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KIITOS 
Jalkaväen Säätiön hallitus lausuu par

haimmat kiitoksensa kaikille säätiön toi
mintaa tukeneille yhdistyksille, liikelaitok
sille ja yksityisille henkilöille. Säätiön hal
litus tulkitsee lahjoituksenne luottamuk
senne osoitukseksi suomalaiselle jalkaväel
le - suomalaiselle jalkaväkimiehelle - ja 
rohkenee vakuuttaa, että nykypäivän jal
kaväkimies ei säästä vaivojaan pyrkies
sään olemaan luottamuksenne arvoinen. 
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JALKAVÄEN KOULUTUKSESTA 

Tarkistettu varusmieskoulutus astui 
voimaan helmikuun saapumiserästä 
1982 alkaen puolustusvoimissa (meri
voimissa vasta 1983). 

Tarkistustarpeeseen vaikuttivat mm 
kertausharjoitusten lisääntyminen, va
rusmiessaapumiserien pieneneminen, 
tarve antaa kaikille yhdenmukainen 
taistelijan peruskoulutus sekä tarve li
sätä reserviupseereiksi koulutettavien 
käytännön harjoitteluaikaa kokelas
kaudella. 

Tarkistusten pääkohtina ovat kai
kille yhtenäinen taistelijan peruskou
lutus ja upseerikokelaiden käytännön 
harjoittelun lisääminen johtaja- ja 
kouluttajatehtävissä. 

Taistelijan peruskoulutuksen onnis
tuminen vaatii koulutukselta nykyistä 
enemmän yksityiskohtaisuutta ja tark
kuutta. Jokaisen kouluttajan on kiin
nitettävä enemmän huomiota taisteli
jan peruskoulutuksen läpivientiin. 

Upseerikokelaiden kouluttaminen 
joukoissa on myös vaativa haaste kou
luttajille. Heidän on kyettävä valmen
tamaan kokelas koulutustehtäviin niin 
hyvin, että epäonnistumisia ei tapahdu 
ja että upseerikokelaan itsenäisyys se
kä kyky kouluttajana kehittyy. 

Koulutustarkistus asettaa siis run
saasti lisävelvoitteita koulutushenkilö
kunnalle, jotta sillä saavutetaan tar-

koitettu tulos. Yhtenäinen taistelijan 
peruskoulutus ja siihen liittyvä sotilas
kunnon kehittäminen ovat jalkaväelle 
tärkeitä, koska yhä enemmän muissa 
aselajeissa ja puolustushaaroissa kou
lutettuja miehiä joudutaan sijoitta
maan jalkaväen reserviin. Koulutus
tarkistus lisää myös osaltaan reservi
läisten valmiutta omaksua kertaushar
joituksissa nykyistä paremmin heille 
suunnitellut tehtävät. 

Kantahenkilökunnan henki ja kou
lutustaso luovat toimintamme perus
tan. Varusmies- ja reserviläiskoulutuk
sen tehostamisen ohella jalkaväen ke
hittäminen edellyttää materiaalihan
kintoja, jotta jalkaväki kykenee suo
riutumaan yhä vaativammista tehtä
vistään. 

Luotan siihen, että jokainen jalka
väen kouluttaja ja jalkaväen sotilas 
ymmärtää koulutustarkistuksen kes
keisen merkityksen jalkaväen sotaval
miuden kannalta ja tekee parhaansa. 

Raimo Katona 
Jalkaväen tarkastaja 

Kenraalimajuri 
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Jalkaväenkenraali Sakari S i m e I i u s 

SUOMALAINEN SOTAPÄÄLLIKKÖ 
KENRAALILUUTNANTTI JOHAN W HÄGGLUND 

Suomalainen sotapäällikkö kenraali
luutnantti Johan Woldemar Hägglund 
oli syntynyt 10. 8. 1893. Tultuaan yli
oppilaaksi Viipurista hän aloitti opin
tonsa Teknillisessä korkeakoulussa 
päämääränään koneinsinöörin ura. 
Kohta alkanut maailmansota ja synty
nyt jääkäriliike tempasivat nuoren 
Hägglundin mukaansa ensimmäisten 
joukossa. Jo jääkärikautena kiintyi 
huomio hänen rohkeuteensa, harkitse
vaisuuteensa ja silmiinpistävän selvä
piirteiseen ajatteluunsa. 
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Vuonna 1917 marraskuun 17. päivä
nä Hägglund saapui Suomeen sukel
lusveneellä. Hänelle oli nuoreen ikään
sä ja koulutukseensa nähden annettu 
huomattavan laaja tehtävä Vapausso
dan valmisteluissa eli valmistautumi
nen katkaisemaan Karjalan kannak
sella strategisesti tärkeät rautatieyh
teydet Venäjän ja Suomen välillä. 
Tehtävänsä suorittamista varten hän 
valitsi asemapaikakseen Viipurin. 
Täällä hän varsin pian joutui varsin 
kiivaitten tapahtumien pyörteeseen, 
jotka johtivat hänet ottamaan vastuun 
huomattavasti merkittävämmistä ja 
laajakantoisemmista tehtävistä kuin 
mitä hänelle oli annettu. Suurimmaksi 
osaksi hänen ansiokseen on mm luet
tava Vapaussodan suhteellisen nopeal
le kehitykselle edullisen Vuoksen rin
taman luominen. 

Ylipäällikön määrättyä myöhemmin 
Sihvon Karjalan rintaman komenta
jaksi toimi Hägglund hänen esikunta
päällikkönään. Silloin 24-vuotiaan 
Hägglundin toiminnasta nimenomaan 
Vapaussodan alkuvaiheessa on histori
oitsija lausunut: "Hägglundin toimen
piteet olivat ratkaisevan tärkeitä koko 
myöhemmälle sodankäynnille." Hän 
sai alusta alkaen suorittaa toimensa 
melkeinpä yksin. Hän arvosteli tilan
teen pahimpina ja kiireellisimpinäkin 
hetkinä tyynesti ja asiallisesti, teki ar
vostelunsa nojalla päätöksensä soti
laallisen kylmästi ja pani päätöksensä 
sitä mukaa nopeasti toimeen osoitta
matta mitään hätäilyä. Taiteilija A Karimon näkemys nuoresta J W Hägglundista. 
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Vapaussodan jälkeen tarvittiin 
Hägglundin kykyjä monessa tärkeässä 
tehtävässä, niin luovassa esikuntatyös
sä kuin joukkojen komentajanakin. 
Niinpä hän oli puolustusministeriön 
osastopäällikkönä ja kansliapäällikkö
nä sekä Helsingin suojeluskuntapiirin 
päällikkönä. Vuonna 1934 hänet nimi
tettiin toisen divisioonan komentajak
si, jota tehtävää hän hoiti talvisotaan 
saakka. 

Talvisodan alettua määräsi ylipääl
likkö kenraali Hägglundin komenta
jaksi silloin Laatokan Karjalassa erit
täin vaikeissa olosuhteissa toimivalle 
IV armeijakunnalle, jonka silloinen 
johto horjui. Sota näytti, että miehuus 
oli kypsyttänyt ne johtajanominaisuu
det, jotka nuori Hägglund jo Vapaus
sodassa omasi. Hänen komentamansa 
armeijakunta torjui ylivoimaisen vi
hollisen ja tuhosi sen suuret osat kuu
luisissa mottitaisteluissa antaen hänel
le tästä mottikenraalin nimen. 

Jatkosodassa kenraaliluutnantti 
Hägglund komensi VII armeijakuntaa 
Itä-Karjalan operaatioissa, jotka joh
tivat Sortavalan, Petroskoin ja Karhu
mäen valtauksiin. Tämän jälkeen hän 
johti Äänisen puolustusta. Hänen tä
mänaikaisesta toiminnastaan voidaan 
mainita, että hän loi menestyksellisen 
koukkaustaktiikan. Me silloiset alaiset 
opimme hänessä tuntemaan harkitse
van, rauhallisen ja kaukonäköisen ko
mentajan sekä hyvän, vaatimattoman 
ja rehellisen ihmisen, jolle oman edun 
ajaminen oli vierasta. 

Hänen esikuntapäällikkönään jou
duin seuraamaan hänen persoonalli
suuttaan ja johtamistaitoaan koko Itä
Karjalan operaatioiden ajan. Tällä pe
rusteella esitän seuraavassa muutamia 
hänelle ominaisia menettelytapoja. 

Kun jatkosodan liikekannallepano 
tapahtui, soitti majuri E. Tuomas-Ket-
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tunen Pääesikunnasta minulle ja pyysi 
panemaan toimeen esikäskyn tietyt 
kohdat. Se merkitsi uuden sodan al
kua. Ilmoitin siitä armeijakunnan ko
mentajalle puhelimitse. Rauhallisesti 
hän sanoi: "Toimikaa sen mukaises
ti." Hän ei edes tullut esikuntaan. 
Hän osoitti korostetusti luottamus
taan esikuntaansa kohtaan. Rauhalli
sella esiintymisellään hän sai esikun
tansa ottamaan tehtävän luonnollisena 
ilman jännittämistä. Samalla hän an
toi työrauhan alaisilleen. Kaikenkaik
kiaan jo tämä pelinavauksen psykolo
gisesti oikea menettely osoitti, että 
meitä on tosi komentaja johtamassa. 
Monet komentajat vastaavassa tilan
teessa olisivat kenties syöksyneet esi
kuntaansa ja hermoilemalla saaneet 
vain haittaa aikaan. Kuitenkin minun 
on tunnustettava, että minä vähän 
vaistomaisesti kaipasinkin esimiehen 
läsnäoloa. Mutta toisaalta se lisäsi vas
tuuta ja antoi puhtia toimenpiteille. 
Komentaja saapui sitten Tuusniemel
le, kun esikunta jo oli siirtynyt sinne 
toimintavalmiiksi. 

Komentajamme psykologista vais
toa kuvastaa myös se päiväkäsky, jon
ka hän antoi joukoilleen ennen hyök
käystoiminnan alkua. Kaikki johto
portaat ylhäältä alkaen olivat antaneet 
pitkiä propagandistisia päiväkäskyjä. 
Sellaisen luonnosta esikuntamme oli 
myös laatinut. Vein sellaisen komenta
jalleni. Hän luki sen ja sanoi: "Pan
naan vain NO NYT POJAT." Tämä 
päiväkäsky, joka sisälsi varsinaisesti 
vain kolme sanaa on vieläkin Sota
arkistossa nähtävissä. Se osoittaa, että 
Hägglund ymmärtää hyvin suomalais
ta sotilasta, joka ei pidä propagandas
ta. 

Tyypillistä komentajamme asialli
suudelle ja itsensä korostamisen vält
tämiselle oli se ohje, jonka hän antoi 

Kenraaliluutnantti J W Hägglund Äänislinnan työhuoneessaan. 

esikunnalleen ennen operaatioiden al
kua. Hän kielsi jyrkästi esikunnaltaan 
kaiken armeijakunnan saavutusten 
rummuttamisen mainetta tavoittele
vassa mielessä. Se oli jäyhän ja epäit
sekkään johtajapersoonan mukaista. 
Varmaan esikunnan keskuudessa vä
hän purnattiin, kun luimme naapuri
armeijakunnan taistelukuvauksia sa
nomalehdistä. Meillä olisi ollut aihetta 
kehaista pitkien koukkausten verta
säästäviä operaatioita. 

Komentajamme oli etevä strategi ja 
taktikko. Varsinkin strategiset kysy
mykset olivat hänen mieltään aina as
karruttamassa. Tässä mielessä voin tä
tä piirrettä valaista mm mainitsemalla, 
että Hägglundin näkemys vaikutti suu-

resti Karjalan armeijan operaatio
suunnitelmiin. Hän tunsi talvisodan 
ajalta Laatokan-Karjalan operaatio
alueet perusteellisesti. Hän joutui kah
teen otteeseen esittämään Suomen 
marsalkalle mielipiteitään offensiivista 
Laatokan-Karjalassa. Ensimmäisen 
kerran jo toukokuussa Suomen mar
salkan ollessa tarkastusmatkalla Joen
suussa hän puheen ollessa mahdollisis
ta sotatoimista Laatokan-Karjalassa 
esitti offensiivia juuri painopiste Jä
nisjärven koillispuolitse kaakkoon. 
Toisen kerran näin tapahtui kun yli
päällikkö oli kutsunut armeijakunnan 
komentajat ja lähimmät miehensä 
neuvotteluun esikuntajunaan Joroisiin 
juhannuksen jälkeisenä päivänä ennen 
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hyökkäyspäätöksen tekoa. Keskitys
kuljetukset olivat osittain jo silloin 
käynnissä. Painopistettä oli suunnitel
tu siihen saakka Hiitolan suuntaan ja
kamaan Karjalan kannaksen ja Laato
kan-Karjalan rintaman kahtia. Hägg
lund esitti neuvottelussa painopiste
suunnaksi Jänisjärven koillispuolista 
aluetta. Airo oli samalla kannalla. 
Toiset komentajat kannattivat entistä 
suuntaa, siis Hiitoiaa. Ylipäällikkö 
yhtyi Hägglundin ja Airon kantaan. 
Kun neuvottelun jälkeen menimme 
ruokailemaan salonkivaunuun, kuulin 
jonkun sanovan Hägglundille, että hä
nen kantansa voitti. Ollessani ruokai
lun jälkeen soittamassa VII armeija
kunnan esikuntaan asemakonttorista, 
saapui sinne jo Airo ja saneli sano
man, jossa lopulliset osoitteet olivat 
edellämainitun päätöksen mukaiset. 

Kenraali Hägglundia askarruttivat 
jatkuvasti talvisodan mottimestarin 
kokemukset. Menestyksellinen motti
taktiikka kypsyi vähitellen hänen mie
lessään taktilliseksi doktriiniksi, joka 
ilmeni jo ennen jatkosodan alkua 
Kuopiossa kirjallisesti annetussa tak
tillisessa ohjeessa armeijakuntaan 
kuuluville yhtymien komentajille. Pe
rusajatuksena siinä oli, että ottaen 
huomioon vähäiset voimavaramme on 
mahdollisessa offensiivissa hyökkäys
tä teiden suunnassa välttäen koukatta
va maastoitse vihollisen sivustaan ja 
motitettava se. Sen jälkeen se voidaan 
tuhota. Jokainen oivaltaa, mistä oli 
kysymys. Talvisodan mottikenraali 
pyrki säästämään verta hikeä uhraten. 
Tätä periaatetta hän toteutti koko 
operaatioiden ajan Laatokan Karja
lassa saavuttaen kauniita tuloksia. 
Hän ei halunnut aiheuttaa joukoilleen 
tappioita avomaastossa suoritetuilla 
hyökkäyksillä. Tässä ilmenee suoma
laisen sotapäällikön viisaus. Usein an-
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netaan 'rämäpäisille' hyökkääjille 
liian suuri kunnia. Aina ei muisteta, 
että meidän miesvaramme ovat rajoi
tetut. Tässä ohjeessa esiintyy luullak
seni ensimmäistä kertaa selvänä ja sel
vässä kirjallisessa muodossa menes
tykselliseksi muodostuneen koukkaus
doktriinimme perusajatus. 

Niissä yhtymissä, jotka alunperin 
kuuluivat armeijakuntaamme, meni 
Hägglundin ohje kaikkialla läpi. Tyy
pillistä olivat pitkät raskaat kouk
kaukset, joiden tuloksena oli usein vi
hollisen yllättäminen ja vähäisin tappi
oin saatu voitto. Ei ole ihme, jos JR 
8:n komentaja eversti Autti murisi 
eräässä vaiheessa: "On tämä sotaa, 
kun aina pitää rämpiä suossa niin, että 
jalat ovat munia myöten nilellä". 

Sotilaan ominaisuuksiin kuuluu 
myös pelottomuus. Korkea komentaja 
sitä piirrettä harvemmin tarvitsee siinä 
mielessä kuin etulinjan johtaja, mutta 
tarvittaessa on kyettävä näyttämään 
esimerkkiään aina etulinjan taistelijal
le asti. Komentajan pelottomuus on 
toisenlaista. Kummassakin mielessä 
Hägglund oli peloton. Usein hän antoi 
huolenaihetta minulle, kun hän ajeli 
Punahilkallaan, punaisella avoautol
laan, komentolippu liehuen partisaa
nivaaran alaisia teitä. Etulinjassa käy
dessään hänellä oli kenraalin lipalla 
varustettu lakki päässään. Talvisodan 
mottikenraali halusi silloin näyttäytyä 
etulinjan johtajille ja miehille. 

Operaatioiden johtajana kenraali 
Hägglund osoitti tervettä järkeä. Kai
kissa tilanteissa hän mietti, mitä ope
roimismahdollisuuksia tilanne antoi. 
Tavallisesti hän sanoi: "Kunhan tar
joutuisi mahdollisuuksia operoida 
niin, että koukkaustaktiikkaa voitai
siin siihen liittyen käyttää hyväksi". 
VII AK:n operaatioiden tarkastelua 
tältä kannalta ei tässä yhteydessä ole 

tarkoituksenmukaista käydä yksityis
kohtaisesti operaatio operaatiolta sel
vittämään. Kuitenkin haluan käsitellä 
Äänislinnan operaatioiden yhteydessä 
paria seikkaa. VII AK:n voimien 
suuntaaminen Äänislinnan valtauk
seen askarrutti Hägglundin ajatuksia 
siten, että hyökkäyksen suuntaaminen 
Viejärvi - Prääsä - Petroskoi -tien 
suunnassa ei häntä miellyttänyt lain
kaan, sillä siellä olivat vastassa viholli
sen päävoimat ja lisäksi lujat peräk
käiset puolustusasemat, joiden murta
minen olisi vaatinut paljon verta. Hän 
tähtäsi Sotjärvi-Säämäjärvi -kannak
sen avaamiseen. Onnistuessaan se tar
joaisi hyvät mahdollisuudet suuntaa
malla iskun Prääsän kautta vihollisen 
v01m1en motittamiseen Pyhäjärven 
alueella. Niinpä sitten sain tehtäväksi 
mennä eversti Heiskasen luo keskuste
lemaan kyseessäolevan kannaksen 
avaamismahdollisuuksista Suojärven 
operaatioiden ollessa vielä kesken. 
Myönteisessä tapauksessa minun tuli 
antaa esikäsky Heiskaselle tätä varten. 
Kun kyseisellä kannaksella oli toisar
voisia joukkoja, joita vihollinen oli 
sinne haalinut, tuli ratkaisuksi kan
naksen avaaminen. Se johtikin sitten 
erittäin suureen menestykseen Heiska
sen ripeän toiminnan ansiosta. Se ava
si sekä Petroskoin että Prääsän suun
nat. 

Tervettä järkeä ja arvostelukykyä 
Hägglund osoitti myös silloin, kun 
Matroosasta suunnattiin voimia vai
keakulkuisen maaston kautta Lohijär
veltä Petroskoihin. Kysymyksessä oli 
1. Divisioonan suuntaaminen sitä 
kautta Petroskoihin. Hägglund näki, 
että niin suurien voimien käyttö tähän 
tehtävään tuo tullessaan ylivoimaisia 
huoltovaikeuksia. Niinpä tähän tehtä
vään valittiin vain kevennettyjä jouk
koja ja runsaasti rakennusjoukkoja. 

Kenraaliluutnantti J W Hägglund ja everstiluut
nantti S Simelius v 1942 Uksjärvellä. 

Vastaavanlaista tervettä järkeä ope
raatioiden suunnittelussa Hägglund 
osoitti kaikkialla Itä-Karjalan operaa
tioissa. Olisi toivottavaa, että sotahis
torioitsijat suorittaisivat vertailevan 
tutkimuksen Hägglundin johtamien 
operaatioiden suhteen siitä, mitä mer
kitsi hänen periaatteensa: verta on 
säästettävä hikeä uhraten. Tämä olisi 
jokaisen suomalaisen sotapäällikön 
otettava huomioon. 

Sotapäällikön ominaisuuksien lisäk
si Hägglund oli inhimillinen ihminen. 
Osoittamatta pehmeyttä hän otti aina 
huomioon ihmisen. Kun Äänisniemi 
oli vallattu suunnitteli Karjalan armei
ja väestön kokoamista ja ajamista sul
jettuna joukkona Äänisjärven yli vi
hollisen puolelle. Huoltovaikeuksien 
takia Hägglund ryhtyi tiukasti vastus-
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tamaan Karjalan armeijan suunnitel
maa. Hän laati siitä muistion. Onneksi 
siitä luovuttiin. Samoin sotavankien 
huollosta hän henkilökohtaisesti piti 
huolta. Tämä inhimillisyys tuli esille 
mm siinä, kun Petroskoi oli vallattu ja 
komentopaikkamme siirtyi Jessoilasta 
Äänislinnaan. Hän sanoi: "Poikke
amme ohiajaessamme Prääsän kenttä
sairaalassa katsomassa haavoittuneita. 
Nyt on tavoite saavutettu. Aikaisem
min operaatioiden aikana en ole roh
jennut sitä tehdä peläten, että menetän 
sisuni piiskata joukkoja eteenpäin". 
Tämä osoittaa myös rehellisyyttä us
kaltaa puhua heikkouksistaan. Yleen
sä hän osoitti tätä rehellisyyttä kaikin 
tavoin alaisiaan ja esimiehiään koh
taan. Hän ei kaihtanut puhua tunne
tusta heikkoudestaan, ei pyrkinyt sitä 
salaamaan. Minä voin hyvällä omalla
tunnolla sanoa, että hänen heikkou
tensa ei koskaan häirinnyt hänen joh
tamiskykyään. 
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Hägglund rakasti myös luontoa. 
Monet monituiset kalamatkat Kuusi
sen kesäsiirtolan ympäristössä ovat 
jääneet elävästi mieleen. Hänen lempi
marssinsa oli "Voiton torvet", jota 
hän soittokunnan usein pyysi soitta
maan. Kuullessaan sen jykeviä säveliä 
hän sanoi, että niin jokaisen sotilaan 
tulee tuntea ja toimia. 

Henkilökohtaisesti muistelen ken
raali Hägglundia lämmöllä ja kunnioi
tuksella. Hän oli kaikkien korkealle 
arvostama avarasydäminen ja viisas 
ihminen sekä etevä, kaukonäköinen 
sotilas ja johtaja. Olen hänen entisenä 
alaisenaan ja läheisenä työtoverinaan 
hänelle kiitollinen siitä opetuksesta ja 
tuesta, jota hän minulle monasti vai
keissa tilanteissa aina antoi. Kenraali 
Hägglundin muisto on säilyvä minulle 
läheisenä ja kunnioitettuna. 

Jantronic Oy:n puolustuslinja 

• 

.. 

Ammunta- ja harjoitusten tehostajaksi Janter-maalilaitteet, 
sotilas- sekä siviilikäyttöön. Kiinteät- sekä liikemaalit. 
Elektroniset näyttölaitteet 230 mm ja 300 mm 7-segment
numeroilla. 

JANTER HARJOITUSLAITTEET 
Ohjausautomatiikka kaapeli- tai radio-ohjauksella. 
Maalivaunussa voima- ja ohjausyksikkö. Vaununopeudet 10-40 km/h. 

Siviilikäyttöön: 
Janter 05 ilmakiväärirata sisä- ja ulkotilakäyttöön pienoishirviammuntaan 
Janter 50 pienoishirvi- ja villikarjuammuntaan 
Janter 75 isohirviammuntaan 

Sotilaskäyttöön: 
Janter 55 liikemaali pienoisvaunukuviolla 
Janter 60 kaatuva maali syöksyjäkuviolla 
Janter 70 kaatuva iso maalilaite 
Janter 80 liikemaali sinko- ja sisäputkiammuntaan 

Jantronic Oy 03870 HYONOLÅ 
Puh. 913-66432 
Telex 122680 JAN SF 
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Kenraaliluutnantti evp Ermei K a n n i n e n 

LASTUJA JALKAVÄEN KEHITTÄMISESTÄ 

Kun minulle esitettiin pyyntö kertoa 
henkilökohtaisia kokemuksia ja vai
kutelmia jalkaväen kehittämisestä nii
den yli 40 vuoden aikana, jotka välit
tömästi palvelin jalkaväessä tai joiden 
aikana virka-asemani perusteella olin 
osavastuussa kehitystyöstä, en todella
kaan kyennyt heti muistamaan ja arvi
oimaan, mitä 40 vuotta merkitsee yh
den aselajin osalta. Onkin todettava, 
ettei jalkaväen kehitystä pysty kuvaile
maan lyhyehkön muistelman puitteis
sa, sillä olisi tietenkin kyettävä vastaa-
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maan myös kysymykseen, mitkä ovat 
olleet pääaselajin kehitystyön tulokset 
ja niiden vaikutukset muihin aselajei
hin ja koko puolustusjärjestelmääm
me. Varmaa on vain se, ettei jalkaväen 
perusrooli ole muuttunut meidän puo
lustusvoimissamme, tuskin missään 
muuallakaan. Tätä taustaa vasten tar
kasteltuna joutuukin kysymään, olem
meko kylliksi huolehtineet jalkaväen 
kehittämisestä, vai onko se jäänyt lii
aksi muiden puolustushaarojen ja ns 
teknillisten aselajien varjoon voimava
rojen jaossa? Niinkuin edellä mainit
tiin, tässä yhteydessä ei ole mahdolli
suuksia etsiä vastauksia tällaisiin pe
ruskysymyksiin. Se olisi kuitenkin syy
tä tehdä laajemman tutkimustyön 
puitteissa. 

Kokemukseni jalkaväestä alkavat 
jatkosodan alkuvaiheessa palveltuani 
ensin talvisodan alussa merisuojelus
kunnassa ja sitten sodan loppuvaihees
sa ja 1940 kevään sekä kesän rannik
kotykistössä aina alikersantin arvoon 
saakka. Kun sitten vajaa 19-vuotias 
ylioppilas RUK:n suoritettuaan ottaa 
syksyllä -41 Kannaksella vastaan pää
osin jo talvisodan veteraaneista koos
tuvan eteläpohjalaisen jalkaväkijouk
kueen, voi hyvällä syyllä todeta, että 
johtajakokemukset oli opittava virhei
den ja itsekritiikin kautta. Silloin ei 
vielä opetettu sotilaspsykologiaa, se oli 
opittava itse. 

Sotavuosien 1941-1945 aikana ei 
komppaniaportaassa eikä pataljoona
tasollakaan tapahtunut varsinaista rat
kaisevaa kehitystä. Aseistuksen para-

neminen ennen kaikkea kesän -44 ai
kana panssarintorjunnan osalta (pans
sarikauhut ja -nyrkit) oli tietenkin 
merkittävää. Perusorganisaatio pysyi 
samana ja taktiikkakin jäi rintamalla 
yllättävän vähäisen koulutuksen ja 
pienehköjen uudistusten varaan. Pää
majan taktillisia ohjeita luettiin patal
joonaportaassa, mutta ainoa vakava 
pyrkimys Venäjän-Saksan rintaman 
kokemuksien hyväksikäyttämiseksi oli 
asemien syvyyden lisäämispyrkimykset 
linnoittamiseen liittyen. 

Rauhan tultua voidaan sanoa kehi
tyksen pysähtyneen muutamaksi vuo
deksi. Tämä oli sinänsä luonnollista ja 
tärkeintä oli antaa uusille varusmies
johtajille ja ennen kaikkea nuorille so
dan jälkeisten kurssien kadeteille tie
toa siitä, miten sodan kovissa olosuh
teissa toimittiin ja joukkoja johdet
tiin. Tutkimustyö ei kuitenkaan lop
punut, vaan ansiokkaiden upseerien 
uurastuksella kootut tiedot ja yhteen
vedot suomalaisen jalkaväen toimin
nasta antoivat pohjan uudistuksille, 
jotka erityisesti organisaation osalta 
toteutettiin 1950-luvun alussa. Erityi
sen arvokasta oli myös se, että monet 
käytännön johtajatehtävissä kunnos
tautuneet upseerit saattoivat erinomai
sina opettajina siirtää kokemuksiaan 
nuoremmille. Mieleeni on kiitollisena 
jäänyt Taistelukoulun kapteenikurssin 
aikana eversti (jvkenr) A Ehrnroothin 
ja majuri (evl) E Kuvajan, kahden 
Mannerheim-ristin ritarin, maanlähei
set taktilliset opetukset. 

Omalla kohdallani kului sodasta yli 
13 vuotta, ennen kuin jouduin aktiivi
seen kehittämistyöhön mukaan. Noina 
vuosina oli tärkeintä opiskella ja kerä
tä tietoa sekä itse opettajana toimies
saan käyttää hyväkseen sodassa saatu
ja käytännön kokemuksia. Niin Sota
korkeakoulun opetus kuin palvelus en-
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simmäistä kertaa ulkomailla 1956-
1957 olivat erinomaisia tilaisuuksia 
avartaa näkemyksiä ja sa'malla ne an
toivat virikkeitä tulevaisuudelle. 

Siirtyessäni kesällä 1958 Porin Pri
kaatin pataljoonankomentajan tehtä
västä Pääesikunnan operatiiviseen 
osastoon jouduin lähinnä tekemisiin 
jalkaväkeä lähinnä olevien kysymys
ten kanssa. Tuo viiden vuoden jakso 
oli todellista kehittämistä ·monella eri 
sektorilla. Perushankinnat olivat alka
neet keskittyen aluksi maavoimissa 
viestivälineisiin ja panssarintorjun
taan. Tärkeintä oli usko ja luottamus 
tulevaisuuteen. Päämääränä oli löytää 
keinot valtakunnan puolustamiseksi 
niillä taloudellisilla mahdollisuuksilla, 
jotka valtiovalta antoi käytettäväk
semme. Tämä oli tärkeää, koska ylei
nen pessimismi omiin mahdollisuuk
siimme oli vallannut alaa niin kanta
henkilökunnan, reserviläisten kuin po
liitikkojenkin parissa. Niin tärkeää 
kuin puutteiden ja vaikeuksien selosta
minen päättäjille onkin, ei sekään saa 
johtaa ajatukseen, etteihän tässä ole 
enää mitään tehtävissä pienen maan 
rajoitetuin resurssein. Tällainen vaara 
oli jo ajoittain olemassa. 

Osallistuminen kevytasetoimikun
nan työhön operatiivisen osaston 
edustajana ·oli varsin merkittävä tehtä
vä. Tullessani mukaan oli rynnäkköki
väärin ja kevyen konekiväärin valinta 
jo käytännössä suoritettu ja tehtäväk
seni tuli lähinnä selvitellä uusien asei
den osuutta eri organisaatiossa sekä 
olla mukana lukemattomien aseille 
asetettaviin vaatimuksiin, konstrukti
oon ja hankintaan liittyvien yksityis
kohtien hiomisessa. Onneksi meillä oli 
käytettävissä erinomaisia erikoistunti
joita kuten majuri (evl evp) EVA Jär
vilehto, majuri (kenrm) M Mäkelä ja 
kapt (kenrl) P Väyrynen. Toimikun-
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nan työtä johti jalkaväen tarkastaja, 
ensin kenrl (ivkenr) S Simelius ja sitten 
kenrl A Koskimaa. 

Asetta valittaessa oli mukana kunni
oitettava määrä eri maista hankittuja 
koeaseita sekä loppuun saakka vertai
luaseena myös Suomi-konepistooli . 
Paremmuutta ratkaistaessa annettiin 
eri ominaisuuksien perusteella pisteitä, 
kunnes joku koiranleuka huomasi, et
tä pisteytys johti puukonepistoolin yli
voimaiseen voittoon! Se sai täydet pis
teet mm raaka-aineen ja valmistuksen 
kotimaisuuden, kriisiajan hankinnan 
helppouden, keveyden, huollon yksin
kertaisuuden ja osien vähäisyyden ta
kia! Yllättävää lienee se, että Suomi
konepistoolimme selvisi tärkeimmän 
eli tulen tehon osalta varsin pitkälle 
rynnäkkökiväärin rinnalla. Muistan 
vielä vakavatkin kiistelyt siitä, kannat
taako lainkaan etsiä uutta asetta, kun 
meillä on jo rakas konepistoolimme. 
Kevyt konekivääri oli myös puolestaan 
merkittävä ratkaisu, jossa suomalai
sen ideoinnin osuus oli perusratkai
suissakin suurempi kuin rynnäkköki
väärissä. 

Aseiden sijoittamiseksi sa-organi
saatioon teimme monia ehdotuksia. 
Lopputuloksen ratkaisi huollon yksin
kertaisuus eli mahdollisimman nopea 
ja yksinkertainen siirtyminen yksipat
ruunajärjestelmään. Rynnäkkökivää
rin tai kevyen konekiväärin asteittai
nen sijoittaminen kivääriryhmään olisi 
tiennyt alkuvaiheessa ja siis käytän
nössä monien vuosien ajan kolmipat
ru unaj ärjestelmää. 

Aseiden valmistuksessa esiintyi nor
maaleja alkuvaikeuksia, joihin oli 
otettava kantaa, mutta tänään voim
me havaita, että päämäärä, josta yli 20 
vuotta sitten vain haaveilimme, on lä
hes saavutettu. Tulevaisuudessa on 
ratkaistava mm onko jalkaväen seu-
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raava ase edelleen samaa kaliiperia 
kuin nykyinen. Se onkin jo toinen jut
tu. 

Panssarinkaukotorjunta on eräs ns 
ikuisuusasia, jota on aina seurattava 
ja pohdittava. 1961-1963 kuuluin jä
senenä myös tällaiseen toimikuntaan, 
joka joutui silloinkin pohtimaan kai
kille tuttua kehää: pst-tykki, panssari
vaunu, pst-vaunu vai ohjus. Meillä oli 
silloin, niin kuin aina taloudellisissa 
puitteissamme, tutkittava mikä van
hoista aseista tai asejärjestelmistä oli 
vielä käyttökelpoinen, löytyikö mah
dollisuuksia teknillisiin parannuksiin 
esim ammusten osalta vai oliko aika 
siirtyä uusiin ratkaisuihin. Tulos oli 
tietenkin kompromissi ja uutena asee
na astui kuvaan pst-ohjus, joka tuli 
meillä käyttöön keväällä 1963 ensim
mäisen kerran. Tämänkin jälkeen on 
panssarinkaukotorjunta ollut lähes 
jatkuvasti pohdinnan alaisena ja vii
meisin tulos on toisen polven ohjuk
sien hankinta 1982. 

Jalkaväen kehittämiseen kuuluu 
myös uusien toimintamahdollisuuk
sien selvittäminen. 2. maailmansota 
toi laskuvarjojoukot merkittäväksi te
kijäksi liikkuvissa sotatoimissa. Sa
malla laskuvarjopartioiden tai -osasto
jen käyttö oli lisääntynyt tiedustelu- ja 
kommandotehtävissä. Näin meilläkin 
pohdittiin jo vuoden 1960 alussa las
kuvarjokoulutuksen mahdollisuuksia, 
päämäärää ja tarvetta. Osallistuin tä
hän tehtävään asetetun ja everstiluut
nantti Simo Sirkkasen johtaman toi
mikunnan työskentelyyn jälleen ope
ratiivisen osaston edustajana. Ilmavoi
mille hankitut käytetyt DC-3 koneet 
loivat kuljetusmahdollisuudet ja niin
pä asiaa tutkittiin varsin monipuolises
ti. Mannekiineina toimivat ulkomailla 
koulutuksen saaneet kantahenkilö
kuntaan kuuluvat upseerit ja aliupsee-

rit. Niinpä me toimikunnan jäsenet 
pällistelimme tätä touhua sekä lento
koneesta että maasta. Hyppääminen 
tuntui hyvissä olosuhteissa, joissa ko
mitea tietenkin työskenteli, niin lep
poisalta, että moni ainakin väitti ha
luavansa itsekin suorittaa koehyppyjä. 
Se kuitenkin kiellettiin ilman perus
koulutusta ja siihenhän ei taas kenellä
kään ollut aikaa. Toimikunnan sihtee
ri suoritti maineemme pelastamiseksi 
hypyn kaikessa hiljaisuudessa ja hy
vinhän hän selvisi, jopa ilman rangais
tusta. 

Toimikunta oli peräti yksimielinen 
varusmiesten laskuvarjokoulutuksen 
aloittamisesta puitteissa, jotka tänään 
hyvin tunnemme toteutettuina. Kou
lun paikka aiheutti paljon päänvaivaa 
ja niinpä tulikin tutkittua muutama 
lentokenttä asian selvittämiseksi. Il
mavoimat eivät halunneet laskuvarjo
koulutuksen häiritsevän normaalia 
lentotoimintaa, eivätkä laskuvarjo
miehetkään kaivanneet liikaa hyppy
koulutuksen häiritsijöitä. 

Ratkaisuksi tuli sitten Utti, jonne 
nopeaan tahtiin rakennettiin majoitus
parakit vastoin yliarkkitehdin nor
maaleja periaatteita. Koulun sai tie
tenkin johtoonsa majuri (evl) Kai Ha
gelberg, joka on laskuvarjokoulutuk
sen todellinen uranuurtaja maassam
me. 

Jalkaväen ja loppujen lopuksi koko 
puolustusjärjestelmämme kannalta 
tärkein kehitystyö oli tieienkin jalka
väen taistelumenetelmien ja taktiikan 
tutkiminen sekä tuloksen soveltami
nen käytäntöön. Olihan selvästi ha
vaittu , ettei puolustusasemaan tai edes 
puolustusvyöhykkeeseen tukeutuva 
puolustus kykenisi pidättämään hyök
kääjää, jos selusta olisi lähes avoinna. 
Toisaalta panssarikiilat teiden ja au
keiden suunnissa ja toisaalta ilmoitse 

siirrettävät joukot kykenisivät saatta
maan puolustuksen sekasortoiseen ti
laan. Erityisesti oli otettava huomioon 
ilma-alivoimaisuutemme, ja silloin vie
lä kovin vaatimaton ilmatorjuntam
me, joka sallisi suurvaltaluokkaa ole
van maahantunkeutujan paikallisen il
manherruuden avulla toimittaa jouk
kojaan lähes vapaasti selustaamme ja 
myös elättää niitä jatkuvan ilmoitse 
suoritettavan huollon avulla. 

Perusajatuksenamme oli sitoa vas
tustajan voimat kaikkialla, siis myös 
alueilla, jotka mahdollisesti joutuisi
vat vihollisen haltuun. Kaikki tämä 
pohdiskelu liittyi kypsymässä olevaan 
ideaan alueellisen puolustusjärjestel
män kehittämisestä, jolla pyrittiin 
operatiivisella tasolla turvaamaan 
puolustustaistelun aloittaminen missä 
tahansa valtakunnan alueella. 

Jalkaväen hajautetun taistelutavan 
eräänä ja käsitykseni mukaan tärkeim
pänä kehittäjänä on mainittava ken
raaliluutnantti Veikko Koppinen, jon
ka kanssa jouduin tekemisiin jo 1950-
luvun puolivälissä (55-56) hänen toi
miessaan Taistelukoulun johtajan 
apulaisena ja allekirjoittaneen koulu
tusupseerina. Silloisen evl Koppisen 
idearikkaus oli suunnaton ja monia oi
valluksia voitiin kaikessa rauhassa tut
kia ja kokeilla ennen kaikkea esiupsee
rikurssin kartta- ja maastoharjoituk
sissa. Monet varmasti muistavat lisäk
si sissikurssit, joiden puitteissa asioita 
pohdittiin. Keskusteluja ei ainakaan 
puuttunut ja maastossa rakennetut sis
siveneet antoivat myös eräille yllättä
viä uintimahdollisuuksia! Erään kart
taharjoituksen muistan hyvin, sillä se 
ennakoi uutta puolustusjärjestel
määmme. Annoimme harjoituksessa 
vihollisen häikäilemättä heittää pieniä 
tst-osastoja selustaamme joko lasku
varjopudotuksin tai helikopterein. 
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Riippumatta siitä, olisiko kukaan to
dellisuudessa siinä kehitysvaiheessa 
näin tehnyt, lopputulos oli yllättävä, 
sillä puolustajan koko toiminta meni 
sekaisin, reservit sitoutuivat ja huollon 
kuljetukst tyrehtyivät. 

Hajautettua taistelutapaa tutkittiin 
Kappisen aloitteiden pohjalta sissitoi
mikunnassa vuosina 1961-1963. Pu
heenjohtajana toimi kenrm (kenrl) P 
Ilmola ja sihteerinä allekirjoittanut. 
Teoreettiset ideat olivat valmiina, jo
ten tehtäväksemme jäi löytää niistä 
käyttökelpoinen osa sekä esittää suosi
tukset jatkotoimenpiteiksi. Tutkimuk
set tehtiin järjestämällä useampia ko
keiluharjoituksia niin kesä- kuin talvi
olosuhteissa. Yhden päivän harjoituk
sia pidettiin ainakin Tuohikotin, Häl
välän ja Raasin alueilla sekä teknilliset 
kokeilut Santahaminassa. Puolustajan 
käyttämät langalla laukaistavat tähys
miinat olivat maaliosastoina toimiville 
joukoille aluksi aina yllätys aiheuttaen 
etenemisessä runsaasti viiveitä. Pai
koin esiintyi suorastaan neuvotto
muutta, koska puolustajan järjestelmä 
oli silloin vielä täysin tuntematon. 

Mittavin ja lopputuloksen kannalta 
tärkein harjoitus järjestettiin eräänä 
talvena 1960-luvun alussa Pohjois
Karjalassa, koska sieltä saimme alu
een, jossa voimme toimia vapaasti mm 
polttopuiden ja havujen ottamiseksi 
sekä kalastuksen harjoittamiseksi ja 
myös ammuntojen suorittamiseksi. 
Tutkimuksen aiheena oli taistelukestä
vyys ilman huoltoa eli vain maastoon 
kätkettyjen varastojen turvin ja tätä 
varten harjoitus kesti kaksi viikkoa. 
Lisäksi tutkittiin voisiko nostoväkeen 
kuuluva kouluttamaton mies toimia 
pikakoulutettuna tällaisessa yksinker
taisessa järjestelmässä. Osasto oli jaet
tu puoliryhmiin, kussakin 4 miestä ja 
näistä oli yksi kahta päivää aikaisem-
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min palvelukseen saapunut alokas, 
jolle oli suoritettu vain varusteiden ja
ko ja lääkärintarkastus. Puoliryhmän 
muut miehet antoivat ase- ja ampuma
koulutuksen sekä opettivat toiminnan 
periaatteet. Harjoitus sujui erinomai
sesti, alkuvaihe oli totuttelua ja koulu
tusta mukaanluettuna ruoanlaittoa ja 
pyykinpesua muovipusseissa! Miesten 
innostus oli suuri, yksi mies löi kirveel
lä jalkaansa ja evakuoitiin, muut vä
häiset kuumepotilaat eivät edes suos
tuneet lähtemään havumajoistaan. 
Telttoja ei ollut lainkaan mukana. 

Harjoituksen toisen puoliskon maa
liosastona oli jääkärikomppania ja he
likopteri, jonka käyttöä ja mahdolli
suuksia vasta opeteltiin. Mainitta
koon, että vuosina 1955-1956 olim
me saaneet TaistK:n käyttöön Imatran 
Voiman helikopterin ja silloin olimme 
tutkineet ensimmäisen kerran puolus
tusvoimissamme sellaisen laitteen hy
väksikäyttöä ja mahdollisuuksia. 

Kokemuksia saatiin paljon ja vierai
ta kuljetettiin DC-3:lla Helsingistä lä
heiselle lentokentälle ja sieltä maas
toon. Uskon ylimmän johdon saaneen 
kuvan menetelmästä ja sen mahdolli
suuksista ja tämä varmasti edesauttoi 
aikanaan alueellisen puolustusjärjes
telmän tärkeän osan eli paikallispuo
lustuksen hyväksymistä. 

Näin suhteellisen lyhyenä vain muu
taman vuoden aikana kehitettiin ke
vyitä aseita ja panssarintorjuntaa sekä 
miinoja, luotiin laskuvarjokoulutus ja 
paikallispuolustuksen perusteet. Väliin 
mahtui myös raskaan kranaatinheitti
mistön kehittämiskokeita lähinnä kra
naattien rakettipanoksien avulla sekä 
suunnitelmia kuljetuspanssarivaunu
jen hankkimiseksi. Kaikki ideat eivät 
voi toteutua, mutta työtä tehtiin en
nakkoluulottomasti ja erinomaisen 
yhteishengen vallitessa kehitystyön eri 

osapuolten kesken. 
Siirryttyäni 1963 kesällä Hämeen 

Ratsujääkäripataljoonaan sain tilai
suuden sielläkin jatkaa· kokeiluluon-
1 oisia paikallispuolustusharjoituksia 
sekä avustaa silloista PE:n koulutus
osaston päällikköä, eversti (kenrl) 
Erkki Setälää alan neuvottelupäivien 
järjestämisestä. Harjoitukset olivat 
positiivista jatkoa PE:n järjestämille 
ja ne pyörivät Auttoisen - Padasjoen 
sekä Hollolan alueilla. 

Kun Pariisin kauteni jälkeen 1967 
syksyllä palasin PE:n operatiiviseen 
osastoon osastopäälliköksi jatkui työ, 
mutta nyt koko puolustusjärjestelmän 
kehittämiseksi. Työ oli erinomaisella 
vauhdilla viety jo pitkälle edeltäjäni 
eversti L Välimaan aikana ja päämaja-

mestarin kenrm (kenr) L Sutelan joh
dolla. Erityisesti keskityttjin kenttäoh
jesäännön yleisen osan luonnoksen 
monivaiheiseen läpikäyntiin. Jalka
väen kannalta tuon kauden tärkein 
ratkaisu oli organisaatiomuutos, jossa 
tulivoiman lisäämisen ohella sinänsä 
luonnollisista syistä luovuttiin hevosis
ta ja siirryttiin traktorikantaan. Olen 
monesti miettinyt, menettikö Suomen 
jalkaväki silloin jotain, mutta siihen 
vastaaminen ei enää kuulu tämän tari
nan puitteisiin. Muistettakoon kuiten
kin aina, että vaikean maaston hyväk
sikäyttö on jalkaväkemme onnistu
neen taktiikan perusedellytys. Metsä 
on meidän ystävämme ja ystävää on 
oikein osattava käyttää hyväksemme. 
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Kenraalimajuri evp Juhani R u u t u 

TAISTELUTAHDON LUOMINEN JA YLLÄPITÄMI
NEN JOUKKUEESSA JA KOMPPANIASSA 

Taistelutahto ilmenee joukon valmiu
tena suorittaa saamansa tehtävät tais
telukentän kaikissa olosuhteissa. Se 
perustuu tietoisuuteen taistelujen vält
tämättömyydestä ja toteutuu kykynä 
voittaa pelko ja jännittää henkiset ja 
fyysiset voimat äärimmilleen saadun 
tehtävän täyttämiseksi. 

Taistelutahdon merkitys kävi selke
ästi ilmi Falklandin saarista taisteltaes
sa. Myös omat sotakokemuksemme 
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osoittavat vakuuttavasti taistelutah
don ensiarvoisen merkityksen. Niin 
ikään voidaan kokemusperäisesti pää
tellä taistelutahdon rakentuvan ensisi
jaisesti seuraavien perustekijöiden va
raan: usko oman asian oikeuteen, oma 
maaperä, olosuhteiden tuntemus, kou
lutustaso, fyysinen kunto, joukon 
kiinteys, yhteishenki ja kuri sekä huol
to. Osa näistä lankeaa suomalaisen 
taistelijan eduksi luonnostaan, mutta 
osa on saavutettavissa vain johtajien 
määrätietoisella työllä. Tärkeintä on, 
että taistelijaa lähinnä olevat esimiehet 
tekevät ajoissa itselleen selväksi, mitä 
keinoja heillä on käytettävissään tinki
mättömän ja lujan taistelutahdon luo
miseksi. 

Pyrin seuraavassa antamaan viittei
tä oikeasta johtamiskäyttäytymisestä 
ja vaikuttamisen keinoista jalkaväki
komppanian puitteissa. Teen sen ensi
sijaisesti omakohtaisiin kokemuksiin 
perustuen, mistä johtuen en varusta 
kirjoitusta lähdeviittauksin. Kirjoituk
sen lopussa luettelen kuitenkin joukon 
sellaisia lähteitä, joista asiasta kiinnos
tunut voi ammentaa lisätietoja. 

Joukkueenjohtajan ja komppanian
päällikön asema jalkaväessä 

Komppania on suomalaisessa jalkavä
essä hallinnollinen perusyksikkö, joka 
usein saa myös taktillisesti varsin itse
näisiä tehtäviä. Sen päälliköllä on sekä 
hallinnollisessa että taktillisessa johta-

misessa käytettävissään alijohtajia, 
mutta toisaalta hänellä on sekä mah
dollisuus että velvollisuus välittömään 
johtamiseen tilanteen sitä vaatiessa. 

Kiväärijoukkue on ehyt kokonai
suus, jota voi verrata vaikkapa jalka
pallojoukkueeseen, jonka puitteissa 
yksilöiden suoritukset ohjataan vai
kuttamaan yhteispelinä yhteisen pää
määrän saavuttamiseksi. Joukkueen 
jakautuminen ryhmiin ja taistelijapa
reihin palvelee lähinnä taisteluteknistä 
joustavuutta. Merkille pantavaa on
kin, että ryhmänjohtajat sodan aikana 
aivan yleisesti samaistuivat miehis
töön. Sotakokemukset osoittivat myös 
joukkueenjohtajan keskeisen aseman 
taistelutoiminnan käyntiinpanevana 
voimana. Tätä kuvastavat osaltaan 
joukkueenjohtajien kaikkia muita 
henkilöryhmiä suuremmat tappiot. 

Perusyksikön puitteissa tapahtuu 
johtaminen sosiaalisessa kentässä. 
Joukkueenjohtaja on joka hetki jouk
kueensa tarkkailun kohteena eikä yk
sikön päällikkökään voi vetäytyä sosi
aalisen kentän ulkopuolelle välillisen 
johtajan asemaan. Johtajien toimen
piteiden on oltava tilannevaihteluista 
johtuen nopeita. Heidän on osoitetta
va harkintaa, mutta ei epäröintiä, sillä 
heidän on kaikissa toimissaan näytet
tävä alaisilleen esimerkkiä ja pyrittävä 
saavuttamaan heidän luottamuksensa. 
Niin ikään heidän on pidettävä huolta 
johdettaviensa henkisestä ja aineelli
sesta hyvinvoinnista. Vaikka edellä 
vertasin kiväärijoukkuetta jalkapallo
joukkueeseen, ei joukkueenjohtaja ole 
pelkästään taistelun johtaja, vaan hän 
vastaa myös joukkueensa koulutuk
sesta, kurista, hengestä ja huollosta. 

Johtaminen sodassa on aina ensisi
jaisesti vastuun kantamista ja vasta 
toisella sijalla vallan käyttöä. Vallan
käytön on oltava legitiimisyyteen pe-

rustuvaa ja ehdottomasti vapaata mie
livaltaisuuteen viittaavista piirteistä. 
Alaisten l u o t t a m u s on kaiken 
johtamistoiminnan perusta. Se perus
tuu edellä mainittuun esimerkilliseen 
käyttäytymiseen ja huolenpitoon alai
sista. Niiden lisäksi on kyky tehdä ti
lanteen kulloinkin vaatimat päätökset 
ja panna ne toimeen selkein käskyin 
johtajan arvovallan ehdoton edellytys. 
Rintamajohtajan on siis toisaalta 
päästävä toveruuden piirin sisäpuolel
le, mutta toisaalta kyettävä asettu
maan yksin käskijän ja vastuunkanta
jan asemaan. 

Puuttumatta lähemmin taktilliseen 
johtamistoimintaan totean vain, että 
joukkueenjohtajan paikka on etene
misessä ensimmäisenä ja viivytyksessä 
viimeisenä. Komppanian päällikkö 
puolestaan seuraa edettäessä kärki
joukkuetta ja on viivytettäessä anta
massa viimeiselle joukkueelle irtautu
miskäskyn. Varajohtaja ja varapääl
likkö ovat olemassa taempana tapah
tuvia valmisteluja sekä yleensä kaikki
naista teknistä toteuttamista varten. 
Päällikön ja johtajan on oltava siellä, 
missä henkinen paine on suurin. 

Taistelutahtoa jäytävät ja lujittavat te
kijät 

Hyökkääjä pyrkii propagandassaan 
korostamaan lukumääräistä ja teknis
tä ylivoimaisuutta. Kun siihen liittyy 
mahdollisuus käyttää puolustajalle 
käytännössä tuntemattomia taistelu
välineitä, on varsinkin sotatoimien al
kaessa tarjolla vaara, että joukko ei 
kestä tulikastettaan vaan joutuu pako
kauhun valtaan. Epätietoisuus tilan
teesta, "taistelukentän tyhjyys" ja esi
miesten etäisyys lisäävät yksittäiseen 
taistelijaan kohdituvia henkisiä painei-

23 



~·" ,:;~··~\{~.~: .. '' 
Joukkueen johtaja on joka hetki joukkueensa tarkkailun kohteena eikä yksikön päällikkökään voi 
vetäytyä sosiaalisen kentän ulkopuolelle välillisen johtajan asemaan. 

ta. Huoli omaisten kohtalosta, epävar
muus huollon toimimisesta sekä so
dassa usein esiintyvät toimettoman 
odotuksen kaudet jäytävät osaltaan 
taistelutahtoa. Suorastaan tuhoisia 
taistelutahdolle ovat esimiesten epäta
sapuolinen käyttäytyminen ja katteet
tomat lupaukset. 

Taistelutahdon pettäminen voi ilme
tä joukon kieltäytymisenä täyttämästä 
annettua tehtävää tai joutumisena pa
kokauhun valtaan. Sotakokemusten 
mukaan oli kieltäytymistapauksissa 
useimmiten kyseessä vieras maaperä 
tai muutoin oudot olosuhteet, epäsel
vä tilanne, epämielekäs tehtävä ja 
usein lisäksi joukon väsymys ja huol
lon pettäminen. Pakokauhu puoles
taan syntyi herkiten tulikasteessa tai 
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kohdattaessa ensi kertaa uusia taiste
luvälineitä. Epätietoisuus tilanteesta, 
huhut ja pakokauhuisten joukkojen 
näkeminen ovat omiaan luomaan pa
kokauhulle otollista maaperää myös 
sodan karaisemissa joukoissa. Jouk
ko, joka on satunnaisesti kokoonpan
tu ja jossa miehet eivät tunne toisiaan 
eivätkä esimiehiään, on pakokauhulle 
erityisen altis. 

Taistelutahtoa lujittaa ennen kaik
kea usko oman asian oikeuteen. Hyvin 
motivoitunut joukko omaksuu hyvän 
hengen ja sisäistää siihen saumatto
masti liittyvän tinkimättömän kurin. 
On syytä muistaa, että kurin ylläpitä
minen on aina helpompaa kuin sen pa
lauttaminen. Tuttuihin maantieteelli
siin olosuhteisiin perustuva "kotikent-

Uletu" sekä luottamus omaan taistelu
välineeseen, koulutukseen ja taktiik
~ aan sekä asetovereihin ja erityisesti 
Johtoon ovat ne tekijät, joiden varaan 
meikäläisen taistelijan taistelutahto ra
kentuu. Toimettomuuden välttäminen 
Järjestämällä tulevia tehtäviä palvele
vaa koulutusta ja !innoittamista sekä 
liikuntaa lujittaa taistelutahtoa ja tor
JUU joutilaisuuden aiheuttamia kieltei
siä ilmiöitä. Taistelija, joka on selvillä 
tilanteesta sekä omasta osuudestaan 
tehtävän toteuttamisessa, joka voi 
tarkkailla vihollista itse paljastumatta 
Ja joka luottaa meikäläiseen taisteluta
paan, on taistelutahdon kannalta var
sin vahvassa asemassa. Vastustajan 
aliarvioimista on taistelutahdon ylläpi
tämisessä kuitenkin syytä varoa, sillä 
se voi aiheuttaa taistelutahdon kanna]-

ta kohtalokkaita yllätyksiä ja vastoin
käymisiä. 

Taistelutahdon palauttaminen 

Taistelutahdon luominen ja ylläpitä
minen on aina helpompaa kuin mene
tetyn taistelutahdon palauttaminen. 
Johtamisongelmat ovat vaikeimmil
laan silloin, kun johtaja tai päällikkö 
täydennyshenkilönä joutuu ottamaan 
vastaan joukon, jonka taistelutahto 
on pettänyt tai pettämässä. Tällöin 
hän voi hyvinkin pian joutua tekemi
siin kieltäytymis- tai pakokauhuilmiöi
den kanssa. Kieltäytyminen tapahtuu 
harvoin niin spontaanisti, ettei sen 
taustalta löytyisi yllyttäjiä. Näiden 
kellokkaiden eristäminen sekä joukon 

Rintamajohtajan on kyettävä yhdistämään tiukka komentovalta toverilliseen kontaktiin. 
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Jalkaväkijohtajan on osoitettava harkintaa, mutta ei epäröintiä. 

puhutteleminen sen tehtävän tärkey
den perustelemiseksi sekä kieltäytymi
sen aiheen kumoamiseksi ovat ensim
mäisiä toimenpiteitä. Tarpeen vaaties
sa on puhuteltava kieltäytyneen jou
kon jäseniä yksitellen ja pakotettava 
heidät yksilöinä ottamaan vastuun rat
kaisustaan. Useimmiten tämä muuttaa 
puhutellun asenteen toiseksi kuin se oli 
joukon "yleisen mielipiteen" taakse 
kätkeytyessä. Rankaisutoimiin on ryh
dyttävä yllyttäjien lisäksi niiden osal
ta, jotka eivät edellä mainituin toi
menpiteiden palaa järjestykseen. 

Pakokauhun tunnusomaiset oireet 
ovat joukkoaan tuntemattomankin 
esimiehen melko helposti havaittavis
sa. Esiintyy huhuja, hermostuneisuut
ta, levotonta liikehtimistä, tekosyillä 
taakse pyrkimistä, esimiehen herkeä-
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mätöntä tarkkailua jne. Läsnäolollaan 
ja esimerkillään (rauhallisuus, huumo
ri) johtaja voi useimmiten torjua pa
kokauhun puhkeamisen. Jos pako
kauhu kuitenkin pääsee valloilleen, tu
levat sen taltuttamiskeinoina kysee
seen 
- refleksinomaisiin toimintoihin 

johtavat komennot, 
- liikkeen ohjaaminen (tarvittaessa 

itse "vetämään"), 
liikkeen kanavointi ja pysäyttämi
nen maasto- tai muiden esteiden 
avulla. 

- joukon rauhoittaminen esim ruoan 
jakamisella sekä 

- sen ohjaaminen tilanteesta riip
puen joko takaisin toimintaan tai 
lepoon. 

Lyhytaikaisesti poissa tolaltaan ol
lut joukko saadaan esimiesten var
moilla otteilla varsin pian taas taistelu
kelpoiseksi. Useimmissa tapauksissa 
tällainen joukko piti tapahtuneen jäl
keen kunnia-asianaan täyttää tinki
mättä vaativimmatkin tehtävät. 

Vaikeita rasituksia, suuria järkytyk
siä ja tappioita kokeneen joukon tais
telukelpoisuuden palauttamisessa on 
todettu tarvittavan seuraavia toimen
piteitä 

lepo ja huolto, 
- puhuttelut, rankaisemiset ja palkit

semiset, 
henkilö- ja vant~tetäydennys sekä 

- koulutusjakso täydennetyssä ko
koonpanossa. 

Joukon taistelukunnon palauttami
nen vaati sotakokemusten mukaan 

Alaisen luottamus on kaiken johtamisen perusta. 

tässä tapauksessa keskimäärin parin 
viikon ajan ja senkin jälkeen on eduk
si, jos joukko voidaan ohjata aluksi 
helpohkoon rintamavastuuseen. 

Millainen johtaja - sellainen joukko 

Komppanian päällikkö ja joukkueen 
johtaja ovat avainhenkilöt joukon 
taistelutahdon luomisessa ja ylläpitä
misessä sekä menetetyn taistelutahdon 
palauttamisessa. Rintamajohtajan on 
kyettävä yhdistämään tiukka komen
tovalta toverilliseen kontaktiin. Hänen 
vastuullaan ovat alussa luettelemistani 
taistelutahdon perustekijöistä 
- jatkuva kouluttaminen (ml "sy

ventävä käsittely" taistelun jäl
keen), 

- toiminnassa pitäminen (linnoitta-

27 



minen, kuntoharjoittelu), 
- hengen ja kurin ylläpitäminen sekä 
- huollon jatkuvuuden takaaminen. 
Johtamistaidon opetuksessa olen pel
kistänyt vaatimukset sodanajan jalka
väkijohtajalle seuraaviin kymmeneen 
kohtaan: 
1. Ole esikuva alaisillesi. 
2. Tunne alaisesi ja opeta heidät tun

temaan itsesi. 
3. Tunne ja kanna vastuusi. Huolehdi 

alaisistasi. 
4. Pidä alaisesi aina tilanteen tasalla. 
5. Ole oikeudenmukainen ja tasapuo

linen. 
6. Kouluta jatkuvasti. Kouluta har

joittamalla. 
7. Anna selkeät käskyt. Älä mielistele 

äläkä uhkaile. 
8. Muista, että henki ja kuri käyvät 

käsi kädessä. 
9. Taistelutahto vie voittoon. Kuri 

säästää verta. 
10.Johtamistaito on kykyä tehdä pää-

töksiä ja panna ne toimeen. 
Luettelo voi vaikuttaa vaativalta. 
Mutta vaativia ovat myös komppanian 
päällikön ja joukkueen johtajan tehtä
vät jalkaväessä. Toisaalta on syytä 
muistaa, että vihollisen läheisyys hel
pottaa kurinpitoa ja vastuu auttaa 
unohtamaan henkilökohtaisen pelon. 
Vastuu tehtävästä ja johtoon uskotus-

28 

ta joukosta vie niin tarkoin kaiken 
huomion, että omaa nahkaa ei kerta 
kaikkiaan jouda ajattelemaan. Uhka
rohkeuteen ei kuitenkaan ole aihetta 
kuin joissakin hyvin kriittisissä tilan
teissa. Malttinsa ja harkintansa säilyt
tävä johtaja herättää alaisissa enem
män luottamusta kuin uhkarohkea 
törmäilijä. Yleisohjeeksi johtamis
käyttäytymistä varten sodassa sopii 
presidentti Urho Kekkosen neuvo nuo
rille kansanedustajille: "Taito on olla 
ajallaan hyvin rohkea ja ajallaan hy
vin varovainen - siinä on onnistumi
sen taito." 
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Valmetin suomalainen tyO 
on vankkaa ammattitaitoa. 
Meidän kaikkien hyväksi® 

Valmet-tuotanto on luovaa tekniikkaa, 
jonka laadun takeena on know-how, 

tutkimus, koulutus ja ammattitaitoinen työ. 
Laivat, paperikoneet, sähköjunat, lentokoneet, 

traktorit, metsäkoneet, trukit ja lukit, dieselmoottorit, 
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 

Säätiön tarkoituksena on maamme 
pääaselajin jalkaväen kehityksen edis
täminen ja sen historiallisten perintei
den säilyttäminen. Tarkoituksensa to
teuttamiseksi säätiö jakaa palkintoja 
ja apurahoja lahjakkaille ja eteenpäin 
pyrkiville jalkaväkeen kuuluville hen-

kilöille sekä tukee ja edistää jalkaväen 
piirissä tapahtuvaa opinto-, tutkimus-, 
kokeilu- ja julkaisutoimintaa sekä jal
kaväen perinteiden ja historian kokoa
mista, tallettamista ja vaalimista. 

(Säätiön sääntöjen 2. §) 

Kunniapuheenjohtaja: jalkaväenkenraali 
Kunniajäsen: jalkaväenkenraali 

A E Martola 
S Simelius 

Jalkaväen säätiön valtuuskunta 

Puheenjohtaja: 
Varapuheenjohtaja: 

Jäsenet: 
Tohtori 
Professori 
Varatuomari 
Kauppaneuvos 
Kauppaneuvos 
Kauppaneuvos 
Kenraalimajuri 
Kenraaliluutnantti 
Maaherra 
Pankinjohtaja 
Pankinjohtaja 

kenraalimajuri K Sarva 
kenraaliluutnantti R Viita 

MAho 
J Gallen 
E Hakkarainen 
P Heinrichs 
E Hukkataival 
R Häyry 
R Katona 
I Kirjavainen 
U Kiukas 
H Laakso 
P Laitinen 

Pankinjohtaja 
Kenraaliluutnantti 
Teollisuusneuvos 
Maanviljelysneuvos 
Pääjohtaja 
Kenraalimajuri 
Kenraaliluutnantti 
Yliluutnantti 
Eversti, valt tri 
Kenraaliluutnantti 

Jalkaväen säätiön hallitus 

Puheenjohtaja: 
Varapuheenjohtaja: 

Jäsenet: 
Pääsihteeri 
Eversti 

Toimihenkilöt: 

eversti S Rusama 
eversti H Koskelo 

J Autti Toimitusjohtaja 
P Kurenmaa Eversti 

P Linnavirta 
U Matikainen 
M Mäkinen 
P Perttuli 
F Pettersson 
E Rannikko 
R W Stewen 
A Tajasvuo 
V Tervasmäki 
0 Ylirisku 

L Reunala 
T Sutela 

Sihteeri: kapt L Jokinen Museonjohtaja: evl A Metso 
Rahastonhoitaja: Yo-merkonomi K Ruponen Vahtimestari: sotmest P Torniainen 
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ALAJÄRVEN 
' KUNTA 

ANJALAN KOSKEN 
KAUPUNKI 

HAAPAJÄRVEN 
KAUPUNKI 

HAMINAN 
KAUPUNKI 

HOLLOLAN 
KUNTA 

HUITTISTEN 
KAUPUNKI 

m 

IISALMEN 
KAUPUNKI 

ISOJOEN 
KUNTA 

JOENSUUN 
KAUPUNKI 

JÄMSÄN 
KAUPUNKI 

KALANNIN 
KUNTA 

KERAVAN 
KAUPUNKI 
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PÄÄESIKUNNAN JALKA V ÄKITOIMISTO 

Everstiluutnanlli Perlli Vuolento 

Jalkaväkitoimiston tärkeimpinä työ
kohteina katsauskauden aikana ovat 
olleet vuoden 1982 alussa toimeenpan
nun koulutustarkistuksen valmistelut, 
toteutus ja seuranta jalkaväen osalta 
sekä jalkaväen organisaatioiden, sota
varustuksen ja välineistön kehittämis
työ. 

Katsauskauden aikana on jalkaväki
toimiston henkilöstö vaihtunut koko
naisuudessaan. Toimistopäällikön teh
tävät otti 11. 6. 1982 vastaan eversti
luutnantti Pertti Vuolento edeltäjäl
tään 1. 6. 1982 Kainuun Prikaatin ko
mentajaksi nimitetyltä eversti Heikki 
Koskelolta. Koska vaihtumisen lisäksi 
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toimiston upseerien lukumäärä on pie
nentynyt yhdellä, toimistoupseerien 
tehtäviä on tarkistettu tärkeimpien 
vastuualueiden osalta seuraaviksi: 

1. toimistoesiupseerin (maj P Kuro
nen) tehtäviin kuuluu mm 

- jalkaväen teknilliseen kehittämi
seen, tutkimustoimintaan ja kent
täkokeiluihin liittyvät asiat. 

2. toimistoesiupseerin (maj K F Jääs
keläinen) tehtäviin kuuluu mm 

- jalkaväen varusmieskoulutuksen 
kehittämiseen ja seurantaan, kou

- lutusmenetelmiin ja -laitteisiin sekä 

Majuri Paavo Kuronen 

Majuri Kari F Jääskeläinen 

ampuma- ja harjoitusalueisiin liit
tyvät asiat. 

3. toimistoupseerin (kapt K Rimpi) 
tehtäviin kuuluu mm 

- jalkaväen kertausharjoituksiin liit
tyvät asiat 

- jalkaväen henkilökunnan koulu
tukseen liittyvät asiat. 

Lähivuosien tärkeinä tehtäväkoko
naisuuksina jalkaväkitoimisto pitää 
varusmies- ja reserviläiskoulutuksen 
kehittämistä koulutusmenetelmien, 
materiaali- ja kouluttajaresurssien se
kä seurantajärjestelmien osalta. Jalka
väen organisaatioiden ja sotavarustuk
sen kehittäminen tulee jatkuvasti työl
listämään jalkaväkitoimistoa aiheut-
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taen osaltaan tarpeita ohjesääntöjen ja 
koulutusohjeiden tarkistamiseen. 

Jalkaväen kehittäminen pakottaa 
jalkaväkitoimiston keskittymään jat
kossakin suunnittelutyöhön ja jättä
mään asioiden käytännön toteuttami
sen sotilasläänien ja joukko-osastojen 
tehtäväksi. 

Jalkaväkitoimisto tarvitsee työssään 
kaikkien jalkaväkijoukko-osastojen ja 
jokaisen jalkaväen asioiden parissa 
työskentelevien tuen. Tämä tuki mah
dollistaa yhteisen tavoitteen, jalka
väen, pitämisen niin koulutuksellisesti 
kuin materiaalisesti ajan tasalla. 
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Kapteeni Kari Rimpi 
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KOTKAN 
KAUPUNKI 

KURUN 
KUNTA 

LOPEN 
KUNTA 

MASKUN 
KUNTA 

NURMEKSEN 
KAUPUNKI 

PIRKKALAN 
KUNTA 

fal PORIN 
~KAUPUNKI 
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RAUMAN 
KAUPUNKI 

RAUTJÄRVEN 
KUNTA 

SAARIJÄRVEN 
KUNTA 

SIBBO KOMMUN -
SIPOON KUNTA 

SUOMUSSALMEN 
KUNTA 

Majuri Kari Hietanen 

MAASODANKÄ YNNIN TEKNILLINEN 
rvs JA SEN VAIKUTUS 1980-LUVULLA 

KEHI-

Majuri Kari Hietanen palvelee nykyi
sin toimistoesiupseerina Pääesikun
nan maavoimatoimistossa tehtävä
nään mm maavoimien erilaiset kehit
tämis- ja suunnittelu- sekä seuranta
tehtävät. Aiemmin hän on palvellut 
mm joukkueen johtajana ja komppa
nian päällikkönä Hämeen Ratsujääkä
ripataljoonassa, opetusupseerina Ka
dettikoulussa sekä toimistoesiupseeri
na Pääesikunnan suunnitteluosastos
sa. Sotakorkeakoulun yleisen opinto
~uunnan maasotalinjan hän on suorit
tanut vuosina 1973-75. 

1 Johdanto 

Maavoimien konventionaalisen aseis-
1 uksen ja taisteluvälineistön kehitys on 
viime vuosina ollut nopeaa ja vallan
kumouksellista. Aseteknologian kehi
tys on vaikuttanut voimakkaasti sodan 
Ja taistelun kuvaan. Jokainen käyty 
sota on tuonut uuden aseteknologian 
myötä sellaisia yllätyksiä taisteluken
tälle, että toinen osapuoli on lähes 
poikkeuksetta kärsinyt raskaita ja rat
kaisevia tappioita. Näin on tapahtunut 
siitäkin huolimatta, että tulevan sodan 
kuvan ennustamiseen on uhrattu run
saasti aikaa ja voimavaroja ja että se 
,m kyetty ennustamaan suhteellisen 
suurella todennäköisyydellä. Tämä 
osoittaa, että kehittynyt tekniikka on 

tuonut uusia oivalluksia (sotilaallisia 
sovellutuksia), joita on kyetty menes
tyksellisesti soveltamaan taktiikkaan 
myös taistelukentän vaativissa oloissa. 
Tuoreina esimerkkeinä ovat Lähi-idän 
sodat 1967, 1973 ja 1982 sekä Falklan
din sota 1982. 

Ns kuuden päivän sodassa Israelin 
ilmavoimat tuhosivat arabien ilma
aseen ja panssarivoimien rungon rai
vaten täten tien omien maavoimien 
menestykselliselle käytölle. Jom Kip
pur-sodassa taas Israelin panssarien 
oli puhkaistava egyptiläisten puolustus 
ja lyötävä sen ilmatorjunta, jotta ilma
herruus ja sen myötä operaatiovapaus 
maavoimille voitiin saavuttaa. 
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Vuonna 1982 käydyt Falklandin so
ta ja Operaatio Rauha Galileaan puo
lestaan nostavat esille elektronisen so
dankäynnin entistä suuremman merki
tyksen, joskin tästä oli jo selviä merk
kejä Jom Kippur-sodan loppupuolella 
Israelin torjuessa venäläisvalmisteisia 
SA-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. 

Edellä mainitut tapahtumat nosta
vat esille sen tosiasian, että nopeasti 
kehittyvä teknologia vaikuttaa ratkai
sevasti tulevaisuudessa taistelujen lop
putulokseen. Toisin sanoen kehittynyt 
tekniikka tuo vaatimuksia, jotka on 
otettava huomioon taktiikassa, jouk
kojen organisaatiossa sekä koulutuk
sessa. 

Toisaalta on kuitenkin huomattava, 
että kestää yleensä useita vuosia, en
nen kuin julkisuuteen saatetusta pro
totyypistä on kehitetty operatiiviseen 
käyttöön valmis sotavaruste. Vielä 
enemmän aikaa (n 10-15 v) tarvitaan 
uuden periaatteen keksimisestä tärke
ään aseuudistukseen. Ensimmäiset tie
dot uudesta asetyypistä ovat yleensä 
enemmän keksijän ja valmistajan toi
veita kuin mitä todellisuus sitten joi
denkin vuosien kuluessa on. 

Vain seuraamalla tarkoin asejärjes
telmien ja taktiikan kehitystä voidaan 
saavuttaa sellainen tietämys, että väl
tytään suurilta yllätyksiltä sodan alku
vaiheessa. Tämä edellyttää myös reser
viläisjohtajien koulutustason kehittä
mistä ja jatkuvaa ylläpitoa. Tavoittee
na tulee olla sellainen järjestelmien ja 
muiden käyttöperiaatteiden tuntemi
sen taso, että kyetään mukautumaan 
todennäköisiin tilanteisiin. Tärkeintä 
on tällöin, että kykenemme mahdolli
simman hyvin 
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elämään taistelukentällä suojautu
malla vihollisen tiedustelulta ja tu
lelta 
torjumaan vihollisen toiminnan ja 

- käyttämään omia asejärjestelmi
ämme. 

Meidän maavo1m1emme taktiik
kaan, organisaatioihin ja järjestelmiin 
vaikuttaa olennaisesti se, miten, mil
laisin välinein ja tavoittein nähdään 
hyökkäyksen torjunnan olevan mah
dollista. 

Tällöin on mahdollisen hyökkääjän 
nopean ja tehokkaan teknillisen kehi
tyksen ohella myös huomattava, että 

aseistuksen uusimisrytmi on no
peimmillaankin yli 10 vuotta 
pääosa aseistuksesta on jo ollut 
käytössä vuosia tai se on vanhaa 
modernisoitua aseistusta 
täysin uuden tekniikan mukaista 
aseistusta on yleensä vain tärkeim
millä joukoilla 
sotavarustus on yleensä suunnitel
tu mekanisoituun sodankäyntiin 
painopistesuunnissa 
välineistö ja taktiikka on tarkoitet
tu toimimaan erilaisissa oloissa 
kuin meidän maastomme ja ilmas
tomme ovat. 

Useilla aloilla teknillinen kehitys on 
niin nopeaa, että ennen kuin uusi ase
järjestelmä saadaan joukkojen käyt
töön laajemmassa mitassa, on sille jo 
kehitteillä uusi vastajärjestelmä. Suur
vallat keskittävät kuitenkin tutkimus
työn sellaisille alueille, joilla on strate
gista merkitystä. 

2 Taistelukentän kuva 

Uusia teknologioita, joiden uskotaan 
jo saatujen sotakokemustenkin perus
teella ratkaisevimmin vaikuttavan tais
telujen kuvaan ja sitä tietä taktiikan ja 
organisaation muutoksiin ovat täsmä
aseet, syvälle vihollisen selustaan ulot
tuva jokasään tiedustelukyky sekä jär
jestelmien tehokkaan käytön mahdol
listava lähes reaaliaikainen taistelu-

Kuva 1. ADATS (The Air Defence Antitank System), sveitsiläinen ohjusase, joka soveltuu 
matalalla lentäviä lentokoneita, taisteluhelikoptereita ja panssaroituja ajoneuvoja vastaan. 
Muutamia ominaisuuksia. 

ampumaetäisyys ilmamaaleihin 1-8 km ja korkeussuuntaan 1-5 km, panssarintorjuntaan 0,5-
6,5 km 
nopeus 3 Machia ja 8 km päässä n 1 Mach 
panssarin läpäisy 900 mm 
doppler-tutka, etäisyysmittaus 20 km ja korkeussuunnassa 5 km 
laserohjattu, laseretäisyysmittari 
automaattiseuranta 
yö- ja päivätoimintakyky 
hyvä toimintakyky ECM oloissa. 

Ensimmäiset kokeet on suoritettu 1980 ja tuotannon on tarkoitus alkaa 1984. 
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Kuva 2. T-72 neuvostoliittolainen taistelupanssarivaunu. Eräitä ominaisuuksia 

- paino 41 t 
- 3 hengen miehistö 
- nopeus 60 km/t 
- loiminlamatka 650 km 
- 125 mm kanuuna 
- automaattilataus 
- passiiviset pimeänäkölaitteet 
- monikerrospanssari 
- ABC-laisleluun tarvittava suojaus 
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~ cntän valvonta- ja johtamisjärjestel
mä. 

Järjestelmäkohtaisesti tarkasteltuna 
lcknisen kehityksen painopistealueita 
ovat 

täsmäaseiksi kehitetyt panssarin
torjunta- ja ilmatorjunta-aseet, 
syvälle vihollisen selustaan ulottu
vat tarkat alueaseet, 
helikopterit aselavetteina sekä tie
dustelujärjestelminä, 
massamiinoitusmenetelmät, 
elektroniset valvonta-, tiedustelu
ja johtamisjärjestelmät, 
pimeänäkövälineet, 
elektronisen häirinnän laitteet ja 
tietokoneet taistelun johtamisen 
apuvälineenä. 

Edelläolevasta pelkistetystä luette
losta voidaan todeta, että elektroniik
ka, tietotekniikka ja optroniikka ovat 
erityisen nopeasti kehittyviä tekniikan 
aloja. 

Taistelukenttää hallitsee voimakas 
ilma-ase. Se ulottaa toimintansa syväl
le sekä selvittää tiedustelulla puolus
tusjärjestelyt ja reservien sijainnit. 
Asejärjestelmillä toimitaan lentokent
tiä, lentokalustoa, johtokeskuksia, 
tutka- ja viestitysasemia sekä ohjusyk
siköitä vastaan. Näihin toimintoihin 
liittyy voimakas elektroninen häirintä 
ja ilmoitse suoritetut maahanlaskut 
avainkohteiden valtaamiseksi. Taiste
lualueen eristäminen suoritetaan 
yleensä kahdella eri tasolla, josta toi
nen voi olla muutaman kymmenen ja 
toinen I 00-200 km:n syvyydessä 
maastosta ja puolustajan liikekannal
lepano- sekä huoltojärjestelyistä riip
puen. 

Hyökkääjän toiminnan torjumisek
si ja sen hyökkäystulosten vähentämi
seksi puolustajan tulee 

tiedustelulla ennalta paljastaa 
hyökkäyksen todennäköinen aika-

minen, sen suuntautuminen ja pai
nopiste, 
pitää yllä riittävää valvontaa, 
suojata Ientokalustonsa hajautta
malla, naamioimalla ja ilmatorjun
nalla, 
ryhmittää joukkonsa riittävän 
ajoissa tärkeisiin kohteisiin ja lin
noittaa niiden asemat, 
estää ilmatorjuntayksi\<öiden ryh
mityksellä avainalueiden nopea 
menetys, 
valmistautua joukkojen johtami
seen, toimintaan ja tulenkäyttöön 
elektronisen häirinnän alaisenakin, 
käyttää hyväksi olosuhteita ja alu
eensa tuntemusta. 

Mekanisoitujen joukkojen, kulje
tuskoneiden ja helikoptereiden avulla 
hyökkääjällä on sellainen liikkuvuus, 
että puolustus on mahdollista vain 
suurella, useiden kymmenien kilomet
rien syvyydellä. Uusi teknologia tulee 
tarjoamaan kuitenkin puolustajalle 
mahdollisuuden tulivaikutuksen ulot
tamiseksi kauas puolustusaseman etu
puolelle. Tällöin tulevat kyseeseen eri
toten kauaskantoinen tykistö, ohjus
ase, helikopterit ja ilmavoimat. 

Hyökkääjän panssariase, mukaanlu
kien sen toinen porras on mahdollista 
saada keskitetyn useiden tehokkaiden 
asejärjestelmien tulen alle syvällä alu
eella. Tällöin korostuvat erityisesti 
maavoimien tukemiseen tarkoitettu 
Ientoase mukaanlukien taisteluheli
kopterit. Tämä puolestaan on vaatinut 
uhraamaan ilmatorjuntaan ja sen ke
hittämiseen varsin huomattavia voi
mavaroja, joilla onkin kyetty lyhentä
mään torjuntatoimenpiteiden reaktio
aikoja. Lentoaseen kehitykseen on 
kuitenkin kyetty vastaamaan vain, jos 
samanaikaisesti on käytössä kohde- ja 
lähitorjuntaohjuksia sekä ammusilma
torjuntaa. Lisäksi näiden järjestelmien 
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tietojen saannin ja johtamisen tulee 
perustua pitkälle automatiikkaan. 

Ympärivuorokautisen tiedusteluky
vyn kasvu, aseistuksen teho ja syvä 
ulottuvuus aiheuttaa taistelujen tem
pon kasvun. Tällöin yllätykselliset 
tuli-iskut saattavat nopeasti aiheuttaa 
niin suuria kalustotappioita, etteivät 
ainakaan suurin voimin suoritetut no
peat ja liikkuvat taistelut ole muuta
man sotaviikon jälkeen enää mahdolli
sia. Taistelutoimintaa nopeuttavat 
myös erilaiset pimeänäkölaitteet ja 
johtamisvälineet, jotka tekevät mah
dollisiksi jatkaa taistelua vuorokauden 
kaikkina aikoina. 

Elektronisella tiedustelulla johta
mispaikat voidaan paljastaa useissa ta
pauksissa nopeasti. Häirinnällä voi
daan estää ajoittain kokonaan radioi
den käyttö. Tämä korostaa johtamis
paikkojen sijoittamista joukkojen mu
kaan, johtajien henkilökohtaista ha
vainnointia taistelusta sekä välitöntä 
johtamista. Prikaatissa ja erityisesti 
pataljoonassa lähettitoiminnalla ja 
henkilökohtaisella tapaamisella on 
keskeinen merkitys. 

Elektronisella häirinnällä lamaute
taan vastustajan tiedustelu-, johtamis
ja tulikomentoyhteydet. Tuorein esi
merkki tästä on syyrialaisten hävittä
jien maasta tapahtuvan taistelujohdon 
puheviestinnän täydellinen lamaantu
minen. 

Infrapuna-, laser- ja mikroaalto
ohjauksen hakeutumismenetelmillä 
varustetut täsmäaseet eivät oloissam
me voi lähivuosina muodostua ratkai
seviksi, sillä hyvä tarkkuus edellyttää 
joko suurta etäisyyttä aukealla alueel
la tai hakupään sijoittamista epäsuo
raa tulta ampuvan aseen ammukseen. 
Viimemainituissa on kehitys vielä kes
ken, ja niiden kustannukset ovat rasite 
suurvalloillekin. Pienipiirteisessä ja 
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peitteisessä maastossa ampumaetäi
syydet ja tähystysetäisyydet jäävät 
vain muutamaan sataan metriin eikä 
osuminen näillä etäisyyksillä vaadi 
kallista elektroniikkaa. Tulen riittävä 
osuvuus saadaan nykyisillä tavanmu
kaisillakin asejärjestelmillä lyhyiltä 
etäisyyksiltä. Tulen osuvuuteen ratkai
sevimmin niin täsmäaseilla kuin van
hemmillakin aseilla vaikuttaa maalin 
havaitseminen. 

Suurvallalla, jolla on käytössä kal
liita täsmäaseita, on myös nykyteknii
kalla varustetut tiedustelujärjestelmät. 
Peitteisessä maastossamme joukot 
ovat parhaiten paljastettavissa ilmas
ta. Uudet tekniset laitteet kuten infra
puna-, sivututkat ja lämpösäteilylait
teet paljastavat marssivat ja majoittu
neet yksiköt melko suurella varmuu
della, ellei riittäviä maastouttamis- ja 
harhautustoimenpiteitä ole tehty eikä 
tarkoin noudatettu ohjesääntöjemme 
taktillisia periaatteita. Passiivisen suo
jautumisen lisäksi ilmatorjunnalla on 
ratkaiseva merkitys siinä, että se estää 
vihollista saamasta riittävän tarkkoja 
tiedustelutietoja. Tehokas häirintäkin 
vaikeuttaa tulitoimintaa varten riittä
vän tarkan tilannekuvan saamisen. 

Täsmäaseiden sekä infrapunaa että 
laservalaisua vastaan on kuitenkin 
mahdollisuus suojautua erilaisilla toi
menpiteillä, joista mainittakoon 

savut ja sumut, 
- maastouttaminen sekä 
- vastalaser ja vastainfrapuna. 

Täsmäaseiden runsas käyttö tulevai
suuden taistelukentällä saattaa kuiten
kin tuottaa vastapuolelle lyhyessä 
ajassa ratkaisevan tappion. Erittäin 
otollinen maali on mekanisoitu jouk
ko avoimessa maastossa. Tästä on saa
tu selvä osoitus sekä Israelin hyök
käyksessä Libanoniin että myös Falk
landeilla. Tämä merkitsee myös sitä, 

että tulevaisuuden taistelukentällä jal
kaväen taisteluarvo kasvaa. Jalkaväen 
usemaa tulevaisuuden taistelukentällä 
arvioitaessa on todettava, että jalkavä
ki 

on vaikeasti tuhottavissa peitteises
sä maastossa, 

ei tarjoa selviä maaleja täsmäaseil-
le, , 
kykenee itsenäiseen toimintaan, 
kykenee itse käyttämään hyväksi 
uusia asejärjestelmiä panssaroituja 
joukkoja vastaan, 

Kuva 3. Ruotsalainen Bandvagn 206 panssarintorjuntaohjusajoneuvona (TOW). 
Bandvagn 206:n eräitä ominaisuuksia 

- kantavuus 2 000 kg tai 17 miestä varusteineen 
- hyötykuorman lisäksi ajoneuvo voi hinata 2 500 kg:n reen tai 35 miestä varusteineen 
- marssinopeus tiellä täydellä kuormalla 50-55 km/t 
- kykenee liikkumaan suolla, lumessa ja vedessä 
- käyttö; miehistön ja materiaalin kuljetus, pst-asealusta (ohjukset, raskas sinko), komento- ja 

viestiajoneuvo, tutka-ajoneuvo) 
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kykenee saavuttamaan kaivautu
malla tehokkaan ja halvan suojan 
verrattuna mekanisoituihin jouk
koihin, 
kykenee saavuttamaan uusilla 
maasto kelpoisilla ajoneuvoilla 
(esim Bandvagn 206) mekanisoitua 
joukkoa paremman maastoliikku
vuuden myös vaikeassa maastossa, 
talvi mukaanlukien 
kykenee liikkumaan vaikeassa 
maastossa ja kaikissa oloissa tar-

vittaessa jalan tai suksilla, 
- kykenee peitteisellä alueella hal

voilla asejärjestelmillä suureen tuli
voimaan lähietäisyydeltä. 

Epäsuoran tulen merkitys panssa
rintorjunnassa tulee lisääntymään. 
Ehkä n I 0-15 vuoden kuluttua on 
käytössä itsenäisesti ohjautuvia am
muksia. Näiden aselavettina voivat ol
la raskas tykistö (kaliiperi 155 mm tai 
yli), raketinheittimistö, ohjusase tai 
raskas kranaatinheittimistö. Lisäksi 

Kuva 4. Raketinheitin MLRS (Multiple Launch Rocket System) USA:n, Englannin, Ranskan, 
SLT:n ja Italian yhteistyön tuote. 3 hengen miehistö. Alustana 142/143 Bradley, paino 24,6 t. Mah
dollisuus asentaa myös muille alustoille. Yhteensä 12 rakettia 2 säliössä, pituus 3,94 m, kaliiperi 227 
mm ja paino 310 kg. 

Ampumatarvikkeet: 
- ohjaamattomat elävää voimaa ja panssarivaunuja vastaan tarkoitetut rypäleammukset, ampu

maetäisyys 30 km 
- termiseen ohjaukseen perustuvat pst-miinat (yhdessä ammuksessa 28 kpl), ampumaetäisyys 40 

km 
Ensimmäiset kokeet em ampumatarvikkeilla suoritettiin 1981. 
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voidaan yhdistää ilmasta käsin tapah
l uva tähystys- ja tulenjohto sekä tele
vision ja radion avulla suoritettava tie
donsiirto. Tehtävään ei välttämättä 
tarvita lentokonetta tai helikopteria, 
vaan se voidaan suorittaa lennokkitä
hystyksenä. Järjestelmät halpenevat 
ainakin eräiltä osin niin paljon, että 
pienetkin valtiot voivat hankkia niitä 
tärkeimmille joukoille. Tällöin tulevat 
etualalle kranaatinheittimistöllä, rake
tinheittimillä ja 155 mm:n kenttätykil
lä ammuttavat erikoisammukset. 

Kokonaiskuvan nykyaikaisesta 
maataistelusta voi saada seuraavasta, 
jossa on lyhyesti eritelty englantilaisen 
kapteenin kokemuksia Port Stanleyn 
valtaamisesta. 

Menestymisen päätekijöinä näh-
tiin 

koulutus, 
kapteeneiden, kersanttien ja mie
histön taito sekä rohkeus, 
aktiivisuus ja erinomainen marssi
kunto, 
kalusto (eritoten Harrierit laser
pommeineen, Milanit ja singot), 
argentiinalaisten passiivisuus sekä 
johtajien välinpitämättömyys jou
kosta. 

Englantilaiset ottivat haltuunsa tär
keät kukkulat, joilta johdettiin tark
kaa tykkitulta, lentokoneiden tulta se
kä myös joukkoja, koska avoin maas
to tarjosi tähän tilaisuuden. Käytössä 
oli 36 tykkiä. Harrierit lähestyivät ma
talalla, nousivat laaksoista vuorten 
huipulle, laukaisivat ohjuksensa ja 
poistuivat menemättä argentiinalais
ten ilmatorjuntatulen kantaman sisä
puolelle. Pommien ohjaus tapahtui 
maasta laserin avulla. 

Argentiinalaisten tykkituli oli run
sasta, mutta umpimähkäistä eivätkä 
he olleet kiinnostuneita hyvistä tulen
johtopaikoista korkeilla kukkuloilla. 

105 mm tykistöllä ei juuri ollut vaiku
tusta englantilaisiin, mutta 155 mm ai
heutti tuhoa ja vaikeutti hyökkäystä. 

Britit käyttivät menestyksellisesti 
Milan pst-ohjuksia ja singon pst-lau
kauksia jalkaväkipesäkkeitä vastaan. 
Myös konekivääri osoittautui tehok
kaaksi tulitukiaseeksi. 

Englantilaisten suurimmat vaikeu-
det olivat 

ammuksien kuljetus (hekojen pää
osa upposi merikuljetuksessa) 
märkä ja kylmä ilma sekä 

- joukkojen hidas ryhmittyminen pi
meässä ja vaikeassa maastossa. 

3 Taisteluvälineiden kehitys 

Seuraavassa tarkastellaan eräiden tais
telun kuvaan oleellisesti vaikuttavien 
järjestelmien kehitysnäkymiä. Tarkas
telu on lähinnä otoksenomainen ja se 
pyrkii täydentämään edellistä lukua. 
Panssarintorjunnan, jalkaväen tär
keimmän tehtävän osuus jätetään ly
hyeksi, koska siitä on oma esitys tässä 
vuosikirjassa. 

3.1. Taistelupanssarivaunut 
Panssarijoukot yhdessä jalkaväen, 

kenttätykistön, pioneerijoukkojen ja 
muiden tukiyksiköiden kanssa täyttä
vät edelleen parhaiten taistelukentän 
perusvaatimukset tulen, liikkeen ja 
suojan osalta. Ne muodostavat nyky
aikaisten maav01m1en iskukykyisen 
ytimen, koska 

niillä on suuri tulenanto- ja taiste
luvalmius, 
ne voidaan nopeasti keskittää mas
siiviseen iskuun, 
niillä on sokkivaikutusta, 
niistä saadaan suuri teho käytettä
essä niitä oikein ja oikeassa suh-
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teessa aselajijoukkojen sekä ilma
aseen kanssa, 
ne omaavat mahtavan, liikkuvan 
ja jatkuvasti rullaavan murtovoi
man, 
ne kykenevät vastaamaan panssa
rintorjunta-aseiden kehityshaastei
siin ja käyttämään kehitystä hy
väkseen oman taistelukykynsä pa
rantamiseksi. 

Uudet taistelupanssarivaunut ovat 
nykyisiä tehokkaampia panssarin, liik
kuvuuden ja tulivoiman suhteen ja 
muodostavat täten panssarintorjun-

nalle nykyistä vaikeamman maalin. 
Nykyaikaisen panssarivaunun koko
naissuorituskyvystä samoin kuin kus
tannuksista suuren osan muodos
tavat ns erikoisvälineet, joita ovat mm 
laseretäisyysmittari, pimeätähystys- ja 
-tähtäinlaitteet sekä tulenjohtolaskin. 
Myös jo käytössä olevaan vanhem
paan kalustoon nämä laitteistot tul
laan modifioimaan 1980-luvulla. Uu
sin kalusto tullaan varustamaan passii
visilla infrapunalaitteilla, jolloin am
puja näkee ajoittain maalin jopa sa
vun ja sumun läpi, mutta ei pysty tar-

Kuva 5. Abrahams (MIA)) amerikkalainen 2. sukupolven taistelupanssarivaunu. Eräitä ominaisuuk
sia 
- taistelupaino 55,9 t 
- nopeus tiellä 72 km/h ja maastossa 48 km/h 
- toimintamatka tiellä 425 km 
- 105 mm tykki, 120 mm sileäputkinen tykki uusimmassa versiossa 
- laseretäisyysmittari 
- pimeänäkövälineinä passiiviset valonvahvistinlaitteet sekä lämpökuvalaitteet 
- monipolttoainekäyttömahdollisuus 
- monikerros Chobhampanssari, eri tilat erotettu toisistaan suojan lisäämiseksi 
- ABC-taisteluun tarvittava suojaus. 
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Kuva 6. AN/VSG-2 panssarivaunun tulenjohtojärjestelmän pimeänäkölaite. 
Eräitä tietoja 
- perustuu lämpösäteilyyn 
- havaintoetäisyys n 4 000 m 
- tulenaloitusetäisyys n 1 500 m 
- asennetaan ainakin M-60A3, M-1 ja Leopard 2 taistelupanssarivaunuihin 
- hinta yli 100 000 dollaria 
- tuotanto on n 80 kpl kuukaudessa v 1981. 

kasti mittaamaan etäisyyttä maaliin. 
Muu tulivoiman lisäys saadaan aikaan 
uusilla alikaliiperiammuksilla sekä oh
jautuvilla ammuksilla. Läpäisyn lisäk
si pyritään ammuksen maaliin osuessa 
saamaan aikaan polttovaikutusta. 

Taistelupanssarivaunujen varusta
minen tulenjohtojärjestelmillä laser
etäisyysmittareineen ja passiivisine pi
meänäkölaitteineen lisää ensimmäisen 
laukauksen osumatodennäköisyyttä ja 
tulen aloitusnopeutta kaikissa oloissa. 

Muotoilun ja uusien panssarilaatu
jen avulla on onnistuttu lisäämään 

vaunujen taistelukestävyyttä, ennen 
kaikkea suunnattua räjähdysvaikutus
ta vastaan. Muotoilulla on parannettu 
suojaa myös muiden aseiden vaikutuk
sia vastaan. 

Muina suojaa parantavina tekijöinä 
tulevaisuuden panssarivaunuissa saat
taa olla 
- tutka- ja laservalaisun ilmaisin se
kä 

ulkopinnalla oleva sähkökenttä 
torjunta-ammusten sähköisten jär
jestelmien saattamiseksi toiminta
kyvyttömiksi. 
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Liikkuvuutta lisätään parantamalla 
moottorin tehoa, tela- ja jousituslait
teistoa sekä käyttämällä automaatti
vaihteistoa. Samalla hiljennetään 
myös käyntiääntä noin 50 %:lla taval
liseen dieselmoottorilla varustettuun 
vaunuun verrattuna. Panssarintorju
jan kannalta on tärkeää havaita, että 
vaunun maastoliikkuvuus nousee ny
kyisestä ainakin 1,5-kertaiseksi. 

Lisäksi vaunujen huolto yksinker
taistuu ja nopeutuu. 

Taistelukentällä tulee kuitenkin vie
lä pitkään esiintymään aiempien kehi
tysvaiheiden panssarivaunuja osin mo
dernisoituina, osin sellaisenaan. 

Panssariaseen kehityksessä ei moni
kerrospanssaroinnin, passiivisten pi
meänäkölaitteiden, automaattisten tu
lenjohtolaitteiden ja automaattila
tauksen jälkeen ole odotettavissa mi
tään mullistavaa. Siirtymistä termi
seen pimeänäkölaitteeseen saattaa ta
pahtua laajemmaltikin ja se asettaa 
tässäkin suhteessa vaatimuksia savu
jen kehittämiselle sekä maastouttami
selle. 

3.2 Panssaroidut taisteluajoneuvot 

Kokonaisuudessaan panssaroitujen 
ajoneuvojen maara tulee lisäänty
mään, vaikka taistelupanssarivaunu
jen lukumäärä ei sanottavasti vaihteli
sikaan. Tämä johtuu siitä, että jalka
väki liikkuu entistä enemmän panssa
roiduissa rynnäkkövaunuissa, joista 
käsin se kykenee taistelemaan jal
kautumatta. Myös telatykkien sekä 
panssarintorjuntaan ja ilmatorjuntaan 
tarkoitettujen panssaroitujen ajoneu
vojen lukumäärä tulee lisääntymään. 
Pienikokoiset, ketterät ja tulivoimai
set tiedusteluajoneuvot sekä jalkaväen 
taisteluajoneuvot muodostavat pans-
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sarintorjunnalle toisen ongelman ker
rospanssarivaunujen lisäksi. Nykyiset 
sinkoaseet läpäisevät myös edestä em 
vaunujen panssarin, mutta pääongel
mana niillä on lyhyt ampumaetäisyys 
ja osuminen. Kustannuskehityksen 
myötä pyöräajoneuvot ovat valtaa
massa yhä enemmän alaa. Niiden 
maastoliikkuvuus on kuitenkin heikko 
erityisesti talvella, ja meidän maastos
samme ne sitoutuvat useimmilla alueil
la teiden suuntiin. Tiedusteluajoneu
vojen ja rynnäkköpanssarivaunujen 
pääaseena tulee länsimaissa olemaan n 
30 mm automaattitykki, joka kykenee 
sekä pinta- että ilma-ammuntaan eri
toten helikoptereita vastaan. Sen am
mus on tehokas toista rynnäkkövau
nua vastaan. 

Rynnäkköpanssarivaunu on jalka
väen tulivoimainen taisteluajoneuvo, 
joka antaa suojan sirpaleita vastaan 
sekä mahdollistaa tulellaan ja liikkeel
lään jalkaväen kiinnipääsemisen vihol
liseen. Uusissa ja tulevissa rynnäkkö
panssarivaunuissa on yleisiä yhtäläisiä 
kehityspiirteitä, joista voidaan mainita 
seuraavat: 

Ajoneuvossa on kahden miehen 
torni, johon on asennettu korkean 
lähtönopeuden omaava n 25-35 
mm automaattinen kanuuna. Ase 
soveltuu sekä pinta- että ilma
ammuntaan eritoten helikoptereita 
vastaan. Eräitä tyyppejä varuste
taan suurempikaliiperisilla tykeillä 
aina 90 mm asti. 
J alkaväki kykenee taistelemaan 
ajoneuvosta kiväärikaliiperisilla 
aseilla. Lisäksi ajoneuvoon kuuluu 
pst-ohjuksia, kertasinkoja ja savu
ja sekä käsikranaatteja. 
Ajoneuvot varustetaan kykenevik
si pimeätaisteluun. Laakean lento
radan ja kustannusten takia etäi
syysmittareista tingittäneen. Ka-

nuunoiden ampumaetäisyys liikku
vaan maaliin on 1 000-1 200 m, 
jalkaväkeä vastaan 1 500-2 000 
m. Konekiväärien tuli ulottuu n 
600-700 metriin. 
Ajoneuvoon mahtuu n ryhmä jal
kaväkeä. 
Kyky liikkua ja taistella taistelu
panssarivaunujen kanssa samassa 
maastossa ja samalla nopeudella. 
Tämä merkitsee sitä, että vaunu on 
tela-ajoneuvo ja täysin amfibioky-

kyinen. 
Vaunu antaa miehistöll~ suojaa ki
vääritulta, useimpia tykistön sirpa
leita sekä sellaista epäsuoraa tulta 
vastaan, jolla on pieni tulonopeus. 
Vaunulla on kyky antaa suora
ammuntatulisuojaa taistelupanssa
rivaunuille mieskohtaisia panssari
torjunta-aseita, panssarintorjunta
ohjuksia ja rakettien alustoja vas
taan. 

Ku'l'a 7. V Commando 90 mm (myös 25 mm automaaltitykki'l'ersio), amerikkalainen rynnäkkö- ja 
tiedustelupanssarinunu. Tarkoitettu lähinnä The Rapid Deployment Force-joukoille. Eräitä omi
naisuuksia 
- paino 12,7 t 
- ilmakuljetuskelpoinen myös helikoptereilla 
- yhteensä 12 miestä 
- nopeus maantiellä 88 km/h 
- amfibiokykyinen, nopeus ndessä 5 km/h 
- toimintamatka 640 km 
- suoja ki'l'äärikaliiperisia aseita 'l'astaan ja etupanssari suojaa myös raskaalta kk:ltä, pohjapanssa-

ri antaa suojan sirpaleilta ja jalka'l'äkimiinoilta. 
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Uudet vaunutyypit ovat kohdanneet 
myös voimakasta arvostelua, koska ne 
lähestyvät hinnaltaan taistelupanssari
vaunuja ja niiden valmistuskustan
nukset voivat olla 5-10 kertaisia ver
rattuna edeltäjiinsä. Tästä syystä on 
useissa valmistusmaissa jouduttu tin
kimään monista edellä olevista omi
naisuuksista ja pyörillä varustetut tais
teluajoneuvot ovat yleisiä. 

Rynnäkköpanssarivaunuja vastaan 
on myös esitetty voimakasta arvoste
lua eräillä tahoilla (mm israelilaiset). 
Kärkevimmät asiantuntijat jopa väit
tävät, että rynnäkköpanssarivaunuja 
ei tarvittaisi lainkaan. Tämä kritiikki 
ei niinkään kohdistu panssaroituihin 
tukijärjestelmiin (krh, pst, it, tied, 
joht, elekr), joiden määrä on selvästi 
lisääntymässä. Arvostelun keskeiset 
kohteet ovat 

tulituki taistelupanssarivaunuille 
on saatavissa toisilla taistelupans
sarivaunuilla suojaisista asemista 
rynnäkköpanssarivaunuja parem
min, 
taistelu panssarivaunujen taistelu
kestävyys on huomattavasti parem
pi, 

- hyökkäyksessä taistelupanssari-
vaunut uskaltavat liikkua ja taistel
la paremmin: 
kovassa tulessa - eritoten uusien 
aluevaikutteisten aseiden tulessa 
rynnäkköpanssarivaunut pyyhkäis
tään nopeasti pois, 

- 20-30 mm:n tykit ovat riittämät
tömiä aluemaaleja ja panssarintor
juntahelikoptereita vastaan, 

- rynnäkkövaunut vaativat aina tais
telupanssarivaunujen tukea. 

Arvostelu tuntuu monessa suhteessa 
"terveeltä", kun ajattelee tulevaisuu
den taistelukentän kuvaa. Pitkälle sa
mansuuntaisia ovat ne ajatukset, jois
sa korostetaan tavanomaisen jalka-
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väen uutta voimakasta tulemista uusi
ne tehokkaine asejärjestelmineen, täs
mäaseet mukaanlukien. Tämänsuun
tainen kehitys ei kokonaan ole poissul
jettu, joskaan kovin selviä merkkejä 
siitä ei ole vielä havaittavissa. 

3.3 Panssarintorjunta 

Taistelupanssarivaunujen uusin suku
polvi, joka on jo otettu käyttöön Var
sovan liiton maissa ja on tulossa käyt
töön myös NATO-maissa, muodostaa 
yhdessä muiden panssaroitujen ajo
neuvojen kasvavan lukumäärän kans
sa perustan panssarintorjunnalle. 

Jalkaväen päätehtävänä voidaan pi
tää panssarintorjuntaa, johon kaik
kien muiden maavoimien aselajien on 
myös kyettävä. Panssarintorjunnassa 
tulee kyetä viemään viholliselta vauhti 
pois, pakottaa sen jalkaväki ulos pans
sarisuojasta ja erottaa taistelupanssa
rivaunuja tukevat aselajijoukot niistä. 
Tämä merkitsee sitä, että tilanteen 
mukaisesti panssarintorjunta tulisi 
keskittää esimerkiksi 

peitteisellä alueella tiedustelu- ja 
rynnäkköpanssarivaunuihin, 
runsaasti vesiesteitä sisältävällä 
alueella siltapanssarivaunuihin ja 
muuhun ylimenokalustoon, 
pitkien ja/tai vaikeiden huoltoyh
teyksien päässä taistelevien jouk
kojen polttoaine- ja ampumatarvi
keajoneuvoihin sekä 
yleensä aina komento-, viesti sekä 
tulenjohtoajoneuvoihin. 

Tämän jälkeen taistelupanssarivau
nut on helpompi tuhota niiden jäädes
sä ilman tarvittavia aselajijoukkoja. 

Panssarintorjunnassa on kehityksen 
painopiste kaukotorjunnassa, ohjatta
vien tai itsestään hakeutuvien ohjusten 
ja täsmäaseiden kehittämisessä. Yhte-

Kuva 8. Panssarintorjunnassa ratkeaa puolustuksen kestävyys myös tulevaisuuden taistelukentällä. 

nä tärkeänä kehittämistavoitteena on 
toisin sanoen kehittää asejärjestelmiä, 
joilla kyetään tuhoamaan suuri määrä 
vihollisen panssarivaunuja, ennen 
kuin ne ehtivät edetä taistelualueelle. 
Kehittämisen painopiste on sellaisissa 
ratkaisuissa, joissa maaleja ei tarvitse 
valaista. Kaukotorjuntajärjestelmät 
kehitetään sellaisiksi, että ne kykene
vät toimimaan vihollisen konventi
onaalisen asevaikutuksen ulkopuolel
la. 

Ensimmäiset järjestelmät on jo otet
tu käyttöön ja laajempaan operatiivi
seen käyttöön ne tulevat todennäköi
sesti vasta 1990-luvulla. Nämä aseet 
suunnataan pääasiassa hyökkääjän 
toista porrasta vastaan edullisilla ka
peikkoalueilla useiden kilometrien ja 
useimmiten kymmenien kilometrien 
päässä etulinjasta. 

Miinatekniikka on kehittynyt siten, 
että sirotemiinat voidaan levittää epä
suoran tulen järjestelmillä suoraan 
kohteisiinsa. Niitä voidaan levittää 
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- suoraan panssarivaunujen ryhmi-
tysalueille, 

- tärkeisiin maastokapeikkoihin, 
- tuliasemiin sekä 
- johtamis- ja huoltopaikoille. 

Miinoitteet liittyvät yleensä kiinteäs
ti muuhun tulenkäyttöön. Sulutteen 
koko on yleensä n 200 x 300 m2

• Mii
noitteita voidaan rakentaa nopeasti 
myös helikopterista ja lentokoneesta. 
Tällöin ne ovat muodoltaan nauha
maisia. Operatiiviseen käyttöön nämä 
menetelmät tulevat 1980-luvulla. Ly
hyillä etäisyyksillä miinat voidaan sin
gota miinanheittimellä joko ajoneu
von yhdelle tai molemmille puolille tai 
taakse. Miinat saadaan maastoon ha
lutulle tiheydelle ja yhden sulutteen 
asentaminen tapahtuu muutamassa 
minuutissa. 

Keskitorjunnan aseituksessa pyri
tään 'laukaise ja unohda' -periaatteel
la toimiviin aseisiin. Panssarintorjun
taohjusten kehittämisessä on menossa 
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kaksi päätyyppiä, jotka ovat seuraa-
v~: . 

kannettava, kevyt (n 10 kg) ja n 
2 000 m ampuva jalkaväen käyt
töön soveltuva ohjus, 
raskas ajoneuvo- tai helikopteri
asenteinen, suuren kantaman 
(4 000-6 000 m) omaava ohjus. 

Myös nykyisin käytössä olevia oh
jusjärjestelmiä modifioidaan lisäämäl
lä niiden tehoa riittävästi monikerros
panssarivaunuja vastaan. Tyypillistä 
esimerkkiä modifioinnista edustaa 
amerikkalainen TOW 2. 

Lähipanssaritorjunnassa tarvitaan 
kauttaaltaan koko maavoimissa lisää 
lähipanssaritorjunta-aseita, koska ke
vyet panssariajoneuvot ja telatykit li
sääntyvät voimakkaasti. Toisaalta 
vaaditaan kykyä taistella uusia ja tule
vaisuuden monikerrospanssarivaunuja 
vastaan. Tällöin tulee päästä n 700 
mm:n läpäisyyn ja 300-700 metrin 
ampumaetäisyyteen. Tuli on voitava 
aloittaa oman tykistötulen varmuus
etäisyyden ulkopuolelta, jotta saadaan 
lisää suojautumismahdollisuuksia vi
hollisen tulelta. Tämä teho tulee olla 
ainakin kaikilla panssarintorjunta- ja 
jalkaväkijoukoilla. 

Koska uusi etupanssariin pystyvä lä
hitorjunta-ase tulee liian kalliiksi ja 
painavaksi jaettavaksi ns jokamiehen 
aseeksi, tulee organisaatiossa esiinty
mään kaksi lähitorjunta-asetta seuraa
vasti: 

Taistelupanssarivaunun etupanssa
riin pystyvä lähitorjunta-ase, jota 
esiintyy lähinnä vain panssarintor
junta- ja kivääriyksiköillä. 

- Kevyt panssarintorjunta-ase, joka 
ulottuu läpi koko maavoimien or
ganisaation ja kykenee vaikutta
maan taistelupanssarivaunun sivu
panssariin ja muihin panssaroitui
hin ajoneuvoihin myös edestä. 
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3.4 Taisteluhelikopterit 

Aseistetut helikopterit tulevat oleelli
sesti muuttamaan taistelujen kuvaa. 
Ketterinä, tulivoimaisina, nopeina ja 
pitkän ulottuvuuden omaavina niillä 
kyetään joustavasti luomaan tulen pai
nopiste tarvittaessa myös syvälle vihol
lisen puolelle. Niiden suuri käyttöarvo 
perustuu ennenkaikkea liikkuvuuteen. 

Taisteluhelikoptereiden monipuoli
suutta kuvaavat hyvin niille annetut 
lukuisat tehtävät, joita ovat mm 
- välitön tulituki, 
- maahanlaskut, 

panssarintorjunta, 
kommandotehtävät, 
panssarintorjuntajoukkojen kulje
tus, 

- joukkojen kuljetushelikoptereiden 
saattaminen, 
aseistettu pelastuspalvelu, 
taistelu toisia helikoptereita vas
taan. 

Helikoptereita pidetään nykyisin ke
hittyneimpinä panssarintorjuntajärjes
telminä. Niillä on kaukotorjuntaan 
kykeneviä ohjuksia, jotka voidaan 
laukaista useinkin tehokkaan ilmator
juntatulen (tykki tai lähitorjuntaoh
jus) ulkopuolelta, yleensä vähintään 
2 000 metristä. Ohjukset vaativat 
maalin valaisua joko laserilla tai infra
punalaitteella. Valaisu on mahdollista 
tehdä joko ampuvasta helikopterista, 
toisesta helikopterista tai maasta. Ke
hitys on painottunut 'laukaise ja 
unohda' -järjestelmään, jolloin ohjus 
hakeutuu maaliin itsenäisesti. Heli
kopterin suoja-arvoa lisää maalin va
laisulaitteiden ja tähtäimien sijoittu
minen roottorin päähän, tulitukiheli
koptereiden panssarointi sekä infrapu
nasuojain. 

Yleensä ohjukset asennetaan kevei
siin tiedustelu- ja kuljetushelikopterei-

Kun 9. Mi-24 Hind E, neuvostoliittolainen taisteluhelikopteri. Ominaisuuksia 
taistelupaino t&\'anomaisella asekuormalla ja 2 hengen miehistöllä n 9 400 kg 
loimintamatka em kuormalla n 400 km 
nopeus n 333 km/h, maksimi 370 km/h 
nousu n 2 min 34 s 3 000 metriin 
aseistus 
• neliputkineo 12,7 mm kk, 2000 ls 
• 4 x 32, 57 mm rakettia 
• 4 x 250 kg pommia 
• 4 x AT-6, Spiral(pst-ohjusta), joiden ampumaetäisyys n 1 000-5 000 m, läpäisy 750 mm ja no

peus 450 m/s. 

hin, mutta raskaampien tulitukiheli
koptereiden määrä on lisääntymässä. 

Ohjusten lisäksi asejärjestelmissä 
käytetään konekivääreitä (12, 7 mm), 
tykkejä (20 mm), raketteja ja pomme
ja. Helikoptereiden käyttö miinoitta
miseen tulee lisääntymään. 

Taisteluhelikopterit toimivat yleensä 
yhdessä tiedusteluhelikoptereiden 
kanssa. Tällöin joukko voi käsittää 
esimerkiksi 2 tiedustelu- ja 4 taistelu
helikopteria. Pienin osasto on yleensä 
pari. Toiminta tapahtuu yleensä val
mistelluista asemista, joissa leijutaan 
tutkakatveessa puiden suojassa. Oh
justen laukaisun ajaksi (n 20 sek) heli
kopterit nousevat näkyviin. 

Eri asejärjestelmillä ampumaetäi
syydet saattavat olla esimerkiksi 
- konekivääri n 1 400 m, 
- raketit n 1 200 m, 
- pst-ohjukset n 4 000-10 000 m. 

Esimerkkinä helikoptereiden tehos
ta voidaan ottaa saksalaisten käytössä 
olevan PAH-1:n toiminta panssarin
torjunta-asejärjestelmänä. Yhteen 
panssarintorjuntahelikopterijoukku
eeseen kuuluu seitsemän PAH-1 heli
kopteria, joilla kullakin on 6 kpl 4 000 
metriin ulottuvia HOT panssarintor
juntaohjuksia eli yhteensä 42 ohjusta. 
Osumatodennäköisyys on yli 90 OJo. 
Miehistö kykenee lentämään 3-5 suo
ritusta päivässä. Joukkue kykenee pa-
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laamaan toiminta-alueelleen uudelleen 
aseistettuna n 40 min kuluttua. Neu
vostoliittolaiset arvelevat, että edulli
sissa oloissa ko helikopteri voisi tuho
ta 16-19 taistelupanssarivaunua. Tä
män vuoksi vastustajan taisteluheli
koptereiden torjumiseksi tehdään 
kaikki mahdollinen. 

Helikopterit ovat suhteellisen haa
voittuvia maasta tulevalle tulelle (pst
aseiden tuli ml) ja niiden käyttöä ra
joittavat huono sää sekä pimeys. Esi
merkiksi panssarintorjuntahelikopte
reiden sääminimit ovat vaakanäkyvyy
dessä 1 500 m ja pilvikorkeudessa 50 
m. Falklandin sotakokemukset osoit
tavat kuitenkin, että hyvin koulutettu 
ohjaaja kykenee alittamaan asetetut 
sääminimit, vaikka lentokorkeutta 
osoittava mittarikin olisi rikki. Uu
demmat helikopterit on kuitenkin va
rustettu tehokkailla pimeätoimintavä
lineillä. On kuitenkin todettava, että 
pienipiirteisessä ja peitteisessä maas
tossa liikkuva ja maastokelpoinen ajo
neuvo (esim Bandvagn 206) ei ole 
helppo maali helikopterilentäjälle. 

3.5 Tiedustelu 

Tiedustelun, valvonnan, tulenjohdon 
ja johtamisen sekä näihin käytettävien 
välineiden merkitys kasvaa. Voidak
seen valita taistelualueen, painopisteen 
ja tavoitteet oikein hyökkääjän on tie
dettävä puolustajan ryhmitys. Myös 
kaikkeen tulenkäyttöön liittyy tiedus
telu. Tiedusteluvälineinä käytetään 
eritoten lento-, helikopteri- ja lennok
kitiedustelua sekä panssaroituja ajo
neuvoja. Infrapuna-, 1ämpösäteily- ja 
tutkalaitteilla on mahdollisuus paljas
taa peitteisessäkin maastossa olevat 
joukot. 

Pimeys ja sääolot eivät rajoita tie
dustelua nykyisin siinä määrin kuin 
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ennen. Nykyaikaisin tiedusteluvälinein 
varustettu ja hyvin koulutettu joukko 
kykenee hankkimaan nopeasti tietoja 
syvältä alueelta. Useista lähteistä ke
rätty runsas tietomäärä kyetään yhdis
tämään ja käsittelemään automaatti
sesti siten, että tiedustelutulokset voi
daan entistä paremmin esittää komen
tajille oikeaan aikaan ja oikealla taval
la. On otettava huomioon, että viholli
sen tiedusteluvälineen ilmaantuminen 
johonkin kohteeseen saattaa nopeasti 
sen jälkeen johtaa tulenkäyttöön tai 
muuhun taistelutoimintaan. Nykyai
kaiset tiedustelu panssarivaunut ja heli
kopterit ovat myös itse tulivoimaisia, 
joten tulenkäyttö saattaa myös olla vä
litön. 

Mahdollisuuksia vihollistiedustelun 
vaikeuttamiseen tai estämiseen peittei
sessä ja rikkonaisessa maastossa on 
huomattavasti enemmän kuin esim 
Lähi-idän tai Falklandin alueilla. Kei
noista voidaan mainita 
- taktiset (maaston valinta, ryhmi

tys), 
- koulutus (maastouttaminen, kent

täkuri), 
- tekniset välineet (infrapuna- ja 

lämpösäteilyä heijastavat välineet, 
naamiointivälineet, naamiopaperi, 
kuormapeitteet, ilmaisimet, pimeä
näkövälineet, savut), 
aktiivinen suojaaminen (ilmator
junta, vartiointi ja suojaamisosas
tot ja omat tiedusteluelimet), 

- oman maastouttamisen valvonta 
(infrapunalentokuvaus), 

- viestiliikennekuri, 
- tiedustelujen hyväksikäyttö. 

Erittäin oleellista on oman toiminta
alueen suojaaminen ja vartioinnin se
kä tähystyksen järjestäminen siten, et
teivät vihollisen tiedusteluajoneuvot 
kykene selvittämään tarkasti omaa 
ryhmitystämme. Toisena tekijänä tu-

Kuva 10. Scimitar englantilainen tiedustelupanssarivaunu, joka muistuttaa Scorpionia. 
•:räitä ominaisuuksia 

30 mm Rarden kanuuna, tarkka, Iaaka lentorata, kerta- ja sarjatuli, teoreettinen tulinopeus 100 
ls/min 
passiiviset pimeänäkölaitteet 
suuntaaminen tapahtuu käsin 
panssarointi terästä ja alumiinia 
ketterä ja maastokelpoinen myös Falklandin kokemusten perusteella 

- 3 hengen miehistö 

Jee nähdä maastouttamisen valvonta, 
joka on suoritettava sekä ilmasta että 
maasta. Alueelle saavuttaessa toimen
piteiden nopeus sekä automaattisesti 
suoritetut maastouttamistehtävät li
säävät oleellisesti joukon taistelukestä
vyyttä. Kaikkien näiden perustana on 
tinkimättömästi toteutettu koulutus 
käsittäen yhtä hyvin henkilökunnan, 
varusmiehet kuin reserviläisetkin. 

3.6 Ilmatorjunta 

Ilmatorjunnan teknisen kehityksen 
suurimpia kohteita ovat johtamis- ja 

valvontajärjestelmät, eritoten laitteet, 
jotka tunnistavat omat ja vihollisko
neet. Tähän liittyvät oleellisena tekijä
nä vielä viestiyhteydet ja tiedonsiirto
järjestelmät. 

Asejärjestelmien kohdalla pidetään 
parhaana yleensä sellaista järjestel
mää, joka sisältää sekä ilmatorjunta
panssarivaunuja että myös panssaroi
dulla aselavetilla olevia ohjuksia. Tyk
kiaseistuksella varustetut ilmatorjun
tapanssarivaunut tullaan varustamaan 
35-40 mm kanuunoilla, mikä merkit
see vaunutyypin painon lisäystä. Täl
läkään kalustolla ei vielä saavuteta 
riittävää ulottuvuutta helikoptereita ja 
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Kuva 11. Gepard, SLT:n ammusilmatorjuntapansarivaunu. Eräitä ominaisuuksia 
- taistelupaino 45,6 t 
- 2 kpl 35 mm ittykkiä 
- ampumaetäisyys vaakasuunnassa 3 500 m ja korkeussuunnassa 2 500 m 
- teoreettinen tulinopeus 2 x 550 ls/min 
- maalinosoitustutka 
- tulenjohtotutka, laser, optinen seuranta 
- liikkuvuus, Leopardin alusta 
- palveluskäytössä SLT:ssa, Hollanissa ja Sveitsissä. 

lentokoneita vastaan, vaan tarvitaan 
myös kohdetorjuntaohjuksia. Niiden 
kehitys painottuu liikkuviin panssaroi
tuihin telalavettisiin järjestelmiin, jot
ka kykenevät seuraamaan mekanisoi
tuja joukkoja. Kohdetorjuntaohjusten 
kantama on n 10 km. 

Oman erikoisuutensa muodostaa 
sveitsiläinen ADA TS (Air Defence 
Antitank System) kohdeilmatorjunta
järjestelmä, jonka ohjaus suuren len
tonopeutensa ja kantamansa takia so
veltuu myös panssarinkaukotorjun
taan läpäisten uudet monikerrospans
sarivaunutkin. 

Lähitorjuntaohjukset säilyttävät 
edelleen asemansa ja infrapunahakuis
ten lähitorjuntaohjusten maaliin ha
keutumiskykyä lisätään. Myös niiden 

54 

nopeudet tulevat kasvamaan ylittäen 2 
Machia. 

Yleisinä kehityspiirteinä ilmatorjun-
tajärjestelmissä on 

häirinnänsietokyvyn lisääminen, 
samanlaisen hakupään käyttö 
useissa ohjustyypeissä, 
kytkeminen tutkavalvontajärjestel
mään, 
automaattinen maalinseuranta ja 
tulitus, 
tietyn ohjustyypin käyttö erilaisilta 
lähtöalustoilta, 
pimeätaistelukyky. 

Vedettävät ilmatorjuntatykit jäävät 
usein selusta-alueiden puolustukseen. 
Niitä käytetään mm lentokentillä, 
tutka-asemilla, satamissa ja tärkeillä 
siiloilla. Monessa maassa käytetään 

vcdettävää tykistöä vielä useita vuosia 
11uojaamaan myös etulinjan yksiköitä, 
koska tykit ovat halpoja ja ne on use
asti helpompi naamioida kuin asealus
toilla liikkuvat tuliyksiköt. 

Myös Neuvostoliitossa on lopetettu 
vedettävän 23 mm ilmatorjuntatykin 
tuotanto ja sen liittolaismaissa ko ty
kin tuotantoa ollaan lopettamassa. Li-

säksi ZSU-23-4 ilmatorjuntapanssari
vaunun tuotantoa ollaan tajoittamas
sa. Nämä toimenpiteet johtuvat siitä, 
ettei ko 23 mm tykeillä enää tulevai
suudessa katsota olevan riittävästi te
hoa eikä ampumaetäisyyttä. Neuvos
toliiton otaksutaan siirtyvän 30 mm:n 
järjestelmään. 

Kuva 12 Neuvostoliittolainen ilmatorjuntaohjus SA-9 Gasgin. Eräitä tietoja 
- asennettu BRDM-2A amfibiokykyisen tiedusteluajoneuvon alustalle 
- kevyt ohjus kuten SA-7 
- ajoneuvossa ei tiettävästi ole tutkaa, optista tähtäintä tai muuta maalinosoitusjärjestelmää, vaan 

se tapahtunee johonkin toiseen ajoneuvoon asennetusta tutkasta 
- käytössä Varsovan liiton joukoilla ja Egyptillä ja todennäköisesti myös Syyrialla, Irakilla ja Ira-

nilla 
- ohjuksen paino 30 kg 
- kantama muutamia kilometrejä 
- pituus 1,8 m, kaliiperi 110 mm. 
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3. 7 Epäsuora tuli 

Elektroniikkaa kehitettäessä painopis
te on ohjautuvissa ammuksissa. Erää
nä tärkeimpänä tavoitteena on kauko
panssarintorjuntajärjestelmän luomi
nen, kantama aina 200 km:iin asti. 
Panssarintorjunta suoritetaan siten, 
että kohteen yläpuolelle ammutusta 
ohjuksesta purkautuu useita hakeutu
via ns tytärohjuksia. Järjestelmän ko
konaiskehittäminen vaatii mm 

panssarivanuun hakeutuvan tytär
ohjuksen, 
integroidun taistelukentän valvon
tajärjestelmän, 

- maalin paikantamisen, 
- ohjuksen ohjauksen, 

varmat viestiyhteydet, 
- automaattisen tietojenkäsittelyjär

jestelmän. 
Ennenkuin toimiva kokonaisuus 

saavutetaan ja järjestelmä soveltuu 
kenttäkäyttöön, saatetaan olla 1990-
luvun puolella. 

Vastaavanlaisia järjestelmiä kehite
tään myös raketinheittimistölle ja kra
naatinheittimistölle. 

Laserohjauksesta pyritään infrapu
naohjaukseen. Tällöin tulenjohtajan 
ei tarvitsisi valaista maalia laserilla. 

Näiden uusien järjestelmien, samoin 

Kuva 13. 155 mm telatykki, Saksan Liittotasavallan, Englannin ja Italian kehittämä. Paino 43,5 t, 
tulinopeus 6 ls/min (ensimmäisen 10 s:n aikana 3 ls:n ryöppy), kantama 24 km, rakettilisäpanoksella 
kantama 30 km, mukana 30 ls, toimintamatka 420 km. 
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kuin aiemmin mainittujen sulutusjär
jestelmien, kehittäminen lisää epäsuo
ran tulen merkitystä · ja suhteellista 
osuutta taistelukentällä. Erityisesti li
sääntyvät raskas telatykistö ja raketin
heittimistö. Vedettävä tykistö säilyttää 
hintansa takia asemansa taisteluken
tällä, ja sillä suoritetaan vastaavanlai
sia tehtäviä kuin telatykistöllä. 

Lopuksi 

Sodan ja taistelujen kuva tulee rat
kaisevasti muuttumaan seuraavien 
10-15 vuoden aikana. Tässä teknii
kalla ja sen kehittymisellä on keskei
nen osuus. Kuitenkin nyt käytössä ole
vat taktilliset periaatteet säilyttävät 
merkityksensä lähes sellaisenaan. Ai
noastaan keinot (uudet tekniset väli
neet) tulevat lisääntymään ja taktiset 
periaatteet painottumaan eri tavalla 
kuin aiemmin. Taktisista periaatteista 
korostuvat erityisesti 
- jatkuva tiedustelu, 
- jatkuva taisteluvalmius ja oman 

toiminnan suojaaminen, 
- yllätys erityisesti voimakkaina tuli

iskuina, 
- aktiivisuus ja liikkuvuus, 

maastouttaminen ja linnoittami
nen, 
toimenpiteiden nopeus ja auto
maatio. 

Koulutuksen osuus tulee korostu
maan ratkaisevasti. Joukon tulee kye
tä toteuttamaan tietyt toiminnot auto
maationa ja nopeasti. Pitkiin · käsky
tyksiin ja alijohtajien kokoamisiin ei 
ole mahdollisuuksia. On osattava 
käyttää vanhaakin joukolle jaettua so
tavarustusta optimaalisella tavalla ja 
saatava vallitsevissa oloissa siitä irti 
täysi teho. Asevelvollisuusarmeijoissa 
tämä johtaa siihen, että reserviläisjoh-

tajien komennossa olevien joukkojen 
pitää olla helposti johdettavia ja liiku
teltavia eivätkä ne saa sisältää useita 
erityyppisiä asejärjestelmiä. 

Tämän lisäksi joukon ja johtajien 
on tunnettava vihollisen toimintaperi
aatteet ja taisteluvälineistä. On kyettä
vä torjumaan vihollisen taisteluväli
neistön käyttö ja/tai suojautumaan 
niiden vaikutuksilta. Tämä edellyttää 
eriasteisilta johtajilta pitkälle menevää 
taktista ja teknistä tietoutta. 

Taistelujen luonne ja asevaikutukset 
rasittavat johtajia ja taistelijoita ny
kyistä enemmän. Johtajakeskeisyys li
sääntyy. Tätä lisää vielä uusien asei
den sokkivaikutus ja vaikeasti haa
voittuneet monivammapotilaat. Sekä 
henkinen että fyysinen rasitus saatta
vat nousta inhimillisen kestokyvyn 
ylärajalle. Koulutus paineensietotes
teineen ja pitkine rasittavine marssei
neen antaa henkistä ja fyysistä sitkeyt
tä sekä tarvittavaa lujuutta. 

Johtajalla tulee olla tilanteen hallit
semiskyky, ja hänen tulee sopeutua 
nopeasti uuteen tilanteeseen. Asejär
jestelmien lisäksi on kyettävä vaikeis
sakin tilanteissa johtamaan myös toi
sia ihmisiä ja saamaan heidät työsken
telemään yhteisen tavoitteen hyväksi. 
Mahdollisuudet ja vaikeudet pitää ky
etä näkemään ennakolta, ja tässä mie
lessä paras käsky, jonka voi alaiselle 
antaa, on esikäsky. 
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SINA JA SAKO. 
vOIMAKAKSIKKO, JOSSA ON RUUTIA 
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Ampumahiihtopienoiskivääri 
SAKO M 78AH 
- kaliiperi .22 LR 
- paino täydellisenä lisäpainoineen 4,9 kg 
- piipun pituus 630 mm 
- kokonaispituus 1080 mm 
- uudelleen muotoiltu tukki kestävää poly-

uretaania, lisäpainot 0,5 kg 
- laukaisuvoima säädettävissä 0,3-1 kg 
- uusi M-78 lukko- ja laukaisukoneisto 
- laukaisupaine säädettävissä ulkopuolelta 
- jyvätunneli ja tarkkuusdiopteri lumiläpällä 
- käynti testattu eri lämpötiloissa -20 C asti 
- täydelliset kantolaitteet ja säädettävä kaksi-

osainen ampumahihna 
- toimitukseen sisältyy 5 kpl viiden patruunan 

lippaita, 2 kpl kolmen patruunan kasetteja ja 
koukkuperälevy . 

sake 
11100 Riihimäki 10 
Puh. 914-37 444. Telex 15247 
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Neste on öljyä. 
Neste on kaasua. 
Neste on hiiltä. 
Neste on kemiaa. 
Neste on akkuja. 
Neste on merenkulkua. 

Nesteellä on monta olomuotoa. 
Täyttääkseen tehtävänsä energian ja 
kemian perustuottajana Neste kehittyy 
ja kansainvälistyy. 

Neste nojaa suomalaiseen tietoon, 
taitoon ja työhön. 

NESTE 

as Neljännesvuosisata 
suomalaista 
öljynjalostusta. 

Everstiluutnantti Touko Rissanen 

PANSSARINTORJUNNAN KEHITYSNÄKYMIÄ 

Evl Touko Rissanen on toiminut Pää
esikunnan ohjustoimiston päällikkönä 
vuodesta 1981 lähtien. Yleisesikun
taupseerin tutkinnon hän suoritti So
takorkeakoulun teknillisellä opinto
suunnalla vuosina 1968-71. Tämän 
jälkeen hän on palvellut Pääesikun
nassa mm sotatalous-, suunnittelu- ja 
tiedotusosastoissa. Vuosina 1975-76 
hän kävi Yhdysvaltain maavoimien 
komentaja- ja yleisesikuntaupseerikor
keakoulun (CGSC). Lisäksi hän palve
li UNDOF:ssa operaatiopäällikön teh
tävissä 1979-80. 

1. Johdanto 

Panssarintorjunnan ja panssariaseen 
välillä on vallinnut koko niiden ole
massaolon ajan teknologinen kilpailu. 
Toisen maailmansodan jälkeen suur
vallat keskittyivät panssariaseen kehit
tämiseen, koska sotakokemusten pe
rusteella panssarivaunut olivat ylivoi
maisia torjunta-aseisiin verrattuina. 
Lähi-idän 1973 sodan jälkeen panssa
rivaunun uskottiin menettäneen valta
asemansa taistelukentällä panssarin
torjunta-aseiden - mm ohjusten -
ylivoiman vuoksi. 

Panssarintorjunta-aseiden kehitty
minen, kemiallisten taisteluaineiden ja 
ydinaseiden käytön uhka on synnyttä
nyt nk toisen sukupolven taistelupans
sarivaunut (T-72, Leopard 2, M-1, Va-

liant), joilla on ryhdytty korvaamaan 
vanhimpia jo lähes 20 vuotta palvelus
käytössä olleita tyyppejä (T-54, M-47/ 
48 ja M-60). Toisen sukupolven taiste
lupanssarivaunut ovat edeltäjiään tuli
voimaisempia, nopeampia ja parem
min suojattuja. Ne tulevat olemaan 
palveluskäytössä luultavasti aina tä
män vuosituhannen loppuun. Kehit
teillä on jo seuraavan (kolmannen) su
kupolven taistelupanssarivaunuja (T-
80/82), jotka astuvat palvelus
käyttöön 1990-luvulla. Voidaan tode
ta, että panssarikaluston perusmallit 
on uudistettu johtavissa sotilasvalti
oissa 10-15 vuoden välein. 

Panssarintorjunnan kannalta on 
panssarikaluston suoja-arvolla merki-
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tystä panssarintorjunta-aseita vastaan. 
Vanhemmissa, valtaosan muodosta

vissa taistelupanssarivaunuissa on ho
mogeeninen Cr NiMo-teräspanssari, 
jonka paksuus on rungon etuosassa 
90-150 mm ja tornissa jopa yli 200 
mm. Kuljetus- ja rynnäkköpanssari
vaunujen paksuus on suurimmillaan 
30mm. 

Uudemmissa, toisen sukupolven 
panssarivaunuissa on nk kerrospans
sari, joka koostuu teräksen, kovake
raamisten aineiden, kevytmetallien ja 
lujitemuovien kerroksista. Kerrospan
sarilla pyritään estämään ontelo- ja is
kuammusten läpäisy hajoittamalla ja 
vaimentamalla ammuksen läpäisyä se
kä sirpalevaikutusta. Teräspanssariin 
verrattuna kerrospanssarilla saavute
taan 2-3-kertainen suoja vaunun pai-

Amerikkalainen Ml -taistelupanssaril'aunu 

non pysyessä jotakuinkin ennallaan tai 
kasvaessa n 30 prosentilla. Myös ryn
näkköpanssarivaunuissa on lamellira
kenteiden ja kevytmetallien käyttö li
sääntymässä. Rynnäkköpanssarivau
nujen suojapanssaroinnin tarkoitukse
na on suojata miehistö ja laitteet ki
väärikaliperisten aseiden (aina 14,5 
mm) tulelta ja kranaattien (jopa 155 
mm) sirpaleilta. Rynnäkköpanssari
vaunujen määrä eri organisaatioissa 
tulee kasvamaan. 

Tutkimuksen kohteena on myös nk 
aktiivinen suojapanssari, jonka muo
dostaa panssarivaunun kriittisiä ulko
pintoja peittävä(t) räjähdysainelevy(t). 
Pst-ammuksen iskiessä vaunuun aktii
vipanssari räjähtää ja rikkoo pst
ammuksen pyrkien siten estämään lä
päisyn. 

- kerrospanssarointi (kulmikkaat muodot) - paino taistelul'arustuksessa lähes 60 t 
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ir 2a 
-

Kerrospanssarin rakenne. 

Panssarivaunujen tuhoamiseksi 
panssarintorjunnalta vaaditaan nykyi
sin 
- 300-500 mm läpäisykykyä van

hempia ja 
- 600-900 mm läpäisykykyä uu

dempia kerrospanssarivaunuja vas
taan 

Suojapanssaroinnin paraneminen 
on vuorostaan kiihdyttänyt panssarin
torjuntavälineiden kehittämistä. Yh
täältä pyritään parantamaan olemassa 
olevaa pst-aseistusta sitä modifioimal
la ja toisaalta kehittämällä kokonaan 
uusia asejärjestelmiä. Kehitteillä - ja 
osittain jo käytössä - onkin lukuisia 
uusia panssarintorjunta-aseita, jotka 
antavat entistä parempia mahdolli
suuksia panssarintorjunnalle. Kehittä
misen painopiste on siirtynyt lähi- ja 
keskitorjunta-aseista lähinnä kauko
torjunnassa tarvittavien täsmäaseiden 

Figure 2b 
- --- - -

- siis ohjusten ja ohjattavien tai itses
tään hakeutuvien ammusten - kehit
tämiseen. Näiden sotilaallinen käyttö
alue on laaja ulottuen mieskantoisista 
ja tykeillä tai heittimillä laukaistavista 
täsmäaseista ajoneuvo-, lentokone- tai 
helikopterikantoisiin järjestelmiin. 
Pääosin uudet pst-aseet tulevat yleisty
mään 1980-luvun loppupuolella sama
naikaisesti kerros panssarivaunujen 
kanssa. 

2. Suorasuuntausaseet 

P anssarintorj unnan suoras u unta usa
seita ovat 
- tavanomaiset singot 
- rakettisingot 
- panssarintorjuntatykit sekä 
- panssarivaunukanuunat 

Nykyisin käytössä olevat kevyet sin-
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got ja kevyet rakettisingot läpäisevät 
300-400 mm, ja niiden kantama on 
200-500 metriä. Vastaavasti raskailla 
singoilla läpäisy on 300-500 mm ja 
kantama 600 metristä yli 1 000 met
riin. 

Lähivuosina yleistyvien kerrospans
sarivaunujen paksuimman suojapans
sarin (tornin ja rungon etuosa) läpäise
minen edellyttää ampumatarvikkeelta 
600-900 mm:n läpäisykykyä, mihin 
nykyisin käytössä olevat singot eivät 
pysty. Nykyiset singot ovat kuitenkin 

edelleen tehokkaita panssarikaluston 
valtaosaa vastaan. Uudemmat kerros
panssarivaunut on mahdollista läpäis
tä nykyisillä singoilla vain sivulta ja 
päältä, mikä tulisi ottaa huomioon 
panssarintorjuntayksiköiden taktises
sa käytössä ja taistelukoulutuksessa. 

Kerrospanssarivaunujen yleistymi
nen ja toisaalta keveiden panssarivau
nujen määrän kasvu organisaatioissa 
edellyttää suorasuuntausaseiden tehon 
ja lukumäärän lisäämistä. 

Kehittämisen painopiste on siirtynyt 

Ranskalainen APILAS-rakettisinko (kehitteillä). 
- kantama olkapäältä ammottaessa 330 m 
- optronisella tulenjohtolaitteella ja kolmljalalla varustettuna kantama voi olla 600 m 
- osumatodennäköisyys 500 m:n päässä liikkuvaan maaliin 90 OJo 

- läpäisykyky 720 mm (kaliiperi 112 m) 
- paino 8,5 kg 
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rakettisinkoihin, joilla on hyvä osu
matodennäköisyys matalan lentora
dan ansiosta sekä riittävä läpäisykyky. 
Aseelta vaaditaan lisäksi pientä suu
liekkiä ja vähäistä savun muodostusta 
paljastumisen estämiseksi. Pyrkimyk
senä on kehittää mieskantoinen, kevyt 
torjunta-ase, joka lähitorjunnan lisäk
si kelpaa myös keskitorjuntaan ja jolla 
voitaisiin siten korvata ryhmäkohtai
set raskaat singot. 

Kehittelyn kohteina ovat mm Rans
kassa Apilas, AC 300 Jupiter ja Darel, 
Englannissa LA W 80 ja naapurimaas
samme Ruotsissa AT-4. Viimemainit
tua lukuunottamatta em rakettisinko
jen läpäisykyky on 70 cm:n luokkaa 
(noin 6-7 kertaa kaliiperi). AT-4:ssa 
on pyritty lisäämään jälkivaikutusta 
läpäisykyvyn kustannuksella, minkä 
ansiosta se on luultavasti muita tehok
kaampi keveitä panssarivaunuja vas
taan. 

5 

Ontelopanoksen läpäisykykyä on 
parannettu mm 

suurentamalla kaliiperia (räjäh
dysaineen määrää) 
käyttämällä ontelopanoksessa mo
nikartiota, kehittämällä kartion 
materiaaleja ja muotoa 
kehittämällä taistelulatauksen rä
jähdysainetta. 

Nykyisillä ontelopanoksilla on mah
dollista päästä 6-7-kertaiseen läpäi
syyn kaliiperiin verrattuna. 1990-
luvulla saavutetaan ehkä 10-kertainen 
läpäisy. 

Kaliiperin suurentaminen riittävän 
läpäisykyvyn saavuttamiseksi kohot
taa aseen massan noin 10 kiloon ja toi
saalta myös hinnan niin korkeaksi, et
tä .uusissa rakettisingoissa on jouduttu 
pois alkuperäisestä jokamiehen kerta
käyttöisestä massakäyttöaseesta. 

Nykyisiä keskitorjunta-aseita py
ritään parantamaan varustamalla ne 
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Ontelopanoksen läpäisykyvyn kehittyminen. etäisyydenmittaus ja laskinlaittein, 
joilla saavutetaan riittävä osumato
dennäköisyys entistä nopealiikkeisem
piin panssarimaaleihin. USA:ssa on 
myös tutkittu mahdollisuuksia kehit
tää raskaalle singolle (106 mm) nopea 
rakettiammus (4 500 m/s), jonka lä-

g (0) ~-• tes,-~ 
10 

päisy perustuisi ontelopanoksen suun-
natun räjähdysvaikutuksen sijasta is
kuenergiaan. 

WAflHEAD 
Et.ECTRONlCS MV 
GYRO l)Ntf 
FllGHT !<OTOR 
JET TASS 
S1 A81llZJNO FINS 
EJECT MOTO!I 

Israelilainen PICKET-rakettisinko 
- yliäänirakettiammus (ohjus), joka hyrrän 

avulla lentää laukaisuhetkellä määräytynyttä 
tähtäysviivaa pitkin maaliin 

- kantama yli 500 m 
- kaliiperi 81 mm 
- läpäisykyky arviolta 500-600 mm 
- paino vain n 6 kg 
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g = panssarinläpäisy kaliipereissa 
s

0 
= räjähdysetäisyys kaliipereissa 

2(J 

Singot ja rakettisingot muodostavat 
sekä NATO:n että Varsovan liiton ase
voimissa lähitorjunnan rungon. Keski
torjunnan alueella NATO luottaa lä
hinnä panssarintorjuntaohjuksiin ja 
uusiin raskaampiin rakettisinkoihin. 
Sen sijaan Varsovan liiton maissa kes
kitorjunta hoidetaan perinteisillä ras
kailla singoilla, uusilla raskailla raket
tisingoilla sekä myös panssarintorjun
tatykeillä. Viimemainituista on esi
merkkinä käytössä oleva vedettävä 
100 m:n sileäputkinen T-12 kanuuna, 
jonka kantama on 1 000-1 200 met
riä ja läpäisy 400 mm:n luokkaa. 
Aseella voi ampua ontelo- ja ylikalii
periammuksia. Neuvostoliitossa on 
tiettävästi kehitteillä 120-125 mm si
leäputkinen panssarintorjuntakanuu
na, jolla on mahdollista päästä 700 
mm:n läpäisyyn. 

Panssarivaunua pidetään yleisesti 
edelleen tehokkaimpana pst-aseena. 
Tätä käsitystä tukevat myös Lähi-idän 
sodista saadut kokemukset. Vuoden 
1973 sodassa tuhottiin n 1 700 panssa-

riajoneuvoa, joista valtaosa panssari
vaunukanuunan ansiosta. 

Nykyisin käytössä olevien taistelu
panssarivaunujen 105 mm tykin am
mukset eivät läpäise uusimpia kerros
panssarivaunuja. Niinpä taistelupans
sarivaunun pääaseeksi yleistyneekin 
1990-luvulla nykyistä tehokkaampi 
120-125 mm:n tykki, jolla voidaan 
ampua tavanomaisten laukausten 
(HEAT, APDS, APDSFS, HESH) li
säksi raketti- ja täsmäammuksia. Nä
mä ammukset pystynevät tuhoamaan 
myös näköpiirissä olevat kerrospans
sarivaunut. Uusien ampumatarvikkei
den, laser-etäisyysmittarin, tulenjoh
tolaskimen ja pimeätähtäyslaitteiden 
ansiosta vaunukanuunan tehokkaan 
kantaman ennustetaan kasvavan lähes 
4 kilometriin. 

Kehitteillä olevat uudet suorasuun
tausaseet astuvat palveluskäyttöön 
1980-luvun jälkipuoliskolla. 

3. Epäsuora tuli 

Vaikka panssarintorjunta ei olekaan 
epäsuoran tulen päätehtävä, epäsuo
ran tulen potentiaaliset mahdollisuu
det panssarintorjunnassa on oivallet
tu . 

Johtavana ajatuksena länsimaissa 
on käyttää epäsuoraa tulta panssarin
torjuntaan kauas vihollisen syvyyteen, 
minne tavanomaiset panssarintor
junta-aseet (singot, tykit, ohjukset) ei
vät ulotu. Epäsuoraa tulta täydentävät 
helikoptereista ja rynnäkkökoneista 
laukaistavat panssarintorjuntaohjuk
set ja ohjautuvat pommit. Tämän kau
kotorjunnan piiriin lukeutuvan tor
junnan päämääränä on tuhota mah
dollisimman suuri määrä hyökkääjän 
toisen iskuportaan panssarikalustosta 
ennen kuin se ehtii edetä taistelukoske-

tukseen ja ryhtyä läpimurtoon. 
Länsimaissa onkin kehitetty ja edel

leen kehitellään konventionaalisten 
pst-ampumatarvikkeiden täydennyk
seksi itsenäisesti maaliin hakeutuvia 

Amerikkalainen Copperhead täsmäammus. 
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nk täsmäammuksia ja muita erikoi
sammuksia, joista osa on jo sarjatuo
tannossa ja operatiivisessa käytössä. 
Täsmäammuksia kehitellään kaikille 
epäsuoran tulen järjestelmille; kenttä
tykistölle, kranaatinheittimistölle, ra
ketinheittimistölle ja tykistöohjuksille. 

Täsmäammusten ohella tykistön ra
ketinheittimistölle on kehitetty myös 
sirotemiina-ammuksia. 

Uusien erikoisammusten maalina on 
panssarivaunun katto, missä suoja
panssarointi on heikoimmillaan eli 
vain noin 5 cm:n luokkaa. 

USA:ssa on otettu jo operatiiviseen 
käyttöön tykistön laser-hakuinen täs
mäammus, Copperhead, joka ammu
taan NATO:n 155 mm:n standardity
killä. Copperheadia käytetään pieniä 
panssariryhmityksiä (esim vaunujouk-

. kue - 5 psv) vastaan. Maassa tai heli
kopterissa oleva tulenjohtaja valaisee 
maalia laserosoittimella (AN/TVQ-2). 
Alkuvaiheessa ammuksen lentorata on 
ballistinen. Tietyssä vaiheessa ammuk
sen hakupää "haistaa" maalista hei
jastuvan laserenergian, lukittuu maa
liin ja hakeutuu siihen ohjaussiivek
keiden avulla. Loppuvaiheessa am
muksen lento on aerodynaamista liu
kua. Copperheadin kantama vaihtelee 
3-16 kilometriin. Copperhead on 
nähtävä lähinnä painopistesuunnan 
välineenä. 

Copperhead edustaa kuitenkin vasta 
ensimmäistä vaihetta 3. sukupolven 
"ammu ja unohda" pst-järjestelmissä. 
Maali osoitetaan siinä laservalaisimel
la. Tulenjohtamisen koordinointi on 
tässä menetelmässä elintärkeää ja il
meisesti heikko kohta. Lisäksi tulen
johtajien mahdollisuudet paikantaa 
optisesti edessä olevia maaleja rajoit
taa kantamaa. Näköyhteys maaliin on 
välttämätön. 

Tulossa onkin järjestelmiä, jotka ei-
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vät vaadi mitään lisätoimintoja mis
tään lähteistä käsin sen jälkeen, kun 
ammus on laukaistu. Tämä mahdollis
taa entistä pitemmän kantaman syväl
le vastustajan ryhmitykseen, minne 
optisella tähystyksellä ei enää päästä. 

USA:ssa onkin kehitteillä 8 tuuman 
(203 mm) tykillä (Ml 10) ammuttava 
SADARM (Sense and Destroy Armor) 
monikärkitäsmäammus, jonka kanta
ma on 30 km. Ammuksen saavuttaessa 
maalialueen (panssariryhmittymän) 
sen perästä purkautuu 3 taistelukärkeä 
aikasytyttimen laukaisemana. Sylinte
rimäisen säiliön muotoinen taistelu
kärki sisältää massa-ammuksen onte
lopanoksen ja passiivisen millimetri
aaltoalueen (MMW) hakupään (35 
GHz). 

Ammus laskeutuu laskuvarjon va
rassa vakionopeudella (9 m/s) pyörien 
samalla n 30° :een kulmassa pystyakse
liin nähden ja hakupää tutkii maali
aluetta supistuvan spiraalin muotoi
sesti. 

Maalin radiometrisen kuvan perus
teella hakupää päättelee oikean lau
kaisuhetken. Hakupää pystyy erotta
maan auton ja panssarivaunun toisis
taan ja valitsee jälkimmäisen mikäli 
molemmat löytyvät samanaikaisesti. 
SFF-taistelukärki räjähtää jopa kym
menien metrien korkeudella ja muo
toutunut iskumassa (3 000 m/s) läpäi
see panssarivaunun katon tehden sii
hen n 20 cm:n suuruisen reiän. 

Monikärkinen SADARM soveltuu 
suuria ja tiheitä ps-ryhmittymiä vas
taan. Se on käyttökelpoinen myös vas
tatykistötoiminnassa panssaroitua te-

! latykistöä vastaan. 
SADARM tullee operatiiviseen 

käyttöön 1980-luvun loppupuoliskol
la. Parhaillaan tutkitaan sen soveltu
vuutta myös 155 mm:n tykistölle. Ty
kistön ohella myös ohjatut tai ohjaa-

mattomat lentokoneet ja ohjukset 
saattavat tulla kyseeseen SADARM:n 
levitysvälineenä. 

Raketinheittimistölle on kehitetty 
MLRS-järjestelmä, jossa myös on so
vellettu monikärkitekniikkaa. Panssa
riajoneuvoalustalle asennettu raketin
heitinlavetti sisältää 12 laukaisuput
kea, jotka laukaistaan sekunnin vä
lein. Kantama on yli 30 km. Emoam
mus voi sisältää monenlaisia tytäram
muksia. XM 77 taistelukärjessä on yli 
644 pientä, halkaisijaltaan tuuman 
paksuista ontelopanosta (M 42), jotka 
sirottuvat maahan ja läpäisevät osues
saan panssarivaunun katon ja lisäksi 
tuottavat käsikranaattia vastaavan sir
palevaikutuksen. A T 2 taistelukärki si
sältää sirotepanssarimiinoja. Lisäksi 
kehitteillä on taistelukärki, joka sisäl
tää panssarimaaliin hakeutuvia ohjuk
sia (TGSM). 
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SADARM-täsmäammuksen toimintaperiaate. 
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Raketinheittimellä ammuttava MLRS-täsmäammus (kehitteillä USA:ssa). 
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MLRS on tarkoitettu ensisijaisesti 
aluemaaleja, kuten panssariryhmityk
siä ja tykistön tuliasemia (vastatykis
tötoimintaa), vastaan.· Järjestelmän 
hetkellinen tulen teho on vaikuttava. 
Kolmimiehisen raketinheittimen tulen 
määrä minuutissa, 12 rakettia, vastaa 
600-miehisen 8" tykistöpatteriston tu
len määrää. Yksi MLRS lavetti pystyy 
tuhoamaan 12 raketilla (yhdellä täy
töllä) tykistöpatterin (vast). MLRS 
järjestelmä saattaa tulla käyttöön 
V S A:ssa vielä tänä vuonna. Myös 
Saksa, Ranska ja Englanti ovat hank
kimassa MLRS järjestelmää. 

Ruotsissa on kehitteillä raskaalla 
heittimellä (120 mm) laukaistava 
STRIX-täsmäammus. Tulenjohtaja 
määrittää normaalisti maalin, jonka 
perusteella ammus laukaistaan liik
keelle. Ammus on varustettu passiivi
sella PR-hakupäällä, joka aktivoituu 
lentoradan laskeutuvalla osalla. Ha
kupään mikroprosessori laskee tarvit
tavat lentoradan korjaukset ja ohjaa 
ammuksen maaliin ohjaussuihkujen 
avulla. Suurikaliiperisen ontelopanok
sen teho on hyvä huomioonottaen lä
päistävä ohut kattopanssari. 

Matkamoottorin avulla ammus saa
vuttaa 7-8 kilometrin kantaman. 
Ammus painaa noin 14 kg. Operatiivi
seen käyttöön STRIX tulee 1990-
luvulla. 

Perinteisesti panssarintorjunta ei ole 
ollut epäsuoran tulen päätehtävä. Uu
sien pst-ampumatarvikkeiden laaja
alainen kehittäminen on kuitenkin 
avaamassa epäsuoralle tulelle uusia 
mahdollisuuksia, jotka saattavat tule
vaisuudessa ratkaisevasti muuttaa epä
suoran tulen käytön taktisia periaattei
ta. 

4. Ohjukset 

Nykyiset palveluskäytössä olevat 
panssarintorjuntaohjusjärjestelmät 
ovat pääosin jo nk toisen sukupolven 
järjestelmiä, joissa on puoliautomaat
tinenkomento-ohjausmenetelmä(SAC
LOS). Lisäksi Varsovan liiton joukoil
la lienee vielä runsaasti ensimmäisen 
sukupolven ohjuksia (Sagger mm), 
joissa ohjaaminen tapahtuu käsikäyt
töisellä ohjauslaitteella (MCLOS). En
simmäisen sukupolven ohjuksia ei 
enää juuri valmisteta. 

Toisen sukupolven ohjukset tulevat 
olemaan pääkalustona 1980-luvulla. 
1990-luvulla ne pääosin korvautunevat 

Kranaatinheittimistön (120 mm) STRIX-täsmä
ammus (Ruotsi). 
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Toisen sukupolven puoliautomaattisen pst-ohjuksen (TOW) ohjausperiaate 
- ampuja pitää tähtäyskaukoputken hiusristikon maalissa kääntämällä ohjuslavettia 

suuntauslaitteilla (A-B) 
- IR-sensori (goniometri) mittaa ohjuksen poikkeaman tähtäyslinjasta ohjuksessa ole-
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van IR-lähteen avulla (C) 
kulmapoikkeamatieto siirtyy ohjausyksikön laskimeen (D), joka laskee sen perusteella 
korjauskomennon ja välittää sen ohjukselle kahta ohjuksesta purkautuvaa johdinta 
pitkin (E). 

Toisen sukupolven (SACLOS) pst-ohjukset 

Swing- Miia n Dragon Fagot Tow Hot 
fire 

Maa Eng Ranska/ USA Nl USA Ranska/ 
SLT Eng 

Käyttöönottovuosi 1969 1974 1973 1979 1971 1977 
-80 

Ampumalaite (kg) 11.5 78 
Ohjuksen paino (kg) 37 6.7 6.2 7 20.9 21.8 
siipiväli (mm) 373 265 330 ? 300 310 
Halkaisija (mm) 170 103 112 105 152 143 
Taistelukärki (kg) ? 3.0 ? 2.5 3.6 6 
Läpäisykyky (mm) 530? 700 500 500 600 I 000 
Kantama (m) 

min 150 25 25 ? 65 75 
max 4 000 2 000 I 000 2 000 3 750 4 000 

Maksiminopeus (m/s) ? 200 100 200 310 250 
Miehistö (hlö) 2 I 3 4 

Mitan panssarintorjuntahjus (2. sukupolvi) varustettuna 12R-yötähtäimellä, joka 
mahdollistaa maalin havaitsemisen 2 500 metrin, tunnistamisen 2 000 metrin ja ampu
misen 1 500 metrin etäisyydeltä pimeässä. 
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nyt kehitteillä olevilla kolmannen su
kupolven järjestelmillä. 

Toisen sukupolven ohjusten kanta
ma on kevyillä ohjuksilla noin 2 000 
metriä ja raskailla noin 4 000 m. Oh
justen osumatodennäköisyys on kor
kea yli 90 % ja tuhoamistodennäköi
syys keskimäärin 80 OJo. Tarvetta kan
taman lisäämiseen ei juuri ole raskaita 
ohjuksia lukuunottamatta. Panssari
vaunukanuunoiden tehokkaan tulen 
kantaman kasvaessa lähes 4 kilomet
riin tulisi myös raskaiden ohjusten 
kantamaa lisätä 5-6 kilometriin yliot
teen säilyttämiseksi pitkillä etäisyyksil
lä. Näin pitkien etäisyyksien käyttö
mahdollisuudet ovat kuitenkin hyvin 
rajoitetut jopa aavikko-olosuhteissa. 
Sotakokemukset osoittavat, että pans-

saritaisteluja käydään harvoin yli 2 ki
lometrin etäisyyksillä. 

Toisen sukupolven ohjusten panssa
rinläpäisykyky on yleensä 400-600 
mm, mikä ei riitä kerrospanssarivau
nuja vastaan. Panssarikaluston kehit
tyminen onkin pakottanut yhtäältä pa
rantamaan käytössä olevien ohjusjär
jestelmien tehoa ja toisaalta kehittä
mään uusia kolmannen sukupolven 
ohjusjärjestelmiä. 

Käytössä olevien toisen sukupolven 
ohjusten läpäisykyky pyritään nosta
maan taistelukärkeä modifioimalla 
800-1 000 mm:iin, mikä riittäisi 
myös kerrospanssarivaunujen etu
panssarin läpäisyyn. Lisäksi pyritään 
parantamaan ohjusten käytettävyyttä 
pimeä- ja savuolosuhteissa. Mm Mi-

TOW pst-ohjus jalkaväki-
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lan-ohjuksessa on infrapunayötähtäin 
(MIRA 2), joka mahdollistaa maalin 
tunnistamisen 2 000 metrin ja ampu
misen 1 500 metrin etäisyydeltä. Myös 
TOW 2:ssa on infrapunapimeätähtäin 
(AMN/ T AS-4), jonka avulla ohjus 
voidaan ohjata maaliin savunkin läpi. 

TOW-panssarintorjuntajärjestelmä 
on osoittautunut hyvin suosituksi. Sen 
on hankkinut jo 32 maata. Tähän 
mennessä on valmistettu noin 13 000 
maa-ampumalaitetta, noin 1 000 heli
kopteriampumalaitetta ja yli 300 000 
ohjusta. Suuruusjärjestyksessä seuraa
vina tulevat Dragon, Milan ja HOT. 
Toisen sukupolven ohjusten tuotan
nossa ollaan siirtymässä panssariajo
neuvoon ja helikopteriin asennettaviin 
järjestelmiin. Tämä johtuu mm Lähi-

idästä saaduista sotakokemuksista, 
joiden mukaan suojaton, ohjusmiehis
tö on varsin haavoittuva. 

Ohjusampumalaitteiden määrä ja 
porrastus vaihtelee eri maiden organi
saatioissa. Yleensä ohjusyksiköitä löy
tyy orgaanisesti aivan "etulinjasta". 
NATO-maissa mekanisoidussa komp
paniassa on ohjusjoukkue (6 ampuma
laitetta), Yhdysvalloissa on jopa jokai
sella joukkueella Dragon-ohjuksia. 
Varsovan liitossa moottoroidulla jal
kaväkikomppanialla ei ole orgaanisia 
ohjuksia. Sille voidaan kuitenkin alis
taa tarvittaessa pataljoonan panssarin
torjuntajoukkue (4 ampumalaitetta). 
NA TO:n mekanisoidussa divisioonas
sa on runsaasti orgaanista ohjusaseis
tusta - pyörein luvuin 100-400 am-

ja panssariajoneuvoversiona. 
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pumalaitetta, joista kullakin noin 20 
ohjusta. Varsovan liitossa määrät ovat 
oleellisesti pienempiä - alle 100 am
pumalaitetta. 

Ohjuksia pyritään käyttämään mah
dollisimman etupainoisesti jopa niiden 
maksimiampumaetäisyydellä oleviin 
maaleihin, jolloin ohjukset ovat pa
remman osumatodennäköisyytensä 
ansiosta vielä etulyöntiasemassa pans
sarivaunuihin nähden. Tulen käytössä 
pyritään yllätyksellisyyteen mm si
vusta-asemista. Panssariajoneuvo
asenteisia raskaita ohjusyksiköitä käy
tetään myös panssarintorjuntareservi
nä painopisteen muodostamiseen ja si
vustojen suojaamiseen. 

Kehitteillä olevissa kolmannen su
kupolven ohjuksissa pyritään "laukai-

se ja unohda" -periaatteeseen, missä 
ampuja vapautuu heti laukaisun jäl
keen uuden maalin kohtaamiseen oh
juksen hakeutuessa automaattisesti 
maaliinsa joko ennen laukaista anne
tun maalitiedon (lock on before 
launch) tai laukaisun jälkeen poimitun 
maalitiedon (lock on after launch) pe
rusteella. 
, Toisen sukupolven järjestelmiin ver
rattuna kolmannella polvella on useita 
etuja: 

käyttäjän paljastumisen ja haa
voittumisen riski pienenee, koska 
ampuja ei enää sitoudu ohjaami
seen 
tulinopeus kasvaa mm monikärki
tekniikan ansiosta 
ohjusten lentonopeus lisääntyy, sil-

Pst-ohjusten ja täsmäammusten hyökkäysprofiilit 
1 - pst-ohjuksen tavanomainen suora hyökkäys 
2 - pst-ohjuksen kattohyökkäys - loppuvaiheessa ohjus sukeltaa (pop up) 
3 - pst-ohjuksen kattohyökkäys - tstkärki räjähtää maalin yläpuolella 
4 - täsmäammuksen aerodynaaminen liuku maaliin 
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Kehitteillä oleva uusi jalkaväen mieskantoinen 3. sukupolven pstohjus TANK BREAKER 
(USA) 

lä ne eivät ole enää lankaohjattuja 
langattomina ohjukset voidaan 
laukaista myös nopeasti liikkuvilta 
alustoilta - lentokoneista ja heli
koptereista 

- tulen vaikutusala kasvaa oleellises
ti - näköetäisyyden ulottumatto
misakin oleviin maaleihin voidaan 
iskeä 

- järjestelmiä voidaan käyttää lähes 
kaikissa sää- ja näkyvyysolosuh
teissa - esim vaikka maali olisi 
suojasavun peittämä. 

Jotta ohjus kykenisi paikantamaan 
ja tunnistamaan maalinsa sekä kiinnit
tymään siihen, se on varustettu infra
punalämpökuvan (12R) tai millimetri
aaltojen (MMW) käyttöön perustuvat-

la hakupäällä ja mikroprosessorilla. 
MMW-hakupää toimii kaikissa sää

olosuhteissa. 12R-hakupää toimii sa
vun ja pölyn läpi, mutta ei tiheän pil
ven tai sumun läpi. 

Ammuttaessa voidaan käyttää ta
vanomaista suoraa tai epäsuoraa len
torataa. Epäsuorassa lentoradassa oh
jus iskee yläviistoon panssarivaunun 
kattoon tai räjäyttää ohitushetkellä 
panssarivaunun yläpuolella katon lä
päisevän iskumassapanoksen (SFF). 

lskumassapanos (SFF = Self For
ing Fragments) on periaatteessa on
telopanos, jossa on laakea kuparikar
tio. Panoksen räjähtäessä kuparilevy 
sinkoutuu suurella nopeudella (3 000 
m/s) ulos (eteen) ja muotoutuu pro-
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Ruotsalainen kehitteillä oleva RBS 56 (Bill) panssarintorjuntaohjus 
- toisen sukupolven lankaohjattu ohjus 
- kantama 2 000 m 
- pyrkii vinoon kattoläpäisyyn 
~ läpäisee 40-50 cm 
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jektiilin muotoon laakean ontelopa
noksen keskustaan keskittyvän räjäh
dysaallon ansiosta. Vaikka iskumas
san (kuparin) muoto ei ole aerodynaa
misesti paras mahdollinen kuten alika
liiperiydinammuksella (APDSFS), sen 
läpäisykyky ja teho varsinkin katto
panssariin on huomattava suuren no
peuden ansiosta. Läpäisy perustuu siis 
iskuenergiaan. Pstohjusten ohella 
SFF-kärki soveltuu myös täsmäam
muksiin ja miinoihin. SFF-panos on 
käytössä mm kylkimiinoissa. 

Yhdysvalloissa on käynnissä nk 
IMAA WS (Infantry-Manportable 
Anti-Armour Assault Weapon) -ohjel
ma, jossa on päämääränä löytää jalka
väen kevyt, olkapäältä ammuttava 
"ammu ja unohda" -ohjus, jonka 
kantaman tulee olla 2 000 m. 
IMAA WS tulee korvaamaan mm Dra
gonin 1980-luvun loppupuolella. Var
teenotettavia kandidaatteja on kaksi, 
Tank Breaker ja ST AFF (Smart Tar
get Activated Fire and Forget). 

Tank Breakerin kokonaispaino on n 
16 kg ja kaliiperi 101 mm. Ohjus pys
tyy sekä epäsuoraan katto- että suo
raan hyökkäykseen. Ohjus saa luulta
vasti PR-lämpökuvahakupään ja -täh
täimen (Infrared Imaging). Ampuja 
tähtää maaliin PR-hakupäätähtäimen 
avulla, saa kuvan maalista, lukitsee 
maaliin, laukaisee ohjuksen, joka ha
keutuu maaliinsa (lock-on before 
launch). Suorahyökkäyksessä ohjusta 
voidaan käyttää myös helikoptereita 
ja hitaasti lentäviä lentokoneita vas
taan. 

STAFF on 155 mm:n putkesta lau
kaistava MMW-hakupäällä (35 GHz) 
varustettu ammus, joka on tarkoitettu 
epäsuoraan kattohyökkäykseen. Pyö
rivän ammuksen MMW-hakupää etsii 
maalia lentoradan läheisyydestä ja 
löydettyään sen räjäyttää SFF-panok-

sen maalin yläpuolella 15-30 metrin 
korkeudella. 

Ruotsissa on kehitystyön loppusuo
ralla kevyt panssarintorjuntaohjus 
RBS 56, Bill. Kustannussyistä ruotsa
laiset luopuivat kolmannen sukupol
ven "laukaise ja unohda" -ohjuksen 
kehittämisestä ja valitsivat lähtökoh
daksi toisen sukupolven ohjuksen. 
Ohjuksen kantama on 2 000 m ja ka
liiperi 150 mm. Laukaisun jälkeen oh
jus hakeutuu lentoradalle, joka on 
metrin tähtäysviivan yläpuolella. Alle 
metrin etäisyydellä maalista herätesy
tytin räjäyttää ontelopanoksen, joka 
on asennettu vinosti n 30° kulmaan 
lentosuunnasta alaspäin. Taistelula
taus läpäisee 400-500 mm terästä, 
minkä katsotaan riittävän myös ker
rospanssarivaunuja vastaan edullisesta 
iskukulmasta johtuen. Bill otettanee 
palveluskäyttöön 1985 mennessä. 

Raskaat panssarintorjuntaohjukset 
(TOW, HOT, Swingfire) pyritään kor
vaamaan yhteisellä eurooppalaisella 
kolmannen sukupolven järjestelmällä, 
joka kustannussyistä ei luultavasti 
myöskään perustu "laukaise ja unoh
da" -ohjausmenetelmään. Ohjuksella 
on noin 5 000-6 000 metrin kantama 
ja mahdollisesti yliääninopeus. Ohjus 
pyrkii kattohyökkäykseen joko iskey
tymällä tai laukaisemalla ohitushetkel
lä SFF-panos vaunun kattoon. Oh
jausmenetelmänä tulevat kyseeseen 
passiivinen infrapuna- tai millimetri
aaltohakeutuminen laser-sädereittioh
jaus tai automaattinen komento
ohjaus. 

Sveitsiläinen ADA TS kohdeilmator
juntaohjusjärjestelmä pystyy myös 
panssarintorjuntaan. Ohjus, jonka lä
pimitta on 152 mm, läpäisee n 900 mm 
terästä. Kantama on peräti 8 000 m ja 
nopeus (yliääni-) yli 1 000 m/s. Ohjus 
ohjataan maaliin laser-säteellä, mikä 
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ADA TS ilma- ja panssarintorjuntajärjestelmä M 113 vaunun alustalla. 
- yliääniohjus, nopeus 3 kertaa äänen nopeus 
- 8 ohjusta 
- kantama panssarintorjunnassa noin 6 000 m 
- 152 mm:n ontelokärki läpäisee 900 mm 

vaatii 
ADATS 
1984-85. 

optisen 
tullee 

näköetäisyyden. 
palveluskäyttöön 

5. Helikoptereiden ja rynnäkkö
koneiden panssarintorjunta-aseet 

5.1. Helikopterit 

Palveluskäytössä olevat taisteluheli
kopterit ovat varustettu yleensä toisen 
sukupolven pst-ohjuksilla (TOW, 
HOT), ontelokärkisillä raketeilla 
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(57-80 mm) ja 20-30 mm:n auto
maattitykillä . Taistelupanssarivaunu
jen tuhoamiseen käytetään etupäässä 
ohjuksia. Keveitä panssariajoneuvoja 
vastaan käytetään raketteja ja tykke
jä, joiden ammukset läpäisevät jopa 
50-60 mm ja ovat tehokkaita jopa 
taistelupanssarivaunujen katto- ja kyl
kipanssaria vastaan. Tykkien tulino
peus on suuri. 1-2 sekunnin ryöpyssä 
ammutaan 50-120 laukausta. 

Myös taisteluhelikopteri on osoit
tautunut verrattomaksi panssarintor• 
junta-aseeksi. Taisteluhelikopterit tar• 

Uusi taisteluhelikopteri AH-64 (USA) laukaisee aina 6 kilometriin kantavan Hellfire 
ohjuksen, joka hakeutuu maaliin siitä heijastuvan lasersäteilyn perusteella. 

joavat nopeasti liikuteltavan pst-reser
vin, jota voidaan käyttää 
- suoja-alueen viivytys- ja kulutus

taisteluissa, 
- sivustojen suojauksessa ja 
- läpimurtoon päässeen ps-ryhmi-

tyksen pysäyttämiseen ja tuhoami
seen. 

Länsi-Saksassa suoritetuissa simu
laatiokokeissa taisteluhelikopteri ky
keni tuhoamaan keskimäärin lähes 20 
taistelupanssarivaunua ennen kuin se 
itse tuhoutui panssarivaunujen vasta
toimenpiteiden seurauksena. 

Toisen sukupolven pst-ohjuksia am
muttaessa helikopterin on säilytettävä 
näköyhteys maaliinsa koko ohjaami
sen ajan, mikä merkitsee paikalla lei
jumista n 10-20 sekunnin ajan. Heli
kopteri ampuu ohjuksensa yleensä 
matalalla (5-15 m) sulautuen taus
taan ja muodostaen näin ollen vaike
asti paljastuvan maalin panssarivau
nulle. 

Luottamus taisteluhelikoptereiden 
käyttöön panssarintorjunnassa on 
suuri varsinkin NATO:n piirissä. Ope-
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ratiivisesti niitä käytetään hyvin etu
painoisesti jopa 20-50 kilometriä etu
linjan etupuolella hyökkääjän toisen 
portaan panssariryhmittymiä vastaan. 

Kehitteillä olevat kolmannen suku
polven ohjukset tulevat lisäämään he
likopterin käyttökelpoisuutta panssa
rintorjuntaan entisestään. 

1976 otettiin USA:ssa käyttöön 
Hellfireohjusjärjestelmä. Hellfire on 
puoliaktiivinen Copperheadin tavoin 
laservalaisua vaativa ohjus. Valaisu 
voidaan suorittaa ampuvasta helikop
terista, toisesta ilma-aluksesta tai 
maasta. Taisteluhelikopterissa tähtäin 
voidaan sijoittaa roottoriakselin pää
hän, jolloin helikopteri voi pysyttäy
tyä ampumisen ajan pääosin näkösuo
jassa. Amerikkalainen uusi taisteluhe
likopteri AH-64, joka tulee korvaa
maan nykyisen AH-IS (Cobra)-kalus
ton, on varustettu 16 Hellfireohjuk
sella. Ohjuksen kantama on 6 kilomet
riä. 

1990-luvulla taisteluhelikopterissa 
tulevat olemaan pääaseena langatto
mat "laukaise ja unohda" -ohjukset. 
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Nämä hakeutuvat itsenäisesti maaliin 
infrapuna (PR) tai millimetriaaltoalu
een (MMW) hakupään avulla. Tällöin 
helikopterin ei tarvitse pysyä enää pai
kallaan. Laukaistuaan ohjuksen se voi 
välittömästi väistyä uuteen tuliase
maan, mikä lisää sen eloonjäämismah
dollisuuksia entisestään. 

Panssarintorjuntahelikopterit eivät 
ole saavuttamattomia pientenkään 
maiden resursseilla. Ruotsalaisten mu
kaan yhden rynnäkköhävittäjälaivu
een (JAS) hinnalla saisi 20 panssarin
torjuntahelikopterikomppaniaa (å 8 
hekoa) ja yhden panssarivaunupatal
joonan hinnalla kaksi psthelikopteri
komppaniaa. Ruotsi onkin hankki
massa panssarintorjuntaan soveltuvia 
helikoptereita. 

5.2. Rynnäkkökoneet 

Nykyisissä rynnäkkökoneissa käyte
tään panssarintorjuntaan raketteja, 
automaattipikatykkejä, ohjautuvia 
pommeja ja ohjuksia. Ohjautuvat 
pommit ja ohjukset on varustettu TV, 
laser- tai infrapunahakupäällä. Useim
mat näistä vaativat maalin valaisua. 
Rynnäköinti tapahtuu yleensä 2-10 
kilometrin laukaisuetäisyydellä aliää
ninopeuksilla. 

Kehitteillä olevat uudet ohjukset tu
levat lisäämään myös rynnäkkökonei
den pstkykyä. Nämä ohjukset ovat 
"laukaise ja unohda" -tyyppiä ja ovat 
varustetut PR tai MMW-hakupäällä. 
Ohjukset voidaan ampua parvina tai 
emo-ohjuksen kantamina maalialueel
le, jossa ne hakeutuvat itsenäisesti ku
kin omiin kohteisiinsa. Nämä mahdol
listavat laukaisun kaukaa vastustajan 
vastatoimenpiteiden (ilmatorjunnan) 
ulottumattomilta. Ilmatorjunnan ol
lessa heikkoa voidaan panssarintorju-
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taan käyttää rypälepommeja ja pika
tykkejä aivan pintakorkeuksista suu
rellakin lentonopeudella. 

Yhdysvalloissa on käynnissä kaksi 
mittavaa ohjelmaa ilmasta maahan 
laukaistavien pstjärjestelmien 
WAAM ja ASSAUL T BREAKER -
kehittämiseksi. Järjestelmät kehite
tään ensisijaisesti A-10 rynnäkköko
neelle. Myös F-16 ja F-111 tulevat ky
symykseen. 

W AAM (Wide Area Anti-Armor 
Munition) ohjelman tarkoituksena on 
parantaa U .S.A:n taktillisten ilmavoi
mien pstkykyä taistelukentän välittö
m1ssa tulitukitehtävissä. WAAM
ohjelma sisältää kolme eri kehitysvai
heissa olevaa ampumatarviketta, jotka 
ovat 
- ACM (Anti-Armor Cluster Muni

tion) 
- ERAM (Extended-Range Anti

Armor Mine) ja 
- W ASP (Wide Area Special Projec

tile). 
ACM on kasettipommi, joka pudo

tetaan yleensä matalalta. Siitä irtoaa 
tietyllä korkeudella n 50 tytärammus
ta, jotka pudotessaan maahan räjähtä
vät noin metrin korkeudella ja sinkoa
vat 2-3 muotoutunutta metallikappa
letta (SFF-iskumassaa) vaakasuorassa 
tasossa. Kunkin kappaleen nopeus on 
2 100-3 000 m/s ja iskuenergia riittä
nee läpäisemään panssarivaunun kyl
jen aina 150 metriin saakka. Operatii
viseen käyttöön ACM tullee 1980-
luvun jälkipuoliskolla. 

ERAM on panssariherätemiina. 
Lentokone pudottaa panssariryhmit
tymän oletetulle etenemisuralle 
emosäiliön, josta sirottuu maa
han 12-16 ERAM-miinaa. Kukin 
ERAM-miina on varustettu akustisella 
sensorilla, joka paikantaa lähesty
vän panssarivaunun aina 150 metrin 

päähän. Paikannettuaan sektoriin tul
leen maalin ERAM sinkoaa ilmaan 
maalin suuntaan SFF-taistelulatauk
sen, joka IR- tai MMW-paljastimen 
avulla räjähtää maalin päällä ja läpäi
see kattopanssarin. 

Järjestelmän sanotaan toimivan kai
kissa näkyvyys- ja sääolosuhteissa. 
Yksi lentokone pystyy levittämään sa
toja miinoja, joilla voidaan kyllästää 
200 x 500 m2:n suuruinen alue kerral
la. 

W ASP on ilmavoimien ohjus, jonka 
koko (paino 36 kg, läpimitta 15,2 cm) 
on likimain sama kuin Hellfire-ohjuk
sella. Ohjuksen kantama on kuitenkin 
kaksi kertaa suurempi, 10-12 km. 
Wasp ammutaan yksittäin tai jopa 12 
ohjuksen parvessa aina 12 km:n etäi
syydeltä maalina olevasta panssariryh
mittymästä. Ohjuksessa on todennä
köisesti millimetriaalloilla toimiva ha
kupää. 

Kukin ohjus etsii laskimen ohjaa-

Amerikkalainen rynnäkkökone A-10. 

mana oman maalinsa ja kiinnittyy sii
hen laukaisun jälkeen (lock-on after 
launch). Ohjukselle ei siis tarvitse 
osoittaa maalia ennen laukaisua. 

F-16 voi kantaa 48 ohjusta (4 podia) 
ja rynnäkkökone A-10 72 ohjusta (6 
podia). Teoriassa on siis mahdollista, 
että yksi lentokone voi pysäyttää jopa 
vaunupataljoonan hyökkäyksen. Was
pia voidaan käyttää myös pimeällä ja 
huonoissa sääolosuhteissa. Wasp löy
tää maalinsa myös savun läpi. Järjes
telmä tullee operatiiviseen käyttöön 
1980-luvun loppupuolella. 

Yhdysvaltojen taktisille ilmavoimil
le on kehitetty mielenkiintoinen rat
kaisu panssarivaunujen tuhoamiseksi 
- yliääniohjus. Se on kierrestabiloitu 
ohjus, joka saavuttaa 1 460 m/s no
peuden 0,6 s:n kuluttua lähdöstä ja lä
päisee panssarin iskuenergiansa avul
la. Ohjaus perustuu laser-komento
ohjaukseen. Lentokone tutkii maastoa 
laserilla ja lähettää ohjauskomentoja 
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ERAM-panssariherätemiina. 

s 

emosäiliö pudotetaan rynnäkkökoneesta 
emosäiliö avautuu ja tytärammukset (miinat) purkautuvat laskuvarjojen vetä-
minä 
miinat sirottuvat maahan, laskuvarjot irtoavat 
miina aktivoituu, akustiset gensorit työntyvät esiin 
miina sinkoaa SFF-taistelupanoksen, joka räjähtää vaunun yläpuolella 

ohjuksille osituskäytön (time sharing) 
periaatteella. Lentokone voi hyökätä 
10 maalia vastaan samanaikaisesti. 

Yhdysvalloissa on myös kehitteillä 
ASSAUL T BREAKER' -ohjusjärjes
telmä, joka on tarkoitettu armeijakun
taportaan taktis-operatiiviseksi pst
aseeksi hyökkääjän toisen portaan 
panssariryhmityksiä vastaan, jopa 
150-200 kilometrin päässä etulinjas
ta. Järjestelmää täydentää W AAM
aseistus. Yhdessä ne muodostavat laa
jalle ja syvälle vastustajan ryhmityk
seen suunnatun panssarintorjunnan. 

ASSAUL T BREAKER on kookas 
monikärkiohjus (läpimitta 40 tai 55 
cm), jonka maalina on yleensä 
psvkomppania. Ohjus sisältää 22-24 
W ASP:n kaltaista tytärohjusta (mini
ohjus, paino 11 kg, läpimitta 10 cm) 
tai vaihtoehtoisesti 80-100 SA
DARM-tyyppistä SKEET-täsmäpom
mia (2 kg, tstkärki 0,5 kg). 

ASSAUL T BREAKER voidaan am
pua myös maasta. Se ohjautuu inertia
ohjauksella maalialueelle, missä se 
voidaan edelleen ohjata tarkemmin 
maaliinsa lentokoneessa olevan maa
linosoitus- ja tulenjohtotutkan (Pave 
Mover) avulla. Järjestelmään sisältyy 
siis maalitietojen tarkennus laukaisun 
jälkeen (fire and update). 

Tutka (lentokone) sijaitsee noin 50 
kilometrin päässä etulinjasta 10 000 
metrin korkeudessa, mistä se pystyy 
kattamaan n 200 km2 alueen. 

Tutka paikantaa tältä alueelta maa
lit ja osoittaa ne ohjukselle, joka oh
jautuu maalialueelle. Tytärohjukset ir
tautuvat emo-ohjuksesta noin 3 000-
5 000 metrin korkeudella ja hakeutu
vat kukin oman maalinsa kimppuun 
PR- tai MMW-hakupäiden ohjaami
na. 

SKEET-täsmäpommiversiossa emo
ohjuksesta (ASSAUL T BREAKER) 

irtautuu noin 3 000 metrin korkeudel
la useita SKEET-tytärsäiliöitä, jotka 
kukin sisältävät 4 SKEET-ammusta. 
Noin 200 metrin korkeudella SKEET
säiliön laskuvarjo avautuu hidastaen 
laskeutumista. Noin 30 metrin korkeu
della laskuvarjo irtoaa ja säiliö alkaa 
pyöriä singoten keskipakovoiman aja
mana SKEET-ammukset sivulle. Ku
kin SKEET-ammus etsii maalin sen 
lämpökuvan perusteella ja tuhoaa 
maalin SFF-panoksen kattoläpäisyllä. 

6. Miinat 

Perinteisen panssarimiinoittamisen 
rinnalle on tullut mahdollisuus levittää 
miinoja ilma-aluksesta (heko, rynnäk
kökone) tai tykistön ja rakettiheitti
mistön avulla. Miinoja käytetään mas
samaisesti alueilla, joilla voidaan hi
dastaa, kanalisoida ja estää vastusta
jan liikkumista. Tämä nk sirotemii
noittaminen voidaan ulottaa hetkessä 
ja yllättäen syvällekin vastustajan se
lustaan. 

Uudet panssarimiinat perustuvat lä
hes poikkeuksetta suunnattuun räjäh
dysvaikutukseen tai iskumassapanok
sen (SFF) käyttöön. Miinat ovat hyvin 
keveitä ja sopivat näin ollen hyvin 
massamaiseen sirotelevitykseen. Ke
veimmät tyypit painavat vain 2-3 kg. 
Keskimäärin paino on 5-6 kg. Pans
sarivaunu pyritään läpäisemään katos
ta (ERAM), kyljestä tai pohjasta. 

Joissakin miinatyypeissä on aikau
tusmekanismi, joka virittää tai tekee 
miinan toimintakyvyttömäksi (räjäyt
tää) tietyn ajan kuluttua. Tämä mah
dollistaa omien panssariajoneuvojen 
liikkeen läpi miinoitetun alueen. 

Miinojen "pirullisuutta" lisää uu
tuutena hidastinherätelaite, joka rä
jäyttää miinan vasta toisella tai koi-



WASP-ohjusten laukaisu rynnäkkökoneesta (periaatekuva). 
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mannella herätteellä esimerkiksi mii
nanraivausjyrää työntävän panssari
vaunun alla. 

7. Johtopäätöksiä 

Uusilla panssarintorjunta-aseilla tu
lee olemaan merkittävä vaikutus yh
täältä panssarintorjuntaan ja toisaalta 
panssariaseen käyttöön. 

Uusien panssarintorjunta-aseiden 
ansiosta 
- tulen vaikutus voidaan nopeasti 

ulottaa yhä kauemmaksi ja syvem
mälle, 
tulen teho ja sen tuottamat tappiot 

kasvavat oleellisesti, 
taistelukenttä tulee entistäkin yllä
tyksellisemmäksi 

Hyökkääjän panssariryhmitykset 
joutuvat puolustajan helikoptereista, 
lentokoneista, tykeistä ja heittimistä 
laukaistavien ohjusten ja täsmäam
musten yllättävien tuli-iskujen koh
teeksi jo kaukana etulinjasta. Tähän 
liittyy myös ilmasta levitettävien siro
temiinakenttien kylväminen todennä
köisille etenemisurille liikkeen hidasta
miseksi. 

Mekanisoitujen joukkojen operatii
vis-taktiset siirrot ja läpimurtotaktii
kan vaatima joukkojen keskittäminen 
tulevat hyökkääjälle erittäin hankalik-

SKEET COMPATIBLE WITH EXISTING 
TAC AIR DISPENSER }t;;:tA--

• 
~I 

_j 
, ... .} 

....._ , ~ ) 
-~ • 4TMD'S 

ON F,16 

• 16 SDVA'S IN 
8AlUST1C FLIGHT 

SKEET-täsmäammuksen toiminta. 
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si ja tappioita tuottavaksi. On mah
dollista, että hyökkääjän toisen por
taan voimat ehtyvät ja liike tyrehtyy 
niin, että puolustusaseman murtami
seen ei ole enää edellytyksiä. 

Panssaritaktiikkaa ja organisaatiota 
jouduttanee tarkistamaan. Panssari
kalustoa on käytettävä hajautetusti ja 
pieninä, vaikeammin paljastuvina osi
na. Harhauttamis- ja salaamistoimen
piteet saavat korostetun merkityksen. 

Toisaalta huonot sääolosuhteet, sa
vut tai pimeys eivät enää takaa suojaa 
panssarikalustolle. Uudet aseet löytä
vät maalinsa myös näissä olosuhteissa. 

Puolustajan kannalta ongelmaksi 
tulee maalien määrittäminen riittävän 
kaukaa edestä, maalitietojen oikea
aikainen osoittaminen, tulenjohtami
nen ja eri aselajien toiminnan koordi
nointi. 

Vaunun mahdollisuudet havaita no
pea langaton ohjus (täsmäammus), 
torjua se tai muuten suojautua siltä 
ovat erittäin vähäiset. Hyökkäyshän 
tapahtuu salaman tavoin yleensä yl
häältä ilmasta panssarivaunun kat
toon. Vaikka kohtituleva ohjus ha
vaittaisiin, sen väistäminen kaartamal
la, mutkittelemalla tai peruuttamalla, 
kuten tapahtui 1973 Lähi-idän sodassa 
ensimmäisen sukupolven hitaita oh
juksia vastaan, ei juuri onnistu . Lähes 
ainoaksi mahdollisuudeksi jääneekin 
elektronisten häirintä- ja harhautta
miskeinojen käyttö, joilla pyritään 
vaikuttamaan ohjusten ja täsmäam
musten hakeutumiseen maaliin. Tätä 
koskevaa tutkimustyötä tehtäneekin 
kaikessa hiljaisuudessa uusien tor
junta-aseiden ja panssarivaunujen ke
hittämisen rinnalla. 

Joukkojen lähitorjuntakyky tulee 
paranemaan oleellisesti lähinnä raket
tisinkojen ansiosta. Niiden läpäisyky
ky ja kantama ovat paremmat kuin 
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nykyisillä singoilla. Nykyisillä ja ker
tasingoilla kyetään läpäisemään uudet 
kerrospanssarivaunut lähinnä vain si
vulta, mikä tulee ottaa huomioon mm 
joukkojen koulutuksessa ja taistelu
tekniikassa. 

Keskitorjunta tulee perustumaan 
yhä laajemmin keveisiin mieskantoi
siin ohjuksiin ja myös kauaskantoisiin 
rakettisinkoihin. Nykyisin vielä käy
tössä olevat raskaat singot ja mm vielä 
NL:ssa käytössä olevat panssarintor
juntatykit tulevat pääosin poistumaan 
käytöstä vuosikymmenen loppuun 
mennessä. Kehitteillä olevia kolman
nen sukupolven keveitä ohjuksia voi
daan käyttää myös hitaita ilmamaaleja 
vastaan, mikä antaa lisää mahdolli
suuksia etulinjan ilmatorjunnalle. 

Kaukotorjunnassa pääpaino ·on ras
kaissa ajoneuvo- tai helikopterikantoi
sissa ohjuksissa. Uuden lisän kauko
torjuntaan tuovat 1990-luvulla yleisty
vät epäsuoran tulen täsmäammukset 
ja rynnäkkökonekantoiset panssarin
torjunta-aseet, joiden tulivaikutus voi
daan ulottaa kymmenien kilometrin 
päähän syvällä selustassa olevia pans
sariryhmityksiä vastaan. Ohjuksilla ja 
ohjautuvilla pommeilla varustettu ryn
näkkökone/helikopteri on vaarallinen 
vastustaja panssarivaunulle, mikä taas 
korostaa ilmatorjunnan merkitystä 
panssarivoimille. Toisaalta uusimmat 
kolmannen sukupolven ohjukset 
(pommit, ammukset) voidaan laukais
ta ilmatorjunta-aseiden tulen ulottu
mattomista. 

Aseteknologisen kehityksen johdos
ta pstaseet ovat yhä tuhovoimaisem
pia. Tästä on osoituksena vuoden 1973 
Lähi-idän sota, missä tuhottiin 1 700 
panssarivaunua 20 päivän aikana. Tä
mä määrä vastaa 5 amerikkalaisen 
panssaridivisioonan kalustoa. Suuret 
henkilöstö- ja kalustotappiot joptavat 

ongelmiin lääkintä- ja tarvikehuollos
sa. Mm näistä syistä taistelusta (sodas
ta) saattaa muodostua lyhytaikainen. 

Toisaalta taistelukentän vaaralli
suus pakottaa suojaamaan varsinkin 
maassa olevat panssarintorjunta-aseet 
mahdollisimman hyvin. Tehokkaan 
linnoittamisen tai panssarikuoren tar
joama suoja ovat lähes välttämättö
miä raskaiden pst-aseiden eloonjäämi
selle. 

Miinoittamisen merkitys ja mahdol
lisuudet tulevat korostumaan. Mii
noittamisnopeus kasvaa merkittävästi 
koneellisen miinoittamisen ansiosta. 
Miinoittamisen ulottuvuus kasvaa. 
Miinoitteita voidaan kylvää hetkessä 
epäsuoralla tulella, helikoptereilla ja 
lentokoneilla kauas vastustajan selus
taan ja häiritä siten panssaroitujen 
joukkojen liikettä ja huoltokuljetuk
sia. Toisaalta miinoitteet eivät ole vält
tämättä enää haitaksi omille joukoille 
itsetuhoojalaitteiden ansiosta. 

Panssarintorjunta-aseiden ja erityi
sesti täsmäaseiden kehitys on huimaa
van nopeaa. Yhä uusia asejärjestelmiä 
syntyy kuin liukuhihnalta. Tähän kat
saukseen onkin voitu sisällyttää vain 
mielenkiintoisimpia kehityspiirteitä. 

Monet edellä esitetyistä asejärjestel
mistä ovat vielä kokeilu- ja kehittämis
vaiheessa. Kehittäjien on ratkaistava 
vielä lukuisia ongelmia, ennen kuin 

aseet voidaan ottaa palveluskäyttöön. 
Uusien aseiden käyttöönottoa tulee ra
joittamaan niiden korkea hinta, joka 
johtuu yhä monimutkaisemman ja 
edistyneemmän tekniikan soveltami
sesta. Esimerkiksi kertasinkojen hinta 
on reaalisesti noussut moninkertaisesti 
muutamassa vuodessa lähennellen n 
10 000 mk/ase. Korkeasta hinnastaan 
huolimatta pst-aseet ovat hintansa 
"väärttejä", kun niitä verrataan pans
sarivaunun hintaan, joka kalleimmil
laan on 10 Mmk. Tästä pst-aseiden 
hinta on vain 1/1000-1/100 osa. 

Kolmannen sukupolven panssarin
torjuntaohjukset ja täsmäaseet ovat 
tulossa jäädäkseen. Niiden merkitys 
puolustajan torjuntakyvylle on kiistat
toman suuri. 1990-luvulla ne tulevat 
muodostamaan panssarin torjunnan 
kulmakiven, jota lähi- ja keskitor
junta-aseet täydentävät. Tehokasta 
torjuntakykyä ei voida enää luoda il
man panssarintorjuntaohjuksia ja täs
mäaseita. 

Uudet panssarintorjunta-aseet anta
vat uusia mahdollisuuksia panssarin
torjunnalle ja asettavat vaikeasti rat
kaistavia haasteita panssariaseelle. 
Kenties ne tulevat kallistamaan vaaka
kupin lopullisesti panssarintorjunnan 
puolelle, millä saattaa olla mullistavat 
seuraukset sodankäyntiin. 

Raepuhalluslaitteet 
ja -tarvikkeet 

Pyöreää taräshiakkH slnkokoneisiin 

Slrmlklsti terlliahiekkH Ja kevyitä 
puhallusaineita palnellmatoimlslin 
puhalluslaitteisiin 

Kovametall isuuttimia 

Hengltysilmasuodatt imia 

Pölyttömllsti toimivat siirrettävät 
Vacu Blast raepuh•llu1laittee1 

Raepuhallushuoneet 

Sinkokoneet 

Raepuhallushaplt 

PAEM4C OY 
Palkkatilankatu 7 A 00240 HELSINKI 2, 
Puh. (90)-145 877 
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OY LM ERICSSON AB 

on kehittänyt uuden kenttäpuhelimen Suomen 
puolustuslaitoksen käyttöön. Puhelin täyttää 
kaikkine erikoistoimintoineen puolustuslaitoksen 
vaatimuk·set. 
Ominaisuuksista mainittakoon 
- elektroninen 

soittogeneraattori 
- pieni virrankulutus 
- vesitiivis rakenne 
- kotelo tukevaa painevalua 

- 3 kpl 1,5 v sauvaparistot, 
koko EC R 20 

- koko 290 x 130 x 100 mm 
- paino alle 3 kg 

OY LM ERICSSON AB 

02420 Jorvas, 
puh. (90) 2991 

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Juhani Sinivuo 

JALKA V ÄKIJOHT AJILLE JA TAISTELIJOILLE 
ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA VALINNAT 

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti J Sini
vuo on toiminut Jyväskylän Yliopis
ton sosiologian laitoksen assistenttina 
vv 1968-71 perehtyen mm johtamisen 
sosiologiaan, sotilaspsykologian toi
miston soveltuvuuspsykologian työ
ryhmän vastaavana psykologina ja 
vuodesta 1979 sotilaspsykologian toi
miston päällikkönä. Hän on kirjoitta
nut mm 18 tutkimusselostetta sotilas
psykologian eri alueilta. 

Johdanto: 
Psyykkiset vaatimukset eri 
puolustushaaroissa ja aselajeissa 

Kirjoittaja ei tavoittanut yhtään tutki
musta tai toissijaista lähdettä, joissa 
olisi vertailtu tieteellisesti eri aselajien 
sotilaille asettamia psyykkisiä vaati
muksia taistelukentällä. Sen sijaan on 
olemassa runsaasti soveltuvuustutki
muksiin perustuvaa aineistoa, jonka 
pohjalta voitaisiin tehdä päätelmiä 
niistä vaatimuksista, jotka rauhan ai
kana asetetaan erikoisjoukoille ja joh
tajille. 

Kirjallisuudesta löydettävät vertai
lut ovat anekdootteihin tai hajanai
seen kirjalliseen aineistoon perustuvia 
induktiivisia päätelmiä tai kokemuspe
räisiä vakaumuksia, joissa psyykkiset 

vaatimukset eritellään hyvin niukasti, 
jos lainkaan. On tosin olemassa epide
miologisia tutkimuksia psyykkisistä 
häiriöistä ja niiden kertymisnopeudes
ta 1. ja 2. maailmansodassa; mutta 
epidemiologiset tiedot eivät anna luo
tettavaa kuvaa eri joukkoihin kohdis
tuneista paineista ja rasituksista, mikä 
johtuu tilastoinnin tason vaihtelusta, 
psykiatrisen terminologian epäyhte
näisyydestä ja taistelutoiminnan aktii
visuuden ja intensiteetin sekä hoito
mahdollisuuksien vaihtelusta (kts 
Ponteva 1977). Merkittäviä tekijöitä 
ovat myös erot sotanäyttämöissä ja 
joukkojen koostumuksessa. 
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Henkisen maanpuolustuksen komi
tean mietinnössä II: 1962 todetaan, et
tä "eri aselajien vaatimukset vaihtele
vat tuntuvasti ja kohdistuvat toisaalta 
sotilaan fyysiseen kuntoon ja toisaalta 
hänen lahjakkuutensa rakenteeseen, 
minkä lisäksi kunkin aselajin piirissä 
tehtävien vaativuusaste niin ikään 
vaihtelee''. Psyykkisten vaatimusten 
erittely on mietinnössä kapea. Mielen
kiinto kohdistuu vain lahjakkuuteen, 
motoriikkaan ja havaintoon. Jalka
väen osalta sanotaan: "Erittäin moni
puolista lahjakkuutta ja kätevyyttä 
vaatii myös jalkaväki. Nämä tehtävät 
ovat senlaatuisia, että vaikkakaan ne 
tuskin sinänsä edellyttävät erityistä 
teknillistä kyvykkyyttä, niistä selviyty
minen ilman keskinkertaiseksi arvioi
tavaa lahjakkuutta voi osoittautua ky
seenalaiseksi.'' 

Luonnevaatimuksista mietinnössä 
todetaan lyhyesti: "Persoonallisuuden 
rakenteeseen kohdistuvat vaatimukset 
ovat verrattain yleisiä, ja vaikka voi
daan viitata siihen, että tietyissä tehtä
vissä myös luonteenpiirteisiin kohdis
tuvat vaatimukset ovat ilmeisiä, riittä
nee niidenkin kohdalta toteamus, että 
enimmin ja kiistattomimmin sotilaan 
"työ" edellyttää henkistä tasapainoa 
ja järkkymättömyyttä.'' 

Fyysisistä vaåtimuksista esitetään 
eritellympi kuvaus: "Taistelutilanteis
sa käytettävissä olevien reservien vä
hyys pakottaa miesvahvuudeltaan 
pienten taisteluvoimien, jokaisen mie
hen kestämään painekausia. Suurim
pana kohdistuvat fyysiset vaatimukset 
jalkaväen sotilaisiin, joihin kuuluvat 
mm laskuvarjojääkärit, joiden tehtä
ville jatkuva ponnistelu on erityisen 
leimaa-antavaa ja joilta vaaditaan ni
menomaan sitkeyttä. Suurimpana 
kohdistuvat ne myös ilmavoimien len
tävään henkilöstöön ja esimerkiksi 
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taistelusukeltajiin, joilta vaaditaan ly
hytaikaisten, mutta mainittavan voi
makkaiden fyysisten rasitusten sieto
kykyä." 

Koska ihminen on psykofyysinen 
kokonaisuus, on lyhytaikaisella, mut
ta erittäin raskaalla sekä pitkäaikaisel
la, raskaalla rasituksella fysiologisten 
reaktioiden lisäksi myös psyykkisiä ja 
jopa psykososiaalisia vaikutuksia. 
Useiden vuorokausien ajan jatkuvien 
taistelujen aiheuttaman fyysisen rasi
tuksen seurauksena taistelija uupuu. 
Fyysiselle ekshaustiolle on ominaista 
ahdistuneisuus ja apatia, keskittymis
kyvyn puute, toiminnalliset neurologi
set häiriöt ja joskus tiedostamattomis
ta ristiriidoista johtuvat keholliset oi
reet ja muistin menetys (Ponteva 1977) 
sekä älyllisen suorituksen ja havain
non nopeuden ja tarkkuuden heikke
neminen. (Haaparanta 1976). Uupu
nut taistelija voi esimerkiksi jatkaa ko
neellisesti toimintaansa muistamatta 
siitä jälkeenpäin mitään (Haaparanta 
1976). 

Fyysisen ja psyykkisen suoritusky
vyn heikkenemisen lisäksi fyysinen vä
symys voi erityisesti voimakkaan 
psyykkisen paineen alla (mm oman 
haavoittumisen ja kuoleman pelko, 
suuret taistelutappiot, vihollisen tuli, 

· epävarmuus tilanteesta esim eristynei
syyden tai psyykkisen altistumisen 
edistämänä esim pitkä aika viimeisestä 
lomasta, katteettomat lupaukset, epä
oikeudenmukainen kohtelu) aiheuttaa 
taistelusta kieltäytymisiä. Heikura 
(1967) on todennut tutkiessaan fyysi
sen rasituksen suhdetta taistelusuori
tukseen, että fyysinen väsymys alensi 
joukkojemme taistelusuoritusta sitä 
enemmän, mitä pitempi oli etenemis
matka, mitä vaikeakulkuisempi hyök
käysreitti ja mitä suuremmat taistelu
tappiot. 

Koska fyysisellä rasituksella on täl
laisia joukon taistelukelpoisuutta hei
kentäviä psyykkisiä ja sosiaalisia seu
raamuksia, on hyvä fyysinen kunto ja 
kestävyys välttämätön perusedellytys, 
jotta sotilas kestäisi johtamis-, taiste
lu- ja toimintakykynsä säilyttäen usei
ta vuorokausia yhtäjaksoista fyysistä 
rasitusta. Jos sotilas ei kestä fyysistä 
rasitusta, alenee myös taistelurasituk
sen toisen osatekijän, psyykkisen rasi
tuksen sietokyvyn kynnys oleellisesti. 

Stoufferin ym (1949, 59) mukaan 
toisen maailmansodan maataistelut 
vaativat maksimaalista fyysistä ja 
emotionaalista kestävyyttä maavoimil
ta ja erityisesti jalkaväeltä. Puolustus
haarojen ja aselajien keskimääräisen 
taistelurasituksen kannalta katsottuna 
pitänee tämä paikkansa nykyäänkin. 
Toisaalta alueellinen maanpuolustus
järjestelmämme laajoine puolustus
alueineen asettanee entistä suuremmat 
vaatimukset maavoimien kaikkien ase
lajien fyysiselle kunnolle. Taisteluti
lanteesta ja olosuhteista riippuen esim 
viestimiesten ja pioneerien fyysinen ra
situs vastannee ajoittain jalkaväkimie
hen fyysistä rasitusta. 

Psyykkisen paineen kohdistuminen 
eri puolustushaaroihin ja aselajeihin 
on vähemmän selväpiirteinen taistelu
jen tilanne- ja stressitekijöiden suuren 
määrän ja tästä johtuvan taistelutilan
teiden loputtoman vaihtelun vuoksi. 
Rauhan aikana psyykkisen paineen to
dellista jakautumista on vaikea tutkia, 
ei vain taistelujen aiheuttaman pelon 
ja järkytyksen puuttumisen vuoksi, 
vaan myös aseteknologian jatkuvasta 
kehittymisestä johtuvan taistelukentän 
kuvan ja joukkojen käytön muuttumi
sen vuoksi. Viimeksi mainittu selittä
nee osittain sen, että pelon kohteet 
muuttuvat enemmän tai vähemmän 
sodasta toiseen (Watson 1978, 213), ja 

että Henkisen Maanpuolustuksen Ko
mitea v l 962 ei ole eritellyt mm jalka
väkimiehelle asetettavia luonnevaati
muksia. 

Toisessa maailmansodassa amerik
kalaisten sotilaiden käsitykset taiste
lusta muuttuivat melkoisesti sodan jat
kuessa (Stouffer ym 1949, 62-64). 
Alussa kuka tahansa, joka oli ollut vi
hollisen raskaan tykistön tulessa ja 
lentopommituksessa, katsoi olleensa 
taistelussa. Ennen sodan päättymistä 
monet, jotka olivat itse taistelleet etu
linjassa tai jotka olivat olleet läheises
sä kosketuksessa jalkaväkeen, suhtau
tuivat tähän käsitykseen pilkallisesti. 
Sodan lopussa yli 70 OJo sotilaista, huo
limatta omasta palvelushaarastaan, pi
tivät varsinaisina taistelevina joukkoi
na jalkaväkeä, panssari- ja panssarin
torjuntajoukkoja, taistelupioneereja, 
ensiapumiehiä ja muita etulinjan jouk
koja. 

Stouffer ym (1949, 76-104) ovat 
tutkineet taistelukentän psykologisia 
ja sosiologisia painetekijöitä. Näitä 
kuvaillaan lähinnä · jalkaväkimiesten 
näkökulmasta, ei siksi, että jalkaväki
miehet kokisivat suurimmat psykoso
siaaliset paineet, vaan siitä yksinker
taisesta syystä, että tästä joukosta oli 
saatavilla eniten tietoa. Täten mitään 
aselajivertailuja ei tutkimuksen perus
teella voida tehdä. Psyykkisten vaati
musten erittelyn kannalta kuvaus si
nänsä on mielenkiintoinen ja hyödylli
nen. Koska kuvaus on laajahko eikä se 
sisälly varsinaisesti tämän artikkelin 
otsikon alle, ei sitä kuitenkaan tarkas
tella tässä yhteydessä. 

Yksikään tutkimus ei anna suora
naista vastausta siihen, kuinka suure
na taistelujen psyykkinen paine koh
distuu jalkaväkeen verrattuna maavoi
mien muihin "taisteleviin" joukkoi
hin. Jalkaväen nykyinen käyttötapa ja 
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viime sotien aikaiset havainnot anta
vat kuitenkin aiheen olettaa ja jopa 
väittää, että jalkaväkimieheen ja eri
tyisesti jalkaväkijohtajaan kohdistu
vat suurimmat psykososiaaliset pai
neet. 

Ahdon (1981) mukaan 2. maailman
sodassa suurimmat tappiot kohdistu
vat taistelujoukkoihin ja erityisesti jal
kaväkeen, jonka tappiot tulivoiman 
valtavan kasvun vuoksi ovat entistäkin 
suuremmat. Tästä on johdonmukaise
na seurauksena oman kuoleman ja 
haavoittumisen pelon, kuolevien ja 
haavoittuneiden miesten näkemisen ja 
tuskan huutojen kuulemisen ja tove
rien menetyksen lisääntymisen sekä 
liikkuvuuden ja omaan tilanteeseen 
vaikuttamismahdollisuuksien pienen
tyminen vihollisen tulen alla. 

Sotilaat näyttävät tosin tottuvan 
kuolleiden ja haavoittuneiden näkemi
seen, mutta ei läheisen ystävän kuole
maan ja kuolemaan esim napalmissa 
tai liekeissä. He myös saattavat pelätä 
enemmän haavoittumista, erityisesti 
silmiensä tai sukupuolielimiensä vioit
tumista kuin itse kuolemaa, etenkin 
jos se tapahtuu nopeasti. (Watson 
1978, 213-214). 

Tappioilla on voimakas vaikutus 
joukon moraaliin. Stouffer ym (1949, 
81) havaitsivat, että pelon oireiden 
määrä kasvoi sitä enemmän, mitä suu
remmat tappiot komppaniassa olivat 
ja mitä läheisempi kaatunut ystävä oli. 
Suomalaisissa joukoissa erityisesti so
dan alussa selustaan taistelujen aikana 
jättäytyneiden, sairastuneiden ja tais
teluista kieltäytyneiden määrä lisään
tyi taistelutappioiden kasvaessa (Hei
kura 1967). 

Alueellisessa puolustusjärjestelmäs
sämme tappioiden merkitys saattaa 
korostua. Voidaan vain arvailla, mitä 
tapahtuu taisteluparin ja useimmiten 
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todennäköisesti ystävän kaaduttua. 
J alkaväkimies saa kestää emotionaali
sen järkytyksen yksinään, ilman ryh
män tai esimiehensä tukea. Eikä tässä 
ole kaikki. Suhteellinen eristyneisyys, 
tilanteen sekavuus ja lakkaamaton 
vaara, joiden vaikutukset moraaliin 
ovat jo yksistään arvaamattomia 
(Stouffer 1949, 67), lisäävät sotilaan 
pelkoa ja vetäytymis- tai pakoalttiut
ta. 

Aikaisempien tutkimusten ja taiste
lukentän uuden kuvan perusteella on 
pakko yhtyä Ahdon (1981) toteamuk
seen, että jalkaväen pitäisi olla tasol
taan aikaisempaakin korkeampaa, jot
ta se pystyisi yhä harvalukuisempana 
kestämään taistelukentän entistä ko
vemmat koettelemukset. "Tässä ei au
ta pelkkä koulutus, vaan asia olisi 
aloitettava jo miehiä valittaessa." 

Mutta mistä joukosta valitaan tai 
miten valinta suoritetaan? Myös mui
den puolustushaarojen käytössä ole
vien yhä monimutkaisempien asejär
jestelmien käyttäjille asetetaan yhä 
suuremmat vaatimukset. Näin eri osa
puolet ovat joutuneet kilpailemaan vä
hälukuisasta "valiojoukosta", mikä 
voi johtaa laadulliseen tasapainotto
muuteen joukkojen kesken ilman seu
rantaa ja korjaavia toimepiteitä tai 
järjestelmää, joka mahdollistaa ase
velvollisten jaottelun optimaalisesti jo 
kutsuntavaiheessa. 

Jalkaväkimiehen taistelureaktioiden 
ja -suorituksen ennustaminen 

Taistelureaktiot 

Sanotaan, että jokaisella miehellä on 
katkeamispisteensä. On aivan luonnol
lista, että sotilailla esiintyy erilaisia 

taistelureaktioita, kun taistelujen rasi
tukset ja paineet kasvavat riittävän 
suuriksi. Toinen asia on, milloin kukin 
mies katkeaa. Taistelutehokkuuden 
kannalta olisi tietenkin tärkeää, että 
joukon keskimääräinen katkeamispis
te on mahdollisimman korkealla. 

Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, 
ettei taistelureaktioita voida juuri en
nustaa. Tämä mielipide perustuu pal
jolti 2. maailmansodan aikana suori
tettuihin tutkimuksiin, jotka ovat an
taneet ristiriitaisia tuloksia. 

Bournen (1969) mukaan tulosten 
ristiriitaisuus johtuu tutkimusasetel
mien puutteista. Monien tärkeiden 
ympäristöllisten, sosiologisten ja psy
kologisten tekijöiden sekä hallinnollis
ten menettelytapojen vaikutuksia ei ol
tu kontrolloitu laisinkaan. Tämä on 
ymmärrettävää, kun vertaillaan rau
han ja sodan oloja keskenään. Käyt
täytymistä rauhanajan palveluksessa 
on helpompi ennustaa, koska työnja
ko on selvä ja olot suhteellisen vakaat. 
Mutta sodan aikana työnjako alkaa 
hajota. Tilanteet vaihtelevat nopeasti 
ja pienet taisteluyksiköt eivät ole jat
kuvasti johdon valvonnassa. (Jano
witz & Little 1965). Kun joukkojen to
dellisia oloja ei täysin tunneta, on sel
vää, että käyttytymisen arvioinnit ei
vät ole täysin vertailukelpoisia keske
nään. 

Huolellisesti kontrolloidut tutki
mukset 1960-luvulla ovat osoittaneet, 
että tietyt persoonallisuuspiirteet hei
kentävät tai estävät mukautumista tai 
käyttämästä sopeutumismekanismeja 
tarkoituksenmukaisesti taistelussa tai 
pelkästään sodan luomissa oloissa 
(Bourne 1969, 86, 185,229). Altistavat 
tekijät eivät tule selvästi esille sodan 
alussa, jolloin joukot vasta hankkivat 
kokemuksia tehokkaimmista sopeutu
mistekniikoista, vaan sodan pitkittyes-

sä. Tällaisia tekijöitä ovat kykenemät
tömyys kontrolloida sisäisiä yllykkei
tään, alhainen koulusivistys ja älyk
kyys, voimakkaat syyllisyyden tunteet, 
vastuuntunnon, motivaation ja itse
luottamuksen puute, subjektiivinen ja 
epärealistinen asenne elämän vaati
muksia kohtaan, heikko sopeutumis
kyky, riippuvaisuus muista, psykoosit 
ja vahvat neuroosit sekä aikaisemmat 
käyttäytymishäiriöt. Tärkeä havainto 
oli se, että monet lievästi häiriintyneet 
saattoivat menestyä rauhanajan palve
luksessa, etenkin silloin kun tehtävän 
ja sosiaalisen ympäristön vaatimukset 
olivat selkeät ja sopivat yhteen heidän 
persoonallisuutensa rakenteen kanssa, 
mutta käyttäytyivät poikkeavasti so
dan aikana, koska motivaatio ei suun
tautunut taisteluympäristöön · (kts 
myös Janowitz & Little 1965). 

Koska yksittäisiin sotilaisiin kohdis
tuvien paineiden vaihtelua on etukä
teen vaikea ennustaa, on myös todel
lista psyykkistä katkeamista käytän
nössä hyvin vaikea ennustaa. Onkin 
toistuvasti osoitettu, että vain yksi kol
mesta sotilaasta testien ennusteista 
huolimatta todennäköisesti murtuu 
taistelujen paineiden alla, ja kääntei
sesti, että vain puolet niistä, jotka kat
keavat henkisesti tekevät testien perus
teella näin. (Watson 1978, 194). 

Taistelusuoritus 

Taistelureaktioiden tutkimus kuuluu 
psykiatrian traditioon. Ns taistelupsy
kiatria on kasvanut tarpeesta hoitaa 
yksilöitä, joiden psyyke hajoaa taiste
lupaineiden alla (Watson 1978, 233). 
Koska taistelureaktiot ovat normaale
ja, psykiatrisen seulonnan pitäisikin 
kohdistua vain kaikkein alttiimpiin 
yksilöihin ja erityisesti sellaisiin, jotka 

95 



eivät kestä edes rauhanajan rasituksia. 
Miesvahvuutemme vähäisyyden huo
mioonottaen lievemmin häiriintyneet 
tulisi sijoittaa "ei-taisteleviin" jouk
koihin joko jo kutsuntavaiheessa tai 
asepalveluksen jälkeisessä uudelleensi
joittelussa. 

Psykiatristen taistelureaktioiden li
säksi on olemassa muunkinlaista tais
telukäyttäytymistä, jota lähinnä sosio
logit ja psykologit ovat tutkineet. Jou
kossa on nimittäin aina sellaisia, jotka 
eivät ammu vihollista tilanteen vaaral
lisuudesta huolimatta. Tällaista käyt
täytymistä kutsutaan tehottomaksi 
taistelusuoritukseksi. Toisin sanoen on 
olemassa kahdenlaisia sotilaita: taiste
lijoita ja ei-taistelijoita. 

Sotilaiden taistelukäyttäytymistä 
alettiin systemaattisesti tutkia toisen 
maailmansodan aikana Yhdysvalloissa 
ja Englannissa. Englantilaisten kiin
nostus tosin kohdistui enemmänkin 
psykiatrisiin reaktioihin kuten esimer
kiksi sotilaiden psyykkiseen murtumi
seen kuin tehokkaan ja tehottoman so
tilaan psykologisiin eroihin (Watson 
1978). 

Yhdysvaltalaisten tutkimuksista 
tunnetuimmat lienevät Samuel Stouf
ferin The American Soldier ja SLA 
Marshallin Men Against Fire. Stouffer 
tutki sotilaiden asenteita sotilaselämän 
eri puoliin kuten aseisiinsa, asepu
kuunsa, yksikköönsä yms ja tarkasteli 
miesten pelkoja. Marshall taas tutki 
enemmän varsinaista taistelusuoritus
ta. 

Neljänsadan jalkaväkiyksikön jouk
kohaastattelu Euroopan ja Aasian rin
tamilla antoi hämmästyttävän tulok
sen. Marshallin mukaan yleensä 
vain noin 15 % todellisuudessa ampui 
vihollista kohti. Jopa parhaimmissa 
yksiköissä ns taistelijoita oli korkein
taan 25-30 % (Watson 1978). Keski-
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määrin 80 % :lla yksiköiden miesvah
vuudesta olisi ollut aseenkäyttöön ti
laisuus. Kyseessä olevat taistelut olivat 
yleensä ankaria ja sodankäynnin kan
nalta merkittäviä (Huhtala 1965). 

Intensiivistä pelkoa tunteva sotilas 
jähmettyy helposti kykenemättä liik
kumaan. Jos hän on yksin pelkonsa 
kanssa, muodostuu psyykkinen la
maannus vielä pahemmaksi. Mm tästä 
syystä jotkut sotilaat ovat tulitaistelun 
aikana toimettomia, eivätkä ammu. 
(Huhtala 1965). 

Marshallin tutkimuksessa todettiin 
kuitenkin, että ei-taistelijoita ei voida 
suoranaisesti syyttää pelkuruudesta, 
koska he enimmäkseen asettivat itsen
sä yhtä suureen vaaraan kuin taisteli
jat. Toisin sanoen ampumista lukuun
ottamatta taistelijoiden ja ei-taisteli
joiden välillä ei esiintynyt eroa toimin
nan luonteen ja pituuden suhteen. 
Marshallin mielestä ero oli pikemmin
kin psykologinen. Jos sotilas yleensä
kin alkoi ampua ensimmäisen taistelun 
alussa, jatkoi hän sitä enemmän tai vä
hemmän todennäköisesti sekä taiste
lun että sodan loppuun asti. Vain 
poikkeustapauksissa ei-taistelijat al
koivat myöhemmin ampua vihollista. 

Korean sodan aikana Marshallia 
pyydettiin toistamaan toisen maail
mansodan aikana tekemänsä tutki
mus. Tällä kertaa hän havaitsi taisteli
joiden määrän huomattavasti suurem
maksi. Useimmissa taisteluissa noin 
50 % miehistä ampui vihollista, ja jos
kus saarroksissa ollessaan lähes kaikki 
ampuivat ja jopa suuntasivat aseensa 
oikeaan suuntaan, (Watson 1978). 

Vuonna 1953 HumRROn (Human 
Resources Research Organization) tut
kijat käynnistivät kunnianhimoisen 
tutkimuksen, jonka tavoitteena oli 
tunnistaa taistelijoiden ominaisuudet. 
He haastattelivat 647 jalkaväkimiestä, 

jotka olivat olleet mukana yhdessä tai 
useammassa hyökkäyksessä, partios
sa, torjuntataistelussa tai joutuneet 
pitkäaikaisen tykistökeskityksen koh
teeksi ja pyysivät heitä nimeämään 
kaksi tai kolme sotilasta, joiden kans
sa he haluaisivat eniten ja vähiten 
mennä taisteluun sekä kuvailemaan 
niitä tapahtumia, jotka vaikuttivat va
lintoihin. (Janowitz & Little 1965, 
Yongling ym 1977, Watson 1978). 

Haastattelun perusteella valittiin 
31 0 jalkaväkimiestä psykologiseen tes
taukseen, joka kesti kaikkiaan 40 tun
tia ja joka antoi useita satoja psykolo
gisia muuttujia. Yhteenvedossa tutki
jat kuvailivat taistelijoita ulospäin
suuntautuneimmiksi, maksuliinisem
miksi, toiminnan ihmisiksi, toveriensa 
pitämiksi, tunne-elämältään tasapai
noisemmiksi ja itseensä tyytyväisem
miksi, johtajaedellytyksiä omaaviksi, 
riippumattomammiksi, älykkäämmik
si, sotilaallisissa asioissa tietopuoli
semmiksi, huumorintajuisemmiksi, 
velvollisuudentuntoisemmiksi, vähem
män masentuviksi ja ahdistuviksi, ter
veemmiksi ja elinvoimaisemmiksi sekä 
suoritustesteissä nopeimmiksi ja tar
kimmiksi. Mikään näistä tekijöistä ei 
kuitenkaan yksinään ollut ratkaiseva. 

Näiden lisäksi taistelijat yleensä oli
vat sotilasarvoltaan korkeampia, oli
vat olleet kauemmin armeijassa ja tais
teluvyöhykkeellä sekä olivat kouluai
kana urheilleet ei-taistelijoita useam
min. Pidetyimpiin urheilulajeihin kuu
luivat sellaiset taistelulajit kuin jää
kiekko ja nyrkkeily. Ei-taistelijat taas 
pitivät enemmän esimerkiksi tennik
sestä ja voimistelusta. Eroja esiintyi 
myös sosiaalisen taustan suhteen. Ei
taistelijoiden kotielämä oli yleensä ta
sapainottomampi kuin taistelijoiden, 
ja he tulivat kodeista, joissa isä, miehi
nen samaistumisen kohde, oli kuollut 
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ennen kuin he olivat täyttäneet 18 
vuotta. Näistäkään tekijöi~tä mikään 
ei yksinään selittänyt riittävän luotet
tavasti taistelijan ja ei-taistelijan väli
siä eroja. (Janowitz & Little 1965, 
Watson 1978). Täten ilman muita 
edellytyksiä pelkästään esimerkiksi lii
kunnalliset ja urheilulliset ansiot eivät 
tee kenestäkään taistelijaa, vaan pi
kemminkin hyvin fyysistä rasitusta 
kestävän "tehokkaan mukanajuoksi
jan". Englantilaisen psykologin ja evl 
evp N Dixonin ajatukset ovat saman
suuntaiset. Hän on arvostellut voi
makkaasti sotilaan fyysisten ominai
suuksien ylikorostamista muiden omi
naisuuksien kustannuksella. 

Vähän yli kolmekymmentä vuotta 
2. maailmansodan päättymisen jäl
keen Stoufferin ym ja Marshallin tut
kimuksia on käytetty lähes ainoina 
kirjallisina ,lähteinä sotilaan taistelu
käyttäytymisestä. Vietnamin sodan 
jälkeen tätä puolta valaisevaa kirjalli
suutta ilmestyi lisää. Mutta vasta v 
1977 Yongling, Levine, Mocharmuk ja 
Weston laativat ainutlaatuisen kirjalli
suuskatsauksen Yhdysvaltojen asevoi
missa suoritetuista tieteellisistä tutki
muksista, joiden kohteena oli yksittäi
sen sotilaan taistelukäyttäytyminen ja 
sen ennustaminen. Katsauksen ensisi
jaisena tavoitteena oli löytää ne omi
naisuudet ja mittausmenetelmät, jotka 
ennustavat hävittäjälentäjän taistelu
tehokkuutta. Mutta tutkijat keräsivät 
myös kaikki sodanaikaisia maataiste
luja koskevat ja simuloitujen jalkavä
kitaistelujen yhteydessä suoritetut tut
kimukset. Kolmestakymmenestä yh
destä (31) tutkimuksesta kaksi ajoittui 
toiseen maailmansotaan ja 27 Korean 
sotaan ja välittömästi sen jälkeiseen 
aikaan. Kuusi tutkimusta oli suoritettu 
vuosien 1959 ja 1974 välillä. Suurin 
osa Korean sotaan liittyvistä tutki-
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muksista liittyi valintamenetelmien ke
hittämiseen. 

Marshallin tutkimus oli yksi näistä 
tutkimuksista. Toisen tutkimuksen 
suoritti v 1948 the Office of Strategic 
Services (OSS). Sen tavoitteena oli löy
tää ne ihmiset, jotka kykenisivät työs
kentelemään taistelunkaltaisissa tilan
teissa. OSS:n psykologit tunnistivat 
seitsemän yleistä käyttäytymismuuttu
jaa ja kolme tehtäväspesifistä muuttu
jaa. Yleiset muuttujat olivat 1. tehtä
vämotivaatio 2. energia ja aloitekyky, 
3. älyllinen tehokkuus, 4. tunne-elä
män tasapainoisuus, 5. sosiaaliset suh
teet, 6. johtajuus ja 7. turvallisuus. 
Erityistekijät olivat fyysinen kyky sekä 
havainto-, raportointi- ja propaganda
taidot. Stressitilanteessa havaitun 
käyttäytymisen yhteyttä todelliseen 
taistelutilanteeseen ei kuitenkaan tut
kittu. 

Edgerton ja Grahan laativat Korean 
sodan aikana v 1951 historiallisista do
kumenteista ja maa- ja merivoimien 
jalkaväkimiesten haastatteluista saa
miensa 1 100:n taistelukäyttäytymistä 
kuvaavan ilmaisun perusteella pakko
valintaisen arviointilomakkeen. Kri
teerinä käytettiin toveriarv1omt1a. 
Kaikkiaan 569 sotilasta nimesi jouk
kueensa jäsenistä (N = 927) ne, joiden 
kanssa he lähtisivät tai eivät lähtisi 
mielellään taisteluun. Suotuisasti ni
mettyjen sotilaiden kuvailut kohdistui
vat johtajuuteen, sosiaaliseen käyttäy
tymiseen, älykkyyteen ja valppauteen, 
kun taas epäsuotuisasti nimettyjen so
tilaiden kuvailut kohdistuivat heidän 
reaktioihinsa tulessa tai fyysisen suori
tuskyvyn heikkouteen. 

Vuoden 1953 loppupuolella Person
nell Research Branch (PRB) käynnisti 
tutkimusprojektin, jonka tehtävänä 
oli löytää uusia kokeellisia taistelu
käyttäytymistä ennustavia muuttujia 
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ja validoida nämä seurantatutkimuk
sessa, joka sisälsi lähes 4 000 sotilasta. 
Seurantatutkimuksessa parhaimmiksi 
osoittautuneet muuttujat yhdisteltiin 
vuoden 1970 alussa '' Asevoimien tais
televien joukkojen soveltuvuustestis
töön" (Army's combat arms aptitude 
tests). 

Seurantatutkimuksen perusteella 
tehtiin sellaiset johtopäätökset, että 
taistelukelpoisuuden luokittelussa saa
daan parhaimmat tulokset, jos teknis
ten taitojen ja kykyjen lisäksi mitataan 
myös sellaisia tekijöitä kuin luonnetta, 
motivaatiota, kiinnostuksia ja asentei
ta. Viidennellä koulutusviikolla suori
tetun toveriarvioinnin lisäksi, joka 
korreloi .57 koulutuksen aikana arvi
oituun taistelukäyttäytymiseen olivat 
Aritmeettinen päättelykyvyn testi 
(.34), Reaktioaika signaaleihin (.33) ja 
Yleistietouden testi (.33) parhaimmat 
yksittäiset ennustajat. Luonnetekijät 
lisäsivät huomattavasti valintatestis
tön ennustekykyä. Vuonna 1957 tutki
mus toistettiin merentakaisten harjoi
tusten yhteydessä. Tulokset olivat yh
denmukaiset, joskin korrelaatiot oli
vat hieman alhaisemmat. Testeistä en
nustivat parhaiten persoonallisuuslo
make ja Yleistietouden testi. Seuraa
vana vuonna tähän luetteloon lisättiin 
"maskuliiniset kiinnostukset". 

Vuonna 1959 Peres tutki käyttäyty
mistä voimakasta stressiä sisältävässä 
ympäristössä. He spesifioivat kymme
nen reaktiota, joilla saattaa olla mer
kitystä heikkojen ja hyvien taistelijoi
den luokittelussa: sairaaksitekeytymi
nen, sosiaalisen vastuuntunnon puute, 
marttyyrius, luvaton poistuminen, 
tuntemattoman pelko, psykoosin kal
taiset reaktiot sekä kyvyttömyys oma
ta taistelijan rooli ja seurata annettuja 
ohjeita. 

Viimeisimmässä yksistään jalkavä-

kimiehen käyttäytymistä käsitteleväs
sä tutkimuksessa Dubuisson ja Klieger 
v 1964 analysoivat Korean sodan aika
na kerättyjä tietoja 'määrittääkseen 
laistelusuorituksen ja kuriongelmien 
välistä suhdetta. He totesivat, että 
taistelijat syyllistyivät ei-taistelijoita 
harvemmin rikkomuksiin. Tämä ku
moaa heidän mielestään sen vallitse
van uskomuksen, että rikkomuksiin 
syyllistyneet ovat usein muita tehok
kaampia taistelijoita, koska heillä mu
kamas on taistelijoilta vaadittavia 
ominaisuuksia. 

Jalkaväkijohtajan taistelusuorituksen 
ennustaminen 

On selvää, että jalkaväkijohtajalle ase
tetaan samat perusvaatimukset kuin 
jalkaväkimiehelle. Täten taistelijalta 
vaadittavat ominaisuudet kuuluvat 
johtajalta vaadittavien ominaisuuk
sien luetteloon. Mutta johtamistehtä
vän ominaispiirteet asettavat jalkavä
kijohtajalle lisävaatimuksia, koska 
hän ei ole vain taistelija, vaan myös sa
nan varsinaisessa merkityksessä esi
taistelija, ·erityisesti ryh.mä- ja jouk
kuetasolla. 

Kirjoittajalle on joskus väitetty, että 
jalkaväkimiehen asema taistelukentäl
lä on nykyään huomattavasti vaikeam
pi kuin jalkaväkijohtajan. Tutkimus
tulosten ja johtamistehtävään sisälty
vän vastuunpainon valossa tältä väit
teeltä kuitenkin putoaa pohja. Itse asi
assa johtajuus on yksi tärkeimmistä 
ryhmän ja joukkueen taistelukykyyn 
vaikuttavista tekijöistä (Watson 1978, 
113). 

Ehrnrooth (1981) sanoo jalkaväki
johtajan asemaa ratkaisevaksi, koska 
jalkaväkijohtaja toimii myös "yleis
johtajana". "Kenelläkään johtajalla 

ei ole lahjoja niin paljon, että hän pys
tyisi ilman koulutusta saavuttamaan 
taistelun johtajan pätevyyden. Mitä 
korkeammasta johtajatehtävästä on 
kyse, sitä enemmän koulutusta vaadi
taan. Mutta hyvästä ja pätevästä kou
lutuksesta huolimatta jokainen johta
ja ei onnistu tosi tilanteessa." 

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan 
kuitenkin lähinnä vain perusyksikön 
jalkaväkijohtajien taistelukäyttäyty
mistä. On kiistämättä selvää, että il
man pätevää koulutusta he ovat todel
la vaikeuksissa. Ei edes luontaisen joh
tajan ominaisuuksista ole suurtakaan 
apua, joskin juuri näitä ominaisuuksia 
tarvittaisiin alimman portaan johtajil
ta, jotka joutuvat jatkuvasti olemaan 
kasvokkain taisteluun lähettämiensä 
miesten kanssa. Tällainen asetelma luo 
johtajalle melkoisia roolivaatimuksia, 
jotka ulkoisen omaan henkeen kohdis
tuvan uhan ohella lisäävät johtajien 
psyykkistä painetta. 

Onkin havaittu, että ennen taistelua 
jalkaväkiupseerien fysiologiset stressi
reaktiot ovat huomattavasti voimak
kaammat kuin miehistön, mikä johtuu 
näiden ryhmien erilaisesta roolista 
(Bourne 1969, 110-113). Jalkaväki
miehen tehtävät ovat luonteeltaan me
kaanisia. Niihin keskittyminen antaa 
mahdollisuuden eristää ajatukset välit
tömästä uhasta. Johtajien on taas teh
tävä jatkuvasti nopeita päätöksiä saa
miensa tietojen, ohjeiden ja käskyjen 
perusteella, oltava jatkuvasti valppaa
na uusien tietojen ja tilanteiden suh
teen ja vastattava käskettyjen tehtä
vien suorittamisesta sekä miestensä 
elämästä ja turvallisuudesta. Näitä 
vaatimuksia vastaan voi olla vaikea 
puolustautua, minkä johdosta ne pitä
vät johtajia jatkuvasti lievässä ristirii
dassa joko esimiestensä, alaistensa tai 
molempien kanssa. Tämän lisäksi lä-
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hes kaikki tehtävän piirteet estävät 
heitä käyttämästä ahdistuneisuutta 
alentavia mekanismeja. Erityisesti 
nuorille johtajille, jotka joutuvat jat
kuvasti vahvistamaan rooliaan johta
jana, tällainen tilanne luo melkoisia 
paineita. Yleensä roolivaatimukset 
näyttävätkin aiheuttavan enemmän 
stressiä kuin ulkoinen uhka. 

Pelosta ja roolipaineista huolimatta 
ahdistuneisuuden vähentäminen mini
miin erityisesti johtajien kohdalla on 
välttämätöntä, jotta he pystyisivät toi
mimaan rationaalisesti ja suuntaa
maan huomionsa tilanteen realiteettei
hin. Ahdistuneet ja uhan kiistäjät ovat 
huonoja riskien arvioijia. He tekevät 
virheellisetkin päätökset oikeutetuiksi 
toimintansa tuloksilla. Neurootikolla, 
joka pelkää menettävänsä tilanteen 
hallinnan ja yrittää säilyttää omaku
vaa rohkeudestaan, on taipumus tehdä 
liian nopeasti irrationaalisia päätök
siä. (Dixon 1978, 167). 

Mitä muita ominaisuuksia jalkavä
kijohtajalta sitten vaaditaan ja voidaa
ko hänen käyttäytymistään taistelun 
johtajana ennustaa? Stogdill (1974, 
35-81) analysoi 300 sekä siviili- että 
sotilasorganisaatioissa vuosina 1904-
70 suoritettua johtajuustutkimusta ja 
-katsausta ja teki näiden perusteella 
seuraavat johtopäätökset: 1. eri taito
ja ja piirteitä vaaditaan eri tilanteissa 
ja 2. tietyt ominaisuudet ovat tärkeitä 
kaikissa tilanteissa. Viimeksi mainit
tuun ryhmään kuuluvia ominaisuuksia 
ovat hänen mukaan suuri energiareser
vi ja kyky säilyttää korkea fyysinen 
suoritustaso pitkähkön ajan, jopa hei
kosta terveydestä tai fyysisestä vam
masta huolimatta, vähintään keski
määräinen älykkyys, hyvä arvostelu
ja päätöksentekokyky, hyvät ammatil
liset tiedot ja taidot sekä sujuva suulli
nen ilmaisutaito. Tehokkaat johtajat 
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myös sopeutuvat joustavasti uusiin ti
lanteisiin, luottavat itseensä ja ovat 
tehtäväänsä motivoituneita, itsenäisiä, 
objektiivisia, painetta kestäviä, tur
haumia ja viivytyksiä sietäviä, valp
paita, omaperäisiä ja psyykkisesti ta
sapainoisia. Heillä on myös tarve ot
taa vastuu ja aloite käsiinsä eri toimin
noissa sekä saattaa aloitettu tehtävä 
loppuun vaikeuksista huolimatta. Hän 
on yhteistyökykyinen ja hienotuntei
nen sekä kykenee vaikuttamaan mui
den käyttäytymiseen ja organisoimaan 
vuorovaikutusta tarkoituksenmukai
sella tavalla. Mikään näistä ominai
suuksista yksinään ei tee kenestäkään 
johtajaa, vaan tarvitaan vielä monia 
muitakin. Toisaalta jonkin piirteen 
esiintyminen hyvin kielteisenä saattaa 
ratkaisevasti heikentää yksilön mah
dollisuuksia ansioitua tehokkaana 
johtajana. 

Johtajan esimerkillistä toimintaa ei 
voida liikaa korostaa. Taistelujen lo
massa johtajalta taas odotetaan hie
man toisenlaista käyttäytymistä. Näin 
häneltä vaaditaan sopeutumis- ja jous
tamiskykyä kulloisenkin tilanteen mu
kaan kuten näyttelijältä. On monia 
esimerkkejä, joissa johtajien kyvyttö
myys toimia roolinsa ja kulloisenkin 
tilanteen vaatimusten mukaisesti on 
heikentänyt joukon moraalia, ts vah
vistanut alaisten tyytymättömyyttä ja 
toivottomuudentunteita (mm Gin
zberg ym 1959, 14). Vihollisen tulessa 
on erittäin tärkeää, että johtaja toimii 
kylmän rauhallisesti, mutta aggressii
visesti (Stouffer ym 1949, 68). 

Otis, joka työskenteli Yhdysvalto
jen asevoimien Personnel Research 
Branch'issa, julkaisi vuonna 1950 laa
jan 2. maailmansodan aikaisiin doku
mentteihin perustuvan selvityksen 
"The psychological requirements ana
lysis of company grade officers". Se 

osoitti, että rauhanajan "varuskunta
johtajalta" ja taistelun johtajalta 
odotetaan eri asioita (Watson 1978, 
155-157). Jalkaväkimiesten mielestä 
hyvät taistelun johtajat olivat rohkei
ta, päättäväisesti ja ripeästi toimivia, 
taistelutahtoisia, suoraluontoisia, rau
hallisia, vaatimattomia, joustavia, no
peita päätöksentekijöitä, selkeän jär
jenjuoksun omaavia ja taitavia kurin 
ylläpitäjiä. Rauhanajan koulutusteh
tävissä toimivilta sotilasjohtajilta taas 
odotettiin tahdikkuutta, ystävällisyyt
tä, iloisuutta, oikeudenmukaisuutta ja 
tasapuolisuutta, ihmisluonnon ym
märtämistä, päättäväisyyttä, innostu
neisuutta, kokeneisuutta, hyvää älyk
kyyttä ja omaperäisyyttä sekä hyvää 
fyysistä suorituskykyä ja rohkeutta. 
Sodan aikana tätä johtajuutta tarvitta
neen ryhmän prosessi-ilmiöitä selvitel
leiden tutkimusten perusteella myös 
taistelujen välisenä aikana. 

Vuonna 1971 US Army Behavior 
and Systems Laboratory suoritti tutki
muksen, joka myös osoittaa erilaisten 
tehtävien tai tilanteiden vaativan soti
lasjohtajilta erilaisia ominaisuuksia ja 
käyttäytymistä (Watson 1978, 162-
165). Tässä tutkimuksessa sata upsee
ria joutui kolmen päivän ajan suoritta
maan erilaisia johtamistehtäviä (viisi 
hallinnollista, viisi teknistä ja viisi tais
telutehtävää) simuloidussa taistelussa. 

Tutkimus antoi neljä tärkeää ha
vaintoa. Ensinnäkin sotilasorganisaa
tiossa on kahdenlaista johtajuutta 
(päällikkyyttä, komentajuutta): taiste
lun johtaminen ja teknis-hallinnolli
nen johtaminen. Kumpikin näistä si
sältää kaksi komponenttia: 1. luonne 
ja motivaatio ja 2. älykkyys, tieto ja 
taito. 

Taistelussa miesten käskeminen se
kä neuvokkuus ja tehtävän peräänan
tamaton täyttäminen liittyivät toisiin-

sa ja olivat tärkeimmät tekijät. Menes
tyksellisin taistelun johtaja, antoi sel
vät ohjeet, otti huomioon miehensä ja 
toimi itse esimerkkinä. Teknillis-hal
linnolliselta johtajalta taas vaadittiin 
kykyä ohjata taitavasti, tehtävien pe
räänantamatonta täyttämistä ja kykyä 
ilmaista itsensä selvästi. Kasvokkaisia 
tilanteita esiintyi vähemmän kuin tais
telun johtajalla, joilta täten vaadittiin 
enemmän sosiaalisia taitoja kuin tek
nis-hallinnolliselta johtajalta. 

Sosiaalisten taitojen lisäksi molem
mat johtajuustyypit erosivat myös ns 
kognitiivisten taitojen suhteen. Tek
nis-hallinnollinen johtaminen sisälsi 
pääasiassa teknisiä taitoja (kulkuneu
vojen, vihollisen aseiden tai säteilyn 
vaikutusten tuntemusta) ja taistelun 
johtaminen taas taktisia taitoa Gouk
kojen ryhmitykseen liittyvät päätök
set, viestintä taisteluvyöhykkeellä jne). 

T~tkimuksessa selvitettiin myös, 
erosivatko saadut kaksi johtajatyyp
piä myös upseerien valinnoissa käyte
tyn testistön (The Differential Officer 
Battery) suhteen. Johtopäätös oli, että 
kyseisellä testistöllä voidaan kohtalai
sen hyvin ennustaa simuloidussa tais
telutilanteessa mitattuja ominaisuuk
sia ja luokitella upseerit aikaisempaa 
paremmin teknis-hallinnollisiin ja tais
telutehtäviin. Differential Officer Bat
tery (DOB) sisältää sotilastaktiikan ja 
-teknologian, fysiikan, sosiaalitietei
den, taiteiden ja urheilun tietoutta 
mittaavia saavutustestejä sekä asentei
ta, motivaatioita, harrasteita ja sosiaa
lista taustaa luotaavan kyselylomak
keen. 

Hämäläinen ( 1978) puolestaan meil
lä Suomessa on osoittanut, että rau
han aikana jalkaväen upseerien me
nestymistä uralla välittömästi Kadetti
koulun jälkeen selittävät lähinnä luon
ne- ja motivaatiotekijät ja teknisissä 
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aselajeissa olevien upseerien menesty
mistä kykytekijät. Tutkimus antoi 
suppeudestaan huolimatta saman
suuntaisia tuloksia kuin edellä esitetty 
tutkimus. Kummankaan tutkimuksen 
muuttujien välisiä yhteyksiä ei tarkas
tella tässä artikkelissa yksityiskohtai
sesti niiden kompleksisuuden vuoksi. 

Yongling ym (1977) ovat laatineet 
yhteenvedon viidestä tutkimuksesta, 
joissa on selvitetty mahdollisuuksia 
ennustaa jalkaväkijohtajan taistelu
käyttäytymistä todellisessa taisteluti
lanteessa. Ensimmäiseksi he mainitse
vat Kingin, Campbellin, Johnsonin, 
Kliegerin ja Yaukeyn vuonna 1952 jul
kaiseman tutkimuksen, jossa West 
Pointissa menestymistä verrattiin esi
miesten antamiin taistelutehokkuuden 
arviointeihin. Validiteettikertoimet 
olivat suhteellisen korkeita. Parhaiten 
viidestätoista muuttujasta ennusti 
"soveltuvuus palvelukseen" -arviointi 
(r = .52), joka annettiin viimeisenä 
kurssivuotena. 

Toisessa Katzin, Burken ja Kingin v 
1955 julkaisemassa tutkimuksessa Jal
kaväen Uspeerikoulussa (Infantry Of
ficer Candidate School) valmistunei
den toisistaan antamia toveriarviointe
ja sekä koulussa menestymistä verrat
tiin taistelussa osoitettuun tehokkuu
teen. Toveriarviointi ennusti taistelu
suoritusta parhaiten (r = .34); sitävas
toin koulussa menestymisellä ei ollut 
laisinkaan ennustekykyä. Myös Wil
kins v 1954 on havainnut, että ennen 
taisteluja annettuna toveriarviointi 
korreloi parhaiten esimiesten anta
maan taistelutehokkuuden arvointiin. 

Katter ja Holmon julkaisivat v 1954 
HmRRO-tutkimuksen, jossa käytetyt 
menetelmät olivat karsivassa mielessä 
käyttökelpoisia ennustettaessa nuo
rempien jalkaväkiupseerien tulevaa 
suoritusta taisteluyksikössä. Tutki-
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muksessa ei käytetty kuitenkaan en
nustajina psykologisia testejä eikä to
veriarvointeja, vaan esimiesten arvi
ointeja, fyysisen suorituskyvyn testiä 
ja menestymistä Jalkaväen upseeri
koulussa. Korrelaatiot ennustajien ja 
taisteluarviointien välillä olivat odote
tusti hiekommat kuin ennustajien ja 
Jalkaväen upseerikoulussa menestymi
sen välillä. Esimiesten arviointien kor
relaatiot taistelusuoritukseen olivat 
.17-.20. Yhteys oli heikko, mutta 
fyysisen suorituskyvyn testin ja kou
lussa menestymisen korrelaatiot olivat 
käytännöllisesti katsoen nollia. 

Syntymäjärjestykselläkin on havait
tu olevan yhteyttä taistelukäyttäytymi
seen. Yhdysvalloissa suoritettujen tut
kimusten mukaan ensimmäiset lapset 
osoittivat enemmän pelkoa ja ahdistu
neisuutta taistelulentoa ja -sukellusta 
kohtaan kuin myöhemmin syntyneet. 
Samaan tulokseen on tultu myös Israe
lissa suoritetussa tutkimuksessa, jonka 
kohteena olivat vuosien 1961-66 vä
lillä koulutuksensa saaneet upseerit. 
Ensimmäisinä lapsina syntyneet jalka
väkiupseerit olivat vähemmän haluk
kaita lähtemään taisteluun ja pyrkivät 
partiota johtaessaan useammin vältte
lemään vihollista (Watson 1978, 51). 
On vaikea sanoa, voidaanko tämä ha
vainto yleistää meidän yhteiskuntaam
me. Mikäli meidän kasvatusmenetel
mämme ovat samanlaiset kuin Yhdys
valloissa ja Israelissa, saattaisi tällaista 
käyttäytymistä esiintyä meilläkin so
dan aikana. 

Jalkaväkiryhmän taistelukäyttäytymi
nen 

Jalkaväkiryhmä on enemmän (tai pi
kemminkin muuta) kuin jäsenien sum
ma. Täten ryhmän rakenteelliset ja 

laadulliset tekijät voivat edistää tai 
heikentää yksityisen sotilaan tasolla 
tapahtuvan valintatoiminnan vaiku
tuksia. Seuraavaksi tarkastellaankin, 
kuinka ryhmän koko, koulutus, vuo
rovaikutussuhteet yms sekä psykososi
aalinen ympäristö ja joukkojen ryhmi
tysmuodot vaikuttavat jalkaväkimie
hen taistelukäyttäytymiseen. 

Jo 40-luvulla puhuttiin "taistelu
kentän tyhjyydestä nykyaikaisen so
dan oleellisena tekijänä". Rylander 
(Huhtala 1965) kuvaa erinomaisesti tä
tä tyhjyyttä: "Nykyaikaiset aseet ovat 
tehneet välttämättömäksi taistelun 
pienin, suhteellisen laajalle alueelle ha
joitetuin yksiköin sekä alituisen suo
jautumistarpeen. Kun joukkue etenee 
kohti etulinjaa olematta vielä viholli
sen tulen ulottuvilla, ovat sotilaat yh
dessä, heillä on läheinen kosketus to
vereihinsa, tuntevat kuuluvansa yh
teen ja vaikuttavat siten toisiinsa rau
hoittavasti. He näkevät myös esimie
hensä, oman ja toisten aselajien yksi
köitä, varastoja ja kuljetuskolonnia. 
Kaikki tämä herättää yhteenkuuluvuu
den tunnetta ja luottamusta oman 
puolen voimaan. Kun sitten kosketus 
viholliseen on odotettavissa tai jo saa
vutettu, joukko suojautuu ja henkilö
kohtainen kosketus tovereihin katke
aa. Suojastaan varovasti tähystävä so
tilas ei näe tovereitaan, ei vihollisia -
kaikki on tyhjää ja hiljaista. Suojautu
neelle sotilaalle muodostuu yksinäi
syyden ja hylätyksi joutumisen tunne 
erikoisen painostavaksi ja uhkaavaksi . 
Se panee mielikuvituksen liikkeelle ja 
tunnereaktiot voimistuvat, veri jäh
mettyy suonissa ja nielu kuristuu lihas
kouristuksesta. '' 

Ryhmän koon ja yksittäisen sotilaan 
taistelukäyttäytymisen välillä on näh
tävissä yhteys. Marshall (Huhtala 
1965) havaitsi 2. maailmansodassa, et-

tä raskaat aseet yleensä ampuivat, kun 
taas kiväärimiehet usein laiminlöivät 
sen. Tämä osoittaa, että pelko on hel
pompi torjua useiden sotilaiden toi
miessa ryhmässä ja että ns "taisteli
jat" ovat vähemmän herkkiä autiuden 
ja avuttomuuden tunteille. 

Yhteenhitsautunut joukko ja erityi
sesti primääriryhmä, joka pystyy anta
maan sotilaalle hänen kaipaamaansa 
emotionaalista tukea, onkin osoittau
tunut ratkaisevan tärkeäksi. Uusiin, 
nopeasti koulutettuihin joukkoihin 
näitä ryhmiä ei aina ehdi muodostua, 
jolloin näiden joukkojen paineensieto
kyky on heikompi kuin vanhojen, mo
nissa taisteluissa olleiden. Toisaalta 
taas tappioiden kasvaessa primääri
ryhmät alkavat hajota. Nuorien "tais
telijoiden" osuus kasvaa ja vanhem
pien vähenee. Vanhempien kohdalla 
tämä mer~itsee emotionaalisen tuen ja 
ystävyyden vähenemistä sekä toverien 
kaatumisesta aiheutuvan tuskallisen 
kokemuksen toistumista, minkä seu
rauksena monien aikaisemmin moti
voituneiden ja tehokkaiden taistelijoi
den suorituskyky, itseluottamus, sosi
aalinen aktiivisuus ja normaalit puo
lustusmekanismit ahdistuneisuutta 
vastaan saattavat heiketä. (Cartwright 
& Zander 1968, 85; Bourne 1969, 
224-225). 

Ammattinsa hyvin hallitseva ja tai
tavasti alaisiaan käsittelevä johtaja, 
kiinteäksi hitsautunut joukko ja luot
tamus omiin taitoihinsa saattavat mer
kittävästi laskea psyykkisten häiriöi
den esiintymistodennäköisyyttä. Mut
ta jotta ryhmä olisi tehokas, sen sisällä 
olisi toteuduttava tietyt vuorovaiku
tussuhteet tai ns psykologiset funktiot. 

Useat tutkimukset ovat paljasta
neet, että tehokkailla ryhmillä on pa
rempi "emotionaalinen ilmasto" kuin 
tehottomilla. Clark (Watson 1978, 
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114) esimerkiksi havaitsi v 1953 että te
hokkaassa jalkaväkiryhmässä sotilas 
vietti yön bunkkerissa mieluiten luo
tettavaksi kokemansa ryhmän jäsenen 
kanssa, mutta lähti esim lomalle miel
lyttävän tai avuliaan jäsenen kanssa. 
Parhaimmassa tapauksessa molemmat 
valinnat voivat tietenkin kohdistua sa
maan jäseneen. Mutta ongelmia syn
tyy, mikäli joukkueessa ei ole yhtään 
jäsentä, josta sotilas ei pidä. 

Tutkimus siis osoitti taisteluun suo
ranaisesti liittymättömien sosiaalisten 
suhteiden vaikuttavan ryhmän tehok
kuuteen taistelukentällä. Se myös 
osoitti , että uhkaavassa tilanteessa 
vuorovaikutussuhteet muuttuvat. esiin 
nousevat ns . taistelijat. Johtajaa vailla 
olevissa ryhmissä johtajan asemaan 
valitaan yleensä henkilö, joka hallitsee 
parhaiten teknisesti ja tiedollisesti kä
sillä olevan ongelman tai tehtävän. 
Hän ei välttämättä ole ryhmän pide
tyin jäsen. (ks Sinivuo 1978). Sissisota
harjoitus 82:n yhteydessä kerätyn to
veriarviointiaineiston alustavien ana
lyysien perusteella nämä havainnot 
näyttäisivät pitävän paikkansa meillä
kin. 

Edelliset tutkimukset osoittivat vuo
rovaikutuksen rakenteen muuttuvan 
tilanteen psykologisten tekijöiden 
muuttuessa ja ryhmän jäsenten tarpei
den tyydyttymisen (emotionaalinen tu
ki, ystävällisyys, avuliaisuus vs. asian
tuntemus, luotettavuus taistelussa) 
vaikuttavan ryhmän tehokkuuteen 
taistelussa. Mutta ryhmän vuorovai
kutussuhteisiin ja tehokkuuteen vai
kuttavat myös sen jäsenten ominai
suuksien yhteensopivuus. 

Yhdysvaltojen merivoimissa suori
tetussa tutkimuksessa muodostettiin 
merijalkaväkimiehistä useita pareja, 
joista yksi kolmannes oli samanlaisia, 
toinen kolmannes erilaisia ja kolmas 
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kolmannes näiden välimuotoja dog
maattisuuden ja suoritus-, hallitse
vuus- ja Iiittymistarpeen suhteen. Parit 
joutuivat työskentelemään sosiaalises
sa eristyneisyydessä kymmenen päi
vää. Vertailuryhmät suorittivat samaa 
tehtävää samassa huoneessa yhtä 
kauan, mutta söivät ruokalassa ja pa
lasivat öisin kasarmille. (McGrath 
1970, 167-171). 

Tutkimus vahvisti yleisen oletta
muksen, että sekä ryhmän sosiaalinen 
eristyneisyys että jäsenien yhteensopi
mattomuus lisäävät psyykkistä painet
ta. Ensinnäkin havaittiin, että kaksi 
yhdeksästä sosiaalisesti eristetystä ryh
mästä ei kestänyt yhdessä oloa kym
mentä päivää ja kahden sisällä esiintyi 
vakavia ristiriitoja. Sen sijaan vertai
luryhmissä ei havaittu vastaavanlaisia 
vaikeuksia. Toiseksi, yhteensopimat
tomat (molemmat hallitsevia tai mo
lemmat alistuvia) kokivat eniten hen
kistä painetta. Eristyneisyys voimisti 
huomattavasti yhteensopimattomuu
den vaikutuksia. Tämä tutkimus antaa 
aiheen kysyä, mitä luonteeltaan yh
teensopimattomat jalkaväkimiehet te
kevät, kun he joutuvat toimimaan 
taisteluparina sosiaalisen eristyneisyy
den kaltaisessa tilanteessa uhan alaise
na pitkähkönkin aikaa jopa ilman joh
tajan näyttäytymistä? Ehkäpä taistelu
ryhmitys sisältää "annetun tehtävän 
mukaisesti toimivia taistelupareja", 
" aggressiivisia sooloilijoita", "hiljai
sia taistelua välttäviä" ja "hiipparei
ta". 

Kaikki edellä esitetyt tutkimukset 
antavat aiheen epäillä, että taistelupari 

' on liian pieni yksikkö hajautetussa 
taistelussa. Se voimistaa taisteluken
tän tyhjyyden vaikutelmaa ja tappioi
den psyykkisiä vaikutuksia sekä hei
kentää mahdollisuuksia psykologisten 
tarpeiden tyydytykseen ja toisiaan täy-

<lentäviin vuorovaikutussuhteisiin. 
Korean sodan aikana havaittiin, että 
moraali oli paljon korkeampi, jos mie
het koulutettiin neljän hengen ryhmi
nä ja jos näitä neljää pidettiin jatku
vasti yhdessä täydennysten yhteydessä 
(Watson 1978, 232). 

Nykyaikainen sota on luonut uusia 
ongelmia. Yksi näistä on joukkojen 
johtaminen. Hajautetussa ryhmityk
sessä ryhmänjohtajat joutuvat teke
mään päätöksiä, joita vain upseerit 
aiemmin tekivät. Avoimeksi jää kysy
mys, millaisen ratkaisun nämä miehet 
tekevät velvollisuutensa ja miehiään 
kohtaan tuntemansa lojaalisuuden vä
lillä. Helpompaa sen sijaan on todeta, 
että virallisen johtajan lisäksi ryhmäs
sä pitäisi olla epämuodollisia johtajia, 
jotka antavat moraalista tukea taiste
lussa. Samaan tulokseen on tultu sekä 
amerikkalaisissa että israelilaisissa tut
kimuksissa.(Watson 1978, 231). 

Millaiset ominaisuudet on tehok
kaalla ja tehottomalla ryhmällä? Saa
dakseen vastauksen tähän Personnel 
Research Branch suoritti välittömästi 
Korean sodan jälkeen useita tutkimuk
sia, joissa ryhmien suorituksia hyök
käyksessä, puolustuksessa ja tieduste
lutoiminnassa vertailtiin suureen mää
rään psykologisia testejä. (Watson 
1978, 116-117). 

Saatiin kolmenlaisia tuloksia. En
sinnäkin tehokkaiden ryhmien jäsenil
lä oli vallitsevasti tietty psykologinen 
profiili. Toisin sanoen mitä enemmän 
tätä ominaisuutta esiintyi, sitä tehok
kaampi ryhmä oli. Tehokkaiden ryh
mien miehillä ilmeni vähemmän epä
luuloisuutta ja jännittyneisyyttä. He 
olivat yleensä sosiaalisempia, masku
liinisempia, tavoitetasoltaan samanlai
sempia ja itsevarmempia fyysisen suo
rituskykynsä suhteen. Toiseksi tehok
kaat ryhmät olivat sosiaalisesti kiinte-

ämpiä. Sekä ei-taistelu- että taistelu
tehtävät suoritettiin yleensä yhdessä, 
eikä ryhmänjohtajalla ollut suosikke- · 
ja. Kolmanneksi ne, jotka pitivät puh
taana majapaikkansa ja aseensa, il
moittautuivat välittömästi palveluk
seen ja pitivät yllä kuria johtajan pois
saollessa, suoriutuivat keskimääräistä 
paremmin tulilinjalla. Tällainen käyt
täytyminen heijastanee yleistä moti
vaatiota palvelukseen. 

Jalkaväkimiesten ja -johtajien 
valinta Suomessa 

Ulkomaiset tutkimukset ovat osoitta
neet kaksi asiaa: 1. Psykologisten tes
tien avulla voidaan tietyllä todennä
köisyydellä tunnistaa tehokas taistelija 
tehottomasta ja 2. muodostaa tehok
kaasti taistelevia ryhmiä. Yhdysval
loissa on laskettu, että testien avulla 
ryhmien tehokkuutta pystyttiin paran
tamaan noin 15 OJo (Watson 1978, 
117). 

Suomessa ei tietenkään ( ja onneksi) 
ole voitu suorittaa todelliseen taistelu
toimintaan liittyviä psykologisia vali
diteettitutkimuksia. Tämän vuoksi en
nusteet perustuvat epäsuoraan mene
telmään. Ensinnäkin rauhan aikana 
on tutkittu, millaisilla yksilöillä on 
vaikeuksia kestää koulutukseen liitty
viä rasituksia ja sopeutua sosiaalis
emotionaalisesti sotilaselämään. Mi
käli sotilaskoulutus luo rasitustilantei
ta, jotka ainakin jossakin suhteessa -
kuoleman pelkoa lukuunottamatta -
vastaavat sodanajan oloja, voidaan 
käyttäytymistä ja suorituksia näissä ti
lanteissa pitää ns välikriteereinä. Toi
sin sanoen, jos yksilö ei kestä koulu
tukseen sisältyviä paineita rauhan ai
kana, vielä vähemmän hän kestää niitä 
sodan aikana. Mikäli näin ei ole, niin 
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myös henkilöarviointien ja koulutus
tulosten perusteella tehdyt sa-sijoitte
lut ovat varsin epäluotettavia. 

Rauhanajan kriteerien pohjalta laa
ditut ennusteet selittävät tietenkin hei
kosti koko taistelukäyttäytymisen 
vaihtelua. Tästä syystä samoin kuin 
testattavien varusmiesten nuoruuden 
vuoksi psykologisten testien avulla on
kin järkevää karsia esim. johtajatehtä
vistä vain kaikkein vakavimmat ta
paukset, kuten tällä hetkellä tehdään
kin. Hyväksyttyjen osalta karsintaa tai 
uudelleensijoittelua voidaan suorittaa 
koulutuksen aikana havaitun käyttäy
tymisen perusteella. 

Toinen epäsuora menetelmä on ul
komaisten taistelukäyttäytymistä sel
vittelevien tutkimusten hyväksikäyttö. 
Tällöin käyttöön valitaan ne menetel
mät ja muuttujat, jotka ovat parhaiten 
ennustaneet taistelusuorituksia, ja so
velletaan valintapäätöksissä tutkimus
ten viitoittamia päätöksentekostrategi
oita. 

Näitä menetelmiä on käytetty mm 
psyykkistä paineensietoa ja johtajatai
pumuksia mittaavan Peruskoe 2:n ke
hittelyssä ja sen perusteella laadittujen 
lausuntojen laadinnassa. 

Testien suhteen on oltava tietenkin 
realistisia. Ne eivät tee kenestäkään 
taistelijaa. Niillä voidaan korkeintaan 
tietyllä todennäköisyydellä tunnistaa 
taistelijan ominaisuudet omaavat hen
kilöt. Viime kädessä koulutuksesta 
riippuu, tuleeko näistä yksilöistä tais
telijoita, ja oikeasta sijoittelusta taas 
riippuu, kuinka tehokkaasti ryhmä tu
lee toimimaan. 

Yhdistelmä 

Sotilaiden taistelukäyttäytymisestä 
voidaan erottaa kaksi erilaista muo
toa: taistelureaktiot ja taistelusuori-
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tus. Taistelureaktiot syntyvät kenelle 
tahansa, kun taistelujen rasitukset ja 
paineet ylittävät "katkeamispisteen". 
Taistelusuorituksella taas tarkoitetaan 
sotilaan toiminnan ja aseenkäytön te
hokkuutta vihollisen silmien edessä. 
Koska taistelureaktiot riippuvat pal
jolti tilannetekijöiden vaihtelusta, on 
niiden esiintymistä vaikeampi ennus
taa toisin kuin taistelusuoritusta, jota 
selittävät parhaiten sotilaan psykologi
set ominaisuudet. 

Taistelusuorituksen perusteella jal
kaväkimiehet voidaan jakaa kahteen 
ryhmään: taistelijoihin ja ei -taisteli
joihin. Ulkomaiset tutkimukset ovat 
osoittaneet näiden ryhmien eroavan 
tietojen, taitojen, älykkyyden, moti
vaation, luonteen ja harrastusten suh
teen toisistaan. Monet taistelijat 
omaavat johtajaominaisuuksia. Mutta 
tehokkaalta johtajalta vaaditaan myös 
muitakin kuin taistelijan ominaisuuk
sia erilaisen tehtävän ja usein ristirii
taisten rooliodotusten vuoksi, joiden 
johdosta psykososiaaliset paineet koh
distuvat häneen suurempina kuin jal
kaväkimieheen. 

Myös ryhmän koolla sekä sen jäsen
ten sosiaalisilla vuorovaikutussuhteilla 
ja luonteiden yhteensopivuudella näyt
tää olevan yhteys sotilaan taistelukäyt
täytymiseen. Vaikka "taistelijat" ovat 
vähemmän herkkiä avuttomuuden ja 
taistelukentän autiuden tunteille, on 
heidänkin helpompi torjua pelkonsa 
toimiessaan useiden sotilaiden kanssa 
ryhmässä. Alueellinen maanpuolustus 
korostaa entistä enemmän näiden teki
jöiden merkitystä. 

Kotimaisten ja ulkomaisten asian
tuntijoiden mukaan jalkaväen pitäisi 
olla tasoltaan entistäkin korkeampaa, 
jotta se harvalukuisempana kestäisi 
taistelukentän entistä kovemmat koet
telemukset. Tasoa voidaan kohottaa 

valinnalla ja koulutuksella. Eri aselajit 
tarvitsevat kiihtyvän teknologisen ke
hityksen vuoksi yhä korkeatasoisem-
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Bitzer 
kylmää kuten haluatte. 
Olipa kyseessä kylmä- tai pakastevarasto, ilmastoinnin 
jäähdytys, tai lämpöpumppu. Bitzer on aina luotettava. 

Se on pitkäikäinen ja korkeaa kuormitustehoa hyvin 
kestävä. Kerro meille jäähdytyspulmistasi, 

meillä on Bitzer. 

lm)KESKOOY 

Kenttärovasti Kari V a p p u I a 

JALKA V ÄKISOTILAAN ERÄITÄ NÄKÖKOHTIA 
SIELUNHOIDON VAIKUTUKSESTA 
TAHTOON JA-KYKYYN 

TAISTELU-

Kenttärovasti K Vappula on väitellyt 
teologian tohtorin tutkintoa varten 18. 
9. 1982. Hän on toiminut sotilaspappi
na KarPr:ssa 1968-1970 (ovo), 
KarTR:ssä 1971-1972 (ovo), Uud
RakP:ssa 1972-1973, YKSV Kypros 
ja Suez 1973-1974, KarPr:ssa 1974-
1975. SKSI:n pappina hän on ollut 
1975-1977 ja vuodesta 1977 alkaen 
PEkirktsto:n päällikkönä. Helsingin 
Yliopiston assistenttina K Vappula 
palveli 1981-1982. 

Vaikka kirkollisen työn tekijä operoi 
Jumalan sanalla ja järjestää hengelli
siä tilaisuuksia, on kyseisen toimialan 
vaikutuksesta jalkaväkisotilaan kan
nalta todettava kuitenkin kaksi seik
kaa: Ensiksikin kristillinen usko ei an
na pelkkiä hengellisiä kokemuksia, 
vaan sillä voi katsoa olevan vaikutuk
sia koko ihmiseen, eräänlainen fyysis
psyykkis-pneumaattinen vaikutus. 
Toiseksi kristillisen uskon vaikutus 
ulottuu ihmisten välisiin suhteisiin ja 
täten joukon käyttäytymiseen sekä esi
mies-alainen -suhteisiin. 

Puolustusvoimien kirkollisen työn 
varsinainen tavoite on, kuten kirkon 
työssäkin, luonnollisesti evankeliumin 
levittäminen. Puolustusvoimien kan
nalta työn tavoitetta on tarkasteltava 
kuitenkin toisesta näkökulmasta. Täl
löin voisi kirkollisen työn katsoa ole
van osa sotilaan kasvatusta, jonka ta
voitteena on tasapainoinen ja vastuun
tuntoinen taistelija. Edellä sanottua ei 
ole ymmärrettävä siten, että sotilaspa
pin tehtävä olisi taisteluhengen kohot
taminen. Kuitenkin esillä pidetty evan
keliumi vaikuttaa monin tavoin myön-
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teisesti ihmisen elämään. Sodan aika
na se merkitsee luonnollisesti voimaa 
ja kykyä selvitä henkisesti taisteluken
tän vaikeuksista. 

Kirkollisen työn tarve 

Nykyinen sodan kuva lisää monella ta
valla psyykkistä painetta. Taistelija 
voi joutua eristetyksi milloin tahansa. 
Taistelua käydään nopeasti vaihtuvis
sa olosuhteissa ja vaikeasti ennustetta
vissa tilanteissa. Psyykkistä painetta 
lisääviä tekijöitä ovat vihollisen yllät
tävä toiminta ja oudot aseet. Erityises
ti pelko siviiliväestön jäämisestä vihol
lisen valtaamille alueille tuottaa ahdis
tusta. Huoli omaisten kohtalosta on 
eräs keskeisimmistä paineita lisäävistä 
tekijöistä. 

Myös ihmisestä itsestään nousee tar
ve kirkolliselle työlle. Sisäiset vaikeu
det, kuten omantunnonhätä, syyllisyy
dentunto, kuolemanpelko ja moraali
set lankeemukset vaikuttavat olennai
sesti yksityisen sotilaan ja joukon ky
kyyn suoriutua tehtävistä. Häiriinty
neet ihmissuhteet, kotiasioiden aiheut
tamat huolet yms syyt vaativat toimen
piteitä piilevien tai esilletulevien häiri
ötilojen poistamiseksi. 

Kun tämän lisäksi todetaan, että yh
teiskuntarakenteen muutos on ollut 
omiaan synnyttämän yksinäisyyden, 
irrallisuuden ja turvattomuuden yhä 
lisääntyvää kokemusta, voi todeta kir
kollisen työn tarpeen entisestään li
sääntyneen. 
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Kirkollisen työn vaikutus 
taistelutahtoon 

Kun on kysymys kirkollisen työn vai
kutuksesta joukon taistelutahtoon ja 
-henkeen, on kiinnitettävä huomiota 
eräisiin näkökohtiin. Ensiksikin hen
gellinen työ on omiaan antamaan hen
kisiä voimia jokaiselle joukkoon kuu
luvalle velvollisuuksien täyttämisessä. 
Näiden voimavarojen voi katsoa vai
kuttavan yksilön taistelutahtoon niin, 
että hän kykenee hillitsemään pelkon
sa ja taistelun järkytykset sekä haluaa 
jännittää voimansa saadun tehtävän 
täyttämiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Toiseksi kirkollisessa toimin
nassa pidetään esillä myös korkeita 
moraalisia arvoja sekä ohjataan oike
aan vapaa-ajan käyttöön. Tällöin väl
tytään taistelutahtoon heikentävästi 
vaikuttavan huonon moraalin ja toi
mettomuuden seurauksilta. Vähämer
kityksinen ei myöskään ole kirkollisen 
työn yhteyttä luova vaikutus, jonka 
seurauksena yksilö voi paremmin 
mieltää kuuluvansa joukkoon sekä ko
kea joukon merkityksen. Kirkollinen 
t:Yö on omiaan myös assosioimaan 
muistoja kotiseudusta, jolla on huo
mattava merkitys henkisenä voimaläh
teenä taistelukunnon säilyttämiseksi. 
Lopuksi kristillisen uskon vaikutus 
kuoleman pelon voittamisessa on kiis
tatta selvä. 

Koska valtaosa kansastamme kuu
luu kirkkoon, on tarkoituksenmukais
ta opettaa taistelijalle kristillisen etii
kan mukaista käyttäytymistä. Tällöin 
esitetyt eettiset arvot myös sopivat 
kansanluonteen peruspiirteisiin ai
heuttamatta häiriöitä. 

Jumalanpalvelus ja ehtoollinen luo yhteyttä joukkoon ja synnyttää perinteenä turvallisuutta. 

Ihmissuhteet - johtajuus 

Uudesta Testamentista ja Jeesuksen 
julistuksesta avautuu useita merkittä
viä näköaloja, jotka koskevat läheises
ti johtajuutta ja ihmissuhteiden hoitoa 
ja jotka ovat sovellettavissa puolustus
voimien ihmissuhteisiin. Tällöin tulee 
etsiä ratkaisua erityisesti sellaisiin ky
symyksiin, jotka koskevat johtajan 
persoonan vaikutusta, alaisten käsitte
lytaitoa ja ihmissuhteiden hoitamises
sa ilmenevien ongelmien hoitoa. 

Esimies on jatkuvasti alaistensa 
tarkkailun kohteena. Tämän johdosta 
kirkollisessa työssä tulisikin korostaa 
Jeesuksen antaman rakkauden kak
soiskäskyn kehotusta itsekunnioituk-

seen ja vastuuseen itsestä "ra
kasta ... niinkuin itseäsi". Itsensä 
rakastamisessa ei ole kysymys itserak
kaudesta, itsekkyydestä tai oman edun 
ajamisesta, vaan itsekunnioituksesta, 
joka on onnistuneen johtamisen vält
tämätön perusta. Itsekunnioitukseen 
liittyy läheisesti vastuu omasta itsestä 
ja omasta elämästä. Kunniallinen ja 
eettisesti korkeatasoinen elämäntapa 
on itsekunnioituksen paras ilmenemis
muoto. Ihminen on vastuussa ajatuk
sistaan, mutta ennen kaikkea myös sa
noistaan ja teoistaan. Kunnioittaes
saan itseään ihminen noudattaa kai
kessa harkintaa. Vastaavasti eettisesti 
harkittu käyttytyminen on omiaan li
säämään itsekunnioitusta ja tervettä 
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omanarvontuntoa. Eettinen harkinta 
kasvattaa ihmistä persoonalliseen kyp
syyteen. Tällöin hänestä tulee sellainen 
lujaluonteinen, rehellinen, henkisesti 
kestävä ja esiintymisessään rauhalli
nen ihminen, jolla on tarvittaessa 
omakohtaista rohkeutta ja jolta puut
tuu epäröivä, horjuva ja hätäilevä, 
alaisissakin epävarmuutta synnyttävä 
piirre. 

Vallan ja vallankäytön ongelmat 
ovat alaisten käsittelyyn liittyviä on
gelmia, joihin hyvin voi soveltaa rak
kauden kaksoiskäskyn opetusta "ra
kasta lähimmäistäsi". Ei ole samante
kevää, miten ihminen menettelee lä
himmäisiään kohtaan. Rakkauden 

kaksoiskäsky pyrkii ennen kaikkea ko
rostamaan, että vallankäytössä on sel• 
vät rajat. Raamatun lähimmäisenrak. 
kauden ajatus sisältää toisen ihmisen 
kunnioittamisen ja hyväksymisen, 
Parhaimmillaan se ilmenee palvelemi• 
sena. Se korostaa esimiehen osalta oi
keudenmukaisuutta, ystävällisyyttä, 
huolenpidon velvollisuutta ja esimer
killisyyttä sekä alaisen osalta ennen 
kaikkea velvollisuudentuntoa, palve
lusalttiutta sekä rehellisyyttä. 

Ihmissuhteiden hoitaminen on yksi 
kristillisen siveysopin ydinajatuksia. 
Sanoma Jumalan armahtavaisuudesta 
vapauttaa ja velvoittaa meidät uudel
leen yrittämään parhaamme ihmissuh-

Sotilaspappien kertausharjoituksissa on keskitytty kirkollisen työn ja kaatuneiden huollon operatil• 
viseen tilanteeseen perustuvaan suunnitteluun. 
SA-kuva. 
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Henkilökohtaisessa sielunhoidossa on erityisesti kiinnitettävä huomiota haavoittuneisiin ja sairaisiin. 

teissamme. Myös johtajalta edellyte
tään ihmisten ymmärtämistä ja paneu
tumista heidän asemaansa ja vaikeuk
siinsa. Tällainen kyky on joukon hen
kilösuhteiden ja mielialan kannalta 
yksi esimiehen tärkemmistä ominai
suuksista. Esimiehen ja alaisten hyvä 
suhde lisää keskinäistä yhteenkuulu
vuutta ja luottamusta. 

Työmuotojen vaikutuksista 

Nykyinen sodankuva aiheuttaa myös 
monien uusien näkökohtien huomioon 
ottamista kirkollisen työn järjestelyis
sä. Jumalanpalvelus näyttää kuitenkin 
olevan puolustusvoimien kirkollisen 
työn järjestelyissä edelleen keskeinen 
ja käyttökelpoinen tapahtuma. Sen 

8 

järjestelyissä on kuitenkin otettava 
huomioon taistelun aiheuttamat rajoi
tukset. Jumalanpalvelusta ja siihen 
liittyvää ehtoollisenviettoa pidetään 
myös siviiliseurakunnan elämän pää
tapahtumana. Vaikka jumalanpalve
luksen tavoite onkin hengellinen, tä
män työmuodon jatkuvuuden synnyt
tämän turvallisuuden vaikutusta on 
syytä korostaa myös taistelutilanteis
sa. Jumalanpalveluksella on myös yh
teyttä luova merkitys. Se voi synnyttää 
joukkohenkeä. Taistelija tuntee, ettei 
hän ole yksin taistelukentällä. 

Myös pienryhmätoiminnalla on 
edullinen vaikutus taistelijan psyykki
seen kestävyyteen. Sellaiset toiminta
muodot parantavat joukon kiinteyttä, 
lujittavat taistelutahtoa ja lisäävät me
henkeä. Hajautetussa toiminnassa ole-
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Kirkollisen työn tärkeimpiä muotoja ovat kenttäjumalanpalvelukset. Kuvassa kenttärovasti K Vap
pula puhuu krh-miehille (ja kt-miehille) Rovajärven leirialueella. 
SA-kuva/Ruotu väki 

villa sissijoukoilla kirkollisen toimin
nan keinoilla me-hengen luominen ja 
yhtenäisyyden korostaminen voi kui
tenkin jäädä vähäiseksi työvoiman 
puutteen takia. Pienimuotoisia tilai
suuksia voidaan käyttää myös pelon ja 
pakokauhun torjuntaan luomalla mie
lekästä toimintaa taistelijoille. Luon
nollisesti tällaisilla tilaisuuksilla on en
nen kaikkea sielunhoidollinen merki
tys. 

Kirkollisella opetuksella pyritään 
taistelijoiden moraalin kohottamiseen 
antamalla tietoa elämänkatsomukselli
sista ja -taidollisista kysymyksistä sekä 
käsittelemään ihmisenä ja sotilaana 
elämiseen liittyviä ongelmia. Opetuk
sen järjestäminen on kuitenkin monel
la tavalla ongelmallista. Opetuksessa 
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onkin ehkä pyrittävä käyttämään hy
väksi erilaisia painotuotteita ja tiedo
tusvälineitä. Painotuotteiden tulisi ol
la lyhyitä, keskeisiin ongelmiin koh
distuvia ja helppotajuisia. 

Henkilöko_htainen sielunhoito on 
keskusteluapua, jossa kuuntelemalla 
ja keskustelemalla pyritään tarjoa
maan inhimillistä apua sekä viemään 
evankeliumin sanomaa vaikeuksissa 
oleville taistelijoille. Kirkollisen työn 
muodoista henkilökohtainen sielun
hoito soveltuu parhaiten nykyisiin 
taisteluolosuhteisiin, koska se ei edel
lytä joukkojen kokoamista. Henkilö
kohtaisen sielunhoidon menestykselli
nen toteuttaminen vaatii pitkien etäi
syyksien vuoksi runsaasti työntekijöi
tä. 

Henkilökohtaisessa sielunhoidossa 
on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
haavoittuneisiin ja sairaisiin. Sotilas
pappien ja -diakonien olisi pyrittävä 
etsimään vaikeuksissa olevia ja henki
sesti häiriintyneitä ja järjestettävä hei
dän sielunhoitonsa yhteistyössä soti
laspsykiatrien ja -psykologien kanssa, 
jotka samalla toimivat sotilaspappien 
ja -diakonien neuvonantajina mielen
terveydellisissä kysymyksissä. 

Sotilaspappiorganisaatio 

Puolustusvoimien kirkollisen työn 
rauhanajan organisaatio muodostaa 
sodan ajan organisaation perustan. 
Sodan aikana on yksi sotilaspappi n 
1 000 miestä kohti. Pääosa sotilaspa
peista on reserviläisiä, koska rauhan 
aikana päätoimisia sotilaspapin virko
ja on vain vähän yli 20. Kirkollisen 
työn organisaatio ja työntekijöiden lu-
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kumäärä soveltuu parhaiten joukko
kohtaiseen kirkolliseen työhön. Ny
kyinen oppi taistelujen luonteesta ei 
kuitenkaan suosi joukkokohtaista kir
kollista työtä. Se asettaa pikemminkin 
kyseenalaiseksi suurten joukkojen ko
koamisen. Yksityisen taistelijan mer
kitystä korostettaessa korostuu myös 
henkilökohtaisen sielunhoidon merki
tys ja pienien joukkojen kirkollinen 
toiminta. Tämä edellyttäisi myös työn
tekijöiden lukumäärän huomattavaa 
lisäämistä. 
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Sokos on 
miehen 

mittainen 
tavaratalo 

Sokos on moni
puolista ja korkea

laatuista valinnanvaraa 
miehelle, niin työhön, 

edustamiseen kuin 
vapaa-aikaankin. 

Oman tyylisija 
mittojesi mukaan. 

Sokoksen 
palveluhenki on 
nuorekasta ja 
reipasta 
Eri osastojen koulutetut asian
tuntijat ovat hyvänä apuna, kun 
haluat pukeutua nuorekkaasti, 
kuunnella tai ostaa mieli
musiikkiasi, hankkia kunnon 
välineet urheiluun tai ulkoiluun, 
niin Sokoksessa on. 
Kuten kunnon tavaratalolle 
sopiikin. 
Tyytyisitkö sinä vähempään? 

SOKOS 
- tavaratalot kautta maan -

Majuri Olli N u o r a m o 

RIITTÄVÄTKÖ JOUKON 
HENKISET VOIMAVARAT 
TAISTELUUN ERISTETTYNÄ? 

Maj O Nuoramo 
on palvellut vuosina 1968-76 Hä
meen Jääkäripataljoonassa nuorem
man upseerin eri tehtävissä, käynyt 
Sotakorkeakoulun maasotalinjan vv 
1979-81, toimii tällä hetkellä Kadetti
koulussa taktiikan opettajana. 

Mitä on taistelu eristettynä? 

Omaksumiemme alueellisen taistelun 
periaatteiden mukaisesti sekä viholli
sen toiminnan johdosta joukkomme 
saattavat joutua taistelemaan eristetty
nä. 

Ollessaan eristettynä joukko on ai
nakin aika ajoin ilman yhteyttä sitä 
johtavaan johtoportaaseen tai joukon 
muuhun osaan. Tällöin se todennäköi
sesti on kosketuksessa vihollisen kans
sa, mutta ei välttämättä ole kokonaan 
saarrettuna. 

Eristetyn joukon on tultava toimeen 
niillä edellytyksillä, jotka sillä on siinä 
vaiheessa, kun eristäminen tapahtuu. 
Jos eristäminen on täydellinen, siitä 
seuraa, että 

- täydentävä huolto lakkaa 
- evakuoiva huolto, esimerkiksi haa-

voittuneiden tai kaatuneiden suh
teen käy mahdottomaksi 

- joukko saa heikosti tietoja yleisti
lanteesta tai naapureista 

- joukko voi olla hyvin rajoitetulla 
toiminta-alueella, jossa se puutteel
listen toimintamahdollisuuksien 
vuoksi jää alttiiksi vihollisen ase- ja 
jopa propagandavaikutuksille sekä 

- ylemmän esimiehen tai johtopor
taan tuki ei ehkä tavoita joukkoa 
eikä sen johtajaa, joka näin ollen 
saattaa jäädä ilman tukea tai suos
tumusta ratkaisuilleen. 
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Taistelun materiaaliset 
edellytykset 

Jotta joukko luottaisi mahdollisuuk
siinsa selviytyä tilanteesta, olisi taiste
luvälineitä oltava riittävästi ja niiden 
vaikutuksen tehokas. Tilanne on hyvä, 
jos joukko on voinut todeta välineil
lään saavansa tuotetuksi viholliselle 
tappioita. 

Sotakokemuksemme osoittavat sel
västi, että taisteluvälineiden, etenkin 
ampumatarvikkeiden riittävyys, on 
perusedellytys, jotta joukolta voitai
siin vaatia taistelua eristettynäkin. Jat
kosodassa mm 111 AK:n alueella opit
tiin ns kenttävartioihin varaamaan tar
vikkeita 1-2 vrk:n tarpeisiin ja todet
tiin, että suomalaiset osasivat taistella 
tarvittaessa myös eristettynä. 

Nopeat tilanteiden vaihtelut aiheut
tavat kuitenkin yllätyksiä, jolloin 
joukko voi joutua erilleen ampuma
tarvikkeistaan, esimerkiksi yksiköt pa
taljoonan AjP:sta. Siksi olisi tärkeä
tä, että ampumatarvikkeita aina on 
miesten hallussa ja raskaiden aseiden 
lähettyvillä tuliasemissa. Eristetyn 
joukon johtajaa neuvotaan ehkä sään
nöstelemään joukon ampumatarpeita. 
Voidaan kuitenkin kysyä, onko tämä 
ristiriidassa tulen tarpeen kanssa? Il
meisesti runsas ja tehokas tulen käyttö 
olisi tehokas keino pitää saarroksissa 
olevan joukon taistelutahtoa ja mieli
alaa korkealla. 

Myös elintarvikkeet ovat joukon jo
kapäiväisiä perustarvikkeita. Niiden 
niukkuus ei kuitenkaan muodosta am
pumatarpeiden puutteeseen verratta
vaa ongelmaa. 

Tutkimuksista tiedämme, että ra
vinnon energian täydellinen puute joh
taa 2-3 vuorokaudessa suorituskyvyn 
olennaiseen huononemiseen ja aiheut
taa väsymystä jo aikaisemmin. Koi-
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mannesta ravinnottomasta päivästä al
kaen suorituskyky alkaa laskea ro
mahdusmaisesti. 

Sotakokemukset mm JR 53:n taiste
luista elo-syyskuulta 1941 osoittavat, 
että pitempään jatkuneessa eristetyssä 
tilanteessa säännöstely ja yksipuolinen 
ravinto lisää ärtymystä ja seurauksena 
voivat olla lievät sairaudet, kuten ys
kä, reumaattiset säryt, ripuli ja ruoan
sulatushäiriöt. 

Kun lisäksi tiedetään, että riittävä ja 
monipuolinen ravinto vaikuttavat po
sitiivisesti mielialaan ja puute ja petty
mykset tässä suhteessa päinvastaisesti, 
voidaan sanoa, että eristetyn joukon 
johtajalla tulisi olla elintarvikereservi, 
joka hänen tulisi saada haltuunsa hy
vissä ajoin, kun nähdään joukon voi
van joutua eristetyksi. 

Miten käy haavoittuneille 

Eräiden arvioiden mukaisesti nykyi
sessä sodassa yksikön taistelutappioi
den arvellaan olevan 1-6 % . Tappi
oprosentti riippuu kuitenkin paljon 
taistelujen luonteesta ja taistelukoske
tuksesta. Teoreettisesti laskettuna esi
merkiksi pataljoonalle voisi kiivaissa 
taisteluissa em arvion mukaan tulla 
10-60 miehen tappiot vuorokaudes
sa. Jos pataljoona taistelisi eristettynä 
esimerkiksi 3 vuorokautta, olisi sillä 
hoidettavana pahimmassa tapauksessa 
lähes 200 haavoittunutta. Näistä ehkä 
60-90 voisi tarvita kiireistä evakuoin
tia. 

Tässä ilmeneekin eristetyn joukon 
eräs vakava ongelma eli haavoittunei
den evakuoinnin järjestäminen. Sota
kokemukset osoittavat, että ongelmaa 
on pyritty ratkaisemaan järjestämällä 
haavoittuneiden kuljetusta kiertoteit
se, mutta usein on kertakaikkiaan jou-

Edes ajoittain toimivalla viestiyhteydellä on eristetyn joukon johtajalle suuri merkitys. 

duttu odottamaan eristetyn tilanteen 
loppumista. 

Kenttälääkintäjärjestelmämme mu
kaan vielä joukkoyksikkötasolla anne
taan vain ensihoito, lajitellaan potilaat 
ja saatetaan heidät kuljetuskuntoon. 
Poikkeustapauksissa tulevat kyseeseen 
hätäkirurgiset toimenpiteet. Varsinai
sia sairaansijoja ei joukkosidontapai
kalla ole. Kun luonnollisesti halutaan 
potilaiden jäävän henkiin, tulisi haa
voittumisen ja kirurgisen hoidon aloit
tamisen välinen aika rajoittaa mini
miin. Jos potilat jäävät JSP:lle, on 
vaikeiden tapausten ajallinen hoitora
ja 24 tuntia, ja jo tällöin kuolleisuus 
voi olla korkea. Vatsaan ja rintaan 
haavoittuneiden tai vastaavien läpäise-

vien vammojen kirurginen hoito olisi 
aloitettava 6-12 tunnin kuluessa haa
voittumisesta. 

Joukkoyksikön nykyinen lääkintä
välineistö mahdollistaa lähinnä nyky
aikaisen ensiapuluonteisen hoidon. 
Tästä syystä ei periaatteessa ajatella 
JsP:lle sairaalatasoista hoitoa, vaan 
ratkaisu vaatii potilaan saantia keinol
la millä hyvänsä kenttäsairaalatasoi
siin olosuhteisiin. Myös lääkintähenki
löstön ja -materiaalin suhteen joukon 
mahdollisuudet taisteluun eristettynä 
ovat rajoitetut. Eristetylle joukolle 
voisi ajatella porrastettavan nestettä, 
antibiootteja sekä voimakkaita kipu
lääkkeitä. 

Eristetyn joukon johtajalla on rat-
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kaistavanaan todella vaikea pulma. 
Kysymys ei ole pelkästään potilaista, 
vaan myös siitä, että toiset näkevät, 
miten haavoittuneille käy. 

Eristettynä taistelevan joukon tulee 
tehdä voitavansa välttääkseen haavoit
tumisia. Sodissamme käytettyjä ja hy
väksi havaittuja keinoja ovat olleet 
mm linnoittaminen, kypäräpakon vaa
timinen ja yksin liikkumisen kieltämi
nen, jolloin ainakin aseveljen antama 
ensiapu oli usein lähellä. 

Mistä henkinen kestokyky ja 
taistelutahto koostuvat 

Joukon suorituskyky riippuu henki
löstön taistelutahdosta, koulutustasos-

ta ja sotavarustuksesta. Taistelutah
dolla tarkoitetaan yksityisen sotilaan 
ja joukon halua ja henkistä kykyä suo
rittaa saamansa tehtävä taistelukentän 
oloissa toiminnan kaikissa vaiheissa. 
Taistelutahto perustuu ymmärrykseen 
taistelujen välttämättömyydestä. Se il
menee k y k y n ä v o i t t a a 
p e l k o ja taistelun järkytykset sekä 
haluna jännittää fyysiset ja henkiset 
voimat saadun tehtävän täyttämiseksi. 

Taistelutahdon säilymiseen vaikut
tavat hyvä yhteishenki, keskinäinen 
luottamus, vapaaehtoinen mukautu
minen kurinalaiseen toimintaan ja us
ko omiin mahdollisuuksiin. Sitä lujit
tavat hyvin järjestetty huolto, riittävä 
lepo, hengellinen työ ja oikea tiedotta
minen. 

Luottamus omien taisteluvälineiden tehoon luodaan rauhan aikana esimerkiksi hyvin järjestetyissä 
taisteluammunnoissa. 
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Taistelutahto on luonnollisesti tar
peen kaikille joukoille. Eristetyn jou
kon taistelutahto on erityisen tärkeä 
siksi, että joukon on kohdattava tais
telun paine vain omalla voimallaan 
voimatta laskea hyväkseen ulkopuolis
ta apua tai tukea. Jalkaväen taiste
luohjesääntö I toteaa korostetusti, että 
esimerkiksi komentajan on l u o t a -
v a pataljoonaansa hyvä taistelutah
to. Pelkkä ylläpitäminen ei siis riitä. 
Edellä esitetyn määritelmän mukaan 
se, mitä komentajan olisi luotava, 
ovat hyvä yhteishenki, keskinäinen 
luottamus, kuri ja usko omiin mahdol
lisuuksiin. Samoin perustein se pelko, 
mikä olisi pystyttävä voittamaan, on 
ensi sijassa eristettynä taistelun pelko. 

Eristettynä taistelun pelko 

Pelko on ilmiö, joka on ankkuroitu 
syvälle ihmisen psykofyysiseen ole
mukseen. Se on turvallisuuden tarpeen 
ilmaus, reaktio yksilön kokemaan uh
kaan. Pelko pyrkii suojelemaan yksi
löä antamalla hänelle hälytyksen uh
kaavasta vaarasta. Uhka pyritään 
yleensä poistamaan joko hyökkäämäl
lä tai pakenemalla tilanteesta. Odotus
vaiheessa koetetaan kaikin voimin jä
sentää tilanne ja päätellä uhkan suu
ruus. 

Talvi- ja jatkosotamme perusteella 
monet ovat pitäneet saarrostusuhkaa 
suomalaiselle sotilaalle todellisena 
peikkona. Kun arvioidaan suomalais
ten saarrostuspelkoa viime sotiemme 
kokemusten pohjalta, on muistettava, 
että taktiikkamme ja sen mukaan an
nettu koulutus eivät edellyttäneet tais
telua saarroksissa. Mm puolustusase
mien rakenne oli usein linjamainen, 
joskin siinä oli lähisyvyyttä. Näin ol
len selustasta kuuluva taistelun melu 

oli toisaalta todellinen merkki siitä, et
tä kaikki ei mennyt suunnitelmien mu
kaan, vaikka esimerkiksi ylemmällä 
johtoportaalla saattoi olla reserviä ja 
vastahyökkäykset seurasivat murtoja. 

Saarrostuksen pelkoa voidaan koet
taa analysoida lähtien ihmisen rajoite
tusta kyvystä tehdä havaintoja omien 
aistiensa avulla. Ihminenhän on tottu
nut katsomaan lähinnä eteensä. Sel
känsä takaa näkökenttänsä ulkopuo
lelta hän voi tehdä kuulohavaintoja. 
Näkökenttänsä ja kuulomatkan ulko
puolelta ihmisen on saatava tietoa 
muulla tavoin. Jos tätä tietoa ei hänel
le ulkopuolelta anneta, ihminen voi ot
taa avukseen kuvittelun, jollei hänellä 
ennestään ole esimerkiksi kokemuk
seen tai opetukseen perustuvaa tietoa 
ympäristöstään. 

Psykologiasta tiedämme, että kaikki 
tuttu on omiaan luomaan turvallisuu
den tunnetta ja kaikki tuntematon ja 
vieras sitä vähentämään. Sotilaskirjal
lisuus tuntee käsitteen "tuntematto
man pelko" ja sitä on pidetty erityisen 
huomattavana ilmiönä silloin, kun so
tilas on eristetty tai esimerkiksi pime
ässä. Jos tähän liittyy tietämättömyys 
tilanteesta, lisännee sekin pelkoa. Saar
rostuksen pelko näyttäisi siis olevan 
"tuntemattoman pelkoa", mikä joh
tuu siitä, että sotilas ei saa omin kei
noin havaintoja sivustastaan tai selus
tasta eikä edes toisten antamaa luotet
tavaa tietoa. Tällöin hän saattaa tur
vautua kuvitteluun ja vaara tuntuu eh
kä todellista suuremmalta. Eräät joh
tamistaitoa käsittelevät teokset tote
avatkin, että ikäväkin, mutta täsmen
netysti tiedostettu vaara pelottaa vä
hemmän kuin epämääräinen arvailu 
synkistä tapahtumista. Pelko kohdis
tuu siis lähitulevaisuuteen, joka on vie
lä epävarmuuden peittämä. 

Toisaalta näyttää siltä, että kyseessä 
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on enemmänkin saarroksiin j o u -
t u m i s e n pelko, jota koetaan siis 
ennen tilanteen syntymistä eikä niin
kään enää sen jälkeen kun saarrostus 
on jo tapahtunut. Tunnettu Bekin teos 
"Volokolamskin valtatie" kuvaa hy
vin tätä pelkoa, jota kirjan pääosassa 
esiintyvä joukko tunsi, vaikkei se edes 
ollut nähnyt saksalaisia. 

Miten sitten tätä pelkoa voitaisiin 
oppia hallitsemaan? Koulutuksella tu
lisi sotilaisiimme luoda käsitys siitä, 
että rintamalinjoja ei viime sotiemme 
tapaisina ole ja että takaa tai sivuilta 
kuuluva taistelun melu on luonnolli
nen asia ja toisaalta jopa hyvä merkki 
siitä, että naapurijoukot taistelevat. 

Eristettyyn tilanteeseen joutuvan 
joukon johtaja voi poistaa saarrostuk
sen - tuntemattoman - pelkoa t e -
kemällä tuntematon 
t u n n e t u k s i mahdollisuuksien 
mukaan. 

Tällöin, kuten uudessa taistelutilan
teessa muutoinkin, on tarpeen selvit
tää joukolle 
- yleistilanne, joukon tehtävä ja ase

ma sekä erityisesti tilanne sivustoil
la ja takana 

- vihollisen joukkojen ja aseiden laa
tu, toimintatavat ja vaikutusmah
dollisuudet 

- toimintamaasto tarkasti sekä 
- omat vastatoimenpiteet. 

Olisi ehkä vielä syytä korostaa - vi
hollista aliarvioimatta - sen mahdol
lisia hankaluuksia ko tilanteessa ja 
maastossa sekä niitä omia mahdolli
suuksia, jotka siinä tilanteessa voivat 
johtaa menestykseen. Näin annetta
vjen tietojen tulee olla ehdottoman to
sia. 

Tilanne on ilmeisesti helpompi, kun 
saarrostus on jo tapahtunut ja miehet 
tietävät sen. Jos joukon tehtävänä on 
eristetyn alueen pitäminen ja taistelut 
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Jokaisella taistelijaparilla tulee olla tehtävä, 
jonka täyttämisestä se on vastuussa. 

ovat käynnissä, vihollisen konkreetti
nen läsnäolo jo sinänsä pakottaa toi
mintaan ja tulitaisteluun. Saarrettuna 
omia mahdollisuuksiaan erittelevä so
tilas todennäköisesti pystyy huomaa
maan, varsinkin jos se hänelle selite
tään, että pysymällä joukon mukana 
ja taistelemalla hänen mahdollisuuten
sa säilyä hengissä ovat suuremmat 
kuin pakenemalla. 

Jos joukon tehtävä on murtautua 
ulos saarroksista, tilanne on ilmeisesti 
sellainen, että se saa suuren osan tais
telijoista yrittämään parhaansa. Tämä 
johtunee siitä, että kahdesta uhkateki
jän poistamisen vaihtoehdosta vain 
toinen - päällekäyminen - on jäljel
lä. 

Keskinäinen luottamus 

Sotakokemuksemme osoittavat selväs
ti, miten suuri merkitys on sillä, että 
taistelijat voivat kokemuksensa perus
teella luottaa johtajaansa ja taisteluto
vereihinsa. Perustana on se, että on ai
kaisemminkin selviydytty samankal
taisesta tai yhtä vaikeasta tilanteesta. 
Samoin ovat johtajat voineet - heillä 
on ollut siihen aikaa ja tilaisuuksia -
osoittaa vastaavansa käskyistään ja 
huolehtivansa joukostaan. Joukko 
taasen on tottunut johtajaansa, hänen 
tapaansa käskeä, valvoa, palkita tai 
ojentaa. 

Tilanne voi olla myös päinvastainen. 
Joukon jäsenet eivät luota toisiin
sa tai johtaja voi olla uusi. Hän voi 
näyttää aivan toiselta kuin aiempi ar
vostettu johtaja tai antaa yhtä kehnon 
ensivaikutelman kuin edeltäjänsäkin. 
Joukon jäsenet eivät tunne toisiaan tai 
ovat olleet vain vähän yhdessä. Yhtei
set kokemukset puuttuvat tai ne sisäl
tävät pelkästään epäonnistumisia. 
Joukon kiinteys, yhteishenki ja homo
geenisuus ovatkin tavoittelemisen ar
voinen päämäärä. 

Huomiota on kiinnitettävä henki
löstön oikeaan sijoittamiseen silloin, 
kun joukkoa muodostetaan. Taistelu
tehtäviin pitäisi sijoittaa vain niihin 
psyykkisesti soveltuvia miehiä. Mies, 
jonka psyykkinen tasapaino horjuu jo 
rauhan ajan oloissa, tuskin selviää 
taistelun paineessa. 

Tähän liittyvät joukon kiinteys ja 
hyvä yhteishenki, joka on eräs perus
edellytys joukon kyvylle kestää psyyk
kistä painetta, jota taistelu eristettynä 
tuo tullessaan. Ennen kuin joukko 
joutuu taisteluun, sen jäsenten olisi 
tunnettava toisensa ja toistensa suori
tuskyky. Myös ulkomainen kirjalli
suus on kiinnittänyt huomiota joukon 

kiinteyteen ja sen alimman tason orga
nisaatioon sekä joukossa oieviin ns 
epävirallisiin ryhmiin. Mm W Hender
son kirjassaan "Why the Vietcong 
fought" tutki motivaation ja valvon
nan merkitystä taistelukentällä. Hän 
totesi, että Vietkongin joukkojen pää
voimien organisaation alin yksikkö oli 
3-miehinen solu. Kolmijakoisessa or
ganisaatiossa kuului kolme solua ryh
mään. 

Solun tarkoituksena oli saattaa kol
me miestä läheiseen yhteyteen autta
maan toinen toistaan. Solut organisoi
tiin siten, että uusi tulokas toimi aluksi 
kolmantena miehenä solussa vanhem
pien ohjauksessa. Solu toimi sekä "to
veripiirinä", organisaation perusryh
mänä että myös alimpana taktillisena 

Yhdessä voitetut vastukset ja hankaluudet har
joituksissa ja kilpailuissa luovat yhteishenkeä. 
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ja tulittavana yksikkönä taistelussa, 
etenkin sissisodassa. Kokemuksen mu
kaan tuloksena oli hyvä taisteluhenki. 

Toisaalta esimerkiksi amerikkalai
nen professori F J Kviz toteaa, että 
Vietnamissa amerikkalaisten joukko
jen keskuudessa havaittiin yleisesti, et
tä lähes jokainen yksilö tunsi tarvetta 
saada joku toinen yksilö huolehtimaan 
itsestään. Kviz käyttää sanoja "buddy 
relationships". Tälle suhteelle oli omi
naista, että "toverin" valinta tapahtui 
yksilön itsensä toimesta. Valinnat teh
tiin silloin, kun oli paineenalainen ti
lanne, joka edellytti avun tarjoamisen 
tai vastaanottamisen mahdollisuutta. 
Toisaalta tämä suhde menetti kiinteyt
tään, kun vaara väheni, esimerkiksi 
joukon siirtyessä reserviksi. Havait
tiin, että taistelevan joukon sosiaali
nen järjestelmä saattoi muodostua ku
vattujen yksilöiden välisten riippu
vuussuhteiden verkoksi. Voidaan aja
tella, että toveruussuhde luotiin sen 
tarpeen pohjalta, mikä yksilöllä on, 
kun hän haluaa säilyä hengissä taiste
lussa, jonka paineen sotilas yksin ko
kisi liian kovana. Omassa järjestel
mässä päävastuu joukosta huolehtimi
sesta on esimiehellä. Lisäksi oma tais
telijapari-ajattelumme täyttää osal
taan tarvetta keskinäiseen tukeen. Toi
saalta voidaankin kysyä, olisiko edellä 
kuvattu amerikkalaisten sotilaiden 
tuen tarve voinut aiheutua esimiesten 
toiminnan epäonnistumisesta nimeno
maan joukon huolenpidon ja oman 
esimerkin suhteen, kuten esimerkiksi 
Savage & Gabrielin v 1978 julkaistu 
teos antaa osittain ymmärtää. 

Kun joukkoa muodostetaan, tuntuu 
tarpeelliselta kiinnittää huomiota 
myös siihen, kuka kenenkin taistelija
pariksi määrätään ja ajateltava asiaa 
myös psykologiselta kannalta. Tunne
taanhan mm Väinö Linnan kuvauksis-
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ta montakin erottamatonta "pakkipa
ria", joita ei edes esimiesten käsky 
saanut majoittumaan erilleen. 

Eristettynä taistelevaan joukkoon 
olisi sen kiinteys luotava jo ennen eris
tettyyn tilanteeseen joutumista. Täl
löin se voi kohdata tulevan taistelun 
paineen sisäisesti lujempana. Perusta
misen jälkeen ennen taisteluja jäävä 
aika onkin käytettävä hyväksi myös 
luottamuksen synnyttämisen kannal
ta. 

Keskinäisen luottamuksen perusta 
luodaan rauhan aikana. Tämä voi on
nistua siten, että sekä varusmiehet että 
reserviläiset kasvatetaan luottamaan 
kaikkiin esimiehiinsä, myös varus
miesesimiehiin ja reserviläisjohtajiin. 
Johtajakoulutuksessa on korostettava 
esimiehen vastuuta joukosta ja huo
lenpidon merkitystä luottamuksen 
syntymiselle. Kaikkien sotilasesimies
ten, ryhmänjohtajasta alkaen, olisi 
ymmärrettävä, mikä merkitys heidän 
miehiin jättämällään vaikutelmana 
on. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
luottamusta on olemassa. Esimer\(iksi 
v 1978 varusmiesten ja reserviläisten 
keskuudessa suoritetun tutkimuksen 
perusteella 66 OJo ilmoitti luottavansa 
kertausharjoitusjoukkonsa johtajiin 
sodan ajan johtajina. Tulos voisi olla 
parempikin ja asettaakin vastattavaksi 
kysymyksen, miksi noin joka kolmas 
ei tätä luottamusta tuntenut? Vaikut
taa siltä, että reservin kertausharjoi
tuksia olisi pyrittävä kehittämään sii
hen suuntaan, että niissä syntyy luja 
luottamus johtajan ja joukon välille. 
Valmennusjaksojen ja riittävän tehok
kaan edeltävän koulutuksen avulla tu
lee päästä siihen, että reserviläisjohta
ja voi tutustua joukkoonsa, elää sen 
parissa ja vaikuttaa siihen samalla 
luottamusta synnyttäen. Saman tutki-

Järkevä organisaatio luo perustan yhteishengelle. Jokaisella on tehtävä, joka on osa laajemmasta 
tehtäväkokonaisuudesta. 

muksen mukaan reserviläisten luotta
mus kertausharjoitustovereihinsa 
mahdollisessa taistelutilanteessa oli 
vahva. 77 OJo ilmoitti tutkimuksessa 
myönteisen kantansa. 

Yhteishenki 

Johtajan velvollisuuksiin kuuluu hy
vän yhteishengen luominen. Järkevästi 
tehty organisaatio jo sinänsä luo sille 
edellytyksiä. Yhteishengelle luodaan 
perusteita, kun joukolle selvitetään 
sen kokoonpano, eri osien tehtävät ja 
merkitys sille yhteistoiminnalle, jonka 
tuloksena on joukon kokonaistoimin
ta ja tehokkuus. Tärkeätä on, että jo
kaisella miehellä ja taistelijaparilla 

varsinkin eristetyssä tilanteessa on 
oma tehtävä. Tämän tehtävän tulisi ol
la laajemman tehtäväkokonaisuuden 
osa, mistä kokonaisuudesta miehen on 
oltava tietoinen. Tämä tietoisuus kuu
lumisesta laajempaan kokonaisuuteen 
vahvistaa sosiaalisia siteitä, siis yhteis
henkeä ja joukon kiinteyttä. Lisäksi 
oma tehtävä on osoitus luottamukses
ta ja kohottaa itsetuntoa, vähentää yk
sinäisyyden tunnetta ja ruokkii myös 
itsetehostustarvetta. 

Fyysinen läheisyys luo yhteenkuulu
vuuden tunnetta ja tyydyttää samalla 
turvallisuuden tarvetta. Tähän perus
tuu mm se, että joukon kokoamisella 
yhteen on yhteishenkeä kohottavaa 
vaikutusta. Eristettynä taistelua ajatel
len tuntuu siltä, että joukon kokoami-
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nen yhteen ennen taistelua, jonka vai
keudet aavistetaan, on varsin tarpeelli
nen toimenpide. Johtaja voi tässä yh
teydessä vahventaa henkisesti joukko
aan ja miehet tuntevat olevansa yhtei
sen tehtävän ja tavoitteen edessä. Tais
telulla eristettynäkin tulee olla selvä ja 
saavutettavissa oleva päämäärä. 

Jos eristetyn joukon johtajalla on ti
laisuus kouluttaa joukkoaan ennen 
taistelua, hänen tulee tietää, että yhtei
sesti koetut rasitukset ja hankaluudet 
sekä niiden voittaminen luovat yhteis
henkeä. Järjestämällä harjoituksia ja 
kilpailuja, joissa miehet väkisinkin 
joutuvat yhteistoimintaan ja toisiaan 
auttamaan, aikaansaadaan yhteishen
keä ja kohotetaan valmiutta kestää 
painetta. Yhteishenkeä ei voida luoda 
pelkillä puheilla tai päiväkäskyillä. 
Yhteishengen luovat nimenomaan fyy
sinen läheisyys, jatkuva kanssakäymi
nen, yhteiset vaarat ja vaivat, yhteinen 
menestys ja ilo. Eristetyssä joukossa 
voisi tässä mielessä olla hyvät mahdol
lisuudet yhteishengen syntymiselle. 

Voidaanko joukon käyttäytymistä 
ennustaa 

Yksilöiden taistelureaktioiden laatua 
ja astetta on vaikea ennustaa. Vasta it
se stressi- ja jännitystilat, vaikkapa Iy
hytaikaisetkin, voivat antaa viitteitä 
sotilaan taistelukelpoisuudesta. Jokai
nen taistelutilanne on erilainen ja sen 
psyykkinen kokeminen liittyy yksilön 
senhetkiseen psykofyysiseen kokonais
tilanteeseen. Hallitakseen joukkonsa 
johtajan on tunnettava taistelutahtoon 
vaikuttavat tekijät, sitä nostavat tai 
laskevat seikat. Hänen on pyrittävä 
kaikin keinoin ylläpitämään taistelu
tahtoa ja poistamaan sitä heikentäviä 
tekijöitä. Näin menetellen johtaja saa-
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nee joukkonsa taistelemaan. Vastak
kainen, äärimmäinen vaihtoehto on 
joukon joutuminen pakokauhun val
taan. Tähänkin vaihtoehtoon eristetty
nä taistelevan joukon johtajan tulee 
valmistautua. Pakokauhu tai muu pa
niikki on mahdollista estää tai torjua, 
jos johtaja 
- tuntee pakokauhun syyt 
- tuntee pakokauhun oireet 

havaitsee pakokauhun oireet 
tuntee keinot pakokauhun voitta
miseksi sekä 
käyttää näitä keinoja. 

Eristettynä taisteleva joukko voinee 
teoriassa käyttäytyä kolmen vaihtoeh
don mukaisesti. Suotuisissa oloissa, 
kun taistelukyvyn edellytykset on luo
tu, joukko todennäköisesti taistelee 
yrittäen parhaansa tappioista huoli
matta. Äärimmäisenä vaihtoehtona on 
joukon paniikkikäyttäytyminen. 

Todennäköisin vaihtoehto löytynee 
äärimmäisten käyttäytymisvaihtoehto
jen väliltä. Amerikkalaisten tutkimus
ten mukaan katastrofitilanteissa n 
12-25 % yksilöistä säilyttää rauhalli
suutensa ja toimii rationaalisesti. 
Huomattavan monet tulevat apaatti
siksi eivätkä käsitä tilannetta. Näistä 
useimpien toimintakyky palautuu kui
tenkin pian. 1-3 % menettää täysin 
psyykkisen tasapainonsa. Tekemättä 
tutkimuksen tuloksista ja prosenttilu
vuista mainittavimpia johtopäätöksiä 
on tärkeää huomata, että tällaisissa 
vaikeissa tilanteissa osa joukosta pys
tyy toimimaan koko ajan järkevästi. 
Eristetyn joukon johtajan tuleekin 
valmistautua siihen, että suuri osa jou
kosta taistelee pyrkien täyttämään teh
tävänsä asiallisesti, mutta että osa hä
nen joukostaan voi luhistua. 

Nämä luhistumiselle alttiit johtajan 
tulisi havaita hyvissä ajoin voidakseen 
puuttua asioiden kulkuun. Samoin 

johtajan tulisi tuntea joukkonsa vah
vat yksilöt, joiden varassa tilanne saa
daan kestämään silloin, kun johtaja 
käyttää aikaansa heikompien tukemi
seen. 

Eristetyn joukon johtaja ei saa kos
kaan lakata seuraamasta tilanteen ke
hitystä joukossaan, vaan hänen on ko
ko ajan vaikutettava positiiviseen 
suuntaan. Näyttää siltä, että jouk
komme selviävät myös taistelusta eris
tettynä, kunhan johtajakoulutuksessa 
kiinnitetään asiaan riittävää huomi
ota. 
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Voimistelunopettaja Kauko P a Iva Ii n 

JALKA V ÄKISOTILAAN FYYSINEN 
SUORITUSKYKY 

Voimistelunopettaja K Palvalin on 
toiminut puolustusvoimien pääval
mentajana vv 1970-77 ja vuodesta 
1977 lähtien Pääesikunnan liikunta
kasvatustoimiston päällikkönä. Hän 
on toiminut vv 1977-82 CISM:n aka
temian jäsenenä ja on tällä hetkellä 
mm Olympiakomitean valmennusva
liokunnan, Suomen Ampumahiihtolii
ton ja Suomen Sotilasurheiluliiton 
johtokunnan jäsen. 

Jalkaväen sotilaan tulee edustaa fyysi
seltä kunnoltaan ja suorituskyvyltään 
suomalaista valiosotilasta. Sekä rau
han ajan koulutuksessa, että sodan 
ajan taistelukentällä vaaditaan jalka
väkisotilaalta hyvää kuntoa ja ennen 
kaikkea hyvää liikkumiskykyä. 
Maamme maastolliset olosuhteet anta
vat liikkuvalle ja maaston tuntevalle 
puolustajalle huomattavan edun mate
riaalisestikin ylivoimaista vihollista 
vastaan. Tämän todisti käyty sota ja 
tähän perustuu vahvasti myös tämän 
päivän alueellinen puolustusjärjestel
mä. 

Joukkojen liikkumiskyky erilaisissa 
maasto-olosuhteissa ja eri liikuntaväli
nein on luonnollisesti eräs joukkojen 
käyttöperiaatteiden oleellisista perus-

9 

teista. Siirtyminen tiestöä tai maastoa 
hyväksikäyttäen aseet ja varusteet mu
kana edellyttää hyvää marssikuntoa ja 
-tottumusta. Marssinopeus ja samalla 
myös joukon taistelukelpoisuuden ja 
-tahdon säilyttäminen ovat taktillises
sa mielessä jalkaväkijoukon tärkein 
fyysisen kunnon vaatimus. 

Taistelukentän olosuhteet 

Itse taistelukentällä sotilas joutuu 
sekä fyysisesti että henkisesti poik
keuksellisen ankariin ja vaativiin olo
suhteisiin. Taistelijan oppaan mukaan 
taistelijan on kestettävä useiden vuo
rokausien ajan jatkuvien taistelujen 
aiheuttamaa fyysistä rasitusta, hänen 
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on kestettävä unen ja levon puutteen 
aiheuttamaa uuvuttavaa väsymystä -
taistelija joutuu usein toimimaan fyy
sisen ja psyykkisen suorituskykynsä 
äärirajoilla. Ellei taistelija kestä fyy
sistä rasitusta, ei hän kestä myöskään 
psyykkistä painetta. 

Jalkaväen sotilas joutuu taistelu
kentällä mies miestä vastaan taistelles
saan suurimman henkisen paineen 
alaiseksi. Huonokuntoinen taistelija 
menettää helposti henkisen paineen 
kasvun takia taistelukykynsä. Myös 
taistelutahto on riippuvainen luotta
muksesta omaan fyysiseen suoritusky
kyyn äärimmäisissäkin olosuhteissa. 

Huonokuntoinen joukko on jo siir
tomarssin aikana kuluttanut henkiset 
voimavaransa ja johtajat johtamisky
kynsä ja optimisminsa. 

Taistelukentän olosuhteet edellyttä
vät yksityiseltä taistelijalta hyvän 
yleiskunnon ja kestävyyden lisäksi mm 
ketteryyttä ylittää esteitä, murroksia 
ja taisteluhautoja, käsikranaatin heit
totaitoa sekä valppautta toimia vaihte
levien tilanteiden ja maasto-olosuhtei
den mukaisesti. 

Asutuskeskustaistelussa taistelija 
joutuu fyysisesti monella tavalla vaati
vampiin olosuhteisiin. Pelkästään 
metsätaisteluun ja liikkumistaidoltaan 
yksipuolisesti koulutettu taistelija tun
tee suorituskykynsä suurkaupungin 
taistelussa pian vajavaiseksi. 

Asutuskeskustaistelussa ovat tyypil
lisiä mies-miestä vastaan tilanteet -
usein myös "kylmin asein". Lähitais
telukoulutus sekä urheilulajeista eri 
kamppailulajit kuten judo, karate, 
paini ja nyrkkeily antavat sekä fyysisiä 
että henkisiä valmiuksia taisteluun lä
hietäisyydellä. 

Asutuskeskustaistelussa korostuu li
haskunnon ja ketteryyden merkitys. 
Kerrostaloalueella taistelija joutuu kii-
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peamaan vaarallisissa korkeuksissa 
hajalleammutuissa taloissa sekä nosta
maan ja raivaamaan esteitä ja sortu
mia. Samantyyppistä suorituskykyä 
vaaditaan rauhan aikana mm palosoti
laalta. 

Vuoden 1982 alussa voimaanastu
nut uusi varusmiesten liikuntakoulu
tusohjelma antaa aikaisempaa huo
mattavasti paremmat valmiudet myös 
asutuskeskustaistelua varten. Moni
puoliset lihaskuntoharjoitukset sekä 
vaarallisuutensa takia unohdettu ja 
nyt uudestaan ohjelmaan otettu este
ratakoulutus kehittävät voimaa, roh
keutta ja ruumiinhallintaa. 

Esterataharjoitus on nousujohtei
sesti ja urheilullisesti johdettuna jalka
väkisotilaalle korvaamaton harjoitus. 
Edellytyksenä esteratakoulutuksen 
aloittamiselle on kuitenkin hyvä kun
to, oikea varustus ja kuivat telineet. 
Erilaisten esteiden ylitystekniikkaa ja 
-rohkeutta sekä yleisketteryyttä ei 
muilla harjoitteilla voida kehittää niin 
kuin esteradalla. 

Taistelukentän jalkaväkisotilaalle 
asettamat fyysiset vaatimukset on ym
märretty sangen yksipuolisesti, mikä 
on näkynyt myös viime vuosien liikun
takoulutusohjelmien toteuttamisessa. 
Kun joukko-osastoilla on ollut suh
teellisen vapaat kädet valita liikunta
tuntien aiheet, on kestävyys ollut yksi
puolisesti kehitettävänä ominaisuute
na. Lihaskuntoa ja ruumiin hallintaa 
kehittävät harjoitukset on usein vaih
dettu juoksukoulutukseen. 

Uuden liikuntakoulutusohjelman 
myötä on toivottavaa, että sotilasjoh
tajat ja kouluttajat painottaisivat en
tistä enemmän monipuolisesti kehittä
vän liikunnan merkitystä myös taisteli
jan perusominaisuuksien kannalta. 
Peruskoulun liikuntatuntien vähene
minen ja telinevoimisteluopetuksen su-

Määräajoin suoritettavilla testeillä mitataan varusmiesten suorituskyvyn kehittymistä. SA-kuva. 

pistaminen muuttavat varusmiespalve
luksen aikaisen liikuntakoulutuksen 
laatu- ja tasovaatimuksia. 

Voimistelun ja lihaskuntoharjoitte
lun vaikutukset kohdistuvat tukieli
mistöön, lihaksiin ja luustoon ja vä
hentävät siten rasitusvamma- ja tapa
turma-alttiutta. Myös sotilaalle välttä
mätön hyvä ryhti kohentuu ja ryhdin 
myötä itsetunto. 

Sotilaskunnon käsite 

Varusmiesten liikunta- ja marssikou
lutusta koskevassa uudessa pysyväis
määräyksessä määritetään sotilaskun
to seuraavasti: 

Sotilaskunto muodostuu hyvästä 
peruskunnosta, johon liittyvät hyvät 

taidot liikkua maastossa eri vuoden ai
koina ja eri olosuhteissa sekä hyvä 
henkinen kestävyys, kuten sitkeys ja 
peräänantamattomuus. 

Jalkaväkisotilaalla liikkumistaito on 
paljon muutakin kuin vain pitkiä siir
tymisiä paikasta toiseen. Liikkumistai
dolla tarkoitetaan yhtä lailla rivakkaa 
ja lyhytaikaista rynnäkköä vaikeakul
kuisissa taistelukentän olosuhteissa. 

USA:n armeijan sotilaskuntoon 
(military physical fittness) liittyvät 
1. Kehon liikkeet: ryömintä, kiipeä

minen, kaivaminen, nostaminen, 
hyppääminen, kiinnipitäminen, es
teiden ylittäminen 

2. Henkinen kunto: kivun sietämisky
ky ja sisukas peräänantamatto
muus 
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3. Kyky tehokkaaseen työskentelyyn 
pitkien fyysisten rasitusten ja hen
kisen paineen alaisena. 

Käsityksen sotilas kunnosta 
DDR:ssa antaa mm varusmiesten fyy
sisen kunnon testausohjelma. On var
maa, että ominaisuuksia, joita mita
taan, pidetään myöskin taistelijalle 
tarpeellisina. 

Testisuoritukset Minimi
suoritus 

1. 100 m:n juoksu 14,6 sek 
2. Käsikranaatin heitto 

(600 g) 32 m 
3. 3000 m:n juoksu 13 min 
4. Käsinkohonta 6 kertaa 
5. Etunojapunnerrus 20 kertaa 
6. 3-loikka yhdellä 

jalalla 
7. Köydessä kiipeämi

nen 5 m 
8. 400 m TST-rata 

6m 

19 sek 
2 min 40 sek 

Marssikoulutus - jalkaväen fyysisen 
koulutuksen kulmakivi 

Marssitaito kuuluu aselajista riippu
matta jokaisen sotilaan perustaitoihin 
ja marssikoulutusta pidetään yleisesti 
fyysisen koulutuksen kulmakivenä. 
Marssikoulutus tähtää pitkäkestoisen, 
taloudellisen marssitaidon ja -tottu
muksen hankkimiseen. Hiihto- ja pol
kupyörämarssit ovat teknillisiä liikun
tasuorituksia, mutta rasittavuudeltaan 
useissa tapauksissa jalkamarssia hel
pompia. Hyvän marssitaidon saavut
taminen edellyttää kuitenkin kaikkien 
marssitapojen osalta alkeista lähtevää 
nousujohteista opettamista. 

Nykyisessä marssikoulutusohjel-
massa korostetaan sotilastaitojen ope-
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tusta marssin aikana. Taidollisen kou
lutuksen merkitystä korostetaan myös 
liikuntakoulutuksessa, mikä tähtää se
kä ajan käytön tehostamiseen että mo
tivaation parantamiseen. 

Pelkästään kunnon tai marssikun
non parantaminen ei kouluttajaa eikä 
koulutettavaa innosta. Mutta kun har
joituksen aikana opitaan liikunnallisia 
tai sotilastaitoja, koetaan matkanteko 
mielekkääksi ja vaihtelevaksi. Vastaa
vaa marssikoulutusperiaatetta ei liene 
monissa muissa maissa käytössä. 

Suomalaiset tunnetaan hölkkäkan
sana. Marssi sitävastoin ei ole saanut 
laajempia kannatusjoukkoja maassa. 
Metsästäjät ja Lapin vaeltajat, jotka 
edustavat jo reservin vanhempia ikä
luokkia ovat lähes ainoita säännöllisiä 
marssitaitojaan ylläpitäviä "ammatti
laisia". 

Koululaiskuljetukset ovat heikentä
mässä hyvää vauhtia nuorison kävely
tottumusta. Onpa tehty jo aloitteita 
autokuljetuksen alarajan laskemisesta 
1,5 kilometriin. Jalkaväkijoukkojen 
kouluttajat joutuvat entistä vaativam
man tehtävän eteen opettaessaan käve
lemiseen tottumatonta nuorisoa mars
simaan aiheuttamatta rasitusvammo
ja. 

vaikka nuorison terveys ja kunto 
(kestävyys) on nykyisin suhteellisen 
korkea, ja parempi kuin monessa Eu
roopan maissa on syytä vakavasti pa
neutua marssitaidon opettamisen ja yl
läpitämisen problematiikkaan. Trak
torivaltaisessa maassa on lisäksi ole
massa suuri vaara joutua traktoristra
tegian lumoihin. 

On mielenkiintoista todeta, että 
Keski-Euroopassa, jossa armeijat ovat 
korkeasti motorisoituja ja jossa au
keat maastot suosivat tiestöön tukeu
tuvien moottoroitujen yksikköjen 
käyttöä, on marssikoulutus erittäin 

~~ Ji\ , 

Siirtyminen maastoa ja tiestöä hyväksikäyttäen aseet ja varusteet mukana edellyttää hyvää marssi
kuntoa ja -tottumusta. SA-kuva. 
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vahvasti esillä. Myös vapaaehtoisuu
teen perustuva marssitoiminta on vil
kasta. Esimerkkinä voidaan mainita 
vuodesta 1908 alkaen järjestetty Nij
megenin marssi Hollannissa. Marssiin 
osallistuu vuosittain n. 17 000 marssi
jaa yli 30 maasta. Marssin pituus on 4 
päivää ja päiväosuus 40 kilometriä. 
Aseen lisäksi varustukseen kuuluu 10 
kg pakkaus. Esimerkkinä hyvistä suo
rituksista voidaan mainita Saksan Liit
totasavallan eri puolustushaaroja 

edustavat joukkueet, joiden keskeyttä
misprosentti on alle yhden. Marssikil
pailua edeltää tehokas valmistautumi
nen. Kymmenen viikon ja 650 marssi
kilometrin aikana opitaan marssitaito 
ja tahti 114 askelta minuutissa menee 
veriin. 

Nijmegenin marssikilpailu olisi erin
omainen haaste suomalaisillekin jalka
väkijoukoille ja joukko-osastokilloil
le. 

Marssiminen suorituskyvyn ylärajoilla on koulutuksen loppuvaiheessa tarpeellinen testi. Kipukynnys 
kohoaa ja sisu kasvaa. Kuva RUK 111 kurssijulkaisusta. 
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Suunnistus kehittää taitoa ja tottumusta liikkua maastossa yksin - myös pimeällä. 

Suunnistuskoulutus 

Suunnistuskoulutus kehittää kykyä 
liikkua tuntemattomassa maastossa 
karttaa ja kompassia käyttäen sekä 
taitoa valita itselle ja joukolle edulliset 
kulkureitit . 

Suunnistus on sitä tärkeämpi taito 
mitä suurempaa joukkoa joutuu joh
tamaan. Väärät reitinvalinnat tai perä
ti eksyminen kuluttavat joukon voi
mavaroja ja virheen tehnyt johtaja 
joutuu alaistensa kritiikin kohteeksi. 

Suunnistus on asetuskeskuksessa 
kasvaneelle tarpeellinen koulutusmuo
to totuttauduttaessa liikkumaan yksin 

myös pimeällä, jolloin monella synkkä 
metsä herättää pelkoa ja epävarmuut
ta. 

Suunnistus liikunnallisena suorituk
sena edistää maastossa juoksutaitoa. 
Juoksutekniikka metsäisessä ja kum
puilevassa maastossa poikkeaa merkit
tävästi ratajuoksun tekniikasta ja on 
sitä huomattavasti vaativampi ja vai
keampi. 

Suunnistuskoulutuksessa pyritään 
nykyisin entistä vaihtelevampien har
joitusten järjestämiseen. Suunnan ja 
matkan konemaisen mittaamisen sijas
ta tulisi painopiste asettaa kartanlu
vulle sekä oikealle reitinvalinnalle. 

135 



Uusi liikunta- ja 
marssikoulutusohjelma 

Vuonna 1982 uudistuneen varusmies
koulutuksen eräänä päämääränä on 
mm nostaa nousujohteisella ja tarkoi
tuksenmukaisella liikunta- ja marssi
koulutuksella varusmiesten henkistä ja 
ruumiillista kuntoa kestämään sotilas
palveluksen rasitukset ja samalla 1111-

da ylläpitävää ja edistävää pysyvää lii
kunnanharrastusta reserviin. 

Uusitussa koulutusohjelmassa on 
taistelukoulutukseen sisältyvä marssi
koulutus sekä liikuntakoulutus kirjoi
tettu yhteen ja samaan pysyväismää
räykseen. Tällä on pyritty siihen, että 
koulutus kokonaisuudessaan voidaan 
paremmin suunnitella fyysisen rasituk
sen osalta nousujohteiseksi ja samalla 
myös taata riittävän fyysisen koulu
tuksen säilyminen palveluksen lop
puun saakka. 

Sekä liikunta- että marssikoulutuk
selle on asetettu konkreettiset tavoit
teet. 

Jokaisen palveluskelpoisuusluok-
kaan A I ja A II kuuluvan varusmie
hen marssikunto luodaan sellaiseksi, 
että mies pystyy palvelusajan loppu
puolella suorittamaan noin päivätai
paleen pituisia marsseja (30 km hiihto
marssi, 25 km maastomarssi ja 100 km 
pp-marssi) kenttävarustuksessa eri 
maasto-, sää- ja valaistusolosuhteissa. 
Tavoitteena on jalkaväessä myös päi
vätaipaleen pituisten marssien suorit
taminen kahtena peräkkäisenä päivä
nä. 

Liikuntakoulutuksessa on suunnis
tustaidolliseksi tavoitteeksi määritetty 
5 km:n helpohkolla radalla aika 1 h 15 
min, pimeällä vastaavasti 1 h 45 min. 
Uimataitotavoite on 200 metrin uinti. 
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Koulutusohjelma 

Liikuntakoulutusta on keskimäärin 
2-3 kertaa viikossa. Liikuntakoulu
tuksessa keskitytään fyysisen kunnon 
kohottamisen lisäksi liikunnallisten 
taitojen opettamiseen ja harjoittami
seen sekä liikuntaharrastuksen herät
tämiseen. Lajeina käytetään mm kun
tovoimistelua, kuntopiiriä, kuntora
taa, juoksua, hiihtoa, suunnistusta, 
uintia, yleisurheilua ja palloilua. 

Marssikoulutusta on jalkaväessä pe
ruskoulutuskaudella kerran viikossa. 
Muuna aikana 2-3 marssia ao koulu
tuskauden aikana. Marssikoulutukses
sa kiinnitetään erityistä huomiota tais
telijan mieskohtaisten taitojen opetta
miseen ja harjoittamiseen. 

Liikunta- ja marssikoulutuksen yh
denmukaistamiseksi ja toteuttamisen 
helpottamiseksi on kouluttajille jaettu 
saapumiseräkohtaiset esimerkkiohjel
mat ja esimerkkikoulutuskortit koko 
palvelusajalle. 

Ensimmäisten viikkojen koulutuk
sessa keskitytään nousujohteiseen pe
ruskunnon (kestävyyden ja lihaskun
non) kohottamiseen sekä hiihtotaidon 
ja marssiin liittyvien mieskohtaisten 
taistelijan taitojen opettamiseen ja 
harjoittamiseen. Palveluksen edistyes
sä koulutus painottuu suunnistustai
don opettamiseen ja harjoittamiseen 
sekä marssikunnon kehittämiseen. 
Ohjelmaan kuuluu tässä vaiheessa 
myös palloilutaidon kehittäminen. 

Peruskoulutuskauden ja erikoiskou
lutuskausi I:n jälkeen keskitytään 
suunnistus/uintitaidon ja lihaskunnon 
kehittämiseen sekä peruskestävyyden 
ja marssikunnon ylläpitämiseen. Oh
jelmaan kuuluu tässä vaiheessa myös 
palloilua ja yleisurheilua. 

Lisäksi esimerkkiohjelmassa paino
tetaan taistelijan mieskohtaisten kun-
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to- ja taitotekijöiden lisäksi upseeriko
kelaiden ja ryhmänjohtajien osuutta 
liikunta- ja marssiharjoitusten koulu
tus- ja johtamistehtävissä. 

Esimerkkinä eri koulutuskausien lii
kunta- ja marssikoulutuksen tavoit
teista voidaan mainita taistelijan pe
ruskurssiin liittyvät fyysiset suorite
vaatimukset. Jokaisen miehen on suo
ritettava vähintään viisi marssia perus
koulutuskauden seitsemästä marssista 
ja pystyttävä karttaa ja kompassia 
käyttäen suoriutumaan 5 km:n hel
pohkosta suunnistusradasta. Marssi
ja suunnistussuoritukset samoin kuin 
juoksu- ja lihaskuntotulokset kirja
taan miehen henkilökohtaiseen . tulos
korttiin. 

Tulokset 

Liikunta- ja marssikoulutusohjelmaa 
ja esimerkkikoulutuskortteja kokeil
tiin vuonna 1981 Hämeen Ratsujääkä
ripataljoonassa ja osittain Karjalan 
Jääkäripataljoonassa. Tulokset olivat 
myönteisiä. 3./HämRjP:n (ei urheilu
yksikkö) tulokset muodostuivat helmi
ja kesäkuun saapumiserillä seuraaviksi 

- juoksutulokset paranivat 10 ensim
mäisen viikon aikana molemmilla 
saapumiserillä lähes 150 m (esim 
11/81 saapumiserällä 2619 metristä 
2749 metriin), 
lihaskuntotestitulokset kaikissa 
osasuorituksissa (esim 1/81 saapu-

Jalkaväkisotilaalta vaaditaan hyvää kuntoa ja ennen kaikkea hyvää liikkumiskykyä. 
SA-kuva. 
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miserällä vatsalihastestin tulos 28,2 
kerras~a 33,0 kertaa minuutissa). 
suunnistuksessa vähimmäisvaati
mukseen ylti miehistä 85 OJo (1/81 
saapumiserä) ja 90 OJo (11/81 saapu
miserä), 
viiteen marssiin osallistui miehistä 
70 OJo (1/81 saapumiserä) ja 90 OJo 
(11/81 saapumiserä). 

Vuonna 1982 muutamasta jalkavä
kijoukko-osastosta saadut tulokset 
osoittavat, että näissä joukko-osas
toissa on 1/82 ja 11/82 saapumiserien 
osalta päästy taistelijan peruskurssin 
mukaisiin fyysisiin suoritevaatimuk-

siin lähes samalla tavoin kuin kokeilu
j oukko-osastoissa v. 1981. Eniten 
tuottaa vaikeuksia marssin ja suunnis
tuksen vähimmäisvaatimuksiin pääsy. 

Varsinaiset johtopäätökset saavute
tuista tuloksista voidaan tehdä aikai
sintaan silloin, kun liikunta- ja marssi
koulutusohjelmaa on toteutettu parin 
vuoden ajan. Koulutuksen monipuoli
suus ja suunnitelmallisuus sekä taidol
lisen opetuksen korostuneisuus anta
vat kuitenkin vakaan uskon siihen, et
tä Suomessa tehdään fyysisesti entistä 
suorituskykyisempiä jalkaväkisotilai
ta. 

PUOLUSTUSTARVIKKEITA 

OY SUOMEN BOFORS AB 
Strömbergintie 10, 00370 Helsinki 37, puh. 90-533166 
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Erkki Tantun julkaisuista: 

Miäs on tyäs näköne 
(Satakunta) 

••• ja Ilmarisen eläke 
työn kokoinen 

Lääkintäluutnantti Sampo Härkönen 

PALVELUKSESSA SYNTYNEET VAMMAT; 
YLEISTÄ SEKÄ NÄKÖKOHTIA ENSIAVUSTA, 
HOIDOSTA JA EHKÄISYSTÄ 

Lääketieteen lisensiaatti Sampo Här
könen on suorittanut varusmiespalve
luksen vv 1980-81 ja toiminut kirur
gian ja sisätautien osastojen apulais
lääkärinä Kotkan keskussairaalassa vv 
1979-80 ja HYKS:n II sisätautien kli
nikan apulaislääkärinä sekä yksityis
lääkärinä v 1981. 1. 1. 1982 lukien S 
Härkönen on toiminut toimistolääkä
rinä Pääesikunnan lääkintäosastolla. 

Johdanto 

Seuraavassa taulukossa on esitetty 
vuosina 1972-77 sattuneet palvelusta
paturmat, jotka ovat aiheuttaneet vä
hintään 1 vuorokauden työstä poissa
olon. Taulukkoon on kerätty otteita 
puolustusvoimien tapaturmatilastosta. 
%-luku taulukossa ilmoittaa osuuden 
kaikista tapaturmista (ml vapaa-ajan 
tapaturmat). 

Sotviran- ja yht 
toimenhaltijat % 

Sivviran- ja yht 
toimenhaltijat % 

Siviili työn- yht 
tekijät % 

Varusmiehet yht 
% 

-72 -73 

191 191 
8,7 7,7 

116 144 
5,3 5,8 

254 292 
11,5 11,7 

970 1058 
44,1 42,4 

Lähde: Puolustusvoimien tapaturmatilastot 1972-77 

-74 -75 -76 

217 177 147 
9,9 8,3 7,8 

130 107 113 
5,9 5, 1 6,0 

288 309 299 
13,2 14,7 16,0 

854 848 674 
38,9 40,2 36,0 

-77 

156 
10,2 

90 
5,8 

260 
17,0 

467 
30,5 
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Taulukosta nähdään, että kaiken 
kaikkiaan palvelustapaturmien määrä 
vuosittain on ollut samaa luokkaa. 
Varusmiesten osalta on kuitenkin sel
vä vähenemistaipumus havaittavissa. 
Varusmiehille sattuneet palvelustapa
turmat käsittävät suurimman erillisen 
ryhmän: 70-luvun alkupuolella yli 40 
OJo kaikista vuosittain sattuneista tapa
turmista. Viime vuosina luku on kui
tenkin pudonnut noin 30 OJo:ksi eli täs
sä ryhmässä on tapahtunut selvää vä
henemistä. 

Oikealla olevasta taulukosta näh
dään, että viimeisten tietojen mukaan 
palvelustapaturmien määrä on pysynyt 
ennallaan 70-luvun loppupuolelta ellei 
hieman edelleen vähentynytkin. 

Seuraavassa taulukossa esitetään 
edellä mainitut luvut vuosilta 1980-
81 : 

Sotviran- ja 
toimenhaltij at 

Sivviran- ja 
toimenhaltijat 

Siviilityön
tekijät 

Varusmiehet 

-80 -8 
yht 155 140 

OJo 12,1 10,8 

yht 118 79 
OJo 9,2 6,1 

yht 234 238 
OJo 18,3 18,3 

yht 407 403 
OJo 31,8 31,l 

Lähde: Puolustusvoimien tapaturma
tilastot 1980-81 

Taulukko: Tapaturmien jakautuminen vamman laadun mukaan 
(kaikki henkilöryhmät ml vapaa-ajan tapaturmat) 

1980 1981 
Vamman laatu Määrä OJo Määrä OJo 

Luumurtuma 179 15 210 16 
Nyrjähdys 453 37 437 35 
Haava 180 15 194 16 
Ruhjevamma 245 20 280 23 
Pinta vamma 12 1 11 1 
Palovamma 39 3 27 2 
Paleltuma 3 - 2 -
Silmä vamma 37 3 25 2 
Kuulovamma 11 1 8 1 
Aivovamma 44 4 32 3 
Myrkytys 7 1 4 -
Muu 16 1 12 1 

Lähde: Puolustusvoimien tapaturma tilastot 1980-81 
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Selvästi merkittävimmät vammatyy
pit ovat siis nyrjähdykset, erilaiset 
ruhjevammat, haavat ja luunmurtu
mat. Palveluksessa syntyneet vammat 
käsittävät kaikissa ryhmissä noin 2/3 
kaikista vammoista. 

Vuonna 1980 sattui reserviläisille 
yhteensä 32 palvelustapaturmaa, 
vuonna 1981 vastaavasti 26. Vuonna 
1980 kaikki olivat sotaharjoitustapa
turmia. Vuonna 1981 1 tapaturma sat
tui muussa tilanteessa. 

Edellä on esitetty joitakin näkökoh
tia puolustusvoimissa sattuneista tapa
turmista. Seuraavassa käsitellään erik
seen puolustusvoimien kannalta tär
keitä palveluksessa syntyneitä tapatur
mia tai vammoja. Näitä ovat rasitus-

murtumat, kuulovammat, tuki- ja lii
kuntaelinten vammat, eriJaiset ihon 
vammat, paleltumat sekä silmävam
mat. 

Rasitusmurtumat 

Rasitusmurtumat eivät kuulu johdan
nossa ilmoitettuihin tapaturmiin . Ne 
ovat kuitenkin tärkeitä palvelushelpo
tusten syitä varusmiehillä, ja siksi niitä 
käsitellään tässä. 

Alla olevassa taulukossa on ilmoi
tettu puolustusvoimien sairaaloissa 
hoidetut rasitusmurtumat vuosina 
1945-79. 

Puolustusvoimien sairaaloissa hoidetut rasitusmurtumat vuosina 1945-79 

Jakso 

1945-49 
1950-54 
1955-59 
1960-64 
1965-69 
1970-74 
1975-79 

Yhteensä 

Hoidettuja Keskimäärin 
vuodessa 

115 
150 
173 
461 

l 028 
l 202 
l 092 

4 221 

23.0 
30.0 
34.6 
92.2 

205.6 
240.4 
218.4 

120.6 

Lähde: Rehunen S., Ponteva M.: Ra
situsmurtumien esiintyvyys puolustus
voimissa vuosina 1945-80. Sot Lääk 
Aikak. 1980: 55: 127-133 

60-luvulla näyttää tapahtuneen rasi
tusmurtumien yleistymistä. Syitä voi
daan etsiä muuttuneesta varusmiesai
neksesta ja parantuneesta diagnostii
kasta. Vähäinen liikunta altistaa vam
mojen syntymiselle, kun äkillisesti 
joudutaan varusmiespalveluksen aika
na suuremmalle rasitukselle. Koulu
tuksen rasittavuus tuskin on lisäänty
nyt. 

Suomalaisissa tutkimuksissa lähes 
puolet rasitusmurtumista on todettu 
sääri- tai pohjeluussa. Jalkapöydän 
luissa todettiin noin viidennes murtu
mista, kuten alla olevasta taulukosta 
käy ilmi. 
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Rasitusmurtuman sijainti saapumiserittäin 14. 6. 1979 lukien 1. 5. 1980 asti 

Sijainti 

Sääri- tai pohjeluu 
Jalkapöydän luut 
Kantaluu 
Lantion luut 
Reisiluu 
Murtuma useissa 
luissa 
Muut lokalisaatiot ja 
epätarkasti ilmoitetut 

Ilmoitetut yhteensä 

Lähde: Rehunen S., Ponteva M.: Ra
situsmurtumien esiintyvyys puolustus
voimissa vuosina 1945-80. Sot Lääk 
AikakL 1980:55: 127-133. 

Useimmilla rasitusmurtumapotilail
la on takanaan useiden viikkojen sään
nöllinen ruumiillinen rasitus. On kui
tenkin muistettava, että lyhytaikainen
kin kova rasitus erityisesti tottumatto
malle voi aiheuttaa rasitusmurtuman 
ilmaantumisen. Oireina on kipu tark
karajaisella alueella. Tähän liittyy ko 
paikan painelu- ja koputusarkuus. 
Joskus alueella on turvotusta. Sukku
lamaisen patio tuntuminen alueella on 
jo myöhäisoire. Jos rasituksessa tai 
sen jälkeen tuntuu jossakin paikassa 
kipua, vaatii se aina lääkärin tutki
muksen. Harjoittelu on keskeytettävä 
kunnes lääkärintarkastus on suoritet
tu. Rasitusmurtuma paranee nopeasti 
levolla, jos se on aikaisessa vaiheessa 
tunnistettu. 
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Kaikki saapumiserät 

varma epävarma yhteensä 

192 51.1 116 38.0 308 45.2 
73 19.4 68 22.3 141 20.7 
47 12.5 22 7.2 69 10.1 
16 4.3 3 1.0 19 2.8 
11 2.9 7 2.3 18 2.6 

30 8.0 27 8.9 57 8.4 

7 1.9 62 20.3 69 10.1 

376 100.1 305 100.0 681 99.9 

Kuulovammat 

Puolustusvoimissa ovat sekä kanta
henkilökunta että varusmiehet huo
mattavan melualtistuksen kohteena. 
Melualtistusta esiintyy mm konepa
joissa, keittiöissä, moottoriajoneu
voissa, lentokoneissa ja lentokonehal
leissa sekä erilaisissa ammunnoissa. 
Pitkäaikainen (yli 85 dB) melualtistus 
aiheuttaa m e I u v a m m a n . 
Esim räjähdysten aiheuttamista äkilli
sistä vammoista käytetään nimitystä 
akustinen trauma. · 

Akustinen trauma syntyy esim rä
jähdyksessä, jonka lähistöllä ollaan 
suojaamattomana tai väärin sijoittu
neena. Kyseessä on tapaturmainen al
tistuminen. Pahimmillaan äkillinen 
akustinen trauma voi aiheuttaa vaike
ankin kuulovamman. Näitä tapauksia 
esiintyy puolustusvoimissa vaihtele
vasti korkeintaan muutamia vuosit
tain. Sen sijaan pitkäaikaisen altistu
misen aiheuttamia meluvammoja to-

detaan huomattavasti enemmän vuo
sittain. Nämä ovat kantahenkilökun
taan kuuluvia, jotka ovat olleet pit
kään altistettuina, erityi~esti 50- ja 60-
luvulla. Tällöin ei yleensäkään kiinni
tetty aktiivista huomiota kuulonsuo
jaukseen. 

Kuulovammojen ehkäisemisen kan
nalta on oleellista, että kuulonsuo
jauksesta on huolehdittu. Ehdotto
masti parhain kelno on kuppisuojain
ten käyttö esim ammunnoissa tai me
luisissa työpisteissä. Kuulovammat 
voidaan hyvin ehkäistä huolehtimalla 
kuulonsuojauksesta turvamääräysten 
mukaisesti. Vuodesta 1977 lähtien on 
puolustusvoimissa ollut voimassa pal
katun henkilöstön kuulonsuojeluun 
liittyvä kuulontarkastusjärjestelmä. 
Tämä on Työturvallisuuslain 44 §:n 
tarkoittamaa toimintaa (Työterveys
huoltolaki 2 § 1 mom). 

Lisäksi varusmiehille on aloitettu 
koko maan käsittävä kuulonseulonta 
vuoden 1982 kesällä kuulovammojen 
ehkäisemiseksi ja vanhojen vammojen 
riittäväksi tunnistamiseksi. Kuulo
vammaista ei saa käyttää meluisassa 
työssä eikä yleensä ammunnoissa. 

Tuki- ja liikuntaelinten 
vammat 

Varsin tavallisia vammoja puolustus
voimissa kuten siviilityössäkin ovat 
eriasteiset tuki- ja liikuntaelimistöön 
kohdistuneet tapaturmat. Tilastoiduis
ta tapaturmista ne ovat tavallisin ryh
mä. Noin 60 0/o niistä on suhteellisen 
lieväasteisia nyrjähdyksiä, venähdyk
siä ja pintaruhjeita. 

Vammat jakautuvat melko tasaisesti 
eri kehonosille ja yleisimpinä syinä 
ovat kaatuminen tai liukastuminen 
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etenkin maasto-oloissa sekä virheelli
nen työtapa. 

Toipuminen tapahtuu yleensä nope
asti ja jälkiseurauksia jättämättä, jos 
ensiavusta ja ensi päivien hoidosta 
huolehditaan nopeasti ja tehokkaasti. 

Oireena esiintyvät turvotus, mustel
ma, paikallinen painanta-arkuus sekä 
liikearkuus. 

Ensiavussa noudatetaan lievien 
vammojen suhteen kolmen K:n sään
toä. Vammautunutta aluetta pyritään 
viilentämään eli k y I m ä (vesi, jää
pussi vast). Raaja asetetaan lepoon ja 
pyritään pitämään sitä lievässä k o -
h o a s e n n o s s a . Samalla tue
taan ko aluetta painamalla eli k o m -
p r e s s i o . J atkohoitona riittää 
yleensä muutaman vuorokauden lepo. 

Vakavammissa vammoissa noudate
taan yleisiä ensiapu- ja elvytysohjeita 
kiinnittämällä erityistä huomiota hen
gityksen ja verenkierron ylläpitämi
seen sekä potilaan oikeaan liikutteluun 
ja kuljetustapaan. 

Ehkäisyssä on keskityttävä oikeiden 
työskentelytapojen noudattamiseen 
riittävään voimistelutyyppiseen vai~ 
mistautumiseen ennen liikuntakoulu
tusta, henkilökohtaisten suojavälinei
den käyttämiseen sekä tarkoituksen
mukaisen vaatetuksen (eri jalkineet) 
valintaan. 

Ihon vammat 

Elimistön uloimpana suojakerroksena 
iho joutuu puolustusvoimien erityis
oloissa useille vaaratekijöille. 

Tilastoissa haava, ruhje, hiertymä 
on kyseessä n 10-20 0/o:ssa palvelus
vammoista. Todennäköistä kuitenkin 
on, että valtaosa niistä jää lieväastei
suutensa vuoksi ilmoittamatta. 
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Jokaisen sotilaan perusvaatimuksiin kuuluu ensiavun yleisten periaatteiden hallitseminen ja koulu
tukseen liittyvien erityisongelmien vaatimien toimenpiteiden tunteminen. 

Ensiavussa huolehditaan vamma
alueen puhtaana pysymisestä, mahdol
lisen verenvuodon tyrehdyttämisestä 
painamalla sekä tarvittaessa vahin
goittuneen kehon osan tukemisesta le
p~asentoon. 

Useat tämän tyypin vammoista on 
estettävissä noudattamalla palveluk
sesta annettuja ohjeita. Rukkasten tai 
käsineiden käyttöä ei saisi laiminlyö
dä, marssi- ja liikuntakoulutuksessa 
pitäisi valita oikeat jalkinevarusteet ja 
palauttaa mieleen ko koulutustilan
teesta annetut varomääräykset. 
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Paleltumavammat 

Ihon vaurioista erityisryhmänä ovat 
puolustusvoimissa huomion kohteena 
paleltumavammat. Viime vuosina suo
ritetun valistus~, ehkäisy- ja tutkimus
toiminnan ansiosta onkin 70-luvulla 
vakavien paleltumavammojen määrä 
laskenut minimiin, mutta kokonais
maaran vähentämiseksi tehostettua 
valvontaa tarvitaan edelleen. 

Todetuistakin paleltumista olisi val
taosa vältetty noudattamalla paleltu
mien ehkäisystä annettuja mieskohtai
sia ohjeita. 

Oikea vaatetus, naapurin tarkkailu 
sekä pintaverenkierron ylläpitäminen 

kuuluu kylmissä oloissa toimivan jou
kon perusasioihin. Paleltuman ensi oi
reiden tunnistaminen, lähinnä ihon 
vaaleneminen ja tunnottomuus, on 
tärkeää. 

Ensiavussa pyritään vaurioituneen 
alueen verenkierron varovaiseen elvyt
tämiseen paljaalla kädellä lämmittä
mällä ja painamalla sekä toimitta
maan potilas mahdollisimman pian 
lämpimään tilaan ja tarkastettavaksi. 

Silmä vammat 

Keskussotilassairaala 1 :ssä vuosina 
1973-78 suoritetussa tutkimuksessa 
todettiin puolustusvoimissa sattuvan 

siviilioloja enemmän silmänseudun is
kuvammoja ja luunmurtumia. Palve
luksessa näistä sattui puolet ja suurin 
yksittäinen syy oli puunoksan iskeyty
minen silmään. Räjäytyksien tai am
muntojen yhteydessä syntyi kymmeni
sen prosenttia ko vammoista. Pysyvä 
näön heikkeneminen oli seurauksena 
noin 6 OJo :ssa eli keskimäärin yksi nä
köinvaliditeettiin johtanut tapaturma 
vuodessa. 

Lisäksi varuskuntien poliklinikoilla 
hoidetaan lukuisia lieviä pinta- yms 
vaurioita. 

Edellä mainitun tutkimuksen tekijät 
arvelevat, että neljäsosa vakavammis
ta vammoista olisi vältetty annettuja 
varomääräyksiä noudattamalla (am-

Koulutuksella, annettujen ohjeiden noudattamisella ja henkilökohtaisella harkinnalla ovat lukuisat 
palvelustapaturmat estettävissä. 
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Taulukko: Varusmiesten palveluksessa sattuneiden silmävammojen 
syyt 1973-78 

Vamma 
Isku, törmäys jne 
Lentänyt esine 
Ampuminen 
Räjähdys 
Syövyttävän aineen loiskahdus 

Niiranen M, Tummavuori I: Kes
kussotilassairaala 1 :ssä vuosina 
1973-78 hoidetut varusmiesten silmä-

muntoja suorittavien välinen etäisyys, 
aseen oikea kantotapa, aseen varmis
taminen, suojalasit metallityössä jne). 

Ensiapuna silmävamman sattuessa 
on silmän suojaaminen ja potilaan 
kuljetuksen järjestäminen lääkärin 
tutkimukseen. Syövyttävän materiaa
lin joutuessa silmään on tarpeen väli
tön huuhtelu runsaalla vedellä. 

Yhteenveto 

Edellä on esitetty näkökohtia puolus-
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PEH-viemärikaivoja 
3 päivän toimitusajalla 
KAIVOTARVIKE Ky 
Murrontie 9 
30420 FORSSA 42 
puh . 916-20 770 

47 .4 OJo (näistä puunoksa 24 OJo) 
27 .2 0Jo 
6.4 OJo 
5.2 OJo 
5.2 OJo 

vammat 
Sot Lääk AikakL 1980: 55: 101-106 

tusvoimien palveluksessa sattuneista 
tapaturmista. Ensiavun yleisten peri
aatteiden hallitseminen sekä koulutuk
seen liittyvien erityisongelmien vaati
mien toimenpiteiden tunteminen kuu
luu jokaisen puolustusvoimissa palve
levan perusvaatimuksiin. Tapaturmien 
ehkäisemiseksi on laadittu kattava va
romääräys (vast) säännöstö, jota tar
kastetaan ja pidetään ajan tasalla var
sin tehokkaasti. Niissä annettuja oh
jeita noudattaen ja henkilökohtaista 
harkintaa käyttäen ovat lukuisat pal
velustapaturmat estettävissä. 

Mikkelin Huopatehdas Oy 
Porrassalmenkatu 36 
50100 MIKKELI 10 
Puh. 955-361 294 
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JUPITER PYÖRÄ 
- Jupiter-polkupyörät 

Peogeot-polkupyörät 
- Cibie-valaisimet 

OY PEITEALA 
- Alaska-peitteet 
- retkeilytuotteet 

SUPERLONIT MUOVI 
Superlon-patjat 

- Superlon-teolliset vaahtomuovit 

SUPERLONIT TEKNO 
- Alaska-autokemikaalit 
- Kelo-kyllästysaineet 

SUPERLONIT PAKKAUS 

SOK 

Suomen suurin ja monipuolisin 
paperipussien valmistaja 

URHEILU- JA 
VAPAA-AJANTARVIKETEOLLISUUS 

Everstiluutnantti Anssi V u o r e n m a a 

JALKAVÄKIJOUKKOJEN KOULUTUKSESTA YH:N 
AIKANA SYKSYLLÄ 1939 

Everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa on 
palvellut joukkueenjohtajana Kadetti
koululla vv 1964-66, toimistoupseeri
na Pääesikunnassa vv 1966-69 ja 
suorittanut Sotakorkeakoulun MSL 
31:n vv 1969-71. Tämän jälkeen hän 
on toiminut Sotatieteen laitoksella ja v 
1978 lähtien sotahistorian toimiston 
päällikkönä. A Vuorenmaa on ollut 
kirjoittajana ja toimikunnan jäsenenä 
Talvisodan historia-teosta laadittaes
sa. Hän on ollut v 1972 lähtien Suo
men Sotatieteellisen seuran sihteerinä. 

Päämajan ja ylempien johtoportaiden 
ohjeet koulutuksen järjestelyistä 

YH:n aikana koulutus perustui jou
koille määritettyihin tehtäviin. Karja
lan kannakselle ryhmitettyjen kenttä
armeijan joukkojen tuli toteuttaa teh
tävänsä puolustusluonteisesti nojautu
malla Kannaksen kapeikkoihin ja lin
noituslaitteisiin. Käytännössä tämä tu
li merkitsemään valmiisiin ja raken
nettaviin asemiin tukeutuvaa sitkeää 
puolustustaistelua. Tämä olikin suun
taviivana koulutukselle siihen varatun 
ajan puitteissa. Muilla rintamilla ko
mentajilla oli huomattavasti suurempi 
toimintavapaus myös koulutuksen to
teuttamisen suhteen, sillä maasto ja 
suoritetut tilannearviot edellyttivät 

Laatokan pohjoispuoleisella korpialu
eella aina Jäämerelle asti oma-aloittei
suutta sekä joukoilta että johtajilta. 
Alemmissa johtoportaissa ja niiden 
alaisissa joukoissa nimenomaan taiste
lukoulutuksen laatu riippui siitä, oliko 
joukko rintamassa vai reservissä. 

Kun joukot - muutamaa poikkeus
ta lukuunottamatta - olivat jo 20. lO. 
1939 mennessä keskitetyt toiminta
alueilleen, Päämaja jakoi YH:iin kut
suttujen joukko-osastojen jatkokoulu
tusohjeet. Muutamaa päivää myöhem
min Kannaksen Armeijan Esikunta 
antoi oman koulutuskäskynsä joukoil
leen, jotka puolestaan toimittivat 
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omat versionsa rykmenteilleen ja pa
taljoonilleen. Periaatteessa aina divisi
oona-tasolle asti koulutuskäskyt olivat 
kopioita ylemmän johtoportaan käs
kystä, joskin eri alueilla oli alaspäin 
mentäessä otettu jo huomioon olosuh
teet. Samalla oli myös joitakin vähäi
sempiä yksityiskohtia korjattu tai 
muutettu paremmin olevia oloja vas
taaviksi. 

Ennen talvisodan syttymistä oli jou
koille jaettu joitakin oppaita ja ohjeita 
koulutuksen helpottamiseksi. Ensim
mäisenä jaettiin jo 13. 10. Ohjeet 
panssarintorjunnasta ja sulutuksesta. 
Ohjeet oli laadittu saksalaisten Puo
lan-sotaretkeltä saamien kokemusten 
perusteella. Viikkoa myöhemmin saa
tiin Joukkojen panssarintorjunnan 
opas sekä Ohjeet metsäpuolustukses
ta. Samoihin aikoihin ilmestyivät 
myös Sissioimintaohjeet ja Sissiopas 
sekä Maavoimien ilmatorjuntaopas. 
Ennen sodan alkamista tulivat käyt
töön vielä Jalkaväkitykkijoukkueen 
koulutusopas ja Talvisotaopas. Vii
meksi mainittu tuli joukoille niin myö
häisessä vaiheessa, ettei ohjeen edellyt
tämää jatkokoulutusta ennätetty jou
koissa lainkaan järjestää. 

Aina divisioona-tasolle saakka kou
lutusohjeissa esiintyy lause " ... Va
rustus- ja järjestelytöiden ohella nii
den ja tilanteen sallimassa laajuudessa 
suoritetaan joukkojen suunnitelmallis
ta koulutusta . . . . " Onkin todettava 
jo tässä yhteydessä, että varustus- ja 
linnoittamistyöt vaativat leijonanosan 
käytettävissä olleesta noin viiden vii
kon valmistautumisajasta, sotahan 
syttyi 30. 11 . neuvostojoukkojen ylit
täessä Suomen itärajan maalla, merel
lä ja ilmassa. Seikkahan johtui yksin
kertaisesti siitä, ettei osattu arvioida 
(ei tiedetty) hyökkäyksen alkamisajan
kohtaa, ja toisaalta haluttiin päästä 
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linnoittamisessa mahdollisimman te
hokkaaseen valmiuteen. Luottamus 
linnoittamiseen, nimenomaan linnoi
tettuun puolustusasemaan oli ennen 
talvisotaa meilläkin varsin suuri, liekö 
ajatteluun vaikuttaneet ensimmäisen 
maailmansodan kokemukset puolus
tustaistelun paremmuudesta hyök
käykseen nähden. Ylempi johtokaan 
ei ollut antanut selvää ohjetta ajan ja
kamisesta koulutuksen ja linnoitustöi
den kesken. Yleisesti ottaen jalkaväki
rykmentit saattoivat käyttää neljän
neksen tai kolmanneksen ajastaan 
koulutukseen ja erityisesti taistelukou
lutukseen. 

Miten koulutus toteutettiin 

Jaetuissa koulutusohjeissa muodolli
sen koulutuksen painopiste oli kurin 
kehittämisessä ja ylläpidossa sekä kai
kissa suhteissa ehyiden perusyksiköi
den aikaansaamisessa patajoonan ja 
patteriston puitteissa. Keinoina näh
tiin sotilaallisen järjestyksen ja siistey
den ylläpito majoituspaikoissa, ryh
dikkyyden ja sotilaallisen esiintymisen 
vaatiminen kaikissa tilanteissa, työpal
velun ohessa pidettävät lyhyet, mutta 
tiukat sulkeiset sekä äksiisimäiset jou
kon avomuotojen harjoittelut. Erityi
sesti kurin vaatiminen ja sen ylläpito 
olivat etmij:llla. Tämä johtui kaiketi 
siitä, että hajallaan linnoitustöissä ol
lut ja vaillinaisissa majoitusolosuhteis
sa asunut joukko varsin helposti kurin 
suhteen lipesi johtajan käsistä. Eräissä 
toimintakertomuksissa ilmenee selväs
ti, että niissä yksiköissä, joissa päällys
tö osasi vaatia tiukkaa kuria ja soti
laallista järjestystä, miehistö oli sel
västi tyytyväisemmän näköistä kuin 
muissa yksiköissä. Eräs yksikönpääl
likkö kiteytti huomionsa lauseeseen: 

YH:n aikana joukot käyttivät suuren osan ajasta linnoitustöihin, sillä esimerkiksi Mannerheim-linjal
la ei ollut tarvittavaa määrää pesäkkeitä ja majoituspaikkoja. Talven lähestyessä oli ryhdyttävä kai
vamaan varsinkin majoituskorsuja, sillä eihän kukaan tiennyt, kuinka kauan sodanuhka kestäisi. 
Tähän pakotti myös se seikka, että joukoilta lähes täydellisesti puuttuivat kenttämajoitusvälineet. 
Telttoja riitti vain osalle joukoista. 

"He luottivat itseensä ja taitoonsa se
kä tiesivät että heihin luotetaan". 

Ampumakoulutus oli tietenkin tär
keä koulutuskohde. YH:n aikana kui
tenkin käytettiin patruunoita aivan 
minimaalinen määrä. Tietenkin tuh
laavaisuus oli pahasta, mutta kun to
detaan talvisodan aikana ammutun 
vain vajaa puolet varastoissa olleista 
kiväärinpatruunoista, niin tuntuu siltä 
kuin kyseessä olisi ollut eräänlainen 
hätävarjeluksen liioittelu. Jalkaväki
rykmentti 11 ilmoitti 20. 11., ettei pat
ruunoita ollut lainkaan antaa konepis
tooliammuntoihin ja ettei pikakivääri
ammuntoihin varattu patruunamäärä 
riittänyt edes aseen toimintavarmuu-

den toteamiseen, saati sitten miesten 
perehdyttämiseen aseeseen. Sama puu
te koski myös ammuntoja konekivää
reillä. Kertomuksista voidaan kuiten
kin päätellä, että jalkaväkimiesten ki
väärit saatiin tarkkuutetuiksi ja ampu
matulokset suurin piirtein tyydyttävik
si. Eräiden yksiköiden kertomuksista 
ja sotapäiväkirjoista tosin paistaa läpi, 
että vähäisen patruunakiintiön takia 
joidenkin yksiköiden valioampujat 
tarkkuuttivat koko yksikön kiväärit. 
Patruunoiden puutteessa ja ajan sal
liessa aseilla suoritettiin tähtäysharjoi
tuksia eri etäisyydellä olleisiin maalei
hin. Kun tällaiset harjoitukset suori
tettiin yleensä tulevissa taisteluasemis-
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sa, ne tietenkin sitten sodan aikana 
helpottivat osaltaan aseenkäyttöval
miutta. 

Kaikesta huolimatta YH:n aikana 
koulutuksen painopiste oli taistelu
koulutuksessa, tai ainakin sen piti ol
la. Annettujen ohjeiden mukaan tais
teluharjoituksia oli pidettävä vahviste
tun komppanian sekä erityisesti patal
joonan ja patteriston puitteissa. Myös 
jalkaväkirykmentin harjoitukset kuu
luivat ohjelmaan. 

Joukon siirtymis- ja ryhmittymisky
kyä koulutettiin useassa tapauksessa 
linnoitustyömaalle suoritettavan mars
sin yhteydessä. Varsinaista marssikou
lutusta ei juurikaan järjestetty, ellei 
sellaisena pidetä 8. Divisioonan mar
raskuun · alussa suorittamaa pimeä
marssia, jolloin divisioona siirtyi re
servistä pääasemaan. 

Taistelukoulutukseen käytetty aika 
riippui siis paljolti joukon linnoitus
tehtävästä. Saattoi käydä, että ryk
mentti A kykeni kouluttamaan tehok
kaasti tavanomaista tukikohta- ja var
tiopalvelua sekä puoiustustaistelua, 
jopa hyökkäystäkin, jolloin erityisenä 
koulutuskohteena oli esimerkiksi vas
taisku asemaan murtautuneen viholli
sen lyömiseksi sekä puolustukseen 
asettuminen. Suuremman ja vaikeam
man linnoitustehtävän saanut ryk
mentti B ei taas kyennyt suoriutumaan 
koulutustehtävästä linnoitustöiden ta
kia. Näin syntyneeseen koulutustason 
epätasaisuuteen eri joukkojen kesken 
vaikutti myös se, että joukkueenjohta
jina ja komppanianpäälliköinä olleet 
reserviupseerit eivät kaikki olleet saa
neet kouluttajakoulutusta esimerkiksi 
suojeluskunnissa. He olivat ensi sijas
sa sodan ajan johtajia ja päälliköitä ei
vätkä rauhan ajan kouluttajia. Esi
merkkinä rykmentin koulutustason 
kehittymisestä esitettäköön JR 31 :n ja 
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JR 32:n ilmoitukset 11.DE:lle: 
21. 11. 1939 ilmoitetaan, että "puo

lustustaito on suunnilleen sillä tasolla 
kuin mitä yleensä on näitten Goukko
jen) saapuessa kertausharjoituksiin. 
Taito on tasaisesti noussut vaikkakaan 
varsinaiseen taistelukoulutukseen ei 
ole kiireellisten varustustöiden takia 
ehditty paljoakaan huomiota kiinnit
tää. Manööverikyvyn tilaa ei edellä 
esitettyjen syitten perusteella ole ennä
tetty kokeilemaan, joten siitä ei ole 
omakohtaista käsitystä. Kouluttaja
aliupseereita (kanta-au) puuttuu. Ne 
harvat jotka rykmentillä ovat, toimi
vat kompp. vääpeleinä. Divisioonan 
antamat koulutusohjeet välitetty edel
leen pataljoonille puhuttelujen muo
dossa. Anon, että ensi viikon aikana 
suoritettaisiin valokuvauslento Div:n 
määräämillä rykmentin puolustusloh
koilla Kopralassa ja Muolaan kannak
sella, joka samalla olisi valvontalento. 
Lentojen tuloksista anon aikanaan tie
don." (Allekirjoitus rykmentin ko
mentaja, everstiluutnantti L Leander 
ja rykmentin adjutantti). 

25. 11. 1939 rykmentti ilmoittaa, et
tä "Kuluneen viikon aikana ei varsi
naista taistelukoulutusta ole suoritet
tu. Erikoiseksi huoltopäiväksi oli mää
rätty 20. 11. jona päivänä pidettiin 
huoltotoimien ohella oppitunteja 
RL:sta, AL:sta sekä SJS:stä samoin 
kuin suljetun koulutuksen kertaushar
joituksia. Erikoismiehille kuten viesti, 
Kss., lääk. y.m. on säännöllisesti pi
detty iltapäivisin koulutustilaisuuksia. 
Syynä siihen, ettei taistelukoulutusti
laisuuksia ole pidetty esiintuon seuraa
vaa: a) Kiireellisten valmistumaisillaan 
olleitten varustustöitten valmistami
nen luovutuskuntoon. b) Siirrosta ai
heutuvien asioitten kuten puolustus
asemien, majoitusten y.m. järjestely 
yhdessä 1. Prik. kera. Varsinaista kou-

Vaikkakin linnoitustyöt lohkaisivatkin ison osan ajasta, ehdittiin myös harjoitella tositoimia varten. 
Varsinkin upseerit tutustuivat työn ohessa maastoon ja linnoitteisiin omalla lohkollaan, joten sodan 
alkaessa maasto oli tuttu. YH:n aikana johtajat, päälliköt ja komentajat laativat valmiiksi torjunta
suunnitelmat vihollisen hyökkäyksen varalta. Toisaalta sitoutuminen ennalta määritettyyn ja raken
nettuun linjaan johti taktiikassa jäykkään puolustukseen, joka sitoi johtajan kädet. 

lutusohjelmaa ei ole tulevaksi viikoksi 
kiinnilyöty lukuunottamatta uusien 
puolustusasemien miehitysharjoituk
sia, jotka määrätty suoritettavaksi heti 
siirtymisen jälkeen. Pääpaino tälläkin 
viikolla on asetettu puolustusasemien 
varustamistöihin.'' (Allekirjoitukset 
samat). 

29. 11. 1939 ilmoitus divisioonan 
esikunnalle kuullostaa seuraavalta: 
" Asemien miehitysharjoituksilla pääs
ty tyydyttävään taitoon puolustustais
telussa ja jatkuvalla harjoittelulla edis
tetään sitä. Joukon liikkuvaisuus on 
tyydyttävä, mutta rekiä ja suksia tarvi
taan heti lähiaikoina. Mitään suurem
pia puutteellisuuksia ei esiinny lu-

kuunottamatta majoitusvälineitä ja 
saappaita . . . Yksiköt valmistelevat 
asemia ja harjoittelevat puolustustais
telua. Reservissä oleva osasto harjoit
telee ryhmittyneenä etenemistä, ryh
mittymistä hyökkäykseen ja hyök
käyksen suorittamista". (Allekirjoi
tukset samat). 

JR 32 ilmoittaa 25. 11. 1939: 
"I P suoritti 23. 11. lohkollaan puol. 

aseman miehittämisen pimeässä. 24. 
11. käsitti II P:n harjoitus harjoittelu
maista toimintaa tukikohdittain. 111 
P:lla oli 23. 11. harjoituksena puol. 
asemansa miehittäminen ja toiminta 
siinä kahden joukkueen kuvatessa 
maalitoimintaa. Harjoituksen tulokse-
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na oli mm. se, että todettiin etumaas
ton tehokkaan tähystämisen vaativan 
vielä huomattavia puu- ja pensaskas
villisuuden raivauksia . . . Kuten I 
P:lla on myös III P:lla ollut tukikoh
tiensa harjoittelumaista toimintaa ... 
Suunniteltujen tarkka-ampujien am
muntoja puol.asemistaan ei pidetty, 
koska niihin edeltävästi liittyviä 
kouluammuntoja varten ei rykm. vielä 
ole saanut maalitauluja ... Edellä se
lostettuihin harjoituksiin liittyen ovat 
sekä I että II P suorittaneet ryhmitty
neen pataljoonan etenemisen metsä
maastossa, I P saman myös pimeässä. 
Varsinaista hyökkäyskoulutusta on ol
lut vain II P:ssa, tapahtuen se komp
panian puitteissa ... Maanantai käy
tetään uuden majoituspaikan järjeste
lyyn sekä lepoon. Tiistaina jatketaan 
majoituspaikan järjestelyä ja suorite
taan varushuoltoa ja ip:llä on rykm:n 
majoitustarkastus. Keskiviikkona ovat 
II ja III P tietöissä, I P suorittaa 
komppanioittain tapahtuvaa hyök
käyskoulutusta. Seuraavat kaksi päi
vää käytetään patl:ssa hyökkäyskou
lutukseen tai div:sta annettavien käs
kyjen edellyttämiin k. varustustöihin. 
Lauantai ap:llä jatketaan koulutusta, 
ip:llä suoritetaan huoltotehtäviä ... " 
(allekirjoitus JR 32:n komentaja 
everstiluutnantti Aarne Kiira ja ryk
mentin adjutantti). 

Taistelukoulutus YH:n aikana oli 
periaatteessa kaikissa jalkaväkiryk
menteissä ja -pataljoonissa samanlais
ta ja se toteutettiin saman kaavan mu
kaan. Se, että koulutus oli eritasoista, 
johtui ensi sijassa siitä, että koulutus
aikaa oli eri rykmenteillä eri tavalla 
käytettävissä ja siitä, että kouluttajien 
koulutustaso ei nimenomaan alimmal
la tasolla aina riittänyt. 
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Jalkaväen erikoiskoulutuksesta 

Jalkaväen erikoiskoulutuksen osalta 
kiinnitetään tässä yhteydessä huomi
ota vain sissitoimintaan ja panssarin
torjuntaan. Suurin sissitoimintaan 
meillä koulutettu joukko oli komppa
nia. Sodan alettua perustettiin myös 
joitakin sissipataljoonia, mutta niiden 
koulutus tapahtui sodan aikana. Sissi
toiminnan ja myös -koulutuksen pai
nopiste oli Laatokan Karjalan ja poh
joisen rintaman korpialueilla, missä 
olosuhteet ja maasto olivat sissitoi
minnalle otolliset. Karjalan kannak
sella sissikoulutus jäi varsin vähäisek
si, vaikkakin esimerkiksi 5.DE kehotti 
rykmenttejään kouluttamaan sissitoi
mintaan soveltuvia upseereita ja ali
upseereita. Pohjoisella rintamalla 
koulutuskohteina olivat ensi sijassa 
hiihtotaito, ryhmittyneenä eteneminen 
joukkueen ja ryhmän puitteissa, sulut
taminen ja ylläkön järjestäminen tien 
varteen. Taistelutaitojen lisäksi sissien 
oli opeteltava elannon hankkimista 
korvesta. 

Panssarintorjuntayksiköt olivat pe
riaatteessa joukkueen vahvuisia, jos
kin oli organisoitu myös pari pst
komppaniaa. Joukkueiden muodosta
mista vaikeutti aikaisemman koulu
tuksen lähes täydellinen puuttuminen, 
sillä 1930-luvulla meillä ei kyetty teke
mään ratkaisua pst:n kokonaisjärjes
telyistä asehankintoineen. Ratkaisut 
tehtiin liian myöhään. Näin ollen Hä
meenlinnassa olleeseen Panssarintor
juntatykkikoulutuskeskukseen valit
tiin lähinnä tykkimiehiä koulutettavik
si pst-miehiksi. 

Pst-koulutus alkoi yleensä tutustu
misella aseeseen. Erityisenä koulutus
kohteena oli lukon purkaminen ja ko
koaminen. Sen jälkeen seurasivat 
muut koulutuskohteet, kuten aseman 

Kun koulutusaikaa ei aina tahtonut riittää, jotkut joukot käyttivät siirtymistä koulutukseen. Marssit 
tapahtuivat lähinnä komppanian ja joukkueen puitteissa sotamarssiryhmityksessä, joten ainakin täs
sä suhteessa joukkojen valmius kasvoi. 

rakentaminen, asemaanajo ja naami
ointi, tulitoiminta ja vihollisen tulitoi
minnan välttäminen. Vain joitakin ko
vapanosammuntoja voitiin suorittaa 
aseeseen tarkemmin perehtymiseksi. 
Kokonaisuudessaan koulutus Hä
meenlinnassa kesti keskimäärin yh
deksän päivää, jonka jälkeen joukkue 
määrättiin rintamalle. Siellä koulutus 
jatkui siinä paikassa, missä ajatellut 
taisteluasemat sijaitsivat. Joukkueen 
päällystö ja alipäällystö tutustuivat pe
rusteellisesti paikalliseen maastoon ja 
tiestöön. Koulutuksen ohessa ja siihen 
liittyen pst-joukkueet rakensivat ja Iin-

noittivat aseilleen taistelu- ja vaihto
asemia teitten ja urien suuntiin. On 
kuitenkin todettava, että vain osa pst
joukkueista ehti perusteellisesti pereh
tyä aseeseen ja maastoon, sillä jouk
kueita perustettiin sitä mukaa kuin 
aseita saatiin. 

Myös kiväärijalkaväelle annettiin 
panssarintorjuntakoulutusta. Periaat
teessa jokaisesta kiväärijoukkueesta 
4-5 miestä koulutettiin käyttämään 
kasapanoksia ja polttopulloja. Tästä 
koulutuksesta on todettava, että mo
nin paikoin se esti nk "panssarinkau
hun" syntymisen joukoissa, kun ne 
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kohtasivat ensimma1sen kerran vihol
Iisvaunun taistelussa. 

Yhteistoiminnasta jalkaväen ja kenttä
tykistön kesken 

Sekä jalkaväki että kenttätykistö var
sin hyvin ymmärsivät yhteistoiminnan 
merkityksen. Yhteiset harjoitukset jäi
vät kuitenkin vähäisiksi. Eräillä loh
koilla, mm 11.D:n alueella Kopralassa 
JR 32 ja KTR 11 :n patteristot kykeni
vät pitämään kolme yhteistä puolus
tusharjoitusta. Sen sijaan yhteisistä 
hyökkäysharjoituksista ei asiapape
reissa juuri tapaa merkintöjä. 

Lopuksi 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että 
olosuhteet ratkaisivat koulutukseen ja 
linnoitus- ym työhön käytetyn ajan 
keskinäisen suhteen. Itse koulutus, va
javaisuudestaan ja melkein yksipuoli
sesta puolustuksellisuudestaan huoli
matta, näytti sitten sodan aikana osu
neen oikeaan varsinkin siinä suhtees
sa, että puolustustaistelun sitkeyteen 
ja menetetyn aseman tai sen osan ta
kaisinvaltaamiseen osattiin kiinnittää 
huomiota. Joustavuus sodan alkuvai
heessa, kun ainoana linnoitettuna lin
jana oli pääasema eli Mannerheim-lin
ja, olisi saattanut hyvinkin johtaa ka
tastrofiin. Kun torjunta pääasemassa 
joulukuussa 1939 onnistui, jäi aikaa 
taaempien asemien ainakin auttavaan 
linnoittamiseen. Samoin valmistau
duttiin koulutuksessa taisteluun met
sässä ja pimeällä, ja näiden olosuhtei-
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den hyväksikäyttöä korostettiin. Se
hän osoitti näkyvällä tavalla oikeaan 
osuvuutensa taisteluissa pitkän itära
jan korpiolosuhteissa. 
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Vaativa suurkuluttaja. tilaa oikeat pesu- ja puh
llstusaineet Henkelistä. 

Keskitä hankintasi, niin saat hyödyksesi Hen
kelin tuotekohtaisen tietämyksen sekä huomatta
vat paljousalennukset. 

Henkelin myyntiohjelma kattaa kaikenlaisen 
puhdistuksen . 

Henkel®u 
Hygieniaa suurtalouksille 

laitoksille ja liikkeille ~ 

Henkel-laatua 

pyykinpesuaineet 
astianpesuaineet 

yleispuhdistusaineet 
lattianhoitoaineet 

siivousvälineet 

Suomen Henkel 
Suurtalousosasto 

Lyhtytie 3, 00750 Helsinki 75 
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Sen pitää olla hyvä! 
sanoo ~@~&[L 
patasekoittimesta. 

Kopal patasekoitin tarjoaa: 
- portaattoman nopeudensäädön 
- pyörimissuunnan voi vaihtaa 
- sekoitin ei roiski, säädettävä lähtö-

nopeus 
- pataa voidaan käyttää asennuksen 

jälkeen myös ilman sekoltlnta 
- padan pohjaan ei jää vaikeasti 

puhdistettavia koloja 
- ruuan valmistus on miellyttävämpää 

ja nopeampaa 

Ja se on. Kopal patasekoitin asen
netaan mihin hyvänsä pataan. 
Uuteen sekä vanhaan, koosta, muo· 
dosta tai valmistajasta riippumatta. 
Mittatilaustyönä. Takuulla. 

30 v. kokemuksella 

kapal 
Myynti: 
Kirkonkyläntie 137 00740 Helsinki 74 
Puh. 90-354 100, telex 122149 

l•:verstiluutoaotti Purmo Saarikoski 

ASUTUSKESKUSTAISTELUT EUROOPAN 
SOTANÄYTTÄMÖLLÄ II MS:SSA JA 
NIISTÄ TEHTÄVÄT JOHTOPÄÄTÖKSET 

IM P Saarikoski on suorittanut Suo
men Sotakorkeakoulun v 1967-69 ja 
Ranskan Sotakorkeakoulun v 1972-
74. Hän on toiminut YKSP 27:n ko
mentajana Kyproksella v 1977 ja pa
laljoonankomentajana ja esikunta
päällikkönä Karjalan Prikaatissa v 
1978-81. Vuodesta 1981 lähtien evl P 
Saarikoski on ollut Helsingin Sotilas
piirin esikuntapäällikkönä. 

Taistelu asutuskeskuksissa on näytel
lyt huomattavaa osaa kaikkina aikoi
na sotilaallisissa operaatioissa. 

Asutuskeskusten merkitys on yhä 
vain korostunut kuluvalla vuosisadalla 
ja aivan viime aikoina. Ensimmäisessä 
maailmansodassa rintamalinja tukeu
tui lukuisiin kyliin ja pikkukaupunkei
hin, jotka muodostuivat linnoituksiksi 
ja vastarintakeskuksiksi. Espanjan si
sällissodassa tasavaltalaiset ja Francon 
joukot taistelivat katkerasti lukuisten 
asutuskeskusten hallussapidosta, jois
ta tärkeimpinä mainittakoon Madrid, 
Toledo ja Alcazar. 

Toisen maailmansodan aikana, al
kaen vuoden 1939 Danzigista ja Var
sovasta, Stalingradin kautta Berliinin 
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valtaukseen 1945 kaikkien sotaa käy
neiden armeijoiden taistelujen tie on 
täynnä lukemattomien asutuskeskus
ten nimiä. Saksalaisten sotahistorioit
sijoiden tekemien tutkimusten mu
kaan yli 40 OJo kaikista taisteluista käy
tiin asutuskeskuksissa. 

Nykyisen neuvostodoktriinin mu
kaan nykyaikainen sodankäynti Eu
roopassa olisi väistämättä suurelta 
osalta taistelua asutuskeskuksissa. 

Taistelu asutuskeskuksissa on siis 
historiallinen tosiasia ja on täysi syy 
olettaa, että tätä vauhtia jatkuvan 
kaupungistumisen myötä asutuskes
kusten merkitys operaatiossa tulee yhä 
lisääntymään. 

Asutuskeskustaistelun tutkimisen ja 
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sen harjoittelemisen tulisi siis olla var
sin näkyvästi esillä meidän koulutuk
sessamme. Nimenomaan Helsingin 
Sotilaspiirin ja miksei muidenkin suu
remmissa kaupungeissa sijaitsevien so
tilaspiirien tehtävänä tulee olla asutus
keskustaistelua koskevien doktriinien 
ja taktiikan jatkuva seuraaminen. 

Tosiasia on kuitenkin se, että vaikka 
meillä on olemassa riittävästi kon
kreettisia esimerkkejä asutuskeskus
taisteluista, niin todelliset tutkimukset 
asiasta ovat varsin vähäiset. Näin on 
meillä, mikä on aika luonnollista, sillä 
taistelut Viipurissa, Käkisalmessa ja 
Sortavalassa olivat varsin lyhytaikai
sia. Viipurin valtausoperaatiossa tais
telut itse kaupungissa rajoittuivat kau
pungin "puhdistamiseen" koska neu
vostojoukot pääsivät "livahtamaan" 
ulos kaupungista jouduttuaan saar
roksiin. Sotakorkeakoulussa on kyllä 
tehty joitakin ansiokkaita diplomitöi
tä. Ne ovat käsitelleet prikaatimme so
veltuvuutta asutuskeskustaisteluun, 
tulen käyttöä ja sissitoimintaa asutus
keskuksessa. Tuoreimmat tutkimukset 
ovat kapteeni P Pyötsiän ja kapteeni 
A Levän diplomityöt. 

Mutta muuallakin tutkimus 
on jäänyt varsin vähäiseksi. Yleensä 
ohjesäännöissä taistelu asutuskes
kuksissa katsotaan edelleen eri
koistapaukseksi, jolle ei ole uhrattu 
kovinkaan runsaasti sivumäärää. Mei
dänkin doktriinimme perustuu taiste
luun meille edullisessa maastossa, lä
hinnä metsä- ja kapeikkomaastossa, 
missä vihollinen ei voi käyttää hyväk
seen liikkuvuuttaan ja panssarikalus
toaan. Kaikki se, mitä asutuskeskus
taistelusta on kirjoitettu eri puolilla 
maailmaa, keskittyy pikemminkin 
taisteluissa esiintyneen sankaruu
den, taistelun vaatimien uhrausten 
tai taistelujen poliittisen tai strategisen 
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merkityksen kuvaamiseen kuin itse 
taisteluista tehtäviin johtopäätöksiin 
ja opetuksiin. Tämä on tavallaan ym
märrettävää, sillä asutuskeskustaiste
lun taktiikka on vaikeaa, ja koko on
gelmakenttä on tavallaan kiusallinen, 
kun siihen aina liittyy myös kysymys 
siviiliväestön kohtalosta, joka ei ole 
helposti ratkaistavissa. Kuvaavaa on, 
että niin tehokas ja hyvin koulutettu 
armeija kuin Israelin puolustusvoimat 
on, se katsoi mm sotilaallisista syistä 
paremmaksi kypsyttää Beirutin tilan
teen muin kuin sotilaallisin keinoin, 
koska Israelin armeijan koulutus ei il
meisesti olisi hyvin soveltunut asutus
keskustaisteluun ja tappiot olisivat tul
leet kohtuuttomiksi. 

Asutuskeskustaistelun tutkiminen 
sotilaalliselta kannalta on varsin vai
kea tehtävä. On oikeastaan olemassa 
vain kaksi mahdollisuutta. 

Voidaan tutkia jotain erityistapaus
ta ja koettaa vetää siitä tietty määrä 
yleispäteviä johtopäätöksiä. Tällöin 
on tutkittava sellaista yksityistapaus
ta, joka on niin edustava kuin suinkin 
mahdollista. Tällaisia edustavia ta
pauksia toisen maailmansodan ajalta 
ovat ainakin Stalingrad ja Berliini tai 
taistelut Ruhrin alueen kaupungeissa. 
Toinen mahdollisuus on tutkia suurta 
määrää asutuskeskustaisteluja ja yrit
tää niiden perusteella löytää tiettyjä 
yleispäteviä lainalaisuuksia. Näin on 
tehnyt ranskalainen everstiluutnantti 
A Cousine. Hän on tutkinut 147 asu
tuskeskustaistelua II MS:sta. 

Tässä esitetään eräitä keskeisiä tu
loksia lähinnä Cousinen tutkimukses
ta. 

1 Miksi ensinnäkin taistellaan 
asutuskeskuksissa? 

Toisen maailmansodan kokemusten 

1• 1 usteella voidaan nähdä ainakin kol
me syytä, miksi taistelut keskittyivät 
1rntuskeskuksiin. Ensinnäkin asutus
~ i:skuksella oli tietty symboliarvo niin 
hyökkääjälle kuin puolustajallekin. 
1 tlmä symboliarvo saattoi olla poliitti-
11cn, kulttuuriin liittyvä, uskonnolli-
11cn, psykologinen jne. Moskova, Pa-
1 lisi ja Berliini olivat selvästi sotaakäy-

tcn poliittisia keskuksia. Stalingrad 
oli Stalinin kaupunki, jonka menettä
minen olisi ollut NL:lle korvaamaton 
vastoinkäyminen. Leningradilla oli sa
mantapainen symboliarvo. Meillä Vii-
1mrilla oli aivan erilainen symboliarvo 
kuin Käkisalmella ja Sortavalalla. 
Marsalkan ohje edellytti, että Käkisal
mesta ja Sortavalasta voidaan luopua 
suuremmitta taisteluitta, mutta Viipu
rista, Karjalan vapauden symbolista, 
Ja Kannaksen lukosta on taisteltava. 
20.Pr:n komentaja sai raskaasti kokea 
henkilökohtaisesti, mitä Viipurin me
nettäminen merkitsi. Tällainen symbo
liarvo voi olla pysyvä, mutta se voi 
syntyä myös itse taistelun aikana. 
Näin esimerkiksi Monte Cassinon tais
telusta tuli arvovaltakysymys molem
mille taisteleville osapuolille. 

Toiseksi asutuskeskuksella voi olla 
sotaa käyville suuri taloudellinen mer
kitys tai se on joukkojen huollon kan
nalta välttämätön. 

Teollisuuskeskusten valtaamisella ja 
vastustajan varastojen ja varikkojen 
valtaamisella voi olla välitön vaikutus 
sotatoimien jatkumiselle. Näin esim 
Liegen polttoainevarastojen valtaami
nen oli elintärkeää marsalkka Modelin 
hyökkäyksen onnistumiselle Arden
neilla 1944. 

Ruhrin alueen teollisuuskeskusten 
valtauksella oli ratkaiseva merkitys 
Saksan sotateollisuuden murskaami
sessa. 

Suuri osa asutuskeskuksista on syn-

tynyt ja kehittynyt sataman tai liiken
neristeyksen alueelle tai niHlä on sellai
nen maantieteellinen sijainti, että niitä 
ei voida kiertää. 

Kolmanneksi asutuskeskuksia käy
tetään hyväksi nimenomaan, koska 
puolustus voidaan tukea niihin. Tässä 
yhteydessä on syytä todeta, että kan
sainvälisen oikeuden mukaan "olisi 
vältettävä sijoittamasta pysyvästi soti
laallisia muodostelmia, sotatarvikkei
ta ja liikkuvia sotilaallisia laitteita 
kaupunkeihin ym tiheään asutuille 
seuduille". Saksalaiset käyttivät me
nestyksellä taktiikkaa, joka nimeno
maan tukeutui pikkukylien ja kaupun
kien siilipuolustukseen. 

Saksalaisten hyökkäysvaiheessa 
vuonna 1941, jolloin taisteluille lei
maa-antavana piirteenä oli suuri hyök
käysnopeus, muodostuivat asutuskes
kukset useassa tapauksessa alueiksi, 
joissa hyökkäysnopeus laski jyrkästi. 
Hyökkäyksen jatkamiselle tärkeiden 
asutuskeskusten valtaamiseksi joudut
tiin keskittämään runsaasti joukkoja 
ja tulta. Lisäksi salamasodan taktiikka 
osoittautui näissä olosuhteissa vähem
män käyttökelpoiseksi ja jouduttiin 
turvautumaan jalkaväen suorittamiin 
hitaisiin ja suuria tappioita vaatinei
siin asutuskeskustaisteluihin. Esimerk
kinä tällaisista sodan alkuvaiheen asu
tuskeskustaisteluista voidaan mainita 
Brestin ja Libaun taistelut, jotka mo
lemmat kestivät noin viikon. 

Kun saksalaisten rintama repesi 
Smolenskin pohjoispuolella vuoden 
1942 tammikuussa, tapahtui taistelu
jen vakauttaminen voimakkaasti asu
tuskeskuksiin nojaten. Hitler oli käs
kyssään 3. l. 1942 todennut: "On pu
reuduttava jokaiseen asutuskeskuk
seen, ei saa vetäytyä askeltakaan, on 
puolustauduttava viimeiseen panok
seen, viimeiseen kranaattiin - se on 
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tämän hetken vaatimus." Tämän tais
telutavan tuloksena joutui muiden 
muassa 15 000 asukkaan Holmin kau
punki saarroksiin. Kaupunkia puolusti 
noin 5 000 miestä, jotka muodostivat 
hyvin kirjavan joukon useista eri jouk
koyksiköistä ja aselajeista. Vastusta
jalla oli käytössään kolmen divisioo
nan voimat, joilla se yritti vallata kau
punkia. Kaupungin puolustus piti kui
tenkin 3 llz kuukautta, jolloin saksa
laisten onnistunut vastahyökkäys pa
lautti siihen maayhteyden. 

Sodan pitkittyessä ja aloitteen siir
ryttyä venäläisille pyrkivät saksalaiset 
tietoisesti muodostamaan useista asu
tuskeskuksista "Fester Platzeja", lu
jasti hallussa pidettäviä alueita. Niiden 
tuli estää vihollista saamasta haltuun
sa jotakin operatiivisesti tärkeää aluet
ta ja sitoa mahdollisimman runsaasti 
vastustajan joukkoja antamalla saar
taa itsensä. "Fester Platzeja" muo
dostamalla pyrittiin luomaan edelly
tyksiä menestyksellisille vastatoimen
piteille. Taistelu "Fester Platzissa" 
päättyi kuitenkin yleensä joko sitä 
puolustaneen joukon tuhoon, antau-

Taulu 1 

tumiseen tai raskain tappioin suoritet
tuun ulosmurtautumiseen. Tämä joh
tui siitä, ettei yleensä ehditty luoda 
riittäviä huollollisia edellytyksiä pitkä
aikaiselle taistelulle ja etteivät saksa
laisten voimat riittäneet yrityksistä 
huolimatta palauttamaan näihin yh
teyttä. Tällaisina lujasti puolustettuina 
asutuskeskuksina voidaan mainita Ve
likije Luki, Königsberg ja Tarnopol. 
Puolustus Velikije Lukissa piti noin 
kaksi kuukautta, Königsbergissä noin 
kaksi ja puoli kuukautta ja Tarnopo
lissa noin kolme viikkoa. Voimasuh
teet olivat elävän voiman osalta 1: 10, 
1 :7 ja 1 :6 edellä mainitussa järjestyk
sessä hyökkääjän eduksi. 

Mutta syyt, miksi asutuskeskuksissa 
taistellaan, ovat usein erilaisia eri osa
puolilla. Sama asutuskeskus ei siis 
välttämättä tarjoa samanlaisia etuja 
kummallekin osapuolelle. 

Oheisesta taulusta 1 käy ilmi, että 
asutuskeskuksen sijainnilla oli merki
tystä Liittoutuneille yli kaksi kertaa 
useammassa tapauksessa kuin Akseli
valloille. Tällaisia sijainniltaan tärkei
tä asutuskeskuksia olivat mm Rhone-

Asutuskeskusten merkity~ eri liittouneille II Ms:ssa (147 tapausta) 

Asutuskeskuksen Määrä/ Määrä/ 
merkitys Liittoutuneet Akseli vallat 

Symboliarvo 5 3 
Taloudellinen tai 
huollollinen merkitys 12 10 
Sijainnin merkitys 85 38 
Puolustuksellinen merkitys 45 96 

Yhteensä 147 asutuskeskusta 147 asutuskeskusta 
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Joen varrella olevat asutuskeskukset, 
Jotssa samalla olivat ainoat, ja Liittou
runeille välttämättömät ylikulkupai
~ ,1. Saksalaisten käyttämä siilipuolus-
1 ustaktiikka käy selvästi ilmi, kun tar
~ ostellaan saraketta "puolustukselli
nen merkitys". Akselivalloille puolus-
1 uksellisesti tärkeitä asutuskeskuksia 
,,11 yli kaksinkertainen määrä Liittou-
1 uneisiin verrattuna. 

Keskeisiä johtopäätöksiä tutkituista 
usutuskeskustaisteluista 

Kun tarkastellaan asutuskeskustaiste
lun periaatteita, voidaan todeta, että 
käytetty taktiikka vaihtelee käydyn 
taistelun ajankohdan, eri osapuolten 
>rganisaation, käytettyjen ohjesääntö
Jen ja ennen kaikkea asutuskeskuksen 
valtaukseen tai puolustukseen käytet
tävissä olevien välineiden mukaan. 

Taulu 2 

Tutkittujen 147 asutuskeskustaistelun 
perusteella voidaan kuitenkin tehdä 
eräitä yleispäteviä havaintoja. 
Ensin on tarkasteltu väestön suhtautu
mista taisteluun asutuskeskuksessa, 
joka on esitetty taulussa 2. Voidaan 
havaita, että pikkukylissä väestö joko 
vapaaehtoisesti tai pakotettuna jättää 
asutuskeskuksen - on fyysisesti pois
sa. Tämä on aika luonnollista, koska 
kylien asukkaat ovat tottuneet siirty
mään pois kylästään, ja heidät on 
myös helppo evakuoida nopeasti pie
nen lukumääränsä vuoksi. Sen sijaan 
suuremmissa asutuskeskuksissa on 
poikkeuksellista, että väestö jättää 
asutuskeskuksen tai evakuoidaan. 

Jääkö paikalla oleva väestö sitten 
passiiviseksi taistelujen aikana? 

Taulusta 2 voidaan edelleen havaita, 
että hieman vähemmässä kuin yhdessä 
tapauksessa kolmesta väestö jää pas
siiviseksi, kätkeytyneenä kellareihin ja 

Väestön suhtautuminen asutuskeskustaisteluun (147 tapausta) 

Asutuskeskus-
Väestön suhtautuminen 

tyyppi N Väestö Passiivi- Viha- Osallis- Ei 
poissa vinen mielin en tuva tietoa 

Kylä 47 40 5 - 1 1 
Pikkukaupunki 45 4 20 2 17 2 
Suuri 
asutuskeskus 40 - 14 - 26 
Kaupunkimainen 
alue 15 - 2 1 12 

Yhteensä 147 44 41 3 56 3 

'1/o 31 OJo 29 OJo 2,5 OJo 35 OJo 2-5 OJo 

66 OJo tapauksista väestö on paikalla 
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asutuksen raunioihin. Mutta on huo
mattava, että silloin, kun väestö on 
paikallaan, se voi muodostaa taistelu
joukoille vakavan rasitteen, sillä se pi
tää huoltaa, ruokkia ja se tarvitsee 
monenlaista apua. Vaikka väestö jäisi 
passiiviseksikin, se voi huomattavasti 
haitata esim puolustajan toimenpitei
tä. Näin kävi Berliinissä, missä väestö 
ryösti puolustajan elintarvikevarastot. 

Kolmessa tapauksessa 147:stä väes
tö yritti estää asutuskeskuksen joutu
misen taistelukentäksi ja näin suhtau
tui siis vihamielisesti taisteleviin jouk
koihin. 

Enemmän kuin kolmasosassa ta
pauksista väestö osallistui osittain tai 
kokonaisuudessaan taistelujoukkojen 
tukemiseen. Tämä väestön osallistu
minen näyttää tutkitun aineiston mu
kaan olevan sitä aktiivisempaa mitä 
suuremmasta asutuskeskuksesta on 

Taulu 3 

kysymys. Meillä tuskin voidaan ajatel
la, että väestö vastustaisi omien jouk
kojen toimintaa. 

Toiseksi voidaan tarkastella asutus
keskuksen kuntoa ja tilaa taistelujen 
aikana ja niiden jälkeen. Taulusta 3 
voidaan havaita, että vaikka asutus
keskukset tietenkin voidaan hävittää 
ennen taisteluja, näin kuitenkaan ei 
yleensä tapahdu. Asutuskeskusten 
puolustukseen valmistauduttaessa 
puolustaja tietenkin jossain määrin 
muokkaa uudelleen asutuskeskusta 
puolustukseen paremmin sopivaksi ra
kentamalla barrikaadeja, taisteluhau
toja, panssariesteitä, sulutteita jne. 
Asutuskeskuksen "fysionomia" siis 
melko tavalla muuttuu. Mutta taiste
lujen jälkeen se on 70 % :ssa tapauksis
ta tuhottu. On myös selvää, että mitä 
pienempi asutuskeskus on, sitä var
memmin se tuhoutuu taisteluissa. Pie-

Asutuskeskusten tila ennen taistelua ia niiden jälkeen 
(147 tapausta) 

Asutuskeskus- Asutuskeskuksen tila 

tyyppi N Hävitetty Hävitetty Asutta- Ei 
ennen taistelujen vassa tietoa 
taisteluja aikana kunnossa 

Kylä 47 6 40 1 
Pikkukaupunki 45 8 30 6 1 
Suuri 
asutuskeskus 40 3 26 11 
Kaupunkimainen 
alue 15 2 7 6 

Yhteensä 147 19 103 24 

% 70 % 
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111 kylä voidaan tuhota muutamassa 
minuutissa patteriston keskitetyllä tu
le lla, mutta tiheään rakennetun kau-
1,ungin tuhoamiseen tarvitaan todella 
huomattava räjähdysainemäärä. Järki 
näyttää eräissä tapauksissa voittaneen 
1llloin, kun on kysymys mittaamatto
mista kulttuuriarvoista. Näin Rooma 
Julistettiin avoimeksi kaupungiksi ja 
Pariisikin säästyi hävitykseltä, vaikka 
l litler sitä suunnittelikin. Le Havren 
11 11 taiseen tuhoamiseen tarvittiin v 
1944 10 000 tonnia pommeja eli noin 
' 000 lentävän linnoituksen pommi
määrä. Näyttää siltä, että kylää tai 
pikkukaupunkia suurempi asutuskes
kus jää kaikista tuhoista huolimatta 
Jollain lailla asuttavaan kuntoon. Se 
1arkoittaa, että asutuskeskus voi aina
kin osittain toteuttaa hallinnolliset, ta
loudelliset ja majoituskysymykset. 

Asutuskeskuksen täydellinen tuhou-

Taulu 4 

tuminen ei toisaalta merkitse taistelu
jen loppua. Mainittakoon, esimerkkinä 
Monte Cassino, Stalingrad ja Sevasto
pol. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että 
Hanoin pommituksissa joulukuussa 
1972 amerikkalaiset pudottivat kah
den viikon aikana kaupunkiin 40 000 
tonnia pommeja. Hanoissa oli tuolloin 
noin 600 000 asukasta ja noin 3 000 
henkeä/km2

• Pommituksissa sai sur
mansa 1 300 henkeä, mitä on pidettä
vä hyvin vähäisenä tappiona. Amerik
kalaiset selittivät myöhemmin, että 
pienet siviilitappiot johtuivat heidän 
pommitustensa tarkkuudesta ja siitä, 
että pommitukset kohdistettiin nimen
omaan sotilaskohteisiin. 

Kolmanneksi voidaan tarkastella 
asutuskeskustaistelujen kestoaikaa. 

Noin puolessa kaikista tapauksis
ta eivät taistelut kylissä kestä yli vuo-

Asutuskeskustaistelujen kestoaika (147 tapausta) 

Asutuskeskus-
Taistelujen kestoaika 

tyyppi N 1 vrk 2-7 vrk 8-30 vrk yli 30 vrk 

Kylä 47 28 17 2 
Pikkukaupunki 45 11 21 12 1 
Suuri 
asutuskeskus 40 6 26 4 4 
Kaupunkimainen 
alue 15 1 2 7 5 

Yhteensä 147 46 66 25 10 

Johtopäätökset 31 % 45 % 17 % 7% 
Taistelut Taistelut Taistelut Taistelut 
vyöryvät hidastavat pysäyttävät kulminoivat 
asutuskeskuk- etenemistä etenemisen koko operaa-
sen yli tion 
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rokautta ja saavuttavat harvoin viikon 
kestoajan. Sen sijaan pikkukaupun
geissa taistelut kestävät 2-7 vrk. Suu
rissa asutuskeskuksissa ja kaupunki
maisilla alueilla taistelujen kestoaika 
pitenee huomattavasti ja on yleensä yli 
7 vrk. 

Neljäs ominaispiirre, joka voidaan 
todeta tutkittujen tapausten perusteel
la, koskee taisteluissa käytettyä tak
tiikkaa. 

137 tapauksessa kaikista tutkituista 
taistelut ovat olleet katutaisteluja, jot
ka ovat edenneet puolustuslinjalta toi
selle pääkatuja ja muita väyliä pitkin. 

81 tapauksessa taisteluja on käyty 
talo talolta, kattoja pitkin, pesäkkees
tä pesäkkeeseen. 

17 tapauksessa taisteluja on käyty 
maan alla kellareissa ja viemäreissä. 

Nämä luvut jo osoittavat, että tais
telut asutuskeskuksissa ovat vaativia 
ja monimutkaisia. Ne vaativat usein 
johdon hajauttamista, mutta ennen 
kaikkea niitä ei voida käydä improvi
soiduilla ja huonosti koulutetuilla jou
koilla. Ne vaativat joukkoja, jotka on 
asutuskeskustaisteluun koulutettu. 1. 
brittiläinen maahanlaskudivisoona sai 
tämän katkerasti kokea Arnheimissa 
syyskuussa 1944. 

Viimeisenä johtopäätöksenä voi
daan todeta, että asutuskeskustaistelut 
aina vaativat suuria tappioita, jotka 
yleensä kuluttavat loppuun taistelui
hin sitoutuneet joukot, ja vaativat näi
den joukkojen perusteellisen uudel
leenjärjestelyn taistelujen jälkeen. 

Lopuksi 

Mikään taistelumaasto ei ole hyökkää
jälle eikä puolustajalle vaikeampi kuin 
asutuskeskus. Asutuskeskustaistelun 
tutkiminen ja kouluttaminen on kui
tenkin edelleen vaikeaa, koska siihen 
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tarvittaisiin todellisia asutuskeskuksia 
ja koska siihen usein liittyy myös ku
mouksellinen toiminta. 

Seuraavia yleisiä johtopäätöksiä 
voidaan tehdä: 
- väestö on yleensä läsnä, 

mitä suurempi asutuskeskus on, si
tä kauemmin taistelut kestävät ja 
sitä aktiivisemmin väestö tukee 
taistelevia joukkoja tai vastustaa 
niiden toimenpiteitä, 

- kolmessa tapauksessa neljästä asu
tuskeskustaistelut hidastavat, py
säyttävät etenemisen tai kokonaan 
romuttavat operaation, 

- asutuskeskustaistelut vaativat eri
tyistä taktiikkaa. 

Preussin kuningas Fredrik II kirjoit
ti koulutusohjeessaan kahdeksannella
toista vuosisadalla mm seuraavaa: 

"Hyökkäys asutuskeskukseen ai
heuttaa siinä määrin tappioita, että 
olen itselleni säätänyt lain välttää asu
tuskeskustaistelua, ellen ole äärimmäi
sen pakon edessä, sillä niissä on vaa
rassa menettää jalkaväkensä parhaim
miston, toisin sanoen koko armeijansa 
parhaimmiston.'' 
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Kansa taisteli - miehet kertovat 
on vankkaa luettavaa kansamme 
kovilta sotavuosilta 
• tositapahtumia 
• historiallista tietoa 
• kaskuja, huumoria 

Tilaukset: 
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M1tlsteri Markku Palokangas 

IALKAV ÄEN YLEISKONEKIV ÄÄRI L-41 "SAMPO" 

ultiotieteen maisteri Markku P a -
1 o k a n g a s toimii tutkijana Sota
museossa ja laatii parhaillaan asehis
loriallista selvitystä Suomen puolus
rusvoimien käytössä olleista käsiaseis-
1 , Jalkaväkimuseon ensimmäisen vai
heen suunnitteluun ja näyttelyn raken
ramiseen hän osallistui Sotatieteen lai
roksen edustajana museotoimikunnas-

Jalkaväkimuseon jatkosotaa kuvaa
vassa näyttelyosastossa on omassa vit
riinissään esillä taisteluissa kulunut ase 

suomalainen keskiraskas koneki
vääri L-41, joka useimmille sodassa it
se mukana olleille kuitenkin lienee täy
sin tuntematon kapine. Kyseessä on 
kotimaassa vuosien 1941-42 kriisi
oloissa kehitetty jalkaväen taisteluväli
ne, jonka uskottiin aikanaan voivan 
ratkaista pikakiväärin pienestä tulivoi
masta sekä toisaalta Maxim-koneki
väärin raskaudesta ja liikkuvan käy
tön hankaluudesta johtuvat ongelmat 
kertaheitolla. Uuden mallin oli määrä 
korvata merkittävä osa jalkaväen ke
veiden joukkojen siihenastisista ryh
mäaseista. 

Kaikki ei kuitenkaan sujunut niin 
kuin oli laskettu, vaan sota-ajan olo
suhteista johtuneiden yllätystekijöiden 
vuoksi tämän sinänsä varteenotetta
van aseen kehittäminen viivästyi al
kuun, ja katkesi lopullisesti sodan 
päättymiseen. Konekivääri, joka jo 
suunnitteluvaiheessa sai suomalais
kansallisen työnimen "Sampo", oli 
paljossa mukana, mutta vain kolmen 
vuoden ajan. Tänä aikana se ehti läpi
käydä kiivaan ja määrätietoisen suun
nitteluvaiheen, nopean valmistuspro
sessin, tehdaskokeet muutoksineen, 
lähes parivuotisen rintamakäytön sekä 
toteutumattomista laskelmista ja olo
suhteiden muuttumisesta johtuneen 
lopullisen unohduksiin joutumisen. 

171 



Tuskin monen kentälle asti paasseen 
sotilasaseen kaari on ollut samanaikai
sesti yhtä lupaava ja lyhyt. Siksi 
"Sampo"-konekivääri ansainnee edes 
sotahistorian lehdillä tulla paremmin 
tunnetuksi ja nostetuksi oman aikansa 
merkitystä vastaavaan asemaan. 

Suunnittelun lähtökohdat 

Talvisodan aikana jouduttiin selvästi 
havaitsemaan, etteivät edellisinä vuo
sikymmeninä pikakivääriin asetetut 
odotukset olleet osuneet kohdalleen. 
Ase oli konekivääriin verrattuna kevyt 
ja helposti liikuteltava, mutta sen tuli
voima jäi lippaan pienestä kapasitee
tista johtuen heikoksi. Kiivaassa puo
lustustaistelussa lyhyet sarjat olivat 
usein epätarkkoja ja tehottomia, eikä 
lippaiden vaihtamisesta johtuva kat
konainen tuli tarjonnut vastahyök
käyksissäkään riittävää taustatukea 
eteneville kiväärimiehille. Konekivää
rin käyttöä jouduttiin tehostamaan pi
kakiväärin kustannuksella ja sotako
kemusten perusteella ryhdyttiin haaru
koimaan uutta ratkaisua välimuodon 
kehittämiseksi näille kahdelle asetyy
pille. 

Lopullisen sysäyksen konkreettisille 
toimenpiteille antoi jatkosodan hyök
käysvaihe 1941. Puolustusministeriön 
asekonstruktöörinä Valtion Kivääri
tehtaalla (VKT) Jyväskylässä palvele
va Aimo Lahti joutui tarkastusmat
koillaan rintamajoukoissa havaitse
maan, miten hankalaa jalkaväen oli 
metsämaastossa kuljettaa raskaita ko
nekiväärejä mukanaan ja viholliskos
ketukseen joutuessaan saada osina 
kannettava ase nopeasti ampumakun
toon. Palattuaan työpöytänsä ääreen 
Lahti kaivoi esiin vuonna 1934 suun
nittelemansa koeaseen, "Sampo"-

172 

Asekonstruktööri Aimo Johannes Lahti 
(1896-1970). 
Valokuva jatkosodan ajalta. 

pikakiväärin, piirustuksen ja ryhtyi 
sen kaasusysteemin pohjalta hahmot
telemaan vyösyöttöistä pikakivääriä, 
jolla voitaisiin ampua sekä etutuilta et
tä raskaammalta jalustalta. 

Ensimmäinen kokonaisen aseen pe
rusratkaisut kattava suunnitelma val
mistui jo kesällä 1941. Työn nopea 
käynnistyminen oli mahdollista siksi, 
että Lahdella oli pöytälaatikossaaan jo 
vuosina 1934 ja 1938 piirtämiään alus
tavia suunnitelmia tämäntyyppisen 
aseen osaratkaisuiksi. Nämä olivat 
kaiketi syntyneet "sivutuotteina" ke
hiteltäessä ilmavoimille kotimaisia oh
jaaja- ja tähystäjäkonekiväärejä. 

"luomalainen yleiskonekivääri L-41 "Sampo". 

sian edistymistä lienee osaltaan 
euhdittanut myös se, että samoihin 

ukoihin tavattiin venäläisiltä joukoil-
1 uusi ilmajäähdytteinen kaasusystee
miin perustuva konekivääri "DS-39". 
Myös saksalaisilla tiedettiin olevan 
1 äytössään vyösyöttöinen kevyt kone-
1 lvääri "MG-34", jonka soveltuvuu
desta jalkaväen ryhmäaseeksi oli alka
neessa maailmansodassa saatu hyvät 
~okemukset. 

Perusongelmat ratkaistaan 

Pikakiväärin kehittämisessä mallil
taan vyöstä ampuvaksi törmättiin 
VKT:lla kahteen erityisratkaisuja vaa
tivaan perusongelmaan. Ensimmäinen 
oli aseen ylikuumenemisen estäminen 
ja toinen vyösyötön niveltäminen 
muuhun koneistoon sen toimintavar
muutta vähentämättä. 

Piipun ilmajäähdytys oli jo tyydyt
tävästi ratkaistu em. saksalaisessa ja 
venäläisessä aseessa, joten suurim
maksi ongelmaksi jäi kevyen, yksin
kertaisen ja toimintavarman lukkoko
neiston sovittaminen yhteen vyösyötti-

men kanssa. Erityisenä vaikeutena oli 
7 .62 mm:n patruunan laippakantai
suus. Kun saksalainen urakantapat
ruuna voitiin syöttää avonaisen vyön 
lävitse suoraan patruunapesään, oli 
meikäläinen laippakantapatruuna en
sin vedettävä taaksepäin irti vyöstä ja 
siirrettävä sitten pystysuunnassa pii
pun tasalle, josta se vasta oli lukon 
vietävissä patruunapesään. Liikkeen 
monivaiheisuus teki koneistosta mut
kikkaan, raskaan ja suurikokoisen, 
mitkä seikat taas aiheuttivat häiriöalt
tiutta sekä vaikeuttivat koko aseen ra
kentamista mahdollisimman kevyeksi. 
Venäläinen laippakantaiselle patruu
nalle suunniteltu konekivääri DS-39 
jäikin jo parin vuoden käytön jälkeen 
pois tuotannosta juuri lukon häiriöalt
tiuden vuoksi. 

Lahden tässä tilanteessa pahaaksi 
katsoma kokonaisratkaisu sai viralli
seksi nimekseen ''yleiskonekivääri L-
41 ", mutta puhekielessä se säilytti työ
nimensä "Sampo". Malli muistuttaa 
päällisin puolin huomattavasti enem
män pikakivääriä kuin senaikaisia ko
nekiväärejä. Aseessa on puinen perä, 
pistoolikahva ja vaipaton ilmajääh-
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dytteinen piippu. Lukko- ja palautin
koneisto liikkuvat suoraviivaisesti 
edestakaisin aseen pituussuunnassa 
piipun etuosasta kaasuputkea pitkin 
johdetun ruutikaasun paineen ja toi
saalta palautinjousen voimasta. Kat
keamattomalle metallivyölle suunni
teltu syötin sijaitsee piipun ja kaasu
männän välissä. Huomattavina etuina 
aiempiin malleihin nähden oli, että tu
linopeutta voitiin kenttäolosuhteissa 
säätää ja piippu vaihtaa muutamassa 
sekunnissa asetta muuten lainkaan 
purkamatta. Liikkuvaa sodankäyntiä 
ja nopeaa tulenavausta varten ase oli 
varustettu kaasuputkeen kiinnitetyllä 
etutuella, laatikon päällä olevalla kan
tokahvalla sekä "Ukko-Pekka"
kiväärin (m/ 39) avotähtäimillä. 

Piirustuksista mallikappaleeksi 

Ensimmäinen prototyyppi valmistui 

= 
... 

syksyllä 1941 VKT:n koeosastolla, jo
ka pommitusten vuoksi oli siirretty Jy. 
väskylän ulkopuolelle Jyskävuoren 
kalliotunneleihin. Ase oli tehty yksit
täistyönä koeammuntoja ja tarvittavia 
muutoskorjauksia varten, eikä kar
keatekoisena ja osin sinistämättömänä 
ollut erityisen luottamustaherättävän 
näköinen. Ulkonäkö oli kuitenkin si
vuseikka: Suomi oli sodassa ja armeija 
tarvitsi kiireesti uusia ja entistä käyttö
kelpoisempia aseita. 

Koeammunnat suoritettiin Aimo 
Lahden henkilökohtaisessa valvonnas
sa Jyskävuoren läheisillä ampumara
doilla loppuvuodesta 1941. Todetut 
viat ja puutteet korjattiin tekemällä 
koeaseeseen lukuisia rakennemuutok
sia ja parannuksia. Jokaisesta muu
toksesta tuli Lahden määräyksestä pi
tää tarkkaa pöytäkirjaa. Kun VKT:n 
koeosasto oli sotatilan vuoksi varsinai
sista tuotanto-osastoista erillään, eivät 
puolustusministeriön vastaanottotar-

Ml : 

Konekivääri purettuna osiin käytön jälkeistä puhdistusta varten. 
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l•,nsimmäinen prototyyppi koeammunnoissa VKT:n koeosaston radalla Jyskävuoren lä
hlNtöllä. Ajankohta lienee syksyä 1941. Aimo Lahti taustalla kolmas vasemmalta. 

kastajat olleet paikalla kehittelytyötä 
11curaamassa, vaan saivat myöhemmin 
1 arkastettavakseen sarjatuotantokel
poiseksi jo hiotun prototyypin. 

Koesarja armeijalle 

Kun koeaseen todettiin tässä vaiheessa 
täyttävän uudelle mallille asetetut pe
rusvaatimukset, puolustusministeriön 
taisteluvälineosasto tilasi armeijan 
omia kenttäkokeita varten aluksi 50 
kappaleen sarjan uusia konekiväärejä. 
Koeaseen alkuperäiseen muotoon ver
rattuna sarjatuotantomalli erosi siinä, 
että piippua oli hieman lyhennetty, 
pistoolikahvan sekä kaasuputken 
muotoa yksinkertaistettu ja kehykseen 

lisätty kiilaura ilmatorjuntatähtäimel
le. Aseeseen kuului varusteina kolmi
haarainen putkijalusta it-ammuntaa 
varten tarkoitettuine lisävarsineen ja 
-tähtäimineen, varapiiput, metalliset 
patruunavyöt laatikoineen sekä työka
lusarja. Osien lopullisen muodon sine
töineet piirustukset laadittiin VKT:n 
piirustuskonttorissa maalis-huhtikuus
sa 1942 samalla kun valmistukseen tar
vittava konekanta säädettiin tehtaan 
koneistusosastolla työn aloittamista 
varten. 

Sarjan koneistusvaiheessa sattunei
den työvirheiden vuoksi viitisentoista 
aseen aihiota tilatuista 50:stä meni ko
konaan pilalle ja osassa muitakin ilme
ni korjattavaa. Kun hankkeen eteen
päin viemisellä kuitenkin oli kova kii-
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re, Aimo Lahti määräsi valmiiksi saa
dut 26 kappaletta luovutettaviksi puo
lustusministeriön vastaanottotarkas
tukseen heinäkuussa 1942. Aseiden 
vastaanottajiksi määrättiin PlM:n 
puolesta tarkastajat Aarno Lahti, Erk
ki Lilja ja K Kujala. Näistä ensiksi
mainittu oli Aimo Lahden nuorempi 
veli. 

Vastaanottovaatimusten edellyttä
mät koeammunnat suoritettiin 28.-
31. 7. 1942 konekivääreillä Not 1001-
1012 ja 1014-1027. Tällöin aseissa il
meni yllättävä vika, joka aiemmasta 
prototyypistä oli jo onnistuttu karsi
maan, mutta VKT:n koepöytäkirjojen 
ilmeisen puutteellisuuden vuoksi jää
nyt sarjavalmistusvaiheessa eliminoi
matta. Lukon kytkinkappaleen sulku
pinnat olivat liian pehmeää metallia ja 
leikkautuivat kiinni sarjatulen aikana 
aiheuttaen vajaatoimintaa ja häiriöitä. 
Kun todettiin, että vika ammunnan ai
kana vain paheni ja mykisti lopuksi 
koko aseen, Aarno Lahden oli hylättä
vä veljensä kehittämä konekivääri tar
kastuksessa. Tämä oli Aimo Lahdelle 
katkera takaisku. 

Viallisten osien uusimiseen kului 
kallista aikaa runsas kuukausi ja sa
mat aseet saatiin korjattuina 16. 9. 
1942 uuteen vastaanottotarkastuk
seen, jonka ne silloin läpäisivät. Heti 
tämän jälkeen ne toimitettiin armeijal
le jaettaviksi yksin kappalein koko rin
taman pituudelta eri divisioonien etu
linjassa oleville jalkaväkiyksiköille. 
Divisioonien esikuntien tuli raportoida 
koekäytössä havaituista seikoista Pää
majan ase-esikunnalle 30. 1. 1943 
mennessä kiinnittäen erityistä huomio
ta aseen toimintavarmuuteen, käyttö
ominaisuuksiin pakkasella, jalustarat
kaisuihin sekä yleiseen soveltuvuuteen 
liikkuvan sodankäynnin välineeksi. 
Lausuntoa pyydettiin myös koneki-
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väärin miehistön tehtävien mahdolli 
seksi uudelleenjärjestämiseksi. 

Tehtaalle vielä viimeistelemättömi 
nä jääneet kymmenisen Sampo-kon 
kivääriä saatettiin kaiketi valmiiksi 
pian tämän jälkeen ja toimitettiin ar
meijalle jälkilähetyksenä. Puolustus• 
voimien Pääesikunnan taisteluväline• 
osaston muistiossa vuodelta 1946 mai• 
nitaan valmistuneiden aseiden koko• 
naismääräksi 35. Aimo Lahti itse il· 
moittaa omaelämäkertakirjassaan ko· 
nekiväärejä olleen kaikkiaan 33 kap• 
paletta, joista 30 otti osaa sotaan. 

Silmätikkuna rintamalla 

Etulinjan konekiväärijoukkueissa uusi 
"käenpoika" - Sampo-konekivää 
- otettiin kiinnostuksella vastaan. 
Miehistön keskuudessa ase sai alusta 
pitäen vilpittömän suosion, koska 
vanhaan Maximiin verrattuna se oli 
kevyt ja helposti käsiteltävä. Upsee• 
reiden suhtautuminen oli sen sijaart 
selvästi varauksellisempaa - tulihan 
heidän kyetä neljässä kuukaudess 
löytämään raporttejaan varten aseesta 
myös kaikki mahdolliset viat ja heik
koudet. 

Helmikuussa 1943 saatiin Päämajan 
ase-esikuntaan joukkojen arviot ko
keilukonekivääristä L-41. Kannaksen 
ryhmässä lausuntonsa olivat antaneet 
10., 15. ja 18. Divisioonien tykistöko
mentajat. Aseissa oli havaittu melkoi
sesti puutteita ja korjaamisen aihetta, 
mutta lausuntojen henki oli yleisesti 
ottaen rakentava. Monessa kohdin nä
kökannat poikkesivat toisistaan, mut
ta yhteistä niille oli seuraavien seikko
jen painottuminen: 

aseen toimintavarmuus hyvä tasa
laatuisella uudella patruunalla (D-
166), mutta häiriöalttius lisääntyy 

"K.L-41 raskaalla jalustalla. Huom etutuet taitettuina aseen rungon alapuolelle. 
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Numerotietoja yleiskonekivääristä L-41 

kaliiperi: 
tulinopeus (teoreettinen): 
käytännön tulinopeus: 
luodin lähtönopeus: 
toimintaperiaate: 
jäähdytystapa: 
syöttötapa: 
aseen koko pituus: 
piipun pituus: 
tähtäimen säätöväli: 
aseen paino (etutukineen); 
etutuen paino: 
jalustan paino: 
vyön kapasiteetti: 
vyön paino: 

7.62x53R 
600-800 ls/min 
300 ls/min 
800 m/sek 
kaasusysteemi 
ilma 
kiint metallivyöstä 
1 325 mm 
605 mm 
150-2 000 m 
13,5 kg 
0,8 kg 
16 kg 
200 patr 
2,6 kg 
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tavanomaista jyrkemmin käytettä
essä vanhempia tai laadultaan 
vaihtelevia ampumatarvikkeita, 

- rakenteellisia heikkouksia palau
tinjousessa ja lukon kytkinosissa, 

- piipun vaihtaminen ja aseen kanta
minen kiivaan ammunnan jälkeen 
vaikeaa kuumenemisen ja siitä joh
tuvan osien kiinni juuttumisen 
vuoksi, 

- jalustan paikalleen asentaminen 
hankalaa nopeassa asemaanmenos
sa - ilmatorjuntaan tarkoitettu ja
lustarakenne liian hontelo ilman 
erillisiä lisäpainoja, 
soveltuu periaatteessa hyvin hyök
käystaistelun aseeksi, mutta puo
lustuksessa käytettynä tarvittaisiin 
vakaampia ominaisuuksia. 

Erityiset talvikokeet suoritettiin JR 
15:ssa tammikuussa 1943. Näiden ai
kana vahvistuivat entisestäänkin ha
vainnot ampumatarvikkeiden laadun 
vaikutuksesta toimintavarmuuteen, 
joka samalla myös todettiin parem
maksi kovalla kuin heikolla pakkasel
la. 

18. Divisioonan komentaja, kenraa
limajuri Aaro Pajari, piti pelkkien tek
nisten seikkojen raportointia yksipuo
lisena ja lähetti oma-aloitteisesti erilli
sen lausunnon myös aseen käytön tak
tisista näkökohdista. Siinä todettiin 
mm. eteenpäin irroitettavan piipun 
vaihtaminen vihollisen tulen alla han
kalaksi. Lisäksi esitettiin aseeseen 
suunniteltavaksi suurikokoinen rum
pulipas, jotta konekivääriä voitaisiin 
käyttää tarvittaessa yhden miehen tais
teluvälineenä hyökkäyksessä. 

Lausunnoissa Sampo-konekivääriä 
. kohdeltiin yleisesti ottaen hieman kal
toin mutta ei pyritty täysin tyrmää
mään. Koeaseet oli ollut tarkoitus ve
tää pois rintamalta talvella 1943, mut
ta jostain syystä ne jäivät vielä tämän-
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Aseen jalustaan voitiin kytkeä lisävarsi 
ilmatorjuntaa varten. 

kin jälkeen taistelujoukkojen haltuun. 
Kun VKT:lta oli saatu varaosia, ja 
aseen ominaisuuksien kanssa tultu tu
tuiksi, sulautui L-41 varsin hyvin sinne 
mihin se oli tarkoitettukin - etulinjan 
olosuhteisiin. 

Samanaikaisesti odoteltiin VKT:lla 
Päämajan seuraavaa siirtoa asiassa. 
Valmiudet konekiväärin yksityiskoh
tien kehittämiseksi ja laajemman sar
jatuotannon aloittamiseksi olivat ole
massa. Vain selvät ohjeet ja jatkoti
laukset puuttuivat. 

Musta hevonen Saksanmaalta 

Tässä vaiheessa suurvaltasuhteet sär-

'11mpo-konekiväärin kilpailija. Suomalaiselle patruunalle ja kolmijalustalle konstruoitu 
11ksalainen kk MG-42. 

~ lvät ratkaisulle herkän asetelman. 
'iaksalaiset esittelivät uuden keskiras
kaan konekiväärinsä, MG-42:n, jonka 
ominaisuudet - valmistuskustannus
lcn edullisuus mukaanlukien - hipoi
vat ajan huippuarvoja. Suomalaiset 
1aivat kolme kappaletta uusia koneki
väärejä kokeiltavakseen. Nämä jaet
rlin Päämajan operatiivisen osaston 
käskyllä 6. 9. 1943 Kannaksen, Au
nuksen ja Maaselän ryhmille määrä
ajaksi koekäyttöä varten. Sampo oli 
Naanut kilpailijan, jolla oli siihen näh
den loistavat lähtöasemat. 

Kuten oli odotettavissa, suurvallan 
täysipainoiset kokeilut läpäissyt uusi 

sarjatuotantoase sai Suomessakin in
nostuneen vastaanoton. Joukko-osas
tot raportoivat MG-42:sta lähes pelk
kää hyvää. Yleisesti tunnuttiin unoh
taneen se, että meillä vieraan urakan
tapatruunan käyttö oli saksalaisten 
etumatkan merkittävin syy. 

Uuden "nousukkaan" takia 
Sampo-konekivääri joutui paitsioon 
kriittisellä hetkellä. Kun saksalaiset 
vielä ilmoittivat voivansa tarvittaessa 
myydä Suomelle MG-42 -konekiväärin 
runko-osia, mikäli suomalaiset valmis
tavat itse piiput ja koneistot haluamal
leen patruunalle, ryhdyttiin tarvittavia 
teknisiä ratkaisuja voimaperäisesti tut-
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kimaan. Samalla L-41 :n suhteen tar
vittavien päätösten tekemistä siirret
tiin ja asia jäädytettiin toistaiseksi. 
Päämajan ase-esikunnan kiinnostus 
Sampo-konekivääriä kohtaan laimeni 
ja koeaseet jäivät rintamalle lähes 
unohdettuina. 

Vuosien 1943-1944 vaihteen tie
noilla L-41 näytti jo jäävän lopullises
ti toiseksi saksalaiseen kilpailijaansa 
nähden. Aiemmin mainittu puolustus
ministeriön vastaanottotarkastaja 
Aarno Lahti onnistui tuolloin ratkai
semaan 7.62 mm:n laippakantaisen 
patruunan syöttömekanismin kons
truoimisen MG-42:een suunnittelemal
la aivan uudenlaisen metallivyön. Pii
pun kaliiperin vaihtamisessa ei ollut 
ongelmia ja saksalainen jalustakin 
saatiin muutetuksi kolmihaaraiseksi ja 
siten Suomen olosuhteisiin paremmin 
soveltuvaksi. 

Käyttökelpoinen ja L-41 :tä talou
dellisempi ratkaisu tuntui jo olevan 
käsissä, kun Saksa keväällä 1944 yllät
täen ilmoitti, ettei se ennakkoon sovi
tusta huolimatta kykenekään toimitta
maan tarvittavia teräslevystä puristet
tuja MG-42:n runko-osia. Suomessa 
niitä ei kyetty tyydyttävästi tuotta
maan siksi, että kotimaisella levyteolli
suudella ei ollut valmiuksia erittäin 
vaativaksi katsottuun tehtävään. 
Kaikki laskelmat pettivät kertaheitol
la. Suomalaista MG-42:n versiota eh
dittiin valmistaa vain Valtion Kivääri
tehtaan koekappale. 

Tällöin huomio suuntautui takaisin 
L-41 :een, mutta mitään näkyvää ei eh
ditty enää tehdä venäläisten suurhyök
käyksen alettua ja sodan pian tämän 
jälkeen päätyttyä aselepoon, jonka eh
toihin kuului mm. suomalaisen aseke
hittelytyön täydellinen keskeyttämi
nen. 

180 

Taistojen teillä 

Rintamalle syyskuussa 1942 lähetetyt 
Sampo-konekiväärit olivat sodassa 
mukana loppuun saakka. Tappioilta 
kaan ne eivät välttyneet. Heinäkuussa 
1943 yksi niistä oli runkoaseena erääs
sä JR 12:n tukikohdassa Poventsan 
lohkolla lähellä Vienan kanavaa, kun 
vihollinen suoritti yöllä suomalaisten 
asemiin väkivaltaisen tiedustelun. Vas
taiskun yhteydessä miehille tuli erityi, 
nen huoli, kun vihollisten huomattiin 
vetäytyvän Sampo mukanaan. Yksi ki
väärin miehistä lähti välittömästi ha
kemaan asetta pois, mutta kaatui tällä 
matkalla. Takaisin Sampoa ei enää 
saatu. 

Vetäytymisvaiheessa 1944 eräällä JR 
33:n komppanialla oli yhtenä asee
naan pelkillä etutuilla varustettu 
Sampo-konekivääri. Ase oli luotettava 
ja toimi alusta loppuun asti moitteet
tomasti siinä missä muut ryhmäaseet 
vähintään kertaalleen pettivät ja jou
duttiin vaihtamaan uusiin. Miesten 
luottamus Sampoa kohtaan vahvistui 
sodassa päivä päivältä. 

Jälkinäytös 

Sodasta selvinneet L-41 :t vedettiin 
rauhan tultua pois käytöstä ja varas
toitiin Keskusvarikko 3:een Vamma
laan. Jokunen niistä tosin lienee jo tä
tä ennen joutunut asekätköjä varten 
koottuihin erillisvarastoihin. 

Varikon hyllyillä Sampojen jäljellä 
oleva sisarussarja lojui toimettomana 
toistakymmentä vuotta kunnes koko 
malli, KK.L-41, päätettiin 1950-luvun 
lopulla poistaa taisteluvälinekirjanpi1 
dosta. Viitisen asetta säästettiin Sota
museota ja sotakoulujen havaintoväli
nekokoelmia varten ja loput romutet-

11111 Tätä ennen oli tosin tutkittu L
f l II rakenteen soveltuvuutta yhdeksi 
dhtoehdoksi kehiteltäessä puolustus
•>lmien käyttöön uutta kevyttä kone
lvääriä. Kun suunnittelun lähtökoh-

t 11111 oli tällä kertaa jo pienempi ura
~ rntapatruuna, jäi Sampo laskuista 
p111s liian monimutkaisen koneistonsa 

111,ksi. 
Vuonna 1946 Liittoutuneiden val

ontakomissio kutsutti luokseen Aimo 
1 ahden sekä eräitä Pääesikunnan ase
huolto-osaston korkeita upseereja. It

kenraalieversti Zdanov pisti herrat 
t lukalle vaatien välittömästi selvitystä 
lltä, missä ovat suomalaisten salaiset 

~ oeaseet, joista käytetään nimitystä 
'Sampo". Tilanne laukesi, kun venä

lllsille toimitettiin kiireellisesti L-41 :n 
111lrustukset sekä kirjallinen selvitys 
almistussarjan kappalemäärästä. Ar
oitukseksi jää oliko Vienan kanavalla 

~ csällä 1943 venäläisten sieppaamaa 
,ampoa koskaan edelleen toimitettu 

Puna-armeijan asespesialistien tutkit-
tavaksi. , 

Luotettava ja toimintavarma taiste
luväline on sodan olosuhteissa kanta
jalleen elinehto. Jalkaväkimuseoon 
jälkipolville tallennettu Sampo-kone
kivääri on eräänlainen muistomerkki 
kaikelle sille vähemmän näkyvälle 
työlle ja tarmokkuudelle, jolla sodan 
vaikeina aikoina pyrittiin varmista
maan luottamuksen säilyminen omiin 
aseisiin. 

LÄHTEET: 

Sota-arkisto T 19043-19062, 20023 
Sotamuseon kokoelmat ja arkistot 
Aimo Lahti: Asesuunnittelijana Suomessa, 1970 

Haastattelut: 
Erkki Lilja (tark VKT:lla 1941-1944) 
Kalle Hakoaho (ent asemestari AseV 3:ssa) 
Erkki Karvinen (Kpääll JR 33, 1944) 
Eino Pohjamo (JR 12, 1943) 

KEVDTEK OY 
Sulantie 3 D, 04300 Hyrylä, Puhelin: 90-255 499 
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UPSEERILIITTO r. y. 
Perusaselajimme tukijärjestön, Jalkaväen Säätiön viettäessä 
25. toimintavuottaan Upseeriliitto ry onnittelee Säätiötä ja 
toivottaa menestystä sen arvokkaalle työlle suomalaisen 
jalkaväkimiehen hyväksi. 

TOIMIUPSEERILIITTO r. y. 
ASEMAMIEHENKATU 4 • 00520 HELSINKI 52 

Onnittelumme 25-vuotiaalle 

RAJA V ARTIAIN LIITTO r. y. 
tervehtii 2 5-vuotiasta 
Jalkaväen Säätiötä. 

2 5-v.juhlatervehdys 
Jalkaväen Säätiölle 

... aktiivista ammattiyhdistys
työtä jäsenkuntamme parhaaksi 

1 \'rr'!tiluutnantti evp Aimo M e t s o 

LKA V ÄKIMUSEO 

rstiluutnantti Aimo Metso on toi
minut Aliupseerikoulun, nykyisen 
1 llllystöopiston, apulaisjohtajana vv 
11)67-72, Porin Prikaatin pataljoo-
11111 komentajana vv 1972-74 ja Sa-

rn Prikaatin esikuntapäällikkönä vv 
1 •174-79, josta virasta hän jäi eläk-
1 elle. 

lalkaväkimuseon johtajana evl A 
frtso on työskennellyt 1. 6. 1981 al

i .ien. 

Edellisessä Jalkaväen vuosikirjassa 
1979-1980 majuri Antti Numminen 
aloitti kirjoituksensa jalkaväkimuse
•>sta toteamalla, että useita vuosia vi
r cillä ollut jalkaväkimuseohanke on 
toteutumisvaiheessa. Nyt tuohon edel
lä esitettyyn voidaan liittää jatkoksi 
mielihyvää tuntien, että Jalkaväkimu
seon I osan näyttely on avattu yleisölle 
12. 6. 1982. Jalkaväen Säätiön ja jo
kaisen jalkaväkimiehen suuri haave on 
saanut toteutuksensa. 

Näyttelyn pystyttämisestä 

Kirjoituksessaan jalkaväkimuseo
hankkeesta edellisessä vuosikirjassa 
majuri Antti Numminen on ansiok-

Everstiluutnantti evp Aimo Metso toimii Jalka
väkimuseon johtajana. 

kaasti selvittänyt koko laajan tapahtu
masarjan siihen liittyvine organisaati
oineen ja toimintoineen. Niinpä tässä 
yhteydessä ei ole enää tarpeen niitä 
toistaa. Sen sijaan voidaan todeta 
muutamin sanoin itse näyttelyn pystyt
tämisen pääkohdat. 

Näyttelyn pääsuunnittelijana toimi 
Turun Maakuntamuseon maisteri 
Tom C B e r g r o t h . Puolustus
voimien puolesta suunnittelutyössä oli 
mukana Sotamuseon maisteri Markku 
P a 1 o k a n g a s . Heidän lisäkseen 
käytännön toteutuksesta olivat vas
tuussa maj Antti N u m m i n e n se
kä museonjohtaja ja vahtimestari. 
Näyttelyesineistön ryhmittäminen ja 
sijoittaminen paikoilleen aloitettiin 19. 
4. 1982 alkavalla viikolla, jonka vii-
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kon aikana muotoutui näyttelyn run
ko. Tämän jälkeen työ jatkui yksityis
kohtien osalta aina 7. 6. saakka. Vii
meinen viikko ennen avajaisia oli tiuk
katahtinen. Tässäkin tapauksessa to
teutui kokeneitten näyttelyjen pystyt
täjien sanonta, että lopussa on aina 
kiire. Mutta 11. 6. 1982 klo 22.15 voi
tiin työt päättää toteamukseen: mu
seonäyttely on valmis huomenna avat
\avaksi. 

OdoleUu helki - Jalkaväkimuseon 
avajaisel 

Kesäkuun 12. päivä valkeni aurinkoi
sena. Jo ennen virallista avaushetkeä 
Jalkaväkimuseo sai vastaanottaa 

Länsi-Savo Oy:ltä lahjana Päämajaq 
pienoismallin, jonka luovuttivat toi
mitusjohtaja Esko T i k k a ja pää
toimittaja Erkki K a k k o n e n se
kä Mikkelin matkailuyrityksiltä ja ho
telleilta Suomen lipun luovuttajina toi
mitusjohtajat Matti B I o m q v i s t 
ja Heikki K ähä r ä . Avajaisjuhl~ 
alkoi klo 11 Jalkaväen Säätiön halli
tuksen kutsuman arvovaltaisen vieras
joukon kunnioittaessa tilaisuutta läs
näolollaan. Erityistä juhlavuutta tilai
suudelle antoi kaikkien elossa olevien 
''täysien kenraalien läsnäolo (Kuva 1 ), 

Mikkelin Varuskuntasoittokunnaq 
musmaj Kauko L a h d e n johdolla, 
esittämän alkusoiton jälkeen esittivät 
ylipormestari Teuvo A u r a keräys, 
toimikunnan, professori Risto R u -

Kuva 1. Avajaisten juhlayleisöä. Eturivissä vas:lta jvkenr ja rva Ehrnrooth, pvkom kenr Sutela, 
maaherra ja rouva Voutilainen, jvkenr:t Simelius ja Martola. 
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kuva 2. Vapaaehtoinen maanpuoluslustyö. Elualalla kktn m/ 29, takana MikSkpiirin palkintokoko-
1 lm1 Ja kuvasarja sk:n toiminnoista. 

o rakennustoimikunnan ja kenraali
majuri Ilkka H a I o n e n museotoi
mikunnan tervehdykset. Jalkaväen 
',llätiön puheenjohtaja eversti Sakari 
R u s a m a loi tervehdyspuheessaan 
lyhyen katsauksen museon syntyyn 
kohdistaen lopuksi ansaitut kiitoksen 
$anat kaikille hankkeen toteutumiseen 
vaikuttaneille yhteisöille ja yksityisille 
henkilöille. Juhlapuheen piti Sotatie
teen Laitoksen johtaja, eversti Matti 
1 a p p a I a i n e n . Hän totesi pu
heessaan mm, että avattava museo on 
kunnianosoitus niille suomalaisille, 
jotka ovat jalkaväen riveissä täyttä
neet velvollisuutensa sekä sodan että 
rauhan aikana. Nykypäivän museon 
on kyettävä sitomaan menneisyys ny-

kyisyyteen ja vieläpä tulevaisuuteen 
mahdollisimman selkeällä tavalla. 
"Uutteralla työllä ja yhteiskunnan po
sitiivisella asennoitumisella myös soti
Jasmuseotoiminta on jatkuvasti elävä, 
kehittyvä ja kiintoisa osa kansallisen 
museotoimintamme ja kansallisen 
kulttuurimme kokonaisuudessa." 

Mikkelin kaupungin edustajan, val
tuuston varapuheenjohtajan Kalevi 
P ö y r y n tervehdyksen jälkeen Jal
kaväen Säätiön Naistoimikunnan 
edustajisto rva Eija M a t i k a i s e n 
johdolla luovutti Jalkaväen Säätiölle 
museon toiminnan tukemiseksi 25 000 
mk:n suuruisen rahasumman. Kiitos
puheenvuoron käytti säätiön valtuus
kunnan puheenjohtaja, kenraalimaju-
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Kuva 3. Talvisotaa kuvin, sotilas puvussa m/ Cajander ja "Emma". 

ri Kalevi S a r v a . 
lsänmaallishenkisen juhlatilaisuu

den päätteeksi eversti Sakari Rusama 
pyysi puolustusvoimain komentajaa, 
kenraali Lauri S u t e l a a suoritta
maan varsinaisen näyttelyn avaami
sen. 

Soittokunnan soittaessa Marsalkan 
hopeatorvet -fanfaaria kenraali Lauri 
Sutela leikkasi ensimmäisen näyttely
huoneen oviaukossa olleen sinivalkoi
sen nauhan kellon osoittaessa aikaa 
12.14. Pitkään valmisteltu ja kauan 
odotettu hetki oli koittanut - Jalka
väkimuseo oli avattu. 

Mitä museossa nähdään 

J alkaväkimuseon I osan näyttelyssä 
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esitetään jalkaväen kehitystä ja toi
mintaa itsenäisyytemme aikana vuo
desta 1918 nykyhetkeen. Näyttelyhuo
neita on kahdeksan sekä kasarmin pit
kä käytävä. Näyttelypinta-ala on n 
1000 m 2

• 

Ensimmäisessä huoneessa - tuvas
sa - esitellään vapaussota-kansalais
sota valokuvin, katsauksin, asein, 
asiakirjoin ja pukuvitriinein. Toinen 
ja kolmas tupa käsittävät 1920- ja -30-
luvut. Erityispiirteenä on mainittava 

· katsaus sen aikaiseen vapaaehtoiseen 
l maanpuolustustyöhön, jota suorittivat 

suojeluskunta- ja Lotta Svärd-järjes-
töt. (Kuva 2) . 

Mielenkiintoisena kohteena on Jal
kaväen yleisaseen, kiväärin, kehitys 
venäläisestä kolmen linjan kivääristä 
suomalaiseksi "pystykorvaksi". 

~ 11v11 4. Talvisodan partio aloittamassa tulitais-
1 lua. 

Neljäs tupa on omistettu Talvisodal
lt (kuvat 3 ja 4). Täällä on eräs museo
nlyttelyn kohokohdista, "Parti? 
aloittamassa tulitaistelua" luonnolh-
1cssa koossa "aidossa" ympäristössä. 
Vitriinistä suorastaan huokuu katso
Jan tietoisuuteen 40 C 0 :n pakkanen. 

Viidennessä ja kuudennessa tuvassa 
katsoja myötäelää Jatkosodan tapah-
1 umat (kuvat 5 ja 6). Tilannekartat an
tavat vastauksen kysymyksiin "mitä, 
missä, milloin" ja muu aineisto kertoo 
"miten". Asemasotavaiheen ajalta on 
mm nähtävissä kokoelma taidokkaita 
puhdetöitä, joista eräänä mainitt~
koon Matti Viherjuuren työryhmän ai

kanaan ideoima Rukajärven suunnan 
tunnus puuveistoksena. 

Tuvat 7 ja 8 käsittelevät sotien jäl
keistä aikaa tuoden esille ,mm suoma
laisen rynnäkkökiväärin kehitysvai
heet. Jalkaväenkenraali Sakari S i -
m e l i u k s e n museolle lahjoittama 
valokuvakokoelma jalkaväen ja sen 
varustuksen kehittymisestä on eräs ar
vokas yksityiskohta. (Kuva 7). 

Käytävällä on neljä mielenkiintoista 
kohdetta: jalkaväenkenraali A E 
Heinrichsin kunniamerkkivitriini, 6. 
Mikkelin Tarkk'ampujapataljoonan 
tarkk'ampujan puku, kivääri m/91 :n 
35:n yksilön kokoelma sekä v 1939 so
tamarsalkka Mannerheimistä otetun 
valokuvan mukaan maalattu taulu. 

Näyttely antaa katsojalleen selkeällä 
ja mielenkiintoisella tavalla kuvan sii-

Kuva 5. Jatkosodan aika: joukkueenjohtaja tar
kastuskierroksella tkk:nsa kk-pesäkkeessä tais
·telutauolla. 
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Kuva 6. Leppoisa tunnelma Jatkosodan aikaisessa korsussa "siellä jossakin". 

tä, mitä Suomi ja suomalainen jalka
väki ovat joutuneet kokemaan itsenäi
syyden luomiseksi ja sen säilyttämisek
si. Museonäyttelyn tarkoituksen il
mentänee parhaiten sitaatti Jalkaväki
museota käsittelevästä lehtiartikkelis
ta: "Jalkaväkimuseota ei voida pitää 
yksinomaan miesten museona. Se on 
pikemminkin koko perheen museo, 
missä Suomen historiaan voi perehtyä 
tavalla, jollaista ei ole mahdollista 
esittää oppi- tai tietokirjoissa. " 

Museonäyttelyyn sisältyy myös enti
söity päävartio (Kuva 8), jossa on näh
tävänä arestikoppi 30-luvulta. Päävar
tiossa toimii myös kahvio, jota pitää 
SVUL:n Suur-Savon piiri. 

Museolla on myös oma kuvaposti-
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leima, jonka saa museon postilaatik
koon jätettyihin lähetyksiin. 

Numerotietoa museosta 

Näyttelymateriaalin pääosa koostuu 
Sotamuseon pysyvästi Jalkaväkimuse
olle lainaamasta esineistöstä. Muuta 
esineistöä on samoin perustein saatu 
Mikkelin kaupungilta ja Turun Maa
kuntamuseosta. Osan esineistöä mu
seo on itse ostanut sekä saanut lahjoi
tuksina yksityisiltä henkilöiltä. 

Esineistöä on nähtävillä seuraavasti: 
- aseet varustemeen 
ja ampumatarvikkeet 225 kpl 

11uvut ja pukineet 
alokuvat ja muut, 

111 ll 
muu esineistö 
1 unniamerkit ja 

11111111 merkit 
siakirjat ja kirjaili-

1111' 

' 1 

1>Uhdetyöt 
katsaukset ja selos-

liikuntavälineet 
viestikalusto 
kenttäkeitin 

Yhteensä 

213 " 

179" 
175 " 

112 " 

60 " 
27 " 

16 " 
7 " 
6 " 
1 " 

1021 esinettä 

3 aukioloviikon aikana pääsymak-
1111 maksaneita aikuisia on ollut 8 943 

eli 84,5 OJo sekä lapsia 1 388 (15,5 %) 
kokonaismäärän ollessa ,10 331 hen
keä. Tilasto on päivämäärältä 28. 11. 
1982. Kotimaan matkailijoitten lisäksi 
museossa on vieraillut kävijöitä Japa
nista, Intiasta, Australiasta, USA:sta, 
Kanadasta ja Perusta sekä lähes kai
kista Euroopan maista. 

Museon hallinnosta 

Jalkaväen Säätiön hallituksen avuksi 
on muodostettu yhteistoiminnassa 
Mikkelin kaupungin ja paikallisen va
ruskunnan kanssa Jalkaväkimuseon 
hoitokunta. Hoitokunnan puheenjoh
tajana on eversti Sakari Rusama sekä 

Kuva 7. Näyttelyn suunnittelija, maist Tom Bergroth esittelemässä kutsuvieraille sotien jälkeistä ai
kaa käsittelevää huonetta. 
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Kuva 8. Museokierroksen päättää käynti päävartiossa, missä nähdään mm arestikoppi. Päävartiossa 
toimii museokahvio. 

jäseninä kaupunginvaltuuston varapu
heenjohtaja Leo K ä r k k ä i n e n , 
samalla hoitokunnan varapuheenjoh
taja, museonjohtaja Pirjo J u l k u -
n e n , Savon Prikaatin komentaja ja 
museonjohtaja Aimo M e t s o , jo
ka toimii myös hoitokunnan sihteeri
nä. Museon vakinaisen henkilökunnan 
muodostavat tällä hetkellä museon
johtaja, vahtimestari ja sotilasmestari 
evp Pauli T o r n i a i n e n ja tunti
paikkainen siivooja. 

Lopuksi 

vaatinut pitkäjännitteistä työtä. Sa
malla, kun on syntynyt puolustusvoi
mien pääaselajille oma museo, on 
myös saatu säilytetyksi jälkipolville ra
kennustaiteellisesti arvokkaat puuka
sarmit, jotka sellaisenaan muodosta
vat kehittyvälle museolle erinomaiset 
puitteet. 

Museossa kävijöiden poikkeuksetta 
pelkästään kiittävät arvostelut antavat 
uskoa ja luottamusta Jalkaväkimu
seon menestymiselle muiden aselaji
museoiden rinnalla. 

Jalkaväkimuseon aikaansaaminen on Kuvat Jalkaväkimuseon kokoelmista. 
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ANNA AUTON ELÄÄ. Suojaa seTuff- Kote Dinolilla 

1 1 f o.1,1r ........... Toyota. 
,11 V Talbot, 

o p Datsun, 
terot,. RenaH, 
,11bot, , BMW, 
, •l•un, T , Peug.ot, 

tto.,41111, Ta da, Mersu, 
•Mw. Datsu lvo, Mosee, 
••1119eot, Ren I, Ford, L..S., 
lilertu, BMW, Saab, Volvo, 
MoH•. Peugeot. , ym. Opel, Ford, 
I ICl1, Mersu, B , Toyota, Saab, 
Volvo. Mosse, Peu nault, Talbot, ym . 

AUTOSUOJAUS 

5JöJundKY 

Uusi tieliikennelaki (§ 83) vaatii, 
että henkilöa.uton kori on hyväk
syttävällä tavalla suojattava syöpy
mistä vastaan. 

Alle vuoden ikäiselle autolle myön
nämme 5 vuoden takuun kerta
käsittelyllä, vain yksi tarkastus tä
nä aikana, josta veloitamme aino
astaan alustapesun osuuden. 

TUFF-KOTE DINOL 
VARTIO KYLÄ 
Linnanpihantie 1 
00950 HELSINKI 95 
Puh. 320 205 

TUFF-KOTE DINOL 
VARISTO 
Sarkatie 2 
01660 VANTAA 66 
Puh. 843 944 

KAIKKI TUOTTEET 
SAMAN KATON ALTA 

OTK Suurkuluttajapa/velu on aina edut- Samalla puhelinsoitolla voit tilata myös 
1/nen ostopaikka suurkuluttajil/e. Valikoi- erikoistavarat. 
missamme oman tuotannon 
lisäksi kaikki kotimaisten valmistajien 
merkkituotteet, korkealaatuiset tuore-ja 
tuontituotteet; hedelmät, herkkutavarat, 

Keskitetty tilaus- ja kuljetusjärjestelmä 
takaa varmat ja nopeat toimitukset 
säännöllisten reittikuljetustemme puit-
teissa. 

säilykkeet.ffil .:Su..::.urk..:....:..:..:..:...ul..:.utt__:aJ:_•:....pa_lvel_ut _________ :-:-=-
HEL.StNKI 90-7332995 OULU 981-15661/170 
HÄMEENLINNA 917-205252 TAMPERE 931-67110IY115 

JYVÄSKYLÄ 941-282122/1~ lAJ IMATRA 954-2193:Y129 TURKU 921-334 725 
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HYvÄ IHMINEN. 
SÄÄSTÄAIK'-A, VAIVAA 

JA RAHAA-ITSEÄSI. 
Käytä OP-tietotaitoa! 
Merja Tammi: Käytän shekkejä 0,,,, 

ja pankkikortt!a tehdessäni ostok- , •
1 

( ~ ~ 
sia. Ja laskut ;ätän aina ~ • ~ 
ilmaiseen maksupalveluun. ~ 0• • '/ 
Todella kätevää! Suosittelen ~ O • 
OP-tietotaitoa. ~Efl{I 

(posuus~ 
KYLLA 

Strömberg on johtava suomalainen sähkö 
koneiden ja -laitteiden valmistaja. Yhtiö on 
valmistanut sähkölaitteita sähkö· ja voima 
laitoksille. teollisuudelle ja liikennevälineilli 
jo yli 90 vuotta. Strömberg on alansa merkit 
tävimpiä yrityksiä Pohjoismaissa. 

Strömberg tutkii ja kehittää. Yhtiömmt 
tuotteet ovat oman kehitystyön tulosta ja 
vuosittain tutkimus- ja kehitystyöhön käyte, 
tään kymmeniä miljoonia markkoja . Tavoit 
teena on sähkön yhä tehokkaampi hyväksi, 
käyttö. 

Esimerkkinä viime aikojen tuotekehityl' 
työstämme on energiaa ja kustannuksia säät 
tävä sovellutus, jonka avulla oikosulkumoot 
torin nopeutta voidaan portaattomasti sää 
tää. Strömbergin kehittämä sovellutus on 
alallaan maailman johtava. 

Toimintamme perustuu yli 6 500 suoma 
laisen sähkön taitoon. Yhä kasvava osa tuot 
teistamme toimitetaan vientiin. 

Strömbergillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, 
Norjassa, Saksan Liittotasavallassa, Englan· 
nissa , Yhdysvalloissa ja Argentiinassa sekä 
edustusto Neuvostoliitossa. Yhtiön edustus, 
~erkosto kattaa s.uuren osan maailmaa. 

Investoiminen Strömbergin tietoon ja tai· 
toon on järkevä tapa säästää energiaa. 

ftrömberg 
PL 69. 65101 Vaasa 10 
Puh. 19611158 222 
Teleks 74211 strv 

JOUKKO-OSASTOT KERTOVAT 

ÄKÄRIPRIKAA TI 

iuomen nuorin ja pohjoisin joukko
•Ulsto on elänyt kertomuskautena voi

makasta kehityksen ja kasvun aikaa. 
loukko-osasto saavutti sille suunnitel-

11111 kokoonpanonsa vuoden 1982 hei
, !kuun puolivälissä, kun Oulusta siir
i ncen Pohjanmaan Tykistörykmentin 
loppuosat siirtyivät Sodankylään ja 
~ 1>ko joukko-osasto liitettiin joukko-
ksikkönä Jääkäriprikaatiin. 
Sopeutumista helpotti vajaan vuo

Sen verran aikaisemmin siirtyneiden 
1)1ien, vajaan patterin, kokema myön
teinen vastaanotto Sodankylässä. So
dankyläläiset olivat jo tottuneet puna
laattaisiin ja ovat ottaneet myös heidät 
avosylin vastaan samoin kuin jääkärit 
lähes 20 vuotta sitten. Rakennustöiden 
ripeä edistyminen mahdollisti tykki
miesten siirtymisen hiukan ennakoitua 
aikaisemmin. Uusi tykistökasarmi ja 
kaksi kerrostaloa valmistuivat ajoissa 
tykkimiehiä ja heidän perheitään ma
joittamaan. Rakennustyöt yhden ka
,armirakennuksen ja tykkikoulutus
~allin ja eräiden huoltorakennusten 
osalta jatkuvat kuitenkin vielä pitkälle 
tulevaisuuteen. 

13 

Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Tuomo 
Tuominen. 

Jääkäriprikaatia on vuoden 1980 
keväästä lähtien komentanut eversti 
Tuomo Tuominen, jonka johdolla so
peutuminen prikaatikokoonpanoon ja 
uuden koulutus 80:n mukaisen koulu
tusjärjestelmän toteuttamiseen on ta
pahtunut luontevasti. 

Vuoden 1981 alkupuolen tiiviin 
koulutusrytmin lomassa tärkeimpiä 
tapahtumia oli Jääkäriprikaatin jouk
koyksikön, Lapin Jääkäripataljoonan, 
60-vuotisperinnepäivä maaliskuun 11. 
päivänä. Juhlien kutsuvierasjoukko 
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Tasavallan presidentti Mauno Koivisto tutustui Jääkäriprikaatissa käyntinsä yhteydessä mm uusim
piin telakuorma-autoihin, BV 206 kalustoon. 

oli edustava, kansanedustajista run
saaseen pataljoonassa aikaisemmin 
palvelleiden ryhdikkääseen kiltaveljes
joukkoon. 

Jääkäriprikaati on kuluneiden vuo
sien aikana ollut myös lukuisten arvo
valtaisten koti- ja ulkomaisten vierai
den kiinnostuksen kohde. Joukkoon 
on mm mahtunut yhden vuoden aika
na peräti viiden ulkomaisen televisio
yhtiön kuvausryhmät. 

Merkittävin vierailu joukko-osas
tossa tapahtui huhtikuun 21. päivänä 
1982. Tasavallan presidentti Mauno 
Koivisto suoritti tuolloin puolustus
voimain ylipäällikkönä ensimmäisen 
tutustumiskäynnin puolustusvoimiin 
tutustuen Jääkäriprikaatiin, sen kou
lutusolosuhteisiin, kalustoon ja varus-
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miesten majoitusoloihin, unohtamatta 
myöskään sotilaskotitoimintaa. Lapin 
kevään sää näytti parhaat puolensa, ja 
tämäkin sai ylipäällikön viihtymääOi 
havulaavulla rakotulen ääressä vierai
lun päätteeksi pitkään. 

Parlamentaaristen puolustuskomi, 
teoiden suositusten mukaisesti Jääkä
riprikaatia on varustettu uudella koti
maisella maastokuorma-autokalustol-, 
la ja ruotsalaisvalmisteisella tela
kuorma-autokalustolla. Nämä mah
dollistavat joukon liikkumisen vaikeis
sa maasto-oloissa ja ovat esiintyneet 
edukseen myös vieraillemme. Mies
kohtainen varustus mahdollistaa toi
mintaamme myös Lapin talven pakka
sessa lämpötilan laskiessa alle -30 
oc. 

t.; 1)ulutusrintamalla on erityisesti 
11oden 1982 aikana koulutus -80 käyt-

1 ,1)notto aiheuttanut runsaasti työtä. 
• vätkausi lukuisine pitkine maasto-
1 leiriharjoituksineen, ampumaleirei-

111 en ja sotaharjoituksineen asetti 
111111 varusmiehet kuin kouluttajatkin 
1,,ville, kun samaan aikaan oli toteu-
1 llava uudistettua peruskoulutuskau
lt n ohjelmaa. Kaikesta on selvitty 
1 unnialla ja myöskin Pohjois-Suomen 
,otilasläänin johtama suuri RUSKA
otaharjoitus Lapin alueella syksyllä 
1982 onnistui hyvin. 

Näiden harjoitusten lomassa on 
111oritettu perinteiset valakuntomarssit 
Juhlavine valatilaisuuksineen maalis
i uussa 1981 Luostotunturin huipulla 
111 vuotta myöhemmin nimikkotuntu
r lmme Kaarestunturin huipulla. Kesäi-
' 1 maakuntamarssit ovat suuntautu-

neet polkupyörin Ranualle ja viimeksi 
Sallaan. Runsaan 500 kqi:n marssit 
ovat sujuneet erinomaisesti. Valatilai
suudet ovat muodostuneet paikkakun
nilla juhlaviksi kansanjuhliksi, joissa 
joukko-osasto on tullut tutuksi Lapin 
asukkaille. Paikkakuntalaiset ovat 
osallistuneet runsaslukuisesti tilai
suuksiin. Kaamoksen valatilaisuudet 
on järjestetty kotipaikkakunnallam
me. 

Vuoden 1982 loppupuolen aikana 
toteutui monta asiaa nuoren joukko
osaston elämässä. Marraskuun 22. 
päivänä tapahtui presidentinlinnassa 
Jääkäriprikaatin lipun juhlallinen vih
kiminen, ja Tasavallan presidentti luo
vutti lipun Jääkäriprikaatin komenta
jalle käyttöönotettavaksi. Lipun on 
suunnitellut sodankyläläinen taiteilija, 
opettaja Lasse Talosela. Sen ensiesiin-

Jääkäriprikaatin lipun naulaus tapahtui Sodankylässä 19. 11. 1982. 
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tyminen joukko-osaston kärjessä ta
pahtui myös juhlavasti itsenäisyyspäi
vän valtakunnallisessa paraatissa, jo
ka järjestettiin Sodankylässä. 

Lipun tummanvihreässä lippukan
kaassa keskellä on Lapin läänin vaa
kuna, jota ympäröi tyylitelty kultainen 
revontuliseppele. Kokonaisuutena uu
si lippu on kaunis ja toimii erittäin hy
vin joukkoa yhdistävänä ja Jääkäri
prikaatin maakuntaan liittävänä sym
bolina. Lapin Jääkäripataljoonan ja 
Pohjanmaan Tykistörykmentin liput 
säilyvät niiden perinnelippuina. 

Jääkäriprikaatin uuden lipun lah
joittivat joukko-osaston tukiyhteisöt 
Sodankylän Sotilaskotiyhdistys, So
dankylän kunta, Jääkäripataljoona 1 
- Lapin Jääkäripataljoonan Kilta se
kä Pohjois-Pohjanmaan Tykkimies
kilta. 

Kertomusaikana on Jääkäriprikaati 
toiminut puolustusvoimien henkilö
kunnan hengellisten päivien isäntänä 
toukokuussa 1981 ja puolustusvoi
mien sotilaskolmiottelu- ja uintimesta
ruuskilpailujen järjestäjänä elokuussa 
1982. 

J aika väen Säätiön mitalilla palkitut 
varusmiehet 

1/80 saapumiserä 
- upskok Tomi Timo Petteri R a 

pakko 
- kers Veli Matti H o I c k 

11/80 saapumiserä 
- upskok Pekka Tapani H e i n o 

nen 
- kers Esko Olavi A i 1 u n k a 

111/80 saapumiserä 
- upskok Pekka Kalevi K a r j u I a 
- kers Pekka Juhani F i I p u s 

1/81 saapumiserä 
- upskok Juhani Jalmari J ä r v e 

I ä 
- kers Juha Kalervo U u s i t a I o 

11/81 saapumiserä 
- upskok Arto Jari S a r a j ä r v i 
- kers Jyrki Risto P ä i v ä n i e m i 

111/81 saapumiserä 
- upskok Juha Antero L a u r i 1 a 
- kers Vesa Tapio P u I k a m o 

KOTIMAISET NAAMIOINTIVERKOT 
JA NAAMIOINTIVARJOT 
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YHTEISTOIMINNASSA PUOLUSTUS
VOIMIEN KANSSA KEHITETTY 

TURO ON MUOVITEOLLISUUS 

ÖLJYSÄILIÖIDEN PUHDISTUKSET 
JA TARKASTUKSET 

kevyt- ja raskasöljysäiliöiden puhdistukset 
ultraäänitarkastukset 
korkeapainepesut 

- öljynsiirrot 

MYÖS HÖYRYTYSTÄ 
Hoidamme myös: 
- jäteöljyt ja muut palavat nesteet 

OTA YHTEYTTÄ 

MARKKU MALINEN KY 
Kääpiötie 5, Lahti 70 
Puh. 513 313,513 314, varasto 513 308 
iltaisin puh. 353 196 ja 353 400 

SANOMALEHTI 

KA~JALAINEN 
Maakunnan Ykköslehti 

POHJOIS- KARJALAN 
KIRJAPAINO OY 

JOENSUU 
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KAINUUN PRIKAATI 

Kainuun Prikaati on vuosien 1981-82 
aikana toteuttanut päätehtäväänsä an
tamalla rautaista koulutusta Kainuun, 
Ylä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Poh
jois-Pohjanmaan seutujen varusmie
hille ja reserviläisille. Samoin joukko
osastomme on osallistunut hyvällä me
nestyksellä puolustusvoimien mesta
ruuskilpailuihin. 

Prikaatimme on ollut näkyvästi esil
lä toimiessaan erilaisten vierailujen ja 
tapahtumien isäntänä. Päätapahtu
mista mainittakoon mm Suomi -
Neuvostoliitto sotilastalviottelu, joka 
suoritettiin 14.-21. 4. 1982 Kajaanis
sa Vimpelinvaaran raskailla laduilla. 
Suomalaiset sotilaat osoittivat parem
muutensa voittamalla kaikki muut la
jit paitsi ampumahiihtoviestin voittaen 
näin ylivoimaisesti koko sotilasottelun 
pistein 30-21. 

Toinen erittäin huomattava tapah
tuma meille prikaatilaisille oli Neuvos
toliiton asevo1m1en yleisesikunnan 
päällikön l. sijaisen, armeijankenraali 
V I Varennikovin käynti kenraaliluut
nantti E Kannisen vieraana Kainuun 
Prikaatissa. Vieras seurasi suurella 
mielenkiinnolla varusmiesten koulu
tusta ja joukkueen näytösammuntaa 
Kassunkurun vaikeassa maastossa. 

Suuri tapahtuma joukko-osaston 
elämässä on aina komentajan vaihtu-

198 

Kainuun Prikaatin komentaja, eversti Heikki 
Koskelo. 

minen. Tällainen tapahtuma oli Kai
nuun Prikaatissa 31. 5. 1982. Tuolloin 
entinen komentajamme, eversti Arvo 
Lauri luovutti komentajan tehtävät 
Pääesikunnan jalkaväkitoimistoq 
päällikön tehtävistä siirtyneelle uudel
le komentajallemme, eversti Heikki 
Koskelolle. 

Rukajärven suunnan sotaveteraanit 
viettivät perinteellisiä asevelijuhliaa~ 
tänä vuonna Hoikankankaalla. Juh
liin liittyi prikaatin perinnekiven pal
jastus. Päiville oli kokoontunut toista 
tuhatta sotiemme veteraania, joiden 
suorittama ohimarssi oli esimerkiksi 
kelpaava meille nuoremmille sotilaille. 

Joukko-osaston elämään kuuluvat 

ilustustehtävät kotikaupungin ulko
puolella. Tänä vuonna Kainuun Pri-
1 u1ti osallistui 4. 6. 82 Kuopiossa pi
,kltäviin Kuopion kaupungin 200-
uotisjuhlallisuuksiin osallistumalla 

111101 ustusvoimien lippuj uhlapäi vän 
1 iraatiin. 

Samoin perinteellinen kesäkuun 
apumiserän valamarssi suuntautui 

maakuntaan. Tällä kerralla alokkaat 
annoivat valansa Sotkamon kauniis-
1 kirkossa. 
Huomattavimmat koulutustapahtu

mut ovat olleet Pohjois-Suomen Soti
l11Släänin kranaatinheitin- ja panssa-
1 lntorjuntaleirit sekä joukko-osaston 
omat ampumaleirit ja varuskuntasota
harjoitukset. Erityisen mielenkiintoi
nen oli sotilasläänimme johtama 

"Ruska" -harjoitus, joka toimeen
pantiin Kittilän pohjoispuqleisella alu
eella vuoden 1982 syyskuussa. 

Jokaisen saapumiserän jääkäreille 
on järjestetty vähän ennen palveluksen 
päättymistä kova "Ritarimaljakilpai
lu", jossa ryhmät ja joukkueet ovat 
kilpailleet Marskin ritareiden lahjoit
tamasta arvokkaasta kiertopalkinnos
ta "Ritarimaljasta". 

Kainuun Prikaati on lisääntyvässä 
määrin ollut siviiliväestön mielenkiin
non kohteena. Varuskunnassa järjes
tettävät omaisten päivät alokkaiden 
valatapahtumaan liittyen keräävät sa
toja varusmiesten omaisia tutustu
maan joukko-osastoomme. Samoin 
koulukauden päättyminen aiheuttaa 
suoranaisen ryntäyksen varuskuntaan 

Neuvostoliiton asevoimien yleisesikunnan päällikön 1. sijainen, armeijankenraali V I Varennikov 
lutustumassa Kainuun Prikaatiin kenrl E Kannisen ja kenrm E Laatikaisen seurassa. 
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Kainuun Prikaati osallistui 4. 6. 1982 Kuopiossa pidettyyn puolustusvoimien lippujuhlapäivän pa• 
raatiin 

koululaisten luokkaretkien suuntautu
essa yhä enemmän sotilasalueelle. 

Erittäin merkittävä tapahtuma oli 
lokakuussa 1982 Hoikankankaalla jär
jestetty "Asento -82" -päivät, jolloin 
nuorkauppakamarilaiset majoittuivat 
prikaatimme kasarmeihin ja pitivät 
kokouksiaan ja illanviettojaan prikaa
tin tiloissa. Vieraita oli yhteensä n 
1 400 henkeä. Päivien aikana järjestet
tyyn turvallisuuspolitiikan paneelikes
kusteluun osallistuivat mm puolustus
ministeri Juhani Saukkonen, vara
amiraali Jan Klenberg ja kenraaliluut
nantti evp Ensio Siilasvuo. 

Viimeksi kuluneella kaksivuotiskau
della on prikaatiamme rakennettu 
edelleen. Uusin valmistunut rakennus
kokonaisuus on moottoriajoneuvokes
kus, johon kuuluu moottoritalo, kaksi 
moottorihuoltolaa, halli sekä ajoneu
vokatokset. Tästä huolimatta joudu-
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taan traktorikalustoa säilyttämään tai
vasalla. 

Prikaatin saamat puolustusvoimien 
mitalit ja yleismestaruudet vv 1981-
1982 

Ammunta 

Vm rk-amm 10 + 10 ls 
1. alik Kari Asenbrygg 
vm rk-amm 10 + 10 ls joukkuekil
pailu 
2. KaiPr 
Parolan kilpi kilpailu 
2. KaiPr 
kh vapaapistooliamm 60 ls 
3. Yliv Arvo Papponen 
kh standkiv 3 x 20 ls 50 m 
3. Asentaja Eino Ruotsalainen 

Sotilas 3-ottelu ja uinti 

- sot 3-ottelu yleismestaruus 

1. KaiPr 1981 3. KaiPr 1982 
sot 3-ottelun joukkuekilpailu 
1. KaiPr 1981 2. KaiPr 1982 
uinnin yleismestaruus 
1. KaiPr 1981 2. KaiPr 1982 
sot 3-ottelu kh sarja yl 
1. Vääp Esko Tihinen 1982 
2. Vääp Esko Tihinen 1981 
sot 3-ottelu kh sarja yli 35 v. 
3. Yliv Arvo Papponen 
sot 3-ottelu vm 
3. Alik Risto Lappalainen 
4 x 100 m:n sekaviesti 
3. KaiPr 

Hiihto 

vm hiihdon joukkuekilpailu 
1. KaiPr 
hiihdon joukkuekilpailu 
3. KaiPr 1981 ja 1982 
vm 3 x 10 km:n viestihiihto 
2. KaiPr 1982 3. KaiPr 1981 
hiihdon yleismestaruus 
3. KaiPr 
vm ampumahiihto 
2. alok Jori Ojala 
kh maastohiihto yli 40 v 
3. Ltn Seppo Taskinen 

Yleisurheilu 

Yleisurheilun yleismestaruus 
1. KaiPr 
100 m 
3. alik Petteri J ouste 
3 000 m:n estejuoksu 
2. Alik Juha Kokkonen 

- 400m 
3. Alik Heikki Rusanen 

- 4 x 100 m:n viesti 
3. KaiPr 
keihäänheitto 
3. Alik Pekka Lakso 
Kiekonheitto 
1. Alik Juhani Aaltonen 
2. Alik Antti Pallonen 

1500 m 
3. Alik Juha Kokkonen 
1 000 m:n viesti 
2. KaiPr 
maastojuoksu yl sarja 
3. Vahtimestari Antero Kortelai
nen 

Suunnistus 

kh yli 40 V 

1. Ltn Seppo Taskinen 
3. Sotmest Veikko Shnoro 
vm joukkuetulokset 
3. KaiPr 
partiokilpailut 
2. KaiPr 
yleismestaruus 
3. KaiPr 
Presidentti Urho Kekkosen kierto
palkinto 
3. KaiPr 

Kilpailutoiminta on todettu erääksi 
parhaista keinoista kohottaa henkistä 
voitontahtoa ja peräänantamatto
muutta. Kainuun Prikaatin kilpailu
toiminta on ollut vv 1981-1982 erit
täin vilkasta ja em tuloksetkin kerto
vat prikaatin menestyneen hyvin puo
lustusvoimien eri mestaruuskilpailuis
sa. 

Myönteinen suhtautuminen kilpaur
heiluun sekä sen vaikutus fyysisen 
kunnon kasvatustyöhön on vuosien 
kuluessa tuottanut tulosta, joka antaa 
varmuuden jatkaa samalla linjalla. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet 

1/80 saapumiserä 
korpr Pekka Juhani P i e t i -
Iäinen 
kers Pasi Tapani J u u t i 
upskok Jukka Väinämö Antti· 
l a 

201 



II/80 saapumiserä II/81 saapumiserä 
jääk Risto Sulo P a l v i a i n e n 
kers Esa Heikki K a t a j a 
upskok Arvo Tapani R u o t s a -
I aine n 

korpr Vesa Kalevi F ä l t 
kers Ari Kalevi R u o t s a l a i 
nen 

IIl/80 saapumiserä 

upskok Pertti Antero P y y k 
könen 

korpr Eero Ilmari T i m o n e n 
kers Ari Tapani H y t ö n e n 
upskok Veli Antti H i n t i k k a 

IIl/81 saapumiserä 
jääk Veikko Antero Nurmi 
ranta 

1/81 saapumiserä 
kers Arto Juhani Hyvönen 
upskok Jari Tapani Ko r h o -
nen 
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korpr Juha Vihtori J u n t u n e n 
kers Arto Kalevi T a p p e r 
upskok Vilho Markku R a h u -
nen 

Kaikki tuotteet 
samaukato 
alta 

lolil 
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OTK:n Suurkuluttajapalvelu on AINA edullinen ostopaikka suurkeit· 
ttöille. Mema saatte kaikki tarvitsemanne tuotteet kätevästi yhdestä 
toimituspisteestä. Olemme vain puhelinsoiton etäisyydellä luotanne. 

Meillä on keskitetty tilaus- ja kuljetusjärjestelmä, joka takaa Teille 
varmat ja nopeat toimitukset säännöllisten retttikuljetustemme puit· 
teissa. 

Hintamme ovat kilpailukykyiset ja meillä on runsaasti kiinnostavia 
erikoistarjouksia. 

Valmiina velukseen 
~ - ~ - -~ 

HELSINKI 90-7332995 OULU 981-15661/170 ··1 
HÄMEENLINNA 917-205252 SEINÄJOKI 964-142 38B 
IMATRA 954-21933/160 TAMPERE 931-671100/115 
JYVÄSKYLÄ 941·273122/130 TURKU 921·336060/34 , 

'l'INAN'l''l'I 700 

MUUNTUVA MONIKÄYTTÖINEN HUONEKALU .. . .. 
Monipuolinen valikoima myös muita Timantti-hyllystöjä • Myynti alan l11kke1sta 

VALMISTAJA: P. ROTOLA-PUKKILA KY 
61800 KAUHAJOKI PUH. 963 - 11 433 

PÄÄMAJAKAUPUNKI 

MIKKELI 
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KARJALAN PRIKAATI 

Kaksi kulunutta vuotta ovat olleet 
Karjalan Prikaatissa työntäyteistä 
koulutuksen aikaa. Kautta leimasivat 
monilukuiset kertausharjoitukset sekä 
uuden varusmiesten koulutusjärjestel
män valmistelut ja sisäänajo. Aiem
min käyttöön otettu organisaatio 
osoitti toimivuutensa ja mahdollisti te
hokkaan koulutuksen. 

Prikaatin komentajana on koko 
katsauskauden ajan toiminut eversti 
Pertti K i l k k i . 

Esikuntapäällikkö ja pataljoonan 
komentajat ovat vaihtuneet, esikunta
päällikkö jopa kahteen kertaan. 

Edellisellä kaudella aloitettu Val
kealan varuskuntasairaalan rakennus
työ valmistui maaliskuun alussa 1982. 
Tällöin puolustusministeri Juhani 
S a u k k o ne n vieraili Vekaranjär
vellä ja luovutti sairaalan varuskun
nan käyttöön. 

Henkilökunta on kilpaillut keskuu
dessaan "Kaartin kouluttajan" arvos
ta ja palkinnosta. Vuonna 1981 kilvan 
voitti vääpeli Tapio V i i t a n e n ja 
seuraavana vuonna osoittautui par
haaksi yliluutnantti Ahti K o r h o -
n e n . Henkilökohtaisena palkintona 
on Väinö Linnan kirja "Tuntematon 
sotilas", johon akateemikko on itse 
kirjoittanut omistuskirjoituksen. 

Erilaiset puolustus- ja siviilihallin-
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Karjalan Prikaatin komentaja, eversti Pertti 
Kilkki seuraamassa käskynantoa. 

non sekä vapaaehtoisen maanpuolus
tustyön edustajat ja yhteisöt ovat vie
railleet ahkerasti varuskunnassa. Pri
kaatin kannalta on ollut erityisen ilah
duttavaa maakunnan reserviläisjärjes
töjen kiinnostus joukko-osastoa koh
taan. 

Puolustusvoimien talvimestaruus
kilpailut ovat olleet Karjalan Prikaatin 
järjestämisvastuulla vuodesta 1976 
lähtien. Tänä vuonna prikaati järjesti 
kilpailut seitsemännen ja toistaiseksi 
viimeisen kerran, sillä tehtävä siirtyy 
vuodesta 1983 alkaen Savon Prikaatil
le. Joukko-osastollamme on vuonna 

1982 ollut järjestettävänään myös toi-
' puolustusvoimien mestaruuskilpai

lu!. Puolustusvoimien sotakoirat oh
Jaajineen kilpailivat syyskuussa kesä-
111cstaruuksista Vekaranjärvellä. 

Puolustusvoimien mestaruuksia on 
p1 ikaatiin tullut katsauskauden aikana 
curaavasti: 

sotilaskolmiottelussa v 1981 aliker
santti Kari K a n e r v a 
yleisurheilussa 400 m:n juoksussa v 
1982 jääkäri Jukka Paajanen 
sotakoirien kesämestaruuskilpai
lussa v 1981 joukkuekilpailussa 
prikaatin joukkue, jälkikilpailussa 
värvätty alikersantti M K a a r -

t i n e n ja suojelukilpailussa yli
kersantti Kari A i r i a i n e n . 
sotakoirien talvimestaruuskilpai
lussa v 1982 valjakkoviestissä jouk
kueella ylikersantti Kari A i r i -
a i n e n , värvätty alikersantti 
Markku K a a r t i n e n ja jää
käri Seppo L e m m e t y i n e n . 

"Kaartilaiset" ovat sijoittuneet 
muutenkin hyvin puolustusvoimien eri 
mestaruuskilpailuissa. Tätä todistaa 
se, että Kaartinhallin palkintokaapissa 
olivat vuonna 1981 sekä presidentti 
Kyösti Kallion että presidentti P E 
Svinhufvudin kiertopalkinnot. 

Puolustusministeri tutustuu uuden sairaalan tiloihin. 
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-
Puolustusvoimien sotakoirien kesämestaruuskilpailujen avajaiset 1982. 

Jalkaväen Säätiön mitalit on vv 
1980-1982 jaettu seuraaville Karjalan 
Prikaatin varusmiehille: 

1/80 saapumiserä 
- korpr Jukka Ensi R a v a n t t i 

uspkok Kari J V a I k a m a 
- kers Tapio M M i e t t i n e n 

11/80 saapumiserä 
- korpr Arto Juhani Perttu I a 
- upskok Jyrki Mika P a a n a -

1 ah t i 
kers Petri Arto P u u s t i n e n 

1/81 saapumiserä 
- upskok Jukka Aulis N u p p o -

nen 
- kers Jussi Oskar T u d e e r 

11/81 saapumiserä 
upskok Ismo Mika R i i t a I a 

- kers Niklas H y r s k y 

n e n 111/81 saapumiserä 
- kers Timo Jussi H a I o n e n - upskok Pekka Pentti S i i I i 

111/80 saapumiserä 
- kers Jukka Eero V ä I i m a a 

- upskok Juha Pekka S outo -
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NAUTI 
VAHEMMAN 
-NAUTIT 
ILLASTASI .. 

ENEMMAN 

ALKO 

Puhtaasta luonnosta 
hyvää valmista ruokaa 

Saarioinen tekee työtä nykyaikaisen, valmiin 
ruuan hyväksi. Tuotannossa on päivittäin 
kymmeniä eri ruokalajeja ja uusia on jatkuvasti 
kehitteillä. Kaikille ovat yhteisiä puhtaasta 
luonnosta tulevat, ensiluokkaiset raaka-aineet 
ja huolellinen valmistus. Yhteistä on myös 
täyteläinen, hyvä maku, juuri niinkuin 
perinteisessä suomalaisessa kotiruuassakin. 
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NYLANDS BRIGAD 

Åttiotalets inledning har i Nylands 
Brigad varit en stabiliseringens tid. De 
förändringar den nya fredsstaten (den 
s k MARO) förde med sig var genom
förda, nu skulle den nya organisatio
nen köras in. Hela denna period har 
brigaden haft förmånen att få ha sam
ma kommendör, överste Hans Chris
tensen. MARO gav brigaden en klart 
tre~elad organisation; en servicedel, 
en mfanteridel och en artilleridel. Ser
vicedelen består av brigadstaben, ett 
underhållskompani, ett transport
kompani och ett repetitionsövnings
kompani. Dessa organ, förutom att de 
utbildar goda krigsmän till reserven, 
betjänar och stöder de två andra delar
na. 

Brigadens viktigaste del är infante
riet, dvs Jägarbataljonen och underof
ficersskolans jägar- och stödkompa
nier. Jägarbataljonen svarar ensam 
för över hälften av brigadens totala 
styrka. I Jägarbataljonen finns det två 
jägarkompanier, ett pansarvärns- och 
ett granatkastarkompani. I det sist
nämnda finns det en grk-del och en 
signaldel. Jägarbataljonens alla 
gruppchefer, liksom även transport
kompaniets och en del av underhålls
kompaniets gruppchefer får sin utbild
ning i brigadens egen underofficers-
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Brigadkommendören, överste Hans Christen• 
sen. 

skola. 
Brigadens fältartillerisektion har 

hårt fått känna av MARO. Sektionen 
är den äldsta som har fungerat inom 
en brigad. Erfarenheterna av det inti
ma samarbetet är goda, så trots sektio
nens minskande inryckningsstyrkor 
har infanteristerna på olika sätt för
sökt att hjälpa den. Svenskspråkigt ar
tilleristöd på hemmaplan är värdefullt 
i alla sammanhang. 

Försvarsmaktens reviderade utbild
ningsprogram genomfördes i Jägarba
taljonen på prov och i tillämpliga delar 
redan för kontigenterna II och 111/81. 
De erfarenheter man då fick kom väl 

1111 pass när programmen i sin helhet 
i bruk från kontigent 1/82. Hit-

11111 har det nya programmet visat sig 
ua enbart positivt. 
lägarbataljonen fick en ny kom-

1111 ndör i juni 1981 då överstelöjtnant 
1 >lof Engström överlämnade bataljo-
11111 åt överstelöjtnant Lars Stenström. 

lägardagen, 25. 2., har inom Jägar
huraljonen högtidlighållits ända sedan 
lrn (åter)uppstod 1971. Jägardagen 

1r årsdag för bl a vårt eget traditions-
11 uppförband, gardesjägarbataljonen 
1 Vasa, som i 1934 års MARO sam
mansmältes med Nylands Regemente. 
Fcstligheterna i februari 1982 var Iitet 
nnorlunda än de invanda, de föran-

1laltades i Syndalen efter rekryternas 

första skidmarsch. Den högtidliga 
stämningen under korum och batal
jonskommendörens tai ti11 de unga 
rekryterna, i fackelsken med djup snö 
på stranden och det öppna havet bru
sande utanför, lämnade ingen obe
rörd. 

1981 och 1982 deltog brigaden i fle
ra stora manövrar vilka ordnades för
hållandevis långt borta från Dragsvik. 
De mest minnesvärda torde vara vin
termanövern 1982 och Krigshögsko
lans övning ett par månader senare, 
också den i "norra" Finland, ut vår 
horisont sett. Minnesvärt med dessa 
övningar var framförallt de stora snö
mängderna, något vi normalt inte är 
vana vid här i "södra" Finland. 

• .. i fackelsken, med djup snö på stranden och del öppna havet brusande utanför ••• 
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Jägarbataljonen har haft goda 
framgångar i de för varje kontigent in
fanterister återkommande färdighets
tävlingar för plutoner, som hålls för 
Södra-Finlands Militärläns trupper. 
Framgångarna visar att Brigaden har 
lyckats i sina utbildningsmål. 

En intressant företeelse är det ökan
de intresse Brigadens Öppna Portar 
har fått. Öppna Portar hålls tre gånger 
årligen, vanligen andra söndagen efter 
rekrytinryckningen. Trots att det i 
princip endast är rekryterna som får ta 
anförvanter och vänner till området, 
har besökssiffrorna pendlat på bägge 
sidor om tusenstrecket. Brigaden 
verkar även vara ett populärt utflykts
mål för skolklasser i maj. Pryare har 
hört sig för men tyvärr har de inte nu 
kunnat tas emot. 

Till sist måste omnämnas invig
ningen av Brigadens museum, det s k 
Kaptensbostället på Gårdskullen. Bos
tället, ett av tre bevarade i Finland, var 
under sexton- och sjuttonhundratalen 
tjänstebostad för chefen för Karis 
Kompani av Nylands Regemente. Hu
set är pietetsfullt renoverat under led
ning av Nylands Brigads Gille och dess 
arkitekt Lasse Heikkinen. Den prak
tiska arbetsledningen sköttes av stabs
chefen i Brigaden, övl (numera i a) 
Helge Wigren. I huset, uppfört enligt 
Erik Dahlbergs (samma man som rita
de Stockholms Slott) ritningar, finns 
nu skildrat olika epoker av Brigadens 
och dess tratidionstruppers liv, ända 
fram till Vinterkriget. Till Boställs
komplexet hör också Brigadens repre
sentationsbastu, inrymd i en gammal 
loge med loft. Förutom som museum 
och för representation används Bostäl
let för smärre sammankomster och 
möten. 

Under åren 1981-1982 har följande 
förtjänta beväringar fått emotta In-
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Ett förband vid kusten bör behärska alla ele
ment. 

fanteristiftelsens plakett: 

kont I/80 
- fänr Kalevi Veikko M a tila -

inen 
- serg Kjell Kristian H e r m a n s -

son 

kont II/80 
- fänr Klas Johan Wilhelm F o n -

t e l l 
- us Jens-Peter H o l m 

kont III/80 
- fänr Claes-Henrik B j ö r km a n 
- us Lars Peter E k r o t h 

l ont I/81 
fänr Kauko Olavi L i n d f o r s 
us Jan-Erik S j ö b l o m 

1 ont II/81 
fänr Pertti Olavi V i n t e r 

Ystävällinen monipuolinen 

~-kauppa 
- hyvän lihan palvelukauppa, reiluja 

ERIKOISTARJOUKSIA jatkuvasti. 

Tervetuloa taloon ark. 9 - 20 la 8 - 14 
ILKKA SALLINEN, Kaukas 
puh. 953 - 10 006 

KAUKAAN ~HALLI 

-~·····. . . . . . . . . 1, •• 

Mikonkatu 8 00100 HELSINKI 10 
(90) 661 596 

Uudenmaank. 3 20500 TURKU 50 
(921) 515 141 

VALTION 
HANKINTAKESKUS 

- us Bo Lennart N y g å r d 

kont III/81 
- fänr John Krister H e l l e v i g 
- serg Magnus Alf Gustaf G r ö n 

RAKENNATKO? KORJAATKO? 
TEEMME LUOTETIAVALLA AMMATTITAIDOLLA: 

• Rakennusmaalaukset • Teollisuusmaalaukset • Ta· 
petoinnit • Mattotyöt • Hiekkapuhallukset • Parketti· 
työt • Vesihiekkapuhallukset • Ruiskumaalaukset • 
Teräshiekkapuhallukset • Pienet remontti-, muuraus-, 
puu- ja peltityöt • Tikasautopalvelut lkork. 16 m) 

OTA YHTEYTTÄ 

MAALAUSLIIKE Lasonen Ky 
Puh. 954-24811 
Autop. 94 040-54 713 
Rebekankuja, 55420 IMATRA 42 

HANSALUX-väri 
valaisee pimeässäkin 

OY SUOMEN HANSA AB 
Höyläämötie 18, 00380 Helsinki 38 
Puh. 550 077 

matkustustavasta riippumatta 

EFFOA'1Z 
matka palvelu 

SUOMEN HÖYRYLAIVA OY 
Eteläranta 8, 00130 Helsinki 13 

Puh. 178 2506 
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Huippuluokan 
aseöljy. 

Puhdistaa, 
suojaa ja 
voitelee. 

Maahan tuoja: 
CRC Chemicals Finland Oy 
Juvan Teo lli suuskatu 25 
02920 ESPOO 92 
Puhelin: 90-844 122 

Markkinointi: 

VISELLA OY, 37600 Valkeakoski 

I ' >HJAN PRIKAATI 

1\ uluneet kaksi vuotta ovat Pohjan 
1 dkaatissa olleet työntäyteiset. Varus
mlcskoulutus on vuoden 1982 alusta 
alkaen toteutettu uuden koulutusjär
l<'stelmän mukaisesti. Saapumiserät 
,,vat edelleen säilyneet varsin suurina 
astoin kaikkia ennakkolaskelmia. Sa

manaikaisesti on kertausharjoitusten 
määrä kuitenkin lisääntynyt prikaatis-

1 joten MARO:n mukaan minimira
Jalle vähennetty kouluttajahenkilöstö 
on joutunut todella koville. Lisäksi on 
henkilökunnan runsas jatkokoulutus
kursseilla opiskelu aiheuttanut sen, et
tä peruskouluttamatonta henkilöstöä 
on jouduttu sijoittamaan joukkueen
Johtajan vastuullisiin tehtäviin. 

Rakennustöitä on jatkettu tiiviisti 
Hiukkavaaran kasarmialueella. Pri
kaatille on ruokalan yhteyteen valmis
tunut toimipaikkaruokala, josta on sa
malla tehty Pohjan Prikaatin perinne
huone. Rakennusvuorossa on autohal
lin laajentaminen. Vuoden 1983 aika
na aloitetaan yhden asuinrakennuksen 
muutostyöt kerhohuoneistojen ja päi
väkodin tilojen parantamiseksi. 

Pohjan Prikaatin leirialuetta Sarrio
järvellä on voitu kehittää suunnitel
mien mukaisesti. Viimeksi on alueelle 
valmistunut tilava hirsisauna. Leiri
alueen kehittymisen myötä on Sarri
ojärven alueesta tullut niin suosittu, 

Pohjan Prikaatin komentaja, eversti Pekka 
Mustonen. 

että prikaatilla on jo ollut vaikeuksia 
saada sitä käyttöönsä. 

Joulukuussa 198 l luovutti eversti 
Jorma Pullinen prikaatin komentajan 
tehtävät Kuopion Sotilaspiirin päälli
kön tehtävistä siirtyneelle eversti Pek
ka Mustoselle. 

Vuoden 1982 tärkein koulutusta
pahtuma oli PSSl:n komentajan johta
ma "Ruska"-harjoitus syyskuussa 
Kittilän koillispuolella. Prikaatista pe
rustetuissa joukoissa toimineet kanta
henkilöt , reserviläiset ja varusmiehet 
saivat konkreettisesti todeta ne vaikeu
det, mitä esiintyy taisteltaessa Lapin 

213 



Hiukkavaarassa järjestettiin heinäkuussa 1982 valtakunnallinen pioneeriaselajin vuosipäivä. 

harvateisellä alueella. Pitkät etäisyy
det, vieraat maastot ja vaihtelevat La
pin olosuhteet kouluttivat kaikkia har
joituksessa mukana olleita ennenkoke
mattomalla tavalla. 

Syksyllä 1982 järjesti Pohjan Pri
kaati lähimaastoissaan pv:n suunnis
tusmestaruuskilpailut. Pr:n oma va
rusmies, jääkäri Jorma Nissilä sijoittui 
varusmiessarjassa toiseksi häviten 
voittajalle niukat 6 sekuntia. 

Vuotuinen maastokilpailu Bodenin 
Rykmentin ja prikaatin henkilökun
nan välillä on jatkunut entisen kaltai
sena. Talvikilpailu Badenissa ja syys
kilpailu Oulussa antavat hyvän mah
dollisuuden tavata naapurimaan soti-

Pohjan Prikaatin vuoden kouluttaja, yliluut
nantti Ensio Johansson 
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l11ita ja vaihtaa mielipiteitä molempia 
osapuolia kiinnostavista asioista. 

Pohjan Prikaatin Kilta ry on jatka
nut aktiivista toimintaansa entisten ja 
nykyisten prikaatilaisten yhdyssiteenä. 
Killan lehti Vesainen ilmestyy neljä 
~ crtaa vuodessa. Lehden nimeksi tulee 
nsi vuoden alusta lähtien "Pohjan 

11oika". 
Jalkaväen Säätiön mitalilla on pal

kittu seuraavat Pohjan Prikaatin va-
1 usmiehet: 

1/80 saapumiserä 
upskok Jussi Ensio N i u k k a 1 a 
kers Jarmo H ei k k a 
korpr Jari Kauko Jorma -
nai nen 

11/80 saapumiserä 
korpr Hannu Juhani Iso mä k i 
upskok Markku Antero M i k -
ko nen 
kers Martti Johannes S a a r e 1 a 

111/80 saapumiserä 
korpr Jari Juhani I k o 1 a 
upskok Aarne Juhani Ra u t i -

o 1 a 
kers Jukka Matti N i em e 1 ä 

1/81 saapumiserä 
- korpr Jarmo Henrik P a r a n -

tai ne n 
- upskok Pekka Antero P u 1 k -

kinen 
- kers Jarmo Veli-Pekka S y r j ä -

1 ä 

11/81 saapumiserä 
upskok Jouko Tauno Raafael 
Karhunen 

- korpr Rauno Tapio M a t t i 1 a 
- kers Risto R a n t a I a 

III/81 saapumiserä 
- korpr Mikael Gustaf Halin 
- upskok Jarmo Antero Y I ä -

Autio 
- kers Pekka Kalervo T u i k k a 

1/82 saapumiserä 
korpr Martti-Jukka K o i v u -
salo 
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Tuoreimmat mehut 
saat Pure-Pak tölkissä! 

oy Elopak ab Aleksanterinkatu 48 B 
00100 HELSINKl 10 puh. 90-175 255 

PASSI MIEHEN 
UNELMA 

PORIN PRIKAATI 

Vuonna 1981 oli kulunut 15 vuotta sii
li, kun prikaatin viimeiset osat saapui
vat Säkylään. Kuluneiden vuosien ai
kana Porin Prikaati on vakiinnuttanut 
asemansa paikkakunnalla. 

Koulutusolosuhteet ovat hyvät. Po
rin Prikaatiin astuu vuosittain palve
lustaan suorittamaan lähes 3 000 va
rusmiestä, joista pyritään koulutta
maan hyviä jalkaväen taistelijoita. 
Näistä alokkaista koulutetaan n 600 
Kaartin Pataljoonaan ja n 500 Han
gon Rannikkopatteristoon. Koulutus
ta haittaava pahin tekijä on kantahen
kilöstön puute. 

Kertausharjoituspataljoonan esi-
kunta on järjestänyt 38 kertausharjoi
tusta, joissa on koulutettu yli 2 000 re
serviläistä. Lisäksi LSS1E, TurSpE ja 
SatSpE ovat pitäneet Porin Prikaatin 
alueella ja tiloissa n 20 kertausharjoi
tusta, joiden koulutukseen prikaati on 
osallistunut. 

Prikaatin komentajana on ollut 28. 
3. 1980 alkaen eversti Markku Salo
nen. Esikuntapäällikkö vaihtui 18. 2. 
1982, jolloin evl J Kinnari luovutti teh
tävät evl A Mikkolalle. JP:n komenta
jan tehtävät otti vastaan evl T Mäki. 

Porin Prikaatilla on vaalittavana 
mittavat urheiluperinteet. Myös vuosi
na 1981-82 ovat porilaiset menesty
neet hyvin sotilasurheilun eri lajeissa. 

Porin Prikaatin komentaja, eversti Markku Sa
lonen. 

Parhaista saavutuksista urheilun eri 
aloilla kirjattakoon tähän seuraavat 
tapahtumat: 
- ylivääpeli Heikki Ikolan maail

manmestaruus 20 km:n ampuma
hiihdossa Lahdessa 1981 
ampumahiihdon pv:n joukkuemes
taruudet sekä 1981 että 1982 

- pv:n mestaruudet suunnistuksen 
joukkuekilpailussa, varusmiesten 
suunnistuksen joukkuekilpailussa 
sekä suunnistuksen yleismestaruu
den voitto 1981 

- suunnistuksen partiokilpailun voit
to pv:n suunnistusmestaruuskilpai
luissa sekä 1981 että 1982. Mainit
takoon, että tänä vuonna jo kol
mannen kerran peräkkäin voitta
neessa joukkueessa ovat suunnista-



"Porilaisten marssi 1982". Ev Salonen vastaa nollaa ohimarssin Paimion keskustassa. - Kuva: Sep
po Penttinen 

neet kapteeni Teemu Nukki ja yli
vääpeli Antti Narmio. 
arvokkaita saavutuksia ovat vuo
den 1982 hopeamitalit pv:n talvi
mestaruuskisojen partiohiihdossa, 
ammunnan joukkuekilpailussa se
kä ehkä hieman yllättäen - jalka
pallossa. Vuoden 1982 kilpailujen 
tuloksena ovat Porin Prikaatin 
kuntotalon aulan palkintovitriinis
sä presidentti Kyösti Kallion malja, 
presidentti P E Svinhufvudin kier
topalkinto sekä kenraali Yrjö Kei
nosen kiertopalkinto. 
SotUL:n lentopallomestaruuskil
pailuissa saavutti Porin Prikaatin 
joukkue 1981 mestaruuden. 

Västerbottens Regemente Uumajas
ta ja Porin Prikaati kilpailevat vuosit-
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tain 10-miehisin joukkuein maastokil
pailussa, johon kuuluvat lajeina am
pumajuoksu ja suunnistus konsuli 
Eric Modigin kiertopalkinnosta. 
Vuonna 1981, jolloin kilpailtiin toista 
kertaa, Porin Prikaati sai Säkylässä 
palkintoon toisen kiinnityksen. Ruot
salaiset isännät voittivat niukasti kil
pailun 1982. 

Eräänä erikoisuutena todettakoon, 
että myös Porin Prikaatin koirat ja 
niiden varusmiesohjaajat ovat menes
tyneet kilpailuissaan kiitettävästi saa
vuttaen vuosina 1981-82 yhteensä 2 
pv:n mestaruutta, 3 toista ja 3 kolmat
ta sijaa. 

Ulospäin suuntautuva toiminta on 
Porin Prikaatissa varsin vilkasta. Pri
kaatissa vierailee vuosittain useita 

kymmeniä koti- ja ulkomaisia seuruei
ta vieraiden määrän kohotessa vuodes
i,a yli 12 000. Suurimmista ja säännöl
lisesti vuosittain toistuvista vierailuista 
todettakoon koululaisvierailut touko
kesäkuun vaihteessa. Näihin osallistuu 
vuosittain n 1 500 lukion viimeisten 
luokkien oppilasta opettajineen. Lo
kakuussa 1982 järjestettiin ensimmäis
tä kertaa prikaatissa tai sen alueella 
työskentelevien omaisille "avoimien 
ovien päivä''. 

Kesäkuun saapumiserän valatilai
suus järjestetään perinteisesti lähiym
päristön kunnissa. Heinäkuussa 1981 
valatilaisuus oli Huittisissa. Vuoden 
1982 vala Paimiossa ja siihen liittynyt 
maakuntamarssi Varsinais-Suomessa 

22.-23. 7. muodostui erääksi vuoden 
kohokohdista. "Porilai&ten marssia 
1982" seurasi marssireitin varrella ja 
itse valatilaisuudessa useihin tuhansiin 
noussut yleisöjoukko. Prikaatin ko
mentaja seurueineen laski seppeleet 
sankarihaudoille Paimiossa ja niissä 
seitsemässä kunnassa, joiden läpi ajet
tiin. Samoilla paikkakunnilla esiteltiin 
prikaatia sanoin ja kuvin Turun varus
kuntasoittokunnan juhlistaessa tilai
suuksia sotilasmusiikilla. Arkipäivistä 
huolimatta yleisömenestys oli hyvä. 

Porin Prikaati on osallistunut mm 
seuraaville messuille: Farma-näytte
lyyn Turussa 1981, Satakunnan Mes
suille 1982 Porissa ja Satakunta -82 
maatalousnäyttelyyn 1982 Ulvilassa. 

Voittoisa PorPr:n partio kapt T Nukki, yliv A Narmio, alik Juhani Mustikkamaa ja opp Esa Sainio 
kiirehtimässä maaliin, kapi Nukki hymyssä suin. - Kuva: SA-kuva/ Ruotuväki-lehti 
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Ulkomaisista vierailijoista mainitta-
koon: 

Pohjoismaiset kiltapäivät 13. 6. 
1981, n 200 vierasta, 
Iso-Britannian asevoimien esikun
tapäällikkö, amiraali Sir Terence 
Lewin 23. 6. 1981, 
Västerbottens Regemente 1.lk:n 
eversti Dick Löfgren seurueineen 
3.-5. 8. 1981, 
Kenraalimajuri Bengt Lehander 
Ruotsin puolustusesikunnasta 20. 
8. 1981, 
Kenraalimajuri N G Welin, MI
LOÖn esikuntapäällikkö 24.-25. 
5. 1982, 
Irakin puolustusministeriön edus
tajat johtajanaan eversti Hashim A 
Ali 7. 6. 1982, 
Iso-Britannian puolustusministe
riön valtiosihteeri, Sir Frank Coo
per seurueineen 17. 8. 1982, 
Kiinan kansantasavallan sotilasa
siamies Xue Dijin 29. 9. 1982. 

Porin Prikaatin varusmiehet osallis
tuvat lähes vuosittain tulvien torjun
taan Kokemäenjoella ja Sirppujoella. 
Vuonna 1982 oli Porin Prikaatista va
jaat 400 miestä metsäpalon sammu
tuksessa Niinisalon Pohjankankaalla. 

Pioneerikomppania rakentaa vuo
sittain 2-4 siltaa sotilasläänin alueel
le. Vuoden 1982 mittavin sillanraken
nusurakka oli 42 tonnin kalustosillan 
rakentaminen Kokemäenjoen yli Har
javallassa. Sillalle kertyi mittaa n 160 
m. Tapahtuma oli senkin takia poik
keuksellinen, ettei tämäntyyppistä sil
taa ole aiemmin rakennettu, rakenta
misohjeet puuttuivat ja englantilaiset 
kaluston suunnittelijat kävivät oppi
massa suomalaista "pioneeritaitoa" 
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Harjavallassa. 
Porin Prikaatin Varusmiestoimi

kunnan ja prikaatin edustajat vieraili
vat viihdeillan merkeissä Kaunialan 
sotavammasairaalassa sekä syksyllä 
1981 että 1982. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on pal
kittu seuraavat ansioituneet Porin Pri
kaatin varusmiehet: 

1/80 saapumiserä 
vänr Panu K i v i I u o t o 
kers Arto V a i n i o 
korpr Timo V k k o n e n 

11/80 saapumiserä 
vänr Jyrki V ä I k k y n e n 
kers Jouni M ä e n t a u s 
korpr Ari V u s i m a a 

111/80 saapumiserä 
vänr Erkki K y I ä h ei k o 
kers Jarmo H e n r i k s s o n 
korpr Jorma V i I p o n e n 

1/81 saapumiserä 
vänr Matti A a I t o n e n 
kers Harri A r o I a 
korpr Markku Hieta k a n -
gas 

11/81 saapumiserä 
- vänr Timo T o i s s a I o 

kers Juha K arvo 
- korpr Antti K e t o I a 

111/81 saapumiserä 
vänr Eero T u u p p a 
kers Jyrki L u o t o 
korpr Antti H ä m ä I ä i n e n 

TEAVEYDEKSENNEI 
Aooamme seuraavia Jääkärin mänimiä hoitoia: 

• limp6holtoja • kylmlhoitoja • läiklntbolmlstelua • 
hieronta•• 

• venyty1holtoja • didy TNS. • ym. hoitoja. 

LÅÅKÅRIN LÅHETTEELLÅ SV-MUKAINEN KORVAUS 

liman lllklrin llhetettl: 
• pint•llmpllhoitoj8 • hl.-ontu. 

MYOS LÅÅKÅRIN VASTAANOTTO 

ICIC 
SIILINJlAYI 
K11ur11•ntl• 1 
Puh. 971-.a24114 

KUOPION KUNTOKESKUS 
HatNl8nllatu 4 70100 KUOPIO 10 
Puh. 111-11 noe 
Rli8tnnl puh. 171-711ffl 

MUHIH,TMl#M.,.· 
~::~~: •• 54 ~ 
Puh. 172-271'91 

KAUKOVIISAS 
KAUKOIAMro 
ElEMENTII 

termop1an 
PL. 16 • 82901 ILOMANTSI • ~ 974- 22622 
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SAVON PRIKAATI 

Perinteet 

J aika väen perinteet ovat olleet näky
västi esillä kuluneen kaksivuotiskau
den aikana Mikkelissä. Jalkaväkimu
seo avattiin 12. 6. 1982 vanhalla kasar
mialueella sijaitsevassa puukasarmis
sa. Museossa esitellään Suomen itse
näisyydenajan jalkaväen sotilaan toi
mintaa ja varustusta varsin mielen
kiintoisella tavalla. Museo on tarkoi
tus laajentaa lähivuosina alueella si
jaitseviin muihinkin kasarmiraken
nuksiin. 

Vanhan kasarmialueen satavuotis
juhlaa vietettiin 13. 6. arvovaltaisen 
kutsuvierasjoukon läsnäollessa. Tilai
suuteen osallistui mm Savon Prikaatin 
perinnejoukon, J alkaväkirykmentti 
7:n veteraaneja sankoin joukoin. Ti
laisuudesta muodostui mieleenpainu
va, ja se huipentui eri maanpuolustus
järjestöjen suorittamaan ohimarssiin, 
jonka otti vastaan puolustusministeri 
Juhani Saukkonen. 

Mikkeliläiset maanpuolustusjärjes
töt lahjoittivat Savon Prikaatille ar
vokkaita Savon Prikaatin perinne
joukkojen sotilaspukuja v:sta 1756 al
kaen. Tästä arvokkaasta lahjoitukses
ta Savon Prikaati pyytää esittää mitä 
kunnioitettavimmat kiitokset. 
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Prikaatin komentaja, eversti Hannu Arovaara. 

Koulutus 

Koulutusuudistuksen myötä on jokai
nen kouluttaja joutunut entistä syväl
lisemmin paneutumaan koulutustyö
hön. Erityinen huomio on tällöin kiin
nitetty edellytyksien luomiseksi upsee
rikokelaiden menestymiselle koulutta
jina yksiköissä. Jo nyt voidaan todeta 
upseerikokelaiden kehittyneen tai saa
neen valmiuksia aikaisempaa enem
män selviytyä kouluttaja- ja johtaja
tehtävistä heidän siirtyessään reser
viin. 

Erilaiset kertausharjoitukset ovat 
olleet oleellinen osa joukko-osaston 
elämää. Kertausharjoitusten toteutta
misessa on pyritty samanaikaisesti 
myöskin hyödyntämään varusmies-

J11lkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth luovutti JR 7:n Mannerheimristin ritarien edustajana Ritarimal
J1n Savon Prikaatille Savon Prikaatin Killan 20-vuotisjuhlan yhteydesä 13. 6. 1981. 

Neljä kenraalia. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Lauri Sutela ja kolme entistä Savon Prikaa
tin perinnejoukkojen komentajaa, vasemmalta jalkaväenkenraalit A-E Martola, Sakari Simelius ja 
Adolf Ehrnrooth Jalkaväkimuseon edustalla avajaisten yhteydessä 12. 6. 1982. 

223 



koulutusta, jolloin on saatu koulutus
henkilökunnan käyttö palvelemaan 
kokonaisuuden tarvetta. Sekä varus
miesten että reserviläisten palvelusmo
tivaatio on ollut hyvä, joka on osal
taan vaikuttanut hyviin koulutustu
loksiin pääsemiseen. 

Suhdetoiminta 

Maanpuolustusjärjestöt ja erilaiset yh
teisöt ovat vierailleet runsain joukoin 
prikaatissa. Ilolla on todettava nuor
ten, erityisesti koululaisten, tutustu
miskäynnit kasarmeilla. Näistä vierai
luista on tullut positiivista palautetta 
ja tuntemus siitä, että puolustusvoi
missa tehdään oikeahenkistä rauhan
työtä, on lisääntynyt. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

1/80 saapumiserä 
- vänr Arto Olavi T i k k a n e n 

kers Reijo Johannes V i r o I a ~ -
nen 

11/80 saapumiserä 
- vänr Jari Heikki P e I t o n e n 
- kers Risto Tapio P u I k k i n e 11 

- korpr Jari Pekka K a t a i n e n 

III/80 saapumiserä 
- vänr Risto Lauri Juhani K i 1 k 

k i 
- kers Jyrki Heikki K o u k k a r i 
- korpr Veli Matti H a k o n e n 

1/81 saapumiserä 
- vänr Seppo Tapani R a u t i a i 

nen 
- kers Jarmo Uolevi La u k k a 

nen 
- korpr Ari Juhani K i t i no j a 

11/ 81 saapumiserä 
- vänr Simo Antero N u p p o 

nen 
- kers Veli Jukka V a I kone n 
- korpr Ari Olavi H o k k a n e n 

111/81 saapumiserä 
- vänr Jussi Petteri S u t i n e n 
- kers Ari-Matti Kalervo N i e m i 
- korpr Keijo Olavi H o t t i 

Väestönsuojat moitteettomaan kuntoon 
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Laaja kokemuksemme on käytettävissänne. 

Suunnittelu ja konsultointi 
Laitevalmistus 
Asennukset 
Saneeraus- ja huoltotyöt 

Suomalaista VSS-tekniikkaa 

1emef0q 
Puh. 90-700 655 

Asentajankatu 3 0081 0 Helsinki 81 

IIÄMEEN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

l\ulunut kaksivuotiskausi on Hämeen 
Jääkäripataljoonassa ollut työntäy
teistä aikaa. 

Toimintaa ovat leimanneet uuteen 
~ oulutusjaksotteluun siirtyminen ja 
~ iltatoiminnan vireytyminen. 

Organisaatiomuutoksen jälkeen toi
minta on vakiintunut. Koulutusta an
netaan neljässä yksikössä: 1. ja 2. 
Panssarijääkärikomppaniassa, Kra
naatinheitinkomppaniassa ja Aliup
Ncerikoulussa. Pataljoonaa komentaa 
:vl Martti Keskitalo. 

Koulutus Parolannummella on ollut 
~uunnitelmien mukaista. Tilojen ja 
alueiden ahtaus haittaavat usein kou
lutusta. 

Panssariprikaatin ampumaleireille 
pataljoona on osallistunut erikoiskou
lutusta antavilla yksiköillä Aliupseeri
koulun pitäessä omat ampumaleirinsä. 

Nuoremmalle saapumiserälle pide
lään perinteinen viikon koulutusleiri 
Padasjoen leirialueella. Tähän leiriin 
liittyy kesäisin omaistenpäivä ja jääkä
ripäivä näytöksineen. 

Sota- ja taisteluharjoitukset ympäri 
valtakuntaa ovat tulleet panssarijää
käreille tutuiksi. Ei kai liene harjoitus
ta, jossa panssarijääkärit vaunuineen 
eivät olisi olleet mukana. Muutamia 
esimerkkejä suurimmista harjoituksis
ta: Talviharjoitus -81 Tuohikotin alu-

18 

Hämeen Jääkäripataljoonan komentaja, 
everstiluutnantti Martti Keskitalo. 

eella, PrE:n kertausharjoitus Rovajär
vellä tykistöleiriin liittyen, ELO -81 
Niinisalossa, TAMMI -82 Itä-Uudella
maalla ja RUSKA-harjoitus Lapissa 

· syksyllä 1982. 
Kertausharjoitukset ovat saamassa 

vakiintuneet muodot, ja ne toteute
taan usein suuriin harjoituksiin liit
tyen. 

Kilpailutoiminta on ollut vireätä ja 
parhaan saavutuksen pataljoonalle toi 
alik Heikki Eerikäinen voittamalla 
puolustusvoimien mestaruuden ampu
mahiihdossa. 

Kiltatoiminta on viriämässä, ja ku
luvaa kautta voisikin nimittää nimensä 
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Puolustusvoimien Tukisäätiö, jonka tarkoituksena on puolustusvoimien kaikkinaisen toiminnan, 
erityisesti fyysisen kunnon kehittämisen tukeminen, lahjoitti tuoreelle mestarille ampumahiihtople• 
noiskiväärin. Tukisäätiön puheenjohtajana toimii puolustusvoimien komentaja, kenraali Lauri Sute• 
la, joka kuvassamme on onnittelemassa alik Eerikäistä erinomaisesta suorituksesta. 

muuttaneen Hämeen Jääkärikillan 
nousun kaudeksi. 

Maanpuolustustyötä ovat edusta
neet useat maanpuolustusjuhlat reip
paine panssarijääkärinäytöksineen se~ 
kä panssarijoukkojen perinnepäivät. 
Vuosipäivän, 25: 2. 1981, juhlallisuuk
sia kunnioitti kenrl Jaakko Valtanen 
läsnäolollaan. Vuoden 1982 vuosipäi
vänä oli pataljoonan vieraana panssa
rijoukkojen perinnepäivien juhlaval
tuuskunta, mihin kuului arvovaltaista 
henkilöstöä mm kenraalit Tauno Kop
ra, Paavo Ilmola, Unto Matikainen, 
Kalevi Sarva, Olli Korhonen ja Jouko 
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Hynninen. 
Tänään Hämeen Jääkäripataljoon 

on nykyaikainen Panssariprikaatii 
joukko-osastona kuuluva panssarijää· 
käripataljoona, jonka tunnuksena on 
tehokas motivoitu koulutus - katse 
suunnattuna tulevaisuuteen. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla palkitut 

11/80 saapumiserä 
vänr Antti Kalevi M u r t o 
alik Jouko Tapio V e s a m ä k i 
korpr Veli Matti S y r j ä I ä 

Panssarijääkärien ohimarssi valapäivänä. 

111/80 saapumiserä 
vänr Jyrki Matti K et o -
T o koi 
alik Juha Tapani W ah i n 
psj Martti Antero P i t k ä n e n 

1/81 saapumiserä 
- vänr Juha Pekka L e h t o n e n 

alik Petri Tapio K y t ö I i n n a 
korpr Kari Olavi A h o 

11/81 saapumiserä 
vänr Jukka Antero Orava 
alik Mikko Uolevi S u o n p ä ä 
korpr Jari Pekka N i i t t y m ä -
k i 

IIl/81 saapumiserä 
vänr Antti Pekka J o u t s e n o 
alik Rauno Kalevi S a I o m ä k i 
psj Juhani Erkki H a I o n e n 

i:::::::;i o oMIINTEISTÖJEN ~ c[b 
~~1S[~H:~)Y1f;[Q)~ ~ 

HELSINKI - JÄRVENPÄÄ - KARHULA - TURKU - VALKEALA 
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Turvallisempi huominen 

Toollisuus-vakuu tus on crikotswnutsuurtcn ja 
J,'.es;~,11.1utten yrity n ~llhinkovakuutuuin. 

Erlkoi niminen tt!lkyy omissa ehdois:sa ja maksuissa, 
tc:hokbib valtif)gontorjuruwsa ja suojelu

to\ni.il: ssa $ckli mul so. risk:ien hallinlapillveluissa. 
'fämi anl.13 yril)~clle h)..,·än Yid.uu.l\l.l,1urvai1 

- lutval1isemrn,an huomisen,, 

0 
tE8LLISUUSVAKUUJ1JS 
V~ &.n: J2. 002U lfö 21,puh. «J.@Qt 

LÄNNEN TEHTAAT OY 
MONEN TOIMEN TALO 

27820 Iso-Vimma 
(Säkylä) 

HÄMEEN RATSUJÄÄKÄRIPATALJOONA 

1 lämeen Ratsujääkäripataljoona vietti 
9. 1981 350-vuotispäiväänsä. Juhlan 

kunniaksi nostettiin tällöin lippu rat
aaille. Paraatikatselmus Hakkape
liitta-monumentilla ja ohimarssi Man
nerheimin patsaalla oli jokaiselle tilai
~uuteen osallistujalle mieleenpainuva 
kunnianosoitus menneille ratsumies-
1>olville. 

Edellämainittua taustaa vasten on 
Joukko-osaston kolmen vuoden toi
minta nykyisessä kokoonpanossa var
Ntn lyhyt. Se on ollut ennalta laadittu
Jen suunnitelmien tiivistä kehittämistä 
Ja sopeuttamista käytäntöön. Kun ny
kyisen kokoonpanon luoja, eversti
luutnantti Antero Pärssinen luovutti 
komentajan tehtävät seuraajalleen, 
everstiluutnantti Harri Virtapohjalle 
13. 8. 1981, hän saattoi tyytyväisin 
mielin todeta työnsä tuloksen olevan 
käyttökelpoinen. 

IJrheilukoulu ei ole 
urheiluopisto 

Hämeen Ratsujääkäripataljoonan Ur
heilukoulun päätehtävänä on koulut
taa kuriin tottuneita ja oma-aloitteisia 
tiedusteluryhmän ja -joukkueenjohta
Jia. Samanaikaisesti varusmiespalve-

Hämeen Ratsumiehiä komentaa everstiluutnat
ti Harri Virtapohja. 

luksen yhteydessä mahdollistetaan 
myöskin suunnitelmallinen ja pitkä
jänteinen harjoittelu, jotta nuoren lu
paavan urheilijan kehityskaari jatkuisi 
nousujohteisena. 

Koulutuksen ja urheiluvalmennuk
sen sopeuttaminen toisiinsa on ollut 
varsin paljon työtä ja neuvotteluja 
vaativa asia. Hyvässä yhteisymmär
ryksessä eri urheiluliittojen johdon ja 
valmentajien kanssa on työtä tehty ta
voitteena "hyvä urheilija on myös hy
vä sotilas", kuten Olympiakomitean 
puheenjohtaja Jukka Uunila lausui 
eräässä puheessaan. 
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Nykyinen komentaja, everstiluutnantti Harri Virtapohja ja sodanaikainen komentaja, kenraalima
juri Gustaf Ehrnrooth vastaanottavat Breitenfeld'in 350 vuotisparaatin Marskin valvovan katseen al
la. 

Urheilukoulu on löytänyt paikkansa 
suomalaisessa urheiluelämässä. Tä
hänastiset saavutukset ovat olleet kan
nustavia. Koulun kehittäminen erityi
sesti tutkimustoiminnan osalta jatkuu. 

3. Eskadroona testasi marssi
ja liikuntakoulutusohjelmat 

Joukko-osaston 3. Eskadroonan mie
het koulutetaan jalkaväen reserviin. 
Pääosan varusmiesajastaan he palvele
vat varuskunnallisissa komennustehtä
v1ssa. Koska yksikön varusmiehet 
edustavat tyypillistä suomalaista kes
kivertosotilasta ja koska sotilaan fyy-
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siseen kuntoon kohdistuva tutkimus
ja kehitystyö on eräs joukko-osaston 
tehtävistä, oli varsin luonnollista testa
ta uudet marssi- ja liikuntakoulutus
ohjelmat 3. Eskadroonassa. Kokeilu 
aloitettiin vuoden 1981 ensimmäisestä 
saapumiserästä lähtien. Vertailun 
vuoksi siihen liitettiin myöskin Urhei
lukoulun 1. ja 2. Eskadroonat. Edel
leen kehitetyt suunnitelmat ovat nyt 
käytössä koko puolustusvoimissa. 

Kertausharjoituseskadroonan 
harjoitukset on vakioitu 

Kertausharjoitusten kasvu on luonnol-

lisesti työllistänyt koko pataljoonaa, 
mutta erityisesti kertausharjoitus
cskadroonaa. Ilmeisesti Hämeen Rat
sujääkäripataljoona on ,eräs johtavista 
reserviläisten kouluttajista, sillä kah
den vuoden aikana on pidetty toista
kymmentä eri tason harjoitusta. Ker
tausharjoitusvuorokausia on kertynyt 
yli kaksikymmentätuhatta. 

Saadut kokemukset on tarkkaan 
hyödynnetty ja niiden pohjalta on har
joitukset pitkälle vakioitu. 

Reserviläisten kouluttaminen on 
kantahenkilökunnan ammattitaidon 
kehittämiseksi varsin kiitollinen tehtä
vä. Saahan niissä toimia joukon kans
sa, jonka suuruuden on usein aiemmin 
nähnyt vain paperilla. Kun lisäksi re
serviläiset ovat osoittautuneet omatoi
misiksi ja innokkaiksi tehtävissään, 
ovat myöskin koulutustulokset olleet 
rohkaisevia. 

Kilpailuissa veri punnitaan 
1 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona on 
urheilusaavutuksiltaan eräs puolustus
vo1m1en menestyksekkäimmistä 
joukko-osastoista. Vaikka Urheilu
koulun ilmestyminen kokoonpanoon 
sulki ratsumiehet muiden tyytyväisyy
deksi lähes täysin joukko-osastojen 
välisen kilpailun ulkopuolelle, ei se 
tahtia haittaa. Henkilökohtaisissa la
jeissa Urheilukoulun oppilaat ovat 
puolustusvoimien mestaruuskilpailuis
sa olleet luonnollisesti tulosluettelojen 
kärjessä. Esimerkkeinä partiohiihdon 
voitto v 1981 ja kolme parasta varus
miesten 15 km sileällä sekä viestivoitto 
v 1982 osoittavat, missä suksi kulkee 
tehokkaan harjoituksen tuloksena. 

Mainitsemisen arvoinen on myös 
pääosin Urheilukoulun oppilaista 
koostuneen joukkueen voittama 

Railakas lähitaistelunäytös kiinnostaa aina katselijoita. 
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CISM:n Pohjois-Euroopan jalkapal
lomestaruus. Siinä kukistuivat niin 
Hollannin kuin Länsi-Saksankin am
mattilaiset. 

Kirkkaimpana saavutuksena on ali
kersantti Ari V a t a s e n voittama 
ralliautoilun maailmanmestaruus sekä 
nimeäminen vuoden 1981 sotilasurhei
lijaksi. Ehdokkaamme viime mainitun 
tittelin haltijaksi v 1982 on Euroopan 
mestaruuskilpailujen 800 metrin 
pronssimies, kersantti Jorma H ä r -
könen. 

Yhteistoiminta on voimaa 

Ilman puolustusvoimien antamaa työ
voima-apua Lahden maine talviurhei
lukaupunkina olisi vaakalaudalla. 
Vuotuinen perinne ja erilainen koulu
tustapahtuma on Salpausselän kisat. 
Erityisen vaativa haaste oli osallistu
minen ampumahiihdon maailmanmes
taruuskilpailujen 1981 järjestelytehtä
viin. Niistä selvittiin järjestäjien, kil
pailijoiden ja yleisön kiitoksin. 

Joukko-osaston toimintaa on eri
tyispiirteitä painottaen vuosittain esi
telty mm Esport-näyttelyssä sekä 
vuonna 1981 Lahden Messuilla. 

Kiinnostus ratsumiehiä kohtaan, 
mikä ilmeni em tilaisuuksien lisäksi 
Hennalassa 1982 järjetetyssä Avoi
mien ovien päivässä, on omiaan jatka
maan vastaavaa toimintaa tulevaisuu
dessakin. 

Hämeen Ratsurykmentin ensimmäi
nen sotien jälkeinen komentaja, evers
tiluutnantti C-G Wahren määritteli jo 
v 1928 ratsumestarina palvellessaan 
ratsuväen hengen korostuvan seuraa
vista ominaisuuksista: "nopeus aja
tuksissa ja teoissa, itsenäisestä toimin
nasta johtuva taktillinen vaisto, rak
kaus ja luottamus hevoseen, joka on 
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osa miestä itseään, hyökkäyshenki ja 
huumorintaju". Tässä hengessä toimii 
nykyinen Hämeen Ratsujääkäripatal 
joona muistaen Marsalkan velvoitta 
vat sanat: Ratsain tai jalan - kunnia 
on sama. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on pal 
kittu seuraavat varusmiehet 

1/80 saapumiserä 
- vänr Raimo Juhani H a k k a 

rainen 
- kers Kari Kalevi K u u s e I a 

11/80 saapumiserä 
korpr Marko Sakari M y 1 1 y 
mäki 
vänr Harri Juhani Seppänen 

- kers Kari Juhani P ä t ä r i 

III/80 saapumiserä 
- korpr Jukka Ilmari Töyry I ä 
- vänr Kari Ilmari L e h t o n e n 
- kers Jukka Pekka A a r n i o 

1/81 saapumiserä 
- korpr Jouni Antero P o h j o 

nen 
- vänr Kimmo Juhani Kojo 
- kers Martti Tapani S i 1 1 a n -

mäki 

11/81 saapumiserä 
- korpr Ari Tapani O u I a s v u o -

r i 
- vänr Jarmo Olavi K o s k i n e n 

kers Kim Lauri Mikael H a g -
m a n 

111/81 saapumiserä 
- korpr Harri Antero B o g d a -

no f f 
vänr Jyrki Petteri B I o m 
kers Eero Tapani S t e n 

NAHKAISET 
VIRKAKENGÄT 

Tilava, korkealestinen, 
läpineulottu reunus 
Väri: musta 
Koot: no 7 - 11 ,5 

Hinta: mk 96,-

Tiiaukset ja tiedustelut: 
puh. 90-601 366 tai lähetä lipuke 

KVK-Tukku 
Mikonkatu 6 D, 00100 Helsinki 10 

Varastomyynti: 
Mikonkatu 6 (sisäpiha) Helsinki 10 

TERVETULOA! 

Tilaan postiennakolla mk 96- , + läh.kulut 

.. ........ paria, no ................. .. . 

Nimi ................................ .. . 

Osoite ............................... .. 

Postitoimipaikka ....................... . 

VIIHTYISÄ 
PYSÄHDYS
PAIKKA 
VALTATIE 1 :N 
VARRELLA 
- 82 km Turusta 
- 84 km Helsingistä 
- tunnettu hyvästä 

ruoasta 
- kahvila n. 90 paikkaa 
- ravintola - 280 hlöä 
- A-oikeudet 

tanssia, ke, pe ja la 
- sunnuntaisin pitopöytä 
- hotelli 7 6 vuodetta 
- puolihiotoa 
- täysihoitoa 

kolme saunaa 
kabinetit/kokoustilat: 
20 - 40 henkeä 
uusittu luentosali: 
55 henkeä 

TERVETULOA 

25410 SUOMUSJÄRVI 
Puh. 924-88345 
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KAARTIN PATALJOONA 

Edellisten vuosien tapaan on Kaartin 
Pataljoonassa palveluksen luonne ol
lut varsin työntäyteinen. Monelle 
muulle joukko-osastolle ominaista 
"hengähdystaukoa" ei Kaartissa teh
tävistä johtuen ole ollut, pikemminkin 
päinvastoin. Tavanmukaisen jalka
väen taistelijan koulutuksen lisäksi on 
kiivastempoisuutta ollut lisäämässä 
varuskunnalliset erityistehtävät ja nii
den edellyttämä erikoiskoulutus, joi-

Kaartin Pataljoonan komentaja, everstiluut• 
nantti Heikki Ahlqvist. 

Ylipäällikkö tarkastamassa kunniakomppaniaa Helsinki - Vantaa lentoasemalla. 
SA-kuva/ Ruotu väki. 
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K11artin Pataljoonan komentaja, everstiluutnantti Heikki Ahlqvist seuraamassa taistelukoulutusta 
kesällä 1982. SA-kuva. 

den suhteen "pelivaraa" ei ole. 
Pataljoona onkin ollut monien kriit

tisten katseiden edessä tarkasteltaessa 
niin taistelijan koulutuksen tuloksia 
kuin kunniakomppaniaesiintymisi
lkin. 

Myös yksinomaan yksityisen varus
miehen esiintyminen omassa varus
k untakaupungissaan Helsingissä ai
heuttaa tarkkailua suuren yleisön ta
holta. 

Kaartin Pataljoona on myös enene
vässä määrin osallistunut reserviläis
ten kertausharjoituskoulutukseen. 
Tästä tuoreimpana esimerkkinä patal
joonan kertausharjoitus, joka onnistui 
mainiosti reserviläisten yritteliään mie
len ja ammattitaitoisten kouluttajien 
ansiosta. 

Sota- ja leiriharjoituksiin pataljoo
na on osallistunut kuten tähänkin asti. 

Tärkeimmät harjoitukset on pidetty 
Räyskälän, Padasjoen ja Syndalenin 
leirialueilla. Näissä harjoituksissa ovat 
pataljoonan kivääri- ja sinkomiehet 
samoinkuin sotilasmoottoriajoneuvon 
kuljettajiksi koulutettavat saaneet sen 
syventävän koulutuksen, mikä on tar
peen pyrittäessä saamaan aikaan am
mattitaitoisia jalkaväen taistelijoita. 
Myös lukumääräisesti on pataljoonan 
panos ollut mittava koulutettaessa so
tilaita jalkaväen reserviin. 

Paitsi huomattavia valtakunnallisia 
vieraita on Kaartin Pataljoona saanut 
ottaa vastaan pataljoonaan vieraile
maan tulleita sotilasasiamiehiä. 

Pataljoonan kannalta merkittäviä 
henkilömuutoksia tapahtui v 1981. Ke
väällä Sotilaspoliisikoulua toistakym
mentä vuotta johtanut kapteeni Leo 
0 j a siirtyi uusiin tehtäviin Uuden-
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Reserviläisiä kranaatinheitinkoulutuksessa Santahaminassa lokakuussa 1982. SA-kuva. 

maan Jääkäripataljoonaan. Heinä
kuun viimeisenä päivänä 1981 vaihtui 
myös pataljoonan komentaja. Tällöin 
Kaartin Pataljoonaa v:sta 1977 lähtien 
johtanut everstiluutnantti Olavi V a -
t i I a h t i luovutti komentajan teh
tävät everstiluutnantti Heikki A h 1 -
qvistille. 

Jalkaväen Säätiön mitali on annettu 
seuraaville ansioituneille varusmiehil
le: 

1/80 saapumiserä 
- vänr Raimo Kalevi S a a r i n e n 
- kers Kari Matti K u I t a 
- korpr Esa Antero B e r g 

11/80 saapumiserä 
- vänr Ilkka Kalevi H i i d e n -

heimo 
- kers Harry Veikko S a a r i n e n 
- korpr Jarmo Kalervo S i r k i ä 
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III/80 saapumiserä 
- vänr Hannu Kalevi L a i n e 
- kers Pekka Pertti K a t o n e n 
- korpr Vesa-Pekka K e t o I a 

1/81 saapumiserä 
- korpr Kari S o i n i 

11/81 saapumiserä 
- vänr Teemu Ilmari Nurmi 

nen 
- kers Petri Juhani Salo 
- kaart Juha Pekka Ta n t ta r i 

III/81 saapumiserä 
- vänr Mika Tapio S a I o k a n 

gas 
-:- kers Jarmo Rainer U u s i t a I o 
- korpr Jukka Antero Back 

m a n 

JOHTAVA ETELÄ-POHJANMAAN 
METSÄTEOLLISUUDEN VIENTI- JA 

HUOLINTA LIIKE. 

KASKISTEN PUUTAVARA OY 
64260 KASKINEN - 962-27751 

PORAHUOL TO OY 
Olemme kehittäneet uuden kotimaisen käsikäyttöisen kallioporakoneen. 

Merkki Termit 68 A. Kone toimitetaan painoineen. 
Soveltuu myös erinomaisesti maanporaukseen. 

Edustamme myös SEGOROK-louhintakalustoja. 

PORAHUOL TO OY 
Tapiolantie 11, 04230 Kerava 3, puh. 90-244841 

1ttiJmP1i!Ulm~U11n 
FORSSA PUH. 916-11661 

Myllykoski Oy 
46800 Myllykoski 
Puh. 951-56 421 
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KARJALAN JÄÄKÄRIP ATALJOONA 

Karjalan Jääkäripataljoona on kulu
neen kaksivuotiskauden aikana keskit
tynyt tehostamaan varusmies- ja reser
viläiskoulutustaan sekä parantamaan 
koulutus- ja harjoitusolosuhteita sekä 
varuskunnassa että Sotinpuron am
puma-alueella. 

Varusmieskoulutuksen suurimpana 
muutoksena koettiin 1/82 saapumise
rästä alkaen toteutettu koulutusjärjes
telmän tarkistus. Tämän seurauksena 
on pataljoonassa tarkistettu kaikki 
koulutusohjelmat ja pyritty löytämään 
upseerikokelaiden koulutukselle mie
lekkäät puitteet. Pääosa upseerikoke
laista saa vastuullisen alokasjoukku
een johtajan tehtävän. Tässä ominai
suudessa he pitävät joukkueelleen pää
asiassa yksikön päällikön opastamina 
ja valvomina oppitunteja ja harjoituk
sia. 

Yhä lisääntyneet kertausharjoitus
velvoitteet ovat pakottaneet tutkimaan 
mahdollisuuksia käyttää esikunnan ja 
huollon henkilöstöä yhä voimakkaam
min myös koulutustehtävään. Patal
joonan johtamien ja kouluttamien 
kertausharjoitusten lisäksi henkilö
kuntaamme tarvitaan kouluttaja-apu
na muiden joukkojen tai sotilaspiirien 
esikuntien toimeenpanemissa harjoi
tuksissa. Varsinkin kranaatinheitin
kouluttajat ovat olleet "kysyttyjä" ja 
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Karjalan Jääkäripataljoonan komentaja, 
everstiluutnantti Risto Koppinen. 

näin ollen suurimman osan vuodesta 
erilaisilla ampumaleireillä tai harjoi
tuksissa. 

Karjalan jääkäreiden koulutusolo
suhteet ovat katsauskautena parantu
neet entisestään kouluampumaratojen 
kunnostuksen ja valaistuksen osalta. 
Lähiajan suunnitelmissa on 1950-
luvulla rakennettujen kasarmien pe
ruskorjaaminen sekä varsin tarpeelli
sen koulutushallin rakentaminen. Tä
mä mahdollistaisi esim koko pataljoo
nan mahtumisen sisätiloihin erilaisissa 
j uhlatilai suu ksissa. 

Varusvaraston laajennuksen toteu
tuminen on parantanut merkittävästi 
mm varusteiden vaihtojärjestelyjä. 
Uusi ensiluokkainen autohuoltola vai~ 
mistui sekin vuonna 1982. Pa
rast'aikaa toteutettavina rakennus
kohteina ovat korjaamon laajennus ja 

kokonaan uuden viestivälinevaraston 
rakentaminen. 

Varusmiesten tarkistettu koulutus
järjestelmä toi mukanaan myös kolme 
kertaa vuodessa toimeenpantavat ko
ko pataljoonan yhteiset ampumaleirit. 
Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalue 
sijaitsee runsaat 100 kilometriä varus
kunnasta - varsin sopivan matkan 
päässä koulutusohjelmiin kuuluvia 
marsseja ajatellen. Sotinpuron alueelle 
on jo useiden vuosien aikana raken
nettu uudenaikaista ja vaatimukset 
täyttävää harjoituskeskusta, jossa 
ovat tällä hetkellä valmiina keittiö-, 
ruokailu- ja pakinpesurakennukset, 
sotilaskoti , leirisairaala, johtola ja 
henkilökunnan maj oitusrakennus. 
Alueen rakennelmat otetaan lopulli
sesti harjoitusjoukkojen käyttöön ke-

väällä 1983. 
Katsauskauden merkittävimmistä 

harjoituksista mainittakoon maalis
kuussa 1982 jalkaväen tarkastajan 
kenraalimajuri Raimo K a t o n a n 
johdolla Nurmeksen - Juuan alueella 
toimeenpantu sissiharjoitus, joka an
toi siihen osallistuneille arvokkaita ko
kemuksia paikallisjoukkojen taistelus
ta talviolosuhteissa. 

Karjalan jääkäreiden menestyminen 
puolustusvoimien kilpailuissa on kulu
neena kahtena vuonna ollut keskinker
tainen tai hieman sitä parempi. Sen 
vuoksi erityisen arvokkaana pidämme 
ampumamestaruuskilpailuissa vuonna 
1982 saavutettua Parolan kilpeä. Jär
jestämämme puolustusvoimien ampu
mamestaruuskilpailut vuonna 1981 
onnistuivat hyvin. 

Parolan kilven voittanut joukkue luovuttamassa kiertopalkintoa komentajalle syksyllä 1982. 
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Simo Häyhä verestämässä tarkka-ampujan taitojaan Sotinpuron ampuma-alueella. 

Henkilökunnassa tapahtuneet muu
tokset ovat keskittyneet "terävään 
päähän". Kesällä 1981 huoltopäälli
kön tehtävät otti majuri Eero 
K a r t t u s e 1 t a vastaan majuri 
Martti K u m nr u n m ä k i siirret
tynä Joensuun sotilaspiirin esikun
nasta ja 1. 10. 1981 pataljoonaupsee
rin tehtävät otti majuri Seppo 
T a n s k a s e 1 t a vastaan majuri 
Pekka R i p a t t i siirrettynä samoin 
JoeSpE:sta. Joulukuun 7. päivänä 
1981 vietettiin juhlallista komentajien 
vaihtotilaisuutta. Tällöin everstiluut
nantti Jaakko A a t o 1 a i n e n , 
joka siirtyi Savo-Karjalan Sotilaslää
nin esikuntapäälliköksi, luovutti Kar
jalan jääkäreiden komentajuuden Re
serviupseerikoulusta siirretylle eversti
luutnantti Risto K o p p i s e l I e . 

240 

Pula nuoremmista upseereista on 
merkittävästi helpottunut, kun vuosi
na 1981-82 saimme Kadettikoulusta 
viisi uutta luutnanttia. 

Saapumiseränsä parhaina on Jalka
väen Säätiön mitaleilla palkittu seu
raavat varusmiehet: 

1/80 saapumiserä 
vänr Simo Heikki A n t i k a i -
nen 
kers Matti Antero P e n n a n e n 
korpr Eino T i r k k o n e n 

11/80 saapumiserä 
- vänr Kari K e m p a s 

kers Juha Olavi Varis 
- korpr Pertti Olavi P ö I ö n e n 

11/80 saapumiserä 11/ 81 saapumiserä 
vänr Harri Jorma B r oma n 
kers Pekka Olavi H e i n o n e n 
korpr Aimo Uolevi Meri I ä i -
nen 

vänr Asko Olavi Saat s i 
kers Pentti L a i t i n e n 
korpr Ilkka Antero M o i I a -
nen 

1/81 saapumiserä 111/81 saapumiserä 

16 

vänr Mika Kalervo M u s t o -
nen 

- vänr Jouko Erkki H e i k u r a 
kers Petri Mikael R a j a I a 

korpr Lauri Juhani L i i m a t t a - korpr Jari Juhani H o n k a n e n 

LYNX· JA WINHA-MOOTTORIKELKAT 

Kelkat raskaisiin kuljetuksiin, kuitenkin helppoja käsitellä ja ajaa. Kolme 
telamaton leveyttä ja erikokoisia moottoreita. Joustava jatkoperä ja pitkä 
telamatto. 

V NORDTRACK OY 
Teollisuustie 
96320 ROVANIEMI 32 
Puh. 991 - 3661 
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KYMEN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Uuden vuosikymmenen kaksi ensim
mäistä vuotta ovat olleet vuosia, joi
den leimaa-antavimpina piirteinä ovat 
olleet nuorten miesten kouluttaminen 
maav01m1en reserviin, pataljoonan 
kuusikymmenvuotisjuhlallisuudet, ko
mentajan vaihdos ja lukuisat kilpailut. 

Koulutustapahtumat ovat painottu
neet uuden koulutusjärjestelmän suun
nitteluun ja käyttöönottoon. Uudis
tuksen vaikutuksia ei vielä tässä vai
heessa voida tarkemmin arvioida. Pi
dentynyt kokelaskausi ja siihen liittyvä 
täydennyskoulutus ovat osoittautu
neet johtajakoulutuksen kannalta 
myönteisiksi tekijöiksi. 

Pataljoonan 60-vuotisjuhlaa vietet
tiin 11.-12. 3. 1981 lämminhenkisenä 
kymenlaaksolaisena maanpuolustus
juhlana. Juhlallisuudet alkoivat 11. 3. 
1981 hämärtyneessä illassa tapahtu
neella valatilaisuudella ja seppeleen
laskuilla lumipukuparaateineen. Seu
raavana päivänä 12. 3. 1981 avattiin 
Jääkärimuseo vanhassa ruutikellaris
sa. Jääkärimuseossa otettiin lukuisien 
ystävien onnittelut vastaan. Haminan 
torilla tapahtuneeseen paraatiin ja ohi
marssiin ottivat osaa tämän päivän 
jääkäreiden lisäksi perinnejoukko
osastojen Polkupyöräpataljoona 3:n 
edustajat harvennein rivein ja Jääkäri
pataljoona 3:n veteraanit. 
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Kymen Jääkäripataljoonan komentaja, eversti• 
luutnantti Matti Suokas tarkastamassa koulu• 
tusta. 

Suomi - Neuvostoliitto kesäottelu 
toi 20.-25. 7. 1981 kansainvälisen 
tuulahduksen Haminan kaupunkiin. 
Tuolloin molempien maiden parhaat 
sotilaskilpailijat mittelivät taitojaan 
Kymen Jääkäripataljoonan toimiessa 
järjestäjänä. Kesäottelun voitti isäntä· 
maa pistein 29-22. 

1. 4. 1982 Kymen Jääkäripataljoo
naa lähes kaksi vuotta komentanut 
everstiluutnantti Risto A u v i n e n 
luovutti komentajan tehtävät eversti
luutnantti Matti S u o k k a a l l e . 
Vaihtopäivää juhlistettin perinteiseen 
tapaan paraatilla ohimarsseineen. 

Kenraaliluutnantti Aapo S a v o -
l a i s e n luovutettua ~aakkois-Suo
men Sotilasläänin komentajan tehtä
vät kenraalimajuri Sakari A n n a -
l a l l e suoritti uusi komentaja en
simmäisen vierailunsa pataljoonaan 
21. 1. 1982. 

Valatilaisuuksia on kuluneiden vuo-

.ien aikana edeltänyt 150-200 kilo
metrin pituinen polkupyörin suoritettu 
jääkärin kuntomarssi. Kesän 1982 
marssi suuntautui pohjoisen Kymen
l1takson kautta Virolahdelle, missä va-
1111 ilaisuus vanhan kirkon pihalla muo-
1lostui vaikuttavaksi maanpuolustus
juhlaksi. 

Jääkäripataljoona osallistui maalis
~ uussa 1981 "TALVI 81" -harjoituk
Necn ja huhtikuussa 1982 "KEVÄT 
H2" -harjoitukseen. Molemmat harjoi
tukset olivat onnistuneita koulutusti
laisuuksia, joissa voitiin yhtymään 
kuuluvana pataljoonana harjoitella eri 
taistelulajeja. "Talvi 81" -harjoitus 
Jäi jokaisen mieleen erityisesti siitä 
1yystä, että 150 kilometrin marssi har
Joitusalueelle muodostui todelliseksi 

jääkärin kuntokokeeksi tuulen kinos
taessa lumen tielle metrisi\csi kerrok
siksi ja aurauksen jälkeen teiden tultua 
peilikir kkai ksi. 

Edellämainittujen ja omien tavan
omaisten harjoitusten lisäksi on osal
listuttu Reserviupseerikoulun taistelu
harjoituksiin kolme kertaa vuodessa ja 
muiden sotilasopetuslaitosten harjoi
tuksiin 1-2 kertaa vuodessa. Harjoi
tuksissa pataljoonan jääkärit ovat pe
rinteiden innoittamina päässeet hyviin 
suorituksiin. 

J ääkäripatalj oonan kranaatinheitin
miehet voittivat syksyllä 1981 KSSl:n 
krh-taitokilpailun ja kesällä 1982 val
takunnallisen kevyiden kranaatinhei
tinjoukkueiden tulenaloituskilpailun. 

Pitkään odotettu jääkäripataljoo-

K1111kkois-Suomen Sotilasläänin komentaja seurueineen onnittelemassa 60-vuotiasta jääkäripataljoo
naa. 
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Sotilaskesäotlelun juhlalliset avajaiset 20. 7. 1982. 

nan kiinteistöjen peruskorjaus alkoi 
vuoden 1982 syksyllä. Peruskorjaus 
aloitettiin 1910-luvulla rakennetun 
l .JK:n kasarmirakennuksesta. Jääkä
rin kuntorata valmistui käyttöön 14. 
10. 1981. Lähes kaikki rataan tarvitta
va materiaali saatiin lahjoituksina. 

Jääkäripataljoonan menestys soti
lasurheilun alalla oli keskinkertainen . 
Kirkkaimmista mitaleista katsauskau
della vastasivat vuonna 1981 aliker
santti Seppo U k k o 1 a voittamalla 
Kymenlaakson Kilpi-ammunnan ja 
pataljoonan 3-ottelijat, joista ylivää
peli Eero S a k k i ja sotilasmestari 
Heikki K a u k i a i n e n olivat sar
JOJensa kolmansia. Joukkuemesta
ruuksia pataljoona voitti Kymenlaak
son Kilpi-ammunnassa. V 1982 puo
lustusvoimien sotilas 3-ottelumesta
ruuskilpailuissa KymJP voitti joukku
emestaruuden. Varusmiessarjassa ali-

244 

,.,,., ·.:.. .. 
- · .,.,.. :=-·n .... -"-------

• • •• '\ ••• 1 .... , .••.•. 

kersantti Risto H i e t a n o r o oli 
ensimmäinen ja alikersantti Jari K c 
t o 1 a toinen. 

Jääkäripataljoona on läheisessä yh 
teistyössä Kymen Jääkäripataljoon 
Kilta ry:n ja muiden alueen reserviläl 
järjestöjen kanssa maanpuolustush 
gen vaalimiseksi ja lujittamiseksi se n 
varusmiesten viihtyvyyden lisäämise 
si. 

Nuoret jääkärit ovat tehokkaast i 
osallistuneet kunniavelan lyhentämi 
seen sotainvalidi- ja veteraanijärj 
töille. Perinteisissä sotainvalidikeräy 
sissä jääkäripataljoonan keräystulo 
set olivat v 1981 n 70 000 markkaa ja v 
1982 n 74 000 markkaa. 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on saa 
pumiseriensä parhaina palkittu seu 
raavat varusmiehet: 

1/80 saapumiserä 
vänr Kauko Nestori K i n n u -
ne n 
kers Jari Matti K o k k o n e n 
korpr Timo I 1 m a n 

l l /80 saapumiserä 
vänr Juha Jaakko Pyrhönen 
kers Hannu-Pekka R o u s i 
korpr Juha Olavi A n d s t e n 

111 /80 saapumiserä 
vänr Tapio B i s t e r 
kers Jussi M e r e n m i e s 
korpr Jukka Tapio I kone n 
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KEMIIU.m 
V~fAV\...IORENTEl·HA AT 

1/81 saapumiserä 
- vänr Reijo V e s a 1 a , 

kers Jarmo S a ks a 
- korpr Jouni R o n g a s 

11/ 81 saapumiserä 
- vänr Esa K i v i m ä k i 
- kers Tomi S a 1 m i n e n 
- korpr Markku A u r a 

111/81 saapumiserä 
- vänr Jari A h o 

kers Esa G r ö n 1 u n d 
korpr Peter-Mikael F a g e r -
h o 1 m 

TOYOTA 
- MYYNTI SEKÄ LEASING 

VAIHTOAUTOT 
- MYYNTI SEKA LEASING 

VARAOSA- JA 
TARVIKEMYYNTI 

HUOLTOPALVELUT 
- MYÖS AUTOPEL TITVÖT 

TOYOTA 
myynti • huolto 

• leellng 

Mäntyläntie, KEURUU IZ' 943.10111 
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PANSSARIV AUNUP AT ALJOONA 

Kuluneet kaksi vuotta ovat merkinneet 
pataljoonalle varsin tiivistä aikaa. 
Jaksoon sisältyi suuri kertausharjoi
tus, suomalaisen panssariyhtymän 40-
vuotisjuhlat ja komentajan vaihdos. 
Saatiinpa koulutuskäyttöön uusi pans
sarivaunumallikin. 

Pataljoonan organisaatio on pysy
nyt ennallaan. Se sisältää komentajan, 
esikunnan, kolme panssarivaunu
komppaniaa ja panssari-ilmatorjunta
komppanian. 3. Panssarivaunukomp
paniassa alkoi 1/82-saapumiserästä va
rusmieskoulutus uudelle BMP 1-kalus
tolle. Koulutus -80 on käynnissä, ku
ten muuallakin. 

Vuoden 1981 syksyä voidaan luon
nehtia merkittäväksi. Tällöin pidettiin 
panssarivaunupataljoonan kertaushar
joitus. Lehdistö seurasi kiinnostunee
na 200 kilometrin telamarssia Parolan
nummelta Niinisaloon. 

Vuoden 1982 kesän merkkitapahtu
ma Parolannummella oli edellä mai
nittu 40-vuotisjuhla jonka järjestelyis
sä pataljoonalla oli merkittävä osa. 
Väkeä oli nummella viitisentuhatta 
henkeä. Kesän kiivaaseen tahtiin mah
tuivat vielä puolustusvoimien ampu
mamestaruuskilpailut Hämeenlinnas
sa. 

1. 10. 1982 luovutti everstiluutnantti 
Raimo Turunen pataljoonan komen-
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Panssarivaunupataljoonan komentaja, 
everstiluutnantti Tauno Ylänne. 

tajan tehtävät everstiluutnantti Taunci 
Ylän teelle. 

Loppuvuotta väritti viiden viikon 
ampuma-, jalkaväki- ja panssarinto 
junta- sekä kertausharjoitusleiri Niini 
salossa. Se toi pataljoonan muutenkin 
suureen leirivuorokausilukuun melko! 
sen lisän. 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on pal 
kittu 

1/80 
- vänr Kimmo W alfrid George 

Wallden 
kers Ari Pasi Johannes A h r a 
p a I o 
psm Ari Seppo J o e n s u u 

11/80 
vänr Pekka Toivo L i n d e m a n 
kers Juhani Carl-Gustav J o k i -
ne n 
korpr Jyrki Tapio N u o t i o 

111/80 
vänr Aki Jalmari J a s k a r i 
alik Harri Antero M u s t a s i 1 -
ta 
korpr Harri Eeles I s o m u s t a -
j ä r V i 

1/8 1 
vänr Hannu Tapio K e 1 1 o m ä -
k i 

kers Oiva Edvard N e n o n e n 
korpr Antti Tuomo H e i k k i I ä 

11/81 
vänr Jouni Eero Albert J o k i 
kers Ari Uolevi H a u 1 i v u o r i 
korpr Jari Kalervo S i 1 t a n e n 

111/81 
vänr Jyrki Tapio O j a n perä 
alik Jori Arto A h t i n e n 
psm Ari Voitto T i k k a 

BMP-1, Panssarivaunupataljoonan uusinta koulutuskalustoa. 
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Kuumasinkitys 
siirtää korroosion 

historiaan. 

-~ .. 
t ' 

. . . . · metallia vuo-Suomessa ruostuu 
sittain noin 1,5 miljardin markan arvosta. Turhaan. 
Kuumasinkityksen suomalainen asiantuntija Aurajo
ki Oy siirtää korroosio-ongelmat historiaan. Kuuma
sinkitys saa teräspinnat kestämään vuosikymmeniä 
vaikeissakin olosuhteissa lähes muuttumattomina. 
Suojaamme kaikenkokoisia metalliosia pikkupul
teista raskaisiin rakennelmiin edullisesti ja nopeasti. 
Kuljetuspalvelu. 

;/ 
_, 

\ ~~·-
Ruosteetonta 

huomista 

21380 Aura 50100 Mikkeli 
puh. 921-860 400 puh. 955-10400 

OULULAISTA 
RAKENNUST AITOA 
• kotimaassa 
• naapurimaissa 
• lähi-idässä 

OMP·YHTYMÄ OY 
PI. 102 • 90501 Oulu 50 
Puh. (981) 341 322 

SUOMALAISTA 

LIIMATEOLLISUUTT A 

p 

EPRIHAOY 

HAMINA 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONA 

Rannikkojääkäripataljoonan tehtävä 
on kouluttaa rannikolla ja saaristossa 
taistelevien jalkaväkijoukkojen ryh
män- ja joukkueenjohtajia. 

Vuodet 1981-1982 muodostavat 
kokeilu- ja vakiintumisjakson uusitus
~a rannikkojääkärikoulutuksessa. Jak
Non aikana on Rannikkojääkärikou
lussa toimeenpantu kurssit n:o 2 ja 3. 
Koulutustehtävän perusteet ovat tar
kentuneet rannikkojoukkojen organi-
1aatio- ja ohjesääntötyön edistyessä. 
Painopiste on jo 3. kurssilla ollut sel
västi rannikkojääkärikomppanian 
johtajien koulutuksessa. 

Rannikkojääkäripataljoonan koulu
tus on talvikaudella sopeutettu sotilas
läänin muun jalkaväen koulutusjärjes
telyihin. Avovesikaudella ovat olleet 
leimaa-antavana yhteistoimintaharjoi
tukset rannikkotykistön ja merivoi
mien kanssa. 

Katsauskauden aikana ovat rannik
kojääkärit harjoitelleet sissi-, tieduste
lu- ja iskuosastotoimintaa yhteistoi
minnassa rannikkotykistöjoukko
osastojen kanssa Kotkan ja Turun vä
lillä. Rannikkojääkärikomppania on 
muodostettu Rannikkojääkärikoulus
ta ja Esikuntakomppanian veneenkul
jettajista. 

Kouluttajakoulutus 120:lle ryhmän
johtajalle ja upseerikokelaalle on jär-

Rannikkojääkäripataljoonan komentaja, 
everstiluutnantti Ilmo Kekkonen 

jestetty siten, että he ovat kouluttaneet 
11/SlRtR:n ja HelLAs:n alokkaita. 

Rannikkojääkärikouluun on vapaa
ehtoisia voitu ottaa noin 40 OJo pyrki
jöistä. Kurssille hyväksytyistä noin 70 
OJo asuu rannikkosotilaspiirien alueel
la. Aines Rannikkojääkärikouluun on 
ollut hyvää. Sitä osoittaa mm kurssien 
1-3 keskiarvomenestyminen RUK:n 
kurssilla 163 = 3,7/14, kurssilla 164 
= 4/15,2 ja kurssilla 165 = 3/14,2. 
Rannikkojääkärikoulun kurssien Coo
perin keskiarvo on 3 200 m. 

Rannikkojääkärin mieskohtaista so
tavarustusta on kehitetty siten, että 
pintauintipuvut on uusittu ja jokainen 
rannikkojääkäri on voitu varustaa sis
sivarustuksella. Uiskokalusto on käyt
tökelpoista, mutta sen merenkulkuva
rustuksessa on puutteita. Kehitystä on 
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Rannikkojääkärit ylittämässä piikkilankaestettä. 

Ryhdikkäänä syöksyveneessä ohimarssia suorittaen. 
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myös tapahtunut, sillä uusia mootto
reita ja trimarantyyppistä uiskoa ko
keillaan pataljoonassa. 

Säätiön mitalilla palkittu seuraavat va
rusmiehet: 

III/80 saapumiserä Katsauskauden aikana on pataljoo
nassa järjestetty mm prikaatin esikun
nan, esikuntakomppanian ja viesti
komppanian kertausharjoitus syys
kuussa v 1981 sekä komppanianpääl
likkökurssi kesäkuussa v 1982. 

- vänr Hans Harri C h r i s t e n -
sen 

Yhteistoiminta Teikarin taistelijoi
den ja Rannikkojääkärikillan kanssa 
on ollut tiivistä ja henkeä kohottavaa. 

- kers Harri Tapani Westerholm 

IIl/81 saapumiserä 
- vänr Jukka Pekka K i u kas 

kers Jari Juhani K o m s i 

Erikoisjoukon tunnuksena rannik
kojääkärit ovat 16. 4. 1981 alkaen 
käyttäneet vihreää barettia. 

Ansiokkaasta palveluksesta Rannik
kojääkäripataljoonassa on Jalkaväen 

KERRAN RANNIKKOJÄÄKÄRI -
AINA RANNIKKOJÄÄKÄRI 

ARCTIA HOTElS @ 
Hotellit Rosendahl ja Tampere 
- tasokasta kongressi- ja 
yöpymistilaa vaikka tuhannelle 
Kun kahden tasokkaan Arctia-hotellin mahdollisuudet yhdistetään, 
syntyy laaja, toimiva kokonaisuus. 
Tampereella on kaikkea, mitä onnistuneen kongressin 
järjestämiseksi tarvitaan: rauhalliset, hyvinvarustetut kokous
tilat, mukavat huoneet, maistuvaa ruokaa. 

Huippuluokan Rosendahl ja keskustan Tampere. 
TERVETULOA! 

hotelli rosenctahl hotel 
,:•:~ Pyynikintie 1 3 
.., • .., • .., 33230 Tampere 23 

.., puh. (931) 11 22 33 

,: ... 
llfl HalelliTampera 
Hämeenkatu 1, 331 00 Tampere 1 0 
Puh. (931) 21 980 
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KÄYTÄ AMMATTILAISTA 
ALAN PALVELUKSISSA 
• Jätekuljetukset 
• Ruoste-estokäsittelyt 
• Rakennuskonevuokraamo 
• AGA-kaasupalvelupiste 

Jl!lk_ 
VAAHTERAKATU 24 MIKKELI 
PUH. 955-366533, 365611, 360233 

\ . . . Porukan 
lomapailcoista 
puheenollen: 

~AHKOVUOlll 

1 

ON 
PA~ 

'1 Kerää ystävät yhteen. 1 
Ryhmä tai joukkue - ja 

: to11oitteelcsi mulcovo loma . 

1 

Soita heti, jos ryhmösi ei 
vielä ole saanut Tohlco
vuoren ensi lcesön edullista 
tarjousta. Lähetämme sen 
polvupostissa. 

~ 
......... LOMAKESKUS 

IWIKOVUORI 
733110 T8hltovuori Puh. 971-431 333 
T•i.1 42417 TAHKO SF 

Hotelli Tahllewverl • '-••k,lö 
Tehko.-uorl • T•hko1110lo : ~::::..;::v•hven .. t 

Käkelän linjurit aina tiellä 

KÄKELÄN LIIKENNE OY 
Raahe • Puh. 982-37306 

37566 

TOPSTVLE KY 
Savonkatu 23 - 45100 KOUVOLA 10 

Puh. 951-11842 
JD-MARKETING OY 

Savonkatu 23 - 45100 KOUVOLA 10 

UUDENMAAN JÄÄKÄRIP AT ALJOONA 

Uudenmaan Jääkäripataljoonassa 
ovat vuodet 1981-82 merkinneet tii
vistyvää koulutuksellista aikaa. 

Kouluttajien siirtyminen opettajiksi 
Kadettikouluun ja oppilaiksi eriastei
siin sotakouluihin on merkinnyt kou
lutushenkilökunnan nuorentumista 
entisestäänkin. 

Pataljoonan komentajana on toimi
nut vuodesta 1980 lähtien evl Olli 
Heiskanen. Pataljoonaupseerin tehtä
vät vaihtuivat 1. 9. 1981 maj P Lah
denperältä maj A Kotrolle, joka on 
palvelut UudJP:ssa aikaisemmin mm 
komppanian päällikkönä. 

Koulutusta Uudenmaan Jääkäripa
taljoonassa annetaan viidessä perusyk
sikössä, jotka ovat l .JK, 2.JK, KrhK, 
HK ja AuK. Koulutuksen tulokselli
suudesta ovat osoituksena mm patal
joonan krh- ja pst-miesten saavutta
mat voitot sotilasläänin koulutushaa
raleireillä. 

Vuosi 1982 käynnistyi Uudenmaan 
jääkärien osalta vaativasti: mittava pe
rustamis- ja koulutusvastuu "TAMMI 
-82" -harjoituksessa sitoi pataljoonan 
henkilökunnan miltei kokonaan. Ke
säkuussa oli vuorossa sotilaiden poh
joismaisten am pumamestaruuskil pai
lujen järjestäminen Santahaminassa. 

Perinteiseen tapaansa Uudenmaan 
Jääkäripataljoona on järjestänyt lu-

Uudenmaan Jääkäripataljoonan komentaja, 
everstiluutnantti Olli Heiskanen. 

kuisia taistelunäytöksiä arvovaltaisille 
ulko- ja kotimaisille vierasjoukoille, 
joista mainittakoon mm Iso-Britan
nian laivastonamiraali Sir Terence 
Lewinin, NL:n laivastonamiraali S 
Gorshkovin ja tanskalaisen kenraali 
Jörgensenin vierailut. 

Yhteyksiä ympäristöön Uudenmaan 
jääkärit ovat pitäneet valamarssien, 
"jääkärimarssien" muodossa, jotka 
suuntautuvat sijoitusläänin alueelle, 
mm Askolaan, Karkkilaan ja Lohjal
Ie. 

Urheilutuloksista mainittakoon mm 
puolustusvoimien sotilas 3-ottelun 
yleismestaruus -82 ja ESSl:n partio
suunnistusmestaruus -81. 

Vuonna 1981 täytti UudJP 60 vuot-
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Joutselän taistelun muistomerkin paljastus 1981 

ta. Tätä tapahtumaa juhlistettiin mm 
Joutselän taistelun, pataljoonan perin
netaistelun, muistomerkin paljastuk
sella. Juhlavuoden kunniaksi julkais
tiin myös UudJP:n kuoron LP-levy 
"Uudenmaan Jääkärien Juhlasoitto". 

Seitsemännellekymmenennelle vuo
sitaipaleelle Uudenmaan Jääkäripatal
joona jatkaa jääkärihengessä - ja 
yläketju kireällä. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on Uu
denmaan Jääkäripataljoonassa palkit
tu seuraavat varusmiehet: 

1/80 saapumiserä 
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vänr Markku Väinö S a I on en 
kers Tomi Tapani A h o n e n 
korpr Jarmo S y k k ö 

11/80 saapumiserä 
vänr Veikko Isto T u r p e i n e n 
kers Seppo Juhani Korhonen 
korpr Hannu Sakari T i k k a 

III/80 saapumiserä 
vänr Juha Elias V a r p u I a 
kers Jari Petri Y I ä n ne 
korpr Risto Kalervo V ä i s ä -
nen 

1/81 saapumiserä 
- vänr Pekka Juhani Toveri 

kers Kari Olavi S i n i s a I o 
- korpr Kari Antero U u s i t a I o 

11/81 saapumiserä 
vänr Jussi Sakari P o 1 1 a r i 

- kers Ari Juhani Aspo 1 a 

Sotllasampumamestaruuskilpailut 

korpr Raimo Kalevi R y y n ä -
n en 

111/81 saapumiserä 
vänr Juha Heikki Sakari Ko k -

Toimitamme varastostamme sekä tehtailta 

k i I a 
kers Timo Tapani H a i k o 
korpr Juha Armas Napa r i 

erikoisteräksiä 
hitsauslisäaineita 

Oy Sten & Co Ab 
Keltamontie 6 
01300 Vantaa 30 
Puh. 8733533 Telex 124853 
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UUDENMAAN RAKUUNAPATALJOONA 

Falklandin sodassa vaikutti englanti
laisten joukkojen menestykseen rat
kaisevasti perinteiden kunnioittami
seen ja vaalimiseen perustuva "mei
dän rykmentti"-henki. 

Uudenmaan Rakuunapataljoonassa 
pyritään nykypäivän rakuunan tiukka 
ja ajanmukainen koulutus ja joukko
osastohenki, "rakuunahenki", perus
tamaan menneiden rakuunapolvien 
työn ja saavutusten arvostamiselle. 

Varusmiesten koulutusuudistus, 
Koulutus 80, on kuluvana vuonna ol
lut korostetusti esillä. Sen hienosäätö 
on parhaillaan menossa. Ensimmäinen 
vaikutelma on, että Koulutus 80 tulee 
vaikuttamaan myönteisesti varusmies
ten ja jatko~sa myös reserviläisten 
koulutukseen. 

Koulutustyön tärkein osa on usein 
harmaata, huomaamatonta, mutta ei 
vähiten arvokasta puurtamista. 

Talviharjoitus 81 oli kohokohta ra
kuunain pyörien alla. Rakuunako
mentaja, everstiluutnantti Matti 
K o p r a komensi lähes määrävah
vuista jääkäriprikaatia, jonka yhtenä 
valiojoukkona taisteli rakuunoiden 
perustama jääkäripataljoona. Kevät
harjoitus 82 oli toinen mieleen jäänyt 
suuri harjoitus. 

Uudenmaan Rakuunapataljoonan 
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Everstiluutnanlli Matti Kopra , Uudtft 
maan Rakuunapataljoonan komentaja, olll ,._ 
taan tehtävät 7. 9. 1980. 

350-vuotispäivä 7. 9. 1981 oli juhlava 
Ratsuväkimuseossa avattiin Breiten 
feldin taistelun kuvanäyttely 5. 9. Rat 
suväkiprikaatin ja Ryhmä Oinosen yli 
600 taistelijaa vietti Lappeenrannas 
veteraanijuhlaansa 6. 9. tuoden muka 
naan elävää perinnettä, nyt myös äl 
ninauhalle tallennettuna, viime so 
tiemme taistelukentiltä. 

Vuosipäivän 7. 9. päiväjuhla järje~ 
tettiin Kimpisen kentällä, jossa aurin 
koisessa syyssäässä kajahtivat mieliin 
painuvasti jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothin kokemuksen hiomat sel 
keät ajatukset sodasta ja maailma 
menosta. 

Siviiliväestöön on pidetty yhteyttä 
111111 kutsumalla varusmiesten omaisia 
ulatilaisuuksiin, osallistumalla näyt

telyihin ja maanpuolustusjuhliin sekä 
Jllr jestämällä koululaisvierailuja. 

Rakuunakilta on tärkeä yhdysside 
ntisiin rakuunoihin. 

Kilpailukentillä on saavutettu seu-
' aavat puolustusvoimien mestaruudet: 

sotilasmestari Esko S a i r a voit
ti mestaruuden ampumahiihdossa 
yli 40 v sarjassa vuosina 1981 ja -82 
ja ylivääpeli Pentti U s k i vuon
na 1982 yli 35 v sarjassa 
rakuuna Harri O l 1 i k a i n e n 
voitti standardikiväärin 20 lau
kausta varusmiessarjan vuonna 
1981 
varusmiesten joukkuemestaruus 
rynnäkkökiväärillä 10 + 10 lau-

kausta ja standardikiväärillä 20 
laukausta voitettiin vuopna 1981 
alikersantti Martti J ä r v e n -
t a u s voitti 200 metrin rintauin
nin ja alikersantti Ossi K e s k i -
n e n 400 metrin vapaauinnin mes
taruuden sekä uinnin yleismesta
ruus voitettiin vuonna 1982. 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

I/80 saapumiserä 
- vänr Y P ö n n ä n e n 

kers M K a r p p a n e n 
- korpr M R a s k 

II/80 saapumiserä 
- korpr Voitto Kalevi L u o d e 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Lauri S u t e I a seurueineen vierailulla JP 12:n komento
paikalla Talviharjoitus 81:ssa. 
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Naamioitu jääkäriprikaatin esikunta Talviharjoitus 81:ssa "siellä jossakin". 

111/80 saapumiserä 
vänr Juha Petri P a I m e n 

- kers Jarmo Tapani S u n i 

1/81 saapumiserä 
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vänr Jorma Olavi Suo n i o 
kers Jarmo Kalevi M i i k k i 
korpr Voitto A I a s t a I o 
korpr Jyrki Tapani L i p i ä i -
nen 

OULUN 
LÄÄNIN 

KTK 

11/81 saapumiserä 
- vänr Kari Aslak A I h a 
- kers Juha Kalervo P ö n t i n e n 

111/81 saapumiserä 
- vänr Juha Tapani P a r t i n e n 
- kers Pekka Sakari S u o m a 

lainen 
- korpr Pekka Juhani S e p p ä I ä 

M & V-Autovuokraamo 
Linnankoskenkatu 6, Töölö 

00250 Helsinki 25 
Puh. 90-498 996,446 527 25 t. vuorokaudessa 

sinä 
voit 

auttaa 
luovuta 
verta 

KIIPULAN 
KUNTOUTUSKESKUS 
tarjoaa kuntoutuspalveluja 
rintama veteraaneille 
ja sotainvaliideille 

Kiipulasäätiö 
PPA 1 Kiipula, 14200 Turenki 
Puh. (917) 85 311 

'Oy OPolyfa Ab 
Kouluportinkuja 6 02200 Espoo 20 

Puh. 90-423266 Telex 12-3633 

MUOVI KONEITA 

LAADUN 
MERKKI 

45200 KOUVOLA 20 
23500 UUSIKAUPUNKI 

PUH. 951-123 001 

.. 
1 1 
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T AISTELUKOULU 

Kuluneet kaksi vuotta ovat menneet 
Taistelukoulussa lisääntyneiden ker
tausharjoitusten merkeissä. Koulun 
päätehtävänä on kuitenkin säilynyt 
upseereiden kouluttaminen esiupseeri
ja jalkaväen kapteenikursseilla. 

Vuonna 1981 valmistui Esiupseeri- Taistelukoulun johtaja, eversti Hannu Sär
kurssi 34:ltä 58 kapteenia ja Jalkaväen kiö. 

Puolustusvoimain komentaja ja muuta puolustusvoimien ylintä johtoa oli seuraamassa Jvkaptk 55:n 
johtamisharjoitusta Rovajärvellä maaliskuussa 1982. 
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Opettajat ja kapteenikurssilaiset saamassa koulutusohjeita. 

kapteenikurssi 54:ltä 31 yliluutnanttia. 
Esiupseerikurssi 35:llä opiskeli 45 kap
teenia ja Jalkaväen kapteenikurssi 
55:llä 34 nuorta upseeria. Syksyllä 
1982 alkaneilla ja parasta aikaa toi
minnassa olevilla kursseilla opiskelee 
40 kapteenia ja 37 yliluutnanttia. 

Pääkurssien lisäksi on Taistelukou
lulla pantu toimeen jo tavanomaisiksi 
käyneitä kursseja. Molempina vuosina 
on koulutettu jalkaväen upseerikoke
laita tiedustelu-upseereiksi. Koulutet
tujen kokelaiden määrä kohoaa toisel
le sadalle. Insinööriupseerikurssi 11 
järjestettiin syksyllä 1981. Kurssin 
vahvuus oli 20. 

Kranaatinheitinkurssi 13 järjestet
tiin kesällä 1982. Kurssi jakautui noin 
kuukauden pituiseen opiskelujaksoon 

Taistelukoululla ja samoin noin kuu
kauden mittaiseen ampumaleiriin Sar
riojärvellä. Kurssin priimus oli luut
nantti H V R Kärkkäinen Hämeen 
Ratsuj ääkäri pata! j oonasta. 

Taistelukouluun tukeutuen on Tuu
sulassa toimeenpantu sotilaspappien, 
tiedotushenkilöstön ja eräiden muiden 
alojen kertausharjoituksia. Koulun 
pääkurssien välisinä aikoina on kou
lun oma henkilökunta vienyt läpi use
ampia erikoisalojen ja eriasteisten esi
kuntien kertausharjoituksia. Laajim
mat ja eniten työtä vaativat ovat kui
tenkin kapteenikurssien opetusohjel
maan liitetyt kaksi pataljoonan ker
tausharjoitusta. Näitä on syksystä 
1981 alkaen järjestetty kahdesti Niini
salossa ja kerran Rovajärven alueella. 
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Reserviläisjohtajat ryhmittämässä joukkoaan Lapin lumisessa erämaassa. 

Talvella 1982 lisättiin Taistelukou
lun organisaatioon koulun apulaisjoh
taja, jota virkaa määrättiin hoitamaan 
everstiluutnantti Raimo Penttilä. 

Syksyllä 1982 Taistelukoulu sai uu
den johtajan. Runsaat kaksi vuotta 
koulun johtajana toiminut eversti Erk
ki Rannikko siirtyi 20. 10. kenraalima
juriksi ylennettynä komentopäällikök
si Pääesikuntaan. Hänen seuraajak
seen Taistelukoulun johtajaksi mää
rättiin eversti Hannu Särkiö Sotakor
keakoulusta. 

Kapteenikurssin johtaja vaihtui, 
kun everstiluutnantti Mauri Mikkola 
siirtyi vuoden 1982 alusta Pääesikun
taan. Hänen jälkeensä on kapteeni
kurssin johtajana toiminut everstiluut
nantti Antero Leirimaa. Esiupseeri
kurssin johtajana jatkaa edelleen 
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everstiluutnantti Pertti Jutela. 
Marraskuussa 1982 tuli tieto Taiste

lukoulun pitkäaikaisen ja pidetyn joh
tajan eversti Paavo Hirvelän kuole
masta. Eversti Hirvelä toimi koulun 
johtajana vuosina 1953-1962. Hän 
toimi tässä tehtävässä pidempään kuin 
kukaan koulun tähänastisista johtajis
ta. 

Vuosina 1981 ja 1982 Taistelukoulu 
on vanhaa tapaa noudattaen palkinnut 
menestyksellisesti opiskelustaan suo
riutuneita upseereita. Tämän on teh
nyt mahdolliseksi Jalkaväen Säätiö, 
eräät muut säätiöt ja yhteisöt. 

Esiupseerikurssi 34:n priimuksena 
palkittiin kapteeni V A Korhonen Kai
nuun Prikaatista. Hänen lisäkseen 
kurssilta palkittiin kapteenit M J Val
tonen, J K Manninen, K J Tammi, H 

M Laitinen, T E Karvonen, T A Tan
huanpää, I A Jortikka, L K Tervonen, 
1 J Vedenkannas, H I Koukkula, J J 
Madekivi ja L I Jokinen·. 

Kapteenikurssi 54:n priimus oli yli
luutnantti A T Kohvakka Reserviup
seerikoulusta. Hänen lisäkseen kurssil
ta palkittiin yliluutnantit P A Lähde, 
K M Haapana, P M Lepistö, K G Stor
gårds ja M O Kinnunen. 

Keväällä 1982 päättyneellä Esiup
seerikurssi 35:llä palkittiin priimukse
na kapteeni O J J Dahl Panssaripri
kaatista. Hänen lisäkseen palkittiin 
menestyksellisestä kurssin suorittami-

M/S FAUST 
Saimaan nopein matkustaja-alus. 
Nopeus 18 solmua-34, 3 km/t. 

S/S FIGARO 
• Jos haluatte tunnelmaa 

matkustakaa FIGAROLLA. 
• Jos haluatte nopeutta 

matkustakaa FAUSTILLA. 

KYRÖNSALMEN HÖYRY
WENHE OSAKEYHTIÖ 
Tulliportinkatu 7 
57100 SAVONLINNA 10 
Risteilytilaukset puh. 957-22101 

sesta kapteenit C-E Spåre, V J Erkki
lä, M O Laurinen, A O Pynnönen, E P 
J Lehtonen, J J Haikio, P L A Kouri , 
0 M Piikivi, K G Reiman, T O Manni
nen, 0 T Korppinen, P O Hänninen ja 
P A V Laurila. 

Jalkaväen kapteenikurssi 55:n prii
mukseksi selvisi yliluutnantti K J Re
kola Kadettikoulusta. Priimuksen li
säksi kurssimenestyksen johdosta pal
kittiin yliluutnantit J M Pennanen, K 
T Liesinen, P A J Alhovaara, H E Ai
kio, J-P Liikola, E A Johansson, RA 
Kallio, 0 0 Salo, M E Pihlajaniemi ja 
H N K Malinen. 

IDMAN OY 
Pääkonttori ja varasto, Kilo 523 500 
Tehdas, Mikkeli 955- 12 285 

- telex 5511 1 
Myynti konttorit: 

Turku 
Tampere 
Oulu 
Vaasa 

921-394129 
931-612 925 
981-223 124 
961-115 581 
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KADETTIKOULU 

Vuodet 1981 ja 1982 ovat merkinneet 
kadettien koulutuksessa vakiintumisen 
aikaa. Ensimmäinen kolme vuotta 
kestänyt kurssi, 65. kadettikurssi, val
mistui elokuussa 1981. Saman vuoden 
syksyllä opetussuunnitelmaa tosin tar
kistettiin varusmiesten koulutusuudis
tuksen vaatimuksia vastaavaksi. Ko
kemukset kolmevuotisesta kadetti
kurssista ovat olleet myönteisiä. 

Viime vuosien hakijamäärät kadet-
tikursseille ovat olleet seuraavat: Kadettikoulun johtaja, eversti Sami Sihvo. 

Kadetti kurssi Alkamisvuosi Hakijoita Opiskelun 
aloitti 

67. 1980 293 100 
68. 1981 262 131 
69. 1982 290 128 

Jalkaväen upseereita on valmistunut seuraavasti: 

Valmistumisvuosi Kadetti kurssi Jalkaväki-
upseereita 

1980 64. 42 
1981 65. 36 
1982 66. 36 
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66. Kadettikurssin nimittämis- ja ylentämistilaisuus 27. 8. 1982 

265 



Kadetteja sissiharjoituksessa 

Kadettikoulun johtajana on toimi
nut eversti Sami Sihvo, joka otti kou
lun johtajan tehtävät vastaan eversti 
Matti Vanoselta 27. 1. 1981. 

Apulaisjohtajana on toiminut evers
tiluutnantti Heikki Ahlqvistin jälkeen 
everstiluutnantti Antero Pärssinen 17. 
8. 1981 alkaen. 

Kadettikoulussa on kuluneina vuo
sina ponnisteltu kadettikoulutuksen 
päämäärien saavuttamiseksi, jotta 
puolustusvoimilla olisi käytettävänään 
mahdollisimman ammattitaitoisia ja 
kenttäkelpoisia upseereita, jotka ym
märtävät vastuunsa isänmaan palve
luksessa nuorten miesten kouluttajina 
ja kasvattajina. 

Koulun tärkeimmät harjoitukset on 
entiseen tapaan pidetty eri puolilla 
maatamme. Kranaatinheitinleirit ovat 
olleet Pahkajärvellä ja Niinisalossa. 
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Kevytaseleirit on pidetty Säkylässä. 
Talvileiri järjestettiin v 1981 Pohjois
Karjalassa ja v 1982 Lapissa. Kesälei
rit on pidetty joko Sarriojärvellä tai 
Vuosangassa. 

V 1981 alkaen ovat jalkaväkilinjan 
kadetit suorittaneet vuosittain lasku
varjohyppykurssin Laskuvarjojääkä
rikoulussa Utissa. 

Kadettikoulu on pyrkinyt lisäämään 
kiinnostusta maanpuolustusta ja up
seerin uraa kohtaan. Jokaiselle Reser
viupseerikoulun kurssille on järjestetty 
tiedotustilaisuus upseerin urasta, ja 
koulun upseerit sekä kadetit ovat käy
neet pitämässä esitelmiä kouluissa eri 
puolilla maatamme. 

Kadettikoululla on käynyt paljon 
vieraita. Esimerkiksi v 1981 kouluun 
ja sen toimintaan tutustui 89 vierailun 
yhteydessä 6 993 henkilöä. 

Kansainvälinen kanssakäyminen on 
jatkunut vakiintuneen tavan mukaan. 
Kadettikoulun edustajia on vieraillut 
Ruotsin ja Norjan kadettikouluissa. 
Pohjoismaiset kadettipäivät pidettiin v 
1981 Suomessa ja v 1982 Ruotsissa. 
Syksyllä 1981 Kadettikoulun edustajat 
suorittivat koulun johtajan, eversti Sa
mi Sihvon johdolla viikon pituisen vie
railun M. S. Kirovin sotakouluun Le
ningradiin. 

MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN 
TURVAKSI JA VIIHTYVYYDEKSI 
VARUSTAMME ALUKSET 
MEIDÄN PALAMATTOMILLA 
KALUSTEILLAMME 

Oy Stockfors Ab 
PI 49, 07901 LOVIISA 

Kadettikoulu asettaa erityistä pai
noa varusmiesten koulutusu.udistuksen 
kadettien koulutustaidolle asettamien 
vaatimusten täyttämiselle sekä kadetti
koulutuksen tarkalle seurannalle siten, 
että suunniteltu opetussuunnitelman 
tarkistus voidaan suorittaa reaalisin 
perustein ja että opetussuunnitelma 
palvelee mahdollisimman hyvin puo
lustusvoimien tarpeita tulevina vuosi
na. 

Suoritamme teräsrakenne-, 
konerakennus-, 
koneasennus-, konekorjaus-, 
tehdaspalvelu-, yms. töiden 
lisäksi myös sorvausta ja 
jyrsintää, hiekkapuhallusta 

FOMETOY 
Wahreninkatu 
301 00 Forssa 1 0 
Puh. 916-20 255 
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P ÄÄLL YSTÖOPISTO 

Päällystöopisto antoi toimiupseeri
koulutuksen johtavana sotilasopetus
laitoksena vuosina 1981-82 perus- ja 
jatkokoulutusta yli 800:lle toimiupsee
rille. Jalkaväkeen valmistui tänä aika
na Päällystöopistosta 76 uutta yliker
santtia. 

Lisäksi Päällystöopisto aloitti uu
den koulutussektorin toimeenpane
malla ensimmäisen uusimuotoisen eri
koisupseerikurssin yhteiskoulutusvai
heen. Näin on myös' erikoisupseerien 
koulutustaival alkamassa pysyvästi 
Päällystopistosta. 

Päällystöopisto koulutti myös va
rusmiehiä Jääkärikomppaniassaan 
saapumiserän ollessa 50-60 miestä. 
Jääkärikomppanla osallistui normaa
lin koulutuksen lisäksi oppilasharjoi
tuksiin ja mahdollisti Päällystöopiston 
tukitoiminnot E II-kauden varusmie
hillään. 

Päällystöjärjestelmän uudistuksessa 
saavutettiin vuonna 1981 yksi tärkeä 
osatavoite, kun ensimmäiset toimiup
seerien ylemmät virkatutkinnot (PO 
II) suoritettiin. Mestarikurssit olivat 
lopullisesti jääneet historiaan. 

Vuonna 1981 alkoi ensimmäinen pe
ruskurssi (PO 1), jolle ei enää oltu jär
jestetty edeltävää valmennuskurssia 
kansakoulupohjaisille. Toimiupseeri-
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Päällystöopiston johtaja, eversti Aimo Airola. 

oppilaiden peruskoulutukseen uusi 
vuosikymmen toi entisen kahtiajaon 
(kansakoulu- ja keskikoulupohjaisiin) 
tilalle jaon peruskoulu- ja ylioppilas
pohjaisiin. Toimiupseerioppilaista oli 
tällöin noin 50 % ylioppilaita. Reser
viupseerikoulutus oli 1/3:lla toimiup
seerioppilaista takanaan. 

Jalkaväen toimiupseerien peruskou
lutusta (PO I) muutettiin siten, että 
Päällystöopiston I jakson panssarin
torjuntalinja siirrettiin toimeenpanta
vaksi Panssarikouluun Hämeenlin
naan elokuusta 1981. 

Varusmieskoulutusuudistus aiheutti 
myös toimiupseerikoulutuksessa tar
kistuksia ja uudistuksia. Kouluttamis
taidon aiheita tarkistettiin niin, että 
niissä huomioitiin uudet varusmies
kaudet seuraavasti: 

PO I: P-, E I ja II-kauden aiheet 
PO II: 
LtnK: 

E II-, kertaus- ja rj-kauden aiheet 
AUK:n, RUK:n ja kokelaskauden aiheet 

Päällystöopiston johtajana on koko 
tarkasteluaikana 1981-1982 toiminut 
eversti Aimo A i r o l a otettuaan 
tehtävät vastaan 1. 1. 1981 eversti 
Veikko R u s a s e l t a . Apulais
johtajan tehtävät luovutti everstiluut
nantti Antti L e h t o l a 1. 11. 1981 
everstiluutnantti Erkki H i e t a -
mä elle. 

Päällystöopiston kurssien oppilas
majoitus saatiin järjestettyä tiukan 
opiskelun vaatimalle tasalle tammi
kuusta 1982 alkaen. Tällöin otettiin 
uudestaan käyttöön 1930-luvulla ra
kennettu ja vuosina 1980-81 sanee-

Päällystöopisto lähdössä paraatiin 4. 6. 1982. 

rattu opiston päärakennus "Vääpelik
si" nimitettynä. Vuonna 1979 valmis
tunut 200:n oppilaan majoitusraken
nus on nimetty "Kersantiksi". 

Päällystöopistoon saatiin pääraken
nuksen saneerauksen yhteydessä uusi 
ajanmukainen Oppimateriaalikeskus 
ja 8 nykyaikaista oppiluokkaa. 

Opiston rakenteellinen kehittämi
nen tähtää seuraavana auditorion, 
kuntotalon uimahalleineen sekä kou
lutushallin aikaansaamiseen. 

Opistolle valmistettiin syksyllä 1982 
uusi edustava esittelyraina. 

Opistolla vieraili tarkastelukautena 
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useita ulkomaalaisia vieraita, muun 
muassa Ruotsista, Neuvostoliitosta, 
Yhdysvalloista, Sveitsistä, Itävallasta 
ja Länsi-Saksasta sekä syksyllä 1982 
koko sotilasasiamieskunta. 

Toukokuussa 1982 vierailivat opis
tolla puolustusvoimain komentaja, 
kenttäpiispa ja molempien kirkkojen 
arkkipiispat. 

Päällystöopistossa on tarkastelu
kautena koulutettu seuraavat kurssit: 

Vuonna 1981 

Peruskoulutus: 

PO I 39 E (29. 7. 1980 - 30. 1. 1981) 
49 tu-opp 

- kiväärilinja 27 tu-opp 
priimus K e s k i t a l o Markku 
Tapani (Kar JP) 

- kranaatinheitinlinja 13 tu-opp 
priimus Y l i j o k i Roy Allan 
(KarPr) 

- panssaritorjuntalinja 9 tu-opp 
priimus A h o l a Simo Pekka 
(UudJP) 

PO I 40 Y (5. 1. - 2. 7. 1981) 
170 tu-opp 

PO I 40 E (3. 8. 1981 - 29. 1. 1982) 
27 tu-opp 

- kiväärilinja 19 tu-opp 
priimus T a s k i n e n Rauno 
Olavi (KaiPr) 

- kranaatinheitinlinja 8 tu-opp 
priimus S i s s o n e n Hannu 
Mikael (KymJP) 

Jatkokoulutus: 

PO II 2 E jalkaväkilinja 
(5. 1. - 2.7.1981) 18 opp 
- priimus vääp T o i v o l a Kai 

Kalevi (KaiPr) 
PO II 3 Y (29. 7. - 22. 12. 1981) 

108 opp 
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Oppilasmajoituksessa ollaan päästy pääosin 2 
hengen huoneisiin. 

Vuonna 1982 

Peruskoulutus: 

PO I 41 Y (4. 1. - 1. 7. 1982) 
277 tu-opp 

PO I 41 E (2. 8. 1982 - 28. 1. 1983) 

kiväärilinja 
- kranaatinheitinlinja 

Jatkokoulutus: 

PO II 3 E jalkaväkilinja 

43 tu-opp 
32 tu-opp 
11 tu-opp 

(4. 1. - 1. 7. 1982) 13 opp 
- priimus vääp M ä k y n e n Pek-

ka Sakari Jaakko (HämJP) 
PO II 4 Y (2. 8. - 22. 12. 1982) 

LtnK 9 jalkaväkilinja 
(2. 8. - 22. 12. 1982) 

Muu koulutus: 

Erikoisupseerikurssi 6 Y 
(9. 8. - 10. 9. 1982) 

129 opp 

25 opp 

33 opp 

Jalkaväen Säätiön mitalilla on pal
kittu seuraavat Jääkärikomppanian 
varusmiehet: 

1/80 saapumiserä 
- vänr Esa Juhani V i l k ko 
- kers Jyrki Antero H y y t i ä i -

nen 
- korpr Mauri Veikko N i e m i 

II / 80 saapumiserä 
- alik Jussi Tapani Terho 
- korpr Pentti Antero K u i s m a 

III/ 80 saapumiserä 
- kers Esa Reino Kalervo T o p -

pila 
- korpr Arto Juhani Penttilä 

~ 
interRent 

wokraa autoja 
joka ajoon. 

Soita keskusvaraamoomme 
90-755 6133 
sieltä saat tietää Sinua 
lähinnä olevan palvelupisteen 
numeron ja osoitteen. 

interRent 

1/81 saapumiserä 
kers Jarmo Antero A i ,r o s a l o 
korpr Jouni Sakari K a r t t u -
nen 

II/81 saapumiserä 
- kers Jorma Kalevi T u r t i a i -

nen 
korpr Ilkka Veijo Tapani 
Huupponen 

III/81 saapumiserä 
- kers Jouko Tapio L a a k s o 
- korpr Timo Juhani Linko -

salo 

• • • • • • • • • • • • • • • • 1 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 1 

VIRKA-TVÖ
JA 

VAPAA-AJAN 

ASUSTEITA 

VALTION 
PUKUTEHDAS 

Aulangontie 1 
PL 8 - 13101 ijä meenlinna 10 

Puh. 917-28 121 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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RESERVIUPSEERIKOULU 

Reserviupseerikoulu on kuluneena 
kautena jatkanut perinteikästä, tiivis
rytmistä, sodanajan joukkueen ja ja
oksen johtajan kouluttamista. Kurs
seilta 165-170 on valmistunut runsaat 
4 000 upseerikokelasta. Vuosia 1981-
82 on sävyttänyt tarkistetun koulutus-
järjestelmän edellyttämän koulutuk- "- ' 
sen suunnittelu ja aloittaminen, useat RUK:n johtaja 6. 12. 1981 alkaen 
korkean tahon vierailut ja koulun joh- eversti Jorma Pullinen 

Ev Veikko Linnakon viimeisen RUK:n kurssin, 167, päättäjäiset 5. 11. 1981. 
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RUK K 167 päättäjäiset 5. 11. 81 

don vaihtuminen. 
Koulutuksen tarkistamisen yhtey

dessä aloitettiin kolmannessa komppa
niassa koulutus sissilinjan lisäksi tie
dustelulinjalla. Samoin tarkennettiin 
Viestikomppanian linjajakoa. 

25 vuoden tauon jälkeen tulevat op
pilaat Reserviupseerikouluun jälleen 
aliupseerikoulun puolenvälin jälkeen. 
Toisen tarkistetun ohjelman mukaisen 
kurssin ollessa vasta alkuvaiheessaan 
on ennenaikaista tehdä pitkällemene
viä johtopäätöksiä koulutuksen tulok
sista. Kuitenkin on selvästi havaitta
vissa, että oppilaat ovat entisiin kurs
seihin verrattuna yritteliäämpiä ja vas
taanottavaisempia. Lähtötasossa on 
luonnollisesti pienehköjä puutteita. 

Itsenäisyyspäivänä 1981 luovutti Re
serviupseerikoulua kymmenen vuotta 
palvellut ja sitä yli kuusi vuotta johta-

18 

nut eversti Veikko Li n n a k k o 
koulun johtajan tehtävät eversti Jor
ma P u 1 1 i s e 1 1 e . Muissakin joh
totehtävissä tapahtui muutoksia evers
tiluutnantti Raimo P e n t t i I ä n 
luovuttaessa apulaisjohtajan tehtävät 
everstiluutnantti Risto A u v i s e 1 -
1 e 21.5.1982. Karjalan lääkäripatal
joonan komentajaksi siirtyneen evers
tiluutnantti Risto K o p p i s e n ti
lalle jalkaväkilinjan johtajaksi tuli 17. 
5. 1982 majuri Pertti P yöt s i ä. 

Lukuisten kotimaisten vierailujen li
säksi Reserviupseerikouluun ovat käy
neet tutustumassa muun muassa Tans
kan puolustusvoimain komentaja, 
kenraali Knud l0rgensen ja Ruotsin 
jalkaväen ja ratsuväen tarkastaja, 
eversti Lennart T o 1 1 e r z . Rans
kan Sotakorkeakoulu kävi vierailulla 
kesäkuussa 1981. Lisäksi kouluun on 
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tutustunut sotilasasiamiehiä ja sotilas
edustajia useista eri maista. Koulussa 
ovat vierailleet myös Alankomaiden ja 
Norjan suurlähettiläät sekä Norjan 
valtiosihteeri. 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on ku
luneina vuosina palkittu seuraavat jal
kaväkilinjan oppilaat: 

Kurssi 165 
- Urpo Tapio K a r v i n e n SavPr 

Kurssi 166 
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Ilkka Niilo Fredrik N i e m e 1 ä 
PorPr 

terveellistä ruokailua 

osana hyvää henkilöstö
politiikkaa 

VALTION RAVITSEMISKESKUS 

Kurssi 167 
- Esa Olavi H e i k k i n e n KaiPr 

Kurssi 168 
- Kim Jouni Ilari M a t t s s o n 

HämRjP 

Kurssi 169 
- Pertti Onni Juhani Kuisma 

KarPr 

Kurssi 170 
- Markku Petteri Terva hauta 

KarPr 

@Lipsanen 
Paahtimo, Pori 

PANSSARIKOULU 

Panssariprikaatin komentajan alaisen 
Panssarikoulun tehtävänä on antaa 
kantahenkilökuntaan kuuluville pans
sari- ja panssarintorjunta-alan ammat
tiopetusta perus- ja jatkokoulutukse
na. Kadettien ja Päällystöopiston op
pilaiden. panssari- ja panssarintor
junta-alan kurssit muodostavat osan 
kyseisissä opetuslaitoksissa suoritetta
vista virkatutkinnoista. Panssarikou
lussa annetaan lisäki reserviupseerin 
koulutus panssari- ja panssarijääkäri
alojen varusmiehille. 

Vuodet 1981 ja 1982 ovat olleet 
Panssarikoululle merkittävää, vilkasta 
ja työntäyteistä aikaa. Tehtävän vaati
vuutta on lisännyt suuresti PO I E:n 
panssarintorjuntalinjan uudelleen tulo 
Panssarikouluun vuonna 1981. Myös 
reserviupseereiden pstkunnosta on 
koulu huolehtinut ja huolehtii jatkos
sakin yhä laajenevassa mitassa. On to
dettu, että pst-alan johtajien koulu
tuksen antajaksi Panssarikoulu sovel
tuu hyvin, koska Panssariprikaati yh
tymänä mahdollistaa sekä psv- että 
pst-joukkojen saamisen opetustyöhön 
mukaan. 

Aivan lähitulevaisuudessa alkavat 
myös PO II E:n ja vääpelikurssien 
panssarilinjojen koulutus. Kun vielä 
todetaan melko mittavat koulun eri-

Panssarikoulun johtaja, enrstiluutnantti 
Raimo Turunen 

koisalan tutkimus- ja kokeilutehtävät 
ja uuden BMP-1 kaluston tulo, niin 
kiirettä on riittänyt. Vastapainoksi 
palvelus Panssarikoulussa on vaihtele
vaa, mielenkiintoista ja haasteellista 
puuhaa niin opettajille kuin oppilaille
kin. 

Vuoden 1982 merkkitapahtuma oli 
syyskuussa vietetty PsRUK:n 10-vuo
tisjuhla. Juhlan aikana perustettiin 
PsRUK:n kannatusyhdistys lähes 500 
entisen panssarirukkilaisen voimin. 

Panssarikoulun organisaatiossa ei 
ole tapahtunut muutoksia. Koulun 
johtaja vaihtui 1. 10. 1982. Evl Tauno 
Ylänne siirtyi Panssarivaunupataljoo-
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Johtajien on osoitettava huolenpitoa alaistensa lisäksi myös kalustosta. 

nan komentajaksi ja uudeksi koulun 
johtajaksi määrättiin evl Raimo Turu
nen. 

Panssarikoulussa on kahtena vii
meisenä vuonna toteutettu seuraavat 
koulutustapahtumat: 

Vuonna 1981 
- 65. kadettikurssin jalkaväkilinjan 

panssariopintosuunta 
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PO I 39 E panssarilinja 
PO I 40 E panssarilinja 
PO I 40 E panssarintorjuntalinja 
Panssarireserviupseerikurssit 165, 
166, 167 ja 168 (kursseilla on sekä 
panssarivaunu- että panssarijääkä
rilinjat) 
Kantahenkilökunnan BTR-50 täy
dennyskoulutuskurssi 
Upseerien panssaritaktillinen kurs
si 
Panssarivaunu- ja panssarijääkäri
yksiköiden päälliköiden kertaus-

harjoitus 

Vuonna 1982 
66. kadettikurssin jalkaväkilinjan 
panssariopintosuunta 
PO I 40 E panssarilinja 
PO I 41 E panssarilinja 
PO I 40 E panssarintorjuntalinja 
PO I 41 E panssarintorjuntalinja 
Panssarireserviupseerikurssit 168, 
169, 170 ja 171 
Kantahenkilökunnan BMP-1 täy
dennyskoulutuskurssi 
Nuorempien upseerien panssari
taktillinen kurssi 
Panssarintorjuntayksiköiden pääl
liköiden kertausharjoitus 

Panssarikoulu täyttää ensi vuonna 
35 vuotta ja nykymuodossaan 10 vuot
ta. Koulun tärkein tehtävä on edel
leenkin panssari- ja panssarintorjunta
alan johtajien kouluttaminen. 

BMP-1 , Panssarikoulun uusinta kalustoa 

TERÄSRAKENTAJAT 

Varastostamme putklpalkit, 
huonekaluputket, 
mustat putket ... 

Pyydä tarjous! 
Puh. 90-467 612, 467 613 

Maahantuonti- ja tukkulllke 

PL 44 • 021 01 ESPOO 10 • tlx 124307 
Varastomme sijaitsee Röykän-as. n. 40 km Hel

singistä. 

Tämä kortti 
on käypää rahaa 

-muuallakin 
kuin Kesoilissa 

Kesoil-luottokortti on kehittyvä maksu-
vähne. jolla asioit Kesoil-huoltoasemien lisäksi: 

• C1t ymarketeisu 
• Useissa Kespor,, Ja 

K-~enkakaupo1ssa 
• lnte,Renr aulcwucHua..-noissa 
• Molorest Jaaho'lissa Tampereella 
• UHiasapolttonasteita myyviss.i K-kAU9()isH 
Kysy hsaa Keso1I asemalta' 
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LASKUV ARJOJÄÄKÄRIKOULU 

Vapaan, itsenäisen isänmaamme puo
lustusvoimien kahden viimeksi kulu
neen vuoden toiminnan perusajatuksia 
ovat olleet koulutuksen kehittäminen 
ja turvallisuuspolitiikan merkityksen 
korostaminen. 

Turvallisuuspolitiikka on Laskuvar
jojääkärikoulussa parhaimmillaan 
täysipainoista koulutusta, hikeä, yrit
tämisen halua ja annettujen käskyjen 
järkähtämätöntä noudattamista. 

Koulutuksen tehostamiseksi tarkis
tettiin puolustusvoimien koulutusjär
jestelmä kokonaisuutena, osana siitä 
Laskuvarjojääkärikoulun varusmies
koulutuksen järjestelyt. Koulun uusi 
koulutusjärjestely vahvistettiin kesä
kuussa 1982. Laskuvarjojääkärikou
lun tehtävänä pysytettiin edelleen las
kuvarjohyppytaitoisten, maanpuolus
tustahtoisten, velvollisuudentuntoisten 
ja fyysisesti kestävien laskuvarjojää
kärien kouluttaminen. 

Varusmieskoulutuksen ohessa kou
lussa annetaan laskuvarjohyppykoulu
tusta myös muun muassa Ilmasota
koulun kadeteille ja toimiupseerioppi
laille sekä jalkaväkilinjan kadeteille. 

Ilmavoimien lentokonekalusto on 
uusiutumassa. Uuden kuljetuskoneen 
sisäänajo on suoritettu, ja laskuvarjo
jääkärien koulutukseen tarkoitetut 

Laskuvarjojääkärikoulun johtaja, majuri Heik
ki Kalpamaa. 

FF-27 koneet on modifioitu käyttötar
koitustaan vastaaviksi. Mainitun ko
netyypin rinnalla uurastaa yhä DO
kalusto. 

Teknistyvän lentokonekaluston 
myötä ovat lentoturvallisuusasiat ol
leet voimakkaasti esillä. Niinpä Uttiin
kin rakennettiin uusi ILS-mittarilas
keutumisjärjestelmä, joka aiheutti 
myös tarkennuksia vanhan koulutus
hyppykentän suhteen. Vanha hyppy
jenjohtotorni purettiin ja uusi nykyai
kaisempi rakennettiin tilalle. Samalla 
kyseistä kenttää jouduttiin laajenta
maan. 

Varuskunnallinen kasarmiraken-
nustyömaa aloitti vireän toimintansa 
syksyllä 1982. 

Osana Laskuvarjojääkärikoulun 
koulutuksen tehostamista organisoi
tiin kouluun koulutustoimisto esikun
nan yhteyteen. 

Koulun järjestyksessä toinen, pitkä
aikainen johtaja, everstiluutnantti 
Olavi Jokela siirtyi eläkkeelle luovut
taen tehtävänsä 1. 6. 1982 seuraajal
leen, majuri Heikki Kalpamaalle. 

Laskuvarjojääkärikoulun toiminta
kaari saavutti 20. virstanpylvään 1. 2. 
1982. Nuoruuden voimaa uhkuva kou
lu vietti 20-vuotisjuhliaan yhdessä 
perinnejoukko-osastonsa ErP 4:n 
edustajien, entisen ja nykyisen esimie
hensä, ilmavoimien komentajan, tie
dustelupäällikön, lähinaapurien ja 
muiden ystäviensä seurassa. 

Laskuvarjojääkärikoulutukseen pe
rinteisesti liittyvät sotaharjoitukset na
papföin pohjoispuolella jatkuivat. 
Harjoitustunnukset "RUKA", "AL
DOV ARRI", "SAVOTTA", 
"ST ALLO" ja "RUSKA" luovat 
mielikuvia annettua tehtävää toteutta
massa ol~ista sisseistä, jotka taistele
vat pai~i harjoitusvastustajaa myös 
ankaria luonnonolosuhteita vastaan. 

Koulun henkilökuntaan kuuluvat 
edustushyppääjät ovat osallistuneet 
kuluneina kahtena vuotena lukuisiin 
kansallisiin ja kansainvälisiin lasku
varjohyppykilpailuihin. Menestymi
nen kansallisella sektorilla jatkui hy
vänä ja kansainvälisestikin on selvää 
edistymistä tapahtunut - huippusuo
ritusten saavuttaminen on lähellä. 

Suppea tulosyhteenveto osoittaa 
koulun kilpailijoiden saavuttaneen 
vuosina 1981-82 yhteensä 13 SM
mitalia, 10 PM-mitalia, joista 5 ensim
mäistä sijaa sekä lisäksi vääpeli Kalle 
Savolahden 1982 MM-kisojen 13. sija 
henkilökohtaisessa tarkkuushypyssä. 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet 

1981 
- upskok Martti Johannes K a r i 
- kers Juha Kalevi K u i t t i n e n 

1982 
upskok Janne Emil S a r k e a l a 

- kers Antti K u l j u k k a 
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KAAKKOIS-SUOMEN RAJA VARTIOSTO 

Valtakunnan rajalla ovat tarkastelu
jaksona vallinneet vakaat ja rauhalli
set olot. Sattuneet tapahtumat on sel
vitetty nopeasti ja yhteisymmärrykses
sä naapurimaan rajaviranomaisten 
kanssa. Rajavartiointiin vaikuttavat 
tekijät ovat säilyneet pääpiirtein en
nallaan. 

Rajanylitysliikenne Vaalimaan, Vai
nikkalan ja Nuijamaan tulliteillä sekä 
Pelkolan rajanylikulkupaikalla on li
sääntynyt. Liikenteen kasvuun on vai
kuttanut mm suomalaisvoimin tapah
tuvan Svetogorskin rakentamisen 
huippukauden ajoittuminen katsaus
kauteen. 

Henkilöiden rajanylityksiä kirja
taan mainituilla rajanylikulkupaikoilla 
vuosittain yli 1,2 miljoonaa. 

Valtakunnan raja veti puoleensa 
aiempien vuosien tapaan uteliaita mat
kailijoita. Lukumäärä on kuitenkin 
pysytellyt vakiintuneella tasolla. Raja
miehet opastivat ja käännyttivät raja
vyöhykkeen takarajalta lähes 60 000 
ihmistä. Rajavyöhyke on edelleen hy
vin tärkeä rajan koskemattomuuden 
suojaamiseksi. 

Erilaisten rikkomusten määrä raja
yartioston alueella on vähentynyt. 
Myönteiseen kehitykseen on vaikutta
nut yhtäältä tehostunut ennaltaehkäi
sevä toiminta ja valistus ja toisaalta 
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Kaakkois-Suomen rajal'artioston komentajana 
(1978-1982) toiminut el'ersti Matti Autio 

vähentynyt matkailu. Rajavartiosto 
on ollut yhteistoiminnassa eri viran
omaisten kanssa vakiintuneen käytän
nön mukaisesti. Yhteistoiminta on 
osoittautunut kaikille osapuolille me
nestykselliseksi. 

Henkilöstö 

Rajavartioston komentajana vuodesta 
1978 lukien toiminut eversti Matti Au
tio siirtyi 1. 1. 1983 Rajavartiolaitok
sen esikuntaan. Hänen seuraajakseen 
tulee eversti Tauno Miettinen. Apu
laiskomentajana on 1. 7. 1982 alkaen 
toiminut everstiluutnantti Juhani 
Paakkinen. Hänen edeltäjänsä, evers
tiluutnantti Aaro Moilanen siirtyi Ra-

jakoulun johtajaksi. Myös rajajääkä
rikomppanioissa on tapahtunut päälli
könvaihdoksia vuoden 1982 aikana. 

Imatran rajajääkärikomppanian 
päälliköksi tuli 1. 8. 1982 majuri Arto 
Lavento. Hänen edeltäjänsä, majuri 
Raimo Piiroinen siirtyi Ivalon rajajää
kärikomppanian päälliköksi. Miehik
kälän rajajääkärikomppanian päällik
könä on toiminut l. 8. 1982 lukien ma
juri Yrjö Väisänen. Parikkalan raja
jääkärikomppanian päällikkönä toi
mii edelleen majuri Antti Winter. 

Rakentaminen hiljaista 

Rajavartioston kokoonpanossa ei ta
pahtunut vuosina 1981-1982 sanotta
via muutoksia. Imatran alueella toi
mintansa aloittaneen Salo-lssakan ra-

javartioaseman perustaminen vuonna 
1980 edustaa viimeistä vaih~tta vartio
portaan keskittämiskehityksessä. 

Rajavartiointia ja valtakunnan il
matilan valvontaa palvelevia terästor
neja on edelleen uusittu. 

Valmennusta ja kuntoliikuntaa pal
veleva valaistu pururata valmistui va
ruskunta-alueelle. Korkeatasoinen Ra
javartiolaitoksen koiratarha valmistui 
Immolaan 1982 lopulla. 

Kilpailuissa menestystä 

Rajavartiosto on osallistunut keskin
kertaisella menestyksellä kilpailuihin. 

Mainittavimmat menestykset olivat 
puolustusvoimien yleismestaruus 
suunnistuksessa 1982, 
puolustusvoimien mestaruus sou-

Kenraali Lauri Sutela ja arkkipiispa Mikko Jul'a l'ierailil'at rajal'artiolaitoksen l'anhemman päällys
tön jatkokurssilla 20. S. 1982. 
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Rajavartiosto osallistui Ruokolahdella 23. 5. 1982 maanpuolustusjuhlaan. Puolustusministeri Juha
ni Saukkonen tutustumassa rajalaitteisiin. 

dun sisähankanelosissa 1981 ja 
1982, 
jääkäri Isto Hartikaisen puolustus
voimien mestaruus rynnäkkökivää
riammunnassa 10 + 10 ls 1982. 

Koulutus 

Varusmieskoulutus on jatkunut perin
teisen vaativana. Koulutusohjeet uu
sittiin vuoden 1982 alussa. 

Henkilöstön jatko- ja täydennys
koulutukselle pantiin edelleen suuri 
paino. 

Jalkaväen Säätiön mitaleilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

1/80 saapumiserä 

2812 

korpr Pekka Juhani Ruoko -
nen 

kers Jouni Antero K i v e I ä 
vänr Asko Mikko Tapani S i k i ö 

11/80 saapumiserä 
korpr Pekka Juhani E e r o I a 
kers Jyrki Tapani K o k k o n e n 
vänr Matti Antero K o h t a n e n 

111/80 saapumiserä 
korpr Ari Heikki T e 1 1 a 
kers Jukka Sakari Back I u n d 
vänr Kari Pekka S i p i I ä 

1/81 saapumiserä 
korpr Kari Antero V e n t o 

- kers Jari Tapio V a I t o n e n 

11/81 saapumiserä 
korpr Kari Olavi K y m ä I ä i -
nen 

kers Aimo Tapani S i I v e n -
toinen 

IIl/ 81 saapumiserä 
- korpr Jari T i r k k o n e n 

SUOMI SIIRTYY 
SARANAKUPUUN 

Ruosteisten ruuvien irroitus lamppua vaihdettaessa 
on historiaa. AT -2000 saranakupua ei tarvitse poistaa 
huoltotöissä. Nosta lukkosaranaa ja pääset käsiksi 
polttimoon. Eikä hommassa tarvita edes työkal_uja. 
Lukko ei aukea satunnaisista iskuista. Se on harkitun 
tiukka. Pat.hak. 

AT·2000 on valmistettu polykarbonaatista, se kestää kolhut 
sekä ankarat sääolosuhteet. 
AT~200D on turvallinen sijoitus. 
Tekniset tiedot: 

~:~ :r>~~ ;:,ii kAytöesl olevlln kantoihin ilman lisälait
teita). 
Valmistaa ja myy 

ALPPITUKKU OY 
HEINOLANKATU 4 00510 HELSINKI 51 
PUH. 90-753 3937 

kers Jukka Pekka Korven -
oja 
vänr Jari Matti Tapio K u o k k a 

Herrala-talossa 
on tavallista enemmän 
suunnittelun vapautta. 

Herrala-taloista lähes jokai
nen on tehty täyttämään 
myös aravaehdot. Silti 
Sinulle jää reilusti valinnan
varaa. Saat mitä haluat. 
Yhtä isoa tilaa. Pieniä yksi
tyisalueita. Katon korkealle. 
Parvekkeen aurinkoon. 
Anna toiveidesi kasvaa. 

Myynti: K-Raudat kautta maan. 

~ BERIUUJl-TJU.OT 0T 
SF 16500 Herrala 918-840 791 
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KAINUUN RAJAVARTIOSTO 

Kainuun rajavartiosto on voinut 
edelleenkin kuluneina vuosina hoitaa 
päätehtävänsä, rajan vartioinnin ja 
valvonnan, rauhallisissa ja vakiintu
neissa oloissa. Suuri ansio lankeaa täs
tä Kainuun ja Koillismaan siviiliväes
tölle, joka kaikin tavoin on tukenut 
rajavartiostoa sen toiminnassa. 

Rajavartiostossa koulutettujen va
rusmiesten lukumäärä on vuosittain 
pysynyt suunnilleen samana, mutta ra
javartioston johtamien kertaushar
joitusten määrässä on ollut melko 
huomattavaa nousua. Näin koulutetut 
varusmiehet kuin reserviläisetkin ovat 
lähes poikkeuksetta kotoisin Kainuun 
ja Koillismaan rajakunnista. Huomat
tavin henkilövaihdos Kainuun rajavar
tiostossa tapahtui 1. 1. 1983, jolloin 
Kaakkois-Suomen rajavartioston ko
mentajaksi siirtynyt eversti Tauno 
M i e t t i n e n luovutti Kainuun ra
javartioston komentajan tehtävät 
everstiluutnantti Pentti R a i n o -
lalle. 

Sotilasurheilun saralla ovat hiihto ja 
ampumahiihto edelleenkin Kainuun 
rajavartioston valtalajit. Tästä on sel
vänä osoituksena se, että KR on voit
tanut puolustusvoimien hiihtomesta
ruuskilpailujen yleismestaruuden vuo
desta 1970 lähtien peräti yhdeksän ker-
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Kainuun rajavartioston komentaja everstiluut
nantti Pentti Rainola 

taa, joista kaksi viimeisintä vuosina 
1981 ja 1982. 

Ansiokkaasta varusmiespalvelukses
ta on Jalkaväen Säätiön mitaleilla pal
kittu seuraavat varusmiehet: 
1/80 saapumiserä 
- kers Jaakko Veli M ä ä t t ä , 

Kuusamo 
11/80 saapumiserä 

korpr Ahti Simo Artturi H ä r -
k ö n e n , Puolanka 
kers Tuomo Olavi M ä ä t t ä , 
Kuusamo 

111/80 saapumiserä 
- korpr Juha Antero M a l i n e n , 

Kuhmo 
- kers Jarmo Olavi L a u t s a l o , 

Sotkamo 
1/81 saapumiserä 
- korpr Jouko Veli V ä h ä k u o -

p u s , Kuusamo 
kers Markku Antti Sakari 
M ä ä t t ä , Kuhmo 

11/81 saapumiserä 
korpr Jari Uolevi K i n n u -
n e n , Suomussalmi 
kers Hannu Tapani K u u s e l a , 
Kuusamo 

IIl/81 saapumiserä 
- korpr Rauno Rikhard S ä k k i -

MITÄ 
TIEDÄT 

ELÄKKEES
TÄSI? 

• Kenellä on oikeus työeläkkeeseen? 
• Kenelle maksetaan perhe-eläkettä? 
• Mikä on eläkkeesi suuruus? 
• Kuka saa työkyvyttömyyseläkettä? 
• Mikä on vähimmäiseläke? 

TUTUSTU JO NYT ELÄKETURVAASI. 

Kalervo vastaa kysymyksiisi. 

111 kaiervoSYHTK) 
Lapinlahdenkatu 1 b. 001 80 Helsinki 
16/01 puh . 90-6944511 

n e n , Kuusamo 
kers Seppo Tapio M ä ä t t ä , 
Kuhmo 

1/82 saapumiserä 
korpr Erkki Juhani J u m i s -
k o , Taivalkoski 
kers Timo Jouni Antero V ä i -
s ä n e n , Suomussalmi 
vänr Jouko Kalervo M a n n i -
n e n , Kuusamo 

VAMMASV,S 
VAMMASKOSKEN TEHDAS 
PL 18, 38201 VAMMALA. Puh . 932-43411 
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LAPIN RAJAVARTIOSTO 

~1K;~ 
~,\ \ ITT7T/T, 

... .J.' 

Lapin rajavartioston päätehtävänä on 
valtakunnan pohjoisten rajojen varti
ointi ja valvonta, johon oleellisesti liit
tyvät kansainvälisistä rajaoloja koske
vista sopimuksista johtuvat tehtävät 
sekä yleisen järjestyksen ja turvalli
suuden ylläpitämistehtävät raja-alueel
la. Päätehtävänsä ohella vartiosto ot
taa osaa maanpuolustukseen mm an
tamalla sissikoulutusta henkilöstölle, 
varusmiehille ja reserviläisille. 

Matkailuliikenne ja muu liikkumi
nen raja-alueella on etenkin Lapin 
tunturialueella kertomuskaudella enti
sestään vilkastunut. Tämän vuoksi 
valvonta- ja opastustehtäviin sekä ra
javyöhykerikkomusten ennaltaehkäi
syyn on kiinnitetty entistä enemmän 
huomiota kehittämällä rajataktillisia 
ja teknillisiä menetelmiä nykyoloja 
vastaaviksi. 

Huomattavan lisän vartioston toi
mintaan antoi Suomen ja Ruotsin väli
sen rajan rajankäynti, joka maastotöi
den osalta saatiiri loppuun suoritetuksi 
elokuussa v 1981. Kun rajan tulee kul
kea Suomen, Ruotsin ja Norjan rajo
jen yhtymäkohdasta Tornion pohjois
puolelle jokien ja järvien syväväylää 
pitkin, oli syväväylä kolmessa paikas
sa siirtynyt toiseen paikkaan kuin val
takunnanraja. 

Rajankäynnin tuloksena rajankäyn-
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tivaltuuskunnat ovat esittäneet mo
lempien maiden parlamenteille rajan 
muuttamista Tornionjoessa olevien ns 
suvereniteettisaarten kohdalla. Saaret 
tulisivat kuulumaan siihen valtioon, 
jonka alueella niiden käyttäjätkin asu
vat. 

Suomen ja Ruotsin välisen rajan yh
teinen rajantarkastus suoritetaan mai
den välisen sopimuksen mukaisesti ko
ko rajaosuudella 25 vuoden välein. Ai
kaisemmin se on tarkastettu vuosina 
1926 ja 1956. 

Virka-apua annettiin eri viranomai
sille v 1981 1 668 kertaa, joista suurin 
osa oli tullivalvontatehtäviä. 

Pelastuspalvelutehtäviin osallistui
vat vartioston ilma-alukset v 1981 29 
kertaa. Niistä sairaakuljetuksia oli 10 
ja kadonneiden etsintöjä 19. 

Henkilöstötilanne on ollut hyvä, sil
lä hakijoita vartioston palvelukseen on 
ollut moninkertainen määrä avoimiin 
toimiin verrattuna. Lisäksi on työlli
syysvaroin voitu palkata rajavartijoita 
ja siviilityöntekijöitä huomattava 
määrä. Näin on voitu korvata sitä työ
voiman vajetta, joka on muodostunut 
työajan sääntelyn tuloksena. 

Viime vuosina on johtamisjärjestel
mää kehitetty ja täydennetty nykyai
kaisen tekniikan suomin mahdolli
suuksin. Vartiosto on mm v 1981 siir
tynyt tietokonekauteen saatuaan 
oman tietokoneensa. A TK:lle on siir
retty maksuliikenteen ja kustannus
seurannan käytännön tehtäviä. Myö
hemmin järjestelmään liitetään henki
löstöhallinto sekä materiaali- ja kiin
teistöseuranta. 

Kertomuskauden aikana ovat varti
oston tilat uudisrakentamisen seu
rauksena lisääntyneet 5 885 m2:llä ja 

Muonion rajajääkärikomppanian partio ylirj U Mäkinen, rj I Paaso ja rajakoira spu Uri 
matkalla Suomen ja Ruotsin yhteistä rajantarkastusta edeltäneisiin maastotöihin Muoni
onjoella Kätkäsuvannon kohdalla. 

22 801 m3:llä. Merkittävimmistä ra
kennushankkeista mainittakoon v 
1981 valmistunut Ylitornion hakelai
tos sekä v 1982 Virtaniemeen ja Raja
Jooseppiin valmistuneet uudentyyppi
set rajavartioasemat ja Rovaniemelle 
rakennettu kuntotalo. 

Varusmieskoulutuksen kokonaista
voitteena on ollut, että varusmiehet 
kotiutuessaan pystyvät toimimaan sis
seinä. Koulutuksen painopiste on näin 
ollen ollut maasto- ja sissiharjoituksis-

sa, joita on pidetty eri puolilla Lappia 
pohjoisimpia tunturialueita myöten. 

Erikoisolosuhteilla on siten ollut 
omat leimaa antavat piirteensä. Kou
lutusta on annettu vartioston sissiyksi
köissä Rovaniemellä ja maamme poh
joisimmassa varusmiesten palveluspai
kassa Ivalossa vuosittain n 350:lle va
rusmiehelle. 

Varusmiesaikana opittuja taitoja on 
syvennetty järjestämällä määräajoin 
kertausharjoituksia kaikissa vartios-
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Osalle varusmiehistä annetaan sissikoulutuksen lisäksi tarkka-ampujakoulutus. 

ton yksiköissä. 
19.-23. 8. 1982 pidetyillä Rovanie

men markkinamessuilla vartiosto esit
teli omalla osastollaan rajaan ja sen 
valvontaan liittyviä rajalaitteita sekä 
sissitaisteluvälineitä ja sissikoirakoulu
tusta. Lisäksi jaettiin tiedotteita varti
oston toiminnasta ja rajanylikulku
määräyksistä sekä ohjeita liikkumises
ta ja oleskelusta rajavyöhykkeellä. 

Kaikkiaan messuihin tutustui yli 
30 000 kävijää. 

Lapin alueen merkittävimpänä soti
Iasurheilutapahtumana kautta aikojen 
voidaan pitää 22.-27. 3. 1982 Rova
niemellä ja Pyhätunturilla pidettyjä 
Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton, 
CISM:n XXIV talvikisoja. Niiden jär
jestelytehtäviin vartiosto osallistui an
tamalla puolustusvoimille järjestely-
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ja asiantuntija-apua. Mainittakoon, 
että kisat olivat ensimmäiset CISM:n 
kilpailut, joissa käytettiin partio- ja 
ampumahiihdossa pienoiskivääriä so
tilaskiväärin tilalla. 

Vartioston kilpailutoiminta sotilas
urheilulajeissa on ollut vilkasta ja me
nestyksellistä. Maan edustustehtävissä 
kilpailijoina ovat olleet rj P Teurajärvi 
hiihdossa, rajavääp T Mäkikyrö am
pumahiihdossa, rajaylik R Tolonen 
suunnistuksessa ja ylirj M Turpeinen 
ammunnassa. Heistä puolustusvoi
mien mestaruuden saavuttivat rj P 
Teurajärvi hiihdossa v 1981 ja rajaylik 
R Tolonen suunnistuksessa v 1982. 

Ansiokkaasta palveluksesta Lapin 
rajavartiostossa on Jalkaväen Säätiön 
mitalilla palkittu seuraavat varusmie
het: 

1/80 saapumiserä 
- korpr Jorma Olavi K o k k i -

nen 
- jääk Kai Antero Vähä k u o -

pus 
- kers Jorma Verner La h t i 

11/80 saapumiserä 
korpr Tapio Matias O k s m a n 
korpr Tauno Tommi M o i I a -
nen 
kers Jouni Antero Hei k k i I ä 
kers Teuvo Juhani M i k k o I a 

III/80 saapumiserä 
korpr Jouni Sakari A I a k ä r p -
pä 
korpr Juha Tapani H a r l i n 
alik Kari Petteri H u l k k o 
kers Päiviö Tapani L ä h t e e n -
oja 

Pojat. 
Nyt tuli 
tarpojat. 

Kunnolliset, rannilliset 
maihinnousukengät hiih
toon ja retkeilyyn. Me
nevä jalkine käyttöön 
kuin käyttöön. 

~ieu1;11ma. 
1 85310 Sievi as 

puh. 983-85040 

1/81 saapumiserä 
korpr Pekka Juhani J-1 a r j u -
niemi 
kers Jouni Antero 
korpr Pekka Tapani J u n t t i I a 
kers Arto Tapani A p p e I g r e n 

-kers Sauli Juhani R a u h a I a 

11/81 saapumiserä 
korpr Reijo Antero A h o l a 
korpr Raimo Kalevi N y k ä n e n 
kers Timo Antero K o k k o 
kers Pauli Pekka L u o m a j o -
k i 

IIl/81 saapumiserä 
- korpr Ari Erkki K u k ko I a 
- jääk Kimmo Olavi M e h t ä I ä 

kers Risto Tapio K u o k s a 
- kers Jouko Mikael Siivo I a 

Ovakon kettinki 
on vahva 

idea moneen 
tarpeeseen. 

KEnlNKHOE>MHKON SAAT OVAKON KETIINKEJÄ MYYVÄSTÄ 
RAUTAKAUPASTA TAI SUORAAN TEHTAALTA. 
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IDDAVA 
INFORMAATIOJÄRJESTELMÄT 

Ahventie 4, 02170 Espoo 17 
Puh. (90)42 021, telex 122060 

Syöpäsäätiön 
ADRESSIT 

låhlmmasta 
pankista 
tai Syopasaat1on 
toimistosta 
Liisankatu 21 B 
Helsinki 17 
Puh. 654677 

Luotettavat pakkauslaitteet 

HALellA 
Oy M. Haloila Ab 
Luhta 231 00 Mynämäki 
puh. 921-706 265 

~ Suomen 
1 ~ 1 Teollisuuden 
S1V Vartiointi Oy 
Siltasaarenk. 18 A, 00530 Helsinki 53 
Vaihde 765 066 

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTO 

Pohjois-Karjalan rajavartiostolle kat
sausjakso on ollut myönteisen, rauhal
lisen kasvun aikaa. 

Rajavartioinnissa teho on parantu
nut lähinnä kahta tietä. Ensiksikin 
työllisyysvaroin on voitu palkata vuo
deksi kerrallaan lähes kolmen rajavar
tioaseman miehitystä vastaava lisähen
kilömäärä rajavartijoita. Toiseksi var
tioston tähystystorneista on uusittu yli 
kolmannes. Samalla on saatu käyt
töön entistä käyttökelpoisempaa tä
hystysvälineistöä. Lisäksi henkilöstön 
keskittämiseksi on lakkautettu kaksi 
rajavartioasemaa. 

Rajanpinnan työkohteet lisäänty
vät. Perinteisen puutavaran hankin
nan ja kuljetuksen lisäksi avattaneen 
lähiaikoina kaksi turvetyömaata, Ril
linkisuo Värtsilässä ja Juurikkasuo 
Lieksassa. 

Koulutus ja kilpailutoiminta 

Varusmiehiä on koulutettu katsaus
jakson aikana lähes viisisataa. Sissi
johtajiksi tai sisseiksi heistä koulutus
tavoitteiden saavuttamisen perusteella 
yltää noin 90 Olo. Koulutusohjelmien 
sisältämät runsaat leiriharjoitukset ja 
sissiretket, joista monet liittyvät ker
ta'usharjoituksiin tai naapurijoukko-

Rajavartioston komentaja, eversti Teuvo Paani
la pitämässä tervehdyspuhetta rajavartiolaitok
sen vuosipäivään liittyvässä juhlassa. 

osastojen sotaharjoituksiin, tekevät 
koulutuksesta vaihtelevan ja tehok
kaan. 

Hiienvaaran taisteluampumaradan 
maastoon valmistui v 1982 majoitus-, 
opetus- ja huoltotiloja sisältävä tuki
kohtarakennus ampumaleirien ja mui
den suurehkojen koulutustapahtumien 
tukeutumispaikaksi. 

Kantahenkilökunnan koulutuksessa 
uutta on upseereille Rajakoulussa pi
dettävä rajapalvelukurssi 2, jonne ko
mennetaan kapteenikurssin käyneitä 
upseereita. Kurssilla opetetaan perus
valmiudet rajajääkärikomppanian va
rapäällikön ja päällikön tehtäviin eri
tyisesti rajapalveluasioista. 

Rajakoirat saadaan oman koiratar
han pentueista. Näin on käynyt mah-
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Työllisyystöinä rakennettiin teräksisiä tähystys
torneja, joiden pystytyksessä käytettiin apuna 
rajavartiolaitoksen helikoptereita. 

dolliseksi omin toimin valita parhaim
mistoa koulutettavaksi sissi- ja raja
koiriksi. Myös se, että sama henkilö 
ohjaa ja kouluttaa koiraa sen koko 
käyttöiän, vaikuttaa myönteisesti raja
koirien suorituskykyyn-. Rajavartiosto 
on jo neljästi peräkkäin voittanut 
joukkuemestaruuden vuosittaisissa ra
javartiolaitoksen rajakoiramestaruus
kilpailuissa. 

Sotilaskilpailujen tärkein tavoite, 
Tasavallan presidentti Urho Kekkosen 
palkinto, on sekin saatu neljästi peräk
käin rajavartiostoon. 

Rajavartioston henkilöstö on saa
vuttanut urheilussa MM-tasolla huo
mattavaa menestystä. Mainittakoon 
rajaylivääpeli Olavi Svanbergin mesta-
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ruus hiihtosuunnistuksessa, yliluut
nantti Hannu Paavolan joukkue
pronssimitali isopistoolissa Caracasis
sa ja rajajääkäri Aki Karvosen prons
simitali viestinhiihdossa Oslossa. Näi
den lisäksi henkilöstö on saavuttanut 
useita Suomen mestaruuksia ja ampu
jien hallussa on kaksi Suomen ennä
tystä. Puolustusvoimien ja eri urheilu
liittojen joukkueissa maaottelutehtä
vissä on ollut vuosittain 10-12 henki
lökuntaan kuuluvaa urheilijaa. 

Viestitoiminta 

Vuoden 1981 aikana on vuokrattu te
lelaitokselta uudet automaattikeskuk
set Tohmajärven ja Ilomantsin raja
jääkärikomppanioiden komentopai-

Tähystystomeista valvotaan liikennettä ja liik
kumisia tiestöllä ja vesialueilla. 

koille. Automaattinen puhelinverkko 
on käytössä vartioasematasolle saak
ka. 

Huolto 

Tarkalla suunnittelulla on huoltotoi
minta voitu hoitaa tyydyttävästi, jos
kin ajoneuvokalusto on suurelta osal
taan yli-ikäistä. 

Työllisyysvarojen turvin on pystytty 
pitämään rakennuskanta hyvänä ja 
esikunnan peruskorjaus valmistuu ke
sällä 1983. 

Jalkaväen Säätiön mitalin ovat saa
neet ansiokkaasta palveluksesta seu
raavat varusmiehet: 

1/80 saapumiserä 
- kers Pekka L a u t a n e n 
- korpr Tuomo I k o n e n 

SÄHKÖTARKASTUSKESKUS 
EUNSPEICTIONSCENTRALEN 

VAl .\ '00 
SÄHKÖTl'R\.AI.I.ISl .l 'TTA 

MANNERHEIM-MUSEO 
auki pe-la 11 - 15, su 11 - 16 

Kalliolinnantie 14 (Kaivopuisto) 
Puh. 635 443 

CUMULUS-KEITTIÖ 
R ja H Kumpulainen Komm.yhtiö 

Heinolan Vanhatie 25 
1 51 70 Lahti 17 

Puh. 918-339 666 

11/80 saapumiserä 
kers Martti M i e I o n e n 

- korpr Risto N e v a I å i n e n 

III/80 saapumiserä 
kers Arto Y I e t y i n e n 

- korpr Timo S a a r e I a i n e n 

1/81 saapumiserä 
kers Jarmo K a r j a I a i n e n 

- korpr Vesa E r o n e n 

11/81 saapumiserä 
kers Rauno T u o v i n e n 

- korpr Onni K u i v a I a i n e n 

III/81 saapumiserä 
kers Vesa T i k k a 

- korpr Eero P u r m o n e n 

G. A. SERLACHIUS OY 

t4AGROMAOY 
' PottUollero 8, 45101 Kouvo&. 10. Puh. 951 • 11 771 
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RAJAKOULU 

~if \\\~~ 
.--~ 

Rajakoulun toiminta on ollut vilkasta 
viimeisten kahden vuoden aikana. 
Koulussa on pidetty kursseja upsee
reille, toimiupseereille, rajavartijoille 
ja varusmiehille. Lisäksi koulun tilois
sa on järjestetty opetustilaisuuksia 
RVL:n eri alojen henkilöstölle. 

Rajakoulu on pyrkinyt pysymään 
koulutusalan kehityksessä mukana 
kiinnittämällä viime vuosina lisäänty
vää huomiota opetusvälineiden, -ma
teriaalin ja -tapojen kehittämiseen. 
Viimeisten kahden vuoden aikana 

. koulussa on kehitetty tärkeimpään 
koulutusaiheeseen, rajavartio-oppiin, 
eri tasoisille kursseille soveltuva ope
tuskehys. 

Vuosina 1981-1982 Rajakoulussa 
on jatkettu RVL:n henkilökunnan 
kouluttamista koulutusjärjestelmän 
mukaisesti. Varusmiesten koulutuk
sessa siirryttiin uuteen järjestelmään 
1/82 saapumiserästä alkaen. Aliupsee
rikurssin ajan pidennyttyä ja kurssien 
välisten taukojen jäädessä muutamaan 
päivään entisten noin kuukauden tau
kojen sijasta Rajakoulun koulutustoi
minta on muuttunut keskeytyksettö
mäksi. 

Kesällä 1982 Rajakoulussa tapahtui 
johtajan vaihdos. Everstiluutnantti 
Jorma Jokinen siirtyi eläkkeelle, ja 
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Rajakoulun johtaja, everstiluutnantti Aaro 
Moilanen. 

koulun johtajaksi tuli everstiluutnantti 
Aaro Moilanen 1. 7. 1982. 

Sisäasiainministeri Mikko Jokela 
vieraili Rajakoululla 5. 10. 1982 tutus
tuen koulun tiloihin ja toimintaan. 

Vuoden 1981 puolustusvoimien am
pumamestaruuskilpailuissa saavutti 
puolustusvoimien mestaruuden lajissa 
kantahenkilökunnan rynnäkkökivääri 
10 + 10 laukausta Rajakoulussa pal
veleva luutnantti Juhani Suutarinen. 
Saman vuoden kansanhiihdossa Raja
koulu saavutti ensimmäisen sijan 
joukko-osastojen ja sotilasopetuslai
tosten sarjassa. 

Rajakoulun rajavartija- ja aliupseerikurssien majoitusrakennus. 

~ 
LEIMASIN OY -

THCMESTC CY STÅMPEL AB 
VAIHDE 170112 PL 82-00131 HKI 13 

Puh. 662 907, 662 074, 62.7 189 

Sllrtolavakuorma-autoja 

H.HELANDER Peltisepänliike 
VILJO KUULA 

Puh. 931-630420 03100 Nummela 

Viialantie 5 Puh. 913-22 419 
33700 TAMPERE 70 

(§) Huoltoasema ~ SORAEUIA OY 
J. Lehmuskoski Puutarhakatu 8 33210 TAMPERE 21 

Puh. 974-21 005 82900 Ilomantsi Vaihde 931-34440 
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Lapuan Valu 
Puh. 964-331 731 
62100 LAPUA 

OY MOTOZETOR AB 
Ormuspellontie 5, 00700 Hki 70 

puh. 90-354 544 

NAPAPIIRIN 
KULJETUS OY 

Rovakatu 31 
96200 Rovaniemi 20 

Puh. 991-16 903 

KILSA-TUOTTEET MQ:l•I•ii•Ht·11·&-t•t+ti•J:l•M 
TELEX 22·380 

2'96 

PELTIRAKENNE 
V.SILONUMMl&Kumpp. 

Varastokatu 13, Kouvola 
Puhelin 951-122320 

Kainuun 
Säästöpankki 
Kauppak. 16, 87100 Kajaani 10 

Puh. 986-27 070 

!isalpaay 
Pa1un11tynt1e 3. 00320 Hk, 32 
puh 578 522 

RENTTO OY 
Suutarinkatu 2, 
05800 Hyvinkää 
Puh. 914-12 430 
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