta tästä vain 27 km oli estettä,jossa 
kivet oli upotettu maahan. Kuitenkin jo v 
1943 oli Laatokan Karjalassa suoritetuissa 
kokeissa todettu, että T-34 läpäisee kivies
teen kahdeksassa minuutissa, jos kiviä ei ole 
upotettu. Taistelut osoittivatkin, että este ei 
vastannut tarkoitustaan. Osaltaan tähän 
kuitenkin on vaikuttanut sen virheellinen si
jainti maastossa. Laajat ja nauhamaiset 
panssarisulutteet osoittautuivat epätarkoi
tuksenmukaisiksi, koska ne eivät olleet kyl
lin syviä, eikä niitä voitu valvoa. Virheel
linen toiminta tältä osin aiheutti sen, että ke
sä- heinäkuun aikana miinoitteissa tuhottiin 
tai vaurioitettiin vain 140 panssarivaunua, 
jolloin vaunua kohden käytettiin n 2 000 
panssarimiinaa. 

Kenttätykistön toiminnasta epäsuoralla 
ammunnalla tapahtuvaan panssarintorjun
taan saatiin hyviä kokemuksia. Tietojen 
tarkka analysointi tuhottujen vaunujen laa
dun osalta ei liene mahdollista. Lukumää
räisesti kenttätykistö tuhosi 10 % suoma
laisten ilmoittamasta vaunujen kokonais
määrästä. Kenttätykistön osuus panssarin
torjunnassa alettiin ottaa huomioon kesän 
kuluessa. Vasta Ihantalan taisteluissa kent
tätykistön tuli nähtiin osana panssarintor
juntaa. 

1.6. Johtopäätökset 

Saadut kokemukset osoittivat, että panssa
rijoukkojen toiminta osattiin sopeuttaa Suo
men oloja vastaavaksi. Tähän vaikuttivat 
luonnollisesti aiemmat sotakokemukset, joi
den oppien mukaan toiminta aloitettiin vas
ta, kun joukot oli huolellisesti koulutettu toi
mimaan uusissa olosuhteissa. Pyrkimys 
panssarijoukkojen ja eri aselajien kiinteään 
yhteistoimintaan tulee näkyviin koko kesän 
1944 operaatioiden ajan. Suomalaisessa 
maastossa näyttää kuitenkin yhteistoiminta 
jalkaväen kanssa saaneen aivan erityisen 
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tärkeän merkityksen. Nimenomaan silloin, 
kun panssarijoukkoja suunnattiin suo
malaisten selustaan tai saarrostus
hyökkäyksiin, vahvennettiin niitä aina jal
kaväellä. Tämä lienee tarkoitettu panssari
vaunujen lähitorjuntasuojaksi. Panssari
joukkoja käytettiin Suomen rintamilla sa
moihin tehtäviin kuin Neuvostoliiton muilla 
rintamaosuuksilla. Nämä olivat puolustus
aseman murtaminen, saarrostushyökkäys, 
takaa-ajo ja häikäilemätön taistelutieduste
lu. Tavoitteet olivat Suomessa lyhyempiä,ja 
tehtävien täyttäminen vaati ilmeisesti enem
män aikaa maastosta johtuvien valmistelu
jen ja tukitoimenpiteiden vuoksi. 

Jatkosodan kokemukset osoittivat, että 
panssarintorjunnan onnistuminen edellyt
tää eri aselajien tiivistä yhteistoimintaa. 
Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman 
keskitettyä ja panssariaseen tuntevaa joh
toa. Panssarintorjunta-aseiden vähäinen lu
kumäärä asettaa suuret vaatimukset pans
sarintorjuntahenkilöstölle. Sen tulee olla tar
koin valikoitua ainesta ja omata hyvät tiedot 
panssariaseesta. Koulutuksen tulee tähdätä 
voimakkaasti lähietäisyyksillä tapahtuvaan 
torjuntataisteluun. Tähän on oleellisena 
osana liitettävä myös tilapäisvälineiden 
käyttö. Panssarintorjunnassa on luotava 
selvä painopiste, ja selustaan varattava hy
vän liikkuvuuden omaava panssarintorjun
tareservi. 

2. Suomalaisten panssarijoukkojen käytös
tä saatuja kokemuksia 

Suomalaisten panssarijoukkojen kehittä
minen tapahtui paljolti Jatkosodan asema
sotavaiheen aikana. Panssaridivisioonan pe
rustamiselle, josta Päämaja antoi käskyn 
28. 6. 1942, loivat pohjan hyökkäys
vaiheessa panssarijoukkojemme toiminnas
ta saadut hyvät kokemukset sekä runsas so
tasaaliskalusto. Divisioonan kokoonpano 
muuttui useaan otteeseen kalustomäärän 

Kuva 9. Panssaridivisioonan kokoonpano kesällä 1944. 

lisääntymisen myötä. Kuvassa 9 on divisi
ionan kokoonpano kesällä 1944. Luku
määräisesti oli Panssaridivisioonalla vaunu
kalustoa melko runsaasti. Täysin taistelu
kelpoista siitä oli vain Stu-40, T-34, KV-1 ja 
lt Psv Lv Anti-vaunut. 

Panssaridivisioona siirrettiin talvella 
1944 Karjalan kannakselle. Tämä oli omi-
1an vaikeuttamaan nimenomaan jääkäri- ja 
panssarivaunuyksiköiden välistä yhteistoi
mintaa joukkojen ryhmittyessä laajalle alu
:elle. Esimerkiksi RynTykP, jolla oli ollut 
uusi kalusto käytössään vasta syksystä 
1943 osallistui vain muutaman kerran yh
tdstoimintaharjoituksiin. 

.1. Taktiikka 

Neuvostojoukkojen suurhyökkäyksen alka
ssa oli PsD ryhmitettynä siten, että Viipu

rin alueella olivat PsDE, JPr, :VP 6, PionP 2 
J I RsPsto 14. PsPr oli Lappeenrannan 

J ääsken alueella ja RynTykP sekä PsJP 
>livat Kaukjärvellä. Divisoona sai 10. 6. aa

mupäivällä käskyn siirtyä Muolaanjärven 
Vuotjärven alueelle, jossa sen tuli olla 

, .iämajan reservinä valmiina käytettäväksi 
nsisijaisesti IV AK:n alueella. Divisioona 

oli siirtynyt käsketylle alueelle 12. 6. aa
muun mennessä. Jääkäriprikaati osallistui 
11. 6. kuluessa IV AK:lle alistettuna hyök
käykseen Polviselän alueella, josta se kui
tenkin jo saman päivän iltana joutui vetäy
tymään. 

Päämajan 12. 6. antama käsky edellytti 
koko PsD:n alistamista IV AK:lle siinä 
tapauksessa, että VT-asema murtuisi. Tä
män johdosta PsD:n ja IV AK:n komenta
jat neuvottelivat divisioonan tulevasta käy
töstä. Koska uhanalaisimpana pidettiin Ki
vennavan suuntaan, päädyttiin ratkaisuun, 
jossa Panssaridivisioonasta muodostettiin 
kaksi taisteluosastoa. TstOs Puroma (JPr 
(- JP 5), PsJP (- 6.K)ja RynTykP),jonka 
tehtävänä oli valmistautua toimimaan 
Pamppalan alueelta Kivennavan suuntaan, 
sekä TstOs Björkman (JP 5, PsPr:n raskaat 
vaunut, 4/II/PsPr ja 6/PsJP), jonka tuli olla 
valmiina toimimaan Ahijärven suuntaan. 
Neuvostojoukkojen painopistehyökkäyksen 
murrettua kuitenkin puolustuksen Kuuter
selässä 14. 6. aamupäivällä annettiin 
TstOsP:lle käsky pysäyttää vihollisen etene
minen Liikolan suuntaan. Tämän jälkeen 
sen tuli aloittaa hyökkäys Kuuterselän 
suuntaan tavoitteena VT-linja. TstOsP:n 
hyökkäys alkoi klo 22.45, lähes neljätoista 
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tuntia Kuuterselässä tapahtuneen murron km/h. Panssariprikaatin n 120 km pitkä 
jälkeen. Neuvostojoukkojen sitkeä puolus- siirto suoritettiin pääosin rautateitse. Kun 
tustaistelu tyrehdytti kuitenkin hyökkäyk- otetaan huomioon, että joukot hälytettiin 
sen 15. 6. aamun kuluessa Kuuterselän au- vasta 10. 6. aamulla, on divisioonan pää-
keille, ja TstOsP irtautui taistelusta illalla. osien siirtoa toiminta-alueelle kahdessa vuo-

Panssaridivisioonan siirto 10. 6.-12. 6. rokaudessa pidettävä nopeana suorituk-
44 pystyttiin suorittamaan ilman tappioita. sena. Kuvassa 10 on esitetty siirron yksi-
Jääkärijoukkojen marssinopeus oli n 10 tyiskohtaisempi suoritus. 

Kuva 10. PsD:n siirto Muolaanjärven -Vuotjärven alueelle 10.-13. 6. 1944. 

Kaukjiirvi 

Viipuri 

Lappeenrannan -
.:llä•k•n alue 

10.6. 

Jääkäriprikaatin 11. 6. Polviselän su\m
nassa suorittamaa hyökkäystä vaikeutti 
huomattavasti vähäinen käytettävissä ollut 
epäsuora tuli sekä panssarintorjuntaan tar
koitettujen lähitorjunta-aseiden puute. Pri
kaati jouduttiinkin irroittamaan nopeasti, 
mutta sen tappiot puoli vuorokautta kes
täneiden taisteluiden aikana olivat kuitenkin 
9 % taisteluvahvuudesta. 

Kuuterselän vastahyökkäyksessä pans
sarivaunujen käyttö rajoittui yksinomaan 
tien suuntaan. Kuvassa 11 on esitetty 
TstOsP:n hyökkäyksen suoritus ja sen 
hyökkäysryhmitys. Yhteistoiminnan kan
nalta ei käytetty ryhmitys osoittautunut hy
väksi. Rynnäkkötykkipataljoona joutui tu
kemaan taistelun eri vaiheissa kolmen jää
käripataljoonan toimintaa. Kun JP 2 ja JP 3 
suunnattiin alueen kautta, jossa ei ollut edel
lytyksiä panssarivaunujen käytölle, jäivät 
panssarivaunuyksiköt vaille riittävää jalka
väkisuojaa. JP 4:n hyökkäyksen pysähtyes-
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Kuva 11. TstOs Puroman hyökkäys ja 
hyökkäysryhmitys 14.-15. 6. 1944. 

htOtP1• IJDJTTB 14.6.kl• z1.oo 

TUO.P: l'l UUlllll 1<; . 6 . lflo o,.oo 

sä Kuuterselän pohjoispuolelle olisi hyök
käävä panssarivaunuyksikkö tarvinnut vält
tämättä jalkaväkeä, joka olisi ollut koulutet
tu toimimaan aukeamaastossa. Tämän 
puuttuessa tyrehtyivät myös panssari
vaunujen hyökkäysyritykset ja tappiot 
muodostuivat suuriksi. 

Taistelutapahtumat osoittivat myös, 
kuinka vaarallista on hajoittaa panssa
rivaunujoukkoyksikkö eri tehtäviin. 
TstOsP:n komentaja antoi 14. 6. klo 21.00 
käskyn 2/RynTykP:lle suojata taistelu
osaston oikea sivusta V ammeljoen tasalla. 
Rynnäkkötykkipataljoonan käytettävissä 
oli täten nykyisen mittapuun mukaan 
vain vahvennettu panssarivaunukomppania. 
Hyökkäys aloitettiin 1/RynTykP;n tuke
mana, jossa 15. 6. klo 00.30 oli käytössä 
vain kolme vaunua. Vasta kahdeksantoista 
tuntia neuvostojoukkojen saaman murron 
jälkeen aloitti 3/RynTykP hyökkäyksen, 
jolloin panssarivaunujen kokonaismäärä oli 
kahdeksan. 

Rynnäkkötykit tuhosivat 1 7 panssari
vaunua. Käytetyt ampumaetäisyydet vaih
telivat 15-700 m:n välillä. Kaksintaisteluti
lanteessa selvisivät rynnäkkötykit yleensä 
voittajiksi. Eräänä syynä tähän lienee kou
lutus, jolla oli pyritty suureen tulenavaus
nopeuteen lyhyiltä ampumaetäisyyksiltä. 
Panssarivaunutappiot olivat n 35 % taiste
luvahvuudesta. Ampumatarvikkeita käytet
tiin 4 70 panssari- ja 360 sirpalekranaattia 
eli yksi tuliannos vaunua kohden. Henkilös
tötappiot olivat TstOsP:n osalta n 19 %. 

Kuuterselän vastahyökkäyksen epäon
nistuttua oli IV AK:n komentajan luovutta
va hyökkäyssuunnitelmastaan VT-aseman 
palauttamiseksi. Panssaridivisioona joutui 
tämän jälkeen osallistumaan taisteluihin 
Perkjärven-Suulajärven alueella, josta se 
18. 6. aloitti siirtymisen Viipurin-Lyyn
kylän alueelle. Tilanne Länsi-Kannaksella 
oli samanaikaisesti muodostunut vaikeaksi. 
Neuvostojoukkojen oli todettu keskittävän 
runsaasti joukkoja ilmeisenä päämääränään 
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Viipurin nopea valtaaminen. Alueella taiste
levan 10.D:n puolustus alkoi horjua. Pans
saridivisioonan IV AKE:lta saaman tehtä
vän mukaan sen tuli ottaa 18. 6. rintama
vastuu alueella, joka oli n 20 km Viipurin 
eteläpuolella ja sille alistettiin 10.D. Tämä 
taisteluvaihe jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä jo 
19. 6. PsD sai oikeuden aloittaa viivytyk
sen. Jääkäriprikaatin viimeiset osat vetäy
tyivät VKT-aseman kautta Viipuriin 20. 6. 
aamulla. 

Panssaridivisioonan taisteluteho 18. 6. oli 
vähäinen, koska se oli kärsinyt suuret tappi
ot päivää aikaisemmin päättyneissä taiste
luissa. Jääkäriprikaatin taisteluvahvuus oli 
vain n 2 400 miestä, ja sillä oli 42 prosentin 
upseeritappiot. Panssarivaunukalustoa oli 
T-26 ja BT vaunujen lisäksi käytettävissä 1 
T-34 ja 4 Stu-40 vaunua. Lisäksi PsD:n ko
mentajan mielestä olisi tarvittu aikaa tilan
nekuvan muodostamiseen. Näistä vaikeuk
sista huolimatta, jotka tuotiin myös IV 
AKE:n tietoon, PsD pystyi suorittamaan 
tehtävänsä. Muodostettu taistelujaotus oli 
kalustotilanteen huomioon ottaen pakon 
sanelema, mutta osoittautui kuitenkin tar
koituksenmukaiseksi. Kevyet panssari
vaunukomppaniat olivat varsin tehokkaita 
jalkaväkeä vastaan taisteltaessa. Keskimää
räiseksi viivytysnopeudeksi muodostui n 1 
km/h. 

Panssaridivisioona siirrettiin tämän jäl
keen Viipurin luoteispuolelle, jossa se ryh
mittyi 23. 6. kuluessa Hanhijoen pohjois
puolelle. Kun neuvostojoukkojen läpimurto
hyökkäys alkoi 25. 6. Talin alueella, käsket
tiin PsD hälytysvalmiiksi klo 11.10. 18.DE 
ilmoitti klo 13.00 panssarivaunujen murtau
tuneen Portinhoikan ohi kohti Juustilaa, jol
loin PsPrE sai välittömästi käskyn, jonka 
mukaan 3/I PsPr hyökkää heti Portinhoi
kan suuntaan ja lyö läpimurtautuneen vihol
lisen. Samanaikaisesti hälytettiin myös JPr, 
joka klo 14.25 sai tehtäväkseen siirtyä Juus
tilan alueelle, josta sen tuli aloittaa vasta
hyökkäys Portinhoikan suuntaan. Jääkäri-
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prikaatin kärjessä hyökkäävä J.P 4 ja 
3/1/PsPr saivat klo 18.00 haltuunsa Portin
hoikan alueen. Hyökkäystä jatkettiin n klo 
20.00, jolloin JP 3 vahvennettuna 2/Ryn
TykP:lla aloitti etenemisen kohti Talia. JP 2 
aloitti 26. 6. aamuyöstä hyökkäyksen Leiti
mojärven pohjoispuolitse kohti Talinmyllyä. 
Hyökkäykset pysähtyivät kuitenkin aamun 
kuluessa. 

Puuttumatta yksityiskohtaisemmin tä
män jälkeen seuranneisiin varsin sekaviin 
taisteluihin, todettakoon kuitenkin, että 
Panssaridivisioonan komentajalle oli ajoit
tain alistettu n 1 1/2 divisioonan lisävoimat. 

Neuvostojoukot aloittivat 29. 6. voimak
kaat hyökkäykset, jolloin tilanteen muodos
tuessa äärimmäisen vaikeaksi, oikeutti Kan
naksen joukkojen johto IV AK :n vetäyty
mään puolustukseen Saimaan kanavan 
- Riihimäen-Vakkilan- Ihantalanjärven ta
salle. Samalla annettiin käsky irroittaa PsD 
rintamavastuusta ja siirtää se reserviksi Kil
peenjoen pohjoispuolelle. Panssaridi
visioonan osalta taistelut päättyivät 30. 6. 
aamulla, jolloin se irroitettiin rintamavas
tuusta. 

Talin taistelut osoittivat jälleen, että jää-
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käreiden ja panssarivaunujen välitön kiinteä 
yhteistoiminta on hyökkäyksen perusedelly
tys. JP 3:n hyökkäykseen 25. 6. liittyen oli 
2/RynTykP:n tehtävänä ottaa haltuun Lei
timojärven länsipuolella oleva metsäsaare
ke. JP 3 :n pääosat sitoutuivat kuitenkin 
Konkkalanvuorten suutaan. Tällöin jäi 
2/RynTykP vaille riittävää jalkaväkisuojaa 
eikä sen saama itsenäinen tehtävä onnis
tunut. Käytyjen taisteluiden perusteella laa
dittiin RynTykP:ssa ohje hyökkäysryhmi
tyksestä aukea- ja metsämaastossa toimitta
essa. Tämä on esitetty kuvassa 12. Siinä tu
lee esiin se, että hyökkäysryhmitykseltä 
edellytettiin suhteellisen kapeaa tiiviin ja 
molemminpuolisen tuen mahdollistamaa 
ryhmitystä. 

Panssariprikaatin T-26 kalusto osallistui 
taisteluihin lähes koko ajan. Kevyen kalus
ton eräs päätehtävä oli pitää auki tie lhanta
la- Portinhoikka. Tässä tehtävässä, samoin
kuin yleensä taistelussa jalkaväkeä vastaan, 
ne osoittautuivat tehokkaiksi. Kevyellä ka
lustolla oli myös merkityksensä jalkaväen 
taisteluhengen kohottajana, jonka osuus 
useita vuorokausia kestäneissä suurtaiste
luissa on erittäin tärkeä. 

Taisteluiden alkuvaiheessa 26. 6. neuvos
tojoukkojen pyrkiessä katkaisemaan Portin
hoikka- Ihantalan tien muodosti kenraali
majuri Lagus TstOs Björkmanin,jonkajoh
toon tulivat Ihantalan kaakkoispuolella ole
vat joukot sekä 1/RynTykP. Tämänkal
taisen erillisen johtoportaan muodosta
minen oli ilmeisesti tilanteen huomioon otta
en välttämätöntä. Sitä, että tehtävään mää
rättiin juuri Panssariprikaatin komentaja, 
on pidettävä vähemmän onnistuneena rat
kaisuna. Panssariprikaatin johtaminen kärsi 
huomattavasti ja PsDE joutui antamaan 
käskyjä aina panssarivaunupataljoonien 
ala yksiköille. 

Panssarivaunuhuollon osalta tuli n.äky
viin panssaroitujen maastokelpoisten ajo
neuvoien tarve. Kun panssarivaunut tar
vitsiv~t ampumatarviketäydennystä, jou-

duttiin se yleensä hakemaan vaunuittain tai 
joukkueittain. Vaikka täydennyspaikat ta
vallisesti olivat vain 1-2 km:n etäisyydellä 
etulinjasta, aiheutti vaunujen poistuminen 
sieltä useissa tapauksissa myös jalkaväen ir
tautumisen. Tästä johtuen käytettiin muuta
missa tapauksissa T-26 vaunuja ampuma
tarvikekuljetuksiin. 

Panssaridivisioonan neuvostojoukoille ai
heuttamat tappiot olivat huomattavat. Yk
sinomaan panssarivaunuyksiköt tuhosivat 
taisteluiden aikana 45 panssarivaunua kes
kimääräisen ampumaetäisyyden ollessa n 
500 m. Panssaridivisioonan tappioista kan
toi raskaimman osan Jääkäriprikaati, jonka 
kokonaistappiot olivat 1 205 miestä. Ryn
TykP:n tappiot olivat 12, 1/PsPr:n 56 ja 
11/PsPr:n 31 miestä. Kalustotappiot olivat 
1/PsPr:lla 1 SU-152, 4 T-26 ja 1 1-34, 
11/ PsPr:lla 17 T-26 sekä RynTykP:lla 2 
Stu-40 vaunua. 

Talin suunnan taisteluiden jälkeen siirret
tiin PsD reserviksi alueelle Kilpeenjoki
Oravala-Kontu. Yleistilanteessa tapahtui 
kuitenkin uusi käänne, kun neuvostojoukot 
9. 7. työntyivät Vuosalmen yli ja saivat 
muodostettua voimakkaan sillanpään. Täl
löin III AK:n komentaja esitti pyynnön lisä
voimien saamisesta, ja Panssaridivisioona 
siirrettiin 10. 7. Vuoksenrannan alueelle. Di
visioonan tehtäväksi tuli 11. 7. aamuun 
mennessä lyödä vihollinen Vuosalmen koil
lisrannalta. Kenraalimajuri Lagus muodosti 
tämän johdosta kaksi taisteluosastoa. 
- TstOs Puroman: JPr (- JP 5 ja 6/PsJP) 
ja 

- TstOs Åkermanin: RynTykP (- 3.K), 
JP 5, 6/PsJP, 3/303. RynTykPr ja 
PionJ/JR/7. 

Hyökkäykset alkoivat 11. 7. klo 02.00. 
Neuvostojoukkojen lujasta puolustuksesta 
ja hyökkäyksen alun myöhästymisestä joh
tuen ei toiminta kuitenkaan edistynyt suun
nitellulla tavalla. Aamupäivän kuluessa PsD 
joutui ryhmittymään puolustukseen saavut
tamalleen tasalle. Iltapäivällä 11. 7. järjes-

tettiin Vuosalmen puolustus uudelleen, jol
loin PsD:lle alistettiin JR 57 (- II P) ja 
IV /19. Pr. Taistelut jatkuivat tämän jälkeen 
neuvostojoukkojen saamatta kuitenkaan 
vakavampia murtoja puolustukseen. PsD ir
rotettiin rintamavastuusta 21. 7. ja siirrettiin 
Ihantalan pohjoispuolelle. 

PsD:n siirtyminen Vuosalmelle, 60 km:n 
päähän sen ryhmitysalueelta, suoritettiin 
kahdessatoista tunnissa. Divisioona oli saa
tettu hälytysvalmiuteen 9. 7. aamupäivällä, 
mutta KaJoKE:n käsky siirrosta annettiin 
vasta 10. 7. klo 00.05. Tarvittavat käskyt 
alajohtoportaille oli annettu klo 00.30 men
nessä, ja ensimmäiset osat lähtivät liikkeelle 
klo 01.30. Kokonaisuudessaan joukot olivat 
perillä Vuoksenrannan alueella 10. 7. klo 
14.00 mennessä. Jääkäreiden marssinopeus 
oli 7 km/h ja panssarivaunujen 8 km/h. 
Marssiteillä samanaikaisesti tapahtuneet 
muiden joukkojen siirrot hidastivat etene
mistä. 

PsD:n käyttämä taktiikka noudatti pal
jolti samoja suuntaviivoja kuin aiemminkin. 
Hyökkäysvalmisteluja leimasi kuitenkin 
kova kiire. JP 5 sai klo 16.50 käskyn alistuk
sestaan TstOsÅ :lle. Klo 19.30 ilmoittautui 
JP 5:n komentaja· majuri Åkermanille ja 
saattoi vasta n klo 23.50 ottaa yhteyden 
etulinjassa oleviin 2.D:n osiin. Kun JP 5 
lisäksi joutui voimakkaaseen tulivalmiste
luun siirtyessään lähtöasemiin, oli Ryn
TykP :n aloitettava hyökkäys ilman jääkä
reitä. Seurauksena oli, että hyökkäys tyreh
tyi heti alkuunsa. 

PsD :n hyökkäys tehoon oli omiaan vai
kuttamaan mm se, että JPr oli ennen taiste
luita saanut huomattavan määrän täyden
nyshenkilöstöä, jonka koulutustaso oli kui
tenkin heikko. RynTykP puolestaan joutui 
toimimaan pataljoonan kanssa, jolle ei oltu 
järjestetty yhteistoimintaharjoituksia. JPr :n 
kohdalla vaikutti taisteluhenkeä laskien 
myös se, että haavoittuneiden evankuointi 
tuotti suuria vaikeuksia, koska maasto oli 
erittäin vaikeakulkuista. Taisteluiden myö-
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hemmässä vaiheessa, JR 57:n ottaessa rin
tamavastuun TstOsÅ:lta, määrättiin maju
ri Åkerman rykmentin panssarintorjunta
komentajaksi, ja hänelle alistettiin kaikki 
alueella olleet tykkikomppaniat. Toimenpi
de osoittautui oikeaan osuneeksi, koska täl
löin oli koko panssarintorjunta-aseistus yh
den johtajan alaisena. RynTykP:n radioka
lustoa käyttäen pystyttiin lisäksi tehok
kaaseen johtamiseen. Rynnäkkötykki
pataljoona tuotti neuvostojoukoille kaikki
aan 21 :n panssarivaunun tappiot. Ampu
maetäisyydet vaihtelivat 250-1 400 m:n 
välillä, keskimääräinen ampumaetäisyys oli 
550 m. Erittäin vaikeasta maastosta huoli
matta käyttivät neuvostojoukot panssari
vaunuja myös JPr:n vastuualueella, jossa 
niitä tuhottiin 8 kpl. Henkilöstötappiot oli
vat RynTykP:ssa 5 miestä, sen sijaan JPr:n 
kokonaistappiot olivat 1 435 miestä eli n 43 
%. 

2.2. Kalusto ja organisaatio 

Panssaridivisioonan pääkalusto, T-26 
vaunut, osoittautui jo selvästi vanhen
tuneeksi. Sillä ei pystytty taistelemaan itse 
asiassa lainkaan neuvostojoukkojen pää
asiassa raskasta vaunukalustoa vastaan. Tä
ten onkin ymmärrettävää, että PsPr:n ko
mentaja antoi jo ennen Talin suunnan tais
teluita käskyn.jonka mukaan T-26 vaunuja 
ei saanut käyttää neuvostojoukkojen raskai
ta vaunuja vastaan. Lähes yhtä tehottomak
si ja täysin epäluotettavaksi teknillisiltä 
ominaisuuksiltaan osoittautui BT-42 kalus
to. ErPsK:n menetettyä pääosan kalustos
taan Viipurin taisteluissa, se lakkautettiin 
Päämajan antamalla käskyllä 27. 7. 44. 
Käyttökelpoista kalustoa oli siis PsD:ssa 
varsin vähän. Heinäkuussa oli T-34 vaunuja 
10 kpl, KV-vaunuja 2 kpl, SU-152 vaunuja 
1 kpl ja Stu-40 vaunuja 16 kpl. Stu-40 ka
lusto osoittautui erittäin tehokkaaksi aseis
tuksensa ja radiokaluston puolesta. Sen 
suurena heikkoutena oli kuitenkin huono 
maastoliikkuvuus. 
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Käydyt taistelut osoittivat, että jääkäri
joukkojen kokonaismäärä organisaatiossa 
oli liian pieni. Tämän vuoksi pidettiinkin 
välttämättömänä niiden määrän lisäämistä. 
Samoin osoittautui, että panssariprikaatia ei 
voitu missään vaiheessa käyttää kootusti. 
Panssaridivisioonan organisaatio jouduttiin 
kutakin taistelua varten hajoittamaan ja 
muodostamaan erikokoisia taisteluosastoja. 
Päämajan käskystä PsDE laati esityksen 
uudeksi organisaatioksi. Siinä divisioonaan 
kuului kolme panssariprikaatia, joissa 
panssari- ja jääkäriyksiköiden suhde oli 1 :3. 
Kokoonpanoesitys vastasi melko tarkalleen 
käytyjen taisteluiden antamaa kuvaa PsD:n 
organisaatiosta. Kesän aikana todettiin di
visioonan panssarivaunujen korjaustoimin
nan organisaatio kankeaksi. Tämän vuoksi 
1/PsPr:lle ja RynTykP:lle alistettiin korjaus
joukkueet ja jokaiselle PsPr:n pataljoonalle 
lisäksi aseenkorjausryhmä. 

2.3. Aselajit 

Kenttätykistön kohdalla tärkeimmät koke
mukset saatiin panssarivaunµsta suoritetta
van tulenjohdon ja kenttätykistön määrän 
suhteen. Divisioonassa kokeiltiin sekä Kuu
terselän että Vuosalmen taisteluissa tykistön 
tulen johtamista panssarivaunusta käsin. 
Rynnäkkötykkipataljoonassa toimi kaksi 
tulenjohtajaa, joista toinen pataljoonan ko
mentopaikalla ja toinen iskuportaassa 
hyökkäävän rynnäkköty kkikomppanian 
mukana omassa vaunussaan. Järjestely 
osoittautui oikeaksi ja takasi vaunu
yksikölle tarkan ja nopean tulituen. Käy
dyissä taisteluissa jouduttiin PsD:aa sään
nöllisesti vahventamaan epäsuoran tulen 
osalta. Suurimmillaan divisioonaa tuki Talin 
suunnan taisteluissa 10 patteristoa. Ampu
matarvikekulutus oli 26. 6. n 5 500, 27. 7. n 
7 000 ja 28. 6. n 7 100 laukausta vuorokau
dessa. Vertailun vuoksi mainittakoon, e,ttä 
PsD:n tukiryhmän ampumatarvikekulutus 
Kuuterselässä oli yhteensä 2 000 laukausta. 
Vuosalmen seitsemän tuntia kestäneen 

hyökkäysvaiheen aikana divisioonaa tuki 
kuusi patteristoa, jotka käyttivät yhteensä 
S 000 laukausta. 

Divisioonan sisäisessä johtamistoimin
nassa radio toimi varmimpana johtamisvä
lineenä. Vaikka Kannaksen kantaviestiverk
ko olikin melko runsas, ei sitä voitu taiste
luiden liikkuvuudesta johtuen käyttää hy
väksi. Lisäksi sen kunnossapito vaati suu
ren määrän huoltohenkilöstöä. Kenttäkaa
peliyhteyksien käyttömahdollisuudet vaihte
livat huomattavasti. Kuuterselässä johta
minen niitä käyttäen sujui hyvin. Tehok
kaasta korjaustoiminnasta ja varmennetuis
ta yhteyksistä huolimatta ei yhteyksiä Talin 
suunnalla pystytty käyttämään kuin keski
määrin kolme tuntia vuorokaudessa.. Run
sas radioiden käyttö pakotti kiinnittämään 
liikenteen salaamiseen erityistä huomiota. 
Tästä on osoituksena se, että PsDE lähetti 
26.-29. 6. n 100 sanomaa, joista 95 % oli 
salakirjoitettuja. Radiotappiot muodostui
vat suuriksi. Esimerkiksi kannettavista pa
taljoonaradioista tuhoutui 60 %. 

Talin suunnan tapahtumat osoittivat, 
että panssariyhtymän komentopaikka
järjestelyihin tulee kiinnittää erityistä h~o
miota. PsD:n komentopaikka oli kolmen ' 
päivän ajan samalla paikalla, Juustilan itä
puolella, n 5 km:n päässä etulinjasta. Se si
jaitsi tykistön tuliasema-alueen läheisyydes
sä, ja siellä toimi kuusi radioasemaa jatku" 
vasti. Komentopaikan näin paljastuessa 
neuvostojoukot suorittivat alueelle 28. 6. 
lentor 1nnäkön, jolloin kolme esikunnan 
upseeria kaatui ja osa asiakirjoista tuhoutui. 

2.4. Johtopäätökset 

Panssaridivisioonan toimintaa kaavoitti ke
sällä 1944 panssarivaunukaluston heikko 
maastoliikkuvuus. Tämä pakotti sitomaan 
hyökkäykset teiden suuntiin, joissa neuvos
tojoukot olivat luoneet niin vahvan puolus
tuksen, että hyökkäyksillä ei ollut onnistu
misen edellytyksiä. Kuuterselän taistelu jäi 

ainoaksi, jossa pystyttiin suhteellisen koot
tuun iskuun. Talin taisteluiden alkaessa 
Panssaridivisioonalla olisi todennäköisesti 
ollut hyvät mahdollisuudet työntyä pitkälle 
Talin suuntaan. Divisioonan saama tehtävä 
ja puutteelliset vihollistiedot sitoivat kuiten
kin Jääkäriprikaatin pääosat panssari
vaunuille kulkukelvottomaan maastoon. 
Panssarivaunuyksiköiden käyttö olikin tä
män jälkeen hajanaista, syntyneiden paikal
listen murtojen rajoittamista. Tässä ne kui
tenkin toimivat tehokkaasti, mutta kärsivät 
samalla siinä määrin tappioita, että edelly
tykset niiden kootumpaan käyttöön mene
tettiin. Vuosalmen taisteluissa sidottiin sa
moin jääkäreiden pääosa vaikeakulkuiseen 
maastoon. Tämä sekä käytettävissä ollut 
riittämätön valmisteluaika vähensivät kui
tenkin menestyksellisen toiminnan edelly
tyksiä jo ennen hyökkäyksen alkua. Kesän 
1944 taisteluissa tulee selvästi esiin suuri te
ho, jonka Passaridivisioona omasi. Sen 
avulla pystyttiin tilanne kriisialueilla vakiin
nuttamaan siinä määrin, että taistelun jatko
edellytykset säilyivät. 

Vuonna 1942 tehdyllä organisaa-
tiomuutoksella pyrittiin luomaan entistä 
paremmat edellytykset panssarivaunujen ja 
jääkäreiden yhteistoiminnalle. Vaikutteet 
organisaatiolle oli saatu Saksasta. Niitä ei il
meisesti riittävässä määrin sovellettu oloi
himme Panssaridivisioonaa muodostettaes
sa. Taistelutapahtumat osoittivat, että pans
sariprikaatilla ilman jalkaväkeä ei ollut 
mahdollisuuksia itsenäiseen toimintaan. Ti
lapäisesti muodostetut taisteluosastot eivät 
myöskään olleet tehokkain ratkaisu. Valmiit 
organisaatiot jouduttiin rikkomaan ja pans
sarivaunuyksiköt alistettiin jääkäripatal
joonille, joiden kanssa ei oltu tarpeeksi 
päästy harjoittelemaan. Panssariprikaatin 
toimintaa oli omiaan vaikeuttamaan sen esi
kunnan käyttö tilapäistehtäviin. Divisioonan 
esikunnan johdettavien lukumäärä kasvoi 
tällöin ja se joutui antamaan käskyjä yksi
tyisille joukkoyksiköille. Tilannetta olisi hei-

37 



pottanut, mikäli Panssaridivisioonan esi
kunnan kokoonpano olisi mahdollistanut 
erillisen taisteluosaston esikunnan muodos
tamisen. 

Huolimatta panssaridivisioonan suuresta 
suora-ammuntatulesta ei sen toiminta ilman 
voimakasta epäsuoraa tulta ollut mahdollis
ta. Kenttätykistön tarve osoittautui suureksi 
nimenomaan hyökkäyksen alkaessa, jolloin 
sen oli larnautettava vastustajan panssarin
torjunta-aseistus. 

3. Saksalaisten panssarijoukkojen käytöstä 
saatuja kokemuksia 

Saksalaisten panssarijoukkojen osuus kesän 
1944 taisteluihin oli hyvin vähäinen. Taiste
luiden lähestyessä VKT-linjaa kääntyi Yli
päällikkö 19. 6. saksalaisten puoleen tiedus
tellen mahdollisuuksia saada lisää joukkoja 
Suomeen. Saksan ylijohto lupasikin antaa 
Suomelle aseapua ja mm yhden rynnäkkö
tykkiprikaatin. Suomeen siirrettiin 303. 
RynTykPr, jonka ensimmäiset osat saapui
vat Lappeenrantaan 24. 6., jolloin prikaati 
alistettiin PsD:lle. 303. RynTykPr:iin kuului 
kolme komppaniaa, joissa kussakin oli 10 
Stu-40 vaunua. Kaluston kokonaismäärä 
oli 31 vaunua. Kunkin komppanian yhdessä 
joukkueessa oli kolme 105 mm:n tykillä va
rustettua vaunua. Kokonaisuudessaan pri
kaati siis edusti varsin huomattavaa tulivoi
maa. 

Kun tilanne Talin suunnalla oli 25. 6. 
muodostunut uhkaavaksi JR 48:njoutuessa 
vetäytymään päivän kuluessa lhantalaan, 
alisti PsD:n komentaja 1/303. RynTykPr:n 
TstOs Forsbergille. Taisteluosaston aloitta
essa 27. 6. hyökkäyksen kohti Portinhoik
kaa tuki rynnäkkötykkikomppania taistelui
ta tien suunnassa. Samanaikaisesti olivat 
prikaatin pääosat reservinä Kilpeenjoen
-Kormun alueella. TstOs Björkmanille alis
tettuna toimi 2/303.RynTykPr Ihantalan 
kaakkoispuolella 28.-29. 6. Kummankin 
yksikön osuus taisteluihin oli varsin vä-
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häinen. Talin taisteluiden päätyttyä 303. 
RynTykPr oli PsD:n komentajan johdossa 
panssarintorjuntareservinä Ihantalan poh
joispuolella. Panssaridivisioonan siirtyessä 
Vuosalmelle toimi 3/303. RynTykPr sivus
tan suojaus- ja varmistustehtävissä TstOs 
Åkermanille alistettuna osallistumatta kui
tenkaan taisteluun. 

Saksalaisten panssarijoukkojen käytöstä 
ei voida vetää kovinkaan pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä. Toiminnassa tuli selvästi 
näkyviin tottumattomuus toimintaan metsä
maastossa. Rynnäkkötykkiyksiköt oli kou
lutettu käyttämään leveitä taistelumuotoja 
aukeamaastossa. Kannaksella jouduttiin 
toimimaan jononrnuodossa tien suunnassa 
ja käymään taistelut lähietäisyyksiltä. 
Nämä tekijät heikensivät oleellisesti rynnäk
kötykkiprikaatin taistelutehoa. Prikaati jou
tui rintamalle lähes välittömästi Suomeen 
saavuttuaan. Näin ollen ei jäänyt aikaa yh
teistoimintakoulutukseen eikä riittävään toi
mintamaaston tiedusteluun, mikä oli omi
aan heikentämään taisteluedellytyksiä. 

Tiivistelmä 

Neuvostoliiton panssarijoukkonen päätehtä
vä kesän 1944 taisteluissa oli jalkaväen tu
keminen. Näin siitäkin huolimatta, että Jat
kosodan aikana Neuvostoliitolla oli Saksan 
rintamalla käytössään itsenäiseen toimin
taan tarkoitettuja operatiivisia panssariyh
tymiä. Tavallaan näitä edustivat Suomen 
rintamalla liikkuvat ryhmät, joiden rungon 
muodosti panssariprikaati, jo~a vahvennet
tiin jalkaväki-, tykistö- ja pioneeriyksiköillä. 
Ne olivat tarkoitetut murron jälkeen suun
nattavaksi puolustajan selustaan tärkeiden 
alueiden haltuunottamiseksi. Tällaisen yhty
män käyttö Suomen olosuhteissa rajoittui 
kuitenkin vain 10-15 km:n etäisyydelle rin
tamasta. 

Panssarijoukkojen organisaatio muuttui 
oleellisesti sotien aikana. Vuonna 1939 kä
sitti panssariyhtymä useita satoja panssari
vaunuja ja moottoriajoneuvoja. Kesällä 

1944 yhtymä oli kalustovahvuudeltaan huo
mattavan kevyt. Sen johtamis- ja käyttö
edellytykset ovat todennäköisesti olleet var
sin hyvät, ja se on sopeutunut melko hyvin 
suomalaisiin maasto-olosuhteisiin. Panssari
joukkojen toimintaa Talvisodassa vaikeut
taneet kaluston teknilliset heikkoudet oli 
huomattavalta osin pystytty poistamaan ke
sään 1944 mennessä. Toimintaedellytyksiä 
pyrittiin lisäksi parantamaan kouluttamalla 
joukot ennen hyökkäyksen aloittamista uu
sia maasto-olosuhteita vastaavalla tavalla. 
Neuvostoliiton panssarijoukkojen käytölle 
olivat v 1944 luonteenomaisia piirteitä toi
minnan joustavuus ja maaston tehokas hy
väksikäyttö, joka tosin usein vaati pitkäai
kaisiakin valmisteluja. Yksityisen panssari
vaunumiehistön kohdalla oli havaittavissa 
puutteellinen ampumakoulutus ja teknillinen 
rakennekoulutus. 

Suomalaisten panssarijoukkojen kohdal
la tulee esiin koko sotien ajan riittävän ja 
taistelukelpoisen kaluston puute. Tämän 
johdosta vasta v 1942 oli edellytykset pans
sariyhtymän perustamiselle. 

Panssarijoukkojen maaran kasvaessa 
vuosina 1942-43 tähdättiinkin taktillisessa 
koulutuksessa kiinteään yhteistoimintaan 
eri aselajien kanssa. Kesän 1944 neuvosto
joukkojen lukumääräinen ylivoima ja nope
at tilannemuutokset aiheuttivat sen, että 
hyökkäykset jouduttiin valmistelemaan 
mahdollisimman tehokkaasti. Panssari
divisioonaa ei voitu kuitenkaan käyttää 
koottuna, vaan oli muodostettava taistelu
osastoja, joissa eri aselajien osuus oli otetta
va huomioon. Panssarijoukkojemme or
ganisaatio ei tässä mielessä osoittautunut 
parhaaksi mahdolliseksi. Jääkäri- ja panssa
rivaunuyksiköt kuuluivat Panssaridivisi
oonan sisällä eri prikaateihin. Muodostetta
vissa taisteluosastoissa ne jouduttiin kuiten
kin kytkemään välittömään yhteistoimin
taan. Organisaation rakenne ei tehnyt mah
dolliseksi tämän vaatimaa riittävän tehokas
ta koulutusta. Tilapäiset taisteluosastot ei-

vät pystyneet näin ollen parhaaseen mah
dolliseen taistelutehoon. Edullisimmaksi 
panssari- ja jääkäri yksiköiden väliseksi suh
teeksi taisteluosastoissa näyttää muodos
tuneen 1 :3. Panssarivaunuyksiköiden koh
dalla tuli toistuvasti esiin orgaanisen suoja
miehistön tarve. 

Panssarijoukon käytön perusedellytys on 
voimakas epäsuora tuli. Panssariyhtymän 
puitteissa edusti yksi kenttätykistö
patteristo liian vähäistä tulivoimaa. Hyök
käyksen käynnistämiseksi tarvittiin sään
nöllisesti usean patteriston muodosta~a tu
kiryhmä. 

Suomalaisten panssarijoukkojen toimin
taa kaavoitti tuntuvasti vaunukaluston heik
ko maastoliikkuvuus. Tämä pakotti suun
taamaan hyökkäykset täysin teiden suuntiin 
eikä mahdollistanut riittävässä määrin yllä
tyksellistä toimintaa. Panssarivaunumie
histöjen koulutus oli korkeaa luokkaa. 
Tästä ovat osoituksena ne lukuisat lähitais
telutilanteet, jotka päättyivät suomalaisten 
eduksi. 

Suomalaisten panssarintorjunnalle oli 
leimaa-antavana piirteenä riittävän tehok
kaan aseistuksen puute, mutta myös il
meisesti riittämätön panssariaseen tunte
mus. Näitä tekijöitä alettiin korjata vasta 
kesän 1944 kuluessa. Tehokas panssarin
torjunta ei ollut mahdollista ilman keskitet
tyä johtoa. Tämän tuli kytkeä panssarintor
junta puolllstuksen kokonaissuunnitelmaan, 
johon oleellisesti kuuluivat myös kenttäty
kistö ja pioneeritoiminta. Puutteellinen 
panssariaseen tuntemus tuli näkyviin luke
mattomina pakokauhuilmiöinä. Näiden vä
hentäminen olisi kenties ollut mahdollista 
tehokkaammalla yhteistoimintakoulutuksel
la panssarijoukkojen kanssa. 

Lopuksi voidaan todeta, että kokemukset 
osoittavat suomalaisen maaston aiheutta
van panssarijoukkojen toiminnalle useita 
erikoispiirteitä. Tärkeimpiä näistä ovat kiin
teä yhteistoiminta erityisesti jalka väen kans
sa, taisteluiden käyminen lähietäisyyksiltä 
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ja tavoitteiden määrittäminen ilmeisesti ly
hemmiksi kuin esimerkiksi Keski
Euroopassa. Suurten panssariyhtymien 
koottu toiminta ei näytä mahdolliselta, vaan 
edullisempaan tulokseen päästään käyttä
mällä useita, kokoonpanoltaan kevyitä 
panssarijoukkoja. Näihin on kuitenkin kuu
luttava suhteellisen vahva orgaaninen jalka
väkiosa. 

teistoimintakursseja, panssarintorjunta
kouluttajien kursseja, koordinoimalla Pans
sariprikaatiin vuosittain suuntautuvia vierai
luja sekä järjestämällä ns panssarivaunu
kiertueita. 

Saadut kokemukset tukevat periaatetta, 
jonka mukaan oloissamme jokaisen taisteli
jan on kyettävä panssarintorjuntaan. Sa
malla tulee kuitenkin korostetusti näkyviin 
se, että tarvitaan myös erikoiskoulutettuja 
panssarintorjuntamiehiä, jotka on todella 
huolella valittu ja jotka koulutetaan toimi
maan lukemattomissa erikoistilanteissa. Vii
meksimainittu tekijä asettaa lum,nollisesti 
suuret vaatimukset sekä kouluttajahenkilös
tölle että koulutusolosuhteille. 

Panssarintorjunnan perusta, yleinen 
panssarivaunutuntemus, olisi otettava kou
lutuksessa nykyistä tehokkaammin huomi
oon. Panssariprikaatin nykyaikainen ja kal
lis kalusto tulisi saattaa paremmin palvele
maan koko Puolustusvoimia. Tämä voidaan 
toteuttaa esimerkiksi järjestämällä yh-
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Valtiotieteen maisteri Osmo Kolehmainen 

PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMATARVIKETILANNE 
KANNAKSEN SUURTAISTELUJEN AIKANA 1944 

JOHDANTO 

Totuuden hetki 

Pitkään jatkunut asemasotavaihe Suo
men rintamilla päättyi kenraali Govorovin 
komentamien neuvostojoukkojen tykistötu
len jyrinään Länsi-Kannaksella kesäkuun 9 
päivän aamuna 1944. Neuvostojoukkojen 
suurhyökkäys Kannaksella oli alkanut. Seu
raavana päivänä suomalaisten puolustus 
Valkeasaaren lohkolla ei enaa kestä
nyt suurhyökkäyksen ennenkokematonta 
painetta, vaan luhistui täydelleen. Kesäkuun 
15 päivään mennessä hyökkäysjoukot oli
vat päässeet lopulliseen läpimurtoon myös 
väli asemassa, josta suomalaisten oli nyt luo
vuttava. Suuri kujanjuoksu kohti Viipuria ja 
Kannaksen viimeistä puolustusasemaa al
koi. 

Rintamatilanteen äkillinen muutos ai
heutti puolestaan yhä kasvavaa levotto
muutta maamme poliittisen johdon piirissä. 
Helsingissä aloitettiin neuvottelut hallituk
sen uudistamiseksi, ja Suomen Tukholman 
lähettilään Gripenbergin tehtäväksi annet
tiin tiedustella kabinettisihteeri Bohemanin 
välityksellä Neuvostoliiton rauhanehtoja. 1) 

Antautumisvaatimus 

Kesäkuun 23 pnä 1944 Neuvostoliitto 
vastasi Suomen rauhanvetoomukseen vaati
malla ehdotonta antautumista2). Oli tultu 
tien päähän. Se, että vaadittiin ehdotonta 

) Polvinen, s. 264. 

) Linkomies, s. 345; Tanner, s. 286; Polvinen, s. 264, 

antautumista, tuntuu varsin omituiselta. Oli
han Viipurin valloitus 2~6. 1944 poistanut 
lähes olemattomiin sen sivustauhan, jota 
Suomen rintama oli merkinnyt Kremlistä 
nähtynä venäläisten 23. kesäkuuta aloitta
malle suuroffensiiville keskisellä rinta
malla, ja vähän myöhemmin alkaneelle 
hyökkäykselle Suomen lahden eteläpuolella. 

Myöskään antautumisvaatimus ei ollen
kaan käynyt yksiin niiden tavoitteiden kans
sa, joista Neuvostoliitto lähes koko sodan 
ajan johdonmukaisesti oli pitänyt kiinni. Pe
riaatteenahan oli ollut, että Suomen it
sertäisyyttä kunnioitetaan, mutta Moskovan 
rauhan rajoissa. 3). 

Sopimus 

Tässä kriittisessä vaiheessa astui sitten yl
lättäen Helsingin kuumeiselle, poliittiselle 
näyttämölle Saksan ulkoministeri v. Rib
bentrop tarjoten sotilaallista apua poliittisen 
sitoumuksen vastapainoksi. Sopivampaa 
ajankohtaa Suomen painostamiseksi on vai
kea kuvitella. Sotilaallinen katastrofi ilman 
ulkopuolista apua näytti hyvin todennä
köiseltä. Toisena vaihtoehtona oli antautu
minen. Myöskään ei voitu tietää, kuinka 
kauan sota tulisi vielä jatkumaan. Hallituk
sen enemmistö hylkäsi vaatimuksen antau
tumisesta, koska sen voisi aina tehdä myö
hemminkin, kuten pääministeri Linkomies 

3
) Neuvostoliiton tavoitteita Suomen suunnalla ovat 

analysoineet mm Korhonen K: Turvallisuuden pettäes
sä, Krosby: Suomen valinta 1941, Polvinen T: Suomi 
suurvaltojen politiikassa, Jakobson: Diplomaattinen 
talvisota, Seppälä : Taistelu Leningradista ja Suomi. 
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totesi. 1
) Jäljelle jäi siis vaihtoehto sotilaal

lisen vastarinnan jatkamisesta. Tässä tilan
teessa ei hallitus nähnyt muuta mahdol
lisuutta kuin suostua von Ribbentropin vaa
timukseen, varsinkin kun myös ylipäällikkö 
oli samalla kannalla. 2) Tannerin ja muiden 
sosiaalidemokraattien vastustaessa Suomi 
antoi vaaditun poliittisen sitoumuksen kesä
kuun 26 päivän iltana presidentti Risto Ry
tin allekirjoittaman kirjeen muodossa. 

1) Tanner, s. 292. 
2) Vuoden 1944 juhannusviikon Ribbentrop-episodia 
on kuvannut yksityiskohtaisemmin Tanner (ks. Suo
men tie rauhaan 1943-44, s. 283, 307), E. Linkomies 
(ks. Vaikea aika, s. 349-366). 

.'. :.~ 'fo!_'. • ~ ·,· . 
E. 

Suomenlahti 

Tämän ns Ryti-Ribbentrop sopimuksen 
mukaan Suomen hallitus sitoutui käymään 
sotaa Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vas
taan antautumatta mihinkään aselepoa tai 
rauhaa koskeviin keskusteluihin, muuten 
kuin yhteisymmärryksessä Saksan valta
kunnan hallituksen kanssa. Vastapainoksi 
Saksa lupasi jatkaa Suomen sotilaallista 
avustamista. 3) 

') Polvinen, s. 270. 

:7 ... '."':7- ·-.:~:'>--\~ -.·_,'( .. \r?r· '..-:· 
"-\~<~F ··> 

........... ____ ,_ 
-·----- ------ ---~ 

Kartta on teoksesta Suomen sota 1941-1945, osa 10. Puolustusasemat ovat merkitty kart
taan ja kartta tarkoittaa tilannetta 9. 6. 1944. 
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KILPAJUOKSU AIKAA VASTAAN 

Suomalaisten puolustusasemat Kannaksella 

Karjalan Kannaksella oli suomalaisilla 
kolme erillistä puolustusasemaa suur
hyökkäyksen alkaessa. Etummaisin, jota ni
mitettiin etuasemaksi tai pääasemaksi nou
datteli tarkalleen samaa linjaa, jolle suoma
laiset hyökkäysjoukot olivat pysähtyneet 
loppukesällä 1941. 

Vuonna 1943 alettiin rakentaa Kannak
sen poikki toista puolustusasemaa 1 S-30 
km etuaseman taakse. Pituutta sille kertyi 
noin 85-90 km,ja sen lyhennetyksi nimeksi 
tuli VT-asema (Vammelsuu-Taipale).1) 

Kolmas ja viimeinen puolustusasema 
Kannaksella oli vedetty aina Viipurin tasalle 
asti, joten se oli huomattavasti taaempana 
kuin kaksi edellistä puolustusasemaa. Itse
asiassa se noudatteli suunnilleen samaa lin
jaa, jolla suomalaiset joukot taistelivat tal
visodan viimeisinä päivinä. Tämä Kannak
sen viimeinen puolustuslinja ristittiin lyhyes
ti VKT-asemaksi (Viipuri-Kuparsaari
Taipale).2 

Läpimurtotaistelut eri puolustusasemissa 

Etuaseman menetys (9-10. 6. 1944) 

Taistelu suomalaisten etummaisesta puo
lustusasemasta Kannaksella alkoi kesäkuun 
9 päivän aamuna 1944 kello 06 neuvosto
joukkojen valtavalla tulivalmistelulla. Siihen 
osallistui lähes 1 000 lentokonetta ja noin 
3 000 tykkiä tai kranaatinheitintä. V ar
sinainen painopiste tällä alueella oli 5 kilo
metrin levyinen Valkeasaaren kaista, jota 
puolusti jalkaväkirykmentti 1 (JRl). 3) 

1) Oesch, s. 16. 
1) Oesch, s. 16 ja 98. 
') Suomen sota osa 7, s. 49. 

Seuraavana päivänä alkoi tulivalmistelu 
uudelleen vielä voimakkaampana kuin edel
lisenä päivänä. Tulimyrskyn viimeisten lau
kausten myötä vyöryivät kenraali Govoro
vin läpimurtoyhtymät panssarivaunujen tu
kemana suomalaisten asemiin. Kello 08 
mennessä jalkaväkirykmentti 1 :n vastarinta 
oli luhistunut täydelleen ja koko Valkea
saaren rintama joutui liikkeeseen. Läpimur
to oli tapahtunut tosiasia. 

VT-aseman menetys 
(14.-15. 6. 1944) 

Etuasema oli kestänyt suurhyökkäyksen 
painetta vain vajaat kaksi päivää. Juuri pa
remmin eivät asiat sujuneet suomalaisten 
kannalta VT-asemassakaan. Kesäkuun 14 
päivän aamuna alkoi neuvostojoukkojen 
läpimurtoon pyrkivä hyökkäys VT-asemaa 
vastaan. Tällä kertaa hyökkäyksen hurjim
man myrskyn joutui ottamaan vastaan 3.D. 
Voimakkaimmat iskut kohdistuivat 3.D:n 
oikeata siipeä vastaan Kuuterselän-Saha
kylän lohkolla. Kesäkuun 15 päivän aamu
tunneilla suomalaisten oli tunnustettava, et
tei läpimurtoa VT-asemaan Kuuterselässä 
enää ollut mahdollisuutta lyödä takaisin. 
Kilpajuoksu kohti Viipuria ja VKT -asemaa 
oli alkanut. 

Torjuntavoitto VKT-asemassa 

Kilpajuoksu läpi Kannaksen VKT-asemaan 
päättyi täpärästi suomalaisten voittoon 20. 
6. Lähes yhtäaikaa suomalaisten kanssa 
saavutti kenraali Govorovin hyökkäys
joukkojen kärki VKT-aseman Viipurin loh
kolla. 4) 

Nyt alkaneet taistelut VKT-asemassa 
muodostuivat ennennäkemättömän koviksi, 
ja kehittyivät suomalaisittain katsoen todet-

') Oesch, s. 101. 
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lisiksi materiaalitaisteluiksi. Samalla ne 
edustivat suurinta voimainkeskitystä, mitä 
milloinkaan Pohjoismaissa oli nähty1). En
simmäisen maailmansodan ajoilta kuu
luisaksi tullut iskulause: "Ils ne passeront 
pas."2

), merkitsi nyt samaa suomalaisille so
tilaille kuin ranskalaisille Verdunin päivinä 
yli neljännes vuosisata aikaisemmin. 

Taistelujen alku VKT-asemassa ei kui
tenkaan näyttänyt rohkaisevalta suoma
laisille. Samana päivänä, 20. 6. 1944, jolloin 
neuvostojoukot saivat kosketuksen VKT
asemaan, saavuttivat ne jo ensimmäisen 
voittonsa. Viipuri kukistui melkein taisteluit
ta. VKT-asemaa jouduttiin nyt Viipurin 
kohdalla taivuttamaan taaksepäin Kivisillan 
salmen taakse. 

Seuraavana päivänä, 21. 6. vahvistettiin 
kenraali Govoroville uudet tavoitteet suur
hyökkäyksen jatkamiseksi Suomen sisä
osiin, linjalle Kotka-Kouvola.3) Tuon päi
vän jälkeen tapahtui taistelutoimissa kuiten
kin selvä käänne. Suomalaiset eivät enää 
perääntyneetkään, vaan vastarinta tiukkeni 
päivä päivältä. Helppojen voittojen päivät 
olivat lopullisesti ohitse. Voidaan todeta, 
että suurhyökkäys asiallisesti katsoen kesä
kuun 21 päivän jälkeen alkoi polkea paikoil
laan. Aiottu eteneminen Viipurista Suomen 
sisäosiin oli epäonnistunut. 4) 

VKT-asemassa käydyt läpimurtotaistelut 
on totuttu jakamaan kolmeen vaiheeseen. 
Ensimmäinen ja vakavin oli puna-armeijan 
pyrkimys strategiseen läpimurtoon Viipurin 
koillispuolella Talin-Ihantalan suunnassa. 
Nämä Talin- Ihantalan taistelut kestivät 
runsaat kaksi viikkoa alkaen kesäkuun 22 
päivänä ja päättyen heinäkuun 7. päivänä, 
jolloin puna-armeijan rajut hyökkäykset 
tässä suunnassa loppuivat.') 

Talin-Ihantalan suurtaisteluun itse asi-

1
) Jäntti, s. 298; Oesch, s. 112. 

2) ''Tästä he eivät pääse läpi", Home, s. 292. 
3) Seppälä, a. 256. 
4) Seppälä, s. 265. 
') Suomen Sota, osa 7, s. 432. 
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assa hupenivat kenraali Govorovin toiveet 
strategisesta läpimurrosta pidemmälle Suo
meen. Havaitessaan, etteivät Viipurin koil
lispuolen taistelut sujuneet odotetulla taval
la, Leningradin rintaman johto päätti yrit
tää läpimurtoa muualla. Heinäkuun 1 P.äi
vänä alkoi toinen vaihe VKT-aseman mur
tamiseksi. Tällöin neuvostojoukot ryhtyivät 
hyökkäämään suomalaisten puolustusta 
vastaan suoraan Viipurinlahden yli helpot
taakseen läpimurtohyökkäyksiä Talin
Ihantalan suunnalla. Hyökkäys Viipurin
lahdella ei sekään sujunut toivotulla tavalla. 
Hyökkäysjoukot pystyivät valtaamaan jou
kon saaria, mutta vastapäisellä mantereella 
ne eivät saaneet jalansijaa missään kohdas
sa. 

Ihantalan ja Viipurinlahden taistelujen 
jatkuessa vielä kiivaina alkoi kolmas vaihe 
VKT-aseman murtamiseksi. Heinäkuun 4. 
päivänä Itä-Kannaksella toiminut 23. Ar
meija aloitti läpimurtohyökkäykset suoma
laisten puolustusasemia vastaan Vuosalmel
la. Heinäkuun 9. päivän aamuna alkoi 23. 
Armeijan hyökkäys Vuoksen yli. Ylimeno 
onnistui raskaista tappioista huolimatta. 
Neuvostojoukot saivat Vuosalmella noin 7 
km leveän ja 2 km syvän sillanpään, mutta 
hyökkäykset murtautua tästä sillanpäästä 
eteenpäin epäonnistuivat.6) Suurhyökkäys 
oli lopullisesti päättynyt. Sen viimeinen vai
he, taistelut Vuosalmella, oli ollut erittäin 
raskas kummallekin osapuolelle. Kenraali 
Heinrichs totesikin 16. 7. 1944: "Vuosalmi 
on joukkohauta, myös meille suomalaisil· 
le". 7) 

"Sota ratkaistaan Berliinissä eikä Helsingis
sä"8) 

Joissakin Kannaksen taisteluja sivuavissa 
teoksissa on esitetty väite, että neuvosto-

•) Suomen Sota, s. 508-567. 
6) Erfurth, s. 213. 
8) Virtanen, s. 268. 

joukkojen suurhyökkäyksen pysähtyminen 
Kannaksella VKT-asemien eteen kesällä 
1944 johtui Neuvostoliiton aikapulasta Suo
men suunnalla.1) Väite aikapulasta todella
kin pitänee paikkansa. Neuvostoliiton so
danjohto tarvitsi Suomea vastaan suunnatut 
hyökkäysjoukot paljon tärkeämmällä suun
nalla, nimittäin Suomelahden eteläpuolel
la. Täällä alkoi 24. 7. -44 Baltian valtauk
seen tähtäävä neuvostojoukkojen suur
offensiivi, joka puolestaan liittyi 23. 6. al
kaneeseen puna-armeijan jättiläisoperaa
tioon Valko-Venäjällä. 2) 

Vaikka edellä mainitun väitteen ajatus ai
kapulasta lieneekin paikkansapitävä, niin 
sen korostaminen yksinomaisena syynä 
hyökkäyksen pysähtymiseen VKT-aseman 
eteen, on vain osa totuutta ja sellaisenaan 
harhaanjohtava. Eikö läpimurron epäonnis
tuminen VKT-asemaan juuri aiheuttanut 
tuon aikapulan? Kuten edellä on todettu, ke
säkuun 21. päivänä antoi Neuvostoliiton so
danjohto käskyn hyökkäyksen jatkamisesta 
Karjalan Kannakselta eteenpäin aina Kou
vola- Kotkan linjalle. Välitavoitteeksi an
nettiin lmatran-Lappeenrannan-Virojoen 
tasa, joka piti saavuttaa viimeistään 28. 6. 
mennessä. 3) Kuitenkaan hyökkäys tuohon 
päivään mennessä ei ollut edennyt ponniste-

Taulukko 1: 

luista huolimatta paljonkaan lähtöasemi
aan pidemmälle, vaan polki paikallaan Ta
lin- Ihantalan välillä suomalaisten voimis
tuneen torjunnan takia. Lisäksi on otettava 
huomioon, että heinäkuun 15 päivään men
nessä, jolloin aikapula oli tosiasia ja jolloin 
neuvostojoukkoja ryhdyttiin siirtämään 
pois Suomen rintamalta, neuvostojoukko
jen hyökkäys oli VKT-asemaa vastaan lä
hes kokonaan keskeytynyt suomalaisten sit
kistyneen vastarinnan takia. Epäilemättä 
VKT-asemakin olisi tavannut kohtalonsa, 
ellei aika olisi työskennellyt puolustajan 
eduksi. Suomalaiset voittivat juuri niin pal
jon aikaa kuin oli tarpeellistakin. Tämän 
tunnustavat nykyään myös Neuvostoliiton 
uusimmat sotahistorialliset tutkimukset to
detessään, etteivät Neuvostoliiton Karjalan 
Kannaksella toimineet voimat kyenneet 
heinäkuun puoliväliin mennessä suoritta
maan niitä tehtäviä, jotka ylijohto antoi niil
le 21. 6. 1944.4) 

TORJUNTAVOITTO; MONIEN TEKI
JÖIDEN SUMMA 

Suomalaisten sotahistoriallisten tutkimus
.ten mukaan neuvostojoukkojen suur
hyökkäyksen torjuntaan eniten vaikuttaneet 

Puolustuksen ryhmitystiheydet eri puolustusasemissa suurhyökkäyksen painopisteissä 
kesällä 1944.1) 

Etu asema VT-asema 
Painooiste V alkeasaari K uuterselkä Tali-Ihantala VKT-asema Viinurinlahti Vuosalmi 
Päivämäärät 9. 6. 10. 6. 14. 6. 15. 6. 25. 6. 29. 6. 30. 6. 1 7. 7. 1 4. 7. 8. 7. 4 9. 7. 15 18. 7. 

Painopisteen leveys 5km 5 km 6 km 6 km 6 km 6 km 5 km 15 km 15 km 15 km 7 km 7 km 

Pataljoonien luku 3 4 2 6 

Km/pataljoona 1,7 1,3 3,0 1,0 

1) Suomen Sota, osa 7, s. 39; s. 93-94 ja s. 297-568. 

1) Järvinen, s. 327; Wirtanen, s. 268; Werth, s. 212. 
2) Seppälä, s. 276. 
1) Seppälä, s. 256. 

17 

0,4 

27 16 116 17 24 12 22 

0,2 0,3 0,3 · 0,9 0,6 0,6 0,3 

4) Lyylinen: "Jatkosodan taistelut neuvostoliittolaisen 
historiateoksen kuvaamina.", Tiede ja Ase nro 23, s. 
273. 
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aineelliset tekijät olivat puolustusryhmityk
sen tiiviys, kenttätykistö, taistelumaasto, 
panssaritorjunta ja ilmatoiminta.1) Samojen 
tekijöiden merkitystä korostaa myös neu
vostoliittolainen tutkimus. 2) 

Edelläolevasta voidaan suomalaisen jal
kaväen suhteen todeta paitsi, että se määräl
lisesti kasvoi puolustusasemasta toiseen siir
ryttäessä, ja myös sen ryhmitystiheys 
lisääntyi. Kun etuasemassa keskimäärin oli 
ollut pataljoonaa kohden 2,4 km, niin VKT
asemassa ei enää ollut kuin 1,4-1,3 km. 
Edelleen voidaan todeta, että puolustajan 
jalkaväen voima hyökkäyksen painopisteis
sä oli VKT-asemassa aivan eri luokkaa kuin 
kahdessa edellisessä puolustusasemassa. 
Talin-Ihantalan taistelujen aikana suoma
laista pataljoonaa kohden oli rintamakilo
metrejä 400-200 m. Sen sijaan etuasemas
sa oli ollut 1 700 m-1 300 m ja VT
asemassa peräti 3 000 m-1 000 m. Myös 
joukkojen keskittämissuhde verrattuna 
koko aseman ryhmitystiheyteen oli VKT
asemassa parempi kuin aikaisemmissa ase-

missa. Näin ollen voidaan väittää, että suo
malainen sotilasjohto VKT-aseman taistelu
jen aikana piti tilanteen hallinnassaan pa
remmin kuin etu- tai VT-asemassa onnistu
en luomaan riittävän tehokkaasti puolustuk
sen painopisteen sinne, missä oli myös 
hyökkäyksen painopiste. 

Kuten jalkaväen voima kasvoi, myös 
puolustajan kenttätykistön absoluuttinen 
määrä lisääntyi Kannaksella VKT-asemaan 
ehdittäessä. Esimerkiksi etuaseman puolus
tukseen oli käytettävissä 286 kenttätykkiä, 
mutta VKT-asemassa 4. 7. jälkeen niitä oli 
jo yli 700. VKT-asemassa onnistuttiin tykis
töllinen voima keskittämään hyökkäyksen 
painopisteisiin erittäin hyvin. Etuasemassa 
oli tykkejä rintamakilometriä kohden 7, kun 
taas VKT-asemassa esim Talin-Ihantalan 
ratkaisuvaiheissa peräti 36. Tykistön keskit
tämissuhde verrattuna koko aseman tykis
tömäärään oli itse asiassa parempi kuin jal
kaväen sama suhde VKT-asemassa. 

Taulukko 2: Suomalaisen tykistövoiman vertailu suurhyökkäyksen painopisteissä kesällä 
19441) 

Painopiste 

Alueen leveys 
Päivämäärät 

Painopisteen alueella 
tykkejä rintama-
kilometriä 
kohden 

1) Oesch, s. 111-112; Seppälä 263;Jäntti, s. 318; Te
rä, s. 138-172. 
') Polvinen, s. 272; Seppälä, s. 262; Lyytincn: Jatkoso
dan taistelut neuvostoliittolaisen historianteoksen ku
vaamana; Tiede ja Ase nro 23, s. 272. 
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Etuasema VT-asema VKT-asema 

Valkea- Kuuter- Tali- Viipurin- Vuo-
saari selkä lhantala lahti salmi 

S km 6 km 6 km 15 km 10 km 
9. 6. 14. 6. 28-30. 6. 10. 7. 15. 7. 

7.2 4.0 36.0 10.0 15.0 

1) Suomen Sota osa 7, s. 39-S68. 

Tuhottu 'neuvostopanssareita suurhyökkäyksen painopisteissä eri puolustusasemissa kesällä 
1944 

Painopiste 
Ajalla 

Pst tykeillä 
Stu 40 (suom) 
Stu 40 (saks) 
Ps nyrkeillä ja kauhulla 
Kenttätykistön tulella ja 
Lentopommein 

ETUASEMA2) 

V alkeasaari 
'9. 6.-10. 6. 

muutamia 

muutamia 

Tykistövoiman vertailu ilmenee oheisesta 
taulukosta 2, johon on liitetty myös tietoja 
tuhotuista neuvostopanssareista. 

Taistelumaaston merkitystä ei myöskään 
ole syytä aliarvioida suurhykkäyksen tor
junnassa. VKT-aseman maisemat poikkesi
vat huomattavasti etuasemanja VT-aseman 
eteläosien maisemista. VKT-aseman vaihte
leva, fennoskandialainen maasto muodosti 
lukuisia esteitä niin panssarivaunujen, tykis
tön kuin ilmavoimienkin toininhalle. Samal
la se loi hyvät edellytykset panssarien 
lähitorjunta-aseiden käytölle. Etuaseman ja 
VT-aseman murtamiseksi tarkoitetut tykis
tön, ilmavoimien ja panssareiden massa
hyökkäykset kohtasivat VKT-asemassa 
odottamattomia maastollisia vaikeuksia. 
Myös vesistöesteiden merkitys VKT
asemassa oli huomattava. Niiden ansiosta 
puolustaja saattoi keskittää voimiaan rat
kaisukohtiin. 

Puolustajan panssaritorjunnan tehokkuu
desta etuaseman ja VT-aseman murtoloh
kolla ei oikeastaan voi puhua mitään. Pans
saritorjuntaa ei yksinkertaisesti ollut silloin, 
kun sitä olisi kipeimmin tarvittu. Sen sijaan 
VKT-asemassa panssaritorjunta oli niin te-

2) Suomen Sota osa 7, s. 49 ja 64. 
3) Kantokoski, s. 264-26S; Jäntti, s. 133. 

') Ye-kapteeni Suhonen: PanssaritorjuMan järjestc-

VT-ASEMA') 
Kuuterselkä 
14. 6.- lS. 6. 

17 kpl 

17 kpl 

VKT-ASEMA 
lhantala') 
30. 6.-1. 7. 

kpl 

1 .. 

49 " 

31 " 

82 kpl 

hokasta, että se vähitellen sai yliotteen neu
vostopanssareista. Suurin ansio tästä kuului 
uusille lähitorjunta-aseille, panssarinyrkeille 
ja panssarikauhuille. VKT-asemassa näitä 
oli jo riittävästi puolustajan käytössä, kun 
etuaseman ja VT-aseman taistelujen aikana 
niiden jakaminen joukoille oli laiminlyöty, 
ja lisäksi niitä yleensäkin oli siinä vaiheessa 
niukalti Suomessa. VKT-aseman panssari
torjunnan tehokuuteen vaikutti vielä, 
että otettiin käyttöön ns pans
sarintorjuntaupseeri-järjestelmä ja muodos
tetilin erilaisia lähitorjuntaryhmiä. 

Myös on syytä mainita suomalaisten vil-
• kastunut ilmatoiminta VKT-asemassa. Etu
aseman murtotaistelujen aikana suomalaiset 
pommikoneet eivät osallistuneet ollenkaan 
hyökkäyksen torjuntaan. VT-asemassakin 
niiden panos jäi suhteellisen vaatimatto
maksi. VKT-aseman taistelujen aikana suo
malaisten ja saksalaisten lento-osasto Kuhl
meyn pommitustoiminta kasvoi merkittä
väksi torjuntaan vaikuttavaksi tekijäksi. 
Päivittäinen pudotettujen pommien tonni
määrä oli VKT-asemassa kaksinkertainen 
verrattuna sitä edeltävään ajanjaksoon, 
kuten oheisesta taulukosta 3 voidaan havai
ta. 

ly.. . Panssarilehti 2/1958; Ye-kapteeni Rautonen: 
Panssarintorjunta kenttätykistön cpäsuorin ammun
noin,Tiede ja Ase 19, s. l6S. 
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Taulukko 3: Suurhyökkäyksen aikana suomalaisten ja saksalaisten lentojoukkojen pudot
tama pommimäärä Karjalan kannaksella kesällä 19441) 

Ennen taistelu- VKT-aseman vars. Saksalaisten 
jen alkua VKT· torjuntavaih_ees- pudottama 
asemassa sa 

Suoma!. Suoma!. 
ja saks. (Saks.) ja saks. 

PVM. yhteensä (osuus) yhteensä 

tonnia tonnia tonnia 
11. 6. 2 -
12. 6. 30 -
14. 6. 30 -
15. 6. 15 -
16. 6. 60 -
17. 6. 16 -
18. 6. 3 -
19. 6. 65 (37) 
20. 6. 32 -
21. 6. 27 -

22. 6. 60 
23. 6. 76 
26. 6. 53 

27. 6. 10 
28. 6. 102 
29. 6. 88 
30. 6. 131 

1. 7. 36 
2. 7. 47 
3. 7. 71 
4. 7. 60 
5. 7. 62 
6. 7. 78 
7. 7. 14 
8. 7. 27 
9. 7. 57 

10. 7. 35 
11. 7. 2 
13. 7. 55 
14. 7. 61 
15. 7. 69 
16. 7. 69 
17. 7. 29 
18. 7. 44 

YHT.: 280 (37) 1 336 

Keskim 
päivässä 28 56 

') Lentorykmentti 4:n komentoportaan sotapäiväkirja 
9. 6.-21. 8. 1944 SA 17525/16 ja mainitun sotapäivä
kirjan liitteen n:ot 1-151, SA 17545. 
2
) Eversti B Gabrielssonin julkaisematon tutkimus 15. 

6. 1949, SKK:n arkisto. 
HUOM. 
Koska saksalaisten pudottamien pommien tonni-

48 

pommimäärä (2) 

Ennen Sopimuk-
(Saks.) sopi- senjäl-
(osuus) musta keen HUOM. 

tonnia tonnia tonnia 

li! 
!I ~ 
:, -e!. 
2. ~ -·" :, :, 

37 S2. 0 
:, "' C - .. C 
0"' -
~ 'g - - C. 

i (44) 44 
(40) 40 .::. 

" :, 

- - "8 
(80) 80 3 

§. (44) 44 " (63) 63 
:, 

3 (25) 25 .,, 
~: (14) 14 := 

(28) 28 S": 
(23) 23 ::,, 
( 1) 1 a. 

1 
(51) 51 ::,, 

5' - - Ii ( 1) 1 :, 
C. 

(29) 29 0 
'O 

( 8) 8 "' 0 
( 2) 2 l (22) 22 C ... ( 7) 7 ~ 
(17) 17 

:, 

(28) 28 
(29) 29 
( 2) 2 

(562) 121 474 

määriä ei ole mahdollista saada täsmällisemmin selvil
le, on pulma ratkaistu tässä siten, että hyökkäyksiin 
osallistuneiden saksalaisten koneiden määrällä o,:i ker
rottu yhden koneen laskettu keskimääräinen pommi
määrä, joka saadaan selville Suomen sota, osa 9, s. 
301-310 perusteella. Stukalla se oli noin 800 kg ja Ja
bolla noin 500 kg. Pomrnihyökkäyksiin osallistuneiden 
koneiden päivittäiset lukumäärät on ilmoitettu B Gal>
rielssonin yllä mainitussa julkaisemattomassa tutki
muksessa. 

Kaikista edellä esitetyistä tekijöistä joh
tuen voimasuhteet hyökkääjän ja puolusta
jan välillä tasoittuivat huomattavasti VKT
aseman ratkaisutaisteluihin mennessä siitä, 
mitä ne olivat suurhyökkäyksen alussa. 
Tämä koski miltei kaikkia aselajeja. Ihanta-

Jan rintamalinjan muoto myös oli eräs voi
masuhteita tasoittava tekijä. Lisäksi neu
vostojoukkojen voimaa hajoitettiin VKT
asemassa luomalla useita eri painopisteitä, 
kuten taulukosta 4 havaitaan. 

Taulukko 4: Suomalaisten ja neuvostoliittolaisten yhtymien voimasuhteiden vertailua 
painopisteissä Kannaksella 19441) 

Etu- VT VKT-asema 
asema asema 

Painopiste Valkea- Kuu- Tali-lhantala Viipurinlahti Vuosalrni 
saari ter-

selkä 

Päivämäärät 10. 6. 14. 6. 25. 6. 30. 6. 7. 7. 4. 7. 8. 7. 8. 7. 15. 7. 
Jv pataljoona! 1:9,0 
Tykkejä/km 

1:9,0 1:3,7 1:4,0 1:3,0 1:1,4 1:1,0 1:3,8 1:3,7 
1:29,0 1:45,0 1:3,0 1:3,0 1:1,7 1:1,7 1:5 1:4,5 

Laukaukset 
keskimäärin 1:71,0 1:2,0 1:2,0 1:0, 7 1 :0,7 

HUOM! Pataljoonien ja divisioonien luvuissa on huo
mioitu vain ne yhtymät, jotka toimivat painopiste
lohkolla 4-6 km:n levyisellä alueella. Myöskään ei ole 
laskettu mukaan taaempana mahdollisesti olleita reser
vivoimia. 

SAKSALTA SAATU APU 

Organisatorinen apu 

Suurhyökkäyksen aikana Saksasta pyydet
ty apu voidaan jakaa merkityksensä puoles
ta kahteen luokkaan. Ensinnäkin apu, jota 
tuli sotatarvikkeiden muodossa ja toiseksi 
ns organisatorinen apu, joka tarkoitti val
miiden saksalaisten joukko-osastojen lähet
tämistä Suomen rintamalle. E:,äilemättä jäl
kimmäinen avustusmuoto olisi ollut tehok
kain ja nopeimmin torjunnan onnistumiseen 
aikuttava tekijä. Saksan omista vaikeuksis-

) Seppälä, s 245-266; Suomen Sota osa 7, kartta 6, 
,uomen Sota osa 7, kartta 30 ja 33, Suomen Sota osa 

480-481, Suomen Sota osa 7, s 523 ja 567 ja Lyy
linen: Jatkosodan taistelut neuvostoliitolaisen ... , Tie

Ja Ase 23, s 2 70. 

HUOM! Kaikkiaan oli Kannaksella toiminnassa yh
teensä 10. 7. -44 mennessä 26 neuvostoliittolaista jal
kaväkidivisioonaa, joissa pataljoonia yhteensä 234 kpl. 

ta johtuen sen organisatorinen apu Suomet-
. le jäi kuitenkin vaatimattomaksi käsittäen 

vain lento-osasto Kuhlmeyn, rynnäkkötyk
kiprikaati 303:n ja yhden jalkaväkidi
visioonan (122.D.). Kun otetaan huomioon, 
että VKT-aseman torjuntataistelut edustivat 
Suomen oloissa ennennäkemättömän suur
ta voimainkeskitystä, esim pelkästään Ta
lin-Ihantalan taisteluun otti osaa yli parisa
taatuhatta miestä, 1) niin tuskinpa kolmen 
saksalaisen joukko-osaston panos oli niin 
mittava, kuin esim Saksan lähettiläs v. Bliic
her muistelmissaan antaa ymmärtää. Hänen 
mukaansa saksalaisten joukkojen ansiosta 
tapahtui ratkaiseva käänne ja niiden avulla 
saatiin neuvostojoukkojen eteneminen py
säytetyksi. 2) Näistä kolmesta saksalaisesta 
avustusryhmästä itse asiassa vain 122.D 
') Jäntti, s. 245. 
2) Blucher, s. 389. 
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kuului välittömästi Ryti-Ribbetrop sopi
muksen piiriin. 

Sekä lento-osasto ~.-1hlmey että rynnäk
köprikaati 303 olivat taistelutoiminnassa 
mukana Karjalan Kannaksella jo ennen 
kuin presidentti Ryti antoi sitoumuksensa 
kesäkuun 26. päivän iltana 1944. Suomen 
paamaja oli kääntynyt heti suur
hyökkäyksen alettua OKW:n Suomessa ol
leen edustajan puoleen korostaen pikaisen 
avun välttämättömyyttä. Apua alkoikin sit
ten pian virrata Suomeen. Siinä vaiheessa 
Saksa ei ollut asettanut avustuksen saa
miseksi mitään muita ehtoja kuin sen, ettii 
apua annetaan niin kauan kuin suomalainen: 
taistelee, mutta heti kun hän alkaa neuvotel
la, lähetykset katkaistaan.1) Tässä yhtey
dessä saapui sitten Immolaan 17. 6. Saksan 
ilma-armeija 1 :en kuulunut lento-osasto 
Kuhlmey, jonka vahvuus oli 70 konetta. Sa
moin saapui 22. 6. Helsinkiin rynnäkkö
prikaati 303 mukanaan 30 rynnäkkötyk
kiä (Stu-40). Prikaati kiidätettiin välittömäs
ti rintamalle, jossa se osallistui rintamavas · 
tuuseen 25. 6. alkaen.1) 

Saksan aseapu 

Sotiamme käsittdevissä julkaisuissa lähes 
poikkeuksetta näytetään sekoitetun ennen 
Ryti-Ribbentrop sopimusta (26. 6. 1944) 
saatu aseapu ja sen jälkeinen apu kes
kenään yhdeksi ja samaksi sopimuksesta 
johtuneeksi tapahtumaksi. Korostetaan 
että Suomi ei olisi pystynyt ilman Saksar 
aseapua torjumaan suurhyökkäystä Kan
naksella kesällä 1944.3) Samalla kuitenkin 
unohdetaan, ettei suurhyökkäyksen aikana 
saatu apu kokonaisuudessaan johtunut pre
sidentti Rytin antamasta sitoumuksesta, 

1
) Polvinen, s 262 ja Terä, s. 110. 

') Polvinen, s. 272, Suomen Sota, osa 7, s. 329, 356 ja 
Lyylinen: Jatkosodan taistelu ... , Tiede ja Ase n:o 23, 
s 271. 
3) Vrt edellä. 
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vaan aseapua tuli Suomeen jo ennen tuota 
ajankohtaa suurhyökkäyksen alkamisen jäl
keen. 

Aseapu ennen sopimusta 

Heti Valkeasaaressa tapahtuneen neuvosto
joukkojen läpimurron onnistuttua Suomen 
sodanjohto pyysi Saksalta pikaista aseapua, 
ennen kaikkea panssarintorjunta"aseita, 
nyrkkejä ja kauhuja.•) Tämän perusteella 
saksalaiset panivat viipymättä käyntiin Hit
lerin 12. 6. 1944 tekemän myönteisen rat
kaisun jälkeen Suomen kipeimmin tarvitse
mien sotatarvikkeiden toimitukset. Panssa
rinyrkkejä ja kauhuja kiidätettiin Suomeen 
16-19. 6. välisenä aikana erikoiskuljetuksin 
lentokoneilla ja moottoritorpedoveneillä.') 
Ensimmäinen sotatarvikelastissa Saksasta 
Suomeen suurhyökkäyksen alkamisen jäl
keen tullut laiva, S/S Canopus, saapui Män
tyluotoon 23. 6. 44. 6) 

Taulukko 5: Saksasta suurhyökkäyksen 
aikana ennen sopimusta 26. 6. 1944 Suomeen 

toimitetut tärkeimmät sotatarvikkeet 

Tarvikelaji 

Panssarinyrkkejä 
Panssarikauhuja 
Po kauhun ammuksia 
20 It K:n ammuksia 
Sytyttimiä 
Sytyttimien osia 
Me-hävittäjiä 
Lentopommeja 
Piikkilankaa 

Määrä (kpl tai tn) 

10 312 
564 

5 650 
240 000 
183 000 
300 000 

297) 

18 tn 
1 090 tn 

4
) Terä, s. 110 ja Polvinen, s. 263. 

') Sama ja sama. 
6) Laivauspaperit. 
') Bf 109/G 2 ja 6 luovutus- ja vastaanotto-pöytäkirjat 
SA 19403, I 9405 ja 19406. 

Koska sotahistorian piirissä pidetään 
VKT-aseman torjuntavoiton eräänä tär
keimpänä kulmakivenä suomalaisten jouk
kojen saamia uusia panssarien lähitorjunta
aseita, panssarinyrkkejä ja kauhuja, niin 
epäilemättä mielenkiintoisin piirre taulukko 
5 suhteen on kyseisten aseiden määrää il
maisevat luvut. Kun lasketaan mukaan ke
väällä 1944 ennen suurhyökkäystä Suo
meen toimitetut 1 700 panssarinyrkkiä ja 
300 kauhua, niin tosiasiaksi jää, että Suo
messa oli näitä aseita jo ennen Ryti-Rip
pentrop sopimuksen tekoa lähes 50 % koko 
siitä määrästä, mitä Saksa kaikkiaan toimit
ti Suomeen kesän 1944 aikana. Näin ollen 
mainittuihin aseisiin liittyneet taistelumoraa
lia kohottavat ainekset olivat olemassa jo 
ennen sopimusta. 

Suurhyökkäyksen aikana Suomen Saksasta 
saama aseapu 

Pääasiassa sotatarvikkeiden toimitukset 
Saksasta Suomeen tapahtuivat laivakulje
tuksin.1) Ensimmäinen sopimuksen teon jäl
keen sotatarvikelastissa Saksasta Suomeen 
tullut laiva oli S/S Leo, joka saapui Mänty
luotoon 29. 6. 1944. Kaikkiaan saapui Sak
sasta Suomeen sotatarvikkeita sopimuksen 
teon ja suurhyökkäyksen päättymisen vä
lisenä aikana kymmen laivalastillista. Vii
meinen laiva, joka saapui Suomeen suur
hyökkäyksen vielä kestäessä oli S/S Artus
hof 13. 7. 1944. 

Ensimmäisen sopimuksen teon jälkeen 
Suomeen saapuneen laivan, (S/S Leo 29. 6. 
1944), tuomat sotatarvikkeet voitaisiin oike
astaan laskea siihen Suomen suur
hyökkäyksen aikana saamaan aseapuun, 
joka oli riippumatonta Ryti-Rippentrop so
pimuksesta. Kun presidentti Ryti antoi si
toumuksensa ulkoministeri v. Ribben
tropille vähän ennen puolta yötä 26. 6. 
1944, niin S/S Leo oli silloin jo merellä 
menossa kohti Suomea. Sen sallittu satama-

1
) Suomen Sota osa 10, s. 29. 

aika nimittäin päättyi Danzingin satamassa 
26. 6. 1944 kello 16.00. 

Taulukko 6: Ryti-Ribbentrop sopimuksen 
teon ja suurhyökkäyksen päättymisen 

välisenä aikana Suomeen toimitetut 

tärkeimmät sotatarvikkeet (26. 6.-18. 7. 
1944) 

Tarvikelaji 

75K/40 pst tykit 
Stu-40 rynn tykit 
88 mm:n it tykit 
Käsikranaatit 
45/K:n ammukset 
75 mm:n ammukset 
105H/33:n ammukset 
105H/40:n ammukset 
152H/30-37:n ammukset 
155H/17:n ammukset 
40 mm:n it-ammukset 
76 mm:n it-ammukset 
88 mm:n it-ammukset 

Me-hävittäjiä 

Kpl 

40 
15 
722) 

150 000 
20000 
22 OIO 
10 920 
13 720 
33 729 
19 740 

164 160 
113 272 

54 0012) 
25 

Taulukon huomiota herättävin piirre on, 
· että se ei sisällä yhtään kenttätykkiä, eikä 
myöskään ainuttakaan panssarinyrkkiä tai 
kauhua. Tästä voidaan päätellä, että Talin
-Ihantalan torjuntataisteluun suomalaisten 
keskittämä yllättävän suuri tykistövoima ei 
ainakaan tykkien suhteen ollut riippuvainen 
sopimuksesta. Samoin suomalaisten VKT
asemassa suurhyökkäyksen aikana neuvos
topanssareista saamaa yliotetta, mitä tulee 
lähitorjunta-aseiden osuuteen siinä, ei voida 
lukea sopimuksesta johtuvaksi, vaan niiden 
ps nyrkkien ja kauhujen ansioksi, jotka oli 
toimitettu Suomeen jo ennen sopimuksen te
koa. 

2) B8 mm:n it tykit olivat tarkoitettu kotiseudun asutus
keskusten puolustukseen, joten rintamakäytön kannal
ta niillä ei ollut merkitystä. 
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Taulukkot 7. Ryti-Ribbentrtop sopimuksen jälkeen Saksasta toimitettujen sotatarvikkei
den saapumisaika suomalaisiin varastoihin ja varikoille ratkaisutaistelujen aikana VKT-ase

massa 19441 

SOTA- SUOMEEN SAAPUMI NEN VASTAANOTTOPÄIVÄ SUOM. VARASTOIHIN 
TARVIKKEET 

Saap. Kesäkuu Heinäkuu 
Laiva pvm kpl 27,282930 1 2. 3. 4. 5. 6. 1.'8. 9.10 

75 K/40 tykit Anna 2. 7. 20 
Argo 6. 7. 20 

Stu-40 rynn. Leo 29. 6. 5 
tykit Anna 2. 7. 7 

Argo 6. 7. 3 
88 ItK/3 7 tykit Anna 2. 7. 36 X 

Rigel 11. 7. 36 

45 K:n amm Bore 111 7. 7. 20 000 

Käsi kranaatit Aldebaran 9. 7. 150000 
Leo 29. 6. 3 026 X 

75K/40+Stu-40 Argo 6. 7. 1 024 X 

ammukset Aldebaran 9. 7. 17 960 
105H/33 amm Rigel 11. 7. 10 920 

Bore Ill 7. 7. 2 690 
150H/40amm Aldebaran 9.7. 11 030 

Leo 29. 6. 18 192 X 

J52H/30-37 Argo 6. 7. 13 289 
amm Bore 111 7. 7. 2 248 

Leo 29. 6. 1 650 X 

155H/17 amm Hermes 1. 7. 15 990 X 

Anna 2. 7. 2 800 X 

Leo 29. 6. 56 800 X X X 
40 ltK:n amm Hermes 1. 7. 43 200 X X X X X 

Bore 111 7. 7. 50000 ' 
Rigel 11. 7. 14 160 
Argo 6. 7. 9 400 
Bore 111 7. 7. 25 444 

76 ltK:n amm Aldebaran 9. 7. 41 508 i 
Rigel 11. 7. 36 920 

Hermes. 1. 7. 2 338 X 

Jan 3. 7. 27 522 
IX 88 ltK:n amm Argo 6. 7. 4 986 X 

Bore 111 7. 7. 7 479 
Aldebaran 9. 7. 11 676 

RYG-sytytt. Hermes 1. 7. 8 546 X 

Anna 2. 7. 2 800 X 

Pohjanalleja Aldebaran 9. 7. 200 000 

(22. 6.- 7. 7.) Tali-I hantala vaihe 

(1-9. 7.) Viipurinlah ti 

(4-- 18. 7.) Vuosa lmi 

1) Laivauspaperit ja niihin liittyvät rautateiden rahtikirjat, SA 17719/ 61- 68. 
HUOM. 88 mm :n ilmatorjuntatykit varattiin kotiseudun ilmapommitukseen (SA 17515). 

1 J 12 13 14 15 16 11 18 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 1 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

Taulukko osoittaa selvästi, että rintaman 
alkavaan vakiintumiseen VKT-linjalle sopi-

muksesta johtuva Saksan aseapu ei ehtinyt 
vaikuttaa ollenkaan. 

S2 

Suurhyökkäyksen jälkeinen 
Saksan aseapu 

Pääosa Saksan kesällä 1944 toimittamasta 
aseavusta saapui Suomeen vasta suurhyök
käyksen päättymisen jälkeen ajallal9. 7.-7. 

9. 1944. Mainittuna aikana saapui Saksasta 
Suomeen sotatarvikelastissa laivoja yhtensä 
14. Tällä sotamateriaalilla ei ollut enää vai
kutusta rintaman vakiintumiseen, koska se 
oli jo siihen mennessä tapahtunut. 

raulukko 8: Yhteenveto Saksan tärkeimmästä aseavusta kesän 1944 aikana 

Suurhyök-
Suurhyök- käyksen Suurhyök-
käyksen aikana käyksen 
aikana jälkeen päättymisen 
ennen R yti- Ryti- jälkeen 
Ribbentrop Ribbentrop tullut 
sop 9. 6-
26. 6. 

Panssarinytkit 10 312 
J>anssarikauhut 564 
Ps kauhujen ammukset 5 650 
7 5 K/ 40 pst tykit 
Stu-40 rynn tykit 
Kenttätyk.it 
lt tykit 
Käsikranaatit 
75 mm:n ammukset 
150-- 155/H:n ammukset 
40 it K:n ammukset 
76 it K:n ammukset 
88 it K :n ammukset 
AZ-sytyttimiä 183 000 
Sytyttimien osia 300 000 
Pohjanalleja 
105H/133 hylsyt 
Me-hävittäjät 29 

KESÄN AMPUMAT AR VIKETILANNE 

Ryhdyttäessä nyt tarkastelemaan suoma
laisten joukkojen käytettävissä ollutta am
pumatarvikemäärää kesällä 1944 on koros
tettava, että tässä yhteydessä esiintyvissä 
luvuissa ei ole mukana Ryti-Rippentrop 
sopimuksen johdosta Saksasta Suomeen 
toimitettua sotamateriaalia. Ampumatarvik
keet on huomioitu vain siltä osin, mikä mää
rä joka tapauksessa olisi ollut suomalaisten 
käytettävissä ilman sopimustakin. Tavoit
teena on selvyyden saaminen siihen, olisi-

sop 27. 6.- aseapu Yhteensä 
18. 7, 19. 7.-7. 9 9. 6.-7. 9. 

13 800 24 112 
940 1 504 

9 400 15 050 
40 43 83 
15 15 29 

128 128 
72 136 208 

150 000 150 000 
22010 91 190 113 200 
67 189 70 202 137 391 

164 160 145 880 310040 
113 272 153 989 267 261 

54 001 - 54 001 
100000 283 000 
211 448 511 448 

200000 200000 
80090 80090 

25 27 81 

vatko käytettävissä olleet ampumatarvik
keet riittäneet peittämään kulutuksen, vaik
ka Saksasta ei kesäkuun 26. päivän jälkeen 
olisi tullut aseapua ollenkaan. Se, että tässä 
keskitytään vain ampumatarvikkeisiin eikä 
huomioida sotakalustoa, johtuu Saksan ase
avun luonteesta ja sen saapumishetkestä. 
Pääpaino oli ampumatarvikkeiden puolella. 
Samoin edellä jo todettiin, että sopimuksen 
teon jälkeen toimitettu sotakalusto ei olisi 
ehtinyt kuin vähäiseltä osalta mukaan suur
hyökkäyksen torjuntaan. Näin ollen tuntuu 
luonnolliselta olettaa, että sopimuksen jäi-
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keen Saksasta tulleella sotakalustolla (paitsi 
ehkä Me-hävittäjillä) ei lopultakaan ollut 
Suomen rintamien kannalta oleellista merki
tystä. Tämä pitänee paikkansa myös suur
hyökkäyksen päättymisen jälkeiseen aikaan 
nähden. Koska suomalaisten käytettävissä 
ollut sotakalusto riitti suurhyökkäyksen tor
juntaan, niin voidaan pitää varmana, että se 
olisi riittänyt myös suurhyökkäyksen päät
tymistä seuranneen, hiljaisen ajan tarpeita 
varten. 

Vaikka esim kenttätykistön kalustotappio 
suurhyökkäyksen aikana oli noin 25 % (9. 
6. 1944) käyttökunnossa olleesta kalustos-

ta, 1) niin suurhyökkäyksen jälkeen tykistö
tulen tarve väheni keskimäärin noin 75 % 
laskettuna ammuskulutuksen mukaan. Mitä 
sitten tulee 75K/40 pst. tykkeihin, niiden 
menetykset olivat 56 tykkiä eli noin 40 %.2) 
75 mm:n tykkitulen tarve puolestaan väheni 
torjuntavoiton jälkeen yli 65 %. Koska tyk
kitulen tarve suurhyökkäyksen päättymisen 
jälkeen väheni huomattavasti enemmän 
kuin vastaavat kaluston menetykset, niin tä
ten vähentynytkin kalusto olisi riittänyt tur
vaamaan sodan loppukuukausien pienen
tyneen ammuskulutuksen, mikä voidaan 
päätellä taulukosta 9. 

Taulukko 9: Tärkeimpien ampumatarvikkeiden kulutus ja menetykset kesällä 1944 

AMPUMATARVIKELAJIT 

7,62 mm:n patruunat (kiv) 
9,00 mm:n patruunat (kp) 
81 mm :n krh ammukset (kaikki) 
120 mm:n krh ammukset (kaikki) 
20 mm:n patr. (sirp.+panssari) 
20 mm:n itpatruunat (yht) 
40 mm:n it-ammukset (yht) 
45 mm:n jvtykkien ammukset (yht) 
Käsikranaatit (kaikki lajit yht) 
Panssarinyrkit 
Panssarikauhun ammukset 
75 mm:n tyk ammukset (kaikki) 
76 mm:n tyk ammukset 
105 mm:n tyk ammukset 
122 mm:n tyk ammukset 
152 mm:n tyk ammukset 
155 mm:n tyk ammukset 
150/ H/ 40 mm:n ammukset 

Kotimainen tuotanto ja varastot kesällä 
1944 

Päämajan sotatalousesikunnan alaiseen so
tatalousosastoon kuuluva ampumatarvike
toimisto (Stal. 4) hoiti keskitetysti kotimais
ten ampumatarvikkeiden sekä niihin tarvit
tavien koti- ja ulkomaisten raaka-aineiden 
hankinnat. Valmiiden ulkomaisten ampu-

1) Terä, s 146. 
') Tirronen, s. 56. 
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Kesäkuussa 
(kpl) 

28 milj. 
30 milj 1) 

2800002
) 

113000 
? 
1 
? 

61000(x 
190000 

1598 
1322 

70808 
225000 

77740 

85800 

1) Pönkänen. 
') Kinnunen, s 101. 
3) Pönkänen. 

Heinäkuussa 
(kpl) 

21 milj. 
22 milj. 

295 000 
84000 
? 

164 634 
137215 
20700 
95000 

2100 
1748 

78000 
154000 
104000 
60000 
40287 
37000 
18000 

Elokuussa 
(kpl) 

5 milj 
6 milj 

134000 
29300 
1 
40299 
10374 
5665 

50000 
202 

130') 
27000 
28000 
31800 
14500 
6400 
5600 
2000 

x) Näistä 2 400 kpl menetetty peräännyttäessä. 

matarvikkeiden hankinta puolestaan kuului 
Päämajan taisteluvälineosastolle tai meri- ja 
ilmavoimien osalta niiden omille elimille.3) 
Hankinnat perustuivat ampumatarvikk!!i
den varusnormitaulukkoon, jonka luvut tar-

') Suomen Sota, osa 1, s 209, Suomen Sota osa 10, s 
387-398 ja Tirronen, s 108. 

koittivat käytössä olleiden asemäärien arvi
oitua ampumatarvikkeiden kulutusta tiettyä 
ajanjaksoa varten. Kesällä 1944 varausnor
mit oli laskettu 6 kuukauden ajanjaksolle eli 
varastoissa olisi pitänyt olla ampumatarvik
keita kullekin aseelle 6 kuukauden kulutus
ta vastaava määrä. 1

) Huolimatta tehostetus
ta kotimaisesta tuotannosta suurhyökkäyk
sen aikana ei läheskään kaikkien ampuma
tarvikkeiden osalta päästy tuohon kuuden 
kuukauden varausmäärään. Erityisesti ke
vyen kenttätykistön ammusten vajaus oli 
suuri. Niitä puuttui noin 50-60 % kuuden 
kuukauden tarpeesta. Samoin esimerkiksi 
9,00 mm:n konepistoolin patruunoiden ja 
120 mm :n kranaatinheittimien laukausten 
varausmääriä ei koko sodan aikana saatu 
täyteen. 

Kotimainen ammusteollisuus pystyi 
tuottamaan yllättävän suuren määrän kai-

kista sodan aikaisista ampumatarvikkeis
ta2). Suomi oli, jos lasketaan mukaan sota
saaliin osuus eikä huomioida raaka
ainehankintojit, lähes omavarainen huomat
tavaan määrään ampumatarvikkeita. Täl
laisia olivat mm. kiväärin patruunat, kone
pistoolin patruunat, kranaatinheittimien am
mukset, kevyiden jalkaväkitykkien (20 
mm-45 mm) ammukset, 76 mm:n tykkien 
ammukset ja kevyen kenttätykistön am
mukset. Samoin yli puolet 37-40 mm:n il
matorjuntatykistön ammuksista valmistet
tiin kotimaassa.3) Sensijaan kokonaan ulko
maisten hankintojen varassa olivat raskaan 
ilmatorjuntatykistön, järeän kenttätykistön 
ja rannikkotykistön ampumatarvikkeet.4

) 

Yksityiskohtaisempia tietoja näiden am
pumatarvikkeiden tuotannosta on oheisessa 
taulukossa 10. 

Taulukko 10: Tärkeimpien ampumatarvikkeiden kotimaisen tuotannon osuus') 

AMPUMAT AR VIKELAJI 

7,62 mm:n patruunat (kiv.) 
9,00 mm:n patruunat (kp) 
81 mm:n krh:n ammukset 
120 mm:n krh:n ammukset 

panssarinyrkit 
panssarikauhut 
20 mm:n patruunat 
37 mm:n jvtykkien ammukset 
45 mm:n jvtykkien ammukset 
75 mm:n tykkien ammukset 
76 mm:n tykkien ammukset 
105-122 mm:n haupitsin ammukset 
105-122 mm:n kanuwian ammukset 
150- 155 mm:n haupitsin ammukset 
150-155 mm:n kanuunan ammukset 
37-40 mm:n it-ammukset 
75-76 mm :n it-ammukset 
88 mm:n it-ammukset 

') Kinnunen, s 108. 

1) Tirronen, s 108. 

Valmistettu Saatu Sotasaaliin 
kotimaassa Saksasta osuus 

76 % 14, % 10 % 
90 % 9,5 % 0,5 % 
96 % 2 % 2 % 
99 % - 1 % 

- 100 % -
- 100 % -

71 % 28 % 1 % 
88 % 12 % -
45 % 6 % 49 % 
40 % 60 % -
92 % 3,5 % 4.5 % 
78 % 21 % 1 % 
63 % 37 % -

48 % 52 % -
- 100 % -

51 % 48 % 1 % 
10 % 87 5% 2,5 % 

- 100 % -

2
) L GrandeU: Eräitä viime sotiemme ... , Tiede ja Ase 
n:o 19, s 30. 
') Kinnunen, s 108 ja liite 6. 
4) GrandeU: Eräitä viime sotiemme ... , Tiede ja Ase 
n:o 19, s 30. 

x) Ampumatarviketuotannossa Suomi oli suuresti riippuvainen raaka-aineitten saannista Saksasta. 
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Ampumatarvikkeiden varastotilanteiden 
tarkasteluhetkeksi on tässä valittu tilanne, 
joka vallitsi varastojen suhteen heinäkuun 
1. päivänä 1944. Tällöin ei sopimuksen teon 
jälkeen Suomeen saapunut Saksan aseapu 
ehtinyt vielä vaikuttaa lisäävästi varastolu-

kuihin. Ensimmäinen sotatarvikelastissa 
Saksasta Suomeen tullut laiva, S/S Leo, 
saapui Mäntyluotoon 29. 6. 1944. Heinä
kuun l. päivänä sen purkaus;cin oli kesken 
puhumattakaan, että sen lastista olisi vielä 
ehtinyt mitään varastoihin asti. 

Taulukko 11: Tärkeimpien ampumatarvikkeiden heinäkuun 1944 varastojen ja kotimaan 
tuotannon riittävyys kulutuksen suhteen ajalla 1. 7.-1. 9. 1944 

Varastot Toimitukset Saksasta 
1. 7. 1944 ja Heinä-elok. Vajaus(-) Ryti-Ribbentrop si-

AMPUMATARVIKE heinä-elok. kulutus tai toumuksen jälkeen: 
kotim.tuot. yhteensä ylijäämä(+) ajalla 
yhteensä') ') 

ajalla 
1-15. 7. 44 16. 7.-7. 9. 44 

kpl kpl kpl kpl kpl 
7 ,62 kivpatr 179 milj. 26 milj. + 153 milj. - 127680 
9,0 kppatr 158 milj. 28 milj + 130 milj. - 4 milj. 
81 mm:n krh:n laukaus yht 1074270 429000 + 645270 - -
120 mm:n krh:n laukaus " 366000 113300 + 252700 - -
20 mm :n patr ( sirp + ps) " 988500 ? ? - -
20 mm:n itpatr " 423371 204933 + 218438 - 242000 
40 mm:n it-arnm " 232052 147589 + 84463 164160 145880 
37 mm:n jvtykjn ls " ? ? ? - -
45 mm:n jvtykin ls " 266439 26365 + 240074 20000 10000 
käsikranaatti " 711975 145000 + 566975 150000 -
75 mm:n tykin arnm " 335703 105000 + 230703 22010 91190 
76 mm:n tykin arnm " 559618 182000 + 377618 - -
105 " " " 361061 135800 + 225261 10920 78944 
122 " " " 239569 74500 165069 + - -
152 

,, 
" 

,, 
173348 46687 + 126661 33729 28779 

155 
,, ,, ,, 

166050 42600 + 123450 19740 25463 
150H/40 " 

,, 
50000 20000 + 30000 13720 15960 

120 
,, 

" " 50840 ? ? ? ? 
panssarinyrkki 10414 2302 + 8112 - 13800 
pskauhun amm 7328 1878 + 5450 - 9400 

1) Varastotilannepäiväksi on valittu 1. 7. 44, koska sil- lutta sotamateriaalia. 
loin varastolukuihin ei ollut vielä ehtinyt tulla mukaan 2) Jäännös-sarakkeiden luvuissa ei ole mukana sopi-
Ribbentrop-sopimuksen jälkeen Suomeen Saksasta tui- muksen jälkeistä Saksan apua. 

Taulukko 12: Ilmatorjuntatykistön ampumatarvikkeiden heinäkuun 1. päivän 1944 varas
tojen ja kotimaan tuotannon riittävyys kulutukseen 1. 7.-1. 9. 1944 

Varastot 
Heinä-elok. 1.7.1944 ja Heinä-elok. Ylijäämä(+) 

AMPUMA TARVIKE Varastot kotim. tuo- heinä-elok. kulutus tai 
1.7.1944 tanto yht. kotim.tuo- yht. vajaus(-) 

tanto yht. 

kpl kpl kpl kpl kpl 
20 mm:n itpatr yht 387758 35625 423383 204933 + 218450 
40 mm:n it-amm " 172052 60000 232052 147589 + 84463 
75 mm:n " " 22142 - 22142 3868 + 18274 
76 mm:n " " 110243 - 110243 1002 109241 
88 mm:n " " 50354 - 50354 1383 + 48971 
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Taulukko 13 Lentopommien riittävyys kesän 1944 kulutukseen 

Pommi- Varastossa Varastossa Kulutus Ylijäämä(+) 
laji 1.7.1944 1. 7. 1944 heinä-elok. tai 
(kg) (kpl) (kg X kpl) yht. (kg) vajaus(-) 

kg:npom. kpl kg kg kg 
1000 " 98 98000 
500 " 635 317500 
250 " 2986 746500 
100 " 11720 1172000 
50 " 36520 1826050 
25 ., 

328 8200 
12,5 " 15208 190100 
9 " 7100 63900 
3 " 630 1890 

15 " 981 14715 
2 " 5280 10560 
1 " 12110 12110 

Yhteensä 4461525 954406 + 3507119 

Kuten havaitaan, ampumatarvikemäärä 
ei vain peittänyt heinä-elokuun kulutusta, 
vaan Suomelle olisi jäänyt vielä huomattava 
ylijäämäkin. Kun verrataan ylijäämiä kulu
tuslukuihin, voidaan todeta, että ne olisivat 
vastanneet 3-6 kuukauden tarvetta eli riit
täneet suunnilleen vuoden loppuun saakka. 
Ainoastaan 40 mm:n ilmatorjuntatykkien 
ammuksista olisi syntynyt pulaa jo ai
kaisemmin. 

On siis pakko todeta, että Suomen käy
tettävissä olleet ampumatarvikkeet olisivat 
riittäneet peittämään kulutuksen, vaikkei 
Saksasta olisi tullut kesäkuun 26. päivän 
1944 jälkeen tähän mukaan otettuja ampu
matarvikkeita ollenkaan. Kaikenlaisia eri
koispatruunoita ja ammuksia ei tässä ole 

huomioitu, koska niiden merkitys ei voinut 
kuitenkaan olla tavanomaisiin ammuksiin 
verrattuna kovin suuri. Panssaritorjunta
ammukset ovat mukana luvuissa, vaikka
kaan eivät erikseen ryhmitettyinä. Esimer-

. kiksi 75 mm:n tykkien (75K/40 ja Stu-40) 
pst-ammuksia oli käytettävissä 1. 8. 1944 yh
teensä noin 80 000 laukausta. 

Raaka-ainevarastot 

Taulukoihin 14 ja 15 on kerätty tiedot eräi
den raaka-aineiden riittävyydestä kesän 
1944 kotimaisen ampumatarviketuotannon 
tarpeisiin. V arastotilanteet ovat heinäkuun 1 
päivältä, eikä niissä ole mukana Saksasta 
mahdollisesti 26. 6. 1944 jälkeen toimitettu
ja raaka-aineita. 
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Taulukko 14: Ammusterästen riittävyys kiihdytetyn kotimaisen ampumatarviketuotannon 
suunniteltuun tarpeeseen kesällä 1944. 

SUUNNITELTU TARVE EROTUS 

AMMUSTERÄS 
Varastot Tarve ylijäämä(+) 
1. 7. 1944 Heinäk. Elokuussa yhteensä vajaus (-) 

tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia 

70x 70 teräs 4315 680 1120 1800 + 2515 
80x 80 .. 570 90 90 180 + 390 

102xl02 .. 4850 1200 1200 2400 + 2450 
116xll6 .. 6705 1130 1280 2410 + 4295 
140xl40 .. 8325 1623 1950 3573 + 4752 
19 mm (;1 (autom.) 245 0,6 0,6 1,2 + 243,8 
28 mm flf teräs 25 8,8 8,8 17,6 + 7,4 

34-35 mm 0 405 88 112 200 + 205 
42 mm .. 50 9,4 9,4 18,8 + 31 
50 mm .. 60 15 16 31 + 29 
60 .. 150 140 140 280 - 13op 
62 .. .. 95 130 145 275 - 135 
79 .. 75 27 36 63 + 12 .. 
82 .. .. 45 6 8 14 + 31 
89 .. .. 235 120 115 235 -
77 mm x 2 mm (vanner.) 25 35 45 80 - 55r) 
86 " x 2,6 mm (vanner.) 115 28 28 56 + 59 
50,7/39,3 teräsputki 105 10 10 20 + 85 

1
) Vuoksenniska Oy valmisti noin 75-100 tonnia kuukaudessa mainittuja teräslaatuja, joten vajaus tuli suunnil
leen potetyksi (2 kk:n tuotanto). 

2) Kyseistä teräskaatua käytettiin 81 krh:n ammuspyrstöjen siipiaineena. Tätä ei saatu kotimaasta lainkaan, vaan 
kaikki oli tuotava ulkomailta, joko Saksasta tai Ruotsista. 

Taulukko 15: Sekalaisia tilastoja raaka-aineista yms. kesältä 1944 

Kulutus Kotimaan Ylijäämä(+) 
Varasto heinä- tuotanto tai HUOM. 
1. 7. 1944 elokuussa heinä-elok. vajaus(-) 

Räjähdysaineet: 
Trotyyli 1286 ton. 374 ton. - + 912 ton. ') 
Ammoniumnitraatti 176 .. 

210 .. - 34 .. 
-

Tetryyli 21 .. 
4 .. - + 17 .. 

Musta ruuti 6 " 1 " - + 5 " 
Raaka-aine: 
Kiv +kp:n patr 
hyölsypyör. 
- 7,62 mm:n 476 ton. 240 ton. ? +236 ton. 

- 9,00 mm:n 317 .. 144 .. ? + 173 .. 
Kiv +kp:n patr 
luotipyör. 

- 7,62 mm:n 275 .. 96 " - + 179 .. 
- 9,00 mm:n 134 .. 50 " - + 84 .. 

Kiv + kp:n patr lyijy 1337 tn. 450 ton. - + 887 ton. 
Tyk. hylsyt: Varasto 1. 

- 105H/33 43993 kpl ? - 38593 kpl 

Lentobensiini Varastot Kulutus 
4.6.1944 4. 6.-1. 9. 44 
litraa litraa litraa 

17650000 7920000 - + 9730000 

1) Ammoniumnitraatin säästämiseksi oli mahdollista 
muuttaa ammoniumnitraatin ja trotyylin sekoitussuh-

delta siten, että trotyylia käytettäisiin enemmän, Tir
ronen, s 121. 
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Taulukoissa mainittujen raaka-aineiden 
lisäksi todettakoon, että esim kenttätykistön 
ja heittimistön sytyttimiä oli 1. 7. 1944 val
miina yhteensä yli 750 000 kpl enemmän 
kuin kranaatteja. 

Loppupäätelmänä voidaan todeta, että 
Suomen ammusteollisuus, vaikka olikin pal
jolti raaka-aineisiin nähden riippuvainen 
saksalaisista toimituksista, olisi kyennyt 
heinäkuun 1. päivänä 1944 varastojen tur
vin lisättynä heinä-elokuun kotimaisella 
tuotannolla ja tietyin erikoistoimenpitein 
turvaamaan sodan loppukuukausien raaka
ainetarpeensa. 

RINT AMAJOUKKOJEN MIELIALA 

Epäilemättä silloin, kun yleiset edellytykset 
ovat tyydyttävät, taistelun lopputulokseen 
vaikuttaa ratkaisevasti taistelutahtoinen so
tilas. Kesän 1944 tapahtumia käsittelevässä 
kirjallisuudessa esitetään yleensä, että suo
malaisten joukkojen taistelumoraalin nou
sulla oli keskeinen merkitys rintaman va
kiintumisessa VKT-linjalle. Korostetaan, 
että pitkä asemasotavaihe oli vienyt terän 
joukkojen sotatottumukselta. Suurhyök
käys tapasi puolustajan tavallaan moraalises
ti väsyneessä tilassa.1) 

Mielialan kehitys 
suurhyökkäyksen aikana 

Kesäkuun 9. päivänä 1944 alkanut suur
hyökkäys sai aikaan rintamajoukkojen mie
lialoissa jyrkän negatiivisen käänteen, jonka 
äärimmäistä muotoa edusti karkuruus eli 
ns. hiippailuilmiö. Joissakin yksiköissä val
litsi todellinen maailman lopun tunnelma. 2) 

1) Mannerheim II; s 464 ja Oesch, s 125, 126 ja 194, 
Heikura M: Rintarnajoukkojen mieliala, Helsingin 
yliop sosiologian laitos, Favorin M ja Heinonen J: 
Kotirintama 1941-1944. Mielonen E: Pelko ja pako
kauhu sekä Viitala H: Rauhanoppositio. 
') Jäntti, s. 242. 

Toisaalta oli yhtymiä, joiden taistelumoraa
lissa ei ollut mitään vikaa. Tätä todistavat 
mm. Siiranmäen torjuntavoitto, vastahyök
käys Kuuterselässä, 3.Pr:n käymät ankarat 
taistelut vetäytymisen aikana yms. Joka ta
pauksessa mielialat kauttaaltaan olivat las
keneet siitä, mitä ne olivat ennen suurhyök
käystä. Heikuran laskemien mieliala
pisteiden mukaan mieliala oli pudonnut tou
kokuun 9,4:stä pisteestä 5,6 pisteeseen.3) 

Milloin mielialoissa alkoi tapahtua muu
tos parempaan suuntaan ja mitkä tekijät oli
vat päällimmäisinä tässä taistelumoraalin 
nousussa? Eri yhtymien mielialaraportit an
tavat ymmärtää, että kohta Viipurin mene
tyksen (20. 6. 1944) jälkeen joukkojen tais
telumoraalissa oli havaittavissa parane
misen oireita. Niinpä esimerkiksi Päämajan 
tiedotusosaston laatiman, eri yhtymien mie
lialaraporteista kerätyn yhteenvedon mu
kaan joukkojen mieliala alkoi nousta kesä
kuun viimeisen viikon (23. 6.-30. 6.) ai
kana.4) Mielenkiintoisin näistä eri yhtymien 
mielialailmoituksista on IV AK :n, koska 
mainittu yhtymä joutui koko ajan toimi
maan Kannaksen suurhyökkäyksen paino
pistesuunnassa. IV AK :n · mielialailmoi-

. tukesta 26. 7. 1944 löytyy maininta, 
että mielialan paraneminen sen alaisten 
joukkojen keskuudessa alkoi jo vetäytymis
vaiheen loppupuolella ja että huomattava 
parannus tapahtui rintaman vakiintumisen 
yhteydessä.') 3 .D:n mielialailmoituksessa 
korostetaan, että joukkojen mieliala laski 
jatkuvasti suurhyökkäyksen kymmenen en
simmäisen päivän aikana, mutta VKT
asemiin saavuttaessa lasku pysähtyi.6) Pää
majan valvontaosaston rintamajoukkojen 
mielialaa käsitelleessä 25. 6. 44 päivätyssä 

3) Heikura, s 116 ja 124. 
') Yhteenveto mielialailmoituksista ajalta 15.-30. 6. 
1944, Ttus 2/Ila/2 Sai SA 1060/13. 
') IV AK:n mielialailmoitus, 522/Val/201 Sai., SA 
10601/13. 
6

) 3 D:n mielialailmoitus, 420/ Val/la/Sal. SA 
10601/13. 
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kirjelmässä sanotaan mm., että mieliala oli 
alkanut selvästi parantua viime päivinä.1

) 

Edelleen valvontaosaston laatimassa mieli
alatiedotuksessa n:o 90 koskien aikaa 
24.-30. 6. 1944 mainitaan mielialojen ko
honneen koko tarkasteluviikon ajan. Uskoa 
puolustuksen kestävyyteen on alkanut esiin
tyä samoin kuin puhetta Kannaksen ta
kaisinvaltaamisesta. 2) Mainittu tiedotus on 
päivätty 1. 7. 1944. 

Myöskin karkuruustilastojen valossa 
näyttäisi taistelumoraalin kohoaminen al
kaneen ennen kesäkuun 23. päivää. IV 
AK:n hallinnollisen toimiston 2. 7. 1944 
laatimassa, sotapoliisin toimintaa käsitel
leessä katsauksessa on arvioitu karkurien 
määriä ajalla 10. 6.-30. 6. 1944. Karkurien 
eräänä kokoamispaikkana oli Lappeenran
nassa sijainnut Armilan kansakoulu. Tilasto 
osoittaa, että sotapoliisin pidättämiä karku
reita, jotka toimitettiin takaisin rintamalle 
kyseisen kansakoulun kautta, oli 23.-26. 6. 
yhteensä 1 088 ja 27. 6.-30. 6. kaikkiaan 
1 141 miestä. Keskimäärin kummallakin 
laskentajaksolla olisi siis karkurien päivit
täinen määrä ollut suunnilleen sama eli 280 
karkuria. Tämä merkitsee, että ainakin IV 
AK:n kohdalla karkurien päivittäinen mää
rä oli jo ennen kesäkuun 26. päivää aset
tunut samalle tasolle kuin Ryti-Ribbentrop 
sopimuksen jälkeen kesäkuun aikana. Edel
leen mainitun katsauksen mukaan arvioitiin 
10.-22. 6. välisenä aikana olleen varsinaisia 
karkureita 2 500-5 000 eli keskiarvo noin 
3 700 miestä. Tähän on lisättävä vielä 
6 750 miestä, jotka tosin oli pidätetty vasta 
23. päivän jälkeen, mutta jotka olivat läh
teneet karkuun ennen tuota päivää. Yhteen
sä siis arvio karkureita ajalla 10.-22. 6. 
olisi ollut 10 450 miestä. Tämä tekee keski
määrin päivässä suunnilleen 800 karkuria.3) 

1
) V alvontaosaston kirjelmä 9601/V alv 2/Sal SA 

10601/13. 
2
) Mielialatiedotus n:o 90, 9960/Valv 2/Sal SA 
10601/13. 
') IV AK:n hallinnollisen toimiston katsaus, KD n:o 
513/Ha!V224. sai .• SA 10601/16. 
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Kun verrataan tuota 800 karkurin mää
rää kesäkuun 23. päivän jälkeiseen päivit
täiseen karkurien keskiarvoon, 280 miestä, 
näyttäisi, että kesäkuun 22.-24. paivan 
paikkeilla karkurien määrässä oli tapah
tunut jyrkkä lasku. 

Rintamajoukkojen taistelumoraalia koe
telleen kriisin voidaan katsoa olleen voitettu 
heinäkuun alkupäiviin mennessä. Poik
keuksetta kaikki eri yhtymien mieliala
raportit, tarkastuskertomukset ja päämajan 
yhteenvedot tältä ajalta korostavat joukko
jen mielialojen tyydyttävää tilaa. Joukot oli
vat jälleen johdon käsissä ja valmiita vai
keisiinkin taistelutehtäviin. Karkuruus oli 
melkein tyystin loppunut. Neuvostojoukko
jen voittamattomuuteen ei enää uskottu ja 
puhuttiin jopa Kannaksen takaisin valtaa
misesta. Selustassa näytti kaikki jo or, 
ganisoidulta ja työtä tehtiin kovasti. 4) 

Loppupäätelmänä mielialojen kehitykses
tä Ryti-Ribbentrop sopimuksen kannalta 
on todettava, että rintamajoukkojen taiste
luhenki oli alkanut parantua kohta joukko
jen saavuttaessa VKT-aseman; siis 5-6 
päivää ennen Ryti-Ribbentrop sopimusta. 

Mielialan paraneminen ja Saksan apu 

Lähes kaikissa rintamajoukkojen mielialoja 
luotaavissa sodan ajan virallisissa rintama
raporteissa samoin kuin myöhemmin ilmes
tyneissä muistelmissa ja tutkimuksissa kat
sotaan saksalaisavun olleen keskeisimpiä te
kijöitä taistelutahdon uudelleen elpymisessä. 
Kesäkuun 1944 viimeistä viikkoa koskevis
sa eri yhtymien mielialaraporteissa toistu
vasti korostetaankin lento-osasto Kuhl-

') Esim; Puntila, s 127, Seppälä, s 268. Päämajan tie
dotusosaston yhteenveto ajalta 1. 7.-15. 7. 44, 5142/ 
Ttus 2/Ila/l sai, SA 10601/13, 180:n mielialailmoitus 
(1-15. 7.) 498/Val/12. henk. SA 10601/13, Tiedotus 
osasto 2:n päällikön majuri Rautavaaran raportti tar
kastusmatkastaan IV ja VAK:n alueelle 4-10. 7. 44, 
SA 10601/16, Eino Jutikkalan selonteko matkastaan 
lOD:n alueelle, SA 10601/14. 

meyn ja uusien panssarien lähitorjunta
aseiden suurta merkitystä taistelumoraalin 
kohottajina. Samoin mitä erilaisimmat hu
hut Suomen satamiin saapuneista, apuun 
rientävistä saksalaisista joukko-osastoista 
olivat omalta osaltaan valamassa uutta tais
teluintoa ja turvallisuuden tunnetta rintama
joukkojen masentuneisiin mieliin. 1) 

Sinänsä saksalaisavun merkitys rintama
tilanteen vakaantumisen yhteydessä suoma
laisten joukkojen taistelumoraalille lienee 
kiistaton. Tutkimustehtävän kannalta voi
daan tästä avun moraalisesta puolesta tehdä 
kuitenkin seuraavat johtopäätökset. Ensin
näkin mielialan parantuminen alkoi jo kohta 
Viipurin menetyksen jälkeen ja näkyi siinä, 
että 22. 6. 1944 alkaen puolustus alkoi pitää 
sitkistyen päivä päivältä. Tähän mieliala
muutokseen oli kylläkin osaltaan vaikutta
massa saatu saksalaisapu, mutta sillä ei sil
loin vielä ollut mitään tekemistä Ryti-Rib
bentrop sopimuksen kanssa. Toiseksi sopi
muksen jälkeinen apu tuli liian myöhään 
vaikuttaakseen enää ratkaisevalla tavalla 
rintamajoukkojen mielialoihin suurhyök
käyksen torjuntavaiheen aikana. Tor
juntavoiton jälkeen taas itse voitto riitti pitä
mään taistelumoraalin tyydyttävällä kan- . 
nalla. Kolmanneksi sopimuksen julkaise
minen tapahtui niin myöhään, että senkin 
mahdollinen parantava vaikutus pääosal
taan meni hukkaan suurhyökkäyksen tor
juntaa ajatellen. Sitäpaitsi sopimus synnytti 
toisaalta rintamalla myös lievää ärsytystä, 
jota vihollispropaganda saattoi käyttää hy
väkseen. Kaikenkaikkiaan voidaan siis väit
tää, että Ryti-Ribbentrop sopimuksen rin
tamajoukkojen mielialaa kohottava vaiku
tus jäi merkitykseltään vähäiseksi. 

JOHTOPÄÄTÖS 

Jos ei lasketa mukaan lento-osasto Kuhl
meyn aineellista ja moraalista vaikutusta 

1
) Mielialaraportit, SA 10601/13 ja SA 10601/14. 

26. 6. 1944 jälkeen, niin Ryti-Ribbentrop 
sopimus rintamatilanteen vakiintumisessa 
kesällä 1944 oli lähes merkityksetön. Kun 
huomioidaan lento-osasto Kuhlmey ja sopi
muksen merkitsemä myöhäinen panos tais
telumoraaliin, voidaan sanoa, että sillä rin
tamatilanteen vakiintumisen kannalta oli 
jonkinverran merkitystä, mutta merkitys ei 
ollut ratkaisevaa laatua. Näin ollen voidaan 
pitkälle yhtyä päämajan tiedotustoimisto 
2:n päällikön, majuri A. Rautavaaran käsi
tykseen, jonka hän ilmaisee IV ja V AK:n 
alueille tekemästä matkasta laatimassaan 
raportissa. Matka oli tapahtunut 4-10. 7. 
44. Raportissaan majuri Rautavaara toteaa, 
että saksalaisavun merkitystä liioitellaan ja 
että Kannas olisi kestänyt ominkin voi
min. 2) 

') Majuri Rautavaaran matkakertomus 4.-10. 7. 1944, 
SA 10601/16. 
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Eversti Vilho Tervasmäki 

MITEN MAAILMANSOTIEN VÄLISEN AJAN KEHITTÄ
MISTYÖ PALVELI TALVISOTATOIMIA ERÄMAAOLO
SUHT~ISSA? 

Suomen maanpuolustuksen toimintaperi
aatteet 

Karjalan kannasta pidettiin heti Suomen it
senäistymisen jälkeen valtakunnan porttina, 
jossa mahdollisen sodan syttyessä ratkaise
vat puolustustaistelut käydään. Tohtori Ei
rik Hornborg sanoi kerran, että oli virhe ra
kentaa aitoja rannoille, kun maahan johtava 
silta - Karjalan kannas - oli sulkematta. 
Niinpä Karjalan kannakselle keskitettiin 
Talvisodan uhatessa seitsemän divisioonaa 
ja Laatokan ja Jäämeren välille jäi vain kol
me divisioonaa ja kymmenkunta erillistä pa
taljoonaa. 

Puolustusvalmisteluissa, linnoittamisessa 
ja koulutuksessa toimiQ.ta painotettiin 
Karjalan kannas-valtaisesti. Keskieuroop
palaisia esikuvia soveltaen uskottiin mei
dän maasto-olosuhteissamme puolustus
taistelun voimaan kenttälinnoitetuissa ase
missa. Tosin epäiltiin jonkinverran puolus
tuksen kestävyyttä, kun valmisteltiin vasta
hyökkäysten suorittamista. Itärajalla arvioi
tiin olevan paremmat mahdollisuudet aktii
viseen toimintaan verrattain heikkoja vihol
lisen voimia vastaan. Kun Laatokasta noin 
I 00 kilometria pohjoiseen olevalla alueella 
johti idästä länteen vain yksi rautatie ja nel
jä maantietä sekä siitä Jäämereen olevan yli 
I 000 kilometrin pituisen rajan yli vain kuu
si maantietä, laskettiin teiden välisillä 
100-200 kilometrin levyisillä asumattomil
la ja tiettömillä erämaa-alueilla olevan hy
vät operointimahdollisuudet. Koulutuksessa 
korostettiin saarrostuksen merkitystä, mut
ta käytännön harjoittelussa painopistesuun
nan olosuhteet toivat etualalle viivytystais
telun ja puolustustaistelun asemasota
olosuhteissa. 

s 

Teknisen kehittämistyön 
pääsuuntaviivat 

Puolustusvoimain teknisessä kehittämis
työssä olivat etualalla jalkaväen aseet ja 
maa- ja metsätöissä käytettävien välineiden 
ja menetelmien soveltaminen sotilaskäyt
töön. J aika väen aseiden kehittämistyö pal
veli niin päätoimintasuuntaa kuin itärajan 
korpiolo.suhteita. Suomi-konepistooli oli 
erittäin käyttökelpoinen talvisessa metsä
maastossa, koska se oli toimintavarma lu
messa ja pakkasessa ja sen tehokas ampu
maetäisyys oli riittävän pitkä suomalaisessa 
metsässä. Sensijaan konekivääri ja kivääri, 
joiden parannetut tähtäimet yhdessä korke
atasoisten ampumatarvikkeiden kanssa lisä
sivät melkoisesti niiden tulen tarkkuutta, 
sopivat yhtä hyvin Karjalan kannakselle 

· kuin erämaaolosuhteisiin. Kranaatinheitin 
sopi erittäin hyvin korpiolosuhteisiin, mutta 
oli sangen käyttökelpoinen kaikkialla. Pans
sarintorjuntakivääristä, joka olisi erittäin 
hyvin sopinut olosuhteisiimme, tuli valmiik
si vain prototyyppi. Panssarintorjunta
miinoja oli hyvin vähän valmiina. Siitä syys
tä panssarintorjunta jouduttiin suoritta
maan improvisoiduilla aseilla kuten kasa
panoksilla ja polttopulloilla. 

Suomalaiset 1 :20 000 ja 1: 100 000 topo
grafiset kartat olivat teknisesti korkeata
soisia. Valitettavasti niitä ei ollut valmiina 
itärajan korpialueilla. Siellä jouduttiin tur
vautumaan epätarkkoihin pitäjänkarttoihin 
ja 1: 100 000 taloudellisiin karttoihin. Tar
kan suunnistamisen teki kuitenkin mahdol
liseksi verrattain laajaan käyttöön ehtinyt 
suomalainen nestekompassi. 
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Suomalaiset maanviljelijät ja metsätyö
miehet työskentelivät talvella lähes saman
laisissa olosuhteissa kuin sotilaat sodan ai
kana. Siksi useimmat heidän työkaluistaan 
ja kuljetusvälineistään soveltuivat hyvin soti
laskäyttöön. Myös heidän havuista niin 
miehiä kuin hevosia varten rakentamansa 
tuulensuojat antoivat suuntaviivoja majoit
tumiskysymysten hoitamiselle. 

Yksinomaan Suomelle tyypillisen teknil
lisen kehittämis- ja soveltamistyön pää
probleemit olivat 1) hengissä pysyminen 
asumattomassa korvessa kovassa talvi
pakkasessa ja 2) joukon ja sen kuormaston 
liikkuminen metsässä teiden ulkopuolella. 

Rykmenttiun, pataljoonien ja komp
panioiden taktinen liikkuvuus 

Suomalai0 et maanviljelijät ja metsätyömie
het olivat tottuneet hevos- ja rekikuljetuk
siin talviolosuhteissa. Yleistä oli, että puuta
varaa metsästä teiden varsille ajettaessa 
hiihdettiin aluksi latu, joka vältti rotkoja, 
kallioita ja jyrkkiä nousuja. Tähän oli ver
rattain hyvät mahdollisuudet, sillä korkeus
erot suomalaisessa maastossa ovat vain 
kymmenien metrien suuruusluokkaa. Sitten 
muutama hevonen ja reki ilman kuormaa 
ajoi latua pitkin, jolloin pahimmat epäta
saisuudet tulivat näkyviin ja voitiin helposti 
väistää. Kymmenkunnan hevosajokerran 
jälkeen metsässä oli valmis talvitie,jossa he
vonen saattoi vetää 1 000 kg:n kuorman. 

Puolustusvoimat käyttivät talviharjoituk
sissaan maanviljelijäin ja metsätyömiesten 
tienrakennus- ja kuljetusmenetelmiä. Reet, 
ahkiot ja sukset valittiin ja kehitettiin siten, 
että jalkaväen raskaat aseet ja välineet voi
tiin kuljettaa niissä teiden ulkopuolella met
sissä ja soilla. Kevyt hevosvetoinen tykistö 
kuormattiin rekiin tai pyöriin kiinnitettiin ja
lakset. Reet soveltuivat paljon paremmin 
haavoittuneiden evakuointiin kuin pyörä-

ajoneuvot kesällä. Liikenteen siirtäminen teil
tä näkö- ja ilmasuojaan metsään antoi uusia 
mahdollisuuksia vihollisen yllättämiseen ja 
vähensi vihollisen mahdollisuuksia hyötyä 
ilmaylivoimastaan. 

~ ~····~ 
Konekiväärit ja ampumatarvikkeet kuljetet

tiin ahkioissa. 

Kaikki suomalaiset sotilaat olivat talvi
olosuhteisiin sekä metsässä liikkumiseen ja 
hiihtämiseen tottuneita, puolustusvoimien 
taktinen liikkuvuus talvella oli omintakeisen 
kokeilu- ja kehittämistoiminnan seurauk
sena sangen korkeatasoista. Niin neuvosto
liittolaisten kuin saksalaistenkin vastusta
jain ja myötäsotijain joukoissa oli sellaisia 
kokonaisia divisiooniakin, joilla ei ollut lain
kaan talvi- ja metsäkokemuksia. 

Lumen, jään ja pakkasen vaikutus tulivoi
maan ja toimintaan 

Suomalaiset joutuivat etukäteen kiinnittä
mään huomiota talven ja pakkasen vaiku
tuksiin puolustuslaitoksen ja suojeluskunta
järjestön talvikilpailuissa. Talvioloissa var
sinkin konetuliaseen tuli olla niin puhdas, 
että sen liikkuvat osat eivät jäätyneet. Asei
ta jouduttiin toisinaan puhdistamaan jopa 
petroolilla, mikäli ei ollut käytettävissä 
ohutta ompelukoneöljyä, joka ei jäätynyt ja 
jonka viskositeetti riitti niissäkin konetuli
aseissa, joilla oli suuri tulinopeus. Tavallisten 
voiteluaineiden pakkaskestävyyden ohella 
jouduttiin kiinnittämään huomiota myös pa-

luutinnesteiden ja iskunvaimentajien nestei
den pakkaskestävyyteen. 

Lumen, jään ja pakkasen vaikutusta tuli
voimaan ei osattu etukäteen arvioida. Vasta 
kesän 1941 ja 1944 sotakokemusten jälkeen 
havaittiin, miten paljon lumi ja pakkanen 
heikensivät tulen tehoa. Tätä heikkenemistä 
ei ole voitu eksaktisti mitata, mutta sodan 
kaikissa vaiheissa mukana olleiden arviot 
vaihtelevat puolesta tehosta kolmanneksen 
tehoon talvella. 

Ensiksikin lumipeite heikensi sirpalevai
kutusta samaan tapaan kuin pehmeä maa. 
Pakkanen vaikutti sytyttimiin niin, että suu
lareita tuli huomattavasti enemmän. Räjäh
dyksen voima oli pakkasessa jonkinverran 
pienempi ja osumatarkkuus heikompi ruu
din hitaamman palamisen vuoksi. Pakkanen 
lisäsi myös tulen johtajien ja suuntaajien vir
heitä. 

Pakkanen ei varsinaisesti vaikuttanut jal
kaväen kevyiden aseiden tulen tehoon, mut
ta osumatarkkuus heikkeni ampujasta joh
tuvista syistä. Konetuliaseisiin tuli huomat
tavan paljon häiriöitä. 

Verrattain yksimielisten, sotien kaikkiin 
vaiheisiin osallistuneiden arviomiesten mu-

kaan suomalaisten vastustajain tulivoima ja 
tulen tarkkuus heikkeni enemmän kuin tal
violosuhteisiin tottuneiden suomalaisten tu
li voima ja tulen tarkkuus. Erityisen suuri 
ero oli jalkaväen kevyiden aseiden tehossa 
ja tarkkuudessa. 

Suomalaisen miehen vaatetus sel
laisenaan soveltui jo ulkona oleskeluun tal
vella. Sotilasp• 1ku oli suunniteltu vielä pa
remmin kestämään lunta ja pakkasta. Myös 
kehitetty lumipuku soveltui tehtäväänsä. 
Aseiden käyttöön sopivat käsineet, joissa 
vain laukaisemissormi oli erillään, olivat 
vuosikymmeniä olleet metsästäjien käytös
sä. 

Majoittuminen talvipakkasessa korpi
alueelle aiheutti vaikeimman probleemin, 
joka ratkaistiin jo 1930-luvulla. Valmistet
tiin melko pieneen kokoon käärittävä puo
len joukkueen teltta, johon verrattain hyvin 
mahtui 20 miestä. Kokoonpantava laatik
kokamina riitti pitämään teltan lämpimänä 
-40° C pakkasessa. Kaminan päällä voitiin 
helposti keittää kahvia ja ruokaa. Uusi teltta 
mahdollisti sotatoimet asumattomillakin 
alueilla. 

Teltassa on hyvät mahdollisuudet niin aseiden kuin taistelijoiden itsensäkin huoltoon. 
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Myös lumen käyttöä telttojen ja havuma
jojen tuulen suojana kokeiltiin ja todettiin, 
että voidaan toimia asumattomilla alueilla 
joitakin viikkoja ilman telttoja. 

Pakkasen, pimeyden, metsien ja talviestei
den hyväksikäyttö 

Syksyn 1939 aikana rakennettiin pieniin jo
kiin patoja, jotka nostivat veden pinnan niin 
korkealle, että syntyi este vihollisen etene
miselle. Yritykset veden korkeuden muutta
miseen eivät onnistuneet pakkaskautena, 
mutta maaston epätasaisuudet poistavalla 
jäällä vihollisella oli vähemmän tuli- ja ilma
suojaa. 

Aluksi sahaamalla järvien jäille tehdyt 
railot olivat tehokkaita esteitä jalkaväelle ja 
panssarivaunuille. Railojen aukipito -40°C 
pakkasessa aiheutti runsaasti yöllistä työtä. 
Myöhemmin railoja opittiin räjäyttämään ja 
lopuksi kehitettiin erityinen jäämiina. Jää
miinakenttä räjäytettiin sähkösytytyksellä 
vasta sitten, kun vihollinen läheni kenttää. 

Talvisota käytiin vuoden pimeimpään ai
kaan. Viipurin alueella oli tähän aikaan va
loisaa vain kello 8 ja 17 välillä. Kajaanin 
alueella päivä oli pari tuntia lyhyempi kuin 
Viipurissa ja Petsamon alueella oli vuoden 
vaihteessa tuskin ollenkaan valoisaa aikaa. 

Suomalaiset sotilaat käyttivät tehokkaas
ti pimeätä aikaa hyväkseen. Junakuormauk
set ja -purkaukset, maantiekuljetukset, 
marssit ja huoltokuljetukset järjestettiin pi
meän aikana, että ilmassa ylivoimainen vi
hollinen ei niitä havaitsisi ja häiritsisi. Tak
tiset joukkojen siirrot suoritettiin lisäksi 
metsissä, jossa päästiin vielä suurempaan 
salaamiseen ja yllätykseen. Myös taistelu
toiminnassa pyrittiin sellaisiin menettely
tapoihin, joissa vihollisen ilma-, panssari- ja 
tykistöylivoima ei pääsisi oikeuksiinsa. 

Panssarintorjunta-aseiden puute kom
pensoitiin kasapanoksilla ja polttopulloilla. 
Vaikka niiden käyttö vaatikin uhkarohkeata 
panssarivaunun lähelle menoa, pimeän ja 
metsän suojaa hyväksi käyttäen niillä tuhot
tiin huomattavan paljon vihollisen panssa
reita. 

Näkymä Pärsämönselältä, jonne aurattiin Raatteen tien taistelujen päähuoltotie. 
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Suomalainen 
"mottitaktiikka" 

Kun suomalaisilla ei ollut riittävästi ilma-, 
panssari- ja tykistövoimaa klassilliseen 
hyökkäykseen, pakotettiin vihollinen hyök
käämään sille mahdollisimman epäedullisis
sa olosuhteissa. Suomalainen maasto ja ties
tö tarjosi siihen hyvät mahdollisuudet. Vi
hollisen divisioona tai divisioonat etenivät 
maantietä pitkin toisinaan sadankin kilo
metrin pituisena tiheänä rivistönä. Tien 
kummallakin puolella oli 100-200 km:n le
vyinen asumaton korpi, joka oli metsän 
peittämä, mutta jossa oli myös melkoisesti 
soita ja järviä. 

Viivytystaistelua käyvät pataljoonat pyr
kivät pysäyttämään vihollisen kärjen etene
misen kaikissa mahdollisissa paikoissa. Sa-

Hyrynsalmi 

manaikaisesti paloiteltiin vihollisen rivistö 
edullisissa maastokohdissa osiin. Paloittelun 
suorittivat taisteluosastot, jotka etenivät si
vustoilta korpimaaston kautta vihollisen 
etenemistielle. Lyhyen etäisyyden tienkat
kaisut tapahtuivat hiihtäen siten, että ampu
matarvikkeet, miinat ja räjähdysaineet kan
nettiin mukana tai vedettiin ahkioissa. Haa
voittuneet evakuoitiin myös ahkioita käyttä
en. Keskipitkien 10-20 km:n etäisyydellä 
tapahtuvien tienkatkaisujen yhteydessä ra
kennettiin metsään rekitie ja ampumatarvik
keet, miinat ja räjähdysaineet sekä haavoit
tuneet kuljetettiin maastoitse hevosilla ja 
reillä. Pitkillä etäisyyksillä toimittaessa au
rattiin järvien jäille ja soille yöllä autotie ja 
joukot ja tarvikkeet kuljetettiin 5-10 km 
päähän tavoitteesta. 

Suomalaisten asemat 
Neuvostojoukkojen asemat 
Suomalaisten eteneminen 
Neuvostojoukkojen eteneminen 

Jäälle aurattu autotie 
Suomalaisia hiihtojoukkoja 
Maastoon avattu talvitie 

KM 

Esimerkki mottitaktiikan pääperiaatteista Suomussalmen taisteluissa 1939-40. 
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Jäätien tai talvitien päähän muodostettiin 
helposti puolustettava huoltotukikohta, jos
sa useasti toimi myös joukkosidontapaikka 
lääkärin johdolla. Hyökkäys lopulliseen 
tienkatkaisukohteeseen tapahtui hiihtäen 
sekä tarvikkeita kantaen ja ahkioita vetäen, 
kuten yleensä lyhyillä etäisyyksillä ja vihol
lisen jalkaväen tulen alaisina toimittaessa. 
Saattoipa tällaisessa tukikohdassa toimia 
kranaatinheitinkomppania ja kenttätykistö
patteristokin, jotka tosin salaamissyistä pi
dättäytyivät avaamasta tulta ennen jalkavä
en saapumista tavoitteeseensa ja ennen tuli
toiminnan yleistä alkamista. 

Vihollisen etenemistien katkaisukohdat 
käskettiin tarkan kartalla suunnittelun ja 
tiedustelun jälkeen. Katkaisukohdiksi valit
tiin yleensä yksi tai useampia sellaisia vihol
lisen etenemistiellä olevia kukkuloita tai 
maastokohoutumia, joilla ei ollut järjestet
tyä puolustusta. Toisena vaatimuksena oli 
se, että tie vihollisen etenemissuuntaan ja 
vetääntymissuuntaan oli helposti katkaista
vissa ja tulitettavissa. Edullisimpia tähän 
tarkoitukseen olivat sillat ja sellaiset tiepen
kereet, jotka olivat vaikeasti kierrettävissä. 

Rynnäkkö katkaisukohteeseen tapahtui 

, 
Lumeen kaivautunut taistelija. 
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mahdollisimman yllättäen, maastoa ja pi
meätä hyväksikäyttäen. Alustavan tieduste
lun jälkeen taisteluosaston tai pataljoonan 
komentaja eteni suunta- ja tiedustelu
osaston mukana tähystysetäisyyden päähän 
lopullisesta tavoitteesta. Vihollisesta ja sen 
liikenteestä tehtyjen tähystys- ja kuuloha
vaintojen perusteella komentaja käski ryn
näkön juuri sellaisella hetkellä, jolla tavoit
teessa oli mahdollisimman vähän vihollisia. 
Taisteluosaston pataljoonat tai pataljoonan 
komppaniat ryntäsivät suoraan niihin maas
tokohtiin, jotka niiden oli otettava haltuun
sa. Niille alistetut pioneerit räjäyttivät tien 
katkaisukohdissa olevat sillat ja tiepenke
reet sekä miinoittivat vihollisen vastahyök
käyssuunnat. Useasti ehdittiin laatia myös 
improvisoitu tulisuunnitelma ja kaivautua 
ainakin lumeen ennen vihollisen vastahyök
käysten alkamista. Jokainen minuutti, jonka 
vastahyökkäykset viivästyivät, koitui tien 
katkaisseen taisteluosaston hyödyksi. Ty
kistön tuli oli yleensä vaarallisimpaan suun
taan valmisteltuna, mutta tuli avattiin vasta 
vihollisen todellisen vastahyökkäyksen alet
tua. 

Mikäli vihollinen onnistuttiin täydellisesti 
yllättämään - niinkuin useasti tapahtui -
tehokkaat vastatoimenpiteet alkoivat vasta 
useiden tuntien kuluttua. Päivän vaikene
minen auttoi erityisesti tien katkaissutta 
joukkoa. Vihollisen tuli oli epätarkkaa, kun 
joukkomme olivat hyvin maastoon kätkey
tyneenä. Myös se, että vastakkain olevat 
joukot olivat lähekkäin ja lomittain vaikeut
ti raskaan tulen käyttöä, mutta suomalaisen 
jalkaväen tarkka tuli pääsi täysin oikeuk
siinsa. Mitä useammassa kohdassa vihol
lisen haltuunsa ottama tie katkaistiin sitä 
kauemmin kesti vastahyökkäysten alkuun
pääsy ja sitä varmemmin ne tulivat torju
tuiksi. 

Käännekohtana vastahyökkäysten tor
junnassa oli panssarivaunujen ja niiden 
mukana hyökkäävän jalkaväen erottaminen 
toisistaan. Siksi oli tärkeätä, että tien kat
kaisseen jalkaväen asemat olivat niin lou
hikkoisessa maastossa tai niin tiheässä met
sässä, etteivät panssarivaunut pystyneet 
ajamaan niihin. Jos tuliasemat täyttivät 
nama vaatimukset vihollisen jalkaväki 
yleensä tuhottiin tai torjuttiin ja lopuksi 
miinakenttien läpi päässeet panssarivaunut 
tuhottiin kasapanoksilla tai polttopulloilla . . 
Panssarintorjuntatykkejä oli talvisodan ai
kana ja osaksi jatkosodankin aikana niin 
vähän, että niitä riitti vain aukeiden tien
suuntien panssarintorjuntaan. Bazooka
tyyppisiä panssarintorjunta-aseita oli käy
tettävissä vasta vuonna 1944. 

Kun vihollisen joukot eivät pystyneet 
liikkumaan teiden ulkopuolella eivätkä ma
teriaalin pudotukset ilmasta olleet riittäviä, 

vastahyökkäykset tyrehtyivät lopulta am
pumatarvikkeiden ja ruoan puutteeseen. 
Kovan pakkasen vaikutukset telttojen ja ka
minoiden puuttuessa edesauttoivat vihol
lisen tuhoutumista Laatokan ja Jäämeren 
välillä. Karjalan kannaksella suomalaisten 
mottitaktiikkaa ei yhtenäisten rintamalinjo
jen ja tiheän tiestön vuoksi voitu käyttää. 

Samat menetelmät tehosivat myös jatko
sodan aikana Itä-Karjalassa. Kesäolosuh
teet olivat kuitenkin viholliselle edullisempia 
varsinkin vuonna 1944, jolloin mottitaktiik
ka ei enää tuonut niin varmoja tuloksia kuin 
aikaisemmin. Epäonnistumisia koettiin niin 
Laatokan Karjalassa ja Ilomantsin suun
nassa kuin Lapin sodassa saksalaisia vas
taan. 

Suomalaisten keksinnöt ja sovellutukset 
taistelun käymiseksi ylivoimaista vihollista 
vastaan erämaaolosuhteissa toivat yleensä 
myönteisiä tuloksia vaikka itärajalla vihol
lisella oli sodan alussa 11 divisioonaa ja so
dan lopussa lähes 20 divisioonaa. Näitä tu
loksia täydensivät monet improvisoinnit, 
joiden kokonaissovellutuksena voidaan pi
tää mottitaktiikkaa. Siinä asetuttiin vihol
lisen haltuunottamalle tielle tai alueelle puo
lustukseen "vihollisen sekaan". Vihollinen 
pakotettiin epäedullisissa oloissa ja varsin
kin rajoitetusti raskasta tulta käyttäen 
hyökkäykseen sellaisia suomalaisasemia 
vastaan, joissa tarkka suomalainen jalkavä
en aseiden tuli pääsi täysiin oikeuksiinsa. 
Vaikka maailmansotien välisen ajan kehit
tämistyössä oli pyritty yleisiin tavoitteisiin, 
se palveli verrattain hyvin myös talvisotatoi
mia erämaaolosuhteissa. 

71 



72 

Varma ja nopea yhteys L M Ericssonin 
kevyilla ja kestavilla kenttakeskuksilla. 

L M Ericssonin valmistusohjelmaan kuuluu 
täydellinen sarja kenttäkäyttöön tarkoitettuja 
keskuksia: 10-, 14- ja 40- linjaisia malleja. 
Keskukset on suunniteltu todella vaikeita olo
suhteita varten. Niiden rakenne on roiskevesi
tiivis ja kaikki arat osat on suojattu kumi
pehmustein tärähdyksiä vastaan. L M 
Ericsson kenttäkeskukset toimivat luotet
tavasti - sen käyttäjät ovat todenneet jo 
kymmenissä maissa. 
L M Ericsson kenttälaiteyksiköt on helppo 
kY.'keä toisiinsa ja puhelinverkostoon 
kåtevillä liittimillå ja kaapeleilla. Laitteet eivät 
aiheuta radiohäiriöitä. 
Kenttäkeskukset on käsitelty tumman
vihreällä, infrapunavarmalla värillä. 

l~I 
OY LM ERICSSON AB 
02420 Jorvas, puh. 90-2991 

Kapteeni Kalevi Kokko 

PIMEÄN VUOROKAUDENAJAN VAIKUTUS 
TAISTELUIHIN JATKOSODAN AIKANA 

Johdanto 

Pimeyden, samoin kuin sumun, savun ja 
huonon sään hyväksikäyttö ovat yllätyk
seen pääsyä edistäviä keinoja, jotka samalla 
pienentävät omia tappioita. Näiden tekijöi
den hyväksikäyttöä korostavat nykyiset 
taisteluohjesääntömme ja niitä on myös kä
sitelty sodanaikaisissa ohjesäännöissä. 

Tässä kirjoituksessa pyritään selvittä
mään, missä määrin ja minkälaisia pimeä
taisteluja käytiin jatkosodan aikana ja mi
ten taistelun eri toiminnat erosivat valoisalla 

suoritetuista. Tarkastelun kohteena on jal
kaväkirykmentin ja sitä tukevan tykistön 
taistelu. Erikoisesti pyritään selvittämään, 
miten pimeys vaikutti hyökkäystaisteluun ja 
siihen liittyviin aselajitoimintoihin. 

PIMEÄN VUOROKAUDENAJAN 
PITUUS JA V ALAISTUSOLOSUH
TEISIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Aluksi lienee paikallaan kerrata valaistus
olosuhteet Suomen korkeudella ja tarkastella 
pimeän olemusta. 

Taulukko I: Selkeän sään valaistusolot Suomessa 

Etelärannikko Keski-Suomi Pohjois-Suomi 
60° pohjoista 64° pohjoista 68° pohjoista 

Kuukausi leveyttä leveyttä leveyttä 

Pi Hä Va Pi Hä Va Pi Hä Va 
(h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) 

Tammikuu 15 2 7 16 2 6 17 4 3 
Helmikuu 13 2 9 14 2 8 14 2 8 
Maaliskuu 10 2 12 10 2 12 10 2 12 
Huhtikuu 7 2 15 7 2 15 6 2 16 
Toukokuu 4 3 17 1 5 18 - 4 20 
Kesäkuu - 5 19 - 3 21 - - 24 
Heinäkuu 3 3 18 - 4 20 - - 24 
Elokuu 6 2 16 5 3 16 3 4 17 
Syyskuu 9 2 13 9 2 13 9 2 13 
Lokakuu 12 2 10 12 2 10 12 2 10 
Marraskuu 15 2 7 16 2 6 16 3 5 
Joulukuu 16 2 6 17 3 4 18 6 -

Yhteensä 110 29 149 107 32 149 105 31 152 

Olosuhde Kuu- Valaistus 
Huom 

tamo (mlx) 

Voimakas pilvisyys - 0.1 I) Pilvisiä päiviä 10-20/kk 
Pilvetön taivas - 0.3 2) Lumipeite 100-200 vrk 
Voimakas pilvisyys 1/4 0.2 3) Pimeänä aikana 
Pilvetön taivas 1/4 1 3/4- kuutamo 70 vrk 
Pilvetön taivas 1/2 60 1/4-1/2 " 140 " 
Kevyt pilvisyys 1/1 80 1/4- " 70 " 
Pilvetön taivas 1/1 100') 4) Zcnitissä 2~0 mlx 

Lähde Heiskanen 0, Taistelukentän valaisu 
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Pimeän vuorokaudenajan eli yön pituus 
määräytyy auringonlasku- ja nou
suajankohtien perusteella. Yön pituus 
vaihtelee kuitenkin paikan leveysasteen ja 
vuodenajan mukaan. Tästä ovat hyvänä esi
merkkinä Lapin yöttömät kesäyöt. Vastaa
vasti talvipäivänseisauksen aikoihin aurinko 
ei nouse ollenkaan horisontin yläpuolelle 
napapiirin pohjoispuolella. 

Yö ei ole kokonaan pimeää aikaa, vaan 
auringonlaskun jälkeen ja ennen auringon
nousua on leveysasteesta ja vuodenajasta 
riippuen 1-3 h kestävä hämärä. Pimeäksi 
ajaksi lasketaan se aikaväli, jolloin aurinko 
on yli 18° horisontin alapuolella. Hämärä 
aika jakautuu kolmeen vaiheeseen, joista 
valoisin on noin 1/4-3/4 h kestävä ns por
varillinen hämärä. Tällöin valaistus jo riit
tää ulkona lukemiseen. Puut, pensaat ja eri
laiset maastoesteet erottuvat aikaisemmin, 
joten ilman keinovalaistusta voidaan liikkua 
koko hämärä aika. Kesäkuussa ei eteläran
nikolla (60° pohj lev) ole pimeää ollenkaan, 
Keski-Suomen korkeudella pimeää ei ole 
kesä- heinäkuussa ja Pohjois-Suomessa 
(68° pohj lev) kesä- heinäkuu on valoisaa 
läpi vuoro:Cauden ja toukokuussa on va
loisaa keskimäärin 20 h vuorokaudessa. Va
laistusolosuhteiden erittely on esitetty taulu
kossa 1. 

Pimeyden asteeseen vaikuttavat lisäksi 
lumipeite, kuuajankohta ja pilvisyys. Vaik
ka yöt ovat pisimmillään 15. 11.-15. 1. vä
lisenä aikana, niin tällöin jo yleensä satanut 
lumipeite hieman valaisee. Kuun valaisuky
ky on myös huomionarvoinen tekijä. Kuun 
valaisuajaksi lasketaan noin 2 viikkoa kuu
kaudessa ja kuutamo ja lumipeite yhdessä 
saavat aikaan lähes hämärään syyspäivään 
verrattavan valoisuuden. Pilvisyys luonnol
lisesti vähentää kuun valaisukykyä, mutta 
toisaalta ohut pilvikerros pienentää haital
lisia varjoja. 

V alaistusolosuhteiden tarkastelu osoittaa, 
että varsinainen pilkkopimeän kausi on ver
rattain lyhyt. Auringonnousu- ja -las-
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kuajankohdat sekä muut valaistusolo
suhteisiin vaikuttavat tekijät otettuna 
huomioon ovat vuoden pimeimmät yöt 15. 
8.-15. 11. välisenä aikana. 

II PIMEÄN VAIKUTUS 
LIIKKEESEEN 

A. Yleistä 

Taistelutilanteen kannalta voidaan liikkees
sä erottaa kaksi päävaihetta: siirtyminen 
taistelua varten ja liikkuminen tulen alla eli 
taistelussa. Joukkojen siirtyminen voi ta
pahtua joko erilaisin marssein tai ne kulje
tetaan. 

Jatkosodan aikaisen jalkaväkirykmentin 
liikuntavälineistö ei tarjonnut vaihtoehto
ja liikkumistavan valinnalle, sillä sen he
vosajoneuvot, n 400 kpl, oli tarkoitettu yk
sinomaan huollon vaatimiin kuljetustehtä
viin. Polkupyöriä oli rykmentissä vajaat 5 
% koko vahvuudesta. Sukset kuuluivat kai
kille muille paitsi ajomiehille ja ajoneuvojen 
kuljettajille. 

Ylimääräisen kuljetuskaluston saanti riip
pui ratkaisevasti tilanteesta ja suuret keski
tyskuljetukset suoritettiin yleensä rautateit
se, joiden kuljetusjärjestelyt eivät eronneet 
valoisalla suoritetuista. 

Joukkojen lentokuljetuksia ei suoritettu 
pl kaukopartioiden kuljetukset. Pimeällä 
suoritetuista ylimenohyökkäyksistä ja yli
kuljetuksista löytyy sen sijaan useita esi
merkkejä. 

8. Maantiemarssit ja kuljetukset 

Joukkojen marssit ja kuljetukset voitiin 
pimeällä suorittaa uhanalaisempia ja hel
pompia reittejä kuin valoisalla. Marssien 
valmistelut suoritettiin tilanteen salliessa 
aina valoisalla ja reitin tiedustelun sekä 
opastuksen tai merkitsemisen oli järjestänyt 

ylempi johtoporras. Jos taistelukosketusta 
ei ollut odotettavissa, niin joukot marssivat 
tiellä organisaation mukaisessa kokoon
panossa ja yksiköiden välit voitiin pitää 
pienempinä kuin valoisalla. Marssiosuudet 
olivat pimeällä yleensä lyhyempiä, vaikka 
pimeys ei sanottavasti laskenut tiellä jalan 
marssivan joukon nopeutta. 

Joukot huollettiin ennen marssille lähtöä 
ja varustusta kevennettiin ajoneuvoihin sil
loin kun se oli mahdollista. Tätä varten 
kivääri- ja pp-komppanioissa oli yksi selkä
reppuajoneuvo. 

Suojaamisjärjestelyt eivät matkamars
seilla poikenneet valoisalla suoritetuista. 
Näin ollen esim jääkärikomppanian polku
pyörämarssien johtaminen tapahtui usein si
ten, että päällikkö ajoi autolla tienhaarasta 
toiseen ja seurasi näissä marssin sujumista. 
Ajomuotona oli jono, etäisyys miesten välil
lä yksi pyörän mitta ja joukkueenjohtajat 
polkivat joukkueensa kärjessä. V aloja ei 
pyörissä ollut. Pimeys aiheutti ruuhkautu
mista ja nykivää liikettä, minkä johdosta 
ajonopeus oli yleensä 6-10 km tunnissa. 

Ajoneuvoliikenne ei periaatteessa eron
nut valoisalla tapahtuvasta muuten kuin va
lojen käytön osalta. Autojen lyhdyt oli maa
lattu siten, että niihin jäi vain kapea rako, 
joka esti valon näkymästä 10-20 m kauem
mas eteen. Tämä oli tärkeää varsinkin ylä
mäkeä ajettaessa, sillä valon kajo paljasti 
liikkumisen vihollisen lentäjille. Pimeyden 
asteesta ja uran vaikeudesta riippuen voi
tiin ajaa ilman valojakin, mutta tällöin no
peus saattoi pudota jopa 5-6 km:n tunnis
sa. 

Vihollisen ilma ylivoimasta johtuen kaikki 
kuljetukset Karjalan kannaksella kesällä 
1944 pyrittiin suorittamaan yöhämärän ai
kana. 

. Siirtyminen tiestön 
ulkopuolella 

Pääasiassa tappioiden välttämiseksi suoma-

Jaiset käyttivät jatkosodassa runsaasti 
koukkaustaktiikkaa teiden suunnissa sitke
ästi puolustautuvan vihollisen vastarinnan 
murtamiseksi. Koukkaavan osaston suu
ruus vaihteli joukkueesta divisioonaan ja 
matkan pituus 2-40 km. Pitkästä kouk
kauksesta on esimerkkinä JR 45:n kouk
kaus Pyhäniemestä Käppäselkään. Kouk
kaustoiminta saattoi kestää jopa kaksikin 
viikkoa, kuten esim 4.D:n taistelut Kutis
majoelta Viitanaan syyskuussa 1941. 

Koukkausten yhteydessä liikuttiin myös 
pimeällä, mutta toiminta pyrittiin yleensä 
ajoittamaan siten, että taistelut tavoitteessa 
voitiin aloittaa aamun valjetessa. Valmiste
lut sekä reitin tiedustelu ja merkitseminen 
pyrittiin suorittamaan valoisalla. Merkkeinä 
käytettiin puihin lyötyjä pilkkoja tai pape
risuikaleita tahi reitin tiedustelussa mukana 
olleet miehet toimivat joukon oppaana. 
Esim JR 12 käytti merkkinään puun kyl
keen lyötyä jäniksenjälkikuviota. Koukkaus 
edellytti yleensä erikoisjärjestelyjä huollon 
suhteen, mistä esimerkkinä otettakoon 
mainitun rykmentin koukkaus tiettömässä 
maastossa Sallan radan katkaisemiseksi elo
kuun loppupuolella 1941. "Rykmentti lähti 

. liikkeelle pimeässä ja vesisateessa klo 22.00. 
Kuormasto, teltat ja päällystakit oli jätetty 
pois. Mukaan otettiin vain kolmas osa heit
timistä ja sen ampumatarvikkeista. Osa 
rykmentin hevosista oli varustettu kantosa
tuloin ja osa veti purilaita. Miehille oli jaet
tu reppuihin viikon muona ja a-tarvikkeita 
niin paljon kuin jaksoivat kantaa. Rykment
ti eteni yhdessä jonossa ja miesten oli pidet
tävä kiinni joko köydestä tai edellä kulke
van puseronliepeestä. Tästä huolimatta jono 
usein katkeili ja eteneminen oli vaivalloista 
ja hidasta. Oppaana oli paikallinen asukas, 
mutta tämäkin eksyi. Suunnistamista vai
keutti karttojen epätarkkuus, sillä matkalla 
saatettiin kohdata jopa 2x3 km suuruisia 
järviä, joita ei oltu karttaan merkitty."1) 

Suunnistusvaikeuksia oli mvös esim 
1
) Kenrl A A Puroma. 
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KevOs 14:llä sen koukatessa Kutismajär
veltä Palojärvelle 18. 9.-23. 9. 41, jolloin 
osasto ei pystynyt paikantamaan itseään 
kahteen vuorokauteen. 

Liikkumisnopeus riippui lisäksi ennen
kaikkea maaston laadusta, sillä pimeys ei 
sanottavasti haitannut TstOsP:n liikkumista 
ja ryhmittymistä jäällä Suursaaren valtauk
sessa 26.-27. 3. 42. 

Jos joukot etenivät parijonossa - leve
ämpää muotoa harvemmin käytettiin - niin 
jonojen väli ei saanut olla kuuloetäisyyttä 
pitempi ja miesten piti olla kuiskausetäisyy
den päässä toisistaan. V alojen käyttö ja mm 
tupakan poltto oli kielletty ja taskulampuis
sa, joita joukkueessa oli yleensä vain sen 
johtajalla, käytettiin punaista valoa. 

Koukkaushyökkäyksessä taistelujaotus 
toteutettiin yleensä ennen lähtöä vahventa
malla kärkikomppaniaa tai joukkuetta vä
hintään tulenjohtoelimellä. Murtokohtaa tai 

tavoitetta lähestyttäessä ryhmityttiin leve
ämpään muotoon. Kuiskausetäisyys tuli 
kuitenkin säilyttää. Murtokohtaan tulo oli 
lyhyemmillä koukkauksilla sidottu tykistön 
tulivalmistelun alkarnishetkeen. Tämä huo
lestutti johtajia, sillä pimeys saattoi aiheut
taa mitä erilaisimpia viivytyksiä ja toisaalta 
tulivalmistelu ammuttiin, vaikka joukko ei 
ollut lähelläkään murtokohtaa. 

Pimeähyökkäykset olivat yleensä ryh
män tai joukkueen iskuosastomaisia hyök
käyksiä tahi sitten hyvin valmisteltua ja har
joiteltua vanginsieppaustoimintaa. 

Suuremmin joukoin suoritetusta pimeä
hyökkäyksestä käytetään usein esimerkkinä 
3.Pr:n 6.-7. 2. 42 suorittamaa vastahyök
käystä Krivillä, jolloin kuitenkin oli vallin
nut kirkas kuutamo. Yllätyksen ansiosta 
hyökkäys onnistui ja sen etenemisnopeus oli 
alkuvaiheessa n 500-600 m/h. 

Taulukko 2: Esimerkkejä hyökkäysten alkamisajankohdista Karjalan Armeijan etenemis-
vaiheen aikana 1941 

Toimenpide 

Karjalan Armeijan yleishyökkäys 
- TstOs vcn Schrowe'n liikkeellelähtö 
- 7.D:n hyökkäys 

- JR 23:n hyökkäys 
- S.D :n hyökkäys Salmia vastaan 
- I .D :n eteneminen Vieljärvelle 
- TstOs Järvisen eteneminen Viteleeseen 
- Ryhmä O:n hyökkäys Näätäjoelle 
- Ryhmä O:n läpimurto Aittojoella 
- JR SO:n läpimurto Säämäjärven 

Sotjärven kannaksella 
- JR S:n hyökkäys Kutismajoen yli 
- JR SO:n hyökkäys Kintaankylään 
- Yleishyökkäys Tuulosjoella 
- Os L:n eteneminen Aunuksen kaupunkiin 
- JR ?/:n Syvärin ylitys 
- TstOs Hynnisen liikkeellelähtö 

Latvan- Petäjäselän taistelussa 
- JR 30 Nirkan aseman valtaus 
- JR S 1 :n ylimeno Syvärinniskalla epäonnistui 
- uusi yritys onnistui 
- Ryhmä O:n hyökkäys Karhumäen suuntaan 
- 2.JPr:n hyökkäys Karhumäen suuntaan 
- TstOs Hynnisen etulinjan ylitys Karhunmäen 

kaupungin valtauksessa 

Lähde Suomen Sota 1941-1844 osa 2 
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Pvm 

10. 7. 
10. 7. 
10. 7. 
14. 7. 
19. 7. 
20. 7. 
23. 7. 
2S. 7. 
19. 8. 
2S. 8. 

2. 9. 
3. 9. 
4. 9. 
s. 9. 

12. 9. 
18. 9. 

27. 9. 
s. 10. 
6. 10. 

10. 11. 
11. 11. 
s. 12. 

Klo 

15.00 
00.08 
17.00 
10.30 
OS .30 
02.15 
03.00 
06.00 
08.00 
OS.00 

15.00 
06.00 
05.00 
04.00 
03.00 
03.00 

04.00 
24.00 
14.00 
07.30 
06.34 
07.00 

valoisuus') 

valoisaa 
hämärää 
valoisaa 

hämärää 

valoisaa 

hämärää 
pimeää 

" 

valoisaa 
hämärää 

pimeää 

Joukkojen liikkeellelähtö tapahtui usein 
pimeässä, mutta varsinaiset taistelut alkoi
vat yleensä vähintään aamuhämärän valli
tessa, kuten taulukossa 2 esitetyt hyökkäys
ten alkamisajankohdat osoittavat. 

Vaikka vesistöjen ylimenotoiminnasta on 
usein esimerkkejä on todettava, että vesistö
jä olisi voitu käyttää hyväksi enemmänkin. 
Vähäinen ylimenokalusto, suomalaisten 
luontainen vesistökarnmo sekä puutteellinen 
vesistökoulutus ovat ilmeisesti asettaneet 
omat rajoituksensa. 

Pimeän hyväksikäytöllä vihollinen pyrit
tiin yllättämään myös vesistöllä ja esim Ho
peasalmen ylimenossa 17.- 18. 8. 41 vä
lisenä yönä JR 27:n kärkiosat ylittivät 
Vuoksen ilman tulivalmistelua varovasti 
soutaen. Ylimenojen yhteydessä käytettiin 
hyväksi myös savutusta. Suurin savutus 
suoritettiin Tuulosjoen ylimenossa 4. 9. 41, 
jolloin ammuttiin yhteensä 843 savurasiaa. 

Divisioonan v01mm suoritetusta yli
menosta on esimerkkinä 8.D:n Viipurinlah
den ylitys 24.-31. 8. 41, jolloin divisioona 
autoineen, tykkeineen, hevosineen ja tarvik
keineen kuljetettiin yli erittäin pienin tappi
oin. Ylimenon aloittivat JR 45 :n etummaiset 
osat 24. 8. aamupäivällä, jolloin ylikuljetus
ta ei haitannut niinkään pimeys kuin kulje
tuskaluston puute. 

D. Johtopäätökset 

Marssien ja kuljetusten suorittaminen jatko
sodan aikana oli yleisempää valoisalla kuin 
pimeällä. Pimeällä tai hämärässä siirryttiin 
yleensä vain silloin, kun salaamissyyt tai vi
hollisen ilmaylivoima siihen pakottivat, 
mikä selvimmin tuli esille kesän 1944 suur
taistelujen aikana. Ainoat, mutta ehkä rat
kaisevat edut, mitä pimeys tarjosi marssien 
ja kuljetusten suorittamiselle, olivat helpom
pien reittien valintamahdollisuus ja suoja vi
hollisen ilmatoimintaa vastaan. Haittapuo
lina olivat eksyminen ja ruuhkautuminen 
sekä etenemis tai ajonopeuden huomattava 

lasku. Tiestön ulkopuolella liikkuminen oli 
erittäin hidasta ja joukkoja rasittavaa. 
Koukkauksilla oli etenemismuotona yleensä 
jono, joka usein katkeili. Miesten etäisyyk
siä ja välejä täytyi pienentää ja keksiä eri
laisia apukeinoja yhteyden ja tuntuman säi
lyttämiseksi. Hyökkäystaistelut käytiin 
yleensä valoisalla tai vähintään hämärän ai
kana. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että liike 
yleensä pysähtyi pimeän ajaksi ja joukot Ie
puutettiin aamulla jatkuvaa toimintaa var
ten. 

111 PIMEÄN VAIKUTUS 
TULEN KÄYTTÖÖN 

A. Yleistä 

Jatkosodanaikaisen jalkaväkirykmentin 
kokoonpanoon kuului esikunta, 3 patal
joonaa, tykkikomppania, kranaatinheitin
komppania ja rykmentin kolonna. 

Raskaaseen aseistukseen kuului raskaita 
ja kevyitä kranaatinheittimiä yhteensä 15 
kpl, pst-kiväärejä 30 kpl ja 37 mm pst
tykkejä 6 kpl. Tykistöä ei rykmentissä ollut. 

· Divisioonaan sen sijaan kuului 4 patteris
toa. 

Kesän 1944 torjuntataistelujen loppuvai
heessa ja myös hyökkäysvaiheen aikana ty
kistön käyttö oli keskitettyä. Päähyökkäys
suunnissa keskitettin 10-12 tai jopa 16 pat
teristoa yhden tien suuntaan. Talin-Ihanta
lan suurtaisteluissa voitiin n 6 km leveälle 
rintaman osalle keskittää 24 patteriston tuli. 
Kranaatinheittimistön käyttö oli sen sijaan 
hajanaista, sillä heittimistön ampumatek
niikka ja koulutustaso eivät sodan alkuvai
heessa olleet kehittyneet ryhmäammun
tojen vaatimalle tasolle. 

B. Epäsuoran tulen käyttö 

Epäsuorasti ampuvien aseiden suuntaamis 
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tavasta johtuen ei tulitoiminnan teknillinen 
suoritus eronnut valoisalla tapahtuvasta. 
Suuntaimet valaistiin taskulampuilla ja kiin
nityslaatoilla käytettiin myrskylyhtyjä. 
Lamppujen ja lyhtyjen valo ei saanut näkyä 
ylöspäin. 

Pimeys ei näytä sanottavasti rajoittaneen 
epäsuorasti ampuvien yksiköiden tulitoimin
taa ja pimeällä suoritetusta tulitoiminnasta 
on usein esimerkkejä. Suurin pimeässä suo
ritettu tulitehtävä oli Tuulosjoen ylimenon 5 
tuntia kestänyt tulivalmistelu, johon osallis
tui 12 patteristoa ja 3 järeää patteria. 

Tykistö ampui tarpeen vaatiessa, mutta 
yöammunnat olivat yleensä häirintä- tai 
harhautusammuntoja. Venäläinen tykistö ei 
yleensä ampunut pimeällä, koska pelkäsi tu
liasemiensa paljastuvan. 

Tuliyksikkönä oli pimeällä ammuttaessa 
yleensä patteri, koska tulosta ei nähty. 
Muut patterit kuuntelivat tulikomentoja ja 
saattoivat tarvittaessa yhtyä tulitoimintaan. 
Ammuttaessa lähelle omia joukkoja tuli py
rittiin suuntaamaan sivulta. Pimeästä johtu
va tilannekuvan epäselvyys aiheutti sen, että 
jalkaväkijohtajat pyysivät varsin herkästi 
tykistön tulta, ja oli tulipyynnöillä usein 
"valurautavarmistuksen" leima. 

Vihollinen pyrki silloin tällöin häiritse
mään tykistöllään tuliasemien toimintaa ja 
esim Rukajärven suunnalla öisin lentävä tu
lenjohtokone - hermosaha - myös pudotti 
pommeja tuliasemat havaitessaan. 

Tuliasemien tiedustelu ja valmistaminen 
pyrittiin aina suorittamaan valoisalla ja ase
mia vaihtaessaan tykistö noudatti kaavaa: 
tiedustelu ja valmistelut valoisalla, siirty
minen pimeällä ja tulitoirrtinnan aloitta
minen aamun valjetessa. Jos jalkaväki ei ol
lut tietoinen tykistön tuliasemista, saattoi 
tulitoiminnan aloittaminen aiheuttaa epä
miellyttäviä yllätyksiä, kuten esim RsPsto 
33:n eräs varhainen tulenavaus vajaan kilo
metrin päähän majoittuneen komppanian 
yli. 

Tulen johtaminen vaikeutui pimeällä. 
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Tämän takia maalit määritettiin ja tarkis
tusammunnat suoritettiin aina valoisalla. 
Yllättävissä tilanteissa tykistö aloitti tulen 
kauemmaksi, minkä jälkeen tuli vedettiin 
maalin päälle. 

Valoammuksia tykistöllä ja heittimistöllä 
oli hyvin vähän. 

Tykistö suhtautui aina vakavasti tuli
pyyntöihin pimeällä. Tulitoiminta aloitettiin 
vaikka alusvaatteisillaan, minkä johdosta 
tulenavaus kesti yleensä vain n 1-2 min. 

C. Suora-ammunta-aseiden 
käyttö 

Hyökkäyksen tukemista varten konekivää
rit pyrittiin ryhmittämään siten, että tuli 
suuntautui murtokohtaan sivulta. Osa aseis
ta tulitti murtokohtaan ja osa määrättiin si
vustan suojaukseen, mitä tehtäviä ei yleensä 
muutettu taistelun aikana. Rajoittimien ra
kentaminen asepesäkkeisiin riippui linnoit
tautumisasteesta ja oli yleisempää asema
sotavaiheen aikana. 

Tulenaloittaminen oli molemmin puolin 
pimeässä herkemmässä kuin valoisalla. 
Epäilyttävät äänet linjojen välimaastossa 
johtivat yleensä valopistoolin käyttöön tai 
tulen aloittamiseen, nikkelivarmistukseen. 

Tähtääminen vaikeutui pimeässä, minkä 
johdosta tuli meni yleensä maalien yli. Tu
len osuvuus pimeässä oli jopa vain noin 
2-3 % valoisalla ammutuista laukauksista. 

Pst-aseet voitiin pimeähyökkäyksissä 
ryhmittää tulitukitehtäviin, sillä vihollis
panssarit eivät hyökänneet pimeällä. 

Taistelukentän valaisu oli lähes pelkäs
tään valopistoolien varassa, sillä tykistöllä 
ja heittimistöllä ei yleensä ollut valoammuk
sia ja nuotioiden käyttö valaisuun oli har
vinaista. Venäläisillä sen sijaan oli käytös
sään valoammuksia ja vesistöjä he valvoi
vat usein valonheittimillä. Suomalaiset käyt
tivät valonheittimiä keinokuutarnon aikaan
saamiseksi hyökkäyksessä Syvärillä talvella 
1942 ja pieniä kaasuvalonheittimiä käytet-

tiin myös etumaaston valaisuun hyökkäys
ten torjunnassa. 

Pimeällä voitiin vapaammin liikkua etu
linjan taisteluhaudoissa, sillä tarkka-am
pujat eivät pystyneet toimimaan pimeässä. 
sä. 

D. Johtopäätökset 

Pimeä ei sanottavasti haitannut epäsuoras
ti ampuvien tuliyksiköiden toimintaa. 
Tästä ovat osoituksena tulenavausnopeu
det, jotka olivat samaa luokkaa kuin va
loisallakin. Ennalta määrättyjä maaleja voi
tiin tehokkaasti tulittaa myös pimeällä, mis
tä on hyvänä esimerkkinä Tuulosjoen yli
menon tulivalmistelu. 

Tulenjohtotoiminta sen sijaan vaikeutui 
suuresti pimeällä. Vaikka kranaattien lei
mahdukset näkyivätkin, niiden osuvuuden 
toteaminen oli vaikeaa, koska ympäristö jäi 
pimeäksi - valoammusten puutteen johdos
ta. Uusien maalien tulittaminen oli mahdol
lista vain tulensiirtoina. 

Kiväärikaliberisten aseiden tulen osu
vuutta pyrittiin tehostamaan valojuova
patruunoiden käytöllä. 

Selvin pimeydestä johtunut haittatekijä tu
len käytössä oli suora-ammunta-aseiden tu
len osuvuuden jyrkkä lasku valoisaan ver
rattuna. 

IV PIMEÄN VAIKUTUS TAISTELUA 
TUKEVAAN TOIMINTAAN JA 
JOHTAMISEEN 

A. Aselajitoiminnat 

Pioneeri-, viesti- ja huoltotoiminnan tarpeen 
määräävät joukon tehtävä ja toimintaolo
suhteet. 

Suora-ammuntatulen huonosta osuvuu
desta johtuen tappiot olivat pimeällä yleen
sä pienempiä kuin valoisalla. Ampumatar-

vikkeiden kulutus riippui tehtävästä ja tais
telutilanteesta, eikä pimeys sanottavasti 
vaikuttanut kulutukseen. Hyökkäyksessä 
ampumatarvikkeita otettiin mukaan niin 
paljon kuin jaksettiin kantaa. Tästä huoli
matta oli miehillä ainainen huoli patruunoi
den loppumisesta. Usein patruunat ammut
tiinkin loppuun jo murtovaiheessa. 

Vihollisen tähystystoiminnan johdosta 
kaikki huoltokuljetukset ja usein myös haa
voittuneiden evakuointi lähellä etulinjaa oli 
pakko suorittaa pimeällä. Liikkumis
vaikeuksien ja eksymisvaaran johdosta si
dontapaikkoja pyrittiin pimeällä työntä
mään eteen. 

Joukot kaivautuivat yleensä lähtöasemis
sa sekä tavoitteessa. Tavoitteessa mies kai
vautui suurinpiirtein siihen, mihin oli pysäh
tynyt ja aamun valjetessa asemien paikkoja 
jouduttiin yleensä muuttamaan. 

Tappioiden välttämiseksi sulutteita ei 
yleensä raivattu pimeällä lukuunottamatta 
isku- ja vanginsieppausosastojen tarvitse
mia aukkoja. 

Jos tietä rakennettiin koukkauksen yh
teydessä, niin toiminta jatkui yötä päivää, 
sillä tien valmistumisella oli aina kiire. 
Pioneerit kuten muutkin joukot lepäsivät 
yleensä yöllä. 

B. Johtaminen 

Oikea-aikaisten ja totuudenmukaisten tieto
jen saannilla on ratkaiseva merkitys tilan
teenarvostelulle ja päätöksenteolle. 

Pimeys vaikeutti aina tilannekuvan muo
dostumista. Joukkoyksikköportaassa vihol
listietojen hankinta tapahtui pääasiassa 
tähystys- ja partiotiedustelun avulla. Kuun 
telun merkitys korostui pimeällä. Pimeässä 
tehdyt havainnot vihollisen vahvuudesta oli 
vat yleensä liioiteltuja ja tietojen luotetta 
vuutta arvioitaessa oli hyvä tietää ilmoitta 
jan henkilökohtaiset ominaisuudet. Samoin 
oli suhtauduttava omiin tappioilmoltuk1lln. 
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Pimeä aiheutti aina epävarmuutta, mutta 
suomalainen sotilas ei pelännyt pimeää. Lä
hettejä käytettäessä tietojen saanti hidastui 
ja johdinlinjat katkeilivat pimeällä useam
min kuin valoisalla. 

Kuuntelutiedustelua tehostettiin asetta
malla kuulovartioita kauemmaksi eteen pi
meän ajaksi, sillä erilaiset äänet olivat 
yleisin paljastava tekijä niin omalla kuin vi
hollisenkin puolella. V anginsieppausten tor
jumiseksi oli yöksi määrätty parivartiot, 
mikä myös vähensi turhia hälytyksiä. 

Vihollisen asepesäkkeet paikannettiin 
usein ottamalla aseen suuliekkiin tarkka 
suunta, minkä avulla pesäke pyrittiin löytä
mään valoisalla. 

Venäläisten pimeätoiminta lisääntyi so
dan kestäessä ja kokonaisuutta tarkastelta
essa he olivat tässä toiminnassa aktiivisem
pia kuin suomalaiset. 

Yhdistelmä 

Kuten kirjoituksen alussa todettiin, ei pimeä
käsitteen määrittely ole yksiselitteinen. Pi
meyden astetta ei voida määrittää pelkäs
tään kellonajan perusteella, vaan valaistus
olosuhteisiin vaikuttavat muutkin tekijät on 
otettava huomioon. Näiden osuutta jatkoso
dan kaikissa yötaisteluissa on miltei mahdo
tonta arvioida. Voidaan kuitenkin todeta, 
että toiminnan määrä oli lähes suoraan ver
rannollinen valaistuksen määrään. Tähän 
lienee vaikuttanut erikoisesti se, että valais
tusvälineitä oli erittäin vähän eikä nykyisiä 
pimeätoimintavälineitä ollut olemassakaan. 
Liittoutuneilla ja saksalaisilla oli kyllä infra
punalaitteita sodan loppupuolella, mutta 
meidän rintamillamme tällaisia ei tiettävästi 
käytetty. 

Pimeydestä oli toiminnalle sekä haittaa 
että hyötyä. Ovatko haittatekijät olleet 
määrääviä, sillä taistelujen tarkastelu osoit
taa, että useimmat yksittäiset taistelut sekä 
myös tärkeimmät sotatoimet tapahtuivat 
valoisalla. Ilmeistä onkin, että sulan maan 
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olosuhteet ovat ratkaisevasti vaikuttaneet 
sotatoimien ajankohtaan, joihin myös va
Iaistusolosuhteilla lienee ollut oma merkityk
sensä. 
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SOLDATNAMN OCH DERAS INVERKAN 

PÅ SLÄKTNAMNSBILDNINGEN 

Soldatnamnen har mycket litet varit föremål
för forskning. Den första, som befattade sig 
med dem, var svensken Hylten-Cavallius. 
Han uppmärksammade förekomsten av 
släktnamn av samma typ som de senare s.k. 
soldatnamnen. Ä ven professor Esaias 
Tegner berör dem år 1882 i sitt arbete "Om 
svenska familjenamn". I Finland har Arne 
Ekman år 1954 i Genos skrivit en uppsats 
"Om soldatnamn" och en sammanfattande 
redogörelse för hela svenska armen har Sten 
Kreiiger gjort år 1957 isin undersökning rö
rande dylika namn. År 1972 skrev överste 
8. Furtenbach om "De svenska soldat
namnen och deras betydelse för famil
jenamn sbildningen". 

Vad anser vi med s.k. soldatnamn? Teg
ner och övriga forskare anser att dessa 
namn är korta, användes ej i allmänhet av 
befolkningen samt var hämtade från djur
och växtvärlden eller syftade på egenskaper, 
yrke, redskap, vapen och härstamning. Med 
andra ord alla slag a v släktnamn förutom 
ärftliga sonnamn. Andra forskare i Sverige, 
bl.a. överste B. Furtenbach, anser däremot, 
att som soldatnamn bör anses "alla slag av 
tillnamn, som soldaten tilldelas vid sin an
ställning". 

Man är ofta benägen att sätta dessa 
namn i förbindelse med Karl XI :s indel
ningsverk eller den s.k. ständiga kenkt
hållningen. Det stämmer att de då infördes 
allmänt, men de påträffas redan tidigare i 
knektrullor. Följande exempel ger belägg på 
detta: 

Bland "Krigsfolk i Finland under Henrik 
Klasson Horn" år 15 51 lägger man märke 
tili följande namn: Bock, Båtsman, Hård, 
Jute, Korp, Krigsman, Kulle, Räf, Pepare 
(Pipare), Skägg, Stut, Svart, Timmerman, 
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Tollare (Tullare), Bagge, Grön och Hake. 
Vid de svenska fänikorna konstateras 

åren 1552, 1556, 1562, 1563, 1625 och 
1637 att 5-10 % av de rullförda knektarna 
hade soldatnamn. 

I en mönstringsrulla från 1633, uppgjord 
över båtsman vid det finländska båts
mannakompaniet, finner vi från Sibbo soc
ken följande nio båtsmän, vilka samtliga är 
försedda med soldatnamn. Dessa återges 
här enligt dåtida skrivsätt: Henrik Sifuers
son Meenlöss, Bertill Jakobsson Bröösäck, 
Klas Mattsson Bergh, Michel Hindersson 
Churförste, Bertill Eriksson Bonde, Johan 
Mårtensson Falck, Erik Mattsson Styff och 
Peder Matsson Gååss. 

Man har ej påträffat några instruktioner 
från 1500- eller 1600-talet, som skulle ha 
påbjudit användning av soldatnamn. Syn
barligen uppstod detta namnbruk, då Gus
taf Wasa övergick tili att använda en natio

. neli krigsmakt och övergav bruket av vär-
vade utländska legosoldater. På 1500-talet 
hade man ej släktnamn i den bemärkelse vi 
föstår detta begrepp. Då använde man sig 
av på faderns dopmann bildade sonnamn 
t.ex. Karl Andersson, Per Karlsson, Erik 
Persson, Göran Eriksson (Ersson) och 
Matts Göransson. Dessa utgjorde fem gene
rationer av samma släkt. Som vi ser av de 
nio båtsmännen finnes bland dem redan tre 
Mattsöner. Vi kan förmoda att det redan av 
praktiska skäl var _på sin plats med soldat
namn för att kunna skilja på knektarna, 
isynnerhet då de i enheten kunde uppgå tili 
flere hundra. Det förefaller som om detta 
bruk skulle ha uppkommit i flottan och se 
dan spritt sig tili fotfolket och rytteriet. Men 
mycket sonnamn användes ännu undcr 
1600-talet. Så t.ex. bar det kända finska ka 
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valleriets ryttare i fält sina son- och poi
kenamn. Detta förstår vi, då vi vet att hus
bonden eller hans son red för sitt hemman 
mot skattefrihet. Enligt urgammal nordisk 
sed höll allmogen fast vid patronymikon, 
d.v.s. sättet att bilda tillnamnet av faderns 
dopnamn. Denna sed följer ännu i dag islän
ningarna. 

Vi påträffar även ryttare, vilka tjänat i 
årtionden och antagit soldatnamn. Ett ex; 
empel på detta är bondsonen Nils Mickels
son från Matbacka hemman i Sibbo. Han 
antog namnet Dobblare när han tjänade 
som ryttare. Han slutade sin militära tjänst
göring som major vid Nylands regemente 
på 16 30-talet. 

lndelningsverket, denna säregna form av 
krigsväsendet i Sverige, antogs av 1682 års 
riksdag. Kontrakten mellan kronan och 
landskapen i Finland gjordes åren 
1694-96. Hemmanen, vanligtvis tre, inde
lades i rotar. Burgnare bondgårdar bestäm
des tili rusthåll. De förstnämnda skulle hålla 
en soldat och rusthållet en ryttare jämte 
häst i kronans tjänst. De tre sydligaste länen 
formerade sammanlagt sex infanteri- och 
tre kavalleriregemenet. Österbotten antog 
icke rotesystemet utan nöjde' sig med det 
gamla utskrivningsförfarande. Först år 
1733 blev detta landskapsregemente indelt. 
Rotebönderna och rusthållarna skulle un
derhålla soldaten och ryttaren i fredstid och 
förse dem med ett torp. Numreringen skulle 
"rent och riktigt upptagas i rullorna" samt 
utsättas "med röd färga" på krigs
mannatorpets gavel. 1 000 rusthåll bildade 
grunden för kavalleri- och 1 025 rotar för 
infanteriregementet. 

I en instruktion för mönstringsförrätt
ningen år 1690 i Dalarna och Söderman
land heter det " - - - - - rena och riktiga 
rullor över manskapet med deras rätta 
döpenamn jämte fädernes- och tillnamn -
- - - - införes". Med tillnamn avser man i 
detta sammanhang synbarligen soldat
namn. Dessa borde om möjligt vara korta 
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och enstaviga. Namnet knöts tili rotens 
nummer. Dog soldaten eller blev han avförd 
som tjänsteoduglig, ärvde hans efterträdare 
på roten namnet. Detta var i allmänhet re
gel, men regementskommendören, som bes
tämde om namnen, kunde även i samband 
med approbering av ny soldat ändra nam
net. Dessa namn kunde ej ärvas utom roten 
och ej användas av soldatens eller ryttarens 
familjemedlemmar, de var på sätt och vis 
kronans egendom. 

Huru de första originalrullorna såg ut 
och vilka sodatnamn ingick i dem vid upp
rättandet av indelningsverket, har ej kun
nat konstateras, emedan dessa urkunder 
gick förlorade i Östersjöprovinserna och 
Syd-Ryssland i nordiska kriget. Vid genom
gången av en rulla över Nylands dubble
ringsregemente, upprättad vid generalmöns
tring hösten 1719 efter dödsmarschen i de 
norska fjällen, påträffas cirka 10 % korta 
soldatnamn. De övriga namnen är sonnamn 
eller namn efter hemgården. Detta är fullt 
begripligt, då enrolleringen skedde i synner
ligen svåra förhållanden i krigstid. Rullorna 
från 1700-talets slut och strax före finska 
krigets utbrott visar en klar bild av soldat
namnen. I generalmönstringsrullan med 
manskapet vid Nylands regemente år 1804 
på Helsinge malmen märker man, att 2/3 
av soldaterna har korta enstaviga och 1/3 
tvåstaviga sammansatta namn. 

När det var fråga om tusen nummer på 
ett regemente, uppstod vissa svårigheter att 
förse varje man med ett kort namn fastän 
ett antal av dem kunde upprepas i varje 
kompani. Därför övergick man tili att sam
manföra enstaviga soldatnamn tili tvåstavi
ga t.ex. Berg-ström, Blom-gren, Gran-berg, 
Lönn-gren och Ny-holm. 

För att få en uppfattning om de ännu i 
bruk varande soldatnamnen, har jag gått 
igenom överbefälhavarens dagordres från 
vinterkriget. Dessa upptaga militärgrad, 
fullständiga för- och tillnamn på alla de per
soner, vilka erhöll befordran tili eller i offi-

ccrs grad samt dekorerats med frihetskors 
cllcr -medalj. Ordres innehåller cirka 
150 000 nam. 

Bland dessa fann jag 42 7 korta soldat
namn, vilka fördelade sig på 2 402 per
soner. Tvåstaviga av korta soldatnamn bil
dade släktnamn visade sig vara cirka två 
gånger flera än de enstaviga. 90 % av dessa 
2 402 personer var underofficirerare, kor
plaler, soldater, kanonierer, ryttare, dra
goner, jägare och matroser. Med ali säker
het deltog i kriget långt flera med soldat
namn. Det var blott en del, som blev befor
drade och dekorerade. 

Som exempel på korta namn, funna i des
sa ordes, tager jag de mest typiska, ordnade 
1 gruppen enligt den Tegnerska indelningen: 

a) Djurvärlden: 
Bagge, Björn, Elg, Hjort, Järf, Loo, 

Mård, Rehn, Räv, And, Falk, Gås, Gök, 
Hök, Spof, Stork, Svahn, Trast, Örn, Brax, 
Gers, Gös, Id, Karp, Lax, Mört, Nors, Sik, 
Broms. 

b) V äxtvärlden: 
Alm, Asp, Blad, Blom, Björk, Ek, Gran, 

Hägg, Ljung, Lind, Löf, Palm, Pii, Lönn, 
Roos, Rönn och Tali. 

c) Adjektiv, syftande på egenskaper: 
Blid, Braf, Djärv, Fri, Frisk, Flinck, 

Först, From, Fast, Glad, Grym, Hahl, 
Hård, Kysk, Kvick, Käck, Mild, Lång, 
Nöjd, Rapp, Rask, Snygg, Skarp, Stolt, 
Styf, Spak, Trygg och Trög samt färgadjek
tiven Brun, Grön och Vit. 

d) Yrken: 
Biskop, fogde, Knekt, Kröger, Smed, 

Skytt och Vefvar. 
e) Härstamning: 
Finne, Finsk, Främling, Grek, Helsing, 

l lolländer, Liffiänder, Svensk och Tavast. 
0 Terrängröfemål: 
Back, Berg, Bäck, Dal, Elf, Fors, Fält, 

Holm, Lund, Malm, Näs, Sand, Skog, Sten, 
Strand, Ström, Sund, Sjö, Träsk, Udd, Vik, 
Vidd Ås och ö. 

g) Metaller: 

Bly, Gull, Järn, Silver och Stål. 
h) Militära och marina benämningar: 
Borg, Bomb, Dolk, Eld, Fred, Flyckt, 

Hjelm, Kask, Krut, Kula, Lag, Lans, 
Marsch, Pik, Skott, Strid, Svärd, Spjut, 
Stång, Sköld, Tom, Träff, Vall, Värn samt 
Born, Boij, Block, Fock, För, Mast, Styr 
och Tåg. 

i) Väderstreck och övriga korta subs
tantiv: 

Nord, Söder, Syd, Vester, Vest, Öster, 
Öst, Balk, Blick, Blixt, Buss, Bång, Floor, 
Flöjt, Frost, Holk, Höst, Kraft, Knagg, 
Krok, Kniv, Lenck, Lås, Plym, Prål, Staf, 
Skägg, Storm, Spets, Stör, Uhr, Vind, Torp, 
Thun och Vång. Det föregående betyder 
gårsplan och der senare inhägnad. De två 
sistnämnda orden anvädes numera sällan i 
dagligt tai. 

Vid en granskning av kyrkoböckerna i 
våra socknar från 1700-talet, lägger vi 
märke tili huru samhället var uppbyggt och 
vilka släktnamn människorna då hade. Vi 
påträffar frälsesläkterna med sina ärftliga 
adliga familjenamn. Vidare varseblir vi någ
ra lärda män såsom präster. De bar namn, 
som slutade på - ius. De var antagna latins-

. ka namn, som gick i arv från far tili son. 
Det största antalet människor i socken ut
gjordes av bönder med ärftliga sonnamn, 
vilka bildats enligt patronymikon. Följande 
grupp i kyrkoböckerna är krigsmännen. De 
antecknas med för- och soldatnamn, men 
hustrun och barnen har son- och dotter
namn. Vidare urskiljer vi "gärnings
männen" d.v.s. hantverkarna i socknen. 
Dessa började antaga ärftliga släktnamn 
redan på 1700-talet. Torpare, backstu
gutsittare samt pågor och drängar i bondens 
hus hade vanliga son- och dotternamn. Det 
nyss sagda gäller som regel ännu intill tiden 
efter finska kriget eller omkring år 1820. 

Mellan åren 1820-1850 sker en förän
dring beträffande släktnamnen i socknarna. 
De enstaviga soldatnamnen ökar med ens i 
antal. Det blev allt allmännare att söner och 
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döttrar tili rotesoldater och dragoner antog 
fädrens i tjänst burna soldatnamn och dessa 
blev ärftliga familjenarnn. Bönder, torpare 
och backstugosittare lägger samtidigt sig tili 
med ärftliga släktnamn. Dessa bildades ofta 
i likhet med de tvåstaviga soldatnamnen av 
två korta ord, vilka utgjorde namn på natur
föremål inom släktens verksamhetsområde. 
T.ex. Hagberg, Granskog, Sjöberg, 
Åstrand, Träskböle o.s.v. 

Man kan spörja sig, vad var orsaken tili 
denna stora namntagningsiver? Det kan ha 
berott på att folkmängden ökat och någon 
flyttningsrörelse, att tala om, existerade icke 
under denna naturalhushållningens tide
varv. Det blev svårt att skilja på så många 
med samma namn i bygden. Orsaken tili att 
soldatnarnnen, både de en- och tvåstaviga, 
ryckets loss ur sin månghundraåriga rniljö, 
kan vara skilsmässan från Sverige. I freds
slutet år 1809 bestämdes, att Finland ej hål
ler någon indelt arme under 50 år. Rotebön
derna och rusthållarna skulle dock tili stats
verket erlägga en årlig vakansavgift. De 
från kriget återkomna soldaterna och drag
onerna samt änkorna och barnen tili i fält 
blivna krigsmän fortsatte att bo på torpen 
kanske mot dagsverk. Hela den militära si
dan av indelningsverket var med ens som 
bortblåst. Den gamla kronan, som fordrade 
soldater, fanns ej mera. Den nya kronan var 
synnerligen okänd och diffus samt åstunda
de inga krigsmän. Man kunde gott anse un
der de då rådande förhållanden, att det ej 
var något större brott om man begynte brn
ka den gamla armens soldatnamn. Förmod
ligen resonerade de som bebodde soldattor
pen att de hade en moralisk rätt därtill. Mot 
denna bakgrund kan vi även förstå, att 
bönder, torpare, backstugosittare och tjäns-

tehjon följde exemplet. Man kunde dock ej 
taga de enstaviga namnen, ty dem ansåg 
man tillhöra de direkta soldatättlingarna. 
Men med de tvåstaviga kenktnamnen som 
förebild påbörjade man familjemansbildnin
gen. 

Vid genomgången av de enstaviga soldat
namnen på de befordrade och dekorerade i 
vinterkriget, lägger man märke tili att troli
gen över 60 % hade svenska som moder
smål. Antalet ättlingar tili rotekrigsmännen i 
landets svenska bygder är vida större än 
antalet vakanser, som under indelningsver
kets tid existerade i dessa trakter. Detta pås
tående styrkes av förhållandena i författa
rens bataljon under fortsättningskriget. Den 
var rekryterad i i Nyland, Åboland och 
Österbotten. De korta soldatnamnen ut
gjorde jämt 10 % av samtliga släktnarnn. 
Att dessa narnn i de finska socknarna på
träffas så sparsarnt, har sin naturliga förkla
ring. Vi bör komma ihåg, att de finsknati
onella strörnningarna övergick vårt land i 
slutet på 1800-talet och i början av detta år
hundrade samt speciellt på 1930-talet. En 
annan bidragande orsak tili namnbytetet 
var även den stora svårighet, som var för
knippad med uttalandet av ett svenskt ord. 
Så t.ex. påträffas ej mera i Alavo socken 
några soldatnamn, ehuru de vid finska kri
gets utbrott var 17 st. Dessa var uppdelade 
på Ilmola kompani vid Österbottens och 
Kuortane kompani vid Vasa regemente. 

Av det framförda ser vi, att roteväsendet 
ej har gått oss spårlöst förbi. Dagligen på
träff ar vi dessa soldatnamn dock nu i alldeles 
civil miljö. Det är väl på sin plats att vi, som 
lever i dagens samhälle, något känner tili 
om deras härstamming. 

Lapin Kalustaja 
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Koskikatu 21 
96200 Rovaniemi 20 

puh. 991-12 139 

Majuri Antti Juutilainen 

PYHÄ MAURITIUS -
JALKA VÄEN SUOJELUSPYHIMYS 

Pyhimysten, pyhien miesten ja naisten kun
nioittaminen kuuluu katolisten kirkkojen 
oppeihin. Vaikkakaan luterilaisen kirkon 
piirissä katsotaan heidän palvornisensa ole
van Raamatun hengen vastaista ovat eräät 
pyhimystarut meilläkin yleisesti tunnettuja. 
Suojeluspyhimyksiä - pyhimyksiä joiden 
suojelukseen uskoudutaan - on yksittäisillä 
mailla, kaupungeilla, kirkoilla sekä ammat
tikunnilla ja toisaalta määrättyjä sairauksia 
ja vaaroja vastaan. 

Sotilaiden elämään kiinteästi liittyvistä 
suojeluspyhimyksistä mainittakoon ensim
mäisenä Pyhä Yrjö (muistopäivä 23. 4.), 
joka on sotilaiden suojeluspyhimys, mutta 
myös ratsurniesten, ampujien ja aseseppien 
nimikkopyhimys. Muista sotilaiden suoje
luspyhimyksistä ovat meillä tunnetuim
pia myös kaikkien sotilaiden suojelus
pyhimyksenä mainittu Pyhä Martti (I 1. 
11.), kristittyjen armeijoiden suojelus
pyhimys Pyhä Mikael (29. 9.) sekä tykistön 
Pyhä Barbara (4. 12.). Meillä tuntematto
mampia lienevät autoilijoiden Pyhä Chris
tophorus (25. 7.) ja Franziska Romana (9. 
3.). Viimeksi mainittu on esitetty myös len
täjien suojeluspyhimyksenä Pyhän Eliaan 
lisäksi. Vähemmän tunnettujen pyhimysten 
joukkoon on luettava myös jalkaväen ni
mikkopyhimys Pyhä Mauritius (22. 9.), joka 
on myös ampujien, aseseppien, kutojien ja 
värjärien sekä Savoijin ja Sardinian suoje
luspyhimys. 

Pyhän Mauritiuksen legenda on syntynyt 
jo varhaisella keskiajalla, mutta tarun histo
riallisesta paikkansapitävyydestä on kiistel
ty. Samoista syistä johtuen Pyhän Mauri
tiuksen henkilökuva on jäänyt jossakin 
määrin epäselväksi eikä hänen elämänvai
heistaan ennen ratkaisevaa tapahtumaa tie-

detä juuri mitään. Koska tässä tapauksessa 
ei kuitenkaan ole tarpeen perustella tapahtu
man todenperäisyyttä, siirtykäämme Roo
man valtakunnan viimeisille vuosisadoille 
keisari Diocletianuksen aikaan. 

Jo hajoamisvaiheessa ollut Rooman val
takunta kykeni keisari Diolectianuksen ai
kaan (vv. 284- 305) nousemaan vielä ker
ran lähelle entistä suuruuttaan. Voimak
kaan keisarin rinnalla toimi augustuksena il
lyrialainen Maximianus (vv. 286-305), jon
ka hallintaan kuuluivat Gallia, Espanja ja 
Britannia. Hänet mainitaan historioissa syn
tyään barbaarina, julmana keisarina, mutta 
rohkeana sotilaana ja kelvollisena sotapääl
likkönä. Diocletianuksen ja Maxi
mianuksen aikaan ajoittuu myös vanhan 
ajan ankarin kristittyjen vaino. 

Noin vuonna 287 nousivat Bagaudeiksi 
kutsutut gallialaiset talonpojat kapinaan 
Rooman ylivaltaa vastaan. Kukistaakseen 

· kapinan marssitti Maximianus armeijansa 
nykyiseen lounais-Sveitsiin. Yhtä tämän ar
meijan legioonista kutsuttiin thebalaiseksi 
legioonaksi, sillä se oli muodostettu Ylä
Egyptissä Theban kaupungissa kristityistä 
sotilaista. Mauritius oli eräs tämän legioo
nan, jonka vahvuus kohosi 6 600 mieheen, 
johtajista. Legendan mukaan hän oli nuori 
kristitty maurilaispäällikkö. Pohjois
afrikkalaisen syntyperänsä mukaisesti hänet 
on legendassa useimmiten kuvattu neekerik-
si. 

Maximianuksen saavuttua Rhone-joen 
laaksoon Genevejärven kaakkoispuolelle 
Octodururniin - nykyiseen Martignyyn -
hän antoi käskyn, että koko armeijan tuli 
osallistua pakanalliseen uhritoimitukseen. 
Tämän johdosta thebalainen legioona mars
si erilleen muusta sotajoukosta ja leiriytyi 
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Agaunumin luo kieltäytyen osallistumasta 
suunniteltuihin juhlamenoihin. Uudistettu
aan käskynsä ja saatuaan siihen kieltävän 
vastauksen Maximianus määräsi kym
menesosan legioonasta teloitettavaksi. Te
loituksen jälkeen legioonan kanta pysyi en
nallaan ja toinen kymmenesosa määrättiin 
mestattavaksi. Legioonan johtajien Mauri
tiuksen, Exuperiuksen sekä Candiduksen 
rohkaisemina kieltäytyivät nämäkin teke
mästä mitään uskontoaan vastaan. Tämän 
jälkeen Maximianus ilmoitti, ettei loppujen 
kannattaisi luottaa edes suureen lukumää
räänsä, sillä jos kieltäytyminen jatkuisi hän 
takaisi, ettei yksikään välttäisi kuolemaa. 
Legioonalaiset vastasivat kunnioittavasti 
keisarilleen, että vaikkakin he olivat keisarin 
sotilaita he olivat myös oikean Jumalan pal
velijoita. Samalla he ilmoittivat, etteivät tu
lisi tekemään vastarintaa tai nousemaan ka
pinaan keisariaan vastaan, vaikka heillä oli
kin aseet hallussaan. 

Maximianuksen todettua, ettei legioona 
muuttaisi mieltänsä, hän määräsi muun ar
meijansa saartamaan kapinalliset ja lyö
mään nämä maahan. Thebalainen legioona 
ei tehnyt vastarintaa, vaan antoi surmata it
sensä karitsojen lailla niin, että ruumiit peit
tivät tappopaikan ja veri valui vuolaina vir
toina. Surmattujen omaisuus jaettiin muun 
armeijan kesken. Tätä verilöylyä seurasi 
joukko muita veritöitä, kun legioonastaan 
erillään olleita thebalaisia surmattiin eri 
puolilla Maximianuksen valtakuntaa. 
Pohjois-eurooppalaisille tutuin näistä mart
tyyreistä lienee Kölnissä surmattu Pyhä Ge
reon, jonka nimikkokirkko on kaupungin 
toiseksi merkittävin kirkollinen rakennus. 

Pyhän Mauritiuksen legendan merkitsi 
ensimmäisenä muistiin Lyonin piispa Euc
herius, joka kuitenkin kertoo joukkoteloi
tuksen johtuneen siitä, että thebalaisen legi
oonan sotilaat kieltäytyivät osallistumasta 
kristittyjen vainoamiseen ja surmaamiseen. 
Tästä johtuen hän ja eräät häntä lainanneet 
kirjoittajat ajoittavat tapahtuman Diocletia-
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nuksen vainoon, joka alkoi vuonna 303. 
Johtuen legendaan liittyvistä epätarkkuuk
sista on sen historiallisesta pohjasta kiistel
ty. Erityisesti tällöin on kiinnitetty huomiota 
surmattujen suureen määrään, joka lienee
kin liioiteltu. 

Pyhän Mauritiuksen kuolinpaikalle ra
kennettiin varhaisella keskiajalla basilika, 
jossa säilytettiin legioonaan liittyviä pyhäin
jäännöksiä. Myöhemmin kirkon ympärille 
kehittyi merkittävä luostari. Nimikko
pyhimyksensä mukaan tämä Rhone-joen 
laakson paikkakunta on saanut nimensä 
Saint-Mauriced' Agaune. 

Kirkkotaiteessa kuvataan Mauritius 
usein legendan mukaisesti haarniskoiduksi 
ratsain liikkuvaksi neekeriritariksi. Hänen 
muuhun varustukseensa kuuluvat miekka, 
lippu ja kilpi, johon on kuvattuna risti. 
Nämä esineet ovat hänen tunnusmerkkinsä. 
Kirjoitukseen liittyvässä El Grecon maa
lauksessa tämä Espanjan maalaustaiteen 
suuri mestari esittää pyhimyksen ajan käsi
tysten mukaan valkoihoisena, jalosukuisena 
ritarina. Mustaihoisen ritarin kuva on säi
lynyt kaupunkikulttuurissa ampumakiltojen 
taloissa. Koska Mauritius oli myös ampu
jien ja heidän kiltojensa suojeluspyhimys, 
killat varustivat talonsa tämän kuvalla. Täs
tä johtuen ovat eräät mahtavat keskiaikaiset 
kiltatalot mm Baltiassa saaneet Pyhän 
Mauritiuksen mukaan nimensä "Mustapää
veljesten talo". 

Seuraavan kerran viettäessämme syys
kuun 22. päivänä Maurin päivää kannattaa 
jalkaväkimiesten omistaa ajatuksensa Py
hälle Mauritiukselle, oman aselajimme suo
jeluspyhimykselle. 

LÄHTEET: 
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Butler's Lives of the Saints, Volume III 
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Rautuki Oy:n lomakohteet: 
Vuokatin Lomakeskus: 
Vuokatin vaaran vieressä, hiihtolatujen ja kuntopolkujen varrella, sekä mui
den monipuolisten liikunta- ja vapaa-aikamahdollisuuksien keskellä sijait
seva miellyttävän rauhallinen lomanviettopaikka kaikkina vuodenaikoina. 
Lisäksi järjestämme ohjattua kuntoliikuntaa, kunnonmittausta, iltaohjelmaa, 
sekä kokous- ja koulutusmahdollisuuksia erilaisille ryhmille. Ohjelmoimme 
myös juhlanne ja joulunne.Majoitus 1-, 2- ja 3-hengen huoneissa lisävuode
mahdollisuuksin. Vieressä oma korkeatasoinen leirintäalue asuntovaunu
paikkoineen. 
Täysihoitohintamme: Yöpymishintamme: 
1-hengen huoneessa 75 mk/vrk 1-2-hengen huoneessa 55 mk/vrk 
2-3-hengen huoneessa 60 mk/vrk 2-3-hengen huoneessa 40 mk/vrk 
Ryhmämajoituksessa 45 mk/vrk Ryhmämajoituksessa 25 mk/vrk 
Kausialennus 20 % ajalla 5. 1.-15. 2., 20. 4.-31. 5. ja 1. 10.-20. 12. 
Lapsialennus alle 15-v. 20 %, alle 12 v. 50 % ja alle 4 v. ilmaiseksi. 

Hiekkaniemen Lomakylä Vuokatissa: 
12 sähkölämmitteistä edustavaa hirsimökkiä kalaisa Nuasjärven rannalla 
omin uimarannoin ja venein. Käytettävissä 2 saunaa, lentopallokenttä. pöy
tätennis ja kalastusmahdollisuudet jopa verkkopyyntiin. Mökeissä täydel
linen astiasto, vuoteet 8:lle hengelle ja täysihoitomahdollisuus Vuokatin Lo
makeskuksessa sopimuksen mukaan. 
Hinnat: 90 mk/vrk ja 600 mk/viikko. 

Pyhätunturin Retkeilykeskus: 
Pelkosenniemen Pyhätunturin viersesä, Pyhäjärven rannassa, 50 km Kemi
järveltä Lappiin päin. Erinomaiset hiihto- ja retkeilymaastot jylhässä ja vaih
televassa tunturimaisemassa. Lähellä monta hienoa retkikohdetta auto- ja 
patikkamatkojen päässä. Kalastusmahdollisuudet Pyhäjärvessä ja tam
mukkapuroilla. Hinnat samat kuin Vuokatilla. Huom. Lokakuusta helmikuu
hun ei täysihoitoa. Käytettävissä kuitenkin keittiöt astioineen. 
Tiedustelut ja varaukset os. Vuokatin Lomakeskus, 88610 Vuokatti, tai puh. 
98 666/451 tai 452. 

MYYNTI 
AUTOMAATTEJA 

Kahvi
Virvoitusjuoma
Makeis
Savuke
Musiikki-
T erveyssideautomaatteja 

automaattipalvelu oy 
Tapiontori 02100 Espoo 10 

Puh. 90-460 064 

Reserviläisen puheenvuoro 

Päätoimittaja Esko Laaksonen: 

PIKAK URSSEIST A KERTAUSHARJOITUKSIIN 

Mielipidetutkimusten mukaan Suomen kan
sa pitää reservin kertausharjoituksia tar
peellisina. Kun kansan enemmistö on tätä 
mieltä, ei liene ihmeellistä jos reserviläiset 
saattavat olla korostetun kiinnostuneita ker
tausharjoituksista. Onhan niiden järjestä
misessä tai järjestämättä jättämisessä välil
lisesti kyse nimenomaan reservissä olevien 
miesten hyvinvoinnista - ainakin jos maail
man asiat menevät niin vinoon, että lkp
käsky ojennetaan käteen. Vastuunsa tunte
va reserviläinen tietää, että hän yhdessä 
muiden ikätovereittensa kanssa on Suomen 
puolustusvoimien selkäranka kriisitilantees
sa. Kouluttamaton selkäranka ei kestä 
kuormaa. 

Ikivanha hokema, jonka mukaan hiki 
säästää verta, kummittelee tämän päivän 
reserviläisen mielessä. V arusmiesajasta on 
vierähtänyt vuosia, kerran opittu on painu
massa unohduksiin, käyttöön on tullut uu
sia välineitä ja menetelmiä. Jos äkkikäskyllä 
joutuisi normaalielämästä irtaantumaan ja 
pukeutumaan sotisopaan, menisi kenties 
sormi suuhun. Ilman kertausharjoituksia. 

Pikakursseja 

Viime vuosina on voitu järjestää vuosittain 
kertausharjoitukset noin 29 000 miehelle. 
Pääosa heistä on osallistunut harjoituksiin 
pataljoonan - tai vastaavan - puitteissa, 
osa erikoishenkilöstön koulutuksessa. Mie
histö viikon, aliupseerit kymmenkunta päi
vää, upseerit peräti kahden viikon verran. 
Kun useimmille tuo harjoitus on samalla 
ainoa, tuntuu noin lyhyt aika rajusti alimit
taiselta. Siinä ajassa ehtii kenties palauttaa 

osan kerran opitusta, mutta ei omaksua ko
vinkaan perusteellisesti uutta. 

Ajatellaanpa vaikkapa vain kiväärijalka
väen miestä, jonka henkilökohtainen ase va
rusmiehenä oli pystykorva. Nyt sen tilalle 
ojennetaan rynnäkkökivääri. Viikko harjoi
tuksissa, ja siinä ajassa pitäisi uuden aseen 
lisäksi omaksua ajatus paikallispuolustuk
sesta, muuttuneista ohjesäännöistä ja rivi
miestäkin koskevasta toiminnasta. Iltapäi
vän pikakurssi kertasingon käytössä vaatii 
sekin melkoista vastaanottokykyä. 

Motivointi 

Kaiken lisäksi tuntuu siltä, että miehistöön 
- mutta myös aliupseereihin ja jopa upsee
reihin - kuuluville jää usein harjoituksen 
motivointi heikoksi. Se heikentää osaltaan 

· lyhyen kertausharjoituksen antamaa hyö
tyä. Reserviläisistä tuntuu siltä, että heidän
kin harjoituksissaan esikunnat harjoittelevat 
ja kokeilevat omia ajatuksiaan, reservi
läinen seisoo tai istuu tien poskessa odotta
en ja mitään tekemättä. Miehet olisivat val
miit reippaaseen liikkeeseen koko kertaa
misen ajaksi - harjoitelkoot everstit ja ma
jurit varusmiehillä. 

Yhtä asiaa ei ole harjoiteltu lainkaan. 
Nykyaikaisen sodan kuvaan kuuluu yllätys
hyökkäys. Sen yhtenä tavoitteena on elin
tärkeiden keskusten haltuunotto. Keskuk
set ovat asutuskeskuksia. Osaako suoma 
lainen taistella korttelisodassa? Tietääkö 
ryhmänjohtaja, miten menettelee kerrosta 
Jossa? 

Onko sen paremmin varusmiesten kuin 
reserviläisten harjoituksissa käsitelty tilan-
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netta, jossa omat ja "viholliset" ovat se
kaisin, toistensa lomassa? Tällaisen tilan
teenhan paikallispuolustus sisältää. 

Tietysti rahasta kiinni 

Melkoinen osa reserviläisistä - miten suuri 
osa, sitä ei tutkimusten puuttuessa tiedä ku
kaan - on halukkaita perusteellisempaan 
kertaamiseen. Päällystön ja alipäällystön 
osalta se on välttämätöntäkin, jotta lkp:n 
tapahtuessa ei enää tarvitse harjoitella aak
kosista lähtien. Voitettavana on kuitenkin 
melkoisesti esteitä. 

Puolustusvoimien henkilöpula on yksi 
vakavista esteistä. Varusmiesten koulutus 
sitoo henkilöstön,joten pienenä ihmeenä voi 
pitää edes nykyisten kertausharjoitusten lä
pivientiä. Määrärahojen puute puolestaan 
estää kutsuttavien reserviläisten määrän 
lisäämisen samoin kuin harjoitusajan piden
tämisen. Avaimena olisi kaiketi kantaväen 
palkkauksen nosto, jotta avoimet vakanssit 
saataisiin täyteen, ja valtion budjetin 27. 
pääluokan 14. momentin määrärahan lisää
minen. 

Vapaaehtoisia? 

Reserviläiset ovat valmiit myös vapaaeh
toisiin harjoituksiin esimerkiksi viikonlop
puina. Eräänlaisiin kertausharjoitusten val
mistaviin kursseihin sotilaspiireissä, jotta 
itse harjoituksista joukkojen kanssa saa
taisiin irti suurin mahdollinen hyöty. Joku 
voi sanoa, että tällainen vapaaehtoisuus 
olisi jopa Pariisin rauhansopimuksen 15. ar
tiklan vastaista. Sitä se ei ole, kun kyseessä 
on esiharjoittelu kertausharjoituksia varten. 
Reserviläinen - palvelukseen kutsuttuna -
on Suomen puolustusvoimiin kuuluva. 

Vuosittain kuulee puolustusvoimiemme 
johdon antavan tunnustuksen siitä auliudes
ta ja vakavuudesta, jolla kertausharjoituk
siin kutsutut ovat tehtäviinsä paneutuneet. 
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Todetaan myös, että asetetut tavoitteet on 
suurin piirtein saavutettu. Tuo kaikki todis
taa, että reserviläiset ymmärtävät vastuunsa 
ja osuutensa Suomen puolustusvoimissa, sa
man tien tämän maan turvallisuuspolitiikan 
osana. Kertausharjoituksissa eivät miesten 
puoluepoliittiset mielipiteet ole näkyvillä, jä
senkirjan väristä välittämättä lyhyt pika
kurssi otetaan vakavasti. Sekin todistaa, 
että reserviläiset tietävät oman etunsa. 

Viisivuotissuunnitelma 

Nykyinen kertausharjoitusjärjestelmä lienee 
10-15 vuoden takaista parempi ainakin yh
dessä suhteessa: tarinat kolmen viikon 
ryyppylomasta ovat kadonneet. Silloinhan 
todella saattoi käydä niin, että eräät herrat 
reserviläiset opiskelivat tehokkaammin 
viinakaupan hintaluetteloa kuin ohjesään
töä, joskin harvassa kai sittenkin viinamäen 
harjoittelijat olivat. Itse olen osallistunut 
jääkäripataljoonassa neljän viikon kertaus
harjoitukseen - pieni joukkomme ei opis
kellut Alkon luetteloa -, jonka aikana mie
lestäni todella ehti päästä sisälle asioihin. 
Nykyinen pikaharjoitus ei varmasti ehdi an
taa yhtä paljon. Ei varsinkaan, jos se jää 
ainoaksi. 

Säännöllisin väliajoin kertaamaan kutsu
tuille voidaan laatia ohjelma, viisivuotis
suunnitelma, jonka puitteissa edetään vähän 
kerrallaan. Näin voitaisiin reservi kouluttaa 
tehokkaasti, mutta monenko reserviläisen 
kohdalla on varmuus edes toisesta harjoi
tuksesta? 

Oppia historiasta 

Että reserviläiset ovat kiinnostuneita ker
tausharjoituksista ja edellyttävät niiden 
lisäämistä, ei toki ole merkki sotaisuudesta. 
Vielä vähemmän militarismista. Kyseessä 
on terve itsesäilytysvaisto. Tämän päivän 
nuori polvi ei enää tiedä, miten kävi viime 

sodissa 1930-luvun säästölomalaisille, jotka 
heikosti koulutettuina oli pakko heittää tu
leen. Eikä sitä, millaisin tappioin eräät 1925 
ja jopa 1926 syntyneet varusmiesyksiköt 
joutuivat irtaantumaan taisteluista kesällä 
1944. Niiden tarinaan kannattaa tutustua, 
jotta ymmärtäisi miksi reserviläisten pitää 
saada kertausharjoituksissa koulutusta tä
män päivän menetelmiin. 

Kenen verta? 

Me luotamme siihen, että Suomen turval
lisuuspolitiikan pääosan esittäjät - ulkopo
litiikan hoitajat - pystyvät pitämään pihan 
puhtaana. Me suomalaiset hyväksymme 
käytännöllisesti katsoen täysin yksimielises
ti valtionjohtomme toimenpiteet, tuemme 
kukin kohdallamme puolueettomuuteen pe
rustuvan ulkopolitiikkamme menestystä. 

VALMET 502 

~mermaan 
\.RIKTORI~ 

L A K A L A I V A 
Puh. 654800 

Mutta pienet ovat pieniä. Isot asiat ta
pahtuvat suurten ja vahvojen päätöksillä, 
eikä tätä maailmaa ole läheskään riisuttu 
aseista. Päinvastoin, kilpavarustelu tuntuu 
jopa kiihtyvän. Sen varjossa eletään täällä 
maailman sivukylissä, Suomessakin. 

Meidän on kaikesta huolimatta oltava 
valmiit toteuttamaan myös turvallisuus
politiikkamme toisen osan, puolustusval
miuden, asettamat vaatimukset. Jos sillä 
sektorilla joudutaan tekemään muutakin 
kuin kouluttamaan varusmiehiä normaalin 
arkipäivän puitteissa, tarvitsee tasavalta re
serviläisiään. Siinä vaiheessa ei ole lainkaan 
samantekevää, miten meidät on koulutettu. 
Se ei ole samantekevää Suomelle ja sen kos
kemattomuudelle, eikä itsekullekin reservi
läisistä. Kannattaa vielä toistaa: hiki sääs
tää verta. Tuo veri saattaa olla reserviläisen 
suonista. 

Alennus
tavaratalo 

LAPPEENRANNASSA 
Puhakankatu 1-3 p. 12 800 
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Myllykoski Oy 

VALIO-EMMENTAL: 
se maailmankuulu ... 

Yliluutnantti A Mäkelä 

AJATUKSIA KERTASINKOJEN KÄYTTÖPERIAATTEISTA 
PATALJOONAN TAISTELUSSA 

I YLEISTÄ 

Panssarikaluston lisääntyminen ja sen mas
samainen, häikäilemätön käyttö on kokei
luttanut panssarintorjuntapuolella lukuisia 
eri mahdollisuuksia vihollisen toiminnan eli
minoimiseksi. Tänä päivänä on eräänä rat
kaisuna päädytty joka miehen panssarin
torjunta-aseeseen, kertasinkoon, joka on 
osoittanut tehokkuutensa mm Lähi-Idässä. 

Käyttöohje 

Ennen ampumista 

Pidennö kontoh1hno ja O\IOO 
olka tuki. 

Poisto suunsuojus jo käännä 
tähtäimet ylös. 

Säilytä suunsuojus. 

Poista kuljetusvarmlstin ja 
säilytä se 

Ampuminen 

Käännä viritysvipu asentoon 
VIRITETTY 

Pidä asetta kuvan osoittamalla tavalla 
Laukaise ase painamalla peukalolla lau-

kaisunastaa eteenpain 61(~ 

~~ vähintäin 5cm 

Kuva 1: Kertasingon käyttöohjeet. 

Kertasinko on helppokäyttöinen joka
miehen panssaritorjunta-ase, jota aseen mu
kana seuraavien käyttöohjeiden (kuvat 
1-2) perusteella pitäisi pystyä käyttämään 
jokaisen sellaisenkin sotilaan, joka ei ole 
tätä asetta edes nähnyt aikaisemmin. 

Ampuma- arvojen määritys 

KÄÄNNÄ TÄHTÄIMET YLÖS 
ARVIOI ETÄISYYS -VALITSE VASTAAVA KOROTUS VIIVA 

LIIKKUVA MAALI -TÄHTÄÄ ENNAKKOMERKEILLÄ NÄIN 

Paikallaan oleva maali: tähtää oikealla korotuksella 
keskelle maalia. 

Kuva 2: Esimerkki kertasingon putkeen 
kiinnitetystä tähtäysohjeesta. 

Kertasinko on valmiiksi ladattu rekyyli
tön ase, jolla nimensä mukaisesti voidaan 
ampua kerran. Sitä voidaan käyttää mm 
panssariajoneuvoja, maahanlaskeutuvia he
likoptereita ja . lentokoneita, betoni
bunkkereita ja muita linnoitettuja maaleja 
vastaan. 

Kertasingon putki on yleensä lasikuitu
vahvisteista muovia, aseen paino ladattuna 
on 2-3 kg, ontelokranaatin läpäisy yli 300 
mm ja tehokas ampumaetäisyys 150 300 
m. 
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Kaaviollinen esimerkki kertasinkojen jakaantumisesta ja 
käytöstä pataljoonan puolustusalueella 

1.K 

Reservi 

' i I vaihe 
1 
1 
1 - "Metsästäminen• 
1 

: - Yllättävät tulen-
! avaukset vihol-
1 lisen sivustoihin 
1 

1 Jatkuva kulut-
1 taminen 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

II vaihe 

Taistelu tuki
kohtien alueilla 

m vaihe 

Kertasinkojen 
käyttö .suunnitel
laan ja harjoitellaan 
todennäköisil le 
panssariurille 

> 0 1 
1 

'---------- 111 _ _::,,._."'-------·-J 

Kuva 3. 

11 KERTASINKOJEN 
KÄYTTÖPERIAATTEITA 
PUOLUSTUST AISTELUSSA 

1. Määrällisestä tarpeesta 

Kertasingoilla lisätään panssarintorjunta
aseiden tulen määrällistä tiheyttä pääasiassa 
puolustusasemassa ja sen etupuolella, joissa 
niiden käyttö on oltava painopistesuunnas
sa massamaista. Käyttö on jaettavissa kar
keasti kolmeen pääkohtaan 1) puolustusase
man ja sen etupuolella olevan alueen pans
saritorjunnan vahventamiseen, 2) painopis
teen luomiseen ja 3) syvyyden luomiseen. 
Painopistesuunnassa taistelevan patal
joonan puolustusalueen leveys voi olla n 
3 ... 5 km. Tälle alueelle voidaan pahim
massa tapauksessa aukeamaastossa keskit
tää taistelun eri vaiheita varten 150-200 
taistelu- ja rynnäkköpanssarivaunua. Erään 
tutkimuksen mukaan on arvioitavissa, että 
pataljoona kykenee organisaatioon kuulu
vin asein tuhoamaan ensimmäisen ja rat
kaisevan tunnin aikana näistä noin puolet. 
Samoilla perusteilla on todettavissa, että 
painopistesuunnassa taistelevan patal
joonan olisi torjunnan onnistumiseksi saata
va käyttöönsä 240 kertasinkoa. Esimerkki 
näiden jaosta pataljoonan puolustusalueella 
on esitetty kuvassa 3. 

2. Kertasinkojen käytöstä 

Kertasinko on keveytensä takia tyypillinen 
"metsästysase", jota ei ole kiinteästi sijoitet
tu organisaatioon. Tämän vuoksi on aseiden 
käyttäjät nimettävä erikseen silloin, kun 
joukko saa näitä haltuunsa. Taistelujen en
,immäisessä vaiheessa puolustusaseman 
etupuolella on edullista käyttää kertasinkoa 
liikkuvissa torjuntapartioissa ja -osastoissa 
selvästi erillään tukikohdista. Vasta taiste
lun toisessa vaiheessa puolustusasemassa 

kertasinkoja käytetään tukikohtien alueella. 
Maastosta sekä taistelu- ja rynnäkkö

panssarivaunujen suuntautumisurista riip
puen voidaan puolustusaseman etupuolelle 
muodostaa joko joukkueen varajohtajien 
tai komppanian varapäällikön johdolla toi
mivia erillisiä torjuntaosastoja, joiden tuleen 
on liitettävä sulutteet ja savutukset. 

Torjuntaosastoina puolustusaseman etu
puolella toimittaessa, silloin kun _}o~.du
taan ensimmäisen kerran hyokkays
ryhmityksessä etenevän vihollisen kanssa 
taistelukosketukseen, saavutetaan seuraavia 
etuja: 

vihollinen ei pysty tiedustelullaan tehok
kaasti paikantamaan pieniä torjunta
osastoja, 
toiminta voidaan aloittaa meille edullisil
la kapeikko- ja metsäalueilla pääosin 
siirtymismuodossa eteneviä vaunuja vas
taan, 
kohtaamisryhmityksessä etenevän vihol
lisen suojaamattomat sivustat mahdollis
tavat yllätykset, 
toiminta-alueemme muodostuu syväksi 
ja vihollisvaunut voidaan pitää jatkuvan 
tulen alla sekä 

. - aloite saadaan itselle yllättävällä toimin
nalla, 
Haittoina on pidettävä 
kertasinkojen tulen teho kärsii, mikäli 
valmistelut sulutteiden ja saavutusten 
osalta ovat kesken ja tulta ei voida liittää 
niihin, 
kertasinkojen täydentäminen eteen saat
taa muodostua vaikeaksi, joten toiminta 
voi jäädä lyhytaikaiseksi, 
torjuntaosastojen paluu tukikohtiin saat
taa olla vaikeaa sekä 
epäsuoran tulen käyttö vaikeutuu, mikäli 
puolustusaseman etupuolella on useita 
osastoja. 
Taistelujen toista vaihettl\ varten kerta

singot on tukikohdissa jaettava valmiiksi 
ryhmiin, joissa määrätään sopivimmat tais
telijaparit kertasinkojen käyttäjiksi. Näille 
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taistelijapareille tehtävät antaa ryhmänjoh
taja rajoittaen "metsästyksen" ryhmän pe
säkkeen alueelle. Joukkueen johtajan on va
rattava itselleen reservipartio tai partiot, 
joille hän voi suoraan antaa tuhoamistehtä
viä. 

Puolustusaseman taakse sijoitetut joukot 
varautuvat kolmannen vaiheen torjuntaan. 
Näissä yksiköissä on myös muodostettava 
valmiiksi torjuntaosastoja, joita käytetään 
pataljoonan varareservinä. Näiden osasto
jen käyttö tärkeimmille panssariurille on 
suunniteltava ja harjoiteltava. Esimerkki 
kertasinkojen käytöstä pataljoonan puolus
tusalueella on kuvassa 3. 

III KERTASINKOJEN KÄYTIÖPERI
AATTEITA MUISSA TAISTELU
LAJEISSA 

1. Käytöstä viivytyksessä 

Viivytyksessä kertasinkojen käyttöperi
aatteet ovat pääosin samanlaiset kuin puo
lustustaistelussa. Viivytystaistelussa tulee 
korostetummin esille nopeasti vaihtuvien ti
lanteiden vuoksi torjuntaosastojen käyttö 
koko viivytysalueella. Torjuntaosastoja on 
muodostettava siten, että 

niitä voidaan käyttää koko pataljoonan 
viivytysalueella, 
käytön painopiste on viivytysasemissa 
sekä että 
liikkuvin reservein valmistaudutaan tu
hoamaan sivustoilta alueelle tunkeutuvat 
tahi viivytysaseman läpi suuntautuneet 
panssarivaunut. 

2. Käytöstä hyökkäyksessä 

Hyökkäyksessä kertasinkojen käyttö on 
etupainoista, eikä painopisteen ja syvyyden 
luomiseen pyritä puolustus- ja viivytystais
telun tapaan. Torjuntaosastojenkin käyttö 
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tulee esiin vain erityistapauksissa. Hyök
käyksessä kertasingot onkin jaettava kärjes
sä toimiville yksiköille ja joukkueille. Jouk
kuetta kohti olisi oltava vähintään 9-12 
asetta, jolloin sen panssarintorjuntavoima 
riittää arviolta 3-5 panssaroidun ajoneu
von tuhoamiseen kohtaamisvaiheessa. 

Kertasinkoreservit on sijoitettava pat
ruunakeskuksiin ja ampumatarvikkeiden ja
kopaikkaan. Näillä aseilla varaudutaan 
aseistamaan torjuntaosastoja, joiden käyttö 
tulee kyseeseen silloin, kun hyökkäysuran 
sivustaan johtaa selviä panssariuria tai 
hyökkäysalueelle on jäänyt etenemistä vai
keuttavia panssarivaunutukikohtia. 

Edellä mainituissa tapauksissa torjunta
osaston muodostamisesta käskee joko 
komppanian päällikkö tai pataljoonan ko
mentaja. 

IV YHDISTELMÄ 

Kertasingot ovat lähitorjunta-aseita, jotka 
pataljoonan kiväärijoukkueille ja komp
panioille annettuna ennenkaikkea tehosta
vat merkittävästi näiden torjuntavoimaa. 

Meidän oloissamme on edullisinta käyt
tää kertasinkoja torjuntataisteluissa mas
samaisesti suppeahkolla alueella. 

Kertasinkojen käytön on liityttävä sau
mattomasti pataljoonan organisaatioon 
kuuluvien panssarintorjunta-aseiden käyt
töön. Kertasingoilla ei korvata kevyitä sin
koja, vaan näiden torjunnallista tehoa täy
dennetään vahventamalla puolustusalueen 
etuosan ja puolustusaseman panssaritorjun
taa, muodostamalla pataljoonan alueelle 
selvä panssarintorjunnallinen painopiste ja 
luomalla koko pataljoonan alue syväksi 
panssarintorjunta vyöhykkeeksi. 

LÄHTEITÄ: 

Aaltonen, M 
Nykyaikaisin varustein toimivan suurvaltavihol
lisen panssarivaunujoukkojen käyttöperiaatteet 

Vartiainen, A oloissamme ja tästä tehtävät johtopäätökset ny
kyisen panssarintorjunta-aseistuksemme laadul
lisesta ja määrällisestä riittävyydestä sekä käytöstä 
maavoimien eri aselajien ja ilmavoimien osuus 
huomioon ottaen. SKK:n diplomityö v. 1965. 

Panssaroitujen miehistönkuljetusvaunujen torjunta 
eri aselajien nykyisellä kalustolla ja reaalinen esitys 
torjunnan tehostamiseksi. SKK:n diplomityö v. 
1971. 

Kolkka, E 
Nykyisen organisaatiomme ja panssarintorjunta
aseistuksemme tarjoamat mahdollisuudet panssa
rintorjunnan keskittämiseen alueelle, jolle vihol
linen käyttää runsaasti panssarivaunuja. SKK:n 
diplomityö v. 196 7. 

Rissanen, T 

Heiskanen, 0 
Panssarikalustoanalyysi 
Panssarintorjunta-analyysi 
Luennot Taistelukoululla 1972 

Jalkaväen taisteluohjesääntö, I osa 
Pataljoonan taistelu 1968 

Ehdotus maavoimien panssarintorjunta-aseis
tukseksi 
SKK:n diplomityö v. 1971 

Panssarintorjuntaohjesääntö III osa 
Panssarintorjunnan järjestelyt ja panssarintorjunta
yksiköiden taistelu 1963. 

Tahän eivät muut merkit pystyneet: 

12 MM-kultamitalia 
viime kilpailukautena 

Maailman parhaat amp.umahiihtäjät ja hiihtosuunnistajat luottivat viime kaudella
kin KARHUun. Ja yhteistyö toi 12 kultaista mitalia. Myös sinä voit luottaa Kar
huun. 
Karhun mallistosta löytyvät sukset yhtä hyvin sunnuntaihiihtäjälle kuin kilpaladul
lekin. 
Kauppiaasi kertoo lisää Karhuista, ja valinta-apuaan antavat myös Karhun suuri 
tuotetaulu ja esitteet. Tapaat ne Karhu-kauppiaasi luota. 

luistava, kestävä 

KARHU 
näyttää muille kantapäitään 
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Lännen Tehtaat Oy 
Säkylä 

salama 
Kalkki akulsta - je vähän enemmänkin. 

akkuteallisuus or 
AKKUTALO, 02610 Espoo 61 
puh. 90-52501 

Kapteeni H Hu lt 

NYKYAJAN JA ALUEELLISEN PUOLUSTUKSEN 
SOTILASKURILLE ASETTAMIA VAATIMUKSIA 

Suomalaisen sotilaskurin olemusta on 
yleensä tarkasteltu psykologiselta kannalta 
sodissamme saatujen kokemusten perusteel
la. Sotilaskurinpitosäännökset ovat py
syneet lähes muuttumattomina koko it
senäisyytemme ajan aina viime vuosiin asti. 
Sotilaskurin ongelmaa tarkasteltaessa ei ku
ria ole pidettävä erillisenä ilmiönä, vaan se 
liittyy kiinteästi johtamisen ja taistelutah
don muodostamaan kokonaisuuteen. Yh
teiskunnan demokratisoituminen ja yksi
löön kohdistuvien rajoitusten väheneminen 
eivät kuitenkaan voi poistaa yhä totaalisem
maksi muodostuvan sodankäynnin sotilas
kurille asettamia perusvaatimuksia. 

Seuraavassa esityksessä on lähde
aineiston perusteella pyritty selvittämään 
eräiden nykyajan ilmiöiden vaikutusta soti
laskuriin. 

KURIN ILMENEMINEN JA 
SEN MÄÄRITYS 

Organisaatiot ja kurin ilmastot 

Tiettyjen sääntöjen noudattaminen on 
ominaista kaikkien organisaatioiden toimin
noille ja niiden koossapysymiselle. Sotilas
organisaatiota voidaan pitää tyypillisenä 
virallisena organisaationa. Sen . säännöt ei
vät perustu vain organisaation jäsenten kes
kinäisiin sopimuksiin, vaan myös ulkoapäin 
annettuihin määräyksiin, lakeihin ja asetuk
siin. Tämän vuoksi sotilasorganisaatiossa 
on kurilla huomattava merkitys säännöstön 
osana. 

Sotilasorganisaatio muodostuu useasta 
organisaatiotyypistä. Näitä tyyppejä ovat: 
pakko-, hyöty-, harrastus- sekä normatii-

vinen organisaatio. Pakko-organisaatioon 
kansalainen kuuluu voimassa olevan lain
säädännön perusteella. Tämä on olennais
ta sotilasorganisaatiolle. Hyötyorgani
saatioon henkilö kuuluu taloudellisen toi
meentulon tai muun hyödyn saavuttamisek
si. Sotilasorganisaatiossa saavutettavana 
hyötynä voidaan pitää myös kansakunnan 
vapauden ja oman tai lähimmäisen hengen 
säilymistä. Normatiiviseen organisaatioon 
henkilö liittyy vapaaehtoisesti esim. aatteel
lisesta syystä. Harrastusorganisaatio antaa 
henkilölle mahdollisuuden toteuttaa kyky
jään ja harrastuksiaan. 

Tyypillisenä sotilasorganisaation mallina 
on pidetty linja- eli suoraorganisaatiota. 
Tälle mallille on ominaista hierarkkisuus ja 
tarkasti sivuille rajattu virkatie eli linja. Or
ganisaation suurentuessa ja tehtävien moni
puolistuessa on linjaan jouduttu liittämään 
asiantuntijoista koottuja sivuelimiä, esikun
ta. Tästä mallista käytetään nimitystä 
sivuelin- eli esikuntaorganisaatio. Malli 
lienee hallitsevin organisaatiomuoto tälläkin 
hetkellä. Se on käytössä myös sotilas
organisaatiossa pataljoonaportaasta ylös
päin. Siviilielämän aloilta tunnettu projekti
organisaatio on yleensä linjasta riippuma
ton, tiettyä tehtävää varten muodostettu or
ganisaatio, jonka tehtävä on ajallisesti ja 
tavoitteellisesti rajattu. 

Eräänlaisena sekamallina voidaan esittää 
Likertin päällekkäisten työryhmien organi
saatio, jossa säilyy linjaorganisaation hier
arkkisuus, mutta syntyy mahdollisuus poi
kittaiseen kommunikaatioon. Osatehtävän 
tärkeys kokonaisuudesta korostuu esimie
hen ollessa paitsi oman ryhmänsä johtaja 
myös "rivimiehenä" ylemmän portaan työ-
ryhmässä. • 
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Johtajuus on nykyaikaisen näkemyksen 
mukaan vuorovaikutustapahtuma, jossa ih
misryhmän jäsenet tavalla tai toisella vai
kuttavat toisiinsa. Sotilasorganisaatiossa on 
johtaja asetettu ns. virallisen johtajan ase
maan. Virallisuutta korostavat muodollinen 
arvovalta, jota ilmentävät arvomerkit, sekä 
ehdoton käskyvalta. Tarkastelemalla vain 
näitä muutamia ominaisuuksia pyritään so
tilasjohtaja yleensä rinnastamaan ns. autori
tääriseen johtajaan, joka subjektiivisen 
määrittelyn mvkaan pysyy etäällä ryhmäs
tään johtaen pitkin sosiaalisin etäisyyksin. 
Tämän vastakohdaksi halutaan esittää ns. 
demokraattinen johtaja, joka jakaa vastuu
aluettaan alaisilleen antaen heidän osallistua 
päätöksentekoon sekä johtaen lyhyin sosi
aalisin etäisyyksin. Johtajuutta voidaan tar
kastella myös käsitteillä johtaminen sisäl
täpäin ja johtaminen ulkoapäin. Olisi help
poa ja johdonmukaistakin rinnastaa nämä 
käsitteet tässä järjestyksessä edellä esitettyi
hin. Sotilasjohtaja on kuitenkin mitä il
meisin sisältäpäin johtaja. Hän kuuluu kiin
teästi joukkoonsa sen yhtenä jäsenenä. Tä
män lisäksi hän ominaisuuksiensa puolesta 
on esimerkkinä muilie joukon jäsenille. 
Nämä seikat eivät poista hänen autotääristä 
asemaansa ehdottoman käskyvallan halti
jana ja myös sen käyttäjänä silloin, kun 
joukko on hyväksynyt hänet johtajana. 

Puolustusvoimien tehtävän vuoksi soti
Iasjohtajuudella on tiettyjä erikoispiirteitä, 
jotka korostuvat ja osittain poikkeavat sivii
lijohtajuudesta. Johtamistavan ja organisaa
tion tulee olla linjarakenteinen ja selkeä. Yk
silö on lyhyessä ajassa sopeutettava or
ganisaatiossa vallitsevaan kuriin. Sodassa 
yksilöön ja joukkoon kohdistuva henkinen 
paine, jopa kuolemanvaara, edellyttää ehdo
tonta kurin noudattamista. Jollei suostu
musta tapahdu vapaaehtoisesti, täytyy joh
tajalla olla lailliset keinot siihen pakotta
miseksi. Sotilasorganisaation olosuhteissa ei 
alaisten taholta voida myöskään sallia sa
manlaista vastarintaa kuin elinkeinoelämäs-
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sä ilmenevät lakot ja jarrutukset. Rauhan
ajan palveluksessa on joskus huomattavissa 
vastarintailmiö, jota Rainio kutsuu "ranska
laiseksi' lakoksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
jokainen organisaation jäsen tekee täsmäl
leen sen, mutta vain sen, mitä esimies ni
menomaan käskee. Varsinkin silloin, kun 
johto puuttuu tehtävän toteuttamisvaiheen 
yksityiskohtiin, syntyy järkevää yhteistoi
mintaa voimakkaasti lamauttava tilanne. 
Taistelutilanteessa, jossa tehtävän suoritta
minen yleensä vaatii normaalin suoritusky-
vyn ylittämistä, voi tällainen vastarinta koi
tua jopa joukon tuhoksi. 

Sotilaskuri 

Vanhan määritelmän mukaan sotilaallisella 
kurilla ymmärretään annettujen käskyjen ja 
määräysten järkähtämätöntä noudattamis
ta. Tämä lyhyt ilmaisu on sotilaalliseen kie
lenkäyttöön tottuneelle yleensä riittävä. Se 
ei kuitenkaan ilmennä kurin toisen peruste
kijän, suostunnan merkitystä, vaan koros
taa ehkä liiaksi pakkoon perustuvaa alistu
mista. Suostunnan psykologisena perustana 
on mielekkään, inhimillisen toiminnan tarve. 
Hyvä kuri voi tyydyttää yksilön turvallisuu
den ja oikeudenmukaisen kohtelun tarpeen. 
Nykyajan ihmiset ovat yhä enemmän toi
minnoissaan riippuvaisia toisistaan. He tun
tevat helpotusta tullessaan johdetuiksi 
määrätietoisin ja oikeudenmukaisin ottein. 
Joukon sisäinen suostunta luo perustan ku
rin säilymiselle. Näin ollen kuria voidaan pi
tää johdonmukaisen kasvatuksen ja koulu
tuksen luomana käyttäytymistapana, joka 
on tottumusta järjestykseen, kuuliaisuu
teen, velvollisuuksien täyttämiseen, yhteis0 

työhön ja keskinäiseen kunnioitukseen. 
Sotilaskurin ja sen ylläpitokeinojen lail

lisuus määrätään ohjesäännöissä ja laeissa. 
Samalla määräytyy myös esimiesten velvol
lisuus pitää yllä sotilaskuria johtamassaan 
joukossa. Säännösten tulee olla sopusoin-

nussa yhteiskunnan muiden normien kans
sa, jotta kuriin suostunta tuntuu mielekkääl
tä. Tällöin ei synny k,äsitystä, että sotilasku
ri on jonkun henkilön mielivaltaa toista koh
taan. 

Kurin ala on laaja silloin, kun pyri
tään rajoittamaan mahdollisimman paljon 
alaisen toimintavapautta ja muita henkilö
kohtaisia pyrkimyksiä sekä asetetaan run
saasti kategorisia kieltoja. Kurin ala on sup
pea taas silloin, kun alaisten toimintavapau
den piiri on suuri. Suomalaisen kasvatuksen 
ja kansanluonteen perusteella lienee sotilas
kurin toteuttamisessa suppean alan tiukasti 
valvottu kuri paras toteuttamiskeino. Rajoi
tettakoon alaisen toimintavapautta mahdol
lisimman vähän, mutta niistä rajoituksista, 
joita annetaan, pidettäköön sen sijaan tinki
mättä kiinni. 

Johtopäätöksiä 

Sotilasorganisaation tulee olla rakenteeltaan 
luja ja selväpiirteinen säilyttääkseen toimin
takykynsä vaikeissakin taistelutilanteissa. 
Toisaalta sotilasorganisaation on pystyttä
vä mukautumaan taistelujaotuksen muutok
siin. Sen on kyettävä liittämään itseensä uu
sia joukkoja tai huonoimmassa tapauksessa 
toimimaan tehokkaasti vain osalla joukois
taan. Sotilaskuri ja suostuminen siihen muo
dostavat perustan tälle organisaatiolle, jon
ka tavoitteena on mahdollisimman suuri te
hokkuus taistelussa. Oman sotilasor
ganisaatiomme ja siinä toteutuvan johtamis
menettelyn on oltava tuttu reserviläisillem
me, jotka muodostavat sodanajan puolus
tusvoimiemme pääosan. Sotilaskurin käsite 
tulee määrittää siten, että se ymmärretään 
kokonaisuutta palvelevaksi vapaaehtoiseksi 
toiminnaksi. Sotilasorganisaatiossa johtaja 
vastaa organisaation rakenteen ja toiminta
kyvyn säilyttämisestä. Johtajan esimerkki ja 
itsekuri ovat vahvana pohjana joukon sisäl
täpäin syntyvälle kurille, joka säilyy myös 

valvonnan vähentyessä. Voidaankin todeta, 
että kurikysymys on itse asia asiassa johta
juuskysymys. 

NYKY AJAN SOTILASKURILLE 
ASETTAMIA VAATIMUKSIA 

Suomalaiselle sotilaalle asetettavia vaati
muksia 

Suomalainen sotilas voi tuskin koskaan no
jata joukkonsa lukumääräiseen tai materi
aaliseen ylivoimaan. Sen sijaan hän joutuu 
kriittisissä tilanteissa varsin usein toimi
maan yksin, oman harkintansa varassa tai 
vain taisteluparinsa tukemana. Sotilaalle sa
moin kuin sotilasjoukolle asetettavat yleiset 
vaatimukset ovat tärkeiltä osin samat: Soti
laan tulee olla rohkea, fyysisesti kestävä, 
valpas, epäitsekäs ja kuriin sopeutuva. 
Hänen tulee olla valmis yhteistoimintaan. 
Lisäksi hänen on pystyttävä tehokkaasti kä
sittelemään aseitaan sekä kestettävä taiste
luolosuhteiden ja vastuun aiheuttama hen
kinen paine. Esimiehenä toimivan sotilaan 
on oltava paitsi johtaja myös kouluttaja ja 
toveri. 

Yhteiskuntarakenteen- ja 
normien muuttuminen 

Suomi on varsin lyhyessä ajassa muuttu
nut elinkeinorakenteeltaan maatalous
valtaisesta teollisuusvaltaiseksi maaksi. 
Maatalousväestön osuuden jatkuvasti 
pienentyessä kasvaa teollisuusväestön 
osuus hitaasti. Suurimmaksi ryhmäksi 
ovat jo nyt muodostuneet palveluelinkeinot, 
joiden piirissä työskentelee tällä hetkellä 
noin puolet työvoimastamme. Teollistu
valle yhteiskunnalle on ominaista sosiaa
linen liikkuvuus. Yhä useammat suoma
laiset siirtyvät asumaan maaseutu
ympäristöstä kaupunkiympäristöön vaaka
suoran liikkuvuuden tuloksena tai maaseu-
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dun keskuksen muuttuessa asutustaajamak
si. Koulutusmahdollisuuksien lisääntyessä 
on pystysuora liikkuvuus eli siirtyminen yh
teiskuntaluokasta toiseen, yleensä --~em
pään, tasoittanut sosiaalisia eroja. Useiden 
tutkimusten mukaan maaseutuympäristössä 
yhdenmukaisuuden paine on huomattavasti 
suurempi kuin kaupunkiympäristössä. Sosi
aalisten normien mukainen käyttäytyminen 
väljenee kaupunkiympäristössä, jossa ih
miset eivät painosta toisiaan yhden
mukaiseen käyttäytymiseen siinä määrin 
kuin maaseudulla. Yleisenä nykyajan ilmiö
nä voidaan todeta myös virkavallan kunni
oituksen väheneminen. 

Kasvatusvastuun jakamisesta kodin ja 
koulun kesken on maassamme aina kiistel
ty. Perhekiinteyden väljetessä jää koululle 
nykyisin yhä suurempi osuus kasvatustehtä
västä. Koulujärjestelmän tehtävänä on kas
vattaa nuorista yhteiskuntakelpoisia kansa
laisia. Tällä hetkellä se on kokemassa suu
ren muutoksen siirryttäessä peruskoulujär
jestelmään. Lähinnä ruotsalaisen mallin mu
kaan kehitettävästä uudesta järjestelmästä 
on jo saatu koulujärjestyksen ja kurin kan
nalta negatiivisia kokemuksia. Saman
aikaisesti kun opettajien järjestys- ja kurin
pitokeinoja on rajoitettu, ovat sellaiset ilmi
öt kuten koulupinnaus, röyhkeä kielenkäyt
tö ja käytös, näpistely, nuorempien pahoin
pitely, päihdyttävien aineiden käyttö, kalus
ton turmeleminen, jopa opettajien pahoinpi
tely tulleet yhä yleisemmiksi. Muodot, jotka 
aikaisemmin auttoivat nuorukaisia sotilas
kurin alkeisiin sopeutumisessa, ovat pois
tuneet nykyajan koulusta. Tällaisia ovat jär
jestyminen ja jonossa sisälle meno. Kurinpi
tovallan osittainen delegointi kouluneuvos
toille saattaa järjestelmän kehityttyä kuiten
kin edistää oppilaiden keskuudessa sisältä
päin syntyvää kuria ja yhteishenkeä. Tästä 
ei toistaiseksi ole kuitenkaan kokemuksia. 
Esimerkkejä koulukurista voidaan mainita 
Saksan Demokraattisesta Tasavallasta, jos
sa kasvatuksessa korostetaan voimakkaasti 
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kurin merkitystä. Kuria valvotaan yhdessä 
nuorisojärjestöjen kanssa, ja se perustuu 
opettajan tai rehtorin ehdottomaan kurinpi
toauktoriteettiin sekä koululaisten valaan. 
Tässä hän lupaa olla kunnollinen, kunnioit
taa vanhempiaan sekä olla uskollinen isän
maalleen. 

Kehitys tasa-arvoisuuteen on kasvatuk
sessa kenties johtanut siihen, ettei nuoriso 
ota vanhempien kasvatuksellista auktori
teettia yhtä vakavasti kuin ennen. Monet 
opettajista ja vanhemmista eivät enää puhu 
moraalisista vaihtoehdoista, vaan tyytyvät 
ristiriitoja välttääkseen tiedon ja tottumuk
sen opettamiseen. Sotilaskuriin kasvatetta
essa ovat moraaliset kasvatustavoittet vält
tämättömiä. 

Rauhanajan palvelu 

Heinosen tutk.1muksessa, jossa yleisimpinä 
rikkomuksina käsitellään poissaolo- ja kuu
liaisuusrikkomuksia, todetaan paineen sie
tokyvyn olevan selvästi riippuvainen yksi
lön asuinympäristöstä. Sieto laski yhdenmu
kaistavan paineen madaltuessa. Siviili- ja 
sotilasrikoksilla todetaan olevan lieviä yh
teyksiä. Rikoksentekijää, jonka rikkomus 
saatetaan sotaoikeuden käsittelyyn, on 
useimmissa tapauksissa rangaistu jo siviilis
sä. Tutkittaessa eri aselajien rikkomusti
heyttä ja verrattaessa sitä palveluksen mie
lenkiintoisuuteen todetaan, että jalkaväes
sä, jossa yli puolet tutkituista piti palvelusta 
ikävänä, rikkomusten määrä oli selvästi 
pienin. Eräänä selityksenä voidaan pitää 
muiden aselajien sijoittumista lähinnä kau
punkialueille ja kantahenkilökunnan suorit
tamaa vähäisempää valvontaa. 

Oikea sotilaskuri tyydyttää sotilasyh
teisössä yksilö.n perustarpeista turvallisuu
den tarvetta sekä tarvetta tulla oikeudell!11u
kaisesti kohdelluksi. Esimiehen tehtävänä 
on luoda olosuhteet näiden tarpeiden tyy
dyttämiseksi. Tarkasteltaessa näitä seikkoja 

rinnastetaan yleensä kuri tässä suhteessa 
esimiehen ominaisuuksiin. Kysely 69 :ssä 
tutkittiin asennoitumista puolustuslaitoksen 
piirissä. Varusmiesten keskuudessa suhtau
tuminen puolustuslaitoksen oikeuden
mukaisuuteen todettiin melko neutraaliksi. 
Kantahenkilökunnan käsitys oikeudenmu
kaisuudesta oli jonkin verran ~ositiivisempi. 
Käsitys esimiesten oikeudenmukaisuudesta 
oli samansuuntainen, mutta ankarina piti 
esimiehiään vain vajaa kolmannes. Kurin il
menemisen myönteisenä koki varusmiehis
tä lähes kaksi kolmasosaa. Yleisenä havain
tona voidaan pitää myös sitä, että varus
miespalveluksen suorittamisen jälkeen yksi
kössä ylläpidettyä tiukkaa mutta asiallista 
kuria pidettiin positiivisenä ilmiönä, jopa yl
peyden aiheena. 

Johtopäätöksiä 

Ympäristö, josta varusmiesaines tulee puo
lustusvoimien piiriin ja samalla sotilaskurin 
alueelle, on yhä suvaitsevampaa ja käyttäy
tymisodotuksiltaan väljempää. Toisaalta 
puolustusvoimien olemassaolo eräänä yh
teiskuntamme instituutiona edellyttäisi, että 
sotilaskurin käsite ei saisi olla uusi sinne 
palvelukseen saapuville. Tällainen esikasva
tus ei kuitenkaan korostu nykyisessä kasva
tusjärjestelmässämme. Kurinpitovallan siir
tyminen ylemmille esimiesportaille on lisän
nyt näiden työtaakkaa ja loitontanut heitä 
alaisistaan. Kantahenkilökunnan työaikaa 
säännöstelevät määräykset rajoittavat val
vonnan järjestelyä säännöllisen palvelus
ajan ulkopuolella. Sen seurauksena pitäisi 
valvontaa suorittavien varusmiesesimiesten 
arvovaltaa kohottaa voimakkain toimenpi
tein. Koska sotilaalle asetettu vaatimus ku
rinalaisuuteen kouluttamisesta on tinkimä
tön ja yhtäläinen, vaatii sotilaskuriin koulut
taminen yhä enemmän aikaa ja ponnistuk
sia. Kurin ulottuvuuden tulee olla ajasta ja 
paikasta riippumaton. Kuririkkomusten sa-

manlaisuus eri joukoissa ja alueilla osoittaa 
osaltaan, että sovellettavan kurin ala tulee 
olla suppea. 

ALUEELLISEN PUOLUSTUKSEN SO 
TILASKURILLE ASETTAMIA VAATI 
MUKSIA 

Sota-ajan erikoispiirteistä 

Sota keskeyttää ihmisen pyrkimykset luoda 
itselleen ja perheelleen mahdollisimman suu
ri vapaus, sosiaalinen ja taloudellinen tur
vallisuus. Sodan aikana ilmenee luonnol
lisina reaktioina turvattomuutta, pelkoa ja 
tuskaa. Taisteluolosuhteissa syntyy jänni
tystiloja, jotka yksilökohtaisen sietorajan 
ylitettyään purkautuvat primitiivireak
tioina. Joillakin yksilöillä itsesäilytystarve, 
velvollisuudentuntoa voimakkaampana tar
peena, saattaa purkaantua pakona taistelus
ta. Sotilaskurin tehtävänä tässä tilanteessa 
on velvollisuudentunnon nostaminen vallit
sevaksi. Itsetehostustarve, johon kunnian
ja velvollisuudentunto perustuvat, kannus
taa sotilasta kurin ja muiden sosiaalisten te-

. kijöiden ohella suorittamaan annetun tehtä
vän. Pitkäaikainen paineenalainen toiminta, 
kuten myös tarkoitukseton toimettomuus, 
aiheuttavat jännitystiloja, joiden purkautu
miselle on löydettävä luonnollisia keinoja 
ennen sietorajan ylitystä. Näiden keinojen 
löytämisessä ja käyttämisessä on esimiesten 
henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja psyko 
logisella taidolla ratkaiseva merkitys. 

Johtajuuden tärkein perusta on ihmistun 
temus ja oikea alaisten käsittelytaito. 
Alaisen asemaa luonnehtii toisaalta hänen 
arvonsa ja merkityksensä yksilönä Ja 
toisaalta ryhmän tai joukon jäsenenä. Suo 
malainen sotilas lienee ennen kaikkea ykal 
löllinen sotilas, jonka toimintaa säätelevät 
tietyt luonteenpiirteet. Komplekslalttllna Ja 
kunnianarkana suomalainen on yleenall 
epäluuloinen eikä hänen luottamuk1en11 
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saavuttaminen nopeasti ole esimiehelle help
poa. Kerran menetetty alaisen luottamus on 
vaikea palauttaa. Toiminnoissaan suoma
lainen on itsenäinen eikä yleensä siedä liial
lista holhousta. Itsenäisyyteen pyrkivänä 
hän haluaa pysyä selvillä tilanteesta ja olo
suhteista oivaltaakseen, minkä vuoksi 
hänen saamansa tehtävä on suoritettava. 
Ymmärtäessään tehtävänsä tarkoituksen 
hän on alaisena valmis alistumaan tiuk
kaankin kuriin ja pystyy suuriakin ponnis
tuksia vaativiin suorituksiin, kuten sotiem
me kokemukset osoittavat. Mielipiteiltään 
suomalainen sotilas on hieman jäykkä. Ryh
män jäsenenä hänen yksilölliset ominaisuu
tensa menettävät jossakin määrin merkitys
tään, esimerkiksi hitaasti reagoiva yksilö voi 
kriisitilanteessa olla altis aikaisemmin 
mainituille primitiivireaktioille. 

Sotilaskoulutusjärjestelmässämme koho
taan esimiesasemaan koulutuksen kautta, 
jonka lähtökohdat ovat kaikille samat. Suo
malaista esimiehenä voidaan kuvailla sa
moin luonteenpiirtein kuin alaisen 
ominaisuuksia. Pyrkimys itsenäiseen työs
kentelyyn saattaa joskus jättää alaisten infor
moinnin liian vähäiseksi. Tällöin alaisen tie
tämättömyys tehtävän merkityksestä ko
konaisuuden kannalta aiheuttaa vastarin
taa. Esimerkkejä on melko runsaasti viime 
sotien ajalta, jolloin kokonaistilannetta tie
tämättömät alaiset kuvittelivat jonkin taiste
lutehtävän olevan vain esimiehen kunnian
himon tyydyttämiseksi suoritettu yksi
tyisyritys. 

Toiminta kuolemanvaarassa asettaa joh
tajuuden ankaralle koetukselle. Sotiemme 
kokemukset osoittavat, että ne joukot, jois
sa vallitsi tiukka sotilaskuri, pystyivät sel\tiy
tymään pakokauhutilanteista. Kurin tär
keimpinä ilmenemismuotoina oli tällöin joh
tajien itsekuri ja vastuunrohkeus tarttua ri
peästi alkaviin, yleensä järkytyksistä johtu
viin kurittomuusilmiöihin. Kuria on ylläpi
dettävä tarkoituksenmukaisin keinoin koko 
ajan, sillä yllättävän kriisin tullessa ei sen 
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opettamiseen eikä motivointiin ole enaa 
mahdollisutta. Muodollisella sotilaskoulu
tuksella kurin juurruttamiseksi alaisiin ja 
näin opitulla vaistonvaraisen~. tottelemisella 
on ollut aktiivisen toiminnan ohella rat
kaiseva osuus kriistitilanteen selvittämises
sä. Kurin ylläpitämiseksi on jouduttu näissä 
tilanteissa käyttämään käskynalaista koh
taan jopa väkivaltaa sekä tarpeeksi ko
via rangaistuksia. Kuolemanrangaistuksen 
poistaminen rangaistusseuraamuksista saat
taa johdattaa sotilaan ratkaisuun, jossa pel
ko voittaa velvollisuudentunnon. Esimerk
kinä mainittakoon taistelusta pakeneminen, 
josta aikaisemmin langetettiin kuoleman
rangaistus. Johtaja joutuu näin entistä vai
keampaan asemaan kriisitilanteessa alais
tensa velvollisuudentunnon ylläpitäjänä. 

Alueellisen puolustuksen luonne ja kenttä 

- Nykyisen käsityksen mukaan käydään alu
eellisessa puolustuksessa taisteluja laajalla 
alueella, jolloin selviä rintamalinjoja ei aina 
ole olemassa. Nopeasti etenevin panssaroi
duin joukoin sekä ilmakoukkauksin vihol
linen pystyy yllättäviin painopisteen muu
toksiin. Äkilliset tilanteenvaihtelut ja pitkät
kin siirtymiset vaativat joukon taistelukel
poisuuden ja kossapysymisen säilymiseksi 
hyvää koulutustasoa ja kuria. 

Taistelussa yleisjoukkojen tehtävänä on 
lyödä vihollinen kootuin voimin. 

Paikallisjoukot sensijaan toimivat yleen
sä laajalla alueella hajautettuina. 

Taisteluun jouduttuaan ne ovat ainakin 
osittaih vihollisen selustassa ja jopa sen ryh
mitysten keskellä. Tehtäviä suorittaessaan 
ne toimivat pieninä esastoina, yleensä jouk
kueen tai ryhmän vahvuisina, jolloin yhtey
det ylempään johtajaan ja naapuriin saatta
vat olla pitkänkin aikaa poikki. Paikallistun
temus ja miesten keskinäinen tuttavuus 
lisäävät joukon yhtenäisyyttä. Asevelvol
lisuutensa suorittaneina ja ehkä kertaushar-

joitettuinakin voidaan paikallisjoukkojen 
taistelijoiden katsoa saaneet myös koulu
tuksen sotilaskurin perusteista. 

Kurin luomiseen ja ylläpitoon vaikuttavia 
tekijöitä 

Itsesäilytysvietti ja tietämättömyys toimin
nan tarkoituksesta ovat ne tekijät, jotka 
taistelussa aiheuttavat tehtävän suorituksen 
laiminlyönnin tai muun sotilaskurin vas
taisen toiminnan. Moraali merkitsee yleises
ti käsitettynä joukon henkeä, mutta sillä 
voidaan tarkoittaa ihmisten muodostaman 
ryhmän kykyä ja halua yhteistoimintaan, 
sopeutumista yhteisen päämäärän toteutta
miseen tai dynaamista tasapainosuhdetta 
ihmisten ja sen organisaation välillä, johon 
ne kuuluvat. Joukossa vallitseva hyvä kuri 
on eräs taistelumoraalin parhaita kohottajia 
ja ylläpitäjiä. Korean sodan aikana vangeik
si joutuneista amerikkalaisista sotilaista me
rijalkaväkisotilaat kestivät parhaiten van
keuden aiheuttamat rasitukset sekä vangitsi
joiden käsittelymenetelmät. Tähän on kiis
tatta vaikuttanut merijalkaväessä toteutettu 
kova koulutus ja tiukka kuri, joka säilyi jou
kossa vielä vankeudessakin. Vastakkaisena 
esimerkkinä voidaan mainita kokemukset 
sodissamme kriminaalivangeista kootuista 
joukoista, joissa vallitsi tiukka kuri, mutta 
taisteluun joutuessaan joukon taistelumo
raali luhistui nopeasti. Syynä tähän oli jou
kon koostumus poikkeavista yksilöistä, joil
le kuriin sopeutuminen perustui vain pakot
tamiseen. 

Arvioitaessa paikallisjoukkojemme tais
telumoraalia voidaan tuskin lähteä vertai
luun paremmin koulutettujen, valikoitujen 
sissijoukkojen kanssa. Voidaan kuitenkin 
olettaa, että kotiseutuaan puolustava paikal
listaistelija nähdessään vihollisen aiheutta
man tuhon ja hävityksen on moraaliltaan 
kyllin vahva taistelutehtävän suorittamiseen 
ilman pakottamiseen perustuvan kurin ole-

massaoloa. Vihollinen saattaa pyrkiä siviili
väestöön kohdistuvalla propagandalla, uh
kailulla, jopa terrorilla murtamaan joukko
jen taistelumoraalin. Se saattaa myös sodan 
lakien vastaisesti käyttää alueelle jäänyttä 
siviiliväestöä etenemisensä suojaamisessa, 
jolloin taistelijoiden kurinalaisuus tehtävien 
suorittamisessa joutuu koetukselle. Täl
lainen vihollisen toiminta aiheuttaa todennä
köisesti siviiliväestölle tappioita jo taiste
lun alkuvaiheessa. Siviiliväestön oma
aloitteinen vastarinta on mahdollista, sillä 
kansainvälisten sopimusten mukaan jo
kainen kansalainen on oikeutettu taistele
maan valloittajaa vastaan, jos vain sodan 
lakeja ja tapoja noudatetaan. 

Tehtävän määrityksellä ja käskyn
antotavalla on tärkeä merkitys paikallis
joukkojen toiminnassa erikoisesti silloin, 
kun välittömään ja jatkuvaan johtamiseen 
ei ole mahdollisuutta. Valvonnan mahdotto
muus pakottaa johtajan jättämään suoritus
tavasta osan alaistensa omatoimisuuden va
raan. Käskyistä muodostuu toimintaohjeita. 
Joukon hengestä, moraalista ja sisäisestä 
kurista riippuu sen jälkeen tehtävän tinki
mätön täyttäminen. On selvää, että esimer-

. kiksi erillään muusta joukosta toimivan ryh
mänjohtajan arvovalta perustuu vain ryh
män sisäiseen kuriin ja siihen, että miehet 
hyväksyvät johtajansa. Tehtävän suoritus
tavoista saattaa syntyä keskustelua työryh
mäorganisaation tapaan, vaikka itse tavoite 
onkin tinkimätön. Näissä olosuhteissa soti
laskurin ulkonainen ilmeneminen ja sen pik
kutarkka vaatiminen ei ole ehdottoman tär
keää. Varustuksen erilaisuus ja ehkä sotilas
pukujen puuttuminen kokonaan eivät myös
kään korosta muodollista sotilaskuria. Sen 
sijaan korostuu joukon sisäinen kuri, joka 
ilmenee siten, että yhteyksienkin katkettua 
esimiehen tahto johtaa toimintaa. 

Henkilökohtaiset ystävyyssuhteet sekä 
esimiesten ja alaisten keskinäinen tuntemus 
luovat joukkoon nopeasti yhtenäisen ja hy
vän hengen. Toisaalta liian voimakkaat ys-
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tävyyssiteet saattavat aiheuttaa johtajissa 
hempeämielisyyttä ja tinkimistä tehokkuu
desta vaarallisten tehtävien ollessa kyseessä. 
Samoin vakavien tappioiden aiheuttamat 
järkytykset sekä rikkomusten seuraamusten 
toimeenpano voivat saattaa esimiehen ystä
vyyssuhteet ja velvollisuudentunnon vaike
aan ristiriitaan. Näitä haittoja on pyrittävä 
ennalta ehkäisemään kouluttamalla ja valit
semalla miehet huolellisesti tehtäviinsä. 

Puolustusvoimissamme ei anneta nyky
ään ideologista kasvatusta samalla tavoin 
kuin monissa muissa valtioissa. Vallitseva 
poliittinen järjestelmämme ei ole määritellyt 
selväpiirteistä ja niin yksinkertaista puolus
tusideologiaa, jota pystyttäsiin alimmallakin 
koulutustasolla tehokkaasti käyttämään ku
rin kasvattamisessa. Vetoamalla alaisten 
korkeimpiin henkisiin tarpeisiin kuten isän
maahan, vapauteen, kotiin, uskontoon, pe
rinteisiin ja velvollisuudentuntoon, on vaike
aa saavuttaa nykyisin sitä tavoitetta mihin 
pyritään. Siihen vaikuttaa osaltaan yhteis
kunnassamme tapahtuva vastakkaisten tar
peiden ja ihanteiden voimaperäinen esittely. 

Paikallisjoukkojen koulutuksen tapahtu
essa pääosin kertausharjoituksissa voidaan 
tässä vaiheessa tukea johtajien toimintaa ja 
kurin ylläpitoa sijoittamalla taisteluryhmiin 
henkisesti voimakkaita ja tehtävään moti
voituja yksilöitä. Vietnamin sodan koke
muksista tehdyn tutkimuksen mukaan Viet
kongin sissijoukot eivät uskoneet rangais
tuksen merkitykseen. Hairahtanut sotilas 
otettiin solukohtaiseen opetukseen ja täten 
ohjattiin takaisin kurinalaisuuteen. Voidaan 
olettaa, että paikallisjoukkojemme toimin
nassa lievimpien rikkomusten seuraamuksil
la ei ole kurin ylläpidon kannalta merkittä
vää vaikutusta. Sen sijaan joukon toimintaa 
vaikeuttavat rikokset ja lainvastaisuudet on 
käsiteltävä taistelutilanteen ja lain vaatimal
la ankaruudella. 

Johtopäätöksiä 
Sotakokemukset osoittavat, että vain ne 
joukot, joissa vallitsee hyvä sotilaskuri, pys-
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tyvät suorittamaan tehtävänsä vaikeissa 
olosuhteissa. Velvollisuudentunnoltaan hei
kompia yksilöitä varten on kurin ylläpitä
miseksi oltava olemassa riittävän ankarat 
seuraamukset. Taistelukentän kuvan ja alu
eellisen puolustuksen toimintatapojen mu
kaisesti on rasitusta kestävien ja kuriin so
peutuvien yksilöiden valinta taisteleviin 
joukkoihin yhä tärkeämpää. Taistelun ku
vaan kuuluu vihollisen olemassaolo omassa 
sivustassa ja selustassa, jolloin joukon on 
säilytettävä kurinalaisuutensa ja taistelukel
poisuutensa. Erityisesti paikallisjoukkojen 
toiminnassa tblee motivoinnilla ja toiminta
ohjeen luonteisella tehtävänannolla omatoi
misuuden ja sisältäpäin syntyvän kurin ke
hittämiseksi olla voimakas painotus jopa 
muodollisen sotilaskurin kustannuksella. 

YHDISTELMÄ 

Sotilaskoulutuksen päämääränä on luoda 
joukko, joka selviytyy sille annetuista tehtä
vistä sodan olosuhteissa. Kuri on sotilas
organisaation eräs perustekijä. Yksilö
päällikkyys ja johtajan vastuu tehtävän suo
rittamisesta sekä alaisistaan tulevat säily
mään sotilasjohtajuudessa. Tämän vuoksi 
koulutettaville on entistä tehokkaammin sel
vitettävä johtamistapojen erot. Heille on pe
rusteltava sotilasjohtajuuden autoritääriset 
piirteet sekä niihin liittyvä vallankäyttö ja 
vastuu. Oikealla alaisten käsittelyllä ja teh
tävien motivoinnilla saadaan yleensä jou
kosta kuri syntymään sisältäpäin ilman pa
kotteita. Näin tarkasteltuna kurikysymys 
on itse asiassa johtajuuskysymys. 

Nykyaikaiset ilmiöt, kuten yksilön va
pauden korostaminen, ovat tunkeutumassa 
puolustusvoimien piiriin. Sodan olosuhteis
sa ne ovat haitaksi joukon toimintakyvylle. 
Jo siinä vaiheessa kun joukkoa koulutetaan 

sotilaskuriin on koulutettaville selvitettävä, 
ettei kuri ole ajasta ja paikasta riippuvainen. 
Kansamme luonteenominaisuuksien perus
teella sotilaskurin toteuttaminen suppea
alaisena johtaa parhaaseen tulokseen. 

Alueellista puolustusta toteutettaessa ja 
erikoisesti paikallisjoukkojen toiminnassa 
on käytettävä nykyajan eri johtamismenet
telyjen ja psykologian keinoja. Näiden en
nakkoluuloton hyväksikäyttö puutteellisen 
varustuksen ja lyhyen koulutusajan vasta
painona on omiaan kohottamaan oma-aloit
teisuutta ja vastuuntuntoa tehtävien suori
tuksessa. Tähän päämäärään pyrittäessä on 
uskallettava joskus tinkiä muodollisen soti
laskurin vaatimuksista. 

Nykyisin yhteiskunnassamme vallitseva 
asennekasvatus ja auktoriteettien väheksy
minen eivät ole suinkaan helpottamassa 
sotilaskurin omaksumista. Tulevaisuuden 
sota kaikkine seuraamuksineen tulee kuiten
kin koskettamaan koko yhteiskuntaa. 

Muutaman vuoden kuluttua on käytös
sämme jo kokemuksia asevelvollisista ikä
luokista, jotka ovat läpikäyneet sekä vasta 
uudistetun koulujärjestelmämme että uusitun 
kurinpitosäännöstön mukaisen varusmies
palvelun. Näitä kokemuksia tarkasteltaessa 
saattaa kysymys siitä, mitä vaatimuksia so
tilaskuriin sopeuttaminen asettaa nykyajan 
yhteiskuntamme kasvatusjärjestelmälle, olla 
laajemmankin pohdiskelun arvoinen. 
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Vihtavuoren tarkat 
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Tarkka silmä, tarkka käsi ja tarkka 
patruuna takaavat hyvän tuloksen 
metsällä ja radalla. Vihtavuori 
valmistaa haulikonpatruunoita 
tarkkuustyönä, alusta loppuun 
ruudista ja nallista lähtien. 
Patruunan korkeaa tasoa valvotaan 
jatkuvasti laboratoriossa ja 
koeampumaradalla. 

METSÄSTYSPATRUUNAT KIEKKOPATRUUNAT 
Vihl.rruori Roy•I Viht,c,uori Trap PC SPKl•I 
Vlhtawor1 Royal Muowi Vlhl8wuof1 Trap 
YihWIVOt'f Royal Jggnum Vlhlewuort S..Nt Sptc'-1 
Vlh\aworl Melao VlhtNHMf SkNt 
Vlh\t'Nort Muataruutl 

HAULIEN NUMEROT JA LÅPIMITAT 
N:o 1 7112 7 5 4 3 2 1 BB 

---

Majuri Touko Rissanen 

KV ANTIT ATIIVIS.TEN MENETELMIEN 

HYVÄKSIKÄYTTÖ JOHTAMISESSA 

1. Yleistä 

Puolustusvoimien, kuten minkä tahansa or
ganisaation, jokapäiväisten toimintojen 
johtamisessa on pohjimmiltaan ~ysymys re
surssien "pyörittämisestä". Näitä resursseja 
ovat ihmisvoimavarat, raha, materi
aali ja erilaiset palvelukset. Resurssien 
"pyörittämistä" tarkoittaa myös englannin
kielinen termi management, joka on sel
laisenaan omaksuttu johtamisen terminolo
giaan. 

Eriasteisissa johtajatehtävissä, niin esi
kunnissa kuin joukoissa, toimivat upseerit 
ovat kaikki enemmän tai vähemmän oman 
toimialansa "managereja". Tästä syystä tu
lisi jokaisen upseerin tuntea riittävästi johta
misen keinoja, joihin kuuluvat mm. 
operaatio- ja systeemianalyyttiset (ORSA) 
nk kvantitatiiviset menetelmät. Niiden avul
la voidaan toimintoja suunnitella ja johtaa 
yhä tehokkaammin ja taloudellisemmin. 
Näiden keinojen hyväksikäyttö on käynyt 
tärkeäksi myös siitä syystä, että viime vuo
sina puolustusvoimien tehtävät ja toiminnat 
ovat jatkuvasti kasvaneet kun samanai
kaisesti taloudelliset resurssit eli määrärahat 
ovat jääneet jälkeen. Toisin sanoen lisään
tyneet velvoitteet on ollut pakko saavuttaa 
suhteellisesti ottaen yhä pienemmillä talou
dellisilla resursseilla. 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on sel
vittää helppotajuisten esimerkkien avulla: 
- mitä kvantitatiivisia menetelmiä on käy

tettävissä, 
- miten niitä käytetään ja ennenkaikkea 
- millaisia tuloksia niistä saadaan erilais-

ten johtamisongelmien ratkaisemisessa. 
Niille joille aihe tuo mieleen peloittavia 

matemaattisia mielikuvia, sanottakoon heti 

alkuun lohdutukseksi, että esitettävien 
menetelmien ymmärtäminen ei vaadi suin
kaan korkeamman asteen matematiikan 
hallitsemista, vaan pikemminkin loogista 
"talonpoikaisjärkeä". Kirjoitus perustuu 
pääosin USA:n Command and General 
Staff College'ssa luennoituun management
kurssiin. 

2. Johtamisprosessi 

Management kuuluu johtajuuden ohella 
johtamisen työkaluihin (kuva 1). Ko
mentaja käyttää johtajuuttaan motivoi
dakseen ja vaikuttaakseen ihmisvoima
varoihin. Samanaikaisesti hän johtaa 
kaikkia resurssejaan (management) saa
vuttaakseen asetetun päämäärän. 
Management-prosessi sisältää seuraavat 
vaiheet: 
suunnittelu 
organisointi 
koordinointi 
käskytys ja 
valvonta 
Suunnittelu on luova vaihe, jossa määri

tellään mitä, miksi, missä, miten ja 
milloin on tehtävä sekä kuka on vastuus
sa tehtävän suorittamisesta. Suunnittelu to
teutetaan 3:ssa eri vaiheessa seuraavasti: 
1) Määritellään tavoitteet 
2) Arvioidaan tilannetta tavoitteiden ja re

surssien pohjalta, etsitään vaihtoehtoja ja 
tehdään päätös toteutettavasta vaihtoeh
dosta 

3) Laaditaan suunnitelma päätöksen to
teuttamiseksi. 

Suunnittelua seuraa organisointi, jota 
voidaan kuvata myös 3:lla askeleella: 
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JOHTAMISEN ELEMENTIT 

Johtaja 

vaikuttaminen 

käskyvalta 
vastuu 

suunnittelu 
organisointi 
koordinointi 
käskytys 

Resurssit - valvonta 

ihmiset 
raha 
materiaali 

Tavoite 

Kuva 

1) Määritellään tehtävät 
2) Muodostetaan organisaation rakenne 
3) Allokoidaan eli jaetaan resurssit. 

Organisaatio määrittelee toiminnalliset 
vastuualueet ja organisaation sisäiset johto
suhteet. 

Koordinointi tarkoittaa organisaation eri 
osien välistä kommunikointia, jolla tehtävän 
toteuttamiseksi tarvittavat suunnitelmat, 
käskyt ja ohjeet pyritään saattamaan sopu
sointuun keskenään. 

Käskytys on oleellinen askel valmiste
lun ja toteutuksen välillä. Kun suunnitel
mat on laadittu, organisaatio muodostettu, 
henkilöstö määrätty, välineistö (varustus) 
hankittu ja koordinointi tapahtunut jaetaan 
käskyt päätöksen toteuttamiseksi. 

Valvonta on viimeinen, mutta ei merki
tykseltään vähäisin vaihe johtamisprosessis
sa. Se sisältää 3 askelta: 
1) Luodaan standardit (mittapuut) 
2) Verrataan saatuja tuloksia standardeihin 
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3) Ryhdytään tarvittaviin korjaustoimenpi
teisiin 
Askelta 3 voidaan osuvasti nimittää ter

millä "takaisinkytkentä" (feedback). 
Kvantitatiivisia menetelmiä käytetään lä

hinnä toiminnan suunnitteluvaiheessa etsit
täessä vaihtoehtoja ja optimiratkaisuja sekä 
toiminnan toteutusvaiheessa (valvonnassa) 
analysoitaessa tuloksia ja harkittaessa uusia 
vaihtoehtoja. 

Kvantitatiivisten menetelmien avulla py
ritään antamaan päätöksentekijälle enem
män pätevää informaatiota ja ob
jektiiviseen päättelyyn nojautuvia vaihtoeh
toja parhaan mahdollisen päätöksen saavut
tamiseksi (kuva 2). Kvantitatiivisen päätte
lyn avulla päätöksentekijä saa luotettavam
pia perusteita päätöksenteolle kuin subjek
tiivisen "minusta tuntuu" -päättelyn avulla. 
Kvantitatiivinen päättely ei pyri kuitenkaan 
korvaamaan päätöksentekijän omaa arvos
telukykyä vaan olemaan sen tukena. Lisäksi 

päätöksentekijän tulee ottaa avuksi oma ko
kemuksiinsa ja ominaisuuksiinsa perustuva 
arvostelukykynsä päätöstä tehdessään. 

K vantitatiivisille menetelmille on luon
teenomaista konkreettisten lukujen ja mitta
suureiden hyväksikäyttö. Menetelmät eivät 
pyri kuitenkaan kvantifioimaan eli ilmaise
maan lukujen avulla sellaista, joka ei ole 

kvantitoitavissa, vaan yksinkertaisesti etsi
mään keinoja sellaisten tekijöiden mittaa
miseksi, joita aikaisemmin on pidetty mit
taamattomina. Luonnollisesti päätöksente
kijän tulee päätöstä tehdessään ottaa huo
mioon myös sellaiset tekijät, joita ei voida il
maista konkreettisten lukujen avulla 

Kvantitatiivinen päättely päätöksentekoprosessissa H 
A 

Päätös- K vantitatii- Hyödyn Optimi 
tilanteet viset menet. mitta 

Determinis- Markkoja, Suurin 
Varmuus tiset mallit tehokkuus, "Payott" 

työaika, 
fyysiset Objektiivi-
hyödyt Suunn. 

Riski set toden- sidottu 
näköisyys- arvo 
mallit 
Subjektii- Optimi 

Epävar- viset toden- strategia 
muus näköisyys- (minimax, 

mallit maximin) 

Kuva 2. 

Tekniikka 

Todennä-
köisyydet, 
tilastot, 
kustannus-
analyysi, kvantitatiivi-

lineaarinen nen päättely 
ohjelmointi, 
Pert-tek-
niikka, 
regressiosa-
nalyysi, 
simulointi 

R 
K 
I 
N 
T 
A 

Joh-
taja 

I 
N 
T 
u 
I 
T 
I 
0 

Päätös 

3. KVANTITATIIVISET MENETELMÄT taan, että maapallon ympäri on rakennettu 
maakaapeli, josta halutaan kuitenkin tehdä 
ilmakaapeli eli nosfaa se joka paikasta il
maan metrin korkeudelle. Herää ongelma 
paljonko lisää kaapelia tarvitaan tähän -
10 km, 100 km vai l 000 km? 

3.1. Malleista 

Todellisuutta ja sen ilmiöitä selittäviä keino
ja kutsutaan malleiksi. 

Malleja on 3 eri lajia: 
- lkoninen (esim. tiekartta) 
- Analoginen (esim. lämpömittari) ja 
- Symbolinen (esim. tietokoneohjelma ja 
ympyrän kehän kaava A = 2 1T r). 

Kvantitatiiviset menetelmät sisältävät 
malleja, joiden avulla ilmiöt ja toimintapro
sessit pyritään konkretisoimaan sekä anta
maan eksaktia tietoa luulon sijasta. Seuraa
va esimerkki havainnollistaa tätä. Olete-

Tutkitaanpa asiaa mallin avulla. Maapal
lon kehän pituus voidaan ilmaista ympyrän 
kehän kaavalla (mallilla) A1 = 21( r, jossa 
r = maapallon säde. 

Kun kaapelia nostetaan I metrin verran 
on uusi kehän pituus (A2) = 21J' (r + 1), 
Kysymys on kehien A1 ja A2 välisestä 
erosta eli A2 - A1 = 2 'If r - 27T(r+ I) 
= 2 1T • 1 m = 6,28 m. Kaapelia tarvitaan 
lisää vain 6,28 m, mikä on hämmästyttävä 
tulos useille meistä. Esimerkki osoittaa mi· 
ten helposti ihmisen intuitio (minusta 
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tuntuu- -) voi pettää. Tästä syystä johta
misessa ja päätöksenteossa tarvitaan kvan
titatiivisia "aseita". 

Jatkossa tarkastellaan esimerkkien avulla 
seuraavia kvantitatiivisia menetelmiä: 

Kustannusanalyysi 
Päätösmatriisi ja päätöspuu 
Lineaarinen ohjelmointi sekä 
PER T-menetelmä. 

3.2. Kustannusanalyysi 

Kustannusanalyysin avulla pyritään valitse
maan se vaihtoehto, joka on kustannuksil
taan pienin ja silti tehokkuusvaatimukset 
täyttävä. Kustannusanalyysi jaetaan 

kustannushyötyanalyysiin, jossa tutki
taan yhden vaihtoehdon hyötyä ja kus
tannuksia sekä 
kustannustehokkuusanalyysiin, jossa 
verrataan kahden tai useamman vaihto
ehdon hyötyjä ja kustannuksia. 
Jos vaihtoehdot ovat hyödyiltään saman

veroisia valitaan luonnollisesti kustannuksil
taan alhaisin vaihtoehto. Jos taas kustan
nukset ovat samansuuruiset valitaan hyö
dyiltään paras vaihtoehto. 
· Kustannuksiin tulee laskea järjestelmän 

elinaikana kaikki kyseeseen tulevat kustan-
nukset. Näihin (life cycle-) kustannuksiin 

luetaan 
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Tutkimus- ja kehittämismenot 
Hankintakustannukset, joihin on luetta
va myös hankittavan järjestelmän käyt-

Kustannus-
Vuosi Diskon!-

tekijä tokerroin 

Hankintamenot 1 .954 
Käyttö- ja 1 .954 
kunnossapito- 2 .867 
menot 3 .788 

4 .717 
5 .652 
6 .592 

Yhteensä 

töönoton vaatimat rakennusinvestoinnit, 
henkilöstökoulutus- ja perusvaraosa

menot sekä 
- Käyttö- ja ylläpitomenot, jotka jatku

vat läpi systeemin eliniän. 
Tarkastellaan kustannusanalyysia seu

raavan esimerkin avulla. 
Puolustusvoimien hankintaohjelmaan 

kuuluu vuonna 1976-80 maastokuorma
auton hankinta. Tarjouspyyntöjen perus
teella on päädytty 2 vaihtoehtoon A ja B, 
joista on seuraavat tiedot: 

A ja B ovat ominaisuuksiltaan tasave
roisia ja niiden elinikä on 6 vuotta. 
A:n hankintamenot ovat 42.5 ja B:n 
hankintamenot 40.0 mmk. 
Käyttö- ja kunnossapitomenot ovat A: 
lla 5 mmk kunakin 3 :na ensimmäisenä 
vuonna ja 10 mmk 3 :na viimeisenä 
vuonna. Vastaavasti B:n menot ovat 10 
mmk 3 :na ensimmäisenä vuotena ja 5 
mmk 3 :na viimeisenä vuotena. 
Kummanko vaihtoehdon valitsisit? 
Kustannusvertailun mahdollistamiseksi 

kustannusanalyysissä käytetään nk nykyar
vo eli diskonttotekniikkaa, jossa tulevaisuu
den kustannukset saatetaan nykyarvoon 
diskonttotekijän avulla. Esim 10 mmk 3 
vuoden kulu~ua vastaa nykyarvoltaan 5,6 
mmk 10 % diskonttokorolla. Toisin sanoen 
6 mmk kasvaa JO mmk :an 6 vuodessa 10 % 
korolla. 

Edellä oleva ongelma voidaan nyt pukea 
seuraavan taulukon muotoon: 

' A B 
Kust. Disk. arvo Kust. Disk. arvo 
(mmk) (mmk) (mmk) (mmk) 

42,5 40,6 40,0 38,2 
5,0 4,8 10,0 9,5 
5,0 4,3 10,0 8,7 
5,0 3,9 10,0 7,9 

10,0 7,2 5,0 3,6 
10,0 6,5 5,0 3,2 
10,0 5·,9 5,0 3,0 

87,5 73,2 85,0 74,0 

Havaitaan, että kuorma-auto A on talou
dellisesti edullisempi kuin B huolimatta kor
keammasta hankintahinnasta. Näin ollen 
tulisi valita A, mikälki rahoitusresurssit sal
livat 2,5 mmk:n lisätarpeen 1976. On huo
mattava, että oheisessa esimerkissä ei tar
kasteltu kehittämis- ja tutkimusmenoja, 
koska kuorma-autot olivat jo valmiiksi kehi
tettyjä. 

Tutkimusmenoja tarkasteltaessa on huo
mattava, että jo uhrattuja menoja ei tule 
sisällyttää kustannusanalyysiin vaan aino
astaan tulevaisuudessa kyseeseen tulevat 
menot, joilla on relevantti merkitys päätöstä 
tehtäessä. 

Kustannusanalyysi on käyttökelpoinen 
mm. haettaessa vastausta seuraaviin ongel
miin: 
- Valmistaako vai ostaako vai vuokratako 

järjestelmä? 
Korjatako järjestelmä tai sen osa vai 
korvatako se uudella? 
Käyttääkö sotilashenkilöstöä vai siviili
henkilöstöä tiettyyn tehtävään? 
Käyttääkö ihmisvoimaa vai koneita? 

RED 

Kaivaut. 

= f1 

sirpale = bl 10 
BLUE napalm = b, 16 

seka-aseistus = b, 18 
todennäköisyys 0.6 

Huomioonottaen myös RED:n joukko
jen jakautuminen eri suojautumistiloihin 
saadaan kullekin BLUE:n aseistusvaihto
ehdolle odotetut kokonaistappiot (esim 
sirpalekranaateille 0.6 x 10 + 0.3 x 17 
+ 0.1 x 36 = 14. 7). Lopuksi valitaan se 
aseistusvaihtoehto, joka tuottaa suurimmat 
kokonaistappiot. Ratkaisu esimerkissämme 
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3.3 Päätösmatriisi ja päätöspuu 

Päätösmatriisin ja -puun avulla voidaan pel
kistetysti ja havainnollisesti esittää suuri 
joukko vaihtoehtoja ja ratkaista niistä paras 
mahdollinen. 

Tarkastellaan päätösmatriisia seuraavan 
esimerkin avulla.Oletetaan kaksi sotivaa 
maata BLUE ja RED. BLUE:n tarkoituk
sena on suorittaa laivueen lentorynnäköinti 
RED :n joukkoja vastaan. Tiedetään, että 
sirpalepommit tuottavat RED:lle 10, 17 tai 
36 prosentin tappiot riippuen siitä onko 
RED kaivautunut, suojautunut rakennuk
siin tai suojaton. Napalm-pommilla saavu
tetaan vastaavasti 16, 23 ja 25 prosentin 
tappiot. Sirpale- ja napalm-pommien seka
aseistus tuottaa 18, 18 ja 23 prosentin tap
piot. BLUE:n tiedustelutiedot osoittavat 
lisäksi, että RED :n joukoista on hyökkäys
hetkellä 60 % poteroissa kaivautuneina, 30 
% rakennusten sisällä ja 10 % suojatto
mina. 

Mikä aseistusvaihtoehto BLUE:n tulisi 
valita, jotta lentorynnäkkö tuottaisi RED :lie 
mahdollisimman suuret kokonaistappiot? 

Ongelman ratkaisemiseksi rakennamme 
ylläolevista tiedoista seuraavan päätösmat
riisin: 

Rak:ssa Suojaton Kokonaistappiot 

= Tz = T3 

17 36 14,7 
23 25 19,0 RATKAIS U 

18 23 18.5 
0.3 0.1 

on napalm-vaihtoehto (b2), joka tuottaa to
dennäköisesti 19 prosentin tappiot RED:lle. 

BLUE:n aseistusvaihtoehtoja (b1, b2, b3) 

ja RED:n suojautumisasteita (r1, r2, r3) ni
mitetään strategioiksi ja saatua tulosta 
suurimmaksi odotetuksi arvoksi. Ongelma 
voidaan havainnollistaa ja ratkaista myös 
nk päätöspuun avulla: 
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D = päätöstilanne 

0 = vaihtoehto 

14,7 

Päätöspuu rakennetaan ja ratkaistaan 
seuraavasti: 

Rakennetaan puun oksat eli kyseeseen 
tulevat vaihtoehdot 
Määritellään tuotos (pay-ofl) kullekin 
oksalle (esim pay-off (b1, r1) = 10) 
Määritellään todennäköisyydet kaikille 
oksille 
Lasketaan odotettu arvo kaikille vaihto
ehdoille tuotoksen ja ao todennäköisyy
den avulla 
Valitaan vaihtoehto, joka antaa suurim
man odotetun arvon. 

3.4. Lineaarinen ohjelmointi 

Lineaarinen ohjelmointi (Linear Pro
gramming = LP) on ehkä eniten käytetty 
kvantitatiivinen menetelmä. Tarkastellaan 
tämän menetelmän hyväksikäyttöä seuraa
van· esimerkin avulla, joka ei suoranaisesti 
liity sotilaalliseen probleemakenttään, mutta 
antaa silti hyvän kuvan, mistä tässä mene
telmässä on kysymys. 

Olettakaamme, että yrittäjä haluaa val
mistaa kahta tuotetta - viskiä (A) ja vod
kaa (B). Tuotantokapasiteettirajoituksista 
johtuen viskiä ja vodkaa voidaan valmistaa 
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korkeintaan 1 000 pulloa viikossa. Tuotan
tokustannukset ovat viskipulloa kohti 3 mk 
ja 2 mk vodkapullolta. Budjetissa on varat
tu varoja tuotantoon 2 400 mk viikkoa koh
ti. Katetuotanto on vastaavasti 40 mk viski
pullolta ja 30 mk vodkapullolta. Yrittäjä on 
joutunut ylitsepääsemättömältä tuntuvan 
ongelman eteen: Paljonko tulisi valmistaa 
viskiä ja paljonko vodkaa em rajoitusten 
puitteissa, jotta yrittäjä saisi suurimman 
mahdollisen voiton tuotteistaan? 

Yrittäjän palkkaama operaatio-
analyytikko ryhtyy rakentamaan ongelmas
ta LP-mallia seuraavasti: 
1) Määritellään päätösmuuttajat (tuntemat

tomat), jotka tässä esimerkissä ovat 
viski- ja vodkapullojen lukumäärät A ja 
B 

2) Kehitetään kohdefunktio, joka ilmaisee 
tuntemattomien avulla saavutettavan 
hyödyn suuruuden eli esimerkissämme 
saavutettavan voiton = 40A + 30B 

3) Kirjoitetaan rajoitusyhtälöt resursseille 
eli tuotantokapasiteetille (pulloja) A + B 
= I 000 ja rahoitukselle (mk) 3A + 2B 
= 2 400 

Esimerkkimallimme voidaan nyt pukea 
seuraavaan matriisinmuotoon: 

VISKI vodka 

A B 
A + B 

3A + 28 
40A + 308 

A 

Tämän jälkeen malli voidaan ratkaista 
yleensä tietokoneen avulla, joka antaa tässä 
esimerkissä tulokseksi 

viskiä (A) = 400 pulloa 
vodkaa (B) = 600 pulloa 

Sijoittamalla em päätösmuuttajan arvot 
resurssiyhtälöihin ( I) ja (2) havaitaan, että 
tuotantokapasiteetti ja rahoitusresurssit tu
levat tarkoin käytettyä. Paljonko yrittäjä 
sitten "tienaa" viikossa? Sijoittamalla pää
tösmuuttajan arvot kohdefunktioon (3) saa
daan tuotoksi 34 000 mk. Voitto on viikos
sa näin ollen 34 000-2 400 mk = 31 600 
mk, jota yrittäjä pitää sangen tyydyttävänä. 
Mikäli yrittäjä olisi halunnut valmistaa vain 
viskiä, jonka katetuotanto tuntui houkutte
levalta, eivät rahoitusresurssit olisi enää riit
täneet (tarve olisi ollut 3 000 mk). 

LP-malli on käyttökelpoinen mm seuraa-
vissa ongelmissa: 

Joukkojen kokoonpanojen määrittä
minen (organisaatiotarkistwkset) 
Puolustusvoimien tehtaitten ja varikoi
den tuotannon suunnittelu sekä 
Kuljetusresurssien käytön suunnittelu 
mm lkp-ongelmissa. 
Monissa ongelmissa haetaan ratkaisua 

myös minimoimalla kohdefunktio,jonka 
mittayksikkö voi olla aika, työpanos tai 
kustannus. 

3.5 PERT-menetelmä 

PER T-menetelmä (Program Evaluation and 
Review Technique) on keino, jonka avulla 

Resurssirajoitukset 

!>.1000 (tuotantokap.) 

~2400 (rahoitus) 

= max (kohdefunktio) 

2 0 (ei negatiivisuusehdot) 

B~ 0 (ei negatiivisuusehdot) 

voidaan suunnitella toimintaprosessi, määri
tellä sen kesto, kustannukset ja kriittiset 
osatehtävät. Lisäksi johtamisprosessin 
valvontavaiheessa PERT:n avulla voidaan 
seurata ohjelman toteutumista (aika, kus
tannukset ja työpanos). PERT-menetelmä, 
kuten muutkin ORSA-menetelmät, on ver
raten nuori. Sitä käytettiin ensimmäisen ker
ran Polaris-ohjuksen kehittämisprojektissa 
ja sen väitetään lyhentäneen projektia mer
kittävästi. 

Toteutettava projekti esitetään PER T
menetelmässä lohko- tai nuoliverkkona, 
joka havainnollisesti osoittaa kaikki projek
tin tehtävät (vaiheet) ja niiden keskinäisen 
riippuvuuden. Tämä graafinen malli auttaa 
päätöksentekijää analysoimaan vaatimuk
sia ja suunnittelemaan tehtävien järjestystä 
siten, että ohjelma voidaan toteuttaa mini
miajassa pienin mahdollisin kustannuksin. 
Tarkastelkaamme PERT-vetkon käyttö
mahdollisuuksia seuraavan yksinkertaisen 
esimerkin avulla. 

Panssarivaunua varten on kehitettävä 
uusi torni ja sen tykki. Huolellisen analy
soinnin jälkeen todetaan, että tornin ja sen 
tykin kehittäminen vaatii seuraavat vaiheet 
todennäköisine aikoineen: 

Tutkimus (A) 60 vrk 
Tornin kehittäminen (B) 60 vrk 
Tykin kehittäminen (C) 80 vrk 
Tornin mallin valmistaminen (D) 50 vrk 
Tykin mallin valmistaminen(E) 60 vrk 
Tornin parantaminen (F) 30 vrk 
Tykin parantaminen (G) 20 vrk 
Kokeilut (H) 30 vrk 
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Tuotantoyksikön johtaja tarvitsee vas
taukset seuraaviin kysymyksiin : 
1) Mikä on projektin minimikesto? 
2) Mitkä ovat kustannukset, kun yhden 

päivän hinnaksi lasketaan 1 000 mk? 
3) Mitkä vaiheet kehittämisessä ovat kriit

tisiä, joiden seuraamiseen tulisi kiinnit
tää erityistä huomiota ohjelmaa toteutet
taessa? 

Systeemianalyytikko ryhtyi rakentamaan 
kehittämisprojektista nuoliverkko-mallia. 
Puntaroidessaan eri vaiheita ja niiden ajoit
tamista toisiinsa nähden systeemianalyytik
ko haki vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1) Mitä on tehtävä ennen kuin tietty vaihe 
voidaan aloittaa? 

2) Mitä voidaan tehdä samanaikaisesti? 
3) Mitä seuraa välittömästi ao tehtävän 

suorittamisen jälkeen? 

Puntaroinnin tuloksena syntyi seuraava 
nuoliverkko (kuva 3). 

Nuoliverkossa kiinnittyy huomio siihen, 
että tehtävää F (tornin parantaminen) ei 
voida aloittaa ennen kuin tehtävä E (tykin 
mallin rakentaminen) on myös suoritettu. 
Tämä riippuvuus on ilmaistu katkonuolella, 

Panssarivaunun tornin ja sen tykin kehittäminen 
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tehtävä (A) ja sen kesto (60) 
valetehtävä (kesto= O) 

tehtävä (A) alku ( 1) ja lopputapah
tumineen (2) 

tehtävän (D) aikaisin (120) ja 
viimeisin ( 150) aloittamishetki 

= 260 vrk 
tehtävät A-C-E-F- H 
260xl 000 mk=260 000 mk 

Kuva 3. 

260 

jota nimitetään valetehtäväksi. Lopuksi 
analyytikko suoritti vaiheiden kestoaikojen 
perusteella aikalaskelmat (kokonaiskesto, 
tehtävien aloittamishetket) huomioon
ottaen, että 
- tehtävä voi alkaa aikaisintaan vasta sen 

jälkeen, kun viimeisinkin sitä edeltävä 
tehtävä on päättynyt 
tehtävän on alettava viimeisintään niin, 
että se ei myöhästytä ohjelman toteutu
mista. 
Ne tehtävät, joiden aikaisemmas&a ja 

myöhäisemmässä alkamishetkessä ei ole 
mitään "pelivaraa" ts hetket ovat samat, 
muodostavat kriittisen polun. Esimerkis
sämme saadaan kriittiseksi poluksi tehtävät 
A - C - E - F - H, kokonaiskestoksi 260 
vrk ja rahoitustarpeeksi 26 000 mk. 

Mikäli tuotantoyksikön johtaja haluaa 
kehitystyön valmiiksi nopeammin esim. 
kuukautta aikaisemmin eli 230 vrk;ssa on 
kriittisen polun tehtävien suorittamista py
rittävä nopeuttamaan vastaavasti esim. 
lisäämällä työresursseja. 

PERT-menetelmää voidaan käyttää te
hokkaasti mm seuraavien ohjelmien suun
nittelussa ja toteuttamisessa: 

Hankintaprojektit 
- Kertaus- ja sotaharjoitukset 

- Rakennusprojektit sekä 
- Sotilaalliset operaatiot (esim ylimeno-

hyökkäys). 
Viime mainitusta voidaan mainita myös 

esimerkkinä amerikkalaisen divisioonan ly
hyt operaatio· Kambodshaan 1970. Tämä 
operaatio suunniteltiin PER T-menetelmää 
käyttäen ja jo suunnitteluvaiheessa voitiin 
todeta operaation "pullonkaulat", joihin 
osattiin ajoissa kiinnittää riittävästi huomio
ta. 

4. Päätäntä 

Tämä kirjoitus on kyennyt kuvaamaan vain 
osan ORSA:n kvantitatiivisista tutkimus
menetelmistä, joiden hyväksikäyttö on 
yleistymässä myös puolustusvoimien johta
misessa. 

Itse asiassa niistä on jo tullut "aseita", 
joiden avulla puolustusvoimien tehtäviä ja 
toimintoja voidaan hoitaa tehokkaammin ja 
toivottavasti myös vähemmin kustannuksin. 

Menetelmien hyväksikäytön edellytyk
senä kuitenkin on, että johtajatehtävissä toi
mivat oivaltavat kvantitatiivisten menetel
mien tarjoamat mahdollisuudet johtamisen 
apuvälineinä. 

TÄYSOSUMATYOTÄ LAPUALAISILLA 

[g Lapuan Patruunatehdas 
62100 Lapua 
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Käyttötili. · 
Pankki mukana 24 tuntia 

vuorokaudessa 
HOP:n käyttöshekki on verrattoman kätevä liikkuvalle 
menevälle ihmiselle. 
Olette aina maksuvalmis, vaikka Teillä ei olisikaan kä
teistä mukana. 
Olette maksuvalmis vaikka suorittaisitte ostoksia mihin 
kellonaikaan tahansa. 
Olette maksuvalmis myös viikonloppuisin. 
Olette maksuvalmis myymälöissä, kahviloissa ja ravin
toloissa, baareissa, huoltoasemilla, taksilla ajaessanne. 
Olette aina maksuvalmis. 24 tuntia vuorokaudessa. 
Ja käyttötilin edut voitte yhdistää myös palkkatiliinne. 
Silloin Teillä on aina palkka mukana, vaikka se on pan
kissa. 

ltetdn9in Gnkepgokki 
[PJcBJ~\Vl(81~(U][PJcBJITTJfkfko 

Majuri, OTK Jouko Keltanen 

KONVENTIONAALISET ASEET JA 
SODAN OIKEUSSÄÄNNÖT 

Johdanto 

Teknisen kehityksen myötä alkoi sodan
käynnin luonne muuttua viime vuosisadalla 
entistä totaalisemmaksi ja toisaalta myös 
tuhoisammaksi ja monimuotoisemmaksi. 
Tämä aiheutti sen, että siihen asti tavan
omaisesti noudatettuja sodan sääntöjä alet
tiin pitää riittämättöminä ja alettiin tuntea 
tarvetta saada aikaan kansainvälisesti hy
väksyttyjä sääntöjä, joita kaikki noudat
taisivat. Näin alkanut kehitys on johtanut 
useisiin sopimuksiin, joita on myös nouda
tettu. Aikojen kuluessa eivät vanhat sopi
mukset kuitenkaan ole riittäneet vaan pro
sessi jatkuu yhä. 

Sotaa koskeva kansainvälinen oikeus voi
daan jakaa karkeasti kahteen osittain pääl
lekkäiseen osaan, toisaalta oikeuteen, joka 
säätelee sodankäyntiä ja sen tapoja ja 
toisaalta oikeuteen, jonka tarkoituksena on 
suojata sodan uhreja ja lievittää heidän kär
simyksiään eli humanitääriseen oikeuteen. 

Ensinmainitusta ryhmästä mainittakoon 
Pietarin julistus vuodelta 1868, jossa tun
nustettiin sotilaiden ja siviiliväestön ero 
erääksi sodankäynnin perussäännöksi ja 
kiellettiin käyttämästä 400 grammaa kevy
empiä räjähtäviä luoteja. Toisen merkittä
vän osan tämän ryhmän sopimuksista 
muodostavat Haagin konventiot vuosilta 
1899 ja 1907,jotka sisältävät muun muassa 
tunnetun Dum-Dum luotien käyttökiellon ja 
maasodan lakeja ja tapoja sekä puolueetto
mien valtioiden oikeuksia ja velvollisuuksia 
maasodassa koskevat konventiot. Tästä 
osasta sodan oikeusääntöjä onkin joskus 
käytetty nimeä Haagin oikeus. 

Humanitäärisen oikeuden kehittäminen 
on tapahtunut tärkeimmiltä osin kansainvä
lisen Punaisen Ristin toimenpitein. Humani
täärisen oikeuden perusasiakirjana voi
taneenkin pitää Genevessä 1863 pidetyn 
kansainvälisen konferenssin julkilausumaa, 
jossa tämä, sveitsiläisen Henry Dunant'n 
aloitteesta kokoontunut konferenssi päätti 
perustaa Punaisen Ristin Kansainvälisen 
Komitean (International Committee of the 
Red Cross, ICRC). Tärkeimmän osan tä
män ryhmän sopimuksista muodostavat 
ICRC:n johdolla vuonna 1949 aikaansaa
dut neljä sopumusta niin sanotut Geneven 
konventiot, jotka koskevat 

haavoittuneiden ja sairaiden suojelua 
maasodassa, 
haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirik
koisten suojelua merisodassa, 
sotavankien kohtelua sekä 
siviiliväestön suojelua sodan aikana. 
Humanitäärisestä oikeudesta on käytetty 

myös nimitystä Geneven oikeus. 
Tämän vuosikymmenen alussa ICRC 

käynnisti kansainvälisen neuvottelu
prosessin mainittujen neljän Geneven kon
vention täydentämiseksi vastaamaan niiden 
valmistumisen jälkeen tapahtunutta kehitys
tä. Näin aikaansaatiin asiantuntijatasolla 
käytyjen useiden konferenssien jälkeen 
vuonna 1973 kaksi lisäpöytäkirjaa, joista 
toinen koskee kansainvälistä aseellista kon
fliktia ja toinen valtion sisäistä konfliktia. 
Seuraavan vuoden helmikuussa alkoi Gene
vessä näiden lisäpöytäkirjaluonnosten käsit
tely diplomaattitasolla konferenssissa, josta 
käytetään nimilyhennettä CDDH. Tämän 
konferenssin, jonka toinen istunto pidettiin 

119 



viime keväänä ja kolmas pidetään tänä ke
väänä Genevessä, käsiteltävänä on myös 
sellainen konventionaalinen aseistus, joka 
voi aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä tai jol
la on umpimähkäinen vaikutus (weapons, 
which may cause unnecessary suffering or 

Erilaista lentokoneaseistusta. 

1. Konventionaalista aseistusta koskevat 
ehdotukset 

CDDH:n aloittaessa ensimmäisen istunto
kautensa Genevessä helmikuussa 1974 
Ruotsi ehdotti, että konferenssi perustaisi 
erityisen alakomitean tutkimaan kysymystä 
sellaisesta konventionaalisesta aseistukses
ta, joka voisi tuottaa tarpeetonta kärsimystä 
tai jolla voisi olla umpimähkäinen vaikutus. 
Konferenssi päättikin asettaa ns. ad hoe
komitean käsittelemään tätä kysymystä. Sa
moin Ruotsi ja kuusi muuta valtiota; Egyp-
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have indiscriminate ettects). 
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on tar

kastella juuri näitä neuvotteluja siltä osin 
kuin on kyse konventionaalisesta aseistuk
sesta. 

ti, Jugoslavia. Meksiko, Norja, Sudan ja 
Sveitsi jättivät konferenssille työpaperin, 
joka sisälsi laajan taustamuistion ja ehdo
tuksen eräitä aseryhmiä koskevista kiellois
ta ja rajoituksista. Tätä työpaperia on sen 
jälkeen muokattu ja se jätettiin uudelleen 
CDDH:lle sen toisen istunnon alussa viime 
helmikuussa. Työpaperia ovat ilmoittaneet 
tukevansa edellämainittujen lisäksi myös 
Algeria, Itävalta, Libanon, Mali, Mauritania 
ja Venezuela. 

Viime maaliskuussa jätettiin CDDH:lle 
myös toinen työpaperi. Kanada esitti erästä 

myös edellisen ehdotuksen sisältämää yksi
tyiskohtaa, nimittäin miinotteita, niiden 
merkitsemistä koskevan sääntöluonnoksen. 

Edellä mainitut kaksi asiakirjaa ovat 
ainoat tällä hetkellä käsiteltävänä olevat vi
ralliset ehdotukset. Käytän näistä myöhem
min nimiä, edellisestä työpaperi ja jälkim
mäisestä Kanadan paperi. 
2.1. CDDH:n ensimmäinen istuntokausi 

CDDH:n ensimmäisen istunnon aikana ke
vättalvella 1974 käsiteltiin asekysymystä lä
hinnä periaatteelliselta kannalta. Asia oli 
uusi, eivätkä valtuuskunnat olleet valmis
tautuneet keskustelemaan siitä. Konfe
renssin käytettävissä oli kuitenkin jo merkit
täviä asiakirjoja, jotka antoivat pohjaa, ni
mittäin: 

YK:n pääsihteerin napalm-raportti vuo
delta 1972, 
ICRC :n julkaisema tutkimus aseista, jot
ka voivat tuottaa tarpeetonta kärsimystä 
tai joilla voi olla umpimähkäinen vaiku
tus vuodelta 1973 sekä 

- edellä mainittu työpaperi. 
Konferenssi totesi asian tärkeäksi ja tut

kimisen arvoiseksi sekä päätti suosittaa 
ICRC :lie konventionaalista aseistusta tutki
van asiantuntijakonferenssin järjestämistä 
myöhemmin samana vuonna. 

2.2. Luzernin aseasiantuntijakonferenssi 

Luzernin konferenssi järjestettiin 24. 9.-18. 
10. 1974. Konferenssin englanninkielinen 
nimi oli "Conference of Covernment Ex
perts on the Use of Certain Conventional 
Weapons". On huomattava, että osan
ottajat olivat nimen mukaisesti hallitusten 
asiantuntijoita, eivätkä esimerkiksi erilais
ten organisaatioiden edustajia. Konferens
sin työjärjestys sisälsi mm seuraavat ase
ryhmät: 
- polttoaseet, 
- pienikaliiperiset aseet, 

- paine- ja sirpaleaseet, 
- aikaviive- ja salakavalat aseet sekä 
- tulevaisuuden aseet. 

Aseasiantuntijakonferenssin tehtävänä 
oli tutkia kysymystä, oliko olemassa sellais
ta konventionaalista aseistusta, joka voisi 
aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä tai jolla 
olisi umpimähkäinen vaikutus. Konfe
renssiin osallistui noin viisikymmentä maa
ta, joukossa YK:n turvallisuusneuvoston 
pysyvät jäsenet Kiinaa lukuunottamatta. 
Vaikka konferenssi oli hallitusten välinen, 
asiantuntijat puhuivat siellä sääntöjen mu
kaan kuitenkin oman asiantuntemuksensa 
mukaisesti, eivätkä puheenvuorot siis olleet 
hallitusten kannanottoja. 

Luzernin konferenssi käsitteli työjärjes
tyksen mukaisia aseryhmiä kolmelta kan
nalta, niihin liittyviä kansainvälisoikeudel
lisia, sotilaallisia ja lääketieteellisiä näkö
kohtia. Tämän mukaisesti valtuuskunnat 
koostuivat sotilaista, lakimiehistä, lääkäreis
tä sekä teknisistä asiantuntijoista. 

Luzernin konferenssi oli ensimmäinen 
konventionaalista aseistusta humanitäärisen 
oikeuden kannalta tutkinut asiantuntijako
kous yli neljäänkymmeneen vuoteen. Kon
ferenssi osoitti selvästi käsiteltävän aiheen 
vaikeuden ja monivivahteisuuden. Samoin 
konferenssi osoitti erilaisten asiaan suhtau
tumistapojen moninaisuuden, täydellisestä 
idealismista täydelliseen realismiin. 

Luzernin konferenssi ei saanut aikaan so
pimusluonnosta, mutta toisaalta on todetta
va, ettei sen sitä pitänytkään tehdä. Konfe
renssin asettama epävirallinen työryhmä 
laati ja hyväksyi yksimielisesti polttoasetta 
koskevan määritelmän, jota voidaan pitää 
jo sinänsä saavutuksena, vaikkakin määri 
telmä nimenomaisesti laadittiin vairi konfe 
renssin tarpeita varten. Samoin konferens 
sin laajan kansainvälisen osittain hyvinkin 
korkeatasoisen asiantuntijajoukon keskus 
teluista laadittu ja konferenssin hyväksymä 
raportti antoi jatkokeskusteluille hyvän 
pohjan. Raportti mm osoitti ne kohdat, jois-
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sa ennen konferenssia laadituissa ja siellä 
käsitellyissä asiakirjoissa oli puutteellisuuk
sia. epätarkkuuksia jopa vääriä tietojakin ja 
se osoitti myös miltä osin oli vielä tarvetta 
tehdä lisätutkimuksia, laatia tilastoja ja saa
da muuta sellaista lisäinformaatiota. Ra
portti puolestaan oli ja on käytettävissä asi
aa edelleen käsiteltäessä. 

2.3. YK:n yleiskokouksen XXIX istunto 

Yhdistyneiden Kansakuntien Yleiskokous 
keskusteli vuoden 1974 ~yksyllä XXIX is
tuntonsa aikana myös aiheesta napalm ja 
muut polttoaseet. Tässä yhteydessä yleisko
koukselle esitettiin kaksi päätöslauselma
ehdotusta, joista toisen esitti Ruotsi ja 
toisen Syyria. Keskustelussa oli valtuuskun
tien käytettävissä jo Luzernin konferenssin 
raportti. 

Marraskuun lopulla yleiskokous hyväk
syi keskustelun päätteeksi ilman vastustavia 
ääniä kaksi päätöslauselmaa, numerot 3255 
aja b (XXIX). Näiden mukaan yleiskokous 
päätti mm 

kehottaa humanitäärisen oikeuden kon
ferenssia jatkamaan keskustelujaan, jot
ka koskevat napalmia ja muita poltto
aseita samoin kuin muita konventionaa
lisia aseita, joiden voidaan katsoa aiheut
tavan tarpeetonta kärsimystä tai niillä 
olevan umpimähkäinen vaikutus, sekä 
tutkimaan mahdollisuuksia näitä koske
vien kielto- tai käyttörajoitussopimusten 
aikaansaamiseksi, 
sisällyttää tätä koskevan asiakohdan 
XXX istuntonsa asialistaan syksyllä 
1975. 

2.4. CDDH:n toinen istunto 

Asekysymystä käsiteltiin seuraavan kerran 
CDDH:n toisella istuntokaudella helmi
kuusta huhtikuuhun vuonna 1975. Konfe-
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renssilla oli tällöin käytettävissään Luzernin 
konferenssin raportin lisäksi myös mainitut 
Yleiskokouksen suositukset. Verrattuna Lu
zernin konferenssiin toimii CDDH toisella 
tasolla. Valtuutetut olivat hallitustensa 
edustajia. Virallisissa puheenvuoroissa esite
tyt kannanotot olivat hallitusten kannanot
toja. Konferenssiin osallistuneiden noin 140 
valtuuskunnan kannanotoilla on siis huo
mattava arvo. 

Konferenssin ad hoe-komitean tuli kes
kustella Luzernin raportin pohjalta, joka ra
portti oli laadittu juuri CDDH:ta varten ja 
sen toimeksiannosta. Erityisesti tuli keskus
tella siitä, miten asekysymyksen käsittelyä 
olisi jatkettava tämän jälkeen. 

CDDH:n toinen istunto ei puuttunut 
merkittävässä määrin sille uudestaaan esite
tyn työpaperin asiasisältöön. Samoin ei 
konferenssille esitettyyn Kanadan paperiin 
puututtu sen sisällön suhteen. Konferenssi 
totesi kuitenkin olevan tarpeellista jatkaa 
asekysymysten käsittelyä ja pyrkiä selvittä
mään ne kohdat, joiden Luzernin konferens
sin raportissa todettiin jääneen epäselviksi 
tai kiistanalaisiksi. Eräiltä osin todettiin ole
van muita ennemmän selvittämättömiä ky
symyksiä vaikkei toisaalta mistään asiakoh
dasta katsottu oltavan valmiita sopimuksen
tekoon. Eräät valtuuskunnat, nimenomaan 
työpaperin suosittajat katsoivat, että konfe
renssin olisi tullut laatia sopimusluonnos, 
joka kieltäisi tai rajoittaisi työpaperissa esi
tettyjen periaatteiden mukaisesti eräiden 
konventionaalisten aseiden käytön tai että 
ainakin polttoaseen kieltämisestä olisi voita
va päästä sopimukseen jo tuolloin. Suurval
lat eivät ottaneet kantaa asiaan, mutta kat
soivat kuitenkin tarpeelliseksi ja mahdol
liseksi jatkaa asiaa koskevia selvittelyjä. 

Konferenssille esitettiin myös ajatus kehi
tettävien uusien aseiden soveltuvuutta hu
manitäärisen oikeuden sääntöihin tutkivan· 
kansainvälisen elimen perustamisesta. Asi
aan ei otettu kantaa, mutta se esiintynee 
myös jatkossa asekysymyksiä käsiteltäessä. 

Konferenssi päätti suosittaa ICRC :lie 

toisen hallitusten aseasiantuntijakon
ferenssin järjestämistä Luganossa Sveitsissä 
vuoden 1976 tammi-helmikuussa. 

2.5. Nähtävissä olevat jatkoneuvottelut 

Viime kevään jälkeen on asekysymyksessä 
suoritettu joitakin kansainvälisiä ja kansal
lisia jatkotutkimuksia. Tällainen oli esimer
kiksi Göteborgissa heinäkuussa jä_rjestetty 
pienikaliiperisten aseiden haavoittavuutta 
tutkinut symposiumi. 

Tätä kirjoitettaessa syksyllä 1975 on tie
dossa, että konventionaaliseen aseistukseen 
liittyviä kysymyksiä käsitellään myös YK:n 
Yleiskokouksen XXX istunnossa marras
kuussa 1975. Samoin on valmisteilla edellä 
mainittu Luganon konferenssi, jonka ra
portti puolestaan tulee käsittelyyn CDDH:n 
kolmannella istuntokaudella keväällä 197 6. 

3. Rajoituspyrkimysten perusteista 

Perusteina,jotka ovat voimassa olevaa kan
sainvälistä oikeutta ja joihin ehdotetut ase
kiellot tai rajoitukset on katsottu voitavan 
perustaa, on tuotu esiin eräitä edellä mainit
tujen Pietarin julistuksen ja Haagin konven
tioiden kohtia. Tällaisina on mainittu Pieta
rin julistuksesta johdettavissa oleva umpi
mähkäisen vaikutuksen kielto sekä Haagin 
konventioihin kuuluvaan ns maasotaohje
sääntöön sisältyvät tarpeettoman kärsimyk
sen ja petollisuuden sekä myrkyllisyyden 
kiellot. Samoin on tuotu esiin Haagin kon
ventioihin sisältyvä ns Martens'n klausuuli. 

3.1. Umpimähkäinen vaikutus 

Umpimähkäisen vaikutuksen kielto voidaan 
johtaa Pietarin julistukseen sisältyvästä pe
riaatteesta; sotatoimien ainut laillinen kohde 
on vihollisen sotavoiman heikentäminen. 

Samoin periaate on hyväksytty YK:n yleis
kokouksen päätöslauselmassa N:o 2444 
(XXIII) vuonna 1968, jonka mukaan mm 
aina tulee tehdä ero sodankävijöitten ja si
viiliväestön välillä. Edelleen on umpimäh
käisen vaikutuksen kielto hyväksytty 
Punaisen Ristin kansainvälisessä konfe
renssissa vuonna 1965. Tässä yhteydessä 
voidaan mainita myös Niirnbergin tuomio
istuimen II MS :n jälkeinen kannanotto, jon
ka mukaan strategiset aluepommitukset oli
vat laittomia, mikäli asiaa harkittiin perus
tuen traditionaaliseen eroon taistelijoiden ja 
ei-taistelijoiden välillä. Kyseinen periaate on 
hyväksytty myös CDDH:n alakomiteassa 
viime keväänä käsiteltäessä I lisäpöytäkir
jan 46 artiklaa. Tässä yhteydessä ei ole 
mahdollisuutta ryhtyä käsittelemään aihetta 
missä kulkee raja sodankävijöiden ja siviili
väestön välillä ajateltaessa nykyaikaisen so
dan kuvaa. On kuitenkin todettava, että um
pimähkäisen vaikutuksen kiellon on katsot
tava kuuluvan tällä hetkellä voimassa
olevaan kansainväliseen oikeuteen. 

3.2. Tarpeeton kärsimys 

Tarpeetonta kärsimystä koskeva kielto 
sisältyy Haagin vuoden 1907 neljännen 
konvention eli maasotaohjesäännön 23 ar
tiklaan, jossa kielletään käyttämästä asetta, 
joka on tarkoitettu tuottamaan tarpeetonta 
kärsimystä. Tähän viitataan myös edellä 
mainitussa yleiskokouksen päätöslausel
massa. 

Samoin on tätä tarkoittava säännös hy• 
väksytty CDDH:ri. alakomiteassa viime ke
väänä. Tarpeettoman kärsimyksen kiellon
kin on siis katsottava sisältyvän voimassa
olevaan kansainväliseen oikeuteen. Kiellon 
toteuttamisen vaikeutena on kuitenkin sään
nön vaikeaselkoisuus ja kiistanalainen sisäl
tö. Ei voida määritellä, minkäasteinen kärsi
mys on tarpeellista. 
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3.3. Salakavaluus ja myrkyllisyys 

Haagin neljännen konvention 23 artiklan 
mukaan on erityisesti kiellettyä käyttää 
myrkkyä tai myrkytettyä asetta sekä tap
paa tai haavoittaa salakavalasti viholliskan
sakuntaan tai armeijaan kuuluvia henkilöi
tä. Näiden sääntöjen soveltaminen on eri
tyisesti myrkyn suhteen edellä mainittuja 
helpompaa ja selväpiirteisempää. Salakava
luus puolestaan liittyy kysymykseen erilais
ten ansoitteiden tms sallittavuudesta ja on 
tässä suhteessa liitännäisenä umpimäh
käisen vaikutuksen kriteeriin. 

3.4. Martens'n klausuuli 

Haagin konventioihin sisältyvän Martens'n 
klausuulin periaatteen mukaan myös ta
pauksissa, joista kyseisissä konventioissa ei 
ole määräyksiä, olisi noudatettava niitä 
kansainvälisen oikeuden periaatteita, jotka 
ovat voimassa sivistyneitten valtioitten vä
lisessä kanssakäymisessä ja johtuvat hu
maanisuuden laeista tai yleisen omantunnon 
vaatimuksista. Tämän on katsottu antavan 
mahdollisuuden Haagin konventioiden ana
logiseen tulkintaan. Tämäkin on kiistan
alaista. Toisaalta on yleisesti todettu, että 
tällä alalla tarvitaan uutta kansainvälistä oi
keutta, koska analoginen tulkinta on todettu 
vaikeaksi. 

4. Kohderyhmät 

4.1. Polttoase 

Tärkeimmän ryhmän aseista, joihin kieltoja 
tai rajoituksia koskevat vaatimukset on 
kohdistettu, muodostavat polttoaseet. Polt
toasetta koskevien kieltoehdotusten perus
teina on tuotu esiin sekä tarpeeton kärsimys 
että umpimähkäinen vaikutus ja näiden 
lisäksi ja niihin liittyvänä myrkyllisyys. Vii-
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meisimmissä neuvotteluissa on tarpeetto
man kärsimyksen kriteeri noussut etualalle, 
sillä umpimähkäisen vaikutuksen kiellettä
vyydestä ollaan yleisemmin yhtä mieltä. 
Myrkyllisyyttä taas on perusteltu sillä, että 
polttotaisteluaineen palaessa syntyy myr
kyllisiä kaasuja. Keskeinen kriteeri, tarpee
ton kärsimys, on kuitenkin kuten edellä to
dettiin vaikeaselkoinen ja sen sisällön, mitä 
se todella tarkoittaa, yksityiskohtainen sel
vittäminen on vaikeaa. 

Napalm-pommi osuu maaliin. 

Luzernin konferenssin epävirallinen työ
ryhmä laati konferenssin tarkoituksia var
ten polttoaseen määritelmän seuraavasti: 

"Polttoaseella tarkoitetaan ampumatarvi
ketta, joka on ensisijaisesti suunniteltu sy
tyttämään tuleen kohteita tai aiheuttamaan 
henkilöstölle palovammoja tulella ja/tai 
kuumuudella, joka on aikaansaatu maaliin 
toimitetun aineen kemiallisella reaktiolla. 
Tällaisiin ampumatarvikkeisiin kuuluvat lie
kinheittimet, paloammukset, raketit, 
kranaatit, miinat ja pommit". 

Polttoasettakaan ei kuitenkaan ole suun
niteltu kiellettäväksi ehdottomasti kaikissa 
tapauksissa. Työpaperi, johon edellämainit
tu määritelmä on sisällytetty, sisältää myös 
luettelon sallituista polttoaseista. Tämä on 
kuitenkin ilmeisesti asian vaikein kohta, sillä 
tässä liikutaan alueella, joka liittyy valtioi~ 
den turvallisuuspolitiikkaan ja erilaisiin nä
kemyksiin polttoaseen sotilaallisesta tar
peellisuudesta. On esitetty, että polttoaseen 

käyttö tulisi sallia vain tarkoin rajattuja ja 
määriteltyjä materiaalikohteita vastaan, kun 
taas toisaalta on katsottu, että polttoaseen 
käyttö olisi sallittava ainakin operatiivis
taktillisella tasalla. Samoin on keskusteltu 
toissijaisesta polttovaikutuksesta, koska on 
selvää, että taistelukentällä tulee aina esiin
tymään tulta. 

Polttoaseen käytön kieltävä tai sitä ra
joittava sopimus ei ole vielä valmis, ei edes 
luonnonasteella. Polttoase näyttää kuiten
kin olevan se aseryhmä, johon kohdistuu 
suurin mielenkiinto, joka on tunnettu ja jos
ta keskustellaan eniten myös julkisessa 
sanassa. Konventionaalisen aseistuksen 
suhteen polttoase muodostaa selvästi paino
pisteen ja saattaa olla mahdollista, että sen 
osalta voitaisiin saada aikaan jonkinas
teinen sopimus. 

4.2. Pienikaliiperiset aseet 

Kivääriaseiden kaliiperin pienentyessä py
rittäessä kevyisiin tulivoimaisiin käsiaseisiin 
on vastapainona luodin kevenemiselle täy
tynyt lisätä luodin lentonopeutta, jotta tar
vittavat ballistiset ominaisuudet voitaisiin 
saavuttaa. Tällöin on todettu, että 5,56 mm 
luodin tarvitsema lähtönopeus, jolla se voisi 
saavuttaa tarvittavan kineettisen energian 
on noin puolitoistakertainen 7,62 mm luo
tiin verrattuna eli noin 800-1 000 metriä 
sekunnissa. Suuresta nopeudesta on taas 
katsottu aiheutuvan niin sanotun high 
velocity-efektin, jonka on väitetty aiheutta
van sen, että tällainen kevyt luoti käyttäy
tyisi ihmiskudoksessa samantapaisesti kuin 
kielletyt Dum-Dum-luodit ja aiheuttaisi 
näin tarpeetonta kärsimystä. Luodin käyt
täytymiseen on katsottu vaikuttavan mm 
sen pyrkimyksen kaatua (tumble) eli muut
taa kulkutapaansa siten, että se kulkee kylki 
edellä sekä hypersonisella nopeusalueella 
liikkuvan kappaleen eteen ilmasta muodos
tuvan iskuaallon. Samoin on luodin kulkiessa 

kudoksessa luodin taakse muodostuvan 
tyhjiön (cavity) katsottu osaltaan vaikutta
van vamman vaikeusasteeseen. 

High velocity vaikutuksen on katsottu 
voivan aiheutua myös muiden projektiilien 
kuin luotien vuoksi. Tällöin on mainittu eri
tyisesti ns flechettit eli neulaluodit ja myös 
kranaatin sirpaleet, erityisesti sellaiset, jotka 
on jo ennalta muotoiltu ja sijoitettu kranaat
tiin niin, että ne lentävät suurella nopeudel
la. 

Pienikaliiperisia luoteja koskevat neuvot
telut ovat osoittal!tuneet varsin monimut
kaisiksi. Kyseisten luotien muita suurem
masta ja vaikeammasta haavoittavuudesta 
ei ole juuri oltu yksimielisiä sillä esitetyt tut
kimuksetkin ovat saattaneet osoittaa täysin 
päinvastaisia tuloksia. Aseen suuresta soti
laallisesta arvosta sen sijaan on oltu lähes 
yksimielisiä. Näyttääkin siltä, ettei näitä 
luoteja voida kieltää voimassa olevaan kan
sainväliseen oikeuteen nojautuen, koska sen 
soveltuvuudesta ollaan täysin eri mieltä. 

4.3. Paine- ja sirpaleaseet 

Paine- ja sirpaleaseet muodostavat laajan 
. aseryhmän käsikranaatista aina cluster- eli 
rypälepommeihin saakka. Nämä aseet ovat 
myös taistelukentällä tärkeimpiä ja muo
dostavat maavoimien aseistuksen ytimen. 
Näin ollen onkin selvää, ettei koko tätä ase
ryhmää ole esitetty kiellettäväksi vaan on 
rajoituttu muutamiin määrättyihin asetyyp
peihin. Tällaisina on mainittu muun muassa 

Halkileikkaus Cluster-pommista BL 7SS. Ase on eng
lantilainen, sen paino on 300 kg ja se sisältää 14 7 osa
pommia. (Lähde: Jane's Weapons System). 
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rypälepommit eli cluster-pommit ja näiden 
tyyppiset aseet sekä ns. FAE-ase (fuel-air 
explosive). 

Rypälepommi tai sarjapommi toimii si
ten, että se jakautuu useiksi pienemmiksi 
osapommeiksi, jotka leviävät laajalle alueel
le ja räjähtävät sitten tavallisen kranaatin 
tapaan. Aseella on väitetty olevan umpi
mähkäisen vaikutuksen. Esimerkiksi 350 kg 
painoisen sirpaloituvan cluster-pommin on 
katsottu kattavan noin 300 x 900 metrin 
suuruisen alueen ja rynnäkkökoneen voivan 
ottaa tällaisia ainakin neljä. 

f-104 Starfighter viidellä BL 755 Cluster-pommilla 
aseistettuna. 
(Lähde: Jane's Weapons System). 

FAE-ase sisältää nestemäistä räjähdys
herkkää ainetta, esimerkiksi etyleeni
oksiidia. Ase toimii siten, että sen osuessa 
maalialueelle nestenäyte kaasuuntuu ja se 
räjäytetään tietyn aikaviiveen kuluttua, jol
loin saadaan aikaan laaja-alainen painevai
kutus. Asetta on käytetty esimerkiksi heli
kopterikentän raivaamiseen. Se voisi olla 
myös ns korttelipommi. 

4.4. Aikaviive- ja salakavalat aseet 

Tämän ryhmän aseisiin kohdistuvia kielto
vaatimuksia on perusteltu ennen muuta um
pimähkäisellä vaikutuksella. Erityisesti on 
vaadittu ilmoitse tapahtuvan elävää voimaa 
vastaan suunnatun miinoittamisen sekä 
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muualla kuin sotatoimialueella käytettävien 
ansoitteiden kieltämistä. Viimeksimainituille 
on usein ominaista, että ne on tehty vaarat
tomaksi tunnetun esineen näköiseksi kuten 
kirjepommit, räjähtelevät täytekynät jopa 
leikkikalut. 

5. Humanitääristä oikeutta - aserl.isu.tttaa 

Tässä kirjoituksessa selostettuja neuvotte
luita on käyty humanitäärisen oikeuden ke
hittämiseen tähtäävien neuvottelujen yhtey
dessä. Tässä onkin kysytty, onko tämä oi
kea paikka vai pitäisikö asiaa käsitellä ase
riisunnan osana. Kysymykseen ei ole help
po vastata, sillä asiaan liittyy näkökohtia, 
jotka puoltavat kumpaakin. 

Humanitäärinen oikeus lähtee pyrkimyk
sestä suojata sodan uhreja, myös sotilaita. 
Tämän mukaisesti olisi aseitakin tutkittava 
yksilökeskeisesti eli suhteessa ihmis
yksilöön. Tällöin on selvää, että mainittu 
tarpeettoman kärsimyksen kriteeri kohoaa 
etualalle. Toisaalta humanitäärinen oikeus, 
erityisesti käsiteltävinä olevat Geneven kon
ventioiden I ja II lisäpöytäkirjat sisältävät 
monia sellaisia kohtia, jotka käsittelevät so
dankäyntimenetelmiä tai keinoja. Raja ai
kaisemmin mainittujen Haagin ja Geneven 
oikeuden välillä ei siis ole selvä. Kaikissa ta
pauksissa aseiden aiheuttamat vaikutukset 
kuitenkin kohdistuvat ihmisiin, joten aseita 
koskevien kysymysten käsittelyä humani
täärisen oikeuden yhteydessä voidaan kyllä 
pitää oikeana. 

Siinä tapauksessa, että aseisiin liittyvälle 
turvallisuuspoliittiselle näkökohdalle anne
taan pääpaino, lähestytään sitä näkemystä, 
että myös konventionaaliseen aseistukseen 
liittyviä kysymyksiä tulisi käsitellä ase
riisuntaneuvotteluissa. Tätä voidaan pitää 
yhtä perusteltuna kuin edellistäkin näke
mystä. Kysymys on viimekädessä tarkoi
tuksenmukaisuudesta ja siitä, mille näkö
kohdille annetaan pääpaino. 

JOUKKO-OSASTOT KERTOVAT 
KAINUUN PRIKAATI 

Kainuun Prikaatille ovat vuodet 1974-75 
olleet varsin tapahtumarikkaat ja antoisat. 
Niitä ovat sävyttäneet monet korkean tason 
vierailut tavanomaista mittavamman 
reserviläis- ja varusmieskoulutustyön sekä 

virean kilpailutoiminnan ja maakuntaan 
kohdistuneen maanpuolustustyön lisäksi. 

Vuoden 1974 koulutustapahtumista on 
syytä mainita prikaatin esikunnan sekä 
huoltokomppanian syksyinen kertausharjoi
tus. Suuri Savo-Karjalan Sotilasläänin jär
jestämä sotaharjoitus Nilsiä-Nurmes
-Rautavaara alueella aloitti puolestaan 
vuoden 1975 hyvin toimeliaasti. Prikaatista 
muodostettua keltaista puoluetta vahvensi 
mm Parolasta saapunut panssarivaunu
komppania. 

Huomattavimmat vuoden 1975 reservi
läisharjoitukset olivat keväällä kranaatin
heitinkomppanian ja syksyllä kivääripatal
joonan kertausharjoitukset. 

Valtakunnallinen lippupäivän paraati pidettiin 4. 6. 1975 Kajaanissa. Paraatin otti vastaan 
PSSl:n komentaja kenraalimajuri M Haaksalo. Paraatijoukkoja komensi KaiPr:n komen

taja eversti E T Koivisto ja lippukomppaniaa yliluutnantti L Tervonen. 
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Prikaatin patteristo on osallistunut kent
tätykistön talvileireille tutunomaiseen ta
paan. Vuoden 1974 puolella saavutti Har
joituspatteristo 5 (PKarPsto ja Psto/ 
KaiPr) 2. sijan tykistökenraali Nenosen tu
lenavauskilpailussa ja oli kolmas vuoden 
197 5 kilpailussa. 

"Suomalainen maasto oli meille yllätys", 
totesi puolalainen upseerivaltuuskunta 17. 
8. 74 vieraillessaan KaiPr:ssa. "Se on karu 
ja kaunis ja vaatii kaikilta ihmisiltä, myös 
sotilailta, hyvää fyysistä kuntoa." Tätä 
osoitti Puolan puolustusministeriön eversti
luutnantti Kazmierz Kowal'in mielestä 
taistelunäytöksessä henkisen kunnon lisäksi 

vasta kaksi kuukautta palveluksessa ollut 
saapumiserä. Vuoden 1974 useista arvoval
taisten sotilas- ja siviilihenkilöiden vierai
luista mainittakoon 20. 6. 74 tapahtunut 
Sotkamon kunnanvaltuuston vierailu sekä 
PSS 1 :n komentajan, kenraaliluutnantti 
Mikko Siston jäähyväiskäynti prikaatissa 
13. 11. 1974. 

Vuoden 1975 arvovaltaisten vierailujen 
sarjan prikaatilla aloitti uusi PSS 1 :n komen
taja kenraalimajuri Magnus Haaksalo 7. 
2. 75. Lukuisten arvovaltaisten sekä koti
että ulkomaisten sotilashenkilöitten vierailu
jen lisäksi KaiPdla oli kunnia ottaa vas
taan tasavallan presidentti U K K e k -
konen 27. 6. 1975. 

Tasavallan presidentti vieraili Kainuun Prikaatissa 27. 6. 1975. Kunniakomppaniaa tar
kastamassa presidentin mukana PSSl:n komentaja kenraalimajuri M Haaksalo sekä pri

kaatin komentaja eversti E T Koivisto. 

Sotilassielunhoitoon puolustusvoimissa 
ja joukko-osastossamme tutustuivat syksyl
lä 1975 Ruotsin ja koko Skandinavian met
ropoliitta P a v I os sekä Helsingin metropo
liitta Johannes . Kuopion hiippakunnan 
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piispa Paavo Kortekangas vieraili pri
kaatissamme lokakuun alussa. 

Varusmiestoimikuntien puheenjohtajien 
valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäi
vät pidettiin prikaatissamme 28. 10.-30. 

10. 75. Tähäri liittyi myös päivät avanneen 
puolustusministeri Erkki Huurtamon tu
tustumiskäynti keskuudessamme. 

Marraskuun lopulla vieraili Siilinjärven 
kunnanvaltuusto luovuttaen kuntansa vaa
kunakilven prikaatille. 

Kainuun Prikaatista on ilmeisesti tullut 
myös oman maakuntansa suosituin vierailu
kohde. Tuhannet vieraat ovat saaneet tutus
tua havainnollisesti varusmiehen elämään ja 
oloihin nykyaikaisessa ja monipuolista kou
lutusta antavassa prikaatissa. 

Prikaatista ulospäin suuntautuvasta toi
minnasta on mainittava kesäkuun/74 saa
pumiserän valamarssi Sotkamoon sekä ke
säkuun/75 saapumiserän valamarssi Rauta
vaaralle. 

Konkreettista tukea maakunnalle on an
tanut mm pioneerikomppaniamme tekemäl
lä eräitä tarpeellisia teitä sekä rakentamalla 
useita siltoja. 

Sotainvalidien auttaminen sisälsi v 1974 
yhteensä 1754 miestyöpäivää mm heinä
töissä, viljankorjuussa ja perunannostossa. 
Valtakunnallisessa keräyksessä sotain
validien hyväksi keräsimme rahaa Ka
jaanin-Vaalan alueelta yhteensä 17 567 
mk. V 1975 tehtiin taksvärkkityötä 1 671 
miestyöpäivää, mistä tuottoa sotainvalideil
le tuli 93 576 mk. Valtakunnallisessa sotain
validikeräyk~essä kokosimme 19 318,50 
mk silkkaa rahaa. Työvoima-apuakin vielä 
annettiin 1 4 70 miestyöpäivää. 

Pohjois-Suomen Sotilasläänin hiihtomes
taruuskilpailut 6.-8. 3. 1974 ja Puolustus
voimain hiihtomestaruuskilpailut 18.-20. 3. 
1974 jo perinteellisen tavan mukaan Hoi
kankankaalla värittivät ja sävyttivät joka
päiväistä elämää. Prikaatin menestyksestä 
mainittakoon mm Puolustusvoimien hiihto
mestaruuskisoissa varusmiesten 3 x 10 
km:n viestinhiihdossa saatu voitto. 
Puolustusvoimien yleisurheilumestaruus-
kilpailuissa Oulussa värvätty Ahti Viiru 
voitti korkeushypyn mestaruuden ja vääpeli 
Aulis Ojala kiekoheiton mestaruuden jo 

9 

9 :nnen kerran. 
Vuonna 1975 paransimme vielä edellisvuo
den urheilumenestystä. Puolustusvoimien 
hiihtomestaruuskilpailuissa 18.-20. 3. 75 
varusmiesten 15 km :llä KaiPr voitti 5 en
simmäistä sijaa. Ampumahiihdossa M40 
sarjassa luutnantti M Luukkonen voitti 
mestaruuden ja varusmiesten 3 x 10 km:n 
viestinhiihdossa KaiPr voitti kolmannen 
kerran peräkkäin mestaruuden saaden kier
topalkinnon omakseen. Hiihtomestaruus
kilpailut siirtyivät Vekarajärvelle oltuaan 
KaiPr:n järjestelyvastuulla kymmenen ker
taa. 

Puolustusvoimien yleisurheilumesta
ruuskilpailuissa Mikkelissä KaiPr:n 
alikersantti Tapio Aaltonen voitti kuulan
työnnössä mestaruuden ja oli kiekonheitos
sa kolmas. Sotilaskolmiottelussa v 1975 
KaiPr voitti sekä joukkuekilpailun että 
yleismestaruuden. 

Puolustusvoimien ampumamestaruuski!
pailuista Vekarajärvellä mainittakoon vää
peli Arvo Papposen kunniakas toinen sija 
vapaapist 60 ls ja kolmas sija isopist 30 + 
30 ls. 

Vuosien 1974-75 aikana olemme ko
keneet useita henkilövaihdoksia sekä siirto
ja. Valtakunnallinen upseeripula on vienyt 
prikaatista muualle upseereita 10 miehen 
vuosivauhdilla, kun samaan aikaan on vuo
tuista täydennystä saatu vain pari upseeria. 
Selitys tähän löytyy siitä, että toimiupseeri
tilanne meillä on hyvä. Vuoden 1975 lopulla 
vain yksi toimi avoimena 152:sta. 

Prikaatin johdossa tapahtuivat 1. 7. 75 
seuraavat muutokset. Prikaatin esikunta
päällikkö everstiluutnantti Ukko-Pekka 
R auta koura siirtyi talouselämän palve
lukseen ja reserviin. Esikuntapäällikön teh
tävät otti vastaan II P:n komentajana toi
minut everstiluutnantti Jorma Kaarnola. 
Joensuun Sotilaspiirin esikunnasta on siir
retty majuri Y Larikka II P:n komenta
jaksi. RAuK/KaiPr:n johtaja majuri Esko 
Pouta ne n siirtyi eläkkeelle. Hänen tehtä-
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vänsä otti vastaan majuri Juhani Talamo 
prikaatin esikunnasta. 

Vuoden 1976 koulutusnäkymiä Kainuun 
Prikaatissa tulevat sävyttämään panssari
vaunuosaston perustaminen, monet suuret 
kertausharjoitukset sekä ilma-ammunta
radan valmistuminen. 

KaiPr:ssa on luovutettu vuonna 
1974-75 Jv-säätiön mitalit seuraaville: 
15. 2. 73 saapumiserä 

upseerikokelas Heikki Tapani P ö 1-
1 ä ne n, Leppävirta 
kersantti_Jorma Kalevi Viisteensaari, 
Veteli 

15. 6. 73 saapumiserä 
- upseerikokelas Voitto Tapio Leino

nen, Paltamo 
kersantti Markku Toivonen, Suomus
salmi. 

15. 10. 73 saapumiserä 

upseerikokelas Jaakko Kustaa Lehto
vaara, Jyväskylä 
alikersantti Reijo Sulevi Piirainen, 
Kuhmo 

15. 2. 74 saapumiserä 
upseerikokelas Kari Tuomas K ui -
vaniemi, Kinnula 
kersantti Jorma Antero Rytkönen, 
Kajaanin mlk 

14. 6. 74 saapumiserä 
upseerikokelas Pekka Juhani K em p
p aine n, Ristijärvi 

kersantti Kalevi Tapani Tiala, Kannus 

15. 10. 74 saapumiserä 
- upseerikokelas Matti Mustonen, Ka

jaanin mlk 
- kersantti Asko Arola, Kajaanin mlk. 

VUOKATIN KUNTOA JA VIRKISTYSTÄ 
VIIHTYISÄ KONGRESSIPAIKKA 

TIED. 88615 VUOKATTI OP. PUH. 986-66/136 
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KARJALAN PRIKAATI Koulutus 

Alueen sijainti luo loistavat mahdollisuudet 
kouluttaa ensiluokkaisia taistelijoita puolus
tamaan itsenäisyyttämme ja vapauttamme. 
Koulutuksen tavoitteet on saavutettu hyvin 
kaikilla sotilaskoulutuksen aloilla, josta on 
osoituksena sotilasläänin komentajan ken
raaliluutnantti E Setälän suorittamat kou
lutustarkastukset sekä niistä saadut kiitos-
maininnat. Yksi mielenkiintoisimpia koulu-

Komentajan vaihtuminen tuskohteita on suojautuminen polttotaistelu
aineita vastaan. 

Karjalan Prikaatissa tapahtui komentajan 
vaihdos 3. 1. 75, kun eversti K K Kuis
manen luovutti tehtävänsä eversti L R 
Autille. 

Varuskunta 

29. 11. 1963 aloitettiin Valkealan varuskun
nan rakentaminen ja työt jatkuvat edelleen
kin sekä kasarmi- että asuntoalueella, jonne 
on valmistunut kodit 300 perheelle. Kasar
mien suunnalla valmistellaan tiloja Karjalan 
Tykistörykmentille, joka muuttaa lähivuo
sina Lappeenrannasta Vekaranjärvelle. 

Kertausharjoituksia järjestettiin Karjalan 
Prikaatissa kuudet. Kertausharjoitusten 
painopiste onkin sotilasläänin alueella Kar
jalan Prikaatissa. Harjoituksiin osallistui eri 
puolilta Suomea varsin mittava miesjoukko. 

Suhdetoiminta 

Perinteellistä yhteistyötä jatkettiin siviilivä
estön kanssa muutoinkin kuin pitämällä 
harjoituksia yksityisten mailla. 

Korvauksellisia metsämarsseja suoritet
tiin useita, joilla tuettiin erityisesti "Sairaala 
sotavammaisille" -keräystä. Marssit kohdis 
tuivat Valkealan sekä lähiympäristön kun 
tiin. Periaatteena on ollut, että jokainen va 
rusmies on suorittanut ainakin yhden mies 
työpäivän ko asian hyväksi. 

26. 7. 1975 järjestettiin Karjalan Prikaa 
tissa omaistenpäivä saapumiserlin 11/7.5 va 
latilaisuuden yhteydessä. Kaartin Klno111 
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suoritetun yleisesittelyn jälkeen oli varus
miesten omaisilla - joita oli tullutkin toista 
tuhatta - mahdollisuus seurata valati-

Vierailuita tapahtui puolin ja toisin. Yksi 
merkittävimpiä tapahtumia oli se, että vuo
sipäivänä 6. 5. pääosa niistä kunnista, 
joista varusmiehiä astuu palvelukseen Kar
jalan Prikaatiin, lahjoittivat vaakunansa ri
pustettavaksi sotilaskodin seinälle. Kokoel
ma on nähtävyys. 

Kilpailutoiminta 

Kilpailutoiminta oli jälleen vilkasta. Ehkä 
merkittävin kilpailu, joka järjestettiin Veka
ranjärvellä, oli Suomi-rNeuvostoliitto sotilas
urheiluottelu 10-16. 8. 75. Kisa oli kaikin 
puolin mielenkiintoinen ja erittäin tasavä
kinen. Mieleenpainuvinta oli se, että Suomi 
saavutti arvokkaan voiton. 
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laisuutta. Loppuaika omaistenpäivästä ku
luikin sitten juhlalounaan sekä varuskun
taan tutustumisen merkeissä. 

Puolustusvoimien mestaruuskisoja 

3-ottelun varusmiessarjassa sijoittui jää
käri Berqvist kolmanneksi, samoin
kuin KarPr yleismestaruudesta kilvoitel
taessa, 
Uinnissa yleismestaruuden voitti KarPr. 
100 m rintauinnissa sijoittui upseeriko
kelas F r a n ts i toiseksi. 
Suunnistuksessa parhaana varusmies
suunnistajana palkittiin kersantti K a t
t e l u s KarPr:sta sijoittuen henkilökoh
taisessa kilpailussa toiseksi sekä suoritet
tuaan osuutensa loistavasti partiosuun
nistuksessa. 
Ammunnoista mainittakoon everstiluut
nantti Erosen mestaruus standardi
kiväärin pika-ammunnassa ikämiessar
jassa. 

Oltermanniviestissä, joka kulki Lappeen
rannasta Kouvolaan, sijoittui KarPr:n vah
va joukkue toiseksi. 

Kirakkois-Suomen Sotilasläänin mesta
ruuskilpailuissa sijoittui varusmiesten jouk
kue toiseksi. 

Ammunnan yleismestaruudessa kilpail
tiin kiertopalkinnosta, jonka sai haltuunsa 
Karjalan Prikaati. Ammunnassa saavutet
tiin myös muutamia muita hyviä sijoituksia. 

KSSl :n ampumahiihtomestaruuksia 
ratkottaessa Kar Pr :n ylikersantti H ä mä-
1 ä i ne n esitti 20 km:n matkalla parasta 
hiihtokuntoa sekä tarkkaa ammuntaa. Tu
loksena oli ensimmäinen sija. Partiohiihdos
sa toivat puolestaan voiton KarPr:lle yli
luutnantti Heimlander, ylikersantti Vii
tanen, alikersantti Järventaus sekäjää
käri Pöysä. 

Palkitsemiset 

Ansiokkaasta palveluksesta on Karjalan 
Prikaatissa palkittu Jalkaväen Säätiön mita
lilla seuraavat: 
15. 2. 74 saapumiserä: 

upseerikokelas Matti Holopainen 
- alikersantti Veikko Pietarinen 

15. 6. 74 saapumiserä: 
upseerikokelas Pekka Pakarinen 
kersantti Timo Marja v a 
korpraali K A Selin 

15. 10. 74 saapumiserä: 
alikersantti Lauri Ranta 

- korpraali Hannu Jansson 

15. 2. 75 saapumiserä: 
- korpraali Pauli Vienola 

MENNEN 
-mikä miehen 

olo! 
Havunvihreä Mennen 
sopii suomalaiseen 
makuun. 
Suomalaisen miehen 
leukapiel i i n 
ja kainaloon 
levittämään miehe
kästä tuoksuaan . 

.. FARMOS OY 
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Tasavallan ensimmäinen 
trakfori jossa kuljettaja on 
kuningas® 

Valmet1502 
sarian iäreä uutuuskone 

Valmet1102 
vahva kone vaativiin töihin 

Valmet 702 
suurten maatiloien traktori 

Valmet 7025 
lisätehoa moottorissa 

Valmet 502E 
maatalouden yleistraktori 
- tiivis, lämmin ja mukava ohjaamo 

on omaa luokkaansa 
- hallintalaitteet mukavasti ulottuvilla 
- tärinätön hydrostaattinen ohjaus 
- pehmustettu mukava käännettävä 

ja kallistettava istuin 
- kuulolle turvallinen, alhainen äänitaso 
- monipuolinen kaksoispumpulla toi-

miva hydrauliikka 
- joustava huolto ja varaosapalvelu 

kautta maan · 
- kaikki Valmet-traktorit on suunni

teltu ergonomisesti, mikä käytän
nössä merkitsee kuljettajalle turval
lisuutta, mukavuutta, meluttomuutta 
ja viihtyisyyttä. 

Valmet- Suomen eniten ostettu traktorimerkki 
µ,rnrn~u 

Piirimyyjät kautta maan. 

NYLANDS BRIGAD 

Den gågna 2-årsperioden har för Nylands 
Brigad inneburit en tid av intensivt arbete 
och positiv utveckling. Trots en del öppna 
vakanser och trots att tidvis upp tili tjugo 
officerare och befattningsofficerare bevistat 
olika skolor och kurser, eller varit bundna 
av FN-tjänst, har utbildningen kunnat 
genomföras planenligt. 

Att utbildningsnivån stigit har konstate-

rats vid de regelbundna granskningarna 
som hållits i slutet av varje grundut
bildningsperiod. Truppenhetsövningarna, 
skjutlägren och manövrarna visar även 
tydligt att kurvan pekar uppåt. Orsakerna 
tili detta står att finna närmast i de förnyade 
utbildningsplanerna, personalens rationella 
användning, det förbättrade motorfor 
donsläget samt höjda kvoter för övningsam
munition. 

Brigaden har ofta haft äran att stå som 
värd för olika besök, både officiella och 
inofficiella. Bland annat har brigaden be
sökts av riksdagens försvarsutskott, för
svarsminister C-0 Homen och biskop J 
Vikström. Besöken haralla varit givande 
för brigaden genom de tina kontakter de 
skapat. 

Ett verkligt eldprov genomgick brigaden 
då den utan närmare förvarning fick tili 
uppgift att delta i ESSK's bevaknings 
uppgifter. Trots avbrott i utbildningen och 
med ringa tid tili förberedelser genomfördes 

Öv Norton och övl Mumford beser brigaden i sällskap med övl Fredriksson, övl Christen 
sen, öv Stewen, kapt Kronqvist och preml Jaarva. 
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Inför uppbrottet från Vasa under bygde
marschen, öv Stewen, preml Andersson och 

kapt Lenck. 

uppgiften med heder. 
Den u'nder senare år intensifierade byg

demarschverksarnheten har visat sig vara 
utmärkta tillfällen tili finslipning av marsch
teknik samt tili att vänja truppen vid 
marsch längs livligt trafikerade trafikleder. 
Som skapare och upprätthållare av kontak
ter tili beväringarnas hemkommuner är byg
demarschernas betydelse uppenbar. Under 
år 1974 utförde RUoSK en bygdemarsch 
tili Kimito medan Jägarbataljonens marsch 
riktade sig tili kommunerna i västra Nyland. 

Senaste juli utförde Jägarbataljonen en 
lyckad bygdemarsch tili Österbotten. Mars
chen utfördes som motormarsch tili Vasa 
varifrån bataljonen i tre avdelningar cykla
de söclerut längs olika vägar. Alla svenska 
kommuner i södra Österbotten besöktes. 
Marschen avslutades i Sideby varifrån ba
taljonen anträdde återfärden tili Dragsvik 
med lastbilar. Denna pr-marsch skapade 
goda kontakter mellan brigaden och de be
sökta kommunerna. I de flesta orter som be
söktes emottogs bataljonen av kommuner
nas officiella representanter och som regel 
bjöcls männen på läsk och munkar. Dess
utom ordnades det tillfällen för kommunal
tjänstemännen och begälet att ventilera och 
diskutera gemensamma problem, närmast 
berördes frågor gällande argetsper-
missioner, nyrekrytering samt upp-
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rätthållandet av kontakter. Senare utförde 
RUoSk en kortare och på grund av ESSK 
kommenderingen en något försenad bygde
marsch tili Korpo och NagL. 

Själva kasernområdet har även undergått 
en betydande förvandling. Senaste januari 
blev den nya och toppmoderna matsalen 
färdig. Detta innebar att ett av de svåraste 
missförhållandena för beväringarna i 
Dragsvik blev eliminerat. Nu råder det in
gen trängsel i matsalen, luften är sval och 
frisk, det svarar luftkonditioneringen för. 
Den dämpade akustiken har avskaffat allt 
onöcligt buller, den smakfulla interiören och 
de små borden bidrar tili att maten verkli
gen smakar. Förutom det toppmoderna kö
ket inrymmer matsalen även olika utrym-

Den nya matsalen i bruk för första gången. 
Välkomstkaffe för kont 1/75. 

men för specialbehov såsom rum för ned 
frysning och uppbevaring av djuptfryst, oli
ka lagerrum, kylrum för matrester, tvätt
rum för fältkök och olika sociala utrymmen. 

I anslutning till matsalsbyggnaden har 
brigadens nya rustförråd inrättats med sto
ra och tillräckliga utrymmen. Där finns t.ex. 
ett torkrum för täit. 

Tili det nya köket har även inrättats en 
del nya tjänster, detta har medfört att briga
den nu har en egen yrkeskunnig köttmästa

. re. 
Den garnla flaggplanen har genomgått en 

ansiktslyftning och bjuder fägring för ögat 
med välvårdade gräsmattor och diskreta as-

faltgångar. Ett välkommet projekt körde i 
gång på hösten då renoveringsarbetena på 
ett bostadshus påbörjades. Detta betyder 
att elva farniljer får en tidsenlig bostad när 
bygget är färdig. Enligt planerna sker detta 
inom förloppet av år 1976. Detta är en di
rekt orsak som bidrar tili trivseln för starn
personalen och stimulerar nyrekryteringen. 

Trots att utvecklingen i brigaden varit 
positiv finns det ännu negativa faktorer som 
hindrar utvecklingen. Ett störande moment i 
utbildningen utgörs av brigadens vaktans
var för Ase V 7 i Inha. Detta betyder att det 
från Nylands Brigad hela tiden är en avdel-

Kont 1/74 

- asp L O F o r s te n, Helsingfors 
- serg R G Ahlman, Esbo 

Kont 11/74 
asp H O W U d d, Helsingfors 

- serg K P Danielsson, Ekenäs 

ning motsvarande ett mindre kompani borta 
från den egentliga utbildningen: Ett annat 
problem utgär oersibakbristen. Effektivåt
gärder för att intensifiera nyrekryteringen 
har dock satts igång både från brigadens 
sida och av Nylands Brigads Gille. 

Det är dock med tillförsikt som Nylands 
Brigad ser på frarntiden, kommande utvec
kling och nya arbetsuppgifter. Tili detta för
pliktar och sporrar även brigadens 350 år 
gamla och ärorika traditioner. 

Följande beväringar har belönats med In
fanteristiftelsens plakett: 

Kont IIl/74 
asp K P Hansson, Lovisa 

- serg K-E Nöjd, Hangö 

0 

Parasta sinä on aiamisen ilo. 
~ .,.E .. ~~ 

piirim,·y_iinccn ja si, uliikkcinccn 

137 



138 

edullinen hinta + verraton vetoteho 
+ monipuolinen hYdrauliikka . 
+ tarkoituksenmukainen käytössä 
+ todistettavasti pieni varaosakulutus 

Maahantuoja: 

KONELA-BELARUS 
Postilokero 58, 45101 Kouvola 10, puh. 951-14091 
Valtakunnallinen myynti- ja huotoverkosto 

OY 

POHJAN PRIKAATI 

Prikaati järjesti 6.-14. 6. 1975 Kansainvä
lisen Sotilasurheiluliiton (CISM) ampuma
mestaruuskilpailut. Kisoihin osallistui lähes 
200 kilpailijaa ja johtajaa 15 eri maasta. 
Kaukaisimmat osanottajat olivat Thaimaas
ta ja Kuwaitista. 

CISM'in lipun nosto prikaatin kentältä. 

siirtyessä eläkkeelle ja luovuttaessa tehtävät 
Huhtikuussa 1975 tapahtui prikaatin ko- Hämeen Jääkäripataljoonasta siirtyvälle 
mentajan vaihdos eversti Eero Eräsa11ren everstiluutnantti Olli Tikalle. 

Everstiluutnantti Tikka ottaa prikaatin vastaan eversti Erä sa er e 1 t 11 , 



Oulun varuskunnan syyssotaharjoitus 
järjestettiin prikaatin komentajan johta
mana Puolangan-Taivalkosken alueella 
6.-8. 10. 1975. Harjoitus, johon osallistui 
Oulun varuskunnan joukkojen ja esikuntien 
lisäksi osia Kainuun Rajavartiostosta ja La-

pin Lennostosta, tarjosi erinomaiset mah
dollisuudet mm yleis- ja paikallisjoukkojen 
yhteistoiminnan harjoitteluun. Harjoitus 
päättyi Taivalkoskella järjestettyyn ohi
marssiin. 

- ,r .' { , , ~ 

'.". ~""')Jt~"'--
- • \ ' y ...... 

Ohimarssia vastaanottamassa Pohjois-Suomen sotilasläänin komentaja kenraalimajuri 
Haaksalo seurassaan eversti Tikka ja Taivalkosken kunnan edustajat. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on palkittu seu
raavat Pohjan Prikaatin varusmiehet: 
15. 2. 73 saapumiserä 
- upseerikokelas Martti Einari Miet

tinen 
- kersantti Yrjö Aslak Karjalainen 

15. 6. 73 saapumiserä 
upseerikokelas Martti Eino Pihla
janiemi 
kersantti Yrjö Antero Kulotie 

15. 10. 73 saapumiserä 
- upseerikokelas Mikko Heikkilä 
- kersantti Leif Erik Frilund 
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15. 2. 74 saapumiserä 

- upseerikokelas Raimo Kalevi 
Mansukoski 

- kersantti Seppo Kalervo Ojanperä 

14. 6. 74 saapumiserä 

upseerikokelas Pentti Olavi Juhola 
kersantti Kalevi Matias Vehkalahti 

15. 10. 74 saapurriiserä 

upseerikokelas Hannu Johannes Lauk
ka 
kersantti Jouko Juhani Räisälä 

PORIN PRIKAATI 

Vuodet 1974-1975 ovat olleet Porin Pri
kaatissa tiiviin varusmies- ja reserviläis
koulutuksen aikaa. Leimaa antavana piir
teenä on kummallekin vuodelle ollut prikaa
tin esiintyminen varuskunnan ulkopuolella. 
Komentajan vaihdos tapahtui tammikuussa 
1975. Aikaisempien vuosien tapaan prikaa
tiin ovat tutustuneet monet arvovaltaiset 
vieraat. 

Varusmieskoulutuksessa on pcrintccl 
lisesti kullekin saapumiserälle pidetty sota 
harjoitus. Näiden varuskuntaharjoitustcn 
lisäksi prikaati on osallistunut vuonna 75 
kahteen suureen sotaharjoitukseen. Huhti 
kuussa 75 Taistelukoulu piti kapteenikurs 
sin johtarnisharjoituksensa Säkylän- Euran 
-Honkilahden alueella. Syys- ja lokakuun 
7 5 vaihteessa prikaati osallistui ESS 1 E:n 
johtamaan mittavaan sotaharjoitukseen 
Vihdin-Sammatin-Lohjan alueella. Pri
kaatin varusmieskoulutuksen huipentuma 
oli huhtikuussa 74, jolloin jalkaväen tar
kastaja piti Porin Prikaatissa koulutus
sen. Varusmiesten koulutuksen tehosta
miseksi on vuosien 1974-1975 aikana teh
ty prikaatiin ilma-ammuntarata, asutuskes
kustaistelurakennus sekä taisteluampuma
alueelle ryhmän taistelupesäke katettuine 
majoituskorsuineen. Lähes kaikkiin prikaa
tin sotaharjoituksiin on liittynyt reserviläis
ten koulutus. 

Tammikuun 15. päivänä 1975 Porin Prikaatissa tapahtui komentajan vaihdos. Ever1tl 
Tauno Sutela luovuttaa eversti Jukka Suviniemelle Porin Prikaatin komentatjan teh 

tävät. 

141 



Vuosien 1974 ja 1975 aikana Porin Pri
kaatissa vieraili useita korkean tason vierai
ta. Elokuun 8. päivänä 1974 tutustui Säky
län Varuskuntaan Unkarin Kansantasaval
lan puolustusministeri, kenraalieversti Zajos 
Czinegen. Puolustusvoimain komentaja 
seurueineen vieraili prikaatissa 29.-30. 10. 
1974. Edellä mainittujen lisäksi tutustui sa
mana vuonna varuskuntaan Maan
puolustuksen Tieteellinen Neuvottelukunta 
(MA TINE), Helsingin Hovioikeus, Turun ja 
Porin läänin maanpuolustuskurssi sekä 
Ruotsin huoltojoukkojen tarkastaja, eversti 
Dag Nordenskjöld. Vuoden 1975 tär
keimmistä vierailuista mainittakoon mm 
Neuvostoliiton Frunzen Sota-Akatemian ja 
Vystrel upseerikurssin valtuuskunta ja ul
komaiden Suomessa olevat sotilasasiamie
het. 

Omaisten päiviä on vietetty kunkin saa
pumi.,erän valatilaisuuteen liittyen. 11/74 
saapumiserä suoritti maakuntamarssin 
Vänrikki Stoolin kotipitäjään Kuruun, jossa 
marssin päätteeksi oli alokkaiden valati
Iaisuus Heinäkuussa 75 suoritti vastaava 
saapumiserä maakuntamarssin Merikarvial
Ie. Menomatkalla oli seppeleenlasku ja ohi
marssi Kokemäellä. Tulomatkalla vastaavat 
tilaisuudet tapahtuivat Porin kaupungissa. 

Urheilussa Porin Prikaati on menestynyt 
perinteiseen tapaan hyvin. Vuonna 1974 
"porilaiset" voittivat Presidentti Kyösti Kal
lion Maljan ja Kenraali Yrjö Keinosen 
Kiertopalkinnon lisäksi puolustusvoimien 
mestaruuden 

sotilaskolmiottelussa, 
maastoj uoksun joukkuekilpailussa, 
yleisurheilussa ja 
varusmiesten suunnistuksen joukkue
kilpailussa. 
Kansainvälisestä menestyksestä voidaan 

mainita ylikersantti Heikki Ikolan pohjois
maiden mestaruus ampumahiihdossa. 

Vuonna 197 5 "porilaiset" saavuttivat 
puolustusvoimien urheilumestaruuskilpai
lujen yleismestaruuden, Kenraali Yrjö 
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Keinosen Kiertopalkinnon lisäksi puolus
tusvoimien mestaruuden 
- maastojuoksun joukkuekilpailussa, 
- suunnistuksen joukkuekilpailussa ja 
- suunnistuksen yleismestaruudessa. 

Kansainvälisen menestyksen tähtihet
kenä voidaan pitää ylikersantti Heikki Iko
lan saavuttamaa maailmanmestaruutta 
ampumahiihdossa. 

Vuoden 1975 ampumahiihdon maailman
mestari, ylikersantti Heikki Ikola. 

Kuntoliikunnan harrastusedellytyksiä on 
parannettu rinnan urheilumenestyksen myö
tä. Vuonna 1973 valmistunut 1 000 m:n 
mittainen kahdeksalla kuntotelineellä varus
tettu purupäällysteinen kuntorata pidennet
tiin 1974 2 000 m:n mittaiseksi kuntohölk
käradaksi ja syksyllä 1975 kyseinen rata 
saatiin valaistuksi. Valaistu rata toimii 
talvisin hiihtoratana. 

Jalkaväen säätiön mitalilla varusmies
palveluksen erinomaisesta suorittamisesta 
on palkittu seuraavat porilaiset: 

1/74 saapumiserä 
- vänrikki S E Wickström 
- kersantti H 1 Tasanen 

11/74 saapumiserä 
vänrikki H H Sahlstein 

- kersantti R K Lindroos 

IIl/74 saapumiserä 
vänrikki H O Ylänen 
kersantti H 1 Sunde 
korpraali O T Seppälä 

Liikenneyhtiö Velj. Salmela 

Ensiluokkaisia linja-autoja 
myös tilausajoihin 

95200 Simo 
Puh. 98089/34 

Monipuolinen muoti- ja pukinetalo 
Alajärven Kotitesktiili 

sekä 
Koti kutomo 

lahja-, sisustus- ja saunatekstiilejä 

SF 62900 Alajärvi 
Puh. 966-2137 

Juhlivaa Porin Prikaatia 
sekä koko maanpuolustusväkeä 

tervehtii 

Säkylän kunta 

Maalarimestarien Oy 
Helsinki 

Porthaninkatu 10 
Niittyläntie 4 

Vaihde 90-790 422 
Kotka 

Kotkankatu 12 
Puh. 952-13 811 

Pekema Oy 
Porvoo 
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Eläkeneuvoja on 
lähellä, poiketkaa 

kysymään eläkeasioista! 

Esimerkiksi: mitä Teille merkitsevät kirjaimet TEL ja YEL? 
Kuinka suuri on vanhuuseläkkeenne tai mitä saisitte, jos tu
lisitte työkyvyttömäksi , tai mikä on perhe-eläketurvanne? 
Asiansa osaava eläkeneuvoja on jokaisessa Ilmarisen palve
lupisteessä - kaikissa Pohjolan , Sampo-Tarmon, Suomi
Salaman, Hämeen Vakuutuksen , Kauppiaitten Keskinäisen, 
Turvan, Uudenmaan Vakuutuksen ja Varman kottoreissa. 
Tulkaa juttelemaan tai soittakaa. 

Eerik inkatu 41, 00180 Helsinki 18 

SAVON PRIKAATI 

Vuodet 1974 ja 1975 ovat jatkuneet Savon 
Prikaatissa koulutuksen, kertausharjoitus
ten ja urheilun merkeissä. Leimansa koulu
tukselle ovat antaneet erilaiset sotakoulujen 
ym leirit ja harjoitukset, joille varsinkin 
kranaatinheitinhenkilöstö on saanut run
saasti osallistua. 

Vuonna 1975 vaihtui Savon Prikaatin 
komentaja jälleen eversti Linnakon luo
vuttaessa komentajan tehtävät elokuussa 
eversti Anna I a II e. Eläkkeelle siirtyivät v 
1974 everstiluutnantit Raatikainen ja 
N okk ala sekä samana vuonna everstiluut
nantti Arovaara Uudenmaan Jääkäripa
taljoonan komentajaksi. Toimiupseereista 
ovat eläkkeelle siirtyneet mm sotilasmestarit 
Kekkonen ja Korhonen v 1974 sekä 
sotilasmestarit Kuikka ja Honkanen v 
1975. 

Prikaatin noin kaksikymmentä vuotta 
kestänyt siirtyminen Karkialammin kasar
mialueelle on päässyt viimeiseen vaiheeseen
sa. Vuonna 1974 siirtyi Esikuntakomp
pania viimeisenä yksikkönä lakkautetun 
3.K:n kasarmiin ja prikaatin esikunnan siir
to uusiin tiloihinsa Karkialammelle on suun
niteltu tapahtuvaksi vuodenvaihteen 
1975-76 tienoilla. Vanhalle kasarmialu
eelle jäävät tällöin vain Soittokunta ja Mik
kelin Korjaamon pääosa. 

Suhteitaan siviilimaailmaan Savon Pri
kaati on hoitanut järjestämällä maanpuolus
tustilaisuuksia, tutustumistilaisuuksia ja 
omaistenpäiviä. Vuoden 1974 kesäkuun 
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saapumiserän valatilaisuus pidettiin Ris
tiinassa, missä yleisöllä oli tilaisuus tutustua 
majoitusalueeseen ja taistelunäytökseen. 
Vierailuita on prikaatiin ollut useita, mm 
Ranskan Sotakorkeakoulun oppilaat kävi
vät Savon Prikaatissa v 1974 sekä puolus
tusministeri Huurtamo syyskuussa 1975. 

Merkittävin tapahtuma oli Savon Prikaa
tin kaksisataavuotispäivä 13. kesäkuuta 
197 5, jota vietettiin kaksipäiväisin juhlal
lisuuksin. Vuosipäivä alkoi eri joukko
osastojen, järjestöjen ja yhteisöjen onnitte
luilla 13. 6. aamulla Mikkelin Upseeriker
hossa jatkuen seppeleenlaskuilla sankari
haudoilla Ja muistopatsailla. Juhlalounaan 
jälkeen oli iltapäivällä päiväjuhla kuntota
lossa Karkialammilla, missä yhteydessä pri
kaatin yksiköt saivat kukin oman lippunsa. 
Illalla viettivät kutsuvieraat ja prikaatin 
henkilökunta vuosipäivän iltajuhlaa Mikke
lin Seurahuoneella. Seuraavana päivänä 
juhlallisuudet jatkuivat omaisten päivillä 
Karkialammen kasarmialueella ja päättyi
vät Reservialiupseerikoulun järjestämään 
koulutus- ja taistelunäytökseen iltapäivällä. 

Erittäin suurta painoa on prikaatissa 
pantu urheilutoiminnalle ja liikuntakasva
tukselle, joiden järjestämistä pururata ja 
latu-ura ovat helpottaneet huomattavasti. 
Lisäksi saatiin prikaatin uudelle urheiluken
tälle kesän 1975 kuluessa nurmikko. Vuon
na 1975 järjesti prikaati mm Puolustusvoi
mien yleisurheilumestaruuskilpailut sekä on 
antanut apuaan useiden suurten siviilikilpai
lujen järjestämisessä. Mestaruuksia on pri
kaati voittanut seuraavissa kilpailuissa 

Parolan Kilpi ammunnassa 1974, 
Oltermannin hiihto 19 7 5, 
Kyösti Kallion Kiertopalkinto v 197 5 
varusmiesten joukkuekilpailu s\Junnis 
tuksessa v 1975 sekä 

- jalkapalloilun mestaruus v 1975. 
Erilaisia harrastuksia on Savon Prikaatissa 
myös pyritty tukemaan. Orkcstcreja toimii 
useita, lisäksi shakkikerho, kielikerho Ja 
valokuvauskerho, joihin osanotto on vilkas 
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ta. Mikkelin Sotilaskotiyhdistys on ollut 
suurena tukena erilaisille harrastustoimin
noille. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla varusmiespal
veluksen erinomaisesta suorittamisesta on 
palkittu seuraavat varusmiehet: 

11/73 saapumiserä 
- vänrikki Pekka Olavi Ruuskanen 

kersantti Pertti Kari Kalervo Me I on en 
korpraali Pertti Tapio Puustinen 

111/73 saapumiserä 

- korpraali Lasse Johannes Kelonen 

1/74 saapumiserä 
vänrikki Matti Väinämö Vauhkonen 

- kersantti Antti Kalervo Vuorinen 
- korpraali Reino Taito Tapio Naukka-

rinen 

11/74 saapumiserä 

vänrikki Markku Tapio Häkkinen 
kersantti Veikko Olavi Kettunen 
korpraali Hannu Juhani Sutinen 

IIl/74 saapumiserä 

Sodanajan JR 7:n edustajat luovuttamassa JR 7:n taisteluja esittävää piirrosta eversti 
Linna ko 11 e prikaatin 200-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. 
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HÄMEEN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Lisääntyneet ja monipuolistuneet koulutus
tehtävät sekä kasvaminen panssarijääkäri
pataljoonaksi ovat värittäneet Hämeen Jää
käripataljoonan elämää kuluneena kautena. 

Rynnäkköpanssarivaunujen maaran 
lisäys kantahenkilökunnan kalustotunte
muksen kasvun myötä on mahdollistanut 
koulutuskokoonpanon kehittämisen. Tällä 
hetkellä pataljoonassa on vaunut I. ja 2. 
Panssarijääkärikomppanialla ja Reservi
aliupseerikoululla. Vaunumiehistöjen koulu
tus tapahtuu Reservialiupseerikoulun kurs
seihin liittyen. Kranaatinheitinkomppania 
käyttää koulutuksessaan muiden yksiköiden 
vaunuja. Pataljoonassa vallitsee eteenpäin
pyrkivä panssarijääkärihenki. 

Panssarijääkäriryhmän johtaja antaa käs
kyjä vaununjohtajalle. 

Komentajien vaihtoparaati pidettiin 26. 6. 
I 975. Kuvassa eversti Olli Tikka ja eversti

luutnantti Pekka Mustonen. 

Opetustyössä saavutetut tulokset on to
dettu useissa eri tarkastuksissa ja harjoituk
sissa. Ampumaleirit ovat olleet panssarijää
käreille huippuhetkiä niin Panssariprikaatin 
kuin muillakin leireillä. 

Elokuussa kranaatinheitinampumaleirillä 
Sarriojärvellä panssarijääkärit näyttivät tai
tonsa heitinmiehinä voittaen kaikki muut. 

Patflljoonassa on koulutettu kertaushar 
joituksissa useita henkilöstöryhmiä 
panssarivaunu- ja panssarijääkärikomp 
panioista sekä -pataljoonista. Kertaushar 
joitusten ja muun koulutuksen ohella on 
jouduttu paneutumaan voimakkaasti pans 
sarijääkärikomppanian ja joukkueen taiste 
lutekniikan ja -taktiikan kehittämiseen. 
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Työn kohteena ja osin valmistumisvaihees
sa on Panssariprikaatin muuhun ohjesään
tötyöhön liittyvä panssarijääkärijouk
kueen taisteluohje. 

:-~ 

Panssarijääkäriryhmä lähtöalueella. 

Pataljoona on osallistunut miltei jokaisen 
Panssariprikaatiin suuntautuneen vierailun 
järjestelyihin ja koulutusnäytöksiin. 

Jalkaväen Säätiön mitaleja on kuluneena 
kautena jaettu pataljoonassa seuraavasti: 
1/73 saapumise~ä 

vänrikki Veikko Petäjistö 
kersantti Antti Peikon en 

11/73 saapumiserä 

vänrikki Eero Vesikkala 
kersantti Heikki-Pekka Honka I a 

IIl/73 saapumiserä 

vänrikki Jouni Äijälä 
kersantti Hannu Puikkonen 

1/74 saapumiserä 

vänrikki Mauno Sahla 
kersantti Raimo Keskinen 

11/74 saapumiserä 

- kersantti Tapio Välimäki 
- upseerikokelas Olavi Yli-Vainio 

IIl/74 saapumieserä 

kersantti Timo Ahderinne 
panssarijääkäri Ari Mäenpää 

Raviteos Oy 
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Rykmentintie 35 
20880 Turku 

Puh. 921-353 511 

Teemme teosta: Suomen raviratsastus 
ja hevoskasvatus. 

1 IÄMEEN RATSUJÄÄKÄRIPATALJOONA 

Hämeen ratsumiesten koulutus on moni
puolistunut kahden vuoden aikana, sillä 
omassa Reservialiupseerikoulussa aloitettiin 
viestikoulutus IIl/75 saapumiserästä läh
tien. Ko linjalla koulutetaan omien viesti
ryhmänjohtajien lisäksi Uudenmaan Jääkä
ripataljoonan ja Rannikkojääkäripatal
ioonan viestiryhmänjohtajat. 

Ensimmäinen miehistön sotilaspoliisi
kurssi aloitettiin joukko-osastossa 4. 2. 
1974, josta lähtien on koulutettu omien soti
laspoliisien lisäksi myös Hämeen Jääkäri
pataljoonaan koulutettavat sotilaspoliisit. 

Rynnäkkökurssia kokeiltiin joukko osas 
tossa talvella 1975. Sen tarkoituksena oli 
kouluttaa taistelukent.än vaikeimmissa teh 
tävissä toimivat jääkäriryhmien miehet pc 
rusteellisesti tuntemaan ja käsittelemään 
jääkäripataljoonan käsiaseita sek.ä toimi 
maan tehokkaasti taistelukentän vaikeissa 
olosuhteissa pitkiäkin aikoja. Myönteisistä 
tuloksista johtuen rynnäkkökurssi on otettu 
pysyväisesti joukko-osaston koulutus 
ohjelmaan erikoiskoulutuskaudella. 

Ilma-ammunnan tehostamiseksi raken 
nettiin joukko-osastoon "tee se itse" -me
netelmällä ilmatorjuntarata 1973 syksyl
lä. Se on yksinkertaisuutensa takia osoittau
tunut erittäin käyttövarmaksi välineeksi. 
Rata sijaitsee ampumarata-alueella, jolloin 
siellä voidaan muihin ammuntoihin liittyen 
suorittaa ilma-ammunnat. Varusmiesten lii 
kuntakoulutuksen tehostamiseksi on kasar
mialueelle valmistunut uusi 3 km:n pituinen 
ensiluokkainen valaistu pururata. 

2 

Ennakko 50 - Huomio - tulta. Ratsumie
het kovapanosammunnoissa ilmatorjunta

radallaan. 
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Koulutusmenetelmien ja varusmiesten 
koulutuksen kehittämisen ohella on joukko
osastolla ollut useita kertausharjoituksia. 
Näistä mainittakoon elokuussa 1975 tuhan
nen miehen kertausharjoituksen koulutus
vastuu sekä saman vuoden syksylläjääkäri
komppanian kertausharjoitus. 

Ratsu miesten koulutustasoon on jalkavä
en tarkastaja käynyt tutustumassa kahteen 
otteeseen. Sotilasläänin johdon suorittamien 
tarkastuksien lisäksi joukko-osastossa on 
pidetty koulutustakastuksia kaksi kertaa 
kullekin saapumiserälle; peruskoulutuskau
den lopulla ja erikoiskoulutuskaudella. 

Moottoriajoneuvojen lisääntyessä puo
lustusvoimissa on Hämeen ratsumiehille 
myöskin saatu lisää ajoneuvoja. Sisu 
maastokuorma-autot on vaihdettu kuuteen
toista Gatz-maastokuorma-autoon. Trak
toreiden lukumäärää on lisätty niin, että 
joukko-osasto kykenee tarvittaessa liikku
maan moottoroituna. Yleisimpänä liikunta
välineenä koulutuksessa säilyvät kuitenkin 
polkupyörät ja sukset. 

Maakuntamarssit kuuluvat perinteellises
ti ratsumiesten vuosittaiseen ohjelmaan. 
Joukko-osasto suoritti maakuntamarssin 
1974 kesällä Kouvolaan ja Lappeenran
taan, jolloin Kouvolassa paljastettiin samal
la Hämeen Ratsurykmentin jalkauttamisen 
muistolaatta sekä käytiin Lappeenrannassa 
tervehtimässä vanhoja kilpakumppaneita 
Lappeenrannan rakuunoita. Paluumarssikin 
meni erinomaisesti kiertotien kautta, vaikka 
poljettiinkin yhtenä päivänä 180 km. Kesän 
1975 maakuntamarssi suuntautui Päijän
teen ympäri, jolloin Päijänne ylitettiin Kor
pilahden korkeudelta. Hämeen ratsumiehillä 
oli tilaisuus näyttää ohimarssitaitoaan Kor
pilahden keskustassa Sisä-Suomen Sotilas
läänin komentajalle· kenraalimajuri Lars 
Heinrichsille,joka otti vastaan ohimars
sin. 

Omien vierailujen lisäksi on joukko
osastossa ollut vastavierailuja erittäin run
saasti. Näistä mainittakoon mm Neuvosto-

150 

liitosta kadettien vierailu. 
Ratsumiesten kädenojennus siviiliväestöl

le on annettu mm vuosittaisilla metsämars
seilla, jotka vuonna 1975 ovat poikenneet 
aikaisemmasta käytännöstä suna, että 
maanomistajat ovat maksaneet työstä kor
vauksen "Sairaala sotavammaisille" -ke
räykseen. Tämän lisäksi ovat ratsumiehet 
osallistuneet useisiin toimitsijatehtäviin eri 
urheilukilpailuissa. 

Urheilurintamalta on toimintakautena 
mainittava ratsumiesten parhaimmista saa
vutuksista: Puolustusvoimien partio
ja yleismestaruus suunnistusmestaruuskil
pailuissa 1974, Etelä-Suomen Sotilas
läänin yleismestaruudet hiihdossa ja suun
nistuksessa 1974-75, toinen sija puolustus
voimien partiohiihdossa 1974 ja toinen 
sija puolustusvoimien suunnistusmesta
ruuskilpailujen yleismestaruudessa 1975. 
ESSI :n tärkeimmän kilpailun Ilves-viestin 
voittivat ratsumiehet jälleen vuonna 1975. 
Tämän lisäksi ovat ratsumiehet järjestäneet 
kilpailuja, kuten mm puolustusvoimien am
pumamestaruuskilpailut elokuussa 1974. 
Ratsastuskilpailut ovat kiinteästi kuuluneet 
vuosittaisiin ratsumiesten urheilutapahtu
miin. Kuluvanakin vuonna kyseessä olivat 
Suomen mestaruuskilpailut esteratsast,.,k
sessa, jolloin kilpailuihin osallistui 130 rat
sukkoa. 

Ratsumiehet tulossa Ilves-viestin mestaruu
teen, partion johtajana yliluutnantti T Leh

tonen. 

Tärkeä merkkipylväs joukko-osaston toi
minnassa oli jälleen 1. 8. 1975, jolloin 
joukko-osaston komentajan tehtävät luo
vutti eversti Sakari Ann ala seuraajalleen 
everstiluutnantti Petter Pari k alle. Eversti 
Annala siirtyi Savon Prikaatin komentajak
si Mikkeliin. Everstiluutnantti Parikka 
on vanhoja ratsumiehiä, sillä onhan hän ai
kaisemmin palvellut joukko-osastossa jo 9 
vuotta. 

Eversti Sakari Annala luovuttaa Hämeen 
ratsumiesten lipun seuraajalleen eversti

luutnantti Petter Parikalle. 

Tammikuussa 1975 tuli kuluneeksi 30 
vuotta siitä, kun Hämeen ratsumiehet tuli
vat Lahteen Hennalan kasarmialueelle ja 
ovat siitä lähtien kiinteästi kuuluneet Päi-

jät-Hämeen "maisemakuvaan". Joukko 
osaston ja Ratsumieskillan yhteinen lehti 
Ratsumies on myös ehtinyt ilmestyä jo 6 
vuotta entisten ja nykyisten ratsumiesten 
kiinteänä yhdyssiteenä. Vaikka ratsumiehet 
jalkautettiin jo vuonna 1945, ovat hevoset 
silti kuuluneet edelleenkin ratsumiesten kes 
kuuteen. Keväällä 1974 vietiin ratsumiehiltä 
kuitenkin pois viimeinenkin ratsu. 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on palkittu 
seuraavat varusmiehet: 
1/73 saapumiserä 

vänrikki Juha Reino Ylä-Anttila 
Lahti 
kersantti Heimo Veikko Rasimäki 
Tampere 

11/73 saapumiserä 
vänrikki Kari Olavi Jylhä Hämeenlinna 

- kersantti Veli Matti Göös Lahti 

IIl/73 saapumiserä 
vänrikki Eero Antero Aarnio Lahti 

- kersantti Risto Kalervo Linna Viiala 

1/74 saapumiserä 
vänrikki Pauli Olavi Komonen Nasto
la 
kersantti Pertti Tapani Väisänen Vaa
rala 

11/74 saapumiserä 

vänrikki John Knut Laukka Lahti 
kersantti Jouko Tapani Kiho Parkano 

IIl/74 saapumiserä 
vänrikki Ilmo Olavi Leinonen Lahti 
kersantti Heikki Pentti Tapio Terävä 
Lahti 

Alavuden Puunjalostustehdas Oy 
63400 Alavus 

puh. 965-20 461 
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Käsituliasekoulutuksen 
ei tarvitse olla ikävää 

Hyvät sotilaat ovat tulo!> hyvä!ltä koulutuksest,.1. 
Ja hy"ä koulutus edellyuää hyvin mot ivoituja !>Ol ilai ta ja 
kouluttajia. Tämä tarkoittaa sitä, ctlä harjoi tu!>mer,etelmien on 
oJtava koulutustavoitteiden tasolfa. Pitkälle vietyjen 
koulutustavoitteiden toteutuminen on mahdollista vain hyvien 
harjoitusväl inciden ja -menetelmien avulla. 

Datasaabin erilaisten maalilaiuei!>ilojen avulla ),()tilaidcn 
ja kou lut.tajien on mahdollista pää!>ili.i :,,ekä peru:,,koulutukse:.:.a 
että kenttäharjoituksissa tulohiin nopeammin ja toden
mukaiscmmissu. olosuhteissa. 

Ensimmäinen vaihe - peruskoulutus 

Koul utustavoitteet: Aseiden toimi ntaperiaatteet, am pu mi!>i
tekniikka, nope u~ ja tarkkuus, maaliinammunta h)'ökkily:.· jll 
puolu:,,l u!ltilanteis!>a. 

Datasaabin maa lilaitteistojen edut : Sullri kapa:,,i tee ll i. 
osumien tai tulosten automaallinen reki:,,teröinti, maalin kauko
ohjaus mahdolli!-la. erilai:,,ia vaikcu:,,a,teita. 

Edut sotilaalle: Odotu:.aika vähenee, ampumhtulm,ten 
kofjaaminen tapahtuu väliOOmi.i!lti. koulutus on tehok
kaampaa ja mielcnkiintoi~mpaa. 

Edut koulultajalle: Harjoituksen lehokkuu:. ka!lvaa, 
ei hukka-aikaa o:.umien merkit!>Cmiscen, vaikeu!la:,,te !IOvellet
tavb!la koulutenavien taidon mukaan, harjoitu!'lvälineidcn 
tehokkaampi hyviik!>ikäyttö, alhai...cmmat koulu1u,ku!ll:.mnuk..e1. 

Toinen vaihe - kent1åkoulutU!>i 

Koul utustavoitteet : Tu.iMelukoulutu:., ampumi,tekniikka 
laistelu.,,a , yk,ilöllincn koulutu!I. ryhn1äkoulu1u:,,, tilanleen 
todenmukai!>iuu, . 

Datasaabin maalilaitteistojen edut: Joustavuus, helppo 
p)styttää erilaisessa maa!itosi,,a, \c.auko-ohjauav uu~. 
osumien ilmaisu, reafo,tinen 11u!itelutilanteen simuloimi 
(suuliekkien välähdykset, savu, vihollisen tulitus), luotettavuus. 
käytön helppous. 

Edut sotilaalle : So1il11, oppii kohteen havainnoimi:.ta j.i 
ampumis1ekniikkaa ju harjoittelee kohteen määrittämi,til ja 
etäisyyden arviointia. Arvioide n tarkkuus lisääntyy. 
Koul utus on realisfo,la ja tarkoituk~ nmuka ista. 

Edut kouluttajalle: Harjoitu., voidaan järjei,,tää pienelle t.ii 
i,,uurc lle r)hmUlle. Helpommin ja nopeammin johdettavi:-.sa. 
Turva llbempi harjoituhien järjestely (osumien ilmuisu ihmii,,
voimin ei enäi.i ole tarpeen), ..iikaa ei kulu hukkaan osumien 
merkintiiän. Nopcuua ja vaikeusaslella voidaan säädellä 
hurjoituk~n kestäeM,ä. Tulohet parnncv;.11 ja ne !>aadaan 
nopeammin. 

Täyttäiik:.een tehokkaamman kihi1 uliusekoulutuk!>en 
vaalimuk!let Datasaab on kehit1äny1 joukon maa li laitejärje:.
telmiä, jotk;.1 kfö,i11ävät M:kä laajat py:.yvä1 sovelluluhet että 
pienet mukana kannettuvat kenuälaitteet. Kai kk i Dutasaubin 
maalilailcji.irje:.telmien os;.Aomponent it edu:.tavut luotettu
vuuden Ja koul utuk~n 1aloudel1i ... uude n huippua alallaan. 

a,o;esMe 
Oy Oatesaeb-V11l met Ab 
PL 102 
00161 Hebinki 16 
Puhelin 11 242 

KAARTIN PATALJOONA 

Kanta-Helsingin alueen ainoa joukko
osasto Kaartin Pataljoona on jatkanut sille 
määrättyjen koulutus- ja erikoistehtävien 
suorittamista jo vakiintuneissa puitteissa. 

Kenraalimajuri Jukka Paju 1 a n suoritta
ma pataljoonan koulutustarkastus tapahtui 
pataljoonan tehtävistä johtuen kolmessa 
vaiheessa siten, että 3. 3. 1975 tarkastuksen 
kohteena oli Sotilaspoliisikoulu, 3. 4. 1975 
pataljoonan tarkastus Helsingissä ja 16. 4. 
1975 taistelu- ja kuljettajakoulutuksen tar-

Joukko-osaston kannalta huomattavim 
mat tapaukset ovat olleet komentajan vaih 
dos sekä Jalkaväen tarkastajan suorittama 
koulutustarkastus. 

Vuodesta 1972 lähtien pataljoonan ko· 
mentajana toiminut everstiluutnantti Reima 
Koski ne n erosi puolustusvoimien palve 
luksesta ja luovutti komentajan tehtävät 
everstiluutnantti Reino Vuoriselle 1. 12. 
1974. 

kastus Räyskälässä Kaartin Pataljoonan 
taistelukoulutusleirin yhteydessä. 

Pataljoonan koulutus- ja tukitoiminta on 
jatkunut aikaisempien vuosien tapaan. 1, 
Komppania on kouluttanut taiste!Uoita jalka 
väen riveihin, osallistunut ESS 1 :n toimeen 
panemiin sotaharjoituksiin ja ottanut vas 

153 



taan sekä saattanut matkaan lukuisan mää
rän V aition ja puolustusvoimien vieraita 
sekä ulkovaltojen suurlähettiläitä. Komp
panian päälliköksi astui 3. 3. 1975 kapteeni 
Jukka Hyle. 

2. Komppania on jatkanut koulutustoi
mintaa sekä tukenut Helsingissä olevien lai
tosten ja esikuntien työskentelyä lähetti- ja 
erikoismiehin. 

Autokomppaniassa on vuoden aikana ta
pahtunut koulutuksessa merkittävä lisäys 
E-korttikoulutuksen tullessa ohjelmaan. 
Vuoden aikana on Autokomppaniassa 
lisäksi koulutettu UudJP:n, SIRtR:n ja 
KSPionP :n autonkuljettajat, mikä lisäsi 
alokkaitten määrää joukkueen suuruisella 
osastolla. 

Autokomppanian vilkkaasta kurssitoi
minnasta tulkoon todetuksi erityisesti kadet
tien moottoriajoneuvokurssi sekä autoryh
mänjohtajakurssit. 

Vuosien 1974-75 aikana on Sotilaspo
liisikoulussa toimeenpantu vuosittain kolme 
sotilaspoliisialiupseerikurssia, joilla on ollut 
oppilaina myös kantahenkilökuntaan kuulu
via sekä ns erikoisupseerikokeilaita. Sotilas
poliisit ovat osallistuneet lukuisiin sotahar
joituksiin oman toimialansa erikoistehtävis
sä. 

Kaartin Pataljoonassa on kilpailutoimin
ta ollut vireätä. 

Myös sotilasläänin ja puolustusvoimien 
mestaruuskilpailuihin on osallistuttu. Par
haana suorituksena on ollut kersantti Jouko 
Pöytäkankaan toinen sija puolustusvoi
mien ampumamestaruuskilpailussa. Vuoden 
aikana Kaartin Pataljoona on osallistunut 
lukuisiin Sotainvalidien tukitempauksiin ke
räämällä rahaa eri tavoin sekä auttamalla 
työsuorituksin invalideja. 

Kesällä 1975 KaartP:n varusmiehet osal-
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listuivat eri tavoin Helsingissä järjestetyn 
ETY-kokouksen järjestelytehtäviin. 

Jalkaväen Säätiön mitali on kuluneen 
vuoden aikana myönnetty seuraaville 
KaartP:sta kotiutuneille ansioituneille va
rusmiehille: 
15. 6. 73 saapumiserä 

- vänrikki Timo Jaakko Anttila 
- kersantti Markku Tapio Tuominen 

15. 10. 73 saapumiserä 

vänrikki Ilkka Sakari Soininen 
kersantti Juha Markku Salin 

15. 2. 74 saapumiserä 

- vänrikki Kaj-Johan Henrik Malmberg 
- kersantti Juhani Antero Luolakari 

- korpraali Raimo Renvall 

15. 6. 74 saapumiserä 

- vänrikki Timo Tapani Puustinen 
- kersantti Tom Fredrik Forsman 

- korpraali Raimo Niilo Ilmari Keränen 

15. 10. 74 saapumiserä 
- vänrikki Kai Kalevi Kuosma 
- kersantti Altti Akseli Kuu I a 
- korpraali Martti Hartikainen 

16. 2. 75 saapumiserä 

- korpraali Veijo Olavi Olsbo 

K~IUALAN 
JAAKARIPATALJOONA 

Karjalan Jääkäripataljoonan koulutustyön 
kehitysnäkymät vuosina 1974-75 ovat ol
leet erityisen myönteiset. 

Ehkä tärkeimpänä kehityksen myötävai
kuttajana on ollut Metsähallituksen ja Puo
lustusministeriön välinen sopimus keväällä 
1974. Tällöin Savo-Karjalan Sotilaslääni sai 
käyttöönsä Rautavaaran alueelta noin 

7 000 ha käsittävän harjoitusalueen. Se 
sisältää paitsi kohtuullisen hyvän ampuma 
alueen kolmine maalialueineen myöskin 
kaksi erittäin hyväkuntoista metsäkämp 
pää saunoineen ja ulkorakennuksineen. 

Alueen kehittämisen kokonaissuun 
nitelma on lähiaikoina valmistumassa. 
Pienimuotoisemmat työt kuten panssarin 
torjuntaradan rakentaminen, kämppien ja 
saunojen peruskorjaus ovat parhaillaan 
käynnissä. 

Varusmiesten koulutustilanteen parane
miseen vaikuttaa huomattavasti keväällä 
1976 uuden kasarmirakennuksen valmistu
minen. Tällöin jo lähes kymmenen vuotta 
sitten Ylämyllylle sijoitettu jääkärikomp
pania voidaan siirtää pataljoonan yhteyteen 
Kontiorantaan. Samalla toteutetaan suun
nitteilla oleva erityisesti koulutustilannetta 
helpottava organisaatiouudistus. 

"Ei niin, vaan näin". Komentaja koulutuk
sen parissa. 



Varusmiesten koulutusta vaikeuttaviakin 
seikkoja löytyy. Huolimatta siitä, että Kar
jalan Jääkäripataljoonassa vakanssit ovat 
olleet jatkuvasti lähes kaikki täytettyjä, on 
kouluttajatilanne heikko. Saapumiserän 
vahvuus Karjalan J ääkäripataljoonassa on 
suhteellisesti ottaen suurimpia maassamme. 
Erilaisten koulutushaarojen ja kurssien lu
kumäärä nousee noin kolmeenkymmeneen. 
Vaikka koulutushaarat ja erikoiskurssit 
ovatkin miesvahvuudeltaan ehkä pieniä, ne 
vaativat aina kouluttajan, joka sitoutuu ko
konaan ko kurssin koulutukseen. 

Ainoana jalkaväkijoukkona sotilasläänis
sämme joudumme läpiviemään vuosittain 
runsaan kertausharjoitusmäärän. Sotilaspii
reille annettu koulutusapu ja omat kertaus
harjoitukset ovat vaatineet v 1975 yhteen
laskettuna toista tuhatta koulutusvuoro
kautta, mikä merkitsee neljän kouluttajan 
jatkuvaa poissaoloa varusmiesten koulutuk
sesta. 

Kokonaisuutena ottaen ei pataljoonan 
henkilöstössä ole tapahtunut suuriakaan 
muutoksia. Kuitenkin ko aikana patal
joonasta siirtyneiden kolmen upseerin tilal
le on saatu vain yksi. Erilaisilla kursseilla ja 
YK:n palveluksessa on jatkuvasti 20-30 % 
henkilökunnasta. 

Perinteiseen tapaan Karjalan Jääkäripa
taljoona on pystynyt hoitamaan suhteensa 
maakunnan reservi- ja maanpuolustus
järjestöihin. Se on osallistunut moniin tuki
tempauksiin ja maanpuolustusjuhliin. Vas
taavasti pataljoona saa nauttia jatkuvasti 
väestön varauksetonta tukea koulutus- ja 
kasvatustyössään. Erityisesti mainittakoon 
KarJP:n Kilta ry:n aktiivinen toiminta va
rusmiesten viihtyvyyden taloudelliseksi tu
kemiseksi. 

Urheilun tärkeällä saralla on pataljoonas
sa keskitytty varusmiesten fyysisen kunnon 
systemaattiseen kohottamiseen. Jokaiselle 
saapumiserälle, peruskoulutuskauden- ja 
erikoiskoulutuskauden lopulla, järjestetään 
ns Jääkärikilpailu. Se on kaksipäiväinen kil-
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Pataljoonan komentaja everstiluutnantti P 
Kilkki pitämässä juhlapuhetta pataljoonan 
järjestämässä maanpuolustusjuhlassa Juu-

assa 13. 7. 75. 

pailu, jossa komentajalla on erinomainen ti
laisuus tarkastaa varusmiesten tahto, taito 
ja fyysinen kunto. Parhaat joukkueet ja ryh
mät palkitaan huomattavalla kuntoisuus
lomalla. 

Kilpaurheilun kannustavaa merkitystä ei 
myöskään ole unohdettu. Sitä pyritään jat
kuvasti kehittämään käytettävissä olevien 
mahdollisuuksien mukaan. 

Mittavimmista urheilusaavutuksista mai
nittakoon Pv:n talvimestaruuskilpailu
jen III sija viestinhiihdossa ja ylivääpeli T 
Hämäläisen Pv:n mestaruus rynnäkkö
kivääriammunassa 10 + 10 ls. 

Ansiokkaasta palveluksesta Karjalan 
Jääkäripataljoonassa on Jalkaväen säätiön 
mitalilla ja kunniakirjalla palkittu seuraavat 
varusmiehet: 
1/73 saapumiserä 

vänrikki Jyrki Tapani Uutela 
kersantti Mikko Tapani Toivola 
korpraali Erkki Ilmari Pöyhönen 

11/73 saapumiserä 

vänrikki Tero Olavi Nuutinen 
kersantti Tenho Veli Laukkanen 

korpraali Ali Matias Kärkkäinen 

III/73 saapumiserä 

- vänrikki Matti Viljami Kantanen 
- kersantti Erkki Tapani Pentikäinen 
- korpraali Taisto Olavi Hurskainen 

1/74 saapumiserä 

vänrikki Ari Seppo Juhani Koponen 
alikersantti Tapani Kyösti Henrikki 
Väänänen 
korpraali Reino Pentti Vanninen 

11/74 saapumiserä 

vänrikki Olli Kalervo Antson 
kersantti Ari Pekka Piipponen 
korpraali Osmo Tapani Hukka 

1/75 saaapumiserä 

- korpraali Raimo Kalevi Kosunen 
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Perustettu v. 1897 

KYMEN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Tarkasteltaessa kuluneita vuosia taaksepäin 
Kymen Jääkäripataljoonan kannalta kiin
nittyy huomio pakostakin ensimmäiseksi 
jääkäreiden urheilusaavutuksiin, niistä lä-

hinnä ampumatuloksiin. Jo sotilasläänin 
omat mestaruuskilpailut antoivat aihetta 
optimismiin puolustusvoimien mestaruus 
kisoja ajatellen. Ja kun kisojen jälkeen 
KymJP:n "oma" palkinto, Parolan kilpi jäi 
leen kerran lukuisten muiden ensi palkinto 
jen kanssa koristaa ennestäänkin jo muhke 
aa palkintokaappia, voidaan onnistumista 
kisoissa pitää lähes täydellisenä. Tyydytyk 
sellä voidaan todeta, että tehty työ on kan
tanut runsaan sadon. 

.. 
Kuvassa Parolan Kilven voittanut joukkue kersantti R Nopanen, alikersantti T Kandolln, 
alikersantti J Korjus, korpraali K Ripatti, korpraali J Järvinen luovuttamassa kiertopalkln 

toa pataljoonan komentajalle everstiluutnantti V Mäkelälle. 

Koulutus on kulkenut kautta vuoden so
tilasläänin antamiin tavoitteisiin pyrkien. 
Kuinka tässä oli onnistuttu, sen kävivät 
marraskuun lopulla testaamassa koulutus
päällikkö kenraalimajuri P Multanen ja 
jalkaväen tarkastaja kenraalimajuri J Paju
i a seurueineen. Harjoittelu on tapahtunut 
lähes entisillä paikoilla ja altavastaajana 

monissa harjoituksissa on ollut, kukas muu 
kuin rakkaaksi käynyt vihollinen R lJK , 
Koulutusta ja majoitusta on huomattavu1tl 
edistänyt noin vuosi sitten Pampyöllln vai 
mistunut uusi kasarmirakennus, jonka Nuo 
jissa ahertavat nyt HamVkK ja KrhK 

Unohtumattomaksi elämyksek1I JIII v111 
masti monen nuoren jääkärin mieleen 11111 



jääkäreiden juhlapäivä helmikuussa. Keski
iältään 80-vuotias joukko Lockstedtin jää
käreitä kokoontui viimeisen kerran suurella 
joukolla näyttämään nuoremmille paraati
katselmuksessa, kuinka nuorena hankittu 
taito on säilynyt. Sävähdyttävän paraatikat
selmuksen suoritti KSSI:n komentaja ken
raaliluutnantti E Setälä. 

Omaisiakaan ei KymJP:ssa ole unohdet
tu, vaan heitä varten järjestettiin ikiomat 
päivät, joiden aikana äidit ja isät pääsivät 
näkemään, kuinka "rankkaa, raakaa ja 
huonoruokaista" on nykyisin heidän kuo
pustensa päivittäinen elämä. Lähtiessään 
taas kotiinpäin moni vanhemmista totesi, et
tei pojan lomakertomukset ihan pitäneet 
paikkaansa. 

Everstiluutnantti Airolan siirryttyä 
muihin tehtäviin otti pataljoonan komenta
jan tehtävät vastaan everstiluutnantti V 
Mäkelä siirtyen "kadun aurinkoiselta puo
lelta", RUK:sta Kymen Jääkäreiden rivei
hin. Pataljoonaupseerina toimii tällä hetkel
lä KymJP:n kalustoon kuuluva majuri P 
Järviö. Ulkomaan edustajina on toiminut 
montakin upseeria aina Suezia myöten. 

Perinteellisen viljankeruuretken ja metsä
marssin lisäksi on KymJP osallistunut aktii
visesti lukuisiin reserviläisten järjestämiin ti
laisuuksiin milloin juhlistamassa niitä, mil
loin auttamassa niiden järjestelyissä. 

Kuluvan vuoden aikana on menestyksel
lisesti asepalveluksensa suorittaneille jaettu 
Jalkaväen Säätiön mitaleja seuraavasti: 
9. 1. 75 

upseerikokelas Markku Tapani Utille 
Porvoosta 

kersantti Panu Antero Kai I a II e Helsin
gistä 

7. 2. 75 
- korpraali Pekka H a s s i se II e Hyvin

käältä 
8. 5. 75 

upseerikokelas Reijo Niilo Tapani 
Grönlundille Helsingistä 

kersantti Matti Viljo lsoviitalle Hel
singistä 

10. 6. 75 
korpraali Raimo Kalevi Pykäläiselle 
Helsingistä 

9. 9. 75 
upseerikokelas Kai Juhani Lei no se II e 
Helsingistä 
kersantti Tuomo Juhani Liirille Jout
senosta 

14. 10. 75 
korpraali Eero Antero Loposelle Van
taalta. 

Lujabetoni Oy 
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LAPIN JÄÄKÄRIPATAUOONA 

Lapin Jääkäripataljoonan toimintaa on vuo
sina 1974-75 sävyttänyt sanat koulutus ja 
vierailu. 

Pataljoonan henkilöstötilanne on säilynyt 
kohtuullisena, mutta saapumiesrien pienuu
det ovat aiheuttaneet hankaluuksia suurem
pien harjoitusten maalitoiminnan järjestä
misessä omin voimin. 

Onneksi Lapin Rajavartiosto, Laskuvar
jojääkärikoulu, Rovaniemen Ilmatorjunta
patteristo sekä kenttätykistöjoukot kesälei
riilään ovat ojentaneet oman kätensä patal
joonalle. Kumpikin osapuoli on saanut tar
vitsemansa hyödyn niin varsinaisen kpulu
tuksen kuin myös maalitoiminnan osalta. 

"Valamarssi" Kaunispäälle v 1974. 

,, 

Jo perinteiseen tapaan alokkaiden vala
marssi on muodostunut koullltuksen- ja jää
kärihengen tarkastukseksi. M ahdollisuuk
sien mukaan ennen jääkäriksi nimittämis
tään alokkaat ovat käyneet tunturissa. V ala 
on vannottu tunturin huipulla tai välittö
mästi käynnin jälkeen Sodankylässä. 

Pataljoonan harjoitusalueena on käytän
nöllisesti katsoen koko Lapin lääni. Liikku
vuuden parantamiseksi pataljoonan ajoneu
vokalustomäärää on vahvennettu ja se nou
see jo yli sadan, josta huomattava määrä 
on lumiajoneuvoja. Talven 1975 aikana lu
miajoneuvojen kestokyky oli lujilla. Oman 
lumiajoneuvokokeilun lisäksi ajoneuvoja oli 
eri sotilasopetuslaitosten kokeilu- ja ampu
maleirien sekä oman sotilasläänin joukko
osastojen käytössä. Varsinaisen varus
mieskoulutuksen lisäksi pataljoona on jär
jestänyt lukuisia kertausharjoituksia jou
koille ja erikoishenkilöstölle sekä antanut 
huomattavan määrän kouluttaja-apua myös 
Rajavartioston järjestämiin kertausharjoi
tuksiin. Harjoitukset ovat vaatineet niin va
rusmiehiltä kuin henkilökunnaltakin run
saasti henkisiä ja fyysillisiä voimavaroja. 
Suurella ilolla on todettava, että reserviläiset 
ovat innolla ja hyvää jääkärihenkeä osoitta 
en ottaneet opin vastaan sekä näyttäneet, 
että tahtoa ja taitoa puolustaa on jos sitä 
tarvitaan. 

Harvaan asutussa Lapissa tapahtuu 
usein, että siviiliviranomaiset ovat joutune t 
turvautumaan pataljoonasta pyydettllvllln 

ltll 



Raskassinkoryhmä marssilla lumiajo-
neuvokokeilun aikana talvella 1975. 

virka-apuun. Kuluneena toimintakautena 
onneksi säästyttiin metsäpaloilta, mutta lu
kuisat etsinnät sekä Lapin sodan ajalta pe
räisin olevien räjähteiden ·raivaaminen on 
vaatinut oman veronsa lyhyestä koulutusa
jasta lähimmäisten hyväksi. Raivaustoimin
taan johtaneita virka-apupyyntöjä on ollut 
kaikkiaan 19, jonka tuloksena n 300 räjäh
dettä on tehty vaarattomaksi. 

Pataljoona ei myöskään ole unohtanut 
sotainvaliideja. Kuluneena vuonna järjestet
tiin totuttuun tapaan sotainvaliidien tuki
tempaus sekä pataljoonan koko voimin luo
vutettiin yksi miestyöpäivä "Sairaala sotain
valiideille" -keräyksen hyväksi. Saavutetun 
tuoton johdosta Sotainvaliidien Veljesliiton 
johto eversti Sävyn johdolla kävi henkilö
kohtaisesti kiittämässä pataljoonaa keräyk
sen tähän asti suurimmasta keräystulokses
ta puolustusvoimien piirissä ja luovutti pa
taljoonalle ja kullekin yksikölle erikseen kii
tostaulun. 

Koulutuksen lomassa on myös kilpailtu 
eri lajeissa. Menestys Puolustusvoimien 
mestaruuskilpailuissa ei ole ollut paras mah
dollinen, mutta jääkärihengen mukaista on 
osallistua. Sotilasläänin kilpailuista on 
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mainittava ylikersantti J Ollilan voitto 20 
km:n ampumahiihdossa yleisessä sarjassa 
sekä Tarkk'ampujakilpailun sekä joukkue
että henkilökohtainen voitto. Voittajan jää
käri Olavi Sirkan voittotulos 191 p (rk 3 
+ rk 4) on sotilasläänin uusi ennätys. 
CISM :n painimestaruuskilpailuissa Italiassa 
vääpeli L Lassila sijoittui sarjassaan ho
pealle ja ylikersantti T S a 1 me 1 a pronssille. 

Ikäviltäkään tapahtumilta ei ole vältytty. 
Pataljoona joutui järjestämään kolmet soti
lashautajaiset kahden varusmiehen tapatur
maisen ja yhden henkilökuntaan kuuluvan 
äkillisen sairauden aiheuttaman poismenon 
johdosta. Näiden lisäksi paloi varuskunta
kerho 18. 10. 74, mutta Puolustumis
nisteriön myötämielisellä avustuksella 
sekä kerhojen jäsenten talkootyöllä raken
nus voitiin ottaa virallisesti käyttöön 4. 6. 
75 entistä ehompana joskin perinne-esineitä 
köyhempänä. 

Arkisten tapahtumien lisäksi on juhlittu 
valtakunnallisten-, Puolustusvoimien- ja 
joukko-osaston virallisten juhlapäivien 
lisäksi pataljoonan Sodankylässä olon 10-
vuotispäivää omaistenpäivien merkeissä 2. 
8. 75. Pohjois-Suomen Sotilasläänin komen
taja kenraaliluutnantti Mikko Sisto jätti 
jäähyväiset pataljoonalle karun yksinker
taisessa juhlatilaisuudessa 8. 11. 74 ja uusi 
komentaja kenraalimajuri Magnus H a a k
s al o kävi ensikäynnillä 11. 3. 75. Läänin 
sotilaskotisisaret juhlivat pataljoonan suo
jissa syksyllä. 

Oloissamme harvinaisesta sijainnista joh
tuen pataljoona on saanut ottaa vastaan 
suuren määrän arvovaltaisia ulko- ja koti
maisia vieraita. Pataljoonan vieraina ovat 
olleet mm Puolustusvoimain korkein johto 
puolustusministeri Home n i s ta lähtien, 
valtiovarainministeriön ja puolustus
hallinnon edustajat sekä valtion tilintarkas
tajat. Ulkomaisista vieraista mainittakoon 
Ruotsin valtiopäivien edustajat, Itävallan 
puolustusvoimain komentaja kenraali An
ton Leeb seurueineen, Ranskan asevoimien 

Armeijankenraali V G Kulikov ja Lapin 
jääkärit. 

esikuntapäällikkö kenraali Francois Mau -
r in ja Ruotsin 66. sotilasalueen komentaja 
eversti Jonsson. - Vuoden 1975 pääta
pahtumaksi muodostui Neuvostoliiton ar
meijankenraali V G Kulikov'in 15. 10. 75 
seurueineen suorittama vierailu. Paljon työ
tä ja vaivaa aiheuttanut vierailu sujui erin
omaisesti. Korkea-arvoinen vieras toi julki 
tyytyväisyytensä näkemäänsä sekä sanoin 

että runsain lahjoin. Vierailun päättyessä 
kutsuttiin pataljoonan edustajat Neuvosto· 
liiton Helsingin suurlähetystössä järjestet 
tyyn juhlatilaisuuteen, mikä varmasti oli va 
rusmiesedustajille loistava elämys, koska 
toinen heistä ei aikaisemmin ollut edes näh 
nyt junaa! 

Vaikka vierailut vaativat kaikilta ylimää
räisiä ponnistuksia on niillä oma merkityk
sensä oikean tiedon välityksessä Lapista, 
sen joukko-osastosta ja ihmisistä niin koti
maassa kuin ulkomaillakin. Tämä panee 
Lapin Jääkäripataljoonassa jokaisen yrittä
mään parastaan niin koulutuksessa kuin 
vierailujen yhteydessä suoritettavissa näy
töksissäkin. Lapissa on tapana, että vieraan 
tullessa taloon tarjotaan vain talon parasta. 

Seuraavat varusmiehet on palkittu erit
täin hyvästä palveluksesta Jalkaväen sääti
ön mitalilla: 
1/74 saapumiserä 

vänrikki Olavi Emil Iso p o u s s u, SissiK 
- kersantti Kari Aulis Akujärvi, KrhK 

11/74 saapumiserä 
vänrikki Jorma Jori Juhani Aherto , 
SissiK 
kersantti Viljo Martti Ensio Sarre 1. JK 

III/74 saapumiserä 
vänrikki Juha Tapio Kostamovaara, 
SissiK 
kersantti Larui Kalle M y 11 ym ä k i , 
KrhK 
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AHUMPPILA 
Tervetuloa katsomaan 
Humm~ilan 11uhaltajia 

Humppilassa voitte itse nähdä, miten lasi syntyy taitavien 
puhaltajien käsissä. Pistäytykää kahviossamme. Samalla 
voitte seurata mielikuvit.uksellisten lasiesineitten syntyä 
tehdassalissa. Kahvion yhteydessä on tehtaan myymälä, josta 
voitte ostaa mukaanne lasiesineitämme. Humppilassa -
Porin tien varrella. -----· r,-L 

1 • 

HUMPPILAN LASITEHDAS OY 31640 HUMPPILA, puh. 916-47 322 
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LUOTETTAVA 
MONIPUOLI NEN 
KONELIIKE 
YLI 75 VUODEN 
KOKEMUS 
ALALLA 

OY GRÖNBLOM AB 
Mekaanikonkatu 6 
00810 Helsink i 81 Puh. (90) 7554 411 
Turku • Tampere • Oulu • Vaasa 
Lappeenranta • Kuopio 

PANSSARIVAUNUPATALJOONA 

Panssarivaunupataljoona on katsausajan
kohdan kuluessa vakiinnuttanut sille 1. 12. 
73 vahvistetun uuden kokoonpanon ja teh
tävät. 

Pataljoonan tehtävät ovat 
- panssarivaunujoukkojen henkilöstön 

kouluttaminen ja kertausharjoitut
taminen 

- jokahetkisen toimintavalmiuden ylläpiti 
minen 

- panssarivaunukaluston ominaisuuksien 
ja käytön esitteleminen sekä 

- panssarivaunukaluston taistelukelpoi
suuden ylläpitäminen. 

Tehtävänsä Panssarivaunupataljoona to
teuttaa allaolevan kaavion mukaisessa, 1. 
12. 73 vahvistetussa kokoonpanossa: 

PATALJOONAN KOMENTAJA 

Reservialiupseerikoulua ei käytännössä 
ole, sillä koulutus annetaan pataljoonassa 
luonnollisen johtajan valintaperiaatteen mu
kaisesti siten, että panssarivaunualiupseerit 
koulutetaan yhdessä saman saapumiserän 
miehistön kanssa ja näin saadaan johtajiksi 
parhaat miehet. 

Panssarivaunupataljoona on katsauskau
tena ollut· sikäli poikkeuksellisessa tilantees
sa, että pataljoonan komentajan tehtäviä on 
hoitanut yhteensä neljä upseeria 
- everstiluutnantti Pekka Kantakoski 

27. 2. 75 asti, 
- majuri Aimo Lindfors 27. 2.-6 . . 5. 

75, 
- majuri Juho Riistelä 6. 5.-8. 9. 

Esikunta 

Knto- Koul- ja Huolto-
tsto järjtsto tsto 

75 sekä 
everstiluutnantti Matti Aaltonen 8. 
9. 75 alkaen. 
Komentajien vaihtumisella on ollut vaka

vat haittavaikutuksensa, joiden poista 
miseen voidaan vasta nykyisen komentajan 
aikana ryhtyä sekä aloittaa pitkäjänteinen 
ja suunnitelmallinen tehtävien suoritta 
minen. 

Muun henkilöstön osalta on todettava 
ilolla se seikka, että Panssarivaunu
pataljoonan henkilötilanne on pysynyt sikäli 
hyvänä, että avoimia virkoja ja toimia ei ole 
syntynyt ilmeisesti pataljoonan kaluston ja 
koulutustehtävän mielenkiintoisuuden vuok
si. Vakavin haitta on pataljoonan kapteenin 
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virkojen hyväksikäyttö komennettaessa up
seereita muista joukko-osastoista oppilaiksi 
Sotakorkeakouluun. Ptaljoonan seitsemästä 
kapteenista on paikalla säännölliseti ainoas
taan yksi. 

Katsausaikana on Panssarivaunu-
pataljoonassa tehdyn työn painopiste ollut 
kahden ensinmainitun tehtävän suoritta
misessa. Monia ilahduttavia ja tunnustuk-

sen ansaitsevia suorituksia onkin pystytty 
saavuttamaan. On todettu, että suoma
lainen panssarivaunu pystyy aloittamaan 
tulen nopeasti sekä ampumaan tarkasti ja 
näinollen voidaan edelleenkin pitää sitä par
haana panssaritorjunta-aseenamme. Lu
kuisat ovat ne tunnustukset, joita nimen
omaan ulkomaiset vieraamme ovat tästä 
antaneet. 

Suomalainen panssarivaunu paras 
panssarintorjunta-aseemme. 

Valitettavimpana haittana on edelleenkin 
pidettävä harjoittelualueen lähes olematonta 
pinta-alaa. Panssarivaunukoulutuksen kan
nalta tärkeimmän harjoitusalueemme Nii
nisalon Pohjankankaan käyttöä on rajoi
tettu ja käytön tulevaisuus näyttää epävar
malta. 

Panssarivaunupataljoonan kolmannen 
tehtävän - panssarivaunukaluston omi
naisuuksien ja käytön esittelyn - suorit
tamiseen katsausaikana on käytetty 350 
vaunupäivää vuodessa eli vuoden jokaisena 
päivänä yksi panssarivaunu pataljoonasta 
on ollut tätä tehtävää suorittamassa. Se on 
ollut kunnioitettava määrä työtä ja on sel
västi haitannut pataljoonan ensimmäisen 
tehtävän suorittamista. 

Panssarivaunukaluston taistelukelpoisuu
den ylläpidossa suoritettua työmäärää ku
vaa se, että keskimäärin kymmenen vaunua 
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ja noin 30 000 ajokilometriä on ollut yhden 
huoltohenkilön vastuulla ja suoritettu pans
sarivaunuhuoltotyö on ollut 5 000 miestyö
tuntia vuodessa. Tätä työtä on pidettävä 
varsin mittavana suorituksena. 

Pataljoonan panssarivaunuhuoltohen-
kilöstölle on annettava täysi tunnustus työs
tään - koneet ovat aina olleet taistelukel
poisia. 

Huolimatta kovasta arkipäivän työtah
dista on pystytty vaalimaan perinteitäkin. 
Pataljoonassa on otettu käyttöön taiteilija 
Olof Erikssonin suunnitelma Panssariristi 
pataljoonan järjestämissä tilaisuuksissa 
kannettavaksi. Ensimmäiset Panssariristit 
jaettiin pataljoonan vuosipäivänä 14. 07. 
75. 

sussa ja jalkapallossa. Paras saavutus on ol 
lut ESSI E:n yleismestaruus ammunnassa 
1975. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on palkittu 
seuraavat varusmiehet: 

Panssaivaunupataljoonan komentaja evers
tiluutnantti Matti Aaltonen. 

Urheilun alalla on pataljoona kunnostau
tunut erityisesti ammunnassa, maastojuok-

Vuonna 1974 

vänrikki Leo Sandqvist 
vänrikki Väinö Karumaa 
kersantti Sauli Nord Ii n g 
kersantti ·Pekka Luku 1 a 
kersantti Esa Wasama 

Vuonna 1975 

vänrikki Jaakko Kaura 
vänrikki Jouko Numminen 
vänrikki Yrjö Kunnas 
kersantti Matti Lehtimäki 
alikersantti Aimo V a 1 k e a pää 
alikersantti Timo Kautto 

P anssariristi 

Motelli-Ravintola Pohjan-Kievari 
90400 KEMPELE 
puh. 981-555 433 

Okeva Oy 
61300 Ku ri kka 
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Hotelli Marski suosittu kohtaamispaik
ka kaupungin keskustassa l<ätenne

kultaakin 
kalliimmat ~ ö" 
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Mannerheimintie 10 
00100 Helsinki 10 
puh . 90-641 717 

työkalunne ~ ~ 

Swarfega 
poistaa pian- lian kuin lian! 

Ant iseptinen Swarfega pesee tehokkaasti ja turval li
sest i käs istänne rasvan, öljyn, tervan, maalin, paino
värin . Se pystyy tunnetusti sellaiseenkin likaan, johon 
tavalliset pesuaineet eivät tehoa. 
Hiero vain Swarfegaa kuiviin käsiin. jolloin l ika liu
kenee tehokkaasti. Huuhdo sen jälkeen vedellä. Kädet 
tulevat puhtaiksi , ihoa kuivaamatta ja ärsyttämättä. 
Suojaa tulehduksilta. 

Swarfegaa käytetään tehtaissa, 
maatalouksissa, korjaamoissa, huöl
tamoilla yms. Myös kodeissa tar
peen. 1/4 l ja litran pettitölkeissä. 

tehokas 
turva 

edullisin 
ehdoin 

Postilokero 12 00211 Helsinki 21 

RANNIKKOJ ÄÄKÄRIP AT ALJOON A 

Toimintakausi 1974-1975 on ollut Rannik
kojääkäripataljoonassa tiivis koulutuksien 
kausi. Joukko-osaston erikoisluonne on ol
lut edelleen niin ulkomaisen kuin kotoisen
kin mielenkiinnon kohteena, joka on todettu 
toimintakauden aikana tänne suuntautunei
den vierailujen yhteydessä. Yhteyksiä ym
päröivään maakuntaan on edelleen laajen
nettu ja pataljoona on "vallannut" itselleen 
lähiympäristöstä lukuisia uusia ystäviä ja 
tukijoita. 

Koulutustapahtumista v 1974 aikana tär
keimpiä ovat olleet Länsi-Uudenmaan tal
visotaharjoitus ja Päijänne-harjoitus. &!ei
linen harjoitus pidettiin pataljoonan johta
mana Inkoon-Siuntion-Kirkkonummen 
alueella. Onnistunut, vaikkakin saa
olosuhteiden johdosta rasittava harjoitus 
päättyi sotilasläänin komentajan, kenraali
luutnantti Halmevaaran vastaanotta
maan ohimarssiin Kirkkonummen kir
konkylässä. Jälkimmäisessä harjoituksessa 
rannikkojääkärit jälleen kerran osoittivat 
koulutustasonsa ylimenon suorittamisessa 
ja ylimenokaluston käsittelyssä. 

Heinäkuun 5. päivänä vietettiin Rannik
kojääkäripataljoonan vuos1patvaa poik
keuksellisen juhlavasti. Teikarin taistelujen, 
pataljoonan perinteiden 30. vuosipäivänä 
paljastettiin kasarmialueella Teikarin kivi. 
Muistokiven ovat Teikarin taistelijat, Ran
nikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäri
pataljoona yhdessä pystyttäneet Teikarin 

uhrien muiston kunniaksi. Juhlallisessa ti
laisuudessa muistokiven paljasti sodan ajan 
meri- ja rannikkojoukkojen komentaja, jää
kärikenraaliluutnantti V V a I v e. 

Kunnianosoitus Teikarin kivellä. 

Samana vuonna useiden tärkeiden patal
joonassa vierailleiden henkilöiden joukosta 
voidaan mainita Unkarin puolustusministeri, 
kenraalieversti Czinege, joka puolustus
ministeri Gestrinin kanssa saattoi todeta 
Ilmavoimien ja rannikkojääkärien sääolo 
suhteita uhmaavan, täsmällisen yhteistol 
minnan. 

Vuonna 1975 pataljoonan suorituskykyl 
punnittiin muutamissa erittäin vaativl11a 
koulutustilaisuuksissa. Yhtymän esikunnan 
kertausharjoitus vietiin läpi kaksivaiheisena. 
Alkukesällä toteutettiin teoreettinen jak10 Ja 
lyhyt sotapelivaihe maastossa Sotakorkca 
koulun ansiokkaalla avulla. Sovelletu11a 
jaksossa reserviläisesikunta sai sotilaslllnln 



syyssotaharjoituksessa toimia sotaharjoi
tuspuolueen esikuntana. Harjoitus sekä re
serviläisten tehokas toiminta sai tarkasta
vien esimiesten kiitokset. Vuoden sotahar
joituksiin, jotka molemmat käytiin läntisen 
Uudenmaan alueella, pataljoona osallistui 
reserviläisineen. 

Rannikkojääkärien tiedustelupartiot toimin
nassa. 

Vuosipäivää 5. 7. 1975 vietettiin jäl
leen poikkeuksellisen juhlavasti. Rannikko
jääkäripataljoona, Jalkaväen kuopus tuli sil
loin 15 vuoden ikään itsenäisenä joukko
osastona. Onnitellessaan pataljoonaa Etelä
Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraali
luutnantti K Halmevaara antoi tunnus
tuksen pataljoonassa tehdylle koulutustyölle 
lausuessaan juhlapuheessaan rannikkojää
kärien osuudesta kevätsotaharjoituksessa 
mm seuraavaa: "Osoititte harjoitusvastus
tajanne arvioinnit täydellisesti ylittänyttä 
suorituskykyä iskuvoimassa, liikkuvuudes
sa maalla ja vedessä sekä todellista taistelu
henkeä. Halusitte - ja siinä myös onnistuit
te - näyttää joukko-osastonne kuntoa ja 
taitoa." 

Pataljoona on yltänyt myös palkintosi
joille muutamissa puolustusvoimien kilpai
lulajeissa. Vanhalla "rutiinilla" järjestettiin 
kesällä 1975 puolustusvoimien 3-ottelu- ja 
uintimestaruuskilpailut. Parhaisiin tuloksiin 
on päästy varusmiesten ampumakouluttlk
sessa, jossa joukko-osastojen ja perusyksik
köjen välisissä kilpailuissa saapumiserittäin 
on sekä joukko-osastona että perusyksikkö-
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Pelastautumisharjoitus. 

sarjassa jatkuvasti kilpailtu kärkipaikoista. 
Pataljoonassa tapahtui syksyllä 1975 ko

mentajanvaihdos. Pataljoonaa kolme vuotta 
komentanut everstiluutnantti Erkki Ra n -
nikko siirtyi uusiin tehtäviin ja luovutti 
tehtävät viransijaisena toimivalle majuri 
Raimo Riikoselle. Uudeksi komentajaksi 
on määrätty everstiluutnantti Jorma Pul
linen. 

Ansiokkaasta palveluksesta Rannikko
jääkäripataljoonassa on vuosina 1974 ja 
1975 palkittu 

15. 2. 74 saapumiserä 
- vänrikki Timo Vesa Antero Jousimaa 
- kersantti Ilkka Susi 
- korpraali Olli Pekka Maja 

15. 6. 74 saapumiserästä 

vänrikki Terho Raimo Antero Lan
kinen 
kersantti Ralf Olavi Dahlqvist 
korpraali Pavel Usvalahti 

15. 2. 74 saapumiserästä 

- korpraali Alpo Einar W i 1 m a n 

15. 2. 75 saapumiserästä 

vänrikki Risto Heikki Tenhunen 
kersantti Pasi Heikki Ketolainen 

Valmiina jatkamaan hyökkäystä maitse. 

KA~JALAIN EN 
Maakunnan 
Ykköslehti 
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TEKNOS-MAALIT OY 
HELSINKI 37, TAKKATIE 3. PUH. 554 458 

Keravan Vanha-Apteekki 
Asematie 10 
puh. 246 322 

Kelloliike S. Särösuo 
Järvenpää, puh. 287 452 

Suurvalinta 
Jaakko Rantanen 

Järvenpää, puh. 287 079 

Ajarni Oy 

Lounais-Suomen 
Osuusteurastamo 

Kerava, 
Sarviniitynkatu 1 

Tuotevälitys Oy 
Riihimäki 

Kenkä-Kartano 

Järvenpää, puh. 280 830 
Riihimäki, puh 364 499 

UUDENMAAN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Katsausjakson 1974-75 toiminnalle Uu
denmaan Jääkäripataljoonassa ovat oman 
lisävärinsä antaneet lukuisat henkilöstö
vaihdokset, useat arvovaltaiset vierailut 
sekä normaalia runsaammat kertausharjoi
tuskoulutusvelvoitteet. 

Huomattavin tapahtuma henkilöstörinta
malla on ollut pataljoonan komentajan 
vaihtuminen. Vuoden 1974 lopulla siirtyi 
runsaat kolme vuotta komentajana toiminut 
everstiluutnantti Erkki R Kaira aluksi 
Pääesikuntaan ja sittemmin keväällä evers
tiksi ylennettynä hoitamaan sotilasasiamie
hen tehtäviä Washingtoniin. Helmikuun 
alussa otti komentajan tehtävät vastaan 
everstiluutnantti Hannu Arovaara Savon 
Prikaatista siirrettynä. Pataljoonaupseerin . 
tehtäviä on lyhyenä katsauskautena hoi
tanut peräti kolme upseeria. Majuri Martti 
Keskitalo siirtyi kesäkuussa 1975 
TaistK:n jalkaväen kapteenikurssien johta
jaksi. Hänen seuraajansa majuri Heikki 
Koskelo ehätti olla tehtävässään vain kol
misen kuukautta kunnes ETYK-kiireiden 
vaimennuttua sai siirron KarPr:in. Syys
kuusta alkaen on pataljoonaupseerin tehtä
viä hoitanut majuri Aimo Arja valta. 

Muista henkilöstösiirroista todettakoon, 
että ne ovat vakinaisen henkilöstön osalta 
merkinneet katsauskautena yhteensä 11 
henkilön tappiota. Kokonaisuudessaan 
tämä merkitsee sitä, että pataljoonan henki
lökuntatilanteessa ei sitten edellisen kat
sauksen ole olennaista parannusta tapah
tunut, vaan vajaus upseereitten osalta on 

edelleen noin 40 prosenttia ja toimiupsee
reitten osalta 30 prosenttia. 

Everstiluutnantti Hannu Aro vaara, 
UudJP:n komentaja 3. 2. 75 alkaen. 

Varusmiesten koulutus pataljoonassa on 
katsauskautena noudatellut entisiä linjo
jaan. Santahaminan rajoitetuista harjoitus
maastoista johtuen ovat erilaiset taisteluhar
joitukset vähitellen vakioituneet pidettäväk
si itäisellä Uudellamaalla sekä eri koulutus
jaksojen taisteluammunnat Syndalenin leiri
alueella. 

Koulutussektorilla ovat mainittavimpia 
tapahtumia olleet koulutustarkastus, jonka 
koulutuspäällikkö kenraaliluutnantti U 
M atik aine n seurueineen suoritti joulu
kuun alussa 74 sekä valtakunnallinen krh
leiri Sarriojärvellä elokuussa 75. Patal
joonan heitinmiehet muodostivat leirillä 
osan 3. KrhK:a joka kaikkien hämmästyk-
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seksi vei etelän miesten nimiin leirin huipen
tumana olleen yksiköitten välisen 
tulenaloitus- ja tulitoimintakilpailun voiton. 

Erilaisissa joukkojen- ja erikoishenkilös
tön kertausharjoituksissa on pataljoonan 
toimesta koulutettu katsauskautena noin 
1 600 reserviläistä. Henkilöstöltään ja puit
teiltaan laajin näistä harjoituksista on ollut 
elokuussa 74 toimeenpantu jääkäripa
taljoonan kertausharjoitus. Kertausharjoi
tuspataljoonan vahvuus oli noin 900 reser
viläistä ja erilaisia ajoneuvoja sillä oli käy
tössään 120 kappaletta. Tähän samoinkuin 
muihinkin harjoituksiin osallistuneet reservi-

J ääkäripataljoonan kertausharjoituksessa 
koulutettiin noin 900 reserviläistä. 

Hollannin prinssi puolison B e rn h a r d i n 
vierailuohjelmaan sisältyi myös tutustumis

käynti UudJP:ssa. 
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Kuten katsauksen alussa todettiin, ovat 
pataljoonan työskentelyä sävyttäneet myös 
lukuisat arvovaltaiset vierailut. Kahden 
vuoden katsausjakson aikana on Reserviali
upseerikoulu vienyt läpi taistelunäytöksen 
ja kalustoesittelyn 24 kertaa. Kiivain vauhti 
oli syyskuussa 74, jolloin vierailija oli 
lyhyen ajan sisällä viisi. Maanpuo
lustuskurssien säännöllisten vierailujen 
ohella ovat merkittävimpiä vierailijoita ol
leet Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa 
Hollannin prinssipuoliso Bernhardt 4. 9. 
74, Itävallan puolustusvoimain ylitarkastaja 
(komentaja) jalkaväenkenraali Anton 
Leeb, 9. 9. 74, USA:n Euroopassa olevien 
joukkojen komentajan sijainen kenraali G J 
Eade 18. 9. 74 sekä Ranskan taiste
luvälineasioita hoitava ministgerivaltuutettu 
J L Delpech 19. 5. 75. 

Marraskuun lopulla 74 järjestettiin San
tahaminassa urheilu joukkojen 10-vuo
tisjuhlatilaisuus, johon osallistui run
saasti siviili- ja sotilasurheilun johtohenki
löitä sekä entisiä urheilujoukkojen kasvatte
ja. 2.JK/UudJP:n toimintaa tilaisuudessa 
esitteli komppanian päällikkö kapteeni 
Lars Winter. 

Katsauskauden urheilusaavutuksista voi
daan mainita yliluutnantti Tarmo Raskun 
johtaman jalkapallojoukkueen saavuttamat 
ESS 1 :n mestaruus ja 3. sija pv:n sarjassa v 
1974 sekä alikersantti Kimmo Juvosen 
saavuttama pv:n mestaruus suunnistuksen 
henkilökohtaisessa kilpailussa samoin vuon
na 74. Urheilukomppanian varusmiehet 
ovat omissa erikoislajeissaan saavuttaneet 
useita pv:n mestaruuksia ja samalla kaunis
telleet ennätystilastoja. 

Ansiokkaasta palveluksesta Uudenmaan 
Jääkäripataljoonassa on Jalkaväen Säätiön 
mitalilla palkittu seuraavat varusmiehet: 
1/73 saapumiserä 

vänrikki Leo Kalervo Kallionpää 
kersantti Timo Antero Laisi 
korpraali Reijo Röntynen 

11/73 saapumiserä 

vänrikki Harri Väinämö Havulehto 
kersantti Timo Tapani Sairanen 
korpraali Pauli Juhani U h r e 

III/73 saapumiserä 

vänrikki Markku Antero Vesa 
kersantti Kari Johannes C h y d en i u s 
korpraali Pertti Juhani Vaara 

1/74 saapumiserä 

vänrikki Pauli Mauno Suutarinen 
kersantti Leif-Johan Rudolf Lager 
roos 
korpraali Tuomo Kalevi Lilja 

11/74 saapumiserä 

vänrikki Kari Juhani Toikka 
kersantti Iiro Tapio Rautsi 
korpraali Jussi Tapio Vesterinen 

III/74 saapumiserä 

vänrikki Kimmo Tapani Toivanen 
kersantti Kari Valdemar Li n d q viat 
korpraali Timo Ensio Gröndahl 
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E 
kuluttajain 
oma 

Valitse 
kuluttajain 
oma 
E-liike 
Nyt jo yli 650.000 jäsentä 

Sopivat 
kalusteet 
kaikkiin 
julkisiin 
tiloihin. 

Kornetintie 6, 00380 Helsinki 38, 
puh. 556 3111 

UUDENMAAN RAKUUNAPATALJOONA 

Edellisen Jalkaväen vuosikirjan ilmesty
misen jälkeinen ajanjakso on myös Uuden
maan Rakuunapataljoonassa ollut kiireistä 
ja työntäyteistä aikaa. 

Kuluneeseen ajanjaksoon liittyy myös jo 
perinteisesti komentajan vaihdos. Eversti 
Jukka Suviniemi siirtyi Säkylään PorPr:n 
komentajaksi ja pataljoonan komentajan 
tehtävät häneltä otti vastaan 10. 7. 75 evers
tiluutnantti Ilkka H a I on en, järjestyksessä 

Everstiluutnantti Ilkka Halonen 46. ra
kuunakomentaja. 
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46. rakuunakomentaja. Lähes samanai
kaisesti päättyi myös vuonna 1973 aloitetu 
saapumiseräkohtainen koulutuskokeilu. 
Koulutuskokeilun aikana koko saapumiserä 
(n 350 miestä) kaikkine koulutushaaroineen 
koulutettiin alusta loppuun samassa peru
syksikössä. Myös ryhmänjohtajat koulutet
tiin omissa joukkueissaan perusyksikössä. 
Perusyksikön kokonaisvahvuus suurimmil
laan oli n 400. Koulutuksen nousujohteisuu
desta huolimatta jatkuva kouluttajapula ei 
voinut olla vaikuttamatta koulutuksen te
hoon. Lausunnot koulutuskokeilusta ovat 
lähteneet aikanaan joukko-osastosta eteen
päin, 

Pataljoonan kokoonpano nykyään on lä
hes entinen: Lippueskadroona (1. Esk) ja 
Kuolemaneskadroona (2.Esk) kouluttavat 
rynnäkkörakuunoita ja panssarintorjunta
rakuunoita, Iskueskadroonassa ovat viesti-, 
huolto- ja komennusmiehet sekä moottori
ajoneuvonkuljettajat. Mustat Husaarit 
(4.Esk) kouluttaa kranaatinheitinmiehet ja 
Rakuunakoulu (RAuK) joukko-osaston 
ryhmänjohtajat. 

Viimeisiä koulutuskokeilun aikaisia kou 
lutustapahtumia oli marssi halki Suomen 30 
tunnissa Lappeenrannasta Seinäjoelle ja 
vastaavassa ajassa takaisin. 400 km:n 
marssi suoritettiin vuoroin polkupyörällä 
polkien ja vuoroin traktorissa leväten. 
Marssi sai osakseen eri tiedotusvälineissä 
melkoista huomiota. Marssi onnistui hyvin 
rakuunoiden pettämättömän peruskunnon, 
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marssitaidon ja hyvin järjestetyn huollon an
siosta, vaikkakin Yleisradio tekikin kaikken-

sa antaakseen marssista suurelle yleisölle 
negatiivisen kuvan. 

Rakuunat marssivat halki Suomen Lap
peenrannasta Seinäjoelle 30 tunnissa. 

Rakuunoiden, erityisesti henkilökunnan, 
ampumaharjoittelu vaikeutui kilometrin 
päässä olleen Huhtiniemen ampumaradan 
siirryttyä Lappeenrannan kaupungille. Kou
luammunnat ammutaan nykyään tulevalla 
taisteluampuma-alueella Taipalsaarella, jon
ne on rakennettu 30-paikkainen koulurata. 
Matkaa varuskunnasta kertyy noin 40 km. 

Ylivääpeli Paavo Pystysen vaimenta
mat rakuunat ovat pitäneet pataljoonan 
myös sotilasurheilun saralla eturivin 
joukko-osastojen joukossa. Tästä kertovat 
jatkuva joukkuevoitto ampumahiihdossa 
KSS I:n mestaruuskilpailussa, puolustusvoi
mien partiosuunnistusmestaruus 1975, ker
santti Jukka Vainikan ja korpraali Timo 
Löppösen mestaruus ampumahiihdossa 
74-75 ja vääpeli Esko S air an PM-kulta ja 
MM-pronssi 75 ampumahiihdossa. Olter
mannin hiihdossa ovat rakuunat joutuneet 
tyytymään hopealle ja pronssille. Saadak-

178 

Puolustusvoimien eturivin sotilasurheilija ja 
valmentaja ylivääpeli Paavo Pystynen. 

seen tavoitellun Oltermannin sauvan jälleen 
haltuunsa rakuunat odottavat vaikeita kil
pailureittejä, joilla kilpailu ratkaistaan soti
laskunnon ja -taidon perusteella. 

Joukko-osastossa on käynyt lukuisa 
määrä kotimaisia ja ulkolaisia vieraita. Tär
kein ulkolainen vieras lienee ollut Norjan 
suurlähettiläs Thomas sen. 

Sotilaana osoitetusta kunnosta ja ansiok
kaasta palveluksesta on Jalkaväen Säätiön 
mitali jaettu seuraaville varusmiehille: 
I/73 saapumiserä 

korpraali T Enojärvi 
vänrikki M Harju 
kersantti R H uj ane n 

11/73 saapumiserä 

korpraali R Mattinen 
vänrikki H Tapanainen 
kersantti J Myyryläinen 

111/73 saapumiserä 

korpraali A Penttilä 
vänrikki T Räisänen 
kersantti M Korhonen 

1/74 saapumiserä 

korpraali I Nurmi! auka s 
vänrikki M Valkonen 
kersantti T O r e 

11/74 saapumiserä 

korpraali P Hokkanen 
vänrikki M Suutari 
kersantti T Paananen 

IIl/74 saapumiserä 

korpraali E Saarinen 
vänrikki J Karhula 
kersantti K Koivisto 

TELEVA kehitti 
uuden autopuhelimen 703 C 

hyväksi koetun 701 C:n rinnalle. 
TELEVA 703 C ~ ,o, c 
• korkealuokkainen kotimainen tuote 
• luja - yhtenäinen rakenne 
• pieni standardikoko 
• helppo siirtää 
• hyvä suorituskyky 
• kilpailukykyinen hinta 
• pätevä huoltoverkosto ympäri maan 

Soitto myyntiosastollemme puh. 90-514121 tai lähimmälle jälleenmyyjällemme ja 
saatte tarvittavat lisätiedot hintatarjouksineen. 

TE ~E t'?':4__:. tehostaa toimintanne. 
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Insinööritoimisto 
P. Ahtikari Ky 

Helsingintie 1 
55100 Imatra 10 
puh. 954-4653 

Oy Elopak Ab 

Otto Wuorio Oy 
on rakentaja 

Tmi Bjarne Smeds Fma 

Rihulan Kutomo Oy 
Harjavalta 

Pointo Oy 

Raahe puh. 982-36 950 
Nokia puh. 931-413100 

Jyväskylä puh. 941-251 709 

OyAiramAb 

Tarma Oy 
Joensuu 
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Kainuun 
Säästöpankki 

Juko Oy 
23110 Mynämäki 
puh. 921-707 250 

T:mi Erkkola 
Kulkuvälineitä invaliideille 

61330 Koskenkorva 
puh. 964-59 149 

Oukei-Pukimia Oy 
20720 Turku 72 

Oy Hartwall Ab 

Suomen Kennelliitto-
Finska Kennelklubben 

Bulevardi 14 
00120 Helsinki 12 

puh. 643 101 

Pohjolan Sähkö Oy 
Oulu, Kemi, Rovaniemi 

Erä-pyörä 
Rovakatu 17 
Rovaniemi 

TAISTELUKOULU 

Taistelukoulussa on vuosina 1974 ja 1975 
päättyneillä kursseilla tutkinnon suorittanei
ta yhteensä 202 upseeria. Esiupseerintut
kinnon on suorittanut 89 sekä kapteenintut
kinnon 113 upseeria. Vuoden 1975 elo
kuun 18:na päivänä alkoi Jalkaväen kap
teenikurssi 49, jonka oppilasvahvuus on 48 
upseeria. Saman vuoden lokakuun ensim
mäisenä päivänä alkoi Esiupseerikurssi 29, 
jolla paraikaa opiskelee 67 upseeria. Ky
seinen kurssi on suurin tähän mennessä 
Taistelukoulussa olleista esiupseerikursseis
ta. Lisäksi on vuosina 1974 ja 1975 koulu
tettu jalkaväen upseerikokelaita kolmella 
kurssilla vuosittain pataljoonien tiedustelu
upseereiksi. Jokaisen kurssin vahvuus on ol
lut 20 upseerikokelasta. Kesällä 1974 Tais
telukoulu johti suuren kertausharjoituksen, 
johon osallistui mm useampia yhtymän esi
kuntia ja näiden johtamistoimintaa mahdol
listavia yksiköitä. Samoin kesällä 75 oli ker
tausharjoitus koulun johtamana Tuusulas
sa. Kranaatinheitinupseerikurssi 9, jonka 
vahvuus oli 18 upseeria, toimeenpantiin 1. 
7.-30. 8. 1974 koululla. Kurssin parhaaksi 
selvisi yliluutnantti K Rimpi. Koulun joh
tamana pidettiin kaikkien joukko-osastojen 
kranaatinheitinyksiköiden yhteinen ampu
maleiri Sarriojärvellä 11. 8.-29. 8. 1975. 

Opiskelutilat ovat olleet hyvät. Niitä on 
täydentänyt vielä vuoden 1974 syksyllä 
käyttöön otettu johtamistaidon luokka 

("Kielistudio"). Tosin suurien kurssien takia 
on eräitä tunteja jouduttu viemään läpi van
hassa voimistelusalissa, joka akustiikaltaan 
ei ole paras mahdollinen. Oppilasupseerit on 
voitu majoittaa 1-2 miehen huoneisiin, 
mikä osaltaan on auttanut opiskelu-
mahdollisuuksia. 

Taistelukoulun henkilökunnalle valmistui 
vuoden 1974 keväällä uusi kahdeksan 
huoneiston käsittänyt asuinrakennus, sa
moin koulun sauna saatiin peruskorjattua 
vuoden 1974 syksyllä. Kun vielä nykyinen 
esikuntarakennus ja yksi asuintalo saadaan 
peruskorjattua sekä kuntotalo ja yksi asuin
talo rakennettua voidaan katsoa koulun toi
mivan kokonaan uusituissa ja tarkoituksen
mukaisissa tiloissa. 

Koulun johtaja eversti S Rusama (vas) lä
himpine apulaisineen taktiikkaneuvottelus

sa. 
Kurssien opetusohjelmat ovat noudat

taneet vuonna 1972 syksyllä käyttöön otet
tua päälinjaa. Esiupseerikursseilla on ope
tusta jatkettu sovellettuna koko maanpuo
lustuksen tehtäväkenttään. Taktiikan ope
tuksessa on sekä esiupseeri- että kapteeni 
kurssilla toimittu yhdenmukaisen tilanneku 
van pohjalta. Esiupseerikurssin painopiste 
opetuksessa on ollut sodan ajan perusyhty 
män toimintojen· oppimisessa. Tästä on so 
vellettu ilmasotalinjalle ominaiset harjoltuk 
set käyttäen kriisiajan kokonaiskuvaa. 

Huomattavimpia koulutustapahtumla 
esiupseeri- ja kapteenikursseilla ovat olleet 
sotapelit sekä johtamisharjoitukset samoin 
kuin kapteenikurssin arnpumalcirlt. Näiden 
harjoitusten järjestelyissä on joukko 
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osastojen antama panos ollut ratkaiseva. 
Taistelukoulu haluaakin tämän kirjan väli
tyksellä kiittää joukko-osastoja saamastaan 

tuesta niin johtamisharjoituksissaan kuin 
ampumaleireillään. 

Kenraali L Sutela tutustumassa Esiupseerikurssin Johtamisharjoitukseen Lapissa. 

Katsausvuosien aikana ovat koululla vie-
railleet seuraavat: 

sveitsiläisupseerit 2. S. 1974 ja 13.-14. 
s. 75 
sotilasasiamiehet 3. 12. 1974 
koulun entiset johtajat 19. 12. 1974 
koulun johtaman kertausharjoituksen 
henkilöstö kolmasti 17. 1., 17. 4. ja 7. 
11. 1975 
Skyte- og Vinterskolen johtaja seuru
eineen 28. 1.-1. 2. 1975 
Frunzen Sotakorkeakoulun ja Vystrel
kurssien valtuuskunta 20. S. 1975. 
Lisäksi koulutuspäällikön viransijainen 

kenraalimajuri P Multanen seurueineen 
suoritti yhdessä Jalkaväen tarkastajan 
kanssa koulutustarkastuksen koululla 4.-S. 
11. 1975. 

Jalkaväen kapteenikurssi 47:ltä selviytyi 
15. 3. 1974 kurssin priimukseksi yliluut
nantti A A Per k i ö; lisäksi kiitettävän to
distuksen saivat yliluutnantit T J Vainik
ka, 0 J J Dahl, KJ Teronheimo, R. V 
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0 Piira, J K Koskelaja K K K Poh
janheimo. 

Esiupseerikurssi 27:ltä palkittiin 30. 5. 
1974 kurssin priimuksena kapteeni P A Sa
i on en sekä kiitettävästi tutkinnon suoritti
vat lisäksi kapteenit M A Kauppinen, 
E I Pulli, P T Viskari, H J Mati
kainen sekä ilmasotalinjan priimus kap
teeni O T P Kopponen. 

Esiupseerikurssi 28:n priimukseksi sel
viytyi 30. 5. 1975 kapteeni R H E Nur
minen, muut kiitettävästi suoriutuneet oli
vat: kapteenit R Järvi, A A Kiukas, 
majuri A J Lavento,kapteenit R O Mä
kelä, K J Palosaari, E S Vehvi
läinen sekä ilmasotalinjalta kapteenit A O 
Miettinen ja T J T Tukeva. Jalkaväen 
kapteenikurssi 48:n priimuksena palkittiin 
30. 5. 1975 yliluutnantti P A Tervonen, 
muut kiitettävästi suoriutuneet olivat yli
luutnantit K K Jokinen, LE Ruonan
suu ja T A Vitikainen. 

KADETTIKOULU 

Kadettikoulun henkilökunta on vv 
1974-75 vaihtunut huomattavasti. Uusia 
upseereita on pois lähteneiden tilalle tullut 
16. Toimiupseereiden kohdalla on vajaus 
viime vuosina kasvanut ja tämä on omiaan 
vaikeuttamaan koulun toimintaa. 

Kadettikoulun johtaja eversti L Hein
richs luovutti johtajan tehtävät 5.12.1974 
eversti T Sutelalle. Toinen merkittävä 
tehtävien vaihto tapahtui 31. 7. 1975,jolloin 
everstiluutnantti P Parikka luovutti kou
lun johtajan apulaisen tehtävät everstiluut
nantti H Ahlqvistille. 

Vuonna 1974 valmistui 99 ja vuonna 
1975 83 kadettia. Opintonsa aloitti 16. 9. 
1974 61. kadettikurssilla 107 ja 15. 9. 1975 
62. kadettikurssilla 127 kadettia. Kiinnostus 
upseerinuraa kohtaan on jossain määrin 
lisääntynyt viime vuosina. Kadettikoulu on
kin aktiivisesti pyrkinyt jakamaan tietoutta 
upseerinurasta. Laajimpana tapahtumana 
on ollut tässä mielessä Helsingin alueen 
teinien vierailu kevätkausina 1974 ja 1975 

Kadettikoululla osanottajamäärien ollessa 
kummallakin kerralla yli 400. Helsingin alu
een abiturientit ovat samoin vierailleet kou
lulla. Lisäksi on järjestetty infor
maatiotilaisuksia RUK:ssa sekä lukuisissa 
kouluissa eri puolilla Suomea. Kadettikou
lun suurimpiin leireihin on myös säännöl
lisesti liittynyt upseerinuraa käsittelevän in
formaation jakaminen eri muodoissa. 

Koulun opetusohjelma on noudatellut sa
moja periaatteita kuin aikaisempinakin vuo
sina. Keskeisenä pyrkimyksenä on ollut ka
dettien käytännön harjoitusten tehosta
minen ja lisääminen. Tähän on pyritty yh
distämällä taktiikan teoreettiseen koulutuk
seen entistä tiiviimmin muutaman vuoro
kauden kestäviä taisteluharjoituksia, joita 
kadettiaikaan sisältyy lähes kymmenen har
joitusta. Tämän lisäksi kadetit osallistuvat 
kolmeen suurehkoon sotaharjoitukseen eri 
puolilla Suomea toimien näissä joukkueen 
johtajina ja komppanian päällikköinä 
(vast). 

Jalkaväkikadetteja valmistui v. 1974 up
seereiksi 48 ja seuraavana vuonna 25. Par
haillaan viimeistä opintovuottaan opiskele
van 60. kadettikurssin jalkaväkilinjan vah
vuus on 36 kadettia. Jalkaväkilinjan opetus
suunnitelma on erittäin tiivis käsittäen lu
kuisia leirejä sekä harjoituksia eri puolilla 
Suomea. Talvileirit on pidetty kyseisinä 
vuosina Pohjois-Karjalassa Juuan alueella 
ja Taivalkosken alueella. Kesäleirit on pe
rinteisesti pidetty Pohjois-Suomessa Risti
lammella ja Sarriojärvellä, jossa pidettiin 
myös taisteluharjoitus yhdessä LapJP:n 
kanssa. 

Syyskauden opetukseen jalkaväkilinjalla 
kuuluvat kranaatinheitinleiri, kevytaselelri, 
taktiikan maastoharjoitus sekä n kuukau 
den kestävä joukko-osastopalvelu. Viimeksi 
mainittu toteutettiin nykyisellään ensi ker 
taa vuonna 1974. Tämän opetusmuodon 
tarkoituksena on ennen kaikkea koulutus 
taidon tehostaminen ja monipuolistaminen, 
koska kadetit tällöin pääsevät tekemisiin va-
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rusmiesten kanssa. Merkittävää on myös se, 
että kadetti suorittaa joukko-osastopalvelun 
siinä joukko-osastossa, johon hän valmis
tuttuaan upseeriksi tulee siirtymään. 

Kranaatinheitinkoulutus on hyvin kes
keisellä sijalla III vuosikurssin opetuksessa. 
Koulutuksen päätapahtuma on ollut n kuu
kauden kestävä ampumaleiri Pahkajärvellä. 
Suurin osa jalkaväkikadeteista on tämän 
perusteella saanut ammuttamisoikeuden 
kranaatinheittimille. 

Jalkaväkikadeteille on pyritty antamaan 
myös entistä parempi kuva panssariaseen 
toiminnasta. Yleinen panssarivaunutunte
mus on välttämätön perustan luomisessa 
panssarintorjuntakoulutusta varten sekä ny
kyaikaisen vastustajan toimintaperiaattei
den ymmärtämiseksi. Kadettikoulussa pi
dettyjen tilaisuuksien lisäksi pidettiin loka
kuussa 1975 PsK:ssa n viikon kestänyt 
panssaritaktinen opetusjakso sekä kuu-
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kautta myöhemmin yhdessä HämJP:n ja 
PsvP:n kanssa toinen jakso, jonka aikana 
annettiin tuntuma psv-ampumatoimintaan. 
Panssarivaunuopintosuunnalle, joka kestää 
n viisi kuukautta Panssarikoulussa osallistui 
v 1974 neljä ja v 1975 kahdeksanjalkaväki
kadettia. 

Kadettien taloudellista asemaa on pyritty 
parantamaan. Tavoitteena on ollut se, että 
kadetti saisi palkan III opintovuoden ajan. 
Toistaiseksi tässä ei ole onnistuttu. Kadetin 
päivärahaa on v 1975 kuitenkin saatu jon
kin verran lisätyksi, sen noustessa 4 mk:sta 
n 13 mk:an. 

Kansainvälisen yhteistoiminnan näky
vimpinä tapahtumina ovat olleet Pohjois
maiset kadettipäivät, jotka pidettiin v 1974 
Oslossa ja v 1975 Tukholmassa. Tämän 
lisäksi Kadettikoulun edustajat ovat suorit
taneet tutustumismatkoja mm Neuvostoliit
toon ja Puolaan. 

PÄÄLL YSTÖOPISTO 

Päällystöopisto muodostaa viimeisen ren
kaan siinä sotakoulujen nimien ketjussa, jo
hon aikaisemmin on liitetty nimet Vöyrin 
koulu, Jalkaväen Aliupseerikoulu, Kanta
Aliupseerikoulu ja Aliupseerikoulu. Aliup
seerikoulun nimi muuttui 1. 3. 1975 Pääl
lystöopistoksi. Nimenmuutos on vain pieni 
osa toimiupseerikoulutuksen kokonais
uudistuksessa. Varsinainen opiskelu Pääl
lystöopistossa jakautuu kahteen jaksoon, 
joiden kummankin pituus on noin 1 vuosi 
sekä jatkokoulutuskursseihin. 

Päällystöopiston I jaksolla suoritetaan 
toimiupseerin alempi virkatutkinto. 

I jakso sisältää 
- yhteiskoulutusvaiheen, jonka pituus on 

noin 6 kk. Yhteiskoulutuksen aikana anne
taan kaikille oppilaille toimiupseerin yleinen 
peruskoulutus, joka käsittää lukiotasoista 
opetusta mm kielissä ja matematiikassa. Sa
moin opetetaan sotilaalliset perustiedot ja 
taidot kouluttajan ja joukkueenjohtajan teh
tävää varten ja 

- erikoiskoulutusvaiheen, jonka pituus 
on noin 5 kk. Tämän vaiheen aikana anne
taan oppilaille oman aselajin toimiupseerien 
perustiedot ja siksi opetus tapahtuu oman 
aselajin sotilasopetuslaitoksessa. Jalkaväen 
toimiupseerien pääosan erikoiskoulutus ta
pahtuu Päällystöopistossa. 

Päällystöopiston II jaksolla suoritetaan 
toimiupseerin ylempi virkatutkinto. II jak
solle voivat pyrkiä ne toimiupseerit, jotka 
ovat suorittaneet I jakson vähintään arvo
sanalla hyvä ja palvelleet joukoissa 2 vuotta 
I jakson jälkeen. 

PO I Y:n oppilas sissitaitokilp&1uss11. 

II jakso sisältää 
- yhteiskoulutusvaiheen, jonka pituus 

on noin 5 kk. Jakson aikana jatketaan lukio
tasoista opetusta ja opetetaan lisää sotilas
kouluttajalle, -kasvattajalle ja johtajalle tar
peellisia tietoja ja taitoja ja 

- erikoiskoulutusvaiheen, jonka pituus 
on noin 6 kk. Erikoiskoulutuksen aikana 
annetaan oppilaille oman aselajin ja toimi
alan erikoistietoa niin paljon, että he pysty
vät itsenäisesti hoitamaan oman aselajinsa 
ylempiä toimiupseerin toimia ja johtamaan 
sodassa oman aselajinsa komppaniaa tai 
vastaavaa yksikköä. Kiitettävästi Päällystö
opiston II jakson suorittanut toimiupseeri 
on oikeutettu osallistumaan Kadettikoulun 
pääsytutkintoon. Tämä uudistus antaa toi
miupseereille mahdollisuuden siirtyä toi
miupseerista upseeriksi. 

Sissi miinoittaa PO:n slsslharjoltukHHI, 
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Parhaat Päällystöopiston II jakson suo
rittaneet voivat joukko-osastopalvelun jäl
keen pyrkiä oman aselajinsa luutnantti· 
kurssille, joka kestää noin puoli vuotta. Ne 
toimiupseerit, jotka eivät ole pyrkineet tai 
eivät ole päässeet opiskelemaan Päällystö
opiston II jaksolle saavat aikanaan jatkokou
lutusta vääpelikurssilla. Tällä hetkellä toi
miupseerien koulutuksessa on ylimenokau
si, jota kestää vielä noin 5 vuotta. Ensim
mäinen Päällystöopiston I jakso päättyi 
jouluna 1975. Rinnan uusimuotoisen koulu
tuksen kanssa toimeenpannaan Päällystö
opistossa jalkaväen mestarikursseja ja yli
menokauden luutnanttikursseja, jotta ai
kaisemman ali upseerien koulutuksen 
saaneet saavat pätevyyden ylempiin toimiin. 

Suunnitelmien mukainen rakennusohjel
ma Päällystöopistossa on alkanut. Ensim
mäisessä vaiheessa rakennetaan uusi majoi
tusrakennus. 

Edellisen vuosikirjan ilmestymisen jäl
keen päättyneiden jalkaväen kurssien par
haiksi ovat selviytyneet seuraavat toimiup
seerit: 

Winter Osakeyhtiö 

Peruskurssi 32:n III jakso: kersantti J K 
Rautanen KarJP 
Peruskurssi 33 :n III jakso: kersantti V J 
Pelkonen, PohPr 
Jalkaväen mestarikurssi 6: ylikersantti 
E M J Pulkkinen, KarPr 
Luutnanttikurssi 1: ylikersantti A E S il-
1 an pää, PohPr 
Luutnanttikurssi 2: vääpeli J Kitunen, 
PohmTR 

Päällystöopiston johtaja eversti R Viita ja
kamassa todistuksia Luutnanttikurssi 2:n 
päättäjäisissä. Todistuksen saajana ylivää-

peli T Mäkinen, SavPr. 

Kesälahden Maansiirto OY 
59800 Kesälahti 

puh. 117 -

Joensuun ymp. Osuusmeijeri 
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RESER VIUPSEERIKOULU 

Vuosina 1974-1975 ovat Reservi
upseerikoulussa olleet voimakkaasti esillä 
sekä menneisyys että tulevaisuus. Tähänas
tiset saavutukset on kerrattu ja taltioitu 
RUK-museoon. Toisaalta on tähdätty tule
vaisuuteen ja sen perusteella tehty joitain 
organisaatio- ja opetusuudistuksia. Myös 
merkittäviä henkilövaihdoksia on katsaus
kautena tapahtunut. 

RUK-museo 

Useita vuosia vireillä ollut RUK-mu
seoajatus saatiin 19. 10. 1975 päätök
seen kun entinen RUK:n johtaja kenraali
luutnantti Erkki Setälä katkaisi. sinival
koisen nauhan uuden RUK-museou ovelta. 

Suunnitelmallinen museon perustamistoi
minta alkoi 1973 kun museotoimikunta kut
suttiin kokoon. Kun entisen päävartioraken
nuksen saaminen museotarkoitukseen oli 
saanut myönteisen ratkaisun, oli perustetta
van museon ehkä vaikein kysymys ratkais
tu. Kahdensadan vuoden ikäinen rakennus, 
jolla on sekä rakennustaiteellinen että histo
riallinen arvo, on erittäin sopiva RUK:n 
museoksi. Varsinaisen museorakennuksen 
lisäksi on käytettävissä myös tonttialue ul
konäyttelytiloja varten. Museon hallinnol
lisena elimenä on RUK:n oppilaskunnan 
Kannatusyhdistys, joka on myös ollut aktii
visesti mukana museota ja sen toimintaa 
suunniteltaessa. Ulkopuolisesti ei vanha 

vartiorakennus ole muuttunut, mutta sisä
puoli on sovellettu näyttelytiloiksi sopivaan 
muotoon. Piirustukset ovat tehneet upseeri
oppilaat Frank S c h auma n ja Juhani 
M·a u n u I a, molemmat siviilissä arkkitehte
jä. RUK:n museon tehtävänä on toimia 
RUK:n perinteiden ylläpitäjänä ja vaali
jana, olla eri kurssien välisenä yhdyssiteenä 
ja ylläpitää näyttelyä ja muutakin museaa
lista toimintaa. 

Museotoimikunta on kiitollinen kaikista 
esinelahjoituksista ja vetoaakin entisiin op
pilaisiin ja muihin henkilöihin, jotka voisivat 
lahjoittaa RUK:n toimintaan liittyvää 
aineistoa, esineitä, valokuvia yms. 

Reserviupseerikoulun vanha lippu saatetaan 
museoon. 

100 000. reservin upseeri RUK:sta 

Syksyllä 1974 päättyneeltä 146. upseeri
kurssilta valmistui Reserviupseerikoulun 
kouluttama 100 000. maavoimien reservin 
upseeri. Tätä upseerioppilasta ei nimitetty 
vaan se jäi kurssin nimen mukaan tuntemat
tomaksi. Sama 146. upseerikurssi oli myös 
oppilasrakenteensa puolesta ennätyksel
linen, sillä 29 % oppilaista oli suorittanut 
akateemisen loppututkinnon ja kurssin 
keski-ikäkin oli ennätys, yli 23 vuotta. 

Panssarintorjuntakoulutuksen uudelleenjär
jestely 

Keväällä 1974 koulutuspäällikkö hyväksyi 
jalkaväen tarkastajan esityksestä panssarin-
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~orjunnan johtajakoulutuksen uudelleenjär
Jestelyn kokeiluluontoisena. Sen perusteella 
Reserviupseerikoulun panssarintorjunta
komppania lakkautettiin. Panssarintorjun
nan johtajakoulutus annetaan 1. ja 2. kivää
rikomppaniassa. Tavoite muutettiin niin 
e~tä. kaikille näissä yksiköissä palveleville o;
pilaille panssarintorjuntaperuskoulutettuja 
lukuunottamatta annetaan sekä kiväärijouk
kueen että kevytsinkojoukkueen johtamisen 
edellyttämä koulutus. Pst-peruskoulutetuil
le annetaan kevyen ja raskaan sinkojoukku
een johtajakoulutus sekä perustiedot kivää
rijoukkueen johtamisesta. Pst-peruskoulu
tetut ovat omissa joukkueissaan. Tähänas
tiset kokemukset uudesta järjestelystä ovat 
myönteisiä. 

Henkilövaihdoksia 

Koulun johtajien vaihtoparaati pidettiin 14. 
8. 1_9?5· Eversti Pentti Lehtonen siirtyi 
PohJots-Suomen sotilasläänin esikuntapääl
liköksi. Hän luovutti Reserviupseerikoulun 
johtajan tehtävät eversti Veikko Linna
ko II e, joka siirtyi koulun johtajaksi Savon 
Prikaatin komentajan paikalta. 
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,, 
Koulun johtajien vaihtoparaati meneillään. 

Jalkaväkilinjan johtaja everstiluutnantti 
~arte Taskinen siirtyi Kuopioon Aseva
n~ko 1 :n päälliköksi ja majuri Lauri Kuu
_s i m a ~ ~y~en _Jääkäripataljoonasta siirtyi 
Jalkavak1linJan Johtajaksi. Vaihto tapahtui 
1. 8. 1975. 

Jalkaväen säätiön plaketilla on palkittu 
seuraavat oppilaat: 
146. kurssi 
- Leino Matti Edvard, 2./RUK, KymJP 
14 7. kurssi 
- V il s k a Pekka Erkki Ilmari, KrhK, 

UudRakP 
148. kurssi 

Hytönen Pekka Eero Pellervo, 
2./RUK, KymJP 

PANSSARIKOULU 

Vaikka Panssarikoulussa onkin koulutettu 
panssarialan kantahenkilöstöä ja varusmie
hiä jo lähes kolme vuosikymmentä, se voi 
laskea virkavuosia sotilasopetuslaitoksena 
vasta 6. 1. 1975 alkaen ja on siten yksi nuo
rimmaisista. Johtosuhteita tuo nimitys ei 
muuttanut, vaan Panssarikoulu jatkaa edel
leen toimintaansa myös Panssariprikaatiin 
kuuluvana joukko-osastona. 

Koulutustehtävän painopiste on kuiten
kin muuttunut. Aikaisemmin päätehtävänä 
oli reservialiupseereiden koulutus, tuloksena 
noin 25 000 ryhmänjohtajaa 25 vuoden ai
kana. Samanaikaisesti koulutettiin noin tu
hat kantahenkilökuntaan kuuluvaa sekä 
merkittävä joukko reserviläisiä. Tänä päi
vänä Panssarikoulu on yhä enemmän muut
tumassa kantahenkilöstön kurssikeskuksek
si, jossa sekä upseerit että toimiupseerit 
saavat panssarialan perus- ja jatkokoulu
tuksensa. Varusmieskoulutuksen puolella 
jatkuu edelleen maavoimien reservinupseeri
kurssin panssarilinja eli epävirallisemmin 
PsRUK, jolla panssarivaunu- ja panssari
jääkärijoukkueiden johtajat saavat koulu-.. ,, .• T ;, .... •'("' 

,t > • -~ ,,,. 
.. ,t " .. ' '. ~ ' ~ ,~ . 
:, ,li;1}:~ 
. • • ' :f;,--., 

. . P-: "! 1.1 ' ) f)J• -

tuksensa. PsRUK:sta on tullut itsenäinen 
Panssarikoulun kurssi 147. kurssista alka
en. - Vuoden 1976 alkaessa ovat meneil
lään 60. kadettikurssin pslinja, PO 34 I E:n 
pslinja ja PsRUK 150. kurssi. 

Varsinaisen koulutustyönsä ohessa Pans
sarikoulussa toimeenpantiin vuosina 
1974-75 kolme kertausharjoitusta, mitta
vimpana jääkäripataljoonan harjoitus kesä
kuussa 75. 

Viime vuoden lopulla tapahtuneessa ka
sarmijärjestelyssä Panssarikoulu hajasijoi
tettiin: entiseen koulurakennukseen jäi vain 
esikunta. Jatkossa on päämääränä saada 
koko koulu sijoitettua PsPrE:n nykyiseen 
rakennukseen, joka on aikoinaan tarkoitet
tukin sotakoulun - joskin Pioneerikoulun 
kasarmiksi. Toivomusten luettelossa on 
päällimmäisenä ajanmukaisen panssari
vaunuhallin saaminen - kai tosi kohtuul
linen toivomus Panssarikoulun tarpeita aja
tellen. 

Hyvän käskyn mukaan on helppo toimia. 
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LASK UV ARJOJÄÄKÄRIKOULU 

Katsauksen kausi on sujunut koulun sekä 
varusmieskoulutuksen kehittämisessä. Sissi
toiminnan harjoittelussa on päästy oikeaan 
jaksotteluun aloittamalla muodollisen kou
lutuksen jälkeen sovelletut harjoitukset lop
pusyksystä veden, rännän ja pakkasen 
kanssa. Koulutuksen kohokohdat ovat tal
visin Lapin alueella, missä luonto ja sääolot 
toimivat toisena opettajana. 

Pelastautumisharjoitus pidettiin 10. 
2.- 15. 2. 1974 Enontekiön pohjoispuolella 
sekä 10. 2.-15. 2. 1975 Karigasniemen itä
puolella. Joukko toimi pieninä partioina 
mäntyrajan yläpuolella majoittuen lumeen, 
"kieppeihin". Muona valmistettnn mu
kana tuoduista raaka-aineista. Maatalous
ministeriön kanssa on järjestetty lupa tällöin 
myös kalastukseen, metsästykseen ja ansa
pyyntiin. Todettakoon, että koulutustavoit
teiden saavuttamiseksi on myös "kurjuutta" 
harjoiteltava. 

Kurssien päätösharjoituksissa on sovel
lettu sissitaitoja Keski-Lapin alueella kovan 
vastasissitoiminnan vaikeuttamana 7. 
3.-15. 3. 1974 Kuusamon ja 4. 3.-12. 3. 
1975 Kittilän alueilla. 

Lukuisiin sotaharjoituksiin ympäri maata 
laskuvarjokomppania on suorittanut maa
hanlaskuja lähinnä maalitoiminnan tapaan 
sekä suorittanut harjoitusosapuolten eri
laisia sissitehtäviä. Joukkojen materiaalipu
dotuksissa koulu on hoitanut pakkaus, 
varjo- ja pudotusosuuden. 
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Aamiainen lumiluolassa. Jeägeloaivi, Enon
tekiö. 

Koulun historiassa saavutettiin 15. 8. 
1974 merkkipaalu, 50 000:s hyppy. Tällöin 
merkin sivuuttajaksi osui oppilas Tapio 
Lehtonen Turusta komppanian pimeä
hyppyharjoituksessa. 

Hyppykoulutuksen oloja paransi kevääl
lä 1975 käyttöön saatu uusi hyp
pykoulutustorni entisen puisen veteraanin 

Partio lähtövalmiina. Vuomavaara, Enonte-
kiö. 

tilalle. Aiempien ilmakoulutusvaijereiden 
lisäksi tornissa on kaksi maahanpudotuslai
tetta. 

Tuntuman laskuvarjokaluston kehityk
seen ja laskuvarjourheiluun varusmiesten 
hyppykoulutuksen lisäksi on hoitanut hyp
pykoulutusosasto. 

Merkittävimpinä tuloksina mainittakoon 
vuodelta 1975: 

- laskuvarjohypyn SM-kisat, joissa 
LjK:n joukkue (kapteeni H Laitinen, yli
kersantti T Soini , ylikersantti O Kil
pinen, ylikersantti K Savolahti) saavut
ti ensimmäisen sijan joukkuetarkkuus
kilpailussa sekä henkilökohtaisissa suorituk
sissa seitsemän mitalia. 

- laskuvarjohypyn PM-kisat Tanskassa, 
missä Suomen joukkueessa oli LjK:sta kap
teeni H Laitinen, vääpeli T Rekola, 
vääpeli M Paakkanen, ylikersantti T 
Soini ja ylikersantti O Kilpinen. Saavu
tuksena oli joukkuetarkkuushypyn ensim
mäinen sija sekä kolme henkilökohtaista mi
talia. 

Kantolan Kukka-Maria 
Kemintie 15 

95420 Tornio 2 
puh. 980-41 070 

- laskuvarjohypyn EM-kisoissa Jugo
slaviassa Suomen joukkueessa oli mukana 
Ljk:n henkilöistä kapteeni H Laitinen, 
ylikersantti T Soini sekä ylikersantti 0 
Kilpinen . Tässä tosi kovassa joukossa 
Suomi saavutti kuudennen sijan joukkue
tarkkuuskilpailussa. 

Ylikersantti O Kilpiselle myönnettiin 
Suomen arvostetuin laskuvarjourheilun pal
kinto, Nesteen malja. 

Mainittakoon, että LjK:n edustushyp
pääjät joutuvat suorittamaan noin 2/3 hy
pyistään siviilihyppykerhoissa vapaa-ajalla 
ja omalla kustannuksella saavuttaakseen 
SM-kilpailutason. 

Pohjoismaiset laskuvarjojääkäripäivät 
vietettiin 1974 Norjassa ja 1975 Tanskassa. 

Kauden aikana on Laskuvarjojääkäri
koulun erilaisia koulutus- ja juhlatilaisuuk
sia kunnioittanut läsnäolollaan koulun esi
mies jalkaväen tarkastaja kenraalimajuri 
Jukka Pajula . 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on palkittu 
seuraavat varusmiehet 

1974 

vänrikki Hannu Kalevi Ervasti 
kersantti Kimmo Vesa Matti Perolahti 

1975 

- vänrikki Janne Tapio Vilkuna 
- kersantti Matti Juhani Veikkola 

Snellmannin Sähkö Oy 
Tehtaankatu 37 
67101 Kokkola 

puh . 968-14 777 
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Etelä-Suomen Voima Oy 
06100 Porvoo 10 

Pikaterä M. Taimisto ja Kni 
47400 KAUSALA 

Rakennusliike Paavo Kuittinen 
Lappeentie 28 

55100 IMATRA 10 
puh. 954-1008 

Siltarakenne Ky 
Hallituskatu 27 
90100 Oulu 10 

puh. 981-12736 

Ui mahallien vedenfauhdistuslaitteet 
T:mi Uima-al asvarusteet 

53830 LAPPEENRANTA 83 
puh. 953-24 078 

SUOMEN TEOLLISUUDEN VARTIOINTI 
Siltasaarenkatu 18 A 00530 Helsinki 53 p. 765 066 

Suunto Oy 

~~ 
TORNIO, puh. 41 577. 41 760 

MYYNTIKONTTORI MAUNO SAARELA 

Temppdiluitu 21 C 34 Helsinki \0 puh. 4481 22 
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KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO 

Kaakkois-Suomen rajavartioston päätehtä
vänä on valtakunnan rajojen vartiointi 
ja valvonta, josta tehtävästä rajan
ylikulkuliikenteen valvonta muodostaa huo
mattavan osan jokapäiväisestä työmääräs
tä. Ylittäähän rajavartioston vartioiman val
takunnan rajan Nuijamaan tullitien käyt
töön oton jälkeen jo kolme Leningradiin 
suuntautuvaa matkailuliikenteen valtaväy
lää. Imatran naapurikaupungin Sveto
gorskin rakennustyön ylikulkuliikenne on 
oma kokoqaisuutensa rajavartioston toi
minnassa ylikulkupaikoilla. Rakennustyö
hön liittyvä ylikulkuliikenne on ollut yksin
omaan rajavartioston valvonnassa. 

Svetogorskin rakennustyön II-vaiheen 
nyt käynnistyttyä vuoden 197.5 syksyllä on 
siihen käytettävissä hieman yli kolme vuot
ta, mikä merkitsee käytännössä samaa kuin 
rakennustyön ensimmäinenkin vaihe. Työn
tekijämäärä tulee olemaan huippukautena 
noin 20 % ensimmäistä vaihetta suurempi. 

Hyvästä työvoimatilanteesta johtuen 
Etelä-Karjalassa on henkilöstön hakeutu
minen rajavartioston palvelukseen selvästi 
hidastunut viime aikoina. Vaikeutunutta 
henkilöstötilannetta on kuitenkin tasa
painoittamassa parantunut ajoneuvokalusto 
ja viestivälinetilanne. Nämä molemmat yh
dessä mahdollistavat nopean ja joustavan 
toiminnan yllättävissäkin tilanteissa. 

Rajavartioston komentajan toimiessa 
Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettuna 
on vuonna 1974 pidetty yli viisikymmentä 
rajavaltuutetun, hänen sijaisensa tai apulais-
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tensa kohtaamista, joissa on neuvoteltu 
Suomen ja Neuvostoliiton rajalla voimassa 
olevan rajajärjestyssopimuksen määrittele
mistä asioista. Näitä ovat mm liikenne- ja 
rajanylitysjärjestelyt. Rajavaltuutettujen vä
lillä on vaihdettu vuonna 1974 yli 700 kir
jettä, mikä merkitsee keskimäärin 2 kirjettä 
päivää kohti. 

Varusmieskoulutus on ollut tiivistä sissi
koulutusta. Perinteelliset sissipäivät toi
meenpantiin elokuussa vartioston leirialu
eella. Osallistujia oli tällä kertaa noin sata. 
Toimeenpanijoina olivat vakiintuneen käy
tännön mukaisesti Kaakkois-Suomen raja
mieskilta ja vartioston sissikomppania. 

Kilpailutoiminnassa saavutettiin verraten 
hyviä tuloksia: 
-- K-SR:n koirat ja koiramiehet voittivat 

rvl:n mestaruuden 
- edustusjoukkue voitti pv:n pesäpallo

mestaruuden 
- henkilökohtaisia pv:n mestaruuksia saa

vuttivat yleisurheilussa rajavääpeli Antti 
Viskari ja rajajääkäri Risto Tuo
minen 
suunnistajista menestyi parhaiten 
rajajääkäri Jorma Karvonen saa
vuttaen hiihtosuunnistuksen MM :njouk
kuekilpailussa sekä henkilökohtaisen ho
pean sekä sotilaiden MM-kilpailuissa 
USA:ssa hopeatilan 

ampujista on edelleen kärkitilalla luut
nantti Jaakko Minkkinen ansiolistal
laan lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä 
kärkisijoituksia. 
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Jalkaväen säätiön mitalilla on palkittu: - korpraali Juha Veikko Hyvärinen 

15. 2. 74 saapumiserä 15. 10. 74 saapumiserä 
kersantti Seppo Toivo Taneli Mieli-
käinen kersantti Kari Juha Antero Noke

lainen 
24. 6. 74 saapumiserä korpraali Matti Juhani Lötjönen. 
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kersantti Seppo Heikki Antero Määt
tänen 

Napapiirin Kuljetus Oy 

Rovakatu 31 
96200 Rovaniemi 20 

puh. 991-16 903 

Kajomeri Oy 
37500 Lempäälä 

puh. 931-740 544 

Kaisu Heikkilä Oy 
Kalevantie 7 

33100 Tampere 10 
puh. 931-24 577 

Asennusliike N. Lehtinen 
26410 Kaaro 

puh. 938-22 800 

Union-huolto 
0. Joronen 

56800 Simpele 
puh. 954-71 330 

Ravintola Pivanka 
59800 Kesälahti 

puh. 957 603/147 

Hotelli Nuijamies 
Porrassalmenkatu 21 

50100 Mikkeli 10 
puh. 955-14 111 

Muoti-Herrala Oy 
23200 Vinkkilä 

puh. 922-62 230 

Peltisepän liike 
Viljo Kuula 

03100 Nummela 
puh. 913-22 419 

Kuljetusliike Laivuori . 
27800 Säkylä 

puh. 938-70 144 

KAINUUN RAJAVARTIOSTO Kainuun rajavartiosto vastaa rajavartiolai-

Rajanylikulkuliikenne tapahtuu Suomen 
ja SNTL:n välillä solmitun rajajärjestysso
pimuksen sekä rajavaltuutettujen tekemien 
sopimusten perusteella. Vuonna 1974 oli 
Kainuun alueen rajavaltuutetulla yhteensä 
32 istuntoa tai kohtaamista SNTL:n Kalte
valan alueen ja Repolan alueen rajavaltuu
tetun kanssa ja kirjeitä raja valtuutetut vaih
toivat viime vuonna yhteensä 600. Rajanyli
kulkuliikenne ja rajavaltuutettujen toiminta 
on tänä vuonna jatkunut viimevuotisessa 
laajuudessa. 

toksesta annetun lain mukaisista tehtävistä 
Kainuussa ja Koillismaalla. Rajavartioston 
toimintapiiri käsittää Kuusamon, Taival
kosken, Suomussalmen, Hyrynsalmen, Ris
tijärven, Paltamon, Sotkamon ja Kuhmon 
kunnat sekä Kajaanin maalaiskunnan ja 
Kajaanin kaupungin. 

Kainuun rajavartiostoon kuuluvat Kuh
mon, Suomussalmen ja Kuusamon rajajää
kärikomppaniat sekä sissikomppania ja esi
kunta. Rajajääkärikomppanioiden komento
paikat sijaitsevat Kuhmon Jämäksessä, 
Ämmänsaaressaja Kuusamon kirkonkyläs
sä, sissikomppania ja esikunta Kajaanissa. 
Rajavartiostolla on valtakunnan rajaa var
tioitavana yhteensä 407 km ja varsinaisen 
rajanvartiointityön hoitavat 24 rajan lä
heisyyteen sijoitettua rajavartioasemaa. 

Varsinaiseen rajanvartiointitehtävään liit
tyen on rajavartiostolla lukuisia muita teh
täviä, joista viime aikoina on näkyvimmin 
noussut esille luvallisen rajanylikulun val
vonta. Tämän ovat aiheuttaneet ennen kaik
kea rajantakaiset suuret Pääjärven ja Kos
tamuksen rakennustyömaat. Lisäksi on jo 
vuosien ajan tuotu puutavaraa Neuvostolii
tosta Suomeen Kuusamon Kortesalmen, 

Vartiuksen rajanylityspaikka Kuhmon pohjoisosassa. Tätä kautta kulkee lllkenne Neuvo, 
toliittoon Kostamuksen rakennustyömaalle. 



Suomussalmen Karttimon ja Kuhmon Ra
jakankaan kautta. Niinpä rajanylikulku
liikenne on vilkastunut huomattavasti ja 
vuonna 1974 oli Kainuun rajavartioston 
alueella henkilöiden rajanylityksiä yli 
226 000, kun vastaava määrä esimerkiksi 
vuonna 1973 oli hieman yli 65 000. Ajoneu
vot ylittivät rajan KR:n alueella viime vuo
den aikana lähes 100 000 kertaa. 

Kainuun rajavartiosto antoi vuonna 
1974 poliisiviranomaisille virka-apua ka
donneiden henkilöiden etsinnässä 19 kertaa 
ja Kainuun rajavartioston helikopteri käytti 
etsintälentoihin 49 lentotuntia (11 tapausta) 
ja sairaankuljetuslentoihin 8 lentotuntia (4 
tapausta). 

Maanpuolustustehtävistä on näkyvimmin 
esillä rajavartioston toimesta annettava va-

Pohjois-Satakunnan Sähkö 
Matti Mäntylä 
39700 Parkano 
puh. 933-2119 

Tammer-Matto Oy 
Rautatienkatu 15 

33100 Tampere 10 
puh. 931-32 700 

Kyttälän Auto 
Om. K. Kantola 

33100 Tampere 10 
puh. 931-30 095 
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rusmieskoulutus KR:n Sissikomppaniassa. 
Komppaniassa saa varusmieskoulutuksensa 
vuosittain yli 200 varusmiestä, jotka pääasi
allisesti ovat kotoisin KR:n toimintapiirin 
raj akunnista. 

Rajavartioston tehtävän onnistumisen 
kannalta on paikallisen väestön ja KR:n toi
mintapiirissä olevien yhteisöjen rajavartios
tolle antama tuki ollut merkittävää. 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on palkittu 
seuraavat varusmiehet: 
- 15. 2. 1974 saapumiserä 
- kokelas Jarmo Sakari Juntunen Ka-

jaani 
14. 6. 1974 saapumiserä 
kersantti Timo Antero Komulainen 
Sotkamo 
15. 10. 1974 saapumiserä 
kersantti Ossi Anteri H y v ö ne n Oulu 

Nivalan Osuuskauppa 
85500 Nivala 

puh. 983-40 081 

Nurmeksen Osuusmeijeri 
75530 Porokylä 
puh. 976-20 600 

Katajanokan Kasino 
Laivastokatu 1 

00160 Helsinki 16 
puh. 653 401 

LAPIN RAJAVARTIOSTO 

Lapin rajavartioston komentaja vaihtui 1. 7. 
1975. Eversti Yrjö Kärkkäinen luovutti 
ja everstiluutnantti Einari Närhi s a I o 
vastaanotti rajavartioston komentajan teh
tävät. 

Lapin rajavartioston komentaja 1. 7. 75 al
kaen everstiluutnantti Einari Närhisalo. 

Vuosien 1974-75 aikana toteutettiin La
pin rajavartiostossa eräitä sisäisiä muutok
sia, joista mainittakoon Tuntsan, Lappeen, 
Kihlangin ja Juoksengin vartioasemien lak
kauttaminen ja Särkijärven vartion perusta-

minen. KemijRjK:ssa lakkautettiin Puitsin 
ylikulkupaikka puutavaran ajon päätyttyä 
ja avattiin uusi ylikulkupaikka Onkamossa 
(rm IV/ 167). 

Moottoroinnin lisääntyminen on vaikut
tanut siihen, että partioiden lukumäärä on 
kasvanut 10 % ja niiden kulkema matka 20 
% edelliseen vuoteen verrattuna. 

Rajavartioston lentokalustoa, kahta heli
kopteria ja yhtä lentokonetta on käytetty te
hokkaasti rajanvartioinnissa partioiden siir
toon laajoilla erämaa-alueilla sekä valvonta
lentoihin. 

Rajavartiointia ja valvontaa on tehos
tanut radiokaluston kehitys ja määrän kas
vu. 

Varusmieskoulutuksen osalta huomatta
vimpana tapauksena oli koulutusosaston 
toiminnan aloittaminen IvalRjK:ssa. 15. 10. 
74 astuivat ensimmäiset 35 alokasta suorit
tamaan varusmiespalvelustaan KoulOs/ 
Ival}3.jK:ssa. 

Koulutusosaston samoin kuin Jääkäri
komppaniankin 1. 3. 75 tapahtunut nimen 
muutos Sissiosastoksi ja Sissikomppaniaksi 
vastaa parhaiten sitä koulutusta, minkä va
rusmiehet Lapin rajavartiostossa saavat. 

Kertausharjoituksia on pidetty 1974 
IvalRjK:ssa, MuoRjK:ssa sekä 1975 
YlitRjK:ssa. 

Rakennustoiminta on jatkunut vilk
kaana. Uusien kasarrnirakennusten valmis
tuminen KemijRjK:aan, IvalRjK:aan, 
MuoRjK:aan ja YlitRjK:aan sekä uusien 
asuinrakennusten valmistuminen eri vartio
asemille on parantanut toimintamahdol
lisuuksia ja henkilöstön viihtyvyyttä ympä
ristössään. 

Lapin rajavartiosto oli kuluneen vuoden 
aikana merkittävien vierailujen kohteena 
sekä osallistui vierailujen järjestelyihin. 
Huomattavimpana mainittakoon Alanko
maiden Kuningattaren Lemmenjoelle 
suuntautunut vierailu. 

Sotilasvierailuista mainittakoon Itävallan 
puolustusvoimien ylitarkastajan jalkaväen-
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kenraali Anton Leeb'inja Ranskan asevoi
mien esikuntapäällikön armeijankenraali 
Francois Mauri n '.in sekä Ruotsin puolus-

tusvoimain komentajan kenraali Stig S yn
n e r g re nin suorittamat vierailut. 

Sissikoulutusta Sissiosastossa. 

Jalkaväenkenraali Anton Leeb seuraamassa 
näytösharjoitusta. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on palkittu 
seuraavat varusmiehet: 
15. 2. 1974 saapumiserä 
- kersantti Jouni Ilmari Tuomikumpu 
14. 6. 1974 saapumiserä 
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- kersantti Reino Kalervo Sundström 
15. 10. 1974 saapumiserä 
- kersantti Veli Markku Kallunki 
1/75 saapumiserä 
- korpraali Heimo Antero Pyyny 

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTO 

Toiminta vartiostossa on jatkunut normaa
liin tapaan. Päätehtävä, rajanvartiointi, on 
pystytty hoitamaan hyvin. Toimintaan ovat 
myönteisesti vaikuttaneet hyvä henkilöstöti
lanne ja liikkuvuuden lisääntyminen. 

Rajarikkomusten ja rikosten selvittä
misessä sekä pelastuspalvelussa ovat raja
koirat olleet ensiarvoisen tärkeitä apuvä
lineitä. Koirien koulutustaso on pystytty pi
tämään korkeana. Hyvänä esimerkkinä koi
rista ja niiden käytöstä voidaan mainita 
syksyllä 1975 metsään eksyneiden lasten 
pelastaminen koirapartion avulla. Ilomant
sin kunnan alueella, Koitereen järven länsi
puolella eksyivät 11- ja 6-vuotiaat lapset 
sienimatkallaan. Pyyntö virka-avusta tuli 
rajavartiostolle iltayöstä. Etsinnät käynnis
tettiin vajaan tunnin kuluttua ja niitä jatket
tiin koko yön usean koirapartion voimin. 
Aamulla löysi rajakoira Valpas ohjaajineen 
lapset kallion kolosta, jossa he olivat viet
täneet sateisen ja kolean yön ainoana peit
teenään ohut nylonpusero. 

Pelastuspalveluun liittyvää ja muuta 
virka-apua muille viranomaisille on annettu 
70-80 kertaa vuodessa. 

Vartioston vastuulla on seitsemän rajan
ylityspaikan valvonta. Näistä kaikista pai
koista kuljetetaan puutavaraa joko uittaen 
tai autoilla SNTL:n puolelta. Puutavaran 
ohella tuodaan Niiralan raja-asemalta rau
tateitse erilaista kappaletavaraa. 

Varusmiesaines rajavartioston sissi
komppaniaan saadaan melkein poik-

.. - .,;:, 

Spu Ykä on löytänyt jäljeltä kadonneelle 
kuuluvan esineen ja tuo sen ohjaajalleen. 

keuksetta omasta maakunnasta. Saapu
miserä käsittää 75-80 varusmiestä, jotka 
kaikki saavat sissikoulutuksen. Aines on ol
lut vielä hyvää. Palvelukseen astuneiden 
saapumiserien fyysisessä kunnossa alokas
aikana on viime vuosina todettu pientä 
heikkenemistä kuntojuoksun perusteella ar
vioituna. Mitään jyrkkiä ja suuria putouksia 
ei ole kuitenkaan tapahtunut. 

Sissikuntokilpailu kuuluu eräänlaisena kou
lutustason tarkastelutilaisuutena jokaisen 
saapumiserän koulutusohjelmaan. Kilpailu 
kestää 2 vuorokautta ja käsittää tehtäviä ja 
kokeita kaikilta opetetuilta aloilta, suunnis
tuksesta radionkäyttöön, sekä vaatii hyvää 
fyysistä kuntoa. Kuvassa kilpailijoita tal
visissa olosuhteissa järjestetystä kilpailusta 

lähdössä tehtävärastilta. 
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Kansainvälisiin sotilasurheilukilpailuihin 
ovat osallistuneet entiseen tapaan Suomen 
joukkueessa luutnantti Arvo Kinnari, ra
jaylikersantti Keijo Lehtinen ja rajajää
käri Jorma Kinnunen hiihdossa sekä yli
luutnantti Hannu Paavola ja rajajääkäri 

Varusmieskoulutuksen ja henkilökunnan 
ampumakoulutuksen vahvana tukipisteenä 
on ollut Koitereen rantamaisemissa sijaitse
va taisteluampumarata Hiidenvaarassa. 
Kuvassa Hiidenvaaran kämppärakennus. 
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Olavi Heikkinen pistooliammunnassa. 
Siviilikilpailuissa voitti hiihtosuunnistuk

sen maailmanmestaruuden rajaylikersantti 
Olavi Svanberg ja rajajääkäri Heimo 
Taskinen pronssimitalin. 

Jalkaväkisäätiön mitalilla on rajavartios
tossa palkittu seuraavat: 
15. 10. 1973 saapumiserä 
- vänrikki K Ikonen Ilomantsi 
15. 2. 1974 saapumiserä 
- kersantti Y Kuivalainen Ilomantsi 

Tyrjänsaari 
15. 10. 1974 saapumiserä 

vänrikki E O Parviainen Tuupovaara 
- kersantti M J Kosonen Värtsilä 

RAJAKOULU 

Rajakoulun antama koulutus on entisestään 
lisääntynyt johtuen lähinnä esimies
järjestelmän kehittämisestä. Koulutuksen 
painopiste on kuitenkin edelleen ollut raja
vartija- ja sissiryhmänjohtajakoulutuksessa. 

Vuosien 1974-75 aikana on yhteensä 
229 rajajääkäriä suorittanut rajavartijain 
peruskurssin. Samaan aikaan on 536:lle va
rusmiehelle annettu sissiryhmänjohtaja
koulutus. 

Rajavartiolaitoksen toimiupseerien luut
nanttikurssi 1 järjestettiin v 1974 rajavartio
linjan ja huoltolinjan käsittävänä. Tältä 
kurssilta sai yhteensä 33 toimiupseeria ylim
piin toimiupseerin toimiin vaadittavan jat
kokoulutuksen. Vuonna 1975 järjestetyllä 
luutnanttikurssi 2:lla oli vain rajavartiolinja, 
jolla vastaavan jatkokoulutuksen sai 19 toi
miupseeria. 

Rajavartiomestarikurssilla on 67 toi
miupseeria, joista 19 huoltolinjalla, saanut 
perusteet rajajoukkueen johtaj~n tehtäviin, 
sekä eri huoltolajien suunnitteluun ja johta
miseen. 

Toimiupseerien rajavartiokurssit on jär
jestetty vuosittain. Näillä kursseilla on 70: 
lie edellisinä vuosina Aliupseerien perus
kurssin suorittaneelle toimiupseerille annet
tu perustiedot vartioaseman päällikön tehtä
viin. 

Vuoden 75 lopulla järjestetyllä nuorem
pien upseerien rajavartiokurssilla on 10 
nuorempaa upseeria ollut perehtymässä ra
jajoukkueenjohtajan tehtäviin. 

Rajavartiolaitoksen päällikkö nimitti ra
javääpeli Juhani Suutari sen vuoden 1974 
rajamieheksi tunnustuksena ampumahiih
dossa saavutetuista kahdesta maailman
mestaruudesta v 1974 ja lukuisista kansain
väliseen huippuluokkaan kuuluvista suori
tuksista kilpailuissa maailman parhaiden 
ampumahiihtäjien kanssa sekä esimerkil-

lisestä palvelustehtävien hoitamisesta ja in
nostavasta toiminnasta Rajakoulun koulut
tajana. 

Rajakoulun plaketti, joka luovutetaan muun 
muassa kursseilla eri aineitten parhaiksi sel

viytyneille oppilaille. 

Urheilumenestyksestä mainittakoon vää
peli J Suutarisen saavutusten lisäksi luut
nantti M Ruokosen saavuttamat Suomen 
mestaruudet yösuunnistuksessa ja hiihto
suunnistuksessa, sekä Pv:n ampumahiihto
mestaruus v 1974 M 35 sarjassa. 

Vuosina 1974-75 eri kurssien parhaiksi 
ovat selvinneet: 
Luutnanttikurssi 1 

rajavartiolinjalla rajavartiomestari T 
Kärnä KR 
huoltolinjalla rajavääpeli T Strand-

man P-KR 
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Luutnanttikurssi 2 Rajavartiokurssi 2 
- rajaylivääpeli L Issakainen K-SR 

- rajaylikersantti J Rautanen P-KR 
Rajavartiomestarikurssi 7 
- rajavääpeli L Issakainen K-SR Rj-kurssi 1/74 

Rajavartiomestarikurssi 8 - rajajääkäri K Virrankari KR 

- rajavartiolinjalla rajaylivääpeli T Hut- Rj-kurssi 2/74 
tunen RajaK 

- huoltolinjalla rajavääpeli P Laiho - rajajääkäri K Pietikäinen K-SR 
K-SR 

Rajavartiokurssi 1 

- rajaylikersantti H Viikki K-SR 
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Ruotsalainen Erikoislasi Oy 
Pellervonkatu 15 

33540 Tampere 54 
puh. 931-56 925 

Rj-kurssi 1/75 

- rajajääkäri K Riekki KR 

Oy Maustetuonti Ab 
Rajakivenkatu 10 
20720 Turku 72 

puh. 921-363 777 

Vaikka miten 
ottaisi päähän, niin ... 

Sydänsuruun on parempiakin 
lääkkeitä kuin huppu silmille. 

Velat eivät muutu 
saataviksi vaikka miten 
lasia kallistaisit. 

Paha akka ei sillä 
parane, että juot 
pääsi täyteen. 

Yksinäisyys ei sillä hälvene, 
että katsot sitä pullon 
pohjan läpi. 

Alkoholi ei ratkaise ongelmia. Se tuo niitä vain 
lisää. Kun kohtaat vaikeuksia, ota lasin sijasta 
järki kouraan ja säännöksi, ettet juo suruusi 

iiiillr-iit~-.. tai ongelmiisi. Ne ratkeavat selvin päin parhain 

fi;dä rajasi Y Alko 
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rakenne ratkaisee 

Täydellistä akkupalvelua 

Tudor akussa : 

- suuri levymäärä ( parempi 
kylmäkäynnistysteho) 

- levyjen patentoitu Safety
menetelmä (hyvä virran 
vastaanottokyky) 

- pitkä käyttöikä 

- tunnustettua laatua 

TUDOR 
satilf 

- myynti - testaukset 
- korjaukset 
- lataukset 
- käynnistyspalvelu 

Kairatie 10. Puh. 21788 

KÄYNNISTYSPALVELU myös iltaisin puh. 21223. 

Reunus-, welt- ja 
liimapohjauksella 

-maasto jalkineet 
-saappaat 

-puoli kengät 

Luotettava laatu Joustava palvelu 

KENKÄTEHDAS FINN- MANNER OY 
MANNER-YHTYMÄ 

MIKKELIN OSUUSMEIJERI 

Porrassalmenkatu 57 
50100 MIKKELI 10 
Puh. 955-14 311 

AKAVA r.y. 
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Tuusulan 1 Apteekki 
Hyrylä, puh. 253 403 

* 
Ky Pesonen Autohuolto 

Union-huolto 

Järvenmpää,. puh. 280 788 

Aika-Kulta Ky 
R Niittymäki 

Järvenpää, puh. 287 786 

Keravan Keskus-Apteekki 

Torikatu 1, 
puh. 249 030 

~ 

Harjun Kirjakauppa Oy 

Järvenpää, puh. 287 272 
Kellokoski, puh. 284 635 

Pukimo I Mäkinen 
Järvenpää- Mäntsälä 

Vikmet Oy 
Hernepellonkuja 4 
00560 Helsinki 56 

puh. 799 233 

Laasasen Suksitehdas 
69720 Veteli 
puh. 67 446 

Matti Eloranta Oy 

* 
Konepaja Nils Eriksson 

21630 Lielax 
puh. 921-747 086 

Kaisla Oy 
Helsinki 

Eino Aho Oy 

Arpajaisyhdistys ry. 

Rymaco Oy 

... 
Peltolan Kauppapuutarha 

Lappeenranta 

Jf.. 

Säkylän Esso-Huolto 
27800 Säkylä 

puh. 938-70 107 .. 
Li nja-autoli i ken ne 
Turkujen Linjat 

Lappeenranta 
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