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KIITOS 

Jalkaväen Säätiön hallitus esittää 
parhaimmat kiitoksensa kaikille säätiön 
toimintaa tukeneille yhdistyksil\e, lii
kelaitoksille ja yksityisille henkilöille. 
Säätiön hallitus tulkitsee lahjoituksen
ne luottamuksen osoitukseksi suoma
laiselle jalkaväelle ja rohkenee vakuut
taa, että nykypäivän jalkaväkimies ei 
säästä vaivojaan pyrkiessään olemaan 
luottamuksenne arvoinen. 



JALKAVÄEN VUOSIKIRJAN LUKIJAT 

Päättymässä olevaa 80-lukua on kutsu~
tu maavoimien vuosikymmeneksi. 
Hankintojen painopiste on ollut selvästi 
alueellisen puolustuksemme toteutta
misen kannalta keskeisimpien joukko
jen varustamisessa. Viime vuosina yli 
puolet hankintavaroista on suunnattu 
maavoimien kehittämiseen. 

Vaikka hankkeiden eteneminen ei 
kaikilta osiltaan ole ollut laaditun aika
taulun mukaista, on kriisiajan joukko
jemme varustamisess~ k~itenkin ~äästy 
hyvään alkuun. Ka1kk1 suunmtellut 
hankkeet on saatu käyntiin. 
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Uuden aseistuksen ja varustuksen 
myötä ovat myös organisaatiot koke
neet muutoksia. Olemme tänä vuonna 
esitelleet julkisuudessa maavoimien 
perusyhtymän jääkäriprikaati 90:n toi
mintaa. Sen tehokkuuden ja soveltu
vuuden oloihimme ovat ulkomaisetkin 
tarkkailijat panneet merkille. 

Jalkaväen osalta kehitys on merkin
nyt liikkuvuuden, suojan ja tulivoiman 
oleellista paranemista. Ennen muuta te
lakuorma-autot, panssariajoneuvot se
kä uudet panssarintorjunta- ja ilmator
junta-aseet ovat laajentaneet joukko-

jemme taktisia ja operatiivisia käyttö
mahdollisuuksia. 

Annetut mahdollisuudet on nyt osat
tava käyttää hyväksi. Johtajien on kai
killa tasoilla tunnettava joukkojensa 
hallussa olevan varustuksen ominai
suudet ja käyttöperiaatteet ja osattava 
soveltaa niitä taistelun nopeasti vaihtu
vissa olosuhteissa. 

Yleisjohtajana jalkaväkijohtajan on 
tunnettava myös muiden aselajien mah
dollisuudet. Perusteet tähän luodaan te
hokkaalla ja tarkoituksenmukaisella 
johtaja- ja yhteistoimintakoulutuksella. 

Jalkaväki on aselaji, jossa reservin 
johtajilla on merkittävä osuus johtaja
tehtävissä. Vaikka varustuksen teknis
tyminen saattaa vaatia vakinaisen hen
kilöstön lisääntyvää käyttöä, tulee kent
täarmeijamme päällikkö- ja johtajateh
tävien pääosa vastaisuudessakin ole
maan hyvin koulutettua ja tehtävänsä 
taitavaa reservin henkilöstöä. 

Reservin johtajien valmius johtaa ke
hittyvän jalkaväen joukkoja on turvat
tava. Siviilissä hankittu johtamiskoke
mus on edelleen erittäin tärkeä, mutta 

Puolustusvoimain komentaja 
Kenraali 

tulevaisuudessa tarvitaan pidemmälle 
menevää erikoiskoulutusta. Kertaus
harjoitusten oppisisältöä on sen tähden 
edelleen kehitettävä, jotta miehistön 
osoittama vahva luottamus reserviläis
johtajien taitoon voidaan säilyttää. 

Tekniikan kehityksen seuraaminen 
ja hyväksikäyttö on tarpeen joukkojem
me suorituskyvyn kannalta. Se ei kui
tenkaan saa johtaa tekniikan merkityk
sen ylikorostumiseen. Suomalainen so
tilas ei ole aseensa tai välineensä tahdo
ton jatke, vaan elävä ihminen, joka tar
vitsee tietoja, huolenpitoa ja tukea. Joh
tajan on tunnettava vastuunsa jokaises
ta alaisestaan yksilönä. 

On tärkeätä, että niin palveluksessa 
kuin reservissäkin oleva henkilöstö voi 
seurata oman aselajinsa kehitystä jaha
lutessaan osallistua keskusteluun. Tä
hän Jalkaväen vuosikirja osaltaan tarjo
aa erinomaiset mahdollisuudet. 

Tervehdin Jalkaväen vuosikirjan lu
kijoita ja toivotan työllenne oman ase
lajinne parissa jatkuvaa intoa ja menes
tystä. 
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AKTIIVISUUS JA ENNAKOINTI JOHTAMISESSA 

Komentajan tärkein tehtävä on tehdä 
päätöksiä. Päätös antaa alaisille toimin
nan perusteet. Rauhan ajan oloissa pää
töstä voidaan usein harkita kauankin ja 
tarvittaessa hankkia kaikki siihen tar
vittava tieto. Sodan aikana, erityisesti 
operatiivisessa ja taktisessa johtamises
sa, päätös on tehtävä puutteellistenkin 
tietojen perusteella. Vihollinen ja aika 
eivät anna mahdollisuuksia täydellisten 
tietojen hankkimiseen. 

Taistelun johtamisen kriisitekijä on 
ajan puute. Päätöksien teon ja käskyjen 
annon on tapahduttava tiettyyn aikaan 

6 

mennessä. Niitä ei voi viivyttää vielä 
parempien tietojen toivossa. Perus
kysymys onkin, miten pystymme teke
mään ratkaisuja nopeissa taisteluissa 
niin, että emme jää vihollisen päätök
senteon jalkoihin ja armoille, vaan 
käännämme tilanteenarvioinnissa ja 
päätöksenteossa käytävän kilpailun 
voitoksemme ja asetamme vastapuolen 
komentajan tapahtuneen tosiasian 
eteen. Komentajan on uskallettava en
nakoida. 

Aloitekyky, halu oma-aloitteisesti 
edistää organisaation toimintaa, on 

olennainen tekijä jo syvän rauhan tilas
sa kehitettäessä puolustusvoimia ja sen 
pääaselajia jalkaväkeä. Tämä korostuu 
aivan ratkaisevasti, jos joudutaan tais
teluun, jossa ei ole aikaa asioiden hy
väksyttämiseen ylemmällä johtajalla. 

Useissa eri yhteyksissä mm. sotahar
joituksissa, taisteluharjoituksissa ja 
koulutustarkastuksissa on todettu mer
kittäviä puutteita joukkojen johtamises
sa ja joukkokohtaisten taitojen hallin
nassa. Tähän on osaltaan vaikuttanut 

Jalkaväen tarkastaja 
Kenraalimajuri 

se, että viime vuosina on keskitytty 
mieskohtaisten taitojen parantamiseen. 
Vuodesta 1989 alkaen jalkaväen tarkas
tajan koulutustarkastusten ensisijaisena 
tavoitteena on selvittää, miten jääkäri
prikaatin joukkojen taktilliset ja taiste
luteknilliset periaatteet pataljoona-, 
komppania- ja joukkuetasoilla on 
omaksuttu jalkaväen joukko-osastois
sa. Tällöin erityi:.esti keskitytään johta
jakoulutukseen ja johtajien taitoon hal
lita tehtävänsä. 
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JALKAVÄEN TARKASTAJA VAIHTUI 

Kenraaliluutnantti Tuomo Tuominen 
toimi jalkaväen tarkastajana 10.12. 
I 984- 31.1.1988, josta tehtävästä hän 
siirtyi puolustusvoimien koulutuspääl
liköksi. Jalkaväen Säätiö kiittää kenraa
liluutnantti Tuomo Tuomista hänen jal
kaväen hyväksi tekemästään merkittä
västä työstä ja toivottaa menestystä uu
dessa tehtävässä. 
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Kenraalimajuri Matti Kopra nimitet
tiin jalkaväen tarkastajaksi 1.2.1988 lu
kien. Hän on aiemmin palvellut upsee
riksi valmistumisensa jälkeen opetus
upseerina Hämeen Jääkäripataljoonas
sa ja Kadettikoulussa vuosina 1961-
1969, opettajana Sotakorkeakoulussa 
vuosina 1971-1976, apulaissotilasasia
miehenä Moskovassa vuosina 1976--
1980, Uudenmaan Rakuunapataljoo
nan komentajana vuosina 1980-1984 
ja koulutustoimiston päällikkönä Pää
esikunnassa vuosina 1984-1985. Sota
korkeakoulun maasotalinjan kenraali
majuri Matti Kopra suoritti vuosina 
1969-1971. Ennen nykyistä tehtävään
sä hän toimi Päällystöopiston johtajana 
vuosina 1985-1988. Jalkaväen Säätiö 
toivottaa uudelle jalkaväen tarkastajalle 
onnea ja menestystä hänen vaativassa 
tehtävässään. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 

Päämääränä on maamme pääaselajin, 
jalkaväen kehityksen edistäminen ja 
sen historiallisten perinteiden säilyttä
minen. Päämääränsä toteuttamiseksi 
Jalkaväen Säätiö jakaa palkintoja ja 
apurahoja lahjakkaille ja eteenpäin 

pyrkiville jalka väkeen kuuluville hen
kilöille sekä tukee ja edistää jalkaväen 
piirissä tapahtuvaa opinto-, tutkimus-, 
kokeilu- ja julkaisutoimintaa sekä 
jalkaväen perinteiden ja historian ko
koamista, tallettamista ja vaalimista. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 

Puheenjohtaja: Kenraaliluutnantti Raimo Viita 
Varapuheenjohtaja: Kenraalimajuri Matti Kopra 

Jäsenet: 

Tohtori Matti L Aho 
Kreivi Carl-Johan Creutz 
Varatuomari Ensio Hakkarainen 
Kenraaliluutnantti Ilkka Halonen 
Pankinjohtaja Antti Hannula 
Kauppaneuvos Per Heinrichs 
Kauppaneuvos Ensio Hukkataival 
Kauppaneuvos Reijo Häyry 
Arkkitehti Erkki Karvinen 
Kenraalimajuri Raimo Katona 
Kenraaliluutnantti Ilmari Kirjavainen 

Kenraalimajuri Heikki Koskelo 
Kapteeni Matti Nummiaro 
Diplomi-insinööri Yngve Ollus 
Toimitusjohtaja Harri Palojärvi 
Pääjohtaja Filip Pettersson 
Toimitusjohtaja Risto Piepponen 
Kenraaliluutnantti Erkki Rannikko 
Kenraaliluutnantti Wilhelm Stewen 
Kenraalimajuri Kalevi Sarva 
Varatuomari Turo KJ Tukiainen 
Kenraaliluutnantti Tuomo Tuominen 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN HALLITUS 

Puheenjohtaja: Eversti Purmo Saarikoski 
Varapuheenjohtaja: Eversti Pertti Vuolento 

Jäsenet: 

Pääsihteeri Juhani Autti 
Valt.maisteri Erkko Kajander 

Eversti Pekka Kurenmaa 
Eversti Niilo Lappalainen 
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TOIMIHENKILÖT 

Sihteeri: Majuri Risto Muurman 
Rahastonhoitaja: Sihteeri Tarja Takala 
Museonjohtaja: Majuri Kalevi Salovaara 
Museomestari: Sotilasmestari Pauli Torniainen 
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SAFEMATIC 
KUITUTEKNOLOGIA 

BALLISTISET SUOJALIIVIT 
TEKNISJ:T ERIKOISKANKAAT 
TIIVIST AMISRATKAISUT 
PALJETASAIMET 
PÖL YNSUODATINELEMENTIT 

SAFEMATIC 
SAFEMATIC OY 
Kuitutuotetehdas 
Huoltotie 4/PL 40 
04301 HYRYLÄ 
Puh. 90-255 611 
Telefax 90-255 678 
T eletex 1 001379 saf ehyr 

Kenraaliluutnantti Raimo Viita 

JALKAVÄEN JOHTAMISESTA 1989 

Kenrl Viita siirtyi reserviin koulutus
päällikön tehtävistä helmikuussa vuon
na 1988. Aikaisemmin hän on palvellut 
jalkaväen tarkastajana, PEkoulutus
osaston päällikkönä, Päällystöopiston 
johtajana, Karjalan Jääkäripataljoo
nan komentajana, taktiikan opettajana 
ja maasotalinjan johtajana Sotakor
keakoulussa, toimistoupseerina ja -
esiupseerina Pääesikunnassa, patal
joonaupseerina Uudenmaan Jääkäri
pataljoonassa, komppanian päällikkö
nä Pohjan Prikaatissa, opetusupseeri
na Kadettikoulussa ja nuorempana up
seerina JR 8:ssa. 

Sisällysluettelokin jo paljastaa, että tä
män vuosikirjan artikkelit suoraan tai 
välillisesti käsittelevät jalkaväen johta
miseen liittyviä asioita. Johtamisen on
gelmaa pyritään lähestymään eri kirjoi
tusten kautta pyrkimättäkään laajan ai
hepiirin kaikenkattavaan tarkasteluun, 
joka olisikin näissä puitteissa käytän
nössä mahdotonta. Jalkaväen vuosikir
jan suuren lukijakunnan eri henkilöiden 
tiedot johtamisen periaatteista ja sisäl
löstä sekä kokemukset omasta johtami
sestaan ovat tietenkin hyvin erilaatuisia 
ja -tasoisia sekä monilla eri elämäna
loilla hankittuja. Jos kuitenkin vuosi
kirjan kirjoitukset yhtyneenä lukijan ai
kaisempaan tietämykseen ja kokemuk
seen johtamisesta pysäyttävät edes het
keksi ajatukset jalkaväen taistelijoiden 
ja jalkaväkijoukkojen johtamisen on-

gelmiin nykyaikaisella taistelukentällä 
on Jalkaväen säätiön kannalta "opetus
tarkoitus saavutettu". 

Jalkaväen keskeinen asema 
taistelussa 

Jalkaväen asema taistelukentällä on 
muovautunut kansainvälisestikin, mut
ta erityisesti meillä olosuhteidemme 
vuoksi, pitkän historiallisen kehityksen 
tuloksena taistelussa keskeiseksi. Se 
taistelun osapuoli, jonka jalka väki pitää 
taistelun päättyessä hallussaan taistelun 
kohteena ollutta maastoa puolustettu
aan sitä tai vallattuaan sen vastapuolelta 
hyökkäyksellä katsotaan yleensä voit
tajaksi. Se on sotilaallinen ja usein 
myös poliittinen tosiasia, jonka muutta-
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minen taistelutta ei sodassa ole yleensä 
mahdollista. Jalkaväestä on siten kehit
tynyt lähes ainoa aselaji, jolla yleensä 
on vastuu alueesta ja kokonaistehtävän, 
taistelulle asetetun tavoitteen saavutta
misesta. Muiden aselajien ja puolustus
haarojen tehtävät puolestaan ovat kehit
tyneet vastuuksi jalkaväen tukemisesta 
ja omasta erikoistehtävästä. 

Historiallisen kehityksen seuraukse
na jalkaväkijoukon johtajasta on tullut 
yleisjohtaja, jolla on tavallisesti koko
naisvastuu tehtävästä, joukosta ja alu
eesta eli toisin sanoen hänet saatetaan 
- jos hyvin käy - nimetä taistelun voit
tajaksi, varmasti - jos ei käy hyvin -
hänet nimetään häviäjäksi ja kaikissa 
tapauksissa häntä pidetään vastuullise
na tappioista. 

Jalkaväkijohtajan rooli yleisjohtaja
na on johdonmukaisesti ulotettu linja
organisaation kaikkiin portaisiin ryh
mänjohtajasta jalkaväen perusyhtymän 
komentajaan saakka. Näiden jalkaväen 
johtajien tehtävä ja vastuu on psyykki
sesti, fyysisesti eikä vähiten moraali
sesti erittäin vaativa ja raskas. Onnistu
minen kovassa paineessa edellyttää 
henkilökohtaisten ominaisuuksien li
säksi rautaista ammattitaitoa. Näihin 
tehtäviin huolella valitut ja koulutetut 
jalkaväen vakinaisen väen upseerit ja 
toimiupseerit sekä jalkaväen reservien 
upseerit ja aliupseerit ovat todella tär
keisiin tehtäviin asetettuja. Ei ole ihme, 
jos he sodan ajan tehtävistään tietoisina 
vastuuntuntoisesti pyrkivät kehittä
mään itseään johtamisen teoriassa ja 
käytännössä parhaansa mukaan myös 
oma-aloitteisesti. 

Jalkaväen toimintaolot johtamisen 
kannalta 

Jalkaväkeä johdetaan kuten muutakin 
sotaväkeä tietenkin koko ajan olkoon 
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se missä tahansa ja tehköön mitä hyvän
sä. Vaikeimmillaan, jalkaväen taisteli
joiden ja jalkaväkijoukkojen johtami
nen on perustelemattakin taistelun aika
na, joilloin jalkaväen johtajan on välit
tömän johtamisen keinoin ja omalla esi
merkillään pystyttävä vaikuttamaan 
taistelun kulkuun. 

Taistelun ja rintamavastuun ulko
puolella, ja hyvin monissa asioissa ko
ko ajan, jalkaväen yleisjohtaja, komen
taja, päällikkö tai johtaja voinee käyttää 
hyvin pitkälle yleisiä siviilijohtamises
sakin hyväksi havaittuja tapoja käyttäy
tymisessään ja johtamisotteessaan. Sel
laiseen johtamistyyliin ja -menette
lyynhän reserviläiset ovat siviilissä lei
pätöissään tottuneet. Edellytyksenä jal
kaväen yleisjohtajan onnistumiselle 
johtamisessaan on tällöin, että hän tun
tee siviilimaailman johtamisilmaston ja 
menettelytavat. Tässä mielessä Suo
men Reserviupseeriliiton yli 20-vuoti
aan johtamiskoulutuksen suunnittelijat, 
johtajat, kouluttajat ja koulutukseen 
osallistuneet ansaitsevat komean sulan 
hattuunsa vaikka koulutuksen pääta
voitteeksi onkin asetettu "kehittää 
maamme yrityksille ja yhteisöille johta
jia ja esimiehiä, jotka suoriutuvat hyvin 
tehtävistään ja saavat aikaan hyviä tu
loksia niin hyvinä aikoina kuin myös 
vaikeissa tilanteissa." 

Vaikein ja vaativin johtamistilanne, 
vahvennetun jalkaväkijoukon johtami
nen taistelussa, on aiheellista rajata tak
tilliselle alueelle eli perusyhtymän ja 
sen alayksiköiden piiriin. Tämä siksi, 
että kun puhutaan operaatioiden johta
misesta, eli yhtymien käytöstä, ollaan 
jo johtamisen olosuhteissa, ideologias
sa, menettelytavoissa ja välineissä 
etäännytty melko kauas välittömästä 
jalkaväen ja taistelun johtamisesta, jos
kin ylempien yhtymienkin johtamises
sa varsinkin kriisivaiheissa välittömän 
johtamisen keinot korostuvat. 

Edellä kirjoitettuun viitaten todetaan 
jalkaväen johtajineen taistelevan ja toi
mivan vihollisen kaikenlaisen tulivai
kutuksen piirissä joka hetkisen kuole
manvaaran alaisena tietoisena tappioi
den väistämättömyydestä yleensä, mut
ta epätietoisena siitä, millä hetkellä ja 
mihin ne kohdistuvat. Tästä tilanteesta 
syntyvät henkiset paineet, jotka kohdis
tuvat niin johtajien kuin taistelijoiden 
psyykeen ja moraaliin. Ne vaikuttavat 
yksilön ja koko joukon fyysiseenkin 
toimintakykyyn ja ovat niin voimakkai
ta, että jalkaväen johtamisen perussään
tö lukemattomien taistelujen, lukemat
tomien johtajien ja lukemattomien 
joukkojen kokemuksista voidaan kris
tallinkirkkaana kirjata yhdellä virkkeel
lä: 

Jalkaväkeä on taistelussa johdettava 
etupainoisesti niin, että johtaja on aina 
joukkonsa mukana, ei sen takana. 

J aika väen johtajan toimintaolot edel
lyttävät siis johtajaa, joka kykenee voit
tamaan kuolemanpelon menettämättä 
harkinta- ja toimintakykyään ja joka 
pystyy esiintymään alaistensa edess_ä 
rohkeana ja moraalisesti sekä psyykki
sesti järkkymättömänä esimerkkinä. 

Jalkaväki on aikansa lapsi 

Jalkaväen tärkein, kallein ja vaikeim
min täydennettävissä oleva osa on ih
minen, jalkaväen sotilas. Asevelvolli
nen armeijamme uusiutuu joka vuosi 
yhdellä ikäluokalla, joka saadaan kut
suntojen kautta varusmiehinä koulutet
taviksi ja siirretään varusmiespalveluk
sen päätyttyä reserviin sodan ajan jouk
koihin sijoittamista varten. Jalkaväen 
sotilaat ovat siis aikansa lapsia, jotka 
ovat tottuneet elämään ja olemaan nii
den yhteiskunnallisten, koulutuksellis
ten ja taloudellisten arvojen mukaan, 
jotka kulloinkin vallitsevat. Jalkaväen 

johtamisessa johtajan onnistumisen pe
rusta on saada johdettavat ihmiset, alai
set, motivoitumaan ja jäsentymään jal
kaväkisotilaan rooliinsa niin hyvin, että 
taistelijat ja taistelu joukko "syntyvät". 
Se ei ole helppo tehtävä. 

Hallintotieteiden tohtori, maJun 
Waldemar Biihler sanoo yleisjohtajan 
roolista kirjoituksessaan sotilasaika
kauslehden elokuun 1988 numerossa 
mm. seuraavaa: 

"Sen seikan oivaltaminen, että johta
ja johtaa ihmisiä, auttaa meitä kiinnittä
mään erityistä huomiota jokaisen yri
tyksen ja jokaisen sotilasjoukon tär
keimpään voimavaraan, henkilöstöön. 
Ei riitä enää sanonta 'olemme samassa 
veneessä'. Meidän täytyy oppia myös 
soutamaan samassa tahdissa ja samaan 
suuntaan. Hyvän organisaation jäsen 
tunnistaa johdon sanoman, toimii sen 
mukaisesti ja oikein. Tällaista organi
saatiota ei pysty rakentamaan eikä joh
tamaan johtaja, joka ei ymmärrä kans
saihmisiään. Kun vielä oivallamme, et
tä hyvä suoritus on palkittava kohtuulli
sella ja oikeudenmukaisella tavalla ja 
että me-henki syntyy vain keskinäisestä 
luottamuksesta ja kunnioituksesta, 
olemme tulleet johtajuuden perimmäi
sen olemuksen juurille". 

Ihmisten lisäksi jalka väki on aikansa 
lapsi myös johtamis-, taistelu- ja liikun
tavälineistöltään. 

Teknisten yhteydenpitomahdolli-
suuksien voimakas kehittyminen, kom
munikaatiojärjestelmien syntyminen, 
tiedon taltioinnin, käsittelyn ja jakelun 
nopeutuminen sekä monipuolistuminen 
antavat johtajien käyttöön johtamisen 
apuvälineet, jotka oikein ohjelmoituina 
tuottavat lähes reaaliaikaista tietoa joh
tamista varten. Saavutettava hyöty koh
distunee pääasiassa suurten yhtymien 
ja operaatioiden johtamiseen, mutta 
kieltämättä johtamisen apuvälineiden 
tarkoituksenmukaisella käytöllä voi-
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daan helpottaa myös taktisella tasalla 
toimivia jalkaväkijohtajia. Siksi jalka
väen johtajien on opittava uudet vies
tintä- ja tiedonkäsittelyjärjestelmät lait
teineen, niiden suorituskyky ja rajoi
tukset, pystyäkseen käyttämään niitä 
apuvälineinä johtaessaan taistelussa 
jalkaväkeään ja vahvennuksiaan. 

Vakinaisessa palveluksessa olevalle 
henkilöstölle ja varusmiesjohtajille uu
det kalustot tulevat tutuiksi "työn ohes
sa", mutta reserviläisjohtajille nopea 
perehtyminen käytön vaatimalla tehok
kuudella on tarpeen ennenkuin voidaan 
odottaa informaatiojärjestelmän toimi
van kaksisuuntaisesti. 

Myös jalkaväen taistelu- ja liikunta
välineet ovat uusiutumassa maavoi
mien kehittämisen myötä siinä määrin, 
että joukkojen sodan ajan organisaatioi
den kehittämiseen on ollut todellinen 
tarve. Uudet välineet edustavat luon
nollisesti uusinta tekniikkaa, johon pe
rehtyminen on jalkaväkijohtajalle tar
peen. Suurin ongelma oppimisen ja 

~Suomen Toollisuuden 
S1V Vartiointi 0v 

Ellmäenkatu 30, 00520 Helsinki 
Vaihde ns21 

"Suomi tarvitsee 
jalkaväkeä, jalkaväki 
hyviä polkupyöriä". 

HELKAMA 
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omaksumisen kannalta on uusien väli
neiden käyttötehon, käytön ehtojen ja 
taktis-teknisen käytön oivaltaminen. 
Jalkaväen johtajien on siis kyettävä 
seuraamaan tiedoissa ja taidoissa jalka
väen kehityksen mukana. Vain riittä
vällä ammattitaidolla voidaan kalliin, 
uuden sotavarustuksen teho hyödyntää 
taistelussa. 

2000-luvun jalkaväki ja 
jalkaväen johtajat 

2000-luvun jalkaväki ja jalkaväen joh
tajat ovat parhaillaan syntymässä. Nyt 
ei ole aikaa odotteluun. Meidän kaik
kien jalkaväkisotilaiden on astuttava 
kehitykseen mukaan tekemään työtä 
jalkaväkemme siirtämiseksi taistelu
tahtoisena, taistelutaitoisena ja väli
neistöltään muuttuneena uudelle vuosi
tuhannelle. Sekin on jalkaväen johtami
sen ongelma ja se on nyt. 

PIRILÄ PAAVO W OY 

Yl 
~~(W@ 

Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry 

KIRJAPAINO 

ttoomottutolo 11 
PL 21 , 76101 Pieksämäki, Puhelin 958-13066 
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~FOOD 
-pelkkää hyvää-

Everstiluutnantti Kari Hietanen 

JALKAVÄKIJOHTAJA, IHMISENÄ IHMISTEN 
KESKELLÄ 

Everstiluutnantti Hietanen palvelee 
Pääesikunnassa jalkaväkitoimiston 
päällikkönä. Aikaisemmin hän on pal
vellut Taistelukoululla esiupseerikurs
sin johtajana, pataljoonan komentaja
na Savon Prikaatissa, toimistoesiup
seerina Pääesikunnan sotatalous-, 
suunnittelu- ja koulutusosastolla sekä 
maavoimatoimistossa, opetusupseeri
na Kadettikoulussa ja opetusupseerina 
sekä eskadroonan päällikkönä Hämeen 
Ratsujääkäripataljoonassa. 

1. Jalkaväen asema taistelukentällä 

Ensimmäinen maailmansota osoitti, et
tä jalkaväki tarvitsi aiempaa enemmän 
suojaa ja liikkuvuutta murtaakseen ras
kaasti linnoitetun puolustajan. Tämä 
johti panssariaseen kehittämiseen. Toi
sessa maailmansodassa tasapainoitetut 
ja hyvin harjoitelleet yhdistetyt puolus
tushaarat saavuttivat ennen kokematto
man yllätyksen ja menestyksen. Vii
meisimmissä sodissa uusi teknologia 
on tuonut sellaisia yllätyksiä, että toi
nen osapuoli on kärsinyt lähes poik
keuksetta raskaita ja ratkaisevia tap
pioita. Esimerkkeinä ovat Lähi-Idän so
dat 1967, 1973 ja 1982 sekä Falklandin 
sota 1982. Iranin ja Irakin välisessä so-

2 Jalkaväen vuosikirja 1989 

dassa puolestaan raskaat, monipuoliset 
tulen tiheydeltä suuret ja tarkat taistelu
järjestelmät vaativat hyökkääjältä kal
liin hinnan. Voidaankin perusteellisesti 
kysyä, onko traditionaalisen sodan
käynnin aika ohi. 

Jalkaväki on aina näytellyt tärkeää 
roolia taistelussa. Ne, jotka ovat lyöneet 
laimin jalkaväen kehittämisen tai sen 
käytön, ovat saaneet maksaa siitä myö
hemmin kalliin hinnan. Jalkaväki on 
kehittynyt viime ja tällä vuosikymme
nellä niin nopeasti, että esimerkiksi 
1970-luvun taistelupanssarivaunut on 
jo helppo tuhota, ainakin teknisesti. Uu
det aseet ovat keveitä, tulivoimaisia ja 
tarkkoja sekä kauaskantoisia. Niillä kye
tään ampumaan myös pimeällä ja pas-
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siivisin infrapunatähtäimin varustetuil
la aseilla myös sumussa ja savussa. 

Tehokkaat ammukset sekä tieduste
lu- ja paikantamisvälineet ovat lisän
neet tulen tarkkuutta, hetkellistä tulen 
tiheyttä sekä tulen aloittamisno~utta. 
Uudet viestintävälineet sanoma- Ja sa
laamislaittein varustettuna takaavat tu
likomentojen perille pääsyn myö~ häi
rinnän aikana. Kun tähän lisätään Ilma
liikkuvuuden räjähdysmäinen kasvu se
kä taistelijan henkilökohtaisen suojan 
- suojaliivit, uusi kypärä, ABC-suoj~
välineet ja miinasaappaat - parane_m1-
nen voidaan todeta jalkaväen hmma 
tekninen kehitys. 

Yksittäisen jalkaväkitaistelijan suo
rituskyky on kasvanut. Useat aseet vaa
tivat vain yhden miehen tai pienen par
tion. Panssarivaunuille voidaan tuottaa 
pitkältä et~i~yyde_ltä _ lyhy~.ssä. aja~~-a 
suuria tapp101ta vam p1enella m1esmaa
rällä ja vähäisin välinein. Suuria mies
määriä ei tarvitse sulloa pienelle alueel
le viholliselle edulliseksi maaliksi. 
Myös jalkaväen rooli taistelukentällä 
on monipuolistunut ja kasvanut 
- erikoisjoukkojen 
- sotilaspoliisien 
- panssarintorjunta-ohjusryhmie~ 
- kranaatinheittimistön panssarintor-

junta-ammusten ja 
- helikopterikuljetusjoukkojen sekä 
- laskuvarjojoukkojen tulon tai lisään-

tymisen myötä. 
Lentokoneilla, helikoptereilla, tykis

töllä ja kranaatinheittimistöllä maaliin 
saatettavat alueaseet ovat teholtaan ver
rattavissa jopa pieniin ydinräjähteisiin. 
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä: 
- yhdellä lentokoneella voidaan tuhota 

8 taistelupanssarivaunua aina 30-
200 km:n etäisyydeltä 

- lentokoneen asekasetissa olevilla oh
juksilla voidaan tuhota ajoneuvoja 
300 km:n päästä . 
ohjautuvalla tykistöammuksella voi-
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daan taistelupanssarivaunu tuhota 
20-70 km:n etäisyydeltä 

- yhden lentokoneen ohjuksilla ja 
aluepornmeilla voidaan tuhota nelJä 
panssari vaunukomppaniaa 

- yhden taisteluhelikopterin ohjuksin 
voidaan tuhota 6 taistelupanssarivau
nua 6-8 km:n etäisyydeltä. 
Luvut ovat tietysti täysin teoreettisia, 

mutta osoittavat kuitenkin kehityksen 
suuntaa. Taistelussa sää, savu, pöly, 
maasto, peitteisyys, pimeys, ihminen it
se ja vastustajan toimenpiteet vaikutta
vat kuitenkin ratkaisevasti tulen osu
vuuteen ja sitä myötä koko taistelun 
lopputulokseen. Todettakoon kuitenkin 
yksittäinen esimerkki vuod~lta 1 ?.8~. 
Angolan taistelussa kuubalaiset kars1-
vät hetkessä noin 100 miehen ja yhden 
mekanisoidun (T-54 ja BTR) yksikön 
tappiot, kun etelä-afrikkalaiset ~ouk<:>t 
iskivät 155 mm:n G-5 kenttätykm en
koisammuksin (kantama 42 km). 

Perinteinen taktiikka muuttuu osin 
sekä eri menetelmät ja toimenpiteet saa
vat uusia painoarvoja. Tuli yksiköksi ei 
enää tarvita patteristoa, vaan patteri voi 
riittää. Taistelutehtävän suorittamiseen 
riittää myös pienempi yksikkö kuin ai
emmin. Tämä kaikki suosii nimeno
maan puolustajaa ja jalkaväkeä. 

Taistelun voittajan tulee 
- organisoida tiedustelu paremmin 
- omata parempi taistelutekniikka ja 

taktiikka (koulutus ja doktriini) 
- liikkua maastossa kaikissa oloissa 

(talvi ja pimeä ml) nopeammin ja tai
tavammin 

- tuhota vihollinen yllättäen ensim
mäisellä tuli-iskulla 

- eliminoida vihollisen vahvat puolet 
ja käyttää sen heikkouksia häikäile
mättä hyväksi. 

Jalkaväeltä tämä vaatii 
- hyvää hajauttamis- ja keskittämisky

k .. 
ya . äh' 

- tehokasta maastouttam1sta t ystys-

tä, perinteistä kuvaustiedustelua, 
lämpökuvausta ja tutkausta vastaan 

- maaston taitavaa käyttöä 
- vihollisen tiedustelun ja elektronisen 

sodankäynnin välttämistä 
- joukkojen pitkäaikaista toimintaky

kyä ja 
- kykyä houkutella vihollinen taiste

luun itselleen edullisissa oloissa. 
Vihollinen joutuu taktisella tasolla 

kasvattamaan ensimmäisen hyökkäys
portaan voimaa toisen portaan tai reser
vin kustannuksella läpäistäkseen pai
kallispuolustuksemme, puolustusase
mien eteen työnnettyjen uusien tehok
kaiden aseiden tulialueet ja kauas eteen 
ammuttavat tuli-iskut sekä syvät sulut
teet Toisen portaan tai reservin, ja aina
kin osan siitä, vihollinen pyrkii suun
taamaan ilmoitse syvyyteen ja murta
maan puolustuksen selustasta käsin. 
Selustaan solutetaan myös komppanian 
- pataljoonan Uoskus isompiakin) suu
ruisia panssaroituja tuhoojaosastoja, 
joita taisteluhelikopterit tukevat. Vai
keiden maastojen yli hyökkääjä pyrkii 
ilmoitse. Taisteluja käydään samanai
kaisesti puolustusaseman etupuolella, 
puolustusasemassa, selustassa ja sivus
toilla. Tässä tilanteessa johtajien on 
reagoitava nopeasti ja saatava miehensä 
pysymään lujina ja taistelukykyisinä 
sekä uskomaan, että taistelu kriittisen
kin tilanteen jälkeen kääntyy voitoksi 
tai ainakin onnistuneeksi torjuntataiste
luksi. 

2. Kasvaminen jalkaväkijohtajaksi 

2.1. Jalkaväkijohtajan prototyyppi 

Jokainen on lukenut useita määritelmiä 
ja vielä useampia luetelmaviivaluette
loita hyvästä ja taitavasta johtajasta. Jo
ku pitää Tuntemattoman sotilaan vän
rikki Koskelaa suomalaisen sotilasjoh-

tajan prototyyppinä. Toisen mielestä 
marsalkka Mannerheimillä on sellaisia 
ominaisuuksia, joita kriisin ajan johta
jalta vaaditaan. Joku arvostaa kenraali
luutnantti Oeschin tyyppistä jukura
päistä ja lujatahtoista johtajaa. Kukaan 
ei kuitenkaan halunne lisätä tähän luet
teloon Lammiota. 

Näitä asioita pohdiskellessa tulee 
mieleen kysymys, missä onja millainen 
oikeastaan on suomalaisen jalkaväki
johtajan prototyyppi. 

Kun edellä olevaan luetteloon lisä
tään Ehrnrooth, Pajari, Talvela, Aho ja 
Raappana, niin tulee mieleen, ettei mi
tään prototyyppiä ole ja sellaista on tur
ha rakentaa edes teoriassa. Jalkaväessä 
tarvitaan itsensä - suomalaisen miehen 
- mittaisia lujia työntekijöitä, jotka sa
malla ymmärtävät kanssaihmisiä myös 
alaisinaan. Tällaisen johtajan on panta
va likoon koko persoonansa, uskalletta
va käyttää luovia kykyjään, rakennetta
va johtamistapaansa omilla ehdoillaan, 
mutta tunnustettava myös rajallisuuten
sa. Jalkaväkijohtajan prototyyppiin ei 
voi vastata yleisillä kaavoilla tai muo
dollisella koulupätevyydellä. Toki 
kaikkea tätäkin tarvitaan, mutta niistä 
rakentuu vasta se teoreettinen tieto, jota 
johtaja tarvitsee. Ne eivät vielä anna 
taitoa ja kokemusta eivätkä voimaa tu
kea alaisia. 

Maaperässä, missä on tilaa luovuu
delle, ihmisyydelle, yksilöllisyydelle ja 
yhteistyökyvylle, kasvaa oikeita jalka
väkijohtajia aina panssarintorjuntapar
tion ja jääkäriryhmän johtajasta alkaen. 

2.2. Tiedon, taidon ja voiman 
ammentaminen 

Jokaiselle jalkaväkijohtajalle - rauhan 
aikana varusmiesjohtaja, kouluttaja tai 
esikunnassa työskentelevä - kuuluu ko
ko persoonansa omistaminen työlle. Se 
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Kuva 1.: 
Jalkaväessä tarvitaan itsensä - suomalaisen miehen - mittaisia luji~ työ~tekijöitä, 
jotka ymmärtävät kanssaihmisiä myös alaisina. (SA-kuva, Jouko Smkkari) 

antaa tekijälleen paljon, mutta kuluttaa 
samalla ja saattaa polttaa kyvykkäänkin 
- usein juuri kyvykkään henkilön - lop
puun. Loppuun palanut kouluttaja ja 
johtaja on usein hermostunut, ärtynyt, 
väsynyt ja joskus jopa toivoton ja sitä 
kautta myös saamaton. Työstä tulee ru
tiinia ja sen huomaavat sekä varusmie
het että reserviläiset. Persoonansa si
vuun laittaminen ja toimiminen ikään
kuin ulkopuolisena ei ole mahdollista 
edes rauhan aikana ja vielä vähemmän 
taistelukentällä. 

Johtaja ei saa kosketusta alaisiinsa, 
ote lipsahtaa joukosta ja toiminnasta ja 
joukon tehtävän täyttäminen vaarantuu. 
Jotta kykenisi antamaan joukolleen j_a 
sen jokaiselle yksikölle, on saatava voi
maa myös itselleen. Urheilijan valmen-
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tautumisessa harjoittelun ja levon kes
kinäinen määrä, laatu ja suhde ovat tär
keitä. Näin on myös johtajalla. Ihminen 
ei voi antaa, eikä häneltä voi ottaa 
enempää kun sinne on saatu. 

Koulutus, lukeminen, fyysisen kun
non ylläpito, osallistuminen erilaisiin 
kehittäviin toimintoihin ja harrastukset 
ovat keinoja, joilla voimaa voidaan am
mentaa. Kirjoja ei tule päntätä päähän 
ahkeran koulutyön tavoin, vaan niiden 
tarkoituksena on virittää mieli ominta
keiseen ajatteluun ja katsoa myös van
hoja mahdollisesti opittuja asioita uu
della tavalla. Monet kirjat ja myös opet
tajat tarjoavat valmiita pakettaja siitä, 
miten johtajan tulisi elää ja toimia tais
telussa. Niistä on todellisuudessa yhtä 
paljon hyötyä kuin johtajan perustyypin 

Kuva 2.: 
Toiminnan ja levon (huollon) välinen suhde on tärkeä sekä taistelijalle että välineelle. 
(SA-kuva, Jouko Suikkari) 

ominaisuuksien opiskelusta. Johtami
sen problematiikka on onneksi paljon 
yksinkertaisempaa, mutta se avautuu 
vain ajatuksella niistä voimavaroista, 
jotka tulee osata ottaa käyttöön. Paras 
johtaja ei ole se, joka huhkii koko ajan 
ajattelematta, mitä tekee. Eihän paras 
kirvesmieskään ole se, joka saa lastuja 
muita enemmän. 

3. Jalkaväkijohtaja taistelussa 

Taistelussa johtajan on osattava hah
mottaa toimintansa aikaan, alueeseen, 
olosuhteisiin sekä omiin ja vihollisen 
aseisiin ja joukkoihin. Aivan kuten elä
mässä ja kasvamisessa sotilasjohtajaksi 

on kysymys tietyistä perusresursseista, 
samoin on myös taistelussa. 

Taistelussa tarvitaan muunmuassa 
- Koulutettuja joukkoja - tasapainoi
sia, itsenäisesti ajattelevia ihmisiä -
aseita, ammuksia, ajoneuvoja ja poltto
ainetta ja nykypäivänä yhä enemmän 
sellaisia teknisiä laitteita, joiden avulla 
tuli vihollista vastaan voidaan aloittaa 
yllättäen ja rajusti. Lisäksi tarvitaan 
ruokaa, vettä, lääkkeitä, lääkintäväli
neitä, vaatetusta ja suojavälineitä niin 
säätä kuin taisteluaineitakin vastaan. 
Suomalaisella sotilasjohtajalla on aina 
niukasti käytössään miehiä ja materiaa
lia. Taistelu tapahtuu suurissa puitteissa 
ylivoimaista vihollista vastaan. Tästä 
syystä voiton saavuttamiseksi tarvitaan 
aina tulen ja joukkojen keskittämistä. 
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Kyse on noin vuonna 500 eKI. kukois
taneen kuuluisan sotilaskirjailijan Sun 
Tsun perusohjeista, joita myös Mao 
Tse-tung käytti sanomalla "strategiam
me on yksi kymmentä vastaan" ja "tak
tiikkamme kymmenen yhtä vastaan". 
Vaikka kyseessä on kaikille sotilasjoh
tajille tuttu päämäärä, se unohtuu 
useasti, sillä monet seuraavat hellittä
mättä taistelun ja joukkojen liikuttelun 
teknillisten keinojen näpertelyä ja vain 
harvat yhtä hellittämättä taistelun pää
määrää - voittoa. 
- Tietoa vihollisen joukkojen ja asei
den määrästä, laadusta, sijainnista ja 
liikkeistä. Taistelun tempo, yön ja 
huonojen näkyvyysolojen hyväksikäyt
tö, tulen ulottuvuus, yllätyksellisyys ja 
rajuus, joukkojen liikkumiskyky sekä 
tiedustelun tunkeutuminen lähes kaik
kialle korostavat tietämisen pakkoa. On 

Kuva 3.: 

osattava alansa teoriat ja tunnettava 
myös vihollisen menettelytavat. Tietoa 
ei voi enää taistelussa hakea kirjoista, 
tietokoneista, asiantuntijoilta tai alaisil
ta. Se on oltava tieto-taitona johtajan 
ajatuksissa. On tunnettava sodan lait ja 
sopimukset sotavangin oikeuksineen ja 
velvollisuuksineen. On osattava omat 
ja alaistensa oikeudet sekä velvollisuu
det. Yhä uudelleenja uudelleen on pyy
hittävä mielestä juuri opeteltu tilanne 
vihollisesta ja omaksuttava uusi vihol
listilanne. On osattava tehdä siitä johto
päätökset ja saatettava ne käskyinä alai
sille fyysisen ja henkisen väsymyksen 
sekä kuoleman pelon puristuksissa. Ul
koisten ja sisäisten voimien paineessa 
on oltava taitava tukkilainen, joka ohjaa 
lauttaa myös suvantojen jälkeen, eikä 
putoa itse ajopuuksi. 
- Tuntemusta ihmisistä ja ihmissuh-

Jalkaväkijohtajan on pidettävä miehet vireinä ja taistelukelpoisina. Heille on annetta
va mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. (SA-kuva, Jouko 
Suikkari) 
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teista. On pidettävä miehet vireinä ja 
taistelukelpoisina. On luotava usko 
omiin mahdollisuuksiin ja voittoon 
odotettavissa olevassa taistelussa sekä 
tulevaisuuteen sodan jälkeen. On taat
tava oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
kohtelu. On aistittava alaistensa maail
mankatsomus, uskonnollinen vakau
mus sekä muut elämän perusarvot. On 
annettava taistelijoille mahdollisuus 
keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yh
teistyöhön, sillä he tarvitsevat ja autta
vat toisiaan. Taistelutoverin auttaminen 
vaikeissakin tilanteissa on joukon tais
telukunnon yksi kulmakivistä. On luo
tava joukkoon turvallinen ja ystävälli
nen ilmapiiri, jossa kaikki työskentele
vät innokkaasti yhteisen päämäärän hy
väksi. Toisaalta johtaja ei saa katsella 
ja ohjata tapahtumia ylhäältä tai ulko
puolelta. Hänellä on lisäksi vastuu kai
kista sen jäsenistä ja paljon muustakin. 

Kenraali Adolf Ehrnrooth on usein 
sanonut opetuksena nuoremmille, että 
mikään ei ole niin vaikea tehtävä kuin 
kanssaihmisten johtaminen sodan an
keissa oloissa. Samasta asiasta kirjoit
taa myös siviilissäkin monella sektoril
la kunnostautunut Päiviö Hetemäki; 
vaativinta johtaminen on sodassa. Tä
mä vaatii hänen mukaansa asioiden pal
jon tarkempaa harkintaa kuin konsa
naan rauhan aikana, koska ihmisiä jou
tuu käskemään sellaisiin tehtäviin, jois
ta palaamista ei koskaan voi tietää etu
käteen. Tämä vaatii myös suurta tasa
puolisuutta, koska joukossa on niin ys
täviä, sukulaisia, tuttuja kuin täysin 
ventovieraitakin. Hetemäen mukaan 
hän ei koskaan miettinyt sitä johtamis
teoriaa, mitä hän käytti käskiessään 
alaisiaan. Tämä on mahdollista vain ko
keneelle johtajalle, jolla tieto on muut
tunut taidoksi ja joka laittaa koko per
soonansa joukkonsa sekä yhteisen pää
määrän hyväksi. Suuren johtajan tuntee 
myös siitä, että hän on aina "lähellä" 

joukkoaan ja ajattelee heitä huolimatta 
omista kärsimyksistään ja vaikeasta 
asemastaan. Winnie Mandela on kirjas
saan "Sydämeni on hänen kanssaan" 
kirjoittanut mustien vapaustaistelun 
johtajasta Nelson Mandelasta: 

Kun menin tapaamaan häntä vanki
laan, niin hänen ensimmäinen kysy
myksensä oli: "Miten kansani voi?" 
ja jatkoi: "Sano heille, että olen hei
dän luonaan ja toivo elää. Tätä ei 
kestä enää kauan". 
Taistelussa uskon luominen ja säilyt

täminen joukon yhteiseen päämäärään 
takaa menestyksen. Kriittisessäkin ti
lanteessa johtajan on luotettava asetet
tuun päämäärään ja juurrutettava se 
myös joukkoon. 
- Luovuutta ja mielikuvitusta. Johtaja 
ei voi toteuttaa tehtäväänsä, ellei hänel
lä ole tilaa ajatuksilleen ja mahdolli
suuksia tehdä omia valintojaan. Toisten 
jo valmiiksi pureskeleman idean pako
tuksessa johtaja tylsistyy ja kiertää vain 
mekaanisesti mutteria. Suomalaisessa 
sotilasjohtamisessa korostetaan kaa
voista vapaata taktillista ajattelutapaa 
ja johtamista, missä johtajalla on oikeus 
valita keinot tehtävän täyttämiseksi. 
Tämä edellyttää, että esimies on anta
nut selvän, yksiselitteisen ja lyhyen teh
tävän sitomatta kuitenkaan alaisen kä
siä. Esimerkkinä voidaan mainita vuo
den 1944 kesäkuussa ylipäällikön anta
ma tehtävä kenraaliluutnantti Oechille 
"pysäyttää venäläisten joukkojen 
eteneminen Karjalan Kannaksella". 
Tehtävän suoritustapoja voi olla useita. 
Tärkeintä on, että niillä voidaan turhia 
riskejä ottamatta toteuttaa käsketty teh
tävä. Vaikka tehtävä on kaiken perusta 
ja saatua käskyä on ehdottomasti nou
datettava, se ei saa olla esteenä yksilöl
liselle ajattelulle. "Sillä siellä, missä 
kaikki ajattelevat samalla tavalla, ei ku
kaan ajattele kovin paljon" sanoo W. 
Lippman osuvasti. 
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Kuva 4.: 
"Vaativinta johtaminen on sodassa. Ihmisiä joutui käskemään sellaisiin tehtäviin, 
joista palaamista ei koskaan voinut tietää etukäteen". (SA-kuva, Jouko Suikkari) 

Taktillinen ajattelu tulee vapauttaa 
myös menneisyyden aaveista ajatellen 
uusien välineiden tuomia mahdolli
suuksia niin omissa kuin vihollisenkin 
käsissä. Olisi kuitenkin virhe, jos viime 
tai aiempien sotien tuomia kokemuksia 
käsittelisi sangollisena tuhkaa. Esimer
kiksi joukkojen maastossa tapahtuvaan 
liikuttamiseen ja keskittämiseen liitty
vät ongelmat ovat vuosisatojen kulues
sa muuttuneet vain vähän. Useimmat 
taktiset periaatteet, joita tämänkin 
vuosisadan sodissa on käytetty, voi
daan jäljittää alan klassisiin kirjoihin, 
eikä vähiten kiinalaiseen Sun Tsun pe
riaatteisiin. Sotien kokemukset sekä 
ohjesääntöjen ja muiden kirjojen opit 
on ymmärrettävä katalysaattorina ja pe
rustietoutena luovalle ajattelulle. Taita-
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va ja kokenut johtaja valjastaa mieliku
vituksensa aina käytettävien resurssien
sa mukaisesti ja taistelun päämäärä 
mielessä. 

Ilmakuljetteisten laskuvarjo- ja heli
kopterijoukkojen kasvava määrä on 
kuitenkin muuttamassa ratkaisevasti 
taistelun kuvaa. Tällöinkin säätekijät 
sekä raskaan tulen ja huollon jääminen 
kauas etenevästä jalkaväestä tuo muka
naan uusia ongelmia johtajien ratkaista
viksi. 

4. Tahdon lujuus ja tiedottaminen 

Menestyville johtajille on ollut vaikeis
sa tilanteissa tunnusomaista voimakas 
tahdonlujuus ja uskon luominen johta
maansa kansaan tai joukkoon. Kirjoi-

Kuva 5.: 
Joukkojen liikkumiseen ja keskittämiseen maastossa liittyvät ongelmat ovat vuosisa
tojen kuluessa muuttuneet vain vähän. (SA-kuva, Jouko Suikkari) 

tuksessa on aiemmin mainittu Manner
heim, Mandela, Ehrnrooth, Oesch. 
Myös Neuvostoliiton luoja V. I. Lenin 
uskoi luodessaan uutta valtiota järkäh
tämättä voittoon huolimatta tilanteen 
alkuvaiheessa vastustajien ylivoimasta 
ja kansan valtavista kärsimyksistä. Hän 
pyrki juurruttamaan uskoa joukkoihin 
päivittäisillä puheilla, jotta jokainen 
olisi tuntenut johtajansa ajatukset ja lu
jan tahdon. Tuliset puheet ja usko voit
toon synnyttivät joukossa toivoa ja roh
keutta sekä lähensivät heitä toisiinsa. 

Edellä olevassa on paljolti kyse myös 
tiedottamisesta. Se on tänä päivänä yhtä 
tärkeää kuin ennenkin. Keinot ja mah
dollisuudet ovat vain paljon laajemmat. 
On johtajia, jotka eivät tahdo kuulla ja 
halua nähdä joukossaan tai toiminnas-

saan mitään negatiivista. Kukaan ei ole 
niin kuuro ja sokea kuin hän. Hän näkee 
ja kuulee vain, mitä toivoo ja ummistaa 
silmänsä ja tukkii korvansa tosiasioilta. 
Alaisilla toimivat tällöin aistit yleensä 
entistäkin herkemmin. He tuntevat ja 
kuvittelevat sisässään myös paljon sel
laista, mitä ei edes ole. Tiedottaminen 
vaatii johtajalta myös uskallusta ja 
asioihin paneutumista. Hänen on tehtä
vä se kuitenkin omalla persoonallisella 
tavallaan, ettei tule ylilyöntejä. 

Kaikille johtajille on kuitenkin tärke
ää olla siellä, missä tapahtuu eli toimin
nan polttopisteessä. Herättää olemuk
sellaan ja toiminnallaan luottamusta. 
Tieto tästä saattaa levitä paljon no
peammin ja tarttuvammin kuin viralli
sen organisaation tiedotustoiminta. 
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Hyvän johtajan on Ledru-Rollin ta
voin todettava, että minun on pakko 
seurata heitä, olen heidän johtajansa. 
Tämän kaltainen johtamistyyli mahdol
listaa myös luotettavien henkilökoh
taisten havaintojen teon reaaliajassa. 
Tällöin käskyt lähtevät nopeasti ja 
alaisten valmisteluille saadaan aikaa. 

5. Ammattitaito 

Ammattitaito on menestyksekkään joh
tamistoiminnan perusta. Uudet ohje
säännöt ja aseet sekä muut välineet on 
omaksuttava siten, että hallitsee ne itse 
ja pystyy opettamaan ne myös reservi
läisille ja varusmiehille. Välineiden 
taktiset ja käyttötekniset periaatteet se
kä rajoitukset kuten maaston peittei-

Kuva 6.: 

syys, vesistöt, kulkukelpoisuus, mag
neettiset häiriöt, sää ja pimeys on tun
nettava. Myös vihollisen taktiset mene
telmät ja asejärjestelmien teho sekä ra
joitukset on pääpiirtein hallittava. Jal
kaväkijohtajalta, jolla on taistelukentäl
lä kokonaisvastuu, odotetaan alan kehi
tyksen ja perustietojen hallintaa. 

Tekniikka kehittyy nykyään nopeasti 
ja kapea-alaisesti. Siinä piilee vaara, et
tä meistä tulee taisteluvälineidemme 
välineitä. Toinen vaara on siinä, että 
tuijotamme teknologian edistystä ja 
menemme taktiikassa ja opetuksessa 
sekä kehittämisessä taaksepäin. Alam
me puhua välineistä kuin ihmisistä ja 
ihmisistä kuin välineistä. Tekniikka on 
kuitenkin toisaalta muuttanut ja muut
taa taistelukenttää ympärillämme niin 
jyrkästi, että meidän täytyy muuttaa it-

Jalkaväkijohtajan on oltava siellä, missä tapahtuu. (SA-kuva, Jouko Suikkari) 
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seämme ja menetelmiämme koko ajan 
pysyäksemme hengissä ja kyetäksem
me antamaan viholliselle rajuja iskuja. 

Taistelukentän teknistyminen ja am
matillisen pätevyyden hallinta ei saa 
johtaa ihmisten unohtamiseen. Luotta
mus, rehellisyys, avoimuus, oikeuden
mukaisuus, tasapainoisuus, yhteistyö
kyky ja alaisten kuuntelemisen taito 
ovat välttämättömiä johtamisen osa
alueita. Johtaminen on yksi kokonai
suus, jossa ihmiset ja asiat ovat kietou
tuneet toisiinsa. Johtajat ei voi hyvin 
suunnitellun ja alkaneen taistelunkaan 
aikana vetäytyä syrjään tilanteesta ja 
miehistä, joita on seurattava koko ajan 
ja puututtava asioihin pikemminkin lii
an aikaisin kuin myöhään. On oltava 
puuttumatta toimintaan kuitenkaan lii
an usein, sillä alainenkin tarvitsee työ
rauhan ja tekee parhaansa. Liian hätäi
sen ja kaiken uudistavan johtajan tulisi 
aloittaa itsestään. Siinä paljastuu johta
jan todellinen pioneerihenki. 

Hyvällä ja menestyvällä johtajalla on 
aina myös hyviä alaisia tai ehkä juuri 
siksi hän onkin hyvä johtaja. Kun lukee 
eversti A. 0. Pajarin perusteluja 
24.8.1941 kapteeni Eero Kivelästä 
Mannerheim-ristillä palkitsemista var
ten, ei voi päätyä muunlaiseen totea
mukseen. Perusteluissa sanotaan mm: 
"Kivelä heitti rajulla vastaiskulla vihol
lisen takaisin ja näin sai koko tukikoh
dan murtumaan. Hän järjesti oma-aloit
teisesti vastaiskun Lankialassa, josta oli 
seurauksena vihollispataljoonan ja yh
deksän hyökkäysvaunun tuho. Tämän 
taistelun vuoksi mm. sotamies Rättö sai 
Mannerheim-ristin". Vastaavia esi-

TEKNIIKKAA VAHVOISSA MERKEISSÄ 

GRÖNBLOMG 
Oy Gröoolom Ab • Mekaamkonkalu 6 • 00810 Hel~nki • Puh. (90) 755 81 

merkkejä viime sodistamme on useita. 
Joukon johtamisen opetuksessa tuo

daan esille se, miten johtaja hallitsee 
kriisitilanteet, harvemmin miten hänen 
tulee käsitellä hermonsa menettänyttä 
yksikköä tai joukkoa. Koskaan en ole 
kuullut opetettavan sitä, miten johtaja 
voi taistelutilanteessa hallita oman si
säisen johtamiskriisinsä. Tämä kai joh
tuu siitä, että sotilasjohtajaa pidetään 
perinteisesti niin lujana, että hän kestää 
muita paremmin ja pystyy johtamaan 
alaisensakin väljemmille vesille. Näin 
varmasti onkin. Tähän luo edellytykset 
jo koulutuskin sekä sisäinen valmistau
tuminen. Myös viime sotiemme ajan 
kokemusten valossa voidaan asian olet
taa olevan näin. Entäpä, jos kuitenkin 
käy toisin. Johtaja on shokissa eikä ky
kene hallitsemaan edes itseään puhu
mattakaan joukon johtamisesta. Vaihe 
saattaa olla lyhyt ja jäädä joukolta huo
maamatta, eikä sen tarvitse ehtiä vai
kuttamaan toimintaan. Jos se on kuiten
kin pitempiaikainen ja pysyvä, sillä on 
vaikutusta joukon toimintaan ja jopa 
tehtävän täyttämiseen. Rauhan aikana 
tulisi koulutuksella ja henkilövalinnoil
la taata, että tämän kaltaiset tapaukset 
ovat mahdollisimman poikkeuksellisia. 

Omassa kasvussaan sekä ammatilli
sesti että persoonallisesti jalkaväkijoh
tajan on nähtävä asemansa ja vastuunsa 
niin ihmisenä, kouluttajana kuin johta
jana. Hänen ei pidä jäljitellä ketään, 
vaan olla oma persoonansa ja toimia 
omalla tavallaan. Vaikeissa taisteluti
lanteissa "lainavaatteet" paljastuvat ja 
johtavat tuhoon, vaikka päämääränä ai
na on voitto taistelussa. 

OSUUSKUNTA 
MAITO-AURA 
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JANTER 
Janter-harjoitusmaalilaitteet 1989 suunnitellaan ja valmiste
taan nyt uudella Rantasalmen tehtaalla Mikkelin läänissä. 
Uusissa tiloissa valmistetaan myös tutka-ajoneuvojen varus
telua. 

Uutta Janter-mallistossa 1989. 

- 2-suuntainen prosessorikäyttöinen tulostusjärjestelmä 
Janter 60 maalilaitteisiin. 

- Ohjelmoitava lähetin edellisiin. 

- Janter 50 kaapeliohjattu kääntyvä kaksoismaalilaite 
prosessoriohjauksella. 150 m rk.ammuntoihin. 

- Janter 600 sähkökäyttöinen kivääritaulukoneisto 
ohjelmointimahdollisuudella. 

Janter 40 pistooliratalaitteistosta on kehitetty myös siviili
versio puisilla taulukehyksillä. 

Valmistus ja myynti: 
JANTRONIC OY 
58900 RANTASALMI 
PUH. 957-81 601 TELEFAX 957-81 625 TELEX 5670 JAN SF 

Huolto: 
JANTRONIC OY 
03870 HYÖNÖLÄ 
PUH. 913-66 562 TELEFAX 913-66 054 

Toimitusjohtaja Tapani Hautamäki 

STRESSI VAI MAHDOLLISUUS 

Tapani Hautamäki on vuodesta 1980 
lähtien ollut oman yrityksensä, ME
DJAMJX OY:n, toimitusjohtajana. Ai
emmin hän on toiminut Oulun Ylioppi
laslehden päätoimittajana ja Liitto
lehden aluetoimittajana Ylivieskassa. 
Hautamäki on saanut varusmiehenä 
kranaatinheitinkoulutuksen Kainuun 
Prikaatissa ja on sotilasarvoltaan re
servin yliluutnantti. 

Luovuus johtamisessa 

Luennoitsija tulee pitämään luentoa 
luovuudesta. Hän ottaa tuolin, kääntää 
sen ylösalaisin ja istuutuu pystyssä so
jottavien tuolinjalkojen väliin. Ihmette
leviltä kuulijoiltaan hän kysyy: "Kuka 
sen on määrännyt, että tuolilla pitäisi 
aina istua samalla tavalla?" 

Kukapa sen tosiaan on niin määrän
nyt. Mutta kuinka monelle tällainen 
kysymys edes tulee mieleen. Ja ehkäpä 
ns. normaali istumistapa on kuitenkin 
mukavampi, mutta tässä tapauksessa 
uusi tapa puolusti paikkaansa. Se sai 
katsojien mielenkiinnon heräämään. 

Oletko Sinä koskaan ajatellut, että 
voisit mennä potkulaudalla työhön? Et-
k .. ? 0. 

Miksi et, vaikka Sinulla saattaa olla 

työmatkanasi mukava asfaltoitu tien
pätkä, jonka potkuttelisit huomattavasti 
nopeammin kuin kävelet. Entä rullilla 
varustettu potkuri - mikä luovuuden 
osoitus se onkaan. Et siis ole käyttänyt 
sellaistakaan. Etpä taida olla järin luova 
ihminen. 

Luovuus on raivostuttavan 
yksinkertaista 

Suotakoon puutteesi kuitenkin anteek
si. Ei luovuus nimittäin niin helppoa 
ole. Meihin kaikkiin kohdistuu runsaas
ti erilaisia rooliodotuksia. Samaistami
sen paine on valtava. Jos me poikkeam
me rooliodotusten mukaisesta käyttäy
tymismallista, olemme merkittyjä ih
misiä. Kaikilla meillä ei ole halua eikä 
rohkeutta siihen. 
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Kaikki muistanevat jutun Kolum
buksesta. Kolumbus sai kananmunansa 
seisomaan päällään lyömällä sen rikki 
pöytään. Kun läsnäolijat sanoivat, että 
olisimmehan mekin sen noin voineet 
tehdä, Kolumbus kysyi: "Miksi ette 
tehneet?" 

Hyvin usein luovat ratkaisut ovat äl
listyttävän, suorastaan raivostuttavan 
yksinkertaisia - sitten, kun joku on ne 
ensin keksinyt. 

Johtaja, olkoonpa hän sitten johtaja 
armeijassa tai siviilissä, joutuu tuon 
tuostakin tilanteisiin, jossa hän ei voi 
- jos hän aikoo olla hyvä johtaja -
menetellä pelkästään ennen opitun kal
taisella tavalla. Tärkeä avu johtajalla 
on soveltamisen kyky. Kyky oivaltaa 
tilanne ja sen aiheuttamat vaatimukset. 
Hyväksi johtajaksi ei tulla ulkolukua 
harrastamalla. 

"Te toimitte ryhmänjohtajana" 

Legendaarinen Nikke Pärmi johti toi
sen maailmansodan aikana erilaisista 
rikollisista koottua Mustan Nuolen pa
taljoonaa. Kerrotaan, että eräänä aamu
na hänelle tultiin ilmoittamaan suuren 
joukon miehiä edellisenä yönä loikan
neen vihollisen puolelle. 

Nikke Pärmi vastasi: "Duoda duoda. 
Nydhän dässä pääsdään operoimaan, 
kun saadiin paskad pois." 

Myös Marokon Kauhun komppaniaa 
täydennettiin talvisodassa vankilasta 
tuoduilla vapaaehtoisilla. Kauhu tie
dusteli miehiltä, mistä rikoksesta kukin 
oli tuomittu. 

"Taposta", vastasi yksi. 
"Hyvä! Te toimitte ryhmänjohtaja-

na." 

Ongelma on mahdollisuus 

Jokainen meistä tuntee lähipiirissään 
ihmisiä, ehkäpä itsekin kuulumme nii-
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hin, joilla on aina selitys valmiina odo
tettua huonompaan menestykseen. Yri
tyksellä ei mene hyvin, koska talouselä
mällä ei yleensäkään eikä varsinkaan 
meidän alallamme mene hyvin. Idän 
vienti ei vedä, inflaatio heikentää kil
pailukykyämme, ammattitaitoista työ
voimaa ei ole saatavissa jne. 

Kuitenkin ongelmat ovat vain hyvin 
harvoin pelkkiä ongelmia. Niillä on 
myös kääntöpuoli ja se on mahdolli
suus. 

Normaalein rooliodotuksin varuste
tut ihmiset eivät ehkä tykkää hyvää, jos 
heidän työporukkaansa tulee taposta 
tuomittu mies. Marokon Kauhu näki 
tässä oitis mahdollisuuden; siinähän oli 
mies, jolla oli tulevasta työstä jo aikai
sempaa kokemusta. 

Eikä Pärmikään jäänyt käpykaartilai
siaan haikailemaan. Sitä helpommaksi
han hänen työnsä tuli mitä vähemmän 
rupusakkia oli vaivoina. 

Eivätkö yleensäkin kaikki keksinnöt 
ole syntyneet ongelmista. Erittäin hyvä 
esimerkki on suomalaisten sotilaiden 
kehittämä Molotovin cocktail. Kun tal
visodassa suomalaisilla ei ollut tarpeek
si panssarintorjunta-aseita vihollisen 
tankkeja vastaan oli ongelma todelli
nen. Mutta ongelma toi myös ratkaisun. 
Kymmenien tonnien teräsrumiluksia 
vastaan puolustauduttiin polttopulloin. 
Pullo herkästi syttyvää nestettä heitet
tiin tankin ilmanvaihtoaukon kohdalle. 

Keksintö toimi! Ilmanottoimu vetäisi 
palavan nesteen vaunuun ja eikä se 
tankki enää liikkunut eikä ampunut. 

Tapettu luovuus 

Usein juuri tarvitaan ongelmia luovuu
den esiinsaamiseksi. Normaalioloissa 
emme yksinkertaisesti vaivaudu käyttä
mään luovuuskapasiteettiamme. Me
hän selviämme ihan hienosti ilmankin. 

Usein on myös niin, että luovuutta 

tapetaan meistä. Esimerkiksi armeijan 
autoritäärisyys taitamattoman esimie
hen välineenä on varma keino tappaa 
luovuus. 

Itse muistan hyvin pienen asian alo
kasajaltani. Ehkä kaikessa pienuudes
saan siinä oli jotakin merkittävää, kos
ka se on jäänyt mieleen. Olimme me
nossa ampumaan ampumaradalle. Va
rusmiesalikersantti johti polkupyörillä 
liikkuvan joukkueemme paikalle. 

Kun tulimme perille, siirryimme tiel
tä metsään ja kolmirivissä seisoen mei
dät komennettiin panemaan polkupyö
rämme pystyyn, aina kolme pyörää sa
maan ryhmään toisiaan vasten. 

Kantoinen ja kivinen metsämaasto ei 
kuitenkaan yritystämme suosinut. Pyö
rät tahtoivat kaatuilla eikä niistä synty
vä jono ollut missään nimessä suora. 

Joukkueen häntäpäässä saatiin oival
lus. Jostakin syystä joskus aikaisemmin 
muutamien pystypuiden väliin oli kiin
nitetty vajaan metrin korkeudelle vaa
katasossa olevia noin viisimetrisiä riu
kuja. Siinähän on valmis pyöräteline! 

Polkupyörät nostettiin pystyyn sii
hen, että riuku jäi etupyörän ja rungon 
väliin ja takapyörä jäi maahan. Noin 
puoli tusinaa pyörää oli jo nostettu siis
tisti puomille, kun alikersanttimme 
huomasi, mitä tapahtui. 

"Täällä ei tehdä mitään oma-aloittei
sesti!" kuului raikuva julistus. Pyörien 
normaalia parkkeeraamista harjoitte
limme sitten niin kauan, että se sujui 
moitteettomasti. 

Ehkä meidän pyörätelineemme ei sit
tenkään oikein soveltunut sotaväen tar
koituksiin, mutta se oli mainio oivallus. 
Myöhemmin olen nähnyt juuri saman
tyyppisiä, metallista tehtyjä ja tietenkin 
hieman pitemmälle jalostettuja oikeita 
pyörätelineitä. 

Kuuden päivän sodassa Lähi-Idässä 
havaittiin myös, että egyptiläisetkään 
eivät joko osanneet tai eivät saaneet 

tehdä mitään oma-aloitteisesti. Neu
vostoliittolaisten oppien mukaan Sii
naihin oli rakennettu puolustuslinjoja. 
Syvyyssuunnassa taisteluhautojen piti 
olla tietyn etäisyyden päässä toisistaan. 
Ohjetta noudatettiin täsmällisesti. Niin
pä israelilaiset löysivät puolustusase
mia, joissa ampumahaudat oli kaivettu 
laaksojen notkelmiin siten, että hyök
käävällä vihollisella oli edessään ole
vilta kummuilta suora näköala niiden 
pohjaan saakka. 

Laput silmillä tuttua uraa 

Kuinka usein johtajat - siviilissä ja ar
meijassa - ovatkaan kuin silmälapuin 
varustetut ravihevoset. On olemassa 
tietty ura, jota edetään ja kaikki mikä 
viittaa vähänkään johonkin tavallisuu
desta poikkeavaan torjutaan. Tämä joh
tuu suurelta osalta pelosta. Kaikkea 
uutta ja tuntematonta pelätään. On tur-
· vallisempaa edetä tunnetun kaavan mu
kaan, vaikka se ei niin paljon menestys
tä toisikaan. 

Toisaalta kysymys on paljolti myös 
meidän mukavuudenhalustamme. Mik
si joku virkamiesjohtaja, jonka palkka 
ei ole millään tavalla sidoksissa hänen 
työnsä tuloksiin, vaivautuisi mietti
mään joitakin uusia työmenetelmiä. Jo 
keskustelu mahdollisista uudistuksista 
aiheuttaa ylimääräistä stressiä. 

Luovuus on rohkeutta 

Luovuus vaatii johtajalta rohkeutta. 
Vaikka kysymys ei olisikaan sellaisista 
toimista, joilla saadaan helposti kylä
hullun maine, on uudessa ajattelussa ai
na myös omat riskinsä. 

Vasta menestys, joka on seurausta 
juuri luovuudesta, nostaa johtajan niin 
korkealle, että hänen erilaisuutensa ru-
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vetaan hyväksymään ja jopa matki
maan sitä. Tällaisista kynnyksen ylittä
neistä johtajista voisi mainita vaikkapa 
Armas Puolimatkan, Uolevi Raaden, 
Pentti Salmen ja poliittiselta puolelta 
nyt ja tulevaisuudessakin lyömättömän 
Urho Kekkosen. 

Mutta on niitäkin, joille luovuus on 
muodostunut kohtaloksi. Ajatellaanpa 
Kalevi Keihästä. Hän jos joku on luova 
ihminen, mutta hänen kohtalokseen tuli 
epäonnistua. Jos hän olisi onnistunut -
kaikki oli loppujen lopuksi aika pienes
tä kiinni - hän olisi tällä hetkellä vakio
vieras Linnan itsenäisyyspäiväkutsuilla 
ja hänen sekoilustaan maailmalla kes
kusteltaisiin hymyssäsuin tyyliin, että 
kyllä se Kalevi osaa ja uskaltaa. 

Hän epäonnistui, joutui vankilaan ja 
sai loppuelämäkseen otsaansa pellen 
leiman. 

Tunnusta tosiasiat 

Jos toimit johtajana yrityksessä, olet 
vastuussa paitsi omasta työstäsi, myös 
alaistesi työstä, heidän työpaikastaan ja 
toimeentulostaan. Olet vastuussa yri
tyksen omistajille, jotka odottavat työl
täsi tiettyä tulosta. Olet vastuussa yri
tyksen yhteistyökumppaneille, alihank
kijoille ja asiakkaille. Hyvin usein eri 
tahoilta tulevat paineet ovat keskenään 
ristiriitaisia. 

Jos haluat selvitä tehtävästäsi hyvin, 
jos haluat olla luova johtaja, ensimmäi
nen edellytys on, että tunnustat tosiasi
at. 

Väinö Linnan ''Tuntemattoman soti
laan" Rahikainen ei Herra paratkoon 
ollut mikään mallisotilas. Ei kovaluon
toinen, kylmäverinen tappaja, ei edes 
paraatisotilas. Mutta hän ominaisuuksi
neen oli tosiasia. Lammion kaltaisten 
johtajien yritykset olla uskomatta tosia
sioihin eivät voi tuottaa hyvää tulosta. 
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Sen sijaan Rokka näki tässäkin mah
dollisuuden. Haavoituttuaan hän neu
voi joukkueen johtajaa lähettämään Ra
hikaisen asialle silloin, kun tulee nälkä. 

Toden totta! Rahikaisen kaltaisella
kin sotilaalla oli niissä oloissa tärkeä 
tehtävä. Piti vain huomata, mikä se oli. 

Ei tästä tule mitään 

Entä sitten, kun on tunnustettu tosiasiat 
ja havaittu, että luojan mieliharmi Ky
mäläisestä ei tosiaankaan ole työnsä te
kijäksi. 

Jos ollaan siviilissä, niin yksinkertai
sinta tietysti olisi, että Kymäläisestä tu
lisi Mono-Kymäläinen ja kassallakulki
ja. Armeijassa, ainakaan varusmies
koulutuksessa tähänkään temppuun ei 
voi turvautua. 

Jospa kaiken uhallakin katsottaisiin 
löytyykö siitä Kymäläisestä yhtään hy
vää puolta. 

Kainuun Prikaatissa kerrottiin aika
naan mustalaispojasta, joka oli varus
miespalveluaan suorittamassa, mutta 
siitäpä ei tahtonut tulla kerrassaan mi
tään. Poika kun ei oppinut talon tavoille 
millään. 

Vai tuleeko sittenkin 

Metsäkeikalla joukkuetta johtava luut
nantti oli sitten kerran sattunut kysy
mään, että osaako se alokas Hagert lau
laa. Ja olihan alokas osannut. Siitä läh
tien Hagert oli jatkuvasti luutnantin 
henkilökohtainen lähetti. Metsäkeikoil
la hän viihdytti telttakuntaa lauluillaan 
ja kun näin oli päästy alkuun, rupesivat 
muutkin työt sujumaan. Siinä ja siinä, 
etteikö Hagertista tullut mallisotilasta. 

Voihan olla, että Kymäläis-paralle 
löytyisi siviilissäkin se oikea tehtävä. 
Eihän Matti Nykäsestäkään kouluaika-
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na uskottu tulevan koskaan mitään. Hän 
kun ei viihtynyt koulussa eikä näin ol
len oppinutkaan juuri mitään. 

Mitä tehdä? 

Miten tullaan luovaksi johtajaksi? Kun
pa tietäisi. Pessimismi tahtoo yllättää 
ja mielenpohjalla on epäilys; jos ei ole 
syntyjään edellytyksiä luovuuteen ei 
luovuutta oppiakaan voi. Tämä voi kui
tenkin olla juuri sellainen epäluova aja
tus, joita luovuudella yritetään välttää. 

Se on kuitenkin selvää, että luovaksi 
ihmiseksi saati sitten johtajaksi ei tulla 
pelkästään sillä, että joku käskee ole
maan luova. Ehkäpä yksi yksinkertai
nen neuvo on tämä: älä ole mistään niin 
ehdottoman varma, älä ainakaan kovin 

nopeasti. Käännä asiat ylösalaisin ja 
katsele miltä ne silloin näyttävät. 

Mark Twainin Tom Sawyer sai ran
gaistukseksi kolttosestaan maalata ai
dan. Työ oli ikävää ja vielä ikäväm
mäksi se muuttui, kun kaverit tulivat 
irvistelemään pakkotyöläiselle. Mutta 
Tom käänsikin tilanteen näppärästi 
edukseen. Hän veteli maalia aitaan 
ikään kuin olisi nauttinut työstä täysin 
siemauksin. Kotvan kuluttua tämä ru
pesi askarruttamaan kavereita. Jospa ai
dan maalaaminen sittenkin olisi haus
kaa. 

Mutta Tom oli jo voitolla. Hän antoi 
kavereittensa kokeilla maalaamisen 
mukavuutta vain, jos he maksoivat To
mille siitä korvauksen. Ja pojat maksoi
vat. Mutta Tom Sawyer olikin luova ih
minen. 

JÄLKI KERTOO TEKIJÄSTÄÄN 

MEDIAMIXOY 
AUKTORISOITU MAINOSTOIMISTO 

Paasivuorenkatu 2 B, 00530 HELSINKI, Puh. (90) 711855 
Pakkahuoneenkatu 21, 9010Q OUL\_!, Puh. (981) 226 530 
Kilpisenkatu 4, 40100 JYVASKYLA, Puh. (941) 611854 
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Everstiluutnantti Seppo Juntunen 

JÄÄKÄRIPAT ALJOONAN ORGANISAATIOSTA 
JA TAKTIIKASTA SAATUJA KOKEMUKSIA 

Everstiluutnantti Juntunen palvelee 
Kainuun Prikaatissa esikuntapäällik
könä. Aikaisemmin hän on palvellut 
kapteenikurssin johtajana Taistelukou
lussa, apulaissotilasasiamiehenä Was
hingtonissa, toimistoupseerina ja 
~päällikkönä Länsi-Uudenmaan Soti
laspiirin esikunnassa, toimistoupseeri
na Helsingin Sotilaspiirin esikunnassa 
ja opetusupseerina Kadettikoulussa se
kä Kainuun Prikaatissa . 

1. Jääkärijoukkojen 
suoritusvaatimukset 

Jääkärijoukkojen suoritusvaatimukset 
ovat kovat. 
1. Joukkojen on pystyttävä marssi

maan nopeasti ja pitkiäkin matkoja 
taistelukunto säilyttäen. 

2. Niillä on oltava hyvä maastoliikku
vuus, jotta ne pystyisivät käyttä
mään hyväksi erikoisolosuhteitam
me. 

3. Taistelujen luonteesta, erityisesti il
ma-aseen vaikutuksista johtuen niitä 
on pystyttävä suuntaamaan taiste
luun tiestön ulkopuolitse. Taistelu
kyky on myös ylläpidettävä maasto
liikkuvuuteen perustuen. 

4. Niiden on kyettävä taistelemaan me
nestyksekkäästi panssareita vastaan, 
jotka puolestaan ovat entistä vai
keammin tuhottavia maaleja. 

Harjoitusten kokemuksia jääkäri-
joukkojen suorituskyvystä on sangen 
vähän, joten ohjeistus on vielä kesken. 
Tarkennuksia organisaatioon tehdään, 
ja välineistöä kehitetään. Nyt on näinol
len aika tuoda esiin kokemukset ja aja
tukset, jotta jääkärijoukot saataisiin ke
hitetyiksi asetettuja vaatimuksia vas
taaviksi. 

2. Operatiivinen liikkuvuus 

Jääkärijoukot perustetaan sodan uhan 
aikana. Niiden tehtävänä on estää so-

35 



taan joutuminen demonstroimalla ko
hotettua valmiutta puolustuksellisiin 
operaatioihin: suojataistelujen vasta
hyökkäyksiin ja viivytykseen. 

Sodan uhan aikanakin joukkoja on 
liikuteltava sodan ajan vaatimalla taval
la, pimeällä ja maastoitse. Niiden sodan 
ajan kyvyt on tultava viimeistään tuol
loin hyvin esille kaikille osapuolille. 
Vain sillä on merkitystä ennalta eh
käisemisen kannalta. 

Rovaniemen korkeudella vallitsee 
vähintään kahdeksan tunnin pimeä vuo
rokaudenaika noin seitsemän kuukau
den ajan: syyskuun alusta huhtikuun al
kupuolelle. Kahdeksassa tunnissa jää
käripataljoona 90T pystyy siirtymään 
tiellä noin 200 kilometriä. Maastossa 
iskuporras etenee samassa ajassa noin 
50 kilometriä. Vuoden pimeimpänä ai
kana, marraskuun alusta helmikuun al
kuun, pimeää on vähintään 16 tuntia 

vuorokaudessa. Tuisku-88 harjoituk
sessa eräs jääkäripataljoona siirtyi tuos
sa ajassa, ilman marssilepoa, 340 kilo
metriä. Puolessatoista vuorokaudessa, 
10 tunnin marssilevon pitäen, samainen 
jääkäripataljoona siirtyi 512 kilometriä 
taistelukuntonsa säilyttäen. Rovanie
meltä lähtien tämä riittäisi Nuorgamiin 
pohjoisen suuntaan ja Kuopioon eteläs
sä. 

Lahden korkeudella pimeää kestää 
elokuun alusta toukokuun alkuun vä
hintään 7 tuntia vuorokaudessa. Jääkä
ripataljoona 90 Ps voi seitsemässä tun
nissa siirtyä 250 kilometriä ja pimeim
pänä vuodenaikana ilman marssilepoa 
vaikkapa Lahdesta Kajaaniin. Koke
mukset osoittavat jääkäripataljoonan 
säilyvän taistelukuntoisena useita 3--4 
tunnin ajopätkiä, kun niiden välillä on 
parin tunnin tankkaus- ja ruokailutauot. 
Operatiivisissa siirroissa' pimeyttä voi-

SISU SUOJAA 
SUOMALAISTA 

SISU 
Defence 
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daan käyttää joustavasti hyväksi vaa
rantamatta joukon taistelukuntoa. 

3. Taktinen liikkuvuus 

Taktiikkaamme kuuluu maaston ja olo
suhteiden hyväksikäyttö sillä tavalla, 
että vihollinen ei taistelussa saa aseis
tuksestaan ja· välineistöstään irti täyttä 
tehoa. Taistelumaaston on tasoitettava 

3.1 Hyökkäys 

sitä etua, mikä vihollisella on ilma
aseen ja panssariaseen osalla. 

Joukkoyksikön saadessa puolustus
tehtävän sillä on useampi vuorokausi 
taisteluun valmistautumisaikaa; aikaa 
edullisemman taistelumaaston valin
taan, linnoittamiseen ja huollollisten 
edellytysten luomiseen. Kun jääkäri pa
taljoona saa viivytys- tai hyökkäysteh
tävän, sen on myös pystyttävä viemään 
taistelut edullisimpaan maastoon. 

KAAVIO 1 HYÖKKÄYKSEEN SIIRTYMISEN VERTAILU 

JALKTASA 

A ) 

9 KM 3 KM 
2 H 2 H H 

) 

KLO 23 04 05 

, ______ __ ! 
JALAN 12 
8 H KM">} H 

EDELLISENÄ YÖNÄ 

Verr~ttaessa jääkäripataljoona 90T ja 
patalJoona 80:n hyökkäykseen siirty
mistä havaitaan, että: 
- pataljoona 80 on joutunut siirtymään 

lähtöalueelleen edellisen pimeän ai
kana 

> 

- se on seuranneen valoisan aikana to
dennäköisesti hyökkäys valmisteluis
saan paljastunut 

- sille on ehkä aiheutettu tappioita kau
askantoisella tykistöllä 

- jääkäripataljoonan lähtöalueelle voi 
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kohdistua vain vihollisen ilmauhka 
- jääkäripataljoonan lähtöalueelle jou

kot voidaan hajauttaa laajalle alueel
le ilmasuojaan 

- murtokohdassa pataljoona 80:n tais
telukunto on heikko verrattuna jää
käripataljoonaan, joka on ollut liik
keellä vähemmän aikaa ja jalan vain 
neljäsosan pataljoona 80:n jalkamat
kaan verrattuna 

- jääkäripataljoonan täydennys- ja 
evakuointiedellytykset ovat valmii
na: pataljoona 80:n on rakennettava 
traktori ura. 
Jääkäripataljoonan maastoajoneuvot 

Taistelun pystytään kuitenkin aloit
tamaan iskuportaan maastoteitse tapah
tuneen etenemisen jälkeen, vaikka 
kuorma-autot, joissa täydennys ja huol
to kulkevat, jäävät tiestölle. Etenemisen 
jälkeen on jalkautumistasalla nelisen
kymmentä telakuorma-autoa käytettä
vissä täydennykseen, evakuointiin ja 
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riittävät iskuportaan jääkärikomppa
nioiden ja panssarintorjuntakomppani
an siirtämiseen jalkautumistasalle. Val
taosa ajoneuvoista on joko tyydyttävän 
tai heikon maastoliikkuvuuden omaa
via pyöräajoneuvoja, pääasiassa maas
tokuorma-autoja, jotka tarvitsevat 
maastoajoneuvouran tai tien. Vaikka 
välittömään tukemiseen tarkoitetun 
kranaatinheitinkomppanian tuliporras 
pystytään jo nyt siirtämään tuliasemaan 
esimerkiksi suojaavalta yksiköltä laina
tuilla telakuorma-autoilla, ei ampuma
tarviketäydennystä pystytä kovin pit
kään hoitamaan tilapäisjärjestelyin. 

tukevien tuliyksiköiden ampumatarvik
keiden kuljetuksiin. 

Taktisen ratkaisun mahdollisuuksien 
rajat tulevat vastaan silloin, kun maas
toajoneuvojen kapasiteetti taistelun tu
kemiseen loppuu ennen kuin ura maas
tokuorma-autoille saadaan avatuksi tai 
vallatuksi. 

Joukon liikkuvuus ei kuitenkaan pa
rane automaattisesti vaikka ajoneuvot 
olisivat kuinka maastokelpoisia. Jotta 
joukko saataisiin liikkumaan sillä no
peudella, mikä on kalustolle mahdollis
ta, on urat tiedusteltava, ja käytettävä 
pimeyttä hyväksi. Tuisku-88 harjoituk
sessa eräässä hyökkäyksessä vajaan 20 
kilometrin maastotaival pystyttiin tie
dustelemaan pimeällä, ja saatiin isku
porras siirretyksi jalkautumistasalle sa
man kahdeksantuntisen pimeän aikana. 

Toisessa nyökkäyksessä iskuporras 
aloitti etenemisen keskipäivällä. Edet
tyään 40 kilometriä ennalta tiedustele
matonta uraa, osaksi maastoteitse, se 
törmäsi siroitemiinoitteeseen kello 16, 
noin seitsemän kilometrin päässä jal
kautumistasasta. Tilanne oli epäselvä ja 
yhteydet poikki. Jalkautumistasalla -
.kolmen kilometrin päässä murtokoh
llasta - iskuporras oli klo 20. Hyök
lkäyshetkeksi oli käsketty klo 03.45. 
Vaikka iskuportaan siirtyminen suun
nistamisen puolesta saattaisikin valoi
salla onnistua, toiminta paljastuu ja vi
hollinen käynnistää vastatoimenpiteet. 
paremmalla liikkeen ajoittamisella is
kuportaan taistelukunto murtokohdas
sa olisi varmasti myös ollut korkeampi. 

Keltaisen tiedustelu pystyi Tuisku-
88 harjoituksessa selvittämään jääkäri
pataljoonien hyökkäyssuuntiin ajetut 
suuntaurat useita tunteja ennen hyök
käyksen alkua. Hyökkäysalue paljastui 
ja vastatoimiin olisi kyetty ei ainoas
taan ilmavoimilla, vaan myös ryhmittä
mällä joukkoja tulevan hyökkäyksen 
torjuntaan. Hyökkäävä jääkäripataljoo
na olisi menettänyt yllätysedun, mihin 
sillä iskuportaan hyvän taktisen liikku
vuuden puolesta on täydet mahdolli
suudet. Yllätyksen merkitys taistelu
moraalin kohottajana on kaikille tuttu. 
Se vähentää omia tappioita ja mahdol
listaa aloitteen tempaamisen. Se korvaa 
muutaman päivän lämpimät ateriatkin. 

Suuntauria ei valoisalla näin ollen pi
täisi tehdä telakuorma-autoilla jalkau
tumistasalle asti muulloin kuin todella 
huonolla lentosäällä. Mikäli on aikaa ja 
mahdollisuuksia useisiin harhauttaviin 
suuntauriin, asia on toinen. Toki läm
minjälki paljastuu vihollisen erikoisvä
lineillä pimeästäkin, mutta reagointiai
ka vastatoimia ajatellen on tuolloin ly
hyempi. 

Pohjois-Suomen harvateisillä alueil
la tiestö on pääsääntöisesti varattava 
pyöräajoneuvoin liikkuvalle tykistölle, 
muille tukeville yksiköille sekä huollol
le. Etelä-Suomessa tieverkosto on ti
heämpi. Se on luonnollisista tarpeista 
johtuen syntynyt helppokulkuisimpaan 
maastoon, alueille jonne on pystytty 
raivaamaan peltoa. Metsäsaarekkeet 
ovat pääosin maastoajoneuvoillekin 
mahdotonta maastoa. Suojaisia etene
misreittejä vähintäänkin kärrytien tar
vitsevalle jääkäripataljoona 90Ps:lle on 
Etelä-Suomessakin lopulta harvassa. 
Pasi-kalustolla varustettu iskuporras 
pystyy kuitenkin hyvin nopeisiin syök
syihin, joten suojaa on aukeamaastossa 
haettava nopeudesta. Jääkäripataljoona 
90Ps:n hyökkäyssuunnassa tulisi löytyä 
3-5 tieuraa, joita niin iskuporras kuin 
tukevat yksiköt ja huolto käyttävät tar
kan liikenteen suunnittelun ja ohjauk
sen pohjalta. 

Hyökkäystä lähtöalueelta käynnis
tettäessä joukkoyksikkö jakautuu use
aan osaan. Ensiksi on käynnistettävä 
etenemisreitin ja hyökkäyskohteen tie
dustelu. Seuraavaksi lähtee usein tehtä
väänsä suojaava yksikkö ja sitä tukeva 
tuliyksikkö, sittenjoukkoyksikön pääo
sat ja viimeiseksi huolto. Kun jääkäri
pataljoonan lähtöalue voi olla useiden 
kymmenien kilometrien päässä tavoit
teesta, saattaa syntyä johtamisteknisiä 
vaikeuksia. Osastot eivät saa karata 
viestiyhteyksien tavoittamattomiin, jol
loin esimerkiksi tiedustelutiedot eivät 
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tule perille. Jotta jääkäripataljoonan is
kuportaan hyvästä liikkuvuudesta koi
tuva yllätysetu pystyttäisiin hyödyntä
mään, tulisi komentajalla olla heti isku
portaan jalkauduttua valmiudet käskyt
tää hyökkäys murtokohdassa vallitse-

van tilanteen pohjalta. Hyökkäystä tu
kevien tuliyksiköiden on päästävä aja
maan valmisteltuihin asemiin, jotta 
myöskin tulenkäytön valmiudella vä
hennettäisiin sitä aikaa, minkä iskupor
ras joutuu olemaan lähtöasemassa. 

KAAVIO 2 JP:n hyökkäykseen siirtyminen 

LÄHTÖALUE SIIRTYMISREITIT 

@Ji 
TIEDJ:LTA 
TIEDOT VIESTI-
VÄLINEELLÄ 
TAI LÄHETILLÄ 

@]~ 
YKSIKÖT 
TIEDUSTELEVAT 

(-) 

D AJONEUVOURIEN 
RAK/AURAUKSET 

(-) 

PYÖRÄ-AJONEUVOT 

Komentaja päättää hyökkäyksen ra
kenteen tehtävänannossa saamansa ti
lannekuvan perustalta. Hän antaa tie
dustelu joukkueelle tehtävän lähtöase
man ja murtokohdan tiedustelusta sekä 
ohjeet yhteydenpidosta komentajaan. 

Jotta komentaja pysyisi edessä vallit
sevan tilanteen tasalla, hänen on ehkä 
lähdettävä lähtöalueelta suojaavan osan 
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mukana. Suojaavan osan yhteyteen on 
todennäköisesti liitettävä iskuportaan 
valmisteluosastot, jotta joukkoyksik
köä ei ripoteltaisi liian pieniin osiin. 
Komentajan on ennen lähtöään annetta
va hyökkäyskäsky. 

Ollessaan edessä komentajalla on 
käytettävissään jalkautumistasan, läh
töaseman ja murtokohdan maastotiedot 

ja tiedot vihollisesta. Näiden perusteel
la komentaja tekee tarvittavat tarken
nukset iskuportaan liikkeen suuntaami
seen. 

Hyökkäystehtävien tarkennukset 
saattaa olla hyvä käskeä jo jalkautumis
tasalla, jossa käytännön järjestelyihin 
kuluu kuitenkin aikaa. Jos viimeiset tie
dot vihollisesta, tulen käyttö, etenemis
ryhmitys lähtöasemaan, välirajat, mur
tokohdat, tavoitteet, johtaminen ja 
huoltopaikat käsketään jalkautumista
salla, ei lähtöasemassa tarvitse muuta 
kuin tarkistaa ryhmitys ja aikauttaa tu
keva tuli liikkeeseen. Pysähtyminen jää 
lyhyeksi ja paljastumisvaara vähenee. 
Annettiinpa käsky jalkautumistasalla 
tai lähtöasemassa se on joka tapaukses
sa kuitenkin tehtävä kartalta, koska 

KAAVIO 3 JP:n viivytyksen periaate 

murtokohta harvemmin näkyy lähtö
asemaan. 

3.2 Viivytys 

Jääkäripataljoonan viivytysalue saattaa 
tyypillisesti olla 30 kilometriä syvä ja 
l 5 kilometriä leveä. Pohjois-Suomessa 
alue voi olla suurempikin, tai annetaan 
pelkästään viivytyssuunta. Alueen läpi 
kulkee yleensä päätie ja muutama sivu
tie, joten viivyttävä joukkoyksikkö ja
kautuu painopistesuuntaan ja sivusuun
taan. 

Ajanvoitto hankitaan usealla viivy
tystasalla ja iskuilla välialueella. 
Yleensä ehditään valmistella vain yksi 
viivytysasema. 
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Jääkäripataljoonan maastoajoneuvot 
tarjoavat hyvän mahdollisuuden yksi
köiden käyttöön usealla viivytystasalla. 
Viivytyskeskukset on kuitenkin sijoi-

g:g .... 

tettava sellaiseen maastoon, että irtau
tumisen jälkeen takaa-ajoon lähtevä vi
hollinen ei pysty etenemään ajoneu
voissa. 
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Ensimmäinen kilometri irtaudutaan 
jalkaisin, pahimmassa tapauksessa tais
tellen. Maastoajoneuvot on ryhmitettä
vä hajaryhmitykseen ja ajourat tiedus
teltava tarkasti, jotta maastoteitse ta
kaa-ajoon lähtenyt vihollinen pystytään 
karistamaan kannoilta. Yksikölle on 
ehkä määrättävä kokoontumispaikka 
vasta useamman kilometrin päähän. 

Vaikka irtaantuminen viivytyskes
kuksista pyritäänkin salaamaan, taiste
lulaji paljastuu ennen pitkää. Viholli
nen pyrkii tuhoamaan viivyttäjän takaa
ajon luonteisissa taisteluissa. Ryhmit
tyminen .uusiin taisteluasemiin yrite
tään estää katkaisemalla irtautumisreit
tejä maahanlaskuinja siroteemiinoituk
sin. lrtautumisreittien valmistelu ei näi
nollen saisi paljastaa yksikön tulevaa 
toimintaa. Irtautuvan yksikön on myös 
valmistauduttava häirintäsuluttein vai
keuttamaan vihollisen takaa-ajoa sekä 
ainakin telakuorma-autoilla vietävä 
reitti sellaiseen maastoon, jonka estear
vo riittää pysäyttämään vihollisen ta
kaa-ajoon mahdollisesti panemat tie
dusteluvaunut. Helikoptereita vastaan 
irtautuvilla yksiköillä on oltava lähi-il
matorjuntaoh juksia. 

Näyttää siltä, että vain irtautumisreit
tien alkumatka voidaan ajaa valmiiksi. 
Koko reitti ei saa paljastua ilmasta, jotta 
vihollinen ei pystyisi heittämään eteen 
joukkoja eikä miinoituksia. 

Ajanvoitto viivytyskeskuksissa han
kitaan puolustustaistelulla. Joukot on 
myös ryhmitettävä tämän muistaen ja 
näin taattava se, että taisteluun valmis
tautumisaika käytetään oikein. Jos 
panssarintorjunta-aseita ripotellaan 
etumaastoon hidastamaan ja kulutta
maan ne vaativat jalkaväkeä suojaksi. 
On vaara, että kaivautuminen taistelun 
kannalta tärkeimmässä paikassa - vii
vytyskeskuksessa - jää suorittamatta. 
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4. Jääkäripataljoonan tulivoima 

Jääkäripataljoonan taktinen liikkuvuus 
on niin hyvä, että se mahdollistaa yllä
tykseen pääsyn. Minkälainen on sitten 
sen tulivoima verrattuna pataljoona 
80:een? 

4.1 Epäsuora tuli 

Jääkäripatal joonan kranaatinhei tin
komppanian heitinten määrä on kuusi, 
eli puolta suurempi kuin pataljoonan 
kranaatinheitinosastossa. Uusien am
pumatarvikkeiden ansiosta ampumae
täisyys nousee kahdeksaan kilometriin 
raskaalla ja viiteen kilometriin jääkäri
komppanioiden kevyillä heittimillä. 
Jääkäriprikaati pystyy modernilla kent
tätykistöllään tukemaan taistelua alu
eella, joka on kolme ja puoli kertaa niin 
suuri kuin prikaati 80:n. Kantama yltää 
jopa 25:een kilometriin ja tulen teho 
maalissa on lähes kaksinkertainen. Ty
kistön ja heittimistön käytössä olevat 
uudet mittausvälineet nopeuttavat tulen 
aloittamista, jopa suoraan vaikutusam
muntana. 

Uusista ampumatarvikkeista saadaan 
kuitenkin täysi hyöty vain siten, että 
jatkunut kantama kokonaisuudessaan 
käytetään vihollisen puolelle. Harjoi
tuksissa on tahtonut käydä niin, että tu
liasemat eivät ole pystyneet seuraa
maan nopeaa liikettä. Kantaman kasvu 
on käytetty omalle puolelle pitämällä 
tuliasemat liian takana. Kaikinpuolisel
la teknisellä kehityksellä on myös edis
tettävä tulenkäytön nopeutta ja pidettä
vä tulisuunnitelmat yksinkertaisina. 

4.2 Panssarintorjunta 

anssarintorjunnassa uusia aseita ovat 
raskaat kertasingot ja panssarintorjun
taohjukset. Raskas kertasinko on passa

torjuntakoulutuksen saaneen taisteli
jan ase. Sen teho riittää kaikkien pans-
arivaunujen läpäisyyn suoraaI1 edestä 

ja aseita on organisaatiossa jääkäri jouk
kueesta alkaen. Nykyistä tehokkaampi 
kevyt kertasinko on myös tulossa joka
miehen panssarintorjunta-aseeksi. Ras
kaan singon, joka on panssarintorjunta
komppanian pääase, tehoa parannetaan 
uudella ampumatarvikkeella sekä teke-

lä pimeäammunnan mahdollistava 
tJlhtäyslaite. Vertailuna aikaisempaan 
voitaneen sanoa, että jääkärikomppani
an panssarintorjuntakyky on lähes sa
maa tasoa kuin oli pataljoona 80:n 

ssarintorjuntakomppanian. 
Jääkäriprikaatin panssarintorjunta

ohjuskomppanian tuli ulottuu tuke-

maan jääkäripataljoonan taistelua, 
vaikka alistuksia ei suoritettaisikaan. 
Ohjusten kantama riittää tulen aloituk
seen ennen kuin panssarivaunut pääse
vät etäisyydelle, josta niiden suora-am
muntatuli on tarkkaa. 

Panssarintorjunnassa pätevät edel
leen vanhat periaatteet. Sulutteet, epä
suora tuli ja panssarintorjuntatuli muo
dostavat yhden kokonaisuuden. Pans
sarintorjunnalla on oltava syvyyttä, tuli 
on pystyttävä keskittämään ja reservi 
on varattava. 

4.3 llmatorjunta 

Ilmavihollisen torjuntaa varten jääkäri
prikaati yleensä alistaa taisteluun siirty
välle tai taistelussa olevalle jääkäripa
tal joo nalle lähi-ilmatorjuntaoh jus jaok-
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sen. Ohjuksen maksimiampumaetäi
syys on viisi kilometriä. Marssin suo
jaamiseksi jaos jaetaan ryhmittäin tai 
partioittain marssiosaston ryhmityk
seen. Hyökkäykseen siirtyminen suoja
taan käyttämällä yhtä ryhmää suojaa
van osan tukena, ryhmittämällä toinen 
etenemisreitin uhanalaisimpiin kohtiin 
ja kolmas partioittain iskuportaan se
kaan. Vaikka ohjusaseistus on ratkaise
vasti parantanut ilmasuojaa, olisi tela
kuorma-autot ja pasit varustettava ilma
torjuntakonekivääreillä. Ilmapuolus
tusaseella varustaminen ei tee niistä 
rynnäkkövaunuja, joten väärän taktisen 
käytön vaara ei ole todellinen. 

4.5 Miesten määrä 

Jääkäripataljoonassa taistelijoita on vä
hemmän. Neljän jääkärikomppanian 
rynnäkkökiväärimiesten yhteenlaskettu 
määrä on 60 pienempi kuin vastaavissa 
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4.4 Pioneeritoiminta 

Sul_utusajoneuvojen ja työkoneiden ka
pasiteetin lisäys yhdessä miinojen ke
hittämisen kanssa ovat lisänneet jääkä
riprikaatin sulutustehon kaksinkertai
seksi verrattuna prikaati 80:een. Jääkä
ripataljoonassa tärkein parannus on se, 
että nyt pystytään suluttamaan myös 
kestopäällystettyjä pääteitä. Tulivoi
maan vaikuttavat välillisesti myös kaik
ki ne välineet ja varusteet, joilla on pa
ranneltu jääkäripataljoonien taistelu
kestävyyttä. Näistä mainittakoon lin
noittamiseen käytettävät valmisosat, 
naamioverkot, lääkintä- ja suojelualan 
materiaali sekä yksityisen taistelijan 
varustus. 

kiväärikomppanioissa. Valtaosa vähen
nyksestä johtuu ryhmän vahvuuden las
kemisesta kahdeksasta seitsemään. 
Kuudenkymmenen miehen vähennys 
on yhtä kuin pataljoonan raskaat tappiot 
päivän taistelussa. Vaikka vähennys 

111ntuukin suurelta ajatellen vaikkapa 
11l11telua murtokohdassa, on varmaa, et-
111 äkäripataljoonan muilla aloilla ta-
1,uhtunut tehon lisäys täyttää syntyneet 
.aukot moninkertaisesti. 

Ci, Koulutus 

äripataljoonalla on edellytykset ke
ttyä iskukykyiseksi joukoksi. Ajo

neuvojen käyttö on kuitenkin opittava 
kaikilla tasoilla. Nyt vallitsee uneno

Ulinen hyvänolontunne, kun on päästy 
pimään ja melko mukavaan tilaan 

tkustamaan. Painajaisena on vain 
aavistus siitä, että joku käskee kohta 
ulos. Nopea liike muuttuu vastentahtoi
seksi ajoneuvosta luopumiseksi. Johta

enkaan tarmo ei riitä vaatimaan suo
utumista, kun liike on jostain syystä 
ysähtynyt. 

Meidän ei tarvitse lähteä pitkälle 
marssille, kuluttamaan teloja ja poltto-

'netta, opettaaksemme jääkäreille mitä 
marsseilla erilaisissa tilanteissa on teh
tävä. Se olisi kaiken lisäksi ajanhukkaa. 
Ajettakoon joukkueen tai komppanian 
ajoneuvot kentälle tai uran varteen, jos
sa sulkeisjärjestyksen omaisesti harjoi
teltakoon miesten ja materiaalin kuor
mausta, nopeaa ryhmittymistä ja muita 
yksinkertaisia, mutta nykyisellä taiste
lukentällä nopeutta vaativia suorituk
sia. Ne ovat joukon osuus marssiin tai 
hyökkäykseen siirtymisen onnistumi
~ssa. Nykyisen jääkärin on pystytävä 
jättämään ajoneuvonsa kuten entinen 
polkupyöränsä. 

Samalla periaatteella on harjoiteltava 
kaikkia taisteluteknisiä suorituksia mu
kaan lukien jääkärikomppanian toimin
la jalkautumistasalla. Asiat opetetaan 
valoisalla ja osasuorituksista lähtien. 
Sen jälkeen siirrytään harjoittelemaan 

kokonaissuorituksia. Pimeäharjoitus
ten määrää on lisättävä. 

Moottoroidun joukon toimintaan si
sältyy paljon toimintoja, jotka on hallit
tava sulkeisen omaisesti. Tämä edellyt
tää koulutusohjelmienkin tarkistusta. 
Rutiinit on kuitenkin hallittava, jotta 
niin johtajat kuin miehetkin pystyisivät 
keskittämään voimansa ja tarmonsa 
varsinaiseen tehtävään, jonka täyttämi
nen alkaa sen jälkeen kun liikuntaväli
neistä luovutaan. 

6. Johtaminen 

Yhtymän viestijärjestelmä (YVI) vai
kuttaa oleellisesti jääkäripataljoonan 
komentopaikan valintaan. Komento
paikan ja linkkiaseman on sijaittava 
vierekkäin paikassa, jossa linkkiyhteys 
syntyy. Myös marssin aikana pysähdyt
täessä linkki on pystytettävä, jotta ei 
syntyisi tuntien pituisia yhteyskatkoja. 
Hyökkäyksessä linkki voidaan joutua 
jättämään jalkautumistasalle ja rakenta
maan johdinlinjaa komentopaikan liik
keen mukana. YVI ei vaikuta pataljoo
nan sisäisiin yhteyksiin. Se mahdollis
taa hyvät yhteydet ylempään johtopor
taaseen, naapureihin ja tukeviin tykis
tön tuliportaisiin, kun johtamistekniikat 
hallitaan. 

Jääkäripataljoonan komentajan on 
kyettävä tekemään nopeita, yksinker
taisia ratkaisuja, joiden onnistumiseen 
hän uskoo. Hyvä komentaja on kuiten
kin se,joka viisailla taktisilla ratkaisuil
laan pystyy kohottamaan joukkonsa 
toiminnan vaikutuksia siitä, mihin asei
den yhteenlaskettu teho yltää. Väline 
on nyt sellainen, että se mahdollistaa 
suojaa antavasta hajautetusta ryhmityk
sestä keskitetyt, yllättävät iskut viholli
sen heikkoihin kohtiin. Jos johtajien 
taidot eivät riitä tähän, tulee jääkäripa-
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taljoonan toiminnasta vain turhan kallis 
versio kaavoihin kangistuneen traktori
pataljoonan junnaukselle. 

Komentajalta ja jääkäripataljoonan 
koko johtajistolta vaaditaan sotilastie- · 
tojen hallinnan lisäksi henkilökohtaisia 
taitoja enemmän kuin aikaisemmin. 
Yksi näistä taidoista on suunnistus. 
Kartanlukutaitoa tarvitaan marssilla, si
tä vaaditaan hyökkäykseen siirryttäessä 
ja viivytyksen irtautumisreiteillä. Patal
joonapäällystön onkin tehtävä itselleen 
kysymys, pystynkö tarvittaessa vie
mään joukkoni ennalta tiedustelema-

tonta reittiä sillä nopeudella mihin ko
neet antavat mahdollisuuden. Jos vas
taus on epäröivä, on aloitettava taitojen 
kohentaminen. Paikantarnislaite kun ei 
ole oikea vastaus tähän kysymykseen. 

Jos jonkun niin jääkäri joukon johta
minen on komentajakeskeistä, ja ko
mentajan paikka on edessä. Vain siten 
liikkeen nopeus pystytään hyödyntä
mään. Mitään uutta tämä ei ole, sillä jo 
viime sotien menestyksekkäät komen
tajat olivat hyökkäyksessä melkeinpä 
tunnustelijoiden takana. 

JOKA TEKEE HYVIÄ TEKOJA SAA HYVIÄ YSTÄVIÄ 
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VAIHDA VAUHDISSA 
LYNX GLX5900JS•,~CIJKI] 

r-

Syncro on uusi 
tapa kulkea 
lumen päällä. 

Syncro -vaihteis
tolla vaihdat vauh

dissa ilman pysähdyksiä. 
Easy Ride -telasto takaa mahtavat ajo

ominaisuudet, sillä se jakaa painon täsmälleen 
oikein telamatolle ja suksille. 

Laatutuotteita 
suontalaisesta 

puusta. 

3 

Maj Heikki Simola 

JÄÄKÄRIPATALJOONAN ILMASUOJAN 
TARVE JA ILMASUOJELU 

Majuri Simola palvelee toimistoesiup
lterina Pääesikunnan ilmatorjuntatoi
mistossa. Aikaisemmin hän on palvellut 
lmatorjuntaopin opettajana Taistelu
oulussa, toimistoupseerina Itä

Uudenmaan Sotilaspiirin esikunnassa 
sekä opetusupseerina, patterin päällik
könä ja reservialiupseerikoulun johta
jana Helsingin Ilmatorjuntarykmentis
sä. 

Johdanto 

liäkäriprikaatin iskuvoima on jääkäri
pataljoonissa. Prikaati johtaa pataljoo
niaan antamalla niille tehtäviä - jääkä

pataljoona torjuu tai lyö vihollisen. 
Pataljoonan komentaja johtaa patal

joonaansa saamansa tehtävän ja tilan
teen mukaisesti. Tehtävän täyttäminen 

ellyttää vihollisen tuntemista. Ilma
vihollinen, jonka aseellinen vaikutus 
kohdistuu jääkäripataljoonaan ensisi
jassa rynnäkkötoimintana, on ehkä en
nalta vaikeimmin hallittavissa oleva 
hkatekijä. Se on oloissamme rauhan 

aikana hankala hahmotettava ja kuiten
kin uhka pitäisi konkretisoida yksittäi
selle taistelijalle asti. 

4 Jalkaväen vuosikirja 1989 

Viimeaikaiset sotakokemukset ovat 
osoittaneet, että ilmavihollinen on saat
tanut olla jalkaväen ensimmäinen ja sa
malla ainoa viholliskosketus. 

Oikea tilanteenmukainen tieto il
mauhkasta luo perustan oikeille ilma
suojelutoimenpiteille, joilla estetään tai 
vähennetään vihollisen ilmataisteluvä
lineiden vaikutusta. Oikein toteutettu 
ilmasuojelu on yksi edellytys jääkäri pa
taljoonan taistelun onnistumiselle -
taktillisen tehtävän täyttämiselle. 

Kirjoituksessa tarkastellaan aihetta 
pelkistettyjen väittämien pohjalta ta
voitteena konkreettisten mittalukujenja 
toimintaohjeiden löytäminen jääkäripa
tal joonan koulutukseen. 
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1. llmasuojan tarve 

1.1. Jääkäripataljoonan ilmauhka 

1.1.1. Ilma-ase 

Pelkistetysti lentoaseen aiheuttama il
mauhka voidaan tiivistää 

lentotiedusteluun ja 
rynnäkkötoimintaan. 

Vihollisen maavoimakomentaja 
käyttää hänelle osoitettua ja orgaanises
ti yhtymään kuuluvaa ilma-asetta yhty
mänsä tehtävän edellyttämällä tavalla. 
Ilmatoiminta on siten kiinteässä yhtey
dessä maaoperaatioihin. Ilma-aseen 
käyttö on yhtä luonnollinen asia vihol
liskomentajalle kuin meillä esimerkiksi 
tiedustelu joukkueen tai tykistön käyttö. 

Viimeisen kolmenkymmenen vuo
den aikana lentoaseen toimintasäde on 
kasvanut noin 100 % ja asekuorma noin 
300 %. Tiedustelutiedot pystytään 
hankkimaan ja välittämään rynnäkköo
sastoille lähes -reaaliajassa huonoissa
kin sääoloissa. Näin ollen voidaan väit
tää pataljoonan taistelualueen alkavan 
jo perustamis- tai viimeistään keski
tysalueelta. 

1.1.2. Lentotiedustelu 

Kohde on ensin löydettävä, jotta ase
vaikutus saadaan maaliin. Tiedustelu 
niin ilmasta kuin maastakin on ensim
mäiseksi vältettävä uhka. 

Tärkeimmät lentotiedustelutavat 
ovat lentotähystys, lentokuvaus ja len
totiedustelu elektronisin välinein. 

Lentotähystystä suorittavat kaikki 
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ohjaajat muuhunkin lentotoimintaan 
liittyen. Tärkeintä lentotähystys on juu
ri etsittäessä maalia asejärjestelmän 
laukaisun perusteeksi. Perussääntönä 
voidaan pitää sitä, että hyökkäävän ko
neen ohjaajan on omin silmin nähtävä 
maali tähtäimessään. Erityiset tähystys
ja tulenjohtohelikopterit ovat tyypillisiä 
pataljoonan taistelualueella, jossa 
maasta ja ilmasta havaitut maalit joutu
vat sekä tykistön että ilma-aseen tuli
vaikutuksen kohteiksi. 

Lentokuvaus on nykyaikaistenkin 
tiedustelukoneiden perusmenetelmä. 
Se tuottaa tarkkaa tietoa. Suurimpana 
heikkoutena ovat tulkinnasta aiheutu
vat viiveet, joten se ei sovellu hyvin 
liikkuvien kohteiden tiedusteluun. 
Käytettäessä infrapunakuvausta paljas
tuvat kaikki lämpimät kohteet, joita pa
taljoonassa ovat mm. henkilöstö, ajo
neuvojen lämpimät moottorit, nuotiot, 
telttojen kaminat jne. 

Lentotiedustelun elektroniset väli
neet mahdollistavat laajojenkin kohtei
den tiedustelun huonoissakin näky
vyysolosuhteissa. Tällaisia keinoja 
ovat mm terminen kuvaus, lentotutkaus 
ja tv-kuvaus. 

1.1.3. Rynnäkkökoneet 

Rynnäkkökoneet ovat rynn~?toimi~
taan soveltuvia yleensä taktilltseen il
ma-armeijaan kuuluvia lentokoneita. 
Tässä esityksessä määritellään ilmavi
hollisen rynnäkkötoiminta ja sen jakau
tuminen kuvan 2 mukaisesti. 

Rynnäkkötoiminta on yleiskäsite, jo
ka sisältää kaikki lentokonein ja heli
kopterein suoritettavat hyökkäykset 
maassa olevaa kohdetta vastaan. 

Rynnäkkötoiminta jakautuu eristä
mistoimintaan ja lähitulitukeen. 

1. Suunnistustutka 
. •. Ilmakuvauskameroiden 

säätölaite 
, • Optinen tähystin 

4. Sivututkatietojen muunto
ja lähetyslaitteet 
Kuvaussalamapanosten 
heittäjät 

KUVA 1.: 

6. Salamailmaisin kameroiden 
säätöä varten 

7. 'l'erminen kal!lera. 
8. Sivututkan (SLR) antennit 
9. Korkeak:uvauskamerat 

10. Matalak:uvauska:nerat 
11. Etuviistokuvauskamera 

simerkki tyypillisestä tiedustelukoneesta (RF-4E PHANTOM) 

Eristämistoiminta jaetaan eristämi
seen ja taistelualueen eristämiseen. 

Lähitukituli sisältää sekä taktillisten 
ilmavoimien että yhtymän käytössä 
olevien helikopterien tulituen. 

Rynnäkkökoneilla toteutettava eris-
istoiminta tapahtuu syvällä alueel

la. Jääkäripataljoonan osalta todennä
köisin ilmauhka perustamisalueelta ai
na prikaatin selustan tasalle muodostuu 

nnäkkökoneista. Koulutuksessa voi-
aan tavanomaisena ilmauhkana käyt

tää 4-8 koneen rynnäkköosastoa. Tyy
pillisenä hyökkäysmallina voisi olla 
rnatalapommitus aluevaikutteisin ka
setti- tai sirotepommein. Esimerkiksi 

SUU-54 sirotepommikasetti sisältää 
1800 kpl 0,5 kg pikkupommeja ja nii
den yhteenlaskettu tuhoalue on 200 x 
650 m. Alueella olevalle suojautumat
tomalle joukolle aiheutuu 50 % tappiot. 

1.1.4. Taisteluhelikopterit 

Helikopterit ovat prikaatin olennaisin 
ilmavihollinen. Taisteluhelikoptereita 
käytetään yleensä lähitulitukeen. Varsi
naisten taisteluhelikopterien lisäksi lä
hes kaikki helikopterit on varustettu vä
hintään konekiväärein. Tulitukiheli-
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-R nnä kkötoiminta /////////,////////////////// Eristämistaso 

-Eristämistoiminta 

Eristäminen 

80-100 km l--~-:::;;."i:i:i-W~ITT7ZE:5~--1 '2. Portaan div:n 
tavoite 

Taistelua! ueen 
eristäminen 

Lähitulituki 

15-25 km 

KUVA 2.: 

"toinczn erisfurnis-
tasa" 

Rynnäkkötoiminnan alueellinen jakautuminen 

koptereita on täten paljon enemmän 
kun rynnäkkökoneita. Yksittäisen tuli
tukihelikopterin suoritus kestää ajalli
sesti jopa tunnin.jolloin se etsii maaleja 
ja tulittaa aina niitä löytäessään. 

Jääkäripataljoona joutuu todennä
köisesti jossakin taisteluvaiheessa tuli
tukihelikopterien kohteeksi. Reservissä 
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oleva pataljoona varmimmin vasta
hyökkäykseen lähtiessään ja painopis
tesuunnan pataljoona puolustuksessa 
ollessaan. Nyrkkisääntönä voidaan pi
tää, että aina painopisteessä hyökkää
vää vihollispataljoonaa tukee 3-4 tais
teluhelikopteria. 

Taisteluhelikopterin aseistus on 

1 nipuolinen. Huolimatta panssaroin
nista se pyrkii valitsemaan tulitusase
mansa puolustajan ilmatorjunnan vai-

kutusalueen ulkopuolelta. Kuvassa 3 on 
esimerkki tyypillisen taisteluhelikopte
rin vaihtoehtoisista asejärjestelmistä. 

2 x AT-2 UB-32-57 UB-32-57 4 X 12,] kk UB-32-57 UB-32-57 2 x AT-2 
ohjus rak kas rak kas 2000 ls rak kas ohjus 

2 x AT-6 - " - - " - GSh-23 - " - - " - 2 x AT-6 
ohjus 2 X 

tki 

- " - S-24 - " - - " 
240 mm rak 

- " - GSh-23 GSh-23 - " 
kas(2xtki) kas(2xtki) 

- " - 250 kg 250 kg - " 
pommi pommi 

- " - - " - 500 kg - " 
pommi 

KUVA 3.: 
Mi-24 Hind DIE 

Neljän taisteluhelikopterin raketti
rynnäkkö aiheuttaa hyökkäävälle patal
joonalle 2 % henkilöstö- ja 8 % ajoneu
votappiot. Tappiot puoliintuvat, kun on 
ryhmitytty taisteluasemiin. 

23 mm ohjus 

-

-

-

-

- " - S-24 -
240 mm rak 

GSh-23 GSh-23 1-
kas( 2xtki) kas( 2xtki) 

250 kg 250 kg 
pommi pommi 

500 kg - " -
pommi 

1.2. llmapuolustus 

l .2.1. Ilmavoimat 

-

-

" -

" -

.. -

" -

Jääkäripataljoonan kannalta omien il
mavoimien tehtävistä hävittäjätorjunta 
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sekä tiedotus- ja hälytyspalvelu ovat 
keskeisimmät. Hävittäjätorjunnan pai
nopiste muodostuu siirtojen ja keskitys
ten suojaamiseen. Hävittäjiemme tehtä
vänä on rynnäkkökoneiden torjunta en
nen kuin ne pääsevät eristämistoimin
nan kohteille. Tällöin vihollinen joutuu 
suojaamaan rynnäkköosastonsa omalla 
hävittäjätorjunnallaan. Jos puolustajan 
hävittäjätorjuntaa ei olisi, varustettai
siin hävittäjätkin rynnäkköaseistuksel
la. 

Tiedotus- ja hälytyspalvelu palvelee 
jääkäripataljoonaa ULA-verkossa jaet
tavana ilmavalvontaselosteella. Oikein 
toteutettuna ja hyödynnettynä iv-selos
teen kuuntelu antaa pataljoonalle en
nakkovaroituksen lähestyvistä viholli
sen rynnäkköosastoista ja mahdollistaa 
täten suojautumisen. 

1.2.2. Ilmatorjunta 

Jääkäripataljoonalla ei ole orgaanista il
matorjuntaa. Jääkäriprikaatin ilmator
juntapatteriston tärkein tehtävä on tais
telu joukkojen suojaaminen. Perusrat
kaisuna voidaan pitää lähi-ilmatorjun
taoh jus jaoksen käyttöä jääkäri pataljoo
nan suojaamiseen. Ohjusjaoksessa on 3 
ryhmää, yhteensä 6 ampuvaa partiota 
ja niiden tulialue hajaryhmitettynä kat
taa pataljoonan vastuualueen. Lähi-il
matorjuntaohjuksen (olkapääohjus) tu
lialue ulottuu n 5 km etäisyydelle ja n 
3 km korkeudelle. Lähinnä maalitilan
teet ja katveet aiheuttavat kuitenkin ra
joituksia tulitoimintaan. 

Painopistesuunnan jääkäripataljoo
nan alueella on yleensä myös ammusil
matorjuntaa. Merkittävimpänä ilmator
junnan puutteena on heikko pimeätoi
mintakyky. 

Ilmatorjunnan ammusaseiden pudo
tustodennäköisyydet ovat 1-3 % luok
kaa. Alasampumista suurempi merkitys 
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pataljoonan suojaamisessa on tulen häi
ritsevällä vaikutuksella, joka vähentää 
vihollisen lentotoimintaa. Lisäksi sota
kokemukset ovat osoittaneet, että tuli
tuksen kohteeksi joutuneen lentäjän 
tähtäyshajonta kasvaa kaksinkertaisek
si, mikä puolestaan laskee vaikutuksen 
kohteessa neljänteen osaan. 

Lähi-ilmatorjuntaohjusten korkea 
pudotustodennäköisyys (0,25-0,30) ai
heuttaa mm joka neljännen tulituksen 
kohteeksi joutuneen koneen puuttumi
sen seuraavan päivän hyökkäysosas
toista. Edelleen sotakokemukset mm 
Afganistanista osoittavat hyökkääjän 
joutuvan käyttämään epäedullisia len
tokorkeuksia ja nopeuksia, mitkä osal
taan pienentävät asevaikutusta. 

KUVA 4. Lähi-ilmatorjuntaohjus 86 
IGLA 

Ilmatorjuntapatteriston johtoportaas
sa muodostetaan reaaliaikainen ilmati
lannekuva. Se jaetaan ilmatorjuntajou
koille kuvallisessa muodossa. Tehok
kailla ilmatorjunnan tulenkäytön johta
misjärjestelyillä ilmatorjunnan teho 
nousee moninkertaiseksi. Näin parane
vat myös pataljoonan suojana olevan 
ilmatorjuntajaoksen suojaamismahdol-

11 uudet. Jääkäripataljoona voi myös 
h <~dyntää ilmatilannekuvaa suojaavan 

111 orjuntajoukon välityksellä. 

1 \. Johtopäätökset 

1 llinen pystyy selvittämään tiedus
h lullaan pataljoonan ryhmityksen. Jää
~ llr pataljoonan siirtyminen painopiste
uurataan paljastunee myös pimeällä. 

Rynnäkkökonein suoritettava eristä
nunen kohdistunee ilmasuojattomiin 
l I ppanioihin, todennäköisesti ensim
mäisenä havaittuun yksikköön. Ryn-

ökoneiden vaikutuksen pienentä-
1nlseksi tulisi käyttää mahdollisimman 
montaa ilmasuojaista tietä. Yksikkövä
lll•n samalla tiellä tulisi olla vähintäin 
1>uoli tuntia ruuhkautumisen estämisek-

1, On pyrittävä muodostaman pieniä 
ssiosastoja, joissa ajoneuvojen välit 
ivat vähintäin 200 m ja marssino-

1>eudet mahdollisimman suuria. On pa
mpi saada pataljoona yksiköittäin toi
inta-alueelle kuin pyrkiä pataljoonan 

koottuihin siirtoihin, jolloin eristämis-
toiminta aiheuttaa suuremmat tappiot. 
l!li, jos oletetaan käytössä olevan neljä 
tlctä, annettakoon kullekin komppa
nialle siirtymistehtävä. Pyrittäköön 
uoittamaan marssi huonoimman lento

sään ajankohtaan erityisesti tuloalueel
le saavuttaessa. Tässä tapauksessa olisi 
edullisinta lähteä liikkeelle yhtäaikaa 
suurimmalla marssinopeudella. Kun 

ksittäisiä nopeita maalipisteitä on pal
on se tuottaa hyökkääjälle vaikeuksia, 
olloin pääosan perillepääsy on toden
näköisintä. 

Varsinaisella taistelualueella suurin 
uhka muodostuu helikoptereista. Se 
edellyttää siirtyvän pataljoonan suoraa 
ajoa tiedusteltuun hajaryhmitykseen. 
Korkea kuusimetsä antaa parhaan nä
kösuojan helikoptereita vastaan. Jou
kon on pystyttävä linnoittautumaan 

mahdollisimman nopeasti. Ne kohteet, 
jotka pataljoonasta jäävät näkyviin vi
hollinen pyrkii tuhoamaan tulitukiheli
koptereilla ja ilmatähysteisellä tykistön 
tulella. 

2. llmasuojelu ja omakohtainen 
ilmatorjunta 

2.1. llmasuojelun keinot 

Ilmasuojelu on aseiden käyttöön perus
tumatonta toimintaa vihollisen ilma
taisteluvälineiden vaikutuksen estämi
seksi tai vähentämiseksi. llmasuojelun 
keinoja ovat: 

- hajaryhmittäminen 
- maastouttaminen 
- linnoittaminen 

2. 
- ryhmitysmuutokset 
- harhauttaminen 
- huonon lentosään hyväksikäyttö 

- ilmatilanteen seuraaminen 
- ilmahäl yttäminen 
- oikea toiminta hälytyksen 

aikana 

Ensimmäisessä ja toisessa lokerossa 
esitetyt asiakokonaisuudet ovat jääkäri
pataljoonan taktillisen ja taisteluteknil
lisen johtamisen perusasioita, joita tar
kastellaan myöhemmin. 

Varsinaisessa ilmasuojelussa keski
tytään tässä yhteydessä ilmatilanteen 
seuraamiseen, ilmahälyttämiseen ja oi
keaan toimintaan hälytyksen aikana. 

llmasuojelun tilanteenmukaiset mää
räykset käsketään jääkäripataljoonalle 
yleensä prikaatin operaatiokäskyssä. 
Prikaatissa vastuu ilmasuojelusta kuu-
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luu ilmatorjuntapäällikölle. Pataljoo
nassa ilmasuojelun suunnitteluun ja 
käskytykseen osallistuvat pataljoonan 
komentaja, pataljoonaupseeri ja yksi
köiden päälliköt omien joukkojensa 
osalta. 

Prikaati käskee ilmatilanteen seuraa
misen perusteina ilmavalvontaselos
teen ULA-taajuuden ja ennenkaikkea 
sen käyttöarvon ko tilanteessa. Tosiasia 
on, että iv-selosteen perustana olevassa 
ilmatilannekuvassa ei ole kaikki vihol
lisen lentotoiminta ja sitäkään ei ole 
mahdollista vilkkaan lentotoiminnan 
aikana täydellisenä ruutuviestinä selos
taa. 

Prikaatin ilmatorjuntapäällikkö te
kee ylemmälle johtoportaalle esityksen 
iv-selosteen lukemisen perusteiksi. 
Tyyppiesimerkki tärkeimmästä selos
tettavasta maalista on rynnäkköosasto. 
Vilkkaan lentotoiminnan aikana voi
daan iv-selosteessa antaa lyhyitä varoi
tuksia lähestyvistä rynnäkkö- ja heko
osastoista: 

"USEITA RYNNÄKKÖKONEITA 
PORVOOSTA POHJOISEEN" 

Iv-seloste antaa siis joukolle ennak
kovaroituksen. Jääkäripataljoonassa iv
selostetta kuunnellaan kussakin yksi
kössä. Yksikön päällikkö vastaa yksi
kön ilmasuojelun järjestelyistä. Etulin
jassa olevalle pataljoonalle ei riitä iv
selosteen tarkkuus. 900 km tunnissa 
lentävä maali etenee 15 km minuutissa. 
Kun otetaan huomioon viiveet ja etulin
jan runsas ilmatoirninta, niin ei ole käy
tännössä mahdollista käskeä ilmavaroi
tusta esim 40 km kehältä ja uudestaan 
ilmahälytystä näkö- tai kuulohavainnon 
perusteella. Taisteluolosuhteissa ilma
varoitustilan on oltava jatkuvaa. Patal
joonan esikunnassa on suunniteltava 
pataljoonan sisäinen ilmatilanteen seu
raaminen ja ilmahälyttäminen = ilma-
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hälytysjärjestelmä. Se perustuu komp
panioiden tähystyspaikkoihin ja alueel
la olevan ilmatorjuntajoukon ilmatilan
nekuvan hyödyntämiseen. Hälyttämi
nen käsketään radio- ja puhelinverkois
sa. Hälyttäminen tapahtuu esimerkiksi: 

"NELJÄ HEKOA HIRVIHAARASTA 
KOILLISEEN" 

Hälytyksen läpimeno yksittäiselle 
taistelijalle on ongelmallista. Lähtö
kohtana taistelukosketuksessa oltaessa 
on, että alueelle käsketään jatkuva il
mavaroitustila, jolloin paljastavat toi
menpiteet (liikkuminen, valojen käyttö 
jne) on minimoitava ja pyritään ole
maan suojassa. Hälytysvälineinä patal
joonassa ovat sireeni ja erilaiset muut 
hälyttimet. Puhelimella tai radiolla tu
kikohtaan saatu ~.älytys välitetään huu
tamalla ILMAHAL YTYS. 

Oikea toiminta ilmahälytyksen aika
na on lyhykäisyydessään seuraava: 

- suojaudutaan taisteluasemaan 
- valmistaudutaan omakohtaiseen il-

matorjuntaan 
- jatketaan tähystystä ryhmissä 
- jatketaan toimintaa käskystä tai 5 mi-

nuutin kuluttua ilmatoiminnasta. 
Viimekädessä joukon oma tähystys 

ja ilmahälyttäminen sekä suojautumi
nen ovat ratkaisevia ilmasuojelussa. 

2.2. Omakohtainen ilmatorjunta 

Omakohtainen ilmatorjunta henkilö
kohtaisin asein on se ilmatorjunnan kei
no, mikä pataljoonalla on välittömästi 
käytössään. Valitettavasti sen teho ke
hittyvän panssaroinnin vuoksi on laske
massa. Pääsääntönä on omakohtaisen 
ilmatorjunnan suoritus vasta kohteen 
paljastuttua. Tulituksen on oltava ku
rinalaista ja johdettua. Yleisimmät 

maalit ovat helikopterit. Normaalit jal-
väkijoukkojen asemat eivät yleensä 

mahdollista nopeiden rynnäkkökonei
den tehokasta tulittamista. Pimeällä tu
littaminen on kiellettävä. 

Taistelukosketuksessa ja maahanlas-
untorjunnassa tulitehtävänä on TOR

IUNT A, jolloin ryhmä tulittaa maalia 
esteammuntana, kun maali on alle 300 
rn korkeudella ja alle 500 m etäisyydel
lä. Joukkue on väärin ryhmitetty, jos se 

ystyy joukkuekohtaiseen ammuntaan. 
e ryhmä, joka joutuu hyökkäyksen 

kohteeksi suojautuu, muut tulittavat. 
Reservissä olevalla pataljoonalla tuli
tehtävänä on VARMISTUS, jolloin py
ritään pysymään salassa ja tulitetaan 
vain kohti hyökkääviä koneita. 

Ilmavihollinen voidaan torjua myös 
ryhmäkohtaisella aseistuksella. Erityi
sesti helikopterien torjuntaan soveltuisi 
ryhmäajoneuvoon asennettu ilmator-

ntakonekivääri, jolloin ongelmalli
nen liikkeen suojaaminen helpottuisi 
merkittävästi. Raskaiden kertasinkojen 
käyttö edullisissa olosuhteissa helikop
teritorjuntaan on huomioitava. Taisteli
jalla on varmasti terve itsesuojeluvaisto 
- ammu vaarallisinta vihollista. Tästä 
yystä raskaan kertasingon käyttöä he

likopteritorjuntaan olisi sisällytettävä 
enemmän koulutukseen. 

Helikopteri voidaan tuhota monilla 
muillakin keinoin. Vietnamista tunnet
tua on sissien käyttämä "käsikranaatti
miina". Teräslevyn päällä oli viritetyt 
käsikranaatit ja alla räjähdyspanos, jo
ka laukaistiin helikopterin alla. Omissa 
sodissamme on myös pudotettu tykis
töllä lentokoneita. Kun jatketaan idea
listista - vaan ei utopista - helikopteri
torjuntaa, voisi jääkäripataljoona mää
rittää käyttöpatteristolleen patterikoh
taiset sulkumaalit tukikohtiensa eteen 
parin kilometrin etäisyydelle katveen 
reunaan. Tällöin ammuttaisiin kerta ai
kakranaatein sillä patterilla, jonka sul-

kumaalin alueella helikopterit kulloin
kin toimivat tulitusasemassaan. 

2.3. Ilmasuojelun vaatimuksia 
siirrossa ja hyökkäyksessä 

Jääkäripataljoonan siirto taistelualueel
le toteutetaan moottorimarssina ja vas
taavasti eteneminen lähtöalueelta varsi
naiselle hyökkäysalueelle perustuu 
maastoajoneuvojen käyttöön. Tällöin 
rynnäkkökoneet ovat todennäköisin uh
ka. Pimeys ja huono sää on edelleen 
paras suoja. Niiden hyväksikäyttöön on 
aina pyrittävä. Kuten aiemmin todettiin 
nopeus ja yksiköiden hajauttaminen 
useille etenemisurille on tärkeää. Jouk
kojen on päästävä nopeasti taisteluun 
lähietäisyydeltä, jolloin vihollisen tuli
tuki on hankala toteuttaa. Eteneminen 
lähtöalueelta kosketukseen tulisi tapah
tua yhtäjaksoisesti. Tämä asettaa vaati
muksen määrittää jo lähtöalueella yksi
köiden tehtävät, joita voidaan tarkentaa 
hyökkäyksen aikana. 

Lähtöalueelta edellytetään suojan ja 
salaamisen kannalta hajaryhmitysmah
dollisuutta ja useita hyökkäysuria. 
Hyökkäyksen tiedustelu- ja valmistelu
vaiheen tärkeitä tehtäviä ovat hyök
käysurien tiedustelu, tuliasema-aluei
den tiedustelu ja valmistelu sekä suo
jaaminen. Jos nämä toimet paljastuvat, 
saattaa koko hyökkäys tyrehtyä ilma
hyökkäyksiin. On tarkkaan harkittava 
mitä valmisteluja kannattaa tehdä. Jos 
esimerkiksi talvella suojaava osa työn
netään eteen ja tehdään iskuportaalle 
valmiit hyökkäysladut, on ainakin yllä
tysmomentti menetetty ja hyökkäys voi 
onnistua vain huonossa lentosäässä. Il
masuojelun kannalta on pyrittävä mah
dollisimman suoraan hyökkäykseen. 

Suojaisista teistä on usein pulaa. 
Määrätilanteissa hyökkäysuria joudut
taneen valitsemaan aukeiltakin. Tällöin 
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voidaan hyödyntää maastoajoneuvojen 
nopeus ja päästään jalkautumaan suo
raan lähtöaseman taakse, josta iskupor
ras jatkaa hyökkäystä jalan. 

Millainen on jääkäripataljoonan il
mahälytysjärjestelmä tässä tilanteessa? 
Marssi hyökkäyksen lähtöalueelle ja 
hyökkäys lähtöalueella muodostavat 
erilaiset vaiheet. Kaikissa tilanteissa il
mahälytysjärjestelmän on perustuttava 
pataljoonan tehtävään ja tilanteenmu
kaiseen ilmauhkaan. 

Kun jääkäripataljoonan tehtävänä on 
siirtyä moottorimarssina lähtöalueelle, 
korostuu iv-selosteen merkitys ennako
varoituksen antajana. Marssiosaston 
johtajat käskyttävät toimenpiteet, jotka 

toteutetaan iv-selosteen perusteella. 
Tällöinkin iv-selosteen tarkkuus on 
merkitsevä tekijä. Jos selostettava maa
li on "yksinäinen" se ei saa ajattaajouk
koja ilmasuojaan, muutenhan viholli
nen pystyisi muutamalla koneella estä
mään operatiivisen liikkuvuuden. Jos 
maali on "suuri" merkinnee se rynnäk
köosastoa, jolloin ajetaan ilmasuojaan. 
Tärkeintä on päästä taistelukuntoisena 
hyökkäyksen lähtöalueelle. 

Lähdettäessä lähtöalueelta hyök
käykseen tehtävä on oltava jälleen selvä 
- on hyökättävä. Seuraavassa taulukos
sa on esitetty ote erään jääkäripataljoo
nan taistelusuunnitelman ilmasuojelu
kohdasta. 

ILMAHÄL YTI ÄMINEN 

1. Marssin aikana 2. Hyökkäyksen aikana 
- kpäälliköt seuraavat iv-selostetta - komppanioiden kntopaikoilla 

(97,7 MHz) seurataan iv-selostetta 
- ilmavaroitus on voimassa ILMAHÄL YTYKSEN komentaa 
- ajoneuvoissa on oltava aliupseeri lähtöasemassa 

tähystäjänä 1) Pkom iv-selosteen perusteella 
- ajoneuvojen välit väh 200 m 2) Jokainen johtaja näkö- tai kuulo-
- radiot jatkuvalla kuuntelulla knto- havainnon perusteella 

verkossa - ajoneuvot on hajautettava lähtö-
ILMAHÄL YTYKSEN KOMENTAA aseman taakse 100 m välein ja 
1) Iv-selosteen perusteella Pkom tai maastoutettava 

kpääll:t - miehistö puiden suojaan 
2) Näkö- tai kuulohavainnon perus- - etenemisen aikana ilmahälytyksen 

teella marssivan osaston johtaja komentaa kpääll tai jjoht harkin-
- ilmahälytys on välitettävä vahvis- tansa mukaan, mikäli vihollisen 

tetuin merkein jokaiseen ajoneu- ilmatoiminta kohdistuu joukkoa 
voon vastaan 

- ilmahälytyksessä ajoneuvot ajetaan 
100 m tiestä peitteiseen maastoon, 
vasta sen jälkeen suojaudutaan 

- marssia jatketaan 5 min kuluttua, 
jos marssiosastoa vastaan ei toimita 

- pimeällä käytetään sotavaloja 

RUUHKAUTUMINEN ON HYÖKKÄYKSEN ON EDETTÄVÄ 
ESTETIÄVÄ 
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l.4. llmasuojelu jääkäripataljoonan 
puolustuksessa 

lbnasuojelun kannalta puolustustaiste-
1 U on helpoin taistelulaji. Taistelun ku
vaan kuuluu jatkuva runsas helikopte
rl.liden käyttö. Rynnäkkölentokoneita 

ytettäneen vasta siinä tapauksessa 
mopistesuunnan pataljoonaa vasta

na, kun vihollinen ei ole muulla tuli
tuella kyennyt murtamaan puolustusta. 
Tällöin rynnäköt saanevat massarnai
sen luonteen. 

Tärkein ilmasuojelun taktillinen vaa
timus on hajaryhmittärninen ilmasuo
jaiseen maastoon, jossa tukikohdat pys
tytään linnoittarnaan ja maastoutta
maan. Edessä olevat panssari- ja ilma
torjunnan asemat eivät saa "vetää" pa
taljoonan puolustusasemaa aukeaan 
reunaan. Vihollinen tietää, että vastassa 
on pataljoona, mutta siltä on salattava 
sen tarkka ryhmitys. Tukikohtien ja yk
sittäisten kohteiden paljastuminen on 
pyrittävä estämään. Linnoitetut puolus
tusasemat kestävät kohtuullisen hyvin 
aluevaikutteisten aseiden vaikutusta 
(Vietnamissa tarvittiin v 1972 15 tonnia 
pommeja yhtä vihollisen kaatunutta 
kohti), mutta pistemaaliin kohdistuva 
tarkka tuli johtanee tuhoamiseen. Näin 
ollen valelaitteiden merkitys korostuu. 

Ilmatilanteen seuraamisen keinot 
ovat: 
- iv-seloste, josta saataneen suurten 

rynnäkköosastojen ennakkovaroitus 
- alueella olevan it-joukon ilmatilan

nekuva, josta saataneen ennakkova
roitukset myös helikoptereista ja 

- pataljoonan oma ilmahälytysjärjes
telmä. 
Oheisessa kuvassa on esimerkki jää

äripataljoonan ilmatorjunta- ja ilma
suojelusuunnitelmasta puolustuksessa. 

2.5. llmasuojelun koulutuksesta 

Kuten kaiken koulutuksen pitää ilma
suojelunkin koulutuksen olla suunnitel
tua. Koulutuksen pitää olla johdonmu
kaista ja yksinkertaista toteuttaa. Kun 
ilmasuojelu on ensin koulutettu, voi
daan vaatia ja valvoa tuloksia. 

Suomalainen jääkäri toteuttaa tun
nollisesti annetut käskyt, kun hänelle 
selvitetään-miksi ja miten? llmavihol
lisen toiminta on pelkistettävä nyrkki
sääntötyy liin: 

"Taisteluun keskitettävä komppania 
voi joutua 4-8 rynnäkkökoneen ma
talapommituksen kohteeksi. Tällöin 
kouluttamattomasta joukosta tuhou
tuu puolet. On siis osattava seuraavat 
asiat ... " 
llmasuojelutoimenpiteet voidaan 

kouluttaa tietoiskuina ja äksiisinä. 
Määritetään selvä koulutuksen paino
piste harjoituksen sopivaan kohtaan, 
jossa puolen tunnin porrastuksella ope
tetaan ja harjoitellaan ilmasuojelutoi
menpiteet ryhmän - joukkueen - komp
panian puolustustaistelussa ja päädy
tään jääkäripataljoonan ilmahälytysjär
jestelmän harjoitteluun. 

llmavalvontaselosteen seurannan 
opetuksen painopiste tulee olla siellä 
missä sitä seurataan eli johtamispai
koilla. Tyypillisiä virheitä sotaharjoi
tusten iv-selosteen järjestelyissä on sen 
varaaminen "viihdytyskäyttöön sävel
radioksi". Selosteen seurannan opetus 
on parasta opettaa magnetofoninauhal
ta. ULA-lähetin puoltaa paikkansa 
joukkojen harjoituksissa vasta silloin, 
kun seloste perustuu todellisiin maali
lentoihin. Kun selostettava maali tulee 
pataljoonan alueelle, on sen tarkoitus 
kouluttaa nimenomaan ilmahälytysjär
jestelmän mukaiseen toimintaan. Jär
jestelyt vaativat ennakkoon tukipyyntö
esitykset ja niiden tultua hyväksytyksi 
ULA-lähettimen varaamisen ja seloste-
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1,alvelun järjestämisen. Selostaminen 
voi tapahtua joko lennostojen viestikes
kuksista tai lennonvarmistusasemilta. 

Taisteluammunnoissa esimerkiksi 
joukkue puolustuksessa kuvataan ja jär
jestetään maalitoiminta yleensä il
mauhkan kannalta puutteellisena. Olisi 
llrinomaisen tärkeätä antaa joukkueelle 
oikea taistelukentän kuva aloittamalla 

· steluammunta esimerkiksi omakoh
taisella ilmatorjunnalla. Helikopteri
hyökkäykset voitaisiin kuvata maali
lennokilla, jota vastaan voidaan tulittaa 

villa ampumatarvikkeilla. Lähin il
atorjuntajoukko-osasto antaa mielel

lään asiantuntija-apua maalilennokin 
käytössä. 

2.6. Johtopäätökset 

masuojelun keinoja ovat kaikki ne kei
ot, joilla estetään tai vähennetään vi
ollisen ilma-aseen vaikutusta jääkäri
ataljoonaan. Niiden toteuttaminen 
uuluu koko jääkäripataljoonalle. Ilma

suojelun taktiset vaatimukset vaikutta-
vat pataljoonan taktiseen käyttöön ja 
taisteluteknilliset vaatimukset yksittäi
seen miehenkin taisteluun. Ne on tun
nustettava ja otettava huomioon. 

Omakohtaisen ilmatorjunnan tehoa 
voidaan kohottaa mm panssaripatruu
noiden käytöllä ja taisteluajoneuvoihin 
oveltuvilla ilmatorjuntakonekivääreil

lä. Muidenkin asejärjestelmien käyttöä 
helikopteritorjuntaan on tutkittava en
nakkoluulottomasti. 

Ilmavalvontaseloste on yksi ilma
puolustuksen maavoimien tukemis
muoto. Maavoimien tulee tällöin antaa 
selvät vaatimukset selosteen jakamisel
le ja lukemisen tärkeysjärjestykselle 
maavoimia eniten palvelevalla tavalla. 

Ilmasuojelun oikea toteutus on mah
dollista omaksua vain koulutuksen 
kautta. Taistelukentän ilmavihollista 
kuvaavien lennokkien hankkiminen jal
ka väelle edistäisi koulutusta. Lennokki 
on myös sodan ajan taisteluväline. 

Lopuksi 

Edellä on esitetty eräitä kirjoittajaa as
karruttaneita pataljoonan toiminnassa 
esiin tulleita ilmasuojelukysymyksiä. 
Ilmatorjuntamiehen tehtävä on antaa 
perusteet ja ohjeet ilmasuojelusta. Il
masuojelun toteutus jääkäripataljoo
nassa kuuluu jalkaväelle itselleen. 
Kaikkien toimenpiteiden yhteisvaiku
tuksena on päämääräksi asetettava pa
taljoonalle annetun tehtävän täyttämi
nen. Ei riitä, että me tiedämme ilmavi
hollisen toiminnan ja tunnemme ilma
suojelun keinot. Meidän on koulutetta
va ne oikeiksi toimenpiteiksi- mieluus
ti jo rauhan aikana. 

Tärkeimmät lähteet: 
Ulkomaiset sotilasaikakausilehdet 
Sotakoulujen tutkimustyöt 
Ohjesäännöt ja ohjeet 
Kokemukset Taistelukoulun opetuk
sessa. 

LAPPEENRANNAN 
LÄMPÖVOIMA OY 
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Majuri Kari Heinonen 

PSEERIKOULUTUKSEN KEHITI ÄMINEN 

Majuri Heinonen palvelee toimisto-
siupseerina Pääesikunnan koulutus

toimistossa. Aikaisemmin hän on pal
vellut toimistoupseerina Taistelukou
lussa, opetusupseerina Kadettikoulus
~ ja opetusupseerina ja komppanian 

""llikkönä Uudenmaan Jääkäripatal-
1 onassa. 

Johdanto 

Upseerikoulutuksen kehittämisen läh
tökohtina ovat puolustusvoimien hen
kilöstöjärjestelmän kehittämistä käsit
televä puitesuunnitelma ja vuoden 1987 
syksyllä laaditut upseerikoulutuksen 
tarkistamisen suuntaviivat. 

Pääesikunnan päällikkö asetti mar
raskuussa 1987 työryhmän, jonka teh
tävänä oli laatia suunnittelun pohjaksi 
hyväksyttyjen suuntaviivojen perus
teella upseerikoulutuksen tarkistusesi
tys koskien koulutusjärjestelmän koko
naisrakennetta, pääsisältöä ja eri vai
heiden päämääriä. Työryhmän puheen
johtajaksi määrättiin Pääesikunnan 
koulutusosaston päällikkö ja varapu
heenjohtajaksi koulutustoimiston pääl-

likkö. Jäseninä työryhmässä olivat Ka
dettikoulun ja Taistelukoulun apulais
johtajat sekä Sotakorkeakoulusta sota
tekniikan koulutuksen johtaja ja Pääesi
kunnan komento-osaston edustaja. 
Työryhmän sihteerinä toimi tämän ar
tikkelin kirjoittaja. 

Työryhmän raportti valmistui huhti
kuussa 1988 ja se on esitetty puolustus
voimien johdolle. Raportti lähetettiin 
lausunnoille puolustushaaroille, asela
jeille ja toimialoille sekä upseerikoulu
tusta antaville sotilasopetuslaitoksille 
ja järjestöille. 

Upseerikoulutuksen kehittämistyö 
on vielä kesken ja päätöksiä ei tarkiste
tusta upseerikoulutuksesta ole tehty 
syyskuussa 1988 tätä artikkelia laadit
taessa. 
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T~ä kirjoitus perustuu yksinomaan 
em työryhmän raporttiin ja sen laadin
nassa käytettyyn lähdeaineistoon. 

1. Kehittämisen yleiset suuntaviivat 

Upseerikoulutuksen päämääränä on 
tuottaa sekä yleis- että sotilasammatilli
silta tiedoiltaan ja taidoiltaan pätevää 
upseeristoa rauhan ja sodan ajan tehtä
viä varten. 

Upseerin tutkinto on korkeakoulujen 
tutkintojärjestelmän mukainen perus
tutkinto ja yleisesikuntaupseerin tutkin
to saman järjestelmän mukainen jatko
tutkinto. Jatkotutkintoon pyritään liittä
mään mahdollisuus tohtorin oppiarvon 
saavuttamiseen. Tutkintoihin johtava 
koulutus annetaan valintamenettelyllä 
hyväksytylle henkilöstölle. 

Koulutus järjestetään puolustusvoi
mien kannalta tarkoituksenmukaisella 
tavalla ja tavoitteellisesti porrastettuna. 
Tarkistustyössä otetaan huomioon puo
lustusvoimien tehtävien edellyttämä 
erikoistumistarve sekä korkeakoulu
tuksen yleiset kehityslinjat. 

Koulutuksen kokonaiskestoaikaan ei 
tehdä merkittäviä muutoksia. 

Koulutus porrastetaan tavoitteelli
sesti siten, että peruskoulutus tähtää 
joukkoyksikköpäällystön tehtäviin. 
Näihin pätevöidytään perusyksikkö
päällystön tehtävissä suoritetun palve
lusvaiheen ja täydennyskoulutuksen 
jälkeen. Jatkokoulutus sekä myöhempi 
palveluskokemus ja täydennyskoulutus 
tähtäävät yhtymäpäällystön tehtäviin. 

Koulutus toteutetaan kokonaisuuden 
kannalta tarkoituksenmukaisesti sekä 
samalla puolustushaarojen ja aselajien 
tarpeet huomioonottavaa linjajakoa 
noudattaen. 

Koulutus jakautuu tutkintoihin johta
vissa vaiheissa yleisopintoihin, aine
opintoihin ja syventäviin opintoihin. 
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Yleisopinnot painottuvat peruskoulu
tukseen. 

Koulutuksen sisällön yksityiskohtai
sessa suunnittelussa otetaan huomioon 
yhteiskunnallisen ja erityisesti puolus
tusvoimien nähtävissä olevan teknilli
sen ja muun kehityksen asettamat vaati
mukset upseerikoulutukselle. 

2. Yhteiskunnalliset koulutuksen 
kehittämisestä johtuvat 
näkökohdat ja sotilasammatilliset 
kehittämistarpeet 

2.1. Korkeakoulutus 

Korkeakoululaitosta kehitetään siitä 
annetun lainsäädännön ja laadittujen 
kehittämissuunnitelmien pohjalta. Kor
keakouluopiskelun erityispiirteenä on 
opiskelun kiinteä liittyminen alalla suo
ritettavaan tieteelliseen tutkimukseen. 

Korkeakoulujen tutkintouudistuksen 
yhteydessä vuonna 1977 asetetut ta
voitteet perustutkinnon opiskeluajan 
lyhentämisestä ja opiskelun keskeyttä
neiden määrän pienentämisestä eivät 
ole toteutuneet. Kehittämistoimenpi
teet tähtäävätkin ensisijassa näiden 
puutteiden korjaamiseen sekä resursse
ja lisäämällä että opetussuunnitelmia 
tarkistamalla. 

Korkeakoulujen kehittämisen kes
keisiä alueita kehittämissuunnitelmassa 
vuosille 1987-1992 ovat mm. 
- perustutkintoihinjohtavan koulutuk

sen kehittäminen siten, että perustut
kinto voidaan suorittaa täystoimises
ti opiskellen 4-5 vuodessa, · 

- opiskelun ammattihakuisuuden ko
rostaminen ja ohjatun harjoittelun 
painottaminen, 

- tutkijakoulutuksen tehostaminen si
ten, että tavoitteena on tohtorin tut
kinnon suorittaminen perustutkinnon 
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jälkeen täystoimisesti opiskellen 
noin 4 vuodessa, 
laajojen täydennyskoulutusohjel-
mien kehittäminen, 
avoimen korkeakouluopetuksen ke
hittäminen osana korkeakoulujen pe
ruskoulutusta ja aikuiskoulutusjär
jestelmää. 
Korkeakoulujen keskeisenä tehtävä

nä on tieteellinen tutkimus ja siihen pe
rustuva ylin opetus. Tieteelliset tavoit
teet toteutuvat erityisesti syventävissä 
pinnoissa, joihin sisältyy tutkielman 

laatiminen. 
Perustutkintoihin johtavat koulutu

sohjelmat ovat laajuudeltaan vähintään 
160 opintoviikkoa. Perustutkinto on 
korkeakouluissa aina ylempi korkea
koulututkinto. Tutkintojen sisältöä tul
laan keventämään kaikilla aloilla ja 
pyrkimyksenä on todellisen työmäärän 
arviointi mitoittamalla uudelleen kurs
sien opintoviikkojen sisältö. 

Opetuksen painopistettä siirretään 
luennoista ryhmäopetukseen ja opiske
lijan ohjaukseen sekä opiskelijan itse
näisen opiskelun osuutta lisätään niin, 
että yhden opintoviikon aikana on 
yleensä enintään 20 opetustuntia. 

2.2 Keskiasteen koulutus 

Uudistettu keskiasteen koulutus on 
aloitettu 1980 luvulla siten, että koulu
tus on käynnistynyt asteittain eri amma
tillisilla peruslinjoilla. Viimeisimmät 
linjat käynnistyvät vuonna 1988. 

Asetuksessa opistoasteen tutkintojen 
niveltämisestä korkeakouluopintoihin 
on määritetty eri peruslinjojen opistota
soisten tutkintojen antama rajoitettu 

orkeakoulutuskelpoisuus. Tämä tar
oittaa kelpoisuutta pyrkiä saman alan 
orkeakouluopintoihin sekä ylioppilas

tutkintotasoisia lisätutkintoja suoritet-

S Jalkaväen vuosikirja 1989 

tuaan myös muiden alojen korkeakou
luopintohin. Samaa alaa tarkoittavat 
opinnot on ymmärretty suhteellisen laa
jasti. Tutkintoasetusten mukaan voi
daan ammatillisissa oppilaitoksissa 
suoritetuista tutkinnoista lukea osia hy
väksi korkeakoulututkintoja suoritetta
essa. Asetuksen mukaan vaihtelee am
matillista väylää tulevien opiskelijoi
den osuus korkeakoulujen aloituspai
koista 5-25 prosenttiin. 

2.3 Sotilasammatilliset 
kehittämistarpeet 

2.3.1 Henkilöstöjärjestelmän 
kehittämisen puitesuunnitelma 

Puolustusvoimien henkilöstöjärjestel
män kehittämisen puitesuunnitelma 
edellyttää, että upseerin peruskoulutus 
tähtää joukkoyksikköpäällystön tehtä
viin. Näitä tehtäviä ovat rauhan ajan 
perusyksikön päällikön ja sodan ajan 
joukkoyksikön komentajan sekä eri esi
kuntien toimistopäällikön tehtävät. 
Tehtäviin pätevöidytään perusyksikkö
päällystön tehtävissä suoritetun palve
lusvaiheen ja täydennyskoulutuksen 
jälkeen. Vaikka peruskoulutuksen jäl
keiset ensimmäiset tehtävät tulevatkin 
korkeakoulutetulla upseeristolla ole
maan tasoltaan nykyisen kaltaiset, on 
todettava, että Kadettikoulun koulutus
tavoitteet tulevat olemaan nykytasoa 
selvästi vaativammat. Käytännössä tä
mä merkitsee sitä, että osa nykyisestä 
kapteenikurssitasoisesta koulutuksesta 
tulee siirtää peruskoulutukseen. Tästä 
seuraa peruskoulutuksen kestoajan pi
dentämistarvetta ja kapteenikurssita
soisen koulutuksen vastaavaa lyhentä
mistarvetta. Esiupseerikurssitasoisen 
koulutuksen ja jatkokoulutuksen (ye
upseerikurssit) osalta ei henkilöstöjär-
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jestelmän kehittämisen puitesuunnitel
ma aseta merkittäviä tarkistustarpeita. 
Lisäyksenä nykyiseen on kuitenkin toh
torin tutkinto. 

Nykyinen upseerien virkarakenne ei 
vastaa henkilöstöjärjestelmän kehittä
misen puitesuunnitelmaan perustuvaa 
korkeakoulutettujen upseerien tehtävä
tasoja. Korkeakoulutettujen upseerien 
tavoitetehtäviä ovat joukkoyksikkö
päällystön ylimmät tehtävät. Tämä 
edellyttäisi virkarakenteen painottu
mista esiupseerin virkoihin. 

2.3.2 Koulutuksen järjestely ja 
sisältö 

Upseerien nykyinen koulutus tuottaa 
yleisesti ottaen varsin kelvollisen lop
putuloksen kaikissa eri koulutusvai
heissa. Järjestelmä on kuitenkin suh
teellisen raskas. Tutkintoihin johtavan 
koulutuksen lisäksi järjestetään luku
vuoden mittaisia virkauraan sidoksis
sa olevia täydennyskoulutuskursseja 
(kaptk, euk) ja lukuisa määrä muuta
masta viikosta useisiin kuukausiin kes
täviä muita täydennyskoulutuskursseja. 
Koulutusjärjestelmää tulisi keventää 
siirtämällä nykyiseen täydennyskoulu
tukseen sisältyviä aineksia paitsi kap
teenikurssitasoisen opetuksen osalta 
myös muun pitkäkestoisen täydennys
koulutuksen osalta perus- ja jatkokou
lutukseen sisältyviksi. Toimenpide täh
täisi sekä koulutuksen rationalisointiin, 
että upseerien työpanoksen lisäämiseen 
palveluspaikoissaan perus- jajatkokou
lutusvaiheen välillä. 

Nykyinen upseerikoulutus toimeen
pannaan hyvin pitkälle puolustushaaro
jen ja aselajien tarpeista lähtevillä eh
doilla. Aselajeista riippumattomien eri 
toimialojen erikoiskoulutettujen upsee
rien tarve osoittaa kuitenkin kasvua, jo
ten koulutusjärjestelyjä olisi osaltaan 
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kehitettävä tämän tarpeen tyydyttämi
seksi. Eräänä ratkaisumallina tulisikin 
nähdä puolustusvoimien tarpeista läh
tevien valinnaismahdollisuuksien lisää
minen jo peruskoulutusvaiheesta läh
tien. 

Nykyjärjestelmässä on yleisopintoi
hin laskettavia aineksia liian runsaasti 
jatkokoulutuksessa. Näitä tulisi siirtää 
peruskoulutukseen. 

Upseerikoulutukseen sisältyvä tutki
jakoulutus ei täytä korkeakoulujärjes
telmän edellyttämiä muodollisia eikä 
laadullisia vaatimuksia eikä riittävässä 
määrin myöskään puolustusvoimien 
omia tarpeita. Kehittämistoimenpiteis
sä tulisi harkita, mikä osuus tutkijakou
lutuksesta kuuluisi peruskoulutukseen 
ja mikä jatkokoulutukseen. 

Puolustusvoimien tekninen kehittä
minen lisää upseerikoulutukseen sisäl
tyvän teknisen koulutuksen laadullisia 
ja määrällisiä vaatimuksia. Yleisen tek
nisen tiedon ja taidon kohottamisen tar
ve onkin mitä ilmeisin. 

Jatkokoulutukseen liittyy tällä het
kellä merkittävänä ongelmana se, että 
kurssille halukkuus on viime vuosina 
laskenut huolestuttavassa määrin. Tä
mä johtunee paitsi opiskelun aikaisten 
ja jälkeisten taloudellisten etuuksien 
puuttumisesta, myös osaltaan nyky
muotoisen valintajärjestelmän ja opetu
sohjelman vaativuudesta. Erityisesti tä
mä koskee teknillisiä opintosuuntia, 
joilla opiskelijoiden määrä jää jatku
vasti alle tavoitevahvuuksien. Jatko
koulutusta ja siihen liittyviä etuuksia 
tulisi kehittää niin, että koulutukseen 
hakeutuu laadullisesti paras aines. 

Opistotasoisen koulutuksen niveltä
minen korkeakoulutukseen tulee selvit
tää opetussuunnitelmien laatimisvai
heessa erityisesti siltä kannalta, mitä 
osia opistotasoisesta kouiutuksesta on 
luettavissa hyväksi korkeakouluopiske
lussa. 

2.4 Johtopäätöksiä 

Yleisen korkeakoululaitoksen kehittä
mistoimenpiteet ja upseerien korkea
koulutuksen kehittämistarpeet eivät ole 
ristiriidassa keskenään. Korkeakoulu
laitoksen kehittämistoimenpiteissä on 
itse asiassa tapahtunut lähentymistä pe
rinteisen upseerien korkeakoulutuksen 
suuntaan. Tällaisia seikkoja ovat 
- opiskeluajan lyhentämisvaateet, 
- opiskelun ammattihakuisuuden ko-

rostaminen ja tähän liittyvän ohjatun 
harjoittelun merkityksen painottami
nen sekä 

- täydennyskoulutusohjelmien lisää
minen. 
Peruskoulutuksen pidentämistarvet

ta korostaa yhtäältä selkeät vaatimukset 
luentomaisen opetuksen määrän vähen
tämiseen (noin 20 luentotuntia/viikko) 
ja itsenäisen opiskelun lisäämiseen se
kä toisaalta kapteenikurssitasoisen ope
tuksen siirtäminen osin peruskoulutuk
seen. 

3. Upseerikoulutuksen kehittäminen 

3.1. Rekrytointi 

Upseerien peruskoulutuksen rekrytoin
tiin vaikuttaa upseerin ammatin yleisen 
arvostuksen ohella merkittävästi rekry
tointijärjestelmän tehokkuus. Rekry
toinnin tavoitteena on, että mahdolli
simman laajalta pohjalta voidaan valita 
riittävän korkeatasoinen ja upseerin 
uralle sopiva aines. 

Nykyinen rekrytointijärjestelmä on 
soittautunut toimivaksi ja tulisi säilyt

iliä niin, että ylioppilastutkinto ja reser
Yiupseerikoulutus olisivat tärkeimpinä 
vaatimuksina haettaessa Kadettikou
luun. Ennen pääsytutkintoon hakemista 

-palveluksessa olevat aliupseerikou
lun käyneet upseerikoulutukseen ha-

lukkaat ja sopivat voitaisiin komentaa 
jälkikäteen reservi upseerikoulu tuk
seen. Päällystöopiston 1. vuosikurssin 
(Y + E) jälkeen ylioppilastutkinnon 
suorittaneet Reserviupseerikoulua käy
mättömät toimiupseerioppilaat voisivat 
myös pyrkiä upseerien peruskoulutuk
seen. Erikseen tulisi tutkia antaako jo 
PO I Y-vaiheen suoritus riittävän poh
jan kadettikurssille hakemiseen. Rekry
tointitiet tärkeysjärjestyksessä on esi
tetty kuvassa 1. 

Keskiasteen ammatillisen väylän 
kautta hakeutuville varattaisiin oma 
kiintiönsä Kadettikouluun. Päällystöo
pistossa suoritetun toimiupseerin virka
tutkinnon lisäksi puolustusvoimien 
kannalta keskeisten teknisten alojen se
kä kaupan ja hallinnon alan tutkinnot 
antaisivat kelpoisuuden hakea Kadetti
kouluun. 

3.2 Työryhmän esitys tarkistetuksi 
koulutusjärjestelmäksi 

Upseerien koulutusjärjestelmä jakaan
tuisi perus-, jatko- ja täydennyskoulu
tukseen. Järjestelmä on esitetty kuvassa 
2. 

Upseerien peruskoulutus kestäisi 4 
lukuvuotta (vähintään 160 opintoviik
koa) ja se käsittäisi maa-, meri- ja il
masotalinjat. Maasotalinja jakautuisi 
edelleen aselajilinjoihin ja panssarilin
jaan. Peruskoulutus aloitettaisiin joka 
vuosi toimeenpantavalla kadettikurssil
la. 

Peruskoulutuksen jälkeen järjestet
täisiin tehtäväkohtaisia 1-3 kuukauden 
pituisia täydennyskoulutuskursseja, 
joita toimeenpantaisiin vuosittain tar
peen mukaan ja joilla koulutettaisiin 
puolustusvoimien tarvetta vastaava 
määrä upseereita. 

Jatkokoulutukseen kuuluisivat esi
upseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssit. 
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KUVA 1. Rekrytointitiet upseerin uralle 

Kaikki upseerit komennettaisiin 7-8 
palvelusvuoden jälkeen yhden luku
vuoden pituiselle esiupseerikurssille, 
joka toimeenpantaisiin joka vuosi. 
Esiupseerikurssi jakaantuisi maa-, me
ri- ja ilmasotalinjoihin. Upseerien jat
kokoulutus annettaisiin joka toinen 
vuosi toimeenpantavalla noin 2 luku
vuotta kestävällä puolustushaaroihin 
jakautuvalla yleisesikuntaupseerikurs
silla. 

Upseerien perus- ja jatkokoulutus
kursseilla kuuluisi opetuksen sisältöön 
valinnaisaineita siten, että tarkoituk
senmukainen erikoistuminen voitaisiin 
aloittaa peruskoulutuksessa sekä jatkaa 
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Koulutusjärjestelmään liitettäisiin 
ylempänä jatkotutkintona tohtorin tut
kinnon suorittarnismahdollisuus niillä 
tieteenaloilla, jotka puolustusvoimien 
kannalta olisivat tarkoituksenmukaisia. 

Jatkokoulutuksen jälkeen kaikki 
yleisesikuntaupseerit kävisivät noin yh
deksännentoista palvelusvuoden aikana 
noin yhden kuukauden kestävän ylem
män päällystön kurssin ja puolustusvoi
mien ylimpiin tehtäviin nimitettävät 
myöhemmin noin 1 kuukauden pituisen 
ylimmän johdon kurssin. Ylemmän 
päällystön kurssille komennettaisiin 
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myös osa esiupseerikurssin suoritta
neista upseereista. 

Esiupseereille järjestettäisiin täyden- · 
nyskoulutusta tarvetta vastaava määrä 
noin 10 palvelusvuoden jälkeen tehtä
väkohtaisina kursseina. Näitä olisivat 
mm. huoltopäällikkö- ja aselajipäällik
kökurssit. 

3.3 Peruskoulutus 

Upseerin tutkintoon johtavien opinto
jen päämäärän olisi eri aloilta saatavien 
teoreettisen perusteiden ja käytännön 
harjoittelun avulla kouluttaa joukko
yksikköpäällystön tehtäviin kykeneviä 
upseereita. 

Päämäärän saavuttamiseksi luotai
siin koulutuksella perusta toimia peru
syksikön päällikkönä ja harjaantua so
dan ajan joukkoyksikön komentajaksi. 
Upseerin peruskoulutuksessa annettai
siin lisäksi 
- yleistiedot koko virkauraa, erikoistu

mista ja jatko-opintoja varten, 
- valmius suulliseen ja kirjalliseen il

maisuun, 
- riittävä kielitaito, 
- riittävät tiedot turvallisuuspolitiikas-

ta ja 
- valmius tutkimustyöhön. 

Koulutuksen vuosittaisessa jaksotte
lussa otettaisiin yleisten tavoitteiden li
säksi huomioon puolustushaarojen ja 
aselajien tarpeet ja koulutusresurssit. 
Meri- ja ilmavoimien erityistarpeet 
otettaisiin huomioon myös ensimmäi
sen opintovuoden aikana. Yleisopinnot, 
tutkijakoulutus ja kaikille puolustus
haaroille ja aselajeille yhteiset asiat oli
si pyrittävä kouluttamaan Kadettikou
lussa. 

Opiskelu muodostuisi noin 140 opin
toviikosta kaikille pakollisia aineita ja 
n. 20 opinto viikon valinnaisesta opinto-

70 

kokonaisuudesta. Järjestelmä mahdol
listaisi vähintään yhden cum-laude-ta
son arvosanan suorittamisen. Koulu
tukseen sisältyisi 4--5 kk:n ohjattu työ
harjoittelu. 

Ohjatun työharjoittelun päämääränä 
olisi syventää kadettien koulutustaitoa 
asevelvollisten kouluttajana ja osaltaan 
luoda perustaa ja valmiuksia toimia pe
rusyksikön päällikkönä. Ohjatun työ
harjoittelun aikana voitaisiin lisäksi jär
jestää erilaisiin luvanvaraisiin oikeuk
siin tähtääviä kursseja. 

Uudessa opetussuunnitelmassa tulisi 
pyrkiä selkeisiin opetuspaketteihin ja 
kursseihin. Kadettikoululle tulisi luoda 
riittävät työskentelytilat pienryhmä
työskentelyyn. Sellaiset harjoitukset 
joissa kadetti toimii miehistötehtävissä 
tulisi minimoida. Tätä vastaava harjoit
telu tulisi antaa ohjatun työharjoittelun 
aikana. 

Opetussuunnitelman kokonaistunti
määrä olisi noin 5000 tuntia. Teoriatun
teja sisällytetään viikkoon keskimäärin 
noin 20. Yleisenä laskennallisena viik
kotuntimääränä voitaisiin käyttää n. 35 
viikkotuntia. 1.-3. opintovuoteen sisäl
lytettäisiin noin 1300 tuntia ja 4. opin
tovuoteen n. 1100 tuntia. 

Luento-opetuksen määrää tulisi pyr
kiä vähentämään ja opetusta tulisi suun
nat enemmän pienryhmäopetukseen ja 
henkilökohtaiseen ohjaukseen. Oh
jauksen tulisi kannustaa aktiiviseen, it
senäiseen tiedon ja taidon hankintaan. 

Opistotasoisesta koulutuksesta up
seerin peruskoulutukseen siirtyvän hy
väksi voitaisiin laskea peruskoulutuk
senjokin kurssi tai sen osa. Opistotasoi
sen koulutuksen saaneelle voitaisiin 
joutua järjestämään erillistä opetusta 
kielissä ja matematiikassa. 

U siupseerikoulutus 

1 pseerikurssin (maasotalinja) opin
h1Jcn yleisenä päämääränä olisi koulut-
1.111 

sodan ajan tärkeimpien joukko-yksi
köiden komentajia, 
sodan ajan perusyhtymän operaatio
ja aselajipäälliköitä sekä yhtymän 
toimistopäälliköitä, 
rauhan ajan esikuntien ja joukkojen 
siupseeritehtäviin kykeneviä upsee

reita, 
maanpuolustuksen ja puolustushal
linnon kokonaisuutta ymmärtäviä 
johtajia ja kouluttajia. 
Esiupseeritasoisten tehtävien moni-

l_)_Uolisuus tulisi eritellä tarkemmiksi ai
• ja tehtäväkohtaisiksi päämääriksi 
olustushaarojen ja tarvittaessa aseta
n toimenpitein. Erityisen tärkeää oli-

si valinnaisaineiden päämäärien koor
dinointi yli puolustushaarojen upseeri
koulutuksen kokonaistarpeita palvele
viksi. 

Esiupseerikurssin periaatteellinen 
rakenne olisi seuraava: 

maasotalinja: jalkaväki-, kenttäty
kistö- (ilmatorjunta-), pioneeri- ja 
viesti upseerit, 

- merisotalinja: merivoimien ja ran
nikkotykistön upseerit, 

- ilmasotalinja; ilmavoimien ja (ilma
torjunnan) upseerit. 
Koulutustarpeen mukaisesti upsee

reilla tulisi olla mahdollisuus osallistua 
idellä mainitusta poiketen eri linjojen 
siupseerikursseille. 

Esiupseerikoulutuksen pituus olisi 8 
kuukautta, jolloin käytettävissä olisi 
noin 900 tunnin tuntikehys, josta noin 
300 tuntia tulisi käyttää valinnaisten ai
neiden opetukseen. Yhtenä valinnaisai
neena tulisi olemaan huolto, jonka 
voisivat pääsääntöisesti valita huol
toupseerikurssin käyneet upseerit. Op
piainekohtaisten tuntilaskelmien ja 

opetussuunnitelmien laatiminen on 
suoritettava erikseen. 

Työryhmän raportissa on esitetty, et
tä esiupseerikurssi olisi samalla valinta
kurssi y leisesikuntaupseerikoulutuk
seen ja erillisestä pääsytutkinnosta luo
vuttaisiin. 

3.5 Yleisesikuntaupseerikoulutus 

Yleisesikuntaupseerikoulutuksen pää
määränä olisi kehittää upseerit hengel
tään ja taidoiltaan kykeneviksi toimi
maan rauhan ja sodan aikana oman puo
lustushaaransa joukko-osastojen ja so
tatoimiyhtymien komentaja- ja esikun
tatehtävissä ja ylijohdon esikunnissa 
yleisesikuntaupseereina sekä johta
maan ja suorittamaan oman erikois
alansa vaativia maanpuolustuksen tut
kimus- ja suunnittelutehtäviä. 

Yleisesikuntaupseerikoulutus annet
taisiin kadettikurssin ja esiupseerikurs
sin linja jakoa noudattaen maasota-, me
risota- ja ilmasotalinjalla. Linjojen kou
lutuksen päämäärät määritettäisiin op
piainekohtaisesti. Linjoja ei jaettaisi 
opintosuuntiin. Tarvittava erikoistumi
nen saavutettaisiin valinnaisilla aineilla 
ja ainekohtaisella valinnaisella laajuu
della, joiden perusteella linjoille muo
dostuisi opintoryhrniä. 

Yleisesikuntaupseerikurssit alkaisi
vat joka toinen vuosi ja kestäisivät neljä 
lukukautta ja yhden kesäharjoituskau
den. Kurssin kokonaisvahvuus päätet
täisiin erikseen, mutta 1990 luvun ta
voitteena olisi että n. 40-50 % kustakin 
kadettikurssista koulutettaisiin yleisesi
kuntaupseereiksi, jolloin kurssin vah
vuus olisi 90-110 upseeria. 

Koulutuksen pituus olisi noin 21 
kuukautta ja kurssi alkaisi syyskuussa 
ja päättyisi toukokuun lopulla. Käytet
tävissä olisi siten noin 2000 tunnin tun
tikehys laskettuna 25 viikkotunnin mu-
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kaan. Tämä merkitsisi nykyiseen tunti
kehykseen nähden noin 400 tunnin vä
hennystä yleisellä opintosuunnalla ja 
1600 tunnin vähennystä teknillisellä 
opintosuunnalla. Vähennystä pienen
täisi esiupseerikurssilla annettu noin 
900 tunnin laajuinen opetus. Erityisesti 
on painotettava sitä, että sotateknillisen 
opetuksen omaksumiseen ja ymmärtä
miseen välttämättömät matemaattis-
1 uonnontieteelliset perusteet luotaisiin 
ja ylläpidettäisiin upseerikoulutuksen 
aikaisemmissa vaiheissa. 

Erikoistumismahdollisuus luotaisiin 
valinnaisilla aineilla sekä eri oppiainei
den valinnaisella pituudella. Tarkem
pien, oppiainekohtaisten tuntilaskel
mien ja opetussuunnitelmien laatimi
nen on suoritettava erikseen. Valinnais
ten aineiden opetukseen tulisi käyttää 
n. 40 opintoviikkoa (1000 h), jotta riit
tävä erikoistumismahdollisuus saavut
taisiin. 

Tutkijakoulutuksen tavoitteena olisi 
perehdyttää oppilaat tieteellisen tutki
muksen metodiikkaan ja harjaannuttaa 
heidät oman erikoisalansa vaativaan 
tieteelliseen tutkimustyöhön. Kurssin 
aikana laadittaisiin laajahko tieteellinen 
tutkimus, jonka tulisi olla rinnastetta
vissa Iisensiaattityöhön. 

3.6 Tohtorin tutkinto 

Puolustusvoimissa on ainakin 1960-lu
vulta lähtien keskusteltu ja ajoittain 
myös tutkittu sotatieteellisen tutkimus
työn järjestämistä. Tähän on liittynyt 
tavalla tai toisella ylimpien tieteellisten 
tutkintojen suoritusmahdollisuus. Ai
hetta on käsitellyt ainakin v. 1968 Rau
nion toimikunta, v. 1975 Tervasmäen 
työryhmä, v. 1984 Upseeriliiton asetta
ma Lappalaisen työryhmä sekä tänä 
vuonna valmistunut puolustusvoimien 
tutkimusjohtajan ehdotus tieteelliseksi 
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jatkokoulutusjärjestelmäksi. Raunion 
toimikunnan mietintö johti Sotatieteel
lisen Tutkimuslaitoksen perustami
seen. Toimikunta näki kaukaisena mah
dollisuutena maanpuolustuskorkeakou
luajatuksen. 

Tohtorin tutkinnon liittäminen up
seerien koulutusjärjestelmään olisi tar
peellinen sekä tieteellisen jatkotutki
muksen että ammatin yleisen arvostuk
sen kannalta. Puolustusvoimien tutki
musjohtajan näkemyksen mukaan toi
minta tulisi käynnistää yhteistyössä 
Helsingin alueen korkeakoulujen kans
sa strategian, sotahistorian, kasvatustie
teen ja sotatekniikan tieteenaloilla. 
Työryhmän raportin esittämä kanta on 
sensijaan hyvin varauksellinen operaa
tio-opin ja taktiikan suhteen itsenäisenä 
tieteenalana. Tohtorin tutkinnon ulotta
mistarve ja mahdollisuudet viime 
mainitulle alalle tulee saattaa vielä tar
kan selvitystyön kohteeksi ennen asian 
ratkaisua. 

Länsimaissa omaksuttu yleinen pe
rusmalli, jossa ylin sotilaallisen alan 
tieteellinen tutkimustyö on sidoksissa 
siviilikorkeakouluihin olisi työryhmän 
raportin mukaan kaikissa suhteissa 
meidänkin oloihimme sopivin ratkaisu. 
Tässä tapauksessa ei olisi myöskään 
tarpeen kehittää kiistanalaista sotatie
teiden tohtori-nimikettä lainkaan. 

3.7 Täydennyskoulutuksen 
sijoittuminen 
koulutusjärjestelmään ja 
koulutuksen päämäärät 

Upseerien koulutusjärjestelmässä jär
jestettäisiin täydennyskoulutusta perus
ja jatkokoulutuksen välillä sekä jatko
koulutuksen jälkeen. Täydennyskoulu
tus käsittäisi puolustushaarojen, asela
jien ja toimialojen pääasiassa tehtävä
kohtaisia kursseja sekä peruskoulutuk-

sen valinnaisopintoja täydentäviä tek
niikan ja muiden erikoisalojen tarvitse
mia kursseja. Nämä kurssit toimeen-
antaisiin 1-3 kuukauden pituisina ja 
olustusvoimien koulutustarpeen pe

rusteella. 
Nykymuotoisista kapteenikursseista 

luovuttaisiin. Ennen esiupseerikurssia 
ydennyskoulutuksella pääasiassa sy

ennettäisiin peruskoulutuksessa saa
tua perustaa joukkoyksikköpäällystön 
tehtäviin ja ajanmukaistettaisiin niiden 
hoidossa tarvittavat tiedot sekä saavu
tettaisiin sotilasammatillinen pätevyys 
ja sijoituskelpoisuus em tehtäviin. Tä
mä täydennyskoulutus sisältäisi ainakin 
upseerin ra- ja sa-tehtävien edellyttä
mät kurssit sekä tarpeen vaatimat muut 
kurssit. 

Näitä ennen upseerikurssia toimeen
pantavia kursseja voisivat olla osin 
vaihtoehtoisina esimerkiksi 

ra-yksikön päällikkökurssi, 
huoltoupseerikurssi, 
sa-joukkoyksikön komentajakurssi, 
sa-perusyhtymän aselajipäällikkö
kurssit, 
sotatekniikan kurssit yms. 
Esiupseerikurssin jälkeinen täyden-

yskoulutus rakentuisi esiupseerikurs
' n antamalle taktis-operatiiviselle poh

jalle sekä kunkin upseerin oman eri
koisalan valinnaisopinnoin muodoste
tulle pohjalle. Koulutuksella annettai-
tin puolustushaarojen, aselajien ja toi-
. alojen ra- ja sa-tehtävien vaatima 

täydentävä tai erikoistava koulutus. 
Koulutus olisi lyhytkestoista, (muuta
masta vuorokaudesta muutamaan viik
koon) kurssimuotoista ja pääasiassa 
tehtäväkohtaisena toteutettavaa. 

Ne esiupseerikurssin suorittaneet up
seerit, joita suunnitellaan käytettävän 
vaativimpiin esiupseerikoulutusta edel
lyttäviin tehtäviin, koulutettaisiin myös 
ylemmän päällystön kursseilla. 

Yleisesikuntaupseerikurssin jälkei-

nen täydennyskoulutus noudattaisi ny
kyistä linjaa, kuitenkin niin, että tekni
sille aloille erikoistuneet upseerit kou
lutettaisiin ylemmän päällystön tekni
sellä kurssilla, jonka päämääränä olisi 
antaa lisävalmiuksia teknisten alojen 
johtotehtäviin sijoittuville upseereille. 
Ylemmän päällystön kurssien kestoai
ka olisi noin yksi kuukausi. 

Ylimmän johdon kurssi säilyisi pää
piirtein nykyisenä. Tämä koulutus tulisi 
kuitenkin pyrkiä antamaan nykyistä 
laajemmassa määrin ennakoiden niille 
upseereille, joiden tulevat tehtävät tätä 
edellyttävät. 

4. Muut kehittämiseen liittyvät 
tekijät 

4.1 Koulutusorganisaation 
kehittäminen 

Nykyisin tehtävin ja resurssein vain So
takorkeakoulu täyttää opetusministeri
ön asettamat korkeakoulun tunnusmer
kit. Riittävien resurssien luominen pe
ruskoulutusta antaviin sotilasopetuslai
toksiin ei näytä mahdolliselta ilman or
ganisaatiotarkistusta. 

Korkeakoululaitoksessa on tapahtu
nut näkyvimpänä muutoksena korkea
koulujen kehittämislain aikana korkea
koulujen alueellinen laajentuminen. 
Kaikilla korkeakouluilla on nykyisin 
toimintaa myös varsinaisten sijainti
paikkakuntien ulkopuolella. Tämä si
viilikorkeakoulujen kehittämismalli 
vaikuttaisi käyttökelpoiselta myös up
seerien korkeakoulujen kehittämisessä. 

Nykyiset upseerien korkeakoulusta 
antavat sotilasopetuslaitokset tulisi or
ganisoida yhdeksi Maanpuolustuskor
keakouluksi. Ratkaisu mahdollistaisi 
rajallisten tutkimusresurssien järkipe
räisen käytön ja upseerikoulutuksen 
koordinoidun johtamisen sekä täyttäisi 
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korkeakoulun tieteellisen tutkimuksen 
ja siihen perustuvan ylimmän opetuk
sen tunnusmerkit. Ratkaisu siirtäisi 
myös upseerikoulutuksen osalta toi
meenpanovaltaa Pääesikunnan ulko
puolelle, kun Maanpuolustuskorkea
koulun johtaja vastaisi upseerikoulu
tuksen kokonaisuudesta. Malli mahdol
listaisi myös opettajavoiman tarkoituk
senmukaisen käytön pienentäen tuntio
pettajakustannuksia. 

4.2 Resurssitekijät 

4.2.1 Yleistä 

Merkittävimmät resurssitekijät ovat ti
lat, opettajavoima ja koulutuskustan
nukset. 

Koulutuksen kokonaisvolyymissä ei 
tapahtuisi juurikaan muutoksia nyky
järjestelmään verrattuna. Koulutuksen 
painottuminen nykyjärjestelmästä 
poikkeavasti aiheuttaisi kuitenkin kou
lutus- ja majoitustilojen kohdalla eräitä 
lisätarpeita ja uusia vaatimuksia koulu
tuksen järjestelyille. 

Ylimenokauden aikana olisi sekä ti
la- että opettajaresursseissa vajetta, mi
kä johtaisi ylimenokaudella tiettyihin 
erityisjärjestelyihin. Ylimenovaiheen 
järjestelyjä vaikeuttaa samaan ajankoh
taan sijoittuvat toimiupseerikoulutuk
sen vastaavat järjestelyt. 

Upseeri- ja toimiupseerikoulutuksen 
ylimenovaiheen järjestelyt olisi tutkit
tava yhtenä kokonaisuutena. 

4.2.2 Koulutus- ja majoitustilat 

Kadettikoulun majoitus- ja luokkatila
kapasiteetti mahdollistaisi sellaisenaan 
tarkistetun koulutusjärjestelmän toi
meenpanon. Osassa puolustushaara- ja 
aselajikouluja tulisi ilmeistä vajausta 
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majoitustiloissa varsinkin, jos järjestel
mään kuuluva täydennyskoulutus toi
meenpantaisiin lähes täysimääräisenä 
näissä sotilasopetuslaitoksissa. Kapasi
teettivajeeseen voitaisiin vaikuttaa 
ainakin osittain niin, että varsinkin ly
hytkestoista täydennyskoulutusta suun
nattaisiin sotilas läänien vastuulle ja että 
puolustushaara- ja aselajijohtoisessakin 
koulutuksessa tilakapasiteettia käytet
täisiin harkiten muualtakin kuin puo
lustushaara- ja aselajikouluista. 

4.2.3 Opettajat 

Upseerien korkeakoulutuksesta vastaa
van opettajakunnan olisi vastattava kor
keakoulujen opettajakunnan yleisiä 
tasovaatimuksia. Tämä merkitsisi sitä, 
että eri oppiaineiden pääopettajien tuli
si olla jatkotutkinnon suorittaneita. 
Heidän apunaan voisi olla perustutkin
non suorittaneita upseereita. Nykytilan
teeseen verrattuna opettajakunnan kou
lutustasoa olisi nostettava, joten 
yleisesikuntaupseereiden määrää tulisi 
erityisesti peruskoulutusta antavissa s_o
tilasopetuslaitoksissa lisätä. Kokona1s
lukumääränä olisi kysymys noin kym
menestä ye-upseerista. 

Opettajakunnan lukumääräiseen ko
konaistarpeeseen ei järjestelmä vaikut
taisi merkittävästi. Mahdolliset pieneh
köt lisätarpeet kompensoituisivat kus
tannusten kannalta vähentyvinä tunti
opetta japalkkioina, kun Maanpuolustus
korkeakoulun opettajia voitaisiin jous
tavasti ja ilman lisäkustannuksia käyt
tää kaikissa korkeakouluun kuuluvissa 
sotilasopetuslaitoksissa. 

Maanpuolustuskorkeakoulun har
joittaman tieteellisen tutkimustyön ja 
korkeakoulutuksessa annettavan tutki
jakoulutuksen tason nostam_iseksi oli~i 
erityisen tärkeää, että Sotatteteen Lai
toksen sekä tutkimus- että tutkijaresurs-

Sllja lisättäisiin. Tavoitteena tulisi olla 
ien, että Sotatieteen Laitos kykenisi 
,,alvelemaan kaikkia Maanpuolustus-
orkeakoulun sotilasopetuslaitoksia 

tutkijakoulutuksen alalla. 

t2.3 Välittömät kustannusvaikutukset 

l'arkistettavan koulutusjärjestelmän ja 
ykyisen järjestelmän kokonaiskoulu-

aika olisi pääpiirtein sama. Koulu-
1"'5en painottuminen eri tavoin ei vai
k ttaisi välittömiin kokonaiskustan
nuksiin. On kuitenkin huomattava, että 
ykyiseen koulutusjärjestelmään varsi

naisesti kuulumattoman täydennyskou
lutuksen (krh-upseerikurssit, pst-up-

erikurssit, elektroniikkakurssit jne) 
määrä vähenisi. Tämän supistuksen ai
heuttaman säästön voitaisiin arvioida 
<)levan 1-2 miljoonaa markkaa. 

Resurssien lisätarve aiheuttaisi jos-
1akin määrin myös lisäkustannuksia. 

ustannuslisä ei kuitenkaan muodos
tuisi kovin merkittäväksi. Tämä lisätar
ve pitäisi selvittää erikseen. 

4.3 Toteuttamisaikataulu ja 
ylimenovaiheen järjestelyt 

l pseerikoulutuksen kokonaistarkistuk
sen ajallinen pituus olisi n. 20 vuotta. 

limenovaiheen painopiste olisi 1990-
luvulla. Ensimmäiset uuden järjestel
män mukaan koulutetut upseerit val

istuisivat Kadettikoulusta 1995. Sota-
orkeakoulusta 2006 ja kävisivät 

Ylemmän päällystön kurssin vuonna 
2015. 

Työryhmä on esittänyt raportissa, et
Ui toteuttamisaikataulua nopeutettai-
1iin. Malli ylimenovaiheen järjestelyis
tä on kuvassa 3. 

Kivuttomimmin olisi toteutettavissa 

esiupseerikurssin ja yleisesikuntaup
seerikurssin opetusjärjestelyt ja ilmei
sesti vaikeimmin ylimenokauden kap
teenikurssit. Erityinen huomio tulisi 
kiinnittää siihen, että ylimenovaiheen 
aikaisen upseerikoulutuksen kokonais
taso ei laske. 

V. 1991 käynnistyvä kadettikurssi 
toimeenpantaisiin uuden opetussuunni
telman mukaisesti. Jotta nykyisiä kap
teenikursseja ei tarvitsisi jatkaa koko 
90-lukua tulisi 1987-1990 aloittavien 
kadettikurssien järjestelyjä tarkistaa si
ten, että opetus järjestettäisiin uusien 
tavoitteiden suuntaisiksi koulutusaikaa 
jatkamatta. Näistä kadettikursseista 
(74-77) muodostuisi ylimenovaiheen 
kursseja. 78. kadettikurssi olisi ensim
mäinen uuden upseerikoulutuksen mu
kainen kurssi. 

Esiupseerikurssit jatkuisivat nyky
muotoisena 1980-luvun. Näille kurs
seille tulisi komentaa mahdollisimman 
paljon koulutettavia ja näin nuorentaa 
oppilasainesta. Uuden opetussuunnitel
man mukainen esiupseerikoulutus 
käynnistyisi v. 1991 ja jatkuisi kurssi/ 
vuosi. 1990-luvulla kurssit tulisivat 
olemaan ylivahvoja ajankohdan aikais
tamisesta johtuen. 

Uusimuotoinen yleisesikuntaupsee
rikoulutus aloitettaisiin v. 1992, kuiten
kin niin, että tekninen opintosuunta säi
lytettäisiin ylimenovaiheen ajan. Se 
kestäisi yhden lukuvuoden pidempään 
kuten nykyisinkin. Peruskoulutuksen 
uudistuksen aikataulusta johtuen 
yleisesikuntaupseerikoulutus siirtyisi 
täydellisesti uudelleenjärjestelyn piiriin 
V. 2004. 

V. 1991-1993 käynnistyvät kap
teenikurssit toimeenpantaisiin voimas
sa olevien opetussuunnitelmien mukai
sesti. Uuden järjestelyn mukaiset tehtä
väkohtaiset täydennyskurssit käynnis
tettäisiin v. 1994. Vv. 1994-1996 toi
meenpantaviin täydennyskursseihin tu-
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lisi kiinnittää erityistä huomiota, ettei 
ylimenovaiheen kadettikurssien taso 
ainakaan sotilasammatillisella sektoril
la laskisi, koska näille kursseille tulisi 
vielä 3-vuotisen kadettikurssin suoritta
neita upseereita. 

4.4 Säädöspohjan tarkistus 

ulutusjärjestelmän tarkistukseen liit
tyisi myös säädöspohjan tarkistus. 

uutostarpeita olisi lakiin (15/66) ja 
etukseen (479n4) sotilasopetuslai

toksista ja niissä suoritettavista tutkin
noista sekä opetusministeriön hallin
nonalaan kuuluvaan asetukseen (200/ 
82) korkeakoulututkintojen määritte
lystä. 

;Muutosesitys valmistellaan sen jäl
keen, kun päätös koulutuksen kehittä
misestä on tehty. Muutosesityksen val
mistelee Pääesikunnan koulutusesikun
ta yhteistoiminnassa Pääesikunnan hal
linnollisen osaston kanssa, minkä jäl
keen se lähetetään Pääesikunnan esi
tyksenä puolustusministeriöön. 

5. Yhteenveto 

l pseerikoulutuksen kehittäminen liit
tyy yhtenä osana puolustusvoimien ko
ko henkilöstöjärjestelmän kehittämi
seen sekä kaikkien henkilöryhmien 

oulutuksen kehittämiseen. 
Upseerikoulutuksen sotilasammatil

listen tavoitteiden painotuksen muutta
misen johdosta perus- ja täydennyskou
Utusvaiheissa ja korkeakoulujen tut-

ntojärjestelmän rinnastettavuuden ja 
t teellisen tutkimuksen huomioon
ottamiseksi sekä koulutuksen sisällön 
ja muiden kehittämistarpeiden johdosta 
voidaan todeta, että koulutusjärjestel
män keskeiset kehittämiskohteet olisi
vat seuraavat: 

- Upseerien peruskoulutus pitems1 
kolmesta vuodesta neljään vuoteen. 

- Kapteenikurssien asema muuttuisi 
ratkaisevasti siten, että täydennys
koulutuksena järjestettäisiin toimia
la- ja tehtäväkohtaisia kursseja.joilla 
koulutettaisiin vain ra- ja sa-tehtä
vänsä mukaisesti tarvittava henkilös
tö. 

- Esiupseerikurssilla koulutettaisiin 
kaikki upseerit ja se ajoitettaisiin ny
kyistä aikaisemmaksi sekä määritet
täisiin esiupseerin tutkinto. 

- Yleisesikuntaupseerikurssin pituutta 
lyhennettäisiin noin 2 lukuvuoteen 
sekä nykyisen yleisen ja teknisen 
opintosuunnan pituus yhdenmukais
tettaisiin. 

- Koulutusjärjestelmään liitettäisiin 
tohtorin tutkinto ylempänä jatkotut
kintona. 

- Ylemmän päällystön kursseja pidet
täisiin erikseen myös teknisellä alal
la. 
Upseerien korkeakoulutusta antavat 

sotilasopetuslaitokset organisoitaisiin 
yhdeksi Maanpuolustuskorkeakouluk
si, mikä mahdollistaisi tutkimusresurs
sien järkiperäisen käytön ja upseerikou
lutuksen koordinoidun johtamisen sekä 
täyttäisi korkeakoulun tieteellisen tut
kimuksenja siihen perustuvan ylimmän 
opetuksen tunnusmerkit. 

Upseerikoulutuksen kehittämisen 
jatkosuunnittelussa olisi kiinnitettävä 
erityisesti huomiota resurssitekijöihin, 
koska ne koulutusjärjestelmän toteutta
misen kannalta olisivat ratkaisevassa 
asemassa. Tarvittavista resurssilisäys
kistä osa voitaisiin tyydyttää olevien re
surssien uusjaolla, lähinnä tämä koskee 
henkilöresursseja. Osa niistä pitäisi 
suunnitella ja suunnata pitkällä tähtäyk
sellä kuten rakentaminen sekä osa re
sursseista pitäisi hankkia lisämäärära
hoina. 
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ta,1 Jorma Toivonen 

l'OIMIUPSEERIEN UUDISTETTU 
< >PISTOT ASOINEN PERUSKOULUTUS 

\fajuri Toivonen on Pääesikunnan kou
ustoimistossa toimistoesiupseeri. Ai

' lsemmin hän on palvellut toimistoup-
' 1 ·, i1w ja - esiupseerina Pääesikunnan 

A ,i , ätykistötoimistossa, opetusupsee
, kadettikurssinjohtajana, toimis
it ipseerina, mittauspatterin päällikkö-
1/ä sekä toimiupseeriosaston johtajana 
I kistökoulussa ja opetusupseerina, 
linjan johtajana sekä patterin päällik
k/Jnä Satakunnan Tykistörykmentissä. 

Johdanto 

rammikuussa 1989 kääntyi to1mmp
rikoulutuksen historassajälleen uusi 

lehti - uudistettu peruskoulutus alkoi 
istotasoisena 2 l/2 vuotta kestävällä 
ruskurssilla Päällystöopistossa. Kun 

udistuksen myötä myös henkilöstö
ryhmän nimi vaihtuu, valmistuvat opin
tonsa nyt aloittaneet toimiupseerioppi
laat opistoupseereiksi kesällä 1991. 

Toimiupseerikoulutuksessa on tähän 
asti noudatettu v. 1974 uudistettua kou-
1 tusjärjestelmää, jonka mukainen jat

- ja täydennyskoulutus jatkuu vääpe
ja luutnanttikursseineen ensi vuosi

ymmenen puoliväliin asti. Lähes koko 
tuon edellisen koulutusjärjestelmän 
ajan on puolustusvoimissa valmistau
duttu sopeuttamaan toimiupseerien 

koulutus yhteiskunnassa meneillään 
olevaan keskiasteen koulunuudistuk
seen, jonka 10 vuotta kestänyt siirtymä
kausi päättyi vuoden 1988 lopussa. Sa
manaikaisesti puolustusvoimissa on 
eletty voimakasta kehityksen kautta ja 
muutosten aikaa. On ollut tarvetta jäl
leen uusia myös toimiupseerien koulu
tusjärjestelmä ja ottaa siinä huomioon 
sekä omat sisäiset että ympäröivän yh
teiskunnan aiheuttamat kehitysvaati
mukset. 

1. Koulutusjärjestelmän 
tarkistustarpeet 

Toimiupseerikoulutusta uudistettaessa 
ovat tarkistustarpeita aiheuttaneet kes
kiasteen koulunuudistus, puolustusvoi-
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mien teknistyminen, muutostarpeet toi
miupseerien rauhan- ja sodan ajan teh
tävissä sekä koulutettavien yleinen si
vistystason ja tietämyksen kasvaminen. 

Kaikki nämä osatekijät ovat vaikutta
neet uudistetun koulutuksen koulutus
tarpeisiin, koulutustavoitteisiin ja ope
tussuunnitelmiin. 

KESKI
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KOULUTUSTARPEET 

l 
KOULUTUSTAVOITTEET 

OPETUSSUUNNITELMIEN 
YHTEISET YLEISSIVISTÄ
VÄT JA SOTILASAHHATILLI 
SET OSAT 

! 
OPETUSSUUNNITELMIEN 
LINJAKOHTAISET SOTILAS
AftHATILLISET OSAT 

KUVA 1. Koulutusjärjestelmän suunnitteluun vaikuttaneet tekijät 
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YLEINEN 
SIV TASON 
JA TIETÄ
MYKSEN 
KASVU 

Keskiasteen koulutuksella tarkoite
taan lukioiden järjestämää koulutusta 
Ja ammattikasvatushallituksen alaisten 

ppilaitosten järjestämää ammatillista 
ruskoulutusta. Laki keskiasteen kou
tuksen kehittämisestä annettiin v. 

1978. Keskiasteen koulutuksen suun-
itteluvaihe ajoittui vuosille 1978-80 

· toteuttamisvaihe vuosille 1980-88. 
olustusvoimissa oli jo ennen lain voi

maantuloa ryhdytty selvittämään kou
lunuudistuksen vaikutuksia puolustus
voimien koulutukseen. 

Vaikka laki keskiasteen koulutuksen 
kehittämisestä koskeekin suoranaisesti 
vain ammattikasvatushallituksen alais
ta ammatillista peruskoulutusta, on 
useilla valtionhallinnon aloilla päädytty 
siihen, että ammatillinen peruskoulutus 
,opeutetaan keskiasteen koulunuudis
lukseen. Tämä koskee mm. puolustus
voimien ja rajavartiolaitoksen toimiup-
1eerien, poliisien sekä vankeinhoidon 

artijoiden koulutusta. 
Pääesikunta laati v. 1983 puolustus

ministeriölle esityksen, jonka mukaan 
uolustusvoimat tulee ottamaan toi-
'upseerien peruskoulutukseen vähin

tään kouluasteen ammatillisen tutkin
non suorittaneita hakijoita ja järjestä
mään heille puolustusvoimien sisäisenä 
oulutuksena ammatillista koulutusta, 

joka rinnastetaan keskiasteen ylimpiin 
IUlkintoihin. 

Vuonna 1985 valtioneuvosto teki pe
r aatepäätöksen, jonka mukaan puolus-
1 voimien ja rajavartiolaitoksen toi

upseerikoultuus, poliisin perus- ja 
tkokoulutus sekä vankeinhoidon var-

1 ointikoulutus uudistetaan siten, että 
~t>ulutus on rinnastettavissa ammatti
~ vatushallituksen alaiseen ammatilli-
.:en koulutukseen ja on soveltuvin osin 
ettavissa hyväksi jatko-opinnoissa. 

l'ähän koulutukseen voidaan keskias
lrcn ammatillisen koulutuksen suoritta-
11\liden ohella ottaa myös ylioppilastut-

l1lk•vllcn vuosikirja 1989 

kinnon tai lukion oppimäärän suoritta
neita. 

Samana vuonna laaditussa puite
suunnitelmassa puolustusvoimien hen
kilöstöjärjestelmän kehittämisestä vuo
sille 1986-1995 on siirtyminen opisto
tasoiseen toimiupseerikoulutukseen 
otettu huomioon. 

Puolustusministeri hyväksyi 18.6. 
1987 Pääesikunnan laatiman esityksen 
toimiupseerikoulutuksen uudistetusta 
rakenteesta jatkosuunnittelun perustak
si. 

Uuden koulutusjärjestelmän suunnit
telun lähtökohtana on ollut antaa toi
miupseerille opistotasoinen peruskou
lutus, joka mahdollisimman hyvin nou
dattaa yleisaineiden osalta niitä oppisi
sällöllisiä vaatimuksia, joita keskias
teen ammatillisesta peruskoulutuksesta 
opetusviranomaiset ovat antaneet. Tä
mä on merkinnyt vaatimuksia sekä kou
lutusajan pituuteen ja kokonaistunti
määrään että yleissivistävien aineiden 
opetuksen määrään ja oppisisältöön. 

Kun toimiupseerin peruskoulutuksen 
pohjakoulutusvaatimuksessa oli pää
dytty kouluasteen ammatilliseen tutkin
toon, seurasi siitä, että opistoasteisen 
toimiupseerien peruskurssin kestoajak
si tulisi 3 vuotta, joka opetustunteina 
merkitsee 3500 tuntia. Yleissivistäviä 
aineita koulutus vaatii yhteensä 1100 
tuntia. Koska toimiupseeriksi pyrkivä 
on jo suorittanut peruskoulun jälkeen 
vähintään 2 vuotta kestävän ammatti
koulun ja saanut siellä yleissivistävää 
opetusta runsaat 800 tuntia, on tämä 
pohjakoulutus voitu osin lukea hyväksi 
peruskurssin kestoaikaa ja tuntimääriä 
rakennettaessa. 

Vaikka perinteisessä ajattelussa on 
ehkä totuttu siihen, että toimiupseeri on 
useimmissa tapauksissa ns. "yleis
mies", on tästä jo nyt aiheutunut ongel
mia, jotka ovat teknisen kehityksen 
myötä yhä lisääntymässä. Ongelmat 
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kohdistuvat niin asejärjestelmien val
miuden ylläpitoon ja huoltoon kuin toi
mintaan kouluttajanakin. Jotta 1990- ja 
2000-luvun alun haasteista selviydyt
täisiin, ollaan luopumassa tästä ajatte
lutavasta ja toimiupseerikoulutukselle 
on asetettu aikaisempaa kapea-alaisem
pia, mutta sisällöllisesti syvemmälle 
meneviä koulutustavoitteita. Tässä ta
voitteen asettelussa on otettu huomioon 
sekä sodan että rauhan ajan tarpeet. 

Asejärjestelmien ja muun teknisen 
kaluston toimintavalmius-, huolto- se
kä koulutusnäkökohdat asettavat sellai
sia vaatimuksia toimiupseereiden kou
lutukselle, että vain pitkälle erikoistava 
koulutusjärjestelmä takaa tyydyttävän 
lopputuloksen koulutustavoitteiden 
saavuttamisen ja sotavalmiuden kan
nalta. 

Sodan ajan tarpeet ovat taas puoles-

,\\1,\NT; 

taan kasvaneet sen seurauksena, että 
sellaisten tehtävien määrä, joihin ei 
enää kyetä reserviläisiä sijoittamaan on 
lisääntynyt. Huomattava osa näistä eri
tyistä ammattitaitoa edellyttävistä teh
tävistä on hoidettavissa sijoittamalla 
niihin toimiupseeri. Jotta näin voidaan 
menetellä, on toimiupseereille myös 
annettava näitä vaatimuksia vastaava 
koulutus. 

Koulutettavien varusmiesten ja re
serviläisten yleis- sekä myös ammatilli
nen koulutustaso on jatkuvasti noussut 
ja kohoaa edelleen. Erityisesti ammatil
linen peruskoulutus tuo koulutettaville 
sellaisia valmiuksia, joiden hyödyntä
miseen kouluttajien on pystyttävä ai
kuiskasvatuksen menetelmin. Tämä 
vaatimus on pyritty ottamaan huomi
oon uudistetuissa peruskurssin opetus
suunnitelmissa. 

e,>eeL 

Uusi vallankumouksellinen, 
anatomisesti muotoiltu ER
GO-kahva, joka on sisään
ja eteenpäin kallistettu ja 
varustettu kämmentuella. 

Yhtä tehokas sekä luistelu
hiihdossa että perinteises
sä. 

Exel Oy 
PL 59 (Laulukuja 6) 
00421 HELSINKI 
Puh. 90-507 601 

MISSION ACCOMPLISHED 
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oimiupseerien uudistettu 
peruskurssi 

1 < 1 iupseerikoulutuksessa vuoteen 
1974 käytetty peruskurssi-nimi on otet-
111 jälleen käyttöön 2. l.l 989 alkaneella 
plll'Uskurssi 48:lla. 

Opetuksen tavoitteena on rauhan 
•Jan opetusupseerin, perusyksikön vää
pelin (yksikköupseerin), ohjaajaupsee-
11n, merivoimien taistelualuksen asela

pseerin ja apualuksen päällikön, ase
jestelmän osan johtajan ja huoltajan 
tojen saavuttaminen sekä sodan ajan 

1 syksikön varapäällikön, erillisen 
J< ukkueen johtajan, lentoupseerin, me-
11Voimien taistelualuksen aselajiupsee-
1 m ja apualuksen päällikön, asejärjes-

'.1. 2.1. 

6 n: 5 n: 

telmän osan johtajan ja huoltajan taito
jen saavuttaminen. 

Peruskurssi jakautuu kahteen vuosi
kurssiin ja niiden väliin sijoittuvaan 
puoli vuotta kestävään joukko-osasto
harjoitteluun. Kumpikin vuosikurssi si
sältää yhteis- ja erikoiskoulutusvai
heen. Yhteiskoulutusvaiheet toimeen
pannaan pääosin Päällystöopistossa ja 
erikoiskoulutusvaiheet puolustushaaro
jen, aselajien tai toimialojen sotilasope
tuslaitoksissa tai rajavartiolaitoksen 
kouluissa. Joukko-osastoharjoittelu to
teutetaan pääsääntöisesti ohjattuna työ
harjoitteluna joukko-osastoissa ja sii
hen sisällytetään tarvittavia aselaji- ja 
toimialakohtaisia kursseja. 

2.1. 

6 n: 6 KJ( 

J-OS HARJ 

ILHAVALYONTAJ,INJA 

PUOLUSTUS 

LIHJAT l) 

ELITE: 

1 Y I vuosikurssin yhteiskou
lutusvaihe 

1 E I vuosikurssin erikoiskou
lutusvaihe 

11 Y II vuosikurssin yhteiskou
lutusvaihe 

KUVA 2. Peruskurssin opintojen rakenne 

II E 

J-osharj 

1) 

HAAROJEN 

II vuosikurssin erikois
koul utusvaihe 
Joukko-osastoharjoittelu 
Päällystöopistossa Lap
peenrannassa 
Sisältää erikoiskoulutus
vaiheiden lisäksi II Y vai
heen opinnot sekä joukko
osastoharjoittelun 
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Peruskurssin erikoiskoulutusvaiheis
sa toimeenpannaan maavoimien 
seuraavat 16 linjaa: 

- kiväärilinja 
- kranaatinheitin-

linja 
- panssarintorjun-

talinja 
- panssarilinja 
- kenttätykistölinja 
- rannikkotykistö-

linja 
- ilmatorjuntalinja 

- pioneerilinja 
- viestilinja 
- viestiaselajilinja 
- yleishuoltolinja 

- moottorilinja 

- lääkintälinja 

- taisteluväline
lin ja 

Pääll ystöopisto 
Päällystöopisto 

Panssarikoulu 

Panssarikoulu 
Tykistökoulu 
Rannikkotykis
tökoulu 
Ilmatorjunta
koulu 
Pioneerikoulu 
Viestikoulu 
Viestikoulu 
Huoltokoulutus
keskus 
Huoltokoulutus
keskus 
Huoltokoulutus
keskus 
Ase koulu 

- elektroniikka- Sähköteknillinen 
linja koulu 

- sotilasmusiikki- Sotilasmusiikki-
linja koulu. 
Lisäksi Merisotakoulussa opiskelee 

3:n merivoimien linjan ja ilmavoimien 
eri sotilasopetuslaitoksissa 4:n ilmavoi
mien linjan oppilaat. 

Rajavartiolaitoksen oppilaita koulu
tetaan eräillä puolustusvoimien linjoilla 
sekä raja- ja merivartiolinjoilla rajavar
tiolaitoksen kouluissa. 

Peruskurssin opetussuunnitelmat on 
laadittu pitkäjänteisen työn tuloksena. 
Opetussuunnitelmien perusteiden ja si
sällön yhdenmukaistumiseksi on Pääl
lystöopistossa järjestetty koulutuspääl
likön johdolla useita työseminaareja. 
Uudistustyön ohjenuorana on ollut saa
da aikaan sellaiset opetussuunnitelmat, 
jotka tarvitaan koulutettaessa toimiup-

84 

seereita 2000-luvun puolustusvoimien 
ja rajavartiolaitoksen tarpeita varten. 

Toimiupseerien rauhan- ja sodan 
ajan tehtävien lisäksi on eräänä opetus
suunnitelmien perustana tutkittu varsin 
tarkasti niitä pätevyyksiä ts asetuksiin 
ja määräyksiin perustuvia lupia ja oi
keutuksia, joita toimiupseeri peruskou
lutuksensa jälkeen tarvitsee päivittäi
sissä palvelustehtävissään ( esim. erilai
set ajokortit, ammuttamis- ja räjäyttä
misoikeudet jne). Näiden pätevyyksien 
saavuttaminen on tarpeen, koska ne 
ovat osa kouluttajan oikeusturvaa ja 
koulutettavien turvallisuutta. 

Opetussuunnitelmat jakautuvat yh
teiskoulutusvaiheiden (I Y ja II Y) sekä 
erikoiskoulutusvaiheiden (I E ja II E) 
opetussuunnitelmiin. Oppiainenimik
keistö on tarkistettu uudistustyön yh
teydessä. 

Oppiaine TuntlmMrål Perusk 
IV 1 E 11 y 11 E vht 

Tulklntoalneet (531) (560) (345) (688) (2124) 

Johtamisoppl 31 20 15 20 88 
Taktll<ka 38 74 72 130 314 
Kasvatus- ja 
opatuaoppi 132 120 rr, 140 459 
Maasotaoppl 156 257 88 333 614 
Merisotaoppi 4 - 2 - 6 
llmaaotaoppl 5 - 2 - 7 
Suojelu- Ja 
l6loppl 8 - 2 - 10 
Huolto-oppi 10 13 15 - 38 
Hallinto 70 - 45 10 125 
Sotaleknllkka 18 26 10 10 64 
Uikuntakasva 
tua 59 50 47 45 201 

Kursslaineet (243) (10) (271) (20) (544) 

TLr,aJlisuua-
potltllkka 10 - 6 - 16 
Hifltoria 10 - 5 - 15 
Malematiil<ka 45 10 81 10 126 
Fysiikka 20 - 23 - 43 
Tietotekniikka 20 - 10 10 40 
Vieras kieli 52 - 82 - 114 
Åkllnklell 34 - 42 - 76 
2. kotimainen 
kieli 52 - 82 - 114 

Yht- n4 570 616 706 2668 
1344 1324 

KUVA 3. Kiväärilinjan oppiaineet ja 
niiden tuntijako 

Sotilasammatillisen oppisisällön li
~Kksi myös yleissivistävien aineiden 
1,petus on uusittu Ammattikasvatushal
lituksen antamien ohjeiden mukaiseksi. 

tena oppiaineena kurssilla on tieto-
1 iikka, jonka opetusta varten Pääl-
1 töopistolle on perustettu ATK-luok-
1,.a. 

Kielten ja matematiikan opetuksen 
tisältö painottuu nykyistä huomattavas-
11 enemmän sotilasammatin tarpeita 

taavaksi. Vuoden 1988 aikana Pääl
stöopiston lehtorit ovat laatineet ai

eistaan tarvittavat opetuspaketit ja uu
distetut opintomonisteet. 

3. Pääsyvaatimukset koulutukseen 
sekä jatko-opintomahdollisuudet 

Oppilaaksi Päällystöopistoon voidaan 
yväksyä hakija, joka on 
alle 26 vuotias 
suorittanut ylioppilastutkinnon tai 
lukion oppimäärän taikka vähintään 
kouluasteen ammatillisen tutkinnon 
saanut reservin upseerin tai aliupsee
rin koulutuksen ja 
ruumiinrakenteensa ja terveytensä 
sekä elämäntapojensa puolesta toi
miupseerin virkaan sopiva. 
Pääesikunta voi erityisistä syistä 

myöntää poikkeuksia 1-2 kohdan vaa
limuksista. 

Oppilaat valitaan peruskoulutukseen 
liäesikunnan määräämän oppilasva-

1 . tamenettelyn perusteella, johon kuu
ltu mm. psykologinen soveltuvuustut
llJrms ja hakijan on saavutettava ky
teisenä vuonna vähintään kuntoluokka 
hyvä eli juostava 12 minuutissa 2600 
m. 

Peruskurssia edeltävä harjoitteluvai
he joukko-osastossa (va-palvelus) ei 
le pakollinen oppilaaksi esitettävälle. 
ällöin koulutukseen hakeutuminen 

tapahtuu sen joukko-osaston kautta, jon
ka hakija toivoo tulevaksi palveluspai
kakseen. Kyseiset hakijat sisällytetään 
asianomaisen joukko-osaston esityk
siin puoltojärjestyksineen ja heidät ote
taan huomioon joukko-osaston virka
kiintiöissä. 

Kelpoisuusehdoissa mainitulla kou
luasteen ammatillisella tutkinnolla tar
koitetaan uudistettua keskiasteen am
matillista koulutusta, joka peruskoulu
pohjaisena käsittää vähintään 2 vuoden 
opinnot jollakin perus- tai erillisellä 
opintolinjalla. Siirtymävaiheessa voi
daan oppilaaksi hyväksyä hakija, joka 
on suorittanut muunkin kouluasteen 
ammatillisen tutkinnon, mikäli koulu
tusaika on vähintään 2 v ja opetukseen 
on sisältynyt peruskurssilla opiskelta
via yleissivistäviä aineita (äidinkieli, 
toinen kotimainen kieli, 1. vieras kieli 
ja matemaattiset aineet) ja oppilaalla 
katsotaan sen perusteella olevan edelly
tykset suoriutua peruskurssia opinnois
ta. 

Keskeisimmät muutokset kelpoisuu
sehdoissa ovat koulupohjavaatimuksen 
kohoaminen sekä kurssinsa aloittavien 
ikävaatimuksen laskeminen 30:sta 
26:een vuoteen. 

Myöhemmin palvelusuralla järjeste
tään toimiupseereille jatko- ja täyden
nyskoulutuksena kursseja, joiden on 
suunniteltu alkavan ensi vuosikymme
nen loppuvuosina. Niiden yksityiskoh
tainen suunnittelu on vasta alkamassa. 

Toimiupseerin uusittu virkatutkinto 
antaa kelpoisuuden kaikille oman alan 
korkeakouluopintoihin (kadettikoulu) 
ja asetuksen 275/84 (opistoasteen tut
kintojen niveltämisestä korkeakoulu
opintoihin) mukaisesti myös erikseen 
säädettäviin muihin korkeakouluihin. 
Ne ylioppilastutkinnon suorittaneet 
opiskelijat, joilta puuttuu RUK:n tut
kinto, saavat kelpoisuuden pyrkiä Ka
dettikouluun I vuosikurssin yhteiskou-
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lutusvaiheen jälkeen samoin perustein 
kuin RUK:n suorittaneet ylioppilaat. 

Päätäntä 

Nykyisen toimiupseerikoulutuksen 
muutos opistoupseerikoulutukseksi on 
toteutunut peruskoulutuksen osalta run
saan kymmenen vuotta kestäneen suun
nitteluvaiheen jälkeen. Suunnittelussa 
on otettu huomioon sekä yhteiskunnan 

opetussektorilla että puolustusvoimissa 
tapahtunut kehitys tavoitteena koulut
taa päteviä opistoupseereita 2000-lu
vun puolustusvoimille. 

Keskeisiä muutoksia ovat koulutuk
seen hakeutuvien koulupohjavaatimus
ten kohoaminen ja yhtenäinen 2 1/2 
vuotta kestävä opistotasoinen perus
koulutus, joka antaa riittävät lähtökoh
dat uusille opistoupseereille heidän tu
levissa tehtävissään. 

MUUTOT KANTAHENKILÖKUNNALLE 
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verstiluutnantti 
Majuri 

Aulis Leinonen 
Risto Muurman 

JALKAVÄEN OHJESÄÄNNÖT 

verstiluutnatti Aulis Leinonen palve
lee toimistoesiupseerina Pääesikunnan 
11, kaväkitoimistossa. Aikaisemmin hän 
on palvellut koulutus- ja järjestelytoi-

iston päällikkönä, kadettikomppa
n n päällikkönä ja -varapäällikkönä Ka
d ttikoulussa sekä aliupseerikoulun 

htajana, komppanian päällikkönä ja 
etusupseerina Rannikkojääkäripa

l Jjoonassa. 

Majuri Risto Muurman palvelee toimis
oesiupseerina Pääesikunnan jalkavä
itoimistossa. Aikaisemmin hän on pal

vellut opetusupseerina Taistelukoulus
sa, komppanian päällikkönä, varapääl
likkönä ja opetusupseerina Kymen Jää-

·ripata/joonassa sekä opetusupseeri
na Karjalan Prikaatissa. 
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1. Yleistä 

Jalkaväen ohjesääntöala elää jalkaväen 
muun kehittämisen mukana. Tavoittee
na on ollut saattaa ohjesäännöt' > ja op
paat2> tasolle, joka mahdollistaa 1990-
luvun vaatimukset täyttävän sotakel
poisen joukon kouluttamisen ja tehok
kaan taistelutoiminnan. 

Tällä hetkellä voimassa olevia ohje
sääntöjä tai oppaita on yhteensä 15 kpl, 
joista on 

1 kpl 1950-luvulta 
5 kpl 1960-luvulta 
2 kpl 1970-luvulta 
7 kpl 1980-luvulta. 
On selvää, että 50- ja 60-lukujen oh

jesäännöt ovat täysin vanhentuneita 
taktiikan ja taistelutekniikan osalta. 
Kyseiset ohjesäännöt on säilytetty lä
hinnä aseen käsittelyä (PstO I ja II) sil
mällä pitäen. 

2. Ohjesääntöjen laatiminen 

Uudet organisaatiot ja uusi sotavarustus 
sekä näiden mukanaan tuoma uusi tak
tiikka ovat aiheuttaneet 1980-luvulla 
sen, että jalkaväen koko ohjesäännöstö 
on uusittavanaja täydennettävänä. Var
sinainen laajamittainen kirjoitustyö 
käynnistyi v. 1985 kuvan 1 laatimispe
riaatteiden mukaisesti. 

Oppaiden valmistuminen kestää 2-3 
vuotta ja ohjesääntöjen 3-4 vuotta, jos 
ne käsitellään vielä puolustusvoimien 
ohjesääntötoimikunnassa. V. 1988 teh
dyllä päätöksellä jalkaväen ohjesäännöt 

1) Ohjesäännöt ovat puolustusvoimien toiminto
ja käsitteleviä pysyväisluontoisia kirjoja, jois
sa määrätään eri asioiden suoritusperiaatteet 
ja tavat. 

2) Ohjeet ja oppaat ovat ohjesääntöjen ohella 
käytettäviä yksityiskohtaisia menettelytapoja 
esitteleviä kirjoja. 
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laaditaan oppaiksi Jalkaväen taiste
luohjesääntö I (JvOI) lukuunottamatta. 
Tämä nopeuttaa käsittelyä ja tekee tar
kistamisen ja uusimisen joustavam
maksi. 

Kirjoittajakokouksilla ja välitarkis
tuksilla on pyritty tukemaan kirjoittajaa 
ja ohjaamaan työtä oikeaan suuntaan 
turhan työn välttämiseksi. Lisäksi kir
joittajan tulee saada taustatukea työpai
kaltaan muodostetusta asiantuntijaryh-
mästä. · 

Oikeat kirjoittajavalinnat ja kirjoi
tustyön ohjaaminen ovat osaltaan vai
kuttaneet käsikirjoitusten tason kohoa
miseen. Tämä puolestaan nopeuttaa kä
sittelyä. 

Oppaiden saamiseksi nopeasti hyö
tykäyttöön on niitä viime vuosina lähe
tetty joukoille kokeilukäyttöönjalkavä
en ohjesääntötoimikunnan käsittelemi
nä luonnoksina (esim. PstohjJO III, JvO 
I) tai eräissä tapauksissa jopa käsikirjoi
tuksina. Tällöin käyttäjien kokemukset 
saadaan vielä otetuiksi huomioon en
nen ohjesääntöjen tai oppaiden lopullis
ta painamista. Vuosien 1988 ja 1989 
vaihtuessa kokeilukäytössä oli viisi (5) 
ohjesääntöluonnosta ja v. 1989 jaetaan 
vielä kuusi (6) lisää. Menettely lisää 
jonkin verran painokustannuksia, mutta 
saavutettu hyöty korvaa nämä. Menet
telytapaa tullaan jatkamaan. 

Jalkaväen ohjesääntötoimikunnan 
kokoonpano on ollut yleensä 
- jalkaväen tarkastaja - puheenjohtaja 

toimistoesiupseeri/jvtsto - sihteeri 
ohjesäännön kirjoittaja - jäsen 
2-3 asiantuntijaa - jäseniä. 
Kirjoittajat ja jäsenet on yleensä va-

littu jalkaväkikoulutusta antavista soti
lasopetuslaitoksista. Tämä luonnolli
sesti rasittaa kyseistä laitosta, mutta an
taa samalla opetuksen valmisteluun 
alan viimeisintä tietoa. 

Viime vuosina käsittelyn painopiste 
on ollut jalkaväen yleisissä ja panssa-

UUS I J ASE -----., 
· ORG ----. 

DOKTRIINI ____,. 
TARVE 

Toukokuu 
Herreekuu 

3 kk:tta 

T 

6 - 12 kk:tta 

..1. 

MAHO. LUONNOkSENA 
KÄYTTÄJILLE 
- lausuntopyynnöt 

ml aaelajit j• 
toirnialat 

------

KIRJOITTAJA
KOKOUS 

YKSITYISKOHTAISEN 
JÄSENTELYN KÄSIT
TELY JVOTMK:SSA 

IURJOITTAMINEN JA 
TYÖN VÄLITARXISTUS 

- yleensa p8.3.luvutta1n 

- kuvien, piirrosten ja 
liitteiden periaat
teet voivat olla 
luonnoksina 

- joko toimikunta- tai 
seminaari ty6skente
lyna 

- kirjoittejakokou11 

KÄSIKIRJOITUS 
JVOTMK:LLE 

KÄSIKIRJO I TUKSEN 
KÄSITTELY JVOTMK: SSA 

6 - 12 kk:tta 

ESITTELY 
PVOTMK: LL E 

2 - J V 

~-----------.;.. 

3 kk:tta 

KUVA 1. Jalkaväen ohjesääntöjen Iaatimisperiaate 

JVOTMK 

JVOTHK 
KIRJOITTAJAT 

- työsuunnitelma 
- l ukujen plUlpii r te i-

KIRJOITTAJA 

ASIANTl TIJA
RY HMÄ 

nen sisält ö jne 

r- - -- -, 
, - ~;~!~~:!!!::I- 1 
1 sut J 
L _____ J 

KIRJOitfAJA 

ASIANTUNTIJARYHJi<X 

OIKEELLISUUS 

Puhtaakaikirjoi tettuna 
ja -piirrettynä 
- KIRJOITUSPALKKIO 

LUOVUTUS 
PVOTMK:LLE 

6 - 12 kk:tta 

3 kk:tta 

3 - 4 V 
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rintorjunta-ala n ohjesäännöissä ja op
a panssarialan oppaiden 
teettämään Panssaripri

sti töitä. 

paissa. Jatkoss 
käsittely tulee 
kaatilla runsaa 

On tärkeää, että saman alan eri ohje
ttajat ovat kiinteässä yhsääntöjen kirjoi 

teistoiminnass a keskenään. Juuri tätä 
uttamaan kirjoittajako
ohjesääntötoimikuntaa 

pyritään edesa 
kouksilla sekä 
valittaessa. 

Kaikkia asio ita ei voida, eikä ole tar
koituksenmuk 
sessa ohjesään 

aista tuoda esille jokai
nössä. Periaatteena on 
aväen taisteluohjesään
JvO III) tuodaan esille 
at yleiset puitteet kysei
n tason mukaisesti. Täi

ollut, että jalk 
nöissä (JvO 1-
kaikkia koskev 
sen ohjesäännö 
laisia ovat mm. taistelun luonne, johta

steluun liittyvät toimin
ustelu ja tilannetiedot, 
ojaaminen sekä aselaji-

minen sekä tai 
nat kuten tied 
kosketus ja su 

toiminnot. Koulutushaaran (pst, ps, 
krh) oppaissa sen sijaan keskitytään en
sisijaisesti toimialan erityispiirteisiin. 

Suurimpia ongelmia on ollut kirjoit
tajan irroittaminen kirjoitustehtävään. 
Tämä on viivästyttänyt esimerkiksi 
panssarialan ohjesääntöjen valmistu
mista useilla vuosilla. Työn onnistumi
sen kannalta on selkeintä irroittaa kir
joittaja päätoimisesti kyseiseen tehtä
vään puoleksi - yhdeksi vuodeksi. 

Kaikesta huolimatta lähivuosina val
mistuu mittava määrä jalkaväelle uusia 
ohjesääntöjä ja oppaita kuvan 2 mukai
sesti. 

On täysi syy uskoa, että asetettu ta
voite saavutetaan ja jalkaväellä on ajan 
tasalla oleva alla olevan taulukon mu
kainen ohjesäännöstö vuoteen 1993 
mennessä. 

JK 
Lu 

Opas 
annos JALKAVAEN OHJESAANTOTILANTEEN 

Ps 
Lu 

L 
K 

--
p 
K 

tJOpas 
annos 

ähltstOpas 
aslklrJ 

sPOpas 
äS1klrJ 

KEHITTYMINEN VV 1988 - 1993 

- - - - - - - -··t:-------r-------, 
p 
K 

-
p 
K 

- -
p 
K 

PstohJO III 1 R 
Luonnos L 

JvO I p 
Luonnos L 

JvO III 
Luonnos p 

1988 

KUVA 2. Arvio 

90 

svKOpas 
äslklrJ 

sJ KOpas 
äS1klrJ 

stohKOpas 
äslklrJ 

JohtOpas 
uonnos 

stKOpas 
uonnos 

s tohJ JOpas 

1989 

KrtiOpas I 
KåslklrJ LahltstOpas 

---------
KrhO~as II 
Käsi lrJ PsJääkJOpas 
-------- --
PstJOpas PsPOpas 

PstKOpas PsvKOpas 

JKOpas PsJKOpas 

JvO I PstohJKOpas 

1990 1991 

jalkaväen oppaiden valmistumisesta 

KrhOpas II 

KrhOpas 

RJohtOpas 

JääkJO~as 
(JvO I Il 

1992 

TalstOpas 
käslklrJ 

KvAseOpas 

1993 

3. Esimerkkejä jalkaväen 
taisteluohjesäännöistä 

3.1. Jalkaväen taisteluohjesääntö 
111 (JvO 111) - Luonnos 

äsikirjoitus, joka käsitteli kivääri
oukkueen ja -ryhmän taistelua, laadit

tiin Reserviupseerikoulussa v. 1985 
irkatyönä. Jalkaväen ohjesääntötoimi

kunta käsitteli työn em. perustein v. 
1986. Puolustusvoimien ohjesääntötoi
mikunta korjasi luonnoksen v. 1987 or-

anisaatio 90:n jääkärijoukkueen toi
mintaa käsitteleväksi. Samalla poistet
tiin ryhmää kosketteleva osuus ja Pääl
lystöopistolle annettiin tehtäväksi laatia 

yhmänjohtajan opas. 
Ohjesäännössä keskitytään jääkäri

oukkueen johtamiseen ja taisteluun. 
en periaatteet soveltuvat myös muiden 

JOukkueiden johtamiseen. 
JvO III:ssa ei käsitellä joukkueen sis

itoimintaa eikä asutuskeskustaistelua, 
koska ne on esitetty yksityiskohtaisesti 

yseisten toimialojen oppaissa (Sissit
opas, AsutktstOpas II). Ohjesääntöä 

ydentävät lisäksi Taistelijan opas, 

Tiedusteluopas sekä Pst- ja Ps-alan vas
taavat oppaat. 

Jäsentelyltään JvO III on yhdenmu
kainen jalkaväen muiden taisteluohje
sääntöjen kanssa keskittyen toimin
noissa joukkueenjohtajan näkökul
maan. 

Uuden sotavarustuksen (telakuorma
autot, kuljetuspanssarivaunut) liikku
vuuteen mukanaan tuomat erityispiir
teet tulevat esille varsinkin marsseja 
käsiteltäessä. Nyt on mahdollista suun
nata joukko ajoneuvoin maastoitse sekä 
talvella että kesällä, eikä vesistökään 
ole este. 

Joukkueen uudet panssarintorjunta
aseet (raskaat kertasingot) ovat tuoneet 
mukanaan uutta ajattelua panssarintor
juntaan. Periaatteena on, että hyvä kou
lutus ja tehokas ase takaavat tuhotun 
panssarivaunun yhdellä laukauksella. 

Etenemismuodoista on poistettu käs
kynantomuoto, koska se opetti vaaralli
seen joukkueen kokoamiseen taistelu ti
lanteessa yhden kranaatin vaikutusalu
eelle. 

Puolustus-luvun käsittelyn lähtökoh
daksi on otettu tavanomainen tilanne, 

KUVA 3. Vihollisen hyökkäys taisteluhelikoptereiden tukemana 
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jossa tiedustelu- ja valmisteluosasto on 
tullut etukäteen tukikohta-alueelle. Tä
män jälkeen asiaa käsitellään jouk
kueenjohtajan kannalta vaiheittain seu
raavina asiakokonaisuuksina 
- siirtyminen tukikohtaan ja ryhmitty

minen 
- puolustusvalmiuden kehittäminen 

(ml tarkastuskierrokset) 
- pimeätoiminnan valmistelut ja 
- puolustustaistelu. , __.--

--- ( ,;, j 

~
\~-f ~' 
~). //' [·; '· 

/ ~ 
,·/,- '\ 

~·""' 
, ..... 

Erikoistapaukset on käsitelty alalu
vuissa tai ohjesäännön viimeisessä lu
vussa kuten maahanlaskun torjunta ja 
puolustus vesistön rannalla. 

Aiemmassa ohjesäännössä ollut pe
rustaistelumenetelmä puolustuksessa 
on poistettu, koska sitä noudatettiin lii
an kaavamaisesti ja unohdettiin tilan
teen, maaston ja olosuhteiden vaikutus 
puolustukseen ryhmityttäessä. 

\ ----{#='-1· ~ --_ ;;e ·. 
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KUVA 4. Joukkueen ryhmitysvaihtoehtoja puolustuksessa 

Hyökkäys-luvun käsittelyn lähtö- - taistelu vihollisen ryhmityksessä se-
kohdaksi on vastaavasti otettu tavano- kä 
mainen tilanne, jossa jääkärijoukkue - toiminta tavoitteessa. 
hyökkää lähtöalueelta komppanian osa- Lisäksi tuodaan esille hyökkäys pi-
na. Asiaa käsitellään joukkueenjohta- meällä ja talvella sekä erityispiirteinä 
jan näkökulmasta seuraavina asiakoko- joukkue kärkenä ja iskuosastona. Vii-
naisuuksina meisessä luvussa käsitellään ylläkköön 
- eteneminen lähtöasemaan ja toimen- kuuluvana hyökkäys väijytyksestä. 

piteet lähtöasemassa Perustaistelumenetelmä hyökkäyk-
- isku vihollisen ryhmitykseen sessä on poistettu samoin perustein 

kuin puolustuksessakin. 
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G) Käsky 1. R:n johtajalle 
Ryhmä Terä syöksyen kumpareelle 
tulitukeen. Kivi ja Kallio tukevat! 

Huutoketjuna 2. ja 3.R:lle 
Terä syöksyy - muut tuk@vat 
HUOMIO - TULTA! 

-TjR 

~ Merkki 2.R:lle syöksymisestä muiden 
tasalle 

@ Käsky 2.R:n johtajalle 
Ryhmä Kivi tukee, väliraja 
taimikon reuna . Liityt mu
kaan kun ryhmä Kallio on 
taimikon toisessa päässä . 

Käsky 3.R:n johtajalle 
Ryhmä Kallio syöksyen 
ryhmä Terän tasalle män
nikön kautta. Väliraja 
taimikon reuna MARS -
MARS! 

-TjR 

® Huutoketjulla 
Ryhmä Terä tukee - ryhmät 
Kivi ja Kallio syöksyen har
Janteelle MARS - MARS! 

KUVA 5. Esimerkki joukkueenjohtajan toimenpiteistä ja komennoista edettäessä tuli
taistelussa 
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Viimeisessä luvussa - Joukkueen 
muita toimintoja käsitellään 
- joukkueen toiminta komppanian vii

vytyksessä 
taistelupartion toiminta 
yhteistoiminta panssarivaunujen 

,--~~~~~-~ 
TORJUU, TUKEE TULELLAAN 
JA SIIRTÄÄ TULTAAN 
ETENEMISEN MUKAAN 

ETENEMISTASA ILMAISTAAN 
ESIM MERKKISAVUILLA, VALO
PISTOOLILLA, VALOJUOVA
PATRUUNOILLA TAI TAISTELU
TUNNUKSELLA 

TÄHYSTÄÄ 
VIHOLLISTA 

TULENJOHTOVASTUU SIIRTYY 
HYÖKKÄÄVÄLLE JOUKKUEELLE 
LÄHTÖASEMASSA 

T 
1 r, 

1 1 
11 .. 
~ 
11 
11 .. 

kanssa sekä 
taistelu saarrettuna ja murtautuminen 
saarroksista. 
Ohjesäännössä on lisäksi kymmenen 

liitettä. 

1 

~s ... 
11 
11 ,, 

' -r .~ ~ 
tl:l 

"\J TÄHYSTEISELLÄ 

L TULELLA ESTETÄÄN 
LISÄVOIMIEN TULO 

~ JA TARVITTAESSA 
SUOJAT AAN OMIEN 

• LISÄVOIMIEN TULO 

HYÖKKÄÄ TULIVALMISTELUN 
TURVIN SEKÄ TULTA JA 
LIIKETTÄ KÄYTTÄEN 

JOUKKUE KÄTKEYTYNEENÄ 
HYÖKKÄYSTÄ VARTEN 

KUVA 6. Esimerkki joukkueen ylläköstä hyökkäyksenä väijytyksestä 

3.2. Jalkaväen taisteluohjesääntö I 
(JvO 1) - Luonnos 

Käsikirjoitus, joka käsitteli kivääri- ja 
jääkäripataljoonan taistelua, laadittiin 
Taistelukoulussa v. 1986. Hyvän poh
jan kirjoitustyölle antoivat varsinkin 
Taistelukoulun pitämät kymmenen re
serviläispataljoonan kertausharjoitusta, 
joista osa oli samalla kokeiluharjoituk
sia. Käsikirjoitus selkeytti pataljoonan 
johtamista ja pelkisti työskentelytapo
ja, mutta painottui kuitenkin liikaa ki-
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vääripataljoonan toimintaan. Käsikir
joituksen valmistuessa kokemukset jää
käripataljoonan, varsinkin kuljetus
panssarivaunuilla varustettujen, taktii
kasta ja taistelutekniikasta olivat kui
tenkin hajanaisia ja käsikirjoitus tältä 
osin jäi puutteelliseksi. Pataljoonan 
taktiikan asiantuntijoista ei ollut puutet
ta. Kirjoittajaa tuettiin - vaikkakaan ku
kaan ei tietänyt tarkkaa suuntaa. 

Jalkaväen tarkastajan johdolla jalka
väkitoimistossa laadittiin vuoden 1987 
alkupuolella taktillinen ohje telakuor-

tna-autoilla varustetun jääkäripataljoo
nan käytöstä. Tällöin vasta toden teolla 
alkoivat hahmottua jääkäripataljoonan 

yttömahdollisuudet ja -periaatteet. 
hdinta keskittyi ymmärrettävästi kui

tenkin jääkäripatal joonaan, joka oli va
rustettu telakuorrna-autoilla. Niiden 
äytöstähän oli jo vuosien kokemus. 
uljetuspanssarivaunuilla varustettuja 

däkäripataljooniakaan ei unohdettu ja 
okemuksia niistä kirjattiin eri sotahar
ituksista. Vastaavaa taktillista ohjetta 

ei kuitenkaan jalkaväkitoimistossa eh
ditty tehdä eikä lopulta katsottu enää 
arpeelliseksikaan, sillä alkuperäistä 

· ikirjoitusta alettiin korjata koske
aan kaikenlaisia jääkäripataljoonia. 
Käsikirjoitusta luettaessa jalkaväen 

hjesääntötoimikunnalla oli siten käy
tettävissä tukenaan yksi taktillinen oh
e, puolustusvoimien ohjesääntötoimi-

nnan lukema jääkärijoukkueen tais
telua käsittelevä luonnos ja uusia koke
muksia eri harjoituksista. Käsittelyn ai
kana jääkärikomppanian oppaan kir
joittaja sai samalla perusteita omalle 
työlleen. Puutteena oli kuitenkin se, että 
ääkäriprikaatin taisteluohjetta ei ollut 
äytettävissä. Puuhun kiivettiin, mutta 
·ten päin. 
Käsikirjoitus luettiin ja korjattiin jal

kaväen ohjesääntötoimikunnassa vuo
den 1987 aikana ja se luovutettiin luon
noksena pääesikunnan ohjesääntötoi
mistolle. Keväällä 1988 luonnoksesta 
otettiin 1000 kappaleen mustavalkoi
nen painos kokoon A4 ja se jaettiin elo
kuun aikana joukoille kokeilukäyttöön. 

ällöinjo todettiin luonnoksessa tarkis
starpeita mutta niitä ei katsottu enää 

arpeellisiksi korjata. Luonnos piti saa
da nopeasti varsinkin elokuussa alka
neen jalkaväen kapteenikurssin käyt
töön. Näin luonnoksessa jäi ottamatta 
huomioon mm. Tuisku-harjoituksen 
okemukset. 

Ohjesäännön luonnos on kirjoitettu 

nyt voimassa olevien pataljoonan or
ganisaatioiden ja niiden sotavarustuk
sen hengessä; se, mitä on eikä sitä, mitä 
pitäisi olla. Esitetty taktiikka ja taistelu
tekniikka mahdollistavat pienet organi
saatioerot ja jatkossa myös organisaa
tiotarkistukset. Luonnoksen johdan
nossa on painotettu sitä, että kuvissa ja 
liitteissä esitettyjä esimerkkejä on so
vellettava aina kuhunkin tilanteeseen 
erikseen. Johtajilta eri tasoilla vaadi
taan omaa järjen käyttöä. Ohjesääntö 
antaa vain alustuksen asiaan. 

Komentajan johtamat päälliköt ovat 
useimmiten reserviläisiä. Johtamisen 
on oltava siten komentajakeskeistä. 
Tällöin pataljoonan komentaja johtaa 
myös aselaji- ja toimialasuunnittelua 
kysymällä tarvittaessa asiantuntijoil
taan tuekseen yksityiskohtia asioista. 
Eri aselajijohtajien pitämät esittelyt 
kuuluvat ylempien esikuntien johtamis
tyyliin. Siirtyminen uuteen organisaati
oon ei ole helpottanut pataljoonan joh
tamista, sillä joukon on pystyttävä en
tistä nopeammin vastaamaan vihollisen 
toimintaan. Nyt on kuitenkin käytettä
vissä työväline,joka antaa pätevälle ko
mentajalle mahdollisuuden toimia suo
jassa ja olla aktiivinen. Johtamisessa on 
painotettu toiminnan ennakointia ja 
ajoissa annettuja käskyjä. On korostettu 
myös jatkuvaa taisteluvalmiutta ja -kel
poisuutta. Sotaharjoituksista tutuista ti
lanteista, joissa taistelijat lyhyen taiste
luvaiheen jälkeen menevät takaisin telt
toihinsa laiminlyöden mm. asemien 
kunnostamisen ja taistelusuunnitelman 
tarkentamisen harjoitteluineen, on 
päästävä irti. 

Pataljoonan johtaminen on kompli
soitua sillä varamme eivät salli liikku
vuudeltaan ja tulivoimaltaan parhaan 
organisaation rakentamista. Patal joo
nien erilainen liikkuvuus pudottaa ar
vosanan kokoonpanon toimivuudesta 
hyvään. 
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KUVA 7. Pataljoonan komentajan johtamistoiminta. 
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Luonnoksessa on painotettu jääkäri
ataljoonan liikkuvuutta sekä tiellä että 

maastossa. Kokoonpano mahdollistaa 
liikkeen hajauttamisen joko eri reiteille 
ksiköittäin tai samalle reitille porrasta

en yksiköt aikavälein. Varsinkin tela
uorma-autoilla varustetun jääkäripa
ljoonan komentaja pystyy käyttä
ään joukkoyksikköään tehokkaasti 

ääkäriprikaatin tykistön kantaman ra-
issa. Kuljetuspanssarivaunuilla va

rustetun jääkäripataljoonan komentajan 
taktisia ratkaisuja säätelee käytettävissä 
c)leva tiestö. Tällöin voidaan kuitenkin 
yödyntää ajoneuvojen suurta tieno
eutta ja niiden kevyen panssaroinnin 

joamaa suojaa. Kaikessa liikkeen 
unnittelussa on korostettu etenemis

reittien tiedustelun ja valmistelun mer-
1· ystä. 
Esimerkin johtamisen ongelmista 

antaa kranaatinheitinyksikön siirtämi
nen maastoitse, sillä yksiköltä puuttu
vat telakuorma-autot. - Mistä telakuor
tna-autot otetaan, paljonko tarvitaan ja 

LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ PUHTAASTI 

LAPPEENRANNAN 
LÄMPÖVOIMA OY 

MERTANIEMI 

Jalkaväen vuosikirja 1989 

miten kauan, mihin s1J01tetaan niissä 
aiemmin ollut materiaali ja miten liik
kuu joukko, jolta telakuorma-autot on 
otettu. Luonnos ei ota tarkoituksella 
kantaa kaikkiin kysymyksiin, sillä jo
kainen ongelmatilanne on erilainen ja 
vaatii omaa ratkaisua. 

Kevään 1989 aikana luonnoksesta 
saadaan käyttäjien lausunnot. Samoin 
on käytettävissä jääkäriprikaatin tak
tiikkaa ja koulutusta käsittelevä koulu
tuspäällikön ohje, jääkäriprikaatin tais
teluohjeen käsikirjoitus, jääkärikomp
panian oppaan luonnos ja uusia koke
muksia eri harjoituksista. Vuoden 1989 
aikana Jalkaväen taisteluohjesääntö I 
saa taas uuden, tarkistetun ja entistä pa
remman muodon ja sisällön. Ohjesään
nön käyttäjien on tällöinkin muistettava 
vastuunsa ja oikeutensa jalkaväen kehi
tystyössä, sillä tällöin on jo runsaasti 
kokemusta erilaisten jääkäripataljoo
nien käytöstä. Uudet kirjoittajat saavat 
jälleen tukea asiantuntijoilta - nyt jo 
suunta tiedetään. 

HUIPULLA 
Lapua menestyi erinomaisesti vuoden 1987 kilpailuissa. Pistooli
ammunnassa Lapua .32 S & W Long Wadcutter oli ylivoimainen. 
Patruunalla V!litettiin kaikki arvokilpailul Uusi .22 tuoteperhe te • 
läpilyönnin. Pistol King-patruunalla saavutettiin kaksi virallista 
maailmanennätystä. Menestys jatkui muissakin kilpakalibereissa. 
Ja metsästys - siinä uusi suosikki on nyt teholuoti Lapua Mega. 

v!iu LAI!IBl!l KY 
- Maakuntakatu 23 • Rovaniemi -
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ARAIKKADY 
Tavaststjernankatu 11 
00250 Helsinki 
Puh. (90) 413344 
Telex 122594 rihel sf 
Telefax (90) 417465 

Maj uri Pekka Hämäläinen 

PANSSARINTORJUNNAN NYKYTILASTA JA 
KEHITYSNÄKYMISTÄ 

ajuri Hämäläinen palvelee Pääesi
unnassa toimistoesiupseerina. Aikai

remmin hän on palvellut komppanian 
/ "ällikkönä, varapää/likkönä, opetus
rpseerina ja toimistopäällikkönä Kaar

tin Pataljoonassa. 

1~ ssarintorjunta elää murrosvaihetta. 
' lpai lussa panssarintorjunnan ja pans-
. nsuojan kesken panssarisuoja on 

osin saavuttanut panssarintorjunnan 
etumatkan. Panssarisuojaa on kehitetty 
niin, etteivät käytetyt panssaritorjunta
aseet ole aina tehokkaita. Tämän lisäksi 

nssaroitujen maalien lukumäärä on 
asvanut. Niitä on sekä maassa että il

massa. Rynnäköintiin ja tukitulitehtä
viin tarkoitettujen lentokoneiden ja he
i optereiden arat kohdat on suojattu 
anssarilla. Uusia haasteita panssarin
rjunnalle asettavat myös panssaroitu

Jen maalien lisääntynyt taistelukestä
Y.J.JS, entistä parempi liikkuvuus ja pi-
1 , toimintakyky. 

usien taistelupanssarivaunujen 

suojaa on parannettu komposiitti- ja 
kerrospanssareilla. Vanhojen taistelu
panssarivaunujen suojaa on parannettu 
aktiivipanssareilla tai lisäpanssareilla. 
Kevyesti panssaroitujen ajoneuvojen 
suojaa on parannettu lisäpanssarein. 
Lentokoneissa ja helikoptereissa käyte
tään kerrospanssareita. Lisäksi henki
löstö usein on suojattu suojaliivein. 
Taistelukestävyyttä on parannettu inte
groidulla panssaroinnilla. Tämä tar
koittaa sitä, että kaikki mahdollinen, 
kuten moottori, polttoainesäiliöt ja tar
vikelaatikot on käytetty suojaamaan 
panssaroinnin lisäksi. 

Komposiitti- ja kerrospanssarit anta
vat kahdesta kolmeen kertaan parem
man suojan onteloammuksia ja 20-30 

Maanpuol ustuskorkeakoulw9 
Kurssikirjasto 



UUSIA PANSSAREITA 

1. Komposiittipanssari 

2. Kerrospanssarelta 

Teräs Teräs 
Laslkuitu
lamlnaatti 

Suoja verrattuna teräspanssariin 

- 2-3 kertainen suoja onteloammuksia vastaan 
- 20-30 % parempi suoja lskuammuksia vastaan 

% paremmansuojan iskuammuksia vas
taan kuin samanpainoinen panssarite
räs. Lisäpanssarien tarkoituksena on rä
jäyttää ontelopanokset niin etäällä, että 
läpäisy jää pieneksi tai suunnata isku
ammusten liike niin, etteivät ne läpäise 
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panssaria. Aktiivipanssareiden kehitys 
on ollut nopeata. Nyt otetaan käyttöön 
jo III-polven aktiivipanssareita. Nykyi
set aktiivipanssarit ovat räjähdysaineel
la kiihdytettyjä metallilevyjä, jotka 
syövät ontelopanoksen suihkua. III-

polven aktiivipanssarissa on kaksi le
vyä, II-polven aktiivipanssarissa yksi ja 

polven aktiivipanssarit olivat räjähdys-
· nepanoksia, jotka rikkoivat ontelo-

panoksen suihkun. Uusimmat aktiivi
panssarit pienentävät ontelopanoksen 
tunkeutumista panssariin iskukulmasta 
riippuen noin 15-60 %. 

AKTIIVIPANSSAREIT A 

1-sukupolvi 

Räjähdys- Eriste Panssari 
alnepanos 

n-sukupolvi 

ontelopanos ---, 

- Räjähdyspanos hajoittaa 
ontelopanoksen suihkun 

Yksi levy kuluttaa 
ontelopanoksen suihkua 
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Panssaroiduista maaleista on arviolta 
75 % kevyesti panssaroituja ajoneuvoja 
ja loput taistelupanssarivaunuja. Kevy
esti panssaroitujen ajoneuvojen tuhoa
miseksi vaaditaan yleensä 30-50 milli
metrin läpäisy. Tähän riittävät varsin 
vaatimattomatkin panssarintorjunta-

. aseet. Nykyisin käytössä olevien taiste
lupanssarivaunujen tuhoaminen edestä 
edellyttää ontelopanokselta 600-700 
millimetrin ja iskuammukselta 450-
600 millimetrin läpäisyä. Sivuilta tuho
amiseen vaaditaan ontelopanokselta 
150-200 millimetrin ja iskuammuksel
ta 100-150 millimetrin läpäisy. Erot 
komposiittipanssarien laadussa, aktii-

vipanssari ja erilaiset suojukset tai lisä 
panssarit pienentävät läpäisyä merkitt!l 
västi. 

Panssarisuojaa on kehitetty lähinnU 
ontelopanoksia vastaan. Jatkossa kehi 
tystyössä otettaneen huomioon suoJa 
myös nuoliammuksia vastaan. Moder 
nisoiduissa ja uusissa panssaroiduiss11 
ajoneuvoissa suojaa voidaan optimoidu 
uhkakuvan mukaan. 

Suojan kehittymiseen on vastattu ke 
hittämällä aseita, suunnattuun räjäh 
dysvaikutukseen perustuvia ontelopa 
noksia sekä iskuvaikutukseen perustu 
via nuoliammuksia. 

Uusien ontelopanosten läpäisy on 6 

PANSSARIEN LÄPÄISYTEKNIIKOITA 
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1. Ontelopanos 

2000 m/s suihku 
9000 m/s 

2. SFF-ammus (Self Forging Fragment) 

-=J ~ Z:]-= tf~ 1$--=-e 
2500 m/s 

3. Nuoliammus 

1800 m/s 

läpäisy 
3-8 kaliiperia 

----v--
läpälsy 
0,5-1,5 kaliiperia 

läpäisy 
4-5 kaliiperia 

~ertaa kaliiperi, kun se ennen oli 3-
1 kertaa kaliiperi. Tähän on päästy ko-

111 Uamalla valmistustekniikan tasoa ja 
11 !lmällä suihkun tiheyttä esimerkiksi 

1) tamalla suppiloon raskaita metalle-
11 Myös ontelopanoksen kaliiperia 

urentamalla saadaan läpäisyä kasva
h Itua. Vanhoja aseita modernisoitaessa 
1111 käytetty ylikaliiperiammuksia. Esi-

aksalainen Terminator-sinko. 

räkkäisiä ontelopanoksia käyttävä 
l•ordin AA WS-M ohjus. 

merkkinä mainittakoon ruotsalainen 
Carl Gustaf M3. Joihinkin ontelopa
noksiin on lisätty jälkivaikutusta pääl
lystämällä suppilo alumiinilla. Käyttä
mällä peräkkäisiä tai vierekkäisiä onte
lopanoksia saadaan läpäisyä parannet
tua yli 10 kertaa kaliiperi. Kaksoiskar
tiota käyttävät muun muassa saksalai
nen Terminator-sinko ja ranskalainen 

Eryx-ohjus. Peräkkäisiä ontelopanok
sia käyttää Fordin AA WS-M ohjus. Lä
päisemällä panssaroitu maali katon 
kautta saadaan melko pienelläkin onte
lopanoksella maali tuhottua. Esimerk
kinä mainittakoon ruotsalainen Bill-oh
jus. Uuden tyyppisiä panoksia ovat niin 
sanotut SFF-ammukset (Self Forging 
Fragment). Niissä metallikartio räjäyte
tään 50-100 metrin päässä maalista. 
Lentonsa aikana kartio muotoutuu am
mukseksi, joka läpäisee panssaria noin 
O,l-1,5 kertaa kaliiperi. Näitä ammuk
sia käytetään kuorma-ammusten tytär
ammuksissa ja eräissä miinoissa. 

Iskuvaikutukseen perustuvien pans
sarintorjunta-ammusten kehitystyön 
painopiste on ennen muuta siipiohjattu-
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SFF-AMMUKSEN TOIMINTAPERIAATE 

jen alikaliiperisten nuoliammusten ke
hittämisessä. Nykyiset wolframista tai 
köyhdytetystä uraanista valmistetut 
nuoliammukset läpäisevät panssaria 
noin 4-5 kertaa kaliiperinsa. 

Panssarintorjuntajärjestelmä muo
dostuu lähi-, keski- ja kaukotorjunta
asejärjestelmistä sekä panssaroituun 
maaliin vaikuttavista miinoista. Järjes
telmää täydentää kenttätykistön ja kra
naatin heittimistön kyky tuhota panssa
rivaunut. 

Kevyet singot, kevyet ja raskaat ker
tasingot ovat lähitorjunta-alueen pans
sarintorjunta-aseita. Maalien lukumää
rän lisääntymisestä johtuen on kesto
käyttöaseista siirrytty kertakäyttöasei
siin. Periaatteena on, että erikoiskoulu
tetut panssarintorjuntamiehet tuhoavat 
raskailla kertasingoilla taistelupanssa
rivaunut. Muut panssaroidut maalit tu
hotaan massamaisesti käytetyillä hal
voilla kertasingoilla. Halpoja kertasin
koja on kehitetyt myös tulitukitehtäviin 
asutuskeskusalueella. Esimerkkinä 
mainittakoon amerikkalainen AT8. Lä
hitorjunta-alueen panssarintorjunta
aseiden kehittämisen painopiste tulee 
olemaan jälkivaikutuksen kehittämi
sessä sekä raskaiden kertasinkojen lä-
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päisyn kehittämisessä aktiivipanssarei 
ta vastaavaksi. 

Keskitorjunta-alueen panssarintor 
junta-aseet ovat lähinnä pataljoonien tai 
erillisen panssarintorjuntakomppanian 
orgaanisia aseita. Niillä tuhotaan patal 
joonan taistelualueelle tunkeutuneet 
panssarivaunut. Tästä johtuen keskitor, 
junta-alueen panssarintorjunnassa on 
maittain erilaisia vaatimuksia ja rat 
kaisuja. Vaihtoehtoja ovat raskas sinko, 
ohjus, panssarivaunut tai tykki. 

1960-luvulla käyttöön tulleita raskai 
ta sinkoja ollaan modernisoimassa. 
Osin ohjukset ovat syrjäyttäneet raskaat 
singot. Nykyisillä ohjuksilla on tiettyjU 
ongelmia hoitaa keskitorjunta-alueen 
panssarintorjunta. Lähtötäräys ja sa 
vunmuodostus ohjusta }aukaistaessa ai 
heuttavat, että ohjus on ohjattavissa hy 
vin vasta usean sadan metrin päässä 
ampumapaikalta. Tämän vuoksi on ke 
hitetty lyhyen kantaman ohjuksia, joi 
den tehokas ampumaetäisyys on noin 
50 metristä 600 metriin tai yli kilomet
riin. Ohjukset tulevat operatiiviseen 
käyttöön 1990-luvun alussa ja puoles 
savälissä. 

Panssarintorjuntatykeistä on myös 
alettu uudelleen etsiä ratkaisua keski 

11 ota-aseeksi. Tykki edustaa perin
l11tli tekniikkaa, tarjoaa useita ammus
' toehtoja, jolloin sitä voi käyttää 
1 1is tulitukiaseena. Sen käyttöikä on 

1 npi kuin ohjuksella. Uusia panssa
' 1 rjuntatykkejä ei kuitenkaan toistai-

ksi ole otettu operatiiviseen käyttöön 
1uhtuen siitä, että niiden liikuttelu tuet
t ,vun joukon mukana mahdollisesta 
11 oottoreista huolimatta on hanka-
1 1 

eskitorjunta-alueen panssarintor-
1111 an onnistumisella on koko panssa-

11 l rjunnan kannalta ratkaiseva merki
Suojan kehittyminen on asettanut 

vaikeimmin voitettavat haasteet 
'torjunta-alueen panssarintorjun-

11 e. Haasteisiin ei toistaiseksi ole ky-
11y vastaamaan. Useissa maissa on 

nnissä eri vaihtoehtojen vertailu. 
1 merkiksi Yhdysvalloissa vaihtoeh
tuma ovat modernisoitu Dragan, ruot-

llainen Bill-ohjus, ranskalainen Mi
l 111 ohjus sekä uutta teknologiaa edus
w,ia vaihtoehtoja, joista yksi on laseril
l I ohjattu ohjus, toinen optisella kuidul-
1 hjattu ohjus ja kolmas ammu ja 
1 hda periaatteella toimiva ohjus. Yh-

valloissa ratkaisua keskitorjunta-
1 "eksi haetaan siis yksinomaan mo
l~·inisoiduista tai uutta teknologiaa 
, ustavista ohjusratkaisuista. 

ukotorjunta-aseet ovat yhtymien 
111 ylijohdon orgaanisia panssarintor

ta-aseita. Niitä on aikaisempiin asei-
1111 verrattuna vähän. Niillä luodaan 

sarintorjunnan painopiste. Tyypil
kaukotorjunta-aseita ovat panssa-

111 rjuntaohjukset. Perinteisten onte
h anoksella varustettujen ohjusten rin
nulle on tulossa ohjuksia, joiden taiste
lukärkenä on nuoliammus. Laser, valo
~aapeli lämpökameramatriisit mahdol
ll11tavat kaukotorjuntaan tarkoitettujen 
,1hjusten uuden ohjausperiaatteen. Uu
·ollu ohjuksilla tulee voida ampua myös 
ll\1tasta ilmassa olevia maaleja ja ilmas-

ta maassa olevia maaleja. Ohjausjärjes
telmien sekä tähtäys- ja laukaisujärjes
telmien kehitys mahdollistavat helikop
terien ja rynnäk.kökoneiden käytön 
asealustana nykyistä paremmin. Ruotsi 
ja Tanska ovat hankkimassa panssarin
torjuntahelikoptereita. 

Maaliin hakeutuvat ammukset, kuor
ma-ammukset ja sirotemiinat lisäävät 
epäsuoran tulen tehoa panssarintorjun
nassa. Kuorma-ammuksien 1960-lu
vulla alkanut kehitys on pisimmällä. Ne 
tulevat käyttöön vuosikymmenen vaih
teessa. Ammusten hinta on noin 2-5-
kertainen tavanomaisiin ammuksiin 
verrattuna. Ohjattavista ammuksista 
amerikkalainen Copperhead on sarja
tuotannossa. Ammuksen ongelmina 
ovat sen käytön monimutkaisuus ja hin
ta. Ohjautuvat ammukset tulevat ole
maan noin 10-25 kertaa kalliimpia kuin 
kuorma-ammukset. Vaikka panssarin
torjuntaan sopivia uusia ammuksia ke
hitetäänkin voimakkaasti, ei panssarin
torjunta jatkossakaan tule olemaan epä
suoran tulen päätehtävä. 

Suluttamisessa on tilanteenmukai
nen toiminta korostunut. Uudet miinat 
kuten herätepohjamiinat kykenevät 
tunnistaman taistelupanssarivaunun 
muista ajoneuvoista. Konventionaalis
ten miinojen tehoa lisätään kehittämällä 
laukaisujärjestelmiä. Sinkoperiaatteel
la toimivat miinat, kuten ranskalainen 
Ajax A T4, lisäävät miinojen vaikutuk
sen ulottuvuutta. 

Panssarintorjunnan uhkakuvan 
muuttuminen tulee näkymään panssa
rintorjunta-aseiden kehittymisessä. Lä
hitorjunta-alueella heikosti panssaroi
dut maalit tuhotaan massamaisesti käy
tetyillä kertasingoilla. Taistelupanssa
rivaunut tuhotaan suurempikaliiperisil
la singoilla. Keskitorjunta-alueella mo
dernisoidaan nykyisiä aseita ja haetaan 
niille seuraajia. Kaukotorjunta-alueen 
panssarintorjunta-aseissa modernisoi-
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daan nykyisiä ohjuksia ja haetaan niille 
seuraajia. Samalla kaukotorjunnan te
hokasta torjuntaetäisyyttä yritetään 

kasvattaa käyttämällä ohjautuvia am
muksia, kuorma-ammuksia tai sirote
miinoja. 

Panssarintorjunta-aseiden kehitystrendi 

NYKYTILA 

KEHITYS-
SUUNTA 

n 300 m 600-1000 m yli1000m 

LÄHITORJUNTA KESKITORJUNTA KAUKOTORJUNTA 

• Kevyt kertasinko • Raskas sinko • Ohjukset 
• Raskas kertasinko • Panssarivaunut • Taistelu-
• Kevyt sinko panssarivaunu 

• Panssarintor-
junta helikopt. 

• Miinat 

n 300 m 1000 2000 m 
yli 2000 m 

• Kevyt kertasinko • Modernisoitu • Ohjukset 
• Raskas kertasinko raskassinko • Taistelu-
• Modernisoitu • Lähitorjuntaohjus panssarivaunu 

kevyt sinko • Tykki • Pst-panssari-
• Panssarivaunut vaunu 

• Panssarintor-
juntahelikop-
terit 

• Ohjatut ja 
ohjautuvat 
ammukset 

• Tykki 
• Miinat 

VALTION HANKINTAKESKUS (VHK) 
Valimotie 25-27, 00380 Helsinki Puh. (90) 56 021 
Aluevarasto: 76100 Pieksämäki Puh. (958) 16 288 

Valtion hankintakeskus palvelee ja auttaa puolustusvoimia sen 
tarvitsemien hankintojen hoitamiseksi mahdollisimman 

taloudellisesti. 

Puolustusvoimien ja valtion hankintakeskuksen välinen hyvä 
hankintayhteistoiminta tuottaa etuja. 
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Tiekaiteet, siltakaiteet, 
valaisinpylväät, 

liikennemerkkirakenteet ... 

KE 

Auran tehdas 
21380 Aura 
puh. 921-860400 
telefax 921-860 426 
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AURAIO 
Mikkelin tehdas 
50100 Mikkeli 
puh. 955-177177 
telefax 955-177009 

Nummelan tehdas 
03100 Nummela 
puh. 913-23633 
telefax 913-252 51 

Ylihännän tehdas 
62375 Ylihärmä 
puh. 964-846510 
telefax 964-864 508 

Majuri Ismo Turunen 

JALKAVÄEN UUSI SOTAVARUSTUS 

ajuri Turunen palvelee sotatekniikan 
ettajana Sotakorkeakoulussa. Aikai
mmin hän on palvellut toimistoupsee-

nna Pääesikunnan aseteknisellä osas
tolla, opetusupseerina Tykistökoulussa 

· opetusupseerina Pohjanmaan Ty
A1,1örykmentissä. 

l'aistelun kuva asettaa materiaalin 
aatimukset 

1 varustuksen kehittäminen ja han
~ lnnat voivat perustua vain niihin vaati

uksiin, joita tuleva taisteluympäristö 
,~cttaa. Sota- ja taisteluharjoituksista 

rtyy erinomaisia kokemuksia, jotk_a 
~ uitenkin kuvaavat kahden suomala1-

lla taktiikalla ja varustuksella taiste
li vun joukon taistelua. Suurvalloissa 

h.:isesti esiintyvät suuntaukset on vält
llmättä liitettävä ennusteeseen luotetta

ll'O taistelun asettamien vaatimusten 
11 ämiseksi. 

Maavoimien taistelussa on viime 
111 ikymmeninä painottunut joukko-

1111 ja tulivoiman taloudellinen ja nopea 

käyttö. Sekä suurilla että pienillä mailla 
on ollut taloudellisia ja poliittisia pai
neita ennen kaikkea palveluksessa ole
van henkilöstön vähentämiseen. Henki
löstöä on pyritty korvaamaan materiaa
lilla ja yhä kehittyneemmällä tekniikal
la, mutta kallistuva tekniikka pakottaa 
rajoittamaan myös materia~lin_mä~~ää. 
On jouduttu hakemaan kemoJa, JOtlla 
päästään mahdollisimman vähäiseen 
joukkojen, aseiden ja ampumatarvik
keiden joutokäyttöön ja tuhlaukseen. 

Joukkojen ja materiaalin tarkoituk
senmukainen käyttö on vaatinut tiedus
telun kehittämistä aivan uudelle tasolle 
sekä kykyä tiedustelutietojen välittö
mään siirtoon ja hyväksikäyttöön. Tie
dustelutietojen tehokas hyödyntäminen 
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1. Taistelukentän vallitsevia piirteitä ovat panssarointi ja tulen valikoiva käyttö. 
Kuvan pst-ohjus 82 symboloi hyvin molempia. 

taas edellyttää, että joukkoja ja tulta 
voidaan käyttää nopeasti tietojen edel
lyttämällä tavalla. Joukkojen ja tuliyk
siköiden johtamiskyky ja moottorointi 
ovatkin olleet keskeisiä kehityskohtei
ta. 

Johtamiskyvyn ja liikkuvuuden pa
rantuessa voidaan joukkoja käyttää tar
koituksenmukaisesti ja tehokkaasti, 
vaikka ne olisi välillä ryhmitetty laajal
lekin alueelle. Joukkojen hajaryhmitys 
tuleekin olemaan yhä yleisempää, kos
ka se vaikeuttaa vihollisen elintärkeää 
tiedustelua ja heikentää sen aseistuksen 
taloudellisuutta. Hyökkäyksen ja puo
lustuksen painopistesuuntaan keskite
tään joukkoja kuten on aina tehty, mutta 
tuli yksiköt pyritään silloinkin hajautta
maan kantaman ja viestiyhteyksien sal
limissa rajoissa. 

Ihmisen kyky havainnoida ympäris
töään ja käyttää aseitaan on pimeässä 
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ja huonoissa näkyvyysoloissa hyvin ra
jallinen, ja pimeätaistelua onkin vieras
tettu kautta historian. Siten on luonnol
lista, että pimeässäkin käyttökelpoiset 
valonvahvistimet ja lämpökuvalaitteet 
yleistyvät nopeasti sekä tähystiminä et
tä tähtäiminä. Se osapuoli, jolla on pa
remmat pimeätoimintavälineet, pyrkii 
hyvin todennäköisesti käyttämään sekä 
joukkojaan että aseitaan huonoissa nä
kyvyysoloissa. Pimeätaistelu muuttuu 
tulevaisuuden sodankäynnissä yhä ta
vanomaisemmaksi ja pimeätoimintavä
lineistä on tullut uusi teknisen kilpa
juoksun alue. 

Tulen taloudellinen käyttö edellyttää 
siirtymistä yhä tehokkaampiin ampu
matarvikkeisiin ja yhä tarkempaan tu
len aloitukseen, jolloin mahdollisim
man harvoja aseita ja ampumatarvik
keita käytetään hukkaan. Perinteisesti 
maalina olleen henkilöstön suoja onpa-

, tunut, sillä se liikkuu yhä useammin 
1 ssaroiduissa ajoneuvoissa ja yle_is
tyvä suojaliivi on parantanut suoJaa 
11 yös vaunun ulkopuolella. Elävää hen
l löstöä vastaan sekä käsiaseiden että 
rrpaleiden teholta ja osumiselta vaadi

lLtan yhä enemmän. 
Ilma-aseen nousu valta-asemaan 

iaattaa olla tulevan taistelukentän lei
a-antavin piirre. Vaikka ilmatorjun

tu ei kuulu jalkaväen päätehtäviin, sillä 
1m oltava valmius taistella myös il

uhkaisessa ympäristössä. 
ähtävissä olevien vaatimusten mu

~aisesti hankinnat tähtäävät jalkavä
~cmme suojan ja tulen tehon kasvuun, 
en tiedustelu- ja johtamiskyvyn pa-

emiseenja sen operatiivis-taktillisen 
uvuuden lisäämiseen. Hankintojen 

11 ittumiseen vaikuttavat luonnollisesti 
1i,kninen kehittämis-, tuotanto- ja han
l ta valmius, vanhan kaluston elinkaa-
11 sekä hyvin painokkaasti muiden ase-

'ien ja puolustushaarojen tarvits~ma 
hoitus. Jalkaväen varustus on useim

miten pilkottavissa osiin ja hankittavis
·u pitkän ajan kulu~ssa, kun taas mon~t 
muut tavoitteet voidaan toteuttaa vam 

r stelmäkokonaisuuksia kehittämäl
a hankkimalla. 

aistelukyvyn säilymiseen 
linnitetään huomiota 

Meidän taistelutavassamme keskeinen 
tekijä on yksittäinen sotilas, taistelija. 

kaväkisotilas joutuu muita useam
min selviytymään jopa vuorokausia sen 
arustuksen turvin, jonka hän itse pys

tyy kuljettamaan. Henkisen ja fyysisen 
vireyden säilyttäminen arktisen ilmas
tomme pahimmissakin olosuhteissa on 
asettanut vaatetuksemme ja majoitus
vlilineidemme suunnittelijoille haasta
vun tehtävän. Pitkäaikaisen kehitystyön 
1 Ikeen taistelijan varustus vastaa ylei-

sesti taistelun asettamia vaatimuksia. 
Julkistakin keskustelua herättänyt 

pakkasvaateongelma on saatu hallin
taan kehittämällä suosittuihin ja perus
teellisesti kokeiltuihin kaupallisiin mal
leihin perustuvat pakkas vaatteet ja ~uo
pasaappaat. Niitä täydentää huonoissa
kin olosuhteissa majoittumisen mah
dollistava yleismakuupussi, jonka han
kinta on aloitettu viime vuonna. Ma
kuupussin lämmöneristyskyvyltä vaa
ditaan, että ulkolämpötilan ollessa -20 
astetta sen tulee mahdollistaa ainakin 
kuuden tunnin lepo lämmittämättömäs
sä teltassa. 

Varustuksen ja materiaalin kantami
nen on ollut omiaan laskemaan joukon 
kuntoa ja mielialaa, mutta merkittävää 
vähennystä kannettavan materiaalin 
määrään ei ole nähtävissä. Sen sijaan 
1980-luvun alussa alettiin kehittää kan
tolaitetta, joka rasittaisi taistelukykyä 
mahdollisimman vähän. Laitetta ko
keiltiin perusteellisesti sekä jalkaväki
että aselajijoukoissa ja se hyväksyttiin 
käyttöön useiden muutosten jälkeen. 
Kantolaitejärjestelmä 85 käsittää 
- taisteluvyön, jossa on kolme irrotet

tavaa laukkua 
- varustepussin, joka on kiinnitettävis

sä taisteluvyöhön ja 
- repun, jossa kantomukavuus ja -kyky 

ovat keskeisiä tekijöitä. 
Kantolaitejärjestelmä 85 soveltuu ir

rotettavina laukkuineen hyvin myös 
moottoroiduille joukoille, joiden tulee 
pystyä toimimaan pitkiä aikoja myös 
jalkautettuna. Elementtejä vaihtamalla 
se vastaa myös erikoisjoukkojen tarpei
ta. 

Tarkkuuskiväärillä luodaan 
ulottuvuutta 

Taistelijan kallein varuste on henkilö
kohtainen ase, jonka hankinta kaikille 
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2. Materiaalin määrästä ei voi tinkiä, mutta kantolaitejärjestelmä 85 helpottaa sen 
kuljettamista 

joukoille on pitkä ja kallis prosessi. Ko
timainen rynnäkkökivääri - joukko
jemme perusase - on osoittautunut 
luotettavaksi ja tehokkaaksi välineeksi, 
joka on säilyttänyt ajanmukaisuutensa 
vähäisin muutoksin. Hankinnat koti
maisilta valmistajilta jatkuvat ja uusilla 
rynnäkkökivääreillä korvataan vielä 
varastossa olevia vanhempia asetyyp
pejä. 

Yleisaseena rynnäkkökivääri on te
hokkaimmillaan 50-200 metrin ampu
maetäisyyksillä, joilla useimmat taiste
lut meidän maastoissamme käytäisiin. 
Sen tarkkuus heikkenee, luodin energia 
häviää ja tulen käyttö hidastuu merkit
tävästi yli 300 metrin ampumaetäisyyk
sillä. Rynnäkkökivääreiden tulen täy
dentäjäksi ja ikääntyneiden tarkkuus
aseidemme korvaajiksi on hyväksytty 
tarkkuuskivääri 85, jonka ensimmäinen 
sarja valmistuu tänä vuonna. 
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Tarkkuuskiväärit ovat komppanian 
tarkka-ampujaryhmän aseita. Ne mah
dollistavat yksittäisten maalien tehok
kaan tulittamisen aina 600 metrin etäi
syydelle. Tarkka-ampujien tuli muo
dostaa varteenotettavan uhkatekijän vi
hollisen suora-ammunnalle ja toimin
nan valmisteluille. Se pakottaa sen ai
kaa vaativiin suojautumistoimiin ja sii
tä huolimatta tarkka-ampujalle tarjou
tuu tilaisuuksia tuottaa viholliselle vai
keasti korvattavia johtajatappioita. 

Tarkkuuskivääri 85 on kotimainen 
neljän patruunan syöttimellä varustettu 
kertalaukausase. Siinä on etutuki, sää
dettävä tarkka-ampujatukki sekä moni
puolisesti säädettävä laukaisukoneisto. 
Sen tärkeimmät ominaisuudet ovat 
- patruuna 7 .62 x 53R, jossa 13 gram

man D166-luoti 
lähtönopeus n. 720 m/s 

- paino ampumakunnossa n. 7 kg ja 

varusteineen n. 9 kg ja 
tähtäimenä kaukoputki, jonka suu
rennus on 4-kertainen, näkökentän 
halkaisija 10 metriä 100 metrin etäi
syydellä ja paino 410 grammaa. 
Aseen tarkkuusvaatimuksena on, et-

tä kuuden laukauksen sarjan hajonta saa 
olla 300 metrin päässä enintään 33 mm. 

Uusi käsikranaattiperhe muodostuu 
taistelukäsikranaatti m 86:sta, harjoi
ttiskäsikranaatti m 86:sta ja heittohar

ituskäsikranaatti m 86:sta. Taistelu
äsikranaatti m 86 on entisiä · malleja 
sittelyvarmempi sirpalekäsikranaat

f1. Sen paino on 560 g ja paloaika 3 ,5 
sekuntia. Harjoituskäsikranaatti m 86 
on viritys- ja laukaisukoneistoltaan s~
manlainen kuin taistelukäsikranaatt1, 
mutta se sisältää vain ilmaisupanoksen. 

itä käytetään heittoharjoituksiin tais
elukäsikranaatin tavoin. Heittoharjoi
tuskäsikranaattia voidaan käyttää heit

harjoituksiin myös siellä, missä rä
ähtävää materiaalia ei voida käsitellä. 

Tiedustelutietojen saanti varmistuu 

Jalkaväen tiedustelutiedot hankitaan 
nsisijaisesti tähystämällä. Pimeyden 
· äksi savu, pöly, sumu ja sade haittaa

vat ja usein estävät tähystyshavaintojen 
teon. Lämpökuvalaite auttaisi näke
mään sekä pimeyden että useimpien il
massa leijuvien partikkeleiden läpi, 
mutta raskaana ja runsaasti tehoa kulut
tavana se ei sovi meidän tiedustelu jouk
kojemme toimintatapaan. Valonvah
vistinkiikari sen sijaan soveltuu erillään 
toimivallekin tiedustelujoukolle, mutta 
sen kyky nähdä sumun ja savun läpi ei 
ole silmää parempi. 

Tiedustelujoukkojen samoin kuin ty
kistön tulenjohtajien valonvahvistinkii
kariksi on valittu sveitsiläinen BIG3- l. 
Vain pimeäkäyttöön tarkoitettu kiikari 
on yksiobjektiivinen ns kyklooppimal-

8 Jalkaväen vuosikirja 1989 

Ii, jolla etäisyyttä voidaan arvioida vain 
maaston avulla. Tähtikirkkaana yönä 
sillä voidaan havaita henkilö aukealla 
jopa 500-700 metrin etäisyydeltä ja lu
men heijasteessa huomattavasti kauem
paa. 

Kiikarissa on toisen polven valon
vahvistinelementti, mutta useat kol
mannen polven elementit ovat sen 
kanssa vaihtokelpoisia. Hyvää vauhtia 
halpenevat kolmannen polven elemen
tit ilmaisevat myös lyhyitä mikrometri
aaltoja, mikä mahdollistaa henkilön ha
vaitsemisen pari sataa metriä kauempaa 
kuin toisen polven valonvahvistimella. 

3. Valonvahvistinkiikari mahdollistaa tä
hystystiedustelun hyvin heikossakin va
lossa 

Tiedusteluyksiköiden radiokalusto
na tulee olemaan uusi LV 665-partiora
dio, joka saataneen palveluskäyttöön jo 
tänä vuonna. Radiossa on kymmenen 
taajuuden esivalintamahdollisuus ja se 
sallii eri lähetys- ja vastaanottotaajuuk
sien käytön. Tehona voidaan käyttää 5 
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tai 50 wattia. Pitkäikäisine litiumparis
toineen radio painaa noin 3,5 kg. 

Partioradion käyttölaitteena on vain 
yhden kilogramman painoinen par
tiosanomalaite. Kotimaisella laitteella 
voidaan sanomia lähettää joko datatie
tona tai sähkötyksellä. Sen lähetyspus
kuriin mahtuu 2000 merkkiä ja vastaa
nottopuskuriin 8 erillistä sanomaa, jois
sa yhteensä ei saa olla yli 2000 merkkiä. 
Viestityksen onnistumisen todennäköi
syys sanomalaite-partioradio-yhdistel
mällä on oleellisesti aiempaa suurempi 
ja niiden maastokäytettävyys vastaa tie
dustelu joukkojen toimintaolosuhteita. 

Liikkuvuus nousee vaatimusten 
mukaisesti 

Uudelta sodan ajan perusyhtymältäjää
käriprikaatilta vaaditaan suurta sekä 
taktista että operatiivista liikkuvuutta. 
Se tullaan varustamaan olosuhteiden 
mukaan joko telakuorma-autoilla tai 
kuljetus panssari vaunuilla. Kummalla
kin ajoneuvotyypillä on taloudellisim
mat sotilaalliset käyttöalueensa. Tela
kuorma-auton edut ovat kiistattomia 
tiettömillä ja upottavilla taipaleilla sekä 
lumiolosuhteissa. Telakuorma-auton 
paino on pidettävä kuitenkin tiukoissa 
rajoissa eikä se sovellu operatiivisiin 
siirtoihin. Kuljetuspanssarivaunun 
painotoleranssit sallivat sekä panssa
roinnin että aseistuksen. Varsinkin pyö
räajoneu vot ovat sopivia pitkiinkin siir
toihin, mutta vaativat hyvän maapoh
jan. 

Jo aiemmin hankintaan hyväksytty 
panssariajoneuvo 83 (PASI) tulee ole
maan edelleen kuljetuspanssarivaunu
na. Erityisesti Pohjois-Suomessa on jo 
pitkään saatu hyviä kokemuksia ruotsa
laisista Bandvagn- telakuorma-autois
ta, joiden rinnalle hyväksyttiin vuonna 
l 988 kotimainen Sisu-Auton valmista-
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ma telakuorma-auto NA-140, jonka 
hankinnat samalla aloitettiin. 

NA-140 on kaksiosainen nivelohjat
tu maastoajoneuvo,jonka pintapaine on 
kuorman mukaan vain 30-50 % ihmi
senjalkapohjan aiheuttamasta pintapai
neesta. Ajoneuvo on varustettu pohjoi
sen kylmiin oloihin ja sen tarkoituksen
mukainen mukavuus sallii taisteluky
vyn säilyttämisen pitkiä aikoja myös 
kovimmissa pakkasissa. Ajoneuvon 
tärkeimmät käyttötekniset ominaisuu
det ovat 
- moottori: V8 bensiinimoottori, jonka 

teho on 142 kW (193 hv) 
- paino: 4800 kg, kuormattuna 6800 

kg 
- tienopeus: max 65 km/h ja 
- kuljetuskyky: kuljettajan lisäksi 

edessä 5 ja takana l l henkilöä, katto
kuormaa max 200 kg. 
Ajoneuvo pystyy siirtymään suoraan 

ajosta veteen, jossa se saavuttaa 6 kilo
metrin uintinopeuden. NA-140 voidaan 
panssaroida käsiasetulta ja kevyitä sir
paleita vastaan, jolloin kuljetuskyvystä 
jouduttaisiin tinkimään. 

Kranaatinheittimistön kantama 
kasvaa 

Kranaatinheittimistön tuli onjalkaväki
johtajan välitön tuki. Sen on oltava käy
tettävissä viiveettä aina tarvittaessa. 
Liikkuvassa sodankäynnissä tulenkäyt
töalueet ovat laajentuneet ja kantama 
on alkanut rajoittaa kranaatinheittimis
tön käytettävyyttä. Ongelmaa pyrittiin 
ratkaisemaan siirtämällä heittimiä jou
kon liikkeen mukana, mutta erityisesti 
tiettömillä alueilla ampumatarvikkei
den paino rajoitti käytettävyyttä enti
sestään. Tekniikan salliessa on uudeksi 
ratkaisuksi löydetty kantaman kasvatta
minen. 

4. Kotimaista telakuorma-autoa hankitaan Bandvagn'in rinnalle jääkärijoukoille 

l 20 krh:n uusi sirpalekranaatti sarja
panoksineen on hyväksytty jajo_ vakii_n
tunut käyttöön. Sarjapanoksen Ja entis
tä raskaamman ammuksen lähes 8 km:n 
kantama voidaan hyödyntää kaikilla 
toisen maailmansodan jälkeisillä hei-
intyypeillä. 

Kevyen kranaatinheittimistön mo
dernin, muovirenkaalla tiivistetyn kra
naatin hankinnat ovat samoin alkaneet. 
Kranaattiin liittyvä uusi sarjapanos on 
vielä kehitystyön alla. Panokselta vaa
ditut maksimi- ja minimiampumaetäi
syydet, keskinäiset panospeitot, to_imi~
tavarrnuus ja lisäpanosten tasaJako1-
suus ovat varsin kunnianhimoisia ta
voitteita, jotka tähtäävät kehityksen 
kärkipäähän. 

Ampumaetäisyyksien kasvaessa siir
rytään samalla kaikissa kranaatinhei
tinyksiköissä käyttämään 1 :20 000 
-mittakaavaista tuliasematasoa. Taso
mittarit joudutaan luonnollisesti uusi-

5. Kranaatinheittimien uudet ammukset 
lisäävät ulottuvuutta ja niiden teho on 
erinomainen 
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maan mittakaavan mukaan. 
Suuret ampumaetäisyydet tulevat 

vaatimaan suurempaan ammunnan val
mistelun tarkkuutta, jos kranaatinheitti
mistö halutaan säilyttää vannuusetäi
syydeltään, teholtaan ja taloudellisuu
deltaan nykyisellä tasolla. Yli puolen 
kilometrin tuulikorjaukset ovat tavan
omaisia raskaan kranaatinheittimen ää
rikantamilla ja 20 piirun sivuvirhe ai
heuttaa kevyelläkin heittimistöllä yli 
100 metrin virheitä maalissa. 

Kantamaakin tärkeämpi edistysaskel 
on saavutettu kranaattien tehossa. Ny
kyisten kranaattien kuori-räjähdysai
neyhdistelmä on lähes ihanteellinen 
suojautumatonta henkilöstöä vastaan. 
Kranaattien muoto myös suuntaa sirpa
leviuhkan entistä edullisemmin. Sen si
jaan panssarilevyä vastaan raskaankin 
kranaatinheittimen sirpalekranaatti on 
teoreettisestikin liian pieni. 

Panssarintorjunta on taistelun 
kulmakivi 

Panssarintorjuntaa pidetään ilmatorjun
nan ohella maataistelujen avainkysy
myksenä. Kalliiden ja haavoittuvien 
ajoneuvojen panssarointi on luonnollis
ta ja lähes välttämätöntä. Moottoroin
nin lisääntyessä on panssaroitujen maa
lien määrä moninkertaistunut samalla 
kun niiden nopeus ja ketteryys ovat kas
vaneet. Panssaroitu ajoneuvo tuhoutuu 
vain suorasta osumasta eivätkä parhaat
kaan sirpalekranaatit aiheuta edes vau
rioita kauempaa kuin 2-4 metrin etäi
syydeltä. 

Pelkkä osuminen ei riitä, vaan erityi
sesti taistelupanssarivaunujen parantu
nut suoja on uusi tekninen haaste. 
Yleistyvä kerrospanssari antaa suojan 
useimpien sinkojen ammuksia vastaan. 
Vanhempien panssarimateriaalien suo-
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ja-arvoa on parannettu aktiivipanssari
levyin, joiden läpäisy tavanomaisin hi
tain onteloammuksin on varsin vaikeaa. 

Ketteräliikkeisistä ja tulivoimaisista 
rynnäkkövaunuista on muodostunut 
taistelukentän keskeinen elementti. 
Niiden tehtävänä taistelussa on jalka
väen kuljettamisen lisäksi taistelun vä
litön tukeminen tykki- ja konekivääri
tulella. Tulitukitehtävän korostuessa on 
taistelukentälle tulossa vielä tulivoi
maisempi henkilöstön kuljetukseenkin 
kykenevä saattovaunu. 

Vuosikymmenen alussa yhteiskun
nassa eli kysymys "Valmistaudumme
ko väärään sotaan?". Ydinsotaan liitet
tynä kysymys oli aiheeton, mutta pans
sarintorjuntaan kohdistettuna se olisi 
saattanut olla kiusallisempi. On myön
nettävä, että hankintojen painopisteessä 
olleet rynnäkkökiväärit samoin kuin 
sirpalekranaatit ovat lähinnä tarpeetto
mia, ellei moottoroitua vihollista voida 
pakottaa ulos vaunuista. Lisäksi on ol
tava keinot kiistää vihollisvaunujen toi
minnan vapaus myös laajoilla aukeilla 
ja estää moottoroidun vihollisen ajo pit
kin aukeauria selustaamme ja pitkille 
sivustoillemme. Tämän vuosikymme
nen hankintojen ansiosta olemme pal
jon valmiimpia myös nykyaikaiseen 
maasodankäyntiin. 

Sinkoaseistus monipuolistuu 

Aikanaan hyvin ajanmukaiset kotimai
set sinkoaseet on syytä jo taloudelli
suussyistä pitää palveluskäytössä, vaik
ka niissä on vanhentuneita piirteitä. Ke
vyen singon ammuksen vaikutus voit
taa useimmat uudet kertasingot, vaikka 
se onkin kyseenalainen taistelupanssa
rivaunuja vastaan. Kestoaseena sitä on 
mahdoton massoittaa kertasinkojen ta
voin, mutta se on omiaan ylläpitämään 
tulen jatkuvuutta. Kun ampumatarvike-

hankinnoin korvataan varastoinnissa 
kääntynyt epäluotettava materiaali, ke
vyt sinko tulee säilyttämä.än asemansa 
ainakin vuosituhannen vaihteeseen. 

Raskaan singon modernisointi on vi
reillä. Tarkoituksena on saada aseeseen 

imeätaistelutähtäin ja nykyaikaisin ra
enneratkaisuin toteutettu nykyistä 

oleellisesti tehokkaampi ammus. Ras
kaat singot joutuvat usein taistel~maan 
panssarivaunuja .vast~an.~uonost1. s~?
jatuissa tuliasem1ssa Ja nulle on elmtar
keää osua vaunuun ensimmäisillä lau
kauksilla. Sinkoyksiköiden varustuk
seen lisätyt kiikarimalliset Simra?-lase
retäisyysmittarit poistavat suunmman 
ulenaloituksen virhelähteen. 

Toissa vuonna käyttöön saatu rans
kalainen raskas kertasinko 112 rskes 
APILAS on tehokas kaikkia nykyisin 
käytössä olevia panssarimateriaaleja 

vastaan. Pelkkä tietoisuus aseen ole 
massaolosta on omiaan vaikuttamaan 
hyökkääjän vaunujen käyttöön ja jal 
kautumisalttiuteen. 

Olalta ammuttava ase on tekniikat 
taan erittäin nykyaikainen ja sijoittuu 
teholtaan yhden miehen aseiden terä
vimpään kärkeen. Aseissa voi_d8;an 
käyttää kestokäyttöistä valonvahv1stm
tähtäintä, jolla tulitoiminta on mahdol
lista hyvin heikossa valossa koko aseen 
kantamalla. Voimakkaan rakettipanok
sen vuoksi tottumusta vaativan ja kal
liin aseen käyttöä koulutetaan meillä 
jääkärijoukoissa. Sen tärkeimmät omi
naisuudet ovat 
- kokonaispaino: 8 kg 
- tehokas ampumaetäisyys: 330 m, 

jonne lentoaika 1,2 s . 
ammuksen paino: 4,3 kg Ja 

- läpäisy: terästä 70 cm. 

6. Huippunykyaikainen 112 kes APILAS tehoaa uusimpiinkin vaunuihin 
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Kevyesti panssaroitujen maalien li
sääntymiseen on vastattu hankkimalla 
massoittamiskelpoisia kevyitä kertasin
koja. Aiemmat Ruotsista ja Norjasta 
tehdyt hankinnat ovat jo antaneet ase
tyypistä kokemuksia. Viime vuonna 
käynnistettiin uusi hankinta 150 mil
joonan markan tilausvaltuudella. Han
kittavat aseet ovat norjalaisen 66 kes 
75:n parannettuja versioita, joiden läh
tönopeus ja läpäisy ovat entistä suurem
pia. Uuden 66 kes 85:n tärkeimmät 
ominaisuudet ovat 

kokonaispaino: 3,3 kg 
- pituus: kantokunnossa 77 ja ampu-

makunnossa 98 cm 
- lähtönopeus: 200 m/s 
- tehokas ampumaetäisyys: 220 m ja 
- läpäisy: terästä yli 28 cm. 

Nykyaikainen ohjusaseistus 

Kaikkien sinkoaseiden yhteinen heik
kous on lyhyt kantama. Niillä ei voida 
yleensä hidastaa vaunujen liikettä eikä 
rajoittaa niiden toimintaa aukeilla. Ul
komailla keski- ja kaukotorjunta on en
nen muuta taistelupanssarivaunujen 
tehtävä. Sen sijaan meidän maastoa hy
väksikäyttävään taistelutapaamme so
pivat ohjukset huomattavasti parem
min. 

Meidän molemmat panssarintorjun
taohjuksemme ovat olleet käytössä jo 
muutamia vuosia. Molempiin on ensi 
hankinnan jälkeen saatu parannetut ver
siot. Pst-ohjus 82:n uuden version tär
kein käyttöteknillinen muutos on pi
dentynyt ampumaetäisyys. Pst-ohjus 
83 sen sijaan on kokenut useita merkit
täviä muutoksia. 

Alkuperäinen pst-ohj 83 tunnetaan 
yleisesti nimellä ITOW (lmproved 
TOW). Seuraavan version hankinnat 
ovat käynnissä. Siinä on pitempi taiste
lukärki ja se vastaa kaikkia kerrospans-
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saroinnin asettamia vaatimuksia. Se on 
varustettu tehokkaammalla moottorilla, 
jolloin lento-ominaisuudet säilyvät ko 
ko 3750 metrin ampumaetäisyydellä. 
Lämpötähtäimellä uutta ohjusta voi 
seurata laukaussavun, savutuksen ja 
häirinnän läpi ja lämpötähtäys voi tulla 
päämenetelmäksi myös valoisalla. 

7. Lämpötähtäimellä varustettua pst-ohj 
83:a ei haittaa pimeys eikä kerrospanssa
ri. 

Pst-ohj 83:ssa on lämpötähtäin, joka 
on erityisesti ITOW-järjestelmään 
suunniteltu. Toiminnan ajaksi tenno
elementti on jäähdytettävä paineilmalla 
-196 asteeseen. Järjestelmään kuuluvat 
akut ja paineilmapullo on mitoitettu 
kestämään kahden tunnin yhtämittaisen 
käytön. Tähtäin mahdollistaa panssari
vaunujen havaitsemisen aina neljän ki
lometrin ja tunnistamisen aina 1,5 kilo
metrin etäisyyksiltä. Tähtäimenä sitä 

voidaan käyttää päivätähtäimen tavoin. 
Pst-ohj 82:n pimeätoimintakykyä ol
laan kehittämässä. 

T-55:n modernisointi alkaa 

anssarivaunukalustomme kehitystaso 
arppasi kaksi vuosikymmentä, kun 
0-luvun alussa hankittiin T-72-vau-

nut. Samalla oli sopiva vaihe tarkastella 
mahdollisuuksia jatkaa T-55-vaunujen 
elinkaarta modernisoinnilla. Moderni
sointi on yhä suositumpi tapa hyödyn
tää kalliiden järjestelmien terveet run
ko-osat liittämällä niihin nykyaikaista 

lektroniikkaa ja taisteluvälineistöä. 
T-55-vaunun kipeimmin modernisoin-. 
tia vaativat elementit olivat ammunnan 
huono taloudellisuus, heikko suoja ja 
vanhentuneet viestilaitteet. 

Vaunun pääaseen vakain ja suun
usjärjestelmä häviävät selvästi ylei

immille vaunuille sekä nopeudessa, 
1ulenaloitusetäisyydessä että osumisto

ennäköisyydessä. Aseeseen ei myös-

kään ole ollut tehokasta panssarintor 
junta-ammusta. Tulenjohtojärjestl'I 
mäksi asennetaan ruotsalainen laskin. 
joka on kytketty laseretäisyysmittariin 
ja hyrrävakautettuun tähtäimeen. Jär 
jestelmä pystyy ottamaan huomioon se 
kä vaunun että maalin liikkeen, vaunun 
asennon ja ballistiset korjaukset. Am 
pumatarvikkeeksi hankitaan hyvin lä-
päisykykyinen nuoliammus. . 

Pääaseen lisäksi vaunun suopa pa
rannetaan lisäämällä siihen 12,7 mm it
konekivääri ja 76 mm:n savunheittimet. 
Pimeätoimintaa varten vaunuun asen
netaan 71 mm:n valaisuheitin, jonka 
heittoetäisyys on noin kilometri . Pi
meätähtäimenä on valonvahvistin ja li
säksi voidaan valaisuun käyttää uutta 
aktiivista infrapunavalonheitintä. 

Vaunuun vaihdetaan uusi radioka
lusto ja lisäksi toteutetaan useita pie
nempiä muutoksia. Modernisoinnin jäl
keen T-55:n siirtyminen eläkkeelle lyk
käytyy vuosikymmenellä tai kahdella 
ja se säilyy varteenotettavana vaununa 
T-72:n rinnalla. 

8. Kuvan T-72 on saamassa hyvän täydentäjän modernisoidusta T -55:stä. 
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Lopuksi 

Meillä on oltava riittävä valmius ottaa 
käyttöön parasta tekniikkaa jopa mas
samaisesti siellä, missä sen käyttö on 
taloudellista, erityisesti Lapin ja eräi
den Etelä-Suomen alueiden aukea
maastoissa. On kuitenkin toiveajatte
lua, että me voisimme lähteä kilpaile
maan suurien valtioiden kanssa varus
tuksen teknillisessä tasossa ja sen mää
rässä. Siten meidän on säilytettävä 
moottoroitua vihollista parempi kyky 
taistella jalan metsämaastoissa ja asu
tuskeskuksissa, joissa taistelu jalan on 
edullisempaa. 

Moottoroinnin ja koneistumisen li
sääntyessä joukon kyky taistella jalkau
tuneena väistämättä heikkenee. Jos 
meillä on riittävä tekninen kyky pakot
taa moottoroitu vihollinen jalkautu
maan, taistelun tuloksen ratkaisevat 
taistelijoiden henkilökohtaiset välineet 
sekä taito ja tahto. Materiaalia kehittä
mällä luodaan keinot, joilla vihollinen 

voidaan pakottaa ulos vaunun suojasta, 
ja joilla se voidaan lyödä meidän perin
teisessä jalan tapahtuvassa taistelus
samme. 

Jalkaväen taistelun onnistumisen voi 
ratkaista kyky rajoittaa vihollisen ilma
toiminnan vaikutuksia. Ilmatorjunnan 
samoin kuin muiden aselajitoimintojen 
materiaalinen tilanne on nähtävä jalka
väen taistelukyvyn osatekijäksi. Tule
vaisuuden dynaamisella ja valikoivan 
tulenkäytön hallitsemalla taisteluken
tällä on keskityttävä kehittämään jouk
kokokonaisuuksiamme, joissa jalkavä
ellä kiistatta on keskeinen asema. 

Tärkeimmät lähteet: 

Jane's Weapon Systems 1988-89 
Jane's Armour & Artillery 1987-88 
Wild Heerbrugg Ltd:n ja Sisu-Auto 
Oy:n tuote-esitteet 
Puolustusvoimien tiedotteet 

AINA VALMIS SHOOT€R -ASEHIHNA 

Erittäin nopea ja helppokäyttöinen Shooter
hihna sopii erilaisiin aseisiin ja on helposti 
vaihdettavissa aseesta toiseen. 
Sallii monipuoliset liikuntamuodot ryömimises
tä hiihtämiseen ja moottorikelkkailuun. 
Käveltäessä kädet ovat vapaat. 
Valmistaja: Shooter Oy, Rovaniemi Puh. 960-
62255. 
SHOOTER ON NOPEA! 

MANNERHEIM-MUSEO interRent Soita 
90-75561 33 
niin kuulet 

lisää 
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auki pe-la 11-15, su 11-16 
Kalliolinnantie 14 (Kaivopuisto) 

Puh. 635443 
Europcar 

The constant advance of technology makes it 
harder than ever for any country to keep their vitally 
important individual weapons up-to-date. 

As a result, the only sure way to cope with the 
problem is to have a proven designer and producer 
to supply you. . . 

Royal Ordnance is such a company. The Bnt1sh 
Army is currently tak.ing delivery ofthe Enfield 
Weapon System firing NATO standard 5.56mm 
ammunition. The system was designed by Royal 
Ordnance to equip the modern infantryman. with a 
choice of complementary weapons. These g1ve 
increased flexibility combined with increased 
accuracy. 

/ THEFUTUREOFSMALLARMS 
We also produce a full range of other advanced 

technology arms and ammunition such as the Aden 
25mm aircraft cannon, selected for the RAF's 
Harrier GR5 jump jet and the 7.62mm Chain Gun.® 

A force for the future 
Royal Ordnance is geared to meet your aim to 

stay ahead in defence technology. We are on~ ofthe 
world's major designers of tank guns and arhllery 
and Europe's largest volume producer of 
ammunition. We are also a leading integrated rocket 
motor producer and can design, develop and 
deliver a broad spectrum of other defence systems, 
sub-systems and components. . 

We are committed to designing and producrng • 
quality products for customers world-wide. So, if 
you are not already talking to us about your future 
requirements we believe you should do so - now. 

For more information, please contact 
Dick Bush, Royal Ordnance plc, Guns and Vehicles 
Division, Kings Meadow Road, Nottingham, 
NG21EQ, England. Tel. 0602-863341. Tulex 37531. 

ROYALORDNANCE 
Defence systems, sub-systems and cornponents 

A British Aerospace Company. 
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MAAVOIMIEN KÄmööN 
johtamisjärjestelmiä 
optroniikkaa ja heräte
sytyttimiä. Tiedonsiirto
järjestelmiä salauslaitteineen. 

ILMAVOIMIEN l(ÄVT"T'iV\ 'oh . ,, , JV\.1N 
J tarrus-, valvonta- ja 
tulenjohtojärjestelmiä. 
Elektronisen puolustuksen 
laitteita Viestijärjestelmiä. 

Puolustuselektroniikka 

MERIVOIMIEN KÄYrlö<' 1t 
tutka- ja viestijärjestelmiå 
El.~onisen puolustukSf 11 
laitteita ja viestijärjestelmL, 

PHILIPS 

Majuri Pentti Väänänen 

KRANAA TINHEITTIMISTÖN 
KEHITYSNÄKYMIÄ 

Majuri Pentti Väänänen palvelee toi
mistoesiupseerina Pääesikunnanja/ka-
äkitoimistossa. Hän on käynyt kenttä

'(ykistön kapteenikurssin sekä Sotakor
keakoulun ase- ja ampumateknillisen 
opintosuunnan. Aikaisemmin hän on 
palvellut opetusupseerina Kainuun Pri
kaatissa, komppanian päällikkönä Kar
jalan Lennostossa, toimistopäällikkönä 
ja apulaisjohtajana Asekoulussa sekä 
järjestelytoimiston päällikkönä Kokko
lan Sotilaspiirin Esikunnassa. 

Kranaatinheittimistön tehtävänä on tu
kea jalkaväen taistelua yleensä epäsuo
raa tulta ampuen. Kranaatinheittimiä 
pidetään yksinkertaisina ja luotettavina 
aseina. Aseen helppokäyttöisyys, suuri 
tulivoima, ammuksen suuri tuhovaiku
tus ja aseen keveys tekevät kranaatin
heittimestä yhä edullisen jalkaväen ty
kistöaseen. 

Kranaatinheittimistön tulen pääasial
lisimpana kohteena on elävä voima. 
Sirpalekranaatin edullinen tulokulma ja 
kranaatin muoto aiheuttavat tykistön 
kranaattia paremman sirpalevaikutuk
sen. Ammusten tehoa voidaan lisätä he
rätes ytyttim illä. 

Ohjautuvien ja kuorma-ammusten 
myötä maaleiksi tulevat myös panssa
roidut ajoneuvot. Myöskään taistelu-

kentän valaisussa ja savutuksessa ei 
kranaatinheittimistöä voida sivuuttaa. 

Heittimistön olennaisia piirteitä 

Kranaatinheittimet ovat yleensä suusta 
ladattavia, sileäputkisia heittimiä, joilla 
ammutaan pyrstövakavoituja ammuk
sia suhteellisen alhaisella lähtönopeu
della. Lisäksi on käytössä rihlattuja 
heittimiä sekä takaa tai suusta ladatta
via heitinkanuunoita. Niitä käytetään 
jalkaväen tulituki- ja panssarintorjunta
aseina sekä panssariajoneuvojen asei
na. 

Heittimistön edullisia ominaisuuksia 
verrattuna samankaliiperisiin kenttä
tykkeihin ovat muun muassa 
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- ase järjestelmän yksinkertaisuus, hal-
puus ja helppokäyttöisyys 

- ammusten edullinen lentorata 
- hyvä liikkuvuus 
- joustava tulenkäyttömahdollisuus 

360 asteen sektorissa 
- suuri tulinopeus ja hyvä teho elävää 

voimaa vastaan 
alhainen panostuspaine ja putken vä
häinen kuluminen sekä 
helppo maastoutettavuus. 
Vastapainona hyville ominaisuuksil-

le heittimistöllä on seuraavia heikkouk
sia kenttätykistöön verrattuna 

vähäisempi tarkkuus ja lyhyempi 
ampumaetäisyys 
tuliasemien helpompi paikannetta
vuus tutkalla sekä 
suurempi vaikeus tulittaa liikkuvia 
maaleja. 
Perinteisesti kranaatinheittimet jae

taan järeisiin, raskaisiin, keveisiin ja 
pienoisheittimiin. 

Ampumatarvikkeiden kehittymisen 
myötä heittimien ampumaetäisyydet ja 
ampumatarvikkeiden sirpalevaikutus 
ovat kasvaneet. Osittain tämän seu
rauksena mm. Yhdysvalloissa on siir
rytty entisen raskaan kranaatinheitti
men sijasta käyttämään pataljoonassa 
kevyttä heitintä ja vastaavasti komppa
niassa kevyen heittimen sijasta pienois
heitintä. 

Ulkomailla järeiden heittimien kalii
peri on 160 tai 210 millimetriä. Taktilli
nen käyttötaso on divisioona. Heittimiä 
käytetään tykistön sijasta vuoristoa
lueilla. Ase painaa alle kaksi tonnia ja 
kantama on viidestä kymmeneen kilo
metriin. 

Raskaiden kranaatinheittimien kalii
peri on 106 tai 120 millimetriä. Taktilli
nen käyttötaso on pataljoona tai prikaa
ti. Tuliyksikkönä on joukkue tai komp
pania. Heittimen paino on noin 200 kg 
ja kantama 7000-9000. Heitin on va
rustettu ajopyörästöllä tai asennettu 
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panssariajoneuvoon. 
Meidän raskaiden heittimiemme ka

liiperi on 120 millimetriä. Uusimmat 
mallit ovat vuosilta 65 ja 85. Heittimen 
paino ilman ajopyörästöä on 230 kg ja 
ajopyörästöllä 520 kg. Aseella voidaan 
ampua uudenmallista kranaattia 7 ,2 ki
lometriin. 

Keveiden heittimien kaliiperi on 81 
tai 82 millimetriä. Taktillinen käyttöta
so on komppania tai joskus joukkue. 
Tuliyksikkönä on yleensä joukkue. 
Heittimen paino on 40-60 kg ja kanta
ma viidestä kuuteen kilometriin. Heitin 
voidaan kuljettaa kantaen kolmessa 
osassa tai se on asennettu panssariajo
neuvoon. 

Organisaatioissamme kevyt heitin on 
sijoitettu komppaniaan. Uusimmat 
heittimet ovat vuosimallia 71 Y. Heitin 
painaa 57 kg ja sillä voidaan ampua 
uuden mallista kranaattia viiteen kilo
metriin. 

Pienoisheittimien kaliiperi on 51-60 
millimetriä. Taktillinen käyttötaso on 
joukkue tai joskus komppania. Tuliyk
sikkönä on yksittäinen heitin tai jouk
kue. Heittimen paino on noin 10 kg ja 
kantama kahdesta viiteen kilometriin. 

Heitinkanuunoiden kaliiperi on 60-
82 millimetriä. Taktillinen käyttötaso 
on joukkue tai komppania. Tällainen 
on muun maussa kasettisyöttöinen Va
siljev-heitinkanuuna. Kanuunoita käy
tetään ajoneuvojen aseistuksena tai ve
dettävinä versioina tykistön tapaan 
vuoristoalueilla. Heitinkanuunoilla 
voidaan ampua sekä ala- että yläkulmil
la. 

Neuvostoliitossa on kehitetty myös 
120 mm:n telalavettinen krh-tykki. Sitä 
voidaan käyttää kanuunan tapaan am
muttaessa suorasuuntauksella sekä hau
pitsin tai kranaatinheittimen tapaan 
epäsuoraan ammuntaan. Aseen ampu
matarvikkeina ovat sirpalekranaatit, 
onteloammukset sekä tykistökranaatit. 

Itävaltalainen 60 mm:n pienoisheitin C6-210, joka painaa 5,1 kg ja jonka kantama 
on 1600 metriä. 

Aseen paino on noin kahdeks_an ton~~~ 
ja kantama lähes _Y~deks~n. kt!oi:?etr_ia. 

Konventionaalisista he1tt1m1sta poik
keavia malleja ovat ranskalaisten kehit-
tämät .. 
- rihlatulla putkella varustettu h~1tm, 

jolla voidaan ampua s~~~-rotaat1ova
kavoituja että rnkett1hsapanoksella 
varustettuja ammuksia 

- kranaatinheitinkanuuna,jolla ammu
taan joko tavanomai~ia s~rpalekra
naatteja tai panssanntorJunta-am-
muksia. . 
Tykistötulen hetkellistä tiheyttä pyri-

tään lisäämään. Yksi keino heittimistön 
tulen tiheyden kasvattamiseksi on asl'I 
taa useita heitinputkia rinnan samalk 
vastimelle ja ampua yhteislaukauksia. 

1 ' 



Samalla heitinmiehistön tarve piene
nee. Tällainen on itävaltalainen raskas 
kranaatinheitin SM-4, jossa on neljä 
120 millimetrin putkea. 

SM-4 on sijoitettu kuorma-auton 
run~olle. Heitin laitetaan ampuma- ja 
kulJetuskuntoon hydraulisesti. Heitin
ryhmään tarvitaan vain kolme miestä. 
Kolme metriä pitkällä putkella päästään 
11,5 ~ilometrin kantamaan. Ampuma
sekton alustaa kääntämättä on + 150 
piirua. Koko yhdistelmän paino on noin 
7 tonnia. Heitin ei ole vielä sarjatuotan
nossa. 

Meillä on käytössä vain kevyet ja 
raskaat kranaatinheittimet. Pienoisheit
timille olisi käyttöä muun muassa asu
tuskeskustaistelussa ja sissi toiminnassa 
sekä tulitukiaseena. Kustannustekijät 
pitänevät huolen siitä ettei pienoisheit-

timiä ainakaan lähiaikoina ole organi
saatioissamme. 

Itse kranaatinheittimissä ei ole nähtä
vissä käänteentekeviä muutoksia. Kan
tamien kasvaessa vastimia kehitetään 
jotta ne kestävät entistä paremmin, tule~ 
vat kevyemmiksi ja pysyvät vakaina. 
Putkimateriaalia kehitetään niin, ettei 
painoa tarvitse lisätä; samoin pyritään 
ottamaan huomioon putken jäähdyttä
minen. Tukea kehitettäessä pyritään sa
malla pienentämään hajontaa. 

Tulijoukkueet 3-putkisiksi 

Organisaatioissamme kevyt kranatin
heittimistö on joukkueena jääkäri- ja 
kiväärikomppaniassa. Raskas kranaa
tinheittimistö on 

Itävaltalain~~ 4-putkinen 120 mm:n kranaatinheitin SM-4, jonka kantama on jopa 
11500 metria. 
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- komppaniana jääkäripataljoonassa 
- komppaniana panssaripataljoonassa 
- komppaniana prikaati 80:ssä 
- osastona pataljoonassa 80:ssä. 

Tulijoukkueet ovat meillä kaksiput
J(isia paitsi panssaripataljoonan kranaa
tinheitinkomppania, jossa on kolme 

olmiputkista tulijoukkuetta. 
Monen maan organisaatiossa on kol

l'ni- jopa neliputkisia joukkueita. 
Useampiputkinen tulijoukkue lisää het-
ellistä tulentiheyttä, jolla on suuri 

merkitys erityisesti tulituksen kymme
nen ensimmäisen sekunnin aikana. Toi
saalta kolmiputkinen joukkue mahdol
listaa kaksiputkista joukkuetta parem
min yhden heittimen irrottamisen tila
päisesti erikoistehtäviin, kuten valai
suun, savutukseen tai panssarintorjun
taan. 

Kolmiputkinen tulijoukkue lisää 
myös tuliaseman taistelunkestävyyttä. 
Yhden heittimen tuhoutuessa joukkue 
voi toimia vielä joukkueena kahdella 
heittimellä. 

Kolmiputkisista tulijoukkueista saa
dut myönteiset kokemukset joudutaan 
ottamaan huomioon kranaatinheitinyk
siköiden organisaatioita tarkastettaes
sa. Ensimmäisenä tavoitteena voisi olla 
Jääkäriprikaatien raskaiden ja keveiden 
tulijoukkueiden muuttaminen kolmi
putkisiksi. 

Maksimikantamissa ei kannata 
vaatia kohtuuttomia 

Kranaatinheittimistön kantamina on 
käytetty kolmea kilometriä kevyellä ja 
viittä kilometriä raskaalla heittimellä. 
Uudenmallista kranaattia voidaan am
pua kevyellä heittimellä viiteen ja ras
kaalla heittimellä seitsemään kilomet
riin. Nämä tulevat lähiaikoina myös 
pysymään äärikantamina. 

Uusimmilla kranaatinheittimillä pys 
tytään ampumaan uutta kranaattia suu
rimmilla panoksilla. Viimeisin heitin 
malli on jääkäriprikaatien raskas kra
naatinheitin 120 krh 85. 

Mikäli kantamia halutaan lisätä, 
menetetään heittimistön keveydessä, 
tulitoiminnan nopeudessa ja erityisesti 
tulen tarkkuudessa sekä vaikeutetaan 
heittimistön liikkumista jalkaväen mu
kana. Kauempana olevat maalit on tar
koitettu ja ne soveltuvat paremmin ty
kistön maaleiksi. Tykistön tarkkuus tu
lee heittimistöä edullisemmaksi ampu
maetäisyyden kasvaessa heittimistön 
äärikantamille. · 

Vastustaja pystyy varsin lyhyessä 
ajassa paikantamaan heittimistön tu
liasemat, joten niiden paljastuttua tulisi 
aina suorittaa asemanvaihto. Tällöin 
kantaman lisäämisvaatimus voidaan 
korvata riittävän usein suoritettavilla 
asemanvaihdoilla. Tämä edellyttää va
ra- ja vaihtoasemien jatkuvaa tieduste
lua ja valmistelua sekä vihollisvaiku
tuksen huomioon ottamista jo koulu
tuksessa. 

Tulenjohdossa siirrytään 
laskin aikaan 

Tulenjohdossa tärkeimmät apuvälineet 
ovat kartta, käsisuuntakehä, etäisyys
mittari, viesti välineet ja kiikari. Kartto
jen käytössä siirryttäessä mittakaavaan 
1 :50000 tulen johdon tarkkuus heikke
ni. Tämä on korvattava muilla menetel
millä. 

Sanomalaite kuuluu jokaiseen tulen
johtoryhmään radiokohtaisena välinee
nä. Se ei kuitenkaan ole pelkästään 
viestiväline. Se on myös tulenjohtoväli
ne, jolla voidaan muun muassa määrit
tää sädemittauksella maalin tai tulen
johtopaikan koordinaatit ja laatia tuli
suunnitelmat. Sanomalaitteessa on va-
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120 krh 85 on uusin raskas kranaatinheittimemme. 

kiomuotoisia sanomia varten omat näp
päimensä. Näistä osa on tarkoitettu juu
ri tulikomentoviestitykseen. Nämä hel
pottavat viestitystä, nopeuttavat sitä ja 
samalla vältytään karkeilta virheiltä. 

Sanomalaite oikein käytettynä lisää 
tulitoiminnan nopeutta ja tulen tark
kuutta. Sanomalaitteen käyttäjäksi kou
lutetaan ensisijassa radiomies, mutta 
tulenjohtoryhmän jokaisen miehen on 
pystyttävä käyttämään laitetta. Karkei
den virheiden välttämiseksi on toimin
nat aina tarkastettava näytöltä sekä kar
talta tai tasolta ennen kuin tulikomento 
viestitetään. 

Paikantamislaitteet nopeuttavat tu
lenjohdon mittauksia. Tulenjohtopatte
rin paikantamislaite pystyy mittaamaan 
myös pataljoonan kranaatinheittimis
tön tuliasemien koordinaatit. Uusim
milla pataljoonatasolla olevilla paikan-
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tamislaitteilla saadaan myös suunta riit
tävällä tarkkuudella. Paikantamislait
teilla on siten suuri merkitys erityisesti 
kranaatinheittimistön tuliasemamit
tauksissa. Käsisuuntakehämonikulmio
mittaus ei tule kuitenkaan poistumaan 
tulenjohtopuolen tärkeistä mittauksista. 

Etäisyydenmittauksen tarkkuus pa
ranee laser-etäisyysmittareiden käytöl
lä. Sillä mitattaessa on kuitenkin oltava 
huolellinen, jotta mittaus suoritetaan 
oikeaan pisteeseen eikä esimerkiksi sa
malla linjalla olevaan puun oksaan. 
Mittaus on aina tarkistettava esimerkik
si kartasta tai arvioimalla. Laser-etäi
syysmittarilla ei voida mitata sateessa 
ja sumussa ikä savuverhon läpi. Stereo
etäisyysmittarilla on siten jatkossakin 
käyttöä eikä niitä voida poistaa kokoon
panoista. Samoin etäisyydenmittaus
kurssien tärkein väline on edelleen ste-

oetäisyysmittari. 
Pimeäkiikari, valonvahvistin helpot

taa tulenjohtotoimintaa pimeällä. Sitä 
voidaan käyttää myös tukikohdan val
vonnan ja vartioinnin apuvälineenä. 

Kaikki tulenjohdon erikoisvälineet 
ovat kalliita ratkaisuja, niitä on rajoitet
tu määrä eikä niille ole varakappaleita, 
joten niiden käsittelyn tulee olla huolel
lista ja ne on suojattava sään sekä vihol
lisen vaikutuksilta. Valitettavasti vii
meksi mainittuun kiinnitetään koulu
tuksessa aivan liian vähän huomiota. 

Tulikomentojen muoto ja sanoma
laitteiden vakiomuotoiset komennot se
kä laitteen liittäminen viestivälineisiin 
mahdollistavat tulikomennon siirtämi
sen suoraan tuliportaan laskimelle, 
sanoma- tai keskussanomalaitteelle. 
Tulikomentojen viestitys tapahtuu tä
nään lyhyessä ajassa ja sitä on entistä 
vaikeampi häiritä. 

Kranaatinheittimistö tarvitsee 
tuliasemalaskimen 

Ampuma-arvojen määrittämiseen on 
ollut eri maiden armeijoissa jo useam 
man vuoden ajan laskimia. Ne eivät 
kuitenkaan sellaisenaan sovellu meidän 
kalustollemme eikä tulenjohtojärjestel 
määmme. 

Kenttätykistölle on yhdessä kotimai
sen teöllisuuden kanssa kehitetty patte
ristolaskinjärjestelmä, joka voisi olla 
lähtökohtana kehitettäessä kranaatin
heitinkomppanian laskinjärjestelmää. 
Laskinjärjestelmä toimii kahdella eri 
tasolla; patteri- ja patteristotason laski
met. Tarvittaessa laitteet voivat korvata 
toisensa, joten järjestelmän toiminta
varmuus on varsin korkea. 

Tykistön ja heittimistön tulen johto ja 
viestivälineistö sekä koulutus ovat sa
manlaisia. Tehokkaan tulenkäytön kan-

Kenttätykistön patterilaskin voisi olla myös krhk:n laskinjärjestelmän lähtökohtana. 
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nalta on tärkeää, jotta myös tuliportai
den toiminta on mahdollisimman nope
aa ja tarkkaa sekä samankaltaista. Heit
timistön nopeutta ja tarkkuutta voidaan 
parantaa sekä saattaa tuliportaan toi
minta lähelle tykistön menetelmiä 
hankkimalla kranaatinheitinkomppa
nioille laskinjärjestelmä. 

Kranaatin lentorataan vaikuttavista 
häiriötekijöistä sää on merkittävin. Sen 
vaikutus voidaan parhaiten ottaa ennal
ta huomioon käyttämällä niin sanottua 
laskinsäätä, jota tuliasemalaskin käyt
tää ampuma-arvoja laskettaessa. 

Kevyelle kranaatinheitinjoukkueelle 
lienee tarkoituksenmukaisin ratkaisu 
pieni taskulaskintyyppinen laskin tai 
kehittämällä sanomalaitteeseen tarvit
tava ohjelmisto, jolloin se voisi toimia 
samalla laskimena. Ulkolaiset laskimet 
eivät sellaisenaan sovellu joukkueen 
laskimiksi. Ne eivät esimerkiksi ota 
huomioon säätä, kuten olemme tottu
neet. 

Sirpalekranaateilta vaaditaan 
yhä parempaa tehoa 

Heittimistön pääampumatarvike on sir
palekranaatti. Kranaatit ovat teräs-, 
suomugrafiitti- tai pallografiittikuori
sia. Teräskuorinen kranaatti antaa har
voja suurikokoisia sirpaleita, jotka voi
vat lentää useita satoja metrejä. Suomu
grafiittikranaatti antaa useita pieniä sir
paleita lähialueella ja tuhkaantuu hel
posti, mikäli käytetään nopeita räjähdy
saineita. Pallografiittikranaatit ovat ny
kyisin yleisimmin käytettyjä sirpale
kranaatteja. Vain esisirpaloiduilla kra
naateilla päästään tehokkaampaan 
vaikutukseen. Kuorimateriaalin lisäksi 
myös räjähdysaine vaikuttaa sirpaloitu
miseen. Mitä tehokkaampi on räjähdy
saine, sitä pienempiä ovat sirpaleet ja 
suurempia sirpaleiden lähtönopeudet. 
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Vanhoilla kranaateilla on yleensä 
kansallinen panosjärjestelmänsä. Uu
sille kranaateille on kehitetty oma pa
nosjärjestelmä. Kevyen heittimen lisä
panokset ovat hevosenkengän muotoi
sia. 

Tampellan uritus ja muovinen tiivis
tysrengas ammuksen ohjauspaksun
noksessa pienentävät lähtönopeusha
jontaa ja kranaatin heilahtelua putken 
suulla. Tämä lisää tulen tarkkuutta, 
mutta myös kantamaa. Uusilla ammuk
silla pituushajonta ei ole pienentynyt, 
mutta sivuhajonnan todennäköinen 
poikkeama on noin 0,3 % ampumaetäi
syydestä. Hajontakuvio on voimak
kaasti litistynyt soikio. 

Uusilla ammuksilla aseen rekyyli on 
kasvanut lähes kaksinkertaiseksi pa
noksen ja ammuksen koon kasvun joh
dosta. Säätekijöiden merkitys kasvaa 
ampumaetäisyyden kasvaessa. Am
musten muodon muuttaminen entistä 
pitkänomaisemmaksi lisää ammusrun
gon sivuttaista kantopintaaja sitä kautta 
tuulen aiheuttamaa poikkeutusta. Tuu
len vaikutus riippuu ammuksen sivu
profiilista, hitausmomentti- ja paino
pistesuhteesta. Pituushajontaa voidaan 
pienentää parantamalla heittimen vas
tinta ja tukea sekä pienentämällä läh
tönopeushajontaa. Lisäksi laskinsää ot
taa nykyistä tarkemmin huomioon tuu
len ja lämpötilan. 

Kranaatinheittimistön tulen tehoa 
elävää voimaa vastaan pystytään lisää
mään huomattavasti käyttämällä herä
tesytyttimiä perinteisten iskusytytti
mien sijasta. Heittimen ammuksen suu
resta tulokulmasta johtuen hajontaku
vio muodostuu edulliseksi kranaatin rä
jähtäessä kahden - neljän metrin kor
keudella. Herätesytyttimien haittapuo
lina ovat niiden kalleus, häirittävyys ja 
virtalähdekysymys. Niiden käyttö kui
tenkin lisääntyy ja edellä mainitut hait
tatekijät pystyttäneen ratkaisemaan. 

Panssarintorjunta-ammukset 
lisäävät panssarintorjunnan 
syvyyttä 

Panssarintorjuntaan olemme tottuneet 
käyttämään pääasiassa sinkoja, ohjuk
sia sekä miinoja. Tykistöllä on ollut 
myös panssarintorjuntaan soveltuvia 
ampumatarvikkeita. Heittimistön am
pumatarvikkeiden tykistöä pienemmäs
tä kiihtyvyydestä ja yläkulmilla ampu
misesta johtuen ohjattujen ja hakeutu
vien ammusten kehittäminen heittimis
tölle on helpompaa kuin tykistölle. 

Ulkomailla ampumatarvikkeiden ke
hityksen selvä painopiste on panssarin
torjuntaan käytettävien ammusten 
suunnittelussa. Epäsuoraa tulta käyte
tään panssarintorjuntaan painopiste- ja 
kapeikkoalueilla sekä läpimurtojen py
säyttämiseen. Epäsuoraa tulta käyte
tään ensi sijassa vihollisen syvyydessä, 
jonne panssarintorjunta-aseet eivät 
kanna. 

Nykyiset ammukset on kehitetty 
yleensä raskasta heitintä varten ja am
mus on tarkoitettu tuhoamaan yhden 
panssaroidun maalin. Ammukset pys
tyvät hakeutumaan noin 300 m x 300 
m alueelle. Englantilainen Meriin on 
kehittänyt kevyelle heittimelle ohjautu
van ammuksen. Se etsii ensiksi liikku
van maalin 300 m x 300 m alueelta. 
Mikäli liikkuvaa maalia ei löydy am
mus etsii paikallaan olevan maalin 100 
m x 100 m alueelta. 

Kuorma-ammukset on tarkoitettu 
useita kevyesti panssaroituja maaleja ja 
elävää voimaa vastaan. Nykyiset kuor
ma-ammukset ovat raskaalle heittimel
le. Esimerkkinä voidaan mainita espan
jalainen Espin, jossa voi olla 15 tai 21 
tytärammusta. Ammus painaa 16 ( 18,5) 
kg, kantama on noin 5 km ja vaikutusa
lue on noin 4000 m2

• Tytärammuksen 
halkaisija on 37 mmja paino 285 gram
maa. Tytärammus läpäisee terästä 150 

120 mm:n kuorma-ammus ESPIN, jossa 
on 15 (21) 37 mm:n tytärammusta. 

millimetriä. Sirpaleita syntyy keski
määrin 650 ja niiden vaikutusalueen sä
de on noin 21 metriä. 

Alakulmilla ja suora-ammuntaan so
veltuvilla heitinkanuunoilla voidaan 
myös ampua panssarintorjunta-am
muksia. Niiden kantamat suora-am
munnassa ovat 500-1000 metriä. Hei
tinkanuunoita käytetään jalkaväen tuli
tukiaseina tai panssariajoneuvojen ja 
helikopterien aseena. 

Kranaatinheittimistön panssarintor
juntaan tarkoitetut erikoisammukset 
otettaneen palveluskäyttöön 1990-lu
vulla. Kranaatinheittimistön kykyä 
panssarintorjuntaan käytetään paino 
pistealueilla kaukotorjunnassa täyden 
tämään panssarintorjuntaohjusten tulta. 
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Jo ampumatarvikkeiden pelkän ole
massaolon uskotaan vaikuttavan vihol
liseen. 

Savu- ja valoammusten tarve 
lisääntyy 

Taistelukentän valaisussa ja savutuk
sessa heittimistöllä on jatkossakin tär
keä tehtävä, molemmat tehtävät saatta
vat jopa lisääntyä. Sekä valo- että savu
ammuksia tarvitaan niin kevyelle kuin 
raskaalle heittimelle. 

Käytössä olevat kevyen heittimen 
valoammukset valaisevat noin 1000 
metriä halkaisijaltaan olevan alueen, 
valaisuajan ollessa lähes 40 sekuntia. 
Valoammuksen kantama on sama kuin 
sirpalekranaatin. 

Raskaan kranaatinheittimen uusinta 
savuammusta voidaan ampua noin vii
teen kilometriin. Ammuksessa käyte
tään uutta panosjärjestelmää ja suurin 
sallittu panos on 3. panos. 

Savuammuksia käytetään erityisesti 
panssarivaunujen sokaisuun ja lamaut
tamiseen. Infrapunaestoisten savuma
teriaalien käyttö savuammuksissa li
sääntyy. 

Yhteenveto 

Mitään käänteentekeviä muutoksia ei 
ole nähtävissä kranaatinheittimistön 
käytössä lähitulevaisuudessa. Erikois
tehtävät tulevat lisääntymän, mutta jal
kaväen tukeminen säilyy tärkeimpänä 
tehtävänä. Hetkellisen tulen tiheyden 
lisäämiseksi ja erikoistehtävien kasva
essa tulisi kolmiputkisen tulijoukkueet 
ottaa jääkärijoukkojen organisaatioi
hin. 

Edullisimman tykistöaseemme, kra
naatinheittimen kehittämistä ei pidä py
säyttää, vaikka löytyisikin kehitty
neempiä mutta samalla kalliimpia ase
järjestelmiä. Kehityksen tulee edetä yh
dessä kenttätykistön kehittämisen kans
sa - tulenjohto-, viesti-, mittaus- ja tu
liasematoimintojen tulee olla saman
kaltaisia ja välineistön mahdollisim
man pitkälti jopa samoja. Tämä edellyt
tää paikantamis- ja sanomalaitteiden, 
laser-etäisyysmittareiden sekä laskin
ten ennakkoluulotonta kehittämistä ja 
käyttöönottoa. 

Kaikissa huonekaluasioissa 
saatte asiantuntevan palvelun 

Kaluste-Peltoniemi 
Hattula Vanhankirkontie 49-51 

puh. 917-73291 

Huipputekniikan 
taitotietoa 
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INSTRUMENTOINTI OY 
Sarankulmankatu 20, 33900 TAMPERE 
puh. (931) 659 111 
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OERLIKON 
25MMTYKKI 
ILMA- JA PINTA-AMMUNTAAN 

- tulinopeus 800 ls/min 
- lähtönopeus 1160-1355 m/s 
- lentoaika is s/2000 m (APDS) 
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Diplomi-insinööri J Jolanki 

LASERIN SOTILAALLISIA 
SOVELLUTUSMAHDOLLISUUKSIA 

Jnsinöörimajuri Jolanki on toiminut 
Asevarikko 4 :n optisen korjaamon joh
tajana vuodesta 1980. 

Laserin käyttö sotilassovellutuksissa on 
kiehtonut tieteiskirjailijoita vuosikym
meniä. Jo ennen laserin keksimistä kuo
lemansäde oli sarjakuvien lukijoille tut
tu. Vuoden 1983 keväällä Yhdysval
loissa kohun saattelemana käynnistetty 
Tähtien sota-hanke on lisännyt kiinnos
tusta laseriin aseena. 

Väikka -laserin periaate keksittiin jo 
1950-luvun lopulla, on laseria koskeva 
patenttiriita ratkennut lopullisesti vasta 
1987. Tällöin amerikkalainen keksijä 
Gordon Gold sai kolmannen laserpa
tentin. Tämän patentin jälkeen hänen 
patenttinsa kattavat lähes 90 % Yhdys
valloissa myydyistä lasereista. 

Laserien käyttö on viime vuosina li
sääntynyt räjähdysmäisesti. Uusia lase-

rin käyttökohteita ovat esim. laserlevy
soittimet, tiedonsiirto ja tiedon talletus. 
Seuraavassa keskitytään sovellutuk
siin, jotka ovat pääasiassa käytössä vain 
sotilasalalla. Katsauksessa ei keskitytä 
pelkästään Suomessa käytössä oleviin 
laitteisiin ja järjestelmiin. On nimittäin 
varmaa, että käyttökohteet kotimaassa
kin lähiaikoina lisääntyvät. 

Lukuisat lasersovellutukset on jaet
tavissa seuraaviin pääalueisiin 
1. Laseretäisyysmittarit 
2. Laserin avulla ohjautuvat aseet 
3. Tiedustelu ja valvonta 
4. Paikantaminen 
5. Tiedonsiirto ja viestitys 
6. Koulutuslaitteet 
7. Laseraseet 
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8. Laserin paljastaminen ja häirintä ja 
9. Laserilta suojautuminen. 

Laseretäisyysmittarit 

Laseretäisyysmittaus on tällä hetkellä 
yleisin laserin sovellutuskohde sotilas
käytössä. Laseretäisyysmittari voi olla 
itsenäinen laite tai se on yhdistetty 
osaksi systeemiä, jossa on esimerkiksi 
valonvahvistin tai lämpökamera. Tu
loksena mittaussysteemi voi antaa joko 
vain etäisyyden maaliin tai lisäksi maa
lin liikkeen, sen koordinaatit ja enna
kon aseelle. Sovellutuksesta riippumat
ta laseretäisyysmittarin periaate on sa
ma. Laserlähetin lähettää tähtäysoptii
kan kanssa tarkoin yhdensuuntaisen 
pulssin kohti maalia. Pulssin kestoaika 
on vain suuruusluokkaa 10 ns. Laser
pulssi heijastuu kohtaamistaan maaleis
ta takaisin mittarin vastaanotto-optiik
kaan. Mittarin laskentaelektroniikka 
laskee tarkasti laserpulssin lähtöhetken 
ja heijastuneen pulssin tulohetken aika
eron. Koska valon nopeus tiedetään, 
voidaan kohteen etäisyys laskea kulku
ajasta. Käytännössä matkan mittaus
tarkkuus on mittausetäisyydestä riippu
matta +/- 5 m. Jos laserpulssi kohtaa 
matkallaan useita maaleja, saadaan ta
vallisesti rekisteröidyksi etäisyys aina
kin kahteen näistä. Mittareissa on mah
dollista valita aika-alue, jona vastaanot
timeen tulevat pulssit hyväksytään. 
Näin voidaan karkeasti valita etäisyys
alue, jolta saadut mittaukset rekisteröi
dään. Esimerkiksi peitteisen maaston 
aiheuttamat heijastukset voidaan elimi
noida. 

Laseretäisyysmittarin käyttötarkoi
tuksesta riippuen mittarille asetettavat 
vaatimukset vaihtelevat suuresti. Ran
nikon olosuhteissa tarvitaan suurta mit
tausetäisyyttä. Tällöin myös laserpuls
sin on pysyttävä koossa kaukana olevaa 
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kohdetta mitattaessakin. Rannikkoty
kistön käytössä olevassa LASU:ssa 
mittausetäisyys onkin enimmillään 40 
km. Lähettimestä lähtevän laserpulssin 
avautumakulma on vain 0.3 piirua. 
Panssarintorjunnassa sinkoryhmä kul
jettaa lasermittaria mukanaan. Tällöin 
perusvaatimus on keveys. Suomessa 
pst:n kuten myös kenttätykistön tulen
johdon käytössä oleva norjalainen Sim
rad LP7 ei paina juuri enempää kuin 
suurehko kiikari. Mittausetäisyydeksi 
tässä tarkoituksessa riittää hyvin 10 km. 
Edellämainituissa käyttökohteissa mit
tauksien toisto muutamien sekuntien 
välein on riittävä. Ilmatorjunnassa sitä 
vastoin tarvitaan nopeasti liikkuvaan 
kohteeseen jopa kymmeniä mittauksia 
sekunnissa, jotta kohteena olevan len
tokoneen koordinaatit ja liikenopeus 
voidaan luotettavasti mitata. Yleensä il
matorjunnan käyttämä etäisyysmittari 
on osana ammunnanhallintajärjestel
mää, joka mittaustietojen perusteella 
myös antaa tykille ampuma-arvot. V as
taavan järjestelmän osana ovat myös 
sotalaivojen etäisyysmittarit. Panssari
vaunujen laseretäisyysmittarit ovat mil
tei poikkeuksetta osa vaunun ammun
nanhallintajärjestelmää. Samaan järjes
telmään kuuluu päivätähtäin, valonvah
vistin, hyrrästabilointi ja ampumataulu
kot sisältävä laskinyksikkö. Voipa jär
jestelmään kuulua lämpökamerakin. 
Panssarivaunussa laseretäisyysmittari 
on periskooppimainen. Samoin myös 
rannikkotykistön tomitykissä on peris
kooppilaser. Taulukossa 1 on lueteltu 
muutaman Suomessa yleisesti käytössä 
olevan laseretäisyysmittarin suoritus
arvoja. Kuvassa 1 on esitetty laseretäi
syysmittarin toiminnallinen periaate. 
Kuvassa 2 on kevyt kannettava laser
etäisyysmittari Simrad LP7. 

Laseretäisyysmittareissa on perintei
sesti käytetty laseraineena joko rubii
ni-, Neodyymi-Y AG tai Neodyyni.i-la-

LP7 SF RWDL MA 8530 

Läheti nyks i kkö: 
Nd.YAG Nd.YAG Laser tyyppi Nd.YAG 

Aallon pituus 1064 nm 1064 nm 1064 nm 

Pulssin pituus n. 8 ns n. 8 ns n. 100 na 

Pulssin energia n. 8 mJ >20 mJ 50-70 mJ 

Pulssi taajuus 12/min 30/min 60/min 

Keilan leveys 2, 0 mrad 0,7mrad 0,5mrad 

VastaanottoyksikkÖ: 
Si-diodi Si-diodi Detektori Si-diodi o, 4-39, 99km Etäisyysmittaus 0, 15-9,995km 0,2-20km 

+/-Sm Toleranssi +/-Sm +/-lOm 
Keilan leveys 1, 3mrad 1,0mrad 

Teleskooppi: 
lOx 7x Suurennos 7x 

Näkökenttä 1· 6' 2, 1 · 

Okulaariasetus -0, 75dpt +/-5dpt -4 ... +2dpt 
-11· ... +60' +/-10' Korotus 

Sivusäätö n X 360' n X 360' 

Ulkoinen j änni tes yöttö: 220V AC 12V DC 12-lSV DC 
24-28V DC 22-28V DC 

Akut: 
12 V 12 V 24 V 

Paino: 
2 kg 22, ·5 kg 50 kg 

TAULUKKO t. Eräiden laseretäisyysmittareiden tekniset arvot. 

si-sauvaa. Yleisin on tällä hetkellä yli
voimaisesti Neodyymi-Y AG, Nd
y AG. Sen laseraallonpituus on lähi-in
frapuna-alueella, siis silmälle näkymät
tömällä alueella. Kuitenkin aallonpi
tuus on sellainen, että käytetyillä tehoil
la, 10-100 mJ/pulssi, laserpulssi on 
vaarallinen silmälle. Silmä fokusoi la
servalon verkkokalvolleen, jolloin vaa
ra verkkokalvon vaurioitumiselle on 
olemassa. 

Jotta silmävaurioista esim. harjoitus
tilanteissa vältyttäisiin, on kauan pyrit
ty kehittämään silmälle vaarattomia 
laseretäisyysmittareita. Eräs käyttökel-

poinen menetelmä on muuttaa olemas
sa olevan Nd-Y AO-laserin aallonpi
tuutta suuremmaksi. Tämä voidaan teh
dä kohdistamalla laser seokseen, jossa 
tapahtuu ns Raman-siirtymä. Onni~tu
neita kokeita on tehty mm. metaamlla. 
Haittana on toistaiseksi, että muutetta
essa aallonpituutta menetetään noin 70 
% alkuperäisestä tehosta. Oleellisesti 
yleisempi on tällä hetkellä hiilidioksidi 
laser, COi-laser, jonka aallonpituus on 
10,6 mikrometriä. Suuri etu täydellisen 
silmälle vaarattomuuden lisäksi on, että 
aallonpituuden kasvaessa taisteluken 
tällä esiintyvän pölyn ja sumun sekä 
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KUVA 2.: 
Laseretäisyysmittari LP7. 
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tavallisen suojasavun vaimennus piene
nee oleellisesti. Taulukossa 2 on tulok
set eräästä kokeilusta, jossa taisteluken
tän olosuhteissa vertailtiin Nd-Y AG- ja 
COrlaseretäisyysmittareita. Koska 

COrlaser toimii samalla aallonpituus 
alueella kuin lämpökarnerat, voidaan 
näissä käyttää soveltuvin osin samaa 
optiikkaa. 

Laseretäisyysmittarien sähköinen/ 

öljy- lifaani punainen heksa- valkoinen usva 
sumu lelra- savu kloridi savu 

kloridi 
100 

80 

% 60 

oikeita 
eläisyyksiä 

40 

zo 

1 
0 

COzNd COz Nd 
1 

(Dz Nd COz Nd COz Nd COzNd 

TAULUKKO 2. Nd-YAG-ja CO;rlasereiden vertailu taistelukentän olosuhteissa. 

optinen-hyötysuhde on ripeästä kehittä
mistyöstä huolimatta melko vaatima
ton. Suurin syy on, että vain n. 2 % 
laserin virittämiseen käytetyn salama
lampun tehosta käytetään hyväksi. Kun 
loppu muuttuu lämmöksi, ei mittaus
taajuutta voida nostaa ilman monimut
kaista jäähdytysjärjestelmää. Samoin 
kannettavien mittarien käytettävyyttä 
huonontaa virrankulutuksen suuruu
desta aiheutuva paristojen lyhyt käyt
töikä. Erityisesti laserlevysoittimien ja 
tietoliikenteen tarvitsemien laser-dio
dien tehon lisääntyessä ja hintojen hal
vetessa on alettu käyttää laser-diodeista 
koottuja matriiseja laserin virittämi-

seen. Kuvassa 3 on tyypillinen rakenne
ratkaisu, jossa Nd-YAG-sauva virite
tään laser-diodimatriiseilta kuituoptii
kalla sauvaan johdetulla valolla. Rat
kaisulla päästänee kymmenkertaiseen 
hyötysuhteeseen aiempiin verrattuna. 
Toistaiseksi laser-diodi-pumppauksen 
soveltamista laseretäisyysmittareihin 
on rajoittanut laser-diodien heikohko 
pulssien tuottokyky. Tällä hetkellä ei 
ole saavutettu enempää kuin 10000 
suurienergiaista pulssia samasta matrii
sista. 

Edellä on käsitelty yksittäisten laser
pulssien kulkuaikaan perustuvaa etäi
syyden mittausta. Erityisesti laser-dio-
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KUVA 3.: 

AR 
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Diodipumpattu Nd-Y AG -laser. 

dien tehon kasvaessa on käynyt mah
dolliseksi mitata etäisyys käyttäen näitä 
lähettimenä. Mittaustarkkuus on suu
resta mittaustaajuudesta johtuen par
haimmillaan millimetrin osia. Lyhyillä 
etäisyyksillä mittaus tehdään kohteesta 
heijastunutta laser-valoa käyttäen. Pi
demmillä etäisyyksillä on käytettävä 
apuna heijastinprismaa. Kun etäisyys
mittaus yhdistetään jalustan kulma-an
turin antamaan kulmatietoon, voidaan 
tällä menetelmällä toteuttaa nopea ja 
tarkka monikulmiomittaus. Tätä peri
aatetta käyttävä mittauslaiteprototyyp
pi on kehitetty Suomessa. 

Laserin avulla ohjautuvat aseet 

Periaatteessa on erotettavissa kaksi 
menetelmää, joissa laseria käytetään 
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projektiilin saattamiseksi maaliin. Pro
jektiili voi olla ammus, pommi tai oh
jus. Toisessa laserilla valaistaan maalia, 
ja projektiiliin sijoitettu ilmaisin havait
see maalista heijastuneen laser-valon ja 
ohjaa projektiilin maaliin. Periaate on 
sama kuin lämpöhakuisissa ohjuksissa. 
Toinen mahdollisuus on antaa projek
tiilille ohjauskomennot sitä valaisevan 
lasersäteen avulla. Projektiilissa on la
ser-ilmaisin, joka tunnistaa projektiilin 
sijainnin säteen suhteen ja korjaa mah
dollisen poikkeaman automaattisesti. 

Maalin valaisu laserilla tapahtuu jo
ko pinnasta tai ilmasta. Useimmat maa
lin valaisuun käytetyt laitteet toimivat 
myös laseretäisyysmittareina. Tällöin 
maalin valaisun ohella voidaan maalin 
koordinaattien perusteella johtaa tu
liyksikön toimintaa. Yleensä laserva
laisua käytetään vain projektiilin len-

. non loppuvaiheen tarkkuusohjaukseen. 
Maalialueelle tuli ohjataan perinteisen 
tulenjohdon keinoin. Maalin valaisuun 
käytetty laser-valo on moduloitu häirit
tävyyden pienentämiseksi. Moduloin
nilla kunkin projektiilin ilmaisin voi
daan herkistää havaitsemaan vain halu
tun valaisimen valitsemasta maalista 
heijastunutta laser-valoa. Näin on mah
dollista suunnata tuli useisiin lähellä 
oleviin maaleihin. Esimerkkejä laser
valaisusta on kuvassa 4. 

Kuten edellä mainittiin, ovat laser
valaisimet tekniseltä periaatteeltaan 
laseretäisyysmittareita. Käytössä on 
tästä syystä pääasiassa Nd-YAG-lase
reita ja COrlasereita. Kuten laseretäi
syysmittareissa on myös laservalaisi
mien käyttöturvallisuutta mm. harjoit
telutilanteissa parannettu siirtymällä 
enenevässä määrin silmälle vaaratto
malle aallonpituusalueelle. Valaisimen 
käyttöä kun rajoittavat taistelukentän 
olosuhteet. COrlaserin oleellisesti pa
rempi läpäisy suosii sen käyttöä myös 
valaisuun. Pimeätoimintaa varten va-

l.;(f -- - - ,,;:'~,~ -----:--
', ~-~,----------------
~ ·- :..:. r ''--1 ~ 

Ohjus heli
kopterista -
valaisu 
maasta 

Ohjus lento
koneesta -
valaisu 
maasta 

Ohjautuva 
'I ammus -

~ 1 valaisu 
maasta 

Tuloksen 
toteaminen 

Valaisu ~ 

Valaisu ilmasta tai maasta lentohyökkäystä varten 

KUVA 4.: 
Maalinvalaisuperiaatteita. 
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laisimeen voidaan yhdistää valonvah
vistin. Käytännössä laser-valaisun on 
todettu toimivan hyvin n. 4 km:n etäi
syyteen saakka. 

Esimerkki laserin käytöstä projektii
lin ohjaamiseen on ruotsalainen Robot 
70 ilmatorjuntaohjus. Ohjus soveltuu 
lähitorjuntaan 3 .. 5 km:n ampumaetäi
syydellä. Ohjusampuja kohdistaa täh
täyskaukoputken ristikon maaliin ja pi
tää maalin ristikossa. Suuntauksen hel
pottamiseksi tähtäysoptiikka on hyrräs
tabiloitu. Suuntausoptiikan kanssa yh
densuuntainen laserlähetin lähettää oh
jauskeilan. Ohjauksen ilmaisinjärjes
telmä kykenee paikallistamaan ohjuk
sen aseman moduloidussa lähetyskei
lassa. Lentorataa korjataan tarvittaessa 
ohjaussiivekkeillä. Panssarintorjunta
ohjuksissa yleinen lankaohjus on siis 
korvattu laserilla. 

Viime aikoina voimakkaasti kehite
tyssä ohjusjärjestelmässä FOG-M käy
tetään optista kuitua ohjuksen ja ohjus
lavetin väliseen tiedonsiirtoon. Vaikka 
laser on käytössä vain valonlähteenä 
kuituoptisessa tiedonsiirrossa, sopii pe
riaate käsiteltäväksi tässä yhteydessä. 
Optista kuitua käytettäessä voidaan 
siirtää nopeasti suuri määrä koodattua 
tietoa. FOG-M-järjestelmässä ohjuksen 
kärjessä on videokamera, jonka kuva
aineisto siirretään kuidulla suuntaajan 
monitorille. Monitorin kuvan perus
teella ohjus voidaan ohjata maaliin. Oh
juksen lennon aikana on mahdollista 
tarvittaessa vaihtaa maalia. Suuri etu 
tavanomaisiin ohjus järjestelmiin on, et
tei ohjusta ohjattaessa tarvitse nähdä 
maalia, joten ohjus voidaan ampua 
vaikkapa maastoesteen takaa. Järjestel
mää varten on kehitetty optinen kuitu, 
jolla ampumaetäisyydeksi on saatu 40 
km. 
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Tiedustelu ja valvonta 

Tutkan kuvanmuodostuskyky on voi
makkaasti riippuvainen käytetystä aal
lonpituudesta. Mitä pienempi käytettä
vä aallonpituus on, sitä parempi kul
manerotuskyky ja dopplererotuskyky 
saavutetaan. Kun mikroaaltoalueelta 
siirrytään esim. COz-laserin aallonpi
tuuteen, 10,6 mikrometriin, paranee 
kulmaerotuskyky tuhatkertaiseksi. 
Myös nopeuden määritystarkkuus para
nee oleellisesti, jopa satakertaiseksi 
millimetri-alueella toimivaan tutkaan 
verrattuna. Tästä johtuen on kehitetty 
laser-tutkia. Niitä käytetään itsenäisesti 
tai yhdessä mikroaaltotukan kanssa. 
Karkea mittaus tapahtuu mikroaaltotut
kalla ja tarkka mittaus laserilla. Myös 
tutkahäirinnässä voidaan turvautua la
sertutkaan. 

Lasertutkassa käytetään laseretäi
syysmittauksessa käytettyä periaatetta. 
Lisäyksenä on mittaukseen liitetty no
pea kulmapyyhkäisy, joka mahdollistaa 
usean kohteen havaitsemisen ja seuran
nan. Lasertutkissa on myös menetelmä, 
jolla leveäkeilaisesta pyyhkäisystä voi
daan siirtyä kapeakeilaiseen esim. maa
lia seurattaessa. Samoin on mahdollista 
hypätä nopeasti maalista toiseen ja pi
tää nämä jatkuvasti seurannassa. 

Lupaavin tekninen ratkaisu on käyt
tää lämpökameran pyyhkäisysysteemiä 
ja ilmaisutekniikkaa hyväksi. Lisänä on 
COz-laser, jolla pyyhkäisy tapahtuu. 
Kuvassa 5 on lämpökameran ja laser
tutkan rakennekaavio. Yhtymäkohdat 
on selvästi näkyvissä. 

Fluorisenssi-ilmiötä voidaan käyttää 
hyväksi ihmisten etsinnöissä ja seuran
nassa. Kun valvonnan alaisen ihmisen 
tai muun kohteen varusteissa on ainetta, 
joka laservalolla valaistuna synnyttää 
fluorisenssisäteilyä, voidaan se ilmaista 
esim. valonvahvistimella. Näin pysty
tään aluskasvillisuudesta erottamaan 

(a) 

LO'ff.F'OWEII 
L0CAL-0SC1LLAT0ft 

LASER 

HIOH-POW(A 
TAANSIIIIITTIE" 
LAUA 

(b) 

KUVA 5.: . 
Passiivisen tämpökameran (a) ja lasertutkan (b) rakennekaav10. 

sotilas asepuvun fluorisoivan aineen ai
heuttaman säteilyn avulla jopa 20 km:n 

.. .. r· 
para:kuvarjolla hypänneiden lentäjien 
paikantamiseen käytetään valopoijll:~: 
joka on He-Ne-laser. Laser läh~ttaa 
ylöspäin suunnatun valokeilan, Joka 
voidaan havaita ilmasta jo~a 9000 m:n 
korkeudesta ja yli 2000 km :n laajuisel
ta alueelta. 

Aktiivisissa infrapunalaitteissa va
lonheittimillä, joiden keilasta on suoda
tettu näkyvä valo, valaistaan maastoa 
ja havaitsemiseen ~äytetään lähi-i!lf~a
puna-alueella toimivaa valonvahv1stm
ta. Joissakin tapauksissa saavutetaan 
merkittävä hyöty käyttämällä valaisuun 
erittäin hyvällä hyötysuhteella toimivia 
laser-diodimatriiseja. Menetelmä on 
hyvä esimerkiksi, jos on raj~itet~ava 
lämpösäteilyä jouduttaessa lampoka
meran valvonnan kohteeksi. 

Suojelutiedustelussa k~ytet~än ye
rinteisesti laseria kaasumaisten Ja hiuk
kasmaisten epäpuhtauksien paikallista
miseen tunnistamiseen ja pitoisuusmit
taukse;n. Mittaus perustuu tavallisesti 
epäpuhtauksista takaisin heijastuvan 
säteilyn analyysiin. 

Paikantaminen 

Laser on yleisesti käytössä niin si".iili
kuin sotilasilmailussa laserhymssä. 
Niillä on enenevässä määrin korvattu 
vanhat mekaaniset hyrrät. Toiminnal
taan laserhyrrä on yksinkertainen. Kun 
lasersäde liikkuu väliaineessa, aallon
pituus muuttuu liikkeeseen verrannol
lisena. Kun kaksi lasersädettä pannaan 
kulkemaan tarkalleen samaa rengas
maista reittiä vastakkaisiin suuntiin, 
aallonpituuspoikkeama on mitattavis
sa. Mittaustuloksesta saadaan lasketuk
si kiihtyvyys, nopeus ja paikka. Pysty
tään siis määrittämään esimerkiksi len
tokoneen paikkakoordinaatit. Laitteen 
tarkkuus riittää lentokoneen sijainti
määritykseen parisadan metrin tark
kuudella tunnin lennon jälkeen. Tark
kuus on kymmenkertainen koventio
naalisiin menetelmiin verrattuna. Uu
simmissa ajoneuvojen paikantamislait
teissakin käytetään laserhyrriä. Seuraa
va kehitysvaihe on kuituhyrrä, jossa la
sersäde kulkee kuiturenkaassa. Kum
massakaan uudessa hyrrässä ei ole lain
kaan liikkuvia osia. Tämä parantaa 
luotettavuutta oleellisesti. 
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Tiedonsiirto ja viestitys 

Tiedonsiirto on laseretäisyysmittauk
sen ohella jo tällä hetkellä avainase
massa sotilaskäytössä. Sekä kuituopti
set että linkkiperiaatteella toimivat jär
jestelmät takaavat sotilassovellutuksis
sakin häiriöttömän viestityksen. Häi
riöttömyyden lisäksi etuna on suuri tie
donsiirtokapasiteetti, säteil yras i tuksen 
sieto ja ulkopuolisen kuuntelun helppo 
jäljitettävyys. Laser on käytössä kui
tuoptisten yhteyksien lisäksi ilma-ilma
sekä sukellusvene-ilma-yhteyksissä. 
Muodostelmassa lentävien koneiden 
väliseen ja koneiden ja tukikohdan väli
seen viestiliikenteeseen on kehitetty 
laitteisto, jolla jopa parinsadan kilomet
rin yhteysetäisyydellä voidaan siirtää 
tietoa nopeudella 20 kbit/s. Hyvin lu
paava uusi sovellutus on laserin käyttö 
viestiyhteydessä sukelluksissa olevan 
sukellusveneen ja lentokoneen välillä. 

Lentokoneiden ja laivojen sisäisessä 
tiedonsiirrossa käytetään enenevästi 
laseria ja kuituoptiikkaa. Edellä mainit
tujen etujen lisäksi lentokonekäytössä 
merkittävä lisäetu on saavutettu painon 
säästö. Tavanomainen 200 kg:n kuor
ma pienenee kymmenesosaan. 

Koulutuslaitteet 

Laseria voidaan käyttää aseiden ja ase
järjestelmien ampuma- ja taistelukou
lutuksessa. Laitteistoja on kehitetty 
mm. käsiaseita, ilmatorjuntajärjestel
miä ja panssarivaunuja varten. 

Käsiaseiden koulutuslaitteiston toi
minnalliset pääosat ovat aseeseen kiin
nitetty laserlähetin, maaliin sijoitettu 
osuman ilmaisin ja tuloksen rekiste
röintiyksikkö. Lähetin on yleensä 
pienitehoinen laser-diodi. Laser-diodi 
lähettää kuulaa simuloivan valopulssin 
liipaisinta painettaessa. Toden tuntua 
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lisää, jos käytetään samanaikaisesti 
paukkupatruunoita. Maalitaulun tai 
harjoitusmaalin ilmaisinyksikkö ha
vaitsee osumat. Tarvittaessa maalitaulu 
kaatuu kyllin tarkasta osumasta. Ampu
maharjoittelussa voidaan jälkikäteen 
tutkia aseen piipun liikettä tähtäyksen 
aikana. Näin voidaan jäljittää muuten 
vaikeasti havaittavia systemaattisia vir
heitä. 

Erittäin monipuolisia lasereita käyt
täviä taistelusimulaattorijärjestelmiä on 
kehitetty panssarivaunujen taisteluhar
joituksia varten. 

Laser aseet 

Tähtien sota-hankkeen laajuudesta an
taa kuvan sen osuus koko optoelektro
niikkamarkkinoiden volyymistä. V. 
1988 koko optoelektroniikkamarkkinat 
arvioidaan noin 40 miljardiksi markak
si. Tästä viihdeteollisuuden osuus on 
noin 15 % ja Tähtien sota-hankkeen 5 
% eli 2 miljardia markkaa. Tämä on 
hankkeen rahoituksesta optiikkatoimit
tajille tuleva osuus. Koko hankkeen 
kustannusarvio vuodelle 1988 on 16 
miljardia ja vuodelle 1989 jo 20 miljar
dia markkaa. Tätä kirjoitettaessa Yh
dysvaltojen kongressi teki päätöksen 
supistaa hankkeen ensimmäisen osan 
kokonaisbudjetin alkuperäisestä 500 
miljardista 300 miljardiin markkaan. 

Tähtien sota-hankkeen tärkeänä osa
na on kehittää laserase, jolla voitaisiin 
tuhota ballistisia ohjuksia. Laseraseella 
aiheutetaan kohteessa seuraavia vaiku
tuksia: 
1. Rakenteen heikkeneminen osuma

~ohdan lämpötilan noustessa. 
2. Akkinäinen lämpötilan nousu ai

heuttaa rakenteisiin etenevän shok
kiaallon, joka vaurioittaa erityisesti 
huonosti lämpöä johtavia lasi- ja 
muoviosia. 

9 

3. Osumakohdassa tapahtuva aineen 
höyrystyminen synnyttää rö~tge~
säteilyä, joka aiheuttaa vakavia toi
mintahäiriöitä elektroniikkajärjes
telmissä. 

4. Pienitehoinenkin sopivalla aallonpi
tuusalueella toimiva laserase sokai
see suojaamattomat optiset valvon
vonta- ja viestilaitteet. 
Kiistaton periaatteellinen etu kon

ventionaalisiin aseisiin verrattuna pe
rustuu valon etenemistapaan. V aion no
peudesta johtuen ennakkoja ei tarvitse 
ottaa huomioon. Myöskin torjunta-aika 
torjuttavan kohteen havaitsemishet.kes
tä kasvaa merkittävästi. 

Tällä hetkellä Tähtien sota-hank
keessa kehitetyillä lasereilla laborato
rio-olosuhteissa saavutettu teho on 
asiantuntija-arvioiden mukaan 2 .. .4 
kertaluokkaa pienempi kuin teho, jo~a 
tarvitaan tavoitteena olevan tuhoamis
vaikutuksen saavuttamiseksi. 

Ensisijaisena tavoitteena on ollut si
joittaa laserlähetin ballistiselle r3:dalle. 
Tällöin vältyttäisiin ilmakehän aiheut
tamista suurista ongelmista, joista tär
keimpiä ovat 

ilmakehän aiheuttama lasertehon 
vaimeneminen,ilman kuumenemi
sesta johtuva lasersäteen ~ptinen ~a
joaminen ja ilmakehän taitekerrom
vaihtelujen aiheuttama lasersäteen 
taipuminen. 
Tällä hetkellä vallitsevana on kuiten

kin käsitys, että ensimmäisen sukupol
ven laserase tullaan sijoittamaan maan 
pinnalle. . .. 

Tähtien sota-hankkeen ttella on pe-
rustavaa laatua olevia ongelmia. On ke
hitettävä aivan uusia tekniikoita mm. 
optisten komponenttien valmist~isek: 
si. Konventionaalisin menetelmm ei 
kyetä esimerkiksi valmistamaan ava
ruuteen sijoitettavia lasersädettä koh~ 
teeseen ohjaavia peilejä. Tällä hetkella 
vasta laaditaan spesifikaatioita niille. 

10 Jalkaväen vuosikirja 1989 

Toteutusvaiheessa näitä peilejä tarvi
taan satoja neliömetrejä. 

Kiistämätön tosiasia on, että hank
keen yhteydessä kehitetään laitteita ja 
perustekniikoita, joilla on käyttöä vaik
kapa siviilisovellutuks~ssa. Tutkit~an~~ 
parhaillaan mahdolhsuutta k~ytta~ 
Tähtien sota-hankkeessa kehitettya 
laseria AIDS-viruksen tuhoamiseen ve
restä. 

Laserin paljastaminen ja 
häiritseminen 

Sotavarusteteollisuus on jatkuvaa kil
pailua vaikutus ja vastavaikutuslaittei
den kehittämisessä. Lasersovellutuk
sissa käytetään tekniikkaa, jonka my~s 
vastapuoli tuntee. Näinollen. vastatoi
minta on aina otettava huomioon. 

Laseretäisyysmittareissa ei käytetä 
tähetysputssin koodausta. Mittauksen 
kohteena oleva voi lähettää mittaajan 
suuntaan viivästettyjä pulsseja, jolloin 
mittaa ja saa liian suuren et~syy~en. Jos 
onnistuu lähettämään suuntehoisen la
serpulssin kohti mittaajaa, on mahdol
lista vaurioittaa mittaajan etäisyysmit
tarin herkkä ilmaisin. Ainakin il
maisinelektroniikan yliohjautuminen 
aiheuttaa katkoksen mittaustoimintaan. 

Laserilla valaistuun maaliin hakeutu
vaa projektiilia voi harhauttaa sijoitta
malla kohdealueelle voimakkaita laaja
kaistaisia valonlähteitä. Nykyisin mil
tei pelkästään käytettäviä yaihdeltav~.: 
Ia koodauksella varustettuja systeemeJa 
voi häiritä sokaisemana projektiilin il
maisin voimakkaalla häirintäteholla. 

Väliaineen ominaisuuksiin vaikutta
malla voidaan häiritä etäisyysmittausta 
ja laserohjautuvia laserohjattuja aseita: 
Tällöin tulee kysymykseen savun tai 
silpun levittäminen ilmaan. Tämänlaa
tuinen häirintä on vaikeutunut, kun on 
siirrytty pidempiin savua ja silppua pa-
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remmin läpäiseviin aallonpituuksiin. 
Kohtuullisen tuloksellista on käyttää 
absorboivia ja sirottavia aerosoleja. 

Laserlähetteiden havaitsemiseksi on 
kehitelty koko käytössä olevan aallon
pituusalueen kattavia spektrianalysaat
toreita. Ne luokittelevat lähetteen laa
dun ja tulosuunnan. 

Laserilta suojautuminen 

Luonteenomaista nykytekniikan ajan 
taistelukentälle on satojen suuritehois
ten lasersäteiden risteily ilmasta maa
han, maasta ilmaan ja maakohteesta toi
seen. Käytössä on etäisyysmittareiden, 
maalin valitsimien, lasertutkien ja la
seraseiden näkyvällä ja infrapuna-alu
eella toimivat voimakkaat lasersäteet. 
Näistä aiheutuu vakava vaara maa-, 
meri- ja ilmavoimien joukoille. Ilman 
asianmukaista lasersuojausta mahdolli
suus pysyvään sokaistumiseen on il
meinen. Tästä syystä kaikki joukot py
ritään varustamaan lasersuojauksella, 
silmäpanssarilla. Henkilökohtaisten la
sersuojaimien kaupallisen volyymin 
kasvun arvioidaankin olevan suurin ko
ko optoelektroniikan sotilassovellutus
ten alueella. 

Vaikka varsinaisen laseraseen kehit
täminen on alkuvaiheessaan, on jo tällä 
hetkellä varmoja todisteita, että laseria 
on käytetty taistelutilanteessa sokai
suun. Käytetyt laitteet on todennäköi
sesti kehitetty suuritehoisista laseretäi
syysmittareista. Tällaisten laitteiden 
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kohteena ovat suojautumattomat joukot 
ja optisten laitteiden käyttäjät. Tästä 
syystä on tullut tarpeelliseksi ryhtyä va
rustamaan kaikki optiset tähystys- ja 
tähtäyslaitteet asianmukaisella laser
suotimella. Samoin vaaravyöhykkee
seen ovat joutuneet kaikki optoelekt
roniset ilmaisimet. Ne tulee tavalla tai 
toisella suojata laservaikutukselta. 

Johto päätöksiä 

Kuten jo alussa mainittiin, on Tähtien 
sota -hanke tuonut laserin sotilassovel
lutukset ns. suuren yleisön tietoisuu
teen. Jättiläismäinen investointi laser
aseen kehittelyyn molemmissa suruval
loissa on määrännyt kehittämisen 
painopisteen. Laseraseen toteutuminen 
on epävarmaa jopa epätodennäköistä. 
On kuitenkin selvää, että laser ei ole 
tulevaisuuden väline sotilassovellutuk
sissa vaan jokapäiväisessä käytössä 
oleva työkalu jo tänään. 

Lähdeluettelo 

Laser Focus, vuosikerrat 1982-1988. 
Photonics Spectra, vuosikerrat 1982-
1988. 
Electro-Optics Applications Conferen
ce Report 1984. 
Sotilaselektroniikkaopas, 1985. 
Lasertekniikan käyttömahdollisuudet 
maanpuolustuksessa, 1978. 
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Everstiluutnantti Heikki Hietanen 

SOTILASPOLIISIALA KEHITTYY 

Everstiluutnantti Heikki Hietanen pal
velee Pääesikunnan operatiivisella 
osastolla. Aikaisemmin hän on toiminut 
Pioneerikoulun johtajana, toimisto
esiupseerina Pääesikunnan pioneeri
osastolla ja operatiivisella osastolla. 
Ennen Sotakorkeakoulua hän on pal
vellut Panssariprikaatissa, viimeksi 
Panssaripioneerikomppanian päällik
könä. 

Puolustusvoimissamme sotilaspoliisi
ala on suhteellisen nuori verrattuna 
muihin koulutuskaavoihin. Sotilaspo
liisiyksiköitä tai sotapoliisiyksiköitä 
kuten niitä ennen kutsuttiin, ryhdyttiin 
perustamaan sotien aikana. Tehtävä
kenttänä oli ensisijaisesti järjestyksen 
pito joukoissa. Tarve oli ilmeinen oli
han puolustusvoimien vahvuus suurim
millaan noin 600 000 henkeä. V astuu 
sotilaspoliisialasta oli päämajan hallin
nollisella osastolla. 

Sotien aikaiset noin 3500 miehen 
vahvuiset sotilaspoliisiyksiköt täyttivät 
hyvin niille asetetut tehtävät. Ne olivat 
kuitenkin nopeasti muodostettuja ja 
koulutustasoltaan kirjavia. Vasta 1944 
aloitettiin sotilaspoliisien keskitetty 

koulutus. Rintamajoukoista komennet
tiin miehiä sotilaspoliisikursseille, joita 
toimeenpantiin Turussa. 

Eräänä sotien aikaisena hankaluute
na oli, että lähes 30 % maan siviilipolii
sin vahvuudesta oli sijoitettu sotilaspo
liisi yksiköihin. Tämä vaikeutti kotialu
eella yleistä järjestyksen pitoa. Seu
rauksena oli tarve perustaa erillinen so
tilaspoliisijoukko, jonka nimenomaise
na tehtävänä oli siviilipoliisin avusta
minen. 

Rauhan vuosina sotilashenkilöstö ei 
ollut tottunut sotilaspoliiseihin. Seu
rauksena oli, että sotilaspoliiseihin suh
tauduttiin halveksivasti. Osasyynä oli 
myös yleinen nurjamielinen asennoitu 
minen virkavaltaan. 
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KUVA 1. Sotilaspoliisitoiminnan kehittyminen. 

Vasta 1960-luvulla ryhdyttiin järjes
telmälliseen sotilaspoliisien koulutta
miseen. Silloisen Autopataljoonan yh
teyteen perustettiin Sotilaspoliisikoulu. 
Toiminnassa oli paljon sotien ajalta pe
rittyjä aineksia, mutta myös ajankohtai
sia kansainvälisiä virtauksia. Sotilaspo
liisialasta tuli jalkaväen koulutushaara, 
mutta toiminnallinen ohjaus määrättiin 
hallinnolliselle alalle sotien aikaisen 
mallin mukaisesti. 

Sotilaspoliisikoulu on toiminut vuo
desta 1982 Panssariprikaatissa. Sen 
keskeisin koulutustehtävä on ollut soti
laspoliisiryhmänjohtajien kouluttami
nen aliupseerikoulun II jaksolla. Kou
lutettavien määrä on ollut 25-30 miestä 
saapumiserää kohti. Koulu on osallistu
nut myös miehistökoulutukseen. 

Miehistön sotilaspoliisikursseja on 
järjestetty eräissä jalkaväen joukko
osastoissa (PsPr, PorPr, SavPr, PohPr). 
Kurssit ovat olleet 3-4 viikon mittaisia. 

Sotilaspoliisialalle on vuosittain 
koulutettu noin 350 ryhmänjohtajaa ja 
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miestä. Heillä on ollut koulutuksen jäl
keen tilapäisiä sotilaspoliisitehtäviä. 
Pääsääntöisesti henkilöstö on osallistu
nut joukko-osastonsa muuhun koulu
tukseen. 

Uusia näkymiä 

Tarkasteltaessa suruvaltojen doktriine
ja voidaan todeta, että näkemykset so
dan ja taistelukentän kuvasta ovat 
muuttuneet huomattavasti. Syyt ovat 
olleet poliittisia, taloudellisia ja tekno
logian nopean kehityksen aiheuttamia. 
Muutosten todennäköisyys on suuri 
myös tulevaisuudessa. 

Yleiset sodankäynnin kehityspiirteet 
on otettava huomioon myös sotilaspo
liisialalla. Vaikuttavia tekijöitä ovat 
esimerkiksi taistelujen rytmin nopeutu
minen ja taistelualueen laajentuminen. 
Hyökkääjä voi suunnata ilmakuljettei
sia taistelujoukkojaan tarvittaessa val
takunnan kaikkiin osiin. Perinteinen 

asetelma, jossa on selvästi erillinen so
tatoimialue ja kotialue, ei ole enää käyt
tökelpoinen. 

Eri yhteyksissä on todettu, että sotaa 
todennäköisempää on maamme joutu
minen sodan kynnyksen alapuolella ta
pahtuvien pakotteiden kohteeksi. Tä
hän vaiheeseen voi liittyä väkivallan 
käyttöä, jonka tavoitteena on maanpuo
lustuksen avainkohteiden lamauttami
nen ja puolustuskyvyn heikentäminen. 
Kohteet ovat sekä sotilaallisia että yh
teiskunnan kokonaistoimintojen kan
nalta tärkeitä. 

Tiedusteluun ja sabotaasitoimintaan 
on maailmalla koulutettu erikoisjouk
koja. Niiden toiminnan oletetaan ole
van häikäilemätöntä ja sodankäynnin 
totunnaisista kaavoista piittaamatonta. 
Menettelytavoissa on samoja aineksia, 
mitä terroristit ovat viimevuosina käyt
täneet. Mahdolliseen aseelliseen hyök
käykseen maatamme kohtaan on oletet
tava liittyvän aina erikoisjoukkojen toi
mintaa. Tiedustelu ja valmistelut voivat 
tapahtua jo rauhan aikana. 

Hyökkääjän liikkuvuus parantuu jat
kuvasti. Maastoajoneuvot ja helikopte
rit mahdollistavat yllättävän ja nopean 
tunkeutumisen puolustajan syvyyteen. 
Seurauksena on taistelualueen laajentu
minen ja selustan merkityksen kasva
minen. 

Edellä kuvattua taustaa vasten soti
laspoliiseille luonteenomaiset tehtävät 
ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. 
Samalla niiden vaatimustaso on kasva
nut. Osa uhkakuvan muutosten aiheut
tamista uusista tehtävistä, kuten eri
koisjoukkojen torjunta, voidaan perus
tellusti suunnata sotilaspoliiseille. 

Todennäköisyys, että sotilaspolii
siyksiköt joutuvat taistelukosketukseen 
hyökkääjän tavanomaisten joukojen 
kanssa, on lisääntynyt. Tämä edellyttää 
muun muassa panssarintorjuntakykyä. 
Suotavana vaatimuksena on, että soti-

laspoliisiyksiköt voivat vaikeuttaa 
hyökkääjän helikoptereiden käyttöä. 

Tehokas toiminta edellyttää tiivistä 
yhteistyötä siviilipoliisin kanssa, jonka 
toiminnalle uhkan luonteen muutokset 
ovat asettaneet uusia vaatimuksia. Lain 
mukaan poliisilla on selkeä tehtävä 
yleisen järjestyksen ja- turvallisuuden 
ylläpidossa. Tämä tehtävä säilyy myös 
poikkeusoloissa. 

Lähtökohtana sodan ajan tehtävät 

Sotilaspoliisi on totuttu näkemään en
sisijaisesti liikenteenohjaustehtävissä. 
Tämä tulee varmasti jatkumaan, mutta 
ei tärkeimpänä tehtävänä. Taisteluken
tän arvioidut olosuhteet asettavat uusia 
vaatimuksia sotilaspoliiseille. Vaati
vien turvallisuustehtävien osuus tulee 
lisääntymään. 

Tärkein toiminta-alue on selusta, 
jonka merkitys taistelualueen osana on 
kasvanut. Toimintaympäristönä ovat 
myös alueet, jotka eivät ole varsinaisten 
sotatoimien piirissä. 

Sotilaspoliisien toiminta voidaan ja
kaa karkeasti kolmeen osaan: sotilaspo
liisitehtävät, taistelutehtävät ja tukiteh
tävät. 

Sotilaspoliisitehtävien tavoitteena on 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpito puolustusvoimien piirissä. So
dan oloissa toiminta laajenee sotilas
henkilöstön määrän lisääntyessä ja uh
kan kasvaessa. 

Sotilaspoliisit joutuvat toimimaan 
hyvin erilaisten henkilöryhmien paris
sa. Kirjassa on mukana siviilihenkilöi
tä, esimiehiä, palvelustovereita. Tämä 
edellyttää toimivaltuuksien tuntemista 
ja kohteliasta, mutta määrätietoista 
asennoitumista. 

Sotatoimialueen valvonta on keskei
nen tehtäväkokonaisuus. Se on saman 
luonteista, mitä poliisi suorittaa nor-
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KUVA 2. Sotilaspoliisien tehtävät. 

maalioloissa. Sotilaspoliisit tarkkaile
vat liikennettä, valvovat sotilaallista 
toimintaa koskevien määräysten nou
dattamista, kuten valojen käyttöä, naa
miointikuria ja toimintavalmiuden yllä
pitoa. Tärkeänä osatehtävänä on turval
lisuusvalvonta. 

Omaan toimintaan kohdistuvan val
vonnan yhteydessä voidaan tehdä myös 
havaintoja vihollisesta, joten sotilaspo
liisi yksiköt ovat osa tiedustelujärjestel
mää. Erityisesti sotilaspoliisit voivat 
tehdä havaintoja liikenneyhteyksien 
kärsimistä taisteluvaurioista. He ovat 
usein ensimmäisinä paikalla ja joutuvat 
ohjaamaan liikenteen väistöteille ja 
ryhtymään tarvittaviin avustustoimiin. 

Alueen valvonta tapahtuu partioi
malla ja ylläpitämällä tarkkailupisteitä. 
Partion liikuntavälineenä on yleensä 
auto. 

Erilaiset turvallisuustehtävät lisään-
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tyvät ja tulevat entistä vaativammiksi. 
Erikoisjoukkojen käyttöuhka lisäät tar
vetta suorittaa turvallisuustarkastuksia 
sotatoimialueella. Tämä edellyttää teh
tävän vaatiman tekniikan kehittämistä. 
Merkittävien kohteiden, kuten suurten 
esikuntien yhteyteen on muodostettava 
pysyviä kulunvalvontapisteitä. 

Tärkeiden kuljetusten ja avainhenki
löstön liikkumisen suojaaminen vaatii 
saattuetoiminnan järjestämistä. 

Sotilaspoliisitehtäviin kuuluu myös 
rikostutkinta. Tätä voidaan pitää eri
koistehtävänä, johon koulutetaan tar
vittava erityishenkilöstö. Kaikkien soti
laspoliisien on kuitenkin hallittava toi
minta rikospaikalla. 

Sotilaspoliisit voivat joutua tuke
maan joukkojen johtajia järjestyksen 
ylläpidossa. Joukostaan erilleen joutu
neiden kokoaminen ja ohjaamien yksi
köihinsä on eräs toiminnan muoto. So-

KUVA 3. Esimerkki sotilaspoliisikomppanian käytöstä. 

tilaspoliisiyksikön erityisenä tehtävänä 
voi olla paniikin valtaaman joukon py
säyttäminen. 

Sotavankien käsittely kuuluu alku
vaiheessa sotilaspoliisien tehtäviin. Tä
tä varten voidaan perustaa sotavankien 
kokoamispaikkoja. 

Varsinaisen taistelutehtävän antami
nen sotilaspoliisiyksikölle on poikkeus. 
Yksiköiden pysyvänä tehtävänä on 
oman ryhmitysalueen puolustaminen. 
Nopeasti kehittyvissä tilanteissa soti
laspoliisiyksiköille voidaan antaa maa
hanlaskun rajoittamistehtäviä. Tämä on 
tarkoituksenmukaista silloin, kun varsi
naisia taistelujoukkoja ei voida irrottaa. 

Sotilaspoliisiyksikkö voi joutua 
omissa tehtävissään taistelukosketuk
seen myös vihollisen maitse liikkuvien 

joukkojen kanssa. Nämä ovat yleensä 
panssaroituja osastoja, jotka ovat tun
keutuneet selustaan. 

Selustassa liikkuvien vihollisen 
pienten erikoisosastojen paikantaminen 
ja tuhoaminen on uusi tehtäväalue. 

Tukitehtävät ovat ensisijaisesti vir
ka-avun antamista muille viranomaisil
le. Tällöin tulee usein kysymykseen 
alueiden eristäminen ja liikenteen oh
jaaminen. Muiden joukkojen osastot 
voivat tukeutua sotilaspoliisiyksiköi
den huoltojärjestelyihin. 

Taktiikkaa kehitetään 

Uudet tehtäväalueet vaativat suoritus
tekniikan tutkimista, kokeiluja ja oh 



j~ista~ista. Toisaalta varustuksen ke
h1ttymmen tuo mukanaan myös uusia 
menettelytapoja. 

.. Tuleva~~uuden sotilaspoliisien tehtä
~at ovat lnkkuvia ja ne tapahtuvat laa
Jalla alue~lla. Toimi_nta on ensisijaisesti 
m?ottor~:Ht~~- Tutkittavia asioita ovat 
es11?,erk1ks1 Jatkuva havainnointi ja eri 
aseilla tapahtuva tulitoiminta liikkuvas
ta autosta. 

~räänä. 1~s~tyiskohtana on käsitelty 
sotilaspolnsiaJoneuvojen varustamista 
konekivääreillä. Tällöin nousee esille 
t~isteluteknisenä kysymyksenä, miten 
aJone~vost~ ammutaan ja millaisia 
maaleJa v01daan valita. 

_Laajojen alueiden ja tärkeiden koh
te1d~n: kuten 1entotukikohtien, valvon
ta _ohs1 t~_ho1skai'.1t~ ilmasta. Helikopte
reiden kaytto ohs1 useissa tapauksissa 
suo.~ava~. Valvontaa voidaan suorittaa 
myos p1enkoneista. 
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~a~ston haravointi ja rakennusten 
~utk1mmen toimitt~essa erikoisjoukko
Ja ".astaa'.1 on vaativa suoritus. Tulok
sell~nen JOhtami1.1en edellyttää hyvää 
taktista soveltam1skykyä ja suurta no
peutt~ P.äätöksentekotilanteissa. 

Toimmtaympäristönä on usein ra
kennet~u ~ue, jossa on kyettävä aktiivi
s.~e?_toimi!1taan. Taistelutekniikassa on 
t~llom useita erityispiirteitä, esimerkik
s~ ~?nk~ut~~ista räjäytetyistä aukoista 
si~all~ Ja kiipeämistä katoille. Vaativia 
e~koistehtäviä ei voida kouluttaa kai
kille. 
... Toimi1_1taetäisyydet ovat usein erit

tam .lyhyit~. Tämä tuo mukanaan uusia 
v~ati.muks1a aseide!1 käsittelylle ja tuli
tmmii:inall_e. Kokeiluluontoisia ampu
maohJelmia on jo käytössä. 

~räät teh~~~~~ v.aativat myös kykyä 
vaikutta~.etaälta pistemaaleihin. Tark
ka-ampuJ1en tarve on ilmeinen. 

Ajoneuvoilla toimiminen tuo jo si
nänsä toimintaan uusia piirteitä. Koko 
henkilöstön tulee kyetä ajamaan par
tioautoja vaativissa tilanteissa. Useat 
tehtävät edellyttävät moottoripyörien 
käyttöä. 

Osallistuminen avainkohteiden suo
jaamiseen on tarkoituksenmukaista an
taa sotilaspoliisien tehtäväksi. Toimin
tamahdollisuuksia tarkasteltaessa ko
rostuu tiedustelun merkitys; mahdolli
nen uhka olisi havaittava jo etukäteen. 
Passiivinen kohteella tapahtuva var
tiointi antaa aloitteen hyökkääjälle. 
Vastatoimenpiteet tulisi kyetä aloitta
maan jo kaukana kohteen ulkopuolella. 
Kohteella tapahtuvalla paikallisvar
tioinnilla ei useinkaan aikaansaada edes 
riittävää suojaetäisyyttä esimerkiksi 
erikoisjoukkojen aseita vastaan. Ulko
kehällä tapahtuva kohteiden suojaami
nen on uusi haaste sotilaspoliisiyksi
köille. 

Organisaatioita tutkitaan 

Tehtävät ja toiminnan luonne edellyttä
vät sotilaspoliiseilta työskentelyä pien
ryhmissä ja hyvää liikkuvuutta. Ny
kyisten kokoonpanojen taustana on lä
hes kaikille organisaatioillemme yhtei
nen perusmalli, jossa korostuu varsin 
suuri miesvahvuus. Yksiköiden liikku
vuutta voidaan kuvailla siten, että ne 
ovat omilla ajoneuvoillaan siirtymisky
kyisiä. 

Tehtävien tarkastelun perusteella 
voidaan todeta, että liikkuvalla toimin
nalla, partioinnilla, on keskeinen mer
kitys. Tähän on vielä lisättävä erilaiset 
saattuetehtävät. Toisaalta mukana on 
myös runsaasti paikkaan sidottuja toi
mintoja. Johtopäätöksenä on, että yksi
köitä on kyettävä jakamaan useisiin 
osiin ja että niillä on oltava runsaasti 
ajoneuvoja. 

Organisaatioiden tutkiminen on ulm 
tettu pienryhmistä. Pienimmäksi 101 

mintayksiköksi on valittu partio. Vil 
himmäisvahvuutena on pidetty 3 mies 
tä. Partiolla tulisi olla oma auto, jolloin 
se voisi toimia varsin itsenäisesti. Soti 
laspoliisiryhmä voisi muodostua kah 
desta partiosta. Ryhmän kokonaisvah
vuus tulisi näin olemaan 6 miestä ja 2 
partioautoa. 

Tarkasteltaessa johtajien vaatimusta
soa olisi luonnollisesti perusteltua, että 
ryhmänjohtaja ja varajohtaja molem
mat olisivat ryhmänjohtajakoulutuksen 
saaneita. Tämä ratkaisu nostaa kuiten
kin ryhmänjohtajien koulutustarpeen 
liian suureksi. 

Joukkueen kokoonpanossa on useita 
vaihtoehtoja. Tavanomainen 3-ryhmäi
nen joukkue on mahdollinen, mutta ha
jautetussa toiminnassa se ei ole teho
kas. Eräänä ratkaisuna on muodostaa 
4-ryhmäinen joukkue. Tällöin tarvitta
essa joukkue voisi toimia kahtena puo
li joukkueena joukkueenjohtajan ja 
joukkueen varajohtajan johdolla. 

Autojen määrän rajoittamiseksi on 
mahdollista organisoida ryhmät eri ta
valla siten, että kaksi ryhmistä erikois
tuisi liikkuvaan toimintaan ja kahta ryh
mää käytettäisiin ensisijaisesti kiintei
den pisteiden henkilöstönä. Jälkim
mäisten ryhmien ajoneuvona oli paket
tiauto. Näillä perusteilla sotilaspoliisi
joukkueen kokonaisvahvuus olisi noin 
30 miestä ja 6 autoa. 

Tärkeänä yksityiskohtana joukkueen 
kokoonpanossa on moottoripyörien 
määrä. Toiminnan luonteen asettamien 
vaatimusten perusteella moottoripyöriä 
tulisi olla runsaasti, suotavana vaati
muksena olisi yksi moottoripyörä par
tiota kohti. Vähimmäisvaatimuksena 
on kaksi moottoripyörää joukkueessa. 

Oman kokonaisuutensa muodostaa 
huollon järjestelyjen suunnittelu soti 
laspoliisiyksiköissä. Yksiköt toimivat 
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SOTILASPOLIISI RYHMÄ 

KUVA 4. Esimerkki sotilaspoliisiryhmästä, jossa on kaksi partiota. 

usein erillisinä. Tämä korostaa tarvetta 
kehittää niistä huollollisesti itsenäisiä. 
Tätä puolta myös se, että sotilaspoliisit 
joutuvat usein tukemaan muita pieniä 
erillisiä tilapäistehtävissä olevia osasto
ja tai huoltamaan joukostaan jääneitä 
yksittäisiä sotilaita. 

Prikaateissa olevat orgaaniset soti
laspoliisijoukkueet vastaavat ensisijai-
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sesti prikaatien toimintaan liittyvistä 
sotilaspoliisitehtävistä. Alueellisia teh
täviä varten tarvitaan sotilaspoliisi
komppanioita. Lähtökohtaolettamuk
sena on, että uudet tehtävät ja vaati
mukset kohdistuvat ensisijaisesti soti
laspoliisikomppanioihin. Komppania 
on riittävän suuri itsenäisesti toimi
maan pystyvä yksikkö. 

SOTILASPOLIISIJOUKKUE 

ESIMERKKI 

~ 1 UPS 

~ 
5 AU 

22 SPOLM 

LTI &o LTI &o 

( l.SPOR l 

12,SPDR 1 

13,SPOLR 1 

14,SPOL.R 1 
KUVA s. Esimerkki sotilaspoliisijoukkueen mahdollisesta kokoonpanosta. 
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Sotilaspoliisikomppanioita olisi soti
l~slä_änien, sotilaspiirien ja armeijakun
t1en Johdossa. Osa komppanioista tulisi 
organisoida, varustaa ja kouluttaa vaa
tiviin erikoistehtäviin. 

Kokoonpanojen luominen ja niiden 
l?p~llinen ~a~kaiseminen edellyttää yk
s1ty1skohtaisia kenttäkokeita. Lähtö
kohtana on oltava yksiköille selkeästi 
määritetyt tehtävät. Tässä yhteydessä 
on tarkasteltava myös tehtävien tarkoi
t~ksenmukaista jakoa eri yksikkötyyp
p1en kesken. 

Varustus kohentuu 

Vaativat tehtävät edellyttävät, että va
rustus vastaa suoritusodotuksia. Yleise
nä näkökohtana on, että taktisessa tilan
teessa menestyksen takaamiseksi va
rustuksen tulisi olla vähintäin samalla 
tasolla kuin vastustajalla. Sotilaspolii
siyksiköiden tärkeimmän vastustaja
ryhmän, erikoisjoukkojen, varustus on 
tunnetusti korkeatasoista. 

Aseiden valinnassa tulisi luonnolli
sesti säilyttää mahdollisimman pitkälle 
yhtenäinen linja kaikissa joukoissa. 
Nä!n ollen rynnäkkökivääri säilyy 
yle1saseena. Toiminta ajoneuvoissa 
vaatinee taittoperäisen mallin käyttöä. 

Lyhyet toimintaetäisyydet ja erityis
tehtävät vaativat pistooliaseistuksen li
säämistä. Aseen käsillesaatavuuden pa
rantamiseksi on kokeiltu erilaisia kote
lomalleja. 

Eräissä tehtävissä esimerkiksi raken
netulla alueella konepistooli ja haulik
ko ovat toimintaan sopivia aseita. Tar
koituksenmukaista on hankkia tällaista 
aseistusta osalle sotilaspoliiseja. 

Eräs kokeilujen ja selvitysten kohde 
on partioautojen aseistus. Vaihtoehtoi
na ovat eri kaliiperiset konekiväärit. 

Suojavarustuksen kehittämistä on pi
detty tärkeänä asiana. Käyttöön onhan-
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kittu silmikkokypäriä ja luotiliivejä. 
Tehtävien luonteesta johtuen on katsot
tu, että sirpaleliivi ei anna riittävää suo
jaa kaikissa tilanteissa, joten osa henki
löstöä on kyettävä varustamaan luotilii
veillä. 

Vaatetuksen tulisi olla vähintäin pa
lamis~a ylläpitän:iätöntä. Eräänä käyttö
kelpoisena r:atkaisuna on kokeiltu pans
sanvaunum1ehen suojahaalaria. 

KUVA 6. Sotilaspoliisi erikoisvarustuk
sessa. 

Sotilaspoliisin voidaan olettaa joutu
van toimimaan kemiallisten aseiden 
vaikutusp.!iris~ä. ,Vaatimuksena on pi
detty, etta enko1stehtävissä voitaisiin 
käyttää suojanaamaria, joka mahdollis
taisi esimerkiksi kannettavan radion 
käytön. 

Toiminta pimeällä vaatii tehokkaita 
valaisimia, mutta toisaalta myös pi-

meänäkölaitteita. Partioilla tulisi olla 
tekniset edellytykset tehdä havaintoja 
ilman valojen käyttöä. Osa aseista on 
varustettava pimeäkiikareilla. 

Alueiden ja kohteiden valvontaan on 
tarkoituksenmukaista käyttää yleisty
neitä turvallisuusteknisiä laitteita. Kiin
teissä kohteissa ne ovat pysyvästi asen
nettuja. Sotilaspoliisiyksiköillä tulisi 
olla siirrettäviä järjestelmiä tilapäiseen 
käyttöön ja kiinteiden järjestelmien täy
dentämiseen. 

Pienryhmissä tapahtuva toiminta 
edellyttää hyviä viesti yhteyksiä. Radio
kalustoa tarvitaan runsaasti. Kaluston 
tulisi sisältää tukiasemia, ajoneuvoase
mia ja kannettavia asemia. Radiotyyp
pinä on käytetty LV 110-radioita. Yks~
köillä tulisi olla kyky liittyä kantaviest1-
verkkoon. Lisäksi on tutkittu erilaisten 
hälyttimien informaation siirtoa viesti
välineillä esimerkiksi partiolle. 

Sotilaspoliisiyksiköihin kuuluu 
koiria 

Koira on osoittautunut korvaamatto
maksi erilaisissa laajojen alueiden val
vontatehtävissä. Koirien käyttöä voi
daan laajentaa ja monipuolistaa. Sovel
lutuksina tulee kysymykseen vihollisen 
partioiden jäljittäminen maastossa ja 
rakennuksissa sekä räjähteiden etsintä. 

Koirien käytöstä on saatu kokemuk
sia sotilaskohteiden turvallisuustehtä
vissä. Tulokset ovat olleet hyviä. Edel
lytyksenä on ollut, että koirat ovat ol
leet niinsanottuja valvontakoiria ja että 
niillä on vakituiset isännät. Käytännös
sä koiranohjaajina ovat toimineet vär
vätyt vartijat. Tällä perusteella varus
miesten kouluttaminen sotilaspoliisi
koirien ohjaajiksi vaikuttaa epätarkoi
tuksenmukaiselta. 

Kaikille sotilaspoliisiyksiköille ei 
voida osoittaa koiria. Näitä tarvitaan 

kuitenkin tärkeimmissä yksiköissä. 
Ratkaisumallina tulisi tutkia palvelus
koiraharrastajien sijoittamista reservi
läisinä koirineen sotilaspoliisiyksiköi
hin. 

Taitojen hyödyntäminen 
perusvalmiudessa 

Sotilaskohteiden turvallisuustehtävät 
ovat erinomaisia harjoittelutehtäviä so
tilaspoliiseille, koska monet normaalia
jan toimet esimerkiksi varuskunnissa 
ovat samantapaisia mitä sotilaspolii
siyksiköiden arvioidaan tekevän poik
keuksellisissa oloissa. Useissa yhteyk
sissä on todettu, että koulutuksen moti
voinnin kannalta on edullista toteuttaa 
osa koulutuksesta todellisen toiminnan 
yhteydessä. 

Asiaa on tarkasteltava myös koko
naisuuden kannalta. Tällä hetkellä si
toutuu sotilaskohteissa päivystykseen 
ja vartiointiin runsaasti henkilökuntaa 
ja koulutuksessa olevia varusmiehiä. 
Tästä huolimatta voidaan kuitenkin 
osoittaa, että esimerkiksi vartiointi ei 
ole riittävän hyvin toteutettu. 

Toisaalta vartiokoulutus on osa 
yleistä kaikkien joukkojen sotilaskou
lutusta. Tällöin kysymyksessä on kui
tenkin joukkojen toimintaan liittyvä 
vartiopalvelus sodan ajan tehtävän 
edellyttämässä ympäristössä. Normaa
liaikana tapahtuva varuskunnan tai 
muun vastaavan sotilaskohteen var
tiointi poikkeaa tästä täysin. Lisäksi on 
otettava huomioon, että nykyisessä jär
jestelmässä perehdytetään tarpeetto
man suuri joukko kiinteiden kohteiden 
turvallisuusjärjestelyihin. 

Tehdyn periaatepäätöksen mukaan 
sotilaskohteiden vartiointi ja muut vas
taavat turvallisuustehtävät siirretään 
vaiheittain pysyville vartiostoille, joi
den henkilöstönä on koulutuksessa ole-
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via sotilaspoliiseja. Johto- ja runkohen
kilöstönä on toimi upseereita ja värvät
tyjä. 

Järjestelyjen toteuttamisen myötä 
vartiointiin ja päivystykseen osallistuva 
henkilöstö supistuu. Tällä aikaansaa
daan kustannussäätöjä ja työrauhaa 
koulutusyksiköihin. Edellytyksenä on, 
että sotilaskohteissa voidaan tuntuvasti 
siirtää valvontatehtäviä nykyaikaisten 
teknisten valvontajärjestelmien piiriin 
ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä. 
Esimerkiksi sotilaskohteisiin on tarkoi
tus luoda paikalliset radioverkot turval
lisuushenkilöstön käyttöön. Perinteiset 
määrättyä uraa kulkevat kiertovartiot 
vaihtuvat ajoneuvopartioiksi, jotka liik
kuvat aikatauluun sitomatta. 

2 kk 

• 1 ::, ... 
2 kk 4 kk 

-
1 • ., . ::, .. 

- .. C 

.S = e 

.: ~ ö w .X ... 

Kokonaistavoitteena on tehostaa tur
vallisuusjärjestelyjä huolimatta henki
löstön määrällisestä vähentämisestä. 
Tavoite saavutetaan ensisijaisesti pa
rantamalla henkilöstön ammattitaitoa ja 
ottamalla käyttöön turvallisuusteknisiä 
järjestelmiä sekä keskittymällä vain 
puhtaasti sotilastoimintoja sisältäviin 
kohteiden osiin. 

Koulutus uudistuu 

Miehistötasolla sotilaspoliisikoulutus 
on ollut lähinnä kurssimuotoista täy
dennyskoulutusta. Aliupseerikoulutus 
on tapahtunut Sotilaspoliisikoulussa 
aliupseerikoulun toisella jaksolla. 

a Tolmlpalkkekohtalnen 
tlydennyakoulutua 

::,.: .. ::, 
• 0 
D. .X r--1·---------, 

1 JohtaJakoulutus ________________ J 

• a Talatellf an 
tutkinto 

,------- ~---, 
-----------------~ 

' 
a Sotllaapolllelkoulutue 

- kohteiden euofaamlnen 
- toiminta erltyletehtl-

vlaaa 

r- -----
-----------!!!""-'--- ----

KUVA 7. Sotilaspoliisien kokeilukäytössä oleva koulutusjärjestelmä. Koulutuksen 
rakennetta tarkistetaan siirryttäessä 5/2-järjestelmään. 
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Uusimuotoinen koulutus on käynnis
tynyt 1988 lopulla. Ajatuksena on antaa 
noin 2 kuukauden peruskoulutuksen 
jälkeen eri joukko-osastoista vali_tull.e 
henkilöstölle noin 2 kuukauden mittai
nen sotilaspoliisin erikoiskoulutus. 
Siirryttäessä 5/2-järjestelmään perus
koulutuskausi muuttuu 10 viikon pitui
seksi yhtenäisen mallin mukaisesti. So
tilaspoliisien palvelusajaksi on suunni
teltu 285 vuorokautta. Koulutusta jat
ketaan käytännön tehtävissä varuskun
tien sotilaspoliisivartiostoissa. 

Erikseen määrätyissä prikaateissa tu 
Jee olemaan sotilaspoliisikoulut uksel'll 
erikoistuneet koulutusyksiköt. Näiden 
prikaatien aliupseerikouluihin sisältyy 
myös sotilaspoliisilinjat. 

Koulutuksen sisältöä on tutkittu 
monitahoisesti valmisteluvaiheessa. 
Lähtökohtana on ollut edellä hahmotel 
tu taistelukentän kuva ja muut poik
keuksellisten olojen vaatimukset. Kou
lutuksen sisältöä hiotaan kokeiluvai
heen kokemusten perusteella. 

Toimintavarmaa voiteluteknilkkaa 
SAFEMOB on Oy Safematkin kchittamii käantccn
tckcd - täysin automaattinen - ajoneuvojen k~skus
voitclujiirjcst.clml. 

Ohjauskeskus ST 99 1 
SAFEMOB-voidcllut h)Ö~)'ajonc:uvot toi',!1i~at va~ti· 
viss.l arktisissa ja 1roopprs1ssa oloissa pcttamanöm:.in 
varmasti . 

1 Safcmaticin valmi:namissa tarkkuu~nnm;tclijoisi.a 
koon voi tunniscaa helposti ulkopuohsi5ta untuksisto1 . 

. Kannattal'a Uwestointi ja nopea kuoletus 
• Saädcttiva vuitcluv!ili 1-99 min. 
• SJ!idcnavii 11;uncistutusouka JO-IJIJI) 1ek. , SAFEMOB-kcskusvoitclujärjcstclmtin an,i_osta hyö· 

tyajoncuvojcn tcholli.ncn toir_ninta•o1ika lisaantyy, 
hyötysuhde paromcc Ja käyttövurmuus kasva,1. 

• Koouu ns. nuhtmy· ··JI ----
komponcn1cistu Safemob-tarkkuus-

11 Jalkaväen vuosikirja 1989 

~~!sn~:,~!~i~kkuvia ~i~ 
El;M1ncn I.Jtausvcntti1hn 
luv,styi 
Vlihcmman cpäpuhtaus
himiötlii 

• Dliivlit 
s.rir,ruoicumiscn 

• Matidollisuuspurkaa 
Jil kooca 

KustannussiiäMöä ja lisii.kotc!ta_syntyy ni!n, ctt:.i jär· 
jcstclmän hankinnan invcstoint1mcnu voidaan kuole!· 
taa~l~vlKXJcs.sa. 

!iSAFEMATIC 
Safmatic Oy 
V3.J.dricatu 26 A 
40100 JYVlis<YLK 
- · 9'1-620 511 Tel<klplo 9'1-650 522 
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TILANNE JA TIEDONKULKU 
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Silloin, kun tilanteen on oltava kaikilta osiltaan tiedossa. 
nopeasti ja selkeästi. tarvitaan pettömöttömöt lait
teet. Ammattitaidolla valmistetut. köyttöolosuhteet 
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luottaa tiedon
kulun erikoisosaojono. 

ERICSSON 
Oy LM Ericsson Ab 
02420 Jorvos. 
Puh. (90) 2991. Telex 124546 

Eversti Raimo Sihvola 

ABC-SODANKÄ YNTI JA SUOJAUTUMINEN 
SEN VAIKUTUKSILTA 

Eversti Sihvola palvelee Pääesikunnas
sa suojelupäällikkönä. Aikaisemmin 
hän on palvellut sotilasasiamiehenä 
Berliinissä, P Etaisteluvälineosaston 
päällikkönä, Asekoulussa opetusupsee
rina ja johtajana, koeammuntaupseeri
na ja päällikkönä Koeammunta-ase
malla, patterin päällikkönä Porin Pri
kaatin patteristossa ja nuorempana up
seerina 3. Prikaatin patteristossa. 

I Johdanto 

ABC-sodankäynnin uhkakuva ei raken
nu yksinomaan suurvaltojen väliselle 
akselille. Ydinase on jo karannut suur
valtojen valvonnasta ja ydinaseen val
mistukseen kykenevien maiden määrä 
on jatkuvasti lisääntymässä. Mikä huo
lestuttavinta, useat asetta himoitsevat 
maat tai tahot eivät fanaattisuudessaan 
ole hankkimassa pelkästään pelotus
asetta. Kemiallinen ase on monien 
vaihtoehtojen ja melko yksinkertaisen 
valmistuksen takia miltei kenen tahansa 
saavutettavissa. Mahdollisuuksien 
määrä lähtee yksittäisestä henkilöstä. 

Periaatteessa sama koskee myös biolo
gista asetta. 

ABC-aseista käydyt neuvottelut eikä 
edes tehdyt sopimukset ole estäneet tut
kimusta, kehittämisestä ja rakentami
sesta puhumattakaan. Samalla biologi
sen ja kemiallisen aseen välinen raja on 
hämärtynyt. 

Tarkasteltavista aseista on yleensä 
käytetty nimitystä joukkotuhoase. Ni
mike on epämääräinen ja siksi tässä 
käytetään käsitteitä ABC-ase ja ABC 
suojelu. Kirjaimet viittaavat englannin
kielisiin sanoihin, jotka tarkoittavat 
atomiaseita, biologisia ja kemiallisia 
aseita. 
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II Ydinaseet 

1. Yleistä 

Jo rauhan aikana voi maatamme kohda
ta ydinteknologiasta ja radioaktiivisista 
aineista aiheutuva vaara. joka on peräi
sin onnettomuuksista ja terroristien tai 
häiriintyneiden yksilöiden toimista. 
Tällaisia vaaratilanteita voivat aiheut
taa reaktorionnettomuus, onnettomuus 
ydinpolttoaineen kuljetuksessa, onnet
tomuus ydinaseilla tai niiden kantolait
teilla, vuoto maanalaisesta ydinkokees
ta ja terroritoiminta, jolloin voi tapah
tua ydinräjähdys varastetulla aseella, 
radioaktiivisten aineiden sekoittaminen 
juomaveteen tai ydinreaktorin valtaus 
ja vahingoittaminen. 

Ydinaseita on 5-8 valtiolla. Räjäh
teitä on arvioitu olevan noin 50.000. 
Niiden yhteinen räjähdysvoima on noin 
15.000 Mt. 

Ydinenergian rauhanomaisen käytön 
laajentamisen yhteydessä on pyritty 
kansainvälisesti estämään ydinaseiden 
leviäminen. Se ei ole onnistunut vaan 
esimerkiksi Israelin, Intian ja Pakista
nin on todettu kehittävän omaa ydin
asettaan. 

Joulukuussa 1987 supervaltojen alle
kirjoittama keskimatkan ohjussopimus 
(INF) vähentää ensimmäistä kertaa 
ydinaseita. Sopimuksen perusteella oh
jukset romutetaan, mutta ydinkärjet va
rastoidaan. Neuvottelujen jatkuessa 
saattaa lähitulevaisuudessa vielä syntyä 
uusi ohjussopimus esimerkiksi strate
gisten ydinaseiden supistamisesta. 

2. Käyttö 

Ydinaseiden käyttöoikeudesta päättä
minen ei kummassakaan sotilasliittou-
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tumassa kuulu sotilaille, vaan se vaatii 
sekä lännessä että idässä korkeimman 
poliittisen johdon hyväksynnän. 

Yleensä lähtökohtana pidetään sitä, 
ettei Suomi ole ydinaseiden kohteena 
niin kauan kun sen alueella ei ole vie
raita joukkoja tai aseita. 

Suomen läheisyydessä on kuitenkin 
sekä idälle että lännelle tärkeitä alueita. 
Suurvaltojen sota johtaisi tällöin yh
teenottoihin Suomen alueen tuntumas
sa ja maahamme kohdistuvat vaarateki
jät voisivat olla 

laskeumat Keski- ja Itä-Euroopasta 
sekä Suomen lähialueelta 
tahallinen, riittävän lähellä tapahtu
van ydinräjähdyksen tai ohjustorjun
nan aiheuttama EMP 
Suomen alueelle harhautuneet tai 
täällä torjutut ohjukset ja lentoko
neet, jolloin seurauksena olisivat 
ydinräjähdykset kaikk!ine vaikutuk
sineen, tai hajonneiden tai koossa 
pysyneiden räjähteiden vaarattomak
si tekeminen 
tavanomaisesta sodankäynnistä ai
heutuneet vauriot ydinvoimaloillem
me 
täysimittaisen ydinsodan aiheutta
mat ilmastomuutokset. 

3. Vaikutukset 

Ydinräjähdyksellä on kahdenlaisia vai
kutuksia: välittömiä ja myöhäisvaiku
tuksia. Välittömät vaikutukset, joita 
ovat paineaalto, lämpösäteily, radioak
tiivinen alkusäteily ja elektromagneet
tinen pulssi (EMP), ilmenevät parin mi
nuutin kuluessa räjähdyksestä. 

Ydinräjähdyksen välittömät vaiku
tukset ulottuvat ilmaräjähdyksessä 
oheisen taulukon mukaisille etäisyyk
sille (etäisyydet km): 

Vaikutukset Räjähdysvoimakkuus 

1 kt 10 kt 100 kt 1 Mt 

Paine 
- talojen väestönsuoja! tuhoutuvat . . . 
- vahvat rakennukset vaurioituvat korJauskelvottom1ks1 0,4 

0,8 
3,5 

0,8 
1,7 
7,5 

1,6 
3,6 
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3 
3,5 
3,5 - heikot rakennukset vaurioituvat korjauskelvottomiksi 

- ikkunat särkyvät, vaurioita tulee oviin, väliseiniin 

Poltto 
- 2. asteen palovammoja . . . 

(rakkoja palaneissa pa1ko1ssa); helposti syttyvät 
aineet syttyvät tuleen 

Radioaktiivinen alkusäteily 
- lähes kaikki ihmiset saavat säteilysairauden , osa 

kuolee 

Lähde: SM: Suojele itseäsi ja muita 

Yhdistelmä vammat kaikista kolmes
ta syystä olivat yleisiä esimerkiksi Hi
roshimassa. 

Ydinräjähdys vaikeuttaa välittömän 
tuhovaikutuksen ulkopuolellakin laa
joilla alueilla kuljetus- ja viestiyhteyk
siä, jakelua, kauppaa, sähkövoiman 

@ KOULUTUKSEN, TOIMINTA
OLOSUHTEIDEN JA TOIMEEN
TULON PUOLESTA RAJA
VARTIJAN ASIALLA 

RAJAVARTIJAINLIITTO r.y. 
Pohjolankatu 12 B 1 W 986-24991 
87100 KAJAANI 10 

Parhain tervehdyksemme jalkaväen 
vuosikirjan lukijoille. 

A PUOLUSTUSVOIMAIN w VÄRVÄTTYJEN LIITTO RY 

TLJNTLJR/~ 
IOHTAVA KUNTOVÄLINEIDEN 
VALMISTAJA 
Tunturipyörä Oy Uncamonkacu 2, 20520 Turku 

34 

0,8 2,3 6,3 16 

0,9 1,3 1,8 2,5 

saantia, terveydenhuoltoa ja yleensä ta
louselämää ja hallintoa. 

Radioaktiivinen laskeuma, joka on 
myöhäisvaikutus ja joka syntyy voi
makkaana silloin, kun räjähdys tapah
tuu maassa tai kun tulipallo ulottuu 
maan pintaan, levittää vaikutuksensa 

HAMEESSA 
HAMEEN SANOMAT 

... aktiivista ammatti
yhdistystyötä jäsen
kuntamme parhaaksi 

Servi-yhtiöt 
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huomattavasti kauemmas kuin ydinrä
jähdyksen välittömät vaikutukset. Täs
tä on esimerkki kuvassa,jossa on esitet
ty 2 megatonnin ydinräjähteen radioak-
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tiivisen laskeuman kulkeutumista ja 
vaikutuksia. Vastaavanlainen radioak
tiivinen laskeuma pienin eroin saattaa 
syntyä ydinvoimalaonnettomuudessa. 
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Radioaktiivisen laskeuman kulkeutumista voidaan arvioida sääennusteen tapaan. 
Kahden megatonnin ydinpommista laskeuma saattaa levitä tuulen suunnassa 18 tun
nissa niin, että lähes 450 km:n päässä annosnopeudet ovat 0,01 Sv/h (annosnopeuskäy
rät kuvassa a). Kuvassa b on suojautumattomien henkilöiden saamat kokonaisannok
set 18 tunnissa, kun laskeuma on kuvan a mukainen. Todellisuudessa laskeuma-alue 
saattaa muodostua kuvassa esitettyä paljon epäsäännöllisemmäksi sääolojen ja maas
ton muotojen vaikutuksesta. Lähde: SV J: Ionisoiva säteily ja suojautuminen. 

Radioaktiivinen alkusäteily ja las
keuma aiheuttavat välittömänä vaiku
tuksena säteilysairauden sekä myöhäis
vaikutuksena vuosien kuluttua mm. 
syöpää ja perinnöllisiä muutoksia. 

Ihmisen saamien säteilyvammojen 
asteen ratkaisee ensi sijaisesti saadun 
säteilyn kokonaismäärä, ei siis annos-
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nopeus. Tämä pätee oltaessa lyhyehkö
jä aikoja alttiina säteilyn vaikutuksille. 
Allaolevaan taulukkoon on koottu il
moitus-, varoitus-, hälytys- ja sallittuja 
ylärajoja määrätyissä toiminnoissa sekä 
säteilysairauksia synnyttäviä säteilyan
noksia. 

SÄTEILYN ARVOJA JA VAIKUTUKSIA 

6-10 Sv 

4--6 Sv 
2-4 Sv 

V2-2 Sv 

500 mSv 
250 mSv . 

100 mSv 

50 mSv/v 

25 mSv . 

4 mSv/v 

2 mSv/h 
0,2 mSv/h 

1 O mikroSv/h 

0,7 mikroSv/h 

0, 12 mikroSv/h 

Kuolema muuta
massa viikossa 
Yli puolet kuolee 
Kaikki tarvitsevat 
hoitoa, alle 50 % 
kuolee 
1 O % tarvitsee 
hoitoa 

äkillisesti 
saadun 
säteilyan
noksen 
vaikutus 

Ei akuuttia sairastumisriskiä 
Yläraja pelastettaessa ihmisiä 
ja estettäessä suuronnetto
muuksia. Annos saatu suh
teellisen lyhyessä ajassa eli 
noin 1 O tunnin aikana. 
Käytettävä suojanaamaria ja -
pukua. 
Yläraja pelastuspalvelun toi
minnoissa. Huomautukset 
lyhyestä ajasta ja suojavarus
tuksesta kuten edellä. 
Yläraja rauhan aikana sätei
lynalaista työtä tekevälle 
(STUK). 
Yläraja säteilynvalvontatehtä
viä suorittavalle . 
Huomautukset lyhyestä ajasta 
ja suojavarustuksesta kuten 
edellä. 
Suomalainen saa taustasätei
lystä 
Hälytysraja yleisölle 
Varoitusraja yleisölle 
Varoitusraja viranomaisten 
kesken 
llmoitusraja viranomaisten 
kesken 
Taustasäteily 

Tshernobyl'in onnettomuuden arvoja: 

- Voimalan hallissa säitelyannosnopeus jopa 
10 Sv/h 

- Suomessa ulkoinen säteily nousi Tshernoby
l'in johdosta max arvoon 5 mikroSv/h 

• Rajat epävirallisia 

4. Valvonta 

Suomessa kansainvälinen tietojen vaih
to koskien säteilyvaaratilanteita ja -on
nettomuuksia on viime vuosina tehos
tunut, kun vuoden 1987 aikana ovat 
syntyneet IAEA-yhteissopimus ja kah
denkeskiset sopimukset Neuvostoliiton 
ja Suomen ja toisaalta kaikkien pohjois
maiden ja Suomen välillä. 

Puolustusvoimissa on vuoden 1987 
aikana säteilynvalvonta-asemien luku 
määrä kaksinkertaistettu ja säteilynval 
vontaohje uusittu. Valvonta-asemien 
kykyä havaita ja rekisteröidä myös pie 
net säteilytason muutokset on parannet 
tu, viimeisimpänä keinona kesällä 1988 
valvontamittariin 76 RDA-31 SP liitet
ty pulssilaskuriin perustuva taustamit
tausyksikköä. Lakialaan valmistunee 
vuoden 1988 loppuun mennessä sätei
lyntiedustelunäytteitä analysoiva labo
ratorio. 

Tulevien vuosien tärkeimpiä töitä 
ovat säteilynvalvontaverkon automati
sointi, helikopteriin sijoitetun säteilyn
mittauslaitteiston hankinta tai kehittä
minen ja mieskohtaisen annosnopeus
ja kertymämittarin uusinta. 

5. Suojautuminen 

Suojautuminen suoraa lämpösäteilyä 
vastaan on periaatteessa helppo järjes
tää, jos ennakkovaroittamien onnistuu, 
koska lämpösäteilyn pysäyttää kaikki, 
mikä suojaa auringonvalolta. Hirosi
massa ja Nagasakissa useimmat ensim
mäisten tuntien uhreista kuolivat toden
näköisesti välittömien tai välillisten pa
lovammojen seurauksena. 

Paineiskulta suojautuminen tarkoit
taa ennen muuta suojautumista sirpalei
ta ja sortumia sekä myrskyiskun riepo
teltavaksi joutumista vastaan. 

EMP-vaikutusta vastaan käytettävis
sä olevat suojautumismahdollisuudet 
ovat ensi sijassa suojakuoren rakenta
minen ja pulssin johtaminen pois (ra
kenteellinen EMP-suojaus) EMP-vai
kutukselle vähemmän herkkien kompo
nenttien valinta ja harkitumpien kon
struktioiden käyttö elektronisia laitteita 
rakennettaessa voivat myös osaltaan 
vähentää haavoittuvuutta. 

Suojauduttaessa säteilyltä on mentä-
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vä mahdollisimman kauaksi saasteesta 
paksuseinäisiin tiloihin ja pysyttävä 
siellä riittävän kauan. Väestönsuoja 
paksuine rakenteineen on paras suoja 
säteilyäkin vastaan. Ellei väestönsuojaa 
ole, suojaudutaan muuhun suojatilaan. 

Maassamme on tällä hetkellä 2, 7 
miljoonaa suojapaikkaa, jotka kaikki 
sijaitsevat suojelukohteissa. Suojapaik
kojen vuotuinen kasvu on 60.000 paik
kaa. Maaseudulla suojapaikkojen puute 
on tuntuva. 

Taistelija löytää suojautumisohjeen
sa suojanaamarilaukkunsa taskusta, oli 
sitten kyseessä suojautuminen ydinrä
jähteen tai taistelukaasun vaikutuksil
ta. 

111 Biotaisteluaineet 

1. Yleistä 

Biologisia aseita ovat elävät mikro-or
ganismit joiden tarkoituksellinen käyt
tö voi johtaa ihmisten, eläinten tai kas
vien sairastumiseen tai kuolemaan. Täl
laisia mikro-organismeja ovat erilaiset 
bakteerit, virukset, riketsiat ja sienet. 

B-aseiden (ensi)käyttö kiellettiin 
vuonna 1925. Kansainvälinen 1972 sol
mittu sopimus kieltää myös biologisten 
aseiden (ml toksiinien) valmistuksen ja 
varastoinnin sekä vaatii mahdollisesti 
jo olemassa olevien varastojen hävittä
mistä. Vuoteen 1987 mennessä on yli 
107 valtiota allekirjoittanut sopimuk
sen, jonka noudattamista ei vieläkään 
pystytä valvomaan. 

B-taisteluaineiden valmistus on sekä 
yksinkertaista että halpaa. Erityisesti 
bakteereihin perustuvien B-taisteluai
neiden pienimuotoinen tuotanto ei edel
lytä suuria aika-, raha- tai tilavaatimuk
sia ja tuotanto on helposti salattavissa. 
Usein muutama päivä riittää tarvitta
vien ainemäärine valmistamiseen. 
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2. Käyttö 

B-aseiden käyttö sekä rauhan että sodan 
uhan aikana tapahtuisi todennäköisesti 
peitellysti sabotaasi- tai terroritoiminta
na. Sotilaallisesti merkittävien kohtei
den kuten varuskuntien, varikoiden se
kä esikuntien saastuttaminen vaikeut
taisi liikekannallepanojärjestelyjä. Hi
taasti alkavan vaikutuksen ja vaikean 
ennustettavuuden takia ei rintamakäyt
tö näytä todennäköiseltä. 

Esimerkkinä varautumisesta B
asesotaan voidaan pitää joidenkin mai
den tapaa rokotuttaa sotilaat isorokkoa 
vastaan, vaikka taudin katsotaan olevan 
jo kokonaan voitetun. 

Varsinainen suuri yllättäjä on ollut 
immuunikato, AIDS,joka vuonna 1983 
voitiin todeta viruksen aiheuttamaksi. 
Muutaman viime vuoden aikana tästä 
taudista onkin kertynyt suuri määrä tie
toa. Merkittävää on kuitenkin se, että 
taudin parantaminen tai sen ennaltaeh
käisy rokotuksella on tuskin mahdollis
ta lähivuosina. Immuunikato osoittaa 
hyvin, kuinka todella vaarallisien ja 
vaikeasti torjuttava biologinen ase pa
himmillaan saattaa olla. Joissakin leh
tiartikkeleissa AIDS onkin yhdistetty 
B-asekehittelyyn. 

3. Levitys 

Biologisia taisteluaineita voidaan levit
tää nykyaikaisen aerosolitekniikan 
avulla tehokkaasti laajoille alueille su
muttamalla lentokoneesta, laivasta tai 
sukellusveneestä. Lentokoneesta voi
daan pudottaa myös biologisia taistelu
aineita sisältäviä pommeja ja säiliöitä. 
Taudinaiheuttajia voidaan levittää 
myös sekoittamalla niitä elintarvikkei
siin ja juomaveteen, eläinten rehuun 
jne. Hyönteisetkin voivat levittää tau
dinaiheuttajia. 

Biotaisteluaineiden tartuntalähteitä 
voivat näin ollen olla ilma, vesi, elintar
vikkeet, ihmiset ja eläimet. 

4. Vaikutukset 

B-aseiden vaikutus on periaatteessa sa
manlainen kuin luonnollisesti syntyvis
sä kulkutaudeissa ja luonteeseen kuu
luu, ettei sen vaikutus ala välittömästi 
(itämisaika). 

Ihmisellä pieneliöt voivat aiheuttaa 
suuren määrän erilaisia sairauksia, pie
nistä vilustumisista vaikeisiin ripulei
hin ja kuumetiloihin. Joissakin tapauk
sissa kuolleisuus saattaa olla korkea. 

Infektiotauteja, joita saatetaan käyt
tää biologisessa sodassa ihmisiä vas
taan, on esitetty alla olevassa taulukos
sa. 

Tauti ltämis- Kuollei- Hoito 
aika (vrk)suus 

1 Bakteeri-infektiot 

Rutto 2-5 Korkea Antibiootit 
Pernarutto 3-5 Korkea Antibiootit 
Jänisrutto 1-10 Korkea Antibiootit 
Aivokalvon- 2-10 Korkea Antibiootit 
tulehdus 
Lavantauti 7-21 Pieni Antibiootit 
Sai monella- 1-2 Pieni Nstehoito 
infektio! 
Kolera 1-5 Korkea Neste-

hoito 

11 Virusinfektiot 

Lassa- 2-14 Korkea Puuttuu 
kuume 
Rauhas- 5-7 Pieni Puuttuu 
kuume 
Influenssa 1-3 Pieni Puuttuu 
Keltatauti 1o-40 Pieni ? 

Lähde: FOA: Vapenverkan 1983 

5. Suojautuminen ja hoito 

Biologisen sodankäynnin vastaiset toi
met voidaan jakaa kahteen osaan, suo
jautumiseen ja taudin hoitoon. Suojau-

lumiseen kuuluvat ehkäisevinä toimin 
toina rokotukset, (kenttä)hygienia ja 
suojan käyttö sekä taudin puhjettua de
sinfektio. 

Rokotus on parhaita keinoja suojella 
ihmistä luonnon tarttuvilta taudeilta ja 
samalla ainoa hyödyllinen käytettävis
sä oleva ennakkotorjuntakeino biologi 
sia aineita vastaan. Vuonna 1985 jou
duttiin maassamme toteuttamaan laaja 
rokotuskampanja poliota vastaan suun 
kautta nautittavalla rokotteella. Kam
panja onnistui hyvin ja osoittaa, että 
laajakin rokotusohjelma, jopa koko vä
estöön kohdistuva, on mahdollinen, jos 
vain riittävästi rokotetta on saatavilla. 

Biologisten taisteluaineiden käytön 
ollessa ilmeinen antavat lääkintävi
ranomaiset suojautumis- ja käyttäyty
misohjeet. Yleisohjeena tulee kuitenkin 
noudattaa muun muassa seuraavaa: 
- yleisen ja henkilökohtaisen hygieni

an yksityiskohtainen tehostaminen, 
- yleinen varovaisuus veden ja elintar

vikkeiden käytössä, 
- ruokaveden keittäminen 15-30 mi

nuuttia, 
ruokatavaroiden suojaaminen elin7 
tarvikemuovilla tai tiiviillä astialla, 
ruokien riittävä kuumentaminen, 

- tavallisuudesta poikkeavien sairaus
oireiden nopea ilmoittaminen ter
veysviranomaisille ja sairaiden eris
täminen, 
taudinaiheuttajien saastuttamiksi 
epäiltyjen esineiden ja tilojen puh
distaminen aktii viklooripitoisilla 
puhdistusaineilla, 
saunominen noin 90-asteisessa sau 
nassa tappaa useimmat taudinaiheut 
tajat. 
Suojanaamari ja suojapuku samoin 

kuin väestönsuojan suodatinlaittcct 
suojaavat hyvin myös monia biologisia 
taisteluaineita vastaan. 

Desinfektiotoiminta on taudinaihcut 
tajien tuhoamista, jota hoitaa IUlikintii 
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henkilöstö käyttäen hyväksi kuumuutta 
(kiehuva vesi, sauna) ja puhdistusainei
ta (esim. aktiivista klooria sisältävät ai
neet) ja desinfiointiaineita (esim. alko
holit). 

Jokainen johtaja on kuitenkin vas
tuussa oman joukkonsa puhtaudesta, 
elintarvikkeiden käyttökelpoisuudesta 
sekä tilojen siisteydestä ja puhdistami
sesta. 

Jos suojautuminen ei onnistu, joudu
taan turvautumaan taudin hoitoon, joka 
on samanlaista kuin muiden infektio
tautien hoito. Jos käytettävissä ei ole 
sopivaa antibioottia tai muuta lääkittys
tä (useimmat virustaudit) taudin aiheut-

lamaan kuolleisuuteen ei useinkaan 
pystytä vaikuttamaan ratkaisevasti. 

IV Kemialliset taisteluaineet 

1. Yleistä 

Kemiallisella aseella, jota myös köyhän 
miehen atomipommiksi nimitetään, tar
koitetaan erittäin myrkyllistä kemiallis
ta yhdistettä ja välinettä, jolla myrkky 
saadaan haluttuun paikkaan. Yleisim
mät C-taisteluaineet ja niiden ominai
suudet on esitetty seuraavassa taulukos
sa. 

YLEISIMMÄT TAISTELUAINEET JA NIIDEN OMINAISUUKSIA 

Nimi tai koodi 

~iynelkaasut 

CN 

CR 

Taistelu kaasut 
Kloori 

Fosgeeni 
Sinappikaasu 

Levisiitti 

Hermokaasut 
Tabuuni/GA 

Sariini/GB 
Somaani/GB vx 

Alkuperä 

USA 1918 

Iso-Britannia 
1950-luvulla 
Iso-Britannia 
1960-luvulla 

Saksa 1915 

" Saksa 1917 

USA 1918 

Saksa 1936 

Saksa 1937 
Saksa 1944 
Iso-Britannia 
1952 

Levitystapa 

aerosolina t. 
jauheena 
jauheena 

jauheena t. 
nesteenä 

kaasuna 

kaasuna t. 
nesteenä 

Vaikutukset 

palamisen tunne 

kyyneleet, hengi-
tysvaikeudet 
hengitysvaik., 
pahoinvointi 

keuhkoärs~tys, 
keuhkoput en 
tulehdus 

rakkulat ihossa, 
silmissä 
keuhkovauriot 

hikoilu, oksente-
lu, krampit, rinta-
kipu, kooma, 
kouristukset, 
tukehtumis-
kuolema 

Kuolettava annos 
(mg/m3

) 

11.000 

25.000 

25.000 

19.000 

3.200 
1.500 

1.300 

400 

100 
50 
10 

Huom 

2 

2 

2 

2 
2 
2 

Selite: Kuolett.ava. annos tarkoittaa sitä pitoisuutta ilmassa, minkä arvioidaan surmaavan puolet yhden 
minuutin aJaksi myrkylle altistetuista nuorista ja terveistä sotilaista. VX ihon läpi imeytyessään on 
1 mg tappava annos Ja suun kautta saatuna 0,3 mg tappaa. Vertailun vuoksi: Yksi pisara on 50 mg. 

Huom 1. Irakin 1980-luvulla käyttämät kaasut 
Huom 2. Neuvostoliiton v. 1987 esittelemät kaasut 

Lähde: Fllkas: Kemiallinen ase - köyhän miehen atomipommi. 
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2. Käyttö 

Vuoden 1925 Geneven sopimus kieltää 
kemiallisten aseiden ensikäytön, mutta 
sallii niiden valmistuksen ja varastoin
nin sekä niiden käytön kemiallista aset
ta käyttänyttä vihollista vastaan. Uu
desta kemiallisten aseiden aseistarii
suntaan tähtäävästä sopimuksesta on 
neuvoteltu vuodesta 1968 alkaen. Suur
ta erimielisyyttä ovat aiheuttaneet ke
miallisten taisteluaineiden määrittely, 
valvonta ja asetuotannon lopettamisen 
varmistavat tarkastukset. 

Molemmat supervallat ovat valmis
tautuneet täysimittaiseen kemialliseen 
sotana. Asetekniikan, suojelumenetel
mien, suojelumateriaalien kehittämi-

SARII N IN LÄHTÖAINEET 

IS0PROPAN0l1A 
RI l<l<OUlUVA 
VÄLI SEINÄMÄ 

seen ja hankintaan on sijoitettu suun 
nattomia voimavaroja. Kahden super 
vallan lisäksi ainakin Saksan liittotasa 
valta, Ranska, Iran ja Irak omistavat 
kemiallisen aseen varastoja. Lisäksi 
vahvistamattomia kemiallisen aseen 
haltijoita tai valmistajia on kymmen 
kunta muuta valtiota. 

Yhdysvaltojen varastojen suuru~
deksi arvioidaan noin 50.000 tonnia 
taisteluaineita, jotka ovat lähinnä sarii
nia, VX:ää ja sinappikaasuja. Binää
riasetekniikkaa käyttäen pyritään Yh
dysvalloissa korvaamaan kaikki entiset 
hermokaasuaseet mahdollisesti jo tule
van vuosikymmenen alun aikana. Ke
miallisen binääriaseen periaate ja tavoi
te on esitetty alla. 

METVLFOSFORI· 
DIFLUORIOIA 

RÄJÄVllN 

SVlYllH 

Binääriseksi asetekniikaksi sanotaan menetelmää, jossa C-taisteluaine valmistetaan 
vasta levityshetkellä. Kaksi C-taisteluaineen perusainetta sijoiteta~n t_aistelulat~uk
seen, esimerkiksi tykistökranaattiin, erilleen. Amm~ttaess~ k.~anaatm a11~eet sekmttu
vat ja muodostavat myrkyllisen seoksen. Me~etel~~ ~n en~~ s1Jassa tark?1tettu ~er.mo
kaasuja varten. Päämääränä on yksinkertaistaa aani:nmaise~ myr~yl_hs_t~n ame1den 
varastointia ja käsiteltävyyttä. Hermokaasun perusameet voivat mm1ttam olla suh-
teellisen vaarattomia. .. . ... 

Binääritekniikkaa voidaan kehittää sekä annoskohtaiseen että jatkuvaan kayttoon. 
Annoskohtaisessa käytössä sekoitetaan molempien aineiden koko määrä y~taik~a, 
minkä jälkeen sekoitus räjäytetään ilm.aan aeros?lina .. M~nettelytapa on so~•~.a kay
tettäessä tykistökranaatteja, ohjuksia Ja pommeJa. Ame1ta ero!_ta~. o~ut sema, Joka 
hajoaa ammuttaessa, ja sekoittumien voi tapahtua. Jatkuvassa kaytossa levitys tapah-
tuu lentokoneisiin sijoitetuista sumutinsäiliöistä. 
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Vasta syksyllä 1987 Neuvostoliitto 
ilmoitti kemiallisen aseen varstojen 
olemassaolosta kenraalieversti V Pika
lovin kertoessa, että USA:n ja Neuvos
toliiton "Kemiallisen aseen varastojen 
suuruuden suhteen vallitsee pariteetti". 
Hänen ilmoituksensa mukaan Neuvos
toliiton kemiallisen aseen varastoja ei 
ole sijoitettu muiden Varsovan liiton 
maiden alueille. 

Vaikkei konventionaalisin asein käy
tävässä sodassa käytettäisikään kemial
lista asetta, aiheuttaa sota kemiallisia 
vaaratilanteita johtuen petrokemian te
ollisuuden ja öljyvarastojen pommituk
sista. Jo rauhan ja sodan uhan aikana 
tarjoaa kemiallinen ase terroristeille 
halvan ja nopeasti vaikuttavan väli
neen. 

3. Vaikutukset 

Kemialliset aineet vaikuttavat ihmiseen 
hengitysilman, ravinnon ja veden kaut
ta sisäisesti sekä ihon kautta ulkoisesti. 
Ne voivat läpäistä myös vaatetuksen. 

Kemiallinen ase, jos sitä verrataan 
muihin aseisiin, aiheuttaa suuret tappiot 
huonosti varustautuneelle ja harjoitel
leelle joukolle sekä alentaa aseiden, 
ajoneuvojen ja tehtävien suorittamisen 
tehoa, koska käyttäjien pitää suojautua 
suojavarustuksella. 

Suojavarusteiden, lähinnä suojanaa
marin ja suojapuvun, päälläpito tuo ai
na taistelevalle joukolle mukanaan hait
tatekijöitä, jotka alentavat taistelute
hoa. 

Englantilainen tutkimus paljastaa 
numeerisesti edellä mainittuja haittate
kijöitä. Kun taistelija kantaa englanti
laista S-6 suojanaamaria, niin hänen nä
kökenttänsä pienenee 25 % sekä pu
heen ymmärtäminen 60 % ja suojanaa
mari kuormittaa taistelijaa kuten 9 kg:n 
massa. Sama tutkimus paljastaa myös 
sen, että vain sellainen taistelija kyke-
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nee voittamaan haittatekijät, joka har
joittelee tehokkaasti. Kemiallinen sota 
on nähtävä konventionaalisen sodan 
osana, eikä vain, kuten usein harjoituk
sissa kuvataan, sodan hetkellisenä sivu
tapahtumana. 

4. Valvonta 

Kemiallisen aseen valvontaa varten 
puolustusvoimissamme on yksityisellä 
taistelijalla käytettävissä paperinen 
maastokaasunilmaisin,joka on ajanmu
kainen. 

Joukoilla on kemiallisen aseen val
vontaan automaattinen kaasunilmaisin 
86, kaasuntiedustelulaukku 84 sekä 
kaasunilmaisinpakkaus 84. Ne ovat täl
lä hetkellä ajanmukaisia. Näytteiden 
analysointiin kykenevät armeijakunta
tasolta alkaen suojelukomppanioiden 
laboratoriot. 

Näytteiden analysointiin valtakun
nallisella tasolla kykenevät yliopistol
listenja muiden valtakunnallisten labo
ratorioiden lisäksi Puolustusvoimien 
Tutkimuskeskus ja Teknillisen Varikon 
laboratorio. Tärkeiden kohteiden val
vonta on tarkoitus lähivuosina järjestää 
automaattisen kaasunilmaisimen 86 
avulla. 

Ilmaisin tulee kenttäkäyttöön vuoden 
1989 aikana. Pienikokoisena ja kevyenä, 
mukana kuljetettavana laite soveltuu 
mm. tiedustelupartioiden käyttöön. Kes
kusyksikköön ja kaukohälyttimiin liitet
tyinä laitetta voidaan asettaa "vartioon" 
laajalle alueelle. Häly!lsraja hermokaa
sulle on 0,1-0,2 mg/m . 

5. Suojautuminen 

Suojautuminen voidaan karkeasti jakaa 
henkilökohtaiseen ja rakenteelliseen 
suojautumiseen. Sotilassuojaimet ovat 
nykyään teknisesti niin kehittyneitä, et
tä ne suojaavat oikein kasvoille tiivis
tettynä täydellisesti hengityksen ja sil
mät lähes kaikissa käytännön taistelu
kentällä esiintyvissä kemiallisen aseen 
pitoisuuksissa. Puolustusvoimilla on 
käytössä suojanaamari 61, jota on han
kittu jokaiselle taistelijalle ja joka täyt
tää tyydyttävästi nykyiset vaatimukset. 

Suojelutekniikassa on suojautumis
nopeudella ratkaisevan tärkeä merki
tys. Puolustusvoimien ohjeet edellyttä
vät mieskohtaista suojautumista alle 10 
sekunnissa kaasuhälytyksen antamises
ta. Näin lyhyessä ajassa on koulutetun 
joukon todettu saavan mukana olevan 
hengityssuojaimen kasvoilleen. 

Ihon suojaaminen on hankalampaa 
kuin silmien ja hengityksen suojaa
mien. Jokaiselle taistelijalle tarkoitetun 
kertakäyttösuojapuvun 86 hankintojen 
ensimmäiset erät ovat saapuneet jou
koille laajahkon kokemuksen saami
seksi kenttäkäytöstä. Toisaalta aktiivi
hiilikangaspuvun, jollaista Naton tais
telijat käyttävät, kokeilut jatkuvat suo
jelualan piirissä. 

Rakenteellisen suojauksen alueella 
taistelujoukkoja varten on hankittu en
simmäiset kaasutiiviit suojateltat, jol
laisia tarvitsisivat lähinnä komentopai
kat, joukkosidontapaikat, elintarvikkei
den käsittelytilat ja suojelualan labora
toriot. 

V Suojelualan välineistöä 
koulutusta ja 
suuronnettomuustapauksia 
varten 

1. Koulutuspakkaus 

Vuoden 1988 lopulla jaettiin määrätyil
le joukoille kuvassa oleva, täysin uusit
tu suojelukoulutuspakkauslaatikosto. 

Toivottavasti laatikosto on ahkerassa 
käytössä sekä varusmiesten että reser
viläisten koulutuksessa. Kouluttajia 
varten laatikossa on harjoitussuunnitel
mat kaikkia PMK:ssa käskettyjä suoje
lualan oppitunteja varten. 

2. Onnettomuusapu 

Suojelu- ja Sääkoulussa on asiantunti
jaryhmä.jota voidaan käyttää valtakun
nallisesti asiantuntijaosastona ensisijai
sesti puolustusvoimien omissa kohteis
sa todettujen vaarallisten myrkky- ja sä
teilyaineiden päästöjen tiedustelussa, 
merkitsemisessä, raivaamisessa sekä 
puhdistamisessa. Ryhmää voidaan 
käyttää myös virka-aputehtävään sivii
liviranomaisten apuna. Henkilöstö on 
ABC-koulutettu. Lähtövalmius on 6 
tuntia, jota kuitenkin voidaan esikäs
kyillä kohottaa. Ryhmällä on tehtävän 
edellyttämä varustus ja liikuntavälinee 
nä auto ja perävaunu. 
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Suojelu- ja Sääkoulussa sekä Teknil
lisellä Varikolla on varattuna isohkoja 
säteily- ja kaasuonnettomuuksia varten 
valmiina suojelumateriaalia, kuten suo
javälineitä (suojanaamareita, suojapu
ku ja), tiedusteluvälineitä (annosno
peusmittareita, kaasunilmaisimia) ja 
puhdistusvälineitä (moottoriruiskuja, 
korkeapainepesulaitteita). Edellä
mainitun materiaalin käytön hallinta tu
lee taata eri toimipaikoilla etukäteen ta
pahtuvan koulutuksen avulla. 

VI Päätäntä 

ABC-aseita omistavat maat ovat opeis
saan, sotilaskoulutuksessaan sekä ma
teriaalissaan ottaneet huomioon asei
den käytön. Suojelukoulutuksessa tuo
daan voimakkaasti esille eri aseiden, 
esimerkiksi ydin- ja kemiallisen aseen 
samanaikainen käyttö. Samalla koros
tetaan sitä, että ABC-aseiden vaikutuk
sen kohteena oltaessa pitää pystyä jat
kamaan toimintaa ja suorittamaan an
netut tehtävät. 

Puolustusvoimiemme suojelualan 
kehittämisen tavoitteena on parantaa 
joukkojen taistelukestävyyttä ja paino
piste on tällöin säteilyvalvonnan ja ke
miallisen aseen alueilla. Eri toiminnois-
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ta on tärkeimmiksi muodostunut val
vonta ja ilmaisu sekä suojautuminen. 

Suojautuminen näitä aseita vastaan 
vaatii samantapaisia toimenpiteitä kuin 
suojautuminen monien rauhanaikaisten 
onnettomuuksien vaikutuksilta. Soda
naikana haitallisia päästöjä aiheuttavat 
onnettomuuden ja sotatoimista aiheutu
vat vaurioitumiset voivat olla merkittä
vä lisä varsinaisten aseiden aiheutta
malle vaaralle. Tästä syystä suojelualan 
valmiuden lähtökohtana on oltava rau
hanajan onnettomuuksien suojelun hal
linta, joka ulottuu sodan uhka-ajan kaut
ta sodanajan varsinaisten aseiden vai
kutusten hallintaan. 

Uskottavaksi rakennettu suojelujär
jestelmä korottaa ABC-aseiden käyttö
kynnystä. 

Tärkeimmät lähteet: 

Blanchard P. Taktische Kemwaffen, 
Frankfurt am Main 1987 
SVJ: Ionisoiva säteily ja suojautumi
nen, Helsinki 1988 
FOA: Vapenverkan 1983 
SM: Suojele itseäsi ja muita, Helsinki 
1985 
Green J. Survival in the Event of Nu
clear War, 1971 

Lääkintäeversti S Tikka 

UUDISTUNUT KENTT ÄLÄÄKINTÄ 

Lääkev Tikka on toiminut Huoltokoulu
tuskeskuksen Lääkintäkoulun opetus
ylilääkärinä vuodesta 1965 alkaen. 

Kenttälääkintämme kehitys ja uudista
minen on ollut nopeaa erityisesti vii
meisen vuosikymmenen kuluessa. 
1970-luvun puoliväliin asti oli kenttä
lääkintämateriaalimme pääosin toisen 
maailmansodan aikaista ja käyttöarvol
taan ja laadultaan vanhanaikaista sekä 
iältään vanhentunutta. Koska haavoit
tuneiden ennuste riippuu olennaisesti 
kenttälääkinnän suorituskyvystä, oli 
luotava lääketieteelliset tekniset ja ma
teriaaliset mahdollisuudet nykyaikai
sen ensiavun ja ensihoidon etupainoit
tamiseksi ja tehostamiseksi taisteluken
tällä joukkojen taistelukestävyyden pa
rantamiseksi myös lääkintähuollon kei
noin. 

Kenttälääkintään kohdistuneet vaa
timukset ovat kuluneina vuosina lisään
tyneet suuresti useasta syystä. Taktiset 
tekijät kuten joukkojen liikkuvuuden 
kasvu, nopeasti muuttuvat tilanteet, sy
vät läpimurrot, jääminen vihollisen se
lustaan sekä aseteknologian kehityksen 
aikaansaama tulivoiman ja asevaiku
tusten kasvu ovat muuttaneet lääkinnän 
luonnetta. Tänään joudumme panosta
maan keveyteen ja liikkuvuuteen vä
hentääksemme oleellisesti ajanhukkaa 
haavoittumisen ja kirurgisen hoidon vä
lillä (taulukko l ). Toisaalta lääketieteen 
kehitys on luonut paremmat mahdolli
suudet selvitä nykyaikaisen sodan mu
kanaan tuomista entistä vaikeammista 
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TAULUKKO 1. KUOLLEISUUS AJAN 
FUNKTIONA OHUTSUOLIVAMMASSA 

(Giddings ja McDaniel 1947) 

Aikaviive vamman ja 
leikkauksen välillä (t) 

alle 8 
8-12 

12-24 
24--48 

Kuolleisuus 
(%) 

7 
14 
22 
30 

vammoista tai tehohoitoa vaativista 
monivammoista. Kehitys nähdään eri
tyisesti elvytyksen, sokinhoidon, nuku
tusmenetelmien ja kirurgisen hoitotek
niikan oleellisena tehostumisena. Seu
rauksena on ollut eräissä viimeaikaisis
sa sodissa sairaalahoitoon selvinneiden 
kuolleisuuden lasku jopa 1/4-1/8 siitä 
kuin toisessa maailmansodassa. Koke
musten mukaan 5-7 % haavoittuneista 
kärsii hyvin vaikeista ja kiireellistä hoi
toa vaativista vammoista. Toisaalta 
noin 25 % vaatii tehokasta ja varhaises
sa vaiheessa aloitettua sokin hoitoa sel
vitäkseen hengissä kenttälääkintälai
toksiimme kiireellisiin ensiapuluontei
siin leikkauksiin. 

Ensiapu 

Ensiavun päätarkoitus on pelastaa haa
voittuneen henki ja toisaalta estää vam
man paheneminen. On todettu, että 
avainasemassa tältä osin ovat koulutuk
sen antamat ensiaputaidot ja välttämä
tön välineistö. Ensiavun antaja taistelu-

TAULUKKO 2. ENSIAVUN ANTAJA 
SOTAVAMMOISSA 

(Libanonin sota, Dizian 1984) 

Suorittaja 
Itse ensiapu 
toinen sotilas 
lääkintämies tai -au 
lääkäri 
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% 
9,4 
18,1 
41,8 
30,7 

kentällä on varsin usein toinen taistelija 
(taulukko 2). Jokaisen sotilaan ensiapu
taitoja onkin tehostettu lisäämällä tä
män aiheen koulutusta erityisesti käy
tännön harjoittelulla, keskittymällä tai
doissa hengityksen ja verenkierron tur
vaamiseen vapaan hengitystienja rajun 
verenvuodon tyrehdyttämisen osalta. 
Oleellinen parannus on tapahtunut uu
den nykyaikaisen ja kotimaisen ensisi
teen käyttöönotolla. Kun varusmiesten 
käytännön taito vielä testataan käytän
nön kokeella, olemme pystyneet poista
maan pahimmat esteet tehokkaan ensia
vun toteuttamisen tieltä. On korostetta
va edelleen jokaisen kouluttajan osuut
ta tilanteen pitämiseksi tällä tasolla. 
Kehitetty uusi suojeluensiapu-lääke ja 
vastalääkkeen antolaite voidaan lisäksi 
mainita tärkeistä jokaista taistelijaa 
koskevista materiaaliratkaisuista. 

Ensihoidon laadun parantaminen ei 
riipu ainoastaan sidontatekniikan tai
dosta, vaan oleellista on myös sokin 
ehkäisy ja varhainen hoito (taulukko 3). 

TAULUKKO 3. ENSIHOIDON LAATU 
SOTAVAMMOISSA 

Toimenpide 
sidonta 

( Dizian 1984) 

neste hoito 
kiristysside 
kipulääke suoneen 

% 
52,6 
22,8 
11,1 
13,5 

Haavoittunutta käsiteltäessä on pidettä
vä meidän oloissamme mielessä lämpi
mänä pito. Lääkintämiehen varusteena 
oleviin paareihin kuuluu olennaisesti 
suojalevy selkää vasten ja kolme huo
paa, jotka käytännössä parantavat läm
pimänäpidon edellytyksiä. 

Tavallisin syy haavoittuneen sokkiti
laan on runsas verenhukka. Sen korvaa
miseksi taistelukentällä tarvitaan suo
nensisäistä nestehoitoa mahdollisim-
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man varhaisessa vaiheessa. Tämän toi
menpiteen· edellytyksenä on tekninen 
taito ja kenttäkelpoinen välineistö. Täl
lä hetkellä tyydyttävä tekninen taito on 
voitu hankkia kouluttamalla lääkintäa
liupseeritasolla pistoskoulutukseen liit
tyen kanyylin asettaminen laskimoon. 
Kotimaisena ratkaisuna välineistön 
osalta on kehitetty tippakammioton 
nesteensiirtolaite ja muovipussipak
kaus, joka mahdollistaa nopean kerta
käyttöisen painemansetin avulla tapah
tuvan nesteensiirron kenttäoloissa. Sa
malla on ratkaistu myös kylmien olo
suhteiden tuomat ongelmat. 

Jääkärikomppanian lääkintähuollon 
tehostaminen on omalta osaltaan lisän
nyt etupainotuksen osuutta. Sidontapai
kalla työskentelevä lääkintäryhmä (lää
kau ja 3 lääkm) voi nyt toimia lämpi
mässä teltassa ja heidän henkilökohtai
set lääkintälaukkunsa sekä rinkkoihin 
pakattu sidontapaikan lääkintävarustus 
mahdollistavat tehokkaan hengitystei
den auki pidon, sidonnan ja lastoituksen 
sekä ennenkaikkea em. suonensisäisen 
nestehoidon haavoittuneen kuljetus
kuntoon saattamiseksi. 

Haavoittuneiden kuljetus etulinjan 
olosuhteissa on edelleen jossain määrin 
pulmallista ja vaatii jatkuvaa kehittä
mistä. Moottorikelkatja uudet lumiajo
neuvot ovat oleellisesti parantaneet kul
jetusnopeutta, mutta parhaan suojan an
tavat kuitenkin panssaroidut miehistön
kuljetusajoneuvot, joiden käyttö poti
laskuljetuksiin on tehokkaasti suunni
teltava sekä toteuttava. Tärinä on vai
keavammaisen tilaa selvästi pahentava 
yksityiskohta, jota on näissä maasto
olosuhteissa mahdoton poistaa. Tärinän 
lieventämiseksi on kuitenkin pystytty 
kehittämään paareihin kiinnitettävä 
vaimennussyteemi, joka on harjoituk
sissamme todettu käyttökelpoiseksi. 

Sairaankuljetuksen eri vaiheissa on 
tarvittaessa pystyttävä antamaan ensi-

12 Jalkaväen vuosikirja 1989 

Kenttälääkinnän nestehoito on välttämä
töntä kaikille sokkipotilaille. 

hoitoa tai täydentämään sitä. Sairaan
kuljetustehtäviin käytettäviin autoihin 
on sijoitettu modulityyppinen välineis
tö hoitokuljetuksen takaamiseksi. Näin 
mahdollistetaan potilaan tilan vaatima 
perushoito kuten liman imeminen imu
laitteella hengitysteistä, suonensisäisen 
nestehoidon jatkaminen tai tarvittaessa 
aloittaminen nesteensiirtovälinein ja 
eräät lääkärin suorittamat hätäkirurgi
set toimenpiteet hengityksen turvaami
seksi. 
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Rintaan haavoittuneen sidonta etulinjassa. 

Muuston hyväksikäyttö suojaa etulinjan evakuointia. 
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Ensi hoito 

Lääkintähenkilöstön antamaa ensiapua 
kutsutaan ensihoidoksi. Lääkärin anta
maan ensihoitoon tulee kenttälääkin
nässä kuitenkin pyrkiä mahdollisim
man nopeasti ja siihen on toisaalta luo
tava edellytykset. Pataljoonalla on käy
tettävissään joukkosidontapaikan kevyt 
ja raskas varustus. Joukkosidontapai
kalla toimivan yleislääkärin tärkein teh
tävä on henkeäpelastava ensihoito lii
tettynä tehokkaaseen potilasselvityk
seen, josta käytetään nimitystä triage 
eli lajittelu. Lajittelun päämääränä on 
yksinkertaisin toimenpitein säästää 
mahdollisimman monen haavoittuneen 
henki tilanteessa, jossa heitä on sa
manaikaisesti useita. Lääkärin tulee täl
löin hallita potilaiden tilan arviointi en
sihoidon kiireellisyyden mukaan. Tällä 

hetkellä valmiudet annetaan RUK:n 
lääkintähuoltolinjalla Huoltokou I utus 
keskuksessa tapahtuvassa erikoiskou 
lutuksessa. 

Toisaalta nykyaikainen ensihoito 
vaatii lääkäriltä tällä tasolla myös kll 
den taitoja, joiden opettamista onkin 
viime aikoina tehostettu käytännön har
joitteluna em. kurssilla. Käden taidoilla 
tarkoitamme lukumäärältään hieman 
toistakymmentä kirurgista tai vastaavaa 
toimenpidettä pääosin kohdistuen hen
gitysteiden varmistamiseen, verenvuo
don hallintaan ja sokkitilan korjaami
seen. Nykyaikainen välineistö on lisän
nyt valmiutta myös korkean kuolleisuu
den omaavan rintaontelovammaisen tu
lokselliseen hoitoon erikoisvälineistön 
puitteissa. Lääketeollisuus on omalta 
osaltaan pystynyt tuottamaan myös 
haavoittuneen hoitoon tärkeitä ensihoi-
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JSp:n lääkäri tutkimassa haavoittunutta. Taustalla uudistettu pakkausjärjestelmä. 

tolääkkeitä, joista mainittakoon uudet, 
turvalliset kipulääkkeet ja nukutus
aineet kuten ketamiini, tulehdusta tor
juvat antimikrobit sekä elvytys- ja so
kinhoitovalmisteet. 

Joukkosidontapaikan kevyt varustus 
on pakattu kuuteen rinkkaan ja suojelu
lääkintää tehostettu lisäämällä mukaan 
suojelulääkintärinkka. Varustus mah
dollistaa lääkäritasoisen ensihoidon 
painopistesuunnassa taistelevalle 
komppanialle tai vastaavassa tilantees
sa toimivalle joukolle. Se on myös tär
keä vihollisen selustassa taistelevan 
komppanian tukeutumispaikka. 

Joukkosidontapaikkatasoista lääkä
rin antamaa ja johtamaa ensihoitoa voi
daan antaa myös prikaatin lääkintä-
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huoltojoukkueiden perustamilla sai
rasautoasemilla. Tällä tasolla on lääkin
tävoimaa myös ratkaisevasti vahven
nettu. Hammaslääkärin antama ham
maslääkintä alkaa prikaatin tasolla ja 
siinä on välineistö myös oleellisesti ke
hittynyt nykyaikaiselle tasolle. Mainit
takoon, että hammaslääkärien nykyi
nen koulutus RUK:n lääkintähuoltolin
jalla antaa heille hyvät valmiudet toi
mia lääkärin apuna eräiden henkeäpe
lastavien toimenpiteiden hallinnassa. 
Joukkosidontapaikan varustusta koske
vana tuotekehityksen tuloksena on mai
nittava nykyinen pakkaussysteemi si
vusta avautuvine laatikoineen, joita 
voidaan käyttää myös työtasoina tarvit
taessa. Haluaisin erityisesti korostaa, 

että sitten II ms:n lääketieteen menetel
mien ja materiaal~n k_ehitrs on m~llista
nut ratkaisevasti Juun patalJoonan 
alueella tapahtuvan ensihoidon . . Sillä 
voimme taata entistä useammalle Ja en
tistä vaikeammin haavoittuneille mah
dollisuuden selvitä hengissä vammois
taan. Tämä ei voi olla vaikuttamatta 
myönteisesti myö~ _taistele':'ien jo~kk~
jen taistelumo~aahm. ~?k~s~~ ~.a1~teh
jan ja kouluttaJan on välttamatta pidet
tävä oma ensiaputaitonsa ajan tasalla. 
Motivaation tähän pitäisi riittää. Yh
teenveto haavoittuneen käsittelystä 
kentällä esitetään taulukossa 4. 

TAULUKKO 4. HAAVQITTUNEEN 
KÄSITTELY KENTTAOLOISSA 

1. Hengitysteiden vapauttam.inen ja varmistus 
2. Verenvuodon tyrehdyttäminen 
3. Sokin hoito . . . 
4. Rintakehän läpäisevien vammo1en ens1ho1to 
5. Tulehduksen estäminen 
6. Murtumien lastoitus 
7. Kivun lievitys 

Lopullinen hoito 

Sotilasläänin tai armeijakunnan johdos
sa toimivat kenttäsairaalat vastaavat 
kiireellistä sairaalahoitoa vaativien 
haavoittuneiden hoidosta. Päätehtävä
nä on välttämätön kentällä annettava 
sairaalatasoinen ensihoito. Painopiste 
on kirurgiassa, mutta samalla tasolla t~
pahtuu myös muiden kuin leikk~uspot!
laiden hoito mukaanlukien sairaat Ja 
psyykkiset tapaukset. Kenttäs~~raala!1 
on pystyttävä tehokkaaseen ~ur~elh
syyden määrittelyyn, lyhyta1ka1seen 
henkeäpelastavaan ensihoitoon, muu
hun toipumisen kannalta välttämättö
mään hoitoon tai poiskuljetettavien po
tilaiden kuljetuskunnon varmistami
seen. Tälle tasolle evakuoiduista poti-

laista 5-10 % arvioidaan jäävän kenttä
sairaalaan. 

Kenttäsairaalassa toimii 10 lääkäriä, 
joista pääosa on kirurge~a ja a!1est~sia
erikoislääkäreitä. Lisäksi suuk1rurgiaan 
perehtynyt hammaslääkäri vastaa kas
vovammojen ja hammaslääkinnän vaa
timista alan toimenpiteistä. Sairaala 
pystyy käsittelemään 200--300 potilasta 
vuorokaudessa ja suoriutuu noin 20 
suurempaa leikkausta vaativan haavoit
tuneen hoidosta kahden leikkausryh
män avulla samassa ajassa. Sairaansijo
jen määrä on varsinaises.ti 6~ potilas
paikkaa, mutta lisäpaikkoJa v01daan pe
rustaa helppohoitoisia tapauksia varten 
saman verran. 

Kenttäsairaalaan kuuluu vastaanot
to-osasto, kaksi leikkausosastoa, kaksi 
vuodeosastoa, apteekki- ja varasto
osasto. Tutkimusyksikköinä toimivat 
laboratorio ja röntgen. 

Sairaala sijoitetaan lämpimiin, kiin
teisiin tiloihin pääsääntöisesti ja se vaa
tii noin 1000 neliömetrin lattiapinta
alan. Eräissä tilanteissa on sairaala osil
taan sijoitettavissa myös telttoihin. Tätä 
ratkaisua varten on kehitetty ilmakaari
telttamoduuli, joka olennaisesti lisää 
vastaanottovalmiutta siirtojen yhtey
dessä ja on nopeasti pysty_tettävissä .~e
kä lämmitettävissä. Tällainen n.s lnk
kuva kärki voidaan siirtää myös tarvit
taessa tuhoalueelle käynnistämään la
jittelun ja hätäkirurgisen toiminnan. 
Kenttäsairaalan lääkintävarustus mah
dollistaa nykyaikaisen kenttäkirurgian 
vaatimusten mukaisen toiminnan, mut
ta säilyttää sairaalan riittävän mobiili
na. Se pystyy myös omin ajoneuvoin 
evakuoimaan potilaansa, mutta saa tar
vittaessa apua kuljetuksiin tärkeältä sai
raankuljetusreserviltä, sairaankuljetus
joukkueelta. 

Kenttäsairaalamme välineistön tuo
tekehittelyssä on toteutettu ny~yaikai
sen sotakirurgian vaatimukset Ja mah-
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Kuljetuskuntoon saatu haavoittunut lähdössä kenttäsairaalaan. Lääkintähenkilöstöl
lä uudet lääkintälaukut. 

Kenltäsulraalan leikkaussali sijoitettuna ilmakaaritelttaan. 
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Esimerkki kenttäsairaalan setti pakkauksesta, joka on tarkoitettu läpäisevän rintake
hävamman hoitoon. 

dollisimman pitkälle viety kotimaisuu
saste. Hyvä esimerkki tässä suhteessa 
on yhteistyössä kotimaisen teollisuu
den kanssa kehittämämme kenttäkirur
ginen leikkausliina- ja sidospakkaus. 
Siinä on sovellettu haavakirurgian vaa
timukset ja leikkaustoiminnan nopean 
aloittamisen mahdollisuus. Samoista 
syistä on instrumenttien pakkaamisessa 
käytetty ns. settisysteemiä. Tällöin yh
den toimenpiteen vaatima välineistö si
joitetaan samaan steriiliin pakkaukseen 
välittömästi käyttövalmiina. Esimer
kiksi mainittakoon henkitorven avaa
miseen käytettävä pakkaus eli trakeos
tomiasetti. Hengenvaarallisen rintaon
telovamman nopein ja yleisin hoitotapa 
on keuhkopussin kanavointi. Välineistö 
on yksinkertainen ja tarkoituksena on 
pitää ylipaine poissa keuhkopussista 
Heimlich-tyyppisen yksitieputken 

avulla. Laite on sijoitettu kaikkiin lää
käritasoisiin hoitoyksiköihin ml jouk
kosidontapaikat. 

Suurin osa sotavammoista on raajo
jen avovammoja. Luunmurtumien hoi
toon on viime vuosina tullut käyttöön 
tukilaitteena ulkoinen kehikko eli eks
temi fiksatiomenetelmä. Tämäkin mo
derni laitteisto kuuluu kenttäsairaalan 
välineistöön. Kenttäsairaalan leikkaus
toiminta perustuu tehokkaaseen yleis
kirurgiaan. Erikoisvälineistä on kuiten
kin otettu mukaan verisuonivammojen 
korjaukseen tarvittava materiaali . Näin 
voimme monessa tapauksessa vähentää 
raajojen amputaatiotarvetta ja vam
mautuneen invaliditeetin astetta. 

Viimeaikaisissa sodissa on esiinty
nyt lisääntyvässä määrin myös ns. tais
telustressireaktion saaneita psyykkisiä 
potilaita. Näiden kannalta on tärkeää 
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Ampumamurtumien hoitomenetelmänä 
on ulkoinen kehikko tukilaitteena. 

viivytyksettä aloitettu tukihoito riittä
vän etupainoisesti nopean ja hyvän toi
pumisen takaamiseksi ja taistelukun
non palauttamiseksi. 

Lievästi haavoittuneet tai sairaat, 
joista pääosa on lieviä tulehdustauteja 
potevia, voidaan lyhytaikaisen kenttä
sairaalahoidon jälkeen palauttaa yksik
köönsä. Pitkäaikaista tai vaativaa hoi
toa tarvitsevat kuljetuskuntoiset poti
laat evakuoidaan selustan kiinteisiin 
sairaaloihin. Eräiden erikoisvammojen 
tehokas hoito edellyttää vammautuneen 
kuljetusta suoraan selustaan ns. keski
tettyyn hoitoon. Tällaisia ovat mm. ai
vo-selkäydinvammaiset ja palovamma
potilaat. 
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Kenttäsairaalan leikkausosasto toimin
nassa. 

Vihollisen selustassa taistelevien 
joukkojen lääkintähuoltoa varten on ke
hitetty oma järjestelmänsä. Sissilääkin
tähuollon toteuttaminen perustuu 
komppanian lääkintähenkilöstön ja 
-materiaalin lisäämiseen, evakuointi
mahdollisuuksien luomiseen ja lopulli
sen hoidon edellytysten luomiseen. 
Monivuotisen kehitystyön tuloksena on 
nyt käytettävissä kevyt kenttäsairaala. 

Kenttälääkintä esitetään kaavamai
sesti taulukossa 5. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
kenttälääkinnän kiireellistä ja välttämä
töntä hoitoa tarvitsevien potilaiden kä
sittelyssä avainasemassa on tehokas ja 
nykyaikainen kenttäsairaalatoiminta. 
Siihen on nyt vuosikymmenen kehitys
ja suunnittelutyön tuloksena luotu vaa
timukset hyvin täyttävä lääkintävarus
tus. Nyt onkin panostettava riittäviin ja 

nopeisiin materiaalihankintoihin, jotta 
loputkin toisen maailmansodan ajoilta 
olevasta museaalisesta materiaalista 
saataisiin korvattua uudella. 

Terveydenhoito kentällä 

Joukkojen taistelukyvyn säilyttäminen 
edellyttää myös tehokasta tartuntatau-

tien torjuntaa. Laiminlyönnit tUIIU nlu 
eella johtavat helposti joukkosnirnstu 
misiin erilaisten epidemioiden muodos 
sa. Kenttähygienian perustan muodos 
tavat vesi- ja elintarvikehygk 
nia. Juomaveden puhdistusmenctcl 
mien kehittäminen on ollut avainase 
massa. Elintarvikehygieenikkoeläin 
lääkärit toimivat valvonnan asiantunti 
joina armeijakuntatasolta. 

TAULUKKO 5. KENTTÄLÄÄKINTÄ KAAVAMAISESTI. 

ETULINJA KOMPPA- PATAL- PRIKAATI YLEMMÄT TUKIALUE 
NIA JOONA JOHTO-

PORTAAT 

Lääkintä- Lääkintä- Lääkintä- Lääkintä- Kenttä- Poikkeus-
mies ryhmä joukkue huolto- sairaala olojen 

joukkue sairaala 
Sairaan-
kuljetus-
joukkue 

Sidonta- Joukko- Sairas-
paikka sidonta- auto-

paikka asema 

Joukko-
sidonta-
paikka 

Haaveiltu- Ensiavun Hengityk- Hengityk- Sairaalata- Lopullinen 
neen nou- täydentä- sen tur- sen tur- soinen ki- hoito 
taminen minen vaaminen; vaaminen ; rurginen 
suojaan Sokin nes- intubaatio intubaatio hätäensi-

tehoidon hoito ei-
Yksin- aloitus las- Sokin hoito Sokin hoito kuljetus- Kuntouttami· 
kertainen kimoon kuntoisille , nen 
ensiapu Yksinker- Yksinker- kiireellisen 

tainen hä- tainen hä- avun tar-
täkirurgia täkirurgia peessa 

oleville 
Muu lää- Muu lää-
kärin anta- kärin anta- Sairaan-
ma ensi- ma ensi- kuljetus 
hoito·> hoito poikkeus-

olojen sai-
Sairaan- raalaan 
kuljetus 

·> Lääkärin antama/johtama ensihoito voidaan erikoistilanteissa tarvittaessa varhent1 1 
pataljoonatasolta komppaniaportaaseen. 
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Joukkojen eriasteisten es1m1esten 
koulutus taistelustressiongelmien eh
käisemiseksi on otettu koulutuksessa 
näkyvästi esille. 

Koulutus 

Kuten edellä olen esittänyt, henkilö
kohtaisten ensiaputaitojen lisääminen 
on toteutettu alkaen jokaisesta taisteli
jasta päätyen lääkintäalan erikoiskoulu
tettaviin. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan 
kenttälääkinnän vaatimaa tietämystä on 
pyritty lisäämään eri erikoisalojen 
asiantuntijoiden laatimien lukuisten 
uusien oppaiden avulla. Kyseessä ole
vat kirjat jaetaan myös kertausharjoi
tuksiin osallistuville lääkintäalan kou
lutettaville. Valtakunnallistakin kata
strofilääkintävalmiutta on voitu näin 
lisätä oikeuttamalla mm. kaikki suoma
laiset lääkärit tilaamaan ko kirjallisuut
ta veloituksetta Talousvarikolta omaan 
käyttöönsä. 

Kenttälääkintävarustuksen uudenai
kaistaminen vaatii toisaalta myös teho
kasta kalustokoulutusta, joka onkin 
otettu esiin oman henkilökunnan ope
tustilaisuuksissa, sotaharjoituksissa ja 
alan kertausharjoituksissa. 

Johtopäätökset 

Suomalaisen lääkintätaidon tason puo
lustusvoimissa on todettu olevan maail
man huippuluokkaa. Tällaista palautet
ta on saatu erilaisten näytösten ja sota-
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harjoitusten yhteydessä myös ulkomai
silta vierailtamme. Uudet lääkintäva
rusteet ovat moderneja ja kestävät kan
sainvälisen vertailun. Kenttälääkinnän 
hyväksi on viime vuosina tehty kehittä
mis- ja tutkimustyötä erikoisesti Suo
men erikoisolosuhteita vastaavien so
vellutusten löytämiseksi. Tässä työssä 
on merkittävää tukea saatu Maanpuo
lustuksen Tieteelliseltä Neuvottelukun
nalta. Alan kansainvälisen kehityksen 
seuranta ja hyödyntäminen on liittynyt 
kiinteästi kehitystyöhön. Kenttälääkin
nän nopea kehitys asettaa kuitenkin ko
via koulutusvaatimuksia. Tämä edellyt
tää koulutusresurssien pitämistä tehtä
viä ja vastuuta vastaavalla tasolla. Mo
tivaatioksi riittävät tuoreet ulkomaiset 
kokemukset, jotka osoittavat, että yli 
98 % haavoittuneista on pelastettavissa 
nykyaikaisen kenttälääkinnän menetel
millä. 

Lähteet: 

Kenttälääkintäoh je, Pääesikunta 1984 
Kenttä- ja katastrofilääkintä, Pääesi
kunta 1987 
Koskenvuo, K. Kenttälääkintämme ke
hittäminen ja valmius. Suomen Lääkä
rilehti 188:15 · 
Sokin hoito kenttäoloissa, MA TINE:n 
lääket.jaosto 1987 
Tikka, S. Haasteet haavoittuneiden hoi
dolle. Huoltopäällikkö 1986-1990:82-
90 
Terveyden- ja sairaanhoito poikkeuso
loissa, Lääkintöhallitus 1981. 

Everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa 

JÄÄKÄRIT JA SUOMI 

Everstiluutnantti Vuorenmaa palvelee 
Sotakorkeakoulun Sotatieteen Laitok
sella Sotahistorian toimiston päällikkö
nä. Aikaisemmin hän on palvellut sa
massa toimistossa toimistoupseerina ja 
-esiupseerina, toimistoupseerina Pää
esikunnassa, opetusupseerina Kadetti
koulussa ja opetusupseerina sekä 
komppanian päällikkönä Ka,jalan Pri
kaatissa. 

Lähes 75 vuotta on kulunut siitä, kun 
ensimmäiset vajaat 200 suomalaista, it
senäisyysajatuksen elähdyttämää nuor
ta miestä astui sisään Lockstedtin leiri
portista Pohjois-Saksassa. He olivat 
etujoukkona päättäneet tarvittaessa 
vaikka asevoimin saattaa loppuun suu
ren haaveensa itsenäisestä isänmaasta. 
He joutuivatkin sen tekemään. 

Me olemme syntyneet itsenäisessä 
Suomessa. Meidän ei ole tarvinnut hen
kilökohtaisesti kokea, mitä vieras valta 
merkitsee kansakunnalle ja yksityiselle 
kansalaiselle. Kansallinen itsenäisyys, 
lain takaama yksityisen ihmisen oi
keusturva ja laaja yksilön vapaus ovat 
meille itsestään selviä asioita. 

Se sukupolvi, jonka tekoihin seuraa 
vassa luodaan lyhyt katsaus, oli kasva
nut toisenlaisessa ilmapiirissä. Se oli 
varttunut ns. routavuosina vuosisatam
me alussa, jolloin Suomi vastoin tah 
toaan riisuttiin aseista ja sille tyrkytet 
tiin vierasta kieltä, vieraita tapoja, lake 
ja ja laitoksia. Se joutui näkemään, mi 
ten suomalaisia virkamiehiä passitettiin 
vankiloihin tai erotettiin viroistaan. Tä 
män ikäpolven keskuudessa syntyikin 
Suomen historian rohkein ja merkillä 
vin nuorisoliike - jääkäriliike. Ahtaim 
min tulkittuna jääkäriliikkeen historia 
rajoittuu vuosiin 1915-1918. mutta li1 
kettä voidaan pitää myös monien aikui 
sempien aatesuuntien ja vapaus~jutus 
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ten jatkovaiheena. Eittämättä sen vai
kutukset ulottuvat meidän aikaamme 
asti. 

Taustaa tapahtumille 

Venäjällä oli 1800-luvun jälkimmäisel
lä puoliskolla nostanut voimakkaasti 
päätään kiihkokansallinen ajattelutapa. 
Sen mukaan keisarikunnan lukuisat vä
hemmistökansallisuudet tuli sulauttaa 
venäläisiin. Suomen osalta Venäjän 
turvallisuus näytti vaativan Suomen au
tonomian asteittaista lakkauttamista ja 
väestön venäläistyttämistä. 

Venäjän vuonna 1899 ns. Helmikuun 
manifestilla käynnistämä ensimmäinen 
sortokausi herätti Suomessa vastustusta 
ja pakotti johtomiehet pohtimaan maan 
uutta asemaa. Jotkut alkoivat myöntyä 
venäläisten vaatimuksiin voidakseen 
pelastaa edes jotain maan autonomias
ta. Toiset taas pitivät kiinni perustusla
keihin sisältyneistä oikeuksista ja kiel
täytyivät noudattamasta laittomia mää
räyksiä eli olivat passiivisen vastarin
nan kannalla. Jälkimmäisten toiminta 
johti ennenpitkää venäläisen pakkoval
lan jatkuvaan kiristymiseen ja tämä taas 
johti puolestaan monien suomalaisten 
asenteiden jyrkkenemiseen. Kolman
neksi ryhmäksi muodostui aktiivisen 
vastarinnan kannattajat eli aktivistit. 

Aktivistien käsityksen mukaan venä
läisten suorittamat monet lainrikko
mukset sekä suomalaisten omien vi
ranomaisten myöntyminen niihin olivat 
luoneet tilanteen,jossa laki oli menettä
nyt merkityksensä. Suomalaisilla oli 
siis heidän mukaansa oikeus ja velvolli
suus vastata laittomuuksin myöskin 
lain rajat ylittävillä ja tilanteen sitä vaa
tiessa jopa aseellisilla vastatoimilla. 
Aktiivinen vastarintapuolue perustet
tiin v. 1904. Myöhemmän kehityksen 
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kannalta aktivistien toimintatavoista oli 
tärkein pyrkimys kansan aseistamiseen 
ja kouluttamiseen mahdollista aseellis
ta taistelua varten, siis eräänlaisen sa
laisen kansanarmeijan luominen. Akti
vistien määrä jäi luonnollisesti vähäi
seksi ja heidän toimintansa vaille mer
kitystä, mutta heidän ajatuksensa ja 
suunnitelmansa jäivät kytemään. Sorto
toimet päättyivät siltä erää vuoden 1905 
Marraskuun manifestiin, ja myöskin 
aktivistien toiminta laimeni. Muutamaa 
vuotta myöhemmin venäläisten sorto
toi_menpiteet alkoivat uudelleen ja ai
kaisempaa tehokkaampina. Ne eivät 
kuitenkaan saaneet eloa jo lamaantu
neeseen aktivismiiin. 

Venäjän ote kiristyy 

Ensimmäisen maailmansodan syttymi
nen kesällä 1914 tarjosi Venäjän halli
tukselle mahdollisuuden koventaa otet
taan suuriruhtinaskunnasta, jonka naut
timat etuoikeudet olivat venäläisten 
keskuudessa herättäneet närää. Suomi 
j~listettiin sotatilaan, joskaan Venäjän 
I11kekannallepano ei koskenut suoma
laisia miehiä. Maa miehitettiin entistä 
vahvemmilla venäläisillä joukoilla lä
hinnä saksalaisten maihinnousun varal
ta. Suomi oli kuitenkin sotaa käyvän 
suurvallan osa ja sen oli osallistuttava 
sotamenoihin korvauksena siitä, että 
v~näläiset vastasivat Suomen puolusta
misesta. 

Venäjän joutuminen sotaan oli tilai
suus, jota eräiden vanhempien aktivis
tien piirissä oli odotettu. Eräät ottivat 
nyt oma-aloitteisesti yhteyttä saksalai
siin, joiden kannalta kapina Suomessa 
olisi Saksan etujen mukaista. Suoma
laiset aktivistit ja heidän ruotsalaiset ja 
saksalaiset tukijansa loivatkin syksyllä 
1914 haarakkeita myös Helsinkiin. 

Mutta muuallakin oli havahduttu. Maa
ilmansodan alla oli ylioppilasnuorison 
keskuudessa pettymys Venäjää kohtaan 
jatkuvasti lisääntynyt ja sen piirissä oli 
syntynyt joitakin aktivistisen toiminnan 
ryhmiä. 

Marraskuun 17. päivänä 1914 tuli 
julkisuuteen laaja venäläistämisohjel
ma, joka toteutuessaan olisi hävittänyt 
viimeisetkin rippeet Suomen autono
miasta. Uutinen ajoi useat toisistaan tie
tämättömät aktivistiryhmittymät yh
teen. Jo samana iltana muutamat yliop
pilasaktivistit tapasivat Helsingissä 
pohjalaisen osakunnan talolla Ostro
botnialla. Marraskuun 20. päivänä pi
dettiin samassa paikassa eräänlainen 
Suomen itsenäisyysliikkeen järjestäy
tymiskokous. Tilaisuudessa esitettiin, 
että kansallisen olemassaolon turva
maiseksi olisi ryhdyttävä valmistele
maan kansannousua valtaapitäviä venä
läisiä vastaan ja maa olisi vapautettava 
sietämättömäksi koetusta sorrosta vaik
ka väkivalloin. Näitä tapahtumia on 
yleisesti pidetty jääkäriliikkeen syntynä 
ja sellaisina niitä voidaan edelleenkin 
pitää, vaikkakin useat yksityiset suo
malaiset olivat jo kuukausia ylioppi
lasaktivisteja aikaisemmin työskennel
leet samojen tavoitteiden puolesta. Ak
tivistinen toiminta jäi pääasiallisesti 
nuorten intomielisten akateemisten 
henkilöiden vastuulle, sillä monet polii
tikot ja vanhemmat kansalaiset pitivät 
nuorten yritystä lain vastaisena kapina
na ja moraalisesti arveluttavana uhka
pelinä peläten sen tuottavan maalle vain 
vahinkoa. 

Aiotun kansannousun heikkoutena 
oli nimenomaan sotilaskoulutuksen 
puute. Kun omaa sotaväkeä ei ollut, 
koulutusapua oli pyydettävä muualta. 
Suomen nk. vanhan sotaväen upseerien 
ja aliupseerien saaminen kouluttajiksi 
ei onnistunut. Kun tärkeintä oli, että 
maassa olisi sotilaskoulutuksen saanei-

ta miehiä, jotka voisivat tulcvassu va 
paustaistelussa johtaa joukkoja, klllln 
nyttiin Ruotsin sotilaspiirien puolc 11 

siinä toivossa, että jokin määrä suoma 
laisia ylioppilaita saisi Ruotsissa soti 
laallista opetusta ja harjoitusta. Mutta 
Ruotsi piti tiukasti kiinni puoluectto 
muudestaan sodan myllertämässä Eu 
roopassa eikä siksi suostunut toivo 
mukseen. Kun tämä luonnollinen tie 
meni umpeen, ainoaksi mahdollisuu 
deksi jäi Venäjän vihollinen Saksa ja 
sen armeija, jonka loistavat voitot oli
vat Suomessa herättäneet ihailua ja us 
koa Saksan mahtiin. 

Vuoden 1914 lopulla laadittiin Hei 
singissä kirjelmä Saksan viranomaisil 
le. Siinä pyydettiin saksalaisia järjestä 
mään suomalaisille sotilaskoulutusta. 

Turvautuminen Saksaan ei juurikaan 
perustunut ideologisiin näkökohtiin. 
Aktivistien joukossa oli luonnollisesti 
useita saksalaismielisiä, mutta myös 
monia, jotka suhtautuivat myönteisesti 
Englantiin ja Ranskaan, Saksan länti
siin vihollisiin. Ratkaisevaa oli, että 
Saksa oli suurvalta, jonka saattoi odot
taa omien intressiensä vuoksi tukevan 
Suomen itsenäisyysliikettä. Sitoisihan 
kapina Suomessa runsaasti venäläisiä 
joukkoja. 

Tammikuun lopulla 1915 Saksan vi
ranomaiset hyväksyivät suomalaisten 
pyynnön. Lupauksen mukaan kaksisa
taa suomalaista ylioppilasta saisi Sak 
sassa lyhyen sotilaskoulutuksen. Tar
jokkaille asetettu pääsyvaatimus ja Iy 
hyt koulutusaika merkitsivät sitä, että 
kurssilla oli tarkoitus kouluttaa vakoili 
joita ja sabötöörejä. Koska 200 miehen 
värväykseen oli niukalti aikaa, värväys 
suunnattiin lähinnä Helsingissä opiske
leviin. Näin ollen värvättyjen enemmis 
tö oli suorittanut ylioppilastutkinnon ja 
kurssille lähti runsaasti ruotsinkielisiä, 
Joitakin Saksassa sodan syttyessä ollci 
ta suomalaisopiskelijoita osallistui 
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niinikään kurssille. Vapaaehtoisten 
poistuminen Suomesta laillisilla pas
seilla naamioitiin useimmiten Ruotsiin 
tehtäväksi opintomatkaksi tai sairauden 
vaatimaksi hoitomatkaksi. 

Ensimmäiset suomalaiset vapaaeh
toiset saapuivat Hampurin lähistöllä si
jaitsevalle Lockstedtin harjoitusleirille 
25.2.1915. Koulutettavat puettiin salaa
missyistä saksalaisen partiopojan 
asuun, ja kurssi kulkeekin Pfadfinder
kurssin nimellä. Kaikkiaan kurssille 
saapui 189 miestä, joten kiintiö jäi hie
man vajaaksi. Kurssin johtajana toimi 
Saksan armeijan majuri ja Saksan par
tioliikkeen johtaja Maximilian Bayer. 
Hän koulutti suomalaisia johdonmukai
sesti tulevaa itsenäisyystaistelua var
ten. Kurssi oli kuitenkin pitkin kevättä 
1915 vaakalaudalla, sillä suomalaiset ja 
saksalaiset kävivät kiivastakin kamp
pailua osaston kohtalosta. Tämän 
kamppailun keskushahmona oli Berlii
nissä toiminut suomalainen mies nimel
tä Fritz Wetterhoff, jonka toiminnan 
ansiosta saksalaiset luopuivat poliitti
sista syistä kurssin lopettamisesta. Elo
kuun lopulla 1915 kurssi päätettiin laa
jentaa saksalaisen jääkäripataljoonan 
eli noin 1200 miehen suuruiseksi osas
toksi ja antaa kaikille siihen kuuluville 
täysimittainen sotilaskoulutus. 

Päätös osaston laajentamisesta patal
joonaksi pani Suomessa käyntiin laaja
mittaisen ja kaikkiin kansankerroksiin 
kohdistuneen värväyksen, joka oli kiih
keimmillään vuoden 1915 lopulla ja 
seuraavan vuoden alkupuolella. Helsin
gissä aktivistit muodostivat aktiivisen 
komitean, jossa olivat edustettuina pait
si aktivistit myös porvarilliset puolueet 
sekä entisen Suomen sotaväen upsee
reita. Taustatueksi muodostettu keskus
komitea käsitti itsenäisyysliikkeelle 
myötämielisiä vanhempia henkilöitä 
sekä joitakin poliitikkoja. Sosialisteja 
ei komiteoissa ollut, vaikkakin tiedet-

190 

tiin eräiden yksittäisten sosialidemo
kraattien suhtautuvan myönteisesti toi
mintaan ja liikkeeseen. 

Jääkäripataljoona muodostuu 

Jääkäripataljoonaan värvätyt ja värväy
tyneet miehet lähetettiin Saksaan salai
sia etappiteitä pitkin. Järjestelmä oli 
kuitenkin hatara, ja saatuaan vuoden 
1915 lopulla siitä vihiä, venäläiset pian
kin repivät sen hajalle. Jääkäritarjok
kaiden virta Saksaan tyrehtyi eikä ko
neistoa saatu enää myöhemminkään 
kunnolla käyntiin. Noin 250 suomalais
ta, heidän joukossaan Saksasta Suo
meen komennukselle saapuneita jääkä
reitä että heidän auttajina ja värväysver
koston jäseniä, joutui vangeiksi maan
petoksellisesta toiminnasta syytettyinä. 
He vapautuivat vasta keväällä 1917 
Venäjän vallankumouksen puhjettua. 

Pääosa värväytyneistä kuljetettiin 
meritse Torniosta Haaparantaan. Toi
nen paljon käytetty etappitie johti Vaa
san tienoon rannikolta Merenkurkun yli 
Uumajaan. Osa matkalaisista ylitti ra
jan Torniossa tai pohjoisempana. Mer
kittävää jääkäriliikkeelle oli se, että 
puolueettomaksi julistautunut Ruotsi 
suhtautui vapaaehtoisten läpikulkuun 
myönteisesti ja salli liikkeen johdon 
toimia Tukholmassa, kun sen toiminta 
oli Suomessa tullut mahdottomaksi. Vi
ranomaisten kanssa sattui joitakin yh
teenottoja, joista tunnetuin lienee ollut 
Simon kahakka Maaninkajärvellä jou
lukuussa 1916. 

Jääkäripataljoonaan liittyi kaikkiaan 
1897 miestä sekä kaksi sairaanhoitaja
tarta. Toisin kuin pfadfinderit, jääkärit 
olivat lähtöisin suomalaisen yhteiskun
nan kaikista eri ryhmistä. Tosin joka 
viides jääkäri oli ylioppilas, mutta työ
väestön piiristä lähteneet muodostivat 
lähes yhtä suuren ryhmän. Runsaasti oli 

myös maalaiskotien poikia, eri alojen 
toimihenkilöitä, käsityöläisiä sekä eri 
oppilaitosten oppilaita. Parhaiten jää
kärivärväys onnistui Etelä-Pohjan
maalla, joka lähetti Saksaan 470 jääkä
riä. Kainuusta ja Lapista tuli Locksted
tiin 340 miestä, mutta myös Uusimaa 
ja Karjala olivat runsaasti edustettuina 
jääkäreiden joukossa. Todelliseksi kan
saliikkeeksi jääkäriliike ei kuitenkaan 
missään osassa Suomea muodostunut. 
Liikkeellä oli yleensä eri yhteiskunta
ryhmien tuki takanaan, mikäli siitä tie
dettiin. Vain liike-elämän johtomiehet 
eivät sitä juuri suosineet pelätessään 
Venäjän peruvan niitä suuria sotatarvi
ke- ym. tilauksia, joita käynnissä ollut 
maailmansota myös Suomen teollisuu
delle toi. 

Kun vapaaehtoisjoukko oli kasvanut 
pataljoonan vahvuiseksi osastoksi, sii-

nä ilmenivät myös suuren joukon on
gelmat. Värväyksen heikkouksiin kuu
lui, että karsinta Suomessa oli jäänyt 
olosuhteista johtuen lähes suorittamat
ta, joten joukkoon mahtui sellaisiakin, 
joiden ruumiillinen kunto ei alkuun
kaan täyttänyt sotilaalle asetettavia vaa
timuksia. Henkinen ja moraalinen kel
poisuuskin oli joidenkin osalta ky
seenalainen. Suorastaan rikollisia ei pa
taljoonaan etsiytynyt, mutta sotilaselä
mään sopeutumattomia kertyi jotakin. 

Ankaran sotilaselämän rasitukset 
suorittivat pataljoonassa tehokasta kar
sintaa. Ne, jotka eivät täyttäneet preus
silaiselle jääkärille asetettuja ankaria 
vaatimuksia, vapautettiin välittömästi. 
Karsinnan ansiosta 1897:stä Saksaan 
saapuneesta jääkäritarjokkaasta poistui 
kolmannes ennen Suomeen paluuta. 
Jäljelle jääneet 1262 miestä olivatkin 

Suomalainen jääkärijoukko sai lähinnä muodoll.is~n ~oul.utuks~nsa Locksted_~in -~~~
joitusleirillä Pohjois-Saksassa. Koulutusaikaan s1salty1 kaikenlaista: ankaraa aks11s1a, 
preussilaista kuria ja siihen alistumista, vähäisiä vapaahetkiä ja myös huolta Suomes
ta ja sinne jääneistä omaisista. Aikaa tapettiin kaikkien maiden sotilaiden tapaan 
mm kortinpeluulla, jos vapaa-aikaa yleensä jäikään. 
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sitten valioainesta. Pataljoona käsitti 
neljä kiväärikomppaniaa, konekivääri
komppanian, pioneerikomppanian, ty
kistöjaoksen ja täydennysosaston eli 
alokas- ja jatkokoulutusyksikön. 

Lockstedtin kovan harjoituskauden 
jälkeen pataljoona oli valmis touko
kuussa 1916. Suomen asian omaksunut 
majuri Bayer sai aikaan, että koulutuk
sesta vastasivat ensi sijassa aikaisem
min Saksaan saapuneet pfadfinderit, 
jotka muodostivat pataljoonan päällys
tön ja alipäällystön pääosan. Bayer ajoi 
myös läpi vaatimuksensa pataljoonan -
nyt nimellä Kuninkaallinen Preussin 
Jääkäripataljoona 27 - siirtämisestä rin
tamalle saamaan välttämätöntä taistelu
kokemusta sellaiselle alueelle, jossa so
dankäynti ei vaarantaisi pataljoonan 
olemassaoloa. Pataljoona olikin etulin
jassa ensin Misse-joen varrella, sitten 
Riianlahden rannikolla ja lopuksi Aa
joen suunnalla. Nämä olivat enimmäk
seen varsin rauhallisia alueita, joten rin
tamapalvelus sujui laimean asemaso
dan merkeissä. 

Asemasodan ongelmia 

Jääkäripataljoona 27:n toimintaan rin
tamallaoloaikana sisältyi asemasodan 
ikävystyttävyyttä, venäläisten rumpu
tulta, turhilta tuntuneita koulutuskau
sia, raskaita ja kuluttavia harjoituksia, 
marsseja sekä henkisiä kriisikausia, jot
ka johtuivat lähinnä puutteellisista 
oloista ja epäilyksistä, auttoiko jatkuva 
rintamapalvelus kaukana kotimaasta 
millään tavalla pääasiaa eli isänmaan 
vapauttamista. Rintamallaoloaikana 
neljä jääkäriä karkasi venäläisten puo
lelle, sadat purnasivat ja halusivat pois 
rintamalta Suomeen. Taistelutappioita 
pataljoonalla oli vain kolmetoista kaa
tunutta ja 49 haavoittunutta jääkäriä. 
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Sairastumistapaukset, joihin epäter
veellisellä maastolla ja ajoittain kehnol
la huollolla oli osuutensa, sekä pääa
siassa henkisen väsymyksen ja jatku
van epätietoisuuden aiheuttamat rette
löt, joihin pataljoonan johto joutui 
puuttumaan, poistivat riveistä jääkärei
tä huomattavasti taisteluita enemmän. 
Kulkutaudeillakin oli tappioihin osuu
tensa samoin myös onnettomuuksilla. 
Kaikkiaan Saksan matkalla menehtyi 
7 4 jääkäriä. Erityisen tappava oli keuh
kotuberkuloosi. 

Monet sisäiset selkkaukset johtivat 
169 jääkärin lähettämiseen Altona
Bahrenfeldin työkomennuskuntaan eli 
rangaistusleirille. Kaikkiaan sen luette
loihin kertyi 224 jääkärin nimet. Mää
rää on pidettävä varsin huomattavana. 

Aa-joen taisteluvaiheen jälkeen JP 
27 oli reservinä Tukkumissa Latviassa, 
mistä sen osia lähetettiin eri alueille, 
mutta varsinaisiin taisteluihin pataljoo
na ei enää joutunut. Kun Venäjän val
lankumous maaliskuussa 1917 puhkesi, 
pataljoona siirrettiin Libauhin, jossa se 
lähes vuoden ajan sai tehokasta ja 
monipuolista koulutusta nimenomaan 
vapaaehtoisten alkuperäistä tehtävää 
varten eli toimimiseen Suomen tulevan 
vapautusarmeijan runkona. Pataljoo
nan organisaatiota parannettiin laajen
tamalla tykistöjaos patteriksija perusta
malla toinen konekiväärikomppania, 
viestiosasto ja ratsujääkäriosasto. Pa
taljoonanjohto siirtyi omien suomalais
ten esimiesten harteille, saksalaisia oh
jesääntöjä käännettiin suomeksi ja ko
mentokieleksi tuli suomen kieli. Moti
voidusta koulutuksesta ja toimeliaisuu
desta huolimatta Libaussa oloaika oli 
pataljoonalle kaikkein raskainta aikaa. 
Saksalaisten osoittama ymmärtämättö
myys jääkäreiden suurta tehtävää koh
taan, epätietoisuus kotimaan kohtalois
ta, huhut ja peruutetut suunnitelmat ra
sittivat hermoja. Niitä kuitenkin saatiin 
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Jääkäripataljoonan sotaretki alkoi Itärintamalla Riianlahden taisteluissa. Olot olivat 
sellaiset, että Sotilaspojan sanat melkein sellaisinaan kuvasivat jääkärien sotatietä: 
»Hän kylmää, nälkää, haavojaan ... » Kuvassa tosin vartiomiehillä on yllään tehtävän 
vaatimat varusteet. 

rauhoitettua paikalle saapuneiden Suo
men edustajien tilanneselvityksin. 

Suuri tehtävä 

Syksyn 1917 kuluessa lähetettiin Suo
meen salateitse kuutisenkymmentä jää
käriä kouluttajiksi sekä tuomaan aseita 
vapautustaistelua varten. Suomen halli
tus pyysi koko pataljoonaa takaisin 
8.2.1918. Liittyen yleiseen poliittiseen 
kehitykseen eli Brest-Litovskin rauhan
neuvotteluihin Saksan ja Venäjän välil
lä sekä Neuvosto-Venäjän Suomen it
senäisyyden tunnustamiseen Saksa kat
soi pataljoonan palauttamisen Suomeen 
mahdolliseksi. Tieto paluusta koettiin 
jääkäreiden keskuudessa vapauttavana, 
sillä tunteet olivat jälleen alkaneet kiris-

13 Jalkaväen vuosikirja 1989 

tyä, kun oli saatu tietoja kotimaan ta
pahtumista. Helmikuun 11. päivänä 
1130 jääkäriä sai ylennyksen Suomen 
armeijan upseereiksi ja aliupseereiksi. 
Helmikuun 13. päivänä oli vuorossapa 
taljoonan juhlallinen harjoittaminen ja 
seuraavana päivänä jääkäreiden pää 
joukko aloitti meritse matkansa kohti 
Vaasaa. Etujoukko saapui Vaasaan 
18.2. ja pääjoukko 25.2. eli tarkalleen 
kolme vuotta Pfadfinder-kurssi alkami 
sesta. 

Helmikuun 26. päivänä 1918 nyt 
Suomen Tasavallan armeijaan kuuluva 
jääkäripataljoona piti Vaasassa paraa 
tin. Paraati jälkeen se hajosi ja jääkärit 
valmistautuivat uusien asevelvollisista 
muodostettujen jääkärijoukkojen kou 
luttamiseen. Monet aikaisemmin palan 
neet jääkärit olivat jo rintamilla, jcmm 



Jääkäreitä odotettiin Suomessa vapaussodan alettua kuin kuuta nousevaksi. Missä 
heitä näkyikin, sinne kokoontui suuri joukko ihmettelijöitä ja ihailijoita. Tiedettiin 
vallan hyvin, että nyt oli saatu sotilaita, jotka tekisivät mahdottomalta näyttävästä 
mahdollisen eli olisivat etujoukkona vapautettaessa maata venäläisten ikeestä, kuten 
venäläisvallan viimeiset vuodet koettiin. Kuvassamme jääkäreitä Savonlinnan ase
malla matkalla Karjalan rintamalle. 

he olivat johtaneet kiireessä koulutta
mansa vapaaehtoiset suojeluskuntajou
kot. Vaikka venäläisiä vastaan aloitettu 
kansannousu ja vapautustaistelu olikin 
muuttunut myös valkoisten ja punaisten 
väliseksi kansalaissodaksi, niin lähes 
kaikki jääkärit jatkoivat työtään valkoi
sessa armeijassa, joskin se monille mer
kitsi kiirastulta ja omantunnon ristirii
taa. Saksassa syntynyt aseveljeyden 
tunne, syvään syöpynyt preussilainen 
sotilaskuri ja vakaumus, että myös ka
pina oli kukistettava, pitivät joukon 
koossa. 

lääkäreistä valkoinen armeija sai 
erinomaista rintamapäällystöä ja -ali
päällystöä. Heidän tehtävänsä nuoressa 
armeijassa muodostui kuitenkin kaut-
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taaltaan vaativammaksi kuin mihin hei
dän koulutuksensa ja kokemuksensa 
olisivat edellyttäneet. Heidän korkea 
sotilaallinen laatutasonsa, erinomainen 
taisteluhenkensäja maineensa alaisten
sa silmissä helpottivat vaativienkin teh
tävien suorittamista. Vain vähän koulu
tettuihin ja sotakokemusta vailla ollei
siin joukkoihin ja sotilaisiin pystyvä 
johtaja saattoi vaikuttaa positiivisesti 
omalla esimerkillään: tällaista esimerk
kiä jääkärit näyttivätkin, joskus jopa it
seään säästämättä. Sotaan osallistuneis
ta 1262 jääkäristä kaatui kotimaansa 
kamaralla 135 ja haavoittui 238. Mutta 
heidän vaikutuksensa sodan lopputu
lokseen onkin yleisesti tunnustettu erit
täin merkittäväksi. Voidaan sanoa, että 

tietoisuus nuorten miesten uhkaroh
keasta toiminnasta levitti tehokkaasti 
mukanaan aikaisemmin liian yltiö
päisenä pidettyä ajatusta maan itsenäi
syydestä. On siis myös jääkäriliikkeen 
ansiota, että kun mullistukset Venäjällä 
alkoivat, laaja kansalaismielipide oli 
kypsymässä Suomen itsenäisyydelle. 

Mitä sen jälkeen 

Toukokuun 16. päivänä 1918 Helsin
gissä pidettiin Vapaussodan voitonpa
raati. Ahtaasti arvioiden jääkäriliike 
päättyi tähän, olivathan vapautusliik
keen tavoitteet nyt toteutuneet. Mutta 
jääkäreiden työ jatkui edelleen: kenen 
siviilielämän palveluksessa maata uu
delleen rakennettaessa, kenen nuoren 
valtion vielä nuoremmassa armeijassa 
ja kenen vapaaehtoisessa suojeluskun
tajärjestössä. Kaikissa näissä jääkärit 
vastasivat nuoren valtion tulevaisuu
desta. 

Mikä oli sitten jääkäreiden merkitys 
itsenäisen Suomen puolustusvoimille? 
Puolustusvoimien upseeristo oli sodan 
jälkeen varsin hajanainen koulutuksel
taan. Johtavissa asemissa olivat aikai
semmin Venäjän armeijassa palvelleet 
suomalaiset upseerit. Näiden ja puolus
tusvoimien palvelukseen jääneiden jää
käriupseereiden käsitykset puolustus
voimien tulevaisuudesta olivat paikoin 
vastakkaiset. Jääkäriupseereiden har
joittaman pitkäjännitteisen painostuk
sen seurauksena johto siirtyi nopeasti 
vuoden 1924 jälkeen jääkäriupseerei
den käsiin. Valitettavasti tässä yhtey
dessä usea pätevä "ryssänupseeri" jou
tui eroamaan isänmaansa palvelukses
ta. Seurauksena oli jonkinlainen taantu
ma mm. materiaalisessa puolustusval
miudessa laajojen henkilövaihdosten 
takia. Viimeinen Venäjällä koulutuk-

sensa saanut divisioonankonwntuJu 
erosi palveluksesta v. 1929. 

Suomen puolustusvoimien kch1tty 
minen ei kuitenkaan pysähtynyt tsuur111 
upseereiden poistumiseen. Jääkäriup 
seerit olivat nuoria, tervehenkisiä soit 
laita, joiden aloitekykyä ei voi moittia. 
Varsin nopeasti "upseerivallanku 
mouksen" jälkeen aloitettiin vakava työ 
todettujen puutteiden poistamiseksi. 
Tässä työssä juuri nuoruus ja kestävyys 
osoittautuivat ratkaiseviksi. Armeija 
sai ohjesäännöt, taktilliset menettelyta 
vat ja materiaaliakin parannettiin ja Ii 
sättiin - tietysti valtiontalouden salli 
missa rajoissa. Yhteiskunnan yleinen 
demokratisoituminen sai aikaan, ettei 
vasemmisto enää pitänyt jääkäreitä 
päävastustajinaan. Jääkäriupseereiden 
johtaman armeijan luja tuki Tasavallan 
presidentille ja hallitukselle Mäntsälän 
kapinan vaikeina ja ratkaisevina hetki
nä osoitti, että vuoden 1918 päivistä 
armeija oli vain laillisen hallituksen vä
line epäjärjestystä vastaan, ei oikeiston 
eikä vasemmiston kassara. Näin armei
jaan ruvettiin luottamaan myös poliitti
sen kentän vasemmalla laidalla. Ilman 
sitä ei olisi syntynyt kuuluisaa Talviso
dan henkeä. 

Jääkärit lähtivät Talvisotaan jo tuntu
vasti harventunein rivein, mutta siitä 
huolimatta Suomen puolustusvoimien 
sotilaalliset valmistelut ja sodankäynti 
tapahtuivat heidän johdollaan. Yli 600 
jääkäriä oli jo kuollut tai siirtynyt ulko
maille tuohon mennessä. Kun invalide 
jä ja sairaita oli jonkin verran, Talviso
taan osallistui 774 jääkäriä. Sodan uh
reina kuoli sodan aikana 18 jääkäriä ja 
haavoittui saman verran. Korkein kaa 
tunut jääkäriupseeri oli eversti W Polt 
tila. Jääkäreiden keski-ikä läheni Tai 
visodan aikana 50 vuotta ja nuorinkin 
täytti 40 ikävuottaan. Talvisodan kor 
kein komentajista oli johtanut armeijan 
kehittämistä parinkymmenen vuoden 
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ajan. Se tunsi välineensä ja sen mahdol
lisuudet. Mutta yhdestä sekin yllättyi: 
suomalaisen rivisotilaan taistelukyvys
tä ja uhrautuvaisuudesta. Yllätys se oli 
siksi, että jääkäriupseerit varsin hyvin 
tiesivät materiaalisen maanpuolustuk
sen heikon tason. Kaikkea puutetta ei 
ollut ehditty poistaa rauhan vuosina, 
sillä aikaa oli liian vähän. 

Jatkosotaan osallistui runsaat 700 
jääkäriä, mutta samoinkuin Talviso
dankin aikana heistä kolmisensataa pal
veli kotijoukoissa tai maanpuolustuk
sen siviilitehtävissä. Sodan seuraukse
na kuoli 30 ja haavoittui 10 jääkäriä, 
kuolleiden joukossa viisi divisioonan
komentajana toiminuttajääkäriä. Lapin 
sodassa ylintä johtoporrastamme eli 111 
AK:aa komensi jääkäri, kenraaliluut
nantti Sii lasvuo, ja hänen neljästä divi
sioonankomentajastaan kolme oli jää
käreitä. Jääkäreiden kausi jatkui sotien
kin jälkeen. Kun jalkaväenkenraali 
Heiskanen jäi vuonna 1959 eläkkeelle, 
päättyi jääkärien kausi puolustusvoi
missa. Kaikenkaikkiaan jääkäreitä pal
veli puolustusvoimissa eri sotilasar
voissa seuraavasti: 
- jalkaväenkenraaleita 8 
- kenraaliluutnantteja 16 
- kenraalimajureita 25 
- everstejä (vast) 89 
- everstiluutnantteja (vast) 106 
- majureita (vast) 152 
- kapteeneita (vast) ja 

luutnantteja (vänrikkejä) 464 
aliupseereita 575. 
Monet jääkärit olivat aikoinaan le-

gendoja. Nimet Heinrichs, Blie:~. Tal
vela, Martola, Tuompo, Oesch, Ohquist 
ja Österman eivät juuri esittelyjä kai
paa. Jääkäreiden joukossa on myös so
tilaita, jotka ovat aina täyttäneet paik
kansa komentajina kuten Isakson, 
Svensson, Vihma, Viljanen, ym. He 
vain eivät ole pitäneet ääntä itsestään 
tai eivät ole palvelleet tehtävissä, joissa 
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palvelleista tavalla tai toisella on tullut 
"julkkis". Tällä halutaan vain osoittaa, 
että nuorten miesten vapautusliike 
vuosina 1914-1918 ei ole sidottavissa 
tiettyihin nimiin. Kaikki jääkärit tahtoi
vat noudattaa lausetta, joka lausuttiin 
jääkäriliikkeen syntyhetkillä: "Meidän 
on tehtävä niikuin Themistokles Sala
miin taistelussa, meidän on pakotettava 
kansakunta taistelemaan vaikkapa vas
toin tahtoaan". Jääkärit ja jääkäriliike 
tosiaankin pakottivat meidät suomalai
set taistelemaan itsenäisyytemme saa
vuttamiseksi. 

Keskuudessamme elää tätä kirjoitet
taessa enää 8 jääkäriä. Joukko on hu
vennut ja luonnonlakien mukaan heitä 
ei kohta enää ole. Mutta heidän tekonsa, 
legenda Suomen jääkäreistä "kun 
painuvi päät muun kansan ja maan, me 
jääkärit uskoimme yhä", elää keskuu
dessamme. 

Käytetyt lähteet 

Kirjallisuus 

Hannula J 0: 
- Suomen vapaussodan historia (4. pai

nos). Porvoo 1938. 

Kilkki P: 
- Upseerikoulutus itsenäisessä Suo

messa. Suomalainen upseerikoulutus 
200 vuotta 1779-1979. Joensuu 
1978. 

Lappalainen Jussi T: 
-Itsenäisen Suomen synty. Jyväskylä 

1967. 
- Punakaartin sota 1-2. Punaisen Suo

men historia 1918. Helsinki 1981. 

Lauerma Matti: 
- Jääkäriliike ja Jääkäripataljoona 27. 

Suomen jääkärien elämäkerrasto. 
Vaasa 1975. 

- Jääkärien tie. Toim. Markku Ontto
neo ja Hilkka Vitikka. Porvoo 1984. 

- Kuninkaallinen Preussin Jääkäripa
taljoona 27. Vaiheet ja vaikutus. Por
voo 1966. 

Paasi virta J: 
- Suomi vuonna 1918. Porvoo 1957. 
-Suomi ja Eurooppa 1914-1939. Hä-

meenlinna 1984. 

Rautakallio H: 
- Kaupantekoa Suomen itsenäisyydel

lä. Saksan sodanpäämäärät Suomessa 
1917-1918. Helsinki 1977. 

Santavuosi M: 
- Suomen sotahistoria II. Helsinki 

1943. 

Seppälä H: 
- Itsenäisen Suomen puolustuspolitiik

ka ja strategia. Porvoo 1974. 

Viljanen T V: 
- Upseerikoulutus itsenäistymisvai-

heessa. Suomalainen upseerikoulutus 
200 vuotta 1779-1979. Joensuu 
1978. 

Artikkelit (vast) 

Elfvengren E. 
- Suomen valkoinen armeija. Sotatie

teen laitos 1987. 

- Jääkäriliike. Sotatieteen laitos l l>KK 

Engström 0: 
- Jääkärien osuus Suomen puolustus 

voimien kehittämisessä 19 W 111 
1930-luvuilla ja Suomen sodissa 
1939-1945. Sotakorkeakoulun diplo 
mityö n:o 1029/1971. 

Hertzen Erik von: 
- Jääkäriliikkeen merkitys. Vapausso 

dan invalidi 4/1987. 

Forsberg V: 
- Jääkärien pääjoukon mukana Suo 

meen. Suomen Aliupseeri 2/1943. 

Kojonen E: 
-Aktivistit ja Pohjanmaan värväysver 

kosto. Esitelmä Seinäjoen jääkärilii 
keseminaarissa 1982. 

Santavuori M: 
- Vapaussodan armeijat ja jääkärien 

merkitys valkoisen armeijan taktil 
lisinajohtajina. Suomen Aliupseeri 2/ 
1943. 

Vuorenmaa A: 
- Jääkäriliikkeestä 70 vuotta. Esitelmä 

V. 1985. 
- Jääkärin visio. Esitelmä v. 1987. 

Kuvat Sotamuseon kokoelmista. 
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Everstiluutnantti Tapio Skog 

KAARTIN PATALJOONAN 
KUNNIAKOMPPANIA 

Everstiluutnantti Skog palvelee Kaartin 
Pataljoonan komentajana. Aikaisem
min hän on palvellut komppanian pääl
likkönä ja pataljoonaupseerina samas
sa joukko-osastossa sekä opetusupsee
rina ja komppanian päällikkönä Karja
lan Jääkäripataljoonassa . 

1. Historiaa 

Tarkasteltaessa kunniakomppaniail
miötä tulemme joskus miettineeksi 
mainitun tradition alkuperää. Niin 
kummalliselta kuin se tuntuukin eivät 
edes maamme johtavat tapojentuntijat 
ja historioitsijat ole varmoja, mistä 
moinen traditio on saanut alkunsa. 
Erään, varsin monen historiantuntijan 
"hyväksymän" teorian mukaan kyse on 
alunperin hallitsijan omasta henkikaar
tistaan asettaman saattovartion muo
dostamisesta tehtävää varten. Aikai
sempina aikoina ei näet voitu olla var
moja hallitsijan vieraaksi saapuvan val
tiovieraan (naapurivaltion päämiehen, 
ministerin, lähettilään tms.) turvallisuu
desta, ellei valtakunnan rajalta lähtien 

suojattu ko henkilöä henkivartio-osas
tolla. Selvitys vaikuttaa uskottavalta ja 
luontuu hyvin nykyisiin kunniakomp
paniaesiintymisiin. 

Suomalaisissa sotilasperinteissä Uoi
ta muuten on asiantuntijoitten mukaan 
tutkittu olemattomasti!) kunniakomp
panialla on oma tärkeä osansa. Yleises
sä palvelusohjesäännössä on määritetty 
ne puitteet, jolloin kunniakomppania 
asetetaan. 

Helsingin varuskunnassa osittain 
käytännön, osittain traditionaalisista 
syistä tehtävä on määrätty Kaartin Pa
taljoonan l. Komppanialle, joka koulu
tus- ja vartiotehtäviensä ohella toteuttaa 
sille käsketyt edustustehtävät kunnia
komppaniana. 

Samalla tavoin kuin nyt Kaartin Pa-
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taljoonan 1. Komppania hoitaa ko teh
tävät toteutti Henkivartioväen 3. Suo
men Tarkk'ampujapataljoonan (Van
han Suomen Kaartin) 1. Komppania se
remoniat aina joukon lakkauttamiseen 
v. 1905 saakka. 

Suomen itsenäistyttyä v. 1917 oli 
mainitut tehtävät annettu Suomen Val
koiselle Kaartille, joka kuitenkaan ei 
määrännyt mitään erityistä yksikköä 
kunniakomppaniaksi. 

SVK toteutti ennen toista maailman
sotaa kunniakomppaniatehtävät osit
tain vajavaisina. SVK:n komentaja 
kieltäytyi nimittäin 10.9.1923 asetta
masta kunniakomppaniaa erään suur
vallan lähettilään esittelytilaisuuteen. 
Tästä seurasi pitkä pakollinen katkos 
lähettiläiden esittelyjuhlallisuuksiin. 
Vasta vuonna 1945 palattiin tavano
maiseen käytäntöön. Aktiivisen ja oma
päisen komentajan toiminta aikaansai 
melkoisen ulkopuolisen konfliktin. 

2. Tehtävät ja kokoonpano 

Vuodesta 1945 lähtien on Kaartin Pa
taljoonan (ja sen edeltäjäjoukko-osas
tojen) 1. Komppania toiminut kunnia
komppaniana. 

Vastoin varsinkin suuren yleisön 
käsitystä mainitun yksikön roolista on 
aiheellista esitellä yksikön tehtävät seu
raavasti 
- kunniakomppania- ja kunniavartio

tehtävät 
vartiotehtävät 
koulutustehtävät 
valmiuteen liittyvät tehtävät 
Yksikkö on sijoitettu koulutussyistä 

Santahaminaan entiseen llmatorjunta
kou l un rakennukseen ja se koostuu 

päälliköstä 
komppanian toimistosta 
neljästä kiväärijoukkueesta 
panssarintorjuntajoukkueesta 

200 

- ase-, kenttämajoitusväline- ja paraa
tipukuvarastosta. 
Vahvuudeltaan yksikkö on ollut teh

tävistä johtuen suhteellisen suuri. Vielä 
nytkin, kun majoitusahtaudesta johtuen 
oli pakko supistaa yksikön vahvuutta, 
on varusmies vahvuus n. 160 miestä ko
konaisvahvuuden ollessa 175-180 hen
kilöä. 

3. Kunniakomppania- ja 
kunniavartiotehtävät 

Tunnetuin ja samalla näkyvin osa yksi
kön tehtävistä liittyy erilaisiin kunnia
komppania- ja kunniavartiotehtäviin. 

Kunniakomppania asetetaan täysi
määräisenä 
- valtiovieraille 
- puolustusvoimien vieraille 
ja supistettuna 
- vieraan valtion suurlähettiläille val

takirjanjättötilaisuudessa Tasavallan 
Presidentille 
Kunniavartioita Helsingin varuskun

nassa asetetaan 
- sankarihaudoille 
- muistomerkeille tehtävän ja tarpeen 

mukaan sekä 
- juhlistamaan erilaisia tilaisuuksia. 

Kuten tästä ilmenee seremoniakirjo 
on suuri. Kunniakomppaniatehtäviä tu
lee vuoden mittaan 
- valtiovierastasolla 6-10 kertaa 
- Pv:n vierailutasolla 6-20 kertaa 
- suurlähettiläiden valtakirjojen jättö-

tilaisuuksia 20-30 kertaa 
- kunniavartiotehtäviä 40-60 kertaa. 

Vaikka tavallinen sotilas mahdolli
sesti väheksyykin tätä "teatteria", sillä 
on kuitenkin tärkeä tehtävä PR-mieles
sä vieraita ajatellen. Ei ole harvinaista, 
että lukuisat vieraat myönteisessä mie
lessä esittävät arvostelunsa sekä kiitok
sensa nähdyn esityksen johdosta. Soti
laallisuus, täsmällisyys, ryhti, suoritus-

ten yhdenaikaisuus kertoo kokeneelle 
tarkastajalle paljon myös yksikön kou
lutustasosta. 

Voidaan vain todeta, että kunnia
komppanian rooli "kunniakomppania
na" on paljon merkittävämpi kuin aa
vistammekaan. Perustellusti voidaan 
todeta ko komppanian toimivan erään
laisena puolustusvoimien "valomai
noksena". 

4. Vartiotehtävät 

Kaartin Pataljoonan 1. Komppania hoi
taa myös eräitä vartiotehtäviä, joista 
tunnetuin on Tasavallan Presidentin 
"henkivartiosto", joka on sijoitettu 
Presidentinlinnan vieressä olevaan Hel
singin päävartioon. Kerrallaan kaksi 

kaartilaista vartioi Presidentin tu1v11ll1 
suutta pääosan vartiosta hoitaessa l ll 1 
singin päävartion muita tehtävill. 

Nämä kunniavartiomiehet ja pU!lv111 
tion aulavartiomies ovat eräitä valoku 
vatuimpia "sotilaskohteita" piUikau 
pungissa. 

Aikaisemmin vuodeta 1918 a11111 
1980-luvulle saakka, marssi halki I kl 
singin kaupungin vartioparaati , joka ai 

na kiinnitti katsojien huomiota puo 
leensa. Vartioparaati toteutettiin joko 
suurena tai pienenä paraatina siten, ettll 
tiistaisin ja perjantaisin oli suuri vartio 
paraati soittokuntineen ja saatto-osas 
toineen, kun taas muina päivinä oli pie 
ni vartioparaati. 

Nykyisin vartioparaati on Helsingin 
katukuvassa vain kesäkuukausina sil 
loin tosin kylläkin "suurena". 
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5. Koulutus 

Kunniakomppanian aika ei kuitenkaan 
kulu pääsääntöisesti edelläkuvatunlai
sessa toiminnassa, vaan yksikön arki
päivä on varsin tavallista jalkaväen tais
telukoulutusta. 

Yksikköön ei astuta alokkaana pal
velukseen. Syynä on aikaisemmin mai
nittu koko Helsingin varuskuntaa vai
vaava tilanahtaus. Alokkaat, tulevat 
kaartilaiset, pyritään valitsemaan kut
sunnoissa ja sen jälkeen he astuvat 
alokkaina palvelukseen Porin Prikaa
tiin. 

Säkylässä annetun perinpohjaisen P 
ja E I kauden koulutuksen jälkeen osa 
jatkaa opintojaan AUK:ssaja RUK:ssa 
pääosan siirtyessä Santahaminaan E Il
ja K-kauden koulutukseen. Ryhmän
johtajat sekä upseerikokelaat seuraavat 
kurssiensa päätyttyä rivimiehiä. 
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Kunniakomppanian taistelijat ovat 
vähitellen luoneet itsestään maineen, 
jonka ei luulisi kuuluvan paraatisoti
laan rooliin. He ovat raudanlujia jalka
väen taistelijoita. 

Selitys tälle asialle on sittenkin yk
sinkertainen. He ovat aina koulutukses
sa. Heitä ei saa käyttää komennusmies
tehtäviin. Miten ihanteellinen olotila! 
Tulokset tietysti ovat näkyvissä. Tätä 
kirjoitettaessa ovat yksikön panssarin
torjuntamiehet voittaneet 8 kertaa pe
räkkäin EESl:n mestaruuden pst-jouk
kueiden välisessä kilpailussa. Myös ki
väärimiehillä on vastaavanlaisia saavu
tuksia, mutta ei näin suvereeneja. 

Tavoitteena on ollut jalkaväen taiste
lija, joka selviytyy kaikista mahdolli
sista taistelutilanteista menestykselli
sesti. Tästä johtuen "paraatisotilaita" 
on koulutettu paitsi Helsingissä myös 
sissileireillä Padasjoella, Ruotsinpyh-

täällä ja Räyskälässä ampumaleireillä 
Syndalenissa, Hätilässä ja Sarriojärvel
lä. 

Uutena koulutussektorina kaartilai
silla on asutuskeskustaistelukoulutus, 
joka kesästä 1988 lähtien on hallinnut 
komppanian koulutusta. Varsin ongel
mallisen harjoituspaikkakysymyksen 
ratkaisi osittain Jussarön saaren hyväk
sikäyttö. Jo ensimmäinen asutuskes
kustaisteluleiri mainitulla saarella antoi 
erinomaisia tuloksia. 

Muuan seuraaja totesi jäljen raken
nuksissa muistuttaneen kuvia Königs
bergin ja Berliinin taisteluista 1945. 

Kaikkea ei voi saada. Kunniakomp
panian varusmiesten koulutus on muut
tumassa. Erittäin valitettavaa oli, että 
sissiharjoitukset, joita pidettiin antoi
simpina koulutus tilaisuuksina niin mie-
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histö- kuin johtajakoulutuksessa oli 
pakko jättää pois. 

Kaartin Pataljoonan kunniakomppa
nian sotilaat ovat osallistuneet lukuisiin 
taistelu- ja sotaharjoituksiin vuoden 
mittaan useimmiten erillisenä jääkäri
tai tiedustelukomppaniana. Näissä har
joituksissa ovat erityisesti johtajat, 
mutta myös rivimiehet saaneet moni
puolista koulutusta tilanteen mukaises
ti. Koska paitsi koulutus- myös val
miussyistä yksiköllä on kohtuullinen 
määrä kouluttajia on sotaharjoituksessa 
parhaassa tapauksessa ollut 2-3 koke
nutta kouluttajaa joukkuetta kohti kou
lutustehtävissä toimivan johtajan, joka 
useimmiten on varusmies johtaja, lisäk
si. 

Kunniakomppanian koulutus voi
daan pelkistää 
- vartiotehtävien vaatimaan erikois-

koulutukseen 
- kunniakomppaniakoulutukseen 
- taistelijan koulutukseen 
painopisteen ollessa E !-kaudella yleis
taistelijan koulutuksessa, E II- ja K
kauden asutuskeskustaistelu- ja erikois
koulutuksessa. 

Monipuolisesta koulutuksesta joh
tuen "kunniakomppania" on ollut erit
täin haluttu yksikkö erilaisiin harjoituk
siin. 

On myös muistettava, että yksikön 
pääosan muodostavat kiväärijoukku
eet, joita on neljä. Viidentenä joukkuee
na on panssarintorjuntajoukkue, jonka 
koulutustehtävä painottuu panssarin
torjuntakoulutukseen. Vaikka koulu
tusolosuhteet eivät olekaan parhaat 
mahdolliset on koulutusongelmat voitu 
ylittää varsin tyydyttävin tuloksin. 

6. Päätäntä 

Kaartin Pataljoonan 1. Komppania on 
jalkaväkiyksikkö, joka on saanut lisä-

tehtävän "kunniakomppaniatehtävis 
tä". 

Painopiste on kuitenkin aina ollut jal 
kaväen taistelijan koulutuksessa. Myös 
lukumääräisesti yksikkö on kouluttanut 
jalkaväen reserviin varsin mittavan 
määrän taistelijoita. Niinpä viimeisen 
25 vuoden aikana on mainittu yksikkö 
kouluttanut n. 13 500 taistelijaa jalka 
väen reserviin. Se ei ole vähän. 

Tänä päivänä kuten aikaisemminkin 
ovat lukuisat henkilöt tarkastaneet yksi 
kön toimintaa eri puolilta. Erikoisuu 
tensa vuoksi tulkoon mainittua eräitä 
tarkastajia nimiltä (v. 1988) 
- Tasavallan Presidentti Mauno Koi

visto 
- Puolustusvoimien ~,omentaja ken 

raali Jaakko V altanen 
- Puolustusministeri Ole Norrback 
- Etelä-Suomen sotilasläänin komen-

taja kenraaliluutnantti Erkki Rannik 
ko 

- USA:n presidentti Ronald Reagan 
- Intian presidentti Ramasvani Venka 

tarama 
- Itävallan puolustusministeri Robert 

Lichal 
- Ruotsin puolustusministeri Roine 

Carlsson 
- SNTL:n maav01m1en komentaja 

kenraali Ivanovski 
- Ranskan pvkomentaja kenraali Mau 

rice Schmitt 
- Sveitsin pvkomentaja kenraaliluut 

nantti Eugen Lilthy 
Tässä vain muutamia mainitakseni. 

Kaartin pataljoonan 1. Komppanias 
sa on vuosien myötä räätälintyönä suut 11 
aikaan toimiva koulutusjärjestelmli 
Sen perusteet luodaan, kuten yllil on JO 
tullut mainittu, Porin Prikaatissa ja yh 
teisen suunnittelun perusteella jatko 
luontuu hyvin Kaartin Pataljoonussu 
saumattomasti. Suunnitelmall 11w11 111 
määrätietoinen koulutus on · poik11111t 
varsin positiivisia tuloksia, mikll osoll 
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taa että kahden eri joukko-osaston tässä 
tapauksessa Porin Prikaatin ja Kaartin 
Pataljoonan yhteispeli sujuu. 

Totuuden nimessä on tunnustettava, 
että tulokseen vaikuttaa myös valinta
järjestelmä. On näet niin että kunnia
komppaniaan valitaan varusmiehet tiu
koin vaatimuksin. 

Lopuksi mainittakoon, että vaikka 
juuri tällä hetkellä kunniakomppanias
sa on varsin voimakas pääkaupunkilais
seutumiehitys, varsinkin aikaisemmin 
yksikössä palveli varusmiehiä Pohjan
maalta, Varsinais-Suomesta ja Hä
meestä kaukaisimpien kaartilaisten ol
lessa kotoisin Inarista ja Sodankylästä. 

7. Kaartin Pataljoonan 1. 
Komppanian päällikköinä ovat 
toimineet 

Kapteeni (evl) Tauno jokinen 1946--47 
Kapteeni (ev) Pentti Kosonen 1947-49 
Kapteeni Hugo Kutinlahti 1949-57 
Kapteeni (evl) Viljo Hyppönen 1957-
58 
Kapteeni (evl) Erkki Mäenpää 1958-60 
Kapteeni (maj) Martti Harju 1960 
Kapteeni (evl) Ilkka Leino 1960-65 
Kapteeni (evl) Tapio Skog 1965-72, 
1973-74 
Kapteeni (evl) Esko Viinikainen 1972-
73 
Kapteeni (maj) Pekka Hämäläinen 
1974-75 
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Kapteeni (maj) Jukka Hyle 1975-78, 
1979-83 
Kapteeni (maj) Markku Iskanius 1978-
79 
Kapteeni Kari Ojamies 1983-86, 
1987-88 
Kapteeni Pentti Huopainen 1986-87 
Kapteeni Jukka Artema 1988-

Lähteitä 

Päämajan sotilaskäskyt 1944-45 
Helsingin varuskunnan varuskuntakäs
kyt 1945-88 
Kaartin Pataljoonan koulutussuunnitel
mat ja -käskyt 
JR Danielson-Kalmari: Suomen valtio
ja yhteiskuntaelämää 
18:llaja 19:llä vuosisadalla: Aleksante
ri I:n aika osat II ja III (1923) 
G A Gripenberg: Finska Gardet 1-Il 
(1906) 
P Huhtala: Suomen Valkoinen Kaarti 
(1935) 
Helsingin kaupungin historia V osa II 
nide (1964) 
- T V Viljanen: Helsinki varuskunta

kaupunkina 
- TV Viljanen: Helsinki toisessa maail-

mansodassa 
KAARTI-lehden vuosikerrat 1983-88 
KAARTILAINEN-lehden vuosikerrat 
1932-39 

Teksti: Majuri Kalevi Salovaara 
Valokuvat: Kalevi Salovaara ja 
Pekka Vauhkonen 

SOTAMUSEOITA ULKOMAILLA 

Majuri Salovaara toimii Jalkaväkimu
seon johtajana. Hän siirtyi reserviin 
vuonna 1988 ja on palvellut opetusup
seerina, komppanian päällikkönä, toi
mistoupseerina ja - päällikkönä sekä 
aliupseerikoulun johtajana Savon Pri
kaatissa ja toimistoupseerina Mikkelin 
Sotilaspiirin esikunnassa. 

Tutustumismatkan taustaa 

Jalkaväen säätiön ylläpitämä Jalkaväki
museo on vakiinnuttanut paikkansa eri
koismuseoiden joukossa. 1880-luvun 
puukasarmimiljöö vehmaine puistoi
neen tarjoaa Suomessa ainoalaatuiset 
puitteet jalkaväen historian esittelylle. 
Museon perusnäyttely on selväpiirtei
nen ja laadukas. Opastettuja museo
käyntejä on pidetty mieliin jääneinä ti
laisuuksina. 

Ottaessani vastaan museon johtajan 
tehtävät asetettiin toimen päätavoit
teeksi museon tunnetuksi tekeminen ja 
itse museon kehittäminen. Jalkaväen 
säätiön tuella tarjoutui minulle mahdol-

lisuus tutustua Keski-Euroopan muse
oihin ja hankkia täten museotietoutta 
sekä ideoita Jalkaväkimuseota varten. 
Matka suuntautui seitsemään maahan 
Euroopassa. Museokohteita oli parisen
kymmentä. 

Jäljempänä esitellään matka vaikutel
mia niin "museonäkökulmasta" kuin 
myös kohteiden historian kannalta. Esi
tyksen painopiste on viime maailman
sodassa, johon aikaan Jalkaväkimuse
onkin näyttely painottuu. 

Wolfsschanze 

Neuvostoliittoon 1941 valmisteilla ol
leeseen hyökkäykseen liittyen raken-
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nettiin joukko komentopaikkoja Saksan 
armeijan päämajaa varten. Eräs keskei
nen johtamispaikka sijoitettiin nykyi
seen Puolan Rasterburgin metsään. Ra
kentaminen aloitettiin talvella 1940. 
Johtaja ja OKW:n ylin johto siirtyivät 
alueelle valmistuneisiin rakennuksiin 
23.6.1941. 

Paikan tärkeyttä kuvaa osaltaan se, 
että Hitler oli sodan aikana tässä pää
majan sijoituspaikassa lähes tuhat vuo
rokautta. Marsalkka Mannerheim vie
raili Wolfsschanzessa kesällä 1942. 

Vetäytyessään Puolasta saksalaiset 
tuhosivat tämän valtavan bunkkeriky
län 24.1.1945. Esikunnan alueelta rai
vattiin sodan jälkeen puolimiljoonaa 
erilaista räjähdettä. Vuonna 1959 pää
tettiin esikunnan alue n:o 1 perustaa 
museoksi. 

Ketrzynin kaupungista (ent Raster
burg) on selkeä viitoitus 8 km:n etäi
syydellä olevalle museoalueelle. Mu
seon kassasta voi ostaa varsin kattavan 
museoesitteen joko saksan- ·tai englan
ninkielisenä. Museon rakenne ja kierto
järjestys selviävät esitteen lisäksi myös 
pysäköintialueella olevasta opastustau
lusta. Siirtyessään kohteisiin kävijä 
liikkuu alkuperäispäällysteistä tietä, jo
ta reunustavat suurikokoiset natsien ai
heuttamia tuhoja ja hirmutekoja esitte
levät valokuvataulut. Taulujen taustoil
le on piirretty sodan vastaisia iskulau
seita. Attentaattihuone sekä Borman
nin, Hitlerin, Keitelin, Jodlin ja Görin
gin bunkkerit ovat raunioina, mutta hel
posti hahmoteltavissa. Museoalueella 
on kaikkiaan 35 rakennusta, joista osa 
em. rauniobunkkereita. 

Kaksi-kolme tuntia vierähtää no
peasti tässä varsin omaleimaisessa mu
seossa. Kierroksen päätteeksi voi kat
soa attentaattia käsittelevän elokuvan 
ja nauttia museoravintolassa erinomai
sen aterian muutaman markan hintaise
na. Gierlozin kylän Wolfsschanzessa 
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käy vuosittain neljännesmiljoonaa tu
ristia. 

Auschwitszin museo 

Museo sijaitsee Krakovasta länteen n. 
60 km:n etäisyydellä olevan Oswieci
min kaupungin laidalla. Keskitysleiri
museo on mittava laitos ja käsittää usei
ta kymmeniä rakennuksia ja muita koh
teita. Nähtävyydet eivät luonnollisesti
kaan piiristä, mutta antavat synkällä ta
valla selkeän kuvan lähihistorian jär
kyttävimmistä teoista. Museossa on 
saatavana laaja valikoima alan paino
tuotteita, Tuntematon sotilas oli kaupan 
puolankielisenä laitoksena. Kirja lienee 
tulkittu siinä määrin antimilitaristisek
si, että se oli lunastanut paikkansa tä
mänkin laatuisessa kokoelmassa. 

Keskitysleirimuseossa oli vielä loka
kuussa todellinen väentungos. Paikalla 
oli koululaisryhmiä, erilaisia lähetystö
jä kukkalaitteineen useista maista ja 
luonnollisesti puolalaisia retkikuntia. 
Vuosittainen kävijämäärä on puoli mil
joonaa ihmistä. 

Prahan sotamuseo 

Sotamuseo toimii Hradcanin linnan yh
teydessä korkealla kukkulalla Prahan 
keskustassa. Raskas materiaali on näyt
teillä paikallisen lentotukikohdan lie
peillä, jossa on museon toinen osasto. 
Museon perusnäyttely esittelee Tsek
koslovakian sotahistoriaa 1200-luvulta 
nykypäivään. Kiinnostavia kohteita oli
vat tsekkien kansanarmeijan ja eritoten 
Varsovan liiton maiden asevoimien 
materiaalia esittelevät osastot. Jälkim-

13 

Maaperän kosteudesta johtuen jouduttiin Wolfsschanzen bunkkerit rakentum1um 
maan päälle. Kuvassa on Hitlerin bunkkeri. Toimitilat on suojattu 12-7 m:n vahvuisil
la betoniseinämillä. 
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Auschwitzin leiri on säilynyt lähes alkuperäisessä kunnossa. 

mamen, valtavan museorakennuksen 
kuudenteen kerrokseen perustettu näyt
tely oli otsikoitu: "Varsovan liitto - so
sialismin ja rauhan kilpi". Museossa 
kävijä voi myös joustavasti tutustua 
naapurina olevaan Hradcanin linnaan. 

Kotkanpesä 

Berchtesgaden on yksi Saksan Liitto
tasavallan keskeisimpiä turistikohteita. 
Maakunta työntyy pussin muotoisena 
Itävallan suuntaan. Alppien vuoret re
hevine laaksoineen ja herttaisen nä
köisine pikkutaloineen tekevät alueen 
todelliseksi vaeltajan kehdoksi. Mutta 
onpa alueella pari historiallisestikin 
kiintoisaa kohdetta. Martin Borman 
hankki Hitlerille Obrsalzbergista kesä
asunnon v. 1933 ja saman vuosikym-
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menen lopulla valmistui vuoren huipul
le Kehlsteinhaus (Teetalo) lahjana 50 
vuotta täyttävälle valtakunnan kansle
rille. Kesäasunnon ja Hotelli Tiirkenin 
välille rakennettiin vuodesta 1943 alka
en maanalaista luolastoa sekä Fiihrerin 
suojaksi että OKW:n tarpeita varten. 
Paikasta (Alpen Festung) oli määrä joh
taa "lopullinen taistelu". Liittoutuneet 
tuhosivat aikanaan esikunnan maan
päälliset osat ja jonkin verran luolastoa
kin. Pääosa maanalaisista tiloista jäi 
kuitenkin ehjäksi. 

Jo vuonna 1949 ymmärrettiin paik
kakunnan merkitys turistikohteena ja 
aloitettiin tätä tarkoitusta palvelevat 
työt. Tänä päivänä alueella on itseasias
sa kaksi museota: Hitlerin bunkkeri ja 
vuoren huipulla oleva Teetalo. Museaa
lisesti edellinen on kiintoisampi mutta, 
ehkä tarkoituksellisesti, heikohkosti 

opastettuna vähäisemmän kävijäjoukon 
mielenkiinnon kohteena. Teetalo on 
kahvilana, josta on upeat näköalat vuo
ristoon ja alas laaksoihin. Osa turisteis
ta ei ilmeisesti ole niinkään kiinnostu
nut rakennuksen historiasta, vaan on 
valinnut kohteen etupäässä maisemalli
sista syistä. 

Kesäasunnon alla olevassa luolastos
sa on sotahistoriasta kiinnostuneille ko
solti nähtävää. Toimi- ja huoltotilat se
kä puolustusjärjestelmä ovat suurin 
piirtein alkuperäisessä kunnossaan. 

Liittoutuneet käyttivät aikanaan juuri 
tästä johtamispaikasta nimitystä Kot
kanpesä. Nykyisin turisteille markki
noidaanjostakin syystä vuoren huipulla 
olevaa Teetaloa Kotkanpesänä. 

Suositeltava tutustumiskohde niin 
sotahistoriasta kiinnostuneille kuin 
upeiden maisemien ihailijoillekin. 

Deutsches Museum 

Miinchenissä sijaitseva museo on tek
niikan museo, jossa sotakalustosta esi
tellään ainoastaan lentoasetta. Laitos on 
mittasuhteiltaan ja esittelytekniikaltaan 
eturivin museoita maailmassa. Tämän 
päivän huippumuseon toiminnoista on 
tässä yhteydessä tyydyttävä luettelo
maiseen esittelyyn. 

Museossa on 
- näyttelyä selostava yli 300-sivuinen 

kirja sekä erillinen informaatiolehti 
- erittäin selkeä viitoitus 
- kutakin näyttelyosastoa esittelevät 

taulut 
- päivittäin yli 20 toiminnallista esitys

tä 
- useita elokuva- ja videoesityksiä 
- mahdollisuus osallistua joko ryhmä-

nä tai persoonakohtaisesti opastet
tuun kiertokäyntiin 

- kohteiden kuvaaminen sallittu 
- ravintolapalvelut 

Erikoisnäyttelyistä voidaan 111a111iln 
tohtori Heinkelin syntymän 1 00 vuot I s 
muistonäyttely. Näytteillä olivat kail...11.1 
Heinkelin suunnittelemat lentokonl 
auto- ja moottoripyörätyypit, osa proto 
tyyppeinä. Mallit oli ympäröity suun 
nittelutyötä esittävillä valokuvasuuren 
noksilla. Tärkeimpiä yksityiskohtia scl 
vennettiin ääninauhalta. ViereisestU 
monitorista voitiin seurata autenttisesta 
filmimateriaalista tehtyä koostetta, joku 
käsitteli lentokonetyyppien rakennus 
ja koelentovaiheita. Kaikki edellä esi 
tetty oli nivelletty yhteen siten, että kut 
sojalle muodostui kokonaisuudesta hei 
posti omaksuttu kuva. 

Deutsches Museum on tutustumisen 
arvoinen paikka, jossa on tarjolla nähtä 
vää olipa sitten kiinnostunut mistä ih 
misen teknisestä aikaansaannoksesta 
hyvänsä. 

Munsterin panssarimuseo 

Näyttely on kolmessa hallissa, joista 
ensimmäisessä esitellään sodan jälkei
nen panssarikalusto, toisessa II maail 
mansodan panssarikalusto ja kolman 
nessa jalkaväen materiaalia vuodesta 
1939 nykypäivään. 

Materiaalin esittely oli sidottu mie 
lenkiintoisella tavalla henkilöihin, jot 
ka olivat toimineet sodan aikana eri teh 
tävissä paikallisen panssarikoulun pe 
rinnejoukko-osastossa Pz-Lehr Divisi 
oonassa. 

Henkilö esiteltiin valokuvin, varus 
tein ja erilaisin asiakirjoin. Henkilöesit 
tely kattoi usein sotien jälkeiset vaiheet. 
Olipa jonkun sotilaan elämänkerta plili 
tetty asianomaisen kuolinilmoituksen 
näytteillepanoon. Tietynlainen sodan 
vastainen leima oli aistittavissa tässU 
niin kuin muissakin saksalaisissa sotu 
museoissa. Kolmas Valtakunta, vaikka 
sen aikaista materiaalia on asctt'll ll 
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Panssarintorjunta-aseita vuodesta 1942 nykypäivään. 
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Tämän päivän sotilasvarusteita Munste
rin panssarimuseossa. 

Alfred Jodi lämpöpatterin vieressä lat
tian tasalla. 

Perinnejoukon komentaja kenrm Horst 
Hiemackin esittely. 

näytteille, tuomitaan varsin näkyvällä 
tavalla. 

Ranskan sotamuseo 

Museo toimii Pariisin keskustassa Na
poleonin sotaveteraaneilleen rakennut
tamassa linnassa. Merkille pantavaa on, 
että Ranskan sotamuseo lienee ainoa 
alan laitos Keski-Euroopassa, jossa on 
jotakin Suomea koskevaa näytteillä. 

Toisen maailmansodan osastossa on 
parin neliömetrin tila varattu Talviso
dalle, jota esitellään muutamalla valo
kuvalla otsikolla "Sota Neuvostoliiton 
ja Suomen välillä 1939-1940". 

Viereisessä lnvalidikirkossa on Na
poleonin hauta, jonka sarkofagi on suo
malaista graniittia. 
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Talvisotaa esittelevä kuvasto Pariisin sotamuseossa. 

Musee des Blindes 

Panssarimuseo on Saumaurin kaupun
gissa Loire-joen eteläpuolella. Näyt
teillä on maittain järjestettynä 30 pans
sarivaunua. Näistä on tunnettua II maa
ilmansodan kalustoa mm. T 34 76 ja 
85 mallit, SU l 00, Pz I, II ja III, Tiger 
I ja II sekä Jagdpanther. Länsiliittoutu
neiden kalusto on näytteillä lähes täy
dellisenä. 

Erikoisuutena museossa on ranska
laisen kenraali Jacques Leclercin II 
maailmansodan aikainen komento- ja 
asuntoauto. 

Museota ylläpitää paikallinen jouk
ko-osasto, jonka varusmiehiä oli tutus
tumiskäynnillä museossa. Museon elo
kuvateatterissa esitetäään erinomainen 
Leopard 2 -panssarivaunun ominai
suuksia käsittelevä filmi. 
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Normandia 

Maihinnousurannikolla on useita muse
oita, muistomerkkejä sekä linnoituslait
teita. 

Amerikkalaisen l O 1. ja 82. Maahan
laskudivisioonan museo on St. Mere
Eglisessä. Museo toimii kahdessa uu
dessa laskuvarjoa muistuttavassa ra
kennuksessa, joissa on näytteillä divisi
oonien kalusto koko laajuudessaan. 
Materiaali on hyväkuntoista ja lienee 
otettu "ylijäämävarastoista". Nähtävä
nä on kalustoa kuljetuslento- ja liitoko
neista lähtien aina täydellisiin muona
pakkauksiin asti. 

Taisteluissa kunnostautuneita divisi
oonien sotilaita esitellään kunnioitusta 
osoittavalla tavalla. 

Kullakin niinsanotulla maihinnousu
rannalla on omat museonsa ja muisto-

Ranskalaisia varusmiehiä odottamassa museoon siirtymistä. 

merkkinsä. 
Ehkä parhaiten maihinnousujärjeste

lyt selviävät Utahrannan museossa, jos
sa panoraamoin, dokumenttikuvin sekä 
valo- ja äänitehostein tuodaan koko val
taisa sotatoimi katsojan silmien eteen. 

Arromanchesin museossa esitellään 
näyttävästi maihinnousun ylintä johtoa 
sekä huoltojärjestelyjä elokuvana, jo
hon on saatavana tulkkaus kaikilla Eu
roopan pääkielillä. 

Kauempana rannikosta on lisäksi 
ainakin Baeux'ssaja Caen'ssä maihin
nousua esittelevät museot. Alueella on 
myös joukko hyvin hoidettuja sotilas
hautausmaita, joista ainakin amerikka
laisten sotilashautausmaa Omaha-ran
nalla on näkemisen arvoinen paikka. 

Normandian rantamaan nähtävyydet 
muistuttavat vielä tänäkin päivänä laa
jasta sotatoimesta siinä laajuudessa, et-

Saksalainen tykkiasema Normamdlu~Nu 
Utah-rannalla. 



Amerikkalaisen 101. Maahanlaskudivisioonan museo St Mere-Eglisessä Normandias
sa. 

Liitokone sotilaineen. 
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tä asioihin perehtyminen paikan päällä 
vie vuorokausien ajan. Kuriositeettina 
mainittakoon, että sekä taistelu että pe
rinne on esitelty ja säilytetty tyylillä, 
joka ei tee epäselväksi kumpi osapuoli 
oli voittaja. 

Jalkaväkimuseomme nähdyn 
valokeilassa 

Matkan kokemuksiin liittyen voidaan 
perustellusti esittää Jalkaväkimuseom
me kehittämisestä seuraavaa: 
- Museon opastamista on nykyisestään 

huomattavasti tehostettava. Pääties
tölle, samoin kuin Mikkelin kaupun
gin alueelle on sijoitettava museota 
esittelevät opasteet. Keskikaupungil
ta on niin ikään saatava viitoitus mu
seolle. 

- Museon pihaan on rakennettava in
formaatiotaulu, josta selviäå museon 
rakenne ja kiertojärjestys. 

- Ainakin tärkeimpien näyttelykohtei
den tekstit tulee olla myös englannin
kielisinä. 

- Havainnollistamista on tehostettava 
teknillisin välinein. Nuoriso on tottu
nut tämän laatuiseen toteutukseen. 

- Näyttelyn sävyä on muokattava nuo
risoa kiinnostavaksi eikä pelkästään 
veteraaneille. 

- Koululais- ja muita nuorisoryhmiä, 
myös Mikkelin ulkopuolelta, on ny
kyistä laajemmin informoitava mu
seokäynteihin. 

- Näyttelyssä on esiteltävä sodissam
me tai muutoin kunnostautuneita jal
kaväkisotilaita. 

- Museossa on oltava näytteillä myös 
tämän päivän jalkaväkisotilas varus
teineen·. 

- Museorakennusten ja näyttelymate
riaalin kuntoa on ylläpidettävä. Mu
seossa on jo nyt selvät rapistumisen 
merkit nähtävissä. · 

Sotamuseon tulisi tehostaa Suom< 
sa olevien erikoismuseoiden turuwtuksr 
tekemistä niin ulkomailla kuin kotr 
maassakin. Kaikissa alan museoissa tu 
lisi olla muiden vastaavien laitosten JU 
listeet, tiedot sijoituspaikkakunnista 
aukioloajoita jne. 

Edellä esitetyn museokierroksen 111 
kana jätettiin uusi jalkaväkimuseojulis 
te sekä museoesitteitä kaikkiin kohteina 
olleisiin armeijamuseoihin. Aineisto 
otettiin varauksetta vastaan ja asetettiin 
ilmoitustauluille. 

Nykytilanteessa ei liene paikallaan 
laajentaa Jalkaväkimuseota, vaan ni 
menomaan pitäisi keskittyä resurssien 
puitteissa monipuolistamaan ja ennen 
kaikkea teknisin välinein havainnollis 
tamaan nykyisissä tiloissa toimivaa 
näyttelyä. 

Tietoja Euroopan sotamuseoista 

Osoitetietoja ja aukioloajat 

PUOLA 

Wolfsschanze-museou 
Gierloz, 8 km Ketrzynin kaupungista 
itään 
Avoinna maaliskuusta lokakuun lop 
puun 

Puolan armeijan museo 
Varsova, Al Jerzolimskie 3 
Maanantaisin suljettu 

Auschwitsin museo 
Krakovasta länteen n. 60 km 
Oswiecimin kaupungissa 

TSEKKOSLOV AKIA 

Sotamuseo 
Praha, Hradcanske nam 2 
Avoinna klo 09.3~16.30 
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Jalkaväkimuseon juliste kiinnitetään Deutsches Museumin ilmoitustaululle. 

SAKSAN LIITIOT ASA VALTA 

Berghofin museot 
Berchtesgaden 
Avoinna klo 10.00-17.00 

Deutsches museum 
Miinchen 
Museum Insel l 
Avoinna klo 09.00-17.00 

Munsterin ps-museo 
Munster 
Hans-Griigerstrasse 33 
Avoinna l.5.-31.10. ti-su klo 

13.00-18.00 
talvik pe-su klo 13.00-
17.00 

Laivaston muistonäyttely 
Laboe 
Kielin lahden itärannalla 
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Sukellusvenemiehistön muistopaikka 
Heikendorf 
Kielin lahden itärannalla 
Molemmat avoinna klo 09.00-17.00 

Bergen Belsen muistopaikka 
Bergen 
Avoinna päivittäin 

HOLLANTI 
Ilmavoimien museo 
Kampf van Zeist 

Soesterberg, Zeistin kaupungin lä
hellä 
Avoinna päivittäin klo 09.00-17.00 

RANSKA 
Sotamuseo 

Hotel National des Invalides 

Pariisi 
Avoinna 1.4.-30.9.klo 10.00-18.00 

muulloin klo 10.00-17.00 
Ilmailumuseo 

Aeroport du Bourget 
Avoinna 1.5.-31.10. klo 10.00-

18.00 
muulloin klo 10.00-17.00 
maanantaisin suljettu 

Panssarimuseo 
Saumur, Musee des Blindes 
Avoinna klo 10.00-12.00 

klo 14.00-17 .00 
Maihinnousumuseot 

Normandia 
St. Mere-Eglise 

10 l . ja 82. Maahanlaskudivisioonien 
museo 

Utah-Beach 
Maihinnousumuseo + saks tykkiase
ma 

Kullakin maihinnousurannalla oma 
museonsa. 
Sisämaassa Baeux'n, Caen'n museot. 

HUONEKALUASIOISSA LAMMIA 
LÄHIYMPÄRISTÖINEEN PALVELEE: 

Sl~KY 
\l~g 
ÖviiiASTOIALO l llt.11,,11 

TERVETULOA KAUPANTEKOON! 

Luotettavat pakkauslaitteet 

HAIIJILA 
Oy M. Haloila Ab 
Luhta 23100 Mynämäki 

Liimoja ja pinnoitteita 
vaneri- ja lastulevyteollisuudelle 

a 

llrllll 
Arvostettu 
asiantuntija 
Luotettava 
toimittaja 

Oy Noresin Ab 
Annankatu 16 B 23, 00120 Helsinki 
puh. (90) 602 177, telefax (90) 643742 
telex 125723 norhe sf 
Tehtaat: 82430 Puhos 
puh. (973) 421 221, telefax (973) 421361 
telex 46180 norpu sf 
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• 
HELSINGIN 
NMKY:n SOTILASKOTI 

~,gJ' 00860 Helsinki, Santahamina 

e 
KAJAANIN 
SOTILASKOTIYHDISTYS RY 
HOIKAN KANGAS ~. - TERVETULOA SOTILASKOTIIN 

• 
KONTIOLAHDEN 
SOTILASKOTIYHDISTYS RY 

~,g& 80790 Kontioranta 

® SÄKYLÄN 
SOTILASKOTIYHDISTYS RY 
VIIHTYISYYTIÄ VARUSMIEHILLE 

SODANKYLÄN 
SOTILASKOTIYHDISTYS RY 

99790 Jääkärinkangas 

RANNIKKOSOTILAS· fil HAMINAN 
KOTIYHDISTYS RY SOTILASKOTI· 

Katajanokankatu 4 D 27, '~· YHDISTYS RY 
00160 HELSINKI 

lj' VALKEALAN MIKKELIN ~~m} SOTILASKOTI· SOTILASKOTIYHDISTYS RY 
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JOUKKO-OSASTOT 
KERTOVAT 

JÄÄKÄRIPRIKAATI 

Jääkäriprikaati 90-koulutuskokoonpa
noon siirtymiseen tähtäävät kokeilut ja 
harjoitukset ovat olleet leimaa antavina 
kuluneelle kaksivuotiskaudelle. Sa
maan ajanjaksoon on sisältynyt myös 
uuden kotimaisen telakuorma-auton 
kokeilut kesä- ja talviolosuhteissa. 

Perinteiden alalla Jääkäriprikaati sai 
vaalittavakseen sodanaikaisen JR 12 -
Jänkäjääkäreiden perinteet. Tämä jouk
ko piti perinnekokouksensa kesällä 
1988 Sodankylässä ja osallistui Jääkäri
prikaatin kesäkuun saapumiserän va
lantekotilaisuuteen Levitunturilla. Jää
käriprikaatin perinnerikas joukkoyk
sikkö Lapin Jääkäripataljoona sai vuon
na 1987 uuden perinnelipun Jääkäripri
kaatin Kilta r.y:n 25-vuotislahjana. 

Puolustusvoimien 70-vuotisjuhla
vuoden aikana julkaistiin Jääkäripri
kaatin perinnemusiikkia käsittävä ääni
te "Pohjantähden alla" yhdessä Rova
niemen Varuskuntasoittokunnan kans
sa. 

Jääkäriprikaati 90:n organisaatioon 

Prikaatin komentaja 1.2.1989 saakka 
eversti Pentti Karvonen. 

kuuluvan kaluston käyttöönotto ja käy 
tön oppiminen on ollut koulutuksen 
kentän suurin haaste kuluneella kaudel 
la. Raskaan kertasingon koulutus on 
aloitettu ja panssarintorjuntaohjusryh 
mänjohtajien koulutus omassa aliup 
seerikoulussa on käynnistynyt vuo(k 11 

l 988 alusta lähtien. Mittavin koulutus 
tapahtuma oli PSSlE:n johdolla kevuul 
lä 1988 toteutettu Tuisku 88 sotuhm 
joitus. Tähän harjoitukseen Jääkilrip11 
kaati osallistui kokonaisuudessaan 

Harjoituksen päätteeksi sih1y1v111 

) 1 1 



harjoitusta seuraamaan kutsutut ETY
tarkkailijat Rovajärven ampumakenttä
alueelle katsomaan oloissamme poik
keuksellisen mittavaa eri aselajien yh
teistä taisteluammuntaa, jonka johti 
Jääkäriprikaatin komentaja. 

Puolustusvoimien vuoden 1987 jal
kaväkikouluttajan kunnia yhtenä kol
mesta palkitusta lankesi kapteeni Heik
ki Kontsakselle Jääkäriprikaatista hä
nen taidoistaan erinomaisena pst-ohjus
kouluttajana. Joukko-osaston vuoden 
1987 kouluttajaksi valittiin myös Puo
lustusvoimien ampumamestaruuteen 
samana vuonna yltänyt, vääpeli Jukka 
Törmänen. Vuoden 1988jääkäriprikaa
tin vuoden kouluttajan valinnan taustal
la painoivat vaa'assa voimakkaasti ku
luneen kesän kranaatinheitinupseeri-

kurssin ampumaleirin kevyiden kranaa
tinheitinjoukkueiden tulenaloituskil
pailun voitto, josta osa-ansio kuuluu ar
vonimen saajalle vääpeli Esa Kakalle. 

Vuoden 1987 Puolustusvoimien am
pumamestaruuskilpailut toivat Jääkäri
prikaatille ensi kerran napapiirin poh
joispuolelle tavoitellun parolan kilven, 
joka edellisen kerran 48 vuotta aikai
semmin oli perinnejoukkoyksikön Jää
käripataljoona 1 :n hallussa seitsemän 
vuotta peräkkäin. Voittoisassa joukku
eessa ampuivat kersantti Jouko Åker
lund, kersantti Jarmo Marsch ja kor
praali Heikki Nivala. Vuoden 1988 
merkittävimpiä kilpailusaavutuksia oli 
Puolustusvoimien sotilaskolmiottelu
joukkuemestaruuden voitto Jääkäripri
kaatille joukkueella yliluutnantti Mik-

Vuoden jalkaväkikouluttaja, kapteeni Heikki Kontsas (edessä olevan puun vas. puo
lella), esittelemässä Suomeen akreditoiduille sotilasasiamiehille erikoiskalustoaan pst
ohjus 83. 
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ko Viitala, ylivääpeli Asko Hirvisalo, 
upseerikokelas Mikko Isokangas ja up
seerikokelas Timo Miettunen. 

Puolustusvoimien sotakoirien kesä
mestaruuskilpailujen varusmiesten jäl
kikoirasarjassa vuonna 1988 voitti kor
praali Mika Häivälä ohjaamansa spn 
Mennin kanssa Puolustusvoimien mes
taruuden. 

Perinteisen Jeesiön lenkin 60 kilo
metrin joukkopolkupyöräkilpailun 
voittajana vuonna 1987 oli jääkäri Juha 
Alm ja vuotta myöhemmin jääkäri Ant
ti Stoor, jotka kumpikin palkittiin voi
tostaan vaihdepolkupyörällä. 

Kaksivuotiskauden aikana Jääkäri
prikaati on saanut kilpailutoimintaansa 
helpottamaan Keskusosuusliike Valion 
lahjoittamana kilpailunumerosarjat, 

Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksl'II 
lahjoittamana verryttelypuvut ja Sisun 
lahjoittaman lentopalloasukokonaisuu 
den. 

Kevättalven 1988 hiihtokauden pilli t 
teeksi Jääkäriprikaati johti Suomi Neu 
vostoliitto sotilastalviottelun Sodanky 
Iässä. Kilpailu saatiin toteuttaa ihan 
teellisissa sää- ja keliolosuhteissa ja 
lopputuloskin oli kotijoukkueelle voit
toisa. 

Itsenäisyytemme 70-vuotisjuhlavuo 
den aikana Jääkäriprikaati esittäytyi yli 
neljälle sadalle ulkolaiselle virallisellt 
vieraalle, joita toimintaamme kävi tu 
tustumassa yli kahdestakymmenestä 
maasta. Vieraat olivat sotilasasiamie
hiä, sanomalehdistön ja tiedotusväli 
neiden edustajia ja muita virallisia vie 

Kevyen kranaatinheitinryhmän asemaanmeno tapahtuu vuuhdlkk1111Nll &1'il1111, 1 o• 1 1 

viita heitinmiehiltä, jotka selviytyivät voittajina tulenaloltuskll1>ulh1 N'III k, 1111 11ll11h1 I 
tinleirillä kesällä 1988. 



~~r~lan Kilv.en Jääkäriprikaatille voittanut joukkue: vas. ylh. pioneeri Esko Mouru
Ja~v1, upseer~k.ok~la_s_~uh:1 Korvan~n, kersantt! Markku Nylund!jääkäri Heikki Niva
la Ja vas alar1v1ssa vaapeh Jukka Tormänen, ahkersantti Jouko Akerlund alikersantti 
Jarmo Marsch ja jääkäri Terho Lintula. ' 

raita maapallon eri puolilta. Kaikille 
näille vieraille esittivät prikaatin varus
miehet osaamistaan jalkaväkitaitojen 
lisäksi eri aselajitaidoissa. Vuosi 1988 
alkoi Puolustusvoimien juhlavuotena 
yhtä tiedotusmyönteisesti, sillä heti al
kuviik.kojen aikana esittivät sotilaam
me parastaan MTV :n tallentamassa 
SA-Int 88 -ohjelmasarjan yhdessä osa
ohjelmassa, joka saatiin nähdä maalis
kuussa. 

Jääkäriprikaati valmistautuu viettä
mään JO-vuotispäiväänsä vuoden 1989 
lokakuun ensimmäisenä päivänä val
miina vastaamaan niihin haasteisiin, 
jotka koulutussuunnitelmien uudista
minen, uudet palvelusaika järjestelyt ja 
organisaatiotarkistukset edellyttävät. 
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Ympäröivän maakunnan tuki takaa sen, 
että tehtävistä tullaan selviytymään jat
kossakin hyvin. 

QID 
BROWNING 

® 

T:mi P Varviala 
16320 Pennala 

p. 918/ 521 357, 845 236 
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Ranskan asevoimien esikuntapäällikkö armeijan kenraali Maurice Schmitt (oik) s1tl 
Jääkäriprikaatin perinnemusiikkia esittelevän äänilevyn tutustumiskäyntinsä päiit• 
teeksi syyskuussa 1988 prikaatin komentajalta eversti Pentti Karvoselta (va). 

Jääkäriprikaatin komentaja vaihtui 1.2.1989. Tuolloin eversti Jyrki .Jolmll (v1t,o ryhtyi 
hoitamaan tehtäväänsä Jääkäriprikaatin komentajana. Eversti Pentti Kurvonl'n luo 
vutti tehtävät seuraajalleen luovutus- ja vastaanottokatselmuksessll 27.1. l'>K•>. 

1 ~ Jalkaväen vuosikirja 1989 



KAINUUN PRIKAATI 

Kainuun Prikaatissa ovat vuodet 1987-
88 kuluneet edellisen kaksivuotiskau
den tapaan työntäyteisinä koulutus
vuosina. Koulutuksessa siirryttiin 
vuonna 1987 organisaatio -90 mukai
seen koulutukseen sekä taktiikan, ko
koonpanojen että kaluston osalta. Va
rusmieskoulutuksen mittaamista on ke
hitetty edelleen sekä seurantamenetel
miä ja koulutustarkastuksia kehittämäl
lä. 

Upseerikokelaiden kouluttamista on 
jatkettu aloittamalla kokelaskausi hy
väksi havaituilla upseerikokelaiden 
kouluttamistaidon opetustilaisuuksilla. 
Tavoitteena on saada kokelaista mah
dollisimman pitkälle koulutettuja jouk
kueenjohtajia ja -kouluttajia jo heidän 
kokelaskaudellaan. 

Tärkeimpänä henkilövaihdoksena 
voidaan pitää prikaatin komentajan 
vaihtumista. Prikaatin monivuotinen 
komentaja eversti Antero Pärssinen 
siirtyi 1.2.1988 Päällystöopiston johta
jaksi Lappeenrantaan. Uudeksi komen
tajaksi siirtyi Pääesikunnasta eversti 
Pertti Vuolento. Myös esikuntapäälli
kön tehtävien hoitajat ovat vaihtuneet. 
1.10.1987 vaihtoivat esikuntapäällikkö 
evl Hannes Kotanen ja Jääkäripataljoo
nan komentaja evl Hannu Uusmies teh
täviä keskenään. Evl Hannu Uusmie
hen siirtyessä 1.8.1988 Tampereen So-
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Prikaatin komentaja eversti Pertti Vuo
lento. 

tilaspiirin Esikuntaan luovutti hän teh
tävät Taistelukoululta siirtyneelle evl 
Seppo Juntuselle. Patteriston komenta
ja vaihtui 6.5.1988 evl Kari Höglundin 
luovuttaessa komentajan tehtävät maju
ri Heikki Toimelalle. Evl Kari Höglund 
siirtyi YK-tehtäviin Libanoniin. 

Uusia toimitiloja prikaati on saanut 
Vuosangan leirialueella, johon on 
vuosina 1987-88 valmistunut henkilö
kunnan majoitusrakennuksia sekä keit
tiökatoksia. Rakentaminen Vuosangan 
alueella on edelleen käynnissä. Seuraa
vana valmistunee johtola- ja ruokalara
kennus kevään -89 aikana. 

Kertomuskauden aikana on prikaati 
ollut lukuisten vierailujen kohteena. 
Näistä tärkeimpinä mainittakoon 

- Alankomaiden Ilmavoimien Ylem
män Esikuntakoulun valtuuskunta 
10.-11.6.1987 

- Ruotsin Sotakorkeakoulu 18.8.1987 
- Unkarin Kansantasavallan Puolus-

tusministeriön valtiosihteeri kenraa
liluutnantti Lajos M6rocz 19.8.1987 

- japanilaisia lehtimiehiä 6.10.1987 
- Ruotsin jalkaväen tarkastaja eversti 

Leif Kesselmark 8.-10.3.1988 
- Ruotsin puolustusministeri Roine 

Carlsson 29.6.1988 
- Italian sotilasasiamies Renato Salati 

11.8.1988 
- Iso-Britannian maanpuolustuskor

keakoulu 13.9.1988 
- Eduskunnan puolustusasiainvalio

kunta 25.-26.10.1988. 
Unohtaa ei myöskään sovi varus

miesten omaisia, jotka ovat vierailleet 
poikiensa valatilaisuuksissa prikaatissa 
ja kesävalatapahtumien yhteydessä 
vuonna 1987 Kuhmossa ja vuonna 
1988 Vuolijoella. 

Prikaati on myös tukenut ulkopuoli
sia järjestäjiä majoittamalla kesällä 
1987 Kainuun Suurkisojen osanottajia 
sekä kesällä 1988 valtakunnallisestikin 
huomiota herättäneesti Keskustapuo
lueen puoluekokousedustajia. 

Puolustusvoimat on prikaatimme 
kautta ollut edustavasti esillä myös eri
laisilla messuilla ja näyttelyissä. Näistä 
mainittakoon tärkeimpiä: 
- Savon messut Kuopiossa 11.-

16.6.1987 
- Loma- ja liikuntamessut Vuokatissa 

3.-5.7.1987 
- Maakunnallinen maanpuolustusjuh

la Kajaanissa 27.9.1987 
- Kainuu 88-maatalousnäyttely Kajaa

nissa 5.-7.8.1988 
- Maakunnallinen maanpuolustusjuh

la Ristijärvellä 25.9.1988. 
Lukuisista vierailuista ja ulkopuoli

sista tapahtumista huolimatta on koulu
tus prikaatissa jatkunut entistäkin te-

hokkaampana. Eräänä osoituksenu t 
tä on hyvä menestyminen valtaku11n11I 
lisissa koulutusmittelöissll. Pulll'I isto 
voitti kenttätykistön varusmiesten 1111 
to-ottelun vuonna 1988 ja heitinrt11l il :t 
saavuttivat jo perinteeksi muodostu 
neen 3. sijan kevyiden kranaatinheit111 
joukkueiden tulenavauskilpailussu 
Myös PSSl:n joukko-osastojen henki 
lökunnan välisessä Kenraalin kannu 
kilpailussa prikaati yhdessä Kajaanin 
Sotilaspiirin Esikunnan kanssa saavutti 
voiton vuonna 1988. Parhaiten menes 
tyneinä kouluttajina palkittiin koululla 
jamitalilla ja Vuohenki-säätiön stipen 
dillä vuonna 1987 ylil Arto Heikkinen 
ja sotmest Kari Kärki sekä vuonna 1988 
ylik Kari Sutinen ja yliv Seppo Haikala. 

Normaalin varusmieskoulutuksen ja 
siihen liittyvien ampumaleirien ja sota 
harjoitusten lisäksi on prikaati järjestä 
nyt yhä lisääntyvässä määrin kertaus 
harjoituksia. 

Koulutuksen päätapahtumina voi 
daan pitää keväällä 1988 järjestettyjä 
pataljoonan ja tulenjohtopatterin ker· 
tausharjoitusta Rovajärven alueella se 
kä puolustusvoimien pääsotaharjoitus 
"TUISKUA'' Länsi-Lapissa. 

Merkittäviä urheilutapahtumia, jotka 
prikaati järjesti olivat 
- Pv:n sotakoirien talvimestaruuskil 

pailut 17.-18.3.1987 
- PSSl:n ampumamestaruuskilpailut 

16.-17.6.1987 
- PSSl:n hiihtomestaruuskilpailut 22. 

25.2.1988 
- Pv:n hiihtomestaruuskilpailut 21 . 

24.3.1988 
- PSSl:n suunnistusmestaruuskilpailut 

2.-4.8.1988 
Prikaati itse menestyi urheilurintu 

malla kertomuskaudella lähinnä yksilö 
tasolla. Ylivoimaiseksi "ykköseksi 
prikaatissa nousi pistooliampuja sot 
mest Arvo Papponen, jonka parhuitu 
saavutuksia olivat vuonna 1988 mesta 
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ruus CISM:n kisoissa isopistoolin pika
ammunnassa sekä joukkuekilpailuissa. 
Sotmest Papponen valittiin myös kiso
jen parhaaksi pistooliampujaksi. Sivii
likilpailuissa sotmest Papponen saavut
ti vuoden 1988 SM-kisoissa mestaruu
den pienois-, vakio- ja isopistoolilla. 

Kokonaisuudessaan mennyt kaksi
vuotiskausi oli sekä varusmies- että re-

HAMINAN 
KAUPUNKI 

RAUTJÄRVEN 
KUNTA 

SUOMUSSALMEN 
KUNTA 

serviläiskoulutuksen osalta erittäin 
työntäyteistä aikaa. Prikaatin saavutta
mista hyvistä koulutustuloksista huoli
matta me jatkamme koulutuksen kehit
tämistä, jotta pystyisimme tarjoamaan 
palvelukseen astuville varusmiehille ja 
reserviläisille mahdollisimman tehok
kaan ja hyvissä koulutusolosuhteissa 
annetun koulutuksen. 

JOENSUUN 
KAUPUNKI 

NURMEKSEN 
KAUPUNKI 

SAARIJÄRVEN 
KAUPUNKI 

SÄKYLÄN 
KUNTA 

SYÖPÄSÄÄTIÖN ADRESSIT 

SYÖPÄSÄÄTIÖ • CANCERSTIFTELSEN 
MYYNTl:PANKIT, KIRJA- JA KUKKAKAUPAT, R-KIOSKIT HAUTAUSTOIMISTOT 
SEKÄ SYÖPÄSÄÄTIÖ, PUH. 1355677, LIISANKATU 21, 00170 HELSINKI. 
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TAMMERKOSKEN 
TEOLLISUUS 

Multisilta Tampere 

Puh. 931-671 244 

KARJALAN PRIKAATI 

Vuodet 1987-1988 ovat olleet prikaa
tissamme erittäni työntäyteisiä, mutta 
samalla vakaan kehityksen aikaa. Jää
käriprikaatin organisaation mukainen 
koulutus alkuvaikeuksineen sekä uu
den, 1.1.1990, voimaan tulevan ra-or
ganisaation suunnittelu- ja valmistelu
työt ovat ollet leimaa antavia. 

Eversti Kalevi Rissanen otti lyhyen 
esikuntapäällikkövaiheen jälkeen, 
16.3.1987, vastaan prikaatin komenta
jan tehtävät eversti Martti Keskitalolta, 
joka siirtyi Turun Sotilaspiirin päälli
köksi. Esikuntapäälliköksi määrättiin 
19.3.1987 Jääkäripataljoonan komenta
ja everstiluutnantti Antti Mustonen. 
Uudeksi Jääkäripataljoonan komenta
jaksi tuli 1.8.1987 everstiluutnantti 
Pentti Hämäläinen. Kertausharjoitus
pataljoonan komentajan everstiluut
nantti Hannu Parosen siirtyessä YK
tehtäviin maaliskuussa 1987 tuli uudek
si komentajaksi 1.6.1987 everstiluut
nantti Ilkka Porras. 

Uuden ra-organisaation ensimmäise
nä vaiheena Viestikomppania on lak
kautettu 1.1.1989. Viestikoulutus to
teutetaan siten, että jalkaväen viesti
miehet saavat koulutuksen Kranaatin
heitinkomppaniassa ja sissiradiomiehet 
Sissikomppaniassa. 

Valtakunnallisiin panssarintorjunta-

Prikaatin komentaja eversti Kalevi Ris
sanen. 

ohjuskoulutuksen tarkistuksiin liittyen 
on Aliupseerikouluun muodostettu 
panssarintorjuntaohjuslinja 7.1.1988. 
Linjalla (pst-ohjus-82) koulutetaan 
omiemme lisäksi Panssariprikaatin ja 
Kainuun Prikaatin ryhmänjohtajat. 

Katsauskaudella olemme osallistu 
neet KSS lE:n johtamiin "Salpa" ja 
"Kannus" sotaharjoituksiin maalis
kuussa -87 ja elokuussa -88. 

Varuskuntataisteluharjoitukset on 
pidetty vuorotellen joko Savon Prikuu 
tin, Kymen Jääkäripataljoonan tui lJu 
denmaan Rakuunapataljoonan kanssa. 
Harjoituksissa on ollut mukana joukko 
ja myös Salpausselän llmatorjuntuput 
teristosta, Kymen Pioneeripataljoonus 



ta ja Karjalan Tykistörykmentistä. Va
litettavasti emme ole saaneet mukaan 
Karjalan Tykistörykmenttiä koko jou
kollaan samanaikaisten tykistöleirien 
takia. 

Kertausharjoituksia olemme järjestä
neet vuosittain noin viisitoista. Vaati
vimmat ovat olleet pataljoonan harjoi
tukset maalis-huhtikuun vaihteessa v. 
1987, elokuussa v. 1988 ja lokakuussa 
v. 1988. Viimeksi mainittuun osallistui 
kouluttajatehtävissä Taistelukoulun 
kapteenikurssi ja Päällystöopiston luut
nanttikurssi. 

Vuoden kouluttajiksi on nimetty ja 
palkittu kouluttajastipendein 
- 6.5.1987 ylivääpeli Roy Ylijoki 
- 6.5.1988 yliluutnantti Jouni Mattila 

Prikaatissa on valmistauduttu uusien 
kuljetuspanssarivaunujen vastaanot-
toon mm. 

- kouluttamalla kantahenkilökuntaa 
- lisäämällä psv-urastoa varuskunta-

alueella 
uusi panssarivaunuhalli ja ajoneuvo
katokset ovat suunnitteluvaiheessa 
Puolustusministeriössä. 
Prikaati osallistui Kymenlaakson 

messuille 23.-31.7.1988, ollen omalla 
osastollaan myötävaikuttamassa erit
täin onnistuneeseen puolustusvoimien 
osaston kokonaisuuteen. Olemme osal
listuneet omalla osastollamme myös 
Valkealan messuille 7.-9.10.1988. 

Varuskunnassa on ollut useita korke
an tason vierailuja, joista mainittakoon 
- Ruotsin puolustusvoimain komenta

jan kenraali Bengt Gustafsson' in vie
railu 25.2.1988 

- Puolustusneuvoston vierailu 
9.11.1987 

- Saksan Demokraattisen tasavallan 

Pääministeri Harri Holkerin johtama puolustusneuvosto tutustui marraskuussa 1988 
Valkealan varuskuntaan Vekaran-järvellä ja maavoimien uuteen kalustoon Pahka
järvellä. Kuvassa kenraaliluutnantti Sakari Annala, vara-amiraali Jan Klenberg, 
kenraali Jaakko Vallanen, kenraaliluutnantti Ilkka Halonen, pääministeri Harri Hol
keri ja eversti Kalevi Rissanen seuraavat ylimenokaluston esittelyä. 
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Saksan Demokraattisen tasavallan kansanarmeijan Otto Winzer - upseerikoulun 
johtaja, kenraalimajuri Artur Seefeldt seurueineen vieraili Vekaranjärvellä maalis
kuun puolivälissä 1988. 
Kuvassa kenraali Seefeldt (kesk) seuraa upseerikokelas Lassi Nikulaisen käskynantoa 
joukkueen hyökkäyksestä. 

kansanarmeijan Otto Winzer -upsee
rikoulun johtaja, kenraalimajuri Ar
tur Seefeldt seurueineen 17.3.1988 
I 04. ja 108. Maanpuolustuskurssien 
intemaattivaiheet 14.-16.10.1987 ja 
12.-14.10.1988. 
Olemme järjestäneet 

- katsastuskilpailut pohjoismaisiin 
ampumamestaruuskilpailuihin 1.-
2.6.1987 

- KSS 1 :n hiihtomestaruuskilpailut 7 .-
10.3.1987 
KSS 1 :n sotilaskolmiottelumesta-
ruuskilpailut 7 .-8.7.1988. 
Karjalan Tykistörykmentin johta

man Suomi-Neuvostoliitto sotilaskesä
ottelun, 29.6.-4.7.1987, järjestelyissä 
olimme myös mukana. 

Urheilijamme ovat kokeneet takais
kuja, mutta tähtihetkiäkin on ollut run
saasti. Olemme voittaneet seuraavat 
puolustusvoimien mestaruudet 

- hiihdon yleismestaruus v. 1987. Lop
putulokseen olivat erityisesti vaikut
tamassa hyvät varusmiehemme,jois
ta kersantti Petri Aho voitti maasto
hiihdon. Varusmiesten 3 x 10 km:n 
viesti voitettiin joukkueella alik Kai 
Lippojoki, alik Hannu Manninen , 
kers Petri Aho. 

- Ammunnassa palautui v. 1988 Paro
lan kilpi parin välivuoden jälkeen oi
keaan paikkaansa Kaartinhallin pal
kintokaappiin. Joukkueessa ampui
vat kok Juha Saarilahti, opp Jussi 
Pietiläinen ja opp Janne Tarvainen . 
Samalla joukkueella voitettiin rk l 0 
x 10 ls:n kiertopalkinto. Kilpailun 
jälkeen ampujat ovat antaneet ar
vosanaksi täyden kympin ylivääpeli 
Raimo Valtosen valmennustyöstä. 

- partiosuunnistus voitettiin v. 1987 
joukkueella kapt Veli Kovanen, ylik 
Harri Hintsanen, alik Jussi Korho-
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nen, opp Harri Tanska. Kapteeni Veli 
~?van~n on lisäksi voittanut poh
JOismaisen ampumasuunnistusmes
taruuden v. 1988. 

- alikersantti Pasi Solaja voitti yhdessä 
Spu Peetron kanssa sotakoirien talvi
mestaruuden v. 1987 ja jääkäri Ali 
Nieminen v. 1988 saman koiran 
kanssa 

- v. 1 ~87 ~oitettiin presidentti Kyösti 
Kaihon Ja kenraali Yrjö Keinosen 
kiertopalkinnot. 
KSS 1 :n tärkeimmistä kiertopalkin

noista olemme voittaneet Oltermanin 
sauvan ja Kolmosen pytyn v. 1987. 

Tulevalla kaksivuotiskaudella toteu
tuu perusteellinen organisaatiotarkistus 
Karjalan Prikaatissa. Se aiheuttaa huo
mattavia muutoksia, mutta luo puitteet 
entistä tehokkaammalle koulutustyölle. 

li~ TTI 
P.Rotola-Pukkila Ky 

61800 KAUHAJOKI PUH.(963)114 33 
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Veikko Hakulinen: 
Yhtyneiden ammattimiehet 
ovat valmiit huolehtimaan 
myös sinun metsäsi 
hyvinvoinnista. 

Kun metsä voi hyvin, 
se l<asvaa ja tuottaa. 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY • METSÄOSASTO 

VAMMAS 
tiehöylät 

ja kaivurikuormaimet 
Suomea rakentamaan 

PANSSARIPRIKAA TI 

Panssariprikaatin kokoonpanoa muu
tettiin 1.9.1987 alkaen, jolloin 4. Erilli
nen Autokomppania liitettiin siihen. 

Samalla prikaatiin muodostettiin uu
si joukkoyksikkö, Parolan pataljoona 
jonka perusyksiköiksi tulivat aikaisem
min prikaatin erillisyksiköt Panssari
huoltokomppania ja Panssariviesti
komppania sekä prikaatiin liitetty 4. 
Erillinen Autokomppaniaja uutena yk
sikkönä kertausharjoituskomppania. 
Pataljoonan komentajaksi määrättiin 
majuri Harry Jääskeläinen. 

Panssariprikaatilla on sitä joukko
osastona yhdistävä tunnus - oma lippu, 
joka vihittiin 28. l 0.1988 tasavallan 
presidentin linnassa. 

Prikaatille on myös hyväksytty ba
rettimerkki, joka otetaan käyttöön vuo
den 1989 aikana. ' 

Prikaatin joukkoyksiköistä Hämeen 
Jääkäripataljoona ja Panssarivaunupa
taljoona vaalivat edelleen jalkaväki
joukko-osastoperinteitään sekä Panssa
rikoulu perinteitä jalkaväkikoulutusta 
antavana Panssariprikaatin alaisena so
tilasopetuslaitoksena. 

Panssariprikaatin komentajana on 
1.11.1987 alkaen toiminut eversti Lasse 
Wächter, joka otti tehtävät vastaan 
eversti Kalevi Tarvaiselta . 

Panssarivaunupataljoona antaa kou
lutusta taistelu- ja kuljetuspanssari-

Pr ikaatin komentaja eversti Lasse Wäch
ter. 

vaunumiehille sekä panssaripioneereil 
le ja ilmatorjuntamiehille. 

Kuluneena 2-vuotiskautena on uu 
simman taistelupanssarivaunukaluston 
käyttöjärjestelmä löytänyt vakiintuneet 
muodot. 

Vanhemmalla taistelupanssari 
vaunukalustolla on saavutettu korkeitu 
koulutus- ja ampumatuloksia. 

Pataljoona osallistui näyttävästi 
"Tuisku"-harjoitukseen huhtikuussa 
1988 asettamalla harjoitusjoukkoihin 
mm. kaksi panssarivaunukomppaniaa. 
Harjoituksen päätteeksi suoritell i i 11 

Hautainmaassa kovapanosammunta, 
jota seuraamassa oli mm. ETYK edus 
tajia. Pataljoona oli merkittävällU tuvnl 
la mukana Puolustusvoimien 70 vuo 
tisjuhlanäyttelyn järjestelyissä. 



Pataljoonan komentajan on 
4.10.1988 alkaen toiminut everstiluut
nantti Eero Vallaskangas, joka otti teh
tävät vastaan eversti Jussi Hautamäel
tä. 

Hämeen Jääkäripataljoona on yksi 
Panssariprikaatin neljästä joukkoyksi
köstä. Pataljoona vastaa panssarijääkä
ri- ja kranaatinheitinkoulutuksen lisäksi 
Panssari prikaatin muitakin joukkoyksi
köitä palvelevasta ryhmänjohtajakou
lutuksesta sekä koko maata koskevasta, 
jatkuvasti laajenevasta sotilaspoliisi
koulutuksesta. Kuluneen kaksivuotis
kauden aikana pataljoona sai käyttöön
sä uuden panssarivaunuhallin, joka pa
ransi koulutus- ja huoltomahdollisuu
det uudistuvan koulutuskaluston asetta
mien vaatimusten tasolle. 

Kuluneen kaksivuotiskauden patal
joona on komentanut evl Antti Nummi
nen. Pataljoonaupseerin tehtävät otti 
vastaan maj Pentti Viherä 1.11.1987 
maj Harry Jääskeläiseltä. 

Hämeen Jääkäripataljoonan komentaja 
everstiluutnantti Antti Numminen. 
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Hämeen Jääkäripataljoona täytti 70 
vuotta Suomen Jääkäreiden kotiinpa
luun päivänä 25.2.1988. Uudessa pans
sarivaunuhallissa pidetyssä päiväjuh
lassa lausui kenraalimajuri Erkki Ran
nikko - samalla kun välitti tilaisuudessa 
Suomen Jääkärien tervehdyksen kutsu
vieraille ja pataljoonan omalle väelle -
juhlapuheensa lopuksi seuraavaa: "Sa
malla kun onnittelen Hämeen Jääkäri
pataljoonaa, Suomen Jääkäreitten pe
rinnejoukkoa, haluan lopuksi tuoda jul
ki lujan uskoni, että pataljoona ja sen 
koko henkilöstö vastaisuudessakin te
kee tuloksellista työtä isänmaamme ja 
sen maanpuolustuksen tulevaisuuden 
hyväksi; nykyajassa eläen, mutta jääkä
rien testamentin hengessä arvokkaille 
perinteilleen uskollisena." - Perintei
den vaaliminen on näkynyt pataljoo
nassa myös perinnehuoneen rakenta
misena ja "Panssarijääkärilehden" pe
rinnesivuilla. 

Koulutuksen yleisjärjestelyissä on 
tapahtunut pieniä muutoksia. Rynnäk
köpanssarivaunukoulutus - vaununjoh
tajakoulutus mukaanluettuna - on to
teutettu peru.syksiköissä. - Sotilaspolii
sialan koulutus etenkin kantahenkilö
kunnan kohdalta on kokenut suurimmat 
muutokset. 

Hämeen Jääkäripataljoona on osal
listunut puolustusvoimien ja sotilaslää
nin pääsotaharjoituksiin varuskunnal
listen taisteluharjoitusten lisäksi. Am
pumaleirit on toteutettu yhteistoimin
nassa Panssariprikaatin muiden j9uk
kojen kanssa. Pataljoonan perinteinen 
koulutusleiri monipuolisine ohjelmi
neen - taisteluharjoituksineen, arnmun
toineen ja suunnistuskilpailuineen - on 
pidetty Padasjoella. Joukkojen siirty
miset leirille ja takaisin kotivaruskun
taan on toteutettu polkupyörämarssei
na. - Kranaatinheitinkomppania on 
osallistunut valtakunnallisille kranaa
tinheitinleireille. Tulitoimintakilpai-

luissa 1988 komppanian heitinjoukkue 
sijoittui - monien laihojen vuosien jäl
keen - toiseksi kovassa seurassa. 

Syksyllä 1987 pataljoonan päävas
tuuna oli panssaripataljoonan kertaus
harjoitus. - Samana syksynä koulutus
päällikkö ja ESSl:n komentaja suoritti
vat koulutustarkastukset Panssaripri
kaatissa - ja siten myös Hämeen Jääkä
ripataljoonassa. Näissä tarkastuksissa 
todettiin pataljoonan koulutusolosuh
teiden ja -tason hyvin täyttävän panssa
rijääkärijoukolle asetetut vaatimukset. 

Hämeen Jääkäripataljoona on vas
tannut useiden taistelu- ja kalustonäy
tösten järjestelyistä Parolannummella 
yhdessä Panssariprikaatin muiden 
joukkojen kanssa. Syksyllä 1987 patal
joona vastasi SNTL:n yleisesikunn~ 
päällikön 1. sijaisen kenrev Lobovzn 
Suomen vierailuun liittyneestä suuresta 
taistelunäytöksestä llveskalliolla. 
Puolustusvoimien 70-vuotisjuhlanäyt
telyssä Hämeenlinnan kasarmialueella 
oli pataljoonan esittelyvastuulla jalka
väen aseistus. 

Kesällä 1988 pataljoonan ko1rn 11111 
jan johdolla järjestettiin puolustusvo1 
mien yleisurheilumestaruuskllpa1l111 
joissa Hämeen jääkäreiden osuus l,.11 
pailujen järjestelytehtävissä oh 11111111 

va. Panssarijääkäri Petri Kuusim111 1 
Panssarijääkärikomppaniasta voit 11 
näissä kilpailuissa mestaruuden 5000 
metrin juoksussa. 

Hämeen Jääkäripataljoona on v11 
meisenä kahtena vuotena voittanut 
Panssariprikaatin joukkoyksiköidc-n 
välillä sotilasurheilulajeissa kilpailtu 
van kiertopalkinnon, Ritarimaljan seka 
ESSl:n partiohiihtomestaruuden 1988. 

Maavoimien kehittämistyön tulokset 
ovat konkreettisesti nähtävissä Hämeen 
Jääkäripataljoonan monipuolisen ka 
luston uusiutuessa. Tämä tuo hyvähen 
kiselle ja nuorekkaalle pataljoonalle Ii 
sää vaativia haasteita tulevina vuosina. 

Panssarikoulu on Panssariprikaatin 
alainen sotilasopetuslaitos, jonka ko 
koonpanoon kuuluvat esikunnan ohella 
Kurssiosasto ja Panssarintorjunta 
komppania. 



Panssarikoulu antaa kantahenkilö
kunnalle perus- ja jatkokoulutusta 
panssari- ja panssarintorjunta-aloilla 
koko puolustusvoimien tarpeisiin. Ka
dettien panssariopintosuunta, PO I E:n 
panssari- ja panssarintorjuntalinjat sekä 
PO II E:n panssarilinja ovat vuosittain 
toistuvia opetustilaisuuksia. Lisäksi 
katsauskautena toimeenpantiin henki
lökunnan asentaja- ja vääpelikurssit se
kä ensimmäinen panssarintorjuntaup
seerikurssi. Taktillisissa sekä uuden ka
luston opetustilaisuuksissa kehitettiin 
panssari- ja panssarintorjuntakoulutta
jien ja -johtajien ammattitaitoa. 

Panssarikoulu antaa panssarireser
viupseerikursseilla joukkueenjohtajien 
peruskoulutuksen panssarivaunu- ja 
panssarijääkärilinjoilla. Jo yli tuhat 
panssarijoukkojen reservin vänrikkiä 
on saanut oppinsa Parolannummella. 
. Panssarikoulun ainoa varusmiesyk

~1kkö on panssarintorjuntakomppania, 
Joka kouluttaa henkilöstöä panssarin
torjuntaohjus 82:lla ja sinkoaseilla. 
Komppania on samalla henkilökunnan 
kurssien harjoitusjoukko. 

Panssarikoulu täytti 40 vuotta 
2.4.1988. 

Panssarikoulun johtajana on 
I 0.6.1988 alkaen toiminut everstiluut
nantti Martti Hossi, joka otti tehtävät 
vastaan eversti Touko Rissaselta. 

Yhdistelmä 

Panssariprikaatin toimintaan ovat kulu
neena 2-vuotiskautena sisältyneet nor
maalien päivittäisten tapahtumien sekä 
erilaisiin mittaviin harjoituksiin osallis
tumisen lisäksi myös puolustusvoimien 
suun nistusmes taruuskil pail u jen j ärjes
täm inen v. 1987, puolustusvoimien 70-
vuotisjuhlanäyttelyn järjestäminen se
kä puolustusvoimien yleisurheilumes
taruuskilpailujenjärjestäminen v. 1988. 
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Kilpailu toiminta 

1987 
- Vääpeli Esko Tiitola oli 4:s PV :n am

pumahiihtomestaruuskilpailuissa 
- Panssariprikaati järjesti PV:n suun

nistusmestaruuskilpailut 18.-
20.8.1987, kilpailun johtaja evl An
tero Leirimaa 

- osajärjestäjänä (työvoima-apu) Fin
landia-hiihdon järjestelyissä 

1988 
- Partiohiihdon 6:s sija PV:n hiihto

mestaruuskilpailuissa 
- Psj Petri Kuusinen voitti PV:n mesta

ruuden yleisurheilumestaruuskilpai
lujen 5000 m juoksussa tuloksella 
14.44.81 

- yliv Aimo Särkijärvi voitti PV:n 
mestaruuden maastojuoksumesta
ruuskilpailuissa sarjassa 35 v 

- Psj Petri Kuusinen oli kolmas PV:n 
mestaruuskilpailujen maastojuoksun 
varusmiesten sarjassa 

- Kivääripika-ammunnan joukkue oli 
4:s PV:n ampumamestaruuskilpai
luissa, joukkueessa ampuivat ylil Sa
kari Keckman ja vääp Esko Tiitola, 
tulos 498 p 

- varusmiesten standardikivääriam
munnassa 20 ls makuu, 300 m psm 
Marko Virtaranta sijoittui toiseksi 
PV:n mestaruuskilpailuissa tuloksel
la 195 p 

- samassa lajissa varusmiesten jouk
kue sijoittui toiseksi tuloksella 384 
p,_joukkueessa ampuivat psm Marko 
Virtaranta ja psj Riku Suikkanen 

- osajärjestäjänä (työvoima-apu) Fin
landia-hiihdon järjestelyissä 

- Panssari prikaati järjesti PV :n ylei
surheilumestaruuskilpailut 19 .-
20. 7.1988, kilpailun johtaja evl Antti 
Numminen 

- osajärjestäjänä (työvoima-apu) KA
LEVAN Kisoissa 5.-7.8.1988 

POHJAN PRIKAATI 

PohPr:n toiminnassa on edelleen pyrit
ty ylläpitämään reipasta henkeä ja 
myönteistä asennoitumista kulloisiin
kin tehtäviin. Erityisesti on koitettu löy
tää keinoja varusmies johtajien valmen
tamiseen koulutus- ja johtamistehtä
viin, vanhemman saapumiserän koulu
tuksen saamiseksi entistä kiinnosta
vammaksi sekä ampumakoulutuksen, 
taisteluammuntojen ja suunnistuskou
lutuksen kehittämiseen. 

Henkilökunnan paneutuminen huo
lella tehtäviinsä ja varusmiesten valtao
san myönteinen yrityshalu ovat olleet 
omiaan Juomaan hyvät edellytykset 
koulutustavoitteiden saavuttamiselle. 

Kauden aikana tapahtuneista henki
lövaihdoksista mainittakoon evl Jouko 
Hellsten' in tulo esikuntapäälliköksi 
1.6.1987 ja evl Heikki Matikaisen siirto 
prikaatin jääkäripataljoonan komenta-
jaksi 20.7.1987 alkaen. ' 

Päätehtävänsä ohella on prikaati pyr
kinyt tekemään toimintaansa tunnetuk
si myös kotivaruskunnan ulkopuolella. 
Laajamittaisin tapahtuma oli II/87-saa
pumiserän maakuntamarssi prikaatin 
merkittävimmälle rekrytointialueelle, 
Etelä-Pohjanmaalle. Marssin yhteydes
sä järjestettiin paikkakuntalaisissa 
suurta kiinnostusta herättäneet toimin
tanäytökset kohdepaikkakunnilla Ala
järvellä, Alavudella ja Seinäjoella. Ala-

Prikaatin komentaja eversti Antero 
Maunula. 

Jarven Menkijärvellä osallistuttiin 
myös rakenteilla olevan sodanaikaisen 
tukikohdan linnoitustöihin. Marssi hui 
pentui Seinäjoella pidettyyn valatilai 
suuteen. 

Oulun ulkopuolella on järjestetty 
myös III/87:n saapumiserän valatilai
suus, joka tapahtui Lumijoella sekä 11/ 
87:n saapumiserän vala Raahessa. 
Kaikkiin valatilaisuuksiin kutsutut va 
rusmiesten omaiset ovat olleet runsas 
lukuisina paikalla. 

Prikaatin vuosipäivänä 16.2.1988 
käytiin noin komppanian vahvuise-llu 
osastolla Oulaisissa, missä tapahtu1111111 
sisältyi seppeleenlasku sankarihuudal 
la, ohimarssi, toimintanäytös ja maan 
puolustusjuhla. Juhlavieraiden Joukos 



sa oli mm. runsaasti sotiemme vete
raaneja sekä Vihannin SOS-lapsikyläs
sä asuvat prikaatin kummipojat, joista 
Sami Timonen sai juhlassa 8-vuotis
syntymäpäivälah jansa. 

Puolustusvoimien 70-vuotisjuhla
päivänä, 4.6.1988 järjestettiin prikaa
tissa omaisten päivä. Kutsua noudatti 
noin 800 varusmiesten sukulaista. 

Koulutusjärjestelyjen osalta merkit
tävimpänä muutoksena voitaneen pitää 
jääkärikomppanioiden miehistön uu
delleenjakoa P + EI-kauden päätyttyä. 
Tällöin kootaan näistä yksiköistä erilai
siin erikoistehtäviin koulutetut miehet 
kuten sotilaspoliisit, keittäjät, lääkintä
miehet, tst-ajoneuvonkuljettajat toi
seen, pysyvästi "rivissä" olevien jää
dessä toiseen yksikköön. 

Edellistalven puolustusvoimien 
pääsotaharjoituksen, Tuisku-88:n, joh
dosta jouduttiin erityisesti I/88-saapu
miserän peruskoulutuskauden ohjel
maa tarkistamaan tuntuvasti enemmän 
taistelukoulutusvoittoiseksi. Tuisku
harjoitus oli muutoinkin prikaatille var
sin työllistävä, sillä varusmiehistä muo
dostetun pataljoonan lisäksi oli prikaa
tina johdettavanaan sotaharjoituksen 
aikana yhteensä seitsemän eri kertaus
harjoitusta. 

Kesällä 1987 järjestetyllä valtakun
nallisella pst-leirillä PohPr:n I/87 saa
pumiserän pst-joukkue voitti joukko
osastojen välisen koulutuskilpailun. 
Joukkueen kouluttajina toimivat soti
lasmestari Pekka Rautio ja vääpeli Juha 
Jokitalo. 

Myös PohPr:n aliupseerikoulun pio
neerilinjan ryhmät puolustivat kunnial
la prikaatin ja sen pioneerikoulutuksen 
mainetta pioneerialiupseerikoulujen 
leirillä Pahkajärvellä keväällä 1988. 
Siellä järjestetyssä pioneeritaitokilpai
lussa pojat korjasivat talteen kaikki kol
me ensimmäistä sijaa. Pioneerilinjan 
kouluttajina toimivat yliluutnantti Esko 
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Sotmest Pekka Rautio nimitettiin vuoden 
1987 kouluttajaksi. 

Hirvonen ja ylivääpeli Kalervo Mäkelä. 
Mannerheim-ristin ritarit kävivät 

vuosipäivänämme 16.2.1988 luovutta
massa prikaatille Ritarimaljan. Maljas
ta kilpaillaan saapumiserittäin yksiköi
den kesken vaativimmassa prikaatissa 
järjestettävässä kilpailussa. Kilpailu
joukkueita johtavat upseerikokelaat. 
Kilpailu järjestetään ampumaleirin 
päätteeksi. 

Sotilasurheilulajeissa PohPr:n me
nestys on ollut osittain erinomainen. 
Kahdesti on tullut voitto PSSI:n jouk
ko-osastojen välisessä, saapumiserä
kohtaisessa Tarkka-ampujan maljakil
pailussa, kolmesti hopeaa. 

Puolustusvoimien ampumamesta-
ruuskilpailuissa v. 1987 voitti prikaatin 
alik Jouko Rautio vakiokiväärillä va
rusmiesten sarjassa kultaa. Tässä lajissa 
tuli PohPr:lle myös joukkuemestaruus. 

Oppilas Kai Härkönen voitti Pv:n mes
taruuden rk-ammunnassa 10 x 10 ls. 

PSSI:n suunnistusmestaruuksista 
kilpailtaessa on PohPr:n menestys edel
leen jatkunut. Sekä v. 1987 että 1988 
voitti prikaati yhteispisteissä sotilaslää
nin mestaruuden. 

Vuoden 1988 PSSI:n suunnistuskil
pailuissa saavuttivat prikaatin partiot 
niinikään ylivoimaisen kaksoisvoiton. 
Kymmenen vuotta kilpailtavana ollut 
Rajavillen kivääri tuli prikaatille omak
si. 

Puolustusvoimien talvimestaruuskil
pailuissa v. 1988 ylsi PohPr:n joukkue 
kaikkien aikojen parhaaseen tulokseen
sa. Varusmiesten viestinhiihtojoukkue 
(alik:t Mika Kuusisto, Vesa Lempinen 
ja Ilkka Riikola) saavutti puolustusvoi
mien mestaruuden. Varusmiesten 

maastohiihdon I O:st!i pm huustn oli , 
PohPr:n poikia, joten lilssllkm h111~ 1 

tuli joukkuemestaruus. Alik Vl•su I l 111 

pinen voitti henkilökohtaisen llll 111 
ruuden. Hiihtokilpailujen yleisrm ·;t11 
ruus tuli PohPr:lle ylivoimaisrl'll 111 
paan. 

Kesällä 1988 järjesti PohPr kuhlll'll 
vuoden tauon jälkeen puolustusvm 
mien ampumamestaruuskilpailut. Pr1 
kaatin oma mitalisaalis supistui vurus 
miesten rynnäkkökivääriammunnan 
(10 x 10 ls) joukkuekilpailun hopeasi 
jaan. 

Pohjan Prikaatilla on edessään vaati 
vat tehtävät uuden organisaation as 
tuessa voimaan samanaikaisesti uuden 
koulutusjärjestelmän kanssa 1990 lu 
vulle siirryttäessä. Jo vuoden 1988 puo 
lella käynnistyi prikaatissa uusimuotoi 

Vuoden 1988 puolustusvoimien hiihtomestarit palkintoineen yhteisen juhlalounuun 
jälkeen. 

) ~l) 



Puolustusvoimain komentaja ja pv:n viestihiihtomestarit alik Ilkka Riikola alik Vesa 
Lempinen ja alik Mika Kuusisto. ' 

nen sotilaspoliisikoulutus, joka vuosi
kymmenen vaihteessa laajenee siten, 
että prikaatissa järjestetään säännön
mukaisesti noin komppanian vahvui
selle osastolle sotilaspoliisikursseja. 
Organisaatiomuutoksen yhteydessä 
prikaati tulee saamaan myös kaksi uutta 
joukkoyksikön johtoporrasta, Oulun 
Pataljoonan ja Pohjan Pioneeripataljoo
nan. 
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Prikaatissa aiotaan ottaa uudet tehtä
vät haasteina sellaisin odotuksin, että 
ne luovat aiempaakin paremmat edelly
tykset kasvattaa meille uskotuista, pää
asiassa Pohjanmaalta kotoisin olevista 
pojista vastuuntuntoisia maanpuolusta
jia ja isänmaamme rakentajia. 

15 

PORIN PRIKAATI 

Porin Prikaati on vuosina 1987-88 jat
kanut päätehtävänsä mukaisesti tiiviisti 
varusmies- ja reserviläiskoulutusta. 
Erityisesti reserviläiskoulutuksen ke
hittyminen ja lisääntyminen on asetta
nut suuret vaatimukset kouluttajien 
opetustaidolle ja suorituskyvylle. 

Prikaatimme on menestyksekkäästi 
hoitanut erilaisten tapahtumien ja vie
railujen isännyyden. Päätapahtumista 
mainittakoon Puolustusvoimien ampu
mamestaruuskilpailut elokuussa -87 ja 
suunnistusmestaruuskilpailut elokuus
sa -88. 

Porin Prikaatissa järjestettiin 
5.9.1987 "vihreiden sisartemme" valta
kunnallinen sotilaskotipäivä, johon 
osallistui noin 1000 sisarta eri puolilta 
maatamme. 

Säkylän Varuskunnan 25-vuotisjuh
laa vietettiin 22.7.1988, jolloin juhlan 
kunniavieras, puolustusministeri Ole 
Norrback paljasti Porin Prikaatin Esi
kunnan eteen sijoitetun Porilaisrumpa
lipatsaan. Patsas on jäljennös Turun ka
sarmialueen puistossa olevasta alkupe
räisestä taiteilija Niilo Savian suunnit
telemasta porilaispatsaasta. Vihdoinkin 
prikaatimme on saanut Huovinrinteelle 
ylvään "Porilaisuuden" tunnusmerkin! 

Elokuussa 1987 paljastettiin Kun
nianpolun varrella satakuntalaisten pio-

16 Jalkaväen vuosikirja l 9M9 

Prikaatin komentaja eversti Olli Neppo· 
nen. 

neeriveteraanien muistokivi, Pioneeri 
kivi, jonka paljasti eversti Olli Juva. 

Arkkipiispa John Vikström tutustui 
Porin Prikaatiin 16.9.1988 Säkylän seu 
rakunnassa pitämänsä tarkastuksen yh 
teydessä. 

Suuri tapahtuma joukko-osaston elä 
mässä on aina komentajan vaihtumi 
nen. Neljä vuotta prikaatiamme johta 
nut eversti Raimo Jokinen luovutti 
2.9.1988 komentajan tehtävät Pääesi 
kunnan tiedotusosaston päällikön tehtä 
vistä siirtyneelle uudelle komentajat 
lemme, eversti Olli Nepposelle. 

Kesän valatilaisuudet ovat perintei 
sesti suuntautuneet varuskunnan ulko 
puolelle. Vuoden 1987 valamarssi suo 
ritettiin Loimaalle ja kesän 1988 Tur 
kuun. Valatilaisuudet järjestettiin yh 
teistoiminnassa Porin Prikaatin Porin 
Rykmentin Killan kanssa. 

Ystävyysottelun kantahenkilökun 
nan ampumajuoksussa ja suunnistuk 



sessa Porin Prikaati - Västerbottens Re
gemente voitti v. 1987 Porin Prikaati 
Säkylässä ja v. 1988 Västerbottens Re
gemente . Uumajassa. Johtaja Tauno 
Vu?lan kiertopalkinto on siis nyt Uu
maJassa. 

Kouluttajapalkinnot ansiokkaasta 
koulutustyöstä luovutettiin prikaatin 
vuosipäivänä 16.2. ansioituneille kent
täkouluttajille. Vuonna 1987 palkinnon 
sai~at _majuri . Toivo. Kuosa, kapteeni 
Olh N1emens1vu, yliluutnantti Jaakko 
Paloposki ja sotilasmestari Jouni Pu
putti. Vuonna 1988 palkinnon saivat 
yliluutnantti Juha Pietilä, luutnantti 
Mauri Pentinniemi ja ylivääpeli Vesa 
Kynnysmaa. 

Puolustusvoimien mestaruuksia on 
katsastuskaudella voitettu seuraavasti: 
- Vuoden 1987 suunnistusmestaruus

kilpa!luissa rteismestaruus, jouk
k~ekie~opalkmto, maaherrojen pal
kmto Ja varusmiessarjan joukkue-

Porilaispatsaan paljasti puolustusminis
teri Ole Norrback 22.7.1988. Taustalla 
prikaatin perinnekivi. 

P4?~in prikaat!n ~ome!ltaja, eversti Olli Nepponen opastaa arkkipiispa John V'k t .. . 
m1a tutustum1skaynmllä 16.9.1988. 1 s ro 
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Eversti Raimo Jokinen luovuttamassa porilaisristiä uudelle komentajallemme eversti 
Olli Nepposelle 2.9.1988. 

kiertopalkinto. Lisäksi varusmies
sarjan voitti oppilas Timo Helin. 

- Sotakoirien kesämestaruuskilpai-
luissa varusmiesten suojelukokeen 
voitti v. 1987 jääkäri Juha Multtinie
mi ja Spu Lekz sekä v. 1988 jääkäri 
Jyri Nieminen ja Spu Jysky. Henki
lökunnan suojelukokeen voitti v. 
1988 värvätty ylikersantti Pauli Vei
jalainen. 
Porin Prikaati on lisääntyvässä mää

rin ollut ympäröivän siviilimaailman 
mielenkiinnon kohteena. Huovinrin
teellä ja kesäisin varuskunnan ulkopuo
lella järjestettävät valatilaisuudet "Pori-

laispäivineen" keräävät satoja varus 
miesten omaisia tutustumaan joukko
osastoomme. Toukokuussa vuosittain 
vierailee noin 1500 koululaista varus 
kunnassa. Ympäri vuoden vierailee Ii 
säksi erilaisia pienryhmiä, mm. sotiem 
me veteraaneja. Vieraiden määrä oli v. 
1987 noin 11.000 henkeä. 

Porin Prikaati on 25 vuoden kuluessa 
erinomaisesti "asettautunut" maakun 
taan. Hyvät suhteet ympäröivään sivii 
liyhteisöön lisäävät sekä varusmiesten 
että henkilökunnan viihtyisyyttä ja työ 
motivaatiota. Tästä on hyvä jatkaa. 



SA VON PRIKAATI 

Savon Prikaati on vuosina 1987-88 jat
kanut Savon jääkärien perinteisessä 
hengessä jalkaväkitaistelijoiden kou
luttamista puolustusvoimien reserviin. 
Useissa kertausharjoituksissa on paran
nettu reservimme johtajien ja miehistön 
taistelukykyä. Tiukan koulutuksen lo
maan on sijoittunut useita virkistäviä ja 
arvokkaita juhlatilaisuuksia sekä jän
nittäviä ja monipuolisia kilpailuja. 

Tiivis ja monipuolinen yhteistoimin
ta on edelleen jatkunut Savon Prikaatin 
killan sekä kahden perinnejoukko-osas
ton, JR 7:n ja JR 49:n kanssa. Vuoden 
1988 alussa prikaatiin perustettiin va
rusmiesten stipendirahasto. Sen ensim
mäisen pääoman lahjoittivat maj evp 
Heikki Heinänen ja Savon Prikaatin kil
ta. Perinnejoukko-osastojen edustajat 
ovat kotiuttamisjuhlissa tuoneet nykyi
sille varusmiehille veteraanien terveh
dyksen sekä jakaneet tunnustuspalkin
toina joukkonsa historiaa esitteleviä te
oksia. Prikaatin vuosipäivää vietettiin 
13.6.1988 vanhalla kasarmialueella yh
teistoiminnassa Savon Prikaatin killan, 
Kymen Jääkäripataljoonan killan sekä 
Mikkelin seudun kenttätykistökillan 
kanssa. Juhlalle loi erityiset puitteet 
Tykkipuistossa paljastettu muistomerk
ki, joka symbolisoi alueella itsenäisyy
den aikana palvelleita rauhan ajan esi-

244 

Prikaatin komentaja eversti Yrjö Hon
kanen. 

kuntia ja joukkoja. Paljastuspuheen piti 
jalkaväenkenraali Aadolf Ehrnrooth. 
Patsaan luovutti Mikkelin kaupungille 
patsastoimikunnan ja Savon Prikaatin 
killan puheenjohtaja dosentti Kyösti 
Väänänen. 

Mikkelin kaupungin katukuvaa ja 
kesäistä ilmettä piristettiin järjestämäl
lä kesällä 1987 kaupungin torilla vartio
paraateja. Prikaati juhlisti omalta osal
taan tapahtumaa järjestämällä helmi
kuun saapumiserän sotilasvalan ja sii
hen liittyvän ohimarssi 13.3.1988 Mik
kelin kaupungin hallitustorilla. Ohi
marssiin liittyi suurta suosiota saanut 
historiallinen osa, jossa esiteltiin Mik
kelissä toimineita sotilasosastoja 1700-
luvulta nykypäivään. Lisäksi esiteltiin 

uolustusvoimiemme nykyaikaista ka
Ustoa. 

Koulutusta on prikaatissa jatkettu va
kiintuneen organisaation voimin. Pans
sarintorjuntakoulutus kehittyi olennai
sesti prikaatin saatua raskaat kertasin
got koulutuskäyttöön. 

Kantahenkilökunnan koulutuksen 
painopiste on ollut taktillisessa täyden
nyskoulutuksessa kartta- ja maastohar
joitusten puitteissa. Erityisesti on kes
kitytty selvittämään organisaatio 90:n 
vaikutusta. 

Kouluttajastipedin saivat vuonna 
l 987 kapt Jouni Kekkonen ja ltn Jaakko 
Virolainen, vuonna 1988 ylil Jari Piira 
ja yliv Petter Karvonen. 

Savon Prikaati järjesti katsauskaute
na puolustusvoimien hiihtomestaruus
kilpailut maaliskuussa 1987 sekä jalka
pallon mestaruuskilpailut heinäkuussa 
1988. Muista tärkeistä kilpailuista mai
nittakoon UAY:n ampumamestaruus
kilpailut kesäkuussa 1987 sekä Toi
miupseeriliiton hiihtomestaruuskilpai-

lut maaliskuussa 1988. Prikuut111 111111 1 
lumenestyksistä maineikkain 011 vuo 
den 1988 Oltermannin hiihdon vo1110 
Voitto oli nykymuodosa hiihdl'lyn kil 
pailun aikana Savon Prikaatillc kol111us 
toista. Niistä viisi on saavutettu (ll't!ik 
käin vuosina 1975-79. 

Katsauskauden aikana on jatkcllu 
kanssakäymistä Mikkelin ys~~vyyskau 
punkiin Boräsiin sijoiteutn Alvsborjlin 
rykmentin kanssa. Mikkelin kaupungin 
150-vuotisjuhliin liittyen vieraili viisi 
henkinen ruotsalaisupseerien ryhmä 
prikaatissa toukokuussa 1987. Savon 
Prikaatin vastaavan suuruinen ryhmä 
teki vastavierailun Boräsiin toukokuus
sa 1988. 

Suur-Savon perinteisiin maanpuo 
lustusjuhliin osallistuttiin HeinävedellU 
heinäkuussa 1987 ja Pertunmaallu 
heinäkuussa 1988. Kummassakin pai 
kassa oli kesäkuun saapumiserän soti 
lasvala, kalustoesittely sekä toiminta 
näytös. 



UUDENMAAN PRIKAATI 

Uudenmaan Prikaatin t01mmtaa vuo
sien 1987-88 aikana on leimannut or
ganisaatiouudistusten aiheuttamat 
suunnittelu- ja toteutustyöt. 

UudPr:n organisaatio muuttui 
1.9.1988, jolloin kaksivuotinen kokeilu 
lopetettiin ja prikaati käsittää toistai
seksi komentajan alaisuudessa esikun
nan, Vaasan Jääkäripataljoonan (E, 
l .JK, 2.JK, PstK ja KrhK), Raaseporin 
Patteriston (E, KhK, HK, KtPtri ja 
KuljK), Aliupseerikoulu (Kivlja Tukil) 
sekä korjaamon ja sairaalan. 

Puolustusministerin tekemän pää
töksen mukaan aloitetaan rannikkojal
kaväen koulutus 1.1.1990 ja tämän val
mistelut on aloitettu yhdessä Rannikko
jääkäripatal joonan kanssa syksyllä 
1988. 

UudPr:N komentaja vaihtui 
1.2.1988, jolloin ev L Stenström luo
vutti tehtävät ev O Thodenille. 

Prikaati on menestynyt sekä koulu
tus- että urheilukilpailuissa katsastus
kaudella. Parhaimpia saavutuksia ovat 
1987 
PV:n yleisurheilun yleismestaruus 

1988 

246 

Pv:n yleismestaruus suunnistuksessa, 
ESSI:n yleismestarims ammunnassa ja 
ESSI:n kranaatinheitinjoukkueiden 
tulenavauskilpailun voitto. 

Nylands Brigad 

Nylands Brigad verksamhet under åren 
1987 och 1988 har präglats av försöks
organisationen, organisationsföränd
dringen och förberedelser för den kom
mande kustinfanteriutbildningen. In
fanteriets beväringsstyrka har hållit sig 
konstant och har möjliggjort, att NylBr 
har kunnat uppfylla utbildningskraven. 

Brigadkommendören överste Lars 
Stenström överlät uppgifterna åt övers-

te Olof Thoden den 1.2.1988. Jägarba
taljonens kommendör överstelöjtnant 
Börje Lagerström överlät bataljons
kommendörens uppgifter åt major Bjar
ne Ahlqvist 6.1.1987. Nylands Briga
des Gille firade sitt 25-årsjubileum i 
samband med Svenska dagens festlig
heter i Dragsvik den 4.11.1988. 

Jägarbataljonen firade 70-årsdagen 
av jägarnas återkomst till Finland den 
25.2.1988 med en parad. 

Krigsmannaederna för februarikon
tingentens österbottniska beväingar 
hölls år 1987 i Kristinestad och år 1988 
i Vasa. 

Brigaden deltog med ett fankompani 
i 70-årsparaderna 4.6.1987 i Helsing
fors och 4.6.1988 i Tavastehus. 

Den 1.9.1988 trädde brigadens nya 
organisation i kraft och truppenheterna 

fick nya namn. Organisaticuwn yns pft 
bilden. I samband med ilndringcn ovt1 
fördes signalutbildningen tili 1 rn11ut 
kastarkompaniet som en egen uthild 
ningsgren och pansaravdelninen llyttu 
des till pansarvärnskompaniet. 

Förutsättningarna för skjututbildnin 
gen har förbättrats med en ny bana Ii 11 
rörligt mål på Baggby skjutbana m h 
genom att arbetet på Syndal~ns skJu 
tområde har kunnat inledas. Ok.ningcn 
av pansarfordonens antal har undcrlat 
tat utbildningen enligt den nya jägarba 
taljonens organisation och uppgifter. 

Brigadens infanteritrupper har delta 
git i alla större manövrar och skjutläger 
i Södra-Finland samt har haft lednings 
ansvaret för Södra-Finlands militär 
distrikts infanteriläger både 1987 och 
1988. 

Uudenmaan Prikaati 
(UudPr) 

Nylands Brigad 
(NylBr) 

Prikaatin komentaja 
Brigadkommendör 

VaaJP 
VaJB 

E, S 

1.JK 

2.JK 

RaasPsto 
Ra Sekt 

E,S 

KhK,RepK 

KtPtri 

KrhK,GrkK (sign) HK, UhK 

PstK, PsvK KuljK, TpK 

AuK 
UoSk 

ArtBtri 

Knto
tsto 

Kndo
byrå 

Esikunta Stab 
Koul- Järj-
tsto tsto 
Utb· Org-
byrå byrå 

DraKmo 
Ora Vrk 

Htsto 
Uh· 
byrå 

DraVks 
DraSlh 
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Infanteriet har också ställt ut perso
na! och trupper tili fältartilleriets skjut
läger, Krigshögskolan och Kadettsko
lan samt Kustjägarbataljonen. 

I utbildningstävlingar i samband med 
skj utlägren har brigadens granatkastar
pluton bl.a. vunnit militärlänets eldöpp
ningstävling. 

De gångna åren har också präglats 
av en intensiv personalutbildning så, att 
personalen har fått behövliga rättighe
ter att handskas med nya vapen och 
fordon samt att leda skjutningar och 
marscher. 

Hösten 1988 präglades av planerings
arbetet för att kunna inleda kustinf an
teriutbildningen vid Nylands Brigad 
den 1.1.1990 enligt försvarsministems 
beslut. Arbetet genomförs i nära samar
bete och med hjälp av Kustjägarbataljo
nens persona!. Utbildningen av stam
personalen för de kommande uppgifter
na inleds i början av år 1989. 

Nylands Brigad har traditionellt varit 
framgångsrik både i försvarsmaktens 
och militärlänets olika mästerskapstäv
lingar. De viktigaste framgångama har 
varit 
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år 1987 
försvarsmaktens allmänna mästerskap 
i friidrott, segrare i militärlänets llves
viesti, 

år 1988 
Försvarsmaktens allmänna mästers
kap, beväringamas lagmästerskap, 
landshövdningamas pokal, lagvand
rinspris i orientering, militärlänets all
männa mästerskap i skytte. 

Brigaden arrangerade år 1988 mili
tärlänets mästerskap i orientering i Eke
näs. 

De nordiska försvarsministrama 
sammanträdde i Dragsvik i maj 1987. 

Nylands Brigads uppgift att utbilda 
de svenskspråkiga beväringama och re
servistema tili kustinfanteri förbereds 
under år 1989. Erfarenhetema av or
ganisationsförsöken samt hjälpen och er
farenhetema från Kustjägarbataljonen 
bildar en god förutsättning för att briga
den skall nå de mål som försvarsmak
tens ledning har ställt. Jägamas vals
pråk "Oss väl och ingen illa" bör också 
i detta arbete hållas i minnet. 

HÄMEEN RYKMENTTI 

Edellisen jalkaväen vuosikirjan ilmes
tymisen jälkeen on Hämeen Rykmentin 
organisaatiota tarkistettu. Rykmenttiin 
liitettiin 30.7.1987 Sotilasmusiikkikou
lu, joka siirtyi Lahteen Helsingistä ja 
kouluttaa soti lassoittajat varuskunta
soittokuntiin. Organisaatiota tarkistet
tiin uudelleen syyskuun 1. päivänä 
1988, jolloin rykmentin Esikuntakomp
pania liitettiin Huoltokoulutuskeskuk
sen Kuljetuskomppaniaan, Hämeen So
tilassairaala siirrettiin Huoltokoulutus
keskuksen alaisuudesta suoraan ryk
mentin komentajan alaisuuteen sekä 
Huoltokoulutuskeskuksen ja Hämeen 
Ratsujääkäripataljoonan esikunnat 
muutettiin toimistoiksi. Uudessa or
ganisaatiossa Hämeen Ratsujääkäripa
taljoona muodostaa puolustusvoimien 
Urheilukoulun ja pataljoonan komenta
ja toimii samalla Urheilukoulun johta
jana. 

Tampereen Rykmentin lippu 
Hämeen Rykmentin lipuksi 

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto 
vahvisti Puolustusvoimien komentajan 
esittelyssä 18.12.1987 Hämeen Ryk-

Rykmentin komentaja eversti Petteri Pa• 
rikka. 

mentin lipuksi Tampereen rykmentin 
lipun ja perinteiksi Tampereen rykmen 
tin perinteet. Samalla rykmentti sai vaa 
littavakseen Ruotsin vallan aikaisiin 
maakuntarykmentteihin kuuluneen HU 
meen Rykmentin perinteet. Ne juonta 
vat alkunsa Tallinnasta 16.2.1626, joi 
loin Ruotsi-Suomen silloinen hallitsija 
Kustaa II Adolf allekirjoitti rykmentin 
perustamiskirjan. 

Rykmentin lipun on suunnitellut pro 
fessori Carolus Lindberg ja se on Sotu 
museossa olevan alkuperäisen lipun pl' 
rusteella valmistettu kotitalousnruvos 
Laura Korpikaivo-Tammisen 1ohdol111 
Lappeenrannassa. Lipun juhlall 111c11 
naulaus tapahtui Lahdessa I o. 1988 
jolloin yhteensä 27 Hämeen Ryk111~·n1111 
toimintaan vaikuttaneen jlirjesWn 1111 111 



HAMEEN RYKMENTIN KOKOONPANO 

RYKMENTIN 
KOMENTAJA 

ESIKUNTA 

- Knfo- Koul- jil Hfsto 
tsto järtsto 

1 11 1 -' 1 ~ 3) 
HJOLTOKOULU- HN-'lEEN RATSU· ESIKOOAKOJW SOTILAS-
lUSKESKUS JÄÄKÄRIPATAL- M.JSI IKKIKOWJ 

JOONA 

HÄMEEN SOTI- 4) 

LASSAnMLA 

RYKMENTIN HUll.TOLAITOKSET f 

1) Aseteitse puolustusvoimien ruoltopäällikön alainen 
2) Muodostaa Urheilukoulun. Sotilasurheiluasioissa 

koulutuspäällikön alainen 
3) Asetei~ lomentopäällikön .»lålinen 
4) Aseteitse puolustusvoimien ylilääkärin alainen 

Hämeen Rykmentin uusi organisaatio 

louselämän vaikuttajan sekä rykmentin 
edustajaa löi naulansa lippuun. Lippu 
sai "tulikasteensa" puolustusvoimien 
70-vuotisparaatissa Hämeenlinnassa. 

Kunniamarssiksi vahvistettiin toivo 
Kuulan säveltämä ja Eino Leinon sa
noittama Vapaa Kansa, joka aikaisem-
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min oli Huoltokoulutuskeskuksen kun
niarnarssi ja ensimmäisen organisaa
tiouudistuksen jälkeen sen perinne
marssi. 

Rykmentin vuosipäiväksi vahvistet
tiin lokakuun 3., koska tuona päivänä 
vuonna 1985 Puolustusministeri alle-

1 
u 

Hämeen Rykmentin punavalkoinen lippu. 

kirjoitti päätöksen uuden Hämeen Ryk
mentin perustamisesta. 

Hämeen Rykmentin sotilasopetuslai
tokset vaalivat edelleen entisiä joukko
osastoperinteitään perinnelipuin, -päi
vin ja -marssein. 

Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton 
ampumamestaruuskilpailut 
- onnistunut urheilutapahtuma 

Hämeen Rykmentti järjesti l .
I0.7 .1988 CISM:n 28. ampumamesta
ruuskilpailut. Hälvälän uusitut ampu
maradat olivat kilpailujen päänäyttä
mönä ja niiden a~kan~ Suom~n ke~~i
nen sää oli parha1mm1llaan, Jopa 0110, 

että kuumista etelän maista saapuneet 
osanottajat huomasivat tulleensa koti-

maataan lämpöisempään pa1kkuu11 JH 
mukaan otettu talviasu ,lli turpel'll in 

Kisojen järjestelyt oli aloitC'tl11 10 
vuotta aikaisemmin ja kisojen onnistu 
minen osoitti, että ne oli tehty huokllu 

Järjestelykoneistot niin ampumar u 
doilla Hälvälässä kuin majoitusalucdlu 
Hennalassa toimivat moitteettomasti 111 
CISM:n moton "Ystävyyttä urhe1l1111 
kautta" mukainen leppoisa joukkueiden 
ja järjestäjien välinen yhteisymmärrys 
vallitsi kaikkialla eri kielistä huolimnt 
ta. 

Hämeen Rykmentti, komentajansa 
johdolla, suoriutui järjestelyteht.ävis 
tään esimerkillisellä tavalla. Pääes1kun 
nan päällikkö seurasi kisoja yhden päi 
vän aikana ja oli tyytyväinen näke 
määnsä. 

Kisoihin osallistui yhteensä 370 joh 
tajaa, valmentajaa tai kilp~ilij~a 25 er\ 
maasta ja poikkeuksetta Jokam~n olt 
tyytyväinen niin oleskeluunsa kum saa 
vutuksiinsa Suomessa. 

Huoltokoulutuskeskus, 
monipuolinen huollon 
kouluttaja 

Huoltokoulutuskeskus on sotilasope 
tuslaitos ja samalla Hämeen Rykmentin 
joukkoyksikkö, joka koulu~taa '!'aa., 
meri- ja ilmavoimien sekä raJavart1ola1 
toksen varusmiehiä ja kantahenkilö 
kuntaa eriasteisiin huollon johtajatehtil 
viin. 

Se antaa myös varusmiehille taistel/ 
jan peruskoulutusta sekä puolustusvo, 
mien moottoriajoneuvokuljettajakoulu 
tusta ja kouluttaa reserviläisiä kenuus 
harjoituksissa. Joukkoyksikössä koulu 
tetaan myös siviilihenkilökuntaa puo 
lustusvoimien huollon tehtäviin ja ti.:h 
dään huoltoa koskevaa tutkimus , kt 
hittämis- ja ohjesääntötyötä. 

Huoltokoulutuskeskukseen kuuluu 

'~ 1 



kolme koulua: Huoltokoulu, Lääkintä
koulu ja Moottorikoulu. Näiden lisäksi 
k~skukseen kuuluu Kuljetuskomppa
ma. 

Koulut antavat omien huoltolajiensa 
johtajakoulutusta sekä sodan että rau
han ajan tehtäviin, niin asevelvollisille 
kuin kantahenkilökunnallekin. Samalla 
ne osallistuvat oman huoltolajinsa tut
kimus-, kehittämis- ja ohjesääntötyö
hön. 

Huoltokoulutuskeskuksen eri koulut 
kouluttavat kantahenkilökuntaa alkaen 
toimiupseerien uuden koulutusjärjes-

telmän mukaisesta peruskurssista kai
kissa kolmessa koulussa päätyen Huol
tokoulussa järjestettävään upseerien 
huoltoesiupseerikurssiin. 

Huoltokoulutuskeskuksen Kuljetus
komppania 
- kouluttaa varusmiehet kykeneviksi 

toimimaan koulutushaaransa mukai
sissa tehtävissä, 

- antaa kaikille varusmiehille taisteli
jan peruskoulutuksen, 

- antaa varusmiehille sotilaskuljetta
jan koulutuksen järjestämällä auto
koulun lisäksi mm. pyörätraktori-, 

Huoltotilanteen esittely Huoltokoulutuskeskuksessa 
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lumiajoneuvo- ja tela-ajoneuvokurs
seja ja 

- suorittaa varuskunnalliset kuljetus
tehtävät. 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona -
urheilijat tiedustelijoiksi 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona kou
luttaa päätehtävänsä mukaisesti kanta
henkilökuntaa tiedustelukouluttajan ja 
liikuntakasvatusupseerin tehtäviin, va
rusmiehiä tiedusteluryhmän johtajiksi 
ja varajohtajiksi sekä jalkaväen reservi
läisiä niin johtaja- kuin miehistötehtä
viin. Painopiste on varusmiesten ja re
serviläisten kouluttamisessa. 

Urheilukoulutoiminnalla tuetaan so
tilaskoulutuksen ohella maamme edus
tusurheilua järjestämällä lahjakkaiden 
nuorten urheilijain lajikohtainen ja 
suunnitelmallinen ohjattu valmentautu
minen. 

Varusmiesten niin sotilas- kuin ur
heilukoulutuskin toteutetaan kahdessa 
perusyksikössä ja kurssiosastossa pa
taljoonan komentajan ja yksiköiden 
päälliköiden sekä kurssin johtajien joh
dolla. 

Yksiköistä, 1. Eskadroona kouluttaa 
pääasiassa talvilajien urheilijoita, 2. Es
kadroona keskittyy kesälajien urheili
joiden kouluttamiseen ja Kertausharjoi
tuseskadroona suunnittelee ja valmiste
lee kertausharjoitukset. Kurssiosasto 
vastaa kantahenkilökunnan kurssien ja 
reserviupseerikurssin tiedustelulinjan 
koulutuksesta. 

Syksyllä 1987 tarkistettu koulutus
ohjelma on antanut positiivista tuotos
ta myös urheilussa. Ratsuväen Urheilu
koulun kasvatit ovat yltäneet hyviin 
suorituksiin niin kansallisella kuin kan
sainväliselläkin tasolla. Vuoden 1988 

kesäolympialaisiin Soulissa osullistu1 
vat pataljoonasta yliluutnantti Jouni 
Vainio pistooliammuntaan, vääpt"li 
Matti Nummela haulikkoammuntaan 1u 
oppilas Juha Ahokas painiin. Niliden 
lisäksi kisajoukkueeseen kuuluivat yli 
vääpeli Ari Lähdesmäki ampujien h1, 
rojana ja kisojen jälkeen palvelukse1.•n 
astunut keihäänheittäjä Kimmo Kinnu 
neo. Mittava saavutus yhdelle joukko 
osastolle ja sen joukkoyksikölle! 

Työ nuorisomme ja reservimme kou 
luttamiseksi jatkuu ratsuväen arvok 
kaista perinteistä tukevasti kiinni pitäen 
ja .. ~~itä edelleen kehittäen HAKKAA 
PAALLE -hengessä. 

Ari Suhonen voittaa CISM:n mcNlnruu 
den 800 m:n juoksussa vuonnn 1987. 

1 \ 



Olosuhteet paranevat 

Hämeen Rykmentin koulutusolosuhtei
den parantaminen on edelleen jatkunut. 
Organisaatiouudistuksen mukanaan 
tuoman toiminnan rationalisoinnin li
säksi myös koulutuksen fyysiset edelly
tykset edistyvät koko ajan. Hennalan 
kasarmialueen saneeraustyöt jatkuvat. 
Nyt on vuorossa Hämeen Ratsujääkäri
pataljoonan kasarmi, joka valmistuu 
osittain vuoden 1989 alkupuolella. 

Hälvälän harjoitusalue on saanut uu
den ilmeen. Kouluampumaradat, niin 
kivääri- kuin pistooliradatkin ovat saa
neet uudet taulu- ja näyttölaitteistot. 
300 m:n kiväärirata edustaa taulu- ja 
tulostuslaitteistoltaan tämän hetken 
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kansainvälistä huipputasoa ja se on 
osoittautunut toimivaksi ja edulliseksi 
myös varusmiesten ja ampumakoulu
tuksessa. Pistooliradalla on uudet, am
munnan Euroopanmestaruuskilpailui
hin vuonna 1988 valmistetut pneumaat
tiset taululaitteet. Ampumahiihtoradan 
ja leirialueen päätien päällystäminen on 
mahdollistanut ampumahiihtäjien en
tistä paremman kesäharjoittelun. 

Hämeen Rykmentti, eräs puolustus
voimiemme monipuolisimmista jouk
ko-osastoista kouluttaa kaikkia puolus
tusvoimien henkilöstöryhmiä tieduste
lun, huollon, esikuntapalvelun, henki
löstöhallinnon ja sotilasmusiikin aloil
la. 

KAARTIN PATALJOONA 

Esittelyjaksolla on Kaartin Pataljoonas
sa tapahtunut merkittäviä muutoksia 
koulutuksessa, organisaatiossa ja ka
lustossa. Koulutuksen painopistettä on 
siirretty 1.3.1988 hyväksytyissä uusi
tuissa koulutussuunnitelmissa asutus
keskustaistelun harjoittamiseen. 

Organisaatiota ei sinänsä ole muutet
tu, mutta majoitusoloista johtuva mies
määrän supistaminen aiheutti uudel
leenjärjestelyjä 1/88 saapumiserän pal
velukseenastumiseen liittyen. 

Merkittävä tapahtuma vuonna 1987 
oli Kaartin Pataljoonan 175-vuotispäi
vät 18.9.1987. Sitä vietettiin perinteisin 
sotilaallisin juhlamenoin sekä huomat
tavaksi kunnianosoitukseksi katsotta
valla juhlavastaanotolla Helsingin kau
pungintalolla. Sotilasläänin komentaja, 
kenraaliluutnantti Keijo Tuominen piti 
paraatitilaisuudessa puheen, missä hän 
korosti pataljoonan roolia Helsingissä, 
erityisesti alueellamme olevien esikun
tien ja laitosten tukijana, samoinkuin 
pataljoonan näkyvää osuutta vartio- ja 
kunniakomppaniatehtävissä. Merkittä
vinä kenraaliluutnantti Tuominen piti 
myös pataljoonan saavutuksia koulu
tussektorilla ja kiitti pataljoonaa sen 
yritteliäästä ja hyvästä hengestä. 

Juhlavuotenaan Kaartin Pataljoona 
on osallistunut lukuisiin kansainvälisiin 
vierailujärjestelyihin asettamalla kun
niakomppanian mm. Jordanian kunin-

Pataljoonan komentaja everstiluutnantti 
Tapio Skog. · 

gas Husseinin, Yhdysvaltain president 
ti Reaganin ja Intian presidentti Venka 
taranan vierailuihin. 

Mieluisana kunnianosoituksena 
Kaartin Pataljoona otti vastaan Jalkavä
kisäätiön mitalin vuosipäivänään 
18.9.1988. 

Kaartin Pataljoonan koulutusta on 
uudistettu 1.3.1988 käyttöön hyväksy 
tyllä koulutusohjelmalla siten, että asu
tuskeskustaistelun kouluttaminen ko 
rostuu normaalin jalkaväkikoulutusai
heiden joukosta. 

Vuoden 1988 aikana koulutus käyn 
nistettiin niin, että 1/88 saapumiscrän 
kotiutuvat kaartilaiset olivat jo saan<.'l!I 
melko kattavan annoksen uudentyypis 
tä koulutusta. Koulutuksessa painottu 
vat pioneeritaidot sekä asutuskeskuk 
sessa ominaiset taistelu- ja liikkumis· 
tekniikka sekä toiminta pienryhmissä. 



Asutuskeskustaistelijat Jussarössa. 

Koulutuksen huipentumana oli elo
kuussa 1988 Jussarön linnakesaarella 
Järjestetty ensimmäinen asutuskeskus
taisteluleiri. Se vaati kosolti kekseliäi
syyttäja uuden soveltamiskykyä-mut
ta oli toisaalta antoisaa koulutustoimin
nan kehittämistyötä. 

Maavoimien vuosikymmenen ai
heuttama muutos Kaartin Pataljoonassa 
on kaluston uudistuminen. Kaartin Pa
taljoonassa on vuosina 1987-1988 otet
tu käyttöön uutta kalustoa, josta voi
daan mainita muun muassa uudet tark
kuuskiväärit, pimeäkiikarit sekä koti
maiset panssaroidut miehistönkulje
tusajoneuvot - PASIT. 

Asutuskeskustaistelukoulutuksen 
aloittamisen lisäksi on koulutettava 
henkilökunta ja varusmiehiä uudella 
kalustolla. Runsaasti on panostettu ras
kaan kertasingon ja miehistönkulje
tusajoneuvojen kouluttamiseen. Kesä!-
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lä 1988 Kaartin Pataljoona aloitti varus
mieskoulutuksen panssaroiduin mie
histönkuljetusajoneuvoin. 

Uusi kalusto ja uudet koulutusteemat 
eivät muuta sitä tosiasiaa, että Kaartin 
Pataljoona jalkaväen joukko-osastona 
kouluttaa jalkaväen reserviä. Jalkaväen 
taisteluympäristö, metsä tai taajama, on 
tuttu toimintaympäristö Kaartin Patal
joonasta kotiutuville. 

Uusien teemojen lisäksi Kaartin Pa
taljoona osallistui tavanomaiseen leiri
ja sotaharjoitustoimintaan. ESSI:n jal
kaväkileirillä panssarintorjuntajoukku
eemme olivat perinteiseen tapaan soti
lasläänin parhaita. 

Harjoituksista mittavin oli RAN
NIKK0-88 harjoitus. Siihen Kaartin 
Pataljoona otti osaa kouluttamalla hel
sinkiläisistä reserviläisistä kootun tor
juntapataljoonan. Reserviläiset osoit
tautuivat jälleen kerran vankaksi maan
puolustusjoukoksi, josta keltaisena 
hyökänneillä varusmiesjoukoilla oli 
kunnon vastus. 

Myös sotilasläänin komentaja ken
raaliluutnantti Erkki Rannikko seurasi 
kertausharjoitusta. Lisäksi hän tutustui 
Kaartin Pataljoonaan touko-kesäkuussa 
1988. 

Perinnetoiminta on jatkunut vilkkaa
na. EritY.~ses~~ on mainittava yhteistoi
minta ASSA-rykmentin veteraanien 
kanssa, j~ka .~n huipentunut osallistu
miseen ASSA-rykmentin muistojuhla
tilaisuuksiin talvisodan alkamis- ja 
päättymispäivinä. Syksyllä 1988 hel
sinkiläisiä Mannerheim-ristin ritareita 
vieraili Kaartin Pataljoonassa. 

Syksyllä 1987 otti pataljoonaupsee
rin tehtävät vastaan majuri Reijo Vainio 
palattuaan YK-tehtävistä. 

Kuluneena jaksona Kaartin Pataljoo
nan työtä ovat leimanneet uudistuva 
koulutus ja kalusto. Seremonialliset 
tehtävät ovat jatkuneet perinteiseen ta
paan. 

16 

Mannerheim-ristin ritareita vierailulla pataljoonassa syksyllä 1988. 

17 Jalkaväen vuosikirja 1989 '57 



KARJALAN JÄÄKÄRIPA T ALJOONA 

Karjalan Jääkäripataljoona on jatkanut 
tehtäviensä täyttämistä maakunnallise
na jalkaväkijoukko-osastona. Koulu
tustavoitteet on katsauskautena saavu
tettu edelleen varsin hyvin. Myös kou
lutusolosuhteiden parantamiseen on 
pyritty paneutumaan mahdollisuuksien 
mukaan, vaikka kaikkea toivottua ja 
suunniteltua ei ole pystyttykään teke
mään. 

Karjalan Jääkäripataljoonan komen
tajana toimi everstiluutnantti Ilkka ll
mola 22.4.1988 saakka, jolloin tehtävät 
otti vastaan majuri Kari Teroheimo. 
Nykyinen komentaja everstiluutnantti 
Ilkka Hollo otti tehtävät vastaan 
26.8.1988. 

Koulutusta on jatkettu entisellä or
ganisaatiolla, vaikka saapumiserien 
vahvuudet ovatkin koko ajan hieman 
nousseet ollen nyt noin 400. Vuosittain 
on pidetty normaaliin tapaan vähintään 
kolme suurempaa ja monta pienempää 
taisteluharjoitusta. Pohjois-Karjalan 
Patteristo ja Karjalan Lennosto ovat 
myös olleet mukana useissa taisteluhar
joituksissa. V akiosuunnitelman mukai
sia pataljoonan ampumaleirejä on pi
detty vuosittain kolme, minkä lisäksi 
on ollut useita koulutushaarakohtaisia 
leirejä. 

Ehkä merkittävin yksittäinen koulu
tustapahtuma oli huhtikuussa -88 tai-
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Pataljoonan komentaja everstiluutnantti 
Ilkka Hollo. 

visotaharjoitus ''Tuisku", johon KarJP 
osallistui 7.-16.4. yli tuhannen miehen 
vahvuisena. 

Valtakunnallisissa koulutuksellisissa 
kilpailuissa menestystä on ollut mm. 
kesän -87 pst- ja krh-leireillä, joissa 
saavutettiin 1-3 sijoja. 

Reserviläisten kertausharjoitukset 
muodostavat todella merkittävän osan 
KarJP:n koulutuksesta. Niinpä useita 
kertausharjoituksia on jouduttu sovitta
maan samanaikaisiksi varsinkin koulut
tajahenkilöstön tarkoituksenmukaisen 
käytön sekö kovapanosammunta- ja 
taisteluharjoitusvaiheen tehokkaan lä
piviennin takia. Samoin perustein on 
reserviläisharjoituksia ja leirejä liitetty 
yhteen varusmiesharjoitusten kanssa. 
Ilman näitä järjestelyjä mittavia koulu
tusvelvoitteita ei olisi kyetty täyttä
mään. 

Koulutusolosuhteita ja -mahdolli
suuksia on pyritty parantamaan käytet
tävissä olevien keinoin ja resurssein. 
Pääajoneuvokalustona ovat tällä het
kellä maasto- ja telakuorma-autot. Uu
siutunut vesistö- ja pst-kalusto mahdol
listavat osaltaan entistä motivoidum
man koulutuksen. 

Kesällä 1987 varuskunta-alueella 
saatiin valmiiksi linnoitusrata tarvik
keineen ja pst-rata Janter-maalilaittei
neen. Kesällä 1988 Kontiorantaan val
mistui uusi panostusrata mm. rautatei
neen ja erilaisine siltoineen sekä kaksi 
uudet vaatimukset täyttävää käsikra
naattien heittopaikkaa. 

Sotinpuron leirialueen varsinaisilla 
ampuma-alueilla päästiin vihdoin kehi
tyksessä hyvään alkuun. Tärkeimpinä 
1988 valmistuneina kohteina mainitta-

koon !innoitetut asemat puolustusmn 
muntoja varten, uudet pst-radat sckll 
kevyelle että raskaalle Janter-maaliluit 
teistolle, sinkojen kovien taistelulau 
kausten uudet ampumapaikat ja kaksi 
käsikranaattien heittopaikkaa tarvittu 
vine linnoitteineen. Myös alueen muus 
sa linnoittamisessa ja raivauksissa 
päästiin alkuun. 

Varuskunnallisten urheilupaikkojen 
olosuhteiden parantamiseen on varsin 
kin hiihdon osalta suuresti vaikuttanut 
KarJP:n, Kontiolahden kunnan ja Kon 
tiolahden Urheilijoiden hyvä yhteistoi 
minta. 

Kiinteistöjen osalta välttämättömät 
peruskorjaukset ovat toteutuneet vasta 
yhden kasarmirakennuksen osalta. Seu 
raavana olisi vuorossa keittiörakennus. 

Yhteistoiminta eri maanpuolustus 

Uusi vesistökalusto ja uudet ajoneuvot ovat saapumisestaan asti olleet h'lmkk111111111111 
koulutuskäytössä. 



järjestöjen ja yhteisöjen kanssa on ollut 
varsin kiinteää. Tiiveintä yhteistyö on 
ollut oman KarJP:n killan lisäksi JP 9:n 
killan ja Sotainvalidien Veljesliiton 
paikallisten osastojen ja piirien kanssa. 
Vierailukohteena Kontiolahden varus
kunta on ollut edelleen suosittu. 

Suurimmat näyttely- ja esittelyosas
tonsa KarJP on asettanut katsauskaute
na Savon Messuille Kuopioon 11.-
16.6.1987, Karjalan Messuille Joen
suuhun 2.-5.6.1988 ja Sotaveteraani
päiville 10.-12.6.1988. 

Jokaiseen sotilasvalapäivään on aina 
liittynyt myös kaluston ja toiminnan 
esittely. Kesän valat on perinteitä jatka
en pidetty kauempana maakunnassa. 
Niinpä kesän -87 vala oli Ilomatsissa 
ja kesällä -88 oltiin Tohmajärvellä. 

KarJP on ollut järjestämässä useita 
kilpailuja, joista mainittakoon Poliisien 
maastomestaruuskilpailut, Sotainvali
dien kesäkilpailut, Puolustusvoimien 
sotakoirien kesäkilpailut ja monet 3-so
tilasläänin mestaruuskilpailut. Lisäksi 
on avustettu lukuisia muita kilpailuja. 

KarJP on saavuttanut 3-sotilasläänin 
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mestaruuskilpailuissa yleismestaruudet 
hiihdossa ja ammunnassa sekä vuonna 
1987 että 1988. Sen sijaan puolustus
voimien mestaruuskilpailuissa menes
tys ei ole ollut aivan aiemman katsaus
kauden veroinen. Parhaina sijoituksina 
mainittakoon vuodelta 1987 varusmies
ten standardikiväärin 2. sija sekä henki
lökohtaisessa että joukkuekilpailussa. 
Vuonna 1988 saavutettiin 3. sija ja kil
pailtaessa Presidentti P E Svinhufvudin 
kiertopalkinnosta, samoin Presidentti 
Kyösti Kallion kiertopalkinnosta ja 
pronssia tuli myös varusmiesten stan
dardikiväärin joukkuekilpailussa. 

Karjalan Jääkäripataljoona jatkaa 
tehtäviensä suorittamista koetulla te
hokkuudellaan. Koulutusolosuhteita 
edelleen parantamalla ja sekä koulutta
jien että koulutettavien motivaatio säi
lyttämällä pyritään resurssien tehok
kaaseen käyttöön ja tulosten mahdolli
simman hyvinä pitämiseen. Suunnitel
mallisuudella pyritään ottamaan huo
mioon tulevaisuuden ehkä mukanaan 
tuomat muutokset ja uudet vaatimuk
set. 

KYMEN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Kymen Jääkäripataljoonan vuosien 
1987-88 toiminnan painopiste on ollut 
toimintavalmiuden ylläpidon ja kehittä
misen lisäksi varusmies-, kertaushar
joitus- ja henkilökunnan koulutuksessa. 

Kuluneen kaksivuotiskauden aikana 
on pataljoonaupseerin tehtävät luovu
tettu ja vastaanotettu kahdesti. Majuri 
Juhani leislahti luovutti tehtävät 
6.2.1987 majuri Pekka Rapilalle, joka 
puolestaan luovutti tehtävät majuri Ai
mo Kiukkaalle 20.5.1988. 

Jääkäreiden koulutusta on jatkettu 
perinteisessä jääkärihengessä. Kymen 
Jääkäripataljoonan Killan maanpuolus
tushenkeä edistävä toiminta on vahvis
tanut jäsenistön ja Kymen Jääkäri patal
joonassa palvelevien yhteenkuuluvai
suutta. Kilta on tukenut varusmieskou
lutusta merkittävästi kaksivuotiskau
den aikana. Se valittiin jo toistamiseen 
Vuoden Killaksi 1987 yli 70 maanpuo
lustuskillan joukosta. 

Ampumaratojen rakentaminen ja ke- . 
hittäminen jatkuu Lupin ampumarata
alueella. Koulutuskäyttöön saatiin 
19.8.1988 uusi Janter 96 liikemaalirata, 
joka asennettiin Lupinmäkeen. Maali
laitetta voidaan alueella käyttää sinkoa
seiden sisäpiippuammuntoihin. 

Koulutuksen kohokohtina ovat olleet 
kertausharjoitukset. Kymen Jääkäripa-

Pataljoonan komentaja everstiluutnantti 
Pekka Teljamo. 

taljoonassa järjestettiin 1987 pataljoo 
nan ja 1988 pataljoonan sekä prikaatin 
esikunnan, esikuntakomppanian, tie 
dustelukomppanian ja huoltokomppa
nian harjoitus. Jälkimmäinen harjoitus 
liittyi Kaakkois-Suomen Sotilasläänin 
"Kannus" -88 harjoitukseen. 

Mannerheim Ristin Ritarien maljan 
saa vuosittain haltuunsa se yksikkö, jo
ka parhaiten on menestynyt vuoden ui 
kana eri koulutuskilpailuissa. 2. Jääkil 
rikomppania voitti maljan haltuunsa se 
kä vuoden 1986 että 1987 koulutusun 
sioista. Vuosien 1986 ja 1987 Kymen 
Jääkäreiksi nimitettiin kapteeni Hari i 
Uusikangas ja majuri Erkki Rautamaa 

Kymen jääkärit ovat vaalinel!t sot, 
lasurheiluperinteitä menestymällä kil 
pailuissa. 1987 voitettiin sotiluskol 
miottelun puolustusvoimien joukkm 
mestaruus. Vuodesta 1988 muodostui 
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Ritarimaljan luovutus 2. jääkärikomppanialle. 

menestysvuosi Kymen Jääkäripataljoo
~an voittaessa sekä talvi- että kesäpar
t10mestaruuden puolustusvoimien mes
taruuskilpailuissa. 

Päätös monitahoisessa, pitkään val
mistellussa organisaatiotarkistuksessa 
tehtiin Kaakkois-Suomen Sotilasläänin 
ja Kymen Jääkäripataljoonan osalta 
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26.5.1988. Kymen Jääkäripataljoona 
liitetään Karjalan Prikaatiin ja siirre
tään Valkealaan 1.1.1990 lukien. 

Muutokset tulevat olemaan suuria, 
mutta niiden toteuttaminen otetaan teh
tävänä muiden tehtävien lailla. - Ky
men Jääkärit asettavat tavoitteensa 
edelleen korkealle. 

UUDENMAAN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Uudenmaan Jääkäripataljoona on 
omalta osaltaan vaalinut jääkärihenkeä 
ja -perinteitä pääkaupunkiseudun oma
na joukko-osastona. 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan ko
mentaja everstiluutnantti Pentti Airio 
otti komentajan tehtävät vastaan 
1.2.1988 everstiluutnantti Juhani 
Heinoselta, joka siirtyi uusiin tehtäviin 
Taistelukoululle. 

Lisääntynyt Pasi-kalusto on asetta
nut uusia vaatimuksia sekä kantahenki
lökunnalle että varusmiehille. Koulu
tuksessa on keskitytty Pasi-kuljettajien 
ja -johtajien koulutukseen. Pataljoona 
on jalkautunut polkupyöriltäänja siirty
nyt käyttämään kotimaista panssaroitua 
miehistönkuljetusvaunua. 

Varusmieskoulutusta annetaan vii
dessä perusyksikössä, jotka ovat 1. ja 
2. Jääkärikomppania, Kranaatinheitin
komppania, Huoltokomppania ja 
Aliupseerikoulu. Kadettikoulun Esi
kuntakomppanian lakkauttaminen ja 
sen kuljetusosaston tehtävien siirtymi
nen pataljoonan vastuulle kasvatti 
Huoltokomppanian varusmiesvahvuut
ta melkoisesti. Etelä-Suomen Sotilas
läänin moottorialiupseerien koulutus 
siirtyi Aliupseerikoululta Hämeenlin
naan. 

Pataljoonan komentaja everstiluutnantti 
Pentti Airio. 

Peruskoulutuskauden Jääkärileiri on 
jo nykyisen vakiintuneen tavan mukaan 
pidetty Etelä-Suomen alueella. Vala on 
vannottu eri puolella Helsingin kaupun 
kia, mutta myös Tikkurilassa ja Pukki 
lassa. 

Uudenmaan Jääkäripataljoonasta 
osallistui Puolustusvoimain pääsota 
harjoitukseen "Tuiskuun" yksi jääkäri 
komppania. Jääkärikomppanian Pasit 
)a muut ajoneuvot kuljetettiin Lappiin 
junakuljetuksella. Jääkärikomppanian 
taistelijat siirtyivät Kittilään Kuljetus
lentolaivueen kolmella Fokkerilla. 

"Rannikko 88" -harjoitukseen otti 
Uudenmaan Jääkäripataljoona osuu 
kahdella pataljoonalla. Varusmiespa 
taljoona liikkui jääkärien perinteiden 
mukaisesti polkupyörin, mutta rcsl.'1vi 



läisistä koottu jääkäripataljoona oli va
rustettu Pasi-kalustolla. 
. {!udenmaa_n Jääkäripataljoona jär
Jest!. Ups~~nen Ampumayhdistyksen 
seka ~tela-Suomen . Sotilasläänin ja 
Lounais-Suom~n _Sotilasläänin ampu
ma~estaruuskilpailut Santahaminassa 
~-~·säkuu_ss~ 1988. Lämmin ja kaunis 
saa suosi kilpailijoita. 

Peri!,lt~i~esti pataljoonan arkipäivää 
ovat :vanttaneet ulkomaiset ja kotimai
~et vierailut? joi~~n xht~r~essä on jär
jestetty useita naytoksia Ja esityksiä. 
Maanp~?l.us~uskurssien taistelunäytök
set kevai~m Ja syksyisin ovat totuttuun 
tapa3:n SUJuneet hyvin. Uutena piirteenä 
patalJoonan edustustehtäviin ovat il
mesty~eet erilai~ten sotilas- ja siviili
elokuvien tekemisen avustaminen. 

Uu?e~maan Jääkäripataljoonan kil
la~ toimmta on ollut vilkasta. Santaha
~~?~?. vanha sotilaskoti kunnostettiin 
Jaäkantaloksi, jossa vaalitaan jääkärei-
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d~n perinteitä. Jääkäritalon avajaiset 
~llvat ?9.8.1988 ja Uudenmaan Jääkä
npatalJoonan Kilta täytti 25 vuotta 
8.10.1988. 
. Uudenmaan Jääkäripataljoonajatkaa 
J~lka_väen ~aistelijoiden koulutusta pe
nnteisellä Jääkärihengellä. Uusi kalusto 
on tuon~t uu~ia haasteita, mutta niistä 
~m selvitty kivuttomasti. Jääkäripatal
JO~nan kasvanut tulivoima ja ennen 
kaikkea nopea liikkuvuus ovat tehneet 
Uudenmaan Jääkäripataljoonasta te
h<?kkaan taistelujoukon 90-luvun haas
teiden mukaisesti. 

OIMIUPSEERILIITTO RY 

l Jl JDENMAAN RAKUUNAPATALJOONA 

arkasteluajanjaksolla 1987-88 on 
aloitettu koulutus prikaati 90-kokoon-

anoissa. 
Telakuorma-autojen ja panssaroitu-

jen miehistönkuljetusajoneuvojen käyt
tö sopivat erinomaisesti rakuunoiden 
liikkuvaan perintöön ja veren juoksuun. 
Ikävää, harmaata junnaamista on kou
lutuksesta karsittu harjoituksiin lisätyil
lä "rakuunamausteilla". 

Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-
mentin alokkaille on edelleen annettu 
peruskoulutus Kuolemaneskadroonas
sa ja Karjalan Tykistörykmentin - Kar
jalan poikien - kuljettajat on koulutettu 
Kuljetuseskadroonassa. 

Rakuunakomentajan johdolla pidet-
tiin elokuussa -87 ja huhtikuussa -88 
taisteluharjoitukset Luumäen-Savitai
paleen ja Suomenniemen alueilla. Eri
tyisenä harjoittelun aiheena oli tela
kuorma-autoilla varustetun joukon liik
kuvuus vesistöjen rikkomalla alueella. 
Paluumarsseilla esittäydyttiin lemiläi
sille ja taipalsaarelaisille suorittamalla 
järjestynyt ohiajo. 

Rakuuna-aliupseerikoulun maan-
puolustusjuhlissa 1987 Imatralla ja 
1988 Ylämaalla esittämät taistelunäy
tökset ovat tuhatpäiselle yleisölle anta
neet vakuuttavan kuvan korkeasta kou
lutustasosta ja täsmällisyydestä. 

Rakuunoiden komentaja, everstiluut
nantti Heikki Kausto. 

Rakuunaperinne ja -nykypäivä ovat 
olleet näkyvästi esillä jalkauttamisen 40-
vuotisjuhlassa 3.2.1987 ja uudelleen pe
rustamisen 70-vuotisjuhlassa 29.1.1988. 

II/88 saapumiserän vala vannottiin 
29 .7. Lemillä kytki en juhla Lemin 300-
vuotisjuhlaan. 

Paraatikatselmuksen ja iltajuhlan li-
säksi Breitenfeldin 367. vuosipäivänä 
rakuunat juhlivat vesuri kädessä metsä
marssilla 50 upseerin ja toimiupseerin 
ja 400 varusmiehen voimalla. Metsä
marssi oli kädenojennus niille maan
omistajille, joiden mailla olemme har-
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Kuljetuspanssarivaunujen käyttö sopii erinomaisesti rakuunoiden liikkuvaan toimin
taan. 

joitelleet jo 67 vuotta. Metsämarssin 
tuotto lahjoitettiin sotainvalideille. 

Alkukesällä -88 puolustusministeri 
julkaisi päätöksen, jonka mukaan vuo
den 1990 alkuun mennessä rakuunat 
siirtyvät Mikkeliin, vankkaan jalka
väen ja jääkärien kaupunkiin. Vuosisa
taisen kaviouransa aikana rakuunat 
ovat tottuneet siirtymään. Mainittakoon 
vaikkapa nimet Wallhof, Breitenfeld, 
Narva, Pultava. Siirto Mikkeliin ei ole 
Breitenfeld eikä Pultava. Kieltämättä 
haikealta tuntuu lähtö Lappeenrannas
ta, joka yhtäjakoisesti on ollut jo 67 
vuotta rakuunoiden kaupunki. Ymmär
täen ne syyt, joilla siirtopäätös on tehty, 
rakuunat järkkymättömän suoraselkäi
sesti ja tulevaisuuteen uskoen ryhtyvät 
toteuttamaan saamaansa käskyä. 
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Rakuunoita on koko tarkastelujakson 
komentanut everstiluutnantti Heikki 
Kausto. 

Rakuunoiden sotilasurheilijoiden 
parhaimmat ja arvokkaimmat sijoituk
set katsauskaudella olivat: 

Puolustusvoimien ampumamesta-
ruuskilpailut 1987 
- Varusmiesten rk 10 x 10 ls joukkue

kilpailu 3. sija 
- Varusmiesten rk 3 x 5 ls joukkuekil-

pailu 2. sija 
- Parolan kilpi 2 sija 
Kaakkois-Suomen sotilasläänin ampu
mamestaruuskilpailut 1987 
- Alikersantti Ari Nurkka rk 10 + 10 

ls mestari 
- Rakuuna Jarmo Aho stdkiv 20 ls ma

kuu mestari 

- Vääpeli Timo Myllynen vapaapist 60 
ls mestari 

- KSSl:n ammunnan yleismestaruus ja 
varusmiesten yleismestaruus. 

- Ylivääpeli Ismo Lensu -87 ammun
nan SM-kilpailujen pienoispistooli 
30 x 30 ls 4. sija 

- Yliluutnantti Timo Viikko -88 MNM 
pohjoismaiden mestaruus ~puma
suunnistusviestissä sekä Joukkue
mestaruus 

- Kapteeni Jouni Lahti -88 laskuvarjo
hyppyjen SM-kilpailuissa mestaruus 
tarkkuushypyssä 

- Kapteeni Jouni Lahti ja vääpeli Oula 
Lahti -88 laskuvarjohyppyjen SM
kilpailuissa joukkuem~staruus . . . 

- Ylivääpeli Matti Huhtinen palk1ttun 
v. 1987 parhaan kouluttajan palkin
nolla ''Taistelijan patsaalla". Ylivääpeli Matti Huhtinen palkittiin 1987 

parhaan kouluttajan palkinnolla ''Taiste• 
Iijan patsaalla". 
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LASKUV ARJOJÄÄKÄRIKOULU 

Salpausselän harju Utin kohdalla on 
taas saanut imeä kahden laskuvarjo
kurssin hikeä hiekkaansa, kun näistä on 
harjoitettu tehtäviään taitavia laskuvar
johyppytaitoisia sissejä kuluneiden 
kahden vuoden aikana. 

Vuodet -87 ja -88 ovat kuluneet 
everstiluutnantti Tarmo Kauppilan joh
dossa. Yhteistoiminta Laskuvarjojää
kärikillan ja koulun perinnejoukko
osaston Erillinen Pataljoona 4:n eli Pää
majan kaukopartio-osastojen kanssa on 
ollut tiivistä. Koulu on tukenut Killan 
vuotuisen päätapahtuman, maastopäi
vien järjestelyjä Hyvinkäällä ja viimek
si Pohjois-Valkealassa. Lisäksi pie
nempiä tapahtumia on pidetty paikal
lisosastojen kanssa. Erillinen Pataljoo
na 4:n perinnepäiviä vietettiin kaksipäi
väisenä juhlana Ilomantsissa 18.-
19 .6.1988. Järjestelyistä kantoivat pää
vastuun ErP 4:n veteraanit Laskuvarjo
jääkärikillan ja Laskuvarjojääkärikou
lun tukiessa tapahtumaa. Järjestelytoi
mikunnan puheenjohtajana toimi 80-
vuotias Mannerheimristin ritari Onni 
Määttänen. 

Vuonna 1987 tuli käyttöön uusi kou
lutussuunnitelma. Sen myötä lopetet
tiin laskuvarjojääkäreiltä kranaatinhei-
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Koulun johtaja everstiluutnantti Tarmo 
Kauppila. 

tinkoulutus ja niinpä tuliylläköt tehdään 
vastaisuudessa miinojen, sinkojen ja 
käsiaseiden tulella. Kranaatinheitin
koulutuksesta säästyneellä ajalla voitiin 
tehostaa muuta sissikoulutusta. Ohjel
maan tuli mm. syksyn pelastautumis
harjoitus talviharjoituksen lisäksi. Erä
taitojen opettamisen merkitys on koettu 
erittäin tarpeelliseksi, koska nämä tai
dot ovat nykyisille ruuhka-Suomen 
nuorukaisille vieraita. 

Helikopterin käyttömahdollisuudet 
tehostuivat merkittävästi, kun koulussa 
kehitettiin turvallinen ja nopea järjes
telmä, jolla osasto voi laskeutua täydes
sä varustuksessa köysiä pitkin maahan. 
MI-8 helikopteriin kiinnitetään viisi 
köyttä, joista kaksi etuoveen ja kolme 
peräporttiin ja näillä saadaan kymme-

nen hengen iskuosasto maahan noin 15 
sekunnissa. Laskeutumiskorkeus on 
enintään 40 metriä ja lähes mikä tahan
sa paikka, myös metsä, kelpaa maahan
laskupaikaksi. 

Laskuvarjokalustossa on tapahtunut 
pieniä muutoksia. Joukkojenpudotus
varjon valjaat ovat vaihtuneet keskus
lukkovaljaasta 3-lukkoisiin valjaisiin, 
mikä on aiheuttanut myös pikku tarkis
tuksia koulutukseen. Koululle on han
kittu myös sotilaskäyttöön tarkoitettuja 
liitovarjoja. Erikoisjoukot ulkomailla 
saavat koulutusta juuri näiden varjojen 
käyttöön. Tällä kalustolla pystytään 
hyppäämään usean kilometrin korkeu
desta aseen ja rinkan kanssa ja tulemaan 
maahan suoraan kohteelle tai sen välit
tömään läheisyyteen. Varjo voidaan 
avata heti ja liitää kauas uloshyppypai
kasta tai pudota vapaasti ja avata vasta 
noin kilometrin korkeudessa. 

Pelastautumisharjoitukset pidettiin 
helmikuun pakkasissa Utsjoen itäisessä 
kiveliössä vuonna -87 ja Olkovaaran 
kupeella Enontekiössä -88. Näissä har
joituksissa opetustarkoituksena on tulla 
toimeen puuttomalla tunturialueella il
man telttaa ja kaminaa lumimajoitteissa 
yöpyen sekä hankkia osa ruuasta luon
nosta. Alkuvuosien epäluulot paikallis
ten ammattimaisten riekonpyytäjien ja 
poromiesten kanssa ovat viimeinkin 
hälvenneet ja mahdumme hyvin toi
siamme häiritsemättä samaan kairaan. 
Riekonpyytäjiä on kutsuttu opettamaan 
ansapyyntiä ja näin varusmiehet ovat 
saaneet parhaan mahdollisen opin tällä
kin alalla. 

Koulutus huipentui loppuharjoituk
siin vuonna -87 Pyhätunturin ympäris
tössä ja vuonna -88 Ylä-Kainuussa. 
Opetustarkoituksena oli sissitoiminta 
vaikeissa oloissa takaa-ajettuna. Vauh
dista pitivät huolta Jääkäriprikaatin sis
sit ja Pohjan Prikaatista koottu vastasis
siosasto sekä Kainuun Rajavartioston 

sissit. Valtakunnallisista huqoitu~ ,1,111 
osallistuttiin Rannikko 88 huqoil u~ 
seen, jossa laskuvarjojlHlkllripm tmt h 
kivät tekosiaan, tällä kertaa usutuk ,~ 11 

ja viljelysaukeiden keskellil. 

Laskuvarjojääkärikoulun henkilö 
kunnasta koottu joukkue voitti mesta 
ruuden Pohjoismaisissa sotilaslasku 
varjohyppykilpailuissa vuonna -88 
Ruotsissa ja sijoittui toiseksi Tanskassa 
vuonna -87. Samojen kilpailujen henki 
lökohtaisissa kilpailuissa v. -87 yliv 
Olavi Kilpinen voitti mestaruuden ja 
88 ltn Jarmo Laamanen sijoittui hopea! 
le. 

Vääpeli Jorma Laukkanen edusti 
Suomea Pohjoismaisissa ampumasuun 
nistusmestaruuskilpailuissa. Parhaut 
saavutukset Puolustusvoimien mesta 
ruuskilpailuissa -88 olivat teknkapt Jor, 
ma Korhosen pronssi isopistoolium 
munnassaja kapt Pekka Hakalan hopea 
yli 45-vuotiaitten suunnistuksessa. 

Laskuvarjojääkärit voivat kutsou 
luottavaisesti tulevaisuuteen. Koulu 
tuksen ulkoiset puitteet ovat hyvät lll 
laskuvarjojääkärikoulutus kiinnostuu 
edelleen reippaita nuorukaisia. 
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RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONA 

Rannikkojääkäripataljoona on vuosina 
1987-88 kouluttanut päätehtävänsä 
mukaisesti rannikon jalkaväkijoukkoi
hin joukkueen- ja ryhmänjohtajia sekä 
venemiehiä ja muita erikoismiehiä. 
Koulutuksen painopiste on ollut rannik
kojääkärikomppanian henkilöstön teh
tävissä ja yksikön toiminnassa. Kerto
muskauden aikana koulutusjärjestelyt 
sekä tiivis yhteistoiminta rannikkoty
kistö- ja rannikon jalkaväkijoukko
osastojen sekä merivoimien kanssa 
ovat tuottaneet syksyyn 1988 saakka 
hyvän tuloksen. 

Pataljoona on ollut näkyvästi esillä 
toimiessaan erilaisten vierailujen ja ta
pahtumien isäntänä. Lisäksi on osallis
tuttu perinteisesti Meri Kutsuu/ Navigo 
-näyttelyyn Turussa ja Erämessuihin 
Riihimäellä. Tuhannet pataljoonan vie
raat ja muualle sen toimintaan tutustu
neet ovat vakuuttuneet siitä, että Upin
niemessä on koulutettu taitavia ja 
maanpuolustushenkisiä rannikkojääkä
reitä. 

Pataljoonan talvikoulutus on nivel
letty muun jalkaväen koulutusjärjeste
lyihin. Pataljoona on osallistunut me
nestyksellisesti sotilasläänin jalkaväki
leireihin. Lisäksi on harjoitettu talvisen 
saariston vaatimia taistelu-, sissi- ja tie
dustelutaitoja. 

Ase- ja ampumakoulutuksessa on jo-

Pataljoonan komentaja everstiluutnantti 
Martti Kuivata. 

kaisella rannikkojääkärijohtajalle ope
tettu kaikkien jalkaväen keveiden ja 
raskaiden aseiden lisäksi linnakkeiden 
ilmatorjuntatykkien käsittelytaito ja 
suora-ammunta rannikkotykeillä. Am 
pumakoulutukseen liittyen on uusittu 
koulutusohje jalkaväkiaseiden ja 23 
itlcn ammunnoista pataljoonan aluksis 
ta. Rannikkojääkärikomppanian iskuo 
sastohyökkäysharjoitukset on liitetty 
Suomenlahden alueen rannikkotykistö
joukko-osastojen leireihin ja ampuma 
harjoituksiin. Harjoituksissa on ranni 
kolla toimivien joukkojen yhteistoi 
minnassa päästy rutiinitasolle. Laajem 
mat sissi- ja tiedusteluharjoitukset ovat 
olleet osa merivoimien tukeutumis ja 
yhteistoimintaharjoituksia. 

Kouluttajakoulutukseen liittyen ovat 
kokelaat ja ryhmänjohtajat kouluttaneet 
merivoimien varusmiehilk jalkavliki 
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taistelijan taitoja. Lisäksi on annettu ve
sistökoulutusta Uudenmaan Prikaatin, 
Uudenmaan ja Kymen Jääkäripataljoo
nan ja Rannikkotykistökoulun harjoi
tusjoukoille sekä sissikoulutusta ran
nikkotykistöjoukko-osastojen varus
miehille. 

Rannikko 88 -harjoitukseen osallis
tui Rannikkojääkäripataljoona aluksi 
keltaisella puolella meri jalka väkenä se
kä loppuvaiheessa sinisellä puolella 
harjoituksen johdon tehokkaana reser
vinä saaden toiminnastaan varauksetto
man kiitoksen. 

Katsauskauden aikana on pataljoo
nassa koulutettu kertausharjoituksissa 
mm. perustamiskeskus, pataljoona, 
kaksi rannikkojääkärikomppaniaa sekä 
prikaatin esikunta ja esikuntakomppa
nia. 

Hyvällä merenkulku- ja viestiväli
neistöllä varustettu huoltouisko on otet-
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tu käyttöön v. 1987 ja keväällä 1988 
saatiin loppuun.käytettyjen Manu ka
noottien tilalle 15 Manu Il kanoottia. 

Helmikuun alussa 1988 aloitti patal
joonan 28 vuotisen historian 13. ko
mentaja toimikautensa everstiluutnantti 
Juha Engströmin luovuttaessa komen
tajuuden everstiluutnantti Martti Kui
valalle. Samalla siirtyi majuri Seppo 
Suontausta Rannikkojääkärikoulun 
johtajan tehtävästä pataljoonaupseerik
si. Pataljoonaupseerin tehtävään siirtyi 
1.9.1988 majuri Eero Sirola edeltäjänsä 
siirtyessä Porin Prikaatiin koulutustoi
miston päälliköksi. 

Kesäkuun 27. päivänä teki puolus
tusministeri pataljoonan henkilökun
nan ja satojen kovaan koulutukseen ha
luavien nuorten miesten sekä lukuisien 
pataljoonan tukijärjestöjen ja ystävien 
pettymykseksi päätöksen pataljoonan 
liittämisestä 1.1.1990 Uudenmaan Pri-

17 

kaatiin. Käytännössä liittäminen mer
kitsee koulutustehtävänja vesistökalus
ton siirtymistä Uudenmaan Prikaatiin. 

Ylimenokauden tärkeimmät tehtävät 
ovat rannikkojääkärikomppanian tais
teluohjeen ja 1990 alkaen toteutettavien 
koulutussuunnitelmien laatiminen sekä 
Uudenmaan Prikaatin henkilöstön tak-

18 Jalkaväen vuosikirja 1989 

tillinen, taisteluteknillinen Jll llll't,·11~ ui 
ku- sekä kouluttajakoulutus. 

Onnistuneilla ylimenokauckn toi 
menpiteillä luodaan edellytyksc-t 11111 

nikkojalkaväen koulutukselle , ·ku 
Rannikkojääkärikillan vireälle tomun 
nalle myös tulevina vuosikymmenmu 
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RESERVIUPSEERIKOULU 

Reserviupseerikoulu on sotilasopetus
laitos, joka on kouluttanut Suomen re
servinupseeriston pääosan, yli 135 000 
upseeria. Koulu on toiminut Haminassa 
vuodesta 1920 alkaen pl sotien aika, 
jolloin koulutus tapahtui Niinisalossa. 

Koulun johtajana toimii eversti Pek
ka Mustonen ja apulaisjohtajana evers
tiluutnantti Pentti Järviö. Koulutusta 
annetaan jalkaväen, kenttätykistön, il
matorjuntatykistön, pioneerien ja vies
tin tuleville reservin upseereille. Jalka
väkilinjalla, jonka johtajana toimii 
everstiluutnantti Pentti J Virtanen, kou
lutetaan oppilaita kahdessa kivääri yksi
kössä, sissi- ja tiedustelukoulutusta an
tavassa yksikössä sekä kranaatinheitin
ja panssarintorjuntayksiköissä. 

Vuosina 1987-1988 Reserviupseeri
koulussa on toimeenpantu kurssit 183-
189 viimeisen valmistuessa v. 1989 
puolella. Yhteensä näillä kursseilla on 
koulutettu yli 5000 upseerioppilasta, 
joista jalkaväkilinjalla lähes 3000 up
seerioppilasta. 

Kurssilla 185 aloitettiin jääkäripri
kaati 90-organisaation mukainen kou
lutus, joka toteutettiin v. 1986 hyväk
syttyä koulutussuunnitelmaa organi
saatiomuutoksen edellyttämällä tavalla 
soveltaen. Saatujen kokemusten poh
jalta on uusi, tarkistettu koulutussuun
nitelma työn alla. 
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RUK:n johtaja eversti Pekka Mustonen. 

. ~anssarintorjuntaoh j usjoukkueen joh
taJ1en koulutus aloitettiin kurssilla 187 
(26.2.-2.6.1988). Koulutuskalustona 
ovat käytössä panssarintorjuntaohjukset 
-82 ja -83. 

Reserviupseerikoulu ei ole osallistu
nut valtakunnallisiin tai sotilasläänin 
sota- ja taisteluharjoituksiin. Sen sijaan 
jokaisella kurssilla on pidetty kaksi 
omaa taisteluharjoitusta. Ensimmäisen 
harjoituksen aiheena on perinteisesti ol
lut puolustustaisteluja toisen, ns. "lop
pusodan", aiheena hyökkäystaistelu. 
Kunkin kurssin huipentumana on ollut 
kaksiviikkoinen Pahkajärven ampuma
leiri, jolle osallistuvat kaikki koulun 
yksiköt pl llmatorjuntapatteri, joka 
osallistuu valtakunnalliselle ilmator
junta-ampumaleirille Lohtajalla. 

Kurssilla 187 aloitettiin Reserviupseerikoulussa pst-ohjusjoukkueen johtajien koulu
tus. 

Taisteluharjoituksissa on pystytty 
kouluttamaan eri aselajien ja koulutus
haarojen välistä johtajien yhteistoimin
taa jääkärikomppanian ja -pataljoonan 
sekä niitä tukevien joukkojen puitteis
sa. Harjoituksiin on osallistunut koulun 
omien yksiköiden lisäksi osia Kymen 
Jääkäripataljoonasta ja muistakin 
Kaakkois-Suomen Sotilasläänin jouk
ko-osastoista. 

Tärkeä osa reserviupseerikoulutusta 
on oppilaskuntatoiminta. Oppilaskunta 
on järjestänyt kurssijuhlien lisäksi pe
rinteiset Isoympyrän viestit ja moni
naista harrastus- ja sosiaalitoimintaa. 
Kaikki lomakuljetukset ovat niinikään 
olleet oppilaskunnan järjestämiä. 

Upseerioppilaiden ohella on Reser
viupseerikoulu yhä enemmän koulutta-

nut myös reserviläisiä. Vuosittain kou 
lu pitää noin 10 erilaista kertausharjoi 
tusta. 

Koulutusolosuhteet parantuivat huo 
mattavasti v. 1987. Alkuvuodesta sau 
tiin varuskunnan ja Reserviupseerikou 
luo käyttöön useiden satojen hehtaarien 
yhtenäinen harjoitusalue sekä varus 
kunnan lähiharjoitusalueita yhdistävä 
maa-alue. Maanhankinta jatkuu edel
leen. Kesällä 1987 valmistui Haminun 
kaupungille ajanmukainen liikuntuhul 
Ii, josta Reserviupseerikoulu on suunul 
tarvitsemansa määrän tilaa ja vuoroja 

Jokaisella kurssilla on järjeslt'IIY 
koulutussuunnitelmaan sisältyvät 111 

heilukilpailut ja liikuntatilaisuudel K u 
ninkuustapahtumana on ollut JX'rinti:-1 
sesti Kirkko järven marssi, jota ovut hui 



linneet jalkaväkilinja, erityisesti sissi
ja tiedustelukoulutusta antavan 3. 
Komppanian joukkueet. 

Koulu on osallistunut sotilasläänin ja 
puolustusvoimien kilpailuihin sekä ol
lut yhdessä Kymen Jääkäripataljoonan 
kanssa vastuussa puolustusvoimien so
takoirien kesämestaruuskilpailujen jär
jestämisestä Haminassa kesällä 1987. 

Haminan varuskunnan harjoitusalue
hankinnoista syntyneen kohun yhtey
dessä tuli esille Reserviupseerikoulun 
siirto muualle. Maa-alueostojen käyn
nistyttyä tarvittavassa laajuudessa väis
tyi myös siirtouhka puolustusministerin 
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ilmoittaessa maaliskuussa 1987 ettei 
Reserviupseerikoulua siirretä Hami
nasta. 

Reserviupseerikoulu on osa suoma
laista yhteiskuntaa. Haminan kasar
meilla ja ympäristön metsissä on toistu
vasti syntynyt kuulu RUK-henki. Tämä 
henki on todellinen ja elävä, se tulee 
hyvin esille aiempien kurssien kokoon
tuessa Haminassa. Henki syntyy ja elää 
ilman sodan kokemuksiakin, siitä on 
todisteena kahden ensimmäisen sodan
jälkeisen kurssin kokoontuminen run
saslukuisena vanhoille ympyröilleen 
syyskuussa 1988. 

SOTAKORKEAKOULU 

Sotakorkeakoulu on toiminut katsaus
kauden 1.9.1985 voimaanastuneen or
ganisaatiouudistuksensa mukaisesti. 
Erityisesti tutkimustoiminta on jäsenty
nyt uudessa organisaatiossa kokonai
suudeksi. Yleisesikuntaupseerikurssien 
opetusmenetelmiin on kiinnitetty voi
makasta huomiota mm. lisäämällä 
maastoharjoituksia tavallisiinkin kart
taharjoituksiin, kehittämällä harjoitus
ten sisältöä oppilaiden toimeenpanoky
kyä, päätöksentekovalmiutta ja käskyn
antotaitoa entistä enemmän lisääviksi. 
Muuttuvan kriisin ja sodan kuvan mu
kaisesti on kehitetty myös strategian 
opetusta. 

Tietojenkäsittelyn koulutusta on 
merkittävästi lisätty yleistenkin opinto
suuntien opetussuunnitelmissa. ATK:ta 
käytetään esikuntatyöskentelyn apuvä
lineenä kaikissa johtamis- sekä esikun
ta- ja viestiharjoituksissa. Niinikään so
tapelien pelitoiminta on tehostunut 
huomattavasti uusien sotapelisovellus
ten käyttöönoton myötä. Johtamisopin 
ja tutkijakoulutuksen merkitystä on 
painotettu nimittämällä molempiin op
piaineisiin omat opettajansa. 

Sotakorkeakoulun johtaja kenraali
majuri Matti V anonen siirtyi reserviin 
täysin palvelleena 30.6.1988. Samana 

Korkeakoulun johtaja kenraalimajuri 
Antero Karvinen. 

päivänä johtajan tehtävät otti vastaan 
kenraalimajuri Antero Karvinen, joka 
aiemminkin on palvellut SKK:ssa mm. 
taktiikan ja strategian opettajana. 

Syyskuun alussa 1988 siirtyi Pääesi 
kuntaan harvinaisen pitkän päivätyön, 
yhteensä yli 11 vuoden ajan, SKK:ssa 
taktiikan opettajana, maasotalinjan joh 
tajana, koulun apulaisjohtajana ja 
yleisesikuntaupseerikurssien johtajana 
toiminut eversti Jaakko Aatolainen. 
Hänen seuraajakseen tuli eversti Raimo 
Jokinen Porin Prikaatin komentajan 
tehtävistä. 

Vuonna 1985 saivat diplominsu 
Maasotalinja 38:lla, Merisotalinja 
13:llaja Ilmasotalinja 15: llä opiskellc.-1.• t 
68 upseeria. Yleisten opintosuuntiC'n 
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priimukseksi selviytyi majuri 0-M 
Multamäki ja teknillisten opintosuun
tien priimukseksi majuri E O Manni
nen. 

Vuonna 1987 valmistui Maasotalinja 
~9:_ltä, Merisotalinja 14:ltä ja Ilmasota
lmJa 16:lta yhteensä 54 upseeria. Yleis
te~ opintos~untien priimukseksi selviy
ty1_kapteem J S Kaukanenja teknillisten 
opmtosuuntien priimukseksi kapteeni 
M J Koli. 

Armeijakunnan komentajan käskynanto. 
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Kesällä 1989 päättää opiskelunsa 
Maa~.o~alinja 40_:l~ä, Merisotalinja 
1_5:lla Ja IlmasotahnJa 17:llä 70 upsee
na. Syksyllä 1988 aloitti opiskelunsa 
12 teknillisten opintosuuntien upseeria. 

J alkaväkiupseereiden lisääntynyt 
pyrkimishalukkuus Sotakorkeakouluun 
on nähty erityisen myönteisenä. Uudis
tuva upseerikoulutus on omiaan koros
tamaan yleisesikuntaupseerikoulutuk
sen merkitystä. 

TAISTELUKOULU 

Taistelukoulun työvuosia 1987 ja 1988 
ovat leimanneet päätyön ohella ennen 
kaikkea koulun 60-vuotisjuhlallisuu
det. 

Koulun päätehtävän mukaisilta kurs
seilta on vuonna 1987 valmistunut 
Esiupseerikurssi 40:ltä 36 upseeria ja 
Jalkaväen kapteeni.kurssi 60:ltä 29 up
seeria. Toukokuussa 1988 päättyneen 
Esiupseerikurssi 41 :n suoritti 28 upsee
ria ja Jalkaväenkapteenikurssi 61 :n 37 
upseeria. Elo-syyskuussa 1988 alka
neet kurssit kokosivat koululle kap
teenikurssille 38 yliluutnanttiaja esiup
seerikurssille 36 maa- ja ilmavoimien 
kapteenia. 

Pääkurssien lisäksi on koulussa jär
jestetty tavanmukaiset vuosittaiset kak
si jalkaväen upseerikokelaiden tiedus
telukurssia, vuonna 1987 tiedustelu-up
seereiden perusopetustilaisuus ja vuon
na 1988 kranaatinheitinupseerikurssi. 
Koulu osallistui vuonna 1987 myös in
sinööriupseerikurssin ja vuonna 1988 
ylimmän johdon kurssin koulutukseen 
ja järjestelyihin. 

Taistelukoulun tiloissa on katsaus
kauden aikana järjestetty lukuisia eri 
alojen kertausharjoituksia, joista mai
nittakoon tiedusteluhenkilöstön ja soti
laspappien harjoitukset. 

Taistelukoulun johtaja eversti Kalevi Us
va. 

Koulun opetustoimintaa on katsaus
kaudella pystytty merkittävästi tehosta
maan uusin laitteistoin. Vuonna 1988 
otettiin käyttöön atk-luokka sekä atk
opetusta että oppilaiden vapaa-ajan 
työskentelyä varten. Koulun atk-lait
teisto ja käyttöön hankitut sovellukset 
mahdollistavat entistä laajemman tutki
mustoiminnan. Syksyllä 1988 koululle 
asennettiin myös tietokoneohjattu video
projektori, jonka kapasiteetti ja omi
naisuudet tuovat erinomaisen lisän ope
tustekniikkaan. 

Syksyllä 1986 aloitettu upseeriker
hon saneeraus päättyi koulun 60-vuo
tisjuhlan kynnyksellä. Tuloksena oli ra
kenteellisesti tyylikäs ja hillitty, vanhaa 
rakentamista kunnioittava ja esiintuova 
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todellinen edustustila. Puolustusminis
teriön rakennustoimisto ja saneerauk
sen suunnittelija rakennusarkkitehti 
Marja-Liisa Aatola voivat olla syystä 
ylpeitä aikaansaannoksestaan. Puolus
tusministeriön ja pääesikunnan sosiaa
litoimiston myötävaikutuksella aikaan
saatu sisustus kestää vaativimmankin 
arvostelun. 

Kerhon saneerauksen yhteydessä 
korjattiin myös aiemmin esikunnan 
käytössä olleita huonetiloja rakennuk
sen yläkerrassa. Näihin tiloihin sijoitet
tiin Taistelukoulunja Tuusulassa toimi
neen Suojeluskuntien päällystökoulun 
perinne-esineistö. Perinnetiloihin osoi
tettu kiinnostus tilojen avauduttua kou
lun 60-vuotisjuhlien yhteydessä on ylit
tänyt kaikki odotukset. Ensimmäisen 
vuoden aikana kävijöiden määrä on jo 

Nurkkaus perinnehuoneesta. 

280 

reippaasti ylittänyt 2000 rajan. 
Koulun 60-vuotisjuhlaa vietettiin 

näyttävästi 8.10.1987. Juhlapäivä alkoi 
lipunnostolla sekä kunnianosoituksella 
Tuusulan sankarihaudalla. Samanaikai
sesti koulun edustajat laskivat seppe
leen koulun aiempien sijoituspaikka
kuntien, Haminan ja Helsingin, sanka
rihaudoilla. Onnittelujen vastaanoton 
jälkeen vietettiin pääjuhla Finlandia-ta
lossa. Puolustusministerin ja puolustus
voimien johdon tervehdysten lisäksi 
kuultiin puolustusvoimien koulutus
päällikön, kenraaliluutnantti Raimo 
Viidan, juhlapuhe. Päivä huipentui 
koulun entisen ja nykyisen henkilökun
nan yhteiseen iltajuhlaan. 

Varsinaisena vuosipäivänä, lauantai
na 10.10.1987, koulu järjesti lähiympä
ristön asukkaille tarkoitetun avoimien 

ovien pa1van mittavine näyttel)'.ineen 
sekä toiminnallisine tapahtummeen. 
Edellämainitut perinnetilat avattiin 
yleisölle tällöin ja samalla koulua esit
televä multivisiosarja sai ensiesityksen
sä. Nautittujen hernekeittoannosten lu
kumäärän perusteella kävijämääräksi 
arvioitiin noin 1500 henkeä. 

Koulun johtajana on 6.6.1986 lukien 
toiminut eversti Kalevi Usva. Apulais
johtajana toimi everstiluutnantti Vesa 
Yrjölän YK-tehtävän ajan everstiluut
nantti Eero Riuttala, joka vuorostaan 
otti kesällä 1988 jalkaväen kapteeni
kurssin johtajan tehtävät vastaan evers
tiluutnantti Seppo Juntuselta. Esiupsee
rikurssin johto vaihtui jo talvella 1988 
everstiluutnantti Kari Hietasen siirryt
tyä jalkaväkitoimiston päälliköksi pää
esikuntaan ja luovuttaessa tehtävänsä 
aiemmalle Uudenmaan Jääkäripatal
joonan komentajalle everstiluutnantti 
Juhani Heinoselle. 

Jalkaväen Säätiön, eräiden muiden 
säätiöiden ja yhteisöjen tuella Taistelu
koulu on voinut palkita menestykselli
sesti koulussa opiskelleita upseereita 
kuin myös heidän kouluttajiaan. Esiup
seerikurssi 40:n yleisen linjan priimuk
sena palkittiin 28.5.1987 kapteeni A A 
Sorvali (K-SR) ja ilmasotalinjan prii
muksena kapteeni K P Ranta (IlmavE). 
Muina menestyksellisesti kurssinsa 
suorittaneina tai kiitettävän tutkimus
työn tehneinä palkittiin kapteenit P J 
Kokko (PO), M P K Makkonen 
(KSPionP), V S Keskinen (SatSpE), M 
P A Rajaniemi (IlmaSK), P T Kotiaho 
(KaiPr), P J E Hipeli (IlmaSK), P J 
Puputti (IlmavTK), J J Tervonen_ (HelS
pE) ja E R Urhovaara (RUK). Esmpsee
rikurssi 41 :n yleisen linjan priimuksena 
palkittiin 26.5.1988 kapteeni P J Hämä
läinen (KadK) ja ilmasotalinjan prii
muksena kapteeni P J Alaraudanjoki 
(LapLsto). Muina menestyksellisesti 
kurssinsa suorittaneina tai kiitettävän 

tutkimustyön tehneinä palkittiin kap 
teenit H H J Haapanen (PsPr), K 1 1 
Heimonen (ViestiR), M L Rutmwn 
(KSPionP), M S Lappalai11c11 
(KuljLLv), V A Ylilehto (PohPr) ju 1 
A Linna (HämlSpE). 

Jalkaväen kapteenikurssi 60:n pri1 
muksena palkittiin 28.5.1987 yliluut 
nantti K T Suominen (KaartP). Muina 
kurssinsa menestyksellisesti suoritin 
neina tai kiitettävän tutkimustyön teh 
neinä palkittiin yliluutnantit T P Kivi 
nen (PO), R P K Helminen (PsPr), K 
A Kaarniemi (KaartP), K K T Karmala 
(HämR), 0-M Salminen (PorPr), T P 
Juurtti (PsPr), LA J Gardberg (UudPr) 
sekä ET Ponkilainen (KR). Jalkaväen 
kapteenikurssi 61 :n priimuksena palkit 
tiin 26.5.1988 yliluutnantti J H Mane 
lius (KarPr). Muina kurssinsa menes 
tyksellisesti suorittaneina tai kiitettävän 
tutkimustyön tehneinä palkittiin yli
luutnantit J Ojala (RUK), K J Lehto 
(PorPr), J M O Niemi (RannJP), A T 
Heikkinen (KaiPr), P T Intke (SavPr), 
M H Törmänen (JPr), P S Keckman 
(PsPr), J J Tuominen (SavPr) sekä T J 
Koukkari (KaartP). Johtamistaidon 
opiston erityisstipendein palkittiin Ii 
säksi kapteeni T E J Karonen (LR) ja 
yliluutnantti M T Karkia (P-KR). 

Opettajastipendein on palkittu evers 
tiluutnantti Heikki Ylönen ja majuri 
Karl Gustav Storgårds. 

Puolustusvoimain komentaja ken 
raali Jaakko Valtanen luovutti koulun 
60-vuotisjuhliin liittyen jalkaväenken 
raali Sakari Simeliuksen nimeä kanta 
van kunniamiekan, jonka saajaksi ni 
metään kultakin jalkaväen kapteeni 
kurssilta upseeri.jonka opettajaneuvos 
to arvioi parhaiten menestyvän sodana 
jan pataljoonan komentajana. Ensim 
mäisenä kaiverrettiin miekkakotc lon 
laattaan 26.5.1988 yliluutnantti J Oja 
lan (RUK) nimi. 

Mannerheim-ristin ritareiden lahjoit 
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Jalkaväenkenraali Sakari Simeliuksen kunniamiekka. 

tamaan Ritar.imaljaan, jonka saajan 
koulun opettaJaneuvosto arvioi parhai
ten menestyvän sodan ajan johtajana, 
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kaiverrettiin 26.5.1988 ensimmäisenä 
esiupseerikurssin oppilaana kapteeni p 
J Hämäläinen (KadK) nimi. 

KADETTIKOULU 

Jalkaväkiupseereiden koulutus Kadetti
koulussa on toimeenpantu vuonna 1985 
tarkistetun opetussuunnitelman mukai
sesti. Jalkaväkilinjan opetuksen tavoit
teena on antaa kadetille perustiedot yk
sikön päällikön tehtävissä sekä valmius 
toimia yksikön varapäällikkönä. Sodan 
ajan tehtäviin liittyen annetaan opiske
lijoille valmius yksikön päällikön sekä 
pataljoonan esikunnan upseerien tehtä
viin. Opetussuunnitelma vastaa tämän 
päivän ja 90-luvun alun tarpeita. 

Sotilaspäällystöjärjestelmän koko
naiskehittämiseen liittyen Kadettikou
lun opetussuunnitelma joutunee 90-lu
vun vaihteessa perusteellisen tarkista
misen kohteeksi. Sitä varten koulutuk
sen tavoitteet niin rauhan kuin sodankin 
aikaa varten on punnittava uudelleen. 
Upseerin tutkinnon uutta rakennetta 
harkittaessa jouduttaneen ottamaan ny
kyistä enemmän huomioon suuntautu
misvaihtoehtojen valinnaisuus sekä tut
kinnon ja siihen liittyvän tutkimustyön 
vaativuustasoon kohottaminen yleisen 
rinnastettavuuden saavuttamiseksi 
muuhun korkeakoululaitokseen verrat
tuna. Opetussuunnitelman tarkistami
sen päämääränä tulee olla mahdollisim
man hyvin 2000-luvun alun kehitystä 
vastaava upseeri. Tutkimus- ja sisäinen 
suunnittelutyö opetussuunnitelman uu
distamiseksi on Kadettikoulussa käyn
nistynyt vuoden 1988 aikana. 

Kadettikoulun johtaja eversti Matti 
Lukkari. 

Vuoden 1988 syyskuun alusta siir
ryttiin Kadettikoulussa kokeiluorgani 
saatioon, joka jakautuu toiminnallisesti 
koulutusorganisaatioon ja tukiorgani
saatioon. Koulun apulaisjohtaja johtaa 
koulutusosaa johon kuuluvat koulutus
jajärjestelytoimisto, opettajaryhmät se 
kä kadettikurssit. Huoltotoimista ja 
huoltopaikat, oppimateriaalikeskus se 
kä komentotoimisto kuuluvat tuki 
osaan, jota johtaa koulun huoltopäällik 
kö. 

Opetusryhmät ovat 
- johtamisopin- ja taktiikan ryhmä 
- kasvatus- ja opetusopin ryhmä 
- matemaattis-luonnontieteellisten ai 

neiden opettajaryhmä 
- kielten opetusryhmä sekä 
- turvallisuuspolitiikan opetusryhmä, 
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johon kuuluvat myös koulun ulko
puoliset korkeakouluopettajat. 
Opettajaryhmät toteuttavat oman 

alansa opetuksen, tekevät esityksiä 
koulun johdolle oman toimialansa ke
hittämisestä sekä osallistuvat erikseen 
käskettävällä tavalla tutkijakoulutuk
seen ja oman alansa ulkopuoliseen ope
tukseen. 

Organisaatiouudistuksella pyritään 
resurssien keskittämiseen ja opetuksen 
tason kohottamiseen. Kun organisaa
tiossa on luovuttu opetusupseeripohjai
sesta joukkueenjohtajajärjestelmästä ja 
on siirrytty vaihtuvaan kadettijohtaja
järjestelmään, päällimmäisenä ajatuk
sena on ollut kadetti en omatoimisuuden 
ja aloitteellisuuden kasvattaminen sekä 
riippumattomuuden lisääminen. Kadet
tialiupseerin arvon voi saada hyvästä 
opintomenestyksestä. Vain kadettivää
pelin arvo oikeuttaa kadetin pysyvään 

esimiesasemaan muihin nähden. 
Kadettikoulun stipendirahasto lak

kautettiin vuonna 1987 ja tilalle perus
tettiin Kadettikoulun tukisäätiö. Sen 
tarkoituksena on tukea maanpuolustus
ta edistävää tieteellistä tutkimus- ja 
opetustyötä sekä julkaisutoimintaa. 
Säätiö palkitsee, tukee ja kannustaa ka
detteja ja Kadettikoulun henkilökuntaa 
stipendein ja apurahoin. Se voi palkita 
myös Kadettikoulun toimintaa merkit
tävästi edistäneitä henkilöitä tai yh
teisöjä. 

Kadettikoulun johtaja vaihtui 
29.1.1988. Vuodesta 1981 Iähtien kou
lua luotsannut eversti Sami Sihvo luo
vutti tehtävät eversti Matti Lukkarille 
siirtyessään Etelä-Suomen Sotilaslää
nin esikuntaan. Matti Lukkari puoles
taan palasi hoitamaan puolustusvoi
mien everstin virkaansa Upseeriliiton 
täyspäiväisen puheenjohtajan toimesta. 

Koulun johtajan vaihto, muotokuvan paljastustilaisuus. Taiteilija Lasse Marttinen 
(vas.), eversti Sami Sihvo, toimitusjohtaja Antti Aarnio-Wihuri. 
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Kadettikoulu on pyrkinyt ylläpitä
mään kiinnostusta maanpuolustusta ja 
upseerinuraa kohtaan. Koulun upseerit 
ja kadetit ovat pitäneet esitelmiä upsee
rin urasta eri puolilla Suomea. Jokaisel
le Reserviupseerikoulun kurssille on 
Haminassa järjestetty tiedotustilaisuus 
hakeutumisesta Kadettikouluun ja up
seerin urasta. Lisäksi asiasta kiinnostu
neet upseerioppilaat ovat tutustuneet 
Kadettikouluun. 

Viime aikoina Kadettikouluun on 
otettu 150-160 opiskelijaa vuosittain, 
minkä vahvuisina kurssit on tarkoitus 
säilyttää 1990-luvulle saakka. J alkavä
keen valmistuneiden ja lähivuosina val
mistuvien upseerien määrät ovat seu
raavat: 

KADETTI- VALMISTU- MAA RA 
KURSSI MISVUOSI 

71. K 1987 49 
72. K 1988 51 
73. K 1989 60 
74. K 1990 65 

Jalkaväen Säätiön plaketilla palkit
tiin 71. kadettikurssilta kadettikersantti 
Jarmo Vainikka ja 72. kadettikurssilta 
kadettialikersantti Ismo Kurki. Kumpi
kin selviytyi kurssiltaan jalkaväen prii
muksena. 

Kadettikoulu on osallistunut aktiivi 
sesti puolustusvoimien, sotilaslllllmn. 
Sotilasurheiluliiton ja Upseerien umpu 
mayhdistyksen kilpailutoimintaan. 
Pohjoismaisilla Kadettipäivillil suuvu 
tettiin yleismestaruus sekä Tukholmas 
sa 1987 sekä Kööpenhaminassa 1988. 
Kööpenhaminasta kannattaa mainita 
Suomen ensimmäinen pohjoismainen 
kadettimestaruus kautta aikojen jalka 
pallossa. 

Kadettikoululla on käynyt runsaasti 
vieraita. Vuonna 1987 vierailuja oli 
noin 100 ja vieraita yhteensä yli 7000. 
Vuonna 1988 vierailivat koululla 
muunmuassa Saksan demokraattisen 
tasavallan Kansanarmeijan Otto Win 
zer, upseerikorkeakoulun johtaja ken
raalimajuri Artur Seefeldt maaliskuus
sa ja Itävallan sotilasakatemian There
sianische Militärakademi johtaja divi
sionär Anton Felber lokakuussa. 

Viime vuosina suurentuneet kurssit 
ja pyrkimys pienempiin koulutusryh
miin sekä koulutustilojen osittain heik
ko kunto aiheuttavat ongelmia pyrittä
essä täysitehoiseen opetukseen. Siksi 
onkin tilojen pikainen nykyaikaistami
nen toivottavaa, jotta Kadettikoululla 
edelleenkin säilyisivät täydet edelly
tykset kouluttaajalkaväkeen ammattin
sa osaavia ja pystyviä upseereita. 

H, 



PÄÄLL YSTÖOPISTO 

Päällystöopiston toimintaa on tarkaste
lukautena sävyttänyt poikkeuksellisten 
suurten toimiupseerikurssien koulutta
minen ja uusimuotoisen toimiupseerien 
opistotasoisen koulutuksen valmistelut. 

Ensimmäisen jakson yhteiskoulutus
vaiheen lähes sadan oppilaan lisäys on 
sekä koulutuksellisesti että majoituk
sellisesti ollut mittava haaste, josta kui
tenkin on hyvin selvitty. 

Päällystöopiston johtaja vaihtui 
1.2.1988 eversti Matti Kopran siirtyes
sä jalkaväen tarkastajaksi. Uudeksi joh
tajaksi tuli eversti Antero Pärssinen 
Kainuun Prikaatista. Everstiluutnantti 
Eero Vallaskangas luovutti opiston 
apulaisjohtajan tehtävät 1.9.1988 
everstiluutnantti Raimo Manniselle. 

Opistolla on käynyt runsaasti vierai
ta. Vierailuista mainittakoon Suomessa 
olevat sotilasasiamiehet, joiden isäntä
nä toimi koulutuspäällikkö kenraali
luutnantti Raimo Viita. 

Päällystöopiston 70-vuotispäivää 
vietettiin 26.1.1988 perinteisin juhlavin 
menoin. 

Puolustusvoimien 70-vuotisjuhlalli
suuksiin liittyen myönnettiin Päällystö
opistolle vapaudenristi. Vapaudenristi 
nauhoineen kiinnitettiin 3.6.1988 Pääl
Iystöopiston lippuun. 

Valtioneuvoston päätöksellä kes-
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Opiston johtaja eversti Antero Pärssinen. 

kiasteen koulu-uudistuksesta aloitettiin 
opistossa vuoden 1989 alussa uusimuo
toinen kahden ja puolen vuoden mittai
nen toimiupseereiden opistotasoinen 
peruskurssi. Oppilaiden lähtötasona on 
kouluasteen ammatillinen tutkinto, lu
kion oppimäärä tai ylioppilastutkinto. 
Kurssin päämääränä on kouluttaa hyvät 
tiedot ja taidot hallitsevia kouluttajia, 
jotka pystyvät toimimaan oman asela
jinsa perusyksikön opetusupseereina ja 
vääpeleinä sekä eri puolustushaarojen 
aselajien vaatimissa erikoistehtävissä ja 
kouluttaa sodan ajan joukkueenjohtajia 
ja yksikön vääpeleitä sekä johtajia eri 
puolustushaarojen perusyksikkötasoi
siin aselajitehtäviinja antaa perustiedot 
oman aselajinsa sodan ajan perusyksi
kön päällikön tehtävistä sekä antaa hy-

' 

vät opistotasoiset yleistiedot ja kyky 
kehittää ja ylläpitää niitä koko virka
uran ajan. 

Peruskurssi jakaantuu noin vuoden 
mittaisiin ensimmäisen ja toisen jakson 
yhteis- ja erikoiskoulutusvaiheisiin se
kä jaksojen väliin sijoittuvaan puolen 
vuoden mittaiseen ohjattuun harjoitte
lujaksoon, joka tapahtuu joukko-osas
toissa. 

Päällystöopiston toimintatilojen ke
hittäminen on käynnistymässä. Kunto
talo ja auditorio rakennettaneen lähi
vuosina. Opetushenkilöstöä on koulu-

PO I YIITEISKOULUTUSVAIHE 

TAMMI HELMI MMIJS tU<T1 10.J(I) -AMPUMA- TAISTELU-
... TST- >WUOCIUS 
IWUl!TlJS 

1\MO 1\<KO 

tusvelvoitteisiinja tavoitteen asetteluun 
nähden liian vähän. 

Varuskunnassa toteutettava organi 
saatiouudistus tuo opistolle lisää henki 
löstöä ja toimintatiloja. Tosin samalla 
koulutukselliset, hallinnolliset ja huol 
lolliset velvoitteet lisääntyvät. 

Aineellisista puutteista huolimatta 
Päällystöopisto katsoo luottavaisena tu 
levaisuuteen ja kouluttaa korkean am 
mattitaidon omaavia toimiupseereitu 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitok 
sen palvelukseen. 

PO I ERIKOISKOULUTUSVAIHE 

HSN.l ELO S'm!I lO<A - JCU.U 

PIONEEIII- SISSI- PST- AMPUMA-
LEIRI IWUl!TlJS LEIRI LEIRI 

LOMA --LEIRI 
1\<KO 1\<KO 1VKO 1VKO 

JOUKKO-OSASTOHARJOITTELU PO II YHTEISKOULUTUSVAIHE 

1 1 1 1 1 1 1-1 1:=1 1 1 1 
PO II ERIKOJSKOULUTUSVAIHE 

=~ -~,.,,. -- KTfl<ISTO ""PUMA- TAISTELU-
KtlUUIIUS ICOW11US TAL\IILEllll ... TST. ,-,arus 

-.MOI ,-,arus 
NEEN -... ...... 
,wo LEJU 1\<KO 1\<KO 

Koulutuksen yleisjärjestelyt. 
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RAJAKOULTJ 

Rajakoulu on Rajavartiolaitoksen pääl
likön alainen opetuslaitos, jossa raja
miehet saavat ammattikoulutuksen. 

Koulu sijaitsee Immolan perinteik
kään lentokenttäalueen läheisyydessä. 

Rajakoulun lukuisilla kursseilla an
netaan rajojen vartioinnin ja valvonnan 
sekä rajavartiolaitoksen sotilaallisen 
toiminnan edellyttämää koulutusta up
seereille, toimiupseereille ja rajavarti
joille. Aliupseerikurssilla koulutetaan 
kaikkien rajavartiostojen sissiryhmän
johtajat. 

Vuosina 1987-1988 on opiskellut 
parikymmentä upseeria, noin 150 toi
miupseeria, 100 rajavartijaa sekä yli 
700 varusmiestä. Johtajakoulutusta py
ritään kehittämän kaikilla tavoilla. Sis
si- ja rajamiesjohtajalta vaaditaan eri
tyisesti oma-aloitteisuutta ja itsenäi
syyttä. 

Rajakoulun toiminta alkoi vuonna 
1957 Lohjalla, Porkkalan rajavartios
tolta vapautuneissa tiloissa. Rajakoulu 
muodostettiin yhdistämällä Lohjalla 
toiminut Rajajääkärikoulu ja Immolas
sa toiminut Raja-aliupseerikoulu yh
deksi oppilaitokseksi. 

Rajakoulu siirtyi Immolaan vuonna 
1964, minkä jälkeen koulun opetusteh
tävät ovat laajentuneet merkittävästi. 

Kurssitoiminta on pysynyt pääpiir
tein ennallaan. Muutoksiakin on tapah-
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Rajakoulun johtaja everstiluutnantti Ju
hani Paakkinen. 

tunut. Vuodesta 1987 alkaen on pidetty 
kaksi rajavartijan peruskurssia vuodes
sa. Kurssit toimeenpannan keväällä ja 
syksyllä, jolloin tulevat rajavartioase
mien päälliköt ja rajajoukkueen johtajat 
voivat harjoitella yhdessä rajavartioi
den kanssa. Vuonna 1988 toimeenpan
tiin neljän vuoden tauon jälkeen raja
vartioluutnanttikurssi. 

Kaikkien kurssien opetusohjelmat on 
tarkistettu. Koulutuksessa korostetaan 
oppilaiden omaa osallistumista ja käy
tännöllisyyttä. Tekemällä oppii parhar
ten. Rajakoulu osallistuu Päällystöopis
ton sissiharjoituksiin. Muita harjoituk
sia on järjestetty yhteistoiminnassa 
Kaakkois-Suomen rajavartioston kan
sa. Tärkeimpänä näistä on koulun oma 
rajavartiointi- ja sissiharjoitus, joka jär
jestetään keväällä ja syksyllä reilun vii
kon pituisena. 

18 

Koulun läheisyydessä sijaitseva harjoitusraja antaa hyvät mahdollisuudet käytännön 
rajanvartiointikoulutukseen. 

Sissikoira on sissin tarkkavainuinen apulainen. Ohjaajille annetaan koulutusta Raja
koulussa sissikoiranohjaajien peruskurssilla. 
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Koulu on saanut käyttöön kaksi mik
rotietokonetta. Näitä hyödynnetään 
kurssien oppilasarvosteluissa ja tekstin
käsittelyssä. Koneitten avulla on toistu
va paperirutiini saatu huomattavasti vä
henemään. 

Merkittävimpänä urheilusaavutukse
na on pidettävä vuoden 1987 kansan
hiihdon Puolustusvoimien A-sarjan en
simmäistä sijaa. 

Opistoupseerikoulutuksen alkami
seen on valmistauduttu tiiviissä yhteis
työssä Päällystöopiston kanssa. 

Rajakoulu luottaa itseensä ja kasvat
taa tulevaisuudessakin päteviä kenttä
johtajia vartiostojen käyttöön. 
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Rajakoulun yli kolme metriä korkea sis
siseita on kapteeni evp Urpo Kärrin kä
sialaa. 
Seitaan kiinnitetään aliupseerikurssin 
sissikuntokilpailun ja rajavartijakurssin 
rajakuntokilpailun voittajien nimet. 

KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO 

Kaakkois-Suomen Rajavartioston toi
mintaympäristössä ei ole tapahtunut 
katsausjakson aikana oleellisia rajavar
tioston toimintaan vaikuttaneita muu
toksia. 

Nuijamaan uuden raja-aseman avaa
minen aiheutti joitakin tarkistuksia val
vontajärjestelyihin ylikulkupaikoilla. 

Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 
vaalii sodanaikaisen Rajajääkäripatal
joona 1 :n perinteitä. Pataljoonan vete
raanit kokoontuivat lmmolassa 12.-
13.9.1987 kenraaliluutnantti A A Sih
von ja kenraalimajuri M Avelan johdol
la. Kaakkois-Suomen rajamieskilta 
vietti 25-vuotisjuhlaansa lmmolassa 
15.11.1987. 

Sissikomppaniassa on vuosittain 
koulutettu lähes 250 varusmiestä. Kou
lutus on ollut pääsisällöltään sissikou
lutusta. Se on ollut vaativaa, mutta sa
malla monipuolista ja herättänyt aktii
visuutta koulutettavissa. Jokainen sissi
komppaniassa palvellut varusmies 
muistaa varmasti raskaan Jukajärven 
marssin. 

J ukaj ärven taisteluampumarata-alueen 
kehitystyö on jatkunut myönteisesti. Jan
ter-maalilaitteiden lukumäärää on lisätty 
lähelle tavoitevahvuutta. Samoin leiri
alueen palvelut ovat parantuneet uuden 
saunan valmistuttua. 

Rajavartiosto on toimeenpannut vuo-

Kaakkois-Suomen Rajavartioston ko
mentaja eversti Pentti Rainola. 

sittain kaksi-kolme kertausharjoitusta, 
joista on saatu erinomaisia kokemuksia 
reserviläisten innokkaan ja maanpuo
lustushenkisen asenteen johdosta. 

Yhteistoiminta koulutusasioissa ra
javartioston naapurina olevan Rajakou
lun kanssa on ollut päivittäin kiinteää 
ja hedelmällistä. Rajavartioston sissi
komppania on osallistunut koulun eri 
kurssien taistelu- ja maastoharjoituk
siin. 

Sotilasurheilussa rajavartiosto on 
menestynyt hyvin. Viime vuosina vah
vimmaksi lajiksi on noussut ampuma 
hiihto, jonka harjoitteluun Immolan 
olosuhteet tarjoavat nykyisin hyvät 
mahdollisuudet. Rajavartiosto voitti 
vuonna 1988 puolustusvoimien hiihto 
mestaruuskilpailuissa ampumahiihdon 
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Kaakkois-Suomen rajavartiosto toimeenpani esikunnan kertausharjoituksen S.-
9.10.1987. 

joukkuemestaruuden. Parhaiten menes
tyivät tällöin rajajääkäriveljekset Ari ja 
Juha Tella, sijoittuen toiseksi ja kol
manneksi. 

Rajavartiolaitoksen aloitepalkinnol
la on palkittu moottorikelkan törmäys
suojasta korjaamoetumiehet Antti Mar-

tikainen ja Ari Peltonen. 
Kaakkois-Suomen Rajavartiosto jat

kaa päätehtäväänsä - rajan vartiointia 
- luottavaisin mielin myönteisen kehi
tyksen vallitessa kaikilla toimintasekto
reilla. 
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KAINUUN RAJAVARTIOSTO 

Kainuun Rajavartioston toimintaympä
ristössä ei katsausajankohtana 1987-88 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
Huomattavin toimintaan rajalla vaikut
tanut tapahtuma oli rajavaltuutettujen 
luvin tapahtuvan rajanylikulun päätty
minen Vartiuksessa ja rajan sulkeutu
minen 8.1.1988. Muilla Kainuun Raja
vartioston valvonnassa olevilla rajan
ylityspaikoilla on luvallisen ylikulkulii
kenteen ja ylikulkijoiden määrä pysy
nyt edellisvuosien tasolla. Kainuun Ra
javartiosto on siten huolehtinut pääteh
tävästään - valtakunnanrajan vartioin
nista ja valvonnasta - vakiintuneissa ja 
rauhallisissa oloissa. 

Kainuun rajavartiostossa käynnistyi 
toukokuussa 1987 toiminta Raatteen 
käytöstä poistetun vanhan vartioraken
nuksen entisöimiseksi 1930-luvun lo
pun asuun. Entisöinti nähtiin tärkeänä 
suorittaa nyt, sillä Raatteen vartiora
kennus on vanhin rajavartiolaitoksen 
säilynyt kenttävartio, kuten nimitys 
kuului rakennuksen käyttöönottoajan
kohtana 1.7.1923. Entisöinti saatiin 
suoritettua niin, että 9.6.1988 voitiin 
viettää avajaisjuhlaa lähes 200 vieraan 
läsnäollessa. Kesän 1988 aikana vartio
rakennukseen kävi tutustumassa lähes 
8000 henkilöä. Tämä kuvaa hyvin var
tion entisöinnin saamaa huomiota. 

Kainuun Rajavartiostossa järjestet-
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Rajavartioston komentaja eversti Hannu 
Ahonen. 

tiin 21.3.1988 rajavartiolaitoksen 
vuosipäivän pääjuhla. 

Kainuun Rajavartiosto koulutti vuo
sittain yli 200 Kainuun ja Koillismaan 
nuorta miestä sissikomppaniassa reser
viin. Sissikomppania osallistui aikai
sempaan tapaan Kainuun Prikaatin jär
jestämiin taistelu- ja sotaharjoituksiin 
sekä Laskuvarjojääkärikoulun harjoi
tuksiin Kainuussa. Näistä yhteistoimin
taharjoituksista on saatu hyviä koke
muksia. 

Kuivassalmen ampumarata-alueelle 
rakennettiin liikemaalirata ja asennet
tiin Janter-maalilaitteet. Rakenteet .Pa
rantavat oleellisesti sissikoulutukseen 
kuuluvien taisteluammuntojen suori
tusmahdollisuuksia. Koulutusolosuh
teet Kajaanissa ovat säilyneet ennal
laan. Kasarmirakennus kaipaa kuiten
kin perusparannusta. 

Vuosittain eri rajakomppanioissajär
jestettävät rajavartiojoukkojen kertaus-

harjoitukset ovat keskeinen osa rajavar
tioston koulutustoimintaa ja maanpuo
lustustyötä. 

Kainuun Rajavartiosto osallistui kat
sauskautena Kainuun maakunnallisiin 
maanpuolustusjuhliin Kajaanissa ja 
Ristijärvellä omilla osastoillaan sekä 
kesällä 1988 osastolla Kainuun maata
lousnäyttelyyn Kajaanissa. 

Kainuun Rajavartiostolla ei ollut 

joukko-osastona parasta mahdollista 
menestystä sotilaskilpailuissa. Rajajää
kärit Jaakko Sand ja Tapio Palo-oja 
voittivat vuonna 1988 Suomen mesta
ruuden ammunnassa isopistoolin ja va
kiopistoolin joukkuekilpailuissa. Raja
jääkäri Pasi Saapunki edusti Suomea 
vuoden 1988 Talviolympialaisissa ja 
nuorten MM-kilpailussa osallistumalla 
yhdistetyn kilpailuihin. 
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LAPIN RAJAVARTIOSTO 

Lapin Rajavartiosto on valvonut ja var
tioinut lähes 1700 kilometristä raja
osuuttaan rauhallisten rajaolojen valli
tessa. Hyvää rajajärjestystä loukanneet 
tapaukset on kyetty tutkimaan ja asian
mukaisesti loppuunkäsittelemään. 

Raja-alueen merkittävimpiä hank
keita ovat olleet Paatsjoen silta- ja tie
työt, Kessin alueen hakkuiden valmis
telut ja Soklin kaivoshanke, jotka vai
kuttavat rajavartioston valvontatehtä
vien toteuttamiseen myös tulevaisuu
dessa. Varsin runsas retkeily valtakun
nan rajan läheisyydessä etenkin Käsi
varren ja Saariselän alueilla samoin 
kuin jatkuvasti lisääntyvä pienkoneil
mailu Lapin pohjoisimmissa osissa 
ovat aiheuttaneet rajavartiostolle kas
vavaa valvontatarvetta. Aiempien vuo
sien tapaan Lapin Rajavartiosto on suo
rittanut lukuisia kiireellisiä sairaankul
jetuksia erämaa-alueilla ja avustanut 
poliisia kadonneiden etsinnässä. 

Yhteistoiminta poliisin ja tullin kans
sa on ollut kiinteää. Poliisia, tullia ja 
rajavartiostoa palveleva Lapin viran
omaisten viestiverkko otettiin koko laa
juudessaan käyttöön vuoden 1987 maa
liskuussa. Suhteet rajaseudun väestöön 
ovat perinteisesti olleet hyvät. 

Uuden virkamieslain voimaantulon 
myötä vuoden 1988 alussa rajavartios
ton rajavartijat saivat virkamiehen ase
man. Ivalon rajakomppanian päällikök-
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Rajavartioston komentaja eversti Jarmo 
Mattila. 

si määrättiin 1.3.1988 majuri Esko Ju
vakka everstiluutnantti Raimo Piiroisen 
siirryttyä Pohjois-Karjalan Rajavartios
ton apulaiskomentajaksi . 

Rajavartiostossa siirryttiin 1/88 saa
pumiserästä uuteen koulutusjärjestel
mään kokeiluluontoisesti. Peruskoulu
tus ja erikoiskoulutusvaiheen alku an
netaan Rovaniemellä. Erikoiskoulutus 
tapahtuu Ivalossa. Tällä järjestelmällä 
on päästy myönteisiin koulutustulok
siin. 

Yhteistoimintaharjoituksia on pidet
ty Lapin alueella olevien puolustusvoi
mien joukko-osastojen kanssa. Koke
mukset ovat olleet hyviä molemmin 
puolin. Tuisku-harjoitukseen keväällä 
1988 rajavartiosto osallistui kahdella 
yksiköllä, joissa oli mukana henkilö
kunnan lisäksi sekä varusmiehiä että re
ser1iläisiä. 

19 

Lapin Rajavartioston saapumiserän 11/88 alokkaiden valatilaisuus pidettiin Pelkosen
niemen Pyhätunturilla Kultakeron laella 28.7.1988. 
Kuvassa Lapin Rajavartioston komentaja eversti Jarmo Mattila sekä sotilaspastori 
Jouni Parviainen. 

Lapin Rajavartioston saapumiserän 11/88 alokkaita valatilaisuudessa Pelkosenniemen 
Pyhätunturin Kultakeron laella 28.7.1988. 
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Ivalon taisteluampumaradan laitteis
toja on parannettu. Sissikoulutukseen 
kuuluvien taisteluammuntojen suori
tuspaikat on saatu hyvälle tasolle. 

Kertausharjoituksia on pidetty eri ra
jakomppanioissa vuosittain. Tällä kou
lutustoiminnalla on saatu maanpuolus
tushenkistä joukkoa rajavartioston re
serviin. Kilpailutoiminnassa rajavar
tioston edustajat ovat saavuttaneet mi
talisijoja Suomen ja puolustusvoimien 
mestaruuskilpailuissa. Rajavartiosto 

298 

voitti vuonna 1988 Urho Kekkosen 
kiertopalkinnon. Vuoden rajamieheksi 
RVL:ssa nimitettiin vuonna 1987 raja
vartiomestari Aarne Kultima Muonion 
rajakomppaniasta. 

Tasavallan Presidentti seurueineen 
vieraili Kemijärven rajakomppanian 
alueella keväisillä hiihtohangilla 11.-
14.4.1988. 

Katsauskautena rajavartiosto on elä
nyt tasaisen kehityksen vuosia. 

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTO 

Pohjois-Karjalan rajavartiostolle kulu
nut kausi on ollut tavanomaisen myön
teisen rauhallista kehityksen aikaa. 
Päätehtävä rajanvartiointi on suoritettu 
pääpiirtein entiseen vakiintuneeseen ta
paan. Tietenkin kehitystä sekä menetel
missä että välineissä on tapahtunut kai
ken aikaa. 

Kasvava taloudellinen yhteistyö 
Suomen ja Neuvostoliiton välillä sekä 
kaupan että matkailun aloilla on aiheut
tanut jonkin verran lisätyötä etenkin ra
javaltuutettuorganisaation osalle. Tästä 
on osoituksena periaatteellinen päätös 
Niiralan raja-aseman avautuminen tu
ristiliikenteelle lähivuosina. Rajanpin
nan uusina työkohteina alkoivat Enso
Gutzeitin suorittamat harvennushak
kuut Neuvostoliiton puolella Värtsilän 
alueelle. 

Henkilöstössä huomattavimmat 
muutokset olivat komentajan ja apu
laiskomentajan vaihdokset. 

Eversti Teuvo Paanila siirtyi eläk
keelle 1.2.1987 ja luovutti vartioston 
komentajan tehtävät eversti Aaro Moi
laselle. Samoin apulaiskomentaja 
everstiluutnantti Kaarlo Parviainen siir
tyi reserviin 1.3.1988 ja seuraajaksi tuli 
everstiluutnantti Raimo Piiroinen. 

Pohjois-Karjalan Rajavartioston komen
taja eversti Aaro Moilanen. 

Koulutus ja kilpailutoiminta 

V arusmieskoulutus on jatkunut vakiin
tunein tavoin ja määrin. Pääkoulutusta
voitteeseen, sissijohtajan tai sissin "ar
vonimeen" koulutustavoitteiden saa
vuttamisen perusteella yltää lähes 90 % 
varusmiehistä. Sissikomppaniaan pal
velukseen astuvista varusmiehistä val
taosa tulee rajapitäjistä. Myöhemmin 
monet näistä samoista miehistä saavat 
jatkokoulutusta vartioston järjestämis
sä kertausharjoituksissa pääosin raja
komppanioiden järjestäminä. 

Rajakoiratoiminnassa vartiostossa 
on edelleen tehty voimakasta työtä. 
Tästä on osoituksena, että lähes katkea
maton joukkuemestaruus 10 vuoteen 
(poikkeus 1987) tuli Pohjois-Karjalaan 
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Uusi ja vanha komentaja aloittamassa sissikomppanian tarkastusta (vas. oik. ev T 
Paanila, ev A Moilanen, rvmest K Lehtinen ja kapt J Pyy). 

vuosittaisessa rajavartiolaitoksen koi
ramestaruuskilpailuissa. 

Urheilussa vartioston henkilöstön 
hyvä menestys sotilas, kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla on jatkunut. 
Näistä parhaina voidaan mainita talvi
oympialaisten edustukset Calgaryssa 
(rj Aki Karvonen ja rj Antti Ticklen) 
maastohiihdossa ja kesäolympialaise
dustus (rj Tapio Säynevirta), ammun
nassa. Puolustusvoimain mestaruuksia 
saatiin ampumamestaruuskilpailujen 
yleiskilpailussa ja pesäpallossa. 

Lisäksi vartioston henkilökuntaa on 
ollut mukana kilpailujoukkueissa osal
listumassa CISM:n mestaruuskilpailui
hin, Suomi-SNTL sotilasotteluihin ja 
sotilaspohjoismaisiin ampumamesta-
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ruuskilpailuihin. 
Ammattitaitoa mittaavista kilpailuis

ta voidaan vielä todeta kaikki joukkue
voitot rajavartiolaitoksen mestaruuskil
pailuissa (rajapartio-, koira- ja sissi
mestaruuskilpailu). Lisäksi em kilpai
lusta tuli 2 kpl henkilökohtaisia mesta
ruuksia. 

Viesti- ja huoltotoiminta 

Kuluvan jakson aikana sanomalaite
verkkoa on laajennettu aina vartioase
matasolle saakka. 

Huoltotoiminta on sujunut vakiintu
neella tavalla. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN PLAKETILLA TAI 
MITALILLA PALKITUT VARUSMIEHET 

Jalkaväen Säätiön plaketilla ja mitalilla 
palkitaan joukko-osastojen ja sotilas
opetuslaitosten varusmiesten parhaim
mistoa. 

Plaketti jaetaan Reserviupseerikou
lun kurssin jalkaväkilinjan parhaalle 

Karjalan Jääkäripataljoona 

1/86 saapumiserä 
- vänr Jari Puustinen 
- kers Markku Tuppurainen 

11/86 saapumiserä 
- vänr Veli Kärkkäinen 
- kers Jukka-Pekka Kettunen 
- korpr Ossi Kokkonen 

IIl/86 saapumiserä 
- vänr Arto Turpeinen 
- kers M arka Tarma 
- korpr Kari Korhonen 

1/87 saapumiserä 
- vänr Matti Mustonen 
- kers Antti Ihalainen 
- korpr Petri Leskinen 

11/87 saapumiserä 
- vänr Ilkka Lampinen 
- kers Marko Mäkinen 
- korpr Timo lnkeroinen 

IIl/87 saapumiserä 
- vänr Petri Piippo 
- kers Antti Väyrynen 
- korpr Veijo Karjunen 

1/88 saapumiserä 
- korpr Ilpo Tarvainen 

Kadettikoulu 

1/86 saapumiserä 
- jääk Pertti Salonen 

upseerioppilaalle. Muissa sotilasope 
tuslaitoksissa ja joukko-osastoissa pal 
kitaan mitalilla yleensä yksi upseeri , 
aliupseeri ja miehistöön kuuluva. 
Vuosina 1987-88 palkittiin seuraavat 
varusmiehet: 

11/86 saapumiserä 
- alik Kari Kiraly 
- korpr Marko Koskinen 

IIl/86 saapumiserä 
- alik Pasi Kuosmanen 
- korpr Timo Jalo 

1/87 saapumiserä 
- korpr Mika Suomalainen 

Jääkäriprikaati 

1/86 saapumiserä 
- vänr Markku Salo 
- korpr Juha Orreveteläinen 

11/86 saapumiserä 
- vänr Arto Vaarala 
- kers Marko Mäkinen 
- korpr Voitto Mykkänen 

IIl/86 saapumiserä 
- vänr Juha Similä 
- korpr Raimo Kuru 

1/87 saapumiserä 
- vänr Ilkka Mankinen 
- kers Markku Juopperi 
- korpr Henry Enqvist 

11/87 saapumiserä 
- vänr Arvo Lintula 
- kers Pentti Kitti 
- korpr Mikko Tiirola 
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IIl/87 saapumiserä 
- vänr Tuomo Räty 
- kers Petri Mäkilä 
- korpr Erkki Närhi 

1/88 saapumiserä 
- korpr Asko Kataja 

Helsingin Laivastoasema 

11/86 saapumiserä 
- alik Esa Leinonen 

IIl/86 saapumiserä 
- alik Ville Eräpohja 

1/87 saapumiserä 
- alik Jukka Rantala 

Pohjan Prikaati 

1/86 saapumiserä 
- vänr Mika Haapamäki 
- kers Jouni Koskelo 
- korpr Juha Mattila 

11/86 saapumiserä 
- vänr Ari Kettunen 
- kers Juha Neste 
- korpr Ari Latvala 

III/86 saapumiserä 
- vänr Antti Savela 
- kers Erik Niemelä 
- korpr Mika Lassila 

1/87 saapumiserä 
- vänr Matti Ylilauri 
- kers Lauri Lepistö 
- korpr Jarkko Liedes 

11/87 saapumiserä 
- vänr Teemu Hauhia 
- kers Hannu Honkala 
- korpr Ari Käsmä 

111/87 saapumiserä 
- vänr Petri Vuolteenaho 
- kers Veli Leikas 
- korpr Ari Honkanen 
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1/88 saapumiserä 
- korpr Timo Järvinen 

Panssari prikaati 

1/86 saapumiserä 
- vänr Pasi Käppi 
- kers Jouni Rinne 
- korpr Ari Sikiö 

11/86 saapumiserä 
- vänr Juha Seppä 
- alik Petri Haanpää 
- korpr Veli-Matti Hemmo 

IIl/86 saapumiserä 
- vänr Hannu Mattila 
- kers Keijo Pyörälä 
- korpr Timo Kiljunen 

1/87 saapumiserä 
- vänr Marko Eerola 
- kers Pasi Köykkä 
- alik Petri Ahonen 
- psj Marko Viljanen 

11/87 saapumiserä 
- vänr Vesa Savolainen 
- alik Mika Paija 
- psj Ari Ahola 

111/87 saapumiserä 
- vänr Veli-Pekka Teppo 
- kers Kai Nieminen 
- psj Hannu Korpinen 

1/88 saapumiserä 
- korpr Sami Hautaniemi 

Reserviupseerikoulu 

Kurssi 183 
- upskok Marko Lehtimäki LjK 
- upskok Pekka Pajamo 3. ErAutoK 
- upskok Jari Luukkonen SavPr 
- upskok Janne Jaakkola PorPr 
- upskok Aki Nevalainen KarJP 

Kurssi 184 
- upskok Matti Kauppi 1. ErAutoK 
- upskok Jari Torkkel SavPr 
- upskok Teemu Japisson RannJP 
- upskok Matti Mönkkönen KarPr 
- upskok Kimmo Klemola KarPr 

Kurssi 185 
- upskok Marko Vainio UudRakP 
- upskok Tuomo Repo KaiPr 
- upskok Mikko Kauppala IlmavVK 
- upskok Matti Mustonen KarJP 
- upskok Timo Luomalahti HämR 

Kurssi 186 
- upskok JT Laituri 3. ErAutoK 
- upskok KT Simolin KarPr 
- upskok P J Lamppu PorPr 
- upskok TM Hauhia PohPr 
- upskok TM Haapala PsPr 

Kurssi 187 
- upskok JT Kuha SavPr 
- upskok Hl Aalto PorPr 
- upskok JH Ljungberg RannJP 
- upskok JP Kämäräinen SavPr 
- upskok JJ Suokas RannJP 

Kurssi 188 
- upskok TM Mutanen KarJP 
- upskok US Karvinen SavPr 
- upskok JT Huovinen SavPr 
- upskok KO Karlsson UudJP 
- upskok HM Peltola K-SR 

Nylands Brigad 

1/86 saapumiserä 
- vänr Jonas Tallqvist 
- alik Christer Järf 

11/86 saapumiserä 
- vänr Harry Peltonen 
- kers Kjell Brorström 

111/86 saapumiserä 
- vänr Ralf Mastenstrand 
- alik Tom Lindblom 
- korpr Karl Björk 

1/87 saapumiserä 
- vänr Frank Wendelin 
- kers Kjell Söderholm 
- korpr Charles Ekström 

11/87 saapumiserä 
- vänr Martin Pelander 
- kers Hans Österberg 
- jääk Peter Appelgren 

111/87 saapumiserä 
- vänr Risto Rajala 
- kers Sami-Jaakko Ilkka 
- jääk Jan-Krister Vidjeskog 

1/88 saapumiserä 
- jääk Kim Nieminen 

Kymen Jääkäripataljoona 

l/86 saapumiserä 
- vänr Marko Koskiaho 
- kers Tommi Raitsalo 

11/86 saapumiserä 
- vänr Jaakko Suomi 
- kers Petri Lyytinen 
- korpr Jari Ko/mela 

III/86 saapumiserä 
- vänr Ismo Kantanen 
- kers Harri Kuutsa 
- korpr Petri Budde 

1/87 saapumiserä 
- vänr Tomi Pitkänen 
- kers Timo Jussila 
- korpr Pekka Kemppainen 

11/87 saapumiserä 
- vänr Jari Sundqvist 
- kers Harri-Pekka Seppänen 
- korpr Ari Hujanen 

IIl/87 saapumiserä 
- vänr Sam Häyry 
- kers Janne Lehtikangas 
- korpr Jukka Ropilo 
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Kaartin Pataljoona Il/87 saapumiserä 11/86 saapumiserä 11/87 saapumiserä 
- vänr Veli-Matti Nousiainen - vänr Pasi Makkonen - vänr Matti Puolimatka 

1/86 saapumiserä - kers Mika Juvonen - kers Jouni Nisonen - korpr Jaakko Holm 
- korpr Petri Palomäki - korpr Esa Eskelinen - korpr Tero Andersson - korpr Tommi Lindholm 
Il/86 saapumiserä IIl/87 saapumiserä IIl/86 saapumiserä IIl/87 saapumiserä 
- vänr Petri Savilahti - vänr Risto Huovinen - vänr Pasi Tuunainen - vänr Juhapekka Rautava 
- kers Jarkko Suomela - kers Ari Pussinen - kers Kai Ruokonen - kers Pasi Ojala 
IIl/86 saapumiserä - korpr Vesa Peltoniemi - korpr Jari Vidman - jääk Anssi Oivonen 
- vänr Harri Paltila 1/88 saapumiserä 1/87 saapumiserä 1/88 saapumiserä 
- kers Marko Savolainen - jääk Jari Huttunen - vänr Jussi Huttunen - jääk Markku Kangassalo 
- korpr Ari Kinnunen - kers Olli Makkonen 
1/87 saapumiserä Karjalan Prikaati - korpr Tomi Naukkarinen 
- vänr Petri Karppinen 11/87 saapumiserä Hämeen Rykmentti 
- kers Janne Jumppanen 1/86 saapumiserä - vänr Kari Au/asmaa 
- korpr Timo Julmala - vänr Leo Viljanen - kers Petri Äijö Il/86 saapumiserä 
Il/87 saapumiseEä - kers Jari Hyttinen - korpr Esa Pellonharju - vänr Juha Kolehmainen 
- vänr Tapani Arjilä 11/86 saapumiserä IIl/87 saapumiserä - kers Christer Weckström 
- kers Aki Juhakorpi - vänr Antti Reinikainen - vänr Jari Porras IIl/86 saapumiserä 
- korpr Jukka Isomäki - kers Matti Leino - kers Vesa Paulasuo - vänr Petri Huttunen 
IIl/87 saapumiserä - korpr Vesa Penttinen - korpr Boris Babitsin - kers Jarmo Saastamoinen 
- vänr Jan-Johannes Salmi III/86 saapumiserä 1/88 saapumiserä 1/87 saapumiserä 
- kers Marko Mäkelä - vänr Kimmo K/eemo/a - korpr Petri Kukko - vänr Timo luomalahti 
- korpr Veijo Suvanto - kers Harri Myllylä - kers Janne Heikkinen 
1/88 saapumiserä 1/87 saapumiserä - ratsum Jussi Airi/a 
- korpr Stig Vackström - vänr Jari lnkilä 11/87 saapumiserä 

- kers Arto Vuopponen 
Porin Prikaati - vänr Petri Jokinen 

Kainuun Prikaati - korpr Jarno Sipilä - kers Kari Luoto 
11/87 saapumiserä 1/86 saapumiserä - korpr Heikki Keskisaari 

I/86 saapumiserä - vänr Kari Simolin - vänr Veli-Matti Pauna IIl/87 saapumiserä - vänr Eero Räsänen - kers Jarkko Leppänen - kers Sauli Nevala - vänr Reima Jussila - kers Kimmo Hoffren 
IIl/87 saapumiserä - jääk Tapio Santala - kers Markku Kiukas 

- korpr Jari Pohjonen - vänr Ari Immonen 11/86 saapumiserä 
II/86 saapumiserä - kers Jouni Kokki - vänr Juha Anttila 
- vänr Rami Helander - korpr Kimmo Harsia - korpr Mika Sievi-Korte Savon Prikaati - kers Jari Hartikainen 1/88 saapumiserä - vm Timo Savolainen 
- korpr Vesa Tuomi 

- korpr Juha Pöllänen IIl/86 saapumiserä IIl/86 saapumiserä 
IIl/86 saapumiserä - vänr Ari Ojala - vänr Y,jö Perälä 
- vänr Vesa-Pekka Silaskivi 

Uudenmaan Rakuunapataljoona - kers Klaus Ma,janen - kers Kari Laakkonen 
- korpr Jari Kuosmanen - jääk Mika Visuri - jääk Jari Laitinen 
I/87 saapumiserä I/86 saapumiserä 1/87 saapumiserä 1/87 saapumiserä 
- vänr Jari Rokkila - vänr Jukka-Pekka Pöllänen - vänr Tero Koivisto - vänr Vesa Sundqvist 

kers Jussi Martikainen - kers Marko Häkämies - korpr Pekka Haapanen - kers Marko Uotila 
korpr Risto Ahonen - korpr Timo Salo - jääk Eero Hannuksela - korpr Jari Laukkanen 
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Il/87 saapumiserä 
- korpr Pasi Terävä 

IIl/87 saapumiserä 
- vänr Jukka Honkanen 
- alik Jari Tujamo 

Uudenmaan Jääkäripataljoona 

1/87 saapumiserä 
- vänr M A Liljeström 
- korpr J M Marjaniemi 

II/87 saapumiserä 
- vänr K Uimonen 
- korpr J P Myllymäki 

IIl/87 saapumiserä 
- vänr A P Malmelin 
- korpr P Leppänen 
- jääk T Rantanen 

I/88 saapumiserä 
- korpr J S Antikainen 

Lapin Rajavartiosto 

1/86 saapumiserä 
- kers Simo Kellokumpu 
- kers Juha Niska 

Il/86 saapumiserä 
- kers Jukka Leppämäki 
- kers Timo Taskila 
- korpr Marko Kulmala 
- korpr Olli Sirviö 

IIl/86 saapumiserä 
- kers Tommi Harjumaa 
- kers Pasi Kal/unki 
- korpr Petri Linna 
- korpr Jari Pallari 

I/87 saapumiserä 
- kers Juha Niska 
- kers Juha Ruokamo 
- korpr Teppo Lahti 
- korpr Raimo Länsman 
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II/87 saapumiserä 
- vänr Kalevi Kronqvist 
- kers Raimo Suopajärvi 
- korpr Kimmo Auno 
- korpr Seppo Pasma 

IIl/87 saapumiserä 
- vänr Ilpo Pietiläinen 
- kers Mika Kivelä 
- korpr Jouko Haataja 

I/88 saapumiserä 
- korpr Jyrki Nikula 

Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 

II/86 saapumiserä 
- kers Pentti l/manen 
- korpr Petri Kuusitunturi 

IIl/86 saapumiserä 
- kers Risto Tiainen 
- korpr Olli Lyijynen 

I/87 saapumiserä 
- vänr Timo Mynttinen 
- korpr Ilkka Pekkala 

II/87 saapumiserä 
- vänr Janne Pohjola 
- korpr Jukka Mononen 

IIl/87 saapumiserä 
- kers Pasi Hiltunen 
- korpr Jari Pöllänen 

Kainuun Rajavartiosto 

II/86 saapumiserä 
- kers Veli-Matti Kokkoniemi 
- korpr Jouni Haverinen 

IIl/86 saapumiserä 
- vänr Arto Haverinen 
- kers Jari Tervamäki 
- korpr Jukka Tolonen 

1/87 saapumiserä 
- . kers Hannu Heikkinen 
- korpr Heikki Vähäkuopus 

II/87 saapumiserä 
- kers Reijo Kemppainen 
- korpr Pentti Immonen 

II/87 saapumiserä 
- kers Juha Kröger 
- korpr Eero Ahonen 

IIl/87 saapumiserä 
- kers Mikko Kemppainen 
- korpr Ari Riekki 

IIl/87 saapumiserä 
- kers Timo Tanninen 
- korpr Ismo Kuronen 

1/88 saapumiserä 

Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 
- korpr Olli Pikkarainen 

I/87 saapumiserä 
- kers Marko Natri 
- korpr Ossi Oinonen 
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