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Vesa Yrjölä 

KIITOS 

Jalkaväen Säätiö täyttää tämän kirjan ilmestyessä 
40 vuotta.Jalkaväen Vuosikirjan ilmestymiskerta 
on 22. Vuosikirjan julkaiseminen on eräs näky
vimmistä säätiön toiminnoista.Julkaisemisen ovat 
tehneet mahdolliseksi joka kerran säätiötä tuke
neet yhteisöt, liikelaitokset ja monet yksittäiset 
henkilöt, joille säätiön hallitus esittää parhaim
mat kiitoksensa. Säätiön hallitus tulkitsee lahjoi
tuksenne luottamuksen osoitukseksi suomalai
selle jalkaväelle ja rohkenee vakuuttaa, että nyky
päivänkään jalkaväkimies ei säästä vaivojaan pyr
kiessään olemaan luottamuksenne arvoinen. 



JALKAVÄEN VUOSIKIRJAN LUKIJAT 

• Turvallisuusrakenteiden muutos Suo
men lähiympäristössä ei ole antanut ai
hetta muuttaa puolustusvoimien tehtä
viä. Toimintamme perusteita ohjaava 
turvallisuuspoliittinen peruslinjaus on 
kiteytetty sotilaalliseksi liittoutumatto
muudeksi ja uskottavaksi itsenäiseksi 
puolustukseksi. Jälkimmäisestä huoleh
timinen kuuluu ensisijassa puolustusvoi
mille. Maavoimien suurimpana aselajina 
jalkaväen rooli uskottavuuden ylläpitäjä
nä on merkittävä. 

Uskottavan puolustuksen ylläpito vuo
sikymmenen loppupuolella edellyttää 
toiminnan keskittämistä olennaisimpaan. 

Hankintamäärärahat on kohdistettu ilma
voimille. Toimintamenovarat ovat supis
tuneet merkittävästi. Puolustuksemme 
perustan säilyttämiseksi ja ylläpitämisek
si maavoimissa onkin keskityttävä koulu
tukseen ja sen edellytysten turvaamiseen 
simulaattorihankinnoin ja koulutusmene
telmiä kehittämällä. 

Koulutuksen rinnalla on panostettava 
en si vuosituhannen joukkojemme 
kehittämiseen. Operatiivisten tarpeiden 
ohella on tarkasteltava kansainvälistymi
sestä aiheutuvia vaatimuksia tulevaisuu
den joukoillemme. Kansainvälistymisen 
tuomat kokemukset on osattava hyödyn-

Puolustusvoimain komentaja 
Kenraali 

tää myös kotimaan puolustuksessa. 
Jalkaväkitaistelijan tehtävät ovat tais

telukentän vaativimpia. Tilanteiden oi
kea ja nopea arviointi, erityisolosuhtei
demme hyödyntäminen sekä taistelu 
panssarivaunuja ja tarvittaessa mies mies
tä vastaan edellyttävät teknistyvältä jalka
väeltämme entistä enemmän. Haasteet 
eivät lopu. 

Näillä sanoilla tervehdin 40 -vuotista 
toimintaansa juhlivaa Jalkaväen säätiötä 
ja kaikkia Jalkaväen vuosikirjan lukijoita. 
Toivotan samalla jalkaväelle menestystä 
kaikissa tulevissa tehtävissä. 



.. 
JALKAVAKI .. 
MAASODANKA YNNIN PERUSTA 
TULEVAISUUDESSAKIN 

•Jalkaväen kehittämisen perustana ovat 
arviot siitä,minkälainen mahdollisen so
dan ja taistelun luonne on lähitulevaisuu
dessa. Myös mahdolliset muut, lähinnä 
kansainväliseen rauhanturvatoimintaan 
liittyvät sotilaallisen voiman käyttötarpeet 
on otettava huomioon. Käytettävissä ole
vat tiedot ja näkemykset yleisestä kehi
tyksestä realistisesti omaan toimintaym
päristöämme kohdennettuna antavat 
hyvät lähtökohdat suunnittelulle ja kehit
tämiselle. 

Alueemme laajuuden ja maastomme 
erikoispiirteiden takia jalkaväen asema 
on keskeinen tulevaisuudenkin puolus
tusjärjestelyissä.Jalkaväen pataljoonat ja 
komppaniat ovat välittömässä rintama
vastuussa. Ne hyökkäävät ja puolustavat 
tai muilla taistelumenetelmillä täyttävät 
tehtävänsä vihollisen lyömiseksi ja tu
hoamiseksi tai maastoalueiden valtaami
seksi ja pitämiseksi. Paraneva tekninen 
valvonta- ja tiedustelukyky sekä kasvava 

tulivoima voivat jossain määrin vähentää 
ihmisten lukumääräistä tarvetta taistelu
kentällä,mutta meidän oloissamme jalka
väen joukkojen kokonaistarve pysyy suh
teellisesti suurena. 

Tämän päivän jalka väki on monipuoli
nen ja keskeisiltä osiltaan tekninen asela
ji. Siihen kuuluu mm jalkaväki-, jääkäri-, 
panssarivaunu-, torjunta- ja rajajääkäripa
taljoonia sekä jalkaväki-, jääkäri-, panssa
rijääkäri-, panssarivaunu-, panssarintor
junta-,panssarintorjuntaohjus-,kranaatin
heitin-, sotilaspoliisi-, rajajääkäri-, erillis
ja vartiokomppanioita. Tämä luettelo 
osoittaa, että jalkaväkemme on kehitty
nyt tehtävien ja sotavarustuksen laadun 
mukaan hyvin moniksi yksikkötyypeiksi. 
Tulevaisuus näyttää tuovan joitakin kor
keatasoisia yksikkötyyppejä lisää. Samal
la syntyy aihe pohtia olisiko eräitä yksik
kötyyppejä mahdollista yhdistää tyyppi
kirjavuuden karsimiseksi. Tällä olisi mer
kitystä koulutusjärjestelmän, joukkojen 

tuottamisen ja jopa taktiikkamme selkey
den kannalta. 

Nykyaikaisin tiedonhankinta- ja -käsit
telymenetelmin taistelukentän tapahtu
mat hallitaan entistä paremmin.Aika saa 
taistelukentän toiminnoissa entistäkin 
ratkaisevamman merkityksen. Se joukko 
tai taistelija, joka ehtii ensin, yleensä voit
taa. Tehtävästä tai havainnosta taistelu
toiminnan alkamiseen - edullisesta ase
telmasta tapahtuvaan tulen aloitukseen -
kuluva aika on jalkaväen joukon tai taiste
lijan kannalta ratkaiseva.Jalkaväen johta
jien ja joukkojen koulutustaso ja toimin
tamenetelmät määräävät suurelta osalta 
onnistumisen.Ymmärryksen ajan merki
tyksestä - hallitusta nopeudesta - tulee 
olla ohjaavana tekijänä joukkojen koulu
tuksessa sekä johtamis- ja taistelumene
telmien kehittämisessä. 

Yksittäiselle jalkaväen taistelijalle ase
tettavat vaatimukset kasvavat: mm tek-
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nisten taisteluvälineiden hallinta, itsenäi
syys ja kyky taistella muista erilläänkin 
ovat avainkysymyksiä.Tämän päivän tais
telijaa ei kouluteta ja kasvateta vain mas
sarynnäkön osaksi. Olennaista on hänen 
kykynsä hahmottaa taistelutilanne lähi
ympäristössään ja toimia järkevästi tehtä
vän täyttämiseksi. Taistelijan simulaatto
rit, jotka tulevat täydentämään käytössä 
olevia, antavat koulutukselle tässä suh
teessa uusia mahdollisuuksia.Niiden avul
la taistelija saa koulutustilanteessa välittö
män omakohtaisen palautteen toimintan
sa onnistumisesta. Taitava ja taistelutah
toinen jalkaväen taistelija on aselajin kor
kein ihanne. 

Omasta puolestani tervehdin 40 vuot
ta täyttävää Jalkaväen Säätiötä ja vuosikir
jan lukijoita. Kiitän erityisesti säätiön pii
rissä jalkaväen hyväksi uhrautuvasti i~ 
tuloksellisesti toimineita miehiä ja naisia. 
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JALKAVAEN TARKASTAJA VAIHTUI 

• Eversti Antero Leirimaa toimi jalkavä
en tarkastajana 1.1.1993-31.12.1996 siir
tyen jalkaväen reserviin.Jalkaväen säätiö 
kiittää eversti Antero Leirimaata hänen 
jalkaväen hyväksi tekemästään tähänasti
sesta työstä ja toivottaa hyviä reserviläis
vuosia myös jalkaväen asioiden parissa. 

Eversti Osmo Kiiskinen nimitettiin jal
kaväen tarkastajaksi 1.1.1997 alkaen. 
Kadettikoulusta valmistumisensa jälkeen 
hän on palvellut opetusupseerina,komp
panian päällikkönä ja toimistoupseerina 
Lapin Jääkäripataljoonassa 1969-1979, 
toimistoupseerina ja toimistoesiupseeri
na Helsingin Sotilaspiirin Esikunnassa 

1981- 1983, opettajana Sotakorkeakou
lussa 1983-1989, pataljoonan komenta
jana Jääkäriprikaatissa 1990-1991, toi
mistopäällikkönä Pääesikunnan jalkavä
kitoimistossa 1991-1992 ja vanhempana 
osastoesiupseerina Pääesikunnan jalka
väkiosastossa 1993. Sotakorkeakoulun 
eversti Osmo Kiiskinen suoritti vuosina 
1979-1981. Ennen nykyistä tehtäväänsä 
hän toimi Maanpuolustuskorkeakoulus
sa Taktiikan Laitoksen johtajana vuosina 
1994-1996. Jalkaväen säätiö toivottaa 
uudelle jalkaväen tarkastajalle onnea ja 
menestystä hänen vaativassa tehtäväs
sään. 

•• •• •• •• 
JALKAVAEN SAATIO 1996 

Päämääränä on jalkaväen, maamme pääaselajin, kehitylcsen edistäminen ja 
sen historiallisten pE;rinteiden säilyttäminen. Päämääränsä toteuttamiseksi 
Jalkaväen Säätiö 1akaa ~lkintoia ja aeurahoja lahjakkaille ja eteenpäin 
pr.rkiville jalkavälceen kuuluville henkilöille selcä tukee ja edistää jalkaväen 
piirissä tapahtuvaa opinto·, tutkimus-, kokeilu- ja ,· ulka1sutoimintaa sekä 
1alkaväen perinteiden ja historian kokoamista, tai ettamista ja vaalimista. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 
Puheenjohtaja: 

Varapuheenjohtaja: 

Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 

Eversti Antero Leirimaa 

Jäsenet 
Kenraalimajuri Hannu Ahonen 
Varatuomari Ensio Hakkarainen 
Kenraaliluutnantti Ilkka Halonen 
Kauppaneuvos Reijo Häyry 
Kenraaliluutnantti Ilkka Ilmola 
Toimitusjohtaja Risto Kausto 
Kenraaliluutnantti Matti Kopra 
Toimitusjohtaja Ilkka Lantto 
Varatuomari Henrik Lax 
Professori Ohto Manninen 

Teollisuusneuvos Yngve Ollus 
Varatuomari Risto Piepponen 
Eversti Purmo Saarikoski 
Kenraaliluutnantti RolfWilhelm Stewen 
Yliluutnantti Markku Toivanen 
Varatuomari Turo KJ Tukiainen 
Johtaja Jouko Tuunanen 
Kenraaliluutnantti Raimo Viita 
Ekonomi Veikko Ylitalo 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN HALLITUS 
Puheenjohtaja: 

Varapuheenjohtaja: 

Jäsenet: 
Pääsihteeri Juhani Autti 

Eversti Pertti Vuolento 

Everstiluutnantti Risto Muurman 

Valtiotieteen maisteri Erkko Kajander 
Eversti Pekka Kurenmaa 
Eversti Vesa Yrjölä .. 

TOIMIHENKILOT 
Sihteeri: 

Rahastonhoitaja: 
Museonjohtaja: 

Majuri Ari Parkkola ( -10.96), majuri 
Heikki Välivehmas (10.96-) 

Sihteeri Tarja Takala 
Everstiluutnantti Kalevi Salovaara 



1957 1997 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 
40VUOffA 

PEKKA KURENMAA 

Vuoden 1956 helmikuussa kääntyi silloinen 
Reserviupseerikoulun johtaja, eversti R Reuna-

nen Pääesikunnan puoleen ilmoittaen, että 
jalkaväkeä lukuunottamatta muut aselajit pal
kitsivat kurssin päättäjäistilaisuudessa parhai
ten menes~neitä upseerioppilaitaan. Hmoitus 

johti Pääesilcunnan 1a Reserv1ul?seeriliiton edus
tajien välisiin neuvotteluihin, ioiden perusteella 
muodostettiin jalkaväen säätion perustamista ja 

toimintaa valmisteleva työelin. 

• Työelin sai työnsä päätökseen marras
kuun alkupuolella 1956, jonka jälkeen 
säätiön valtuuskuntaan valitut jäsenet ko
koontuivat 30.11.1956 Helsingissä Kata
janokan upseerikerholle. Kutsujina oli
vat jalkaväenkenraali Erik Heinrichs,ken
raaliluutnantti Sakari Simelius ja kenraali
majuri Armas Eino Martola. Tasan vuotta 
myöhemmin 30.11.1957 allekirjoitettiin 
säädekirja ja tätä ajankohtaa pidetään 
myös Jalkaväen Säätiön virallisena perus-
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tamispäivänä. 
Oikeusministeriön päätös säätiön hy

väksymisestä annettiin 25 .2.1958 ja Jal
kaväen Säätiö merkittiin säätiörekisteriin 
6.3.1958. 

Hyväksyttyjen sääntöjen 2 e:n mukaan 
on Jalkaväen Säätiön tarkoitu.ksena 
"maamme pääaselajin,jalkaväen kehityk
sen edistäminen. Tarkoituksensa toteut
tamiseksi säätiö jakaa palkintoja ja apura
hoja lahjakkaille, ansioituneille ja eteen-

pam pyrkiville jalkaväkeen kuuluville 
henkilöille sekä tukee ja edistää jalkavä
en piirissä tapahtuvaa opinto-, tutkimus-, 
kokeilu- ja julkaisutoimintaa." 

Säätiön hallintoelimet 

Säätiön hallintoelimiä ovat enintään 24-
jäseninen valtuuskunta ja kuusijäseninen 
hallitus. Lisäksi hallitus voi palkata tarvit
tavia toimihenkilöitä kuten sihteerin ja 
rahastonhoitajan. 

Säätiön valtuuskunnan tehtävänä on 
muun muassa valita säätiön hallitus sekä 
hyväksyä vuosittain tämän laatimat vuo
sikertomus, toimintasuunnitelma, tulo
ja menoarvio sekä vahvistaa tilinpäätös. 
Valtuuskunnan puheenjohtajana on pää
sääntöisesti ollut reserviin siirtynyt jalka
väen kenraaliluutnantti ja varapuheen
johtajana kulloinkin virassa oleva jalkavä
en tarkastaja. 

Säätiön hallituksen tehtävänä on muun 
muassa ryhtyä tarpeellisiin toimenpitei
siin säätiön tarkoituksen toteuttamisek
si, valmistella valtuuskunnan käsiteltä
väksi tulevat asiat, edustaa säätiötä sekä 
hoitaa säätiön rahavarojen ja muun omai
suuden luotettava ja tuottava sijoittami
nen. Hallituksen puheenjohtajana ovat 
olleet reserviin siirtyneet jalkaväen evers
tit, pääesikunnan jalkaväkiosastosta on 
perinteisesti valittu sekä varapuheenjoh
taja että sihteeri. Vuodesta 1962 alkaen 
on palkkiota vastaan kutsuttu myös ra
hastonhoitaja. 

Kentällä tapahtuvaa yhteydenpitoa 
varten luotiin säätiöön vuonna 1959 yh
teysmiesverkosto, jossa jokaiseen jalka
väen joukko-osastoon, sotilasopetuslai
tokseen ja useimpiin esikuntiin nimettiin 
yhteydenpitoa hoitava henkilö. Nykyään 
asiointi tapahtuu komentotoimistojen 
välityksellä. 

Mikkelissä vuonna 1982 toimintansa 
aloittaneelle Jalkaväkimuseolle valittiin 

museonjohtaja ja vahtimestari, joiden li
säksi kesäkausina on ollut palkattuna li
punmyynnistä vastaava henkilö. 

Säätiön toiminta 

Palkitseminen ja kannustaminen 

Säätiön kiireellisimmin aloitettu toimin
ta oli plaketin jakaminen Reserviupseeri
koulun kunkin kurssin opinnoissaan par
haiten menestyneelle jalkaväkimiehelle. 
Pronssiin valettu plaketti, jonka suunnit
teli pääesikunnan sotilaspsykologian toi-

. roiston toimistosihteeri Martti Vepsäläi
nen, luovutettiin ensimmäisen kerran jo 
toukokuussa 1956 päättyneellä 90.reser
viupseerikurssilla.Ajankoh ta on mielen
kiintoinen sikäli,että säätiön perustamis
hankekin oli tuolloin vielä alkuvaihees
saan. Tämä palkitsemistapa on sitten 
katkeamattomana jatkunut aina nykypäi
vään asti. 

Säätiön mitali, halkaisijaltaan 50 mm 
on pienennös plaketista ja sillä ryhdyttiin 
vuodesta 1959 palkitsemaan kunkin saa
pumiserän paras ryhmänjoh taja sekä 
upseerikokelas kaikissa rajavartiostoissa 
ja jalkaväen joukko-osastoissa.Muutamaa 
vuotta myöhemmin palkitseminen laa
jennettiin koskemaan myös miehistöön 
kuuluvia ja aikanaan eräitä erillisyksiköi
tä ja reservin kertausharjoituksiin osallis
tuvia. 

· Säätiön plakettia sekä mitalia hopeoi
tuna ja kullattuna, viimeksi mainittuja 
vuodesta 1966 alkaen, on jaettu myös, 
tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta 
jalkaväessä tai Jalkaväen Säätiön piirissä 
tahi muutoin edistämään säätiön toimin: 
taa ja jalkaväen tunnetuksi tekemistä. 
Huomion osoituksen kohteina ovat ol
leet niin yksittäiset henkilöt kuin myös 
sotilasopetuslaitokset, joukko-osastot, 
yms.Taistelukoulussa, Kadettikoulussa ja 
Päällystöopistossa,nykyisinMaanpuolus-
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tuskorkeakoulussa ja Maanpuolustusopis
tossa, ryhdyttiin vuodesta 1986 alkaen 
vuosittain palkitsemaan säätiön hopeoi
dulla mitalilla kurssien parhaita sen jäl
keen kun luovuttiin jakamasta säätiön 
stipendiä tähän tarkoitukseen. Näitä tun
nustus- ja kannustuspalkintoja on vuo
teen 1997 mennessä jaettu seuraavasti: 

- plaketteja noin 160 kappaletta kaik
kiaan, 

- pronssisia mitaleita nykyään vuosit
tain suunnilleen 110, aiemmin ennen 
organisaatio- ja koulutusjärjestelmämuu
toksia jako saattoi olla lähes 200 kappa
letta vuodessa, 

- hopeoituja mitaleita on jaettu kaikki
aan noin 145 kappaletta ja 

- kullattuja 41 kappaletta koko aikana. 

Vuodesta 1973 alkaen säätiö on lah
joittanut satularepun vuoden parhaalle 
varusmiessuunnistajalle puolustusvoi
main suunnistusmestaruuskilpailujen 
yhteydessä. 

Everstiluutnantti Heikki Koskelon ide
oima Jalkaväen Säätiön pienoismerkki, 
Jalkaväkimerkki otettiin käyttöön vuon
na 1982, jolloin ensimmäiset kappaleet 
jaettiin valtuuskunnan jäsenille vuosiko
kouksessa. Merkkiä myös myydään. Lah
ja- ja muistoesineiden valikoimaa lisättiin 
vuonna 1990 säätiön lahjalautasella. 

Säätiön ensimmäinen stipendi luovu
tettiin kanta-aliupseereiden peruskurssi . 
17:n parhaalle jalkaväkimiehelle 
27.9.1958. Kadettikoulussa on stipendi 
jaettu parhaalle jalkaväkikadetille vuo
desta 1959 alkaen, jolloin valmistui 43. 
Kadettikurssi. Stipendien myöntäminen 
laajeni edelleen vuonna 1963,jolloinTais
telukoulussa päättyneen jalkaväen kap
teenikurssi 35:n paras oppilasupseeri 
palkittiin. Tämä stipendien myöntämis
käytäntö jatkui aina vuoteen 1985 asti, 
jolloin katsottiin kyseisten sotilasopetus
laitosten tulevan toimeen omien stipen-
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dirahastojensa toiminnan turvin. Näin 
säätiö kykeni suuntaamaan varoja myös 
uusiin aktiviteetteihin. 

Jalkaväen Säätiö on vuosien 1993-1996 
aikana myöntänyt yhteensä 1 O:lle jouk
ko-osastolle ja sotilasopetuslaitokselle 
sekä rajavartiolaitokselle niiden merkki
päivien yhteydessä stipendin, joka tuli 
komentajan tai johtajan harkinnan mu
kaan jakaa edelleen yhtenä tai useampa
nakouluttajastipendinä.Kouluttajastipen
dejä oli jaettu jo aiemminkin vuosina 
1967, i968 ja 1970,joten toimintamuoto 
ei ollut aivan uusi. 

Sen sijaan vuoden jalkaväkikoulutta
jan valinta ja palkitseminen oli uusi avaus 
vuonna 1989. Menettelyä ryhdyttiin jat
kamaan niin, että joka toinen vuosi ni
mettiin kaksi vuoden kouluttajaa, upsee
ri ja toimi-/opistoupseeri. Pääesikunnan 
koulutusosasto hankki joukko-osastoilta 
ja sotilasopetuslaitoksilta esitykset omis
ta ehdokkaistaan, jonka jälkeen säätiön 
edustaja yhdessä koulutusosaston kanssa 
suoritti lopullisen valinnan. Julkistami
nen ja stipendien luovuttaminen tapah
tuivat Jalkaväen Säätiön valtuuskunnan 
vuosikokouksessa aina parittomina vuo
sina. 

Tutkimustoiminta 

Säätiön tarkoituksena on ollut edistää 
jalkaväen piirissä tapahtuvaa tutkimus
työtä. Tässä tarkoituksessa säätiö tarjou
tui vuonna 1960 rahoittamaan sotilaan 
hengen ja kestokyvyn kehittämismahdol
lisuuksia käsittelevän tutkimustyön,mut
ta hanke raukesi. Seuraava tämän kaltai
nen työ käynnistyi 1980-luvun alussa ai
heesta "Mikkelin vanhan kasarmialueen 
vaiheet", joka takkuisten yrityst~n jäl
keen piti lopulta saada valmiiksi vuonna 
1987 ,mutta jäi silloinkin vielä luonnosas
teelle ja julkaisematta.Tammikuussa 1995 
säätiön hallitus sai vastaanottaa esittä-

mästään aiheesta "Ilmauhkan vaikutus 
maavoimien taisteluun" kahden yleisesi
kuntamajurin yhdessä laatiman ansiok
kaan tutkimuksen, jonka antia on hyö
dynnetty myös opetuksessa. Tämän kal
taiset hankkeet ovat olleet sangen vähäi
set, mutta on samalla todettava, että jal
kaväen vuosikirjan tuottaminen on pitä
nyt sisällään myös paljon tutkimusta. 

Jalkaväen vuosikirja 

Jalkaväen vuosikirjan ensimmäinen nide 
ilmestyi vuonna 1961. Sitä on alusta alka
en pyritty tekemään jalkaväkimiesten 
omaksi ammatti julkaisuksi ja yhdyssiteek
si, jonka sisältö on koostunut mitä moni
naisimmista jalkaväen toimintaa käsitte
levistä ja sivuavista aiheista. Jalkaväki
kouluttaja ja miksei kuka tahansa toinen
kin löytää kirjoista paljonkin eväitä työl
leen ja kehitykselleen. 

Vuosikirjoissa 1-XXI on yhteensä noin 
300 artikkelia, joista voidaan luokitella 
runsaat 17 % sotahistoriallisiksi, lähes 18 
% yleisluonteisiksi ·maanpuolustusta tai 
turvallisuuspolitiikkaa käsitteleviksi,noin 
14 % aiheista käsittelee koulutusta. Näi
den laajimpien ryhmien ohella mainitta
koon, että artikkeleiden lisäksi jokaisessa 
vuosikirjassa on myös jalkaväkijoukko
osastojen huomattavan laaja katsausko
konaisuus. Sotahistorialliset aiheet ovat 
painottuneet 60-luvulle, yleisluonteiset 
aiheet 70-luvun alusta 80-luvun loppuun, 
vuoden 1977 vuosikirjasta vuoden 1995 
kirjaan on koulutusteema tullut myös 
hallitsevaan asemaan 

Alkuvaiheessa vuosikirjaa julkaistiin 
vuosittain, mutta kustannussyistä vuon
na 1969 siirryttiin joka toinen vuosi il
mestyvään kirjaan. Painosmäärä on nyky
ään noin 2 000 kappaletta, mutta on 
aiemmin ollut suurempikin. 

Jalkaväkimuseo 

Ajatus jalkaväkimuseon aikaansaamises
ta syntyi 1960-luvun lopulla. Idea, jonka 
isänä pidetään Mikkelin nuorkauppaka
maria, sai kiinteämmän muodon, kun 
Mikkelin läänin maakuntaliitto esitti 
17.9.1971 kirjeessään, että Jalkaväen Sää
tiö omalta osaltaan ryhtyisi toimenpitei
siin jalkaväkimuseon sijoittamiseksi käy
töstä vapautuneisiin Mikkelin vanhoihin 
1880-luvulta peräisin oleviin kasarmiti
loihin. 

Jalkaväen Säätiön valtuuskunta asetti 
seuraavana vuonna jalkaväkimuseon jat
kokäsittelyä varten toimikunnan, joka 
ryhtyi ottamaan yhteyksiä eri tahoihin ja 
selvittelemään kunnostus- ja rahoitusky
symyksiä. Keväällä 1976 Mikkelin kau
punginhallitus,jonka kanta hankkeeseen 
oli ollut myönteinen, ilmoitti yllättäen 
kielteisen kantansa. Kaupungin asettama 
korkeakoulu toimikunta oli nimittäin esit
tänyt, että mahdollisesti perustettavalle 
kauppakorkeakoululle varattaisiin kysei
set kasarmitilat. Kun kesällä 1978 hanke 
kauppakorkeakoulun aikaansaamiseksi 
kasarmialueelle raukesi, saattoi Jalkavä
en Säätiö ryhtyä ratkaiseviin toimenpitei
siin jalkaväkimuseon saamiseksi. 

Kesällä 1978,kun rakennushallituskin 
piti tarkoituksenmukaisena rakennusten 
luovuttamista jalkaväkimuseolle, teki val
tiovarainministeriö periaatepäätöksen 
neljän vanhan puukasarmin ja entisen 
päävartiorakennuksen sekä niitä ympä
röivän maa-alueen luovuttamisesta pe
rustettavan museon tarkoituksiin. 

Jalkaväen Säätiön hallituksen kokouk
sessa 8.11.1978 päätettiin valita ja palka
ta arkkitehti sekä keräyspäällikkö, jättää 
keräyslupa-anomus sisäasiainministeriöl
le, käynnistää vuokrasopimusneuvotte
lut rakennushallituksen kanssa ja ottaa 
yhteys Mikkelin piirirakennustoimiston 
päällikköön.TämäJalkaväen Säätiön hal-
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lituksen kokous oli museohankkeen kan
nalta ratkaiseva. 

Keräystoimikunnan, puheenjohtajan
aan ylipormestari Teuvo Aura sekä raken
nustoimikunnan,puheenjohtajanaan pro
fessori ja rakennusneuvos Risto Ruso 
ponnistelujen ja myös rakennushallituk
sen, Mikkelin kaupungin sekä puolustus
voimien tuen avulla kasarmirakennusten 
kunnostus- ja entisöintityö eteni samalla 
kun perustettu museotoimikunta, pu
heenjohtajanaan eversti, sittemmin ken
raaliluutnantti Ilkka Halonen suunnitteli 
jalkaväkimuseon näyttelyä ja sen vaati
mia tiloja. Arvovaltaisen kutsuvierasjou
kon läsnäollen avattiin museonäyttely 
kesäkuun 12. päivänä vuonna 1982. 

Jalkaväen Säätiön hallintaan uskotuis
ta kiinteistöistä kasarmirakennuksiin nro 
10 ja 12 on sijoitettu jalkaväkimuseo, 
kasarmirakennus nro 11 on rakennushal
lituksen suostumuksella annettu kevääl
lä 1985 Mikkelin kaupungin museotoi
men varastoksi samoin kun kasarmira
kennus nro 13, joka kevättalvella 1989 
luovutettiin Mikkelin teknillisen oppilai
toksen käyttöön. Näistä kahdesta viimek
si mainitusta säätiö on lopullisesti luopu
massa. Entisöidyssä päävartiorakennuk
sessa toimii vuokralaisena museokahvio. 

Pysyvä perusnäyttely on sijoitettu ra
kennukseen 10.Se kertoo itsenäisen Suo
men sotaväestä sen syntyvaiheista sotien 
kautta nykypäivään. Rakennuksessa 12 
on kaksi pysyvää pientä erillistä näyttely
osastoa, suomalaiset vapaaehtoisina soti
laina ulkomailla sekä Suomen vanhaa 
sotaväkeä esittelevät osastot. Tämän ra
kennuksen tiloista on huomattava osa 
varattu lyhytaikaisia erikoisnäyttelyjä var
ten, joita 1990-luvun alkaessa järjestet
tiin useita kuten: 

- Jatkosodasta 50 vuotta 
- Nainen sodassa 
- "Tunteella", sodan aikaisia puhdetöi-

tä 
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-Talin-Ihantalan torjuntavoitto 1944 
-Asekätkentä 
- Lapin sota ja 
~ Kaukopartiotoiminta. 
Museon esineistö koostuu pääasiassa 

sekä Sotamuseon että Jalkaväkimuseon 
omista artikkeleista. Lahjoitetuilla esineil
lä, joita museo mielellään ottaa vastaan, 
elävöitetään yleensä erikoisnäyttelyitä. 
Näytteille pantuna on useita satoja esi
neitä ja tapahtumia valottaa myös runsas 
kuvitus, kartat ja asetelmat. Näyttelyn 
pinta-åla on yhteensä lähes 2 000 neliö
metriä. 

Jalkaväkimuseo sai heti alkuunsa hy
vän vastaanoton. Kahtena ensimmäisenä 
vuonna kävijämäärät nousivat noin 24 
000 henkeen. Jatkossa lukumäärät laski
vat nykyiselle tasolleen noin 11 000-12 
000 vierailijaan vuotta kohden. 

Jalkaväen Säätiön hallituksen apuna 
toimii myös Jalkaväkimuseon hoitokunta 
puheenjohtajanaan säätiön puheenjoh
taja ja jäseninään Savon Prikaatin komen
taja, Mikkelin kaupungin nimeämä edus
taja, Mikkelin kaupungin museojohtaja 
sekäJalkaväkimuseon johtaja sihteerinä. 
Jalkaväkimuseo on sotilasmuseona myös 
keskusmuseon, Sotamuseon alainen alan 
museaalisissa kysymyksissä. 

Säätiön talous 

Jalkaväen Säätiön toimintamahdollisuuk
sia rajoittivat varsinkin alkuvaiheessa niu
kat rahavarat. Säätiö pyrki kartuttamaan 
pääomaansa kääntymällä eri yhteisöjen 
ja yksityisten henkilöiden sekä myös re
serviupseeri- ja reservialiupseerikerho
jen puoleen. Puolustusvoimain komen
tajan luvalla toteutettiin henkilökunnan 
keskuudessa vuonna 1958 palkkap~osent
tikeräys, jonka tavoitteena oli saada 0,5% 
kuukausipalkasta kultakin osallistujalta 
tukimaksuna. Säätiön kaksi ensimmäistä 
vuosikirjaa rasittivat erityisesti myös talo-

utta, mutta kun seuraavista kirjoista vuo
desta 1963 alkaen ryhdyttiin ilmoitus
hankintaan, on julkaisu saatu kannatta
vaksi. 

Lahjoitusten kautta Jalkaväen Säätiön 
rahastoon syntyi myös eräänlaisia alara
hastoja. Ensimmäinen tällainen rahasto 
muodostui kun kenraali Heinrichsin 
omaiset vuonna 1966 luovuttivat Kan
naksenArmeijan esikunnan, Maavoimien 
esikunnan ja Päämajan aloitteesta 
16.11.1965 perustetun jalkaväenkenraa
li "Erik Heinrichsin muistorahaston" sää
tiön hallintaan.Vuonna 1976 laajempaan 
varojen keräykseen liittyen eversti Valo 
Nihtilän omaiset tekivät myös lahjoituk
sen,jolla perustettiin "Valo Nihtilän muis
to rahasto". Kenraali ja rouva Maunula 
testamenttasivat Jalkaväen Säätiölle asun
to-osakkeensa, jonka myyntituloilla pe
rustettiin vuonna 1992 "Saimi ja Aatos 
Maunulan rahasto". 

Jalkaväen Säätiön naistoimikunta on 
toimintansa alusta alkaen ottanut sydän
asiakseen säätiön talouden tukemisen ja 
on saavuttanut todella merkittäviä tulok
sia. 

Jalkaväkimuseon perustaminen oli 
myös suuri taloudellinen ponnistus, ko
konaiskustannukset liikkuivat noin 4,5 
miljoonan tasolla. Tästä kuitenkin selvit
tiin valtiovallan, Mikkelin kaupungin sekä 
lukuisten liikelaitosten taloudellisen tuen 
ja valtakunnallisen keräyksen tuoton avul
la. Museo ei yksin eikä säätiönkään voi
min kuitenkaan kyennyt toimimaan,min
kä vuoksi Mikkelin kaupungin jo alusta 
alkaen myöntämä vuotuinen avustus oli 
aivan välttämätön. Jalkaväkimuseo pääsi 
vuonna 1993 myös opetusministeriön 
tuen piiriin henkilöstön palkkamenojen 
kattamiseksi. Näin Mikkelin kaupungin 
taloudellinen tuki, mikä edelleenkin on 
välttämätön, voidaan käyttää Jalkaväki
museon toimintaedellytysten turvaami
seksi ja museon edelleen kehittämiseksi. 

Huomattava taloudellinen merkitys on 
myös sillä, että Puolust1,1sministeriö on 
ottanut huolekseen vastata energiahuol
lon kustannuksista. 

Säätiön vuotuiset tulot ja menot ovat 
nykyään runsaat 500 000 markkaa ja yli 
1 O % pienemmät vuosina, jolloin vuosi
kirja ei ilmesty. Museon osuus tästä on 
suunnilleen 3 70 000 markkaa. Säätiön 
taloudellinen tila on vakaa ja nykytasoi
nen vuotuinen toiminta on edelleenkin 
mahdollista edellyttäen, ettei rahoitus
lähteissä tapahdu oleellisia heikennyk
siä. Merkkejä kiristyvästä tilanteesta lei
juu kuitenkin jo ilmassa. 

JalkQvä~n ,Säätiön 
na1sto1m1kunta 

Syyskuun 23. päivänä 1974 pidettiin Hel
singissä Sotamuseossa Jalkaväen Säätiön 
naistoimikunnan perustamiskokous. Ta
voitteiksi kiteytettiin maanpuolustustah
don herättäminen ja voimistaminen sekä 
maanpuolustuksen tukeminen pääasela
jin, jalkaväen piirissä. 

Jalkaväen Säätiön naistoimikunta on 
tarkoituksensa mukaisesti suorittanut 
varainhankintaa säätiön työn tukemisek
si. Kerätyt varat on luovutettu vuosittain 
säätiön käyttöön julkaisu- ja palkitsemis
toimintaan, jaettavaksi apurahoina sekä 
myös Jalkaväkimuseon kehittämiseen. 

Vuosien saatossa toimintamuodot ovat 
muuttuneet.Alkuaikojen joka toinen syk
sy järjestetyt gaala-illat ovat vuodesta 1985 
jääneet pois. 

Muita tilaisuuksia ovat olleet teatteri, 
virpojaiset, Temppeliaukion kirkossa jär
jestetyt ohjelmalliset tilaisuudet "Runon 
ja laulun ilta" ja viulukonsertti. Vuonna 
1989 naistoimikunta järjesti Mikkelissä 
kaupungin uudessa konserttitalossa Mi
kaelissa viihdekonsertin. Ritarihuone 
Helsingissä tuli myös konsertin myötä 
tutuksi. Kevättalvisin, helmikuun ensim-
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mäisenä sunnuntaina on perinteisesti 
Santahaminassa järjestetty kahvikonsert
ti, jossa Kaartin Soittokunta ja Kadetti
kuoro ovat lähes aina esiintyneet yhdessä 
taitavien solistien, laulajien tai muusikoi
den kanssa. Kaunialan sotainvalideja on 
näissä kahvikonserteissa ollut myös kut
suvieraina mukana. Konsertteihin, jotka 

ovat saaneet hyvän vastaanoton, on aina 
liittynyt arpajaiset. 

Naistoimikunnan tempaukset ovat 
vuosien saatossa tavoittaneet laajan kuu
lijakunnan ja ovat samalla merkittävällä 
tavalla tehneet myös Jalkaväen Säätiön 
toimintaa tunnetuksi. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN 12.§ 

"Säätiön valtuuskunnan kunniapuheenjohtajiksi tai -jäseniksi voidaan kutsua 
erityisen ansiokkaasti jalkaväen toimintaa edistäneitä henkilöitä." 

Pykälä on tähän mennessä toteutunut seuraavasti : 
- kunniapuheenjohtaja 

jalkaväenkenraali Erik Heinrichs 
jalkaväenkenraali Armas Eino Martola 

- kunniajäsen 
jalkaväenkenraali Sakari Simelius 
eversti Valo Nihtilä 

1958-1965 
1973-1986 

1966-1985 
1967-1973 

JALKAVÄEN SÄÄ.TIÖN 
TOIMIHENKILOT 

Valtuuskunnan puheenjohtajat 
Kenraaliluutnantti A E Martola 
Kenraaliluutnantti V Koppinen 
Kenraaliluutnantti U Matikainen 
Kenraalimajuri K Sarva 
Kenraaliluutnantti R Viita 
Kenraaliluutnantti H Koskelo 

Valtuuskunnan varapuheenjohtajat 
Kenraaliluutnantti S Simelius 
Kenraaliluutnantti A Kurenmaa 
Kenraaliluutnantti A Koskimaa 
Kenraaliluutnantti O E Ylirisku 
Kenraalimajuri E Setälä 
Kenraalimajuri P Multanen 
Kenraalimajuri J Pajula 
Kenraalimajuri K Sarva 
Kenraalimajuri R Viita 
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1956-1973 
1973-1976 
1976-1980 
1980-1988 
1988-1996 
1996-

1956-1960 
1960-1963 
1963-1967 
1967-1970 
1970-1972 
1972-1975 
1975-1976 
1976-1980 
1980-1988 

Kenraalimajuri 
Kenraalimajuri 
Eversti 
Eversti 

M Kopra 
1 llmola 
A Leirimaa 
0 Kiiskinen 

Hallituksen puheenjohtajat 
Eversti V Nihtilä 
Eversti N Riuttala 
Eversti V Tervasmäki 
Eversti S Rusama 
Eversti P Saarikoski 
Eversti P Vuolento 

Hallituksen varapuheenjohtajat 
Everstiluutnantti K Karttunen 
Eversti M Sisto 
Eversti E Setälä 
Eversti O E Ylirisku 
Eversti P Junttila 
Everstiluutnantti I Halonen 
Everstiluutnantti M Salonen 
Eversti H Koskelo 
Everstiluutnantti P Vuolento 
Eversti K Hietanen 
Everstiluutnantti O Kiiskinen 
Everstiluutnantti R Muurman 

Hallituksen sihteerit 
Majuri 
Majuri 
Majuri 
Kapteeni 
Kapteeni 
Majuri 
Kapteeni 
Majuri 
Kapteeni 
Ma juri 
Majuri 
Kapteeni 
Kapteeni 
Ma juri 
Majuri 
Majuri 
Ma juri 

S Sirkkanen 
P Multanen 
L Saressalo 
J Suviniemi 
S Annala 
R Kotona 
M Keskitalo 
H Särkiä 
S Tanskanen 
M Hämäläinen 
E Riuttala 
L Jokinen 
A Kohvakka 
R Muurman 
E Pulkkinen 
A Parkkola 
H Välivehmas 

1988-1990 
1990-1993 
1993-1997 
1997-

1956-1967 
1967-1973 
1973-1976 
1976-1988 
1988-1995 
1995-

1956-1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1966 
1966-1973 
1972-1975 
1975-1980 
1980-1983 
1983-1989 
1989-1991 
1991-1994 
1994-

1956--1958 
1958 
1959-1961 
1961-1962 
1962-1964 
1964-1967 
1967-1973 
1973-1974 
1974-1976 
1976-1978 
1978-1981 
1981-1985 
1985-1987 
1987-1990 
1990-1993 
1993-1996 
1996--
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Säätiön rahastonhoitajat 
Hallituksen sihteerit 
Osastosihteeri 
Yli pursimies 
Luutnantti 
Kirjanpitäjä 
Ylioppilasmerkonomi 
Sihteeri 

P Kandelin 
M Purhonen 
P Hautala 
E Pyyne 
Katariina Ruponen 
Tarja Takala 

Jalkaväkisäätiön naistoimikunta 
Puheenjohtaja Maire Pöyhönen 
Varapuheenjohtaja Eija Matikainen 

Lea Vanonen 
Sihteeri Maija-Liisa Halonen 

Marita Salonen 
Irma Autti 

Rahastonhoitaja Pirkko Väänänen 

Jalkaväkimuseo 
Johtaja, 

Museomestari, 

everstiluutnantti 
everstiluutnantti 
sotilasmestari 

1956-1962 
1962-1972 
1972-1978 
1979-1980 
1980-1981 
1981-1985 
1985-

1974-
1974-1987 
1987-
1974-1975 
1975-1976 
1976-
1975-

A Metso 
K Salovaara 
P Torniainen 

JALKAVÄKISÄÄ TIÖN PALKITSEMAT 
VUODEN JALKAVAKIKOULUTTAJAT 

1989 

1991 

1993 

1995 

1997 
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yliluutnantti 
vääpeli 
kapteeni 
vääpeli 
yliluutna~tti 
luutnantti 
kapteeni 
kapteeni 
majuri 
yliluutnantti 

J Tuominen 
E Kakka 
J Ojala 
J Pantsari 
K Toivonen 
P-E Håkans 
V Virtanen 
P Saksala 
E J Raaterova 
JA Halonen 

xxxx 

1981-1988 
1988-
1982-1989 

(SavPr) 
UPr} 
(RUK) 
(PKarPr) 
(PorPr} 
(UudPr) 
(MpKK) 
(PsPr) 
UPr} 
(KaiPr} 

LR TRIGAT 
• • • • • • • • • • 1 

Canceiftd from lts orlgln 
as .. new, lnnwal:he anti-tank 
weapon system, adaptable 
taa number ofplatbins. 
the Long Range TRIGAT mlsslle 
benefib from "Iin, and farget'' 
technolo&Y, Wlth lts low 
signature, and lts excellent 
observatlon capablllty of enemy 
movemencs on lhe bat.tlefield, 
lhe Long Range TRIGAT syumn. 
wlth lts powerful but passlve 
technology, ls one of the best 
~ of tactlcal .. periorlty. 
lt has predslon. accuracy of llre 
and hlgh Cl9W IUl"livability. 
Long Range TAIGAT 1s emerging 
~ u lhe antl-tank weapon 
system of the future. 

MRTRIGAT 
• • • • • • • • • • 
Geo,polltical changes 1n recent 
yun hae had important 
repen:US5iom on the nature of 
mllitary opentions. Medium 
RangeTRIGAT, lhe ,,_ European 
anti-unk weapon system, rneecs 
lhls new requirement wlth lts abi
llty ta lre from conllned spoces, 
its accuracy of llre aplnst hlghly 
moblle targets,-, at short 
......... lts ergonomla and 

~i~P~~=~ llexlblllty. All lhls "assoclated wlth an extremely low cost of 
ownenhlp. Medium Range 
TRIGAT 1s ensured pride of place 
amonpt t!ie anti-tank weapon 
systen,s of the 21 st century. 
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SAMPO AHTO 

•• •• 
JALKAVAESSA ON 
ARMEIJAN SIELU 

Jalkaväki on enemmän kuin aselaji. Se on 
maailmankatsomus. 
Jalkaväkimaailmankatsomuksen sisältö on 
yksinkertainen. Se on taistelijan maailman
katsomus. 

• Ihmisen rauhankaipuusta huolimatta 
sotia on käyty kautta historian. Mutta kun 
sotia ei ole voitu välttää, on ainakin pyrit
ty kiertämään itse taistelua, sotien tuho
amistoiminnan äärimmäistä pistettä. Eri
laisin shakkisiirroin on vastustaja koetet
tu saattaa kestämättömään asemaan, on 
suoritettu kontramarsseja ja on karaku
loitu. Nykyään moni toivoo, että koneilla 
voitaisiin estää se, että entiseen tyyliin 
vihollista,pitäisi katsoa silmänvalkuaisiin. 

Päättyvän vuosituhannen loppuvuosi
en asetekniikka tarjoaa epäilemättä en
nennäkemättömiä mahdollisuuksia "hy
gieeniseen" tuhoamiseen.Jo toisen maa
ilmansodan aikana Keski-Euroopan suu
ret kaupungit kyettiin ilmapommituksin 
muuttamaan rauniokentiksi. Englannin 

Eversti Sampo Ahto ls. 1939) 

pommitusilmavoimien komentaja ilma
marsalkka Arthur Harris olikin syksyllä 
1943 sitä mieltä, että hän pystyisi puoles
sa vuodessa pommittamaan Saksan an
tautumiskypsäksi. Mitään maihinnousua 
Eurooppaan ei tarvittaisi. Ei tarvitsisi käy
dä "likaista" taistelua maan pinnalla mies 
miestä vastaan. 

Marsalkka Harris erehtyi. Puolen vuo
den kuluttua Englanti oli menettänyt ar
vioitujen 500 pommittajan asemesta 1500 
pommittajaa, ja raunioituva Saksa oli vau
rioistaan huolimatta yhtä varteenotetta
va vastusta,ja kuin ennenkin. 

Loppujen lopuksi kävi ilmi, ettei vihol
lisen lyömiseen tarvittu ainoastaan Nor
mandian maihinnousua ja sitä seurannei
ta raskaita taisteluja vaan paljon enem-

on tunnetuin sotahistorioitsijamme. Hän on kirjoittanut ja toimittanut 
lukuisia sotiemme historiaan liittyviä teoksia ja luennoi edelleen · 
Maanpuolustuskorkeakoulussa. Jalkaväessä hän on palvellut nuorempa
na upseerina Pohjan Prikaatissa sekä opettajana Taistelukoulussa. Pää
osan urastaan hän palveli Sotatieteen Laitoksessa. 
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män.Vihollinen oli lannistettu vasta, kun 
maahantunkeutujan armeijat rynnäköi
vät Berliinin, Hampurin ja Miinchenin 
asuinkortteleissa. 

Jalkaväkimaailmankatsomuksen omak
sunut olisi tiennyt asioiden kulun jo en
nalta.Jos olet hyökkääjä, et ole vallannut 
yhtään paikkaa, ellet ole saanut sinne 
jalkaväkeäsi.Jos taas olet puolustaja, mi
kään alue ei ole hallussasi, ellei siellä ole 
jalkaväkeäsi. 

Vuonna 1991 Irakille aiheutettiin Per
sianlahden sodassa raskaita tappioita sekä 
ilmasta käsin että maataisteluissa. Silti 
Saddam Hussein ei kukistunut. Liittoutu
neiden jalkaväki ei lähtenyt Bagdadin 
kortteleihin eikä edes lähelle niitä. Pelk
kä tuhoamistoiminta ei riittänyt. Minne 
liittoutuneiden jalkaväki ei tunkeutunut, 
sinne jäivät Saddamin miehet ja ovat siel
lä vielä tänä päivänä. 

Tutkittavissa olevan sotahistorian ai
kana on länsimaissa ollut vain yksi kausi, 
jolloin jalkaväki ei ollut taistelukenttien 
kuningatar, jollaiseksi ranskalainen oh
jesääntö vuodelta 1928 kutsui sitä. Se 
kausi käsitti pääosan keskiaikaa. Mutta 
kaikilla mittapuilla mitattuna se kausi oli 
sotataidon rappioaikaa. 

Rooman maailmanvallan loivat rooma
laiset legioonat, Rooman kuuluisa jalka
väki. Ratsuväellä oli taisteluissa vain sivu
osa. Mutta roomalaiset pehmenivät vuo
sisatojen kuluessa. 

Roomaa koskevan historiankirjoituk
sen suuri klassikko Theodor Mommsen 
kirjoitti, että Rooma ei tuhoutunut ulko
puolisten barbaarien hyökkäysten vuok
si vaan sisäisen mätänemisen kautta.Tämä 
koski koko yhteiskuntaa ja sit1;:n myös 
armeijaa, joka on osa yhteiskuntaa. 

Rooman legioonille oli ollut ominaista 
tiukka kuri ja korkea henkinen motivaa
tio, joka sai voimansa perinteistä ja usei
den esimerkillisten sotilasjohtajien toi
minnasta. Roomalaiset hyveet olivat jok-

seenkin yhtä niiden hyveiden kanssa, joi
ta kautta aikojen on pidetty sotilashyvei
nä. 

Ankara sotilaselämä alkoi kuitenkin 
vähitellen tuntua roomalaisista sekä tar
peettomalta että vastenmieliseltä. Vihol
linen oli työnnetty kauas maailman rajoil
le. Rooman valtakunnan sisällä oli mah
dollista etsiä mukavampaa elämää, ja niin 
väkeä siirtyi yhä enemmän Kaupunkei
hin. Kun jo maaseudun vaivat olivat lii
kaa, vielä enemmän sitä olivat armeijan 
aiheuttamat rasitukset. Leipää ja sirkus
huveja, panem et circenses, niitä uusi 
roomalainen kaipasi olemassaolonsa si
sällöksi. 

Tavallisen kansan saadessa tällä tavoin 
yhä enemmän roskaväen piirteitä myös 
sivistyneemmät yhteiskuntapiirit menet
tivät sotilaallisen kuntonsa. Oli muodi
kasta ylenkatsoa sotilaan virkaa.Joka ha
lusi kulkea ajan hengen mukana, kallistui 
mieluummin jonkin suunnan pasifismiin 
kuin lähti kovaan palvelukseen legioonis
sa. Nautinnon tavoittelu korvasi entiset 
ruumiinharjoitukset. 

Vanhojen legioonien marssin poljenta 
oli pitänyt pelossa Rooman viholliset, 
mutta myöhempien vuosisatojen rooma
laisista ei ollut enää legioonalaiseksi. Rat
sumieheksi hän ehkä vielä saattoi ryhtyä, 
koska hevosen selässä pääsi vähemmällä 
kuin jalkamiehenä. I\iinnostavia olivat 
myös tehtävät kotiseudun varuskunnis
sa, joissa saattoi osallistua poliittiseen ja 
muuhun juonitteluun. Mutta jalkaväkiso
tilaita nämä uudet sotilaat eivät enää ol
leet. 

Heitä uskottiin saatavan ulkomaalai
sista, joita värvättiin yhä enemmän Roo
man palvelukseen. Hyöty oli kuitenkin 
näennäinen, Ensinnäkin näiltä palkkaso
tureilta puuttui se motivaatio, joka oli 
ollut ominaista alkuperäisille legioona
laisille. Toiseksi tulokkaat eivät sopeutu
neet siihen rautaiseen kuriin, joka oli 
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pitänyt legioonat koossa. Kolmanneksi 
uudetkin miehet olivat ennemmin ratsun 
selässä kuin maassa marssimassa, joten 
jalkaväkeä ei heidänkään avulla pelastet
tu. Neljänneksi tulokkaat oppivat nope
asti talon tavoille ja kohta he juonittelivat 
vieläkin menestyksellisemmin kuin roo
malaiset virkeveljensä. Sisäiset levotto
muudet vain pahenivat eikä laho järjes
telmä kyennyt puolustautumaan, kun ra
jojen takaa nousseet myrskyt pyyhkivät 
sen ylitse. 

Jalkaväkiperinteen kuoltua se ei he
rännyt aivan helposti uudelleen eloon. 
Keskiajan sinänsä urhokkaat ritaritaiste
lijat olivat kuriin vaikeasti sopeutuvia ras
kasaseisia erillistaistelijoita, jotka kävivät 
kentällä omia yksittäisiä sotiaan. Erilli
seen jalkaväkimieheen verrattuna tämä 
panssaroitu soturi ratsunsa selässä oli yli
voimainen. 

Silti jalkaväestä tuli keskiajan ritarirat
suväen surma. Kun vastapuolella opit
tiin, mikä voima piili kurinalaisen ja yhte
näisesti johdetun jalkaväkijoukon koo
tussa iskussa, ritaritaistelijoiden päivät 
olivat luetut. He eivät kestäneet jousi
miesten yhteislaukauksesta lähtenyttä 
nuolisadetta ja he olivat voimattomia, 
kun päälle kävi tiivis muodostelma pitkil
lä peitsillä aseistettuja jalkaväkimiehiä. 
Jalkaväki nousi siis entiseen asemaansa 
jo hyvissä ajoin ennen ruutiaseiden yleis
tymistä. 

Tämän asemansa jalkaväki on sitten 
säilyttänytkin meidän vuosiimme sank
ka. Ulkoisesti jalkaväki tosin on muuttu
nut valtavasti, mutta niin on kaikki muu
kin. Jalkaväestä on kehittynyt aselajeista 
monipuolisin, ja siitäkin voidaan väitellä, 
mikä on jalkaväkeä ja mikä ei. Esimerkik
si 1700-luvun musketöörit ja krenatöörit 
olivat varmasti jalkaväkeä, ja tuskin siitä
kään syntyy epäselvyyttä, etteivätkö toi
sen maailmansodan panssarintorjujat tai 
kranaatinheitinmiehet tai sissit olisi ol-
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leet jalkaväkeä. Mutta kuuluivatko pans
sarijoukot tai edes panssarikrenatöörit 
jalkaväkeen? Olivatko rynnäkkötykkimie
het, jotka eräissä maissa kantoivat tykis
tön aselajivärejä, jalkaväkeä? Entä mihin 
aselajiin on luettava laskuvarjojääkärit, 
jotka usein organisatorisesti ja virkapu
kunsa puolesta olivat ilmavoimien mie
hiä? 

Suppea aselajikäsite ei siis tee oikeutta 
nykyajan jalkaväelle olletikin kun eri ar
meijois~a on monenlaisia käsitteellisiä ja 
organisaatiosta aiheutuvia eroavaisuuk
sia. Mutta jos jalkaväki-ideologia ymmär
retään maailmankatsomuksena, epäsel
vyydet jäävät vähäisemmiksi tai niitä ei 
synny lainkaan. On syytä ottaa avuksi 
jalkaväki-sanan kansainvälinen muoto (in
fanteri, Infanterie, infantry), jonka kanta
sana 1400-luvulla oli espanjalainen en
fante.Vastaava suomalainen käsite oli nih
ti, joka puolestaan tarkoitti soturia, jal
kaisin taistelevaa soturia. 

Sana jalkaväki ymmärrettäköön siis 
mieluummin laajasti kuin suppeasti. On 
esimerkiksi toisarvoista, miten jalkaväki 
siirtyy taistelukentälle, jalan - mikä nyky
ään tapahtuu vain harvoin - vai panssa
roiduissa ajoneuvoissa vai ilmateitse. Rat
kaisevaa on tehtävä. Sotaan kuuluu väis
tämättä puoli,jota on helppo pitää raaka
na, epäesteettisenä, likaisena ja vasten
mielisenä. Se on tappelemisen ja tappa
misen kenttätyö mies miestä vastaan.Jon
kun se on tehtävä tai armeija ei olemin
käkin arvoinen.Jalkaväki on sitä varten. 

Jalkaväki ei ole selviytynyt päättymäs
sä olevasta vuosisadasta ilman syvään lei
kanneita ongelmia. Edellä viitattiin jo il
mamarsalkka Harrisin uskomukseen,että 
pelkän ilma-aseen olisi pitänyt riittää so
dan ratkaisemiseen. Tämä uskomqs pe
rustui kenraali Giulio Douhetin teorioi
hin, joiden mukaan "tila-ase" ilmavoimat 
sanelisi tulevien sotien kulun ja jättäisi 
jalkaväelle ja maavoimille yleensäkin vain 

toisarvoisia tehtäviä. Toisessa maailman
sodassa tosin niin ei tapahtunut, mutta 
Douhetin oppi jatkoi ja jatkaa silti elä
määnsä. Niinpä Vietnamin sodan aikana 
tuli kuuluisaksi kenraali Curtis LeMayn 
lause, jonka mukaan Yhdysvaltojen il
mavoimat pommittaisivat Pohjois-Vietna
min takaisin kivikauteen. Niskan päälle 
pääsivät kuitenkin pohjois-vietnamilaiset 
- nimenomaan jalkaväki - mutta se ei 
näytä suuremmin horjuttaneen "edistys
uskoisia". Afganistanin ja Tshetshenian 
sissienkään saavutuksista ei jalkaväen 
roolin arvostus tunnu ainakaan julkisuu
dessa kasvaneen mihinkään. 

Pyrkimys väheksyä jalkaväen osuutta 
on syvemmällä kuin esimerkiksi siinä, 
että ilmavoimien tehokkuus todella on 
nykyään kiistatta kaikkea muuta kuin olan
kohautuksella sivuutettava asia. Ilmavoi
mat edustavat jotain sellaista, jollaisesta 
"materiaalihaaveksijat" ovat aina uneksi
neet.Tätä sanaa käytti italialainen Rocco 
Moretta kirjoitteessaan maailmansotien 
välillä teoreetikoista, jotka arvelivat vuo
sisatamme teknisen kehityksen työntä
neen jalkaväen auttamattomasti sotatai
don sivuraiteelle. Niinpä kenraali 1. E C. 
Buller kirjoitti vuonna 1928, että 1400-
luvulla alkanut jalkaväen aikakausi oli nyt 
päättynyt. Tulevaisuus olisi samaa kuin 
tykistön aikakausi. Basil Liddel Hart puo
lestaan totesi ytimekkäästi: "Jalkaväkeä 
on vähennettävä ja koneellisia keinoja 
lisättävä." 

Vieläkin syvemmälle mentäessä koh
dataan ajatusmaailma,joka oli vallalla rap
peutuvassa Rooman valtakunnassa. Kun 
roomalainen halusi välttää legioonalai
sen karua elämää ja "likaista" taistelua 
silmästä silmään, hän turvautui raskaasti 
aseistettuun ratsuväkeen, linnoitusten 
muureihin ja oman aikansa sotakonei
siin. 20. vuosisadan mukavuutta rakasta
van sivilisaatioihmisen on vielä helpom
pi antautua vastaaville toiveille.Tappami-

nen tosin ymmärretään edelleen vähem
män siistiksi työksi, mutta ainakin itse 
tappajaa kuvitellaan säästettävän hänen 
vain painellessaan koneittensa nappuloi
ta etäällä kauhuista, joita hänen koneen
sa aiheuttavat. Perinteinen jalkaväki ei 
todellakaan mahdu hyvin tällaiseen so
dankuvaan kuten se ei mahtunut myö
häisten roomalaistenkaan ajatuskuvioi
hin. 

Aikamme sotahistoriaakin on joko asi
antuntemattomuudesta tai tarkoituksella 
selitetty siten, että se muka todistaisi 
jalkaväen merkityksen vähentyneen.Kan
sainväliseksi esimerkiksi kelvatkoon vaik
kapa Normandian taistelut kesällä 1944. 
Saksalaisethan olivat tosiasiallisesti vailla 
ilma- ja merivoimia, kun taas liittoutu
neilla oli murskaava lentoase ja sellainen 

. laivatykistön voima, ettei saksalaisilla ol
lut sen vaikutuspiirissä paljonkaan mah
dollisuuksia. Puolustus oli käytännölli
sesti katsoen kokonaan jalkaväen varas
sa, jos saksalaisten vähälukuisilla panssa
rivaunuilla varustetut panssari- ja panssa
rikrenatööridivisioonat luetaan jalkavä
eksi.Tulos tiedetään: Saksalainen jalkavä
ki hävisi liittoutuneiden konearmeijoille. 

Tällainen johtopäätös ei ole kuiten
kaan minkään arvoinen. Oikea johtopää
tös lähtee kysymyksestä: Miten oli lain
kaan mahdollista, että lähes pelkkä jalka
väki kykeni kahden kuukauden ajan tor
jumaan täysin ylivoimaisen vihollisen 
hyökkäykset? Tuloksen ihmeellisyyttä li
sää vielä se, että varsinkin materiaali puo
lella saksalaiset olivat jo toivottomana 
tavalla raapimassa tuotantonsa viimeisiä 
rippeitä, kun taas liittoutuneiden takana 
olivat läntisen maailman ehtymättömät 
resurssit.Ajan mittaan saksalaiset oli joka 
tapauksessa tuomittu häviämään, mutta 
ilman loistavia aikaansaanutta jalkaväkeä 
häviö olisi tullut jo aikaisemmin. 

Toinen esimerkki jalkaväen näennäi
sestä vanhentuneisuudesta voisivat olla 
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taistelut Italiassa vuosina 1943-45. Sak
salaisten joukot muodostuivat jälleen 
pääasiassa jalkaväestä, eikä taivaalle juuri 
mahtunut Luftwaffen koneita täydellisen 
ilmanherruuden ollessa liittoutuneilla.Ja 
tosiasiahan oli, että liittoutuneet jyräsi
vät läpi Italian puolustajan jalkaväen jou
tuessa väistämättömällä varmuudella ve
täytymään asemasta toiseen. 

Mutta kauanko liittoutuneilta meni 
voittokulkuunsa? Vastaus on: lähes kaksi 
vuotta. Sen mukaan kuuluu asettaa myös 
peruskysymys. Se kuuluu: Miten vastus
tajaan nähden joka suhteessa alivoimai
nen jalkaväki saattoi hyvällä menestyk
sellä vastustaa yhdeksäntoista kuukau
den ajan materiaalisesti ja muulla tavoin 
tavattoman paljon paremmin varustettua 
vihollista ja kaiken lisäksi maastossa, jos
sa pintapuolisesti katsoen oli toivotonta 
yrittää suojautua ilmavaaraa vastaan? 

Omiakin sotakokemuksiamme on yri
tetty joskus tulkita siten, että ne muka 
osoittaisivat jalkaväen osuuden vähenty
neen sodan loppua kohden.Aivan oikein 
on todettu , miten ratkaiseva merkitys 
kenttätykistöllämme oli kesän 1944 tor
juntavoittoihin. 

Mutta sen perusteella ei pitäisi kuvitel
la, että ratkaisu olisi ollut vain kenttäty
kistön varassa. Ei tarvitse muuta kuin 
ottaa kartta käteen ja piirtää sille esimer
kiksi Siiranmäen, Vuosalmen tai Ihanta
lan tilanteet mutta sillä tavoin, että puo
lustajalta jätetään jalkaväki pois tai vä
hennetään sitä oleellisesti. Silloin olisi 
helppo havaita, että puolustajan mahdol
lisuudet menestykselliseen torjuntaan 
olisivat menneet. Kyllä rintamillamme 
sittenkin jalkaväki oli loppuun saakka se, 
joka sanoi viimeisen sanan, Muidenkin 
aselajien puute oli paha asia, mutta puute 
jalkaväestä vei pohjan kaikelta. 

Silti juuri jalkaväestä oli yleisesti pu
laa. Monimutkaistuvat armeijat vaativat 
miehiä jos minkinlaisiin tehtäviin, ja niin 
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jalkaväen ja varsinkin niin sanottujen tais
telijoiden suhteellinen osuus supistui. 
Fredrik Suuren armeijassa 1700-luvulla 
erilaisten johto- ja tukijoukkojen määrä 
oli vain kymmenisen prosenttia koko
naisvahvuudesta. Itse jalkaväessä taisteli
joiden osuus oli noin 95 prosenttia. Soti
las oli siis käytännössä yhtä kuin taisteli
ja. 

Tällä vuosisadalla taistelijoiden osuus 
on supistunut dramaattisesti. Kuvaavaa 
on, että toisen maailmansodan itärinta
malla pelkästään rautatieliikenteen yllä
pito sitoi yhden saksalaisen armeijaryh
män selustaan 200 000 miestä. Lännessä 
Normandian maihinnousua odoteltaessa 
Saksan ilmavoimiin kuului suunnilleen 
saman verran miehiä,noin miljoona,kuin 
maavoimiinkin siitä huolimatta, että maa
voimat kärsivät vakavaa miespulaa ja että 
ilmavoimilla oli asettaa taisteluun ainoas
taan kolmisen sataa lentokonetta. Suo
men Lapissa saksalaisilla oli enimmillään 
noin 220 000 sotilasta.Heistä varsinaisik
si taistelijoiksi luettiin 50 000 miestä. 

Vielä huonompi oli taistelijoiden suh
de kokonaisuuteen Yhdysvaltojen armei
jassa. Saksalaiset saivat sentään vuoden 
1942 lopulla muodostettua 4,4 miljoo
nan miehen asevoirnistaan 186 taistelu
divisioonaa, kun taas amerikkalaiset ky
kenivät suurin vaikeuksin luomaan 8,2 
miljoonasta miehestään vain 89 divisioo
naa. Varsinaista klassista jalkaväkeä ame
rikkalaisten divisioonissa oli ainoastaan 2 
700-3 000 miestä. Näiden huoltamiseen 
ja tukemiseen laskettiin tarvittavan kes
kimäärin hieman vajaa 90 000 miestä. 

Jopa niinkin jalkaväkivoittoisessa ar
meijassa kuin Suomen armeijassa 
taistelijoiden määrä oli yllättävän pieni. 
Esimerkkinä olkoon II Armeijakunt.a ke
väällä 1944Armeijakunnan kokonaisvah
vuus oli 59 000 miestä, mutta sen varsi
naisten taistelujoukkojen luvuksi arvioi
tiin ainoastaan 18 000 miestä. 

Toisen maailmansodan jälkeen kehi
tys on kulkenut samaan suuntaan. Esi
merkiksi Korean sodan aikaisessa ame
rikkalaisessa jalkaväkidivisioonassa oli 4 
800 moottoriajoneuvoa eli divisioonan 
sotureista 4 800 miestä oli kuljettajia. Se 
oli vajaa kolmannes koko vahvuudesta. 
Koko asevoimien puitteissa katsottuna 
tällainen divisioona luettiin silti suuri
piirteisesti jalkaväkiyhtymäksi, vaikka 
jalkaväki itse asiassa oli vähemmistönä 
omassakin aselajissaan. 1960-luvun lop
pupuolen saksalainen panssarijalkaväkip
rikaati pystyi enimmillään irrottamaan 
"vanhantyyliseen" jalkaväkitaisteluun 
väkeä sen verran kuin toisen maailman
sodan aikainen jalkaväkipataljoona. Pans
sariprikaatista ei sellaiseen toimintaan 
lähtenyt irti kuin korkeintaan 200 mies
tä. 

Edellä mainitut luvut ovat teoreettisia 
siinä mielessä, että niissä ei ole huomioi
tu tappioita. Todellisuudessa tilanne oli 
jalkaväen kannalta esitettyäkin huonom
pi,sillä tappiot kohdistuivat nimenomaan 
jalkaväkeen. Englantilainen jalka väki kärsi 
Normandian taisteluiden kolmen ensim
mäisen viikon aikana 60 prosentin tappi
ot. Muut aselajit pääsivät vähemmällä, 
sillä kokonaistappioista tuli 80 prosent
tia jalkaväen osalle. Kun Normandiaa seu
rannut takaa-ajovaihe ei oikein onnistu
nut liittoutuneiden kannalta, yksi syistä 
siihen oli puute jalkaväkitaistelijoista. 

Saksalaisten puolelta käyköön tyypilli
sestä esimerkistä Panssarikrenatööriryk
mentti 12:n - siis moottoroitua jalkavä
keä - vahvuusilmoitus helmikuun puo
lelta väliltä 1944. Rykmentin todellisen 
vahvuuden olisi pitänyt olla noin 3 000 
miestä, mutta huoltovahvuudekseen se 
ilmoitti kuitenkin vain 1 115 miestä. Sen 
sijaan rykmentin taisteluvahvuus oli ai
noastaan 305 miestä ja niin sanottu taiste
luhautavahvuus eli todellisuudessa tais
teluun käytettävissä olleiden taistelijoi-

den luku niin pieni kuin 112 miestä. 
Vaikutukset kokonaisuuteen olivat sak

salaisten kannalta suorastaan järkyttäviä. 
Niinpä itärintamalla lokakuussa 1943 tais
telleiden saksalaisjoukkojen kitjavahvuus 
oli 2 658 000 miestä. Jalkaväkeä tuosta 
luvusta oli kuitenkin vain 260 000 mies
tä. Itärintamalla koettiin siis sama, josta 
edellä on kerrottu Normandian ja Italian 
rintamilta: Lukumääräisesti toivottomal
la tavalla alakynnessä ollut jalkaväki pys
tyi yhä uudelleen estämään rintaman sor
tumisen. Mutta voiton toiveita heikom
malla ei noissa oloissa tietenkään voinut 
olla. 

Vastaavanlaisen kulutuksen osaksi jou
tui myös suomalainen jalkaväki. Vuosal
mella talvisodan lopulla taistelleen divisi
oonan taisteluvahvuus oli lopulta vain 
jokseenkin tarkasti tuhat miestä. Divisi
oonassa oli kolme pataljoonaa, joissa oli 
vähemmän kuin sata miestä. 

Eräänlaisena nyrkkisääntönä jatko
sodan jalkaväkitappioille voidaan pitää 
sitä, että jalkaväkirykmentit menettivät 
kertaalleen koko miehistönsä eli tappiot 
olivat rykmenttiä kohden kolmentuhan
nen miehen paikkeilla. Ääriesimerkkinä 
mainittakoon Panssaridivisioonaan kuu
lunut Jääkäriprikaati, jossa Talin taistelu
vaiheen jälkeen kesäkuussa 1944 oli enää 
kolmisensataa miestä jäljellä. 

Pieni tapahtuma Korean sodan ajoilta 
osoittakoon, että toisesta maailmanso
dasta tunnettu suuntaus ei ole ainakaan 
heikentynyt vuoden 1945 jälkeen. Kun 
Pohjois-Korean pääkaupunki Pjongjang 
oli vallattu syksyllä 1950, amerikkalais
ten ylipäällikkö, kenraali MacArthur saa-. 
pui katsomaan paikkoja. Lentokentällä 
oli vastassa kunniakomppania, joka oli 
ennättänyt osallistua taisteluihin kolmen 
kuukauden ajan. MacArthur käski niitä 
miehiä nostamaan kätensä ylös, jotka oli
vat olleet mukana alusta aikeen. Kahdes
tasadasta miehestä nosti kätensä viisi 
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rnkstii l'li 2, '5 prosenttia. Tarkemmin ky-
~ 11 acssa li l'lstiikin kolme oli toipilaita, 

fol ka ollv:ll fo 1,arantuncet haavoistaan. 
l\0111ppani;1 oli menettänyt siis kolmessa 
k 1111k1111dt·ssa vahvuudestaan 99 prosent-
11,1 

l\1IC'11 voima ja teho ovat sitten toisen 
maailmansodan ja Korean sodan vain li
sililntyneet. Yhä vähälukuisemmiksi käy
ndsiin jalkaväkitaistelijoihin kohdistuisi
vat siis nykypäivän sodassa aikaisempaa
kin ankarammat koettelemukset. 

Itsestäänselvä johtopäätös tästä havain
nosta pitäisi luonnollisesti olla se, että 
jalkaväkeen valittaisiin parhaat miehet. 
Vain henkisesti vireän, kestävässä fyysi
sessä kunnossa olevan ja hyvin motivoi
tuneen kansalaisen voi toivoa olevan sen 
paineen mittainen, jonka alaiseksi aikam
me jalkaväkitaistelija sodassa odotetta
vasti joutuisi. Mutta päätyykö kansakun
nan valio jalkaväkeen? 

Mitä teknisemmäksi sotaväen laitteet 
ovat käyneet, sitä enemmän armeija tar
vitsee spesialisteja. Jo ajoneuvon kuljet
tajaksi on valittava fiksu mies, jotta ei 
syntyisi turhia vahinkoja.Miehellä, jonka 
haltuun uskotaan viestivälineitä tai jonka 
tehtävänä on kaluston korjaus, täytyy olla 
jotain korvien välissä. Huonon lasku pään 
omaava ei kelpaa tykistöaselajien vähän
kään tärkeämpiin toimiin. Luetteloa voi 
helposti jatkaa melkein mielin määrin. 

Vaara on ilmeinen.Kun spesialistit ovat 
testein ja muin menetelmin korjanneet 
omansa, tulee jalkaväen vuoro. Lainaan 
Bundeswehrin kenraaliluutnantti Franz 
Uhle-Wettleriä: "Jäljelle jää vain pohja
sakka, armeijan käänteinen valio, type
rykset sanan kaksinkertaisessa mielessä. 
Tämä ei sulje pois sitä, etteikö näidenkin 
miesten joukosta löytyisi monta uskollis
ta soturia. Mutta nokkelaa henkeä ja kir
kasta päätä heidän joukostaan tuskin löy
tää, ja luonteeltaan heikkojen sotilaiden 
lukumäärä on korkea." 
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Siteeraan toistakin läntistä kenraalia. 
Kysymyksessä on amerikkalainen ken
raali Howze, joka kirjoitti kokemuksis
taan 8. Armeijan komentajana Koreassa: 
"Olen viimeinen, joka epäilee keskimää
räisen amerikkalaisen sotilaan yleistä suo
rituskykyä. Mutta 'keskimääräistä' ei löy
dy enää jalkaväkiryhmästä. Miksi? Koska 
alokkaista seulotaan yhä uudelleen ja 
uudelleen koulutetuimmat ja älykkäim
mät ja sijoitetaan heidät suuriksi paisu
neisiin_ huoltojoukkoihin ja teknisiin ase
lajeihin.Ja ketkä päätyvät esikuntakomp
panioihin ja erikoisjoukkoihin?Voitte olla 
varmoja: Miehet, jotka ovat parempia 
kuin keskimääräinen mies. Suoraan sa
nottuna: Liian monet niistä, jotka ovat 
keskitasoa heikompia, joutuvat joukkoi
hin, jotka taistelevat edessä. Myönnän 
mielelläni, että heidän joukossaan on 
edelleenkin rohkeita ja suorituskykyisiä 
miehiä. Mutta juuri heitä jarruttavat ne, 
jotka eivät pysty tai eivät halua olla muka
na. Se on yksinkertaisesti sietämätöntä." 

Esittämäni lainaukset ovat länsisaksa
laiselta ja amerikkalaiselta kenraalilta, 
eivät siis suomalaisilta kenraaleilta. Totta 
puhuen en ole kuullut suomalaisesta suus
ta mitään sen suuntaista, mistä saksalai
nen ja amerikkalainen puhuvat. Toivon, 
että se merkitsee sitä, että kyseinen on
gelma ei ole meillä ajankohtainen. Mutta 
käytän tarkoituksella sanaa ajankohtai
nen. Vaaran merkit ovat meilläkin näky
vissä, sillä emme ole erillinen saareke 
maailmassa, minne ajan tuulet eivät pu
haltaisi. Länsimaat elävät eräänlaista Roo
man valtakunnan myöhäiskautta eikä le
gioonalaistaistelijan malli ole nykyään 
erityisen muodikas. Palkkasoturiarmei
joiden ammattilaiset ja valkokankaan ram
bosankarit luovat vääriä mielikuvia ku
ten aikoinaan Rooman pretoriaanit ja gla
diaattorit valtakunnan muka säilyneestä 
sotilaallisesta kunnokkuudesta. 

Mutta annettakoon muiden mennä 

niitä teitä, joita he menevät Pääasia on, 
ttä itse pidämme pään kylmänä. Voi

mamme voisi olla juuri siinä, että meistä 
t i tule myöhäisen keisariajan roomalaisia 
alkka muista tulisikin. 

Tämä ei tarkoita sitä, että tahallisesti 
tyytyisimme esimerkiksi vanhentuneisiin 
iilineisiin tai sulkisimme silmämme pal

f olta hyödylliseltä, mitä ihmisaivot muu
alla kehittävät. Mutta se tarkoittaa jalka
väkimaailmankatsomuksen säilyttämistä. 

Mahdolliset sotavastustajamme kyke
nisivät aiheuttamaan maassamme arvaa
matonta tuhoa. Mutta voittamaan he ei
vät meitä pystyisi, jos heillä vain olisi 
vastassaan entisenlainen sitkeä ja kärsi-

myksiä kaihtamaton jalkaväkitaistelija. 
Joka toisin luulee, ei tiedä mitään toisen 
maailmansodan todellisista kokemuksis
ta, Joka toisin luulee, sivuuttaa suveree
nisti sen, mitä tapahtui Vietnamissa,Afga
nistanissa ja Tshetsheniassa. 

Oikeamme moderneja,kun muut vain 
luulevat olevansa moderneja. Olla tänään 
todella moderni sotilaallisen ajattelun 
alueella on samaa kuin tunnistaa sodan
käynnin ikiaikaiset lainomaisuudet. Jos 
niin teemme, ymmärrämme, että sotatai
don teho, tai rappio näkyvät siinä, minkä 
sijan se antaa aidolle taistelijalle. 

Ja aito taistelija parhaimmillaan on 
perinteinen jalkaväkimies. 

T-72 FIRE CONTROL SYSTEM UPGRADE 

GEC-MARCONI RADAR AND DEFENCE SYSTEMS 

@@:~ 0 Marconi MACMINERV OV 
Radar !llld Dafeooe Systems 
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HEIKKI TILANDER 

•• 
JALKAVAKI 
OSANA2000 
LUVUN ALUN 
MAAVOIMIA 

• 

Maavoimien kehittämisen perusteet täsmen
tyvät, kun puolustuksemme perusliniauksia 
arvioinut puolustusselvitys saa poliittisen 
vahvistuksen vuoden 1997 aikana. Tämä 
artikkeli esitteleekin ennakoivasti niitä 
aiatuksia, ioilla maavoimia - ia ialkaväkeä 
sen osana - nähdään kehitettävän ensi 
vuosisadan alkuvuosikymmenille. 

Prikaatikenraali Heikki Tilander 
palvelee apulaismaavoimapäällikkönä Pääesikunnassa. Hän on aikai
semmin palvellut mm. Maanpuolustuskorkeakoulun 1·atkotutkinto-osaston 
johtajana, Pääesikunnan operatiivisen osaston pää likkönä ja apulais
osastopäällikkönä, Helsingin Sotilaspiirin esikuntapäällikkönä, Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonan komentajana, valtakunnallisten 
maanpuolustuskurssien apulaisjohtajana, taktiikan opettajana Sota
korkeakoulussa, apulaissotilasasiamiehenä Tukholmassa, sotilas
tarkkailijana UNTSO:ssa sekä komppanian päällikkönä ja kouluttajana 
Uudenmaan Jääkäripataljoonassa. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa 
mm. maavoimien yhtymien kehittämisestä sekä maavoimien koulutus
järjestelmästä. 

• 28 

• Meneillään oleva laaja kansainvälinen 
turvallisuusrakenteiden muutos kosket
taa myös Suomen puolustusvoimien ke
hittämistä. Uudet konfliktimallit on otet
tava huomioon niin suomalaista puolus
t usta kuin puolustusvoimiemme kansain
välistä yhteistoimintakykyäkin kehitettä
essä. Kehittämistyön tavoitteena kuiten
kin säilyy laajamittaisen, tavanomaisin 
asein suoritettavan hyökkäyksen torjun
takyky . 

Maavoimat muodostavat puolustuk
semme rungon ja keskeisimmän osan 
uskottavaa puolustuskykyämme. Aselaji
en eriytyneisyys ja itsenäisyys ovat vähe
nemässä ja ne muodostavat maavoimien 
sisällä yhä enemmän lomittain menevän 
ja toisiaan tukevan kokonaisuuden.Jalka
väen asema kuitenkin säilyy alueemme 

laajuuden ja maastomme vuoksi keskei
senä. Jalkaväkijohtajilla o,n aluevastuu ja 
vastuu taistelulle asetetun tavoitteen saa
vuttamisesta.Yleis-ja paikallisjoukkojem
me pääosa on jalkaväkeä. Jalkaväkeä 
tarvitaankin kaikissa maavoimille annet
tavissa tehtävissä myös tulevaisuudessa 
ja samalla on ilmeistä, että jalkaväen teh
tävät monipuolistuvat. 

Sotatekninen kehitys muovaa taiste
lun kuvaa, vaikka sodankäynnin yleisiä 
periaatteita voidaankin pitää pysyvinä. 
Maavoimiemme kehittämistarve perus
tuukin pitkälti sota tekniseen kehitykseen. 
Kehittämislinjausten keskeisimpinä teki
jöinä on nähty 

- taistelutilan hallintakyvyn kehitty
minen integroimalla tiedustelu-, tiedon
siirto- ja johtamisjärjestelmät 

• Myös jalkaväen toimintaedellytykset paranevat ilmapuolustuksen suur
hankintojen myötä. Hornet -hävittäjät ovat nykyaikaisia pitkälle ensi vuositu
hannelle. (SA-kuva) 
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- maavoimien suojaamista palveleva 
ilmapuolustuksen suorituskyvyn kasvu 
hävittäjä- ja ilmatorjuntajärjestelmien 
uusimisen myötä 

- asevaikutuksen ulottuvuuden para
neminen kauaskantoisten asejärjestelmi
en määrän kasvaessa 

- tulen tehon paraneminen 
- joukkojen ja asejärjestelmien liikku-

vuuden paraneminen muun muassa in
tegroimalla helikopterit maavoimiin 

- suojan paraneminen 
- elektronisen sodankäyntikyvyn pa-

raneminen 
- huoltojärjestelmän kehittyminen 

sekä 
- suorituskyvyn kehittäminen tehos

tamalla koulutusta muun muassa simu
laattorien ja tietokoneohjattujen koulu
tuslaitteiden avulla. 

Ilmapuolustuksemme suurhankinta -
Hornet -hävittäjät - sitoo pääosan puo
lustusvoimien hankin tavaroista ensi vuo
situhannen alkuun asti. Tämän jälkeen 
materiaalihankinnat on jälleen tarkoitus 
suunnata maavoimiin. Vasta tuolloin on 
myös mahdollisuus kertausharjoitusten 
määrän palauttamiseen aiemmalle tasol
leen. Ensi vuosikymmenen alku on tär
keä myös jalkaväen kehittämisen kannal
ta. Nyt eletään siihen valmistautumisen 
aikaa. 

Vaatjmµ~sj_a ialkaväen 
keh1ttam1selle 

Jalkaväen merkitys alueellisessa puolus
tuksessamme säilyy. Yleisjoukkojemme 
rungon ja paikallispuolustukseen tarkoi
tettujen joukkojen pääosan muodostava 
jalkaväki on keskeinen osa ennaltaehkäi
sykykyä,jota puolustuskyvyn uskottavuus 
edellyttää.Tarvitsemme ensi vuosituhan
nellakin jalkaväki- ja jääkäripataljoonia 
sekä erillis- ja torjuntayksiköitä.Tieduste
lun ja tiedusteluyksiköiden merkitys huo-
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• Taistelu asutuskeskuksissa edellyt
tää pikkupiirteistä koulutusta ja 
erityisolosuhteisiin soveltuvaa väli
neistöä. (SA-kuva) 

mispäivän taistelukentällä on entistä suu
rempi. Jalkaväki säilyy tiedusteluyksiköi
den runkona, mutta muiden aselajien 
osuus tiedustelun kokonaisuudessa kas
vaa. 

Muuttuvan tilanteen edellyttämä uu
denlainen ajattelu ja uusien mahdolli
suuksien luominen on jo aloitettu. Kan
sainvälisiinkin tehtäviin tarvittaessa so
veltuvien valmiusjoukkojen luominen, 
erikoisjääkäreiden koulutuksen aloittami
nen sekä helikopteritoiminnan integroi
minen maavoimiin ovat ensimmäisiä as
keleita rakennettaessa ensi vuosituhan
nen alkuvuosien jalkaväkeä. Helikopteri
en käyttö edellyttää oloihimme sopivan 
doktriinin luomista ja se koskettaa ennen 

kaikkea jalkaväkeä. 
Kansainvälinen yhteistoiminta ja sen 

tuomat erilaiset toimintaolot asettavat 
uusia vaatimuksia koulutuksensa aloitta
neille suomalaisille valmiusjoukoille, jot
ka ovat tehtäviensä luonteen vuoksi pää
osin jalkaväkeä. Tämä kehitystyö ja osal
listuminen kansainväliseen kriisinhallin
taan tuovat arvokasta kokemusta myös 
kansalliseen puolustukseemme. 

Sodan ja taistelun kuva muuttuu. Tais
telukentän sirpaloituminen ja taistelu tem
pon jatkuva kasvu yhdistettynä ympäri
vuorokautiseen toimintaan vaativat jal
kaväeltä, mutta ennen kaikkea johtajilta 
entistä enemmän. Asutuskeskuksista on 
tullut sodankäynnin avainalueita perin
teisen metsämaaston lisäksi. 

Jalkaväki on aselaji, jonka sotilaat yhä 
kohtaavat vihollisen lähietäisyydellä, jopa 
kasvokkain. Tämä edellyttää henkistä ja 
fyysistä lujuutta sekä korkeaa koulutusta
soa. Lisäksi jalkaväkijoukkojen on pystyt
tävä taistelemaan tulevaisuudessa erit
täin tulivoimaista, runsaalla panssari- ja 
helikopterikalustolla varustettua maahan
tunkeutujaa vastaan. Tämän taistelunku
van on näyttävä taistelutekniikassa ja sen 
koulutuksessa. Rynnäkön kaikkivoipai
nen käyttö ei siihen sovi. 

Kyky toimia pimeällä on tullut yhä 
tärkeämmäksi. Pimeyttä on suomalaises
sa taktiikassa totuttu pitämään jalkaväen 
liittolaisena. Pimeätoimintavälineistön 
kehitys on kuitenkin voimakkaasti muut
tanut tilannetta eikä yksinomaan eduk
semme. Pitkä pimeä vuodenaikamme 
edellyttää, että jalkaväen on kyettävä toi
mimaan tehokkaasti pimeällä. Sen vuok
si pimeätoimintakyvyn parantaminen on 
oltava eräs koulutuksen ja materiaalisen 
kehittämisen painopistealue. 

Järjestelmäkehitys pienentää joukko
jen vahvuuksia,jolloin suhteellinen mies
tiheys taistelukentällä pienenee. Tästä 
aiheutuu väistämättä lisää tehokkuusvaa-

timuksia yksittäisen miehen tasolle asti. 
Toisaalta tekninen kehitys muuttaa 

sodan kuvaa paradoksaalisella tavalla. 
Suurvaltojen taisteluopeissa korostetaan 
elektromagneettisen spektrin ja ilman 
herruuden hankkimisen merkitystä en
nen muiden sotatoimien aloittamista. 
Taistelujen ratkaisemiseen tarvittava jal
kaväki (tiedustelu- ja erikoisjoukkoja lu
kuunottamatta) saa odottaa, kunnes nämä 
edellytykset on luotu. 

Edellä esitetty analogia toimi esimer
kiksi Persianlahden sodassa. Suomalaista 
jalkaväkeä kehitettäessä joudutaan kui
tenkin muistamaan, ettei aavikkosodan 
kokemuksia tule sellaisenaan soveltaa 
meidän erilaisiin oloihimme, joissa jalka
väen merkitys taistelujen ratkaisijana 
korostuu. 

Jalkaväkijoukkoja ja niiden suoritus
kykyä tuleekin arvioida totutuilla perus
teilla. Aineettomien tekijöiden - koulu
tustason, taistelutahdon, kurin ja järjes
tyksen - lisäksi joukkojen suorituskyky 
muodostuu edelleen tulivoimasta, suo
jasta ja liikkuvuudesta, johtamisjärjestel
män suorituskyvystä, mahdollisuuksista 
toimia erikoisolosuhteissa sekä käytettä
vissä olevan materiaalin laadusta ja mää
rästä. 

Koulutuksen,maanpuolustustahdon ja 
sitä kautta muodostuvan taistelutahdon 
merkitystä ei voida korostaa liikaa.Yksit
täisen taistelijan henkinen ja fyysinen 
kunto on edellytys menestykselliselle 
toiminnalle mekanisoidullakin taistelu
kentällä. 

Koulutusedellytykset paranevat simu
laattoritekniikan mahdollistaessa aiem
paa todenmukaisempien ja motivoivarrr-• 
pien harjoitusten järjestämisen.Simulaat
torikalustoa on käytössä ensi vuosikym
menellä kaikilla jalkaväkijoukoillamme. 

Simulaattorit tehostavat koulutusta, 
mutta eivät kuitenkaan sitä yksin ratkai
se. Jalkaväkitaistelijan tarvitsema sitke-
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ys, peräänantamattomuus ja kyky selviy
tyä vaikeissa oloissa juurrutetaan vain 
monipuolisissa maastoharjoituksissa ja 
taisteluammunnoissa.Jalkaväen mekani
sointi ei vähennä fyysisen kunnon merki
tystä, sillä taistelujen aiheuttama rasitus 
edellyttää hyvää peruskestävyyttä, lihas
kuntoa ja kykyä toistuviin nopeisiin suo
rituksiin. Asevelvollistemme fyysisestä 
kunnosta huolehtimisen tulee olla lähi
vuosien keskeisiä huolenaiheitamme. 

Koko maan kattavan paikallispuolus
tuksen tehokkaimman osan muodosta
vat sissitoimintaan tarkoitetut yksiköt. 
Niiden toiminta aiheuttaa vastustajalle 
tappiota ja viiveitä sekä luo epävarmuut
ta sitoen samalla sen joukkoja.Yleisjouk
kojemme määrän vähentyessä paikallis
joukkojen merkitys painopistesuuntien 
ulkopuolella kasvaa. Mutta myös omassa 
selustassamme tärkeitä kohteita suojaa
vien paikallisjoukkojen merkitys on kas
vanut taistelukentän laajentuessa. Ne 
kohtaavat vihollisen parhaiten koulutet
tuja erikoisjoukkoja eikä siihen tehtävään 
huonosti varustettu ikämies pysty. Pai
kallisjoukkojen riittävä ajanmukainen 
kehittäminen onkin keskeinen voimava
raongelmamme. 

Jalkaväkeä tulee kehittää maavoimien 
erottamattomana osana yhdessä muiden 
aselajien kanssa. Näin jalkaväen toimin
ta- ja taisteluedellytykset voidaan saavut
taa. 

Jalkaväkijoukkojen kokonaisuutta ke
hitettäessä tulee tarkastella yhteistoimin
taedellytyksiä ja -mahdollisuuksia. Lisäk
si tulee ennakkoluulottomasti tutkia myös 
uusia mahdollisuuksia. Peruskysymyksiä 
ovat 

- pääsevätkö jalkaväkijoukkomme ha
jautettuna lähitaisteluetäisyyksille varmas
ti ja riittävän nopeasti 

- kykenevätkö jalkaväkijoukkomme 
muuttamaan painopisteensä ja keskittä
mään voimansa riittävän nopeasti 
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• Simulaattorit parantavat koulutus
edellytyksiä kaikilla tasoilla. Yksittäi
sen taistelijan simulaattorit lisäävät 
koulutuksen tilanteenmukaisuutta 
merkittävästi. (SA-kuva) 

- kykeneekö jalkaväkemme säilyttä
mään taistelukykynsä 

- onko jalkaväkemme taistelukyky riit
tävän itsenäinen 

- miten laajentuva taistelualue valvotaan 
- onko sissitoiminnalle kehitettävä 

uusi, tehokkaampi doktriini sekä 
- miten selustan tärkeät kohteet puo

lustetaan. 

Jalka.väkii9ukkoien 
materiaalinen kehittaminen 

Kaikkien taistelijoiden varustaminen au
tomaattiaseilla on lisännyt jalkaväen tuli
voimaa. Käsiaseiden kehittämisen tavoit
teena on ollut lisätä tärkeimpien jalkavä
kijoukkojemme tulen tehoa ja ulottuvuut
ta. Tarkkuus- ja konekiväärien uusiminen 
mahdollistaa taistelun nykyistä kauem
paa ja erilaisia maaleja vastaan. 

Tykistön pitenevät ampumaetäisyydet 
ja tulen tehon kasvu parantavat jalkaväen 
tukemismahdollisuuksia. Jalkaväen tär
kein tulituki muodostuu kranaatinheitti
mistöstä, jonka tulivoimaa, tarkkuutta ja 
liikkuvuutta kehitetään muun muassa 
erikoisampumatarvikkein, paikantamis
laittein ja ajoneuvoratkaisuin. Jalkaväen 
käyttöön tarkoitetuilla lähitulitukiasejär
jestelmillä kyetään järjestämään nykyistä 
tehokkaammin tulituki komppania- ja 
joukkuetasolla. 

Eri torjunta-alueiden panssarintorjun
tajärjestelmien uusiminen parantaa jalka
väen erään päätehtävän - panssarintor
junnan - toteutusedellytyksiä. Koko val
takunnan alueen kattava panssarintorjun
ta täydentyy suorituskykyisillä sekä ny-

• Kaikki 
jalkavökitaistelijat 
on varustettu 
rynnäkkökiväärillä. 
Uusimmassa koti
maisessa mallissa 
on vakiovarusteena 
kivääri kranaatin 
ammunta järjestelmä 
·,a etutuki. Ase on 
isäksi varustettu 
pimeätähtä imen 
kiinnittimillä. (SA
kuva} 

kyistä laaja-alaisemmin ja monipuolisem
min käytettävillä panssarintorjuntajär
jestelmillä, joiden käyttäjiä ovat muutkin 
aselajit. 

• Eri kali iperiset kranaatinheittimet 
säilyvät jalkaväen keskeisenä tulituki
järjestelmänä. (SA-kuva) 
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• Panssarin
torjunta

järjestelmät 
jaetaan lähi-, 

keski- ja 
kauko

järjestelmiin . 
Kuvassa on 

joukkojemme 
käytössä 

oleva lähi
torjuntaan 
tarkoitettu 

raskas 
kertasi n ko. 

(SA-kuva) 

Jalkaväkijoukkojen suojaa ja liikkuvuut
ta tulee tarkastella yhdessä, koska ne 
tukevat toisiaan ainakin välillisesti. Ajo
neuvo- ja panssarivaunuratkaisuissa mo
lemmat ominaisuudet yhdistyvät ainakin 
tärkeimpien yhtymiemme osalta. 

Taistelijoiden ballistisen suojavarustuk
sen kehittäminen lisää suojaa yksilötasol
la. Nykyistä liikkuvampien johtamispaik
kojen ja ryhmäaseiden sirpalesuojauk
sen sekä valelaitteiden kehittäminen li
säävät osaltaan taistelunkestävyyttä. 

Pohjoinen sijaintimme vaatii toiminta
kelpoisia lumiajoneuvoja -ainakin osalle 
joukoistamme. Vaikka ajoneuvot ovat 
monipuolistuneet, joukkomme on edel
leen koulutettava siirtymään sekä jalan 
että suksin. Taistelukykymme perustuu 
edelleenkin omien erikoisolosuhteidem
me hyväksikäyttöön. 

Taistelun luonne edellyttää pimeätoi
mintakyvyn parantamista kaikilla organi
saatio- ja järjestelmätasoilla.Johtamiseen 
ja paikantamiseen tarvittavien järjestel
mien kehittäminen puolestaan nopeut
taa joukkojemme toimintaa. 
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Lopuksi 

Paikallispuolustukseen tarkoitettujen 
joukkojen suorituskyvyn lisääminen jou
dutaan toteuttamaan yleisjoukoilta vapau
tuvalla materiaalilla. Ongelmina säilyvät 
johtamismahdollisuudet ja kyky taistella 
nykyistä pidemmille ampumaetäisyyksil
le. 

Johtajien koulutukselle asetettavat vaa
timukset kasvavat jatkuvasti. Harjoitte
luun ja harjaantumiseen tarvitaan apuvä
lineeksi johtamissimulaattoreita, joilla 
johtajien ja esikuntien suorituskykyä voi
daan lisätä ja suurten harjoitusten puu
tetta korvata. 

Uusiutuva jalkaväki edellyttää myös 
ajattelun muutosta. Kivääritaistelun si
jasta jalkaväen koulutuksessa tulee pai
nottaa yhä enemmän panssarin torjunnan 
merkitystä sekä yksilö- että järjestelmäta
solla. Vaativiin taistelutehtäviin tarkoitet
tujen erikoisyksiköiden merkitys kasvaa. 
Jalkaväen rooli eri aselajien ja järjestelmi
en toiminnan koordinoijana korostuu, 
onhan pääosa yleisjohtajistamme koulu
tettu jalkaväessä. Jalkaväki säilyy pääase-

• Jalkaväen käytössä olevat lumiajoneuvot ov<;1t osin_ suomalaisvalmisteisia . 
Puolijoukkue siirtyy hiihtohinauksessa suomalmsen Sisun telakuorma-auton 
vetämänä. (SA-kuva) 

• Pimeätoimintavälineet mahdollista
vat tehok~aan ympärivuorokautisen 
toiminnan. Kuvassa on TOW -

. panssarintorjuntaohjusjärjestelmän 
lämpötähtäin. (SA-kuva) 

lajina, jota muut aselajit tukevat jalkavä
kijohtajan tekemien päätösten mukaises
ti. 

Materiaalihankinnat eivät yksin ratkai
se tarvetta nopeuttaa johtamistoimintaa. 
Johtamisprosessiamme ja -kykyämme tu
lee kehittää rinnan lisääntyvien mahdol
lisuuksien kanssa kaikilla tasoilla. 

Kehittämistyössä on kuitenkin muis
tettava, että jalkaväen ja koko puolustus:. 
voimien toiminnan kannalta tärkein on 
yksittäinen sotilas, jonka taistelutahdon 
varaan koko toimintamme perustuu. 

Suomalaista taktiikkaa on kehitetty 
omintakeisesti yleiseen asevelvollisuu
teen pohjautuvaan puolustusratkaisuum-
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• Puolustuksemme suunnittelun keskeisin lähtökohta 
perustuu edelleenkin suomalaisen johtajan ja yksittäi
sen sotilaan taistelutahtoon . (SA-kuva) 

me sopivaksi. Tämän perusteet ovat kes
täviä myös tulevaisuudessa. Tekninen 
kehitys suo uusia mahdollisuuksia, jotka 
tulee sovittaa nimenomaan suomalaisiin 
erityispiirteisiin.Voidaankin arvioida että, 
vaikka jalkaväkemme perusolemus säi
lyy, niin siitä kehittyy yhä teknisempi ja 
monipuolisempi aselaji. Teknisen kehit-
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tämisen ohella on kuitenkin jatkuvasti 
parannettava suomalaiseen maastoon 
soveltuvaa taktiikkaa ja taistelutekniik
kaa. Pohjoisten olojemme hallitseminen 
sekä taisteluamme ja aseistustamme suo
sivan maaston taitava hyväksikäyttö ovat 
tulevaisuudessakin suurin voimamme. 

PREDATOR STANDS OUT 
No other Short-Range Assault Weapon in development 
or in the field meets the U.S. Marines' requirement for 
lethallty, accuracy, weight, range, and the ability to flre 
from an enclosure. 
At <20 pounds, Predator will give the Marines a deployable 
weapon for killing advanced tank threats with Reactive 
Annor at ranges from 17 to 600 meters. 
Modular design provides for future payloads that can be 
used against bunkers, concrete structures and light armor. 
Proven in DEMIVAL, Predator entered Engineering and 
Manufacturing Development in June 1994. This phase 
includes Operational Testing and man-rating. 
For infonnation contact: Lockheed Martin Aeronutrooic. 
Rancho Santa Margarita, California, U.S.A. (714) 459-3700, 
FAX (714) 459-3299 

LOCKHliliD MARTI#* 



"Herra T~!vi" v~! ~!la vaarallinen vastustaja, 
mutta myos hyva l11ttolainen. (SA-kuva) 

HEIKKI VÄLIVEHMAS 
TIMO VEHVILÄINEN 

TAISTELU ''HERRA 
TALVEA'' VASTAAN 

Talvikoulutus on osa suomalaisen sotilaan perus
koulutusta. Se ei sinällään ole erikoiskoulutusta, 
sillä toiminta talviolosuhteissa opetetaan jokaiselle 
varusmiehelle kaikissa joukko-osastoissamme. 
Samaa periaatetta nouaatetaan myös mm. Ruotsis
sa ja Norjassa. Lämpimimmissä maissa talvi
koulutus luetaan erikoiskoulutukseksi, ·,ota varten 
järjestetään erillisiä harjoituksia kylmil ä alueilla. 

• Talviolosuhteet vaihtelevat Suomessa
kin suuresti etelän lyhyestä talvesta poh
joisen 7 -8 kuukauden lumiseen aikaan. 
Talvi on suomalaisen sotilaan liittolainen, 
jonka vaikutukset toimintaan ovat kään
nettävissä omaksi eduksi. 

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan ko
kemuksia, joita kirjoittajat saivat osallis
tuessaan Norjan Puolustusvoimien jär· 
jestämille kursseille talvikaudella 1995-
1996. 

Majuri Heikki Välivehmas palvelee osastoesiupseerina Pääesikunnan 
jalkaväkiosastolla vastuualueenaan mm. jalkaväen erikoisjoukko- ja 
tiedustelutoimiala. Majuri Välivehmas osallistui 1995 syksyllä Norjassa 
järjestetylle kaksiviikkoiselle NATOn "Commander's Winter Warfare 
Course'lle". Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on palvellut koulutus- ja 
päällikkötehtävissä Panssariprikaatissa. 

Kapteeni Timo Vehviläinen palvelee kadettien koulutustaidon ja jalkaväki
opin opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on aikaisemmin 
palvellut Jääkäriprikaatissa erilaisissa kouluttajatehtävissä ja yksikön 
päällikkönä. Kapteeni Vehviläinen osallistui 1996 alkuvuodesta 
'järjestetylle noin kuukauden mittaiselle NATOn talvisodankäynnin kurssil
e (Allieå Officers Winter Warfare -course), jonka tavoitteena oli koulut
taa johtajia pohjoisen erikoisolosuhteisiin. 
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Olosuhteet 

Ilmastolliset erot pohjoismaiden välillä 
talviolosuhteissa eivät ole kovinkaan suu
ret. Etäisyys rannikolta sisämaahan on 
Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa samaa 
luokkaa. Talvella lämpötilaerot ja lumen 
määrä vaihtelevat kuitenkin suuresti riip
puen siitä, toimitaanko sisämaassa vai 
rannikolla.Talvikuukausina lämpötila saat
taa pohjoisessa sisämaassa laskea jopa -
40 asteeseen, mutta kylmimpinäkin kuu
kausina se pysyttelee -30 asteen paikkeil
la. Samanaikaisesti rannikkoalueen läm
pötila saattaa olla vain muutamia asteita 
nollan alapuolella. Tasainen kylmyys ei 
yleensä ole joukolle vaarallinen, mutta 
lämpötilan nopea muuttuminen tuo tal
visille operaatioille todellisia haasteita. 
Lämpötila voi muutamassa tunnissa nous
ta tulipalopakkaslukemista nollaan tai 
päinvastoin. Kun sumu ja märkä lumi 
lisäävät pakkasen vaikutusta, joukon toi
mintakyky voi muuttua hyvinkin nopeas
ti. Suurimmat ongelmat kohdataan, kun 
kosteassa ilmassa kastuneet varusteet ja 
samalla koko joukko jäykistyy ilman kyl
metessä. 

Maan jäätymisen ajankohta vaikuttaa 
talvisiin operaatioihin. Jos lumi ehtii sa
taa maahan ennen pitkää pakkaskautta ja 
kunnon routakerroksen muodostumista, 
pohjoisen laajat suoalueet pysyvät osit-

o tain sulina ja vaikeuttavat liikkumista myös 
J1 kylmimpään talviaikaan. 
~ 
·c Pohjoismaiden pohjoisimmissa osissa 
1 kaikkein kylmimpään aikaan ajoittuva 
"] lyhyt valoisa tuo talvikoulutuksellemme 
] yhden vaikeusasteen lisää. Napapiirin 
.2.. pohjoispuolella toimittaessa pimeys an
J1 taa lisäsuojaa, joten pimeydestä on kyet
~ 
~ tävä tekemään liittolainen kylmyyden 
.Q ohella. 
C 
Q) 

:o 
> 
0 

--" c -. 
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Talvisodankäynnin kursseista 

Norjalaisten järjestämille kursseille osal
listui edustajia lähes kaikista NATO-mais
ta sekä useista PfP-sopimuksen allekir
joittajavaltioista. Molemmilla kursseilla 
osallistujien kokemus talviolosuhteista 
vaihteli merkittävästi. Osa kurssilaisista 
ei ollut hiihtänyt koskaan aikaisemmin 
toisten palvellessa jatkuvasti talvisissa 
olosuhteissa. 

Viisi viikkoa kestäneenAllied Officers 
Winter.Warfare-kurssin tarkoituksena oli 
kouluttaa talvisodankäyntiin kykeneviä 
joukkue- ja komppaniatason johtajia 
pohjoisen erikoisolosuhteisiin. Kurssille 
osallistui noin 60 upseeria ja aliupseeria. 
Kurssin ajaksi oppilaat jaettiin viiteen 
koulutusryhmään ja kunkin ryhmän kou
luttajana toimi norjalainen kapteeni tai 
luutnantti. Kaikki pienryhmätoiminta ja 
maastoharjoitukset vietiin läpi näissä ryh
missä. 

Kurssin ohjelma muodostui pääasias
sa lyhyistä muutaman tunnin - päivän 
harjoituksista. Painopiste harjoituksissa 
oli käytännön toiminnassa. Näin luen
noilla ja oppitunneilla ei istuttu kurssin 
aikana muutamaa harvaa kertaa lukuun
ottamatta. 

Ensimmäiset harjoitukset olivat tutus
tumista norjalaiseen varustukseen ja sen 
käyttöön. Kurssiohjelma sisälsi viisi pää
harjoitusta, jotka kestivät kolmesta kuu
teen vuorokauteen. Kullekin harjoituk
selle oli annettu sen pääopetustarkoituk
sen mukainen nimi, kuten Exercise Rab
bit, White Mountain tai Light Foot. 

Exercise Rabbit opetti ruuan hankin
taa ja valmistamista luonnonmuonasta 
sekä selviytymistä tilapäismajoitteilla 
puustoalueella. White Mountain -harjoi
tuksessa puolestaan opetettiin joukon liik
kumista puuttomalla tunturialueella.Har
joituksessa opeteltiin hengissäselviämis
tä erilaisissa tilanteissa ja yöpymistä lu-

meen rakennettavissa majoitteissa kuten 
lumiluolassa ja iglussa. 

Muissa harjoituksissa koulutettiin mm. 
1iedustelupartion toimintaa, liikkumista 
,·rilaisissa olosuhteissa ja selviämistä poh
joisen erikoisolosuhteissa. Kurssi päättyi 
vajaan viikon mittaiseen sovellettuun 
harjoitukseen, jossa kurssilaiset toimivat 
t·rilaisissa johtajatehtävissä. 

Viimeisen harjoituksen opetustavoit
teena oli ryhmän ja joukkueen siirtymi
nen vaikeassa maastossa, tähystyspaikan 
perustaminen ja toiminta siellä sekä ryh
män ja joukkueen väijytys. Kurssin päät
tymistä edeltävänä päivänä oli 30 km:n 
ampumahiihtokilpailu, joka hiihdettiin 
taisteluvarustuksessa. 

Norjalaiset korostivat kouluttajan an
tamaa esimerkkiä. Kouluttajana toimivan 
tuli pukeutua samaan varustukseen kou
lutettavien kanssa ja kantaa taisteluhar
joituksessa asetta, taisteluvyötä ja rep
pua.Vaikka kouluttaja ei toimisikaan jou
kon toimivana johtajana, yhtenäisen va
rustuksen katsottiin lisäävän joukon mo
tivaatiota merkittävästi. 

Kouluttajan vastuuta alaisista koros
tettiin.Alaisten oikeasta pukeutumisesta 
ja varustuksesta pidettiin erityistä huol
ta. Johtajan tulee antaa selkeät ohjeet 
siitä, mitä päähinettä, paitaa tms. varus
tetta kulloinkin käytetään. Koska ohjei
den noudattamisen katsottiin vaikutta
van merkittävästi joukon toimintakykyyn, 
niitä annettiin joskus jopa liioitellun pik
kutarkasti. 

Commanders Winter Warfare -kurssil
le osallistui yhteensä 30 oppilasta kaikki
aan 18 eri maasta. Aikaisemmin NATOn 
komentajatason henkilöstölle tarkoitetun 
kurssin päämääränä oli totuttaa kurssilai
set operaatioiden ja huollon järjestelyi
hin sekä joukkojen toimintaan talviolo
suhteissa. 

Kaksi viikkoa kestänyt kurssi jakaan
tui toiminnallisesti kolmeen vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa komentajatason 
henkilöstö (suomalaisittaip. SA-komppani
an päälliköitä ja pataljoonan komentajia) 
perehdytettiin talvitaisteluvälineisiin,nii
den suorituskykyyn ja rajoituksiin. Ope
tus sisälsi asiakokonaisuuksia suksien 
voitelusta lumiajoneuvojen liikkuvuus
esittelyyn ja erilaisten aseöljyjen käytet
tävyydestä kylmissä olosuhteissa ammun
toihin lähes kaikilla norjalaisten käytössä 

AIHE TUNTIA 

Järjestelyt 22 

Majoittuminen 79 

Lumivyöryt 5 
Viestitoiminta 2 

Pioneeri oppi 6 
Jalkaväkioppi 34 
Hiihtäminen ja 
lumikenkien käyttö 44 
Suunnistuskoulutus 3 
Selviytymis- ja 
lääkintäkoulutus 6 
Kuljetuksien järjestäminen 5 
Ase- ja ampumakoulutus 11 
Kenttä harjoitukset 118 

YHTEENSÄ 335 

Allied Officers Winter Warfare -
kurssin ohjelma 
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olevilla jalkaväen aseilla. 
Toisessa vaiheessa opiskelijaupseerit 

"totutettiin" toimintaan kylmissä olosuh
teissa. Vaihe sisälsi kaksi maastossa vie
tettyä yötä, joista ensimmäisenä saatiin 
pehmeä lasku talveen kamiinalämmittei
sessä parakkimajoituksessa.Toinen maas
toyö vietettiin paikallisen tunturialueen 
eteläosassa, jossa yövyttiin lämmittämät
tömässä teltassa. 

Kolmannessa vaiheessa keskityttiin 
operaatioiden toteuttamiseen ja huollon 
järjestelyihin arktisissa olosuhteissa. Pa
taljoonakehyksessä toteutetussa kartta
harjoituksessa tarkastelun painopiste oli 
pataljoonan etenemisreitin valinnassa 
lumivyöryvaarallisella alueella ja lumiajo
neuvojen tarkoituksenmukaisessa käytös-

AIHE TUNTIA 

Järjestelyt 22 
Johtamistaito 12 
Sotahistoria 2 
Talvitaistelutekniikat 19 
Lääkintäkoulutus 4 
Operaatioiden suunnittelu 4 
Oppilaiden esitykset 
talvikokemuksista 4 
Kilpailu 3 

YHTEENSÄ 70 

Commanders Winter Warfare -
kurssin ohjelma 
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sä pataljoonan eri järjestelmien kuljetta
miseksi etenemisreitillä. 

Vaikka opetus oli suunnattu komenta
jatehtävissä palveleville, eri yhteyksissä 
korostettiin jatkuvasti johtajan valvon
nan ja huolenpidon merkitystä joukos
taan viimeistä miestä myöten. Kaikissa 
vaiheissa pohdittiin "case-tarkasteluina" 
johtamisen erityispiirteitä sekä manage
ment- että leadership -alueilla. 

Molemmat kurssit osoittivat sotilaiden 
eri puc>lella maailmaa tuntevan syvää 
kunnioitusta "herra Talvea" kohtaan. Tal
ven vaikutukset operaatioiden suunnit
teluun ja toteuttamiseen, huollon järjes
telyihin sekä johtamiseen olivatkin tar
kastelujen keskeisiä kohteita.Yksittäisen 
taistelijan toimintakyvyn säilyttäminen on 
koko talvitaistelun perustekijä. Taisteli
jan varusteiden käyttöä ja kehittämistä 
painotettiin niinikään molemmilla kurs
seilla tärkeinä aihekokonaisuuksina. 

Suomalaisten ja lähimpien pohjoismai
den talvitaidot olivat lähtökohdista joh
tuen kansainvälisen tarkastelun kestäviä. 
Kurssien opetussisältö ei tuonut sinäl
lään mitään uutta, mutta kokemuksien 
vaihto ja erot toiminnan yksityiskohdissa 
olivat parasta antia kummallakin kurssil
la. 

Norja kehittää uusia varusteita 

Norja uusii yksittäisen taistelijan varus
teitakovalla vauhdilla.Käynnistetyn "Tais
telija 2000" -ohjelman aikana uudistetaan 
tai hankitaan noin 40 erilaista varusesi
nettä, joiden joukossa on mm. kypärä, 
taisteluvyö, taistelijan yleistyökalu, suo
jaliivit ja pääosa vaatetuksesta. Vuosille 
1996-2000 ajoittuvan varusteprojektin 
budjetti on noin puoli miljardia Nprjan 
kruunua. Uudet varusteet on tarkoitus 
jakaa kaikille palveluksessa oleville va
rusmiehille ja henkilökunnalle tehtäväs
tä riippuen. Liikekannallepanossa perus-

tettaville joukoille uusista varusteista jae
taan suojaliivi, kypärä, suojaviitta ja osa 
vaatetuksesta. 

Jalkaväen joukkojen liikkuvuuden pa
rantamiseen liittyvä projekti on niinikään 
käynnissä.Marraskuussa 1995 ensimmäi
nen moottoroitu jalkaväkipataljoona oli 
varustettu uusin ajoneuvoin. Telakuor
ma-autojen uusimisen lisäksi norjalaiset 
ovat hankkineet moottorikelkkoja ja 
maastomoottoripyöriä.Jalkaväkipataljoo
nat tullaan varustamaan 52 moottorikel
kalla. Kaikki kelkat ja kesällä myös moot
toripyörät tullaan varustamaan GPS -lait
teilla, joilla olinpaikka voidaan paikantaa 
viiden metrin tarkkuudella. 

Norjalaiset käyttävät erilaisia "joukko
lämmittelytiloja", joita tarvitaan joukon 
lepuuttamisen aikana toimittaessa puut
tomalla alueella. Viitisenkymmentäkin 
miestä vetävän teltan pystytys yksittäi-

sen miehen varusteisiin kuuluvista moni
käyttöisistä telttakankaaq (1,5 m X 1,5 
m) paloista onnistui 15 minuutissa. Sa
moista kangaspaloista rakennettiin tais
telijaparin, puoliryhmän ja ryhmän ma
joituslaitteet. 

Norjalaiset olivat varovaisia kaminoi
den käytön suhteen niiden aiheuttaman 
lämpösäteilyn takia. Teltat lämmitettiin 
tarvittaessa pienillä ruuan valmistukseen 
tarkoitetuilla priimuskeittimillä. Lämmi
tyksen puute kompensoitiin lämpimillä 
kaksivuorisilla makuupusseilla. 

Norjalaiset jalkaväkiyksiköt käyttävät 
lumikenkiä liikkuessaan jalkautuneina. 
Tiedustelujoukot käyttävät pääasiassa 
suksia. Hiihtohinausta käytetään vain sii
hen harjaantuneissa joukoissa. Nuorison 
hiihtotaito on norjalaisten havaintojen 
mukaan rapistunut. Lisäksi kokemukset 
ovat osoittaneet, että keskinkertaisen 

Lumikengät ovat suksien vaihtoehto ainakin erittäin vaikeassa maastossa . 
(SA-kuva) .__ 
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hiihtotaidon omaava joukko liikkuu vaa
tivassa maastossa lumikengillä nopeam
min kuin suksilla.Avoimella ja tasaisella 
alueella joukko liikkuu luonnollisesti pa
remmin suksilla. 

Johtamisesta talvella 

Talviolosuhteissa toimivan johtajan tulee 
ottaa huomioon, että hän toimii kahden 
vihollisen - talven ja vastustajan - puris
tuksessa. Vastustajan joukot voidaan lyö
dä, mutta talvi pysyy. Kylmyys ja pimeys 
on otettava huomioon ja niiden vaikutuk
set on pyrittävä jatkuvasti minimoimaan. 

Jos toimintaympäristö kääntyy toimin
taamme vastaan ja joudumme kiinnittä
mään siihen päähuomion, olemme saa
neet voittamattoman vihollisen.Talviolo
suhteisiin tottumaton joukko saattaa pe
lätä kylmyyttä ja pimeyttä - ne on osatta
va kääntää liittolaisiksi. Tähän tarvitaan 
koulutusta, tottumista ja ennakointia sekä 
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huolenpitoa, joka on ulotettava yksittäi
sen miehen tasalle. 

Menestyksekäs johtaja oppii käyttä
mään talviolosuhteita hyväkseen ja hank
kii talvesta itselleen liittolaisen. Olosuh
teet on osattava sovittaa toimintaan en
nakoinnilla ja huolenpidolla, joka on jo
kaisen johtajan tärkeimpiä tehtäviä jou
kon toimintakyvyn säilyttämiseksi. 

Talvella tapahtuvaa toimintaa johdet
taessa on otettava huomioon, että 

- aikaa kuluu enemmän, 
- huölto on järjestettävä erityisen huo-

lellisesti, 
- vain hyvin koulutetut sekä suoritus

kykynsä tiedostavat joukot menestyvät ja 
- esimerkin voima korostuu. 
Johtajan esimerkki on etenkin talvella 

joukon toiminnan kannalta keskeisen tär
keää. Johtajalla on vastuu alaisistaan ja se 
korostuu äärimmäisissä olosuhteissa. Jou
kot, jotka on koulutettu toimimaan ankaris
sa olosuhteissa,menestyvät myös muualla. Siinä on 

elämisen 
makua . 
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TIMO KAKKOLA 

•• •• 
PIMEATOIMINTAVALINEIDEN KEHITTYMINEN 

Pimeätoimintavälineiden tekniikka kehittyy ja 
niiden komponentit pienevät ia hal~nevat. 
Tämän seurauksena jalkaväk1taistelijan käyt
töön saadaan yhä enemmän pimeätoiminta
välineiden sovellutuksia. Monipuoliset ja te
hokkaat pimeätoimintavälineet yleistyvät 
myös Suomessa. 

• Miten nykyaikaiset pimeätoimintaväli
neet toimivat? Muu ttaako niiden uusi tek
niikka päivän yöksi? Osataanko meillä · 
käyttää uusia pimeätoimintaväJineitä? 

Va,gnvq~vistimen ja 
qmpokam~ran 

to1mmtapenaate 

Pimeätoimintavälineellä tähystettäessä 
nähdään osittain eri asioita kuin paljaalla 
silmällä tähystettäessä. Tästä johtuen va-

Majuri Timo Kakkola palvelee 
Pääesikunnan jalkaväkiosastossa. 

lonvahvistinta tai lämpökameraa käyttä
vän tulee tietää laitteensa toimintaperi
aate, jotta hän voisi tulkita näkemäänsä 
oikein. 

Valonvahvistin ja lämpökamera toimi
vat eri osassa sähkömagneettista spekt
riä. Valonvahvistin nimensä mukaisesti 
vahvistaa olevaa valoa muuttaen aluksi 
linssille tulevan säteilyn elektronien liik
keeksi. Elektronien liike monistetaan ja 
muutetaan takaisin valoksi, jolloin silm1t 
"näkee" hämärään. Valonvahvistimet toi
mivat tyypillisesti 400-850 nm:n alueel
la, eli ne muuttavat myös silmälle näky
mätöntä lähi-in.frapunasäteilyä elektroni
en liikkeeksi. Tästä johtuu se, että in.fra
punavalon säteily havaitaan selkeästi va-
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lonvahvistimella, vaikka paljaalla silmällä 
sitä ei havaitakaan. 

l.ärnpökamera havaitsee tarkasteltavan 
ahtt·m lämpötilaeroja, eli lämpösäteilyä 
st·kll päivällä että yöllä. Tästä johtuen 
lämp6kameran kuva näyttää aina erilai
selta kuin tavallisella kameralla tai valon
vahvistimella aikaansaatu kuva. Lämpö
kamera voi toimia myös täydellisessä pi
meydessä. Se ei siis tarvitse sähkömag
neettisen spektrin näkyvän valon aallon
pituuksia käyttöönsä. Nykyisin käytössä 
olevat lämpökamerat toimivat kahden il
makehän ikkunan, 3-5 m:n tai 8-12 m:n 
alueella. Nimitys "ilmakehän ikkuna" tu
lee siitä, että näiden alueiden ulkopuolel
la maan ilmakehä sitoo itseensä suurim
man osan lämpösäteilystä. 

Lämpökuvaa tarkasteltaessa tulee muis
taa, että kuva saattaa erota huomattavasti 
paljaan silmän kuvasta. Kuva muodoste
taan lämpötilaerojen perusteella, joten 
siinä on informaatiota, jota paljaalla sil
mällä ei havaittaisi. Esimerkiksi perheen 
koiran sohvalla loikoilu paljastuu lämpö
kameralle jopa tunninkin rikkeen tapah
tumisen jälkeen lämpöjälkenä. 

Valonvahvistimet 

Valonvahvistinten historia 

Valonvahvistinten kehittäminen alkoi 
o 1960-luvun alussa O.sukupolven konvert
~ teriputken kehittämisellä. Tämän valon
~ vahvistimen toiminta oli riippuvainen 
1 aktiivisesta infrapuna (i p )-valaisusta. Put-
1 ken herkkyys oli tyypillisesti luokkaa 60 
] A/lm (nykyisin vastaava arvo on jopa 30-
-~ kertainen). 
~ Ensimmäinen passiivinen valonvahvis-
1 tinputki esiteltiin vielä 1960-luvulla. Näi
.E tä putkia kutsuttiin 1.sp:n valonvahvis
,~ tinputkiksi. Näissä 1.sp:n putkissa vah
j vistettava valo muunnettiin fotokatodilla 
:g elektroneiksi, jotka kiihdytettiin ja foku-
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soitiin fosforoidulle kuvapinnalle. Tämä 
kuvapinta esitti vahvistetun kuvan. Näi
den putkien valmistus on jatkunut aina 
tähän päivään asti. Putkien erotuskyky 
on jopa parempi kuin nykyaikaisten su
kupolvien, mutta ongelmana on putkien 
suuri koko ja hinta. 

Aivan 1960-luvun lopulla ja 1970 lu
vun alussa kehitettiin ensimmäiset 2.sp:n 
valonvahvistinputket. Näissä putkissa on 
mikrokanavalevyt (micro channel plate) 
asennettuna lähelle fosforikuvapintaa. 
Mikrokånavalevy paransi huomattavasti 
intensiteettiä, koska siinä levyn sisään 
tullut elektroni "monistui" edetessään 
levyssä. Uuden menetelmän ansiosta saa
tiin lisäksi putken kokoa ja painoa pie
nennettyä huomattavasti. 

Kolmannen sukupolven kehittäminen 
alkoi USA:ssa 1970-luvun lopulla päästen 
kunnolla vauhtiin 1980-luvulla. Tämän 
uusimman sukupolven putkissa InSb-va
lokatodi korvattiin AIGaAs/GaAs-valoka
todilla. Uuden menetelmän ansiosta va
lonvahvistinputken herkkyys voi olla jopa 
yli l 500A/lm.Mikrokanavaputken sisään
tuloon on asennettu ioniestekalvo (i 
n barrier film) estämään ioneja palaamas 
ta mikrokanavaputkesta takaisin 
ion-feedback) ja vahingoittamastafotokatod
ia. Tällä pyritään pidentämään putken 
elinikää. Samalla kuitenkin ioniesteka 

vositoosuurenosan( eurooppalaistenlähteiden
mukaan jopa 50 %) elektroneista valoka-

. todilta. Tämä alentaa signaali-kohinasuh
detta, eli kuvasta tulee rakeisempi ja sen 
väitetäänkin olevan 3,sp:n valonvahvis
tinputkien akilleen kantapää. 

Kolmannen sukupolven valonvahvis
tinputkia on kehitetty USA:ssa, kun taas 
Euroopassa valonvahvistinputkien kehit
täminen suuntautui SuperGen tai 2+-su
kupolven kehittämiseen. Näissä putkissa 
on trialkaali-fotokatodi. Sen kerrotaan 
olevan paljon kestävämpi ion-feed
backille, kuin 3.sp:n putket.Tämän takia 

ei tarvita erillistä ioniestekalvoa, jolloin 
signaali-kohinasuhde ei myöskään huo
none. 

Kolmannen sukupolven valonvahvis
tinputkien rakennetta kuvataan termillä 
double-proximity. Tämä tarkoittaa sitä, 
että sekä fotokatodi, että fosforikuvapin
ta on sijoitettu aivan mikro kanava putken 
läheisyyteen. 

SuperGen-valonvahvistinputki toimii 
siten, että sisääntulo-optiikalla käännetty 
kuva fokusoidaan trialkaali-fotokatodille. 
Elektronit emittoituvat fotokatodilta in
tensiteettillä, joka riippuu tulevan valon 
kirkkaudesta. Mikrokanavaputki sijaitsee 
lähellä fotokatodia. Sähkökenttä fokusoi 
elektronit mikrokanavaputkelle,jossa ne 
etenevät mikrokanavaa pitkin ja seiniin 
törmäillessään irrottavat tytärelektrone
ja, jotka puolestaan irrottavat lisää elekt
roneja. Monistuneet elektronit etenevät 
sähkökentässä mikrokanavaa pitkin mik
rokanavaputken ja fosforikalvon väliin. 
Tällä välialueella elektronit kiihdytetään 
kohti fosforikalvoa,jolle muodostuu vah
vistettu kuva, yhä ylösalaisin käännetty
nä.Lopuksi kuva yleensä käännetään kier
teisellä kuituoptiikalla. 

Euroopan SuperGen- ja 2+-sp:n valon
vahvistinputkien ja USA:n 3.sp:n valon
vahvistinputkien välillä käydään kovaa 
kilpailua. Näyttää siltä, että eurooppalai
set ovat olleet voitolla, mutta viimeisim
män 3.sp:n valonvahvistinputken versi
on kehittämisen jälkeen (OMNIBUS IV) 
tilanne on tasoittunut. 

Valonvahvistineutken 
parametrit 

Yksi tärkeimmistä valonvahvistinputken 
suorituskykyä määrittävistä parametreis
tä on valonvahvistinputken fotonivaste 
(photoresponse,PR).Se ilmaistaan useim
miten termillä kvanttihyötysuhde (quan
tum efficiency, QE) tietyllä aallonpituu-

della.Tällä termillä ilmoitetaan valonvah
vistinputken kyky havaita tehokkaasti 
fotonit katselualueelta, eli kuinka paljon 
fotoneita on käytettävissä kohteen ha
vaitsemiseen. Täysin pimeään sopeutu
nut ihmissilmä pystyy käyttämään 1 %:n 
fotoneista (1% QE),kun uusimman suku
polven valonvahvistinputkilla vastaava 
arvo on 30% QE. 

Kaikkein pimeimmissä olosuhteissa 
signaali-kohinasuhde (signal-to-noise ra
tio, S/N) on kaikkein tärkein parametri, 
erityisesti kun maali halutaan havaita. S/ 
N-luku muodostuu fotokatodin herkkyy
den suhteesta valonvahvistinputken ky
kyyn tuottaa elektroneja fosforikalvolle. 
Kolmannen sukupolven putkista vasta 
viimeisimmät versiot ovat yltäneet sa
malle tasolle S/N-luvuissa, kuin euroop
palaisten SuperGen- ja 2+ -valonvahvis
tinputket. 

Kun S/N-luvun kasvaessa kasvaa va
lonvahvistinputken kyky havaita maali, 
hyvä erotuskyky (resolution) parantaa 
kykyä luokitella ja tunnistaa maali. Hyvän 
erotuskyvyn edut tulevat esille varsinkin 
tähtien ja kuun valossa. 

Valonvahvistimen 
jalkaväkisovellutukset 

Kun tarvitaan hyvää optista erotuskykyä 
alle 300 metrin etäisyyksillä ja mahdolli
suutta varustaa useat taistelijat massa
maisesti pimeätoimintavälineillä, ovat 
valonvahvistimet oikea ratkaisu. 

Jalkaväkitaistelijan käyttöön on kehi
tettyvalonvahvistimia,jotka voidaan kiin
nittää päähän maastossa etenemistä ja 
ajoneuvolla ajamista varten tai aseeseen 
tähtäämistä ja ampumista varten.Jalkavä
kitaistelijan käyttöön soveltuu yhden sil
män edessä pidettävä monokulaari va
lonvahvistin. Sen etuna kahden silmän 
binokulaari valonvahvistimeen on se,että 
toinen silmä on tähystettäessä levossa. 

49• 



• Esimerkki monokulaari valonvahvistimen asekiinnityksestä. 

Näin ollen se ei rasitu. Paljaalla silmällä 
voi myös tähystää esim. voimakkaan va
laistuksen aikana, vaikka valonvahvistin 
tilapäisesti sokaistuisikin. Lisäksi mono
kulaari valonvahvistin on noin puolet 
halvempi kuin binokulaari. Binokulaari 
valonvahvistimen etuna on stereonäkö
kyvyn mahdollisuus. 

Nykyaikainen monokulaari valonvah
vistin painaa tyypillisesti 400 grammaa. 
Se voidaan kiinnittää aseeseen tai kypä-

o rään ja sitä voidaan käyttää tähystimenä 
J;1 kädessä pitäen.Valonvahvistajaan saattaa 
~ kuulua lisäksi pieni infrapunavalo, jolla 
1 voidaan valaista lähialuetta esimerkiksi 
j käden tarkkuutta vaativissa tehtävissä tai 
-~ kartanluvussa.Valonvahvistimessa on tyy
.!2.. pillisesti automaattinen virran katkaisu 
J;1 siltä varalta, että valonvahvistimeen suun
~ 
~ nataan kirkas valo. Lisävarusteisiin saat-
.E taa kuulua suurentava optiikka, jota käy
'~ tetään lähinnä asekiinnityksessä. 
> 
0 

-"' 
0 -, 
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Valonvahvistimen 
tulevaisuus 

Valonvahvistimet halpoina ja toiminta
varmoina välineinä tulevat jatkossakin 
säilymään jalkaväkitaistelijoiden pääasi
allisina pimeätoimintavälineinä. 

Nykyiset valonvahvistinputket ovat 
mitoiltaan sellaisia, että niiden pää- ja 
asekiinnitys joudutaan suunnittelemaan 
huolellisesti ja suunnittelussa joudutaan 
hyväksymään kompromisseja.Tulevaisuu
dessa valonvahvistinputket pienenevät 
ja kun niihin liitetään erillinen näyttö, 
niiden pituus vähenee. Näillä litteillä va
lonvahvistinputkilla varustettuja valon
vahvistimia voitaneen käyttää ensi vuosi
tuhannella silmälasien tapaan. 

Euroopassa on kehitetty värillisen ku
van muodostavaa valonvahvistinta (False 
Colour Image lntensifier, FCII). Se käsit
tää kaksi erillistä vahvistettua CCD-kame
raa, joilla on erilainen spektrinen vastaa
vuus. Kun kahden eri kanavan informaa-

• Esimerkki monokulaari 
valonvahvistimen pääkiinnityksestä. 

tio yhdistetään, saadaan muodostettua 
värillinen kuva. Tutkimuksissa on todet
tu,että tähystettäessä värillistäkuvaa tuot
tavalla välineellä maalin havaitsemisen 
nopeus nousee 300 % ja havaitsemisen 
tarkkuus 150 % verrattuna mustavalkoi
seen kuvaan. Värikuvan muodostavat va
lonvahvistimet ovat vasta prototyyppias
teella ja ne ovat niin suuria, etteivät ne 
sovellu toistaiseksi jalkaväkitaistelijan tar
peisiin. 

Lämpökamerat (Lämpökiikarit) 

Vaatimukset sotilaskäyttöön tarkoite
tuille Jämpökameroille 

Lämpökamerat ovat olleet markkinoilla 
1960-luvun puolesta välistä asti . Kannet
tavia - tai pikemminkin siirrettäviä - läm
pö kameroita on tehty 1970-luvulta alka
en. Ne ovat kuitenkin olleet kalliita ja 
valonvahvistimet ovat olleet edullisem
pia vaihtoehtoja kenttäkäytössä, kuten 

esimerkiksi tähystiminä,kivääreiden täh
täiminä ja järjestelmissä, joissa vaaditaan 
suuria lukumääriä tähystimiä. Valonvah
vistimen etuina ovat olleet, paitsi pie
nempi hinta, myös alhaisemmat huolto
kustannukset. 

Kalliin hintansa lisäksi kannettavilla 
lämpökameroilla on ollut muitakin hait
toja. Ne ovat olleet painavia, suuria, ää
nekkäitä ja vaikeita huoltaa. Tämä on 
johtunut siitä, että jäähdytykseen on käy
tettävä paineilmaa erillisistä pulloista. 
Laitteissa on lisäksi mekaanisesti skan
naavia peilejä ja optiikoita. Lisäksi ongel
mana on ollut ilmaisimen suhteellisen 
pitkä jäähdytysaika (ilmaisin on jäähdy
tettävä -200°C:een), jona aikana esimer
kiksi aseen tähtäimenä oleva lämpöka
mera ei ole käytössä. Kaupalliset lämpö
kamerat eivät myöskään ole olleet kestä
viä kenttäkäytössä. 

Elin jakso kustannusten pienentämisen 
lisäksi vaatimukseksi on muodostunut 
maalin tunnistamisetäisyyden kasvatta
minen. Lähinnä ongelmana taisteluken
tällä on ollut selvittää, onko lämpökame
rassa näkyvä maali oma vai vihollinen. 
Taistelukentän epäpuhtauksista (pöly, 
savu jne.) johtuen lämpökameroiden tu
lee toimia ylemmän ilmakehän ikkunan, 
eli 8-12 m:n aallonpituusalueella. Näi
den vaatimusten täyttämiseksi on herän
nyt tarve yhdistää ip-ilmaisimen herkkyy
den paraneminen ja suurentavan optii
kan tuoma tunnistamisetäisyyden kasvu. 

Toisen sukupolven lämpökameroissa 
on, paitsi luotettavampi ja tehokkaampi 
ilmaisimen jäähdytysjärjestelmä, myös 
entistä yksinkertaisempi skannausmeka
nismi.Kolmannen sukupolvenlämpökame 
oiksi voidaan katsoa kuuluvan staring a
rray matriisi-ilmaisimet, joissa ei tarvit
a elektro-mekaanisia skannausmekanis
meja. Nykyisin valtaosa matriisi-ilmai
simista toimii alemman ilmakehän ikku
nan, eli 3-5 m:n aallonpituusalueella ja 
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ilmaisimet ovat 640 x 480 pikselin kokoi
sia tai suurempia. Ylemmän ilmakehän 
ikkunan alueella toimivat 3.sp:n matriisi
ilmaisimet ovat tulossa käyttöön. 

Edellä mainituista seikoista johtuen 
sotilaskäyttöön, erityisesti yksittäisen 
sotilaan käyttöön, tarkoitettuja lämpöka
meroita varten muodostui vaatimus val
mistaa kokonaan uusi lämpökameratek
nologia, jolla saadaan hyvä suorituskyky 
ja pieni paino mahdollisimman edullises
ti ja jolla taistelija saa riittävän hyvän 
tiedustelukyvyn taistelukentän kaikissa 
olosuhteissa. Oltiin siis valmiita tinkimään 
lämpökameran "normaalista" useiden 
kilometrien tähystysetäisyydestä. 

Edellä kuvattu vaatimus voidaan täyt
tää lämpökameralla, jonka toiminta pe
rustuu jäähdyttämättömiin infrapunail
maisimiin. Tällaisia ovat pyroelektroni
set ilmaisimet, jotka toimivat ilman, että 
niitä jäähdytetään kovin alhaiseen läm
pötilaan (vaatimuksena on tasainen läm
pötila) ja jotka muodostavat infrapuna
kuvan ilman, että ne käyttävät monimut
kaisia optomekaanisesti skannaavia jär
jestelmiä. 

Jäähdyttämättömän 
lämpökameran teknologia 

Jäähdyttämättömien lämpökameroiden, 
kuten muidenkin lämpökameroiden, toi-

o minta perustuu ip-ilmaisimen havaitse
Jl miin lämpötilaeroihin. Jäähdyttämättä
~ c mässä lämpökamerassa ilmaisin pidetään 
1 tasalämpöisenä, esimerkiksi +20°C:ssa. 
1 Ympäristön lämpötilan mukaan ilmaisin
] ta joko jäähdytetään tai lämmitetään. 
. Q. Kyseessä ei siis sananmukaisesti ole jääh
Jl dyttämätön, vaan tasalämpöinen lämpö
~ kamera. 
~ 
.E Jäähdyttämättömässä lämpökameras-
'~ sa on käytettävä katkojaa (chopper 
j wheel), jotta maiseman lämpötilan ja re
~ ferenssilämpötilan ero havaittaisiin. Kat-
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kojan avulla saadaan aikaiseksi ns.micros
can-ilmiö, joka vaihtaa katsottavan läm
pökuvan sopivalla taajuudella puoleen 
pikseleistä. Microscan-ilmiö käytännössä 
liki kaksinkertaistaa ilmaisimen pikseli
en määrän, jolloin kameran resoluutio 
parantuu huomattavasti. 

Koska jäähdyttämättömän lämpökame
ran detektori ei tarvitse jäähdytintä, ka
mera voi tuottaa välittömän, homogeeni
sen kuvan 8-12 m:n aallonpituusalueella 
ilman jä~dyttämisestä koituvaa odotus
aikaa. Ilmakehän ylemmän ikkunan käyt
täminen on yksi jäähdyttämättömän läm
pö kameran tärkeimmistä eduista. Kame
rat voidaan myös valmistaa pieneen ko
koon ja keveiksi, tyypillinen paino on 2 
kiloa. Niillä on myös korkea vikaantumis
väli, jopa 5 000 tuntia. 

Ilman tarvetta kustantaa jäähdytysjär
jestelmää ja monimutkaisia skannausjär
jestelmiä jäähdyttämättömän lämpökame
ran hintatavoitteena on alle 100 000 mk. 
Jäähdytettävien kameroiden hinnat ovat 
olleet satoja tuhansia markkoja. 

Nykyisten jäähdyttämättömillä lämpö
kameroilla varustetut tähtäimet antavat 
jalkaväkitaistelijalle saman pimeänäköky
vyn, joka oli panssarivaunuampujalla 
Persianlahden sodassa vuonna 1991.Tyy
pillisen kannettavan lämpökameran suo
rituskykyä on kuvattu seuraavilla arvoil
la: 

hyvä huono 
näkyvyys näkyvyys 

havaintoetäisyys 2240m 1630 m 
luokitteluetäisyys 790m 705m 
lunnistusetäisyys 400m 375 in 

Jäähdyttämättömien 
lämpökameroiden sovellutukset 

FIST (Future Infantry System Technolo
gy) -projektissa on aikomus käyttää hyö
dyksi jäähdyttämätöntä lämpökameraa. 
Tavoitteena on asentaa kypärään sekä LL
CCD-kamera (Low Light CCD) että jääh
dyttämätön lämpökamera ja siirtää näi
den sensoreiden kuva kypärän visiiriin. 
Taistelija näkee tällöin visiirinsä läpi aina 
kuvan edessään olevasta maailmasta riip
pumatta valaistus- tai sääolosuhteista. 

Koska 8-12 m:n säteily ei läpäise tuu
lilasia, on ajoneuvoissa käytettävät ip
sensorit asennettava ajoneuvon ulkopuo
lelle, esimerkiksi auton katolle. Ajoneu
von kuljettajan tähystin -sovelluksessa 
(Vehicle Drivers Sights Concepts) ajajal
la on edellä kuvatun kaltainen kypärä
näyttö, paitsi että sensorit eivät ole kypä
rässä. Sen sijaan kypärä tunnistaa pään 
asennon (katseen suunnan), jolloin aja
jan pään kääntyminen vaihtaa myös visii
riin heijastettavan maiseman. 

Panssarivaunusovelluksessa (Ibe Glass 
Tank Concept) järjestelmää aiotaan laa
jentaa siten, että koko vaunumiehistöllä 
on edellä kuvatun kaltainen kypärä ja 
sensorit panssarivaunun ulkopuolella 
mahdollistavat havainnoinnin joka puo
lelle (360°) vaunun ympärille - myös 
ilmaan. Miehistö siis todellakin istuu lasi
sessa panssarivaunussa! Seuraava kehi
tysaskel on luonnollisesti jättää sensorit 
panssarivaunuun, siirtää miehistö suo
jaan, esimerkiksi bunkkeriin ja käyttää 
panssarivaunua kauko-ohjauksella. 

Valonvahvistimen ja 
lämpökameran vertailua 

Se, minkä tyyppinen pimeätoimintaväli
ne kannattaa kuhunkin tehtävään hank
kia, riippuu luonnollisesti siitä, mitä vaa-

timuksia välineelle annetaan ja mihin sitä 
halutaan käytettävän. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu va
lonvahvistinten ja lämpökameroiden edut 
ja haitat jalkaväkitaistelijan näkökulmas
ta tarkastellen. 

Sensorifuusio 

Sensorifuusiolla tarkoitetaan pimeätoi
mintavälineistä puhuttaessa valonvahvis
timen ja infrapunasensorin sekä LLLTV:n 
(heikon valon televisiokameran) ja infra
punasensorin tietojen yhdistämistä. 

Infrapunasensoreilla ja näkyvän valon 
alueella toimivilla laitteilla (esim. valon
vahvistimilla) on omat rajoituksensa, 
mutta samalla niiden ominaisuudet myös 
täydentävät toisiaan. Kehitettäessä lentä
jille pimeätoimintaan sopivia apuvälinei
tä todettiin, että molempien sensoreiden 
tiedon tulisi olla saatavilla. 

Sensorifuusiossa yhdistetään ja esite
tään eri sensoreilta saatu tieto siten, että 
esitettävään kuvaan otetaan kummankin 
sensorin parhaat ominaisuudet. Suoritet
tujen kokeiden perusteella sensorifuusi
on avulla saatu kuva on ollut kaikissa 
tilanteissa parempi kuin vain toisen sen
sorin avulla saatu kuva, koska sensorifuu
siossa voidaan käyttää kummankin se 
sorin edut hyväksi. Sensorifuusiolla pys
tytään poistamaan mm. kirkkaiden va
lonlähteiden aiheuttamaa välkettä ja saa
maan kuvaan aikaiseksi kohteiden luo
mat varjot, jolloin kuvan tulkinta on huo
mattavasti helpompaa, kuin pelkästään 
valonvahvistimella tai ip-sensorilla aikaan
saatu kuva . 
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valonvahvistin 
jäähdyttämätön 
lämpökamera 

- täysi pimeys 
- virran kulutus 
- ilmaisimen jäähdytys 
-pieni koko 
- pieni vikaantumistiheys 
- ylläpitokustannukset 
- hinta 
- toimintaetäisyys 
-paino 
- käynnistysaika 
- käyntimelu 

++ = huomattava etu 
+ = etu 
0 = riippuu laitteesta 

= haitta 

++ 
ei 
++ 
+ 
+ 
+ 

++ 
++ 
++ 

++ 
+ 
ei 
+ 
+ 
+ 

++ 
+ 
+ 
+ 

• Valonvahvistimen ja jäähdyttämättömän lämpökameran vertailu 

Pkirt)~ätpirriintavälineiden 
eh1ttömmen Suomessa 

Valonvahvistin 

Puolustusvoimat on kehittämässä maa-
0 voimien pimeänäkölaitetta, joka käsittää 
~ valonvahvistimen, asekiinnityksen, lisä-
1 optiikan ja pääkiinnityksen.Valonvahvis
jj tin on kehitetty Lievestuoreen Varikolla. 
1 Laite on tarkoitettu jalkaväkitaistelijalle 
~ ja tulenjohtajalle. Se voidaan kiinnittää 
.!2.. aseeseen tähtäämistä ja ampumista var
o ten ja sitä voidaan käyttää tähystysväli-
~ :;; neenä. Pääkiinnityksen avulla sitä voi-
.E daan käyttää edettäessä maastossa tai ajet
,~ taessa ajoneuvolla. 
J Koulutus- ja kokeilusarjan prototyypit 

2, 
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ovat juuri valmistuneet ja niitä testataan 
eri varuskunnissa.Jalkaväen joukko-osas
toihin kokeilu- ja koulutuskäyttöön tule
va sarja valmistuu suunnitelmien mukaan 
vuoden 1998 aikana. Tarkoituksena on, 
ttä tilausvaltuuksien mukaan sarjatuotan
to siirretään vuosituhannen vaihteessa 
kotimaiselle teollisuudelle. 

Lämpökamera 

Puolustusvoimissa on tutkittu myös kan
nettavan jäähdyttämättömänlämpökame-

mn käyttömahdollisuuksia. Tähän men
nessä on tutkittu lämpökameran käyttöä 
tiedustelu- ja valvontatehtävissä ja tulok
set ovat olleet lupaavia. Jatkossa on tar
koitus kokeilla lämpökameroiden käyt
töä erilaisten jalkaväen aseiden tähtäimi
nä. 

Pimeätoimintavälineiden 
suorituskyky oloissamme 

Valonvahvistimien toiminta perustuu 
käytettävissä olevan valon vahvistami
seen. Tästä johtuen sade, sumu ja savu 
haittaavat valonvahvistimella tähystämis
tä samaan tapaan kuin päivälläkin tähys
tettäessä paljaalla silmällä. Maalin havait
seminen riippuu paljon siitä, mikä on 
maalin ja taustan kontrastiero.Jos tumma 
maali on tummaa taustaa vasten, ei sitä 
valonvahvistimellakaan havaita helposti. 
Valonvahvistin ei siis muuta yötä päiväk
si, mutta sopivissa olosuhteissa mahdol
listaa toiminnan yöllä. 

Lämpökameran kuvan hyvyys riippuu 
myös paljolti maalin ja taustan kontrasti-

• Kuva 3: Lämpökamerakuvassa 
näkyy mm. maastohenkilöauto ja 
kivi, tähystysetäisyys n. 800 metriä . 
Kuva on otettu elolcuussa kuumalla 
ilmalla. 

erosta. Lämpökameran ollessa kyseessä 
kontrastierolla tarkoitetaa11 maalin ja taus
tan lämpötilaeroja.Jos lämpimän maalin 
- esimerkiksi ajoneuvon - ympärillä on 
paljon lämpimiä kiviä, ei maali erotu hel
posti taustastaan. Tällainen huono läm
pökamerasää on usein kesällä. Kuvassa 3 
on esimerkki vaikeasti taustaan erottu
vasta maalista. 

Hyvällä lämpökamerasäällä maali erot
tuu selkeästi taustasta,kuten kuva 4 osoit
taa. Tällainen sää on tyypillisesti talvella. 

Kuten voidaan havaita, uudetkaan pi
meätoimintavälineet eivät muuta yötä 
päiväksi,mutta oikein käytettynä ne mah
dollistavat toiminnan myös yöllä. Tämä 
edellyttää käyttäjiltä laitteensa toiminta
periaatteiden hallitsemista ja laitteensa 
ominaisuuksien huomioon ottamista ku
vaa tulkitessaan. Jalkaväessä onkin tar
koitus aloittaa vuonna 1998 pimeätoi
mintavälineiden käytön opetustilaisuu
det.Tilaisuudet järjestää Panssarikoulu ja 
ne on tarkoitettu pimeätoimintaa koulut
tavalle henkilökunnalle. 

• Kuva 4: Lämpökamerakuva T-72 
panssarivaunusta, tähystysetäisyys 
on n. 800 metriä. Kuva on otettu 
marraskuussa. 
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JAN SANDELL 

&RKKA-AMPUJAT 
- UNOHDETTU VOIMAVARA? 

Tarkka-ampuja on erikseen valittu ja erikoiskoulutettu 
sotilas, ioka toimii itsenäisesti joko yksin, partion jäse
nenä tai pienryhmässä. Toiminnalle on tyypillistä kurin
alaisuus, sodan lakien noudattaminen ja toiminta vain 
sotilaallisia kohteita vastaan tarkan maalihierarkian 
mukaan. Tarkka-ampujaa valittaessa hyyän ampuma
taidon lisäksi erityinen paino asetetaan luonteen 
tasapainoisuudelre ja kypsyydelle. Jokaisen laukauk
sen huolellinen harlcitseminen ja suuri suhteellinen 
tehokkuus ovat myöskin tarkka-ampujan ominaispiir
teitä. 

• Taistelun ja sodankäynnin kehittymi
selle on viime aikoina ollut tyypillistä 
taistelukentän kasvanut teknistyminen 
samalla kun miesmääriä on vähennetty. 

· Näin syntyneille organisaatioille on tyy
pillistä henkilöstön erikoistuminen ja tek-

Kapteeni Jan Sandell on palvellut 
opetusupseerina ja yksikön 
päällikkönä Uudenmaan Jääkäri
pataljoonassa . Parhaillaan hän 
opiskelee Maanpuolustus
korkeakoulun yleisesikuntaupseeri
kurssilla. 

niikan tuoma tehokkuus, mutta samalla 
myös alentunut tappioidensieto. Persi
anlahden sota antaa hyvän esimerkin 
pyrkimyksestä tappioiden minimoimi
seen maasotatoimien yhteydessä. 

Myös johtajien ja johtamisen sekä re
aaliaikaisten tiedustelutietojen merkitys 
korostuu. Tarve hallita taistelukenttää ja 
kyetä säilyttämään aloite vaatii johtajilta 
henkilökohtaista panosta. Sotatoimien 
johtaminen nopeassa ja alati muuttuvas
sa taisteluympäristössä on mahdollista 
vain joko äärimmäisen nykyaikaisella ja 
varmalla johtamisjärjestelmällä tai johta
malla edestä. 
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Asejärjestelmien teknistyminen ja täs
tä seurannut hinnannousu ovat vähentä
mässä niiden massamaista käyttöä ja sa
malla myös niiden käyttökynnystä. Pie
niin ja näennäisen arvottomiin maaleihin 
ei kovinkaan herkästi reagoida, ellei nii
den lasketa aiheuttavan selvää uhkaa jär
jestelmälle. 

Kaikki nämä tekijät, teknisen kaluston 
ja erikoishenkilöstön määrän kasvu, joh
tajien henkilökohtaisen merkityksen ja 
tiedustelutietojen merkityksen kasvu, 
muodostavat tarkka-ampujien käytölle 
otollisen ympäristön. Oikein käytettynä 
tehokas tarkka-ampujapartio kykenee 
vaikuttamaan viholliseen tavalla, joka 
muutoin vaatisi huomattavasti kalliimpi
en asejärjestelmien laajaa käyttöä. Tark
ka-ampujien tehon salaisuus on psykolo
gisessa vaikutuksessa, joka aiheuttaa vi
hollisessa epävarmuutta ja moraalin heik
kenemistä. 

Tarkka-ampuja vs sala-ampuja 

Käsite tarkka-ampuja on viime aikoina 
saanut huonon kaiun tiedotusvälineissä. 
Suurin syy tähän on ollut kahden erillise·n 
käsitteen tarkka-ampuja ja sala-ampuja 
sekoittaminen. Englanninkielisessä teks
tissä molemmista käytetään samaa ter, 
miä "sniper" jolloin vain asiayhteys pal
jastaa kummasta on kysymys. 

o Tarkka-ampuja on erikseen valittu ja 
.] erikoiskoulutettu sotilas, joka toimii itse
~ c näisesti joko yksin, partion jäsenenä tai 
1 pienryhmässä. Toiminnalle on tyypillistä 
1 kurinalaisuus, sodan lakien noudattami
] nen ja toiminta vain sotilaallisia kohteita 
.Q.. vastaan tarkan maalihierarkian mukaan. 
.] Tarkka-ampujaa valittaessa hyvän ampu
~ _;, mataidon lisäksi erityinen paino asete-
.E taan luonteen tasapainoisuudelle ja kyp
'~ syydelle. Jokaisen laukauksen huolelli
Ei nen harkitseminen ja suuri suhteellinen 
-" 
~ tehokkuus ovat myöskin tarkka-ampujan 
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ominaispiirteitä. 
Sala-ampuja on yleensä itse "tehtävään• 

sä" hakeutunut, ilman muodollista kou• 
lutusta toimiva fanaatikko. Toiminnalle 
on tyypillistä summittaisuus ilman min
käänlaista maalihierarkiaa, siviiliväestön 
terrorisointi ja sodan laeista piittaamatto
muus. Sala-ampujan motiivit ovat yleensä 
henkilökohtaiset ja tunneperäiset ja tämä 
näkyy yleensä myös toiminnassa. 

Nämä kaksi käsitettä on syytä pitää 
erillään, vaikka eräissä viimeaikaisissa 
kriiseissä on myös tarkka-ampujia osin 
käytetty sala-ampujien tapaan. Tämä on 
liittynyt yleensä yleiseen sotilaallisen 
moraalin ja oikeuskäsityksen rappioon. 

Tarkka-ampujan yleinen maalihierar-
kia on: 

- johtajat ja tulenjohtajat 
- ryhmäaseiden ampujat ja miehistöt 
- tarkka-ampujat 
- vaunumiehistöt 
- erikoiskalusto, kuten ohjukset, val-

vonta- ja - tähystysvälineet ja viestivälli 
neet 

Tarvittaessa hierarkiaa voidaan muut
taa tehtävän vaatimalla tavalla. 

k
~Qrk~a-aplpujqn 
ayttopenaatte1ta 

Jo ensimmäisen maailmansodan aikana 
todettiin, että tarkka-ampujat toimivat 
tehokkaimmin parina, joka koostuu am
pujasta ja tähystäjästä. Näistä ampuja toi
mii parin johtajana joka tekee ratkaisut. 

Ampujan tehtäviä ovat esimerkiksi: · 
- tehdä partion etenemistä, tuliase

maa ja tulenaloitusta koskevat pää
tökset 

- vastata yhteydenotoista aluevastuus
sa oleviin joukkoihin 

- etenemisen aikana edetä takimmai
sena, suunnistaa ja suojata parin se
lustaa 

- edetä etummaisena tultaessa toimin-

ta-alueen välittömään läheisyyteen 
tai vihollisen tähystysalan piiriin 

- valita tuliaseman paikka 
- osallistua tuliaseman rakentamisen 

ja kunnostamiseen ja rakentamisen 
suojaamiseen 

- tähystää ja havainnoida tulialuettaan 
vuorollaan / sektorissaan 

- osallistuu etäisyyden arviointiin ja 
määrittää käytettävän etäisyyden 

- vastata ampumatoiminnasta ja -ar
voista 

- päättää maalihierarkian perusteella 
tulitettavan maalin 

- tuhota vihollisen henkilöstöä ja ma
teriaalia aseellaan 

- irtautua ensimmäisenä ja johtaa par
tion vara-asemaan 

Tähystäjän tehtäviä ovat esimerkiksi: 
- hankkia ja huolehtia erikoisvarus

teista 
- edetä ensimmäisenä ja suojata paria 

edestä siirryttäessä 
- edetä jälkimmäisenä tultaessa toi

minta-alueen välittömään läheisyy
teen tai vihollisen tähystysalueelle 

- suojata ampujaa tämän tiedustelles
sa tuliasemaa 

- osallistua tuliaseman kunnostami
seen ja rakentamiseen sekä rakenta
misen suojaamiseen 

- tähystää ja havainnoida tulialuettaan 
vuorollaan / sektorissaan 

- laatia tuliasemakortti ja mahdolliset 
luonnokset 

- osallistua etäisyyden arviointiin ja 
kirjata ampujan määrittämät arvot 
tuliasemakorttiin 

- osoittaa ampujalle maalihierarkian 
mukaisia maaleja 

- tähystää ampujan tulen osuvuutta ja 
ilmoittaa tekemänsä havainnot 

- osallistua tarvittaessa tulitoimintaan 
- irtautua jälkimmäisenä ja suojata am-

pujan irtautuminen 
- vastaa harhautuksista ja jälkien peit-

tämisestä. 
Tarkka-ampujaparin ja tarkka-ampujan 

tärkein tehtävä on tappioiden tuottami
nen eri taistelulajeissa.Tämä toteutetaan 
tuliasemista koko komppanian vastuu
alueen syvyydessä. Puolustuksessa tark
ka-ampujat aloittavat taistelut taistelu par
tion tasalta ja pitävät vihollisen tulen alla 
puolustuskeskuksen etupuolella ja siirty
vät joukkueiden vastuualueille,sekä erik
seen käskettäviin suuntiin. 

Hyökkäyksessä tarkka-ampujat siirty
vät tiedustelu- ja valmisteluosaston mu
kana hyökkäysalueelle ja tiedustelevat 
komppanian siirtymisreitin sekä murto
kohdan alueen.Tulivalmistelun päätyttyä 
tarkka-ampujat tuhoavat maalihierarkian 
mukaisesti johtajia, tulenjohtajia sekä 
ryhmäaseiden miehistöjä sekä kalustoa. 
Viivytyksessä tarkka-ampujat tukevat tu
liylläköitä irtautumisia sekä viivytyskes
kuksen taistelua. 

Kaikissa taistelulajeissa tarkka-ampu
jia voidaan käyttää sivustojen suojaami
seen, tiedusteluun ja -partioiden tukemi
seen, sulutteiden valvontaan ja miinojen 
raivaamiseen, tulitukitehtäviin, panssa
rintorjunnan tukemiseen ja vastatarkka
ampujatoimintaan. On syytä kuitenkin 
muistaa,etteivät tarkka-ampujat yksinään 
ole vastaus kaikkiin ongelmiin. 

Tarkka-ampujan taidot palvelevat erin
omaisesti sissitoimintaa. Suuren kanta
mansa johdosta tarkkuuskivääriä voidaan 
sissitoiminnassa käyttää turvallisemmin 
kuin muita ampuma-aseita ja sillä kyetään 

· luomaan tilanteita, jotka mahdollistavat 
miinojen tehokkaan käytön. 

Tyypillisimpiä tehtäviä tarkka-ampu
jalle sissitoiminnassa ovat tulitukitehtä
vät, vartiomiesten, kuljettajien, avainhen
kilöstön ja jäljittäjien/jälkikoirien tuho
aminen, irtautumisen suojaaminen ja 
harhauttava tulenkäyttö tuliylläköissä, 
kootuissa iskuissa ja liikenteenhäirinnäs
sä. 
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Vastatarkka-ampujatoiminta on tarkka
ampujien pysyvä tehtävä taistelulajista 
riippumatta. Se on myös yksi vaativim
mista tehtävistä, sillä tarkka-ampuja jou
tuu tällöin toimimaan koulutukseltaan 
tasavertaista vastustajaa vastaan ja vain 
innovaatiokyky, mielikuvituksen käyttö 
ja ääretön kärsivällisyys mahdollistaa 
onnistumisen. 

Joukkojen koulutus on olennainen osa 
vastatarkka-ampujatoimintaa.Tarkka-am
pujien asiantuntemusta tulee käyttää hy
väksi koulutettaessa keinoja vihollisen 
tarkka-ampujien vaikutusten minimoimi
seksi. Tämä voidaan toteuttaa esimerkik
si yksiköittäin tietoiskuina joukkojen 
perustamisen yhteydessä sekä kertaava
na koulutuksena tarpeen mukaan. 

Koulutuksessa on opetettava tarkka
ampujien toimintamenetelmät, periaat
teet asemanvalinnassa, maalihierarkia, 
maalin valintaperusteet, tarkka-ampujan 
toiminnan paljastavat tekijät sekä suojau
tumiskeinot ja vastatoimet. 

Eräs tarkka-ampujatoiminnan tavoite 
on joukon moraalin murtaminen ja siksi 
on olennaisen tärkeätä, että tappiota kär
sinyt joukko saa aktiivisesti osallistua vi
hollisen tarkka-ampujan tuhoamiseen. 
Tarkka-ampujia tuleekin käyttää asiantun
tijoina, jotka paljastavat tarkka-ampujan 
sijainnin ja joukko itse tuhoaa tarkka
ampujan raskaita aseitaan tai epäsuoraa 
tulta käyttäen. 

Vain äärimmäisen kokenut tarkka-am
pujapari kykenee tuhoamaan vihollisen 
tarkka-ampujan ilman muiden joukkojen 
tukea. Tällöin tähystäjän tehtävänä on 
paikantaa vihollisen tarkka-ampuja am
pujan valmistautuessa tuhoamaan tämän. 

Tarkka-ampujien kalusto 

Ase on tärkein tarkka-ampujan välineistä. 
Aseen valinnassa on vallalla kaksi suunta
usta: pulttilukkoisia aseita suosiva ja puo-

liautomaattisia aseita suosiva. Pulttiluk
koisten katsotaan yleisestiplevan tarkem
pia kuin puoliautomaattisten kiväärien. 

Esimerkkeinä pulttilukkoisia aseita 
käyttävistä joukoista voidaan mainita 
Yhdysvaltain merijalkaväki, (Remington 
M 40) Ison Britannian asevoimat ja Ruot
sin asevoimat (molemmilla käytössä Ac
curacy Internationalin L96) . Esimerkkei
nä puoliautomaattisia aseita käyttävistä 
joukoista voidaan mainita Venäjän ase
voimat (SVD Dragunov), Israelin asevoi
mat (Galil rynnäkkökiväärin raskas ver
sio) ja Yhdysvaltain armeija (Springfield 
M21). Lisäksi useat uusimmista rynnäk
kökivääreistä voidaan varustaa optisella 
tähtäimellä. 

Myös raskaita tarkka-ampujakivääreitä 
(.338magnum-.50kaliiperi/12.7mm)on 
otettu käyttöön eri lähinnä kaluston tu
hoamista ja ylipitkien matkojen ammun
taa varten. Raskaita kivääreitä on sekä 
puoliautomaattisina (BarretAl,VZ 94) ja 
pulttilukkoisina (Barret A2, McMillan, 
Sako TRG 41). 

Tarkka-ampujakivääreitä on myös va
rustettu vaimentimilla ja rakennettu kiin
teästi vaimennettuina (Vaime MK2), 
mutta vaimentimen asentaminen ja ali
ääni patruunoiden käyttö vaikuttavat 
aseen tarkkuuteen siinä määrin, että mak
simiampumaetäisyys jää noin 200 met
riin. 

Puolustusvoimat käyttää nykyisin Sa
kon M 85 pulttilukkokivääriä ja venäläis
tä SVD Dragunovia. 

Tähtäinkiikareiden suurennus vaihte
lee nykyisin 4-10 -kertaisena, vaikka 4X 
suurennos onkin käymässä vanhanaikai
seksi varsinaisissa tarkka-ampujakivääreis
sä. Tähtäimet voidaan varustaa tai korva
ta pimeätähtäimilla. 

Sotilastähtäinkaukoputkissa on nykyi
sin erikoisristikko,joka on varustettu etäi
syyden- ja ennakon mittaamista helpotta
villa asteikoilla. Mildot-asteikko, joka pe-
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rustuu ristikossa oleviin pieniin täpliin, 
joiden mittasuhteet tunnetaan on saavut
tamassa kansainvälisesti suurta suosiota 
ja useat huipputason kiikarinvalmistajat, 
kuten Leupold ja Bausch & Lomb ovat 
varustaneet kiikarinsa Mildot-ristikoilla. 

Etäisyydenmittausviivaston liittäminen 
ristikkoon on toinen keino helpottaa etäi
syyksien arviointia pikatilanteissa. Esi
merkkeinä etäisyydenmittausviivastoa 
käyttävistä tähtäinkaukoputkista voidaan 
mainita PS0-1, Schmidt & Bender eri 
mallit ja Kahless M 95 ja 84. 

Nykyaikaisissa tähtäinkaukoputkissa 
on yleensä myös luodin putoaman kom
pensaattori sisäänrakennettuna. Näissä 
tähtäimissä voidaan asettaa ampumaetäi
syys suoraan korkeusrummulle, jolloin 
kiikarin mekaniikka kompensoi luodin 
putoaman automaattisesti. Tämä edellyt
tää aseen kohdistamista ja tähtäinkiika
rin kalibroimista tunnetulle etäisyydelle. 

Puolustusvoimien Zeiss Diavari ja PS0-
1 kiikareissa on etäisyydenmittausviivas
to, Schmitt & Bender kiikareissa tunne
taan ristikon piirumitat. Zeiss Diavarissa 
on myös putoaman kompensaattori. 

Tarkka-ampujaparin kalusto voi sisäl
tää esimerkiksi seuraavia välineitä: 

- ampujalla 
• tarkkuuskivääri varusteineen 
• asekirja 
• taisteluvarustus 
• ensisiteitä 
• sissilääkintäpakkaus 
• kiikarit 
• tyhjiä hiekkasäkkejä 2-3 kpl 
• vihellyspilli 
• nippusiteitä 
• eristysnauhaa 
• naamioasu 
• linssipaperia 
• oksasakset 
• vetolankaa 
• puukko 
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• lämpömittari 
• kuivamuonaa 
• hyönteiskarkotinta 
• karttamuovia 
• lyijykynä / rasvaliitua 

- tähystäjällä 
• tarkkuuskivääri tai kiikaritähtäi-

mellä varustettu rynnäkkökiväärl 
• asekirja 
• taisteluvarustus 
• ratakiikari 
• ensiside 
• valo-äänihälyttimiä 
• hiekkasäkkejä 2-3 kpl 
• vesuri 
• partiosaha 
• etäisyysmittari/mittavaijeri 
• vihellyspilli 
* nippusiteitä 
• naamioasu 
• linssipaperia 
• säämiskä 
• vetolankaa 
• kuusiokolo- ja ruuviavainsarjat 
• puukko 
• kuivamuonaa 
* hyönteiskarkotinta 
• karttamuovia 
• teippiä 
• nitoja 
• tunnistuskuvasto/-kortit 
• tuliasemakortteja 
* tussit 

Tähystäjä tarvitsee aseekseen vähin
tään puoliautomaattikiväärin,sillä nopeas
sa ja yllättävässä kohtaamistilanteessa 
pulttilukkoisten aseiden tulivoima ei ole 
riittävä suojaamaan irtautumista. Mikäli 
tarkka-ampujia käytetään yksittäin, nämä 
on syytä varustaa pistooleilla tai konepis
tooleilla pikatilanteita ja lähipuohJstau
tumista varten. Pistooliaseistuksen lisää
minen tarkka-ampujan varustukseen on 
ollut kansainvälisesti yleinen käytäntö. 

Raskaita tarkkuuskivääreitä voidaan 

käyttää erityisesti kaluston tuhoamiseen 
ja ammuntaan ylipitkille (yli 800 m:n) 
etäisyyksille. Niiden etuna kalustoa tu
hottaessa ovat monipuoliset ja tuhovoi
maiset ampumatarvikkeet, joita voidaan 
soveltaa tilanteen mukaan. 

Ase- ja taisteluvälinemateriaalin lisäksi 
varustukseen kuuluu välineitä aseman 
rakentamiseen ja kunnostamiseen, naa
miointiin ja lääkintään. Tehtävän laatu ja 
kesto määräävät tarvittavan varustuksen. 

Tqrkka:arJlpujien 
valmta 1a kourutus 

Tarkka-ampujia valittaessa pelkkä ampu
mataito ei saa olla ainoa kriteeri, vaan 
myös ehdokkaiden henkiset ominaisuu
det ja kyky itsenäiseen toimintaan on 
testattava. Tarkka-ampujan luonteen on 
oltava tasapainoinen ja kypsä, jotta hän 
kykenee kestämään toiminnan aiheutta
mat paineet. 

Fyysiset vaatimukset edellyttävät nor
maalia hämärä- ja stereonäkökykyä sekä 
värien erottelukykyä. Hyvä fyysinen kun
to on eduksi samoin kuin suunnistustai
to. 

Ampumataito on mitattava paitsi pal
velusammunnoissa, myös ilma-, pienois
ja tarkkuuskivääriammunnoin eri ampu
ma-asennoista. Näin saadaan valittua ta
saiseen tulokseen ja hyvää kasaan kyke
nevät ampujat. Hyvä mittari on esimer
kiksi 20+20+20 lau~~usta (pysty- polvi -
makuu). 

Koulutuksessa on painotettava paitsi 
ampumakoulutusta,myös taistelutekniik
kaa ja maastonkäyttöä. Pelkällä rata-am
munnan harjoittelulla ei saada hyviä tark
ka-ampujia, sillä tarkka-ampujan on sel
viydyttävä sekä tuliasemaan, että sieltä 
pois hengissä .. 

Tärkeimmät koulutusaiheet tarkka
ampujan peruskoulutuksessa ovat: 

- asekäsittely ja ammunnat 

- etäisyyden arviointi ja mittaaminen 
- olosuhteiden arviointi ja niiden vai-

kutuksen huomioiminen 
- naamiointi ja maastouttaminen 
- iikkuminen ja maastonkäyttö 
- tuliaseman valinta ja rakentaminen 
- toiminta tuliasemassa 
- maalin tunnistaminen ja valinta 
- tähystys-, tiedustelu- ja mittausväli-

neistön käyttö 
- tähystäjän ja ampujan yhteistoiminta 
Lisäksi on koulutettava omina koko

naisuuksinaan toiminta komppanian ko
mentopaikalla sekä oto-suojeluryhmänä. 
Näitä aiheita voidaan kouluttaa yhdessä 
esimerkiksi taisteluläheteiksi koulutetta
vien kanssa, jolloin voidaan käyttää aihei
siin erikoistuneita kouluttajia. 

Ammuntojen on kehityttävä rata-am
munnoista kohti sovellettuja ammunto
ja. Sovelletuissa ammunnoissa olosuhtei
ta on vaikeutettava portaittain esimerkik
si siten, että ampujat joutuvat arvioimaan 
olosuhteita, maalit ovat vain lyhyen ajan 
näkyvissä, maali pitää tunnistaa ja valita, 
ammuntaan liitetään siirtyminen ja tuli
aseman valinta. 

Ammuntojen huipentumana on tark
ka-ampujan kokeen sovellettu osa, joka 
voi sisältää esimerkiksi seuraavat osako
konaisuudet: 

- eteneminen tuliasema-alueelle 
- tuliaseman valinta (pika-asema) 
- tuliasemakortin laadinta 
- olosuhteiden arviointi 
- tähystäminen ja tulialueen valvonta 

(useita tunteja) 
- maalin tunnistaminen ja valinta (usei

ta tauluja, maalilla erikoistunnistus
merkki) 

- etäisyyden arviointi 
- maalin tuhoaminen (näkyvissä 5-10 

s, etäisyys 400-600 m, 1 ls, liikkuva 
maali 300 m, 1 ls, liikkuu esteiden 
takana ja välissä) 

- irtautuminen 
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Tavoitteena ampumataidolle on saa
vuttaa yli 90% varmuudella osuma ensim
mäisellä laukauksella pään kokoiseen 
maaliin (halkaisija 15 cm) alle 300 m:n 
etäisyydeltä ja 300-600 m:n etäisyydeltä 
rintakehän kokoiseen maaliin (halkaisija 
alle 35 cm). 

Ylipitkille etäisyyksille (600-1000 m) 
tulittamisessa voitaneen pitää tarkkuus
vaatimuksena osumaa ylävartalon kokoi
seen maaliin (halkaisija noin 70 cm). 
Kansainvälisesti pidetään tarkkuusvaati
m uksena osumaa ensimmäisellä laukauk
sella yhden kulmaminuutin (2,54 cm:n 
halkaisijainen maali 91,4 m:n etäisyydel
tä). Esimerkiksi Yhdysvaltain merijalka
väen tarkka-ampujat kohdistavat aseensa 
1000 jaardille (914,4 m), jolloin yhden 
kulmaminuutin vaatimus tarkoittaa osu
maa 27,7 cm:n kokoiseen maaliin. 

Etäisyyden väärä arviointi on pitkille 
etäisyyksille ammuttaessa eniten vaikut
tava tekijä. Esimerkiksi 500 metrin etäi
syydelle ammuttaessa 50 metrin virhear
viointi johtaa iskemän osumiseen 52 cm 
alas. 

Etäisyyden mittaaminen on opetetta
va kaikilla käyttöön saatavilla mittausväli
neillä. Etäisyyden arviointi on opetettava 
ainakin seuraavilla tavoilla: 

- tähtäintä ja tähystysvälineitä käyttäen 
- piirukolmiota käyttäen 
- tunnettuja etäisyyksiä käyttäen 
- osina arvioiden 
- paloitellen 
- puolittamalla 
- parimenetelmällä 
- äänen avulla 
Lisäksi on opetettava yleisimmät etäi

.S!.. syyden virheelliseen arviointiin vaikutta
J1 vat tekijät ja niiden vaikutus. Näitä ovat 
~ _;; esimerkiksi valaistuksen suunta,välimaas-
.Q ton laatu ja korkeuserot tähystyspaikan ja 
&i kohteen välillä. ,o 
> 
0 

-"' 
0 -, 

Olosuhteiden arvioinnissa on opetet
tava tuulen ja lämpötilan vaikutus luodin 
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lentorataan sekä näiden vaikutusten kom 
pensoiminen. Tuulen nopeuden ja suun
nan määrittäminen on pitkille etäisyyk• 
sille ammuttaessa toiseksi suurin virheitä 
aiheuttava tekijä. Tuulen voimakkuus on 
opetettava arvioimaan nyrkkisääntöjen 
lisäksi myös: 

- lippumenetelmällä 
- osoitusmenetelmällä 
- lämpöväreilyä käyttäen 
Lämpötilan vaikutuksesta on opetetta

va ruudin lämpötilan muutosten vaiku
tus luodin lentorataan sekä keinot näi
den vaikutusten minimoimiseksi tai huo
mioimiseksi. 

Naamiointi, maastouttaminen, liikku
minen ja maastonkäyttö ovat taitoja, jot
ka mahdollistavat turvallisen siirtymisen 
tuliasemaan, toiminnan tuliasemassa ja 
irtautumisen tehtävän päätyttyä. Naami
ointi sisältää henkilökohtaisen naamioin
nin tehostamisen, aseen naamioinnin, 
naamiovärien käytön ja naamioasun val
mistamisen ja käytön. 

Maastouttaminen sisältää oman toimin
nan jälkien ja tuliaseman naamioimisen. 
Myös maastouttamisen toteuttaminen 
vihollisen tähystyksen alaisena on ope
tettava. 

Maastouttamisen ja naamioinnin tes
taaminen on myös liitettävä tarkka-am
pujan kokeeseen. Paljon käytetyssä tes
tissä ampujalle annetaan määräaika naa
mioitua ja hakeutua asemaan. Ampujan 
edetessä asemaan ja toimiessa asemassa 
kokeen johtaja tähystää tuliasema-aluetta 
koettaen paikantaa ampujaa,kokeen joh
tajan apulainen seuraa ampujan takaa 
minne tämä menee asemaan. 

Mikäli ampujaa ei havaita hän ampuu 
laukauksen paukkupatruunalla, mikäli 
ampujaa ei vieläkään havaita kokeen joh
tajan apulainen siirtyy viiden metrin pää
hän ampujasta paikkaan, jonka johtaja 
näkee ja ampuja ampuu paukkupatruu
nan.Viimeisessä vaiheessa apulainen siir-

1 yy metrin päähän ampujasta ja tämä 
ampuu paukkupatruunan. Mikäli ampu
jaa ei vieläkään ole havaittu apulainen 
1arkistaa kykeneekö asemasta ampumaan 
1ai ampuja ampuu kovan patruunan ko
keen johtajan paikalle asetettuun tau
luun. 

Liikkuminen ja maastonkäyttö käsittä
vät reitinvalinnan, etenemistavat, aseen 
kantotavat, suojauksen ja tähystyksen jär
jestelyt liikuttaessa ja toiminta kohdatta
essa vihollista. 

Tuliaseman valinnassa ja kunnostami
sessa on opetettava pika- ja varsinaisen 
aseman vaatimukset sekä niiden rakenta
minen myös vihollisen tähystyksen alai
sena. Myös valeasemien rakentaminen 
kuuluu tähän koulutusaiheeseen. 

Toiminta tuliasemassa sisältää tähys
tyksen ja suojauksen järjestelyt, tuliase
makortin laatimisen, tulitoiminnan, ir
tautumisen sekä näihin liittyvän ampu
jan ja tähystäjän yhteistoiminnan. 

Maalin tunnistamisessa ja valinnassa 
on koulutettava maalien yleiset tunnus
merkit, joita ovat esimerkiksi: 

- vaatetus 
- välineet ja varustus 
- vaikutelma 
- toiminta ja käyttäytyminen 
- ympäristö 
- muiden käyttäytyminen 
Lisäksi on opetettava aseiden ja väli

neiden tunnistaminen äänen perusteel
la.Tämä sisältää paitsi tunnistamisen myös 
kohteen etäisyyden arvioinnin. 

Maalin valinnassa on opetettava ylei
nen maalihierarkia ja sen soveltaminen 
sekä erikoiskaluston tunnistaminen. Tä
hän liittyy myös tiedustelukoulutusta. 

Tarkka-ampujien toiminnan luonne 
vaatii myös lähitaistelukoulutuksen liittä
mistä koulutusohjelmaan.Tämä parantaa 
taistelijoiden itseluottamusta ja fyysistä 
kuntoa. 

Koulutus vaatii minimissään kolme 

kouluttajaa koulutusryhmää kohti.Tosin 
eräissä harjoituksissa optiJ]laalinen kou
luttajamäärä olisi kouluttaja yhtä tarkka
ampujaparia kohti. Toimiva kokonaisuus 
saavutetaan käyttämällä kahta pääkoulut
tajaa, joista toinen on ampuma ja toinen 
taistelukoulutuksen kouluttaja. Kolmas 
kouluttaja toimii apukouluttajana ja opis
kelee ohessa taitoja kyetäkseen myöhem
min toimimaan pääkouluttajana. 

Kolmen kouluttajan sitominen pienen 
osaston kouluttamiseen on melkoinen 
rasite joukko-osastolle. Toisaalta koulu
tettavien määrän kasvattaminen liian suu
reksi haittaa koulutustulosten saavutta
mista ja vähentää mahdollisuuksia oppi
laiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen. 
Yksi kouluttaja kykenee tehokkaasti opet
tamaan ja ohjaamaan noin seitsemää pa
ria. Mikäli käytössä on apukouluttaja voi
daan kerralla kouluttaa kymmentä paria. 

Nykyinen sodan ajan tarve sekä sopivi
en ehdokkaiden vähäisyys on johtanut 
pieniin (3-4 paria/saapumiserä/joukko
osasto) koulutusryhmiin. Tällöin paras 
tulos saataisiin yhdistämällä eri joukko
osastojen koulutusryhmät suuremmaksi 
kurssiksi. 

Koulutusaiheiden määrä ja vaadittava 
taso ei mahdollista kaiken asian opetta
mista yhdellä kurssilla. Eräs tehokas tapa 
olisi kouluttaa aiheet kolmessa osassa: 

1. Erikoiskoulutuskaudella tarkka-am-
pujan peruskurssi 2 vkoa 

- teorian perustaidot 
- rata-ammunta 
- maaston käyttö 
- ensimmäiset taistelu- ja sovelletut 

ammunnat 
- taistelukoulutuksen perustaidot 
- tarkka-ampujan koe harjoituksena 
- osumavaatimukset 300 m:n ja 600 

m:n etäisyydelle kokeena 
2. Harjoitteluvaihe 
- yhteistoiminta joukkueen ja komp

panian harjoituksissa 
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- tarkka-ampujan toiminta eri taistelu
lajeissa 

- taisteluammunnat yhteistoiminnas
sa muiden joukkojen kanssa 

- toiminta komppanian komentopai
kalla 

- suojelukoulutus . 
3. Jatkokoulutusvaihe (1-2 vkoa kurs

sina loput leiri ja sotaharjoituskauteen 
liittyen), erikoiskoulutuskauden loppu
leiri ja sotaharjoituskausi 

- erikoistaidot 
- lähitaistelukoulutus 
- tarkka-ampujan käyttö sissitoimin-

nassa 
- vaativat taisteluammunnat 
- vastatarkka-ampujatoiminta 
- toiminta yksittäisenä tarkka-ampu-

jana 
- sovellettu toiminta komppanian tark

ka-ampujapartiossa (joukkokoulu
tus) 

- tarkka-ampujan koe 
Tämä koulutusjärjestelmä mahdollis

taisi jatkuvuuden koulutuksessa ja taito
jen testaamisen koulutuksen loppuvai
heessa.Vaikeutena on löytää pätevää kou
luttajaa harjoitteluvaiheessa koulutta
maan tarkka-ampujapartioita joukkueen 
ja komppanian harjoituksissa. 

Tarkkq-pmpY,iakalY.ston 
keh1tysnaKym1a 

1 Raskaat tarkkuuskiväärit ovat tulleet jää-
1'; däkseen ja niiden ampumatarvikevalikoi
:i l maa ollaan laajentamassa. Suuri kaliperi 
] mahdollistaa paitsi eri tyyppiset r.åjähtä
.2.. vät- ja sytytysluodit, myös suurinopeuk
~ siset alikaliperiluodit. Panssarinläpäisyä _,., 
] tullaan myös kehittämään. 
E Raskaita tarkkuuskivääreitä tullaan 
,~ myös jakamaan pioneerijoukoille, sillä 
fi ne soveltuvat erinomaisesti miinanraiva-
1 ukseen. Pullbub-konstruktio on yleisty-
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mässä aseiden pituuden lyhentämisek 
ja painon pienentämiseksi. 

Sekä pulttilukkoisia, että puoliauto
maattisia aseita tullaan jatkossakin näke
mään tarkka-ampujien aseina. Painon ja 
aseen tarkkuuden oikea tasapainottami• 
nen tulee olemaan tulevaisuuden haaste. 
Nykyisin kehitys on painottunut korosta
maan aseen tarkkuutta ja raskaat rataki
väärit muodostavat perustan tarkkuuski
vääreitä kehitettäessä. Tämä heikentää 
tarkka-ampujien liikkuvuutta ja hidastaa 
toimintaa. 

Laseretäisyysmittarien kehittyminen ja 
hinnan lasku (jo nyt myynnissä alle 4 000 
mk:n hintainen kaupallinen 
versio)mahdollistaa jatkossa laserien ja
kamisen tarkka-am pujapartioille .Tulevai
suudessa tähtäinkiikariin tultaneen liittä
mään integroitu laser tai muuhun tekno
logiaan perustuva etäisyysmittari. Kiika
reiden suurennokset ovat olleet joko 3-9 
X tai kiinteitä lOX, joista kiinteä suuren
nos on saavuttamassa suuremman suosi
on. 

Tähtäinkaukoputkeen tultaneen liittä
mään älyä sekä erilaisia sensorijärjestel
miä, jotka joko automaattisesti kompen
soivat olosuhteiden vaikutuksen suoraan 
ristikolle tai antavat näytölle ilmoituksen 
muuttujien arvoista manuaalista säätöä 
varten. Kehittyvä kalvotekniikka tullee 
parantamaan tähtäinkiikareiden valovoi
maa . 

Pimeätoimintakapasiteetti tulee para
nemaan lämpötähtäinten kehittyessä. 
Tällä hetkellä Yhdysvalloissa ollaan kol
mannen sukupolven lämpötähtäimiä tuo
massa palveluskäyttöön. Nämä soveltu
vat kokonsa ja muiden ominaisuuksiensa 
puolesta hyvin tarkkuuskivääreihin. Va
lonvahvistintekniikassa erottelukykyaset
taa rajoituksia tehokkaalle ampumaetäi
syydelle. 

Suojavälineiden ja vaatetuksen kehi
tys tulee myös parantamaan jatkossa tark-

ka-ampujien taistelukestävyyttä ja toimin
takykyä. Erityisesti suojalla sään vaiku
tuksilta on merkitystä tarkka-ampujien 
suorituskykyyn. · 

Vastatarkka-ampujatoiminnassa ollaan 
keskittymässä tarkka-ampujan paikanta
miseen erilaisilla tutka ja sensorilaitteilla. 
l'ulevaisuudessa tultaneen paikannuslait
teeseen liittämään myös asejärjestelmä, 
joka paikannustiedon saatuaan aloittaa 
automaattisesti tulituksen tarkka-ampu
jan aseman alueelle . 

Lopuksi 

Tarkka-ampujatoiminnan kaikkia mahdol
lisuuksia ei ole täysin hyödynnetty nykyi
sessä taisteluteknisessä ajattelussa. Kor
keateknologinen taistelukenttä tarjoaa 
tarkka-ampujalle runsaasti tärkeitä hen
kilöstö- ja kalustomaaleja, joiden tuho
amisella voidaan tehokkaasti haitata vi
hollisen taistelukykyä. 

Tarkka-ampujilla voidaan tehostaa jal
kaväkijoukon tulen ulottuvuutta ja tehoa 
kaikissa taistelulajeissa. Lisäksi tulen aloi-

Luettavaa 
Eri sotilasaikakauslehtien artikkelit 
Eri valmistajien esitteet 
Gilbert, Adrian: Sniper 

tuksen yllättävyys ja tarkka-ampujataiste
lijaparin pieni koko maalina tekevät tark
ka-ampujaparista sangen taistelukestävän 
elementin. Oikealla maalinvalinnalla ja 
oikealla maatonvalinnalla voidaan suu
renkin joukon eteneminen pysäyttää tai 
ainakin ratkaisevasti hidastaa sitä. 

Käytöstä puuttuu voimassaoleva oh
jesääntö, joka käsittelisi tarkka-ampuja
toimintaa ja kouluttajien ammattitaito jää 
perimätiedon, oman harrastuneisuuden 
tai mikä pahinta, sotilaskäskyn varaan. 
Usein tarkka-ampujakoulutus jää pelkäk
si ampumakoulutukseksi ja liittyy ampu
mavalmennukseen, jolloin taistelukoulu
tuksen taidot jäävät vajavaisiksi. Tarkka
ampujien koulutuksen tehostaminen vaa
tisi koordinointia ja useiden joukko-osas
tojen yhteistoimintaa. 

Teknisestä kehityksestä huolimatta 
tarkka-ampujan menestyminen on jatkos
sakin riippuvainen taistelijan henkilökoh
taisista taidoista. Näitä ei kyetä kompen
soimaan pelkällä kalustolla. Sen sijaan 
kalustolliset puutteet voidaan kyllä kom
pensoida koulutuksen tehokkuudella. 

Miller, David ja Rideford, Gerard:Weapons ofThe Elite Forces 
Plaster,John:The Ultimate Sniper 
SEAL Sniper Training Manual 
Skjutbok Prickskytt 1993 
Sotatekninen arvio ja ennuste II osa 
U.S. Marine Corps Scout/Sniper Training Manual 

67• 



KIMMO LEHTO 

.. 
JALKAVAKIPATAUOONAN 

KOMENTAJAN 
KOULUTUS 

"Hyvän komentajan ominaisuuksia 
ovat viisaus, vilp1ttömns hyvän
tahtoisuus, rohlceus ja tiukkuus". 

Sun Tzu 

• Sodankäynti on muuttunut paljon nii
nä 2400 vuotena jotka on kulunut ylläole
vien sanojen lausumisesta. Tärkeimmät 
muutokset ovat tapahtuneet tekniikan 
kehittymisen mukana. Ihminen ja ihmis
joukon käyttäytyminen sen sijaan eivät 
ole juuri lainkaan muuttuneet. Nuo hy
vän komentajan ominaisuudet ovat yhä 
päteviä. 

Vilpittömyys, hyväntahtoisuus, rohke-

lä, jossa tärkeintä on vanhempien upsee
rien esimerkki.Viisautta voimme ainakin 
yrittää antaa nuorille upseereillemme 
kouluttamalla.Viisaus voidaan ymmärtää 
sopivana yhdistelmänä eri tavoin hankit
tua tietoa ja käytännön kokemusta sekä 
erityisesti taitona soveltaa niitä uuteen 
tilanteeseen. 

us ja tiukkuus ovat ominaisuuksia joita 
D on vaikea kouluttaa. Upseeristoon ne 
D saadaan valitsemalla oikeat henkilöt pe-
"' 

Pataljoonan komentajan asema on kes
keinen puolustusjärjestelmässämme.Hän 
saattaa saada itsenäisiä tehtäviä joko pri
kaatin tai sotilasalueen johdossa. Komen
taja voi lisäksi joutua toimimaan tunteja 
tai jopa päiviä ilman hyviä yhteyksiä ylem
pään johtoportaaseen. 

"5 ruskoulutukseen ja vuosien kasvatustyöl-
:i 

J 
C: 
Q) ,c 
> 
~ 
ei -, 

Majuri Kimmo Lehto palvelee 
Maanpuolustuskorkeakoulussa 
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Komppanian päällikkö on ensisijaises
ti ihmisten johtaja. Prikaatin komentaja 
on puolestaan järjestelmien johtaja, asian
tuntijoidensa (aselajipäälliköiden) avul-

ta. Pataljoonan komentajan on oltava 
molempia.Hän yhdistää vastuualueellaan 
kaikkien aselajien toiminnan, mutta joh
taa tarvittaessa henkilökohtaisesti taiste
lutoimia ratkaisukohdassa. 

Komentaja ja pataljoonaupseeri voi
vat olla ainoita ammattisotilaita pataljoo
nassaan. Tällöin kaikki toiminnat ovat 
korostetun komentajakeskeisiä.Johtami
sessa korostuu esikunnan ja alaisten yksi
kön päälliköiden koulutus jopa taistelun 
aikana. 

fnsimmäi.nen a~keJ, 
komppanian taistelu 

Kaikille kadeteille annetaan ensimmäise
nä opintovuonna taktiikan peruspaketti 
ja maasotalinjan kadeteille toisena vuon
na kaksi opetus pakettia komppaniatason 
taktiikasta. Tavoitteena on selvittää alu
eellisen taistelun perusteet ja antaa pe
rusteet maavoimien kolmen erityyppi-

sen joukon toiminnasta. Paikallisjoukois
ta käsitellään erilliskomppanian (s);yleis
joukoista jalkaväkikomppanian ja jääkä
rikomppanian taistelu. 

Ensimmäiseen opetuspakettiin kuu
luvat seuraavat kurssit: 

-Maasotaopista aselajien perusteet (1,0 
opintoviikkoa) 

- Taktiikan peruskurssi, joka sisältää 
yleiset taktiset periaatteet, alueellisen 
puolustuksen perusteet ja jalkaväkikomp
panian puolustustaistelun (2,5 ov) 

- llmasodan kuvan, joka sisältää sekä 
oman ilmapuolustusjärjestelmän että 
suurvaltavihollisen ilma-aseiden käyttö
periaatteet (0,5 ov). 

Ensimmäisen opetuspaketin sovelta
vana harjoituksena on ensimmäinen tal
vileiri, jossa kurssi muodostaa jääkäri
komppanian. 7-8 vuorokauden aikana 
komppania valmistelee ja käy puolustus
taistelun sekä tekee vastahyökkäyksiä. 
Taisteluharjoituksen lomaan liitetään tar-

Komppaniatason 
tiedot 

2,0 
ov V 

~ 
~ 

0 ov 
3,0 + 1,0 

~ A 
tuki 

Q< 1,2 
ov 

+ 2 komppanian tst-harjoitusta 
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kastelukohteita ja tehtäviä komppanian 
päällikön ja tulenjohtopäällikön taitojen 
omaksumiseksi. 

Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin 
vaihtuessa annetaan seuraava opetuspa
ketti, joka sisältää jääkärikomppanian 
perustamisen, marssin ja hyökkäyksen. 
Kurssin soveltavana vaiheena on taistelu
harjoitus, jossa jääkärikomppania hyök
kää kadettien toimiessa kaikissa johtaja
tehtävissä ryhmän johtajasta komppani
an päällikköön. Taisteluharjoituksen ti
lanne keskeytetään aina kun päällikön on 
tehtävä seuraavan taisteluvaiheen pää
töksiä. Kaikki kadetit tekevät omat esi
tyksensä päällikön ja tulenjohtopäällikön 
päätöksistä ja toimenpiteistä.Tämä vaihe 
kestää 3 opintoviikkoa.Juuri ennen tois
ta opetuspakettia kadetit ovat olleet am
pumaleirillä jossa on ammuttu kaikilla 
jääkärikomppanian aseilla. 

Kolmas opetuspaketti annetaan toisen 
opintovuoden talvella. Sen aiheena on 
erilliskomppanian taistelu. Paketti kes
tää kaksi viikkoa. Ensin annetaan perus
teet komppanian sissitoiminnan suunnit
telulle. Sitten mennään tulevaan toimin
tamaastoon tarkentamaan suunnitelmat 
ja lopuksi kadetit ovat toisen talvileirin 
ajan sissitoiminnassa. Taistelu sisältää 
joukkueen ja ryhmien ylläköitä, tieduste
lua, kohteen tuhoamisen ja vastasissitoi
minnan väistämisen. Hajautetun toimin
nan (soluittain) osuutta on vähennetty 
koska sen opetuksellinen teho on pieni 
käytettävän ajan puitteissa. Samoin halu
taan mahdollisimman monelle kadetille 
käytännön johtamiskokemuksia vaikeis-

o sa olosuhteissa. 
D Koulutustaidon harjoituksissa kerra
.2 taan näiden kahden ensimmäisen vuo-
2 

=> den aikana joukkueen toiminnat eri tais-
j telulajeissa. Vaikka kaikki kadetit ovat 

C: 
,~ saaneet reserviupseerin koulutuksen jo 
j varusmiesaikanaan, ovat joukkuetason 
~ harjoitukset osoittautuneet erittäin tär-
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keiksi. Samoin käytännön harjoittelu~ 
opitaan johtamaan ryhmätason taistelu 
ammuntoja. 

Pataljoonafl 
perusharjoitukset 

Kaikille maasotalinjan kadeteille opete 
taan perustiedot pataljoonan taistelusta. 
Tämä on vaikea vaihe kadettien opiskc• 
lussa. Komppaniatason tiedot ja taidot 
on koh~uullisen helppo omaksua, koska 
lähes kaikilla on ainakin jonkinlaisia ko
kemuksia joukkueen johtamisesta käy· 
tännössä. Komppaniaa sen sijaan on pääs
syt johtamaan vain muutama kadetti ja 
hekin vain lyhyen aikaa. On vaikeaa esi
merkiksi antaa tehtäviä yksiköille joiden 
käytännön suorituskykyä ei vielä oikein 
tunneta. 

Ensimmäinen pataljoonapaketti käsit
tää: 

- Maasotaopin aselajijakson (1,0 ov), 
jossa opetetaan miten eri aselajijoukot 
tukevat pataljoonaa 

- Taktiikan harjoituks~n "jalkaväkipa
taljoonan puolustus" (3,0 ov) 

- Johtamistaidon jatkokurssin, jossa 
keskitytään pataljoonan komentajan roo
liin ihmisten johtajana kriisitilanteessa ja 
esikunnan upseerien toimintaan (1, 5 ov) 

-Viestiopin harjoituksia, joissa opete
taan pataljoonan komentopaikan viesti
järjestelyt (0,5 ov) sekä 

- Johtamisharjoituksen 1, jossa kaikki 
edellä luetellut opinnot yhdistetään ko
mentopaikka- ja viestiharjoituksena (1,0 
ov). 

Ennen kutakin kurssia kadetin edelly
tetään perehtyvän ohjesääntöjen asiaa 
koskeviin osiin. Tämä testataan kurssin 
alussa olevalla tasokokeella. Tämä onkin 
eräs merkittävä ero verrattuna "vanhaan" 
opetukseen. Ohjesääntöjä ei luennoida, 
vaan kursseilla aletaan heti soveltaa ohje
sääntöjen tietoja. 

Pataljoonan perusharjoitukset 

2,0 + 1,0 ov 

~ 
3,0 + 1,0 ov 

tuki 
2,0 
ov 

2,0 ov 

Taktiikan perusharjoituksissa tilanteen 
arviointi ja päätöksen tekeminen opete
taan ensin vaiheittain ja analyyttisesti jot
ta kadetti saisi riittävän tietopääoman 
myöhemmille nopeille intuitiivisille pää
töksille. Tilanteet on luotu ja maastot on 
valittu niin, ettei hyvään ratkaisuun pää
se vain kopioimalla ohjesääntöjen esi
merkkejä. Muodon opettamisen sijaan 
pyritäänkin kehittämään kadettien tak
tista ajattelua. Hyviä ratkaisuja samaan 
tilanteeseen voidaan löytää useita. Tär
keä vaihe opetuksessa on opettajajohtoi
nen opetuskeskustelu, jossa kadetit ver
taavat erilaisia ratkaisuja ja perustelevat 
omiaan. Keskustelun aikana pidetään "tau
koja" joiden aikana kullakin on mahdolli
suus parannella omia päätöksiään tai suun
nitelmiaan . 

Päätöksiä tehtäessä ja niitä tarkastelta
essa keskitytään yhä enemmän vihollisen 
toiminnan arviointiin ja sen järjestelmi
en lamauttamiseen taistelun eri vaiheis
sa. Vihollisen toiminnan ennakointi on
kin eräs vaikeimmin opittavia asioita, 

mutta samalla ehdoton edellytys taiste
lun voittamiseksi. Johtuuko sitten sota
historiastamme vai varusmiesaikaisesta 
opetuksesta, varsin suuri osa kadeteista 
ajattelee taistelua kovin maasto-orientoi
tuneesti. On ilmeisesti helpompi arvioi
da menetettyjen neliökilometrien mää
rää kuin vihollisen johtamisjärjestelmäl
le aiheutettujen ongelmien vaikutusta 
taistelun kulkuun. 

Päätökset osittain testataan kun jokai
nen tarkentaa ne taistelusuunnitelmaksi. 
Sekä päätöstä tehtäessä, että suunnitel
mia tarkasteltaessa käydään myös käsitel
tävässä maastossa. Maastontiedusteluihin 
liitetään yleensä myös opettajien pitämiä 
tietoiskuja. Joitakin suunnitelmien osia 
tarkastellaan myös sotateknisesti. Tällai
sia tarkasteluja on mm. pst-aseiden riittä
vyydestä ja epäsuoran tulen tehosta. En
simmäiset askeleet tietokoneavusteises
ta arvioinnista on jo otettu Maanpuolus
tuskorkeakoulun opetuksessa. 

Taktiikan kokeista pääosa on sovellet
tuja. Niissä testataan miten ohjesääntö-
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jen opit ja opettajien opetus on sisäistet
ty. Kokeilla mitataan yleensä taktisten 
periaatteiden soveltamiskykyä tietyssä 
tilanteessa, ei kykyä kopioida muodolli
sia malleja. Kokeita arvioivien opettajien 
pääkysymykset ovatkin: 

- Jos olisin alainen joka saa tällaisen 
päätöksen tai suunnitelman mukaisen 
käskyn, osaisinko toimia pataljoonan teh
tävän mukaan mahdollisimman hyvin? 

-Jos olisin vastustajan komentaja, jou
tuisinko vaikeuksiin käyttäessäni perus
menetelmiä ja joutuisinko tekemään olen
naisia muutoksia suunnitelmiini kesken 
taistelun? 

Kun tilanteen arviointi, päätöksente
ko ja taistelusuunnitelman laatiminen on 
opittu,opetellaan käskemään, ohjaamaan 
ja valvomaan alaisia. Tämän lisäksi ope
tellaan rakentamaan pataljoonan komen
topaikka. 

Kaikki edellä esitetty yhdistyy johta
misharjoituksessa, jossa kadetit toimivat 
pataljoonan komentajina, esikunnan up
seereina, komppanian päällikköinä, tu
lenjohtopäällikköinä sekä eri tason pe
laajina. Harjoituksessa toimitaan "oikeal
la" paikalla rakentaen oikeanlaiset viesti
yhteydet ja käyttäen kaikessa toiminnas
sa sodan ajan johtamisprosesseja. 

Toinen opetuspaketti koostuu taktii
kan harjoituksesta 'Jääkäripataljoonan 
hyökkäys" ja johtamisharjoituksesta 2. 
Paketin rakenne on samankaltainen kuin 
ensimmäisessä pataljoonan paketissa, 
mutta se on tiiviimpi kestäen yhteensä 
kolme opintoviikkoa. Pataljoonan johto 
ei yleensä ehdi tehdä hyökkäyksessä täy-

J dellistä taistelusuunnitelmaa, vaan johta
J misprosessi on enemmänkin sarja pää

töksiä ja käskyjä. Näin myöskin taktiikan 
harjoitus on kronologinen sarja päätök
siä lähtöalueella, jalkautumisalueella, 
murtoalueella jne. 

Johtamisharjoituksessa keskitytään 
taistelun aikaiseen johtamistoimintaan 

• 72 

niin panssariajoneuvossa olevasta komen
topaikasta kuin ennen kaikkea jalan jouk
kojen mukana maastossa. Joukkoja näis
sä pataljoonissa ei tietenkään (valitetta
vasti) ole. 

Tässä vaiheessa lienee syytä huomaut
taa eräästä periaatteellisesta asiasta.Joh
tajalle johtamisvälineiden hallinta on yhtä 
tärkeää kuin yksittäiselle sotilaalle henki
lökohtaisen aseen käyttötaito. Muutamat 
kadettikurssien johtajat ovatkin ymmär
täneet tämän ja vaatineet eri viestivälinei
den käytännön kokeen läpäisemistä yhtä 
tarkkaan kuin ammuntojen suorittamis
ta. Samaa periaatetta tulisi noudattaa 
myöhemminkin.Entäpä jos jonakin vuon
na jokaisen suomalaisen upseerin olisi 
osoitettava osaavansa käyttää radioita, 
sanomalaitteita ja 
puhelin(YVI:n)palveluita. Olisivatkohan 
nuo taidot taistelun johtajalle tärkeämpiä 
kuin ampuma taito veivattavalla kiväärillä 
tai pistoolilla? 

Jplkaväkiljnja. so~eltaa 
10 syventaa tieto1aan 

Kahden ja puolen vuoden opintojen jäl
keen siirtyvät aselajikadetit omiin koului
hinsa ja panssariopintosuunta panssari
kouluun. Jalkaväkilinjan kranaatinheitin
ja panssarintorjuntaopintosuunnat jatka
vat opintojaan Santahaminassa. Maasota
opissa keskitytään tämän jälkeen linjan 
mukaan pataljoonan eri osien toimintaan. 
Taktiikan harjoituksissa perehdytään sy
vällisemmin sekä pataljoona- että komp
paniatason taisteluun erilaisissa olosuh
teissa. 

Jalkaväkilinjan aikana on seuraavat 
harjoitukset: 

- Jalkaväkipataljoonan taistelu asutus
keskuksessa (1,0 ov) 

-Omien joukkojen ja vihollisen tiedus
telu, jossa taktisena tilanteena on jääkäri
prikaatin hyökkäys (1,0 ov) 

-Taisteluosaston OP + psto + itptri + ... ) 
viivytys Lapin olosuhteissa (1 ,5 ov) 

- Talvileiri 3, jonka aikana suunnitel
laan tarkasti pataljoonan taistelu ja toteu
tetaan se sitten varusmiespataljoonalla 
Pohjoisen Maanpuolustusalueen taiste
luharjoituksessa (2,0 ov) 

- Merisodan kuva, jossa opetetaan 
maihinnousun toteutus ja torjunnan al
kuvaiheet (0,5 ov) 

- Pataljoonan taistelu rannikolla, jossa 
opetetaan torjuntapataljoonan taistelu 
sataman pitämiseksi ja vastahyökkäys 
satamaan (1,0 ov) sekä 

- Pataljoonan taistelu prikaatin osana, 
jonka tärkeimpänä opetuskohteena on 
erilaiset pataljoonalla tehtävätvastahyök
käykset (3,0 ov). 

Jalkaväkilinjan harjoituksissa opetta
jat perehdyttävät ensin kadetit aiheeseen 
tietoiskuin. Sitten kadetit tekevät tilan
teenmukaisia päätöksiä ja suunnitelmia. 

1,0 ov 

1,0 ov 

po.sav 

lool 

Lopuksi taistelua pelataan komentopaik
kaharjoituksena (maastossa) ja maasto
tarkasteluina. Päätöksiin on kerta kerral
ta yhä vähemmän aikaa, mikä pakottaa 
kadetit nopeisiin ja yksinkertaisiin intui
tiivisiin ratkaisuihin. 

Merkittävän lisän tulevien komentaji
en tietoihin ja taitoihin antaa viimeisellä 
lukukaudella oleva pataljoonan kertaus
harjoitus. Kadetit osallistuvat sen yksi
köiden koulutuksen suunnitteluun ja toi
mivat itse harjoituksessa kouluttajina. 
Tämä onkin ensimmäinen kerta kun ka
detti kohtaa oikean sodan ajan joukkoyk
sikön. 

Juuri ennen valmistumista jalkaväki
linjan kadetit suunnittelevat viimeisessä 
taktiikan harjoituksessa prikaatin kaikki
en pataljoonien puolustuksen ja vasta
hyökkäykset. Tämä harjoitus kestää kol
me opintoviikkoa ja näin ollen siinä on 
mahdollista "paikata" aiemmissa harjoi-

y 
1,5ov ~ 

+ pataljoonan taistelu prikaatin osana 3,0 ov 
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tuksissa jääneitä aukkoja. Harjoitus val
mistaa samalla jalkaväkilinjan kadetteja 
viimeiseen johtamisharjoitukseen, kos
ka prikaati ja lähtökohtatilanne on sama. 

Panssarilinjalle valitut kadetit joutuvat 
"aselajijaksollaan" keskittymään pääosin 
joukkue- ja komppaniatason taistelutek
niikkaan. Tämä johtuu panssarijoukko
jen teknisyydestä. Harvalla kadetilla on 
aiempaa kokemusta panssariaseesta. 

Johtamisharjoitukseen 3 osallistuu jäl
leen koko maasotalinja. Ensin kadeteille 
opetetaan prikaatin esikunnan toiminta
periaatteet ja esikunnan upseerien toi
minta.Varsinaisessa johtamisharjoitukses
sa kadetit muodostavat prikaatin esikun
nan ja neljä pataljoonan esikuntaa sekä 
mahdollisuuksien mukaan tykistöryhmän 
komentopaikan ja ilmatorjunnan johto
portaan. Tämä harjoitus liittyy jatkotut
kinto-osaston kurssien opetukseen kuu
luvaan esikunta- ja viestiharjoitukseen. 
Prikaatin komentaja esikuntapäällikkö 
ovat yleisesikuntaupseerikurssilta; ope
raatiopäällikkö sekä aselajipäälliköt esiup
seerikurssilta. Eräs harjoituksen parhais
ta anneista on kadetti en välittämät tiedot 
omasta aselajistaan kurssikavereilleen. 
Ainakin vuonna 1997 myös nuorempi 
jalkaväkilinja osallistuu harjoitukseen 
pataljoonatasolla. 

Kaikkiaan valmistuva jalkaväen yliluut
nantti on osallistunut peruskoulutuksen
sa aikana: 

- taktiikan opetukseen 23 opintoviik
koa (joista 4 viikkoa taisteluharjoituksiin 
ja 7 viikkoa maastotarkasteluihin) 

- johtamistaidon opetukseen 7 opinto
viikkoa liittyen suor.ian sodan ajan patal
joonan komentajan koulutukseen (josta 
ainakin 3 viikkoa maastoharjoituksissa) 

- johtaja- ja kouluttajatehtävissä aina
kin neljään ampumaleiriin ja kahteen tais
teluharjoitukseen sekä 

- pataljoonan kertausharjoituksen 
suunnitteluun ja reserviläisten koulutta-
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miseen. 
Valmistuvalla yliluutnantilla on siis 

varsin hyvät tiedolliset perusteet komp
pania- ja pataljoonatason taistelujen joh
tamiseen. Huolimatta harjoitusten mää
rästä hän ei ole kokenut käytännön johta
ja.Tämä taito hankitaan päivittäisellä työl
lä joukko-osastoissa. Pataljoonatason tie
toja tulisi pitää yllä joukko-osaston vuo
sittaisissa karttaharjoituksissa.Yliluutnan
tilla on tiedolliset edellytykset osallistua 
harjoituks~en pataljoonan komentajana. 

Tietoien päivity~ patq11·oonan 
lcomenta1akurss1 a 

Sodan ajan pataljoonan komentajakurs
sille yliluutnantti osallistuu noin kolme 
vuotta valmistumisensa jälkeen (78.ka
dettikurssista alkaen). Kurssille osallistu
vat myös panssariopintosuunnan käyneet 
jalkaväen upseerit. Vuosittain kurssille 
osallistuu myös muutama muun aselajin 
yliluutnantti. 

Kurssi alkaa noin puolen vuoden val
mistautumisella, jolloin opiskelu tapah
tuu pääsääntöisesti upseerin omalla ajal
la. Ensin on tarkoitus perehtyä rajoitet
tuun ohjesääntömateriaaliin tietojen vir
kistämiseksi.Viimeistään kolmea kuukaut
ta ennen kurssin alkua lähetetään tulevil
le kurssilaisille etäopiskelupaketti. Se 
käsittää: 

- päivitetyn selvityksen nykyaikaisen 
vihollisen toimintatavoista divisioona- ja 
sitä alemmalla tasolla 

-ohjeen tilanteen arviointiin sekä puo
lustuksessa että hyökkäyksen eri vaiheis
sa 

-harjoitustehtäviä (päätösharjoituksia) 
sekä 

-tarvittaessa eri aselajien viimeisimpiä 
ohjeita. 

Harjoitustehtävät tulee tehdä ennen 
kurssia ja lähettää tulevan kurssin johta
jalle. Taktiikan laitoksen opettajat arvioi-

Pataljoonan komentajakur: ~ 

vat työt ja antavat niistä palautteet kurs
sin aikana. Samalla opettajat näkevät mitä 
asioita opetuksessa tulee painottaa kurs
sin aikana. 

Itse kurssi kestää neljä viikkoa. Se ra
kentuu yhtenäisen taktisen tilannepoh
jan ympärille. Pääteemoja ovat jalkaväki
pataljoonan puolustus ja jääkäripataljoo
nan hyökkäys. Kurssiin liittyy kaksi kol
men vuorokauden maastoharjoitusta,jois
sa toimitaan esikuntakokoonpanossa. 

Kurssi alkaa tasokokeella, jossa testa
taan onko luettavaksi määrätty aineisto 
omaksuttu sekä myös käytännön taitoja, 
kuten tilannekuvan muodostamiskykyä. 
Ensimmäisellä viikolla suunnitellaan pa
taljoonan puolustus ja viivytys karttahar
joituksina. Toisella viikolla maastoharjoi
tuksessa pelataan prikaatin torjuntatais
telu vastahyökkäyksineen pataljoonien 
komentajien kannalta tarkasteltuna. 

Kolmannella viikolla suunnitellaan re
serviprikaatin pataljoonien hyökkäyksiä 

~ 

~~ 
karttaharjoituksina ja toteutetaan ne nel
jännellä viikolla maastossa. Mm. moni
puolisilla alistuksilla pataljoonalle pako
tetaan kurssilaiset soveltamaan tietojaan 
ja laajennetaan aselajien tuntemusta. 
Kurssi päättyy loppukokeeseen joka on 
aina sovellettu taktinen tehtävä. 

Kurssi toteutettiin vuosina 1995-96 
kolmiviikkoisena. Merkillepantavaa on 
ollut havaita kurssilaisten syvä huoli ja 
vastuu oman ammattitaitonsa kehittämi
sestä. Pääosa kurssilaisista on todella ot
tanut kaiken irti kurssista. Kurssille val
mistautuminen sen sijaan olisi voinut olla 
joidenkin osalta tehokkaampaa. Saadus
ta hyvästä palautteesta huolimatta kurssi 
on todettu liian lyhyeksi edes kaikkien 
tarvittavien tietojen opettamiseen, saati 
sitten harjaannuttamiseen. Ensimmäiset 
kokemukset nelivuotisen peruskoulutuk
sen saaneiden valmiuksista komentaja
kurssin läpikäymiseen saadaan vasta 
vuonna 1998. 
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Loppµsilat;s joukkq-,o~astossa 
10 v~ltQk.un,nqll1s1ssa 

naqo1tuks1ssa 

Pataljoonan komentajakurssin jälkeen 
upseeri voidaan sijoittaa sodan ajan ko
mentajatehtävään. Kurssilla ei ole kuiten
kaan johdettu yhtään todellista pataljoo
naa tai edes yksikköä. Kurssin jälkeiseksi 
sijoitukseksi suositellaankin pataljoona
upseerin tehtävää. Komentajasijoituksen 
edellytyksenä on nähtävä vähintään: 

- toimiminen komentajana taisteluhar
joituspataljoonassa (joko varusmies tai 
reserviläis) 

-perehtyminen oman pataljoonan hen
kilösijoituksiin ja materiaaliin sekä 

-perehtyminen oman pataljoonan krii
siajan suunniteltuihin ensimmäisiin teh
täviin. 

Parhaimmillaan komentajavaihdos to
teutetaan pataljoonan tai ainakin sen run
kohenkilöstön kertausharjoitukseen liit
tyen. Tällöin "vanha" komentaja osallis-

tuu kertausharjoituksen suunnitteluun ja 
perehdyttää seuraajansa. 

Koska sota- ja taisteluharjoituksia on 
nykyään vähän, on kaikki harjoittelumah• 
dollisuudet käytettävä hyväksi. Hyviä 
harjoittelumahdollisuuksia varuskunta
harjoitusten lisäksi antavat mm. kenttäty, 
kistön talvi-ja kesäleirit sekä valtakunnal
liset panssarintorjuntaohjusleirit. Pst
opintosuunnan käyneiden jalkaväen yli
luutnanttien tulisi hankkia lisätietoa epä
suoran tulen järjestelmistä ja vastaavasti 
krh-opintösuunnan käyneiden pst-järjes
telmistä. 

Kaikissa joukko-osastojen komppania
harjoituksissa tulisi olla ainakin pieni 
pataljoonan johtoporras. Harjoituksen 
johtajan pitäisi samalla harjoitella komen
tajana toimimista.Tämä vaatii vain yhden 
ajoneuvon (psajon tai tka), muutaman 
lähetin ja viestimiehen sekä pari kokelas
ta tiedustelu-upseereiksi.Vielä 70-luvulla 
esimerkiksi Porin Prikaatissa jopa ampu
maleirin johto toimi lähes kuten sodan 

patl Kertaus
harjoitus 
>3 

simulointikoulutus 

komp 
sota- ja 
tst-harjoitukset 

> 10 K:n tst-amm 
>. 3 

joukk tst-harjoitukset 
> 100 

tst-ammunnat 
> 10 

Kokemuksen määrä 
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ra-jjoht 
>3v 

········· 

ajan pataljoonan esikunta. Varoupseeri 
oli kuin tulenjohtokomenJalkaväen taktiikka 
Ja taistelutekniikka O taja ja tiedustelu-upsee
rit hänen apulaisiaan.Joukkoja siirreltiin 
ja ammunnoista ilmoitettiin kuten taiste
lussa. Johtamisessa harjaannuttiin myös 
käyttämään pataljoonan viestijärjestel
mää. 

Tulevaisuudessa harjoittelumahdolli
suuksia tullaan lisäämään käyttäen apuna 
simulointia. Tietokoneavusteiset harjoit
telutilat eri tasoisille komentajille ja hei
dän esikunnilleen tulevat parantamaan 
mm. kertausharjoitusten tehoa. Mikään 

2 
0 
E 
2 
:::, 
:l! 
~ 

ei kuitenkaan korvaa mahdollisimman 
todenmukaista harjoittelu;t todellisen 
pataljoonan kanssa maastossa. 

Lopuksi on kuitenkin muistutettava, 
että komentajille opetettavat tiedot ja 
taidot perustuvat historiasta saatuihin 
kokemuksiin ja arvaukseen tulevaisuu
den sodasta. Vasta tosi sota mittaa ko
mentajiemme kykyjä sopeutua uusiin ti
lanteisiin. Ihmisten johtaminen taas on 
pysynyt perusteiltaan samanlaisena kuin 
ennenkin. Tarvitaan edelleenkin viisaut
ta, vilpittömyyttä,hyväntahtoisuutta, roh
keutta ja tiukkuutta. 

L LAPUA 
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JUHA NIEMI 

VAPAAEHTOISEN 
A\AANPUOLQSTUS
JARJESTELMAN 
NYKYTILA 

Tammikuun 11 päivänä 1996 puolustusministeri 
teki päätöksen vaeaaehtoisesta maanpuolustus· 
iärjestelmästä. Päätöksen myötä on toiminta 
käynniste~ innokkaasti. Nopealle toiminnalle on 
luonut .eohJan io vuosikymmeniä maanpuolustus· 
järjeståisså teh!Y vapaaehtoinen maanpuolustus· 
tyo ja vuosia kåynmssä ollut vapaaehtoinen 
maanpuolustusk:oulutus. 

Vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestel
män tavoitteina on maanpuolustushen
gen ylläpitäminen ja kehittäminen, kan
salaisten maanpuolustusvalmiuksien ke-

Majuri Juha Niemi palvelee 
pääesikunnan asevelvollisuus
osastossa päätyönään vapaaeh
toinen maanpuolustustyö. Hän 
toimii muunmuassa vapaaehtoi
sen maanpuolustustyön neuvotte
lukunnan ja MAPU
yleiskokouksien sihteerinä. 
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hittäminen sekä puolustusvoimien sodan 
ajan joukkojen yhteydenpidon kiinteyt
täminen ja koulutustason nostaminen. 
Järjestelmän päämääränä on tarjota kai
kille maanpuolustus työstä kiinnostuneil
le sotilaalliseen valmiuden ylläpitoon ja 
kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja toimin
taa sekä yksilön, että joukon tasolla. Kai
killa 15 vuotta täyttäneillä Suomen kansa
laisilla on mahdollisuus osallistua maan
puolustusjärjestelmän toimintaan. 

Suomalaiset miehet ovat asevelvollisia 
yli 40 vuotta. Perusta asevelvollisuudelle 
luodaan varusmiespalveluksen aikana. 
Sotilaallisia valmiuksia ylläpidetään ker
tausharjoitusten avulla. Vapaaehtoinen 

maanpuolustusjärjestelmä ei korvaa mi
tään olemassa olevaa järjestelmää. Se 
voidaan nähdä lähinnä uutena mahdolli
suutena reserviläisille ylläpitää sotilaalli
sia valmiuksiaan muutenkin kuin vain 
kertausharjoituksissa. Uutta vapaaehtoi
sessa maanpuolustusjärjestelmässä on 
vapaaehtoistoiminnan kautta puolustus
valmiudelle saatava hyöty. Maanpuolus
tusjärjestöille on annettu merkittävä vas
tuu järjestelmän toteutuksesta. Uutena 
asiana maanpuolustusjärjestöille on an
nettu mahdollisuus toimintaan, joka liit
tyy kiinteästi puolustusvoimien sodan 
ajan joukkoihin. 

Vapaaehtoisella maanpuolustusjärjes
telmällä tarkoitetaan niiden vapaaehtois
ten organisaatioiden ja toimintojen ko
konaisuutta, joiden kautta edistetään 
maanpuolustuksen tavoitteita. Järjestel
mä koostuu kolmesta toiminnosta: reser
viyksikkötoiminnasta, paikallisosastotoi
minnasta sekä naisten toiminnasta. Näil
le toiminnoille luodaan edellytyksiä va
paaehtoisella maanpuolustuskoulutuksel
la, organisoinnilla sekä tuella. 

Vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestel
män vapaaehtoisyksiköitä ovat reserviyk
siköt (RYI), paikallisosastot (PAn ja nais
ten tukiosastot. Paikallisosastot koostu
vat paikallisjoukon tai suoritusorganisaa
tion reserviyksiköstä ja siihen liittyvästä 
paikallisyksiköstä (PYI). 

VaRaaehtoisen 
maanpu61\Jstvsjärjestelmän 

suunmtteluprosess1 

Suunnittelujärjestelmä on toiminnan kan
nalta erittäin tärkeä.Vapaaehtoisen maan
puolustusjärjestelmän suunnitteluproses
siin kuuluvat sotilasalueilla ja joukko-osas
toissa pidettävät valmistelukokoukset, 
sotilaslääneissä pidettävät suunnitteluko
koukset, pääesikunnassa pidettävät 
MAPU-yhteistoimintakokoukset sekä puo-

lustusministeriön alaisuudessa toimiva 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön neu
vottelukunta. 

Valmistelukokouksiin osallistuvat jouk
ko-osastojen edustaja, sa-komentajat ja -
päälliköt, vapaaehtoisyksiköiden edusta
jat sekä tukevien maanpuolustusjärjestö
jen edustajat. Kokouksissa käsitellään eri 
vapaaehtoisyksikköjen toimintasuunni
telmat. Toimintasuunnitelmien kautta 
saadaan tarpeet vapaaehtoiseen maan
puolustuskoulutukseen.]oukko-osastot ja 
maanpuolustusjärjestöt esittelevät resurs
siensa mukaiset tukemismahdollisuuten
sa. Valmistelukokouksen perusteella laa
ditaan esitys seuraavan vuoden toiminta
suunnitelmaksi, joka lähetetään sotilas
läänin esikuntaan. 

Valmistelukokoukset eivät vielä tänä 
vuonna ole koko laajuudessaan käynnis
tyneet. Tämä johtuu lähinnä siitä, ettei 
vielä ole kovin runsaasti syntynyt vapaa
ehtoisyksiköiden toimintasuunnitelmia. 
Jatkossa järjestelmän organisoitumisen 
laajetessa valmistelukokouksista tulee 
paikallisen tason tärkeimpiä resurssien 
suunnittelutilaisuuksia. 

Sotilasläänien suunnittelukokouksiin 
osallistuvat sotilasläänin edustaja, jouk
ko-osastojen edustajat, Maanpuolustus
koulutus ry:n koulutuspäälliköt sekä tu
kevien maanpuolustusjärjestöjen piirita
son edustajat. Suunnittelukokouksissa 
käsitellään valmistelukokouksien esityk
set.Suunnittelukokouksissa sovitaan mitä 
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuk
sen harjoituksia ja kursseja pidetään tai 
tuetaan. Suunnittelukokouksien perus
teella laaditaan sotilasläänin vapaaehtoi
sen maanpuolustustyön vuosisuunnitel
ma, johon kirjataan seuraavan vuoden 
puolustusvoimien tukea tarvitsevat tilai
suudet. 

Suunnittelukokoukset ovat jo nyt va
kiinnuttaneet paikkansa vapaaehtoises
sa maanpuolustusjärjestelmässä. Tosin 

79 • 



'J 
'J 

VAPAAEHTOINEN 
MAAN PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄ 

PUOLUSTUS
MINISTERIÖ 

PUOLUSTUS
VOIMAT 

PÄÄESIKUNTA 

MAAN
PUOLUSTUS

ALUE 

SOTILAS
LÄÄNI 

SOTILASLÄÅNI 
JOUKKO-OSASTO 

SOTILASALUE 

RYT 

RESERVIYKS 

... J. .. J .... J.., 
MAPU . 

• VALMISTELU . • OHJEISTUS ......... ·r· ...... , 
...................... 
: SUUNNITTELU- : 

KOKOUS 
• KOULUTUS 

: ... . :.~!i!~:~ ... ... . 
~-·······-~·-······· 

VALMISTELU
KOKOUS 

• RYT 
-PAT 
-NNK .................... 

TOIMINTA 

PAT 
PAIKALLIS

OSASTO 

VALTAKUNNALLINEN 
NEUVOTTELUKUNTA 

MAANPUOLUSTUS
JÄRJESTÖT 

LHnOTASO 

PIIRITAIO 

PAIKAWNEN 
TASO 
, •-KIUAT 
- RES-J.l.lU:T 
-NA181'81 

NEUVOT1ELU
KUNTA 

TUKIOSASTO 
NAISTENNNK 

VAPAAEHTOISYKSIKÖT 

• Vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestelmä. 

• 80 

tällä hetkellä niiden rooli on ehkä enem
män olleet valmistelukokouksien luon
teisia, koska selkeitä esityksiä valmistelu
kokouksista ei vielä ole niihin tullut.Jat
kossa suunnittelukokoukset tulevat ole
maan niitä tilaisuuksia, joissa lopullisesti 
koordinoidaan sotilasläänien alueella va
paaehtoisen maanpuolustustyön resurs
sit. 

Pääesikunnassa asevelvollisuusosaston 
johdolla pidettäviin MAPU-yhteistoimin
takokouksiin osallistuvat pääesikunnan 
eri osastojen edustajia sekä maanpuolus
tusjärjestöjen liittotason edustajat. Koko
uksissa käsitellään vapaaehtoiseen maan
puolustusjärjestelmään liittyviä yhteistoi
mintakysymyksiä ja linjauksia. MAPU
kokoukset ovat toimineet hyvin perusta
misestaan vuoden 1994 alusta alkaen. 
Muun muassa nykyinen niin puolustus
voimien kuin maanpuolustusjärjestöjen 
laatima ohjeistus on valmisteltu MAPU
yhteistyössä. 

Valtakunnallisella tasolla puolustusmi
nisteriö huolehtii vapaaehtoisen maan
puolustustyön suuntalinjoista ja edelly
tyksistä kuten säädöksistä ja riittävien 
resurssien hankkimisesta. Puolustusmi
nisteriön alainen valtioneuvoston nimit
tämä vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
neuvottelukunta on aloittanut syksyllä 
1996 työskentelynsä. Siinä on edustettu
na puheenjohtajan Iiro Viinasen johdolla 
kaikki poliittiset puolueet sekä merkittä
vät järjestöt. Pysyviä asiantuntijajäseniä 
neuvottelukuntaan kuuluu puolustusmi
nisteriöstä, sisäasianministeriöstä sekä 
pääesikunnasta. Neuvottelukunnan teh
tävänä on seurata vapaaehtoisen maan
puolustustyön kehittymistä ja antaa suo
situksia. Lisäksi neuvottelukunta antaa 
toiminnalle yhteiskunnallista hyväksyn
tää ja uskottavuutta. 

Vapa~ehtoiner\ 
maanpuolustuskoulutus . . 

Vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutuk
seen osallistujien määrä on jatkuvasti 
kasvanut. Vapaaehtoisella maanpuolus
tuskoulutuksella tarkoitetaan puolustus
voimien vapaaehtoisia harjoituksia,Maan
puolustuskoulutus ry:n kursseja sekä 
paikallisosastotoimintaan ja reserviyksik
kötoimintaan liittyvää omaehtoista kou
luttautumista.Vapaaehtoisessa maanpuo
lustusjärjestelmässä puolustusvoimat joh
taa aina puolustusvoimien sotilasaseilla 
tapahtuvan ase- ja ampumakoulutuksen . 
Puolustusvoimien sotilasaseilla annetta
vaan koulutukseen osallistujan tulee olla 
täysi-ikäinen. 

Vapaaehtoiset harjoitukset ovat puo
lustusvoimien johtamia asevelvollisuus
lakiin perustuvia harjoituksia. Vapaaeh
toisissa harjoituksissa voidaan kouluttaa 
reserviläisiä, jos annettava koulutus edis
tää hänen perehdyttämistään ja harjaan
tumistaan hänelle suunniteltuun sodan 
ajan tehtävään. Osallistujalla on reservi
läispalkkaa ja päivärahaa lukuun ottamat
ta samat etuudet kuin kertausharjoituk
sessa olevalla reserviläisellä. Osallistumi
nen on vapaaehtoista. 

Puolustusvoimien johtamiin vapaaeh
toisiin harjoituksiin osallistui vuonna 
1994 454 asevelvollista. Viime vuonna 
niihin osallistui noin 2 500 henkilöä ja 
tuolloin niihin käytettiin yli 5 000 koulu
tusvuorokautta. Tänä vuonna arvioidaan 
vapaaehtoisia harjoituksia pidettävän 
noin 7 500 henkilölle. Puolustusvoimien 
koulutuskäskyn mukaisesti ensi vuonna 
on pyrkimyksenä kouluttaa 12 000 hen
kilöä vapaaehtoisissa harjoituksissa, jol
loin koulutusvuorokausia arvioidaan ker
tyvän noin 20 000. Vuonna 1998 pyrki
myksenä on 15 000 henkilön kouluttami
nen vapaaehtoisissa harjoituksissa. 

81 • 



0 
0 

"' .2 
=> 
:i 

J 
C: 
Q) 

:o 
> 
0 ..,,,_ 

:g 

PUOLUSTUSVOIMAT JA 
VAPAAEHTOINEN 

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 

1. VARUSMIESKOULUTUS 
(VM-KOUL) 

2. KERTAUSHARJOITUS
KOULUTUS 
(KH-KOUL) 

17 V 30 V 

PV:N KOULUTU!i_ 
ASEVELVOLLISET, LAKISÄÅTEINEN 

VAPEHT NAISET 

17 V 50/60 V 

PV!N KOULUTUS_ 
RENRVlLAt8ET, LAKISAATEINEN 

VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 

3. VAPAAEHTOISET 
HARJOITUKSET (VEH) 
- Perustuu 

asevelvollisuuslakiin 

4. OMAEHTOINEN 
TOIMINTA 

5. MAANPUOLUSTUS
KOULUTUS RY 

(MPK ry) 

17 V 

15 V 

15 V 

PAT/RYT-TOIMINTA, 
VAPAAEHTOINEN 

KURSSIT 

50/60 V 

RYT/PAT KOULUTTAJAKOULUTUS 
KANSALAISET, VAPAAEHTOINEN 

• Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus. 

• 82 

Maanpuolustuskoulutus ry on maan
puolustusjärjestöjen perustama koulutus
organisaatio, joka vapaaehtoisen maan
puolustuskoulutuksen nimissä aloitti toi
mintansa vuonna 1992. Maanpuolustus
koulutus ry:n kursseille on osallistunut 
tähän mennessä vajaat 30 000 henkilöä. 

Maanpuolustuskoulutus ry järjestää 
erilaisia kursseja. Näitä ovat kansalaisen 
turvakurssit, valmiuskurssit, erikoiskurs
sit sekä lisäkurssit. Kansalaisten turva
kurssin opetuksen tavoitteena on antaa 
yksityiselle kansalaiselle häntä hyödyttä
viä perustietoja ja -taitoja turvallisuuden 
lisäämiseksi. Valmiuskurssien tavoittee
na on antaa yleistietoja turvallisuuspoli
tiikasta ja maanpuolustuksesta sekä kun
nan varautumisesta poikkeusoloihin. Li
säksi kurssien tavoitteena on antaa yleis
taitoja sotilaallisiin ja muihin poikkeus
olojen tehtäviin. Erikoiskurssien tavoit
teena on turvallisuuspoliittisen ja maan
puolustuksen eri alojen kokonaiskuvan 
syventäminen. Lisäkurssien tavoitteena 
on syventää sotilaallisia ja muita poikke
usoloissa tarvittavia taitoja. Kohdennet
tuja lisäkursseja - lähinnä kouluttaj~kurs
seja - voidaan järjestää vapaaehtoisen 
maanpuolustusjärjestelmän vapaaeh
toisyksiköiden tarpeiden mukaisesti. 

Vuonna 1995 Maanpuolustuskoulutus 
ry:n 317 kurssille osallistui 8 620 henki
löä. Tänä vuonna arvioidaan pidettävän 
noin 400 kurssia, joihin arvioidaan noin 
8 500 henkilön osallistuvan. Ensi vuonna 
suunnitelmissa on noin 450 kurssin pitä
minen,jolloin kurssilaisia olisi noin 9 500. 

Jos merkittävää resurssien lisäystä ei 
tapahdu tullee Maanpuolustuskoulutus 
ry:n koulutusvolyymi säilymään entisel
lään. Jatkossa vapaaehtoisen maanpuo
lustusjärjestelmän tarpeiden kautta on 
todennäköistä, että kurssien sisältö tulee 
muuttumaan kohdentuen selvästi yleis
luonteisista aiheista tietyille kohderyh
mille. Erittäin suuri haaste Maanpuolus-

tuskoulutus ry:lle on kouluttajakoulutuk
sen järjestäminen niin, että paikallisosas
toissa ja reserviyksiköissä riittää koulut
tajia vetämään siellä pidettävää koulutus
ta. Kouluttajakoulutus voidaankin nähdä 
tulevaisuudessa Maanpuolustuskoulutus 
ry:n kurssien yhtenä painopistealueena. 

Omaehtoinen koulutus on toimintaa, 
joka ei edellytä puolustusvoimien tai 
Maanpuolustuskoulutus ry:n tukea. Or
ganisoitumisen ollessa vielä kesken ei 
paikallisosasto- ja reserviyksikkötoimin
taan liittyvää omaehtoista koulutusta ole 
vielä toistaiseksi juurikaan järjestetty. 
Tulevaisuudessa tämän koulutuksen mää
rä tulee olemaan ehkä merkittävin vapaa
ehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa. 
Suunniteltaessa tämän hetken vapaaeh
toista maanpuolustuskoulutusta tulisi 
ensisijaisesti varmistaa, että paikallisosas
toihin ja reserviyksiköihin saadaan riittä
västi osaavia reserviläiskouluttajia. Tule
vaisuudessa pyrkimyksenä on, että puo
lustusvoimien tukema vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus entistä enem
män palvelee puolustusvoimien valmiut
ta. 

VaRaaehtoisen 
maanpuol~stysjärJ' estelmän 

to1mmno 

Vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestel
män toimintoja ovat reserviyksikkötoi
minta, paikallisosastotoiminta ja naisten 
toiminta. 

Reserviyksikön runkona on puolus
tusvoimien sodan ajan joukko. Reservi
yksiköllä tarkoitetaan sitä osaa sodan ajan 
joukon tai organisaation henkilöstöstä, 
joka haluaa osallistua omaehtoiseen toi
mintaan. Reserviyksikkötoiminta on 
omaehtoista toimintaa ja puolustusvoi
mien vapaaehtoisia harjoituksia.Sen avul
la jokaiselle reserviläiselle tarjoutuu mah
dollisuus ylläpitää ja kehittää oman so-
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J dan ajan tehtävänsä edellyttämiä valmiuk-
c: 

reserviyksiköstä itsestään.Jos esimerkik
si reserviyksikkö haluaa jotain koulutus
ta, sen on rekrytoitava omasta joukos
taan ensin kouluttajia kouluttajakoulu-

,~ sia. Reserviyksikkötoiminnan sisältö läh-
...9 tee osallistujista itsestään.Toiminnan laa
':§. jentuessa jatkossa tulee resurssien lähteä 
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tukseen. Puolustusvoimat ja maanpuo
lustuskillat luovat puitteet reserviyksik
köjen toiminnalle. 

Syksyllä 1995 aloitettiin sodan ajan 
joukkojen tuottamiseen liittyen joukko
osastoissa varusmieskoulutukseen liitty
vä reserviyksikkötoiminta kiltojen tuke
mana. Kokemukset ovat olleet lupaavia. 
Noin 30-35 % kotiutuvista varusmiehistä 
on ilmoittanut halukkuutensa toimintaan 
eli he haluavat tavata toisiaan muutenkin 
kuin pelkästään kertausharjoituksissa. 
Tämä tarkoittaa vuosittain noin 10 000 
kotiutuvan varusmiehen kiinnostusta asi
aan. Kertausharjoituksissa käynnistettyyn 
reserviyksikkötoimintaan on ollut vielä
kin korkeampi halukkuus varsinkin kos
kien esikuntien reserviyksiköitä. 

Mikä tulee olemaan todellinen osallis
tumisprosentti on vielä arvauksien varas
sa ja tulee konkretisoitumaan siinä vai
heessa kun muodostetut reserviyksiköt 
saavat ensimmäiset kokoontumisensa 
pidettyä ja toimintasuunnitelmansa laa
dittua. Mutta jos vaikka halukkaista noin 
puolet päättävät kokoontua vuosittain 
tapaamaan toisiaan, on tällä jo suuri mer
kitys puolustusvoimien sodan ajan jouk
kojen kiinteydelle.Jos he vielä päättävät 
osallistua vapaaehtoiseen. maanpuolus
tuskoulutukseen, on reserviyksikkötoi
minnalla suoraan vaikutusta puolustus
voimien sodan ajan joukkojen suoritus
kykyyn. Tulevaisuudessa reserviyksiköi
den toiminnan vakiinnuttamisen kannal
ta avainkysymyksiä on yhteyshenkilöi
den löytäminen reserviyksiköistä ja hei
dän kouluttamisensa. Kun reserviyksiköt 
ovat saaneet laadittua toimintasuunnitel
mansa, pystyvät ne hyödyntämään va
paaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän 
resurssit ja mahdollisuudet. 

Paikallisosastotoiminnalla tarkoitetaan 
paikkakunnan reservi-ja paikallisyksiköi
den henkilöstön paikallisosasto- tai yksik
kökohtaista toimintaa. Paikallisosastolla 

tarkoitetaan yleensä kunnan alueella toi
mivaa yksikköä, joka muodpstuu johto
ryhmästä ja alueella toimivan suoritusor
ganisaation tai paikallisjoukon reserviyk
siköstä ja paikallisyksiköstä. Paikal
lisyksikköön voivat liittyä paikkakunnal
la asuvat vapaaehtoiset 15-vuotta täyttä
neet Suomen kansalaiset, joita ei ole sijoi
tettu ao sodan ajan joukkoon.Paikallisyk
siköt tukevat reserviyksiköiden toimin
taa. Toimintaan osallistuvat paikalliset 
reserviläis- ja muut maanpuolustustyötä 
tekevät tai siitä kiinnostuneet järjestöt 
yhdessä puolustusvoimien ja asianomai
sen kunnan kanssa. Sinänsä aivan uudes
ta toiminnasta ei ole kysymys sillä paikal
lisosastotoiminnan kaltaista toimintaahan 
on ollut epävirallisesti esimerkiksi suori
tusorganisaatioiden keskuudessa jo vuo
sikausia. Nyt toiminta on virallistettu. 

Paikallisosastotoiminta on saanut läm
pimän vastaanoton kunnissa. Hyvin use
assa paikallisosaston johtoryhmässä on 
mukana kunnanjohtajia, kunnanhallituk
sen puheenjohtajia ja kunnan pelastus
päälliköitä. Tällä hetkellä toiminta on 
käynnistynyt tai käynnistymässä noin 70 
paikkakunnalla. Jatkon kannalta on ilah
duttavaa, että hyvin moni paikkakunta 
on ilmoittanut aluksi keräävänsä koke
muksia ja aloittavansa toiminnan seuraa
vien vuosien aikana. Valtakunnallisesti 
on havaittavissa selviä alueellisia eroja 
kiinnostuksessa. Siellä missä on ollut pal
jon kertausharjoituksia, ei kiinnostus va
paaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän 
toimintaan ole läheskään sitä tasoa kuin, 
mitä se on niillä alueilla, joilla väestöä on 
paljon ja kertausharjoituksia suhteessa 
vähemmän. 

Naisten toiminta tarjoaa varusmiespal
veluksen suorittamattomille naisille mah
dollisuuden osallistua paikallisosastojen 
paikallisyksiköiden ja sotilaslääni
kohtaisten naisten tukiosastojen toimin
taan. Vapaehtoisen maanpuolustuskou-
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lutuksen ja omaehtoisen toiminnan kaut
ta naisilla on mahdollisuus hankkia erilai
sia kokonaismaanpuolustukseen liittyviä 
valmiuksia. 

Naisten toiminnan organisoituminen 
on tapahtunut valtakunnallisella ja soti
lasläänitasolla. Huhtikuussa 1995 perus
tettiin valtakunnallinen naisten neuvot
telukunta ja vuoden 1996 aikana on jo
kaiseen sotilaslääniin perustettu alueelli
nen naisten neuvottelukunta. Naisten 
neuvottelukunta on aloittanut suunnitel
mien mukaan naisten rekrytoimisen 
paikallisosastojen paikallisyksiköihin yh
dessä reserviläis- ja muiden maanpuolus
tusjärjestöjen kanssa. Tulevina vuosina 
on tarkoitus käynnistää naisten toiminta 
myös alueellisissa naisten tukiosastoissa. 
Mielenkiintoisena piirteenä voidaan to
deta, että sellaisilla alueilla, joissa reservi
läisjärjestöt eivät ole osoittaneet suurta 
kiinnostusta paikallisosastotoimintaa koh
taan, ovat naiset ryhtyneet suoraan val
mistelemaan naisten tukiosastojen muo
dostamista. 

Naisten neuvottelukunnan ja puolus
tusvoimien välisen yhteistoiminnan kes
keiset kokonaisuudet ovat tehtävien mää
rittäminen ja suunnitelmien laatiminen 
sekä vapaaehtoisten naisten rekisteröi
minen ja varaaminen poikkeusoloissa. 
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Yleisohjeet on toiminnasta on laadittu ja 
neuvottelut naisille soveltuvista tehtävis
tä on aloitettu sotilasläänien ja alueellis
ten naisten neuvottelukunnan kesken. 
Jatkossa naisten osuus tullee olemaan 
merkittävä varsinkin paikallisyksiköiden 
poikkeusolojen tehtävien suorituksessa, 
koska ma.anpuolustuksesta kiinnostunei
ta varaamattomia naisia on paljon käytet
tävissä. 

Vapaaehtoinen maanpuolustusjärjes
telmä perustuu lakiin puolustusvoimista, 
jossa yhdeksi puolustusvoimien tehtäväk
si säädetään vapaaehtoisen maanpuolus
tuskoulutuksen tukeminen. Vapaaehtoi
nen maanpuolustusjärjestelmä on ollut 
käynnissä vasta tammikuusta 1996 alka
en. Paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa, 
mutta paljon on vielä tekemätöntä työtä. 
Esimerkiksi puolustusvoimien henkilö
kuntaa ei ole vielä riittävästi informoitu 
järjestelmästä. Niinpä tiedottaminen tu
lee olemaan yksi vuoden 1997 tärkeim
mistä asioista. Vapaaehtoisen maanpuo
lustusjärjestelmän käyttöönotto on laaja 
asia ja sen mukainen toiminta ei välttä
mättä kaikkialla käynnisty. Mutta siellä 
missä toiminta käynnistyy, se tulee selke
ästi vuosien myötä vaikuttamaan puolus
tusvoimien valmiutta kohottavasti. 
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MERVI PEHKONEN 
PETRA VIRTANEN 
kuvat Kari Valjakko 

NAISET •• •• 
JALKAVAESSA 

Jalkaväki muodostaa taistelun ratkaisevan elemen· 
tin. Se kantaa pääosin vastuun fvvsisesti 
vaativimmasta taistelun osasta -'lahitaistelusta. 
Joten se, jos mikä, on miesten hommaa! Vai onko? 

• Laki naisten vapaaehtoisesta asepalve
luksesta hyväksyttiin vuonna 1995.Halli
tuksen esitysten perusteluissa todetaan 
sen tavoitteeksi lisätä naisten yhteiskun
takelpoisuutta parantamalla heidän mah
dollisuuksiaan osallistua maanpuolustuk
seen ja avaamalla heille tie sotilasammat
tiin. Naisten vapaaehtoisen varusmies-

Vänrikki (res} Mervi Pehkonen ja 
kersantti Petra Virtanen palveli
vat vuoden 1996 aikana Savon 
Prikaatissa vapaaehtoisina 
varusmiehinä. 

• Oppilaat Minna Nyman ja Janne 
Haverinen taisteluhaudassa (vas.). 

palveluksen lähtökohtana on siis ollut 
tasa-arvo kysymys eikä sotilaallisen maan
puolustuksen tarve. Samalla halutaan toki 
vaikuttaa myönteisesti puolustusvoimi
en toimintaan ja maanpuolustukseen 
yleensä 

Naisten sotilaskoulutus toteutetaan 
samansisältöisenä kuin miesten. Mikään 
aselaji ei ole suljettu naisilta. Laki ei rajoi
ta edes naisten osallistumista taisteluteh
täviin. Kun varusmiespalvelus on kestä
nyt 45 vuorokautta, naiset rinnastetaan 
asevelvollisiin myös sodan ajan sijoitus
ten ja kertausharjoitusten osalta. Naisten 
sijoittamisesta sodan ajan joukkoihin on 
erilaisia mielipiteitä. Tuhlaamme resurs
seja ja petämme itseämme, jos emme 
usko koulutuksen läpäisseiden naisten 
olevan sijoituskelpoisia. 
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• Oppilas Minna Nyman tuliasemassa. 

Tammikuussa -96 astuivat ensimmäi
set naiset palvelukseen Savon Prikaatiin. 
Vuoden kahdessa saapumiserässä on pri
kaatiin tullut yhteensä 43 naista vapaaeh
toiseen varusmiespalvelukseen. Tämä 
kirjoitus perustuu heidän ja heidän kou
luttajiensa kokemuksiin. Naiset on soti
laslääneissä valittu palvelukseen hakeneis
ta sopivuuden perusteella.Vain noin kol
mannes halukkaista pääsi palvelukseen 
vuonna 1996. 

Palvelukseen astuneiden naisten kes-
ki-ikä on hieman yli 21 vuotta. He ovat 

o keskimääräistä varusmiestä vähän van
D hempia, pidemmälle koulutettuja ja elä
~ mäntilanteeltaan itsenäisempiä. Yli 90 % 
:5 

""S heistä harrastaa liikuntaa, miehistä vain 
J kaksi kolmannesta. Tehdyn kyselyn mu-
c ,8 kaan naiset halusivat palvelukseen muun 
> 
0 
~ 

0 -, 

muassa 
- saadakseen tehokkaan koulutuksen 
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ja uusia kokemuksia, 
- kehittääkseen itseään ja kuntoaan, 
- oppiakseen itsekuria ja johtamistai-

toa 
- saadakseen hyötyä jatko-opiskelussa 

ja ammatinvalinnassa 
- mitatakseen omia rajojaan sekä 
- isänmaallisuudesta Voidakseen teh-

dä osansa maansa hyväksi. 
Palveluksen järjestelyt on naisten osal

ta toteutettu samoin kuin miesten.Aino
at poikkeukset ovat majoituksessa:heillä 
on omat tuvat, ikkunoissa on verhot ja 
peseytymis- yms tilat on joko erilliset tai 
sitten toimitaan vuorotteluperiaatteella. 
Naisten hygienian hoitokaan ei ole ollut 
ylivoimainen ongelma edes maastoss.a, 
jos ongelmaksi ei katsota joidenkin mies
ten valitusta, että naiset ovat suihkussa 
liian kauan. 

Ensimmäiset naiset ovat joutuneet jat-

kuvan huomion kohteiksi palveluksessa. 
Naissotilas ei ole voinut piiloutua mui
den selän taakse.Tämä on näkynyt korke
ana vastuuntuntona. Mukana on selvästi 
myös halua näyttää, että nainen pärjää 
sotilaana. Yhdenkin naisen väsähtämi
nen tuo tullessaan johtopäätöksen, ettei 
naisista ole armeijaan.Jos yksi mies sam
muu marssilla, niin todetaan vain, että 
onpa kaverilla huono kunto. Palveluksen 
ulkopuolellakin naissotilaat ovat herättä
neet paljon huomiota. Kokonaisuutena 
siviilimaailman palaute naisille on ollut 
positiivista, tosin kielteisiäkin komment
teja on tarjolla. 

Naisia on palvellut Savon Prikaatin 
kaikissa yksiköissä panssarintorjunta
komppaniaa lukuunottamatta. Pääsään
töisesti naiset on otettu yksiköissä hyvin 
vastaan. Kouluttajat ovat pitäneet mah
dolliset kielteiset ennakkoasenteensa 
omana tietonaan. Naisten riviin tulo on 
tuonut myös miehiin uutta yritystä - ei 
haluta olla naisia huonompia. Miespuoli
silta palvelustovereilta saattaa toki tulla 
kielteistäkin palautetta naissotilaalle. Osa 
arvelee, että naiset pääsevät helpommal
la ja voivat käyttää naisellisia konsteja 
saadakseen itselleen etuja. Miesten val
mius ottaa vastaan naisesimiehen anta
maa negatiivista palautetta on heikko. 
Haukut mieheltä kestää paremmin kuin 
"naisen nalkutuksen". 

Naisten taso ja motivaatio palvelukses
sa on ollut erittäin korkea ja he suhtautu
vat tehtäviinsä tunnollisesti. Tämä näkyy 
valinnoissa johtajakoulutukseen: 16 % 
Reserviupseerikouluun ja 51 % aliupsee
rikouluun. Kursseillaan he ovat menesty
neet vähintään keskimääräisesti. Palve
luksensa on keskeyttänyt 5 naista. Pri
kaatin kuluvan vuoden ojennus- ja ran
gaistustilastoissa on vain yksi nainen, siis 
2,4 % kokonaismäärästä, kun miehistä 
tilastoja rumentaa yli 8 % vahvuudesta. 

Normaalissa päivän palveluksessa nai-

set pysyvät hyvin joukon mukana. Ero 
fysiikassa tulee esille pisimmillä marsseil
la tai painavien kantamusten kanssa sekä 
tilanteissa, joissa tarvitaan voimaa. Tässä 
vaikuttaa myös naisten miehiä keskimää
rin pienempi koko. Pääesikunnan asetta
mat naisten fyysisen kunnon suori tusvaa
timukset ovat 12 minuutin juoksu testissä 
ja lihaskuntotestissä alhaisemmat kuin 
miehillä. 

Naisille asetetut lievemmät kuntovaa
timukset voivat johtajavalinnoissa muo
dostua ongelmiksi. Meillä on kaksi saman 
tasoista varusmiestä,mies ja nainen.Heillä 
on kaikki muut valinnan perusteena ole
vat ansiot täsmälleen samat, mutta mies 
juoksee 12 minuutissa 190 metriä enem
män ja on myös lihaskunnoltaan parem
pi. Kenet valitaan? Se, jolla on paremmat 
valintapisteet. Silloin voi käydä, että nai
nen valitaan alhaisempien kriteerien an
tamien parempien valintapisteiden pe
rusteella ja fyysisesti vahvempi mies jää 
rannalle, koska pisteet annetaan hänelle 
eri asteikolla. 

Jääkärikomppanian suoritusvaatimuk
set antavat perusteet mitoitettaessa kou
lutuksen rasittavuutta. Silti koulutukses
sa tuskin vielä ollaan lähellä sodan olo
suhteita ja vaatimuksia.Fyysisesti raskain 
suoritusvaatimuksista on siirtyminen ja
lan 10 tunnissa 20 kilometriä, jonka jäl
keen on välittömästi kyettävä hyökkää
mään - siis iskemään nopeasti vihollisen 
ryhmitykseen, taistelemaan vihollisase
massa, !innoittamaan asemat tavoittees
sa ja vielä torjumaan vihollisen vastatoi
met. 

Suoritusvaatimukset eivät puhu mie
histä tai naisista vaan taistelijoista, ryh
mistä, joukkueista ja komppanioista. 
Koulutuksen ja sijoituksen lähtökohta on 
toimintakyky taistelukentällä. Rauhan 
ajan kasarmipalveluksessa me voimme 
asettaa erilaisia nais-ja miessuoritusvaati
muksia, kuten Pääesikunnan antamat 
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ohjeet fyysisestä kunnosta edellyttävät. 
Taistelukoulutuksessa ei näitä rajoja voi
da enää noudattaa. Meillä on vain sodan 
asettamat vaatimukset, jotka ratkaisevat 
sopivuuden.Valintaperusteena pitää olla 
sopivuus taistelukentälle. 

Sopivuus jalkaväen taistelijaksi on yk
silökysymys, ei sukupuolikysymys. Tais
telussa ei vihollinen katso onko vastassa 
mies vai nainen. Hän ei anna naissotilaal
le enemmän aikaa suojautua kuin miehel
le. Vihollinen ampuu heti ja huonoim
mat taistelijat. ovat todennäköisimmät 
uhrit sukupuoleen katsomatta.Sodan ajan 
sijoitukset on pystyttävä tekemään hen
kilön kykyjen ja taitojen mukaisesti.Luot
tamus puolustusvoimiin säilyy vain tällä 
tavalla. 

Tätä ei pidä tulkita siten, etteivät nai
set sovi jalkaväkeen. Mutta sodassa ei voi 
olla eri vaatimuksia. Naiset, jotka täyttä
vät taistelukentän -1&i Pääesikunnan -
asettamat fyysiset ja henkiset suoritus
vaatimukset, sopivat taistelijoiksi ja joh
tajiksi yhtä hyvin kuin miehet - osa var
masti paremminkin kuin jotkut miehistä. 
Muuhun johtopäätökseen ei voi tulla, 
kun seuraa pitkältä marssilta perille saa
puvaa jääkärijoukkuetta, jossa joukku
eenjohtajana toimiva rouva kokelas kan
taa oman varustuksensa - ja vastuunsa -
lisäksi kahden miehen rynnäkkökivää
riä. 

Kunnon lisäksi esiin on tullut myös 
toinen mietittävä seikka.Johtajatehtävis
sä osalla naisista on taistelutilanteessa 
ongelmana äänen kuuluvuus. Hento nais
ääni ei komentoja annettaessa aina kanna 

o taistelun melskeen yli. Tosin on meillä 
D toisenlaisiakin esimerkkejä. Pitää silti 
~ miettiä, tulisiko äänen käytön olla yksi · 
-s kriteeri johtajavalinnoissa niin miehillä 
~ kuin naisillakin . 

a5 Naisten omat kommentit korostavat :o 
] tasa-arvoisuutta. He hyväksyvät sopeutu-
::§, misen mukaan miesten ehdoilla haluamat-
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ta erilaista kohtelua. Mieheksi ei silti tar
vitse muuttua. Käytännössä naisen pitää 
olla paremmassa kunnossa kuin miehen 
selviytyäkseen jalkaväen palveluksen ra
situksista kunnialla.Voiman puute näkyy 
muuten liian helposti jalkaväen perus
tehtävien täyttämisessä: edettäessä jalan 
tai hiihtäen, tulen ja liikkeen hyväksikäy
tössä sekä raskaiden taisteluvälineiden 
kuljettamisessa. Naisen ei tarvitse silti 
olla paraskuntoisin joukossaan - riittää, 
kun jouko,:i suoritustaso ei laske hänen 
vuokseen. 

Varautukoon Pyhä Martinus. Naiset 
ovat tulleet jalkaväkeen. 

• Kokelas Nina Jyrkkä tarkastaa 
tulijoukkueen viuhkaa. 

Making 
ammunition 
an intelligent 
weapon. 

Combining advanced aerodynamics with 

high energy propellants. Applying sensors, 

microelectronics and laser technology. Pro-

visioning armies with every 

kind of ammunition from 

high explosive to armour 

piercing, for weapon systems 

of every calibre from 5.56 to 155 mm. With 

ammunition made to deliver maximum 

impact, with maximum accuracy. By break-

throughs such as Giat lndustries cargo shell. 

For tomorrow's smartest weapon systems. 

Worldwide. Working together. 

• GIAT industries 

Full Force Partnership 
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12.7 mm ilmatoriuntakonekiväärin 
simulaattori ia sen käyttö koulutuksessa 

• 'Simulointia' ilman simulaattoria. 
Panssarivaunupataljoonan 3.Komp-

0 panian T-54 suuntausharjoittelussa 
o Niinisolassa Saab Safiriin ennen 

2 ilmamaaliammunto ja kesällä 1971. 
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llmatorjul')takonekivääri; 
historiaa 1a käyttöperiaatteita 

• Panssarijoukkojemme taistelupanssa
rivaunujen varustukseen on jo 1960-lu
vun taistelupanssarivaunusta T-54 alkaen 
kuulunut raskas ilmatorjuntakonekivää
ri. Seuraavassa hankitussa taistelupanssa..
rivaunussa, tyyppimerkinnältään T-55, ei 
asetta kuitenkaan ollut. 

Ilmauhan, erityisesti taisteluhelikop
terien lisääntyminen aiheutti kuitenkin 
tarpeen uudelleenharkinnan. Vuonna 
1984 käyttöön otettu seuraava taistelu
panssarivaunu, T-72, oli varustettu ilma
torjuntakonekiväärillä. Myös T-55 varus
tettiin 1980-luvulla tapahtuneen moder
nisoinnin yhteydessä ilmatorjuntakone
kiväärillä.Aseena molemmissa vaunuissa 
käytettiin 1970-luvulla kehitettyä vena
läisvalmisteista 12.7 mm:n ilmatorjunta
konekivääriä NSV. 

Vastaava lähisuojan tarve on myös 

muilla perusyhtymillä, erityisesti liikku
viin sotatoimiin tarkoitetuilla jääkäripri
kaateilla. Vuonna 1991 vahvistettiin suo
ritettujen kenttäkokeiden jälkeen 12.7 
mm:n ilmatorjuntakonekivääri NSV jous
tokehtoineen, kehälavetteineen ja tuki
kohtajalustoineen käyttöön kaikkialla jal
kaväen ja ilmatorjuntajoukkojen organi
saatioissa.Aseen pääasiallinen käyttötar
koitus on pintamaaleja vastaan tapahtu
van tulituen lisäksi sekä ryhmittyneen, 
että siirtyvän joukon suojaaminen taiste
luhelikoptereita ja rynnäkkökoneita vas
taan. 

Ilmatorjuntakonekivääriä voidaan käyt
tää joko maastossa tukikohtajalustalla tai 
ajoneuvoon sijoitettuna ympäripyöriväl
lä kehälavetilla. Tähtäimenä käytetään 
heijastintähtäintä, jossa on sekä ilma- että 
pintamaalien tulittamiseen tarkoitettu 
tähtäinasteikko.Aseen tehokas maksimi
ampumaetäisyys on 1500 m. Sen pääasi
allisimpina maaleina voidaan pitää heli
koptereita tai matalalla läheneviä ryn
näkkökoneita. Käytettävän ampumatar
vikkeen teho ei riitä nykyaikaisten taiste
luhelikoptereiden tai rynnäkkö koneiden 
tuhoamiseen läpäisemällä kriittisten osi
en panssarointi. Se on kuitenkin riittävä 
häirintään ja tappioiden tuottamiseen. 
Ase täydentää hyvin ilmatorjunnan koko
naisuutta tuottamalla tappioita matalalla 
lentävälle lentokalustolle ja pakottamalla 
vastustajanlentotoiminnassaan jatkuvaan 
valintatilanteeseen matalalennon ja kor
keammalla varsinaisten ilmatorjuntajär
jestelmien, erityisesti ohjusten vaikutus
alueella lentämisen välillä. 

Koulutus ja sen haasteet 

Ilmatorjuntakonekiväärillä saavutettavat 
tulokset ratkaisee käyttäjien taito.Aseen 
tähtäin on kiinteällä tähtäinasteikolla va
rustettu heijastintähtäin. Tähtäimen as
teikon perusteena olevat maalin lento-

korkeutta, etäisyyttä ja liiketilaa ilmaise- · 
vat arvot pätevät vain kyseisessä tilan
teessa. Ilmamaalin liike vastaa kuitenkin 
harvoin tarkkaan tähtäimen asteikon ar
voja. Lisäksi ampumaetäisyyden muuttu
minen maalin tulittamisen aikana edellyt
tää mm ennakkoarvojen ja valojuovatä
hystyksen perusteella tehtyjen korjaus
ten jatkuvaa 'päivittämistä' uuteen tilan
teeseen. Ampujan apuna tulenaloitusar
voja määritettäessä oleva 'laskin' perus
tuu täysin hänen omaan kykyynsä arvioi
da maalin etäisyys, korkeus, nopeus ja 
liikesuunta sekä päättää milloin ja millä 
tähtäinasteikon kohdalla hän aloittaa tus 
Ien. Lisäksi valojuovatähystys ilmamaa
liin vaatii oikeiden havaintojen tekemi
seksi runsaasti kokemusta.Harjaantuneen 
ampujan ampumatekniikka muistuttaa
kin hyvin läheisesti mm haulikkoampu
jan ampumatekniikkaa. Käytettävä en
nakko määrittyy kokemusperäisesti lä
hes vaistonvaraisena maalin lentoradan 
jatkeelle etäisyyden, liikesuunnan ja no
peuden arvioinnin perusteella. 

Harjaantuminen aseen käyttöön edel
lyttää ammuntojamahdollisimman toden
mukaiseen ilmamaaliin. Ilmamaaliam
muntoja 12.7 mm:n ilmatorjuntakoneki
vääreillä on ammuttu jo vuodesta 1961 
alkaen Lohtajalla taistelupanssarivaunun 
T-54 aseilla. Ammuntoja jatkettiin IL-28-
kalustolla hinattavaan ilmamaaliin T-54-
vaunujen ilmatorjuntakonekivääreillä 
1970-luvulla Niinisalossa .Panssariprikaa
tin aloitettua vuonna 1980 täyskaliiperi
ammunnat Lapissa, ammuttiin Rovajär
ven Hautainmaalla useidenT-72-saapumi
serien ilmatorjuntakonekivääriammunto~ 
jen loppuhuipennus LEARJET-kaluston 
hinaamaan ilmamaaliin. 

Ilmatorjuntakonekiväärin käytön laa
jetessa koko jalkaväkeen ja sen lisäksi 
myös muihin aselajeihin, jopa puolustus
haaroihin ilma- ja merivoimien ottaessa 
käyttöön lähes vastaavan järjestelmän, 
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todettiin koulutuksen toimeenpano pelk
kiin ilmamaaliammuntoihin tukeutuen 
lähes ylivoimaiseksi tehtäväksi. Koulut
tavien joukkojen sijoituksen ja koulutet
tavien suuren määrän takia todettiin edel
lytysten tehokkaaseen koulutukseen 
puuttuvan jo yksinomaan kustannusten, 
maalitoiminnan järjestelyjen ja käytettä
vissä olevien ampumaratojen asettaessa 
omat rajoituksensa. 

Käytössä olevat maalilaitteet ja hinat
tavat ilmamaalit eivät kokemuksen pe
rusteella mahdollista taidon kehittämi
sen kannalta riittävän monipuolisten il
mamaalin ampumatilanteiden harjoitte
lua. Puutteita on 

erityisesti välittömän palautteen saa
misessa ja äksiisiharjoittelussa ammun
nan perusteiden rutiininomaisen hallin
nan saavuttamiseksi. 

Simulaattori - ratkai~y koulu
tuksen ongelnmn 

Ratkaisua koulutuksen ongelmiin etsit
tiin muunmuassa kehittyvän simulaatio
tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista. 
Syksyllä 1992 julkaisi Pääesikunnan jal
kaväkitoimisto käyttäjän vaatimukset 12. 7 
mm:nilmatorjuntakonekiväärin ampuma
simulaattorille. Vaatimusten lähtökohta
na oli aseeseen kiinnitettävä yhden mie
hen järjestelmä, joka ei tarvitse erillistä 
ohjausyksikköä. 

Järjestelmältä edellytettäviä tärkeim
piä ominaisuuksia olivat mm 

- neljännespallon käsittävä toiminta-
alue 

o - mahdollisuus käyttää sisätiloissa 
D mustavalkoinen näyttö,vähintään 20 as
.2 teen näkökenttä 
:, g - yksi maali kerrallaan, tilanteiden 
~ kesto 0.5-2 min 
,~ - maaleina helikopteri, kuljetuskone, 
j hävittäjä, risteilyohjus, lennokki 
:g - taustana taivas tai horisonttiviiva, 
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pilvisyyttä ja valaistusta voitava vaihdella 
- voitava ohjelmoida etukäteen useita 

maali tilanteita 
- ammunnan seuraaminen ja 
- tulokset välittömästi suorituksen 

päätyttyä. 
Lisävaatimuksina ( optioina) järjestel

mältä edellytettiin mm 
- mal1dollisuutta pintamaalien ampu

miseen 
- maastokäyttöisyyttä (-30-+40 astet

ta, kosteuden kesto) 
- mahdollisuutta omien maalitilantei

den luomiseen 
- ammunnan esittämistä, simulaatto

rin ohjausta ja tulosten näyttöä erillisellä 
kouluttajan näytöllä 

- maalien ja ammunnan äänien simu
lointia ja 

- tulosten tallentamismahdollisuutta 
tietokoneelle. 

Käyttäjän vaatimusten tarkennusten ja 
täydennysten jälkeen Pääesikunnan jal
kaväki- ja ilmatorjuntaosasto antoivat 
yhteisen toimeksiannon hankkeen käyn
nistämisestä. Kaupallisen ja teknillisen 
valmistelun suorittivat Puolustusvoimi
en Koulutuksen Kehittämiskeskus ja 
Materiaalilaitoksen Elektroniikkaosasto. 
Työn tuloksena hankintasopimus solmit
tiin tiukan tarjouskilpailun jälkeen 
30.11.1994 ruotsalaisen Saab Training 
SystemsAB:n simulaattorista tyyppimer
kinnältään BT-61. 

Sopimuksen mukaan simulaattorin 
kehitystyö oli saatettava loppuun kevää
seen 1995 mennessä. Kesäkautena 1995 
suomalaiset käyttäjät testasivat kahta pro
totyyppiä Panssariprikaatissa ja Ilmator
juntakoulussa. Lopullinen hyväksyntä 
tapahtui suunnittelukatselmuksessa syk
syllä 1995. Simulaattorien toimitus ta
pahtui vuoden 1996 kuluessa.Viimeinen 
erä vastanotettiin tehtaalla joulukuussa 
1996. Kesäkuussa 1996 annettiin ensim
mäisten simulaattorien jaon yhteydessä 

käyttäjille ja huoltajille käyttökoulutus 
sekä simulaattoriin, että tilanteiden ja 
harjoitusten suunnitteluohjelmistoon ja 
laitteiston huoltoon.Toisen vaiheen käyt
tökoulutus ja loppujen simulaattorien 
jako tapahtuvat tammikuussa 1997. 

Tekniikkaa - simulaattorin 
rakenne 

• Simulaattori BT-61 asennettuna: 
kuvassa näkyvät aseeseen kiinnitettä
vä tähtäinnäyttö, hyrräanturi tähtäin
näytön alle kiinnitelfynä, käyttöpane
eli ja ampuian pääkuulokkeet. 
Keskusyksikkö ja kouluttajan monitori 
ovat kantolaukussa. 

Simulaattori voidaan kiinnittää joko tuki
kohta- tai ajoneuvojalustallaolevaan asee
seen. Sitä voidaan käyttää sekä sisällä että 
ulkona tapahtuvassa koulutuksessa. 

Simulaattoriin kuuluu keskusyksikkö, 
tähtäinnäyttö, käyttöpaneeli, pääkuulok
keet, aseen sivu-ja korkeussuunnan asen
toanturit ja kaapelisarja. 

Käyttöjännite 24 V voidaan ottaa joko 
verkkomuuntajalla tavallisesta verkkovir
tapistokkeesta tai suoraan ajoneuvon säh
köverkosta. Asentoantureina käytetään 
joko pulssiantureita, joilla mekaanisilla 
kiinnitysosilla otetaan aseen sivu- ja kor
keussuunnan liike suoraan tukikohtaja
lustan ja joustokehdon liikkeistä, tai hyr
räanturia, joka on kiinnitetty tähtäinnäyt
töön, eikä tarvitse erityisiä lisäkiinnitys
osia. Hyrräanturin ja tähtäinnäytön muo
dostama kokonaisuus kiinnitetään jous
tokehtoon heijastintähtäimen tilalle. 

Kouluttajan käytössä on kenttäkelpoi
nen tarkkailumonitori. Monitorin tilalle 
voidaan kytkeä videotykki ja kuulokkei
den tilalle tavanomainen audiovahvistin 
ja kaiuttimet.Tällöin toimintaa voi seura
ta suurempikin koulutusryhmä luokkati
loissa. 

Simulaattori on pakattu kankaiseen 
kantolaukkuun, joka samalla toimii kes
kusyksikön sääsuojana käytettäessä lai
tetta ulkotiloissa. 

Toiminnot - mitä simuloidaan 

Simuloitava 'maailma' on sivusuunnassa 
180 astetta ja korkeussuunnassa 90 astet
ta käsittävä 'neljännespallo'. Maisema on 
todellisesta maisemasta valokuvattu ja 
digitoitu värikuva, johon on ohjelmoitu 
maaston topografia ja esteet katveiden ja 
maalien luonnollisen liikkeen mahdollis
tamiseksi. Maastoiksi on valittu seitse
män erityyppistä kesä- tai talvioloissa 
kuvattua maastoa eri puolilta Suomea. 
Ilmamaalin näkymisen estävät pilvet kuu-
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• Ampujan näkökenttä tulit~iminn~n <;iikana. Tä~tä inastei~ko, _m<;iali, ja .. 
valojuovat simuloidaan. Saqa on 1uun ammuttu, 1oten suul1ekk1 e1 ole naky
vissä. 

luvat osana maisemaan. Sää- ja valaistus
olosuhteita voidaan vaihdella. 

Maalit ovat kolmiulotteisia ilma- tai 
pintamaaleja. Nykyinen maalikirjasto si
sältää taistelu- ja kuljetushelikopterin, 
hävittäjän, rynnäkkökoneen, kuljetusko
neen ja kaksi erityyppistä pintamaalia. 
Simuloitavassa 'maailmassa' on mahdol
lista esittää samanaikaisesti kymmenen 
liikkuvaa maalia , joista kolme on yhtäai
kaa tähtäimen näkökentässä. 

Asetta on mahdollista suunnata koko 
käytettävässä 180 asteen sektorissa. Mai

-, semasta näkyy kulloinkin tähtäimen nä
.2 kökentässä oleva osa kokonaiskuvaa. 
-S Ammunnassa simuloidaan todenmukai
j sesti aseen tulinopeus, ammuksen lento
,~ rata, valojuovat ja aseen suuliekki.Ampu
j matarvikekulutus lasketaan ja simuloin
::§, nissa otetaan huomioon tarvittava vyön 
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vaihtoaika. 
Ääniympäristö muodostuu taisteluken

tän taustaäänien lisäksi maalien ja am
munnan äänistä. Maalien ääni on digitoi
tu stereoääni, joka antaa ampujalle ste
reovaikutelman ja dopplersiirtymän an
siosta mahdollisuuden arvioida maalin 
tulosuuntaa ja liikettä myös äänen perus
teella. Sekä maalien, ammunnan lähtö
laukausten, että maalien tuhoutumista 
kuvaavien räjähdysäänien viive on toteu
tettu oikeassa suhteessa etäisyyteen tuli
asemasta. 

Tulen osuvuus määritetään maalityyp
pikohtaisen haavoittuvan pinta-alan mu
kaisesti.Maalin tuhoutuminen arvioidaan 
märittämällä maalityyppikohtainen ku
mulatiivinen tuhoutumistodennäköisyys 
jokaista osumaa kohti ja vertaamalla ker
tynyttä tulosta jokaisen osuman tullessa 

satunnaisgeneraattorilla muodostetta
vaan todennäköisyysprosenttiin. Kerty
neen prosenttimäärän ollessa satunnais
lukua suurempi, tuhotaan maali. Täten 
tuhoutumisen edellyttämä osumamäärä 
ei ole maalityyppikohtainen vakio, vaan 
vaihtelee tilannekohtaisesti. 

Mahdollisuud~t ja käyttö koulu
tuksessa 

Ammunta simulaattorilla tapahtuu samoin 
kuin todellisella aseellakinAmpuja suun
taa havaintojensa perusteella tähtäimen 
näkökentän maaliin, arvioi maalin liiketi
lan mukaan käytettävän ennakon, arvioi 
maalin etäisyyden ja aloittaa tulen paina
malla liipaisinta halutulla hetkellä. Enna
kon muodostaminen, tulittaminen, ha
vaintojen teko tulen osuvuudesta ja tulen 
korjaus tapahtuvat kuten aseellakin. Si
muloidun suuliekin häiritessä ampujaa 
voidaan haluttaessa käyttää kouluttajan 
monitoria ryhmänjohtajan tai tähystäjän 
välineenä tehtäessä havaintoja tulen osu-

• Tähtäyspiste ja ennakkopiste 
näytössä. 

vuudesta. 
Maalin saamista tähtäimen näkökent

tään voidaan helpottaa käyttämällä näkö
kentän oikeassa ylänurkassa suuntanuol
ta, joka osoittaa, minne ampujan on suun
nattava saadakseen maali näkökenttään. 

Välittömästi tilanteen päätyttyä näyte
tään 'tikkataulumuodossa' ammunnan 
tulos, joka osoittaa, paljonko osumia suo
raan maaliin, 4 metrin, 8 metrin ja 12 
metrin kehälle maalin keskipisteen suh
teen ampuja sai, missä oli kunkin ammu
tun sarjan iskemäkeskeispiste ja paras 
laukaus, ohi ammuttujen sarjojen suun
ta, ja tuhoutuiko maali vai ei. 

Jo simulaattorin perustoiminto sinän
sä- ammunta todenmukaisesti liikkuviin 
ilmamaaleihin ja osumisesta saatava väli
tön palaute- on merkittävä tekijä aseen 
käytön tehokkaassa kouluttamisessa. Li
säarvoa simulaattorin koulutuksellisille 
mahdollisuuksille antavat ilma- ammun
nan perusasioiden opettamista palvele
vat ominaisuudet, joita ohjelmistolla on 
mahdollista toteuttaa. Näitä ovat erityi
sesti-mahdollisuus harjoituksen toistoon 
normaalinopeudella tai hidastettuna vä
littömästi suorituksen jälkeen,-mahdolli
suus näyttää valojuovan 'välähdyksellä' 
toiston yhteydessä se hetki, jolloin valo
juova ohittaa maalin, -mahdoHisuus näyt
tää ennakkopiste ja oikea tähtäyspiste 
joko ammunnan tai toiston aikana, ja -
mahdollisuus etukäteen ampua ja tallen
taa koulutuksellisesti hyviä esimerkkisuo
rituksia näytettäväksi ennen koulutetta
vien omia suorituksia. 

Koulutuksen alkuvaiheessa voidaan 
esimerkkien muodossa esittää havainnol
lisesti tähtäinasteikon käyttöä erilaisissa 
ampumatilanteissa. Ensimmäisissä am
munnoissa voidaan maalin havaitsemista 
ja etäisyyden arviointia helpottaa käyttä
mällä maalin sijaintia opastavaa nuoli
näyttöä ja etäisyyden sekä maalin liikeno
peuden ilmoittavaa maalitietojen näyt-
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• Pinta- ja ilma
maaleja tähtäimen 
näkökentässä. 

töä. Ennak:kopiste ja tähtäyspiste voidaan 
pitää näkyvissä oikeiden suoritusten edel
lytyksenä olevan vaistonvaraisen arvioin
tikyvyn ja mielikuvien kehittämiseksi. 

Koulutettavien taidon edistyessä jäte
tään apukeinoja asteittain pois, kunnes 
loppuvaiheessa ampujalle annetaan vain 
todellisessa ammunnassakin käytössä ole
va informaatio. Tällöinkin suorituksia 
voidaan tarkastella hidastettuna ja täy
dentää niitä toiston ajaksi mm etäisyys-, 
maalin nopeus-, tähtäyspiste- ja ennakko
pisteinformaatiolla. 

Tilanteet ja niiden suunnittelu 

Simulaattori ei anna mahdollisuuksia 
uusien tilanteiden suunnitteluun.Toimin
ta tapahtuu erillisellä tietokoneohjelmis
tolla, jolla kuvalliseen käyttäjäliittymään 

J perustuen on mahdollista laatia yksittäi
J siä lentoja, useita lentoja käsittäviä tilan

teita ja useita tilanteita sisältäviä harjoi
tuksia. Laadittu materiaali on mahdollis
ta joko siirtää levykkeelle tai siirtää eri
tyistä siirto-ohjelmaa käyttäen simulaat
torille käytettäväksi. 

Tilanteet koostuvat joko yksittäisestä 
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• Tulos ammunnan jälkeen. 

lennosta tai useamman erityyppisen ilma
aluksen lentojen yhdistelmästä.Tilanteis
ta voidaan yhdistellä harjoituksia, joissa 
yhdellä valinnalla saadaan toteutettua 
koulutusvaiheeseen soveltuva nousujoh
teinen kokonaisuus. Vaikeusasteen ja ti
lanteiden monipuolisuuden mukaan har
joitukset on jaettu koulu- ja taisteluam
muntoihin. 

Suunnitteluohjelmistoon on sisällytet
ty käytettyjen maalien liikkeen dynamiik-

kaa siten, että suunnittelussa ei voida 
ylittää maalien lento-ominaisuuksien ja 
suorituskyvyn asettamia rajoja. 

Sekä maa-että ilmamaaleille voidaan 
reitin ja nopeuden lisäksi ohjelmoida eri
laisia vastatoimenpiteitä tulenkäytön koh
teeksi jouduttaessa. Maalit voivat muut
taa liikerataansa, kiihdyttää nopeutta, 
pysähtyä, väistää suojaan tai ampua takai
sin.Tällöin samakaan tilanne ei välttämät
tä ole kaikilla kerroilla toiminnaltaan ko
konaisuudessaan ennustettavissa. 

Tilanteissa voidaan käyttää erilaisia sää
ja valaistusolosuhteita maalien havaitse
misperusteiden muuttamiseksi. Hämärä
ja pimeäharjoituksissa voidaan ammutta- . 
essa lisäksi käyttää pimeänäkölaseja. 

Tulokset ja niiden käsittely 

Simulaattorikoulutuksen päämäärän kan
nalta olennaista on harjoittelun ja siihen 
liittyvien toistokertojen määrä. Kuten 
ammunnoissakin, koulutettavia motivoi 
tulosten saavuttaminen, taidon kehitty
minen ja ennen kaikkea kouluttajien ja 
esimiesten aktiivinen mielenkiinto kou
lutuksen tuloksiin. 

• Palautteen anto 
toistamalla ammuttu 
tilanne. 

Simulaattoriin on mahdollista siirtää 
koulutettavan oppilasryhmän henkilötie
dot tulosten seurannan pohjaksi. Jokai
nen suoritus on mahdollista tallentaa 
ampujan omaan tulostiedostoon. Tarkoi
tuksensukaisempaa käytännössä on kui
tenkin pitää erillisiä 'kokeita', joiden al
kaessa simulaattorin valikolta valitaan 
ampuja, aktivoidaan tulostietojen tallen
nustoiminto ja ammutaan harjoitus. Täl
löin tulostieto tallentuu ampujan tulos
kertymään. 1\.doskertymästä voidaan to
deta tallennettujen tilanteiden lukumää
rä, viimeisen suorituksen päivämäärä sekä 
osumien, että osuttujen maalien prosent
tikertymät. 

Tulostiedostot voidaan koulutusryh
män vaihtuessa siirtää siirto-ohjelmalla 
tiedostomuodossa tietokoneelle perus
materiaaliksi sekä koulutuksen sisällön, 
saavutetun tuloksen, että yksittäisten 
ampujien tai koulutusryhmien taidon ta
son vertailua varten. 

Jatko - tulevaisuuden näkymiä 

Ilmatorjunta-aselajille simulaattorit ja niil
lä tapahtuva koulutus on jo lähes perin-
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• Tilanteiden suunnittelu käynnissä. Tilanne suunnitel
laan karttapohjalle. Maalien toiminta voidaan tarkis
taa näytöltä kytkemällä simulaattorin keskusyksikkö 
tietokoneeseen ja ajamalla suunniteltu tilanne. Valmiit 
harjoitukset siirretään Ethernetillä simulaattorien 
keskusyksikölle. 

teeksi muodostunutta. Jalkaväen koulu
tuksessa sekä asejärjestelmä, sillä tapah
tuva ilmamaalin ammunta, että sen käyt
töä opettava simulaattori asettavat uusia 
haasteita. 

Ensimmäiset kokemukset järjestelmän 
käytettävyydestä ovat lupaavia.Kokemus
ta täydentää tieto simulaattoria ja sen 
käyttöliittymää kohtaan useillakin eri ta
hoilla ulkomailla osoitetusta mittavasta 
kiinnostuksesta. Seuraava askel on sa
man simulaattorin hyödyntäminen muis-

Porin prikaatissa 1980-luvunlopulla pahs
sarintorjuntaohjussimulaattoriversiona. 
Täten samalla laitteistolla on mahdollista 
täyttää varsin laajan asevalikoiman kou
lutusvälinetarve. 

D sa vastaavissa asejärjestelmissä. Simulaat
D torin tuotekehitys BMP-2:n ilma-ammun-
"' 

Yksittäisen aseen simulaattori on kui
tenkin vasta tien alku.Jo yhden ilmamaa
lin torjuntaan voi käytännössä olla vai
kuttamassa useita aseita. Monimaalitilan
teessa johtamisen, toiminnan koordinoin
nin, tulen jaon ja oikeiden päätösten teon 
tarve korostuu. Jo nykyisellään BT-61 
mahdollistaa tietokoneen ja ethernet-ver
kon kautta useiden simulaattorien yhtä
aikaisen ohjauksen.Jatkossa kehitys joh
taneekin laajempaan kokonaisuutet:_n, 
jossa useita aseita ja eri asejärjestelmiä 

'S tasovelluksena on jo käynnistynyt. BT-
:i 61 :n prototyyppiversion eräitä tuoteke-
J c: hitysvaiheita toteutettiin mm Suomessa 

Q) 
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voidaan liittää yhteen toimivaksi koko
naisuudeksi. 

Simulaattoriverkon laajentamisen mah
dollisuudet ovat lähes rajattomat. Liityn
täpintoja voidaan luoda mm ilmatorjun
nan alalla koko johtamisjärjestelmän ja 
ilmatilannekuvasimulaation suuntaan si
muloimalla tilannekuvan lentoja BT-61:n 
kaltaisille 'loppukäyttäjän' ampumasimu
laattoreille ja vaikuttamalla niiden tulen
käytön tuloksilla luotuun ilmatilanneko
konaisuuteen. Teoriassa mahdollisuudet 
ovat lähes rajattomat. Löytyvätkö käytän-

nön mahdollisuudet kuitenkaan nykysi
mulaattori polvesta, jolva valmistajien 
moninaisuuden, toteuttamistavan ja oh
jelmistopohjan osalta ei välttämättä ole 
yhteen sovitettavissa. 

Tulevaisuus ja visiot ovat avoimia. 
Nykytilanteessa lähin haaste on kuiten
kin hankitun laitteiston käyttötaidon laa
jentaminen, koulutusohjelmien ja rutii
nien luominen sekä järjestelmän täysi
mittainen hyödyntäminen varsinaisessa 
käyttötarkoituksessaan taitavien ampuji
en kouluttamisessa ja harjoittamisessa. 

ERTJ~ 

~ 0 
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PAULI LÄHDE 

KATSAUS 
VENÄJÄN 
ASEVOIMIEN 
TILANTEESEEN 

Tämän vuosikymmenen alkupuolella Neuvostoliiton/ 
Venäjän suurvalta-asevoimat ajettiin poliittisella pelillä 
P.Uun ja kuoren väliin. Niiden oli parissa-kolmessa vuo
cfessa muutettava Keski- ja Itä-Euroopassa ollut, kymme
niä vuosia rakennettu strateginen hyökkäY.srr.hm1tyk
sensä puolustukselliseksi, mukautettava doktriininsa 
uuteen ajattetuun ,· a marssitettava lähes miljoona miestä 
kalustoineen syvä le Venäjälle samalla asevoimien 
kokonaisvahvuutta reippaasti supistaen. Tästä alkoivat 
Venäjän asevoimien toimintaa vielä tänäkin päivänä 
vaikeuttavat tapahtumat. 
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Everstiluutnantti Pauli Lähde on 
palvellut Sotakorkeakoulun 
jälkeen mm. Suomen sotilas
asiamiehenä Moskovassa. 
Nykyinen tehtävä on Kaartin 
Jääkärirykmentin Uudenmaan 
Jääkäripatal joonan komentaja. 

• Kansainvälisissä suhteissa alkoi perus
tavaa laatua oleva muutosprosessi, kun 
Mihail Gorbatshov nousi Neuvostoliiton 
kommunistisen puolueen pääsihteeriksi 
1980-luvun puolivälissä. Erityisesti muu
tos näkyi perinteisen suurvaltojen vas
takkainasetteluun perustuvan ajattelun 
vähittäisenä häviämisenä. Vuosikymme
nen vaihtuessa purkautui Varsovan liitto 
Itä-Euroopan maiden ravistellessa kom
munistista viittaa harteiltaan. Viimein, 
ikään kuin pisteenä i:n päälle, Neuvosto
liitto valtiona lakkasi olemasta joulukuus
sa 1991 epäonnistuneen vallankaappaus
yrityksen seurauksena. 

Neuvostoliiton,sittemmin Venäjän ase
voimat liittyivät em muutosprosessiin 
vitkastellen, ellei suorastaan vastentah
toisesti. Syntyi kuva, että varsinaista ase
voimien omaehtoista "perestroikkaa" ei 
aluksi pitkään aikaan ollut lainkaan vaan 
keskeisten uudistusten käynnistimenä 
olivat lähinnä muusta yhteiskunnasta ase
voimiin kohdistuneet paineet ja muutos
vaikutukset, erityisesti taloudellisista syis
tä johtuvat. Ehkä tuohon seikkaan kät
keytyykin asevoimien kannalta vakava 
virhe; hitaalla mukaanlähdöllään ne aihe
uttivat sen, että turvallisuus- ja puolus
tuspolitiikan "perestroikkaa" tehtiin al
kuvaiheessa paljolti muiden kuin asevoi
mien ehdoilla. 

Neuv9stoliiton/Venäjän asevoi
mien ryhm1tysmuutolcset 

Tilanne 1980-luvun lopulla 

Ennen vetäytymistä Neuvostoliiton/Ve
näjän asevoimat solmimiensa sopimus
ten ja erilaisten tukikohta- ja tukeutumis
oikeuksien mukaisesti olivat edustettui
na ympäri maapalloa strategisesti tärkeil
lä alueilla. Asevoimien tehtävä tuolloin 
oli oman maan puolustamisen lisäksi taa
ta koko sosialistisen yhteisön turvallisuus. 

Maavoimien uusi ryhmitys 

Neuvostoliiton maavoimien yhtymien 
määrät sotilaspiireittäin ennen supistuk
sia olivat seuraavat. Euroopan puolella 
yhtymiä oli 80 moottoroitua jalkaväki-, 
42 panssari- ja 6 maahanlaskudivisioo
naa. Aasian puoleiselle osalle jäi Volgan
Uralin sotilaspiiri ml 52 moottoroitua jal
kaväki- ja 8 panssaridivisioonaa. 

Tuolloin NL:n maavoimien ryhmitys 
muodostui kolmesta portaasta. Euroo
pan puoleisella osalla portaat jakautuivat 
alueellisesti: 

- 1.porras: Puola, SDT, Tshekkoslova
kia, Unkari. Nämä joukot koostuivat is
kukykyisimmistä ja kaikkein korkeimmas
sa valmiudessa olevista yhtymistä. 

- 2.porras: Baltian, Valkovenäjän ja 
Karpaatian sotilaspiirit sekä Kaliningra
din alue. 

- 3.porras = sisämaan sotilaspiirit: 
Moskovan, Kiovan ja Volga-Uralin soti
laspiirit. Nämä muodostivat reservin, 
joissa joukkojen valmiusluokka oli alhai
nen. 

Varsovan liiton maista tapahtuneen 
joukkojen vetämisen myötä siirtyi puo
lustuksen painopiste itään siten, että 
1.portaan joukot ryhmitettiin matalalle 
alueelle entisen 2. ja 3. portaan väliin. 
Reservin muodostavat sotilaspiirit eli 
2.strateginen porras säilyi ennallaan (pl 
Kaukaasian ja Keski-Aasian sotilaspiirien 
osuus lkp-yhtymien muodostajina). Tar
vetta reserviyhtymien perustamiseen 
Aasian puolella lisäsi TAE-sopimus, joka 
rajoitti sotavarustuksen sijoittamista Eu
roopan puoleiseen osaan. Keski-Euroo
pasta poistettuja joukkoja ja kalustoa on 
ainakin tilapäisesti sijoitettu Pohjoisen 
sotilaspiirin (Leningradin sotilaspiirin) 
alueelle. Iskukykyisimmät joukot, tosin 
osia uudelleen organisoituna on ryhmi
tettyVenäjän Euroopan puoleiseen osaan, 
osin reserviksi. Maavoimien yhtymien 
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lukumäärä on pudonnut noin kolman
nekseen siitä, mitä se oli vielä tämän 
vuosikymmenen alussa. 

Tähän ratkaisuun löytyy varsin toden
näköinen syy infrastruktuurista. Joukot 
oli sijoitettava sinne, mistä löytyi edes 
jonkinlaisia majoitus- ja asuintiloja. Ma
joitus- ja asunto-ongelmat ovat osaltaan 
myös lisänneet asevoimien supistamis
tarvetta. Joukkojen uudelleen sijoittami
sessa emämaan alueelle on ollut kiire ja 
nyt toteutettu ryhmitys voi joidenkin 
yhtymien osalta olla vain ylimenokauden 
toimenpide. Joukkojen supistukset jat
kossakin ovat tosiasia. Olemassa olevan 
infrastruktuurin laajentaminen tarpeita 
vastaavaksi tulee kestämään ainakin tä
män vuosikymmenen loppuun. 

Merivoimat 

Huolimatta siitä, että Neuvostoliiton so
talaivojen tuotanto 1980-luvulla oli hyvin 
tasaista, alkoi alusten kokonaismäärässä 
tapahtua laskua vuosikymmenen loppu
puolella. Tähän vaikutti se, että ikäänty
vien ja käytöstä poistettujen alusten mää
rä ylitti uustuotannon. 

Neuvostoliiton ja nykyään Venäjän lai
vaston esiintyminen valtamerillä vähe
nee entisestään. Kuluneen 4-5 vuoden 
aikana on käytöstä poistettu 200-300 alus
ta. Lisäksi laivastotukikohtien alueelle 
on upotettu runsaat 200 alusta. Vähene
minen jatkuu edelleen, sillä alusten luku
määrä supistunee nykyisestä runsaasta 
tuhannesta puoleen kuluvan vuosikym
menen aikana. 

Tukikohtaverkosto heikkenee myös 
merkittävästi. Operaatioalueet pienene
vät ja pinta-aluksia pystyttäneen käyttä
mään vain operatiivis-taktisiin tehtäviin 
tukeutumisalueidensa · suojana. Sukellus
venelaivasto pystynee kuitenkin säilyttä
mään ydinpelotteensa ansiosta strategi
sen merkityksensä maailman valtamerillä. 
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Venäjän merivoimien laivastoista par
haimmassa valmiudessa on Kuolan alu
eelle tukeutuva Pohjoinen Laivasto. Se 
on ainoa laivasto, joka kykenee osittain 
myös strategisiin tehtäviin. 

Ilmavoimat 

Varsovan liiton ilmavoimille koko 1980-
luku oli voimakasta muutosten aikaa. 
Erityisen selvästi kehitys näkyi hyökkä
yksellisen ilmavoiman suorituskyvyn voi
makkaassa kasvussa. 

Neljännen sukupolven koneet saatiin 
sarjatuotantoon 1980-luvun puoli-väliin 
mennessä. Seuraavan sukupolven ko
neet Venäjällä saataneen käyttöön vuosi
tuhannen vaihteessa. 

Siirtyminen kolmannen sukupolven 
koneista neljännen sukupolven koneisiin 
vei noin kymmenen vuotta. On arvioitu, 
että siirtyminen viidennen sukupolven 
koneisiin veisi 15-20 vuotta, nykyisten 
taloudellisten vaikeuksien jatkuessa mah
dollisesti vielä kauemmin. 

Kokonaisuudessaan Venäjän ilmavoi
mien hyökkäysvalmius on heikentynyt. 
Taistelukoneiden lukumäärä ja erilaisten 
konetyyppien määrä laskee edelleen ku
luvalla vuosikymmenellä. Kehittämisen 
painopiste siirtynee hävittäjiin,mikä kui
tenkin parantaa ilmapuolustuksen suori
tuskykyä. 

Strategiset ydinasevoimat 

Neuvostoliiton hajottua strategiset ydin
asevoimat siirtyivät IVY:n alaisuuteen 
kuuluen sen strategisiin voimiin. Venäjää 
lukuunottamatta muut entisen Neuvos
toliiton tasavalloista ovat ilmoittaneet 
pyrkivänsä ydinaseettomuuteen muut:i,
man lähivuoden kuluessa. Kazakstanin 
ja Valko-Venäjän osalta tämä onnistunee
kin suunnitellulla tavalla näiden maiden 
luovuttaessa ydinaseensa Venäjälle. Sen 

sijaan Ukraina on muodostumassa ongel
maksi. Maa on kylläkin valmis luopu
maan ko aseista, mutta vain riittävää kor
vausta vastaan. Tämä asenne voi tulevai
suudessa aiheuttaa uuden Tshernobylin 
kaltaisen katastrofin, koska Ukrainalta 
puuttuu ydinaseiden huoltoon tarvittava 
tietämys ja koulutetut asiantuntijat. Maa 
on jo joutunutkin turvautumaan muuta
mia kertoja Venäjän apuun ydinaseidensa 
huoltamattomuuden aiheuttamissa on
nettomuusvaaratilanteissa. 

Venäjä säilyttänee ydinasearsenaalin
sa kansainvälisin sopimuksin sovitulla 
tasolla. Venäjällä,päinvastoin kuin Ukrai
nassa, ydinaseista pidetään huolta. Tästä 
on osoituksena mm se, että ydinasejou
kot saavat suunnilleen tarvitsemansa ra
hoituksen ja miehistötäydennyksen yhä 
pienenevistä palvelukseen saatavista va
rusmiesikäluokista. 

Uusista organisaatioista 
Venäjän asevoimissa 

Neuvostoliitossa kokeiltiin 1980-luvun 
lopulla armeijakunta-prikaati-kokoonpan
oja perinteisen armeija-divisioona-ryk
mentti -organisaation kehittämistarkoi
tuksessa. Todettakoon, että armeijakun
tia on sotilasmaantieteellisissä erikoisolo
suhteissa toimivissa joukoissa ollut en
nenkin ja on edelleen, mutta ne muodos
tettiin divisioonapohjalle eikä niillä ollut 
tekemistä mainitun prikaati-armeijakun
takokeilun kanssa, joista on alettu kes
kustella uudelleen vasta aivan viime vuo
sina juuri niiden suuremman operatiivi
sen joustavuuden takia. Useissa yhteyk
sissä siirtymistä prikaatiorganisaatioon on 
perusteltu myös taloudellisin syin. 

Viimeisimmät armeijakuntakokeilut on 
toteutettu lähinnä kolmen vaihtoehdon 
pohjalta: 

- armeijakunta, joka muodostuu 1-2 
moottoroidusta jalkaväkidivisioonasta ja 

joistakin erillisistä prikaateista 
- armeijakunta, joka muodostuu useis

ta erillisistä prikaateista 
- armeijakunta, joka muodostuu esi

kunnista ja useista erillisistä pataljoonis
ta. 

Huolimatta em kokeiluista on todettu, 
että Venäjä tarvitsee myös jatkossa armei
jaorganisaatiota mm jo rauhan aikaisten 
valmiuskysymysten takia. Armeijatasoi
sen johto-organisaation luominen nope
asti sodan alkaessa on mahdotonta. Kysy
mys on vuosia kestävästä koulutuksesta. 
Tällä hetkellä armeijaan kuuluu todennä
köisesti 3-4 moottoroitua jalkaväkidivisi
oonaa, 1-2 panssaridivisioonaa, joitakin 
erillisiä mtjvprikaateja sekä ohjus- ja ty
kistöprikaateja, raketinheitinprikaati, 
psttykistörykmentti, tsthelikopteriryk
mentti, ilmapuolustus-, ilmakuljetus-, pio
neeri- ja tiedusteluyksiköitä sekä huolto
ja muita armeijajoukkoja. Aivan viime 
vuosina on uuden doktriinin myötä aloi
tettu keskustelu liikkuvasta puolustuk
sesta ja siihen sopivista liikkuvista jou
koista 

Liikkuva puolustus ei ole kuulunut 
venäläiseen taktiikkaan sitten toisen maa
ilmansodan. Liikkuvan puolustuksen 
päämääriksi nähdään sodan alkuvaihees
sa ajan voitto ja omien voimien säästö. 
Sillä voidaan myös ohjata hyökkääjää toi
mimaan tai ainakin suuntautumaan puo
lustajan haluamalla tavalla. Liikkuva puo
lustus olisi sekä taktisen että operatiivi
sen tason sotatoimilaji. Toisaalta on esi
tetty myös perinteistä asemapuolustusta 
tukevia näkökohtia, koska vain sillä kat
sotaan saatavan puolustukseen todellista 
pitävyyttä jatkotoimiakin ajatellen. 

Liikkuva puolustus edellyttää liikku
via voimia. Tähän päivään mennessä liik
kuvien voimien organisointi on saatu lä
hes valmiiksi. Näihin liikkuviin voimiin 
tai välittömän toiminnan joukkoihin, ku
ten niitä on myös kutsuttu, kuuluu run-
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kona maahanlaskujoukot, osittain myös 
merijalkaväen joukot, parhaimmassa val
miudessa olevat erilliset mtjvprikaatit ja 
aselajiyksiköt sekä ilmatuen elementtei
nä hävittäjä-, rynnäkköhävittäjä- ja taiste
luhelikopterirykmentit. 

Eräs olennainen osa näiltä liikkuvilta 
voimilta kuitenkin puuttuu eli ilmakulje
tuskyky. Nykyisessä taloudellisessa tilan
teessa tätä puutetta ei pystytä useisiin 
vuosiin korjaamaan. Näin ollen näiden
kin "välittömän toiminnan joukkojen" 
nopeus siirtyä uhanalaiselle alueelle on 
se nopeus, jolla Venäjän rautatiet pysty
vät miehistöä ja kalustoa siirtämään. 

Asevoimien kirjavahvuus on laskenut 
vuonna 1996 noin 1, 7 miljoonaan mie
heen. Muiden aseellisten voimien kirja
vahvuus on tarkoitus pitää noin 600 000 
- 800 000 miehessä, mikä on omiaan 
lisäämään katkeruutta asevoimien piiris
sä. Puolustusministeriö pyrkii samaan 
aikaan nostamaan asevoimien rivivahvuu
den kirjavahvuuden tasolle mm tehosta
malla kutsuntojen järjestämistä. 

Koko ajan vähenevän harjoitustoimin
nan seurauksena Venäjän asevoimien suo
rituskyky laskee edelleen vuosituhannen 
vaihteeseen mennessä. Venäjän huonon 
taloudellisen tilanteen vuoksi harjoitus
ten painopiste pysyy johtamis- ja viesti
harjoituksissa, joilla yritetään integroida 
johtamisjärjestelmän osatoimintoja ja yl
läpitääne toimintakykyisinä. Uuden dokt
riinin mukaisten nopean toiminnan jouk
kojen suurempiin harjoituksiin päästä
neen aikaisintaan vuosituhannen vaih
teen jälkeen. Tämäkin edellyttää, että 
joukkojen kuljetuksiin käytettävä kalus
to on kunnossa ja henkilöstö ammattitai
toista. 
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Venäiä.l). asevgimien 
s1samen tila 

Henkilöstötilanne 

Venäjän asevoimien ongelmat ovat edel
leen ratkaisematta. Sisäiset jännitteet 
ovat entisestään kiristyneet. Kuilu hi
taasti demokratisoituvan siviiliyhteiskun
nan ja neuvostoarmeijan perinteitä vaali
vien asevoimien välillä syvenee. Puolus
tusministeriö pyrkii säilyttämään asevoi
mat ennallaan ja käyttää puolustamisessa 
hyväkseen sekä salaamista että harhaut
tavien tietojen julkistamista. Ilmeisesti 
asevoimat eivät pysty uudistumaan itse
näisesti vaan tarvitaan ulkoista valvon
taa. Sosiaalisten ongelmien ja arvonan
non laskun lisäksi asevoimien käyttö po
liisitehtäviin kriisialueilla aiheuttaa tyy
tymättömyyttä. 

Suuri osa upseeristosta syyttää ongel
mista presidentti Jeltsiniä ja hallitusta. 
Myöskään asevoimien johdon antamiin 
lupauksiin ei enää luoteta. Sosiaalinen 
jännite asevoimissa on johtanut upseeris
ton keskuudessa lisääntyneeseen tyyty
mättömyyteen, apatiaan ja heikkoon pal
velusmotivaatioon. 

Moraalin laskun myötä korruptio ja 
rikollisuus ovat lisääntyneet asevoimien 
sisällä. Kalustoa ja jopa ampumatarvik
keita sekä aseita pidetään yhteisenä omai
suutena, jota myymällä yritetään hankkia 
lisäansioita. Erityisesti nuoret upseerit ja 
miehistö joutuvat kärsimään palkkojen 
maksun viivästymisestä, heikoista sosiaa
lisista oloista ja hitaasta urakehityksestä 

Pääosa upseeristosta on mielipiteiltään 
konservatiivisia entisen neuvostoarmei
jan majureita tai sitä vanhempia upsee
reita. Kapteenien ja sitä nuorempien 
upseerien määrä vähenee jatkuvasti. 
Nuoret upseerit arvostelevat avoimesti 
esimiehiään ja asevoimien johtoa. Up
seerit ja miehistö keskustelevat julkisesti 

lakkoilun mahdollisuudesta. 
Varusmiehistä suuri osa on fyysisesti 

heikkoja ja kypsymättömiä nuorukaisia, 
joiden asenne asepalvelusta kohtaan on 
pääosin kielteinen. Värvätyistä on muo
dostumassa uusi henkilöstöryhmä. 
Useimmat heistä ovat omaksuneet neu
vostoarmeijan kielteisiä traditioita, ku
ten raa'an simputuksen. Viimeaikaisten 
havaintojen perusteella simputus on 
muuttamassa muotoaan. Siinä korostu
vat värvättyjen ja varusmiesten väliset 
jännitteet. 

Venäjän poliittinen johto tukee orto
doksista kirkkoa. Kirkon vaikutusvalta 
on kasvanut samalla kun perinteisten 
venäläisten arvojen ja historian korosta
minen jatkuu. Uskonnollisuus on lisään
tynyt myös upseeriston keskuudessa . 
Neuvostoarmeijan poliittisten upseerien 
järjestelmää ei ole lakkautettu, vaan he 
toimivat nykyään kasvatusupseereina hi
dastaen kirkon vaikutusvallan kasvua ase
voimissa. 

Asevoimien uudistaminen 

Venäjän asevoimat oli alunperin tarkoi
tus uudistaa kolmiportaisen kehittämis
suunnitelman mukaisesti. 1990-luvun 
alussa laadittu kehittämissuunnitelma ei 
toteutunut. Presidentti Jeltsin hyväksyi 
joulukuussa 1994 uuden suunnitelman 
asevoimien uudistamisen suuntaviivoik
si. Uusi kehittämissuunnitelma laadittiin 
valmiiksi vuoden 1995 kuluessa ja se on 
tarkoitus toteuttaa vuosina 1996-2005. 

Uusimmassa suunnitelmassa on maan 
talouden tila otettu jo huomioon, mutta 
avoimuutta on tarkoitus lisätä vasta "kun 
reformi on saavutettu loppuun". Toistai
seksi asevoimien rivivahvuus, budjetin 
alaluokat ja sisäisten ongelmien laajuus 
salataan jopa Venäjän parlamentilta. Tshet
shenian tapahtumien seurauksena ase
voimien uudistaminen voitaneen toteut-

taa myös siviilien johtamana. Palattuaan 
sydänleikkauksen jälkeei;i. virkapaikalleen 
Kremliin presidentti Jeltsin totesi mm 
palkanmaksuongelmien ohella asevoi
mien uudistamisen yhdeksi tärkeimmis
tä tehtävistään. 

V~päjän sqtilp~polii,ttisen 
tilanteen keh1nymmen 

Venäjän sotilaspoliittinen tilanne on ol
lut viimeiset vuodet varsin sekava. Tilan
teeseen on vaikuttanut joukkojen vetä
minen lännestä yhdistettynä laskeviin 
materiaalisiin- ja henkilöstöresursseihin. 
EpäonnistuminenTshetsheenian operaa
tiossa tullee vielä pitkään vaikuttamaan 
asevoimien kehittämiseen ja henkilöstö
valintoihin. 

Uhkakuva 

Päävastustajaan Neuvostoliitto piti ja Ve
näjä pitänee NATOa. Tämä lähtökohta 
tullee säilymään, vaikka suursodan vaa
ran katsotaankin merkittävästi vähenty
neen. 

Venäjän sotilasjohto on ilmoittanut, 
etteivät ne usko Yhdysvalloilla ja NATO:lla 
olevan aggressiivisia päämääriä Venäjän 
suhteen. Samaan hengenvetoon yleensä 
lisätään, että sotilaallinen vaara ei kuiten
kaan ole lakannut olemasta. Erityistä 
huolta tunnetaan Yhdysvaltojen merivoi
mista ja niiden ydinaseistuksesta. Kun 
aseriisuntaneuvottelut ovat koskeneet 
muita puolustushaaroja kuin merivoimia, 
voi niiden suhteellinen painoarvo kasvaa 
tulevaisuudessa. Venäjän kannalta tällai
nen kehitys on vaarallista siksi, että se on 
merivoimien vahvuudessa moninkertai
sesti alivoimainen Yhdysvaltoihin näh
den. 

Aasian suunnalta koettava sotilaallinen 
uhka nähdään nykyisin vähäisempänä 
kuin aikaisemmin - muun muassa paran-
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tuneiden Kiina-suhteiden ansiosta valti
ollisella tasolla. Muutenkin Venäjä on 
pyrkinyt rauhoittamaan ja normalisoi
maan tilanteen alueella mm sopimalla 
rajaristiriitansa Kiinan kanssa. Eniten 
päänvaivaa aiheuttaa kuitenkin kiinalais
ten kauppamiesten soluttautuminen ja 
vaikutusvallan levittäminen Kirgistaniin 
ja sieltä vuotavien sisärajojen läpi koko 
Venäjän Siperian puoleiseen osaan. Sa
dat tuhannet kiinalaiset voivat muodos
tua tulevaisuudessa jopa sotilaalliseksi 
uhaksi. 

Arin ja arvaamattomin tilanne on Ve
näjän eteläosissa. Muslimitasavaltojen 
rauhattomuus ja yhä kasvava sotaisuus 
on muodostanut aivan uuden uhan, joka 
on jo kärjistynyt sotatoimiksi Pohjois
Kaukasian alueella Keski-Aasian IVY-val
tioista puhumattakaan. Venäjä on keskit
tämässä Pohjois-Kaukasian sotilaspiirin 
alueelle yhä enemmän joukkoa ja kalus
toa. Samalla se on esittänyt Lännelle, että 
TAE-sopimusta voitaisiin tarkistaa lähin
nä sivustakiintiöiden osalta. Viimeaikoi
na länsi on antanut ymmärtää, että Venä
jän esittämiä tarkennuksia sivustakiinti
öihin voidaan tarkistaa Venäjälle edulli
semmalla tavalla. 

Uusi sotilasdoktriini 

Venäjän nykyinen sotilasdoktriini, joka 
julkaistiin marraskuussa 1993, perustuu 
maan poliittisiin perusperiaatteisiin ja 
lähtee siitä, että maalla on ydinaseiden 
ensikäytön oikeus sekä mahdollisuus ja 
kyky kostoiskuun. Doktriinin mukaan 
asevoimilla tulee edelleen olla kyky vas
tata kaikkiin uhkiin, konflikteihin ja so
tiin, jotka kohdistuvat Venäjään. Näin 
ollen doktriini on kaiken kattava Venäjän 
turvallisuuskonsepti, jossa on muotoiltu 
maan poliittisen toiminnan tehtävät ja 
päämäärät priorisoituina. 

Sotilaallisesti doktriini antaa mahdolli-
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suuden torjua uhkia ja hyökkäyksiä Venä
jän rajojen ulkopuolella. Asevoimia voi
daan käyttää myös sisäisten konfliktien ja 
ongelmien ratkaisussa. 

Venäjä on julistanut, että lähi ulkomail
la asuvien venäläisten turvallisuus kuu
luu Venäjän kansallisiin etuihin. Doktrii
nin puitteissa asevoimia voidaan käyttää 
näiden väestöryhmien turvallisuuden ta
kaamiseksi. Aivan viimeaikoina julkisuu
teen on tullut tietoja, joiden mukaan 
doktriinia oltaisiin jälleen uusimassa. 

Yhdistelmä 

Venäjän asevoimat ovat lähellä sisäistä 
rappeutumista. Ne voivat muuttua tur
vallisuuden ylläpitäjästä uhaksi asevoi
mien henkilöstölle ja koko yhteiskunnal
le. 

Asevoimien ulkoista valvontaa on jo 
tehostettu mm Tshetshenian tapahtumi
en takia. Siirtyminen siviilijohtoiseen 
puolustusministeriöön tapahtunee lähi
vuosina asevoimien johdon vastustukses
ta huolin1atta. Tästä on selvänä osoituk
sena kenraali Rodionovin eroaminen ase
voimien upseerin virasta ja jatkaminen 
puolustusministerinä siviilivirkamiehenä. 

Siviili- ja sotilassektori kilpailevat niin 
keskusjohdossa kuin paikallistasollakin 
samoista resursseista. Venäjän talouden 
vakauttamisen kannalta on välttämätön
tä supistaa edelleen asevoimien budjetti
osuutta. Asevoimien alasajoa tultaneen 
siis jatkamaan. Uusi kehittämissuunni
telma on toteutettava sotilasjohdon vas
talauseista huolimatta. 

Taistelukoulutuksen tehostaminen, 
asevoimien arvostuksen parantaminen ja 
neuvostoaikaisten epäterveiden ilmiöi
den, kuten suosikkijärjestelmän, joukko: 
rangaistusten ja simputuksen kitkeminen 
edellyttäisivät koulutusjärjestelmän pe
rusteellista uusimista lähivuosina. Asen
teiden radikaali muuttaminen saattaa 

kuitenkin vaatia kokonaisen sukupolven. 
Puolustusministeriön esittämä värvät

tyjen määrän lisääminen, asunto-ja kasar
mirakentamisen tehostaminen sekä uu
det kalustohankinnat eivät ole mahdolli
sia samanaikaisesti. On todennäköistä, 
että puolustusteollisuuden asetuotanto 
jää pysyvästi nykytasolle ja painottuu lä
hinnä ydinase-, johtamis-, viesti- sekä tie
dustelujärjestelmien valmistukseen. 
Asuntotuotannon nopeuttaminen ja ka
lustohuollon tehostaminen jäänevät lähi
vuosina toteuttamatta. 

Asevoimien henkilöstön moraali para
nee vain vähitellen kirkon vaikutuksen 
kasvaessa ja yhteiskunnallisten olojen 
vakiintuessa. Nuorten upseerien ja opis
toupseerien sosiaalisten olojen, asuntoti
lanteen sekä palkkauksen parantaminen 
on eräs perusedellytyksistä. 

Edellä luetelluista syistä johtuen Venä
jän asevoimat eivät tällä•hetkellä pysty 
laajamittaisiin strategisiin operaatioihin 
ilman liikekannallepanoa ja sen jälkeen 
toteutettavaa joukkojen mittavaa täyden
nyskoulutusta. Vaikeuksista huolimatta 
asevoimia pyritään kehittämään edelleen. 
Strategisten voimien yksiköiden taistelu
valmius ei ole laskenut ja jokaisessa raja
sotilaspiirissä on useita toimintavalmiita 
liikkuvien voimien perusyhtymiä kuiten
kin vain normaalein taisteluajoneuvoin 
liikkumaan kykeneviä. Venäläisen ajatte
lun mukaan nyt on meneillään välivaihe 
suurvallan asevoimien uudistamisessa 
(tällaisia jaksoja on Venäjän historiassa 
ollut ennenkin) ja asevoimien suoritus
kyky paranee vuosituhannen vaihteen 
jälkeen. 

CareShot 
CareShot-suoja,patruunalla 
haulikon huolto helpoksi! 

ÅRAIKKACV 
PL 30, 00251 Helsinki, puh. (09) 241 3344, fax (09) 241 7465 
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ANTTI WAHLROOS 

•• 
JALKAYAKI •• 
KANSAINYALISTYY 

Turvallisuuspolitiikkamme avaintekiiät ovat sotilaallinen 
liittoutumattomuus ja itsenäinen uskottava puolustus 
sekä yhteistyövara1sten turvallisuusiäriestermien aktiivi
nen eclistäminen. Tässä tutussa kehyksessä itsenäinen 
uskottava puolustus on kaikkein keskeisin tekiiä. 
Puolustusiariestelmästämme johtuen hyvin suuri vastuu 
uskottavasta puolustuksestamme lankeaa maavoimille 
ia sen valta-aselaiille, ialkaväelle. 

•Yhteistyövaraisten turvallisuusjärjestel
mien edistäminen, siis kansainvälistymi
nen on Euroopan suurten muutosten 
myötä voimakkaasti lisääntynyt niin, että 
kansainvälinen yhteistyö ja valmius tu
kea rauhanturvatoimintaa on nyt yksi 

J Puolustusvoimien viidestä avaintulokses
J ta. 
J Suomi on aktiivisesti mukana mm Na
~ ton rauhankumppanuusohjelmassa 
:; PfP:ssä sekä tarkkailijana Pohjois-Atlan
! tin yhteistyöneuvostossa NACC:ssa ja 
~ Länsi-Euroopan Unionissa, WEU:ssa. 
5 
..: Näihin osallistumisella ei etsitä uutta 
~ puolustusratkaisua. Suomen tavoitteena 
> 
~ on osallistua kansainvälisen kriisinhallin-
5 ... 
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takyvyn kehittämiseen.Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi on mm aloitettu valmius
joukon kouluttaminen, jonka tarkoituk
sena on tehostaa kotimaan puolustusta ja 
sen lisäksi parantaa kykyä osallistua kan
sainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Näis
sä hankkeissa Puolustusvoimat on toteut
tava viranomainen Ulkoasiainministeri-

Eversti Antti Wahlroos on pääesi
kunnan kansainvälisen osaston 
päällikkö. Hän on palvellut mm 
sotilasasiamiehenä Brysselissä ia 
Kaartin Pataljoonan komentaja
na. 

ön linjapäätösten sekä Puolustusministe
riön asettamien tavoitteiden ja rahoituk
sen puitteissa. 

Nämä uudet haasteet ovat kolmen vii
me vuoden aikana tulleet Puolustusvoi
mien perinteisen kansainvälisen toimin
nan rinnalle, joka on jo vuosikymmeniä 
käsittänyt vierailuvaihdon, sotilasasia
miestoiminnan, opiskelun ulkomaisissa 
sotakouluissa, rauhanturvatoiminnan 
sekä kansainvälisen sotilasurheilun. 

Näistä edelleen jatkuvista kansainväli
sistä toiminnoista muistettakoon erityi
sesti rauhanturvatoiminta, johon Suomi 
on kuluneiden 40 vuoden aikana asetta
nut yli 33 000 rauhanturvaajaa kaikkiaan 
18 kansainväliseen operaatioon. Puolus
tus-ja koulutusjärjestelmämme perusteel
la voidaan sanoa, että näissäkin operaati
oissamme jalkaväen osuus on ollut mer
kittävin. Rauhanturvajoukkomme ovat 
useimmiten olleet kokoonpanoiltaan jal
kaväkikomppanioita ja jalkaväkipataljoo
nia. 

Vuonna 1994 alkanut PfP-ohjelma on 
vakiinnuttanut asemansa ja on koko ajan 
voimakkaasti laajentumassa. Puolustus
voimat on sekä vuonna 1995 että 1996 
lähettänyt ulkomaille noin 300 henkilöä 
erilaisiin PfP-tilaisuuksiin. PfP:ssä ollaan 
siirtymässä kokouksista ja seminaareista 
kriisinhallintaharjoitusten suunnitteluun 
ja valmisteluun sekä yhteistoimintakykyä 
eli interoperabiliteettia lisäävään harjoi
tustoimintaan. 

Valmiusjoukkohankkeemme liittyy tä
hän toimintaan. Suomi lähettää tänä vuon
na ensimmäisen valmiusjoukkomme 
komppanian Norjassa PfP-hengessä pi-

dettävään rauhanturvaharjoitukseen 
NORDIC PEACE-97. EnSi vuonna Suo
messa pidetään PfP-johtamisharjoitus CO
OPERATIVE BLEND-98. Harjoitusten 
valmistelut ovat käynnissä. 

Uudet velvoitteet lisäävät myös vierai
den kielten ja etenkin englannin kielen 
osaamisen tarvetta. Puolustusvoimien 
kielikoulutuksen tarkistamista harkitaan. 

Puolustusvoimien perinteisten kan
sainvälisten toimintojen rinnalla uudet 
kansainvälisen toiminnan haasteet tule
vat entistä enemmän liittymään Puolus
tusvoimien koko henkilöstön koulutuk
seen ja palvelukseen. Näin tulee varmas
ti tapahtumaan myös jalkaväessä jo sen
kin perusteella, että yli 40 prosenttia 
Puolustusvoimien upseereista ja opisto
upseereista kuuluu jalkaväkeen. 

Jalkaväkimiesten ja -naisten tehtävät 
tulevat kansainvälistymisen myötä moni
puolistumaan ja todennäköisesti myös 
lisääntymään. Uudet velvoitteet tarjoa
vat myös uusia mahdollisuuksia.Voidaan 
entistä enemmän hyödyntää kansainväli
siä yhteyksiä jalkaväen ja sen henkilö
kunnan ammattitaidon kehittämiseksi. 
Kansainvälistyminen tarjoaa osaavalle jal
kaväellemme hyvän mahdollisuuden vah
vistaa myönteistä Suomi-kuvaa ja lujittaa 
puolustuksemme uskottavuutta. Valta
aselaji jalkaväki voi entistä paremmin 
osoittaa sen, että Suomi on tehokas tur
vallisuuden tuottaja; ei sen kuluttaja. 

Jalkaväen uudet tehtävät tullaan täyt
tämään nykyisissä puitteissa niin, että 
niistä aina saadaan oppia ja tukea Puolus
tusvoimien perustehtävälle,Suomen puo
lustamiselle. 
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RISTO RAUVANTO 
ANDERS GARDBERG 

IFOR-OPERAATIO 
BOSNIASSA -
ENSIVAIHEEN KOKEMUKSET 

Entisen Jugoslavian sota siirtynee aikakirjoihin sota
na, joka mursi siihen saakka h_yyin toimineen YK:n 
rau~anturvaamiskonseptin. YK-joukot lähetettiin vää
rään aikaan, väärällä mandaatilla turvaamaan rau
haa maahan, jossa osapuolet eivät halunneet rauhaa. 
Tämä pakotti niin maai[manjärjestöä kuin suurvaltoja 
miettimään uusia menettelytapoja rauhan palauttami
seksi. IFOR-operaatio Bosniassa on jo osoittautunut 
menestykseksi ja on todennäköistä, että operaatio 
jatkossa tulee toimimaan mallina tuleville kriisin
hallinnan ratkaisuille. Suomi osallistui IFORin käynnis
tymiseen monikansallisen prikaatin esikunta- ja 
sotilaspoliisihenkilöstöllä sekä rakentajapatal1oonalla, 
yhteensä 450 sotilaalla. Tässä kirjoitulcsessa esitellään 
niin operaatiota kuin toiminnasta saatuja kokemuksia. 

Majuri Risto Rauvanto ja majuri Anders Gardberg 
palvelivat NordPol Bde:n kansainvälisessä esikunnassa 
vuonna 1996, Rauvanto koko vuoden, Gardberg 
Tammikuun alusta kesäkuun loppuun. 
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• Nordic-Polish Brigade (NordPol Bde), 
oli IFOR-operaationmonikansallisin jouk
ko, virallisesti viiden maan,Tanskan, Suo
men, Norjan, Puolan ja Ruotsin perusta
ma. Kun tähän vielä lisää alistetut amerik
kalaiset osat, Tanskan Pataljoonaan kuu
luneet Baltian maiden yksikön ja islanti
laisen sairaanhoitajan, niin voidaan tode
ta, että prikaatissa on edustus kymme
nestä maasta. Prikaatin joukoista "linja
pataljoonia" oli kolmesta maasta, Ruot
sista, Tanskasta ja Puolasta. Huolto oli 
norjalaisten vastuulla suomalaisten osal
listuessa rakentajapataljoonalla. Lisäksi 
oli skandinaavinen esikuntakomppania 
ja sotilaspoliisikomppania,jossa oli edus
tus kaikista maista. Prikaatin esikunnassa 
oli upseereita kaikista perustajamaista. 
Prikaatin vahvuus oli suurimmillaan noin 
3550 sotilasta ( +prikaatille alistetut tai 
sitä tukevat n. 200 amerikkalaista sotilas
ta) ja vajaat 300 panssariajoneuvoa. 

Toiminnan käynnistyminen 

Päätös prikaatin perustamisesta tehtiin 
joulun alla 1995, samalla kun rauhanso
pimusta hiottiin Daytonissa. Uuden pri
kaatin perustaminen ei ollut yksinker
taista. Prikaati koottiin lyhyessä ajassa 
viidestä eri maasta, joilla oli vain jonkun 
verran kokemusta monikansallisesta yh
teistyöstä ja sekin pienemmässä mitta
kaavassa. Ensimmäistä kertaa oltiin mu
kana NATO-operaatiossa amerikkalaisen 

0 panssaridivisioonan johdossa. Lisäksi esi-
o kunnan piti jo käynnistää toiminnan edel-
o lyttämä suunnittelu samaan aikaan kun 
t esikuntaa vasta perustettiin.Tässä työssä 
i esikunnan runkona toimineella Tanskan 
~ valmiusprikaatin esikunnan upseereilla 
-~ oli avainrooli. 
C: 

~ Prikaatin esikunnan etukomennuskun-
i ta siirtyi tammikuun alussa, lyhyen kou
] lutus- ja valmennusjakson jälkeen, toimi
']. alueelle. Toiminnan käynnistymistä hel-
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potti suuresti se, että alueella oli jo pari 
alajohtoporrasta valmiina. Ruotsin patal
joona ja norjalaiset huolto-osat olivat jo 
toimineet alueella UNPROFOR:in aikana 
ja tunsivat siten hyvin toimialueen ja osa
puolet. Ilman näiltä saatua tukea olisi 
prikaatin ollut vieläkin vaikeampaa käyn
nistää toimintaansa. Prikaatin komento
paikka tukeutuikin Ruotsin pataljoonaan 
alkuvaiheen ajan. Komentopaikka toimi 
pienessä ravintolassa ja kahdessa esikun
takontissa. Lepotilat olivat voimistelusa
liteltassa. Siirtyminen varsinaiseen esi
kuntaan, joka suunniteltiin sijoitettavak
si entiseen serbivaruskuntaan Dobojn 
kaupunkiin, viivästyi "vuokraneuvotte
lujen" takia. Toiminnan alkuvaiheessa 
olikin eduksi toimia pienemmässä ko
koonpanossa, jolloin kaikki olivat hyvin 
perillä yleistilanteesta (tilat olivat muu
tenkin niin ahtaat, ettei tilanteesta voinut 
olla tietämätön). Suurin haitta oli, että 
komentopaikkaan sijoitetut alkoivat vä
syä toimiessaan vajaalla miehityksellä. 
Vasta tammikuun lopulla prikaati ratkaisi 
jumiutuneet neuvottelut ottamalla varus
kunnan haltuunsa ajamalla Leopard-pans
sarikomppanian varuskunnan pihalle. 
Helpotus oli täten suuri kun pystyimme 
kokoamaan esikunnan-Dobojn kaupun
kiin helmikuun alussa. Suomalaisen Ra
kentajapataljoonan avulla koki "North 
Pole Barracks" nimen saanut varuskunta 
valtavan muutoksen parissa kuukaudes
sa. Huhti-toukokuussa esikunnan raken
nustyö oli saatu valmiiksi.Tällöin esikun
nalla oli asianmukaiset työskentely-, ma
joitus-, suoja- ja vapaa-ajan tilat. Myös 
pataljoonien tilat saatiin rakennettua asi
anmukaisiksi kevään aikana. Joidenkin 
mielestä tilat olivat jopa liian hienot,jotta 
prikaati olisi voinut ylläpitää operatiivi
sen liikkumiskykynsä. Tilannetta saattoi 
hyvin rinnastaa jatkosodan asemasota
vaiheeseen, jolloin kilpailtiin siitä, kenel
lä oli komeimmat korsut. 

• Kapteeni Timo Ristimäki prikaatin komentopaikalla, jonka perustaminen 
kesti alle kymmenen minuuttia. Komentopaikan rungon muodosti kolme 
esikuntavaunua, jotka sijoitettiin perät vastakkain. 

Rauhan täytäntöönpano 

Samaan aikaan kun prikaati pääosillaan 
ryhmittyi alueelle, oli prikaatin toiminta 
myös aloitettava. Koko rauhanprosessi 
rakentui melko tiukkaan aikatauluun,jos
sa sotivien osapuolten on vetäydyttävä 
suunnitelmallisesti portaittain. Suunnitel
ma sisälsi viisi vaihetta: 

1. Ensimmäinen tärkeä määräaika oli 
19. tammikuuta kello 11, jolloin osapuol
ten oli määrä vetäytyä kahden km:n pää
hän tulitaukolinjasta. Kaikki osapuolet 
odottivat viimeiseen asti, epäillen toisen 
osapuolen käyttävän tilaisuutta hyväk
seen, mutta aloittivat vetäytymisen vii
mein aamulla, pari tuntia ennen määräai
kaa. 

Tämä oli ensimmäinen todellinen as-

kel kohti rauhan täytäntöönpanoa.Taipu
vaisuuteen vaikutti varmasti se voima
näyttö, jonka IFOR toteutti kauttaaltaan 
tulitaukolinjallamm taisteluhelikoptereil
la ja rynnäkkökoneilla. Seuraavat viikot 
jatkettiin sitten partiointia 2+2 km:n de
militarisoidulla loitontamisvyöhykkeellä 
varmistaen, että vyöhyke varmasti oli ja 
pysyi tyhjänä aseista ja joukoista. Jotta 
IFORin uskottavuus olisi kestänyt, keski
tettiin kaikki voimavarat (helikopterit ja 
partiot) rikkomusten todentamiseen.To
dettuihin rikkomuksiin reagoitiin takava
rikoimalla ja tuhoamalla alueella olevat 
aseet, joita ei oltu poistettu 48 tunnin 
sisällä niiden todentamisesta. Prikaatin 
alueella loitontamisalue oli 154 km pitkä 
ja 4 km leveä vyöhyke, joka käytännössä 
oli yhtä miinakenttää. Tämä asetti omat 
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rajoituksensa partioinnille. Jotta valvon
ta olisi mahdollisimman tasapuolinen ja 
kattava oli kaikkien pataljoonien ryhmi
tettävä joukkonsa molemmin puolin loi
tontamislinjaa. UNPROFOR:in aikanaYK
joukot eivät olleet ryhmittyneet serbien 
puolelle. Täten myös alueella aiemmin 
toimineet joukot joutuivat muuttamaan 
ryhmitystään. 

2. Seuraava vaihe, oli alueluovutusten 
valvonta. Sekä federaatio, (joka koostui 
bosniakeista(" muslimeista") ja kroaateis
ta) että serbit luovuttivat toisilleen aluei
ta D+45 vrk (3.2).Vastaanottava osapuoli 
saimiehittääalueenvastaD+91vrk(19.3). 
Aikajakson välisenä aikana oli partioin
nilla varmistettava, että alue pysyi tyhjä
nä. NordPolBde:lla oli ainoastaan muuta
mien km" vaihdettava alue, joten se ei 
työllistänyt prikaatia mainittavasti. 

3. D+91 vrk (19. 3) mennessä oli osa
puolten määrä siirtää kaikki yli 20 mm 
kaliiperiset IT-asejärjestelmänsä IFOR:in 
osoittamiin varastoihin. Ongelmana oli 
se, että kukaan osapuolista ei pitänyt it
tykkejä it-aseina.Vähäisen ilma toiminnan 
johdosta he olivat käyttäneet niitä tulitu
kiaseina suorasuuntauksella koko sodan 
ajan. Osapuolille annettiin vielä kuukau
den lisäaika siirtää löydetyt aseet hyväk
syttyihin paikkoihin. Lopulta D+ 120 vrk 
(18.4) IFOR takavarikoi ja tuhosi löytä
mänsä it-aseet. 

4.Viimeinen vaihe rauhansopimuksen 
sotilaallisten artiklojen täytäntöönpanos-

0 sa alkoi 18. huhtikuuta (D+ 120), johon 
o mennessä joukkojen piti olla joko kotiu-
o tettuja tai sijoitettuina IFORin hyväksyt
t tyihin varuskuntiin. Käytännössä tämä 
~ vaihe myöhästyi useita kuukausia ja työl-
1: listi IFOR:ia aina kesäkuukausiin saakka. 
-~ D+ 120 määräajan täyttyessä tapahtui vir
JJ he,kun osapuoliin ei kohdistettu riittäviä 
;§ sanktioita, eikä liioin annettu uutta mää-
> lJ räaikaa.Valitettavasti osapuolet huomasi-
:g vat viikon sisällä määräajan ylittämisestä 
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• Majuri Ösmo Toivanen US Armyn 
järjestämässä simulaattori-tulenjohto
koulutuksessa. Koulutuksella varmis
tettiin tukea tarvitsevien ja tuli
portaan yhteentoimivuus eli 
interoperability. 

jo, ettei heihin kohdistetakaan sanktioi
ta.Tällöin osapuolet käytännössä lopetti
vat hyvin alkaneet materiaalin siirtonsa 
IFOR:n hyväksymiin varastoihin. Tämä 
kehitys tapahtui koko Bosniassa, mutta 
NordPol Bde:n alueella tilannetta hank
aloitti kesäkuussa prikaatin ensimmäinen 
rotaatio. Vasta muutaman voimannäytön 
luonteisen sotamateriaalin takavarikoin
nin jälkeen osapuolet uskoivat prikaatin 
olevan tosissaan. Partioinnilla ja tarkas
tuksilla varmistettiin, että osapuolet to
della siirsivät asevoimansa rauhan kan
nalle ja luotiin pohja IFORin jälkeiselle 
kevyemmälle operaatiolle. 

5. Heinäkuun puolenvälin jälkeen 
prikaati keskittyi 14.9.1996 pidettävien 
Bosnian vaalien tukemiseen. Näkyvän 
ETY-järjestölle annetun tuen lisäksi pri
kaati käynnisti mittavan kampanjan vaali
rauhan turvaamiseksi. Lisäksi prikaati, 
sen naapuri joukot ja divisioonan nopean 
toiminnan joukko osoittivat prikaatin alu
eella ennen vaaleja sotilaallista kykyä ja 
valmiutta puuttua väkivaltaisuuksiin niin 
tarvittaessa. Vaalipäivänä prikaati oli 

mobilisoinut kaikki voimavaransa viimeis
tä panssariajoneuvoa ja jalkaväkiryhmää 
myöten ja varautui odotettuihin väkival
taisuuksiin. Väkivaltaisuuksilta prikaatin 
alueella vältyttiin. Vaalien ääntenlaskun 
ja tulosten julkistamisen jälkeen prikaati 
saattoi jälleen keskittyä Daytonin rauhan
sopimuksen sotilaallisten artiklojen val
vontaan. 

Loka-marraskuun aikana divisioonan 
alueella oli useita jälleenasutuksesta joh
tuneita rauhansopimuksen rikkomuksia. 
Prikaati käynnisti marraskuun lopulla 
neuvottelut eri osapuolten kanssa tilan
teen rauhoittamiseksi. Samaan aikaan 
prikaati aloitti tulitaukovyöhykkeellä ole
vien ongelmakylien voimannäyttöluon
teiset aseistariisumis-operaatiot. 

Onnis~Jni~en ayai'lle! voiman
käytön valtuuksissa 

Todennäköisesti suurin tae operaation 
onnistumiselle on ollut IFOR:in valtuu
tuksissa sekä osoitettu valmius tarvittaes
sa myös käyttää voimakeinoja.Alusta al
kaen on ollut selvää, että kaikin keinoin 
oli vältettävä YK:n kohtalo, jossa osapuo
let asettivat rajoituksia kaikelle toimin
nalle. Samalla varautuminen voimankäyt
töön on antanut hyvää yhteisharjoittelua 
niin eri maiden joukkojen kuin eri asejär
jestelmien edustajien välillä. Määrätietoi
sella menettelyllä IFOR onkin onnistunut 
saavuttamaan entisten sotivien osapuol
ten kunnioituksen, joskin operaatiolle 
on ollut tyypillistä, että osapuolet ovat 
koko ajan kokeilleet,kuinka paljon heille 
missäkin tilanteessa annetaan periksi tai 
heidän "vaikeuksiaan ymmärretään" rau
hansopimuksen sotilaallisten määräysten 
tulkinnoissa. Osapuolet ovat olleet erit
täin nopeita huomaamaan IFOR-joukko-· 
jen pienetkin heikkoudet ja epävarmuu
det määräysten tulkinnoissa. 

KOKEMUKSIA PRIKAATIN 
JOUKKOJEN KOKOONPA

NOISTA 

Prikaatin esikunta muodostettiin Tans
kan kansainvälisen prikaatin esikunnan 
nmgolle, jota täydennettiin muiden jouk
koja luovuttaneiden maiden henkilöstöl
lä. Esikunnan vahvuus oli alkuvaiheessa 
82 upseeria, joka rotaation aikana kesä
kuussa laskettiin 69 upseeriin.Vahvuutta 
kasvatti normaaliin prikaatin esikuntaan 
verrattuna kaksi apulaiskomentajaa sekä 
yhteysupseerit. Lisäksi organisaatiota 
kasvatti jokaisen maan halu saada ainakin 
yksi oma mies lähes jokaiseen osastoon 
ja toimialalle. Tästä käytännöstä on ollut 
prikaatille hyötynsäkin, koska kunkin 
kansallisuuden edustajat ovat voineet 
joustavasti hoitaa asioita oman pataljoo
nansa kanssa. Osapuoliin yhteyttä pitä
vät yhteysupseerit osoittautuivat tehtä
vän luonteen vuoksi erittäin tarpeellisik
si. Kaiken kaikkiaan prikaatin esikuntaa 
ja sen esikuntatyöskentelyä voitaneen 
verrata pieneen armeijakunnan esikun
nan organisaatioon, joskin monikansalli
suuden mukanaan tuoma kankeus ja ole
massaolevat viestijärjestelmät vaikeutti
vat prikaatin joustavan johtamista. 

Prikaatin esikuntakomppania muodos
tettiin tanskalaisen prikaatin esikunta
komppaniasta, jota vahvennettiin ruotsa
laisilla ja norjalaisilla. Komppanian koko
naisvahvuus oli yli 250 miestä (ja naista), 
joka tuntuu ensivaikutelmalta suurelta. 
Komppania toimi kuitenkin käytännössä 
myös prikaatin viestikomppaniana ja ke
vyenä huolto- ja kuljetuskomppaniana. 
Lisäksi EK:lla oli vastuu prikaatin esikun
nan suojaamisesta, komentopaikan pe
rustamisesta ja osallistui operatiiviseen 
partiointiin. Täten olisi ollut oikeuden
mukaisempaa kutsua sitä ainakin tehtä-
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viensä puolesta prikaatin esikuntapatal
joonaksi. 

Puolan pataljoona muodostettiin maa- . 
hanlaskupataljoonasta, joka mekanisoi
tiin ja räätälöitiin Bosnian IFOR-operaa
tiota varten. Pataljoonaan kuului esikun
nan lisäksi esikuntakomppania, kolme 
mekanisoitua komppaniaa, tukikomppa
nia (Combat Support Coy) jahuoltokomp
pania. Pataljoonan alkuvahvuus oli 625 
miestä.Pataljoonan pääkalustona oli BMP-
1 rynnäkkövaunu ja BMDR-2 tiedustelu
vaunu. Pataljoonan jalkaväkiaseistus oli 
erittäin hyvä, ja tarkoitettu vaativiinkin 
taistelutehtäviin. Pataljoona oli organi
soitu tulivoimaiseksi taistelujoukoksi, 
jonka huolto on vastaavasti suhteellisen 
kevyt. Organisaatioltaan ja käyttöperiaat
teiltaan pataljoonaa voidaan pitää pie
noistaisteluosastona, jolla on tarvittaessa 
käytettävissään oma epäsuora tulituki, 
melko runsas PST-aseistus ja omien pans
sareiden tulituki. BMP-1:ä käytettiin ke
vyiden panssarivaunujen tapaan. 

Koska pataljoona oli kantajoukko, pa
taljoonan kantahenkilöstö tunsi hyvin 
toistensa kyvyt, mikä näkyi käytännössä 
hyvänä joukkohenkenä. Pataljoonan mie
histö oli koottu varusmiehistä, jotka oli
vat ensin hakeutuneet vapaaehtoisina 
maahanlaskujoukkoihin ja tämän jälkeen 
ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi palveluk
seen Bosniassa.Joukon henki ja taistelut~ 
aidot olivat korkealla tasolla. Pataljoona 
oli omien johtajiensa johtamana valmis 

0 täyttämään kaikki käsketyt vaativatkin 
o tehtävät (ml. taistelutehtävät). Pataljoo-
o nan tehoa rajoitti kuitenkin englantia 
_f puhuvan henkilöstön puute,joten käsky
:ci tys, kommunikointi ja raportointi yhtei
~ sissä operaatioissa aiheutti viivettä, jo
-~ hon oli varauduttava. 
C: 

~ Tanskan pataljoona muodostettiin 
-;§ UNPROFOR:iin kuuluneen pohjoismai
j sen pataljoonan (NORDBAT 2) panssari
~ vaunukomppaniasta ja esikunta- ja huol-
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to-osista, joita vahvennettiin kahdella 
mekanisoidulla komppanialla. Baltian 
maista kootut yhteensä komppanian vah
vuiset osat oli liitetty pataljoonaan. Patal
joonan vahvuus oli noin 570 sotilasta, ja 
sen pääkalustona oli LEOPARD 1A3 tais
teluvaunut, M-113 rynnäkkövaunut ja 
panssaroidut GMC-EAGLE tiedusteluau
tot. Pataljoona muodosti sellaisenaan pie
nen itsenäisen taisteluosaston, jota käy
tettiinkin usein prikaatin reservinä. Pa
taljoonan ongelmana oli kuitenkin sen 
rajoitettu jalkaväkivoima, jonka puute 
näkyi erityisesti operaation alkuvaihees
sa, jolloin jalkaväkeä olisi erityisesti tar
vittu partiointi- ja saattotehtävissä. Lisäk
si pataljoonan telakalusto oli huonosti 
sopiva partiointiin. 

Ruotsin pataljoona muodostettiin 
NORDBAT 2:n ruotsalaisista osista. Patal
joonassa oli esikunnan ja esikuntakomp
panian lisäksi kolme mekanisoitua komp
paniaa, pioneerikomppania ja huolto
komppania. Pataljoonan kokonaisvah
vuus oli noin 750 sotilasta. Pataljoonan 
pääkalustona on PBV 302 rynnäkkövau
nut ja PASI kuljetusvaunut. Komppanioil
la oli sekakalusto kahden joukkueen 
komppaniasta ollessa varustettu rynnäk
kövaunuilla ja yhden kuljetusvaunuilla. 
Pataijoonalla oli hyvä kevyt jalkaväkiaseis
tus, mutta ei raskaita aseita organisaatios
saan. Pataljoona muodostettiin alueella 
jo olleesta YK-pataljoonasta, joten sen 
organisaatio oli muodostettu rauhantur
vatehtäviin sopivaksi (partiointiin, saat
totehtäviin jne.). Tämä tuli myöhemmin 
esiin pienenä ongelmana, kun sinänsä 
hyvän ja miesvoimaisen pataljoonan puut
tuva orgaaninen epäsuora tuli on joudut
tu korvaamaan prikaatille alistetun tykis
tön_ tai helikopterien tulituella. Erityises
ti organisaatiosta puuttuvan tulivoiman 
vuoksi YK-pataljoonan siirtäminen sellai
senaan YK-rauhanturvatehtävistä tehos
tettuihin rauhanturvatehtäviin tai rau-

haanp akottamistehtäviin ei näin ollen ole 
ongelmatonta. 

Norjalainen huoltopataljoona muodos
tettiin UNPROFOR:iin kuuluneesta nor
jalaisesta huoltopataljoonasta. Pataljoo
naan kuului esikuntakomppanian lisäksi 
huoltokomppania,kuljetuskomppania ja 
raskas pioneerijoukkue. Pataljoonan or
ganisaatioon kuului lisäksi komppanialli
nen eri tehtävissä olleita vartiojoukkuei
ta,joiden varustukseen kuului mm.PASI:t. 
Pataljoonan vahvuus oli noin 440 sotilas
ta. Pataljoona oli varustettu erittäin run
saalla ja modernilla kalustolla. Pataljoo
nan kuljetuskapasiteetti olisi ollut riittä
vä pienen divisioonan tarpeisiin. 

Suomalainen rakentajapataljoona 
suunniteltiin räätälintyönä Bosnian IFOR
operaatiota varten. Siihen kuului esikun
ta- ja huoltokomppania ja kaksi saman
laista rakentajakomppaniaa.Vaikka patal
joonan päätehtävä oli tukea prikaatia eri
laisilla rakentaja-alan ammattitaitoa vaati
villa rakennustöillä, Bosnian epävarmo
jen olojen vuoksi pataljoona varustettiin 
ja koulutettiin kykeneväksi huolehtimaan 
itsestään vaikeissakin oloissa. Pataljoo
nan vahvuus sen tullessa toiminta-alueel
le oli kaikkiaan 402 miestä. Se oli varus
tettu PASI kuljetusvaunuilla ja runsaalla 
jalkaväkiaseistuksella.Vaikka pataljoonan 
käyttöä puhtaisiin jalkaväkitehtäviin väl
tettiinkin, hyökkäyksen kohteeksi jou
duttuaan se olisi ollut kykenevä puolus
tautumaan kevyen jalkaväkipataljoonan 
tapaan. Lisäksi pataljoonalla oli rajoitettu 
miinanraivauskyky. 

Norjalainen kenttäsairaala jatkoi jo 
1993 alkanutta UNPROFOR:in aikaista 
toimintaansa pääosin samalla organisaa
tiolla ja henkilöstöllä. Kenttäsairaalan 
vahvuus oli kaikkiaan 235 henkilöä.Kent
täsair.tala oli erittäin tehokas ja sen hen
kilöstö kokenutta sotavammojen hoita
misessa. Kenttäsairaalan yhteydessä toi
mi amerikkalainen helikopteri-evakuoin-

tikomppania. 
Prikaatin sotilaspoliisikomppania oli 

monikansallinen joukko, jonka vahvuus 
oli 47 sotilasta. Runsaat puolet komp
panian henkilöstöstä oli siviiliammatil
taan poliiseja. Komppanian kokoonpa
noon ei alunperin kuulunut sen enem
pää panssaroituja ajoneuvoja kuin raskai
ta aseitakaan. Komppanialle saatiin myö
hemmin 5 panssaroituja (aseistamatto
mia) maastohenkilöautoja. Puutteiden 
vuoksi komppania ei sellaisenaan sovel
tunut niihin vaativiin partiointi- ja henki
lösuojaustehtäviin, joihin sitä jouduttiin 
nopean toiminnan joukon tapaan käyttä
mään.Sen sijaan normaaleista sotilaspolii
sin valvonta- ja tutkintatehtävistä komp
pania selviytyi hyvin. Mikäli tulevaisuu
dessa kehitetään NordPol Bde:n kaltaista 
organisaatiota, sen sotilaspoliisi- tai esi
kuntakom ppaniaan tulee muodostaa 
panssariajoneuvoilla varustettu valmius
joukkue,joka vapauttaa koulutetut polii
sit varsinaisiin tehtäviinsä. Tarvetta val
vontaan olisi, koska prikaatin yleisim
mäksi kuolemaan johtaneiden onnetto
muuksien aiheuttajaksi osoittautui liian 
suuresta tilannenopeudesta johtuneet lii
kenneonnettomuudet. 

Tulituki. 
Prikaatia perustettaessa suurimmat puut
teet olivat puuttuva raskas tulituki. Vain 
puolalaisella ja suomalaisella pataljoo
nalla oli kranaatinheittimiä. Tämä puute 
korvattiin alistamalla amerikkalainen 
kenttätykistöpatteri M-109 telahaupitsi
kalustolla, tulenjohtoryhmiä sekä ilmatu
lenjohtoryhmiä, joita käytettiin ilmavoi
mien tulenjohdon johtamiseen prikaatin 
alueella. Lisäksi divisioona tuki prikaatia 
helikopterien käytöllä. 

121 • 



• Toinen T54/55 on tullut tiensä päähän Dobojn lounaispuolella. 

KOKEMUKSET JOUKKOJEN JA 
TOIMIALOJEN KEHITTAMISEN 

KANNALTA 

Johtaminen ja viestitoiminta 

Monikansallisen joukon johtamisproses
si etenee demokraattisemmin ja hitaam
min kuin puhtaasti kansallisessa esikun-

0 nassa. Yleinen käytäntö normaalia ope
o raatiota suunnitellessa oli kysyä tehtävän 
D luonnostelun jälkeen alajohtoportailta, 
~ pystyivätkö ne toteuttamaan annetun 
.!!! :c tehtävän käsketyssä aikataulussa. Yleen-
> ·å sä alajohtoportaat pitivät kunnia-asian-
~ aan hoitaa tehtävät esitetyssä aikataulus

Jl sa, mutta halusivat ensin kuulla suunni
~ telman perusteet ja mitä muut siihen 
> J1 osallistuvat joukot tekivät. Aikaa vievät 

:§. menetelmät olivat kuitenkin tarpeellisia, 
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jotta kaikki saivat tuoda näkemyksensä 
esille ennen päätöksentekoa.Toimintaan 
vaikuttivat lisäksi eri maiden kansalliset 
määräykset ja rajoitukset. Kun yhteisym
märrys oli saavutettu, suunnitelman to
teutus eteni normaaliin tapaan kaikkien 
osallistuessa sen toteutukseen. 

Suomen kansainvälistymisen yhdeksi 
ehdoksi on asetettu "interoperability"eli 
yhteentoimivuuden parantaminen. Täs
sä meillä ei ole suurta hätää vertailtaessa 
tilannetta muihin, myös NATO-maihin. 
Esikuntatyöskentelyn tekniikka,erityises
ti käskyjen ja suunnitelmien rakenne, on 
suhteellisen helppo sopeuttaa noudatta
maan suurvallan esikunnan vaatimuksia. 
Johtamiskulttuurin omaksuminen on 
huomattavasti vaikeampaa -myös NATO
maille Norja ja Tanska. Yhdysvaltalaisen 
käytännön mukaisesti heidän suunnitel-

mansa ja käskynsä olivat huomattavasti 
tarkempia kuin prikaatissa käytetyt. Suur
valta-armeijan runsas ja kehittynyt viesti
kalusto mahdollistaa pientenkin joukko
jen yksityiskohtaisen johtamisen hyvin
kin korkealta. Pohjoismainen käytäntö 
taas on antaa alajohtoportaalle tehtävä ja 
suuntalinjat alajohtoportaan ratkaistessa 
itse tehtävän täyttöperiaatteen ja siihen 
tarvittavan voiman. Lisäksi henkilökoh
taiseen tapaamiseen perustuva johtami
nen on korostuneempi, kuin suurvallan 
kirjallisiin käskyihin ja ohjeisiin perustu
va johtamistapa. Oli myös mielenkiin
toista todeta, ettei edes NATO-mailla ole 
yhteensopivia viestijärjestelmiä, vaan 
yhteys oli luotava useilla "turpareleillä", 
mikä hidasti ilmoitusketjuja huomatta
vasti. 

Pataljoonien omien joukkojen ja parti
oiden reaaliaikainen johtaminen vaihteli 
suuresti käytössä olevien viestijärjestel
mien ja käytännön mukaan.Tässä suoma
laisen rakentajapataljoonan keskussano
malaiteverkko toimi hyvin ja edusti toi
mintavarmuudellaan prikaatin ehdoton
ta huippua.Järjestelmä kattoi lähes koko 
prikaatin n 75 x 150 km:n suuruisenvas
tuualueen. Muuten viestitoiminta oli on
gelmallista maaston suuren korkeusero
jen takia. Vaikeuksia lisäsi miinavaara. 
Yleensä hyvät viestiasemien kukkulat 
olivat olleet taistelujen kohteena ja mii
noitettu. Tämän vuoksi lähes kaikki 
IFOR:in johtoportaat yrittivät kilvan ot
taa haltuun viestiasemiksi soveltuneet 
kukkulat. 

Huoltokuljetusten johtaminen 

IFOR-operaatiossa liikenteen johtamisen 
ja teiden käytön (movement control) 
suunnittelu oli melkoinen haaste. Divisi
oonalla oli operaatioalueella kaikkiaan 
noin 1500 tela- ja 13000 pyörä-ajoneu
voa. Prikaatilla oli noin 115 panssaroitua 

tela- ja 160 panssaroitua pyöräajoneuvoa 
sekä 966 muuta pyöräajoneuvoa. Divisi
oonan materiaalinkuljetustarve operaati
on alkuvaiheessa oli noin 600 tonnia/ 
vuorokaudessa. Prikaatin vuorokautinen 
materiaalinkuljetustarve oli alkuvaihees
sa noin 70 tonnia ja väheni aikaa myöten 
n. 30 tonniin. Näiden liikennemäärien 
lisäksi siviililiikenteen seassa liikkui sato
ja muita, mm eri avustusjärjestöjen ajo
neuvoja. 

Ylläolevasta johtuen liikenteenohjaus 
tehtävä oli melko haastava. Periaatteessa 
kaikkea liikennettä valvottiin ja johdet
tiin liikenteenohjauskeskuksista ja niiden 
johtamista sotilaspoliisien tarkastuspis
teistä. Tämä vaati huomattavaa ennakko
suunnittelua ja tiukkaa marssikuria. Mo
nimutkaisuudestaan huolimatta järjestel
mä toimi hyvin, joskaan se ei ollut kaik
kein joustavin. Ottaen huomioon liiken
teen kokonaismäärän, joustavat käytän
nöt olisivat ilmeisesti johtaneet kaaok
seen. 

Liikkuvuus 

Organisaatioiden ylimenokykyä ei ole 
Bosnian olosuhteissa päästy tosissaan 
kokeilemaan,koska turvallisuussyistä ajo
neuvojen omaa ylimenokykyä ei voida 
raivaamattomilla alueilla kokeilla. Kuiten
kin siltaoperaatioista saatujen kokemus
ten mukaan vesistönylitykset vievät ohje
sääntöjen arvioita ja laskelmia huomatta
vasti enemmän aikaa ja aiheuttavat tiu
koista liikennerajoituksista huolimatta 
vakavaa joukkojen ruuhkautumista. Huo
lellisuus, jolla siltaoperaatiot suunnitel
tiin ja aika mikä kului niiden toteuttami
seen korosti vesistöesteiden merkitystä, 
mikä oli suurempi kuin olemme omassa 
taktiikassamme arvioineet. Lisäksi rank
kasateiden jälkeiset vedenpinnan nopeat 
nousut aiheuttivat yllätyksiä ja katkoksia 
siltakaluston käytössä. Kiinteiden silto-
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jen rakentamista vaikeutti rahoituksen 
järjestelyt, koska mikään maa ei ollut 
halukas rahoittamaan kalliita projekteja, 
vaikka rakentajakapasiteettia ja -suunni
telmia olisi ollut. 

Panssarivaunujen käytöstä ja niiden 
tarpeellisuudesta Bosnian kaltaisessa te
hostetussa rauhanturva- tai rauhaanpa
kottamisoperaatioissa on keskusteltu 
paljon. Panssarivaunujen merkitys on 
perinteisten rauhanturvaoperaatioiden 
kokemusten perusteella aliarvioitu. Käy
tännössä ne ovat osoittautuneet erittäin 
tarpeellisiksi olosuhteissa, joissa räjäh
dysherkässä tilanteessa on täytynyt osoit
taa voimaa ja taistelukykyä viemättä kui
tenkaan tilannetta laukaustenvaihdon 
asteelle. Panssarivaunuja on tarvittu lu
kuisia kertoja osoittamaan paikalliselle 

varuskunnan tai asevarikon komentajalle 
tai uhkaavasti käyttäytyneen tiesulun 
henkilöstölle, että he eivät selviä voittaji
na, mikäli avaavat tulen. Vaunuilla on 
ollut tilanteissa vastapuolta rauhoittava 
vaikutus. Mikäli NordPol Bde:n kaltaista 
joukkoa joudutaan tulevaisuudessa käyt
tämään tehostettuihin rauhanturva- tai 
rauhaanpakottamisoperaatioihin, sen 
kokoonpanoon tulee Bosnian operaati
on kokemusten perusteella kuulua mo
dernilla kalQstolla varustettu panssarivau
nukomppania. 

Tela ja pyöräajoneuvoista saadut koke
mukset tässä operaatiossa olivat pääsään
töisesti pyöräajoneuvoille myönteiset. 
Pyöräajoneuvot eivät kuluta teitä tela
ajoneuvojen tavoin ja niiden operatiivi
nen liikkuvuus on huomattavasti tela-

l 
~ • Helikopterie~. käyt~stä .?P7raation tukena saatiin erittäin hyvät kokemuk
~ set. Apachea kaytett11n n11n tiedusteluun, tulitukikyvyn osoittamiseen kuin 
g mellakantorjuntaan hätätilanteessa. 
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ajoneuvoja parempi. Tätä ominaisuutta 
onkin runsaan partioinnin vuoksi tarvit
tu. Tela-ajoneuvojen taktista liikkuvuutta 
t·i ole täällä päästy hyödyntämään, koska 
miinojen vuoksi ei teiltä ole voinut pois
tua. Tela-ajoneuvojen runsaan käytön voi 
sanoa tuhonneen Bosnian teistä sen min
kä sota säästi. Liukkailla teillä on telavau
nuilla ollut myös pyörävaunuja runsaam
min onnettomuuksia. 

Tela-rynnäkkövaunut ovat osoittautu
neet miinaonnettomuuksissa haavoittu
vammiksi kuin pyörävaunut. Toisaalta 
amerikkalaisen näkemyksen mukaan vain 
tela-ajoneuvoilla on todellinen taktillinen 
liikkuvuus. UNPROFOR:in aikaan vau
nuista saatiin samansuuntaisia kokemuk
sia. Vain telavaunuilla oli riittävä pelotus
vaikutus, silloin kun voimaa jouduttiin 
näyttämään. Käänteisesti tela-ajoneuvot 
antoivat usein liian aggressiivisen vaiku
telman partioitaessa rauhallisilla alueilla. 

Miinavaara asetti omat rajoituksensa 
liikkuvuudelle. Miinavaaralliset alueet oli 
ainakin osittain tiedossa, joten suunnis
tustaidolla oli tärkeä merkitys. Koska 
NATOn kartat olivat tehdyt satelliittitie
dustelun pohjalta, GPS-laitteet olivat eh
dottomia liikuttaessa pääteiden ulkopuo
lella.Tärkein yhtälö miina-onnettomuuk
sien välttämiseksi oli miinatietojen levit
täminen, suunnistustaito yhdistettynä 
GPS:ään, toimiva viesti- ja paikkatietojär
jestelmä, koulutus, terve järki sekä ehdo
ton liikkumiskuri.Jo yhden tekijän pettä
essä nousi miinaonnettomuuden toden
näköisyys huomattavasti. Onnettomuuk
sien varalta oli edelleen hallittava heli
kopterievakuoinnin toimenpiteet.Evaku
ointihelikopterit olivat onnettomuuspai
kalla minuuteissa, kunhan onnettomuus
paikka saatiin selville, joten tässäkin asi
assa GPS ja toimiva viestijärjestelmä oli
vat osa henkivakuutusta. 

Helikopterien merkitys korostui muu
tenkin miinavaaran takia. Helikopterit 

ovat osa nykyaikaista mekanisoitua jouk
koa. Nykyaikaista liikkuvaa' mekanisoitua 
sodankäyntiä on vaikea kuvitella ilman 
helikopterien tiedustelu- ja tulitukisuori
tuksia. 

Suoja 

Bosnian epävarmojen olosuhteiden vuok
si (melkein) kaikki IFOR-joukot oli varus
tettu ruoti- tai sirpaleliiveillä. Pääosa suo
jaliiveistä on ollut suhteellisen keveitä 
sirpaleliivejä (mm. US ARMY:n vakiolii
vi). Vaikka olot toiminta-alueella eivät 
olleetkaan niin sirpaleentäytteisiä kuin 
alkuun odotettiin, ovat suojaliivit olleet 
useaan otteeseen tarpeeseen. Ne ovat 
myös pelastaneet muutamien IFOR-soti
laiden hengen. Kaikissa tähänastisissa 
tapauksissa olisi kevyt liivikin riittänyt. 
Tavanomaisin tapaus, joissa suojaliiveis
tä oli hyötyä, oli miinaonnettomuus, jos
sa liivi suojasi räjähdyspaikan läheisyy
dessä olleita sotilaita. Kypärä ja liivit an
toivat lisäksi suojaa vaunujen sisällä mii
na- ja liikenneonnettomuuksissa. 

Useimmat joukkoja operaatioon luo
vuttaneet valtiot olivat varustaneet lähet
tämänsä sotilaat uusimmilla komposiitti
kypärillä, jollainen myös meidän uusi 
kypärämme on. Tämä on osoittautunut 
hyväksi ja käyttömukavuudeltaan ylivoi
maiseksi entiseen verrattuna. Suojanaa
mari, muu suojavarustus ja niiden käyttö
taito ovat osa joukon normaalia varustus
ta. Mellakantorjuntavälineistö ja niiden 
käyttötaito kuuluvat Bosnian kaltaisessa 
operaatiossa joukkokohtaiseen suojava
rustukseen. Ennakkopäätöksistä ja-suun
nitelmista huolimatta voidaan joutua ti
lanteeseen,jossa sotilaat joutuvat sekaan
tumaan järjestyksenpitoon raivoavien 
väkijoukkojen pitämiseksi erillään toisis
taan. Mellakantorjuntavälineistö on täl
löin ampuma-aseita parempi vaihtoehto. 

Ajoneuvojen suojat on pyritty paran-
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• !anskalai~en Leopard 1 A3 -vaunuilla varustettu eskadroona toimi monessa 
paikassa prikaatin reservinä rauhoittamassa tilannetta. 

tamaan monella eri järjestelyllä kunkin 
maan kokemusten perusteella. Esimer
kiksi norjalaiset kuorma-autojen ohjaa
mot oli panssaroitu UNPROFORista saa
tujen kokemusten perusteella. Lisäksi 
autoihin oli saatavilla miinan räjähdystä 
vastaan suojaavia kevlar-lattiamattoja tms. 

0 Linnoittaminen perustui pitkälle no-
o peasti koottaviin Hesco-Bastion linnoi-
o tushäkkeihin, jotka kokoamisen jälkeen 
$ täytettiin maa-aineksella. Suomen kan-~ 
:ei nattaisi hankkia Hescoja valmiusvarastoi-
-~ hin tärkeimpien suojattavien kohteiden 
C 
~ nopeasti rakennettavaksi lisäsuojaksi, 
~ koska kysynnän ollessa suurimmillaan 
~ nousivat sekä hinnat että toimitusajat 
~ tuntuvasti. Kielteistä oli kuitenkin, että 
]\ hiekkasäkkejä ja Hescoja käytettiin hyvin 
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runsaasti niissäkin paikoissa, joissa hel
posti olisi ollut edullisempaa kaivautua 
(niin taisteluteknisesti kuin taloudellises
ti) . 

Miinanraivaus 

Vastuu lukuisten miinakenttien raivauk
sista oli rauhansopimuksen mukaan yksi
selitteisesti entisillä sotivilla osapuolilla. 
Tahto raivata oli kuitenkin erittäin vä
häistä, etenkin sen jälkeen, kun kansain
väliset avustusjärjestöt sinisilmäisesti oli
vat ilmoittaneet suunnittelevansa raiva
uksen toteuttamista avustusvaroilla.lFOR 
suoritti raivausta vain niillä alueilla, joita 
tarvittiin omaan toimintaan. NordPol 
Bde:n pataljoonilla oli monipuolinen 

1'1llvauskalusto, aina suomalaisten ja tans-
1 Jlalsten Raisu-ajoneuvoista ruotsalaisten 
pllkkitutkaimilla ja miinakoirin toimiviin 
partioihin. Eri järjestelmät todettiin täy
dl·ntävän toisensa hyvin. Raisun käyttö-
1 urvallisuudesta saatiin hyvää näyttöä kun 
normaalia syvemmälle asennettu telamii
na räjähti takapyörän alla raivaustilan
t ccssa. Molemmat ajoneuvossa istuneet 
henkilöt säilyivät loukkaantumatta. 

Tulituki 

Divisioonalla (ja prikaatilla sen osana) oli 
käytössään raskaimpana tuli tukenaan Ita
liaan jaAdrianmerellä olevilla tukialuksil
la sijoitetut ilmavoimat.Yhdysvaltalainen 
divisioona tuki lisäksi prikaatia AH-64 
Apache, UH-60 Blackhawk ja OH-58 heli
koptereilla.Tulituki koordinoitiin prikaa
tin esikunnasta. Lisäksi prikaatia tuettiin 
divisioonan tykistöllä (MLRS, M-109). 

Kranaatinheittimistöä käytettiin patal
joonien orgaanisena aseena. Pataljoonil
le järjestettiin tulenjohtokoulutusta,jolla 
opetettiin NATOn tulenjohdon perusteet, 
jotka erosivat hieman esim suomalaisista 
menetelmistä. Suomalaiset heitin- ja tyk
kimiehet totesivat koulutuksessa, ettäVP. 
Nenosella olisi ollut paljon opetettavaa 
muille länsimaille aikoinaan, jottei mei
dän nyt tarvitsisi oppia huonoimmille ja 
epätarkemmille tavoille interoperabilityn 
vuoksi. 

Kokemusten huomioon ottaminen 
koulutuksessa 

Miellyttävänä yllätyksenä tässä operaati
ossa ilmeni suomalaisen sotilaskoulutuk
sen korkea taso verrattaessa sitä muiden 
operaatioon osallistuneiden maiden soti
laiden koulutustasoon. Kaikkien henki
löstöryhmien koulutustaso on hyvällä 
kansainvälisellä tasolla. Suomalainen so
tilaskoulutus tuottaa edelleen aloite- ja 

toimeenpanokykyisiä sotilaita,jotka näyt
tävät omaavan kyvyn käydä käsiksi olen
naiseen vaikeassakin tilanteessa.Puhtaan 
ammattitaidon puolesta meillä ei ole vai
keuksia toimia osana kansainvälistä jouk
koa. Toisaalta meidän ei pidä unohtaa 
kulkea silmät auki, sillä kaikilla armeijoil
la on jotain, mistä suomalaisetkin voisi
vat ottaa oppia. Kehityksen kannalta on 
vaaraksi uskoa itsestään liikoja ja jo osaa
vansa kaiken tarvitsemansa. 

Englannin kielen taitonsa puolesta tä
hän operaatioon osallistuneilla suomalai
silla ei ollut suurempia vaikeuksia. Olen
naista on pyrkiä puhumaan, vaikka kier
toilmauksia käyttäen, muiden kanssa. 
NordPol Bde:n kaltaisessa joukossa myös 
ruotsin kielen hallinnalla oli merkitystä 
sosiaalisen kanssakäymisen välineenä ja 
joukon hengen tiivistäjänä, vaikka eng
lanti oli virallinen käyttökieli. 

Neuvottelutaitoa tarvittiin kahdella 
tasolla. Ensiksi sitä tarvitaan esikunta
työskentelyssä oman, rinnakkaisten ja 
ylempien esikuntien kanssa, toiseksi sitä 
tarvitaan yhteydenpidossa entisten soti
vien osapuolten kanssa. Viimemainitun 
hallintaan lukuisista YK-operaatioista saa
tu ja tiivistetty kokemus auttaa, ensin 
mainittu on opittava työpaikkaharjoitte
luna tai yhteiskoulutuksella, esimerkiksi 
ensi keväänä toimeenpantavalla ensim
mäisellä suomalaisella kansainvälisellä 
esikuntakurssilla. Suomalaisten valmiu
det tämän oppimiseen ovat kyllä hyvät, 
kunhan opitaan pelisäännöt ja kansainvä
liseen yhteistoimintaan kuuluvat neuvot
telutavat ja "lobbailu" .Vaikka valmiutem
me on myös tällä alalla aika hyvä, suoma
laisten on varottava ylimielisyyttä esikun
ta työskentelyyn liittyvän neuvottelutai
don suhteen. Muut ovat ehtineet harjoi
tella tätä aika kauan. Perimmiltään siinä 
on useimmiten kyse rahasta, siitä kuka 
maksaa neuvottelun kohteena olevan 
operaation kustannukset. 
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• Tuhotut sillat ja virtaavat joet asettivat erittäin suuria haasteita liikkeen 
ed istämiselle. 

Vaikka jalkaväkikoulutus on hyvällä 
kansainvälisellä tasolla, mekanisoidun 
jalkaväen taistelutaidot tarvitsevat kohen
tamista. Mekanisoitujen operaatioiden 
toteuttamiseen tarvitaan myös monipuo
lisempaa koulutusta kuin vain joukkueen 
jalkautumisharjoituksia. Yhteistoiminta 
helikoptereiden kanssa vaatii oman kou
lutuksensa. Liikkuvassa operaatiossa on 

o kyettävä järjestämään tarvittava tulituki 
n ja operaation johtaminen nopeammin 
D kuin perinteisen jalkaväen tapaan taistel
$ taessa. 
~ Esikuntakoulutuksesta voidaan tode-
~ 
·5 .. 
C: 
0 

-"' 

ta, että Suomen eri sotilasopetuslaitos
ten antama koulutus antaa jo nyt hyvät 
perusteet toimimiselle monikansallises

~ sa esikunnassa.Tilanteen arviointi ei eroa 
] suuresti eri maiden välillä, vaikka asiat 
0 -, 
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esitetään erinäköisillä kaaviokuvilla. Li
säksi Suomen ja muiden Pohjoismaiden 
harjoittama tehtävätaktiikka on hyvinkin 
samanlaista, joten toiminnan oppii mel
ko nopeasti soveltamalla jo aiemmin opit
tua ja uskomalla omiin kykyihinsä. Koke
muksena palvelusta monikansallisessa 
esikunnassa tai joukossa voi todellakin 
suositella etenkin ammatillisen kokemuk
sen hankkimisen vuoksi. Puolustusvoi
mien kannattaisi kierrättää palveluksessa 
olevia upseereita kansainvälisissä tehtä
vissä puolen vuoden jaksoissa, normaa
lin urakierron osana. Palvelu kansainväli
sessä, operatiivisessa tehtävässä palvelee 
samalla omaa kansallista puolustqsta, 
kunhan kotona osataan hyödyntää saatu
ja kokemuksia. 

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN ASUNTOLAINA 

Asunnon ostoon, rakentamiseen tai remonttiin 

Taloybtlöllle perus- ja kunnostuskorjaukslln 
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SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 
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EUROMISSILE DVNAMICS C.ROUP ,. 
MACHINERV OV 

Erikoisryhmä. Special Products Group 
Ansatie 5, PI 560, 01741 Vantaa 
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PEKKA JÄRVI 

PARTNERSHIP 
FOR PEACE 

Viime vuosikymmenellä Euroopassa alkanut turvalli
suuspoliittinen kehitys muutti vallitsevia uhkakuvia. 
Tämån seurauksena syksyllä 1991 julkaistussa NATO:n 
Strategisessa perussefvitylcsessä (The Alliance's Strategic 
Concept) painottuu turvållisuuden laajennettu käsitys. 
Sen mukaan Keski- ja Itä-Euroopan maihin kohdistuu 
sotilaallisten uhkien sijasta _pääasiassa taloudellisia 
sosiaalisia, poliittisia ia etnisiä uhkatekijöitä. Samoina 
linjoilla on myös Venåiän federaation sotilasdoktriinin 
perussäädösten käsitykset kriisitekijöistä. Kumpikaan ei 
kuitenkaan kokonaan sulje pois laajamittaisen sotilaal
lisen yhteenoton mahdollisuutta Euroopassa, mutta pitää 
sitä nykytilanteessa pienehkönä. 

o • Sotilasliiton koossapitäviä tekijöitä ovat 
D mm yhteinen uhka,oikein asetetut tehtä
o vät ja suurvallan tuki. Varsovan liiton ja 
} Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen NATO 
~ oli tilanteessa, missä kaksi ensimmäistä 
-~ edellytystä olivat hämärtyneet. NATO:lla 
0 

ei ollut selkeää vastustajaa ja näin sen 
tehtävä puolustaa Länsi-Eurooppaa hyök
käykseltä idästä tuntui vaikeasti perustel
tavalta. NATO vastasi muuttuneeseen ti
lanteeseen uudistamalla ja laajentamalla 
toimintamuotojaan. Tämä oli tarpeellista 

"' C 

~ 
.:.;; 
,o 
> 

J;l Majuri Pekka Järvi palvelee Hämeen Sotilasläänin esikunnassa. 
_g 
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myös sen takia, että NATO:oon pyrkiviltä 
nllsen Varsovan liiton jäseniltä ei voitu 

111lkea mahdollisuuksia jäsenyyteen. Toi-
1aalta niitä ei nopeilla päätöksillä voitu 
hyväksyä sotilasliiton jäseniksi, mutta 
niiden hylkääminen olisi taasen vaaranta
nut demokraattisen kehityksen Itä-Euroo
passa. 

NATO:~ y~teistyömuotojen 
Keluttymmen 

Yhteistyön kehittäminen alkoi jo ennen 
uuden strategian julkaisemista. Heinä
kuussa 1990 Lontoossa järjestetyssä huip
pukokouksessa Nato-maat käsittelivät 
Euroopan turvallisuustilanteen muutok
sia ja päättivät tarjota "ystävällistä käden
puristus ta" entisille vastustajilleen. Tä
män päätöksen perusteella NATO esitti 
entisen Varsovan liiton jäsenille pysyvien 
diplomaattisten suhteiden luomista.Tämä 
toteutui marraskuussa 1990, kun NATO 
ja entiset Varsovan liiton jäsenmaat alle
kirjoittivat yhteisen julistuksen (Joint 
Declaration), jonka mukaan osapuolet 
eivät enää pitäneet toisiaan vihollisina. 
Tämän jälkeen toteutettiin vierailuja sekä 
tietojen vaihtoa eri alueilla.Avoin vuoro
puhelu idän ja lännen välillä edesauttoi 
demokraattisten periaatteiden sisään ajoa 
entisissä Varsovan liiton maissa. 

Hyvin nopeasti ilmeni tarve kehittää 
yhteistyölle myös pysyvämpiä organisa
torisia muotoja. NATO päätti Rooman 
kokouksessa marraskuussa 1991 perus
taa erityinen neuvosto vuoropuhelua ja 
yhteistyötä varten. Sen tehtävä olisi edel
leen vähentää sotilaallisia ja muita uhka
tekijöitä sekä vahvistaa entisten Varsovan 
liiton maiden asevoimien demokraattista 
kehitystä. Joulukuussa 1991 pidettiin 
Pohjois-Atlantin Yhteistyöneuvoston 
(NACC, The North Atlantic Cooperation 
Council) perustava kokous. Neuvostoon 
liittyi aluksi 25 maata, mutta sittemmin 

se on laajennut 38 jäsenen suuruiseksi. 
Suomi hyväksyttiin 5.6.1992 NACC:n 
tarkkailijajäseneksi ensimmäisenä puo
lueettomana valtiona. 

NACC:n toimintamuoto oli pääasiassa 
vuoropuhelu sekä tietojen vaihto mm 
turvallisuuspolitiikassa, taloudessa, ym
päristösuojelussa, ilmaliikenteen koordi
noinnissa, pelastusoperaatioiden toteut
tamisessa ja armeijoiden uudistamisessa. 
Suomen tavoite oli NACC:n kautta seura
ta lähialueidensa turvallisuuspoliittista 
kehitystä sekä osallistua rauhanturvayh
teistyöhön. Suomen tavoitteet olivat po
liittisia, eivät sotilaallisia. Suomi korosti 
NACC:n merkitystä Itä-Eurooppaa länteen 
integroivana prosessina ja rauhan vakiin
nuttajana. 

NACC oli kuitenkin välivaihe matkalla 
kohti tiiviimpää yhteistyötä. Itä-Euroo
pan valtiot halusivat nopeasti konkreet
tisempaa toimintaa vuoropuhelun ja tie
tojen vaihdon tilalle.NATO:n oli vastatta
va näihin pyrkimyksiin säilyttääkseen 
oman asemansa ja ylläpitääkseen myön
teisen yhteiskunnallisen kehityksen Itä
Euroopassa.Tämä oli lähtösysäys PfP-pro
sessille (Partnership for Peace). 

NATO:n huippukokous esitti 
10.11.1994 kutsun NACC:n osanottaja
valtioille sekä muille halukkaille ETYJ
maille liittyä rauhankumppanuusohjel
maan, jonka yleistavoite on poliittisia ja 
sotilaallisia siteitä syventämällä vahvistaa 
turvallisuutta Euro-Atlantin alueella. Soti
laalliselta kannalta tarkasteltuna kutsun 
yhteydessä julkaistun puiteasiakirjan (Fra
mework Document) yksityiskohtaisem
mat tavoitteet ovat: 

- avoimuuden lisääminen kansallises
sa puolustussuunnittelussa ja sotilasbud
jeteissa, 

- asevoimien demokraattisen valvon
nan varmistaminen, 

- kyvyn ja valmiuden kehittäminen 
YK:n ja ETY]:n alaisuudessa tai vastuulla 
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toteutettavissa operaatioissa, 
- yhteistoiminnallisten suhteiden ke

hittäminen NATO:n kanssa rauhanturvaa
misessa, etsintä- ja pelastustoimissa, hu
manitaarisissa operaatioissa sekä mah
dollisesti muilla sovittavilla alueilla, 

- kansallisten asevoimien toimintaky
vyn kehittäminen yhteistyöhön NATO:n 
kanssa pitkällä aikavälillä. 

Puiteasiakirjassa mainitaan myös: 
"NATO neuvottelee kumppanuuteen ak
tiivisesti osallistuvan tahon kanssa, jos 
kyseinen kumppani havaitsee suoran 
uhan alueelliselle koskemattomuudel
leen, poliittiselle itsenäisyydelleen tai 
turvallisuudelleen." Tällä lauseella pyri
tään rauhoittamaan liiton täysjäseniksi 
pyrkiviä Itä-Euroopan valtioita. 

Suomen lähtökohdat 

Suomen kannalta PfP-toiminnassa on kes
keistä se, että jokainen kumppanivaltio 
asettaa itse rajat toiminnalleen.Jokaisen 
valtion tekemä maakohtainen tarjousasia
kirja luo puitteet osallistumiselle. Suo
men jättämä tarjousasiakirja korostaa, 
ettei se hae rauhankumppanuuden kaut
ta uusia puolustusratkaisuja, vaan säilyt
tää sotilaallisen liittoutumattomuuden ja 
itsenäisen puolustuksen. Lisäksi Suomi 
korostaa YK:n ja ETY]:n merkitystä rau
hanturva ja humanitääristen operaatioi
den alalla. Suomi tarjoaa muille PfP-mail
le kokemustaan rauhanturvatoiminnan 

CI alalta ja haluaa tätä kautta kehittää mui
CI den kumppanuusvaltioiden kykyä osal
CI listuaYK:n tai ETY]:n valtuuttamiin ope
l raatioihin. 
:ei Suomi hyötyy PfP-toiminnasta eri ta
i!: voin. Rauhankumppanuustoiminnan ·o 
~ avulla kehitetään kykyä osallistua kan-

_11 sain välisiin rauhanturvaamistehtäviin. 
] Tämä kasvattaa edellytyksiä harjoittaa 
_§ yhteistyövaraisempaa turvallisuuspolitiik
":§. kaa. Tämän päivän Euroopassa Suomen 
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turvallisuus rakentuu osaksi kyvylle vai
kuttaa ehkäisevästi kriiseihin jo niiden 
syntyvaiheessa. Kriisien leviäminen on 
kyettävä tarvittaessa estämään rauhan
turvajoukoin. 

Puolustusvoimien kehittämisessä kye
tään hyödyntämään PfP-toiminnan kaut
ta saatavia kokemuksia ja tietoja. Erityi
sesti tämä koskee tuotannossa olevan 
valmiusjoukon teknistä ja taktista kehi
tystyötä. Lähitulevaisuuden PfP-harjoi
tukset t~rjoavat hyvät mahdollisuudet 
joukon kokoonpanon ja koulutustason 
testaamiselle ennen kuin sitä käytetään 
kansainvälisiin tehtäviin. Harjoituksissa 
puolustusvoimien henkilöstön ammatti
taito lisääntyy ja kansainvälisessä ympä
ristössä suomalaiset sotilaat rakentavat 
myönteistä kuvaa puolustusvoimistam
me ja koko Suomesta. 

Suunnitteluprosessi 

NATO:n puiteasiakirja (Framework Do
cument) sekä kansalliset tarjousasiakirjat 
(Presentation Document) luovat kehyk
sen PfP-toiminnalle. Puiteasiakirja käs
kee toiminnan yleistavoitteet ja luonteen. 
Kansalliset tarjousasiakirjat ilmaisevat 
miten ja missä rajoissa yksittäiset valtiot 
ovat valmiita yhteistyöhön. 

NATO:nPartnershipWorkingProgram 
(PWP) on kolmen vuoden "menu" niistä 
aktiviteeteista, jotka on suunniteltu to
teutettavaksi. Osa tapahtumista on ns 
PfP-aktiviteetteja, jotka NATO:n johtaa. 
Lisäksi ohjelmaan kuuluu ns "In the Spi
rit of PfP-aktiviteetit", jotka yksittäiset 
valtiot ovat tarjoutuneet johtamaan. PWP 
luo pohjan osallistujamaiden PfP-toimin
nan suunnittelulle.Vuosittain tammikuun 
loppuun mennessä näiden on laadittava 
Individual Partnership Program (IPP) eli 
maakohtainen suunnitelma osallistumi
sestaan tapahtumiin. IPP koostuu PWP:n 
tavoin kolmen vuoden periodista, jonka 

NATO:n kutsu ja puiteasiakirja sekä maakohtaiset 
tarjousasiakirjat luovat PFP-toiminnalle edellytykset 

i• """"b 
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• [ PFP-MAIDEN TEKEMÄT 
• TARJOUKSET 

~ PARTNERSHIP WORKING PROGRAM 

~ .. Kolmen vuoden suunnitteluperiodi 
''Toimintamenu" 

PERUSTEET 

INDIVIDUAL PARTNERSHIP PROGRAM 

.. Mihin yksittäinen maa osallistuu. 
Käsittää kolmen vuoden ajanjakson. 

TALOUDEN JA TOIMIN
NAN SUUNNITTELU 

~ PLANNING AND REVIEW PROCESS 

~'>.ff0,t; .. Yhteistoimintakyvyn suunnittelu 
~S")- \\'~ ja seuranta. 
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• pfP-suunnitteluprosessi. 

ensimmäisessä osassa osallistujamaa il
moittaa ne harjoitukset ja muut tapahtu
mat joihin se osallistuu kuluvana vuote
na.Toisessa osassa ilmoitetaan suunnitel
mat jakson kahta viimeistä vuotta varten. 
Talouden- ja toiminnan suunnittelu on 
kiinteä osa prosessia, koska se määrittää 
toimintaan käytettävissä olevat voimava
rat. 

Toiminnan laadullisia puolia seurataan 
PARP:lla (Planning and Review Process), 
joka on ollut voimassa vuodesta 1995 
alkaen. Sen tavoite on yhteistoimintaky
vyn järjestelmällinen kehittäminen. Esi
merkiksi Suomen kohdalla se tällä hetkel
lä tarkoittaa kansainvälisiin tehtäviin tar
koitettujen joukkojen ja merivoimien alus
ten kehittämistä mm sotavarustuksen, 
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taktisten periaatteiden, huollon ja henki
löstön työskentelymenetelmien osalta 
kelvolliseksi toimimaan kansainvälisissä 
tehtävissä. PARP:ssa määritellään vuosit
tain kehittämisalueet ja tavoitteet. Joka 
vuosi IPP:n yhteydessä kukin maa rapor
toi tavoitteiden saavuttamisesta eli arvioi 
oman kehityksensä. 

Toimintakyvyn kehittäminen 

Osallistuminen ja onnistuminen kansain
välisissä tehtävissä edellyttää pitkäjänteis
tä ja jatkuvaa henkilöstön, organisaation 
sekä sotavarustuksen kehittämistä. 
PARP:n mukaisesti Suomi kasvattaa val
miuksia osallistua Pfp-yhteistyöhön 
NATO:n kanssa mm seuraavilla osa-alu
eilla: 

- Johtamis-, valvonta- ja viestiliiken
neyhteyksien sekä välineiden kehittämi
nen toiminnallisesti ja teknillisesti etsin
tä- ja pelastusoperaatioita varten. 

- PFP-0peraatioihin tarkoitettujen jouk
kojen lähtövalmiuden ylläpito. Vaatimus 
rauhan turva- ja humanitaarisiin operaati
oihin on kyky lähettää johto-osat viikon 
kuluessa ja pataljoonan kokoinen osasto 
kuukaudessa. 

- Maavoimien polttoainehuollon yh
teensovittaminen NATO-standardien 
kanssa. 

- Merivoimien alusten huollon yhteen
sopivuuden kehittäminen sekä satamis
sa että merellä. 

0 - Esikuntahenkilöstön kyky toimia 
o ympäristössä, missä käytetään vieraita 
D toimintamalleja ja kieliä. 
t - NATO:n esikuntatyöskentelymene
~ telmien tuntemus ja käyttö yhteydenpi
~ dossa (esimerkiksi terminologia). 
·5 
~ - NATO:n taktisten merkkien tunte-
~ mus ja käyttö. 
i - Kyky merkitä ja osoittaa vaarallisia 
] kohteita kuten miinakentät ja räjähtämät
-::g tömät taisteluvälineet. 
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Suomalaisten toimintakykyä kehite
tään mm osallistumalla PfP-maille tarkoi
tettuihin harjoituksiin, seminaareihin ja 
kursseille.Vastaavasti Suomi tarjoaa omaa 
tietämystään rauhanturvaoperaatioista 
järjestämillään koulutustilaisuuksia. Tie
tyillä osa-alueilla Suomen on osallistues
saan operaatioihin luotettava ulkopuoli
seen tukeen. Tällainen on esimerkiksi 
operaatioon osallistuvan joukon kuljetta
minen Suomen alueen ulkopuolelle. Suu
remma~ joukon esimerkiksi jääkäripatal
joonan kuljettamiseen tarvitaan NATO
tai kumppanimaiden ilma-/merikuljetus
kapasiteettia.Tarvittaessa joukot voidaan 
kuljettaa myös kauppa-aluksilla. Operaa
tioalueella pataljoonan on tukeuduttava 
NATO:n luomiin huoltojärjestelmiin,joka 
korostaa ajoissa kehitetyn yhteensopi
vuuden merkitystä. 

Cooperative Lantern 1996 

Harjoituksen tavoitteet ja perusra
kenne 

Puolustusvoimat osallistui NATO:n PfP
ohjelman mukaiseen harjoitukseen Sak
sassa 5.-14.9.1996. Harjoituksen nimi oli 
COOPERATIVE LANTERN 96.Siihen osal
listui noin 600 henkilöä 19 eri maasta. 
Suomen osaston vahvuus oli 25 henkilöä. 

Harjoituksen opetustarkoitus oli ke
hittää osallistujien valmiuksia monikan
sallisia rauhanturvaoperaatioita varten. 
Kyseessä oli esikuntaharjoitus ja siihen ei 
osallistunut varsinaisia joukkoja. Henki
löstö oli sijoitettu kolmen tasoisiin esi
kuntiin. Koulutuksen painopiste oli kah
dessa monikansallisessa prikaatin esikun
nassa ja niiden alaisissa kansallisissa pa
taljoonien esikunnissa. Kolmannen tason 
muodosti harjoituksen johto,joka samal
la kuvasi koko rauhanturvaoperaation 
johtoesikuntaa. 

Prikaatien esikunnat olivat saksalais-

mnskalaisjohtoisia. Esikuntien henki
jt<111tä puolet tulivat näistä maista.Vah-

1lla yhden kansallisuuden edustuksella 
11101 Iin pohja monikansallisen esikunnan 
t 1lmlnnalle. Suomen pataljoona (jääkäri-
1' 1taljoona) kuului ranskalaiseen prikaa
t 1111 Yhteensä kahdessa prikaatissa oli 14 

1 1 kansallisuutta edustavaa pataljoonaa. 
, hdessä monikansalliset prikaatit muo
lostivat divisioonan kokoisen voimaryh

miln - TRANFOR (NATO Transition For
t l ). Kansainvälisyys tarjosi haasteen pri
~ aatien esikunnille, miten johtaa organi
,aatioiltaan, varustukseltaan ja toiminta
tavoiltaan erilaisia pataljoonia. 

Harjoitusta varten oli hallittua mieli
kuvitusta käyttäen luotu Pohjois-Saksaan 
kaksi toisilleen vihamielistä valtiota -
1 katland ja Drainland. Nämä olivat aikoi
naan olleet samaa kuningaskuntaa, mut
ta sota oli erottanut ne toisistaan. Valtioi
den välinen raja kulki Weser-jokea myö
täillen. Kuluvan vuosikymmenen alussa 
ristiriidat kärjistyivät, kun Drainlandin 
alueella oleva etnisesti heatlandilainen 
Oldenburgin alue julistautui itsenäiseksi. 
Arvatenkin tätä seurasi sota, johon kaikki 
kolme osapuolta osallistui. Lopulta YK:n 
välityksellä onnistuttiin 1995 solmimaan 
rauhansopimus, jonka toimeenpanoa 
valvomaanTRANFOR lähetettiin.Se muo
dosti kahdella prikaatilla puskurivyöhyk
keen vihamielisten osapuolten väliin. 
Lähtökohtatilanne oli kuin suoraan Bal
kanilta kopioitu. 

Tilannetta kehitettiin harjoituksen joh
don lähettämien ·kuvausten perusteella. 
Lähes 300 tilannekuvausta oli sidottu 
minuutilleen aikatauluun, jota saksalai
sella tarkkuudella myös noudatettiin. 
Kuvauksia lähetettiin prikaatien esikun
nille, näiden alajohtoportaille sekä muil
le alueella toimiville järjestöille ja viran
omaisille (mm Punainen Risti, rajavartio
laitokset, poliisi). Kuvatut tilanteet olivat 
onnettomuuksia, aseellisia yhteenottoja, 

mielenosoituksia,TRANFOR:n sotilaiden 
väärinkäytöksiä, varkam,ia, huollollisia 
ongelmia ja pakolaisvirtoja yms. Kuvauk
set oli laadittu kriiseistä saatujen koke
musten perusteella. 

Harjoituksesta saatuja kokemuksia 

Harjoituksen yleisjärjestelyistä saattoi 
huomata, että saksalaiset isännät suhtau
tuivat tehtäväänsä vakavasti, sillä olihan 
kyseessä ensimmäinen Saksassa pidettä
vä PfP-harjoitus.Edeltänyt 10 kuukauden 
suunnittelu- ja valmisteluaika oli käytetty 
hyödyksi. Kokemuksia oli haettu Unka
rissa ja Tsekissä 1995 järjestetyistä harjoi
tuksista. Munsterin varuskunta harjoi
tusalueineen oli kunnostettu resursseja 
säästelemättä. Harjoituksen avasi Saksan 
puolustusministeri Volker Ruhe. 

Harjoitus toteutettiin täsmällisesti ja 
suunnitellun aikataulun mukaisesti. Osal
listujien runsaudesta johtuen organisaa
tioissa oli ylimiehitystä. Esimerkiksi 
DISTAFF:n (harjoituksen johto,Directing 
Staft) vahvuus oli 160 henkilöä. Kaikki 
tilannekuvaukset oli laadittu ennen har
joitusta ja sidottu laadittuun aikatauluun. 
TRANFOR:n esikunnassa, joka oli osa 
DISTAFF:aa oli 23 henkilöä. Näiden teh
tävä oli tilannekuvausten lähettäminen 
sekä prikaatien johtaminen. Tilanneku
vauksia lähetettiin päivittäin noin 60-70. 
Häiriöiden välttämiseksi tehtävään mää
rätty saksalainen kapteeni lähetti ne mi
nuuttiaikataulun mukaisesti. Varsinainen 
prikaatien johtaminen jäi minimaalisek
si. 

Harjoitus kehitti PARP:n mukaisista osa
alueista lähinnä esikuntatyöskentelyme
netelmien tuntemusta. Tämä ei kuiten
kaan toteutunut parhaalla mahdollisella 
tavalla ainakaan TRANFOR:n esikunnas
sa. Harjoituksen läpiviennin ja tilanteen 
sitominen liian tarkkaan aikatauluun joh
ti siihen, että johtamisprosessi jäi varsin 
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vajaaksi. Tilanteenarviointi, päätökset ja 
käskyt jäivät ajan puuttuessa tekemättä. 
Harjoitus eteni kuvausluettelon mukai
sesti, joka palveli pääasiassa prikaatien 
esikuntien kouluttamista, jotka tosin oli
vatkin koulutuksen tärkein kohde. 
TRANFOR:n esikunnassa ei harjoituksen 
aikana juurikaan arvioitu tilannetta tai 
laadittu käskyjä prikaateille. Tekemisen 
puute johti tietynlaiseen näennäistyös
kentelyyn ja "esikuntanäpertelyyn". Suo
messa pidettävissä harjoituksissa tulee
kin varmistaa, että kaikki johtoportaat 
joutuvat tilanteisiin, jotka edellyttävät 
johtamisprosessin toteuttamista tilan
teenarvioinnista käskytykseen ja valvon
taan asti. 

Harjoitus osoitti, että kansainvälisten 
esikuntien työskentelyohjeet on laaditta
va yksinkertaisiksi ja havainnollisiksi. 
Esikunnassa työskentelevien kielitaidos
sa saattaa olla huomattaviakin tasoeroja. 
Harjoituksessa jaettiin runsaasti kirjallis
ta materiaalia ja ymmärrettävästi oletet
tiin kaikkien tutustuvan siihen. Käytän
nössä osoittautui, että kaikkien kielitaito 
ei riittänyt ohjeistuksen ymmärtämiseen. 
Tämä vastaavasti johti sekaannuksiin työ
järjestyksissä ja tilanteiden ymmärtämi
sessä. Harjoituksen aikana laadituissa asia
kirjoissa esimerkiksi tilanneilmoituksis
sa tieto oli toisinaan epäluotettavaa, kos
ka osa henkilöstöstä keskittyi enemmän 
englannin kielisen tekstin kuin tiedon 
tuottamiseen. Harjoituksen aikana todet-

0 tiin erittäin tarpeelliseksi ohjeitten sel
o keyttäminen piirroksilla ja kaavioilla. 
D Harjoituksessa kiinnitettiin runsaasti 
{ huomiota tiedottamiseen, joka rauhan
:'ö turvaoperaatioissa onkin tärkeä. Harjoi
~ tuksessa järjestettiin mm lehdistötilai·o 
~ suuksia, joissa prikaatien ylin johto jou-
~ tui vastaamaan tiedotusvälineiden esittä
~ miin kriittisiin kysymyksiin. Lehdistöti
] laisuudet arvioitiin ja komentajille annet-
-:g 
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tiin julkinen palaute siitä,miten hyvin he 
olivat tilanteesta selvinneet. Arvioitavia 
kohteita olivat mm komentajan esiinty
miskyky ja tietoisuus vallitsevasta tilan
teesta niin rauhanturvajoukon kuin pai
kallisen väestön ja viranomaisten näkö
kulmasta. Lisäksi tiedottamista harjoitel
tiin mm julkaisemalla harjoituksen sano
malehteä. Harjoitus herätti melko laajaa 
kiinnostusta ympäri Eurooppaa. 
LANTERN:ssa vieraili useita kymmeniä 
seurueit;i ja tiedotusvälineiden edustajia. 
Näille pidettävät tilanneselostukset muo
dostivat keskeisen osan päiväohjelmista. 

Suomalaiset valmistautuivat harjoituk
seen huolellisesti. Käsketyt suunnitelmat 
tehtiin määräaikaan mennessä ja harjoi
tukseen liittyvää materiaalia jaettiin osal
listujille etukäteen. Suomessa järjestet
tiin tehtävästä riippuen 1-2 päivän mittai
nen valmistautumisjakso. Harjoituksen 
alkaessa suomalaiset olivat jo askeleen 
muita edellä. LANTERN osoitti, että suo
malaiset ovat rauhanturvaharjoituksissa 
enemmänkin opettajina kuin oppilaina. 
Esimerkiksi suomalainen pataljoona n~u
voi naapureita kokoonpanojen sekä suun
nitelmien laatimisessa. Tehtäviä jaettaes
sa suomalaisiin luotettiin ja heille jaettiin 
vastuuta. 

Näkyvä osa harjoitusta oli sosiaalinen 
kanssakäyminen muiden osallistujien 
kanssa. Jurosta luonteestaan huolimatta 
suomalaiset osoittautuivat hyvinkin sosi
aalisiksi ja joukkoon sopiviksi eivätkä 
eristäytyneet omaksi ryhmäkseen. PfF
harjoitus on hyvä tilaisuus rakentaa myön
teistä kuvaa Suomesta, joka useista muis
ta eurooppalaisista tuntuu hyvinkin ek
soottiselta. Erityistä arvostusta herätti 
kuuli joissa, kun he kuulivat maanpuolus
tuksen arvostuksesta Suomessa. 

LOPUKSI 

1 ANTERN-harjoitus opetti varmasti kaik-
1 ia osallistujia ymmärtämään ainakin joi
tain niistä tilanteista, mitä monikansalli
nen yhtymä voi kohdata. Tältä osin har
joituksen opetustarkoitus saavutettiin 
kohtuullisesti. Enemmän olisi kuitenkin 
kaivannut tilanteenmukaista toimintaa ja 
sen mukanaan tuomia johtamisongelmia. 
1.ANTERN oli suunniteltu varman päälle, 
koska kaiken haluttiin toimivan moit
teettomasti ja aikataulun mukaisesti. 
Kaikki tilaisuudet olivat puitteiltaan kii
tettävästi järjestetty. Osallistujille järjes
tettiin näyttävät avajais- ja päättäjäissere
moniat, ohjelmalliset illanviettotilaisuu
det yms. Suomessa pidettävän harjoituk
sen suunnittelussa on kuitenkin muistet-

tava, että oppimisprosessi on samanlai
nen oli kysymyksessä siiten kansallinen 
tai monikansallinen esikuntaharjoitus. 
Harjoitusjoukoille on luotava tilanteita, 
jotka pakottavat esikunnat tilanteenarvi
ointiin, päätösten tekemiseen, suunni
telmien laatimiseen/muuttamiseen ja käs
kyttämiseen. Esikuntien eri toimistot ja 
osastot on pakotettava yhteistoimintaan 
keskenään huomattavasti aktiivisemmin 
kuin LANTERN-harjoituksessa. 

PfF-prosessi on näkyvä osa puolustus
voimien toimintaa.Tarjolla oleviin harjoi
tuksiin on osallistuttava ja niitä on myös 
itse järjestettävä. Tällä tavoin kerätään 
kokemuksia tulevia todellisia operaatioi
ta varten. Mahdollisimman monille hen
kilöille on luotava tilaisuus kehittää itse
ään kansainvälisen toiminnan kautta. 
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Vuoden 1996 alussa käynnistyivät konkreettiset val
mistelut suomalaisen 'nopean toiminnan joukon' eli 
uudentyyppisen valmiusjoukon luomiseksi. Ensimmäi
set joulclcoon sitoutuvat varusmiehet astuivat palve
lukseen Porin Prikaatiin kesällä 1996. 

Everstiluutnantti Kalle Liesinen on Satakunnan Jääkäri
pataljoonan komentaja . Evl Liesinen on palvellut mm Pääesi
kunnan operatiivisella osastolla ja Puolustusvoimain komenta
jan adjutanttina. Hän on ollut eri rauhanturvaamistehtävissä yli 
kolme vuotta, viimeksi Pohjoismaisen pataljoonan komentaja
na ja Suomalaisen kontingentin komentajana entisessä Jugos~ 
laviassa 1995-1996. Liesinen on suorittanut SHAPE:n "NATO 
and Partner Operational Staff Officer" - kurssin 1996 . 
Yleisesikuntaupseeriksi hän valmistui 1987. 

't mmärtääkseen täysin suomalaisen 
tlmiusjoukon synnyn on tunnettava 

1 1 lnteisen rauhanturvaamisen murros
uudet 1988-1995 sekä niihin liittyneet 

t ,pahtumat Pohjois-Atlannin Puolustus
liitossa. 

Sotilasliittojen jäädyttämä tilanne he-
1 !lsl henkiin kommunismin romahduk-

n jälkeen kansallisina ja etnisinä pyrki
myksinä. Kansainvälinen yhteisö joutui 
Aikaisempaa enemmän tekemisiin valti
oiden sisäisten sotien ja uusien valtioi
den synnytystuskien kanssa. Kriisien 
määrä lisääntyi ja oli huipussaan vuonna 
1989, jolloin NATO:n piirissä puhuttiin 
~6 konfliktista 32 alueella. Maailman sa
lainen asekauppa löysi uusia asiakkaita ja 
oudot taistelukenttien nimet tulivat julki
seen tietoisuuteen. 

Sotien kokonaismäärä pienentyi hie
man 90-luvun ensimmäisinä vuosina eri
tyisesti Keski- ja Etelä-Amerikassa. Vain 
Euroopassa kriisien määrä kasvoi edel
leen. Kommunistisen järjestelmän hajoa
misella oli hintansa, joka jossain muodos
sa oli maksettava; muiden keinojen epä
onnistuessa tai osoittautuessa riittämät
tömiksi joko sodalla tai kriisinhallinta
operaatioilla. Kansainvälisellä yhteisöllä 
ei kuitenkaan ollut riittävästi rauhantur
vakapasiteettia eivätkä joukot olleet riit
tävän nopeasti käytettävissä. 

Yhdistyneiden Kans.akuntien 
raunanturvakonkurss1 

Vuonna 1988 Yhdistyneiden Kansakun
tien turvallisuusneuvostolla oli 55 ko
kousta ja se julkisti 15 päätöslauselmaa . 
Rauhanturvaoperaatioita oli viisi ja niissä 
oli joukkoja yhteensä 9000 sotilasta.Vuon
na 1994 kokoontumisia oli 165 ja päätös
lauselmia jo 78. Rauhanturvaoperaatioi
ta oli 16 ja niissä joukkoja yhteensä 
61 000. Rauhanturvabudjetti oli viidessä 
vuodessa noussut 230 miljoonasta Yh-

dysvaltain dollarista 3,6 miljardiin dolla
riin vuonna 1994.Vuosilcymmenen alun 
suuri rauhanturvapalveluiden kysyntä vei 
YK:n kapasiteettipulaan ja tosiasiallisiin 
johtamisongelmiin. Kasvuluvut saisivat 
jokaisen organisaatiotutkijan epäilemään 
ylikuumenemista myös käytännön toteu
tuksessa. 

Erityisesti entisessä Jugoslaviassa soti
vat osapuolet, aseistetut poliittiset jouk
kiot ja palkkasotilaat olivat oppineet nöy
ryyttämään rauhanturvaajia, joiden voi
man käytön rajoitukset olivat kaikkien 
tiedossa. Kansakuntien määrälliseen edus
tuksellisuuteen perustuva YK:n byrokra
tia oli kankea ja tuhlaavainen. Päätökset 
viipyivät. Operatiivinen johtaminen on
tui toisaalta kansallisten komentoketju
jen sotkiessa sitä ja toisaalta siviili- ja 
sotilasjohdon askarrellessa samoissa asi
oissa. YK:n suurimmat rahoittajat olivat 
tyytymättömiä sekä tulokseen että omaan 
rooliinsa sen hankkimisessa. 

Kehitys entisen Jugoslavian alueella 
antoi hyvän syyn vaihtaa rauhanturvaa
misen kenttäorganisaatiota. Bosniassa 
YK:n suurten maksajien sotilaat luopui
vat sinisestä baretista ja alkoivat ottaa 
muodollisestikin käskyjä kotimaistaan ja 
NATO:lta.YK jäi Daytonin rauhanneuvot
telujen ulkopuolelle. Se joutui kassakrii
sinsä vuoksi lainaamaan varoja rauhan
turvabudjetista ja lamautti samalla oman 
toimintakykynsä jo ennen IFOR:in perus
tamista. On kohteliasta ja hyvien tapojen 
mukaista muistaa YK:n menestykset ja 
myös kiistämättömät saavutukset Jugos
laviassakin. Tosiasia kuitenkin on, että 
järjestelmän kannalta Jugoslavia oli YK:n 
rauhanturvaamisen suuri epäonnistumi
nen. YK:n mahdollisuuksien rajat tulivat 
esille, eikä paluuta sotilaallisen kriisin
hallinnan johtavaksi toimeenpanijaksi 
painopistealueilla enää ole. 
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NATO:n tarkoitustyhjiö 

Saman kehityskulun toinen haara alkoi 
myöskin 1980-luvun lopulla, kun NATO 
huomasi olemassaolonsa perusteiden 
nopeasti murenevan. Lontoon julistuk
sessa 6. heinäkuuta vuonna 1990 Poh
jois-Atlannin neuvosto (NAC) totesi radi
kaalin tarpeen uudistaa ja supistaa puo
lustusliiton rakenteita. Julistuksessa eh
dotettiin NATO:n ja Varsovan liiton välis
tä sopimusta, jossa ne lopettaisivat vas
takkainasettelun ja sitoutuisivat pidättäy
tymään voiman käytöstä tai sillä uhkaa
misesta. Samalla ilmoitettiin NATO:n so
tilaallisten rakenteiden muuttuvan, kun 
TAE-sopimus on pantu täytäntöön ja neu
vostojoukot ovat vetäytyneet Keski-Eu
roopasta. Paineet radikaaleihin taloudel
lisiin ja organisaatiosupistuksiin kasvoi
vat nopeasti. 

Lontoon julistuksesta alkanut kehitys 
johti marraskuussa 1991 Pohjois-Atlan
nin neuvoston uuteen strategiseen kon
septiin, jossa todettiin NATO:n puolus
tuspolitiikan nojaavan neljään tekijään: 
vuoropuheluun, yhteistoimintaan, yhtei
sen puolustuskyvyn säilyttämiseen sekä 
kriisinhallintakykyyn.Periaatteethahmo
teltiin Rooman julistuksessa, jota seurasi 
NACC:n perustava kokous jo 20. joulu
kuuta 1991. Suurvaltaliittoutumien väli
sen kylmän sodan voittaja oli löytänyt 
uuden roolinsa. Samalla NATO:n perus
asiakirjan V artikkeli-yhteinen puolustus 

0 - oli saanut toiminnallisen kilpailijan, 
o mutta samalla suurilta supistuksilta suo-
o jaavan pelastusrenkaan - monikansalli
t sen kriisinhallinnan. 
7ä Persianlahden sota toi NATO:n keskei
~ sen ongelman eteen. Sen omien sääntö
-~ jen puitteissa sotatoimet alueen ulkopuo
~ lella eivät tulleet kysymykseen. Useat 
i valtiot kieltäytyivät lähtemästä Arabian 
> 
~ niemimaalle NATO:n lipun alla.Liittoutu-
2. ma jouduttiin keräämään Yhdysvaltain 
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suoraan johtoon. Samalla NATO:n joh
dossa alkoi elää ajatus monikansallisista 
ja kaikki puolustushaarat käsittävistä, teh
tävään räätälöidyistä yhtymistä, CJTF-jou
koista. Ne voisivat poliittisella valtuutuk
sella toteuttaa operaatioita NATO:n alu
een ulkopuolella ja käyttää NATO:n (Yh
dysvaltojen) ylivoimaista sotilasteknolo
gista kapasiteettia. Samalla voitaisiin työl
listää kiinteitä, toimintakykyisiksi hiou
tuneita ja joka tapauksessa rahoitettavia 
esikuntia YK:n erikseen rahoitettavien 
Ad Hoe-Johtoportaiden asemasta.Ajatuk
sen laajakantoisuus huomattiin nopeasti. 
Suomen puolustusvoimissa kirjaimet 
CJTF ilmestyivät yhden pitkän puhelin
keskustelun aikana amiraali Jan Klenber
gin yleensä naarmuttomaan kirjoitusalus
taan niin syvälle painettuina, ettei niitä 
enää saanut puhdistettua näkymättömiin. 

NATO:n tulo rauhanturvaajaksi 

NATO:n liittyminen perinteiseen kriisin
hallintaoperaatioon tapahtuiJugoslavias
sa. Sen ensimmäinen usein unohdettu 
askel oli operaatio MARITIME MONITOR, 
jossa NATO:n laivastovoimat alkoivat 
yhteistoiminnassa WEU :n alusten kanssa 
tarkkailla YK:n julistamaa Serbian ja Mon
tenegron kauppasaartoa. Saarron varsi
nainen toimeenpano ei vielä sisältynyt 
10. heinäkuuta 1992 NATO:n ulkominis
terikokouksessa hyväksyttyyn mandaat
tiin. Myöhemmin syksyllä 15. lokakuuta 
alkoi vastaava operaatio ilmassa. Operaa
tio SKY MONITOR johti välttämättömyy
den pakostakin käytännön yhteistoimin
taan Jugoslaviassa olleiden YK-joukkojen 
ja NATO:n välillä: UNHQ Zagrebissa sai 
AWACS-yhteysryhmän ja YK:n esikunta 
Sarajevossa (HQ BHC) rakentui varsin 
pitkälti NATO:n pohjoisen armeij~h
män esikunnan (NORTHAG HQ) henki
löstön, kaluston ja tuen varaan - vaikka 
kantoikin sinistä barettia, mikä NATO:n 

,lttelykalvoissa usein unohtuu. Marras
l 1111ssa Pohjois-Atlannin neuvosto hyväk-

1 voimatoimet Adrian meren kauppa-
1arron valvomiseksi ja operaatio MARl-

1 'IME MONITOR sai uuden nimen MARI-
1 IME GUARD. Ensimmäinen askel voi
man käytön suuntaan oli otettu. 

Naton puolustuskomitea julkaisi 11. 
1oulukuuta 1992 ajatuksen NATO:n anta
masta tuesta YK:n ja ETYJ:n (tuolloin 
vielä ETYK) rauhanturvaoperaatioille. 
Sitoutuminen vahvistettiin uudelleen tam
mikuussa 1994, joskin päätöksenteko 
osallistumisesta säilyy aina NATO:n jä
senten sisäisenä asiana. Tehdyt päätök
set valtuuttivat NATO:n sotilasesikunnat 
aloittamaan niiden mekanismien kehittä
misen, joilla voidaan tukea YK:n, ETYJ:n 
Ja myös WEU :n rauhanturvaoperaatioita. 
Toimintaa kattavat ohjeet ovat MC327: 
"NATO Military Planning for Peace Sup
port Operations-PSO"ja NATO Doctrine 
for Peace Support Operations, joiden 
pohjalta on kehitetty edelleen mm 
SHAPE:n "Crisis Management Staffing 
Process in a Strategic Headquarters" ja 
LANDCENT:n "Multinational Brigade 
Peacekeeping SOP". Valmistautuminen 
kriisinhallinnan tukemiseen kuuluu kaik
kien NATO:n rauhan ajan esikuntien teh
täviin. 

NATO näkee itsensä mielellään toteut
tavana sotilasorganisaationa,joka asettaa 
ennakkoehdot osallistumiselleen. Pohjois 
Atlantin Neuvosto, NAC tekee poliittisen 
päätöksen osallistumisesta kuunneltuaan 
ensin NATO:n sotilasjohtoa. Lähtökohta
na ovat poliittisen harkinnan lisäksi soti
laallisesti toteuttamiskelpoinen mandaat
ti, riittävät voiman käytön valtuudet ja 
resurssit sekä selkeä sotilaallinen komen
toketju (Unity of Command). Näiden us
kotaan takaavan riittävän realismin käy
tännön toteutuksessa. 

Rauhankumppanuusohjelma PfP "Part
nership for Peace" tuotiin julki NATO:n 

valtion päämiesten tason kokouksessa 
Brysselissä tammikuussa, 1994. Julkilau
sumassa esiteltiin PfP-konsepti, mutta 
samalla vahvistettiin jo aikaisemmin syn
tynyt CJTF ajatus, jota kehitetään PfP:n 
kanssa rinnakkain NATO:n alueen ulko
puolista kriisinhallintaa varten. Projek
tien yhdistämisellä saadaan syntymään 
NATO-johtoinen, mutta myös sen ulko
puolisia maita käsittävä kriisinhallinta
operaatio kuten IFOR on Bosniassa. 

Rauhankumppanuusohjelma sai nope
asti ilmaa siipiensä alle. Suomi, Ruotsi ja 
Itävalta lupasivat liittyä mukaan hyvin
voivina puolueettomina demokratioina. 
Romania allekirjoitti ohjelman ensimmäi
senä jo tammikuun lopussa 1994. Päivää 
myöhemmin Venäjä allekirjoitti sopimuk
sen sen ja NATO:n sotilasyhteistyöstä. 
PfP:n jäseneksi Venäjä liittyi kuitenkin 
vasta 22. kesäkuuta 1994. Myös käytän
nön tasolla alkoi tapahtua: Venäjän alle
kirjoitettua sen ja NATO:n välisen yhteis
työsopimuksen kaksi NATO:n F-16 ko
netta pudottivat Bosnian lentokieltoalu
eelta neljä Serbien Galeb-pommikonetta 
28.helmikuuta.Voiman näyttö oli ensim
mäistä kertaa konkretisoitunut taistelu
suorituksena. 

Uusl konsepti, 
IFOR rauhanturvaajana 

Vuosi 1995 oli entisessä Jugoslaviassa 
sotilaallisesti vilkas ajanjakso NATO:n 
tukiessa UNPROFOR:in toimintaa ilmais
kuilla. Sotilaalliseen toimintaan sisältyi 
myös takaiskuja kuten Bosnian serbien 
ottamat sadat panttivangit tai YK:n tur
valliseksi alueeksi osoittaman Srebreni
can osoittautuminen suojaavien voimien 
puuttuessa jättiläismäiseksi ihmisansak
si. Vuoden aikana NATO:n johdon tur
hautuminen YK:n kenttäjohdon päättä
mättömyyteen ja kaksinkertaiseen johta
misjärjestelmään (Dual-key) kävi ilmei-
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seksi. Haluttiin selkeä komentosuhde ja 
selkeä tilanne. Se rakentui nopeasti, kun 
Kroatia Yhdysvaltain ja eräiden Euroo
pan maiden vaivihkaa aseistamana to
teutti operaatio "STORM":in lyöden Bos
nian serbien luoteiset joukot. Samanai
kaisesti NATO pakotti ilmaoperaatiollaan 
"DELIBERATE FORCE" Bosnian serbit 
vetäytymään Sarajevon alueella ja allekir
joittamaan sopimuksen vihollisuuksien 
lakkauttamisesta. YK oli arvovaltansa li
säksi menettänyt otteensa tapahtumien 
kulkuun. 

Venäläinen kenraalieversti Shevtsov ja 
NATO:n Euroopan joukkojen komentaja 
kenraali Joulwan allekirjoittivat 8 loka
kuuta sopimuksen venäläisten joukko
jen osallistumisesta entisen Jugoslavian 
rauhansopimusta toimeenpaneviin jouk
koihin. Operaatiosuunnitelma hyväksyt
tiin 1. joulukuuta 1995 Pohjois Atlantin 
Neuvostossa (NAC). Siten NATO:n en
simmäinen rauhanturvaoperaatio IFOR 
astui voimaan jo aikaisemmin kuin Dayto
nassa luonnosteltu Bosnian rauhansopi
mus, joka allekirjoitettiin virallisesti Pa
riisissa 14. joulukuuta 1995. Mukana 
IFOR:issa oli myös suomalainen pionee
rijoukko kantaen mustiksi eloksoituja 
arvomerkkejä, joita on toivottu suomalai
sen valmiusjoukon perinteeksi. 

Kokemukset IFOR-operaatiosta man
daattinsa täyttäjänä ovat pääosin hyvin 
myönteisiä. Erityisesti suurimmat sotilas
vallat, joilla on todellista kapasiteettia 

0 oman alueen ulkopuoliseen toimintaan, 
o näkevät vastaavat rauhanturvaoperaatiot 
D tulevaisuuden pääsääntönä eikä poikke
~ uksena.Vain erityinen kansallinen intres
~ si voisi saada ne irti rintamasta,joka vaatii 
~ NATO:n johtovastuuseen operaatioiden 

-~ toteutuksessa. 
C: 

J:1 Rauhanturvaoperaatioiden kehitykses-
~ sä on usein nähty kaksi sukupolvea. En
j simmäinen sukupolvi käsitti varsin puh-
~ 
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taita sotilasoperaatioita,joissa poliittinen 
kontrolli ulotettiin kenttätehtäviin asti. 
Rauhanturvaamisen toisen sukupolven 
katsotaan alkaneen Presidentti Martti 
Ahtisaaren johtamasta Namibian operaa
tiosta, jossa operaation poliittinen johto 
yhdisti erilaiset sotilaalliset ja siviilitoi
minnot koordinoiduksi kokonaisuudek
si. Valitettavasti Namibian operaatio jäi 
sukupolvensa parhaaksi esimerkiksi eikä 
samanlaista mandaatin, resurssien ja joh
tamiskyvyn balanssia ole enää muualla 
nähty. IFOR-operaatio on aloittanut rau
hanturvaamisen ja kriisinhallinnan kol
mannen sukupolven, jossa operaation 
menestysehdot haetaan järjestelmän yli
vertaisesta kapasiteetista. Pohjoismaiden 
lapsi on murrosaikansa elänyt ja kasvanut 
nuoreksi aikuiseksi. 

Suoll)qlajnep 
valmiusjoukkokeskustelu 

Kehitys Suomessa seurasi kansainvälisiä 
trendejä hyvinkin tarkasti. Valtioneuvos
to antoi Eduskunnalle kesäkuussa 1995 
turvallisuuspoliittisen selonteon, jota oli 
pitkään valmisteltu. Siinä todettiin: "Suo
melta puuttuu nopean toimintavalmiu
den ja kansainvälisen yhteistoimintaky
vyn omaava valmiusjoukko, joka voitai
siin YK:n ja ETY-järjestön toimeksiannos
ta lähettää aikaisempaa vaativampiin hu
manitaarisiin tai rauhanturvatehtäviin. 
Tällaiselta valmiusjoukolta vaaditaan ta
vanomaisten sotilaallisten ja rauhantur
vavalmiuksien lisäksi kykyä toimia moni
kansallisen joukon osana. Yhteistoimin
takyvyn saavuttaminen edellyttää muun 
muassa yhteisen operatiivisen ohjeistuk
sen hallintaa, yhteensopivaa johtamisjär
jestelmää sekä riittävän kielitaitoista qen
kilöstöä.Yhteistoimintakyky on luotavis
sa vain riittävän pitkän ja tehokkaan pe
ruskoulutuksen sekä kansainvälisen har-

joitustoiminnan kautta. Siihen ei ole talo
udellisesti järkevää pyrkiä nykyistä rau
hanturvajoukkojärjestelmää kehittämäl
lä:" Selonteon valmistelun aikana oli jo 
tiedossa EU-maiden hallitusten välinen 
kokous, joka tulisi käsittelemään Euroo
pan tulevaa turvallisuuspoliittista identi
teettiä. Tuntemattomia eivät olleet ne
kään toimet, joilla Keski- ja Etelä-Euroo
passa luodaan erilaisia monikansallisia 
yhtymiä odottamaan pääsyä Euroopan 
Unionin yhteiselle kukkarolle. 

Keskustelu selonteosta alkoi samaan 
aikaan,kun UNPROFOR operaatioon osal
listuvat maat sopivat YK-joukkojen uu
delleenryhmittämisestä Jugoslaviassa ja 
iskukykyisen reserviyksikön (RRF- Rapid 
Reaction Force) luomisesta suojaamaan 
voimattomia ja sotarikollisten alistamia 
rauhanturvaajia. Suomessa Bosnian tilan
teen realiteetit ja vuosien kehitys eivät 
kuitenkaan olleet selkeytyneet suurelle 
yleisölle ja kaikille päättäjille. Keskustelu 
kietoutui sinkkiarkkuproblematiikkaan, 
joka heijasteli YK:n perusasiakirjan VI 
luvun 33.artiklan ja VII luvun 42.artiklan 
eroa. Edellisen katsotaan riittävän poh
jaltaan rauhanturvaamiseen ja jälkimmäi
sen rauhaan pakottamiseen, joka on 
muodostunut hieman epäonnistuneeksi 
käännökseksi termistä "Peace Enforce
ment". 

NATO:n terminologiassa puhutaan 
Peace Support operaatioista (PSO), joi
hin sisältyy lukuinen joukko erilaisia toi
mia, joista pääosaa on Suomessa totuttu 
kutsumaan väljästi rauhanturvaamiseksi. 
Peace Enforcement sisältyy PSO:hin ja 
määritellään seuraavasti: "Peace Enforce
ment tarkoittaa YK:n peruskirjan VII 
luvun mukaisia toimia sotilaallisen voi
man käyttämiseksi rauhan palauttamiseen 
konfliktialueella. Tähän voi sisältyä toi
minta valtioiden välisessä tai valtion sisäi
sessä kriisissä humanitaaristen tarpeiden 

täyttämiseksi tai kun valtion rakenteet 
ovat täydellisesti romahtaneet". IFOR
operaation mandaatti ja voiman käytön 
valtuudet ovat selvästi perinteistä rau
hanturvaamista laajemmat. Operaation 
tappiolukujen vertaaminen sitä edeltä
neen YK-operaation kaatuneiden ja haa
voittuneiden tilastoon osoittavat riittä
vän sotilaallisen voiman olevan sotatoi
mialueella tarpeellinen turvallisuusteki
jä. Näin ollen Peace Enforcement-operaa
tioita ei voi suoraan julistaa tulevan saata
nasta, vaan ne voivat olla mitä suurim
massa määrässä kunniallisia ja järkeviä 
toimia: Suomalaisten käy vaikeaksi kes
kustella kansainvälisissä yhteyksissä, el
lei termien merkityssisältöä saada yhte
neviksi ja tyhjennettyä ylimääräisestä tun
nelatauksesta. 

Valmiusjoukkojen perustamista jäi var
jostamaan Valtioneuvoston selonteon 
jyrkkä sanonta siitä, ettei olisi taloudelli
sesti järkevää pyrkiä kehittämään valmi
usjoukkoa nykyistä rauhanturvajoukko
järjestelmää kehittämällä. Tuo lause tar
koittaa kirjaimellisesti sitä, ettei valmius
joukkoa kannata kouluttaa reserviläispalk
koja maksamalla vaan halvemmalla va
rusmieskoulutusjärjestelmällä. Siitä huo
limatta se synnytti runsaasti hälyä ja inhi
millistä hätää, jota kaikki eivät pyrkineet
kään hälventämään.Valmiusjoukon rasit
teena oli myös keskustelu Puolustusmi
nisteriön ja Puolustusvoimien roolista 
kansallisena johtoelimenä ulkomailla toi
miville joukoille. Sotatoimialueelta olisi 
tietysti turvallisempaa soittaa Suomessa 
vuorokauden ympäri toimivaan operaa
tiokeskukseen kuin hurjasta työruuhkas
ta kotivuoteeseensa päässeen taka päivys
täjän gsm-puhelimeen. Puolustusminis
teriön johtava rooli toki on selkeästi mää
ritelty esimerkiksi laissa rauhan turvaa
misesta. Se ei kuitenkaan estä delegointia 
arkipäivän rutiinitehtävissä. 
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Valmiusioukon perustaminen 

Kaikesta tästä pintakitkasta huolimatta 
Suomi sai lähetettyä IFOR:iin pioneeri
osaston, jota NATO:n upseereiden häm
mästykseksi ei aluksi olisi saanut kutsua 
pataljoonaksi, jotta ei oltaisi liian aggres
siivisia. Kehitys eteni muuten niin hitaas
ti, ettei vuoden 1996 budjettiin varattu 
resursseja valmiusjoukon koulutuksen 
käynnistämiseen. Kuitenkin 17. huhti
kuuta 1996 Valtioneuvosto saattoi antaa 
eduskunnalle uuden selonteon, jonka 
nimi oli "Suomen rauhanturva- ja huma
nitaaristen valmiuksien kehittäminen". 

Selonteko määrittelee suomalaisen 
valmiusjoukon. Siinä viitataan YK:n ja 
ET)J:n kasvavaan tarpeeseen kehittää 
kriisinhallintakykyä ja todetaan Suomen 
pyrkimys aikaisempaa nopeampiin reak
tioihin YK:n ja ET)J:n tai niiden valtuut
taman toimeenpano-organisaation 
(NATO PtP-kumppaneineen) pyyntöihin. 
Valtioneuvoston selonteossa on kotimai
sen keskustelun vuoksi lihavoidulla ton
tilla todettu lähtökohtana olevan, että 
"Suomi ei osallistu rauhaan pakottami
seen". Lausuma perustuu rauhanturva
lain ensimmäiseen momenttiin, jossa to
detaan, ettei lakia sovelleta YK:n perus
kirjan 42 tai 51 artiklan nojalla kohdistet
taviin sotilaallisiin pakotetoimiin osallis
tumiseen eikä muuhun rauhanpakotta
miseksi katsottavaan toimintaan. Valmi
usjoukon käyttö YK:n peruskirjan VII lu-

o vun mukaisiin tehtäviin edellyttäisi siten 
o uutta lainsäädäntöä, johon taas ei ole 
D olemassa erityistä tarvetta Euroopan Uni-
1:: onin yhteisten turvallisuuskysymysten 
7§ ollessa avoimia. 
~ Valtioneuvoston selonteossa esitetään ·5 
~ jatkotoimia, jotka eduskuntakäsittelyssä 
~ hyväksyttiin.Täsmällinen sanamuoto kuu-
7§ luu: "Aloitetaan sotilaalliseen kriisinhal
j lintaan tarkoitetun valmiusjoukon kou
':§. luttaminen osana puolustusvoimien kou-
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lutusjärjestelmää. Puolustusvoimien yh
den sodan ajan jääkäriprikaatin osia val
mistaudutaan näin käyttämään tulevai
suudessa myös rauhanturvatehtäviin." 

Valmiusjoukko on selonteon mukaan 
2000-luvun alun vaatimukset täyttävä 
yhtymä, jolla on valmius ylläpitää kan
sainvälisissä kriisinhallintatehtävissä ker
rallaan yhtä jääkäripataljoonaa ja/tai eril
lisyksiköitä sekä kansainvälisen esikun
nan osia. Tuo sodan ajan yhtymä määrit
tyi myöI?-emmin PorinJääkäriprikaatiksi, 
jonka pääosien tuotantovastuu on Sata
kunnanJääkäripataljoonalla Porin Prikaa
tissa. Ensimmäinen valmiusjoukkopatal
joona ja prikaatin runko-osia on koulutet
tuna vuoden 1988 lopussa ja vuoden 
2000 jälkeen voidaan jo puhua toiminta
kykyisestä valmiusjoukkoprikaatista,jon
ka kotimaan puolustustehtävän lisäksi 
kykenee täyttämään kansainvälisen krii
sinhallintatehtävän asetetulla määrällisel
lä tasolla. 

Valmiusioukon ~enkilöstöre
surss1t 

Valmiusjoukkoon valitaan vapaaehtoisia 
varusmiehiä, jotka eivät varusmieskoulu
tuksen aikana sitoudu kansainvälisiin krii
sinhallintatehtäviin.Alkuvaiheessa valin
ta on toteutettu jo palvelukseen astunei
den keskuudesta. Vuonna 1997 on kui
tenkin tarkoitus järjestää ensimmäinen 
valintatilaisuus. Kouluttavat joukko-osas
tot tekevät alkukarsinnan asiakirjojen 
perusteella ja siinä hyväksytyt kutsutaan 
Porin Prikaatiin, joka yhteistoiminnassa 
muiden joukko-osastojen kanssa järjes
tää varsinaisen valintatilaisuuden. Siinä 
selvitetään hakijoiden valmius kansain
väliseen koulutukseen ja 330-vuorokau
den palvelusaikaan sekä sijoitetaan hei
dät aikaisemman ja tulevan siviilikoulu
tuksen perusteella sopivimpaan koulu
tushaaraan. Erityisesti ylimenovaiheessa, 

, 111tta myös myöhemmin, valmiusjouk
. , 11111 voi pyrkiä myös jo palvelukseen 
, 1 uttuaan.Auttavaa englannin kielen tai
' 1 pidetään välttämättömänä, koska val-
111lusjoukon on kyettävä englanninkieli-

< n viestiliikenteeseen .. 
Jalkaväen osuus prikaatin henkilöstös-

1 1 on määrällisesti suurin. Porin Jääkäri
pr lkaatin tuottajana Satakunnan Jääkäri
pataljoonalla on koulutuksen toimeen
panon päävastuu. Panssariprikaati aloitti 
.,rusmieskoulutuksen yhtä aikaa Porin 

prikaatin kanssa. Siellä tuotettava pans
,aritiedustelukomppania valmistuu use
an vuoden kuluessa. Varustukseltaan se 
on selvästi valmiusjoukon jääkärikomp
paniaa kalliimpi. Viestikoulutus valmius
joukon YVI-2 kalustolle annetaan Viesti
rykmentissä Riihimäellä. Tykistöprikaati 
tuottaa epäsuoran tulen elementit kra
naatinheittimistöä ja sen tulenjohto-osia 
lukuun ottamatta,jotka koulutetaan Sata
kunnanJääkäripataljoonassa.Ilmatorjun
taosat koulutetaan Varsinais-Suomen 11-
matorjuntarykmentissä. Pioneerialan 
koulutusvastuu on suunniteltu Satakun
nan Pioneeripataljoonalle Porin Prikaa
tissa. Huoltohenkilöstöä koulutetaan eri 
tavoin Hämeen Rykmentissä. Tarkkaa 
joukkojen tuotantosuunnitelmaa ei ole 
vielä vahvistettu. 

Koulutuksen pääpaino on kotimaan 
puolustukseen tarkoitetun joukon tuot
tamisessa. Koulutettavat saavat normaa
lin peruskoulutuksen.Heidän erikoiskou
lutuksensa on hieman tavanomaista mo
nipuolisempi ja sisältää mm puolustus
voimien keveiden ajoneuvojen ajokortin 
suorittamisen.Aliupseerikoulutus toteu
tetaan rivialiupseerikouluna, jonka kes
keinen eriytyvä osa on neljän viikon pi
tuinen johtamiskurssi. Aliupseereiden 
suhteellinen määrä on hieman korkeam
pi kuin tavanomaisessa joukossa. Valmi
usjoukon joukkoharjoituskausi tähtää 
normaalin jääkäriprikaatin kiitettävään 

koulutustasoon,joka mitataan joko valta
kunnallisilla tai maanpuolustusalueiden 
koulutushaaraleireillä. Pitkän palvelus
ajan loppuosa käytetään kansainväliseen 
koulutukseen, jonka tavoitteena on saa
vuttaa riittävä koulutustaso yhteistoimin
taan ulkomaalaisten ammattisotilasjouk
kojen kanssa monikansallisissa kriisinhal
lintatehtävissä. Koulutuksen painopiste 
on vartio- ja valmiuskoulutuksessa, joka 
käytännössä palvelee myös tavanomaista 
taistelukoulutusta ammuntoineen ja pit
kine maastoharjoituksineen. Kansainvä
lisellä koulutusjaksolla käytetään mah
dollisimman paljon englannin kieltä, jota 
alkuvaiheessa rajoittaa eniten kouluttaja
henkilökunnan kapasiteetti. 

Valmiusjoukkoprikaati on suomalaises
sa joukkotuotantojärjestelmässä uuden 
tyyppinen yhtymä. Koulutukseen pyrki
minen ennustaa halukkuutta valmiussi
toumuksen allekirjoittamiseen. Valmius
joukossa koulutettujen varusmiesten aja
tukset ja tavoitteet suuntautuvat elävästi 
omaan sodan ajan yhtymään. Käytännös
sä se merkitsee kouluttavasta joukko-osas
tosta riippumatta yhteistä tavoitetta ja 
yhdistävää tekijää.Tämä näkyy pyrkimyk
senä yhteiseen tunnukseen ja tulevaisuu
dessa myös yhteiseen vapaaehtoiseen 
maanpuolustustoimintaan. Valmiussi
toumuksen tehneiden intressit ja koke
muspiiri eivät ole täsmällisesti samat kuin 
muiden samassa joukko-osastossa koulu
tettujen. He pyrkivät mm seuraamaan 
kansainvälisiä tehtäviä ja niistä saatavia 
kokemuksia toisella intensiteetillä kuin 
muut. Järjestelmän toimiessa hyvin val
miusjoukkoyhtymä on henkilöstönsä vii
teryhmä ennen varusmieskoulutuksen 
antanutta joukko-osastoa tai joukkoyk
sikköä. Tämä näköala on tarpeellista tun
nustaa jo toiminnan alkuvaiheessa ja an
taa sille kasvun tilaa. Yhdessä reserviyk
sikkötoiminnan kanssa se suuntaa vapaa
ehtoisen maanpuolustustyön tuottavuu-
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den rauhan ajan joukko-osastojen tuke
misesta pääosiltaan perimmäiseen tarkoi
tukseensa, kriisiajan valmiuden ja kohee
sion lisäämiseen. 

Henkilökunnan osalta valmiusjoukko
koulutus merkitsee haasteita, joita kaikil
ta osiltaan ei ole vielä täysin sisäistetty. 
Ensinnäkin kouluttavien joukko-yksiköi
den sisälle on rakennettava valmiudessa 
olevan henkilökunnan järjestelmä,jonka 
osia voidaan päivien varoitusajalla lähet
tää maan ulkopuolelle kriisinhallintateh
tävään lamauttamatta koko ajan jatkuvaa 
rauhan ajan koulutusta ja kotimaahan jää
vän joukon SA-valmiutta. Toiseksi kan
sainvälisen koulutuksen antaminen edel
lyttää tietoa, jonka voi saada vain itse 
toimimalla kansainvälisissä tehtävissä. 
Siten kouluttavien joukkojen virkaraken
teeseen on luotava järjestelmä, jossa ta
voitteellisesti hankitaan tarvittavaa koke
musta kierrättämällä henkilöstöä rauhan
turva-ja kriisinhallintatehtävissä.Kolman
neksi jokaisen kouluttajan on selvittävä 
koulutettaviensa edessä silloinkin, kun 
koulutuskielenä on englannin kieli ja tais
teluammunta noudattaa voiman käytön 
valtuuksia (Rules of Engagement - ROE) 
eikä taisteluohjesääntöä. SatakunnanJää
käripataljoonan komentajan tai tämän 
sijaisen osalta valmius merkitsee voimas
sa olevia rokotuksia, pakattua matka-ark
kua ja vastuuta kansainväliseen tehtävään 
lähtevän joukon koulutuspohjasta koko
naisuutena. 

Valmlusjoukon 
materiaalinen resurssi 

7ä Valmiusjoukkoprikaatin suorituskyvyn 
~ taso kansainvälisissä tehtävissä on määri
·5 
~ telty Eduskunnan hyväksymässä Valtio-
~ neuvoston selonteossa. Sen mukaan pri
~ kaatista kansainväliseen tehtävään irro
> 
~ tettavan osan tulee kyetä nykyistä rau-
~ han turvajoukkokonseptia vaativampiin 
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tehtäviin. Siihen tulee voida organisoida 
pataljoonan lisäksi riittävät esikunta-, vies
ti- ja huolto-osat. Materiaali on oltava 
käyttövalmiiksi varastoitua ja sellaista, että 
se takaa joukolle: 

1. riittävän henkilökohtaisen suojan 
2. kyvyn toimia liikkuvissa kriisialu

een olosuhteissa 
3. operatiivisen yhteensopivuuden 

kansainvälisen joukon osana johtamis- ja 
viestitoiminnan osalta 

4. tehokkaan itsepuolustuksen mah
dollistavan ja päättäväisyyttä osoittavan 
tulivoiman sekä 

5. huollollisen itsenäisyyden 
Materiaalin usealle vuodelle jakautuvi

en lisähankintojen suuruutta on laskettu 
usean eri option mukaisesti. Suuruusluo
kaltaan valmiusjoukkoprikaatin materi
aalin uushankinnat ovat kolmen ensim
mäisen vuoden aikana noin 150 miljoo
naa markkaa. Valmiusjoukon lähtiessä 
kansainväliseen tehtävään se käyttää tär
keimmiltä osin yksikkövarastoitua sodan 
ajan varustustaan, jota täydennetään teh
tävän vaatimalla erikois- ja lisämateriaalil
la. Valmiusjoukon lähtövalmiuden on ol
tava korkea. Sen vuoksi sen materiaalin 
varaamisen nyrkkisääntönä on pidetty 
ajatusta, että: "Valmiusjoukko kykenee 
sodan ajan materiaalillaan aloittamaan 
kansainvälisen operatiivisen tehtävän ja 
toimimaan sotatoimialueen oloissa ulko
mailla kaksi kuukautta". Tuon ajan kulu
essa YK-koulutuskeskus täydentää jou
kon toimialue- ja tehtäväkohtaisella rau
hanturvamateriaalilla ja erikoishenkilös
töllä, jota tarvitaan pitkäaikaiseen toi
mintaan. YK-koulutuskeskuksen kulloi
sestakin materiaalitilanteesta ja Suomes
sa annettavan ennakkokoulutuksen pi
tuudesta riippuen joukko voi saada jo 
lähtiessään mukaansa kaiken rauhantur
vamateriaalin. Se ei kuitenkaan ole suun
nitteluperuste. 

Kuvatulla menettelyllä voidaan puo-

l 11stusvoimissa keskittyä vähäisiä poikke
uksia lukuun ottamatta vain sellaisen 
1 nateriaalin hankkimiseen,jonka pääkäyt-
11,tarkoitus on kotimaan puolustuksessa. 
~ t'nttäsaunat ja kenttäkaupan kassako-
1wet tulevat edelleenkin olemaan YK-kou
lutuskeskuksen vastuulla.Valmiusjoukon 
molina on myös puolustusvoimien uu
den materiaalin kenttäkokeilu, jossa ul
komailla toteutettavat kriisinhallintateh
tävät tarjoavat poikkeuksellisen havain
nollisia mahdollisuuksia. Hyvä esimerkki 
tästä ovat Bosniassa kuuluisuutta hankki
neet raivausajoneuvot "Sado" ja "Maso". 
Vielä aikaisempaa perinnettä rauhantur
vaamisen yhteydessäsaaduista kokemuk
sista edustaa Pasi-vaunu "Reka", joka kol
mantena rakennettuna yksilönä hankki 
mittavia kenttäkilometreja eteläisessä Li
banonissa vuonna 1985. Tämän toimin
tasektorin kehittäminen edellyttää lisää 
koulutusta ja henkilöstöresursseja. 

Valmiusjoukko on toistaiseksi kokeilu
kokoonpanossa, eikä sillä ole vahvistet
tua yksikkötyyppiä. Maavoimaesikunta 
on kuitenkin tehnyt perusteellisen val
mistelutyön, joka antaa pitävän pohjan 
käytännön toimenpiteiden aloittamisel
le. Pääosa valmiusjoukon varustuksesta 
saadaan kohdentamalla ja keskittämällä 
jo olemassa olevaa materiaalia. Varsinai
nen materiaalinen kehitys voi kuitenkin 
tap ahtua vain uushankinnoilla, joissa 
puolustusvoimien taloudellisen regressi
on ja jo aikaisemmin sidottujen hankinta
päätösten aikana ei ole juurikaan liikku
mavaraa. Tärkeimpiä kehittämiskohtia 
ovat johtamisjätjestelmän yhteensopivuu
teen (interoperability), pimeätoiminta
kykyyn sekä tiedustelu- ja valvontaky
kyyn liittyvät hankinnat. Myös joukon 
liikkuvuus edellyttää lisähankintoja ta
valliseen jääkäriyksikköön verrattuna. 

Valmiusjoukon materiaalin käytön 
optimitila saavutetaan, kun varusmies
komppania voi koulutuksensa päättyes-

sä huoltaa ja varastoida SA-materiaalinsa 
suoraan valmiusjoukkokäyttöön nimilap
puineen päivineen.Varastoinnin kehittä
minen edellyttää varastotilojen (kontti
varasto) lisärakentamista Porin Prikaatiin. 
Kukin varusmiespalvelukseen astuva val
miusjoukon yksikkö varustetaan omalla 
sa-matariaalillaan ja kotiutuneiden varus
tus varastoidaan lähtövalmiiksi. Tällä 
menettelyllä luodaan lähivuosina luodaan 
valmiusjoukon toimeenpanon edellyttä
mä materiaalinen valmius. 

Valmius,· oukon kävtö 
kansainvä isissä telltävissä 

Valtioneuvoston selonteossa määritellyn 
vastuujaon mukaisesti puolustusvoimat 
vastaa uuden valmiusjoukon joukkotuo
tannosta, siis henkilöstöstä, varustami
sesta ja koulutuksesta. Puolustusministe
riö puolestaan vahvistaa tehtävään lähe
tettävän rauhanturvajoukon kokoonpa
non ja vastaa henkilösijoitusten täyden
tämisestä sekä yhteistoiminnassa puolus
tusvoimien kanssa niiden ylläpidosta. 
Puolustusministeriön vastuu kotimaan 
ulkopuolelle lähetettävästä rauhanturva
joukosta on määritelty laissa rauhantur
vaamisesta. Puolustusministeriön tarve 
vahvistaa tehtävään lähetettävän rauhan
turvajoukon kokoonpano johtuu resurs
sien puutteesta, joka näkyy toisaalta vält
tämättömyytenä selvitä tehtävistä mah
dollisimman halvalla ja toisaalta siitä, että 
Suomi on pieni neuvottelukumppani. 
Suuret valtiot voivat ilmoittaa lähettävän
sä toimialueelle määrävahvuisia pataljoo
nia ja niiden tehtävä räätälöidään sen 
mukaisiksi. Suomi on tottunut jakojään
nöstehtävään ja räätälöimään puolestaan 
organisaation sitä vastaavaksi. Tämä ase
telma ei ole eduksi valmiusjoukon koulu
tukselle ja koheesiolle. Olisi edullista tie
tää missä kokoonpanossa aiotaan toimia. 
Siksi valmiusjoukon lähtökohtana onkin 
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ollut, että suomalaisessakin organisaati
ossa komppania olisi kaikissa tehtävissä 
määrävahvuisessa organisaatiossaan. 

Laissa Suomen osallistumisesta Yhdis
tyneiden Kansakuntien ja Euroopan tur
vallisuus-ja yhteistyöjärjestön päätökseen 
perustuvaanrauhanturvaamistoimintaan 
määritellään myös sitoumus koulutuk
seen tai palvelukseen saapumisesta. Se 
koskee varusmiehinä valmiusjoukkokou
lutukseen saaneita vasta palveluksen päät
tyessä, jolloin vapaaehtoiset sitoutuvat 
saapumaan koulutukseen tai palveluk
seen. Sitoumuksen tehneet ovat toimin
tavalmiudessa ja sitoutuneet seitsemän 
päivän kuluessa kutsun saatuaan osallis
tumaan rauhanturvakoulutukseen tai saa
pumaan palvelukseen rauhanturvaamis
organisaatioon. Sitoumusaika on yksi 
vuosi,ja sitä voidaan jatkaa enintään vuo
deksi kerrallaan.Vuotuinen koulutusaika 
on enintään neljäkymmentäviisi päivää 
saapumis- ja kotiuttamispäivä mukaan 
lukien. Nopeimmillaan sitoumus voi 
merkitä tiedustelu-ja valmisteluosiin kuu
luvalle henkilöstölle lentokoneeseen 
nousemista viikon kuluessa käskystä. Si
toumus on vastikkeeton, mutta jos si
toumuksen tehnyt ilman pätevää syytä 
jättää saapumatta palvelukseen tai jättää 
täyttämättä velvollisuutensa tai toimii niitä 
vastoin voi puolustusministeriö velvoit
taa hänet korvaamaan valtiolle ne kustan
nukset, jotka hänen koulutuksensa tai 
palveluksensa järjestämisestä ovat aiheu-
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mieskoulutusta, koska sitoumus allekir
joitetaan sen päättyessä. 

Valmiusjoukon toiminnan vakiintues
sa palvelussitoumuksen sisältö on tarkas
ti harkittava vastaamaan eurooppalaisia 
olosuhteita ja toisaalta kansalaisten halua 
kantaa ylimääräinen kortensa yhteiseen 

~ kekoon. Toistaiseksi käytetään rauhan
] turvalaissa määriteltyä sitoumusmallia, 
~ mutta uuden sitoumusmenettelyn kehit-
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tämistä on syytä tutkia. Valmiusjoukon 
perustaminen merkitsee poliittisesti vaa
timusta kyetä joukon käyttämiseen todel
lisuudessa eikä vain teoriassa. Valmiussi
toumuksen pitää siten olla paitsi uskotta
va myös käytännössä toimiva järjestelmä. 
Viimeistään siinä tapauksessa, että EU:n 
yhteinen turvallisuusidentiteetti edellyt
tää tulevaisuudessa myös Suomelta to
dellista osallistumisvalmiutta yksin tai 
yhteistoiminnassa muiden pohjoisten EU
valtioiden kanssa on aika muuttaa sitou
mus vastikkeelliseksi. Tässä suhteessa jo 
vuosia sitten esillä ollut osa-aikavärvätty
jen käyttöajatus on helposti toteutetta
vissa juuri valmiusjoukossa. Sellaisenaan 
se varmasti sopisi hyvin monen opiskele
van nuoren elämäntilanteeseen, jossa 
vastikkeeton sitoutuminen puolestaan 
edellyttää huomattavaa idealismia. 

Valmiussitoumuksen tehneiden rekis
teriä pidetään yllä YK-koulutuskeskuk
sessa. Se eroaa aina jossain määrin Porin 
J ääkäriprikaatin reservin sijoitusluettelos
ta, jota pidetään yllä Turun ja Porin Soti
lasläänissä, vaikka alkutilanteessa ne py
ritäänkin tekemään identtisiksi. Optimaa
linen tilanne saavutetaan, jos SA-joukon 
sijoitusluettelo varalisineen (25%) kattaa 
valmiussitoumuksen tehneiden luettelon. 
Valmiussitoumuksen tehneiden sitoumus
aika pyritään jakamaan kahteen osaan. 
Varusmieskoulutuksen jälkeen on järjes
telmän kannalta tarkoituksenmukaista 
säilyttää tuotettu yksikkö koossa kaksi 
vuotta valmiina äkkilähtöihin uusiin ope
raatioihin tai vahventamaan käynnissä 
olevia operaatioita. 

Pelkkä valmiudessa olo ei kuitenkaan 
vastaisi joukon henkilöstön tavoitteita 
päästä kansainvälisiin tehtäviin. Siksi on 
myös tarkoituksenmukaista, että YK;-kou
lutuskeskus mahdollisuuksiensa mukaan 
tarjoaa toisen valmiusvuoden lopulla val
miusjoukossa koulutetuille mahdollisuut
ta päästä käynnissä olevaan rauhanturva-

1pt matioon sen normaaliin rotaatioon 
1111 tyen. Tällöin valmiusjoukon henkilös-
1, 1 1 ei kuitenkaan enää käytettäisi koossa 

1.111 yksittäisinä rauhanturvaajina heille 
opivassa tehtävässä rauhanturvajoukon 
H'Manisaatiossa. 

Valmiusj9ukkp 
kotimaan puolustuksessa 

Valmiusjoukkoprikaatin päätehtävä on 
~ otimaan puolustus. Joukon vahvuudet 
, ,vat motivoitunut sekä muita pidempään 
koulutettu henkilöstö, uudenaikainen 
arustus ja kriisinhallintatehtävissä saatu 

kokemus sotilaallisesti järjestetyn joukon 
t11iminnastakriisitilanteessa.Valmiusjouk
ko on myös nopeasti perustettavissa ja se 
saadaan kutsuttua SA-kokoonpanoonsa 
paremmalla osallistumisprosentilla kuin 
tavallinen kertaushatjoitusjoukko. Kan
sainvälisen koulutuksen mukanaan tuo
mat opit soveltuvat erityisen hyvin valmi
uslainsäädännön mukaisiin tehostetun 
valmiuden ja puolueettomuuden suojaa
misen tehtäviin.Tämä näkökohta vaikut
taa yhtymän käyttöajatukseen ja operatii
viseen suunnitteluun. 

Suunnittelussa on kuitenkin nähtävä 
tilanne,jossa osa yhtymästä on kriisinhal
lintatehtävässä kotimaan ulkopuolella. 
Käytännössä joukon kutsuminen takai
sin kotimaahan on voimakas poliittinen 
signaali, jolla on itseisarvo .Ajallisesti jou
kon raskaan kaluston kuljettaminen edel
lyttää ennemmin viikkojen kuin päivien 
operaatiota, koska Suomella ei ole jou
kon strategiseen siirtoon riittävää ilma
kuljetuskapasiteettia ja raskas kalusto jou
dutaan siirtämään maa- ja merikuljetuksi
na. Keskitysajan pituudesta antaa kuvan 
NATO:nnopeimman reservin (Immediate 
Reaction Force - AMF-L) aikalaskelma, 
jossa kärkikomppanioiden ilmakuljettei
nen siirto suunnitelluille ja harjoitelluille 
alueille Euroopassa ja Turkissa lasketaan 

kestävän 5 vuorokautta ja pääjoukon las
ketaan olevan valmiina kohdealueella 13 
vuorokauden kuluttua käskystä. Laskel
maa voidaan suunnittelussa käyttää rea
listisena minimiaikana valmiusjoukkopa
taljoonan kotiuttamiselle. Koko yhtymän 
käyttöön saaminen kansainvälisen tehtä
vän aikana edellyttää siten ennakoivaa ja 
rohkeaa poliittista päätöksentekokykyä. 

Valmiusjoukkoprikaatin kannalta kan
sainvälinen tehtävä merkitsee organisa
torista valmiutta jakautua kahteen toisis
taan riippumattomaan osaan. Kotimaas
sa olevan joukon on kyettävä aloittamaan 
yhtymän toiminta vaikka yksi tai kaksi 
joukkoyksikköä ja osa johtamisjärjestel
mästä onkin ulkomailla.Asian järjestämi
nen on periaatteessa helppoa, mutta eri
tyinen pulma, kun se tehdään taloudelli
sella tavalla. Käytännössä ajaudutaan eri 
järjestelmien osittaiseen kaksinkertaiseen 
varmistamiseen, joka ei kokonaan voi 
tapahtua ilman päällekkäisyyttä. Se puo
lestaan ei ole pelkästään kielteinen asia, 
vaan luo valmiusjoukkoyhtymälle erityis
tä tappionsietokykyä ja joustavuutta,jota 
etulinjan yhtymältä edellytetäänkin. 

Val01iu,sjoukk9 
on yhteinen asia 

Valmiusjoukkoyhtymä on 90-luvun lopun 
oloissa kauaskantoisin ja mittavin ajatel
tavissa oleva maavoimien kehitysprojek
ti. Se on myös määritelty puolustusvoimi
en keskeiseksi tulostavoitteeksi. Tavoit
teeseen pääseminen edellyttää kaikilta 
toimintatasoilta halutun lopputuloksen 
ymmärtämistä ja hyväksymistä. Valmius
joukko ei voi syntyä ilman ankaraa yh
densuuntaista työtä ja vastuullisten joh
toportaiden varauksetonta tukea. Valmi
usjoukolla on takanaan poliittinen pää
tös ja puolustusvoimain johdon tahto. 
Tarjoutuvat mahdollisuudet ovat selkeitä 
ja toteuttamiskelpoisia. Niitä uhkaavat 
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kuitenkin alkuperäisten suunnitelmien 
ja toteutuksen välinen huikea rahoitus
ero ja kaiken uuden kohtaama sisäinen 
kitka. Valmiusjoukko on myös symboli, 
joka voi joutua poliittisen debatin sijais
kärsijäksi, jos asioista ei puhuta niiden 
oikeilla nimillä. Isänmaan puolustuksen 
kannalta sellainen olisi suuri tappio. 

Valmiusjoukko on tullut suomalaiseen 
puolustusjärjestelmään jäädäkseen. Sen 
rooli kotimaan puolustuksessa antaa jou
kolle kestävän perustan koko ennustetta-

LÄHDELUETTELO 

vissa olevaan tulevaisuuteen. Sotilaille 
valmiusjoukko antaa mahdollisuuden 
kehittää ja kehittyä. Valmiusjoukon kan
sainvälinen rooli tuo poliittisille päättäjil
le lisää liikkumavapautta ja mahdollisuuk
sia, mutta se ei ole ennakkopäätös.Valmi
usjoukon perustaminen on strategisesti 
tarkasti harkittu ja oikein ajoitettu teko. 
Se on investointi, joka ei voi mennä huk
kaan mitä tulevaisuudessa sitten tapah
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UIJR 
UTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI 

Utissa on 1.2.1962 alkaen toiminut 
Laskuvarioiääkärikoulu. Sen tehtävänä oli 
kouluttaa vapaaehtoisista varusmiehistä 
laskuvariohyppytaitoisia tiedustelijoita ia 
partioradiste1a. Laskuvarjojääkärikoulu itse
näisenä joukko-osastona lakkautettiin 
31. 12. 1996. 

Rykrri~ri~n kokoonpano, · 
telltävat 10 asema 

• Uttiin perustettiin 1.1.1997 uusi maavoimien erikoisjouk
koja kouluttava joukko-osasto. Sen muodostavat Laskuvarjo
jääkärikoulu, Sotilaspoliisikoulu, Helikopterilentue ja Huol
tokeskus. Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari hyväksyi 
18.10.1996 puolustusvoimain komentajan kenraali Gustav 
Hägglundin esityksestä joukko-osaston nimeksi UtinJääkäri
rykmentti. 

Rykmentti sijaitsee Valkealan kunnassa Utissa noin 15 km 
itään Kouvolasta. 

Rykmentin tehtävänä on kouluttaa laskuvarjohyppytai
toisia tiedustelijoita ja partioradisteja sekä iskuosastotoimin
taan kykeneviä vastasissejä, toteuttaa upseerikokelaiden ja 
kantahenkilökunnan sotilaspoliisikurssit, kertausharjoittaa 
reserviään, antaa hyppykoulutusta lentokadeteille, toteut
taa helikopteritoiminnan edellyttämät lentotehtävät sekä 
johtaa ja kehittää puolustusvoimien laskuvarjourheil~a. Li
säksi rykmentti johtaa ja kehittää eri toimialojensa välineitä, 
koulutus- ja toimintamenetelmiä sekä taktiikkaa. Vastuu va
ruskunnallisista tehtävistä kuuluu rykmentille. 

Laskuvarjojääkärikoulu vastaa tiedustelijoiden, sissiradis-

t 11 ja erikoisjääkäreiden koulutuksesta ja sen kehittämises
t , Koulu vastaa myös laskuvatjojääkäreiden ja erikoisjääkä-
1 tden reserviupseerikoulutuksesta. Kouluun kuuluu kou
h 111 toimisto,laskuvarjo- ja erikoisjääkärilinja sekä reserviup-

n ikurssin aikana kurssiosasto. 
Sotilaspoliisikoulu vastaa sotilaspollisikoulutuksesta ja sen 

1 d1ittämisestä. Koulu johtaa ja toteuttaa valtakunnalliset 
, ,t ilaspoliisijoukkueenjohtaja~, sotilaspoliisiammattihenki

l<lstö - ja henkilökunnan sotilaspoliisikurssit. Varuskunnan 
lläpitävän huollon tarvitsemat varusmiehet on sijoitettu 

,otilaspoliisikouluun. Koulun johtaja johtaa kurssiosastoa ja 
.1rusmiehistä muodostettua tukiosastoa ja sotilaspoliisivar

llostoa. 
Helikopterilentue vastaa tuki-, lentokoulutus ja yhteistoi

mintatehtävien toteuttamisesta. Lentueen tehtävänä on li
säksi mm kehittää lento-ohjelmistoja ja -taktiikka sekä osal
listua helikoptereiden ja kuljetettavien joukkojen välisen 
yhteistoiminnan kehittämiseen. Lentue vastaa kertaushar
joituksin reservinsä lento- ja lentoteknisestä koulutuksesta. 
Helikopterilentueen päällikön johdossa ovat esikuntaryh
mä, helikopterijoukkue ja teknillinen joukkue. 

Huoltokeskukseen kuuluu kuljetustoimisto, muonitus
keskus, poliklinikka, varasto-osasto ja laskuvatjopakkaamo. 
Huoltokeskus luo edellytykset rykmentin jokapäiväiselle 
toiminnalle . 

Utin Jääkärirykmentti on Itäisen Maanpuolustusalueen 
komentajan alainen joukko-osasto. Rykmentin komentajak
si on määrätty Laskuvarjojääkärikoulun entinen johtaja evers
tiluutnantti Matti Laukkanen. 

La~kuvarj9iääkijreideo ja 
erikoisjäakåreiden valinta 

UtinJääkärirykmenttiin valitaan laskuvarjojääkäri- ja erikois
jääkärikoulutukseen vapaaehtoisista hakijoista kaksipäiväis
ten valintakokeiden kautta yhteensä noin 170 alokasta. 
Valintakokeet toimeenpannaan tammikuun aikana ja palve
lukseen hyväksytyt aloittavat palveluksensa huhti- touko
kuun vaihteessa. Valittava varusmies on hyväkuntoinen, 
uimataitoinen, terve, henkisesti tasapainoinen ja pilke sil
mäkulmassa oleva nuori. Rikosrekisteriä hänellä ei saa olla. 
Tällaisten nuorten toivotaan hakeutuvan Utin Jääkäriryk
menttiin. Vuosittainen hakijamäärä on ollut 600-700. 

Tänä vuonna hakijoita oli 619,joista 19 naista.Valintako
keisiin kutsuttiin 537 hakijaa joukossa 17 naista. 

Naisilla on ollut mahdollisuus vuodesta 1996 alkaen ha-
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kea vapaaehtoiseen asepalvelukseen myös Laskuvarjojääkä
rikouluun ja tämä mahdollisuus on edelleen olemassa Utin 
Jääkärirykmentissä. 

Haku papereiden perusteella suoritetun karsinnan jälkeen, 
kutsutaan hakijat kaksipäiväisiin valintakokeisiin. Valintako
keiden ensimmäisenä päivänä ovat fyysiset testit, osa psyko
logisista testeistä ja lääkärintarkastus.Toisena päivänä Jatku
vat psykologiset testit ja haastattelut. 

Ensimmäisen koepäivän aamupäivän aikana suoritetaan 
reppujuoksu, lihaskunto-, koordinaatio-, sukellus- ja uinti
testi. Lounaan jälkeen hiihdetään sotilassuksin 12 km kahte-

na 6 km:n lenkkinä siten, että ensimmäinen 6 km hiihdetään 
johdetusti ja toinen omatoimisesti vähintään samaan aikaan 
kuin ensimmäinen 6 km.Testit vaativat ennen kaikkea hyvää 
pohjakuntoa eli "turnauskestävyyttä" ja sitkeyttä. Kaikki 
hyviä ominaisuuksia tulevalle laskuvarjo-ja erikoisjääkärille. 

Valinta suoritetaan valintakokouksessa koetulosten pe
rusteella. Valintaan vaikuttavat lääkärin lausunto, psykolo
gin lausunto ja fyysisistä testeistä saatu pistemäärä. 

Laskuvarjo- ja erikoisjääkäreiden koulutus 

Laskuvarjojääkärikoulutukseen uusi organisaatio ei tuonut 
muutoksia. Erikoisjääkärikoulutus on jouduttu luomaan il
man aikaisempaa kokemusta. Koulutuksen tarkoituksenmu
kaiseksi läpiviemiseksi ja ammattitaidon hankkimiseksi hen
kilökuntaa on koulutettu ulkomailla ja erillisellä kahdeksan 
viikkoa kestäneellä, Utissa järjestetyllä kouluttajakurssilla. 
Koulutusohjeita sekä muuta kirjallista materiaalia on hankit
tu lähes ympäri maailmaa. 

Laskuvarjojääkärilinjalle valitaan 110 ja erikoisjääkärilin
jalle 60 oppilasta. Laskuvarjojääkärilinjalta 20:lle oppilaalle 
annetaan sissiradistikoulutus. Kaikki koulutettavat saavat 
vähintään aliupseerikoulutuksen ja noin 30 soveltuvinta 
aloittaa aliupseerikurssin I jakson jälkeen reserviupseeri
kurssin Utissa. Kaikki varusmiehet saavat samanlaisen hyp
pyperuskoulutuksen. Laskuvarjojääkärit jatkavat koulutuk
sensa mukaisesti tiedustelu- ja viestikoulutusta ja heidät 
pyritään siirtämään harjoitusalueelle laskuvarjopudotuksin. 
Erikoisjääkärit perehtyvät erilaisten aseiden ja taistelu teknii
koiden erikoisosaamiseen. He käyttävät siirtymiinsä etu
päässä helikoptereita joko maahanlaskuihin tai köysillä las
keutumiseen. 

Sekä laskuvarjo- että erikoisjääkärit saavat lisäksi kurssi
muotoisena koulutusta pioneeri toiminnassa, tarkka-ammun
nassa ja lääkintäkoulutuksessa. 

Erikoismiesten koulutukseen kuuluu itseluottamuksen ja 
luonnossa selviytymisen kehittäminen niin, että ankarat
kaan olosuhteet eivät estä tehtävän suorittamista. Näitä 
taitoja harjoitellaan syksyisin pienriistan ja luonnosta saata
van ravinnon avulla ja talvella puuttomalla alueella Lapissa, 
pyytämällä eri tavoilla kalaa, ansastamalla riekkoja sekä 
valmistamalla poromiehen opastuksella elävistä poroista 
syötävää. 

Koulutuksessa ulos- ja ylöspäin näkyvä osa on hyppy- ja 
helikopteritoiminta. Hyppyperuskoulutus kestää noin neljä 
ja puoli viikkoa, jonka aikana hypätään viisi kertaa. Ensim-
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mäisen hypyn jälkeen rykmentin komentaja ojentaa jokai
selle punaisen baretin ja viidennen hypyn jälkeen III luokan 
hyppymerkin eli pronssisiivet. Samalla rykmentin komenta
ja nimittää oppilaat laskuvarjo- ja erikoisjääkäreiksi. 

Hyppykoneina käytetään Ilmavoimien Fokker-kuljetus
koneita, jotka operoivat vuoden 1997 alusta Tikkakoskelta 
sekä helikopterilentueen keskiraskaita helikoptereita. 

Reservi- ja kiltatoiminta 

UtinJääkärirykmentti kouluttaa ja sijoittaa oman reservinsä. 
Joka vuosi on sekä toimiala- että joukkokohtaisia kertaushar
joituksia. 

Laskuvarjojääkäreitä on koulutettu vuodesta 1962 lähtien 
noin 3 500. Laskuvarjojääkärikillassa, joka on Laskuvarjojää
kärikoulun ja laskuvarjojääkärireservin välinen yhdysside, 
on jäseniä lähes 1 700, eli noin puolet koulutetuista. Kilta on 
tarjonnut jäsenilleen monipuolista koulutusta ja toimintaa. 
Killan paikallisosastojen, joita on ympäri maata 21, toiminta 
on ollut aktiivisinta ampumaurheilussa, vapaaehtoisessa 
maanpuolustuskoulutuksessa, laskuvarjohyppytoiminnassa 
ja erätoiminnassa. Viimeksi mainittu toiminta on parhaim
millaan suuntautunut ulkomaille eri vuorten valloittami
seen. Vuonna 1995 kiltalaiset valloittivat Mont Blancin ja 

uonna 1996 vuorossa oli Huippuvuoret. 
Sotilaspoliisi- ja erikoisjääkärikiltatoiminta löytänevät tu

i< vaisuudessa omat aktiviteettinsa lujittaen siten yhteenkuu
luvuutta Utin hengessä. 

Perinteet 

'\uomalaisten laskuvarjojääkäreiden perinteet ulottuvat 1940-
1 uvun alkupuolelle, jolloin noin 150:lle Päämajan kaukopar-
1 io-osaston Erillinen Pataljoona 4 :n miehistä annettiin lasku
varjojohyppykoulutus mm Utissa.Puolustusvoimain komen
taja määräsi vuonna 1980 Erillinen Pataljoona 4:n Laskuvar
Jojääkärikoulun perinnejoukko-osastoksi ja siitä asti kauko
parioveteraanit ovat olleet kunniavieraina koulun eri tilai
suuksissa.Tulevat laskuvarjo- ja erikoisjääkärit saavat ensim
mäisen kosketuksen kaukopartioveteraaneihin sotilasvalaa 
vannoessaan entisen kaukopartiosissin toimiessa esilukija
na. ErP 4 on myös rykmentin perinnejoukko. 

Tasavallan presidentti vahvisti 18.10.1996 Utin Jääkäri
rykmentin vuosipäiväksi, kunniamarssiksi, lipuksi ja muiksi 
ulkoisiksi tunnuksiksi lakkautetun Laskuvarjojääkärikoulun 
vastaavat perinteet. 

Utin Jääkärirykmentin tunnuksena säilyy suomalaisten 
laskuvarjojääkäreiden tunnus EXCELSIOR korkeammalle. 

157 •• 



• • 158 

Kaari JR 
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI 

-- uusi Helsingin ia pääkaupunki
seudun asutuskeskustaisteluun 
erikoistuva ialkaväkiioukko-osasto 

Kaartin Jääkärirykmentti aloitti toimintansa 
heinäkuun 1. päivänä v 1996 Helsingissä 
Santahaminassa ja Taivallahden kasarmi
alueella. 
Joukko-osasto muodostettiin yhdistämällä 
kahden J?.ienehkön joukko-osaston, Uuden
maan Jåäkäripatal1oonan ja Kaartin Patal
joonan henkiset ja aineelliset voimavarat ja 
organisoimalla k:oko Helsingin alueen huolto 
uuclestaan. 

• Uudistuksella saavutetaan suuremman toiminnallisen ko
konaisuuden tuomia synergiaetuja, huollon ja hallinnon 
suhteellista osuutta on kyetty pienentämään ja virkaresurs
seja on voitu kohdentaa päätehtäväalueelle, joukkojen tuot
tamiseen ja koulutukseen. 

Sodan aikana Kaartin Jääkärirykmentin tuottamien jouk
kojen on kyettävä tehokkaaseen hyökkäykseen ja aktiivi
seen, torjuvaan puolustukseen asutuskeskusmaastossa. Rau
han aikana Kaartin Jääkärirykmentti tuottaa sotakelpoisia, 
asutuskeskustaisteluun erikoistuneita torjunta-, jääkäri- ja 
sotilaspoliisijoukkoja Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua puo
lustavan jalkaväen reserviin. 

Joukko-osasto ylläpitää koko ajan korkeata valmiutta ja 
1 1 kenee tarvittaessa kohottamaan nopeasti sitä. 

KaartinJääkärirykmentin päätehtävä on kouluttaa Helsin
i,cln ja pääkaupunkiseudun suojaksi asutuskeskustaisteluun 

rikoistuneita joukkoja. 
Kaartin Jääkärirykmentin muut tehtävät 
- Helsingin alueen vartio- ja virka-aputehtävät 
- sotavarustuksen varastointi ja kunnossapito 
- valtakunnalliset edustus- ja soittotehtävät 
- Helsingin alueen maakuljetukset 
Kaartin Jääkärirykmentti vaalii Kaartin ja jääkäreiden 

perinteitä. 

Koulu1"11sta a11ta.vi~tq j~uollon pqlveluja 
tuqttay1sto p1~mstö IOJJ o-pspsto1sta 
vahvaksi koulutuskesku seksi 

Kaartin Jääkärirykmentin kokoonpanoa muodostettaessa 
johtavana ajatuksena on ollut se, että joukko yksiköt voisivat 
keskittyä joukkotuotantoon, koulutukseen ja sodan ajan 
valmisteluihin ilman huollon ja hallinnon tehtäviä. 

Tätä varten joukkoyksiköt on organisoitu uudestaan ja 
niiden koko henkilökunta komentajasta nuorimpaan määrä
aikaiseen kouluttajaan työskentelee kentällä varusmiesten 
ja reserviläisten parissa, avaten aina välillä kassakaapin so
dan ajan valmisteluja varten. Pataljoonissa komentajan kou
lutusapuna ovat pienet 2-3 hengen toimistot. 

Toinen joukkoyksiköistä keskittyy kouluttamaan jääkäri-

• Kaartin Jääkäri
rykmentin komenta
ja eversti Kari 
Kasurinen (SA
kuva). 

• .Kaartin Jääkäri
rykmentin sotilas
poliisit suojaa
massa hallinto
korttelia Helsingin 
ydin keskustassa 
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ja jalkaväkijoukkoja, panssarintorjunta-, ja tiedustelumiehiä, 
kranaatinheitin-, tulenjohto- ja viestihenkilöstöä ja toinen 
torjuntajoukkoja eri asejärjestelmineen ja sotilaspoliisiyksi
köitä, sotilaskuljettajia sekä tuki- ja huoltohenkilöstöä. 

Aikaisemmin molemmilla pataljoonilla oli myös laajoja 
huollon palvelutehtäviä. 

Nyt Kaartin Jääkärirykmentti vastaa sotavarustuksestaan 
ja tuottaa kuljetuspalvelut Helsingin alueelle. Näitä tehtäviä 
varten kokoonpanoon kuuluu Kuljetuskeskus ja varastot. 
Muut rauhan ajan ylläpitävän huollon palvelut rykmentille 
tuottaa yhteistyöjoukko-osastomme johdossa toimiva Santa
haminan huoltokeskus. 

Molemmat joukkoyksiköt tuottavat siis kovia taistelu
joukkoja ja ns tuki- tai rauhan ajan huoltopataljoonaa ko
koonpanossa ei tarvita. Imagon muutos on suuri. 

Kaartin JääkärirykmentinAliupseerikoulu kouluttaa ryh
mänjohtajat ja kurssien väliaikana sen kokenut henkilökun
ta ja majoitustilat ovat joukkokoulutuskauden sotaharjoitus
komppanian käytössä. 

Rykmentin esikunta on konsemiesikunta, joka tukee 
joukkoyksiköitä antamalla toiminnan vaatimat hallinto- ja 
huoltopalvelut. Suunnittelu ja päätösten valmistelu tapah
tuu johtoryhmätyöskentelynä, johon osallistuvat myös jouk
koyksiköiden komentajat. Muutoin joukkoyksiköiden ko
mentajilla on vastuu ja toiminnan vapaus toteuttaa joukko
tuotanto annettujen resurssien puitteissa. Esikunnan henki
löstövahvuus on kyetty rajaamaan n 30 henkilöön, jollaisia 
olivat aikaisemmin molempien pataljoonien esikunnat. 

Joukko-osaston mµqdgstan;iinen 
tarj9aa 

1
~on~a 111abdqllisuuksia 

koulutuKsen kehitttim1seen 

Koulutuksen ja joukkotuotannon lähtökohtana on sodan 
ajan tehtävä,sen täyttämiseen tarkoitetun joukon organisaa
tio ja sotavarustus sekä toimintamaasto. 

Onko sitten asutuskeskusmaastossa toimivilla torjunta-, 
jääkäri- ja sotilaspoliisijoukoilla mitään yhteistä - toisilleen 
annettavaa? On, paljonkin. Operatiivisella tasolla toimintata
vat ovat luonnollisesti monessa suhteessa erilaiset mutta 
mitä lähemmäksi taistelijaparia tullaan, sitä enemmän yh
teistä löytyy. 

Komppanian hyökkäys - torjuntajoukkojen kokoonpa
noissa on myös jääkärijoukkoja - on rakennetulla alueella 
pääosin samanlainen - riippumatta siitä, minkä pataljoonan 
kokoonpanoon komppania kuuluu. Joukkueen puolustus 
kaupunkioloissa, joistakin asejärjestelmien eroista huoli
matta, on periaatteiltaan samanlainen eri nimisillä joukkueil
la. Ryhmä vyöryttää huonejonon rakennuksessa aivan samal
la taistelutekniikalla riippumatta siitä, onko se jääkäri-, tor
junta- vai sotilaspoliisiryhmä.Taistelijapari !innoittaa tuliase
mansa rakennukseen hiekkasäkeillä ja muilla apuvälineillä ja 
raskaat aseet sijoitetaan samojen, kokemuksen antamien, 
sääntöjen mukaisesti kortteleihin. 

Yhdistyminen tarjoaa monia mahdollisuuksia hyödyntää 
joukkoyksiköissä aikaisemmin erillään ollutta tietotaitoa. 

Operatiivisella tasolla voidaan nyt joukko-osaston omissa 
harjoituksissa ja seminaareissa pohdiskella, tutkia ja kehittää 
erilaisia torjuntajoukkojen ja jääkärijoukkojen toimintamuo
toja esimerkiksi tilanteessa, jossa torjuntajoukko pitää jon
kun alueen ja jääkärijoukko lyö pysäytetyn vastustajan. Mi
ten johtosuhteet järjestetään, aluejako ja joukkojen käyttö, 
tiedustelu , tulenkäyttö, aselajitoiminnot ovat esimerkiksi 
tutkittavia kysymyksiä. Tähän työhön on tarkoitus ryhtyä 
vuoden 1997 kuluessa itsenäisesti ja myös ylemmän johto
p ortaan ohjaamana. 

Molemmilla joukkoyksiköillä on kokemusta jääkäri- ja 
torjuntajoukkojen tuottamisessa niin varusmies- kuin reser
viläiskoulutuksenkin osalta. Komppanian taisteluharjoitus
ten rakenteita ja harjoitus paikkoja voidaan kehittää yhdessä. 
Joitakin harjoituksia voidaan yhdistää. Esimerkiksi johtaja
kauden huipentumaksi on mahdollista järjestää nyt pataljoo
nan puitteissa kokelaiden johtama taisteluharjoitus.Ampu
maleirien yhdistäminen on myös joiltakin osin tarkoituksen
mukaista. 
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Vuoden 1997 alkupuoliskolla komppanian päällikkö- ja 
kouluttajaseminaareissa yhdistetään olemassa oleva tieto ja 
ideoidaan uutta niin, että vuoden 1998 koulutussuunnitel
missa näkyy tuloksia jo laajemmin. Tässä työssä mennään 
aivan taistelutekniikan tasolle asti. 

Koulutuspaikat suunnitelmalliseen 
yht~js~ä>'ff.ÖÖn ja uusien ratojen rakennustyöt 
heti kayntnn 

Santahaminassa,Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on useita 
jo vakiokäytössä olevia asutuskeskustaistelun koulutus- ja 
harjoittelupaikkoja. Ongelma tähän asti on ollut se, että 
käyttö vuoroista ei ole aina voitu eikä kyetty sopimaan ja kun 
jotkut harjoituspaikoista ovat olleet hallinnollisesti toisen 
joukko-osaston "omaisuutta", laajempi käyttö on ollut rajal
lista. Nyt harjoituspaikkojen käyttövuorot voidaan jakaa 
suunnitellusti ja tasapuolisesti. 

Tärkeimpiä asutuskeskustaistelun koulutuspaikkoja San
tahaminassa ovat ns Helsinki-simulaattori, eli varastoraken
nukseen rakennettu huonejono ja kellarikerros, sekä taiste
luampumaradan hyökkäysrata. Koko kasarmialue muodos
taa myös taisteluteknisen,lähinnä etenemisen harjoitteluun 
soveltuvan maaston. Rakennuksiin sisään ei voi kuitenkaan 
mennä. 

Näiden koulutuspaikkojen suurin puute on rajallinen 
kapasiteetti. Esimerkiksi Helsinki-simulaattorissa ja lähistöl
lä sijaitsevissa parakeissa voi samanaikaisesti harjoitella vain 
n joukkue vyörytystä ja n joukkue puolustusta ja taisteluam
pumaradan asutuskeskushyökkäysradalla n joukkue. Kui-

1, nkin tietyn koulutusvaiheen aikana samoja aiheita saattaa 
parhaimmillaan olla harjoittelemassa yhtä aikaa jopa 12 
I< ,ukkuetta - puhumattakaan komppanian asutuskeskushar
joltusten järjestämisestä Santahaminassa. 

Santahaminan ulkopuolella, Helsingin kantakaupungin 
ja pääkaupunkiseudun alueella harjoituspaikkoja on mm 
Vuosaaressa, Vattuniemessä, Munkkisaaressa,Arabiassa, Roi
hu pellossa ja Pitäjänmäellä. Maanalaisessa tunneliverkostos
sa harjoitellaan myös. Nykyisten Santahaminan ulkopuolis
ien harjoittelupaikkojen käyttöä ei voida kuitenkaan juuri
kaan enää lisätä, koska asutus on leviämässä yhä lähemmäk-

1, tila käy ahtaaksi ja toimintaa on usein rajoitettava klo 
Z2.00 ja 06.00 välisenä aikana. 

Uusien harjoittelupaikkojen etsintä on jatkuvasti käynnis
sä yhdessä Helsingin kaupungin ja muiden viranomaisten 
kanssa. 

Kaartin Jääkärirykmentti käyttää myös lähes kaikkia ete
läisen Suomen ampumakenttiä ja ampuu Rovajärvellä.Näillä 
kentillä toimitaan kuitenkin useimmiten metsämaastossa 
eikä asutuskeskusmaalitoimintaa laajemmassa mitassa ole 
mahdollista järjestää.Jussaaren kaivoskylä muodostaa tässä 
suhteessa poikkeuksen ja soveltuu erinomaisesti jopa komp
panian suuruisen joukon harjoitteluun ja ammuntoihin. 

Koulutusolosuhteiden kehittäminen on keskitettävä San
tahaminaan. Tätä varten on laadittu ohjelma, jonka ensim
mäinen vaihe on jo käynnistetty. Santahaminaan rakenne
taan taisteluampumaratojen ketju, joissa voi samanaikaisesti 
harjoitella ja ampua 3 joukkuetta asutuskeskusolosuhteissa. 

Vyörytysampumaradalla ammutaan, nimensä mukaisesti, 
taistelijaparin ja ryhmän vyörytysammunnat. Hyökkäystais
teluampumaradan rakennuksia uusitaan ja rakennetaan li
sää, ympäristöä teineen rakennetaan kylämäiseksi sekä joh
to- ja huoltorakennukset uusitaan. 

Puolustusampumarata rakennetaan edellä mainittujen 
ratojen väliin. Tämän radan työt käynnistyvät keväällä v 
1997. 

Uskottavan asutuskeskustaistelukoulutuksen edellytys, 
koulutusrata, on myös suunnitelmissa.Vuoden 1997 kulues
sa päätetään radan rahoituksesta ja rakentaminen käynnis
tyy, uskon niin, vuonna 1998. 

Pienempiä kehitysprojekteja ovat Helsinki-simulaattorin 
laajentamishanke ja teknisen harjoittelun mahdollistavien 
seinärakenteiden teko Taivallahden kasarmialueelle. 

Kaartin Jääkärirykmentti jatkaa aiemmin käynnistettyä 
kranaattikonekivääriprojektia, joka on jo loppusuoralla. La
ser-tähtäinkokeilu on käynnistymässä ja joukko-osastossa 
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odotetaan innolla joukkueen Laser-simulaattorikoulutus 
kettia. 

Lyhyt ja nopea valmistel"9fY,Q, 
~0"911.1fysor9.9.n.i.saptio ia hallinto perustaksi 
10 keh1tystyöhon mnona 

Puolustusministeri teki päätöksen 12.12.1995 joukko-osaa, 
ton perustamisesta. 

Kevätkausi v 1996, noin puoli vuotta valmisteltiin reip
paaseen tahtiin organisaatiota, virkasuunnitelmaa, joukko, 
osaston sisäistä tehtäväjakoa, sekä toimitilojen ja harjoitus
paikkojen käyttöä.Tarvittavat ylempien johtoportaiden pää
tökset saatiin kevään kuluessa ja heinäkuun 1. päivänä v 
1996 Kaartin Jääkärirykmentti aloitti toimintansa Santaha
minassa ja Taivallahden kasarmialueella. 

Syksyn v 1996 kuluessa koulutusorganisaatio saatettiin 
valmiiksi,perusyksiköt muuttivat uusien tehtäviensä mukai
siin kasarmeihin, taloussuunnittelu, hallinto ja huolto yhdis
tettiin ja laadittiin ensimmäinen Kaartin Jääkärirykmentin 
toiminta- ja taloussuunnitelma. 

Epäilykset siitä, että joukko-osastoa ei voi perustaa kes
ken vuotta, ovat osoittautuneet turhiksi. Päinvastoin, vuo
den 1996 loppupuoliskolla luotiin edellytykset sille, että 

11oden 1997 alusta voitiin aloittaa uudella, valmiilla organi-
11tiolla kokonaisen toiminta- ja budjettivuoden tehtävien 

11 tLäminen. Onnistuminen tässä on vaatinut henkilökun-
111lta paljon ponnisteluja. Kaikki ovat olleet siihen valmiita. 

l'ästä eteenpäin Kaartin Jääkärirykmentissä keskitytään 
l oulutusolosuhteiden parantamiseen ja pureudutaan koulu-
1 usjärjestelyjen sekä koulutuksen sisällön kehittämiseen 
hyödyntäen suuremman kokonaisuuden tuomia mahdolli-
1mksia. 

Helsinki ja pääkaupunkiseutu on ansainnut oman, yhte
n.iisen,suuremman ja voimakkaamman jalkaväkijoukko-osas
tonsa, Kaartin Jääkärirykmentin. 

Yhteinen arvoperustakin on jo syntynyt: 
- Kaartin Jääkärirykmentin tehtävä liittyy valtakunnan 

strategiseen painopistealueeseen - pääkaupungin Helsingin 
Ja pääkaupunkiseudun puolustamiseen 

- KaartinJääkärirykmentin ainutlaatuinen erityisosaami
sen alue on asutuskeskustaistelu 

- Kaartin Jääkärirykmentin voimavara on myös se, että 
pääosa Helsingin ja pääkaupunkiseudun puolustajista puo
lustaa tarvittaessa kotiseutuaan. 

• Kaartin Jääkärirykmentti pähkinänkuoressa 

Henkilöstövahvuus suurimmillaan 
varusmiehiä enimmillään 
henkilökuntaa 

Reserviläisiä koulutetaan vuosittain 
Ajoneuvoja 
- aiokilometrit vuosittain 

3.500 000 
Kaksi kasarmialuetta 

n 1500 
n 1300 
n 225 
2000-3000 
n 450 
n 
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JAAKARIPRIKAATI 

Yli 30 vuotta sitten Vaasasta siirtynyt parin· 
sadan miehen joukko on laajennut tu~annen
kuudensadan miehen prikaatiksi. Tänä päi
vänä Jääkäriprikaati on Sodan~län kunnan 
ohella alueen merkittävin työlliståiä. Varus· 
kunnassa työskentelee viisisataa ihmistä, 
joista puolet on siviilityöntekijöitä. 

• "HALOO PEKING!" - viestimiesten ammattitaidolla saadaan yhteydet 
maailman ääriin. Pekingin sotilasalueen päällikkö kenraali Li Laiihu, kaukai
sin Jääkäriprikaatin vieras vuonna 1996, soittaa kotiin pataljoonan 
komentopa ikalta. Jääkäriprikaatin komentaja Jan Laukka (selin) on ylpeä 
joukkonsa koulutustasosta . · 
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Keväällä -96 komennettiin kolmisen vuotta Jääkäriprikaa
t ta luotsannut komentaja eversti Aarno Vehviläinen Libano-
111111 YK-tehtäviin. Tilalle saatiin syksyllä eversti Jan Laukka 

.1ltioneuvoston turvallisuuspäällikön tehtävistä. Samoihin 
tlkoihin esikuntapäällikkö everstiluutnantti SeppoAlahon
~ o siirrettiin Sotahistorian laitoksen johtajaksi ja LapinJääkä
, tpataljoonan komentaja everstiluutnantti]uha Myyryläinen 
Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskukseen Ku
\ aosaston johtajaksi. Esikuntapäällikön tehtävät otti vastaan 
, vcrstiluutnantti Timo Ekdahl ja Lapin Jääkäripataljoonan 
otti komentoonsa pataljoonassa aiemmin jo useaan ottee
seen palvellut everstiluutnantti MarkkuAherto. 

Varusmiesten koulutustasoa kuvastaa hyvin Jääkäripri
kaatin saavuttama kilpailumenestys Puolustusvoimien valta
kunnallisilla leireillä ja maanpuolustusalueen harjoitusten 
koulutustasokilpailuissa sekä Suomenmestaruus- ja maan
puolustusalueiden välisissä kilpailuissa. 

Kuluneet vuodet -95 ja -96 toivat Jääkäriprikaatille Suo
menmestaruuksia sotilaiden hiihdosta, sotakoirien valjakko
hiihdosta varusmiesten ja henkilökunnan sarjoista, sotilas
ammunnasta rynnäkkökiväärin varusmiesten joukkuemes
taruuden, sotilas-5-ottelumestaruuden, sotilaspainissa va
rusmiesten joukkuemestaruuden ja sarjavoitot 75 ja 95 kilon 
sarjoista. Lisäksi Jääkäri prikaati on voittanut useita mitali- ja 
pistesijoja SM-kisoista. 

Jalkaväki- ja pioneeri- sekä tykistö- ja kranaatinheitinlei
reilläJääkäriprikaati on selkeästi osoittanut varusmieskoulu
tuksensa tason. Vuosangan jalkaväki- ja pioneerileiriltä Jää
käriprikaati nappasi taistelutaitokisoista kolmoisvoiton, oli 
jääkärien joukkuekisassa hopealla, tarkkuuskivääriammun
nassa paras sekä henkilökohtaisessa kisassa että joukko
osastona kahmaisten vielä raskassinkoryhmän koulutusta
so- ja huoltomieskilpailuista hopeamitalit.Valtakunnallisella 
kenttätykistön ja kranaatinheitinleirillä Jääkäriprikaati oli 
Nenosen tulenaloituskilpailussa toisena ja kranaatinheitin
miehet voittivat mestaruuden. 

Pohjoisen maanpuolustusalueen kilpailuissa Jääkäripri
kaati on menestynyt loistavasti. Esimerkiksi ampumamesta
ruuskisat voitettiin jo kahdeksannen kerran peräkkäin . 

Reserviläiskoulutuksen tärkein tapahtuma oli pataljoo
nan kertausharjoitus maaliskuussa Ylä-Lapin alueella. Ke
vään oikullisissa ja vaihtelevissa sääoloissa hyvähenkisestä ja 
yritteliäästä pataljoonasta koulutettiin tehtävänsä osaava ja 
välineensä hallitseva iskujoukko Lapin puolustukseen. La
pin asukkaat tutustuivat pataljoonaan mainion sotaharjoi
tusradion, Karhunkaadon välityksellä.Juhani Niskan ja Reijo 
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Scotmanin sanataiturointi teki Jääkäriprikaatia tunnetuksi 
läpi laajan Lapinmaan. Harjoituksen yhteydessä koulutettiin 
ensimmäinen täysin itsenäisesti toimimaan pystyvä sotilas
kotijaos. Sisaret pystyvät perustamaan kiinteän sotilaskodin 
tukkikämppään kahdessa tunnissa ja lähtemään tunnissa 
telakuorma-autolla myyntikeikalle. 

Vuoden -96 alussa astuivat ensimmäiset viisitoista naista 
suorittamaan vapaaehtoista asepalvelusta Jääkäriprikaatiin. 
Sukupuolella ei ole havaittu olevan ratkaisevaa merkitystä 
varusmiespalveluksesta selviytymiseen. Tosin naiset häviä
vät miehille fysiikassa, mutta sen he näyttävät korvaavan 
sisulla ja tunnollisuudella. 

Lapin Jääkäripataljoona juhli näyttävästi 75. perinnepäi
väänsä maaliskuun 8. päivänä 1996. Sulkeiskentälle oli ra
kennettu kuin paraatia vartioimaan kolmimetrinen Marskin 
konepistoolia kantava lumisotilas. Veistokseen oli värjätty 
polkupyörän etupyörä ja ristikkäin olevat sukset, mikä on 
Polkupyöräpataljoona 1 :n, Lapin Jääkäri pataljoonan perin
nejoukon tunnus. Ilta juhlassa Lapin valkoisia hankia valaise
maan räjäytettiin Lapin Jääkäri pataljoonan synnyn kertova 
puinen nimiyhdistelmä 

PPP 1 - PohmJP - LapJP. 

Hyvät suhteet ympäröivään yhteiskuntaan 

Jääkäri prikaatin pohjoinen sijainti kalottialueella kiinnostaa 
niin koti- kuin ulkomaisiakin vieraita. Viimevuosina Jääkäri
prikaatissa on vieraillut kiinalaisia, japanilaisia, saksalaisia, 
belgialaisia, espanjalaisia, ruotsalaisia, ranskalaisia, amerik
kalaisia, norjalaisia ja venäläisiä. Esimerkiksi vuonna 1995 
Jääkäriprikaatissa kävi 2391 vierasta, joista ulkomaalaisia oli 
81. Heidän joukossaan oli tiedotusvälineiden edustajia, soti
lasjohtajia, kilpailijoita, kiltojen edustajia, veteraaneja ja 
koululaisryhmiä. Jääkäri prikaati on omalta osaltaan lujitta
nut maamme puolustuskyvyn uskottavuutta esittelemällä 
kävijöille osaavan henkilöstömme lisäksi erinomaista aseis
tustamme, hyviä liikunta- ja kuljetusvälineitämme sekä ko
vaan ilmastoon sopivaa henkilökohtaista varustustamme. 

Sodankylän kunnan ja varuskunnan yhteistoiminta on 
monipuolista ja molempia osapuolia hyödyttävää.Yhteisistä 
toiminnoista näkyvimpiä ovat sairaala, kaukolämpö ja osa 
liikuntatiloista. Reilussa kolmessakymmenessä vuodessa 
varuskunta on kasvanut osaksi Sodankylää. 

Jääkäriprikaatin organisaatiota ja palvelua tehostetaan 
vuoden 1997 alussa. Kuusivuotias Sodankylän Pataljoona 
lakkautetaan ja sen koulutustehtävät siirretään Lapin Jääkä-

ripataljoonalle ja Pohjanmaan Tykistörykmentille. Eri huol
tolaitokset yhdistetään Huoltokeskukseksi ja esikunnan toi
mistoista muodostetaan uudet kokonaisuudet. 

Jääkäriprikaati kuuluu puolustusvoimien kehitettäviin 
J<mkko-osastoihin, eikä rationalisointi ole vielä aiheuttanut 
l1enkilöstösupistuksia.Puolustusmäärärahojen supistaminen 
näkyy Jääkäriprikaatissakin vähentyneinä kertaus-ja maasto
harjoituksina sekä toimintojen yhdistämisenä. Silti alueen 
asukkaiden usko lappilaiseen joukko-osastoon on vankku
maton. 

Yhteenvetona voidaan todeta Jääkäriprikaatin jatkaneen 
aiempina vuosina jo perinteeksi muodostunutta mainettaan 
urheilullisena ja kovaa kuntoa edellyttävänä joukko-osasto
na. Jääkäriprikaatissa koulutettu varusmies osaa ampua ja 
suunnistaa sekä kykenee selviytymään ankarassa luonnossa. 

• Taisteluvalmiina eteenpäin (SA-kuva). 
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PohPr 
POHJAN PRIKAATI 

Vuoden ensimmäisenä päivänä 1997 Poh
iois-Suomen Viestipataijoona yhdistettiin 
Pohjan Prikaatiin. Pohjan Prikaati on käynyt 
yli JO vuotisen historiansa aikana muitakin 
sisäisiä organisaatiomuutoksia. Prikaatin 
toimintaan vaikutti ennen Viestipatalioonaa 
voimakkaasti Pohjan Pioneerieatalioonan 
perustaminen 1990. Jalkaväk1ioukko-osasto 
alkoi silloin muuttua uudestaan eri aselaieja 
sisältäväksi aselajiioukko-osastoksi. 

• Uusi Pohjan Prikaati voitiin toteuttaa ilman uumoiltuja 
irtisanomisia ja hankalia henkilöratkaisuja. Prikaati koulut
taa nyt pioneeri- ja jalkaväen lisäksi yli- ja keskijohdon 
viestimiehiä. Tämän seurauksena Pohjan Prikaatilla tulee 
olemaan keskeinen rooli kaikissa Pohjoisen Maanpuolustus
alueen yhteisissä harjoituksissa. 

Pohjoisen Maan puolustusalueen pioneerikoulutus keski
tetään Pohjan Prikaatiin 1997 alkaen. Tämän johdosta Pio
neeripataljoonaan perustettiin 1995 toinen pioneerikomp
pania vastaamaan lisääntynyttä koulutustarvetta. Tärkein 
pioneerikoulutustapahtuma 1995 oli pioneeri- ja suojelutar
kastajan johtama valtakunnallinen pioneerileiri Sarriojärvel
lä, jonka valmisteluissa ja toteuttamisessa Pohjan Pioneeri
pataljoonalla oli merkittävä osuus. 

PMpa:n sotaharjoitus "LISKU-95" oli kaikkien henkilöstö
ryhmien kouluttamisen kannalta vuoden 1995 tärkein kou
lutustapahtuma. Harjoituksessa saatiin arvokkaita kokemuk
sia lähes määrä vahvuisen sodan ajan jääkäri prikaatin toimin
nasta vaativissa talviolosuhteissa. 

• Huomattavin kalustouutuus vuonna 1995 oli miinan
raivausajoneuvo RAISU. 

Merkittävimmät hankkeet 1995 olivat harjoitustornin ja 
kuntosalin rakentaminen, pioneerien sillanrakennuskenttä, 
pioneerivaraston uudet varastointivälineet ja noptel-ampu
jan harjoittelulaitteiston hankkiminen. Huomattavin kalus
touutuus oli miinanraivausajoneuvo. Hankkeisiin käytettiin 
lähes miljoona markkaa. 

Pohjan Prikaati menestyi 1995 hyvin koulutustasoa mit
taavissa kilpailuissa ja tarkastuksissa ja urheilussa. Suunnis
tuksessa, kenraalin kannu-kilpailussa ja ammunnassa menes
tys oli erityisen hyvä. Prikaati voitti lisäksi Pohjoisen Maan
puolustusalueen jalkaväkileirin jääkärikilpailun. Valtakun
nallisella tykistön-ja heittimistön kesäleirillä Pohjoisen Maan
puolustusalueen joukko-osastoista koottu kranaatinheitin
komppania voitti tulenavauskilpailun. 

Puolustusvoimien urheilukilpailuissa 1995 Prikaati saa
vutti Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa 2 kultaa, so
tilas SM-kilpailuissa 2 hopeaa ja Pohjoisen Maanpuolustus
alueen kilpailuissa 11 kirkkainta mitalia. 

Ruotsin sotakorkeakoulu ja Bodenilaiset vierailivat Pri-
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1111ssa syksyllä 1995. 
Ilme vuoden varusmieskoulutus kyettiin toteuttamaan 

t 1lmlntakäskyn mukaisesti.Pohjan Prikaati johti mm Pohjoi-
11 Maan puolustusalueen taistelu- ja ampumaleirin. Saadut 

l 1~ <·mukset joukko-osastojen yhteisleireistä olivat erittäin 
111 <inteisiä. 

Vuonna 1996 Pohjan Prikaati menestyi myös erinomai-
1 ;tl varusmiesten ja henkilökunnan koulutuskilpailuissa 
ulttaen niistä monia kirkkaita mitaleita. 

1 Jrheilussa prikaati saavutti yhden kultamitalin sotilas
,M kilpailuissa, Sotilasurheiluliiton kisoissa hopean. Pohjoi

n Maanpuolustusalueen kilpailuissa prikaati uusi 11 kulta
mitalin saaliin. Merkittävin urheiluhanke 1996 oli uuden 

itcradan rakentaminen. Avajaiskilpailut pidettiin kesällä 
,11 vovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäollessa. 

Pohjan Prikaatin koko johto on vaihtunut. Prikaatin ko
mentaja eversti Reijo Sallinen siirtyi reserviin 1.1.1997. 
Valinta Oulun vuoden 1997 kaupunginvaltuustoon suurella 
,liinimäärällä osoitti sen, että oululaissyntyinen eversti Salli
nen on tunnettu hyvistä yhteistyösuhteistaan ympäröivään 
hteiskuntaan. 

Eversti Sallisen johdolla prikaati pystyi säilyttämään toi
mintaedellytykset jatkaa tehokasta koulutusta joukko-osas
tojen uudelleenjärjestelyjen jälkeenkin. Prikaatin komenta
jan tehtävät 1.1.1997. vastaanotti eversti Kaarle Ruutu. 
Eversti Ruutu siirtyi nykyiseen tehtävään Maanpuolustus
korkeakoulun strategian laitokselta Helsingistä. 

Pohjan Prikaatin esikuntapäällikön tehtävät vastaanotti 
1.11.1996. Pohjois-Suomen Viestipataljoonan komentaja 
c-verstiluutnantti Hannu Hansen-Haug samalla päivämääräl
lä everstiksi ylennettyltä Pertti Puonnilta, joka siirtyi Maan
puolustusopiston johtajaksi Lappeenrantaan. Pohjois-Suo
men viesti pataljoonan komentajan tehtävät vastaanotti evers
tiluutnantti Simo Alho.Syksyllä 1996 vaihtuivat myös Pohjan 
Jääkäripataljoonan ja Pioneeripataljoonan komentajat. 

173 •• 



• Eversti 
likka Kylä-Harakka 

•• 174 

KaiPr 
KAINUUN PRIKAATI 

Kainuun Prikaati arvostaa edeltäjiensä perin· 
teitä kouluttamalla tinkimättömiä ja sitkeitä 
taistelijoita, jotka hallitsevat Kainuun karut 
erityisolosuhteet. 

• Kainuun Prikaatin päätehtävä on sotilaskoulutuksen anta
minen asevelvollisille eli varusmiehille ja reserviläisille.Toi
mintajakson 1995-1996 suurimpina haasteina ovat olleet 
Pohjoisen maanpuolustusalueen HAVUKKA-taisteluharjoi
tuksen johtaminen ja kahden saapumiserän palvelukseenas
tumisjärjestelmän käyttöönottaminen. Säästöistä ja niukois
ta varoista huolimatta prikaati on selvinnyt hyvin koulutus
ja tuotantovelvoitteistaan. 

Valtakunnallisella kenttätykistön ja kranaatinheittimistön 
kesäleirillä 1995 tykkimiehet ja kranaatinheitinmiehet voit
tivat tulenavauskilpailunsa yhdessä muiden Pohjoisen Maan
puolustusalueen tykki- ja heitinmiesten kanssa. Kranaatin
heitinmiehet uusivat voittonsa myös 1996. Kantahenkilö
kunnan kunto-ottelussa krh-partio voitti sarjansa 1995 yli
luutnantti Jarmo Mattilan johdolla ja kt-partioiden sarjan 
voitti 1996 kapteeni Jarmo Kämäräisen partio. 

Pohjoisen maanpuolustusalueen jääkäri- ja pioneerileiril
lä 1996 järjestetyissä kilpailuissa Kainuun Prikaatin jääkäri
joukkueet ja panssarintorjuntamiehet voittivat lähes kaikki 
jaettavissa olleet palkinnot. 

Kehitettävänä varuskuntana prikaatin saapumiserien.vah
vuudet kasvavat entisestään. Rationalisoinnin myötä Pohjoi
sen maan puolustusalueen sotilaspoliisikoulutus keskitetään 
Kajaaniin ja 1. Erillinen Autokomppania siirtyy Oulusta 
1.1.1997. Pioneereistaan prikaati joutuu luopumaan 11/96-

saapumiserän kotiuduttua. 
Vuoden 1997 alusta Prikaatin kokoonpanon muodostavat 

prikaatin esikunta, Kainuun Jääkäripataljoona, Kainuun Ty
kistörykmentti, Kuopion Pataljoona, aliupseerikoulu , huol
tokeskus ja Kainuun sotilassoittokunta. 

Prikaatin muonituskeskuksen peruskorjaus on saatu val
miiksi ja se on tällä hetkellä yksi puolustusvoimien moder
neimmista ruokaloista. Myöskin kasarmien sosiaalitilojen 
rakentaminen on hyvässä vauhdissa. 

Prikaatin johdossa on tapahtunut useita henkilöstövaih
doksia. Everstiluutnantti Hannu Toivonen luovutti esikunta
päällikön tehtävät everstiluutnantti Jouko Mattilalle 1.9.1996. 
Hän luovutti vastaavasti Kainuun Tykistörykmentin komen
tajan tehtävät samana päivänä everstiluutnantti Jukka Haak
sialalle. Kuopion Pataljoonan komentajan tehtävät eversti
luutnantti Jorma Aherto otti vastaan everstiluutnantti Olli 
Piikiveltä 1.5.1996.Prikaatinhuoltopäällikkövaihtui 1.4.1996 
everstiluutnantti Sakari Kulmakon luovuttaessa tehtävät 
majuri Voitto Leinoselle. 

Prikaatilla on jo perinteeksi muodostunut vilkas yhteis
työmuoto rekrytointialueensa kuntiin valamarssien kautta. 
Valat pidettiin heinäkuun saapumiserillä Lapinlahdella ja 
Kannuksessa.Valatilaisuuksiin on liitetty omaisten päivät ja 
kalustonäyttelyt. Prikaati on ollut vilkkaana vierailun koh
teena, ja se on osallistunut maakunnan omiin ja ulkopuoli-

• T ulenjohtajan ja 
joukkueen johtajan 
yhteistoimin taa 
Havukka-harjoituk
sessa. 
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• Hevosvetoinen 
tykkijaos tykistö
rykmentin 30-
vuotisjuhlan 
paraatissa . 

• 14.Divisioonan 
rintamatunnus. 

siin messuihin ja näyttelyihin. 
Kainuun Tykistörykmentin tulosta Kajaaniin tuli kesällä 

1996 kuluneeksi 30 vuotta.Tapahtumaa vietettiin juhlavasti 
paraatein ja näytöksin,muunmuassa hevosvetoisen jaoksen 
asemaanajolla. 

Prikaati on saanut vaalittavakseen 14. Divisioonan kun
niakkaat perinteet. Rukajärven suunnan taistelijat kokoon
tuivat asevelijuhliin prikaatille 10.-11.8.1996. Paikalla oli 
noin 600 korpisoturia ja lottaa. Asevelijuhlat järjestetään 
vastaisuudessakin säännöllisesti kahden vuoden välein Kai
nuun Prikaatissa. 

Kainuun Prikaatin tykistörykmentin perinnelippu on 
ensimmäinen Puolustusvoimien lippu, jossa on viime sotien 
rintamatunnus: 14. Divisioonan tunnus. Perinnetoimikunta 
on hyväksynyt esityksen, että Kainuun Prikaatin parhaat 
korpisoturit voivat tulevaisuudessa kantaa myös 14. Divisi
oonan tunnusta puvuissaan. 

• Kenraaliluutnantti 
Erkki Setälä ja eversti 
Erkki Koivisto suorittavat 
14. Div: n katselmuksen 
elokuussa 1996. 
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Kainuun Prikaatissa on käynyt monia arvovaltaisia vierai-
1 1 Muunmuassa kesällä 1995 Englannin silloinen puolustus
ministeri Malcom Rifkind tutustui prikaatiin. Itävallan puo
lustusvoimien komentaja Carl Majcen tutustui prikaatiin 
kesällä 1996. Puolustusministeriön kansliapäällikkö kenraa
liluutnantti Pertti Nykänen vieraili prikaatilla talvella 1996. 
Myöskin Puolustusvoimien komentaja kenraali Gustav Hägg
lund suoritti tarkastuskäynnin prikaatissa keväällä 1996. 

Kainuun Prikaatin henkilöstö on menestynyt erinomai
sesti eri kilpailuissa niin valtakunnallisesti kuin maailmanlaa
juisestikin. Jääkäri Mika Hakkarainen voitti nuorten hiihto
!>uunnistuksen maailmanmestaruuden niin henkilökohtai
sella matkalla kuin viestissäkin 1996. Jääkäri Mikko Uusi
paikka sai hopeaa henkilökohtaisella matkalla, hopeaa jouk
k uekisassa ja pronssia viestissä ampumahiihdon nuorten 
maailmanmestaruuskilpailuissa 1996. Kainuun Prikaati sai 
kolmoisvoiton alikersantti Sami Petroffin johdolla sotilaiden 
Suomen mestaruuskisoissa ampumahiihdossa varusmiesten 
sarjassa prikaatin voittaessa samalla joukkuemestaruuden 
1996.Prikaatin pesäpallojoukkue voitti sotilaiden SM:n vuon
na 1995 ja vuonna 1996 joukkue sai hopeaa.Vuonna 1995 
prikaati voitti sotilas 5-ottelun Suomenmestaruuskilpailujen 
joukkuemestaruuden. 

Monipuolisuutensa ja hyvien harjoitusmaastojensa vuok
si Kainuun Prikaati muodostaa erinomaisen koulutuskes
kuksen, jolla on takanaan koko Kainuun voimakas tuki. 
Kainuun Prikaati katsookin luottavasti tulevaisuuteen ja sen 
tuomiin uusiin haasteisiin. 

• Puolustusvoimien 
komentaja kenraali 
Gustav Hägglund 
tarkastus
käynnillään Kai
nuun Prikaatissa 
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PKarPr 
POHJOIS-KARJALAN PRIKAATI 

Pohjois-Karjalan Prikaati perustettiin 
1.7.1990 puolustusvoimien or.9anisaatio
uudistukseen liifD'en. Se muodostettiin Karja
lan Jääkäripatal1oonan runaolle vahvistaen 
sitä l.akkautetun Pohiois-Kaqalan Patteriston 
tiloilla, henkilöstöllä 1a muilla resursseilla. 

• Prikaatia ja maakuntaa säikäyttäneet "uutisankat" - "Ylä
mylly lakkautuslistalla" - osoittautuivat myöhemmin todek
si. Keväällä 1994 julkaistiin päätökset Pioneerikomppanian 
lakkauttamisesta 1.7.1994 ja varusmieskoulutuksen siirtä
misestä Ylämyllyltä Kontiorantaan vuoden 1997 kuluessa. 

Prikaatin uusi organisaatio hyväksyttiin talvella 1995. 
Prikaati aloitti toimintansa uudessa kokoonpanossa 1.1.1997, 
jolloin varusmieskoulutus oli keskitetty Kontiorantaan. Vii
meisenä koulutusyksikkönä Ylämyllyltä Kontiorantaan siir
tyi prikaatinAliupseerikoulu 29.11.1996. 

Kontiorannan koulutusedellytyksiä on parannettu vuosi
en 1995-1996 aikana laajentamalla vanhaa ja rakentamalla 
uusi 150 m:n ampumarata. Ratojen turvallisuustekijöitä pa
rannettiin samalla suojavalleja rakentamalla. Viimeisellekin 
radalle saadaan Oriveden Varikon rakentamat automaattiset 
taululaitteet keväällä 1997. 

Yhden kasarmin peruskorjauksella ja kolmen muun ka
sarmin uusilla tilajärjestelyillä v 1995-1996 on saatu varus
miesten majoitustilanne kohtuulliseksi myös koulutuksen 
keskittämisen jälkeen, saapumiserävahvuutta supistamatta. 

Vuosina 1995-1996 saavutettiin Pohjois-Karjalan Prikaa
tissa hyviä tuloksia kaikilla toiminta-alueilla. Maanpuolustus
alueen jääkäri- ja kranaatinheitinleireillä sekä valtakunnalli
silla panssarintorjuntaleir~illä järjestetyissä tarkastuksissa ja 
koulutushaarakilpailuissa ovat niihin osallistuneet koulutus-

Pohjois-Karjalan Prikaati (PKarPr) 
1.1.1997 

KarJP JoeP AuK KarSK 

1 1.JK EK 

2.JK SissiK 

KrhK KuljK 

joukkueet osoittaneet olevansa Itäisen Maanpuolustusalu
t·en ja puolustusvoimien kärkiluokkaa. 

PKarPr on menestynyt Itäisen Maanpuolustusalueen ja 
puolustusvoimien kilpailuissa kohtalaisen hyvin. 

Prikaati järjesti onnistuneesti 5. kerran peräkkäin v 1995 
Itäisen Maanpuolustusalueen hiihtomestaruuskilpailut ja 
hiihdon sotilas-SM -kilpailut. 

Prikaati on omalta osaltaan vastannut Itäisen Maanpuo-
1 ustusalueen yhteisten leiriharjoitusten johtamisesta Pahka
järvellä, Taipalsaaressa ja Sotinpurolla. 

PKarPr aloitti joukkotuotantojoukkojen testauksen elo
kuussa -96, jolloin suorituskykyä mitattiin 1/96 saapumi
serällä ryhmä-yksikkö kokonaisuuksina (kuva 2: Lääkintä
ryhmä mittauksen kohteena). 

IMpa:n yhteisten leirien järjestelyt tulevat osittain muut
tumaan PKarPr:n osalta v 1997. PKarPr on saanut IMpa:lta 
luvan pitää 1/97 saapumiserästä alkaen omat jääkärileirinsä 
(E-kausi) Sotinpurolla touko- ja marraskuussa, kun aiemmin 
prikaati osallistui IMpa:n yhteisille leireille Taipalsaaressa. 
Ko leiriin tullaan yhdistämään prikaatin Aliupseerikoulun 
leiri. Leirien yhdistämisellä ja leirimatkojen lyhentymisellä 
saadaan kustannussäästöjä. Leirit ovat myös ajallisesti 
PKarPr:lle edullisempana aikana: - upseerikokelaat ja hen
kilökuljetusoikeuden omaavat kuljettajat ovat palveluksessa 
- leiri ei ole enää yhtäaikaa kahden muun leirin kanssa 

Huoltokeskus 

• Pohjois-Karjalan 
Prikaatin kokoonpa
no 1.1.1997 
alkaen 
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(MpKK:n krh- ja pst-Ieirit) 
PKarPr on saamansa tehtävän mukaisesti aloittanut tark

ka-ampujakoulutuksen kehittämisen. Se on samalla testaa
massa puolustusvoimien käyttöön mahdollisesti tulevia tark
kuuskivääreitä ja valonvahvistimia. 

Prikaatiin ja sen varusmieskoulutukseen on tutustunut 
useita kymmeniä vierailuryhmiä (maanpuolustusjätjestöt, 
koulut, kunnat, ammattiryhmät jne). Lisäksi prikaati on 
jakanut maanpuolustustietoutta lukuisten esitelmien ja näy
tösten muodossa koko Pohjois-Karjalan alueella. 

PKarPr:ssa uskotaan joukko-osaston entisestään kiintey
tyvän toimintojen keskittämisen tultua päätökseen. 

Prikaati pyrkii kaikin keinoin hyödyntämään kaikki Kon
tiorantaan keskittämisen edut ja minimoimaan haittatekijät. 

Onhan kotivakuutus varmasti kunnossa? 

Voit myös soittaa Fennlapalveluun 
0800 0808 Ilmaiseksi kaikkialta 
Suomesta arkisin klo 8-20. 

Fenniaturvan vakuutuksista voit 
asiantuntijamme kanssa koota kodillesi 

Fennia• ja perheellesi kattavan ja oikein 
mitoitetun vakuutusturvan. 

turva Nyt Sinun kannattaa kysyä 
myös, kuinka palkitsemme Sinut, jos olet 
hankkinut kotisi turvaksi palovaroittimen, 
turvalukon tai hälytysjärjestelmän. 

Kysy lisää Fenniaturvan kotivakuu
tuksista ja keskittämisen eduista 
lähimmästä konttoristamme. 

~ Yrittäjäin Fennia 
Turvallisuuden asiantuntiia 
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SavPr 
SAVON PRIKAATI 

Savon Prikaati on jåtkanut BTR · 60 · 
kulietuspanssarivaunukalustolla toimivien 
jääkärijoukkojen kouluttamista. Koulutusta 
on annettu myös muissa jalkaväen 
koulutushaaroissa. Niukoista määrärahoista 
huolimatta on joukko-osastossa kyetty tuotto· 
m~~m m.aanp~olustushenkisiä ja ammattitai· 
to1s1a ta1stel1101ta. 

Savon Prikaatin koulutusorganisaatio muuttuu 1.1.1997. 
Viestikoulutus siirtyy Karkialammelta Keuruulle ja perustet
tavassa Esikuntakomppaniassa annetaan tiedustelukoulu
tusta. Koulutus alkoi jo 11/96 saapumiserällä.Tulevaisuudes
sa Savon Prikaati on puhtaasti jalkaväkijoukko-osasto. Pri
kaatin huolto keskitetään vuoden 1997 alusta huoltokeskuk
seen. Huoltokeskukseen kuuluvat muonituskeskus, varus
kuntasairaala, varasto-osasto, korjaamo ja autohalli. 

Savon Prikaatin komentaja eversti Lauri Kiianlinna otti 
vastaan prikaatin komentajan tehtävät eversti Tarmo Kaup
pilalta 31.7.1995. 

Saapumiserien vahvuudet ovat olleet 700-750. I/96 saa
pumiserästä alkaen on palvelukseen astunut noin 20 
naista ikäluokkaa kohden. Naisten mukaantulossa aseelli
seen palvelukseen ei ole ollut ongelmia. 

Prikaatin iskevän osan kouluttamisesta vastaa Savon Jää
käri pataljoona. Pataljoonan koulutus toteutetaan kahdessa 
jääkäriyksikössä, Panssarintorjuntakomppaniassa ja K.ranaa
tinheitinkomppaniassa,.BTR-60 -vaunukoulutus on keskitet-
ty SavJP:lle. · 

Mikkelin Pataljoonassa koulutetaan Itäisen maanpuolus
tusalueen tarpeisiin sotilaspoliiseja 3.JK:ssa. 3.ErAutoK:ssa 

koulutetaan varusmieskuljeuajia Savon Prikaatin, paikallis
ten esikuntien ja MPO:n tarpeisiin. EK:ssa annetaan tiedus
telukoulutusta. 

Savon Prikaatin aliupseerikoulu antaa ryhmänjohtajakou
lutusta jääkäri-, kranaati nhei tin-, panssarintorjunta-, mootto
ri- ja BTR-linjoilla. Sotilaspoliisialiupseerikoulutus annetaan 
3.JK:ssa ja tiedustelualiupseerikoulutus EK:ssa. 

1200 hehtaarin lähiharjoitusalue mahdollistaa tehokkaan 
koulutuksen toteuttamisen. Harjoitusalueella on kouluam
pumaradat sekä taisteluampumarata, joka mahdollistaa tais
telijaparin ammunnat ja liikkuvaan maaliin ampumisen ki
väärikaliperisilla aseilla ja singon sisäpiippuaseilla. Lisäksi 
harjoitusalueella on räjäytysalue ja käsikranaatin heittopaik
ka. 

V 1997 koulutusolosuhteet paranevat entisestään estera-
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dan, suojeluradan ja uimapaikan valmistumisen myötä. 
Koulutuskäytössä oleva simulaattori.kalusto on monipuc, 

listanut panssarintorjunta- ja vaunukoulutusta. V 1997 sait 
prikaati käyttöönsä 40 kappaletta taistelijan simulaattoreita 
jotka tehostavat tulevaisuudessa taistelukoulutusta. 

Varusmieskoulutuksen päätapahtumia ovat olleet ltäiSC'll 

Maanpuolustusalueen ampumaleirit ja jääkärileirit. Maalls 
kuussa v 1995 osallistuttiin Itäisen Maanpuolustusalue 1 

pääsotaharjoitukseen "Maalis-95" ja helmikuussa v 1996 
Puolustusvoimien pääsotaharjoitukseen "Kymi-96". Molem 
piin harjoituksiin osallistui myös reserviläisiä. 

Vierailutoiminta on prikaatissa ollut vilkasta.Itäisen Maan 
puolustusalueen esikunta ja Mikkelin sotilasläänin esikunta 
ovat usein tukeutuneet prikaatiin kokous- ja koulutustapa}1 
tumien järjestelyissä. Puolustusministeri Anneli Taina tutus, 
tui Savon Prikaatiin 4.12.1995.Venäjän Leningradin sotilas 
piirin esikuntapäällikkö kenraalieversti V M Zhurbenko vie· 
raili joukko-osastossa 2.4.1996. 

Suur-Savon maanpuolustusjuhlaa vietettiin 2. 7 1995 Keri
mäellä ja 7.7.1996 Hirvensalmella.Tammikuun saapumiseri• 
en valat järjestettiin perinteisesti Mikkelissä. Heinäkuun 
saapumiserien valat järjestettiin v 1995 Karkialammella ja v 
1996 Puumalassa. Ensimmäinen Savon Prikaatin RYT-päivä 
pidettiin 13.6.1996 Karkialammella. Tilaisuuteen osallistui 
170 reserviläistä. 

Savon Prikaati järjesti heinäkuussa v 1996 yleisurheilun 
sotilas-SM-kilpailut yhteistoiminnassa Mikkelin kaupungin 
ja Mikkelin Kilpa-Veikkojen kanssa.Joukko-osaston sisäises
sä kilpailu toiminnassa on ollut tavoitteena massojen liikutta
minen. Niinpä esim. v 1996 Prikaatin partiohiihtokilpailuun 
osallistui 208 kilpailijaa, partiosuunnistuskilpailuun 192 kil
pailijaa ja ampumamestaruuskilpailussa tehtiin 495 kilpa-

11oritusta. 
Huomattavimpia urheilusaavutuksia ovat katsausaikana 

olleet partiosuunnistuksen voitto v 1995 ja ampumasuun
nlstuksen joukkuekilpailun voitto v 1996. Vuonna 1996 
Savon Prikaati sai haltuunsa seuraavat puolustusvoimien 
klt·rtopalkinnot: presidentti PE Svinhufvudin kiertopalkin-
10,presidentti K Kallion kiertopalkinto,kenraa~iY ~ei~osen 
kicrtopalkinto, jalkaväen kenraaliA Ehrnroothm ntarmmal
jan sekä IMpan partioilveksen ja ammunnan yleismestaruu
den kiertopalkinnon 

Yhteistyö killan, sotilaskotiyhdistyksen ja Vapaaehtoisen 
Maanpoulustuskoulutuksen kanssa on jatkunut tiiviinä. Pr~
kaatin ja killan yhteistyönä julkaistaan mm. P?r.~s-~~m1-
1 iedotus- ja jäsenlehteä. Savon Prikaatin vuos1pa1vaa on 
vietetty 13.6.Jalkaväen kenraaliA Ehrnrooth on kunnioitta
nut vuosipäivää läsnäolollaan.V 1996 vuosipäivän yhteydes
sä vihittiin juhlallisin menoin Savon Prikaatin uusi järjestyk
sessään neljäs lippu. 

Esikuntapäällikkönä on toiminut evl Yrjö Peltola 
L. 12.1994-31.12.1995 ja evl Mikko Tuhkanen 1.1.-
30.10.1996. 1.1.1997 esikuntapäällikön tehtävät ottaa vas
taa HämSlE:sta siirtyvä evl HeikkiAli-Huokuna. SavonJääkä
ripataljoonan komentajana on toiminut vuoden 1:.9? evl 
Mikko Tuhkanen ja 1.1.1996 alkaen evl Markku Ritttmen, 
joka siirtyi SavPr:iin KeSSLE:sta. Mikkelin Patalj~ona~ ko
mentajana on toiminut evl Kalevi Kanerva. Ha~ surtyy 
reserviin 31.12.1996 ja tehtävät ottaa vastaan maJ Teemu 
Nukki, joka siirtyy PorPr:sta. 

Katsauskautena Savon Prikaatin kouluttajastipendin ovat 
saaneetv 1995 ylil Mika Rautio ja ltnJari Ikonen sekä v 1996 
ylil Markku Vilo ja ltn Simo-Pekka Mäkelä. 
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Multamäki 
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PorPr 
PORIN PRIKAATI 

"TURA-95 harjoitus osoitti jälleen kerran 
todeksi sen, että Porin Prikaati on erittäin 
korkeatasoinen ja hyv,in koulutettu ioukko
osasto. Se hallitsee välineensä ja niiden 
toiminnan. Porilaistaistelijoita yhdistää myös 
hyvä henki sekä ryhmien sisänä että kanta
henkilökunnan ja varusmiesten välillä." Tämä 
Turun ja Porin Sotilasläänin komentajan, 
kenraalimajuri Hannu Särkiön toteamus 
Läntisen Maanpuolustusalueen vuoden 1995 
pääsotaharjoituksen TURA-95:n kokemuksis
ta kuvastaa h~in myöskin yleisemmin Porin 
Prikaatin toimintaa lcaksivuotiskaudella 
1995-1996. 

• Uusi palvelukseenastumis- ja koulutusjärjestelmä tuli voi
maan 1.1.1995. Sen myötä saapumiserien koko kasvoi lähes 
1 200 alokkaaseen ja prikaatin kokonaisvahvuus 2 500 mie
heen. Tilanahtaudesta sekä henkilökunnan ja eri huoltolai
tosten kovasta kuormituksesta on kuitenkin selviydytty hy
vin yhteistyöllä, uudistumishalulla sekä kuuluisalla "porilais
hengellä". 

Joukkojen tuottamisen osalta Porin Prikaati on panosta
nut "täsmätuottamiseen". Se tarkoittaa, että joukon toimin
nan kannalta avaintaistelijoiden kuten konekivääri-, sinko- ja 
tarkka-ampujien, taistelulähettien ja tiedustelijoiden osaa
misen varmuutta on syvennetty vielä erikoiskoulutuskau
den lopulla pidettävillä erillisillä jatkokursseilla ammuntoi
neen. Tällä on saatu lisättyä koulutuksen mielekkyyttä ja 
nostettua Joukon tehoa joukkoharjoituskauden taisteluhar
joituksissa ja ampumaleireillä. 

Hyviin koulutustuloksiin pääsyn tärkein osatekijä ovat 

Innostuneet ja asiansa osaavat kouluttajat.Joukko-osaston 
1 uosipäivänä näitä "työmyyriä" on muistettu Porilaistaisteli
ja kouluttajapalkinnolla. Vuonna 1995 palkinnon saivat yli
luutnantti Tero Minkkinen ja luutnantti Jari Väisänen. Vuo
den 1996 palkittavat olivat yliluutnantti Erkki Haapa-alho ja 

liluutnantti Pasi Heinonen. 
Yksi kuluneen kaksivuotiskauden suurimmista haasteista 

oli kesäkuussa 1995 järjestetty kansainvälisen sotilasurheilu
lliton eli CISM:n suunnistuksen maailmanmestaruuskilpai
lu, jonka juhlallisia avajaisia seurasi lähes 1000 henkeä. Yli 
l50 kilpailijaa ja huoltajaa 23 eri maasta kilpaili kahdeksan 
päivän ajan Säkylän ja sen ympäristökuntienAlastaron,Vam
pulan ja Yläneen maastoissa suunnistuksen mestaruuksista. 

• Kansainvälisen 
Sotilasurheiluliiton 
eli CISM:n vuoden -
95 suunnistus
mestaruuskilpailuihin 
saapui osanottajia 
23 eri maasta. 
Miesten sarjan 
henkilökohtaisen 
mestaruuden voitti 
luutnantti Reijo 
Mattinen. 

187 • • 



•• 188 

Kilpailujätjestelyt saivat kaikkien varauksettoman kiitoksen 
ja mikä ilahduttavinta, myös suomalaissuunnistajat ment"!I 
tyivät erinomaisesti. Luutnantti Reijo Mattinen juoksi jo 
kolmanteen henkilökohtaiseen mestaruuteensa ja Suomi oli 
ykkönen myös joukkuekilpailussa. 

Porin Prikaati on menestyksekkäästi hoitanut lukuist 11 
eri tapahtumien ja vierailujen isännyydet. Valatilaisuukslit1 
yhdistetyt omaistenpäivät keräävät poikkeuksetta tuhatpllt 
sen vierasjoukon varuskuntaan.Venäjän maavoimien ohjul 
joukkojen ja tykistön esikuntapäällikkö, kenraaWuutnantU 
Mihail Kozlov tutustui prikaatiin huhtikuussa 1995. Puolus, 
tusvoimain komentaja ~enraali Gustav Hägglund tarkasti 
Porin Prikaatin heinäkuussa 1996. Tasavallan presidentti 
MarttiAhtisaari vieraili prikaatissa saman vuoden elokuuss , 

Kaksivuotiskauden merkittävin haaste kohtasi Porin Prl 
kaatia heinäkuussa 1996, jolloin saatiin päätös kansainväli 
siin kriisinhallintatehtäviin koulutettavan valmiusjoukon 
koulutuksen aloittamisesta Säkylässä. Läntisen Maanpuolu 
tusalueen joukko-osastoihin heinäkuussa palvelukseenastu• 
neista varusmiehistä koottu 125 vapaaehtoisen joukko kou
lutetaan SatakunnanJääkäripataljoonan 2 .]ääkärikomppani
assa .Kaikkien valittujen koulutusaika on 330 vuorokautta. 
Varsinainen valmiusjoukkokoulutus annetaan pääosin pal
velusajan kolmen viimeisen kuukauden aikana. Valmiusjou• 
kon tärkein tehtävä on Suomen puolustaminen. Se tulee 
olemaan sodan ajan puolustusvoimiemme nopeimmin pal
velukseen kutsuttava suojajoukko, jonka koulutus ja varus
tus vastaavat tehtävän vaativuutta. Valmiusjoukko on Porin 
Prikaatille lisäarvo ja koulutuksen katalysaattori, joka tuo 
tuoreita ajatuksia Huovinrinteelle. Joukon motto LOOK 
GOOD - DO GOOD kertoo yhdestä rauhanturvaamisen 
periaatteesta: Vain tehokkaalta näyttävä joukko voi rauhan
turvaamisessa olla tehokas. Porilaisten valmiusjoukon te
hokkuus mitataan keväällä 1997 Norjassa pidettävässä rau
hanturvaamisharjoituksessa,johon osallistuu joukkoja myös 
muista pohjoismaista. 

Urheilun rintamalla porilaiset ovat jatkaneet menestykse
kästä taivaltaan. Sotilaiden yleisurheilun SM-kilpailujen yleis
mestaruus, Ritarimaljan ja Parolan Kilven voitto v.1995 sekä 
jalkapallon sotilas-SM-kilpailujen voitto v.1996 edustavat 
lukuisten erinomaisten yksilö- ja joukkuesuoritusten terä-
vintä kärkeä. . 

Porin Prikaati on aktiivisesti järjestänyt omia tapahtumi
aan myös ympäröivässä maakunnassa. Heinäkuussa palve
lukseenastuneiden varusmiesten valatilaisuudet on pidetty 
varuskunnan ulkopuolella kahdessa osassa. Vuonna 1995 

,,lapaikkakuntina olivat Äetsä ja Eura, vuonna 1996 Koke
mäki ja Nakkila. Maakunnallinen maanpuolustusjuhla pidet
llin Eurassa vuonna 1996. Maakunnan sekä alueen kuntien 
1 uki on ollut perinteistä joukko-osastollemme. Porin Prikaa-
1 illa on vankka sijansa satakuntalaisessa ja varsinaissuomalai-
•·ssa maaperässä. 

Porin Prikaati vietti 370-vuotisjuhliaan 16.2.1996.Juhlin
l a huipentui seuraavana päivänä Huittisten Risto Ryti -salissa 
kutsuvieraille pidettyyn juhlakonserttiin. Konsertissa esiin-
1, lvät yhdistetty Laivaston Soittokunta ja Satakunnan Soitto
~. unta, reserviläissoittajista koottu Porilaissoittokunta sekä 
Porin Prikaatin varusmieskuoro. Tilaisuutta kunnioittivat 
l:isnäolollaan jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth puolisoi
neen sekä Turun ja Porin läänin maaherra Pirkko Työläjärvi. 
Korkeasta iästään huolimatta Porin Prikaati jatkaa vireänä 
lt·htäväänsä jalkaväen joukkojen kouluttajana uusien haas
tdden innoittamana. 

Porin Prikaatia vuoden 1993 alusta komentanut eversti 
Kauko Taskila siirtyi 1.1.1997 Lapin Sotilasläänin komenta
jaksi. Samalla ·päivämäärällä hänet ylennettiin prikaatiken
raaliksi. Uusi porilaiskomentaja on eversti Olli-Matti Multa
mäki,joka siirtyi Säkylään MaanpuolustuskorkeakoulunJoh
tamisen ja Hallinnon laitoksen johtajan tehtävistä. 

• Elokuussa -96 
Huovinrinteellä 
va lmiusjoukon 
koulutukseen 
tutustunut Martti 
Ahtisaari on toinen 
Suomen Tasavallan 
Presidenteistä, joka 
on vieraillut Säky
län varuskunnassa 
sen yli 30- vuotisen 
historian aikana . 
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• Panssariprikaatin 
komentaja eversti 
Esko Janatuinen, 
Ruotsin maavoima
päällikkö ja 
panssarijääkäreitä 
Parolannummella 
10.05.1996. 
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PsPr 
PANSSARI PRIKAATI 

Panssariprikaati, joka joukko-osastona täytti 
vuonna 1995 vasta kvmmenen vuotta, on 
ko~enut muutoksia se'kä komentajistossaan 
etta koulutuskokoonpanoissa ja myös tehtä
vissään vuosina 1995-1996. 

• Pyrkimys tehokkaaseen sodan ajan joukkotuotantoon on 
vaikuttanut ja vaikuttaa myös tulevina vuosina toiminn 
suunnitteluun ja prikaatin organisaatioon. Muutosten ta 
voitteena on jo rauhan aikana luoda sellaiset organisaatio 
kenteet, jotka ovat mahdollisimman lähellä sodan ajan jouk 
kojen kokoonpanoa. 

Jalkaväen tutkimus- ja kehittämistehtävät ovat vuodesta 
1995 alkaen olleet merkittävä osa toimintaamme. Se on 
tuonut uusia vaativia lisätehtäviä, jotka ensisijaisesti ovat 
vaikuttaneet Panssarikoulun toimintaan ja asemaan mutta 
myös koko Panssariprikaatin toimintaan. Kansainvälisen 
valmiusjoukon tiedusteluyksikön koulutuksen vaikutukset 

,1 ,ariprikaatiin näkyvät vasta sen erikoiskoulutuksen 
u ssa keväällä 1997. 

t>mei:atajis_ton vaihdot ja 
1rgan1saatiomuutokset 

u ,11ariprikaatin komentajana vuodesta 1993 ollut eversti 
, 111 Kokkonen luovutti komentajan tehtävät eversti Esko 
l 111 lluiselle 1.4.1996. Samalla vaihtuivat myös neljän muun 

1111cntajan tehtävät.Jo ennen tätäJääkäritykistörykmentin 
1111cntaja evl]armo Peltola luovutti ja evl Markku Koli otti 
1,taan rykmentin komentajuuden 1.4.1995. Panssarivau-

11111,ataljoonan komentaja vaihtui 1. 7.1995,kun evlAri Puhe
l, 1lncn luovutti ja evl Kari Rekola otti vastaan pataljoonan 
1 ,mcntajan tehtävät. 

Panssariprikaatin komentajan vaihdon yhteydessä 
1 1 1996 uudeksi esikuntapäälliköksi siirtyi evlJormaJokisa-
111 t>anssarikoulun johtajan paikalta. Panssarikoulun johta
f 1! si siirtyi evlTimo Suutarinen HämeenJääkäripataljoonan 
1 omentajan paikalta. Hämeen Jääkäripataljoonan komenta
f 111 tehtävät otti vastaan evl Vesa Tynkkynen, joka siirtyi 
1 1nssariprikaatiin Maanpuolustuskorkeakoulusta. Evl Vesa 
1 nkkynen väitteli filosofian tohtoriksi 13.6.1996. Panssari
p1ikaatin huoltopäällikkö majTimo Henttonen siirtyi Kulje
tusvarikon päälliköksi 1.4.1996 ja maj Lauri Toivanen otti 
astaan huoltopäällikön tehtävät.Panssarivaunupataljoonan 

komentaja evl Kari Rekola siirtyi reserviin 1.11 .1996. 
Epäsuoran tulen tuliasemayksiköiden ja tulenjohdon koulu-
1 uksen keskittämisen viime vaihe toteutettiin 1.1.1995, kun 
Kranaatinheitinkomppania siirtyiJääkäritykistörykmenttiin 

• Panssarijääkärit 
nousemassa 
ryn n ä kköpa n ssa ri
va u n u u n sa (BMP-1) 
sotilasasiam iesten 
vierailun 1996 
kalustoesittelyssä. 
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Hämeen Jääkäripataljoonasta. Samalla voidaan katsoa myö1 
kranaatinheitinyksikön tuliasemaosien siirtyneen teloillc
kun Kranaatinheitinkomppanian kuljetuskalustoksi tulivat 
MT-LB -kuljetuspanssarivaunut. 

Panssarikoulun asema määriteltiin uudelleen vuoden 199~ 
aikana ja siitä tuli toimialakoulu. Panssarikoulussa alkoi 
vuoden 1995 keväällä uusi laajennettu panssarijoukkoj 
reservin upseerien koulutus.Tutkimus- ja kehittämisosaston 
perushenkilöstön määräämisen jälkeen alkoi erittäin nope
asti laajentunut jalkaväen tutkimus- ja kehittämistoiminta, 
Vuoden 1996 lopulla tutkimuksen ja kehittämisen alalla 
toimii vakinaisesti yhdeksän (9) henkilöä. Sen lisäksi Paossa• 
riprikaatin muuta henkilöstöä osallistuu näihin tehtäviin 5-
10 henkilöä. 

Vuonna 1996 merkittävin uusorganisointi tapahtui Pans
sarivaunupataljoonan ja Hämeen Jääkäripataljoonan koko
onpanoissa ja samalla myös koulutustehtävissä.Näiden jouk
koyksiköiden kokoonpanoja tarkistettiin siten, että kum· 
mallakin on nyt sekä panssarijääkäri- että panssarivaunu~ 
komppaniat kokoonpanoissaan. Kummassakin pataljoona5' 
sa on siis jo rauhan aikana sodan ajan panssaripataljoonaq 
runko. Ratkaisu edistää joukkotuotantoa ja yksiköiden väli
sen yhteistoiminnan kouluttamista. 

Panssariprikaatin kokoonpanosta poistuu vuoden 1997 
alusta Sotilaspoliisikoulu,joka tähän saakka on ollut Parolan 
Pataljoonan perusyksikkö. 

Panssariprikaatin koulutus 

Panssarivaunupataljoona ja Hämeen Jääkäripataljoona vas
taavat yhdessä sodan ajan panssariprikaatien iskuvoiman, 
panssaripataljoonien asevelvollisten koulutuksesta. Kum
massakin pataljoonassa koulutetaan vuorotellen sodan ajan 
panssaripataljoonien panssarivaunu- ja panssarijääkäriyksi
köiden henkilöstöä. Panssarivaunupataljoonassa koulute
taan sen lisäksi panssaripioneeri- ja panssari-ilmatorjuntayk
siköiden henkilöstöä. Hämeen Jääkäripataljoonassa koulu
tetaan myös panssaritiedustelu- ja panssarintorjuntaohjus
yksiköiden henkilöstö sekä kansainvälisen valmiusjoukon 
tiedusteluosien henkilöstöä. 

Jääkäritykistörykmentissä koulutetaan sodan ajan pans
saripataljoonien kranaatinheitinkomppanioiden, sodan ajan 
panssariprikaatin panssaritulenjohto-organisaatioiden ja 
panssaritykistön sekä viesti- ja mittaushenkilöstöä. 

Panssarikoulu on toimialakoulu, joka kouluttaa panssari
joukkojen rauhan_ ajan kouluttajat ja sodan ajan johtajat . 

Panssarikoulun tutkimus- ja kehittämisosasto tekee uraauur
lavaa työtä koko jalkaväen kehittämisessä. 

Parolan Pataljoonassa koulutetaan sodan ajan panssari pri
kaatien tarvitsemia viestimiehiä, sotilaskuljettajia sekä eri 
huoltoalojen henkilöstöä. Parolan PataljoonanJääkärikomp
paniassa koulutetaan sotilaspoliiseja myös Kaartin Jääkäri
r ykmentille. Panssariviestikomppanialla on merkittävä vas
tuu yhtymän uuden (YVI-11) alueellisen viestijärjestelmän 
kehittämisestä ja kokeilusta. 

Panssarisoittokunta on Panssariprikaatille erinomainen 
mahdollisuus tehdä lähialueella maanpuolustustyötä ja soitto
kunnalla on huomattava merkitys myös lähialueen musiikki
dämälle. Panssarisoittokunnan soittovastuualue kattaa suu
ren osan Läntisen Maanpuolustusalueen soittotehtävistä. 

Panssariprikaatin ylläpitävä huolto on keskitetty huolto
keskukseksi. Sen muodostavat tällä hetkellä muonituskes
kus, varuskuntasairaala, keskusvarasto ja varusvarasto sekä 
Parolan Korjaamo, jolle rakennetaan uusia toimitiloja. Huol
lon keskittämistoimenpiteet ja johtamisen kehittäminen jat
kuvat. 

Panssariprikaati toimii edelleen kolmessa paikassa; Paro
lannummella, Poltinaholla ja Linnan kasarmilla. Lähiaikana 
ei ole näkyvissä ratkaisua Hämeenlinnan kaupungissa ole-
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van kahden yksikön siirtämiseksi Parolannummelle. 
Panssariprikaatin sodan ajan joukkotuotannon päätehtä

vä on kahden sodan ajan panssariprikaatin tuottaminen. 
Sen lisäksi on joukkotuotannossa muitakin panssarijoukko
ja, aselajiyksiköitä ja sotilaspoliisiyksiköitä. Sodan ajan jouk
kotuotannon toteuttavat Panssariprikaatin viisi (5) joukko
yksikköä. 

Joukkoyksiköillä on käytössään yli 150 erilaista panssari
vaunua ja koko Panssariprikaatilla yhteensä lähes 600 maas
to- ja maantieajoneuvoa. Kaikissa joukkoyksiköissä panssa
rikalusto on telakalustoa. Panssariprikaatin henkilöstövah
vuus on 592 henkilöä. Henkilöstöstä neljännes palvelee 
erilaisissa ylläpitoja huoltotehtävissä. 

Panssariprikaatin varusmiehet tulevat palvelukseen pää
sääntöisesti Hämeen, Uudenmaan ja Helsingin sotilaslää
neistä. Saapumiserän vahvuus on noin 1250 miestä. Panssa
riprikaatissa ei palvele yhtään naista vapaaehtoisessa asepal
veluksessa. 

Panssariprikaatin varusmiehistä palvelee yli puolet 330 
vuorokautta,ja toinen puolikas suurinpiirtein puoliksi 285 
vuorokautta tai 240 vuorokautta. Prosenttiluvut vaihtelevat 
muutaman yksikön. 

Panssariprikaatin varusmiesten johtajakoulutus alkaa yk
siköiden rivialiupseerikursseilla, joissa taipumusten, taito
jen ja osaamisen perusteella valikoituvat varusmiehet eri 
tehtäviin. Pääosa sodan ajan panssarijoukkojen tulevista 
reservin upseereista valitaan upseerikoulutukseen vasta ali
upseerikurssin I jakson jälkeen. Sen jälkeen 44-49 tulevaa 
reservin upseeria aloittaa 11 viikon pituisen kurssin Panssa
rikoulussa kahdeksalla (8) eri linjalla. Huolto-, sotilaspoliisi
yksiköiden ja panssarihaupitsipatterien sekä kranaatinhei
tinkomppanioiden tuliasemaosien upseereiksi koulutetta
vat valitaan heti peruskoulutuskauden jälkeen ja koulute
taan ileserviupseerikoulussa Haminassa. Panssariprikaatin 
noin 1000 hehtaarin lähiharjoitusalueilla voidaan toteuttaa 
taistelukoulutus joukkue-komppania tai patterikokonaisuuk
sina. Sen lisäksi Panssariprikaati harjoittelee Hämeenlin
nan-Hattulan siviilimailla kaksi kertaa vuodessa noin kah
den panssaripataljoonan suuruisilla joukoilla. 

Hätilän harjoitus- ja taisteluampuma-alueella Panssaripri
kaatin joukot ampuvat joukkuekokoonpanoissa kiväärikalii
perisilla aseilla, erilaisilla sinkoaseilla, panssarivaun~kone
kivääreillä, konetykeillä ja taistelupanssarivaunujen sisäpii
puilla. Hätilässä luodaan ja harjoitellaan panssarivaunumie
histöjen perusampumataito vaunuaseilla. Hätilässä ammu
taan myös sekä kevyellä että raskaalla heittimistöllä. Hätilän 

alueella tapahtuvaa erityisesti panssarivaunumiehistöjen 
koulutusta ei voida korvata missään muualla vastaavilla kus
tannuksilla. 

Panssarijoukkojen taistelutekniikka ja -taktiikka voidaan 
kouluttaa komppania-ja panssaripataljoonatasossa vain Poh
jankankaan ampuma-alueella Niinisalossa. Siellä jos missään 
hioutuu eri yksiköiden ja asejärjestelmien yhteistoiminnan 
ja taistelun tukemisen taidot panssaripataljoonana niin va
rusmiehille, reserviläisille kuin kantahenkilökunnallekin. 
Pohjankankaan alue on ainoa Puolustusvoimien käytössä 
oleva alue, jossa panssarijoukot voivat harjoitella simulaatto
reilla ja ampua taisteluammuntoja panssaripataljoonan tais
telutekniikan ja - taktiikan edellyttämällä tavalla. 

Rovajärven taisteluampuma-alue mahdollistaa vain taiste
lupanssarivaunujen täyskaliiperiammuntojen ja ohjusam
muntojen ampumateknillisen toteutuksen joukkuetasolla. 
Lohtajalla ampuvat panssari-ilmatorjuntamiehet omat täys
kaliiperiammuntansa muiden ilmatorjuntajoukkojen kans
sa. 

Merkjttävjm,nät tapahtumat ja 
kilpa1luto1mmta 

Vuosi 1995 oli Panssariprikaatille hyvä vuosi siksi, että 
toimintamäärärahat olivat riittävät suunnitellun koulutuk
sen ja toiminnan toteuttamiseksi. Perinteisesti tärkeät kou
lutustapahtumat, kaksi yhteistoimintaharjoitusta ja Niinisa
lon kaksi taistelu- ja ampumaleiriä sekä Hautainmaan ampu
maleirit olivat vuoden kohokohtia. Perinteisesti kaksi valta
kunnallista maanpuolustuskurssia tutustui Panssariprikaa
tiin talvella ja alkukeväästä 1995. Ministeritason vierailuja oli 
kolme (3) ja ulkolaisia korkean tason sotilasjohdon vierailuja 
samoin kolme (3) 1995.Vuoden aikana alkoi näkyä lisäänty
vä kansainvälinen yhteistoiminta. Ruotsalaisupseeriryhmä 
oli Panssariprikaatissa tutustumassa BMP-1 -kaluston koulu
tukseen toukokuussa 1995 Panssarikoulun isännöimänä. 
Yksi Panssariprikaatin upseeri osallistui Ruotsissa Wienin 
asiakirjan mukaiseen vierailuun joukko-osastossa. Panssari
koulun johtaja ja tutkimus- sekä kehittämisosaston johtaja 
olivat ensimmäistä kertaa mukana eri Pohjoismaiden jalka
väki- ja panssarikoulujen johtajien neuvottelupäivillä Tans
kassa 6.-8.11.1995. 

Vuoden 1996 tärkein koulutuksellinen tapahtuma oli 
valtakunnallinen pääsotaharjoitus, "Kymi-96" 15. -24. 2 .1996. 
Panssariprikaatin, Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmen
tin ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentin kantahenkilökun-
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nasta, reserviläisistä ja varusmiehistä muodostettua panssa 
riprikaatia (-) komensi evl Jorma Jokisalo. Vuoden 1996 
koulutuksen päätapahtumia olivat lisäksi perinteiset yhteis 
toimintaharjoitukset ja taistelu-ja ampumaleirit Niinisalossa 
ja Hautainmaassa. Syksyn yhteistoimintaharjoituksen merki 
tys korostui, koska sen aikana Panssariprikaatissa oli ensim 
mäisenä maavoimissa Wienin asiakirjan mukainen vierailu, 
Yhdeksästätoista eri maasta yli 30 ETYJ-valtioiden sotilas. 
edustajaa tutustui Panssariprikaatiin 23.-25.9.1996. 

Kaksi valtakunnallista maanpuolustuskurssia teki perin 
teiset vierailut Panssariprikaatiin alkuvuodesta. Saksan ja 
Ruotsin korkeata sotilasj~htoa ja upseereitaJapanista,Itä~ 
lasta sekä Sveitsistä vieraili Panssariprikaatissa vuonna 1996. 
Tsekin Tasavallan, Puolan ja Unkarin puolustusministeri1 
tutustuivat Panssariprikaatiin syksyllä 1996. Pohjoismaisted 
jalkaväki- ja panssarikoulujen (vast) johtajat pitivät vuosita• 
paamisensa Panssariprikaatissa Panssarikoulun johtajan evl 
Timo Suutarisen isännöimänä. Panssariprikaatin upseereit 
osallistui tutkimus- ja kehittämisasioissa useaan ulkomailla 
pidettyyn seminaariin. Lähes koko vuoden ajan on Panssari• 
prikaatissa ollut paikalla tai osallistunut Panssariprikaati.O, 
ampumaleireille jokin ulkomaalaisasiantuntijaryhmä tutki
mus- ja kehittämisasioissa. Vuoden 1996 kesän saapumi• 
serästä alkaneen kansainvälisen valmiusjoukon koulutuk· 

sen myötä Panssari prikaatin upseereita on tehnyt yhteistyö
tä muiden Pohjoismaiden kanssa. 

Kilpailutoiminnan kannalta vuodet 1995 ja 1996 ovat 
tarjonneet myönteisiä yllätyksiä. Vuonna 1996 Panssaripri
kaati voitti Jääkäriritarimaljan ja vuonna 1996 Parolan Kil
ven.Vuonna 1996 Panssari prikaati oli toisena sekä Ritarimal
ja että Jääkäriritarimalja kilpailuissa. 

Prikaatin kantahenkilökunta ja varusmiehet ovat menes
tyneet hyvin sekä henkilökohtaisissa- että joukkuelajeissa 
myös Euroopan mestaruus ja Pohjoismaiden mestaruus ta
soilla. Parhaana yksilösuorituksena on Euroopan mestaruus 
ampumasuunnistuksessa 

Vuodet 1995-1996 ovat olleet Panssariprikaatille hyviä 
vuosia. Olemme saaneet olla kehityksessä ja kehittämisessä 
mukana. Panssariprikaatille on tarjoutunut uusia haasteelli
sia tehtäviä ja tapahtumia, joista on selviydytty hyvin. Pans
sariprikaatin monipuoliset, nykyaikaiset ja vaativat niin kou
lutus- kuin ase- ja erikoisjärjestelmät sekä erityisesti varus
miesten taito käyttää eri järjestelmiä tai niiden osia on 
erityisesti ulkomaalaisten sanomana todettu hyväksi. 

Panssariprikaati kiinnostaa varusmiestemme omaisia, 
ympäröivää yhteiskuntaa ja ulkomaalaisia.Joukko-osastom
me on työ-ja palveluspaikkana haaste palkatulle henkilöstöl
le, varusmiehillemme ja reserviläisillemme. 
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KarPr 
KARJALAN PRIKAATI 

Karjalan Prikaatille ajanjakso 1995-1996 on 
ollut sisäisen kehityksen aikaa. Karjalan 
Prikaatin organisaatiomu1,1tos on to~ettu 
onnistuneeksi. Voimme lähialueella harjoitella 
jääkäriprikaatin aselajien yhteistoimintaa 
omin joukoin. Saapumiseråt ovat olleet 
vahvuudeltaan 1300-1400 miestä, ioista 
jalkaväen osuus on ollut 750, tykiston osuus 
450 ja pioneerien osuus 250 miestä. Erin
omaisissa olosuhteissa tapahtuva koulutus on 
luonut taisteluky~isiä ja puolustustahtoisia 
nykyaikaisin asein toimivia joukkoja. 

• Prikaatin komentajana on eversti Jaakko Koskela, joka 
30.9.1995 otti tehtävät vastaan eversti Pekka Uutaniemeltä. 

Prikaatin iskevän osan koulutuksesta vastaa Kymen Jää· 
käripataljoona. Pataljoonassa koulutetaan jääkärit, sissit, tie· 
dustelijat, panssarintorjunta- ja panssarintorjuntaohjusmi 
het. Pataljoonan komentajana on everstiluutnantti Vesa Ter• 
VO. 

Kouvolan Pataljoona vastaa kertausharjoitus-, sotilaspolil• 
si- ja kuljettakoulutuksesta sekä muusta huollon koulutuk
sesta. Pataljoonan komentajana on majuri Pekka Holopai· 
nen, joka 29.11.1996 otti tehtävät vastaan everstiluutnantti 
Olavi Hyötyläiseltä. 

Karjalan Tykistörykmentti vastaa tulenjohtokoulutukses,i 
ta, kenttätykistön tuliasema- ja viestikoulutuksesta sekä jal· 
kaväen kranaatinheitinkoulutuksesta. Rykmentin komenta· 
jana on everstiluutnantti Anssi Vesikallio. 

Kymen Pioneeripataljoona kouluttaa jääkäri prikaatin pio
neeri joukkoja sekä muita pioneeriaselajin joukkoja. Patal
joonan komentajana on majuri Heikki Bäckström, joka 
2.9. 1996 otti tehtävät vastaan everstiluutnantti]uhani Kää
riäiseltä. 

Prikaatin huollosta vastaa huoltokeskus, johon kuuluvat 
varuskuntasairaala, muonituskeskus, varasto-osasto, korjaa
mo, panssariajoneuvohuoltola ja moottoriajoneuvohuolto
la. 

Karjalan Prikaati vaalii JR S:n, JP 3:n, KTR 2:n ja PionP 
14:n perinteitä. 

Karjalan Prikaatin joukot ovat osallistuneet suunnitelmi
en mukaisesti Itäisen Maanpuolustusalueen taistelu- ja am
pumaharjoituksiin sekä valtakunnallisille kenttätykistön kesä
ja talvileireille, panssarintorjuntaohjusleireille ja pioneeri
leireille. Karjalan Prikaatin mittavin ponnistus oli osallistu
minen Kymen Sotilasläänin alueella järjestettyyn "KYMI-%" 
sotaharjoitukseen. 

Uutena kalustona Karjalan Prikaati on saanut käyttöönsä 
RAISU-raivausajoneuvon. Rutiiniksi ovat muodostuneet jää
käriprikaatin tulenkäytön harjoitukset raketinheitinpatteril
la vahvennettuna. · 

Prikaatin toimintaan ovat tutustuneet monet huomatta
vat vieraat. Venäjän Maavoimien komentaja kenraalieversti 
Semjonov vieraili Karjalan Prikaatissa toukokuussa 1995. 
Viron tasavallan presidentti vierailivat Karjalan Prikaatissa 
heinäkuussa 1995. Pääministeri Lipponen vieraili Karjalan 
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Prikaatissa syyskuussa 19% pelaten Karjalan Prikaatin 1 
joukkueessa vesipalloa vastustajanaan Karjalan Prikaatin 11 
joukkue. Vakiintuneeseen tapaan marraskuussa on maan 
puolustuskursseille esitetty jääkäriprikaatin asejärjestelm 
taisteluammunnoissa. 

Karjalan Prikaatin alokkaat ovat kesäisin vannoneet soti 
lasvalansa maakunnassa. Suurin tapahtuma liittyi Kuusan 
kosken kaupungin 75-vuotisjuhliin, valalla oli noin 10 000 
seuraajaa. 

Edellisvuosina aloitettuja rakennushankkeita on saatettu 
päätökseen mm. peruskorjaamalla muonituskeskus ja yksi 
ampumarata. Kasarmien peruskorjaukset alkoivat kahden 
kasarmin osalta.Työt jatkuvat. 

Joukko-osasto on palkinnut ansioitunutta henkilökuntaa 
kouluttajapalkinnolla ja stipendillä seuraavasti: 

- vuoden 1995 kouluttaja yliluutnantti Markku Mansikka 
- vuoden 1996 Kaartilainen varastomestari Mirja Kiviö 
Karjalan Prikaatin henkilökunnan ja varusmiesten me

nestys urheilun saralla on jatkunut hyvänä. Saavutuksista 
tärkeimpinä mainittakoon: 

-Ammunnan sotilas- SM yleismestaruus 1995 
- Suomen Marsalkka Mannerheimin muistokilpailun pal-

kinto 1995 

-Ammunnan sotilas- SM varusmiesten RK 6+6+6 ls kierto-
palkinto ja joukkuekiertopalkinto 1995 

- Sotilas- SM ampumasuunnistuksen joukkuevoitto 1995 
-Jääkäriritarimaljakilpailun voitto vuonna 1996 
- Puolustusvoimien partiosuunnistusmestaruus 1996 
- Suunnistuksen sotilas- SM yleismestaruus 1996 
- Tasavallan Presidentti Mauno Koivisto kiertopalkinto 

1996 
- Tasavallan Presidentti Urho Kekkosen kiertopalkinto 

1996 
Kaiken kaikkiaan Karjalan Prikaatin tulevaisuus näyttää 

valoisalta. Kehittyvässä ja kehitettävässä Karjalan Prikaatissa 
on hyvä työskennellä . 

• PV:n kesäpartion 
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NylBr 
NYLANDS BRIGAD 

Brigadens specialuppgift, att utbilda 
krigsmän för kust- ocl, skärgårdsför· 
hånanden, har givit utbildningen en egen 
krävande och intressant prägel. Vi ger 
synnerligen mångsidig vattendragsutbildning, 
där också siöfartens andel är be'>'dande. 
Brigadens s1ötransportkapacitet ~ar ökat 
betydligt uncJer de senaste åren. 

• Nylands Brigad erhöll ett mycket gott vitsord för åren 
1995-1996.Våra trupper klarade sig berömligt i de tävlingar 
som mäter utbildningsnivån och hösten 1996 fick rönte vi 
uppskattning i form av ansvaret för arrangemanget av ett 
betydande statsbesök. Sveriges kung, Carl XVI Gustaf, 
besökte Dragsvik den 29 augusti. Efter mottagningsceremo
nierna och kransnedläggning fick kungen testa prestations
förmågan hos trupptransportfordonet PASI och bandfordo
net NASU. Kungen var mycket intresserad av den svenska 
frivilligbataljonen, brigadens högklassiga beväringskör samt 
receptet på den välsmakande svagdrickan. Det späckade 
besöksprogrammet avslutades i brigadens traditionshus. 

Brigaden har tre huvuduppgifter.Att utbilda soldater för 
kust- och skärgårdsförhållanden, upprätthålla en viss grund
läggande beredskap samt förbereda de åtgärder en mobilise
ring kräver. På vårt produktionsansvar ligger främst trupper, 
som har planerats att användas vid kusten och i vår skärgård. 
elands försvar blev en offentlig fråga under övningen 11JRA. 

I Nylands Brigad skedde ett kommendörsbyte 1.4.1995. 
överste Bjarne Ahlvist övertog ledningen av brigaden av 
överste Karl-Gustav Muromaa. Efter organisationsförändrin
garna består brigaden av fyra huvudsakliga delar:Vasa Ku:;tjä
garbataljon, Raseborgs Artilleriregemente och Underoffi
cersskolan utbildar årligen 1 500 beväringar. Underhåll
scentralen blev en egen enhet och ansvarsområdet utvidga
des att omfatta Hangö Kustsektion. Under de senaste två 

arcn har repetitionsövningsdygnens antal uppgått till 13 200 
Jygn. Under båda åren utbildades bl.a. en hel bataljon. 
Nylands Brigad gav både år 1995 och 1996 PASI-utbildning 
1111 ca 20 svenska och norska FN-soldater, som var på väg till 
Bosnien. 

Vasa Kustjägarbataljon leds fr.o .m. 1.11.1994 av överste
liijtnant Karl Gustav Storgårds. Också idag består bataljonen 
av fyra grundenheter: 1.Kustjägarkompaniet (1.KustJK), 

1 Kustjägarkompaniet (2 .KustJK), Pansarvärnskompaniet 
(PsvK) och Transportkompaniet (TpK). Transportkompa
niet tillhörde tidigare dåvarande Raseborgs Sektion. Det tili 
infanteriet hörande Granatkastarkompaniet (GrkK), som 
tidigare tillhörde bataljonen, flyttade i och med organisa
lionsförändringen 1.1 .1995 tili R.aseborgs Artilleriregemen
te. 

I såväl 1.KustJK som 2.KustJK utbildar man kustjägare 
och kustinfanterister. Kustjägarna utbildas av den kontin
gent rekryter som rycker in årligen i januari. Dessutom 
utbildas i 1.KustJK spaningsmän och i 2.KustJK militärpoli
ser. Bataljonens kvinnliga beväringar utbildas i 2.KustJK. 
PsvK utbildar såväl pansarvärnsmän som pionjärer. I TpK 
utbildas brigadens chaufförer och båtförare. Vasa Kustjä
garbataljon har under åren 1995-1996 deltagit i ett stort 

• Det kungliga 
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antal övningar. Kustjägar- och kustinfanterikompanie 
har med framgång deltagit iVästra Försvarsområdets utbild 
ningsgrensläger två gånger per år. Pansarvärnsmännen har 
visat sina kunskaper under lägren i Sotinpuro och Niinisalo 
och Pionjärerna under pionjärvapenslagets motsvarandc 
läger. Transportkompaniets beväringar har deltagit i nästan 
alla brigadens läger både till lands och till sjöss. 

Vasa Kustjägarbataljon har jämfört med andra truppför,. 
band en klar fördel av att utbilda sina beväringar i krävandc 
kust- och skärgårdsförhållanden. Utbildningen är fartfylld 
och motiverande och de kunskaper som erhålls i skärgården 
kan tillämpas även i andra - oftast lättare - terrängförhållan• 
den. 

Vasa Kustjägarbataljon värnar om sina ärorika såväl jägart
raditioner som kustjägartraditioner. Jägardagen har firats 
årligen den 25.2 och i samband med firandet av den har man 
givit information om jägarnas betydelse för dagens Finland. 
Teikaridagen firas årligen den 5.7. Sommaren 1996 avtäck
tes en minnessten över striderna på ön Teikari i Dragsvik. 
Som en kuriositet må nämnas paraden 4.6.1996, då Nylands 
Brigad utförde defiladen påAura å med 5 landstigningsbåtar 
av typ Meriuisko, 2 av typ Pioneeriuisko och 6 stormbåtar. 

Raseborgs Artilleriregemente leds sedan 1.11.1996 av 
major AnttiJuntunen. I fyra grundenheter utbildar regemen
tet granatkastar- och pjäsmän för de trupper som Nylands 
Brigad har uppställningsansvaret för. Eldledningsbatteriet 
utbildar alla eldledare för de trupper som skall produceras. 
Signalbatteriet ger utbildning till alla signaltropper och -
plutoner. Granatkastarkompaniet ansvarar för utbildningen 
av kommandodelar för såväl lätta som tunga kastarplutoner 
samt för granatkastarkompanierna. Eldställningsbatteriet 
utbildar alla eldställningsmän, inklusive, mätmän, väder
leksmän, kanoniärer och planpersonal. even i Raseborgs 
Artilleriregementes utbildning ligger tyngdpunkten på funk
tionen vid kusten och i skärgården. 

Underofficersskolan, som delas i kustjägar- och stödlin
jen, har under åren 1995-1996 utbildat 457 elever. Major 
Öjvind Björkman överlät 1.6.1996 uppgifterna till major Caj 
Holmberg. 

udPr 
UUDENMAAN PRIKAATI 

Prikaatin erikoistehtävä, kouluttaa taisteliioita 
rannikko- ia saaristo-olosuhteisiin, on luonut 
koulutukseen oman vaativan ia mielenkiintoi
sen leimansa. Annamme erittain moniP.uolista 
vesistökoulutusta, iossa myös merenkulun 
osuus on merkittävä. Prikaatin merikulietus
kapasiteetti onkin viime vuosina kasvanut 
huomattavaksi. 

• Uudenmaan Prikaati sai vuosilta 1995-96 erittäin hyvän 
arvosanan. Joukkomme menestyivät koulutustasoa mittaa
vissa mittelöissä kiitettävästi ja syksyllä 1996 saimme arvon
antoa erittäin merkittävän valtiovierailun järjestämisvastuus
sa. 

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa vieraili Dragsvikissa 
29. elokuuta.Vastaanottoseremonioiden ja seppeleenlaskun 
jälkeen pääsi kuningas testaamaan PASI:n sekä NASU:n suo
rituskykyjä. Kuningas oli erittäin kiinnostunut vapaaehtoi
sesta ruotsalaispataljoonasta, prikaatin tasokkaasta varus
mieskuorosta sekä hyvänmakuisen kotikaljan reseptistä.Tii
vis vierailuohjelma päättyi perinnetalolle. 

Prikaatilla on kolme päätehtävää. Kouluttaa sotilaita ran
nikko- ja saaristo-olosuhteissa, ylläpitää määrättyä perusval
miutta sekä valmistella liikekannallepanon edellyttämät toi
menpiteet. Tuotantovastuulla on enimmäkseen joukkoja, 
joita on suunniteltu käytettävän rannikolla ja saaristossam
me.Ahvenanmaan puolustamisesta tuli julkinen asia TURA
harjoituksen aikana. 

Uudenmaan Prikaatin komentajan vaihdos tapahtui 
1.4.1995. Eversti Bjarne Atdqyist otti prikaatin johtoonsa 
eversti Karl-Gustav Muromaalta. 

Organisaatiomuutosten jälkeen koostuu prikaati neljästä 
pääosasta: Vaasan Rannikkojääkäripataljoona, Raaseporin 
Tykistörykmentti jaAliupseerikoulu kouluttavat vuosittain 
1500 varusmiestä. Huoltokeskus irrotettiin omaksi yksikök-
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seen ja vastuualue laajeni HanRPsto:n suuntaan. Kertaushar
joitusvuorokausia on viimeisen kahden vuoden ajalle kerty
nyt 13 200 vuorokautta. Kumpanakin vuonna koulutettiin 
mm. yksi kokonainen pataljoona. 

Uudenmaan Prikaati antoi sekä vuonna 1995 että 1996 
PASI-koulutuksen n. 20 ruotsalaiselle ja norjalaiselle Bosni
aan lähteneelle YK-rauhanturvaajalle. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonaa on johtanut 1.11.1994 
alkaen everstiluutnantti Karl Gustav Storgårds. Pataljoona 
koostuu neljästä perusyksiköstä: 1.Rannikkojääkärikomp
pania (1.RannJK), 2.Rannikkojääkärikomppania (2.Rann
JK), Panssarintorjuntakomppania (PstK) ja Kuljetuskomp
pania (KuljK). Kuljetuskomppania kuului aikaisemmin sil
loiseen Raaseporin Patteristoon.Jalkaväkeen lukeutuva Kra
naatinheitinkomppania (KrhK), joka aikaisemmin kuului 
pataljoonaan, siirtyi 1.1.1995 organisaatiomuutoksen myö
tä Raaseporin Tykistörykmenttiin. 

Niin 1.RannJK:ssa kuin 2.RannJK:ssa koulutetaan sekä 
rannikkojääkäreitä että rannikkojalkaväkeä. Rannikkojääkä
rit koulutetaan joka vuosi tammikuussa palvelukseen astu
vasta ikäluokasta. Tämän lisäksi koulutetaan 1.RannJK:ssa 
tiedustelijoita ja 2.RannJK:ssa sotilaspoliiseja. Pataljoonan 
naisvarusmiehet koulutetaan 2.RannJK:ssa. PstK kouluttaa 

sekä panssarintorjuntamiehiä että pioneereja. Kuljetus
komppaniassa koulutetaan prikaatin autonkuljettajat ja ve
nemiehet . 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoona on vuosina 1995-1996 
osallistunut suureen määrään harjoituksia. Rannikkojääkäri
ja rannikkojalkaväkikomppaniat ovat menestyksellä os~lli.s
tuneet Läntisen maanpuolustusalueen koulutushaaraleired
le kaksi kertaa vuodessa.Panssarintorjuntamiehet ovat osoit
taneet taitonsa Sotinpuron ja Niinisalon leireillä ja pioneerit 
oman aselajinsa vastaavilla leireillä. Kuljetuskomppanian 
varusmiehet ovat osallistuneet lähes kaikille prikaatin leireil
le sekä maalla että merellä. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonalla on verrattuna mui
hin joukkoyksiköihin selvä etuisuus kouluttaa varusmiehi
ään vaativissa rannikko- ja saaristo-olosuhteissa. Koulutus on 
vauhdikasta ja motivoivaa ja saaristossa saavutettuja taitoja 
voidaan soveltaa muissa - useimmiten helpommissa - maas
to-olosuhteissa. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoona vaalii kunniakkaita jää
käri- ja rannikkojääkäriperinteitään.Jääkäripäivää on juhlit
tu vuosittain 25.2 ja juhlinnan yhteydessä on annettu tietoa 
jääkäreiden merkityksestä tämän päivän Suomelle. Teikari
päivää juhlitaan vuosittain 5.7. Kesällä 19~6 p~j~ste~tii~ 
Dragsvikissa Teikarin saaren taistelujen mmstokiv1. Erikoi
suutena mainittakoon 4.6.19% paraati, jolloin Uudenmaan 
Prikaati suoritti ohimarssin Aurajoessa 5 meriuiskolla, 2 
pioneeriuiskolla ja 6 syöksyveneellä. 

Raaseporin Tykistörykmentin komentajana on 1.11.1996 
alkaen toiminut majuriAnttiJuntunen. Rykmentti kouluttaa 
neljässä perusyksikössä Uudenmaan Prikaatin tuotantovas
tuulla oleviin joukkoihin tarvittavat kranaatinheitin- ja tykki
miehet. 

Tulenjohtopatteri kouluttaa tuotettaviin joukkoihin kaik
ki tulenjohtomiehet.Viestipatteri antaa koulutuksen kaikille 
viestijaoksille ja -joukkueille. Kranaatinheitinkomppani~ 
vastaa niin kevyiden kuin raskaiden heitinjoukkueiden seka 
kranaatinheitinkomppanioiden komento-osien koulutukses
ta. Tuliasemapatteri kouluttaa kaikki tuliasemamiehet sisäl
täen mm. mittausmiehet, säämiehet, tykkimiehet ja taso hen
kilöstön. Myös Raaseporin Tykistörykmentin koulutuksen 
painopiste on toiminnassa rannikolla ja saaristossa. 

Rannikkojääkäri- ja tukilinjaan jakautuvaAliupseerikoulu 
on vuosina 1995-1996 kouluttanut 457 oppilasta. Majuri 
Öjvind Björkman luovutti 1.6.996 tehtävät majuri Caj Holm
bergille. 

207 •• 



••208 

HämR .. 
HAMEEN RYKMENTTI -
HUOLLON KOULUTUKSEN KESKUS 

Hämeen Rykmentti on Hennalan kasarmi
alueella Lahdessa toimiva joukko-osasto. 
Rykmentin päätehtävänä on koulutuksen 
antaminen puolustusvoimien ja raiavartio
laitoksen henkilökunnalle, varusmiehille ja 
reserviläisille. Lisäksi Hämeen Rykmentillä on 
erittäin mittavat perustamistehtävät. Koulu
tusta annetaan joukkoyksiköissä, joita ovat 
Hämeen Ratsujåäkäripataljoona, Urheilu
koulu, Huoltokoulutuskeskus, Tekninen Koulu
tuskeskus ia Sotilasmusiikkikoulu. Rykmentin 
esikunta ja Huoltokeskus tukevat ioukko
yksikköjå niiden tehtävissä. 

• Hämeen Rykmentin komentaja vaihtui 28.6.1996. Eversti 
Hannu Luotola siirtyi pääesikunnan henkilöstöosastoon 
apulaishenkilöstöpäälliköksi. Komentajan tehtävät otti vas
taan eversti Heikki Päivärinta. Everstiluutnantti Kari Siljan
der luovutti ja everstiluutnantti Juha-Pekka Liikola vastaan
otti esikuntapäällikön tehtävät 1.1.1995. 

Hämeen Rykmentti on toiminut uranuurtajana naisten 
vapaaehtoisen asepalveluksen käynnistämisessä. Urheilu
kouluun astui palvelukseen 16.10.1995 kymmenen vapaa
ehtoiseen asepalvelukseen hyväksyttyä nuorta naista, jotka 
kaikki suorittivat palveluksensa loppuun. Näin ensimmäiset 
naiset siirtyivät reserviin upseereina ja aliupseereina 
9.9.1996.Vuoden 1996 aikana Urheilukouluun astui palve
lukseen seitsemän naista. 

Ensimmäiset naispuoliset kouluttajat, ylikersantit Monica 
Boström ja Minna Turunen aloittivat määräaikaisina koulut-

tajina työnsä Urheilukoulun Tiedustelukomppaniassa 
16.9.1996. 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona on kouluttanut neljä nais
ta sotilaspoliisikursseilla. Huoltokoulutuskeskuksen aliup
seerikoulussa on opiskellut talous- ja lääkintäaliupseerikurs
seilla 1996 20 naista. Reserviupseerikurssin lääkintähuolto
linjalta valmistunut Else Karin Blomgren ylennettiin ensim
mäisenä Suomessa koulutettuna naisena upseerikokelaaksi 
4.7. 1996. Varusmiessoittokunnan kokoonpanoon kuului 
1996 kaksi vapaaehtoista asepalvelusta suorittavaa naista. 
Kokemukset naisten sopivuudesta ja kouluttamisesta puo
lustusvoimien sodan ajan joukkoihin ovat olleet myönteisiä. 

Hämeen Rykmentin organisaatio on muuttunut katsausai
kana useaan kertaan. Puolustusvoimien Varusmiessoitto
kunta siirtyi Haminasta Lahteen _ 1.2.1996. Esikuntakoulu 
siirtyi Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskuksen 
alaisuuteen Tuusulaan 1.7.1996. Kesän 1996 kuluessa siirtyi 
Asekoulu Kokkolasta Lahteen. Näin saatiin Hennalaan vih
doin koottua keskeisimpien huoltolajien koulutus. Hämeen 
Rykmentti aloitti uudessa kokoonpanossa juhlallisin me
noin 1.9.1996,jolloin organisaatioon liitettiin uutena jouk
koyksikkönäTekninen Koulutuskeskus ja huollon tutkimus
ja kehittämisosasto. Samassa yhteydessä virallistettiin kokei
lukäytössä ollut Huoltokeskuksen kokoonpano. 

Varsinaista jalkaväkikoulutusta rykmentissä antavat Hä
meen Ratsujääkäripataljoona ja Urheilukoulu. 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona on ainoa HämR:n joukko
yksiköistä,joka ottaa palvelukseen asevelvolliset tavanomai
sen kutsunta- ja palvelukseenmääräämismenettelyn kautta. 
Pataljoona keskittyy peruskoulutuskauden jälkeen sotilas-
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kuljettajien sekä sotilaspoliisien kouluttamiseen. Lisäksi 
pataljoona kouluttaa varuskunnan kirjurit, lähetit, keittäjät 
sekä lääkintämiehet. Hämeen Ratsujääkäripataljoona vaalii 
suomalaisen ratsuväen perinteitä. 

Urheilukoulussa palveleville huippu-urheilijoille anne 
taan 11 kuukauden koulutus. Kaikki koulutetaan vähintään 
tiedustelualan aliupseereiksi. Sotilaskoulutuksessa parhai 
ten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen koulun 
omalla kurssilla. Urheilukoulussa palvelee vuosittain noin 
150-170 huippu-urheilijaa 20-30 eri urheilulajista. Urheilu· 
kouluun hakeutuvan urheilijan on oltava kansallista nuorten 
tai yleisen sarjan huipputasoa ja lajin on oltava Olympia- tai 
MM- kisojen ohjelmassa. Palveluksen Urheilukoulussa on 
suorittanut jo liki 3000 urheilijaa 44:stä eri lajista. Tunne
tuimpia urheilukoululaisia ovat mm Kimmo Kinnunen, Mik
ko Kolehmainen,Jari Kurri,Teemu Selänne, Matti Nykänen 
ja Mika Häkkinen. 

Huoltokoulutuskeskus kouluttaa maa-, meri- ja ilmavoi· 
mien sekä rajavartiolaitoksen kantahenkilökuntaa varus
miehiä ja reserviläisiä yleishuollon johtajatehtäviin sekä 
lääkintä- ja taloushuollon erityistehtäviin. Huoltokoulutus
keskuksen aliupseerikoulu kouluttaa kaikki puolustusvoi• 
mien talous- ja lääkintäaliupseerit . Lääkintäkoulu antaa re
serviupseerikurssin lääkintälinjan koulutusta varusmiespal
velustaan suorittaville lääkäreille. Huoltokoulutuskeskuk
sen organisaatioon uutena joukkona on liitetty huollon 
tutkimus- ja kehittämisosasto. 

Tekninen Koulutuskeskus aloitti toimintansa Hämeen 
Rykmentissä 1.9.1996. Sen tehtävänä on kouluttaa puolus
tusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilökuntaa, varusmie
hiä ja reserviläisiä teknisen huollon sekä taisteluväline- ja 
kuljetushuollon tehtäviin. Tekniseen Koulutuskeskukseen 
kuuluu Asekoulu, Moottorikoulu ja Aliupseerikoulu. Tekni
sen Koulutuskeskuksen johtajana toimii everstiluutnantti 
Paavo Heiskanen, joka siirtyi tehtäväänsä Puolustusvoimien 
Koulutuksen KehittämiskeskuksestaAsekoulun siirtoon liit
tyen on Hennalaan jouduttu rakentamaan osin peruskorjaa
malla uutta koulutustilaa lähinnä palvelemaan taisteluväli
nehenkilöstön koulutusta. 3.12.1996 käyttöön otettiin uusi 
asetekniikan opetukseen tarkoitettu koulutushalli, jonka 
yhteyteen on rakennettu 25 metrin sisäampumarata tehos
tamaan rykmentin ampumavalmennusta. 

Sotilasmusiikkikoulun johtaja musiikkimajuri Harri Saksa 
siirtyi puolustusvoimien ylikapellimestariksi Pääesikuntaan 
1.2.1996. Häneltä otti tehtävät vastaan musiikkimajuri Rai
mo Maaranen . 

Sotilasmusiikkikoulussa loppui sotilassoittajakoulutus 
kesäkuussa-95.Tilalle saatiin Haminasta 1.2.1996 Puolustus
voimien Varusmiessoittokunta, joka kouluttaa varusmiehis
tä maanpuolustustahtoisia jääkäreitä, aliupseereita ja sotilas
soittajia. Varusmiessoittokunnasta harjoitetaan kuviomars
siin erikoistunut, edustava sotilassoittokunta, big band, eri
laisia jazz-, tanssi-, kamarimusiikki- ja viihdekokoonpanoja. 
Lisäksi koulussa koulutetaan henkilökuntaa puolustusvoi
mien soittokuntien tarpeisiin. Julkisia esiintymisiä varus
miessoittokunnalle tulee saapumiserää kohti lähes 300. 
Koulutusohjelmiin sisällytetään pr-arvoltaan huomattavia 
koti- ja ulkomaisia esiintymisiä, festivaaleja ja sotilasmusiik
kitapahtumia. 

Sotilasmusiikkikoulussa on oma aliupseerikurssi. Tämä 
mahdollistaa hakeutumisen Maanpuolustusopistoon ja edel
leen sotilassoittajiksi. 

Organisaatiouudistukseen liittyen huollon toiminnot kes
kitettiin vuoden 1996 alusta kokeiluluonteisesti uudentyyp
piseen huoltokeskukseen. Kokeilu onnistui niin hyvin, että 
huoltokeskus jatkoi toimintaansa uuden organisaation osa
na. Huoltokeskuksen päällikkönä toimii rykmentin huolto
päällikkö majuri Timo Hyvönen. 

Huoltokeskuksen syntyyn vaikutti mm se, että tulosjoh
tamiseen liittyen oli saatava aikaan selkeä toiminnallinen 
kaikki huoltolajit kattava kokonaisuus, jossa tuli olla näkyvis
sä eri tehtävätasot,johtamisrakenne ja vastuusektorit.Lisäk-
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si käytettävissä olevien opistoupseerien ja siviilihenkilö!'! 
tön vähentymisen myötä tuli aikaansaada töiden uusjakc, 
jossa entistä pienemmällä henkilöstöllä tehtäisiin vähintäär1 
samat työt kuin ennen organisaatiouudistusta. Uudessa or 
ganisaatiomallissa tehtävät priorisoitiin, toimintoja yhdlt 
teltiin ja rationalisoitiin.Työtekijöitä käytetään laaja-alaisem 
min eri työpisteillä tasaamaan kiirehuippuja. Näkyvin ero 
muiden joukkojen huoltokeskuksiin on se, että huoltotol 
misto irrotettuna esikunnasta kuuluu huoltopäällikön alat 
sena huoltokeskuksen kokoonpanoon. Uudessa organisaati 
ossa luodut tehtävätasot antavat tulevaisuudessa aiempaa 
paremmat mahdollisuudet siirtyä uuteen palkkausjärjeste 
mään. Lyhyen kokemuksen perusteella huolto keskus toimii 
varsin hyvin, eikä muutospaineita organisaation uudistuk 
seen ole näkyvissä. 

NOPTEL ST-2000 SPORT 
KUN TÄHTÄÄT HUIPULLE 

Jukka Salonen 
Maailmanmestari 

"Noptel teki minusta 
mestarin, sillä harjoittelu 
Noptelin laitteistolla auttoi 
ratkaisevasti lajin huipulle. 
Uskon, että auttaa 
jatkossakin." 

J\I'-+ 
noptel 

NOPTELOY 
Teknologiantie 2, 90570 Oulu 
Puhelin: (08) 5514351 
Telekopio: (08) 5564 101 
E-mail: info@noptel.otm.fi 
Web: http://www.otm.fi/nopteV 

NOPTEL · EHDOTTOMASTI PARAS AMMUNNAN HARJOITTELULAITE 
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RUK 
RESERVIUPSEERI KOULU 

Reserviupseerikoulun toimintaan ovat tuoneet 
vaihtelua kahden viime vuoden aikana juhlat 
ja, suuret harioitukset. Koulu on järjestänyt 
sotilaiden pohjoismaiset ampuma
suunnistuksen mestaruuskilpailut. Vapaaeh
toisena asepalvelustaan suorittaville naisille 
ryhdyttiin antamaan reserviupseerikoulutusta 
v 1996. Varusmieskoulutuksen uusitun 
aikajaksottelun mukaan oppilaat aloittavat 
koul1intumisensa reservin upseeriksi heti 
peruskoulutuskauden jälkeen. 

• Vuonna 1995 merkittävin tapahtuma oli 4.6.1995 valta
kunnallinen paraati Haminassa Reserviupseerikoulun täyt
täessä 75 vuotta.Juhla kokosi Haminaan arvovaltaisen kutsu
vierasjoukon sekä useita tuhansia reservin upseereita.Tasa
vallan Presidentti kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan. 

Juhlapäivä aloitettiin lipunnostolla ja kalustonäyttelyn 
avaamisella tykistökasarmin kentällä. Kaikille juhlavieraille 
tarjottiin kaikille perinteinen kenttälounas varuskunnan ruo
kalan ympäristössä. Lounaan jälkeen valtakunnallinen pa
raati suoritettiin ohimarssina Kadettikoulunkadulla. Ohi
marssiin osallistuivat kaikki sotien jälkeen koulutetut reser
viupseerikurssit numerojärjestyksessä kukin omana osas
tonaan. Sodat kokeneet kurssit seurasivat ohimarssia kun
niapaikalta. Tasavallan Presidentti otti ohimarssin vastaan. 

Ohimarssia seurasi päiväjuhla RUK:n päärakennuksen 
kentällä. Juhlapuhujana oli valtiovarainministeri Iiro Viina
nen. Juhlapäivän Haminassa päätti puolustusvoimain ko
mentajan Lippujuhlapäivän vastaanotto Reserviupseerikou
lun päärakennuksessa. 

Reserviupseerikursseja toimeenpantiin vuonna 1995 tois
taiseksi viimeisen kerran kolme kertaa vuodessa. Kurssien 
ajankohdat olivat 

- kurssi 205 2.1.-30.3.1995 
- kurssi 206 21.4.-13.7.1995 ja 
- kurssi 207 7.9.1995-4.1.1996. 
Kurssit 205 ja 206 toteutettiin hieman tavanomaista lyhy

empänä johtuen varusmieskoulutusjärjestelmän muutosten 
ylimenokaudesta. 

Kurssi 207 oli ensimmäinen uusitun varusmieskoulutus
järjestelmän mukainen kurssi kestoajaltaan 17 viikkoa. Re
serviupseerikurssin kouluttajat joutuivat nyt uuteen entistä 
vaativampaan tilanteeseen. Upseerioppilaiden aloittaessa 
opintonsa välittömästi peruskoulutuskauden jälkeen jouk
kueen ja jaoksen johtajiksi heiltä puuttui ryhmän johtamisen 
perusannos sekä huomattava määrä kalustokoulutusta. 

Täysimittaiseen joukkueenjohtajakoulutukseen päästään 
nyt aikaisempaa myöhemmin, koska kurssin alussa on ope
tettava perusteita noin seitsemän viikon ajan.Vaikka kurssi
aika onkin hieman aikaisempaa pidempi, mahdollisuuksia 
toimia käytännössä joukkueenjohtajana on aikaisempaa 
vähemmän. Tämä antaakin joukko-osastoille haasteen tarjo
ta 22 viikkoon pidentyneen kokelaskauden aikana runsaasti 
käytännön harjoitusta. 

• SissiK:n oppilaat 
valmistelevat 
käskynantoa 
maastolaatikolla. 
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Yksi vuoden 1996 päätapahtumista oli Itäisen Maapu<> 
lustusalueen esikunnan johtamana helmikuussa järjestetty 
puolustusvoimien pääsotaharjoitus KYMI-96, jossa Reser, 
viupseerikoululla oli mittavat kertausharjoitusvelvoitteet joh 
toportaiden ja joukkojen kouluttajana. Harjoitusvalmistelut 
aloitettiin jo kesällä 1995, jolloin pidettiin yhtymän esikun
nalle valmistava harjoitus. 

Pääsotaharjoituksen jälkeen aloitettiin välittömästi val
mistautuminen 10. päivä kesäkuuta 1996 alkaviin sotilaiden 
pohjoismaisiin ampumasuunnistusmestaruuskilpailuihint 
jotka oli uskottu Reserviupseerikoulun järjestettäväksi. Ha
minan ja Kotkan kaupunkien sekä Vehkalahden kunnan 
tuella järjestetyssä nelipäiväisessä kilpailutapahtumassa Suo
men joukkue osoitti kaikissa lajeissa ylivoimaisuutensa. Re
serviupseerikoulu pystyi tarjoamaan kilpailulle erinomaiset 
puitteet ja onnistui järjestelyissä hyvin. 

Pääosa kurssista oli ampumasuunnistuskilpailujen aikana 
opetusohjelman mukaisella ampumaleirillä Pahkajärvellä, 
jossa ranskalainen reservin esiupseerikurssi kävi tutustu
massa kouluun ja suomalaiseen reserviupseerikoulutukseen. 

Eversti Kari Hietanen luovutti Reserviupseerikoulun joh
tajan tehtävät eversti Pentti Airi olle 1.6.1996. Eversti Hieta
nen määrättiin Kymen sotilasläänin komentajaksi ja hänet 
ylennettiin prikaatikenraaliksi 4.6.1996. 

Reserviupseerikurssien toimeenpanoajat vuonna 1996 
olivat 

- kurssi 208 7.3.-4.7.1996 ja 
- kurssi 209 6.9.1996-9.1.1997. 
Kurssi 208 oli Reserviupseerikoulussa ensimmäinen kurs

si, jolla naispuoliset upseerioppilaat aloittivat opiskelunsa. 
Näiden 13 reippaan nuoren naisen saapumisella Haminaan 
osana n 850 upseeri oppilasta käsittävästä kurssista oli vaiku-

tuksiltaan useassa suhteessa piristävä. Naiset opiskelivat 
seuraavilla linjoilla: kiväärilinjalla ja tulenjohtolinjalla mo
lemmilla kolme, tuliasemalinjalla yksi, ilmatorjuntalinjalla 
kaksi ja viestilinjalla neljä. Tiedotusvälineet seurasivat nais
ten edistymistä suurella mielenkiinnolla. 

Naispuoliset upseerioppilaat selviytyivät reserviupseeri
koulutuksesta hyvin. He olivat vahvasti motivoituneita ja 
kokivat koulutuksen mielekkääksi ja monipuoliseksi. Lievän 
heikommuutensa fyysisissä suoritteissa he korvasivat tun
nustusta ansaitsevalla yrityshalulla ja pyrkimyksellä toteut
taa kaikki saadut tehtävät täsmälleen opetetulla tavalla. 
Heidän opintosaavutustensa pistemäärien keskiarvo vastaa 
lähes tarkalleen koko kurssin pistemäärien keskiarvoa. Kurs
silla 209 opiskeli 12 naista, jotka ovat myös menestyneet 
opinnoissaan tasavertaisesti kurssilla 208 opiskelleiden kans
sa. Kiitettävän yleisarvosanan kurssilla 208 saavutti yksi ja 
kurssilla 209 kaksi naisupseerioppilasta. 

Kurssin aloitusvahvuudeksi on vakiintumassa noin 850. 
Opintonsa joutuu kurssin aikana keskeyttämään eri syistä 10 
-20 oppilasta, joista terveydellisistä syistä noin kolmannes. 
Huolimatta siitä, että joukko-osastojen käytössä on nykyises
sä järjestelmässä aikaa oppilasvalintoihin huomattavasti vä
hemmän, ei virhevalintoja juurikaan ole tapahtunut. Koulu
tukseen saadaan edelleenkin kunkin ikäluokan parhaimmis
to. 

Reserviupseerikoulun oppilaskunta jatkaa perinteikästä 
toimintaansa koulun johtajan alaisena. Toimintaa ohjaavat 
kursseittain nimettävät kaksi kuraattoria. Oppilaskunnan 
toimintamuodot ovat perinteiset: kurssien lomakuljetukset 
eri puolille Suomea,kurssijulkaisun ja kurssivideon toimitta
minen sekä ennen kaikkea mieliin painuvan kaksipäiväisen 
kurssi juhlan järjestäminen. Toimintamuodot ovat monipuo-
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liset tarjoten runsaasti harrastusmahdollisuuksia niille, jollhl 
on tiiviin opiskelun lomassa riittää aikaa harrastuksille 
Halukkaille on järjestetty Reserviupseerikoulussa koulutta 
jana toimineen eversti Sampo Ahdon asiantuntevalla opa1 
tuksella sotahistoriallinen opintomatka 1939-45 sotien t:11 
keimmille taistelupaikoille Karjalan kannaksella. 

Reserviupseerikoulun, Oppilaskunnan Kannatusyhdisty~ 
sen ja oppilaskunnan yhteisin ponnistuksin valmisteltiin 
RUK-museolle uudet tilat aikaisemmin Sotilaskoti 1 :n nimc 1 
lä tunnettuun kiinteistöön Kadettikoulunkadun varrellt> JII 
avajaisia vietettiin 18.5.1996. 

Haminan varuskunta kuuluu kehitettävien varuskunti 11 

joukkoon. Osana puolustusvoimien rationalisointi- ja kehlt 
tämisohjelmaa haminalaisille annettiin tehtäväksi laatia suun 
nitelmat toisen Haminan joukko-osaston - Kymen Ilmatc11 
juntarykmentin - lakkauttamisesta itsenäisenä joukko-o 
tona ja liittämisestä joukkoyksikkönä Reserviupseeri 
luun. Samalla varuskunnan huolto tuli organisoida uudc 1 
leen huoltokeskukseksi. 

Suunnitelmat ja esitykset laadittiin vuosien 1994 ja 1991 

aikana ja siirtyminen uuteen organisaatioon aloitettiin kesäl 
lä 1996. Uudistus astui voimaan 1.1.1997. Sen mukaan 
Reserviupseerikouluun kuuluu 

- Koulun johtaja 
- Esikunta 
- Reserviupseerikurssi ja 
- Kymen Ilmatorjuntarykmentti. 
Huoltokeskus tukee Haminan varuskunnan joukkoj 

huollon lisäksi Kotkan Rannikkopatteristoa yleishuollos 
Reserviupseerikoulu onkin nyt Itäisen Maanpuolust 

alueen komentajan alainen sotilaslaitos,joka vastaa osaltaan 
sotilaallisesta puolustusvalmiudesta, kouluttaa valtaosad 
maavoimien reservinupseeristosta, kouluttaa ilmatorjun 
yksiköitä Itäisen Maanpuolustusalueen reserviin ja ylläpit 
osaltaan Kymenlaaksossa yllä vahvaa maanpuolustush 
keä. Koululla on myös velvoite koordinoida kaikkea maavoi 
missa annettavaa reserviupseerikoulutusta. 

RESBMUPSEERIKOULUN KOKOONPANO 1.1.1997 

RESERVIUPSEERIKOULUN 
JOHTAJA 

.... 
Esikunta 

HUOLTOKESKUS 
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MpO 
MAANPUOLUSTUSOPISTO 

Vuosina 1995-1996 on Maanpuolustus
opistossa koulutettu ensimmäinen opisto
upseerin peruskurssi vuonna 1992 
uudistetuHa opetussuunnitelmalla. Toimintaa 
on leimannut myös valmistautuminen vuonna 
1997 aloitettavaksi suunnitellun kahden 
opistoupseerikurssin järjestelyihin. 

• Maanpuolustusopisto suunnittelee ja järjestää opistoup 
seerin tutkintoon johtavan opetuksen sekä järjestää jatko- ja 
täydennyskoulutuskursseja opistoupseereille. Lisäksi Maan· 
puolustusopistossa annetaan koulutusta erikoisupseereille 
sotilasammattihenkilöstölle, reserviläisille ja varusmiehille. 

Uudistetulla opetussuunnitelmalla koulutettu PK 52:n 
valmistui 19.6.1996. Peruskurssi 52 aloitti opintonsa 
3.1.1994. Kurssin aloitusajankohta oli siirretty syksystä 1993 
ja vahvuus puolitettu 150 oppilaaksi säästösyistä. Kurssille 

• Eversti 
Tauno Ylänne 

OPISTOUPSEERIN PERUSKURSSIN RAKENNE 

YHTEISKO ULUTUSJAKSO 

1 TAISTELUHARJOITUS 

1 TAKTIIKAN HARJOITUS 

1 AMPUMALEIRI 

hakeutui yli 700 hakijaa ja kurssin oppilasaines oli erinomai
nen. 2.1.1995 aloitti 45 opistoupseerioppilasta opiskelun 
jalkaväkilinjan kranaatinheitin- ja panssarintorjuntaopinto
suunnilla.Tähän lukuun sisältyy 23 huollon tehtäviin koulu
tettavaa opistoupseerioppilasta. Tämän ensimmäisen jalka
väen opintosuuntein kurssijakson johtajina toimivat majuri 
Juha Vuoksela ja kapteeni Pekka Intke. Pilottikurssina toimi
neesta PK 52:sta saatiin hyvät kokemukset. Opetuksen kat
kaisee kaksi ohjatun työharjoittelun jaksoa; ensimmäinen 
heinä-elokuussa ja toinen tammi-maaliskuussa. Maanpuolus
tusopistossa annettava koulutus tähtää kouluttamistaidon ja 
ammuttamisoikeuksien osalta siihen, että näin saavutettuja 
taitoja voitaisiin harjoitella joukko-osastohatjoittelukaudel
la. Opetuksesta huomattava osa tapahtuu maastossa; yhdek
sässä taktiikan harjoituksessa ja yhdeksällä ampumaleirillä. 

Kurssin priimukseksi valittiin vänrikki] M Runola rannik
kotykistölinjalta.Jalkaväkilinjan opintosuuntien priimukset 
olivat: kranaatinheitinopintosuunnan priimus vänrikki AP 
Järveläinen, panssariopintosuunnan priimus vänrikki MT 
Laine ja panssarintorjuntaopintosuunnan priimus vänrikki] 
M Seppä. Kurssin johtaja kapteeni Pekka Intke palkittiin 
kurssin päättäjäisten yhteydessä kouluttajapatsaalla. 

Jalkaväen luutnanttikurssi 23:n jalkaväkilinja aloitti opin
tonsa 5.8.1996 ja on vielä kesken tätä kirjoitettaessa. Kurssin 
opetussuunnitelmaa on edelleen kehitetty. Kurssin paino
pistealueina ovat edelleen taktillinen koulutus ja taisteluam
muntojen johtamiskoulutus. Kurssin tavoitetta on esitetty 
kehittäväksi siten, että koulutusta annetaan myös pataljoo
nan esikunnan upseerien ja prikaatin esikunnan toimistoup-

• Opistoupseerin 
peruskurssin raken
ne. 
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seerien tehtäviin. Nyt kehitettyä opetussuunnitelmaa tui 
laan käyttämään pohjana suunniteltaessa uutta opistoupscc:· 
rin jatko- ja täydennyskoulutusta jalkaväkeen. 

Maanpuolustusopisto on kouluttanut vuosittain perin te 
sesti erikoisupseereja ja sotilasammattihenkilöstöä perus, 
kursseilla. Näillä kursseilla on annettu pemstiedot puolu& 
tusvoimista, sen tehtävistä ja tiedot puolustusvoimista työn 
antajana. Vuosittain molemmilla kursseilla opiskelee noin 
40 opiskelijaa joista osa on naisia. Erikoisupseeriston koulu 
tusjärjestelmän mukaisia teknikkoupseerikursseja järjestet 
tiin vuoteen 1996 asti. Vuodesta 1997 alkaen kurssien kou 
lutus siirretään koulutuksen järjestelyjen vuoksi Lahteen 
pemstettuunTeknilliseen Koulutuskeskukseen.Vuonna 1996 
ehdittiin järjestää myös erikoisupseeriston koulutusjärje 
telmään kuuluva Täydennyskurssi II. Kurssi on tarkoitettu 
virassa oleville teknikkoupseereille.Myös tämä kurssi järjes, 
tetään jatkossa Lahdessa. 

Maanpuolustusopisto sai vuonna 1995 valmistautumis, 
tehtävän aloittaa kahden peruskurssin kouluttaminen vuon 
na 1997.Tämä tehtävä aiheutti eräänä monista toimenpite 
tä oppilaiden rekrytointi projektin käynnistämisen. Selvity& 
työn jälkeen valittiin pääkohderyhmäksi aliupseerikoului 
sa ja reserviupseerikursseilla opiskelevat vamsmiehet.Maan 
puolustusopisto kutsui vieraakseen puolustusvoimien kaik 
kien aliupseerikoulujen johtajat.Talon toimintojen esittelyn 
yhteydessä jaettiin herroille kotiin vietäväksi tuhti rekry, 
tointipaketti;esittelykalvosarja, video ja tekstimuodossa oleva 
tietopaketti. Maanpuolustusopisto ja opistoupseerin amma 
tin esittely sai saman aseman Reserviupseerikoulun kurssi 
ohjelmassa kuin Maanpuolustuskorkeakoulukin. Keväästä 
1996 alkaen sotilasammatteja esitellään maavoimien reser· 
viupseerikursseilla opiskeleville upseerioppilaille yhtä al 
kaa ja yksiköittäin. Maanpuolustusopisto on osallistunut 
yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa pääesikunnai, 
tiedotusosaston organisoimille Next Step -messuille. Mes, 
suilla on tavoitettu kymmeniä tuhansia nuoria, joista pääosa 
on ollut erittäin kiinnostunut puolustusvoimista. Opistoup 
seerin pemskurssilla opiskelevat oppilaat ovat olleet innok 
kaita ammattinsa esittelijöitä kotipaikkakuntiensa oppilai 
taksissa. Esittelymateriaali(video+kalvot) on jaettu kaikkiin 
joukko-osastoihin, sotilastoimistoihin, sotilaslääneihin ja 
maanpuolustusalueiden esikuntiin.Vaikka vuoden 1997 alus, 
sa alkavalle peruskurssi 55:lle pyrki rnnsaasti hakijoita, ei 
projektin päätarkoitusta, vuoden lopulla alkavaa toista pe 
mskurssia säästösyistä voida toimeenpanna. Tammikuussa 
1997 alkavalle pemskurssi 55:lle hakeutuivat ensimmäiset 

29 naista, joista valintamenettelyn jälkeen aloittaa kurssin 5 
naisopiskelijaa. 

Maanpuolustusopisto osallistui vuonna 1995 ensimmäis
tä kertaa kansainväliseen Nijmegenin 4-päiväiseen sotilas
marssitapahtumaan Hollannissa.Tämä mieluisa tehtävä avau
tui, koska Maanpuolustuskorkeakoulun pernstutkinto-osas
to ei voinut osallistua marssille tärkeän ampumaleirin aihe
uttaman päällekkäisyyden vuoksi. Maanpuolustusopisto 
edusti Suomea ja Suomen puolustusvoimia kunniakkaasti ja 
pääsi tavoitteeseensa - kaikki marssijat pääsivät maaliin il
man keskeytyksiä ja vieläpä miltei ilman rakkoja. Maanpuo
lustusopisto on tehnyt esityksen molempien ammattisotilai
ta kouluttavien sotilasopetuslaitosten osallistumisesta vuo
sittain Nijmegenin marssille.Täten raskaasta marssista saata
vat kokemukset välittyvät nuorten kouluttajien kautta ase
velvollisten koulutukseen. 

Maanpuolustusopiston johtaja vaihtui 1.11.1996, jolloin 
eversti Tauno Ylänne siirtyi Läntisen Maanpuolustusalueen 
esikuntapäällik'öksi ja eversti Pertti Puonti tuli Maanpuolus
tusopiston johtajaksi Pohjan Prikaatista. Maanpuolustus
opiston pitkäaikainen koulutuspäällikkö everstiluutnantti 
Markku Tenho siirtyi reserviin 1.9.1996. Koulutuspäällikök
si määrättiin järjestelytoimiston päällikkö majuri Kari Veija
lainen ja 1.2.1997 alkaen everstiluutnantti Seppo Pesonen 
Pohjois-Karjalan Prikaatista. 

Maanpuolustusopisto on kyennyt toteuttamaan sille an
netut tehtävät katsausaikana hyvin. Tulosjohtamisen muka
naan tuomiin haasteisiin on pystytty vastamaan ja Maanpuo
lustusopiston toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seuran
tajärjestelmä on saanut ansaittua kiitosta. Pääesikunnan jal
kaväkiosasto on käskenyt Maanpuolustusopistolle joukon 
jalkaväen järjestelmäkursseja vuodesta 1998 alkaen.Tämän 
mieluisan tehtävän myötä voitaneen tulevaisuudessa tiivis
tää jalkaväen koulutuksen kehittämistä opistoupseeriston 
koulutusjärjestelmään liittyen. Valmistunut pemskurssi 52 
osoitti, että vuosikymmenen alussa aloitettu opistoupseeri
koulutuksen uudistaminen on oikealla tiellä. Valmistuneilla 
opistoupseereilla on täysin erilaiset valmiudet kouluttajan 
tehtävässään kuin aiemmin valmistuneilla opistoupseeri
ikäpolvilla. Nyt onkin aika käyttää koulutuksessa saadut 
kokemukset hyväksi ja kehittää opistoupseerin peruskurssi 
nykyaikaa vastaavaksi tutkinnoksi ja olla tiiviisti mukana 
opistoupseeriston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmän 
luomisessa. 
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Esko llli 

• Kenraal imajuri 
Seppo Tanskanen 

•• 224 

MpKK 
MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 

Maanpuolustuskorkeakoulu on Pääesikunnan 
alainen sotilaslaitos, jonka suoranainen 
esimies on Pääesikunnan päällikkö. Korkea
koulun rehtorina on vuoden 1994 helmikuun 
alusta alkaen toiminut kontra-amiraali Esko 
llli. Uudeksi rehtoriksi on 1.1.1997 alkaen 
määrätty kenraalimajuri Seppo Tanskanen. 

Maanpuolustuskorkeakoulun päätehtävä on kouluttaa kou 
lutuksen kaikilta tasoilta yleissivistykseltään ja sotilaallisilta 
ammattitiedoiltaan ja -taidoiltaan sekä henkisiltä ominai 
suuksiltaan korkeatasoista upseeristoa maamme puolustu 
voimien ja rajavartiolaitoksen sodan ja rauhan ajan tehtäviin. 

Upseerikoulutuksen keskittäminen 

Maanpuolustuskorkeakoulu aloitti toimintansa 1.1.1993. 
Vuoden 1994 alusta (14.4.) Pääesikunta käski suunnitella 
opetustoiminnan keskittämisen Santahaminaan vuodesta 
1996 alkaen. 

Vuodet 1994-95 sujuivat henkilöstö-, tilajärjestely- ja ra
kentamissuunnitelmien laadinnassa, jotka antoivat perus
teet Puolustusministerin päätökselle 20.9.1995. Tämän 
mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun sijoituspaikka on Hel
sinki 1.1 .1996 alkaen.Maanpuolustuskorkeakoulun johto ja 
esikunta siirtyivät 22.1.19% Santahaminaan. 

Toimintansa aloittanut Maanpuolustuskorkeakoulu kes
kitetään pääosin Santahaminaan. Näin on jo osaksi tapahtu• 
nut.Taistelukoulun toiminnat siirrettiin vuoden 1996 ;ilusta 
Santahaminaan, jonne yleisesikuntaupseerikurssi eli enti
nen Sotakorkeakoulu on siirtymässä vuoden 1998 syksyllä. 
Esiupseerikurssin siirtyminen Santahaminaan aiheutti tar-

peen vuokrata 23 oppilasasuntoa Vuosaaresta. Niihin on 
sijoitettu yhteensä 63 opiskelijaa. 

Maanpuolustuskorkeakoulu jakaantuu kahteen tutkinto
osastoon (perus- ja jatkotutkinto-osasto) sekä ainelaitoksiin 
(taktiikka, johtaminen ja hallinto, tekniikka, strategia, histo
ria, koulutustaito). Näiden lisäksi korkeakouluun kuuluvat 
Sota-arkisto ,Sotamuseo,kirjasto sekä valtakunnalliset maan
puolustuskurssit. Valtion tapaturmaviraston Sotilaslääkintä
arkisto liitettiin virkoineen 1.10.1996 MpKK:n Sota-arkis
ton osaksi. 

Koulutusjärjestelmä 

Uudessa koulutusjärjestelmässä upseeri.koulutus jakaantuu 
4 vuotta kestävään upseerin tutkintoon, kaksi vuotta kestä
vään yleisesikuntaupseerin tutkintoon, sekä täydennys
koulutukseen. Vuoden mittainen kapteenikurssi voitiin kor
vata huomattavasti lyhyemmällä pataljoonankomentajakurs
silla, koska jo upseerin tutkintoon sisältyvät muut entisen 
kapteeni.kurssin oppiaineet. 

Upseerin perustutkintoon uudistetun koulutusjärjestel
män mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto.Tutkinnon laa
juus on 160 opintoviikkoa. Opiskelu kestää noin neljä vuotta 
ja siihen sisältyy neljän kuukauden ohjattu työharjoittelu. Se 
on vakiinnuttanut muotonsa ja sisältönsä sitten uudistuk
sen. Kaksi kadetti.kurssia on tähän mennessä valmistunut 
upseereiksi uudistetun koulutuksen suorittaneena. Uusi 
kurssi valmistuu vuosittain. 

Jatkotutkinnon tasolla koulutusuudistuksen siirtymävai
he päättyy kesällä 1997,jolloin alkaa ensimmäinen uusimuo
toinen yhden lukuvuoden mittainen yleisesikuntaupseeri
kurssi.Yleisesikuntaupseeritutkinto käsittää kaksi lukuvuot
ta, yhteensä 73 opintoviikkoa; 34 opintoviikkoa käsittävä 
esiupseerikurssi,jolla annetaan majurin ja everstiluutnantin 
virkoihin vaadittava koulutus sekä 39 opintoviikkoa kestävä 
yleisesikuntaupseerikurssi, jolla annetaan everstin ja sitä 
ylempiin virkoihin vaadittava koulutus. Kurssit muodostavat 
uudessa järjestelmässä yhtenäisen kokonaisuuden. Ensim
mäiselle uusimuotoiselle yleisesikuntaupseerikurssille vali
taan oppilaat kolmen edeltävän esiupseerikurssin parhaim
mistosta ja kevään 1997 pääsykokeen perusteella. 

Oleellinen osa koko uudistusta on ollut keskittää upseeri
koulutus yhteen, tutkinto-osasto- ja ainelaitospohjalta järjes
tettyyn korkeakouluun.Jokainen ainelaitos vastaa edustami
ensa oppiaineiden opetuksesta aina kadettien opetuksesta 
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ylimpiin kursseihin. Näin on saatu aikaan toimiva kokonai
suus, jossa jo opittu tukee uuden oppimista. 

Koulutuksen tavoiteajattelu - kehittää Maanpuolustus
korkeakoulusta tunnustettu (vaikkakin opetus painotteinen) 
tiedekorkeakoulu edellyttää upseerikoulutuksen jatkokou
lutuksen kehittämistä siten, että sen puitteissa voidaan sota
tieteellisissä aineissa suorittaa ylin akateeminen oppiarvo -
tohtorin tutkinto. Uudessa luonnoksessa "Asetus Maanpuo
lustuskorkeakoulusta" esitetään korkeakoulua tiedekorkea
kouluksi. Ensimmäinen professuuri on esitetty perustetta· 
vaksi vuoden 1997 aikana Strategian laitokselle ja saman 
vuoden alusta aloittaa toimintansa Taktiikan laitoksen ope
raatiotaidon ja taktiikan tutkimusryhmä. 

Kurssit ja opiskelijat 

Vuosina 1995-96 ovat Maanpuolustuskorkeakoulussa opis
kelleet kuuden kadettikurssin (KadK 78.- 83. ) kadetit, 
kolmen esiupseerikurssin (EUK 48-50), kahden yleisesi
kuntaupseerikurssin (YE 43 ja 44), neljän pataljoonan ko
mentajakurssin (1-4) upseerit ja kahdeksan valtakunnalli
sen maanpuolustuskurssin (MPK 134-141) opiskelijat. Li
säksi on järjestetty kaksi ylemmän päällystön kurssia. 

Historialliseksi tarkasteltavan ajanjakson on osaltaan teh
nyt ensimmäisen naispuolisen kadetin, Titta Lindqvistin 
opintojen aloittaminen 83. kadettikurssilla 26.8.1996. Mai
nittu kadettikurssi valmistuu 4.6.2000. 

Yhteiskunnassamme vallitseva myönteinen maanpuolus
tushenki helpottaa rekrytointia upseerikoulutukseen. Ha
keutuminen upseerin uralle on ollut aktiivista ja nousujoh,, 
teista. Vuoden 1996 hakijoiden määrä (512) oli historian 
toiseksi suurin. Tätä hakijamäärää voidaan pitää erittäin 
hyvänä, koska vuosittain hakuvaatimukset täyttäviä, reser
viupseerikoulutuksen saaneita henkilöitä on noin 2200. 
Oheisessa kuvassa on esitetty kadettikursseille hakeneiden 
määrä vuosina 1970-1996. 

Viron tasavallan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mu
kaisesti Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelee myös vi
rolaisia kadetteja. Ensimmäiset virolaisupseerit valmistuivat 
kaksivuotiselta kurssiltaan 15.6.1994. Syksyllä 1995 aloitti 
4 ja vuotta myöhemmin 8 uutta virolaiskadettia opiskelunsa 
4-vuotisella kadettikurssilla. Nelivuotinen upseeritutkinto 
mahdollistaa virolaisten upseerien jatko-opiskelut myöhem
mässä vaiheessa esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurss.lJJ. 
la. 

Opiskelun kehittäminen 

Maanpuolustuskorkeakoulu on osa maamme korkeakoulu
järjestelmää. Maanpuolustuskorkeakoulussa on oman n 100 
opettajan ja tutkijan lisäksi runsaasti Helsingin alueen kor
keakoulujen professoreita ja muita opettajia luennoitsijoina. 
Vastaavasti Maan puolustuskorkeakoulun opettajilla on lu
kuisia opetus-ja tutkimus-sekä tieteellisiä luottamustehtäviä 
muiden korkeakoulujen ja tiedeyhteisöjen piirissä. Korkea
koulun oppilaiden aktiivisuus harjoittaa tieteellisiä jatko
opintoja Helsingin alueen muissa korkeakouluissa on vireää. 
Ensimmäiset yleisesikuntaupseerin tutkinnon pohjalta jat
ko-opintoja Helsingin yliopistossa suorittaneet kaksi upsee
ria ovat väitelleet, samoin yksi upseeri Kauppakorkeakou
lussa syksyllä 1996. Toisaalta yhteistoimintaa ovat laajenta
neet vuonna 1996 sivuaineopiskelunsa Maanpuolustuskor
keakoulussa aloittaneet kaksi Helsingin yliopiston kirjoilla 
olevaa opiskelijaa. 

Vuosien 1995 ja 1996 aikana on korkeakoulun tietoteknii
kan ajanmukaistamista jatkettu keskeytyksettä.Voidaan jopa 
sanoa sen olleen yksi ajanjakson painopistealueista. SUSETI
ohjelma otettiin käyttöön vuoden 1996 alusta, VALMA' n 
koulutus ja käyttöönottovalmistelut on toteutettu, sekä EJ
järjestelmän käyttö on koulutettu henkilökunnalle vuoden 
1996 syksyn aikana. Laitehankintoja on tehty ja suunniteltu 
tehtäväksi lähitulevaisuudessa siinä määrin, että se mahdol
listaa korkeakoulun opiskelun nykyaikaisen kehittymisen. 

Priimukset, kadettivääpelit ja stipendit 

Kadettikurssilta 78 valmistui yhteensä 132 yliluutnanttia. 
Jalkaväkilinjan priimus oli kadkers Kai Petteri Kuosmanen ja 
kadettivääpeli oli Markku Juhani Hugg. Kadettikurssilta 79 
valmistui 77 yliluutnanttia.Jalkaväkilinjan priimuksena val
mistui kad-ylik Jyrki Tapani Pohja ja kadettivääpeli oli Sami 
Patrik Leeve. 

Esiupseerikurssin 48,jonka suoritti yhteensä 108 oppilas
ta, joista 16 RVL:n upseeria, priimukseksi selviytyi kapteeni
luutnantti Rami Peltonen ja vastaavasti EUK 49:n (101 / 11) 
priimus oli kapteeni Petri Kosonen. Jalkaväkisäätiön levyk
keet jaettiin EUK 48:lla kapteeni Esko Salmiselle ja EUK 
49:llä kapteeni Petri Kososelle. Lisäksi EU-kursseilta 48 ja 49 
palkittiinJohtamisopiston palkinnolla kapteeniArto Hokka
nen ja kapteeni Arto Hartikainen. 

Yleisesikuntakurssi 43:n Maasotalinjan yleinen ja teknilli
nen opin tosuun ta toimeenpantiin 1. 9 .1993-18.8.1995 väli-
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senä aikana.Yleisen opintosuunnan priimus oli majuri Pek
ka Järvi ja teknillisen opintosuunnan priimus majuri Mikko 
Heiskanen. Kenraali Lauri Sutelan miekka luovutettiin maju
ri Pasi Kostamovaaralle, joka jo sotilasuransa aikaisimmissa 
vaiheissa on vastaanottanut niin Kadettikoulun kunniamie
kan vuonna 1986 kuin jalkaväenkenraali Sakari Simeliuksen 
miekan kapteenikurssin päättyessä vuonna 1991. 

Yleisesikuntakurssin opettajien stipendit ojennettiin täl
lä kertaa evl Hannu Antikaiselle, evl Heikki Hulkkoselle, evl 
Veijo Rantalalle, evlAri Rauniolle, maj Markku Lainevirralle 
ja VIT Kalevi Ruhalalle. 

Tutkimus 

Tutkimuksen osalta ainelaitosten suoritteet ovat parantu
neet. Kaikki ainelaitokset ovat esimerkiksi kyenneet käyn· 
nistämään omat tutkimusten julkaisusarjansa.Korkeakoulun 
yhteinen englanninkielinen julkaisusarja on pysynyt aika
taulussa. Tutkimus toimintaa haittaa kaikilla ainelaitoksilla 
kuitenkin resurssipula. Opetustehtävien runsaus vie mah
dollisuuksia tutkimuksen edellyttämältä työskentelyn pitkä
jänteisyydeltä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tieteellisestä jatkokoulutus
ohjelmasta ovat vuosien 1995 ja 1996 aikana väitelleet 
tohtoreiksi kolme tutkijaesiupseeria: everstiluutnantit Pert
ti Salminen (1995) ja VesaTynkkynen (1995) historian alalta, 
sekä komentaja Ilkka Haapalinna (1996) kauppatieteistä. 

Kansainvälisyys 

Kansainvälisyys on lisääntynyt ja kanssakäyminen on tullut 
säännölliseksi kuluneiden kahden vuoden aikana Maanpuo
lustuskorkeakoulussa. Maamme jäsenyys Euroopan Unio
nissa lisää sotilaallisen kansainvälistymisen vaatimuksia. 
Lukuisat osallistumiset ulkomailla järjestettyihin kursseihin, 
seminaareihin ja konferensseihin, tutustumiskäynnit sotilas
alan näyttelyihin, opiskelu ulkomaisissa sotakouluissa, sekä 
osallistuminen kansainväliseen rauhanturvatyöhön ovat jo 
vakiintuneita kansainvälistymisen muotoja. Pohjoismaiseen 
yhteistoimintaan on kuulunut vuosittain Kadettipäivät ja 
vierailut pohjoismaisiin sotakouluihin. Kansainvälisessä ur
heilutoiminnassa ovat menestyneet kadetti JussiAnnala am
pumahiihdossa ja kadetti Lasse Torpo suunnistuksessa. 

Uusista kansainvälisen kanssakäymisen muodoista mai
nittakoon tässä yhteydessä osallistuminen kansainvälisen 
esikunnan kursseille, Strategian laitoksen kansainvälinen 

seminaari, pohjoismainen opiskelijavaihto sissi- ja ampuma
leireillä, sekä kadettien joukkueen osallistuminen laajaan 
kansainväliseen marssitapahtumaan Nijmegenissä Hollan
nissa. 

Maanpuolustuskorkeakoululla käy edelleen runsaasti vie
raita. Puolustusministeri vieraili MpKK:lla 10.10.1996. Vie
railijoiden joukossa on ollut myös runsaasti arvovaltaisia 
kansainvälisiä edustajia. Heistä mainittakoon muun muassa: 
Atlantin joukkojen komentaja, puolustusvoimain tai asevoi
mien komentajat Virosta, Itävallasta ja Norjasta, sotilasasia
miesten vierailu marraskuussa 1996,sekä sotakoulujen dele
gaatioiden vierailut Unkarista, Yhdysvalloista, Belgiasta ja 
Kiinasta. 
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,RVL 
RAJAVARTIOLAITOS 

Sisäasiainministeriön alainen rajavartiolaitos 
vastaa osana Suomen sisäistä turvallisuutta 
valtakunnan rajojen vartioinnista, joka käsit
tää maahantulon ja maastalähdön valvonnan 
iraianylityspaikoilla sekä luvattoman rajanyli
kulun estämisen. Tärkeimpänä tavoitteena on 
raiatilanteen hallinta ja vakaiden olojen 
sä1l~äminen valtakunnan rajoilla. Raja
vartiolaitos johtaa meripelastuspalvelua sekä 
osallistuu myös muuhun pelastuspalveluun. 
Yleistä ,· ärjes!Y,stä ja turvallisuutta rajavartio
laitos y läpitäå raja- ja merialueilla poliisin 
ohella selcä suorittaa tullivalvontaa tulli
laitoksen ohella. Rajavartiolaitos on valmiu
dessa myös valtakunnan puolustamiseksi. 

• Suomen jäsenyys Euroopan Unionissa (EU) on tuonut 
mukanaan uusia ulottuvuuksia rajavartiolaitoksen toimin
taan. Yhteistyö EU:n muiden jäsenvaltioiden vastaavien vi
ranomaisten kanssa on lisääntynyt merkittävästi. Erityisesti 
Saksan Bundesgrenzschutzin kanssa on yhteistyötä tiivistet
ty.Rajavartiolaitos osallistuu myös EU:n hallintoelimien työs
kentelyyn oikeus- ja sisäasioissa . 

• Rajavartiolaitos 
vastaa passin
tarkastuksesta myös 
useimmilla lento
asemilla. 
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Viime vuosien aikana rajavartiolaitoksesta on tullut johta 
va viranomainen henkilöiden maahantulon ja maastalähdön 
valvonnassa. Rajavartiolaitos vastaa mm. passintarkast 
sesta rajanylityspaikoilla, useimmissa satamissa sekä lento 
asemilla. Suomen EU -jäsenyyden seurauksena Suomen pit 
kästä itärajasta ja merirajasta on tullut Euroopan Unionin 
ulkoraja. Ulkorajan tarkastuspisteiksi on laskettava myös 
satamat ja lentoasemat. Suomen länsirajasta on tullut vastaa 
vasti EU:n sisäraja. 

Helsingin sataman matkustajaliikenne on kasvanut voi 
makkaasti aivan viime vuosina. Samoin rajanylitysliikennc 
on lisääntynyt kaakkoisen Suomen rajanylityspaikoilla. Kun 
otetaan huomioon vielä rajavalvonnan vähentäminen länsi· 
rajalla, on tästä ollut seurauksena se, että rajavartiolaitoksen 
henkilöstövoimavaroja jouduttu kohdentamaan uudelleen. 
Henkilöstöä on siirretty ja siirretään jatkossakin Helsingin 
seudulle sekä Kaakkois-Suomeen. Siirtopainetta etelään tu
lee lisäämään myös Helsingin lentoaseman passin tarkastuk
sen siirtyminen parin kolmen vuoden kuluessa poliisilta 
rajavartiolaitokselle. 

Rajanvartioinnin peruselementit ovat ennallaan. Rajavar· 
tiolaitos vartioi ja valvoo valtakunnan rajoja partioimalla 
maalla merellä ja ilmassa sekä käyttämällä valvonnassa aisti· 
tähystyksen lisäksi apuna tutka- ja optisen valvonnan järjes
telmiä. Partioinnissa käytetään maalla maastoautoja, moot
toripyöriä ja moottorikelkkoja.Valvontaa tehostetaan tekni
sin ilmaisimin ja televisiojärjestelmin. Rajakoira on edelleen 
tärkeä jäljen ilmaisija kesäisessä maastossa. Merialueen pe
rusvalvonta toteutetaan ensisijaisesti teknisten valvontajär
jestelmien avulla. Sitä täydennetään ilma-aluksin ja vartiolai
voin suoritettavalla partioinnilla. 

Rajanylikulun valvonta, rajatapahtumien käsittely ja muut 
valvontatehtävät edellyttävät yhteistoimintaa useiden eri 
viranomaisten kanssa. Merkittävintä on yhteistoiminta polii
sin ja tullin kanssa. 

Rajavartiolaitos osallistuu Suomen alueellisen koskemat
tomuuden turvaamiseen rajanvartiointia ja valvontaa suorit
taen. Rajavartiolaitoksen tehtäviin on kuulunut sen perusta
misesta alkaen osallistuminen valtakunnan puolustamiseen. 
Rajavartiolaitoksen rauhan ajan toiminnassa sotilaallisen 
maanpuolustuksen velvoite on otettu voimakkaasti huomi
oon ja se edellyttää kiinteää yhteistyötä puolustusvoimien 
kanssa. Poikkeusoloissa rajavartiolaitos on valmistautunut 
toimimaan reserviläisillä vahvennettuna. 

Rajavartiolaitoksen uusien tehtävien myötä on mm. tullut 
tarvetta lisätä rajavartiomiesten toimivaltuuksia. Tämä on 

otettu huomioon rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön 
kehittämisessä. Kesällä 1996 tapahtui yksi merkittävä lain
muutos, jonka seurauksena myös naisilla on mahdollisuus 
päästä rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin. Naisia tultaneen 
näkemään ensimmäiseksi rajavartijan tehtävissä ja muuta
man vuoden kuluttua myös upseerin ja opistoupseerin teh
tävissä. 

• Passintarkastaja 
!Yössään, tällä 
kertaa huvi
veneessä. 
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• Rajakoulu koulut
taa reserviä Kaak
kois-Suomen raja
vartioston kriisiajan 
rajajoukkoihin. 
Kuvassa aliupseeri
kurssin oppilaita 
ampumaleirillä 
Jukajärven 
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• • 234 

RaiaK 
RAJAKOULU 

• Rajakoulu muodostaa hyvien koulutustilojensa ja harjoi• 
tuspaikkojensa sekä rajanläheisen sijaintinsa vuoksi tehok· 
kaan ja monipuolisen koulutuskeskuksen,joka on tuottanut 
ammattitaitoista henkilöstöä erityisesti rajavartiostoille mutta 
myös muille rajavartiolaitoksen hallintoyksiköille ja koulut
tanut Kaakkois-Suomen rajavartioston kriisiajan rajajoukkoi• 
hin tarvittavaa henkilöstöä. 

8.6.1995 Rajakoulussa päättyi viimeinen aliupseerikurs
si, jolla keskitetysti koulutettiin rajavartiostojen ali upseerit. 
Aliupseerikoulutus siirrettiin rajavartiostojen rajajääkäri
komppanioihin Ivaloon, Kajaaniin ja Onttolaan. Rajakoulu 
kouluttaa edelleen rajajääkärikomppaniassa varusmiehiä 
Kaakkois-Suomen rajavartioston kriisiajan rajajoukkoihin. 

Vuosien 1995-96 aikana Rajakoulun osuutta rajavartiolai
toksen upseerien peruskoulutuksessa on lisätty huomatta
vasti. Vuonna 1997 valmistuvat, rajavartiostoihin sijoittuvat 
upseerit koulutetaan Rajakoulussa kuusi kuukautta kestäväl
lä kadettien rajavartiokurssilla. 

Syksyllä 1996 Rajakoululle valmistui raja-aseman ja raja-

vartioaseman johtotilat käsittävä koulutustilakokonaisuus, 
joka mahdollistaa erityisesti rajavartioasemien henkilöstön 
kouluttamisen tehtäviinsä todenmukaisissa tiloissa ja nyky
aikaisella viesti-, valvonta- ja atk-kalustolla. 

18.10.1996 rajavartiolaitoksen päällikön tekemällä pää
töksellä Rajakoulu yhdistetään 1.1.1997 lukien Merivartio
koulun kanssa Raja- ja merivartiokouluksi.Yhdistämissuun
nitelman mukaan rajavartiolaitoksen koulutustoiminta Imat
ralla vähenisi nykyisestä. Imatralle jääviä koulun toimintoja 
suunnitelman mukaan ovat varusmieskoulutus sekä henki
lökuntakurssien maarajan vartioinnin, maahantulon ja maas
talähdön valvonnan ja sissitoiminnan käytännön suoritusten 
opetus jaksot. 

Rajakoulun johtaja eversti Reijo Jantunen on irtisanoutu
nut rajavartiolaitoksen palveluksesta 1.1.1997 lukien. 

• Rajakoulun 
kouluiustiloissa 
voidaan rajavartio
miehille kouluttaa 
passintarkastukseen 
kuuluvat tehtävät 
todellista raja
asemaa vastaavis
sa tiloissa ja 
välinein. Kuvassa 
henkilökunta
kurssien oppilaita 
kurssien yhteisessä 
johtamisharj"oituksessa 
Rajakoulul a. 
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LR 
LAPIN RAJAVARTIOSTO 

• Lapin rajavartiosto huolehtii rajavartiolaitokselle sääde
tyistä tehtävistä koko Lapin läänissä.Painopiste on itärajalla, 
jossa ylläpidetään valmius hallita tilanne myös jyrkästi vai
keutuvissa oloissa. Rajavartiosto vartioi ja valvoo rajaa, joh
taa henkilöiden maahantulon ja maastalähdön valvontaa, 
huolehtii poliisin ohella useista yleisistä turvallisuustehtä
vistä raja-alueella ja huolehtii valtakunnan alueellisen koske
mattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta sekä kouluttaa 
tarvittavat joukot varusmiehiä ja reserviläisiä kriisiaikojen 
varalta. 

Tilanne Lapin rajoilla on vakaa ja rauhallinen. Luvattomia 
rajanylityksiä oli 1995 34 kappaletta ja 1996 20 (2.12. 
mennessä). Ne on pystytty tutkimaan ja selvittämään asian
mukaisessa järjestyksessä. Rajanylitysliikenne on hieman 
pienentynyt verrattuna viimevuoden vastaavaan aikaan. Il
man asianmukaisia edellytyksiä Suomeen pyrkineitä henki
löitä on käännytetty69 kappaletta 1995 ja 19% 7 4 (2.12.men
nessä) .Turvapaikan hakijoita on ollut vastaavina ajankohti
na 7 ja 14 kappaletta. Lapin rajavartiosto otti vuonna 1996 
vastaan passintarkastustehtävän lentoasemilla. Tehtävistä 
on suoriuduttu hyvin. 

Rajavartioston valvontakalusto, viestiyhteydet, ajoneu
vot ja moottorikelkat ovat määrävahvuiset, ajanmukaiset ja 
olosuhteisiin sopivat. 

Vartiostossa on vuoden aikana vieraillut useita ulkomaisia 
valtuuskuntia ja lehtimiesryhmiä. Yleinen mielenkiinto on 
kohdistunut Suomen kykyyn valvoa pitkää EU:n ulkorajaa. 
Vierailijat ovat poikkeuksetta todenneet Suomen rajanval
vonnan korkean tason. 

Lapin rajavartioston rajajääkärikomppania kouluttaa vuo
sittain 180 lappilaista varusmiestä rajajääkäreiksi Suomen 
pohjoisimmassa koulutuspisteessä Ivalossa. Rajajääkärit 
perehdytetään sissin, tiedustelijan ja rajavartiomiehen teh
täviin ja taitoihin.Rajajääkärikomppanian yhteydessä toimii 
myös Suomen pohjoisin aliupseerikoulu jo toista vuotta. 
Koulutuksen aloittaminen Ivalossa lyhensi kurssimatkaa 1000 
kilometriä sivu joidenkin Pohjois-Lapista kotoisin olevien 

oppilaiden osalta. Varusmieskoulutus on pyritty pitämää 
rankkana ja vaativana. Maastoharjoitukset lohkaisevat noin 
kolme kuukautta sissin koulutuksesta. 

Lapin rajavartiostossa pidettiin vuoden 1996 aikana kol
me kertaushatjoitusta. Reserviläisten motivaatio on ollut 
korkea. Kertaushatjoituksiin osallistui sijoituksensa mukai
sissa tehtävissä runsaasti kantahenkilökuntaa. Harjoitusten 
merkitys on on tärkeä paitsi reserviläisten niin myös oman 
henkilöstön taistelutaitojen ylläpitämiseksi. 

Lapin rajavartioston komentaja vaihtuu vuoden 1997 
alussa. Vartioston komentajana 1.7.1992 alkaen toiminut 
everstiAaro Moilanen siirtyy reserviin ja nykyinen apulaisko
mentaja everstiluutnantti Jaakko Kaukanen ottaa everstiksi 
1.1.1997 ylennettynä tehtävät vastaan.Apulaiskomentajaksi 
siirtyy samalla päivämäärällä Kainuun rajavartiostosta enti
nen Lapin mies everstiluutnantti Tero Kaakinen. 

Kilpaurheilussa entisen laajan valmennuksen sijasta satsa
taan terävään kärkeen. Vuonna 1995 parhaimpiin tuloksiin 
ylsivät yleisen sarjan hiihtäjät sotilaiden Suomen mestaruus
kilpailuissa. Rajavartija Ari Matjetta oli 4. rajavartija Ari 
Palolahti 6 . ja rajavartija Veikko Oja 7. Luutnantti Pekka 
Vaarala on edustanut Suomea pistooliammunnassa sotilai
den maailmanmestaruuskisoissa vuosina 1995 ja 1996. Eri
koisuutena mutta hyvänä rajamieskunnon osoituksena voi
daan mainita Kelloselän rajavartioaseman rajavartija Juha 
Julkusen Suomen mestaruudet tukkilaiskisoissa 1995 ja 
1996. 
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KR 
KAINUUN RAJAVARTIOSTO 

• Kainuun rajavartiosto vartioi ja valvoo valtakunnan itära
jaa Kainuussa ja Koillismaalla. Rajavartioston 406 km pitkää 
rajaosuutta vartioivat Kuhmon, Suomussalmen ja Kuusa
mon rajavartioalueet. Rajavartioston esikunta on Kajaanissa, 
missä myös ovat varusmieskoulutusta antava Rajajääkäri
komppania ja vartioston huoltokeskus. Rajan yli johtavia 
teitä on harvassa, rajanvartioinnissa korostuu maastorajan 
valvonta.Vuosina 1995-96 Kainuun rajavartiosto on valvo
nut rajanylitysliikennettä Kuhmossa Vartiuksen kansainväli
sellä rajanylityspaikalla,Kuusamossa Kortesalmen tilapäisel
lä rajanylityspaikalla ja viidellä puutavaran tuontiin tarkoite
tulla tilapäisellä rajanylityspaikalla. Vuonna 1995 aloitettiin 
rajanylitysliikenteen valvonta varsinaisilla passintarkastus
paikoilla Kajaanin ja Kuusamon lentoasemilla. 

Tilanne valtakunnan rajalla on ollut vakaa ja rauhallinen. 
Todettujen rajatapahtumien lukumäärä on ollut edellisvuo
sien tasoilla. Kaikki rajatapahtumat on käsitelty loppuun 
Venäjän federaation rajavaltuutettujen kanssa. 

Kainuun rajavartioston toimintaan vuosina 1995-96 mer
kittävästi vaikuttanut tekijä on ollut jatkuvasti kasvava lähi
alueyhteistoiminta Suomen ja Karjalan tasavallan välillä. 
Lisääntyvä turismi ja muu liikenne sekä Venäjän Karjalaan 
että myös kauemmas Venäjälle kasvattaa jatkuvasti liikenne
määriä Vartiuksessa ja Kortesalmella. 

Kainuun rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla 
vuonna 1995 oli henkilöiden rajanylityksiä 200 000 ja ajo
neuvojen rajanylityksiä 95 000. Vuonna 1996 henkilöiden 
rajanylityksiä tapahtuu Vartiuksessa yli 180 000 ja muilla 
rajanylityspaikoilla yhteensä noin 25 000. 

Tapahtumia 

Kainuun rajavartioston rajajääkärikomppaniaan astui 1995 
palvelukseen 153 alokasta joista koulutettuina kotiutettiin 
133 miestä. 1996 palvelukseen astui 201 alokasta. Kajaanin 

varusmieskasarmin perusparannetut tilat otettiin käyttöön 
1.7.1996. Rajajääkärikomppania aloitti ryhmänjohtajien 
kouluttamisen 11/95 saapumiserästä alkaen. Saapumiserästä 
koulutetaan noin 20 miestä aliupseeriksi. 

Rajavartiomiesten ammattitaitolajeissa kilpailtiin 1995 
rajakoiramestaruudesta ja 1996 rajapartiomestaruudesta. 
Kainuun rajavartiosto voitti molempina vuosina joukkue
mestaruuden. 

Vuoden 1996 suunnistuksen sotilas-SM -kilpailussa voitti 
ylil Mikko Kanniainen mestaruuden M 40 sarjassa. Rajavarti
ja Matti Pulkkinen voitti yleisurheilun sotilas-SM -kilpailujen 
maastojuoksumestaruuden yleisessä sarjassa ja rajavartija 
Jorma Ellilä sarjassa M 40. Hiihdon sotilas-SM -kilpailussa 
ampumahiihdon M 40 sarjan voitti ylirajavartija Hannu Jun
tunen. 

• Rajamerkki 662, Rajakankaan kivi on Täyssinän rauhan aikainen raja
merkki Kuhmossa. 18.5.1995 järjestettiin kivellä mittava rajan 400-
vuotistilaisuus 
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P-KR 
POHJOIS-KARJALAN
RAJAVARTIOSTO 

• Rajavartioston toiminnallinen painopiste on ollut rajojen 
vartioinnissa ja sitä tukevassa toiminnassa. Kehittämisen 
painopisteenä ovat olleet passintarkastus, rajanvartiontitak• 
tiikka, valvontalaitteet ja koulutuksellinen valmius. Rajati· 
lanteessa ei rajavartioston valvonta-alueella ole tapahtunut 
oleellisia muutoksia. 

Niiralan rajanylityspaikka avattiin kansainväliselle liiken
teelle 1.12.1995 lukien. Muutoksella ei ole ollut näkyvää 
merkitystä rajanylityspaikan toiminnalle. Kuitenkin rajany
littäjien määrä lisääntyi vuodesta 1994 lähes kaksinkertai
seksi ja tulee olemaan v 1996 lopussa n 500 000 rajanylittä
jää. Tilapäisiä rajanylityspaikkoja on ollut toiminnassa viisi 
(5) kpl. 

Passintarkastus Joensuun lentoasemalla siirtyi rajavartios
ton vastuulle 1.9.1995. Lentoasema on tällä hetkellä toinen 

• Sissipartio 
talvisessa 
väijytystehtävässä. 

kansainvälinen rajanylityspaikka Pohjois-Karjalassa 
Henkilöstön määrä väheni vuonna 1995 11 henkilöllä ja 

edelleen 1996 vähennystä on tapahtunut 10 henkilöä. Hen
kilöstön määrä v 1996 lopussa on 464 henkilöä. 

Organisaatiomuutoksena viimeisin on Valkeavaaran raja
vartioaseman lakkauttaminen 1.12.1996. Tämän jälkeen ra
javartiosto on rajavartioasemien määrän osalta nykyisten 
suunnitelmien mukaisessa tavoitetilassa. 

Rajajääkärikomppaniassa koulutetaan vuosittain n 200 
varusmiestä. V 1995' muutettiin rajavartiolaitoksessa aliup
seerien koulutus rajavartiostojen vastuulle. Ensimmäinen 
aliupseerikurssi, 22 rajajääkäriryhmänjohtajaa, toimeenpan
tiin syyskaudella 1995. Lääkintäaliupseerit (3) koulutetaan 
edelleen Hämeen rykmentissä Lahdessa. 

Varusmiesten koulutus on toteutettu siten, että rajajääkä
rikomppaniassa on jatkuvasti ollut käytettävissä rajanvarti
ointitehtävää varten koulutettuja varusmiehiä. Koulutuksen 
painopiste on kuitenkin edelleen sissitoiminnassa. 

Kertausharjoituksissa on koulutettu v 1995 aikana 327 
reserviläistä rajavartioston ja rajajääkäripataljoonien esikun
tien, erillisyksiköiden runkojen ja yhden rajajääkärikomp
panian harjoituksissa. V 1996 on pidetty kaksi rajajääkäri
komppanian rungon harjoitusta ja ensimmäinen vapaaeh
toinen harjoitus osalle v 1995 esikuntien harjoituksiin osal
listuneille. Kokemukset vapaaehtoisesta harjoituksesta oli
vat hyvät, sillä osallistumisprosentti nousi 69:ään. 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto on menestynyt edelleen 
hyvin sekä kotimaisissa että kansainvälisissä sotilas- Ja 
siviilikilpailuissa.Parhaimpina saavutuksina voidaan todeta 
vuodelta 1995 rajavartija Tapio Säynevirran ja rvmest Kalle 
Leskisen useat mitalisijat kivääriammunnan EM kilpailuissa 
ja CISM:n kilpailuissa. Myös muiden urheilulajien yleism & 

taruuspisteissä rajavartiosto sijoittui kolmen parhaan jouk 
koon.Vuonna 1996 valittiin Pohjois-Karjalan rajavartioston 
parhaaksi urheilijaksi ensimmäistä kertaa varusmies, r.tjajäll 
käri Janne Turunen. Parhaimpana saavutuksenaan händlU 
on pohjoismaiden mestaruus sarjassaan ilmakiväärin (,O 11'1 

kilpailussa sekä kolme (3) Suomen mestaruutta. 
Tulevaisuuden suurimpia haasteita on toiminnan ta~o11 

säilyttäminen heikkenevistä henkilöstövoimavaroista huoli 
matta.Pohjois-Karjalan rajavartiostosta joudutaan siirtilmllUt 1 

1.5.1997 mennessä 16 rajavartiomiestä Suomenlahden 1111 

rivartioston passintarkastusosastoon Helsinkiin. Tätä p1111 

tetta tullaan korjaamaan tekniikan avulla mm ottamallu kU) 1 

töön asteittain maarajojen tekninen valvontajärjcllh 1111 .1 
(MRTV) vartioston painopistealueella . 
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K-SR 
KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVAR
TIOSTO 

Henkilöstö 

Kaakkois-Suomen rajavartioston organisaatiossa ei ole ta
pahtunut oleellisia muutoksia vuosien 1995-1996 aikana. 
Rajavartijoiden määrä on lisääntynyt ko ajanjaksolla noin 20 
henkilöllä, kun taas muut henkilöstöryhmät ovat pienenty• 
neet.Vartiostossa työskenteli keskimäärin 595 henkilöä: 22 
upseeria, 88 opistoupseeria, 392 rajavartijaa, yksi merivarti
ja ja 92 siviiliä 

Vaihtuvuus 

Vartioston palveluksesta erosi noin 60 henkilöä ja palveluk
seen tuli siviilistä 69 henkilöä, joista rajavartijan virkaan 62 

Ensimmäinen nainen valittiin rajavartijaksi 1.1.1997 

VES:n aiheuttamat muutokset 1.10.1995 

Toimiraha korvattiin haitta- ja ylityökorvauksilla sekä partio
käyrätaulukko poistui ja tilalle tuli korvaus "tunti tunnista" 

Uudet tietoiärjestelmät 

RVL:ssa otettiin käyttöön Hevi, Helmi ja Taika. 

Raia-asiat 

Kaakkois-Suomen rajavartioston toiminta on entisestään 
painottunut maahan-tulon ja maastalähdön valvontaan kan
sainvälisillä rajanylityspaikoilla. Rajanylitysten määrä lähes 
kaksinkertaistui vuonna 1995 edelliseen vuoteen verrattu
na. Vuonna 1995 tarkastettiin lähes 3 miljoonaa rajanylittä
jää, mille tasolle henkilöliikenteen voimakas koko 1990 
luvun jatkunut kasvu näyttää ainakin hetkellisesti pysähty
vän. 

Rajatilanne 

Maa- merirajoilla rajatilanne on jatkunut rauhallisena.Vuosi
tasolla tapahtuu 20-30 luvatonta henkilön rajanylitystä,jois
ta pääosa Venäjältä Suomeen. Lähes poikkeuksetta luvatto
mat rajanylitykset ovat olleet vähäisiä huolimattomuudesta 
tai eksymisestä aiheutuneita. Rajanylityksiin syyllistyneet 
ovat yleensä palanneet omatoimisesti takaisin ja vain muuta
missa tapauksissa luvattomasti rajanylittäneen henkilön tar
koituksena on ollut jäädä Suomeen tai jatkaa Suomen kautta 
kolmanteen maahan. 

Valvontalaitteet 

Sekä valvonnassa rajanylityspaikoilla että maa- ja merirajoilla 
teknisten valvontalaitteiden merkitys on oleellisesti lisäänty
nyt.Tehokkaiden teknisten valvontalaitteiden hyväksikäyttö 
maa-ja merirajoilla on vapauttanut henkilöstöä passintarkas
tukseen ja siten mahdollistanut vartiostolla kuuluvien tehtä
vien hoitamisen. 

Kertausharjoitukset 

Rajavartiosto on kouluttanut reserviläisiä kriisiajan tehtäviin 
. järjestämällä vuosittain 2-4 kertausharjoitusta. 

Kiinteistöt 

Kunnostettiin tähän saakka peruskorjaamattomat kulttuuri
historiallisesti arvokkaat funkistyyliset rakennukset. 
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JALKAVÄKIJOUKKO-QSA.STOJEN 
VUOSI- JA PERINNEPAIVAT 
Tammikuu 

14. Maanpuolustuskorkeakoulun vuosipäivä 
26. Maanpuolustusopiston vuosipäivä 

Helmikuu 
2. Pääesikunnan vuosipäivä 
16. Pohjan Prikaatin vuosipäivä, 

Porin Prikaatin vuosipäivä 
24. Sotilasläänien esikuntien vuosipäivä 
25. Hämeen Jääkäri pataljoonan (PsPr) perinnepäivä, 

Karjalan Jääkäripataljoonan(PKarPr) perinnepäivä 
JP 27:n Perinneyhdistyksen vuosipäivä 

Maaliskuu 
5. Viestijoukkojen vuosipäivä 
11. Lapin Jääkäri pataljoonan OPr) perinnepäivä 

UudenmaanJääkäripataljoonan (KaartJR) perinnepäivä 
12. KymenJääkäripataljoonan (KarPr) perinnepäivä 
20. Kadettikoulun (MpKK) perinnepäivä 
21. Rajavartiolaitoksen vuosipäivä 

Huhtikuu 
1. Reserviupseerikoulun vuosipäivä 
2. Panssarikoulun perinnepäivä5. 
5. Kainuun Prikaatin vuosipäivä 
18. Uudenmaan Prikaatin vuosipäivä 

Toukokuu 
6. Karjalan Prikaatin vuosipäivä 

Kesäkuu 
4. Maanpuolustusalueiden esikuntien vuosipäivä 
13. Savon Prikaatin vuosipäivä 
14. Puolustusministeriön vuosipäivä 
28. Panssariprikaatin vuosipäivä 
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Heinäkuu 
5. Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan (UudPr) 

perinne päivä 
14. Panssarivaunupataljoonan perinnepäivä 
25. Pioneerijoukkojen vuosipäivä 

Elokuu 
25. UtinJääkärirykmentin vuosipäivä 
26. Urheilukoulun perinnepäivä 

Syyskuu 
7. Hämeen Ratsujääkäripataljoonan (HämR) perinnepäivä, 

Uudenmaan Rakuunapataljooonan (MpO) perinnepäivä 
18. Kaartin Pataljoonan (KaartJR) perinnepäivä 

Lokakuu 
1. Jääkäriprikaatin vuosipäivä 
3. Hämeen Rykmentin vuosipäivä 
10. Taistelukoulun (MpKK) perinnepäivä 
24. YK-Koulutuskeskuksen (I'ykPr) perinnepäivä 

Marraskuu 
3. Sotakorkeakoulun (MpKK) perinnepäivä 
20. Pohjois-Karjalan Prikaatin vuosipäivä 

KaartinJääkärirykmentin vuosipäivää ei ole vahvistettu 
vuosikirjan painoon mennessä. 
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VUODE~ 1997 
JALKAVAKIKOULUTTAJAT 
•Jalkaväen Säätiö valitsee joka toinen vuosi joukko-osasto
jen esitysten perusteella kouluttaja- tai opetustehtävissä 
erityistä ammattitaitoa sekä kyvykkyyttä osoittaneen upsee
rin ja opistoupseerin vuoden jalkaväkikouluttajaksi.Valitta· 
viita edellytetään edellä esitettyjen vaatimusten lisäksi moit· 
teettomia ja esimerkillisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia 
sekä palveluksessa että vapaa-aikana. 

Jalkaväen Säätiön kutsuma lautakunta on valinnut vuo
den 1997 jalkaväkikouluttajiksi majuri Esko RaaterovanJää· 
käriprikaatista ja yliluutnantti Jouni Halosen Kainuun Pri
kaatista. 

Majuri Esko Juhani Raaterova (s. 1959) 
· RUK 1979 
· 66. KadK 1982 
-Jalkaväen kapteenikurssi 1987 
- Esiupseerikurssi 46 1993 

Majuri Raaterova on toiminut uransa aikanaJääkäriprikaa
tissa pääasiassa panssarintorjuntakouluttajana joukkueen
johtajan tehtävistä komppanian päälliköksi. Hän on toimi
nut koko puolustusvoimia hyödyttävällä tavalla osallistumal
la panssarintorjuntaohjuskoulutuksen ja telakuorma-auto
jen käytön kehittämiseen. Pitkähkön päällikkövaiheensa 
aikana hänen yksikkönsä on menestynyt harjoituksissa ja 
kilpailuissa erinomaisesti. 

Yliluutnantti Jouni Antero Halonen (s. 1961) 
· RUK 1981 
- PO I 42 kiv-linja 1984 
· PO II 8 kiv-linja 1987 
· Ltn-kurssi 19 jv-linja 1992 

Yliluutnantti Halonen on toiminut Kainuun Prikaatissa 
pääasiassa sissijoukkueiden kouluttajana perusyksikössä ja 
aliupseerikoulussa. Päämäärätietoisen ja vastuuntuntoisen 
Halosen joukkueet ovat menestyneet palveluksessa kiitettä
västi. Hänen kykynsä luoda avoin koulutusilmapiiri on saa
nut tunnustusta. Halosen järjestämä koulutus on ollut esi
merkillisen hyvin valmisteltua. 
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JALKAVAEN VUOSIKIRJA XXII SISALLYS 

Puolustusvoimain komentajan tervehdys 

Jalkaväen tarkastajan tervehdys 

Jalkaväen tarkastaja vaihtui 

Jalkaväen Säätiö 1996 

Jalkaväen Säätiö 40 vuotta 
Pekka Kurenmaa 

Jalkaväessä on armeijan sielu 
Sampo Ahto 

Jalkaväki osana 2000-luvun alun maavoimia 
Heikki Tilander 

Jalkaväen taktiikka ja taistelutekniikka 

5 

6 

8 

9 

10 

20 

28 

Talvikoulutus 38 
Heikki Välivehmas - Timo Vehviläinen 
Muutetaanko yö päiväksi - pimeätoimintavälineiden kehittyminen 46 
Timo Kakkola 
Tarkka-ampujat, unohdettu voimavara? 
Jan Sandell 

Jalkaväen koulutus 
Pataljoonan komentajan koulutus 
Kimmo Lehto 
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen nykytila 
Juha Niemi 
Naiset jalkaväessä 
Mervi Pehkonen - Petra Virtanen 
Tehoa ja tarkkuutta jalkaväen ilmatotjuntaan 
Olli Dahl 

Venäjän asevoimien kehitys 1990-luvulla 
Pauli Lähde 

Jalkaväki kansainvälistyy 
Antti Wahlroos 
IFOR 
Anders Gardberg ja Risto Rauvanto 
PfP 
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68 

78 

88 
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104 
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Pekka Järvi 
Valmiusjoukko 
Kalle Liesinen 

Joukko-osastokatsaukset 
Utin Jääkärirykmentti 
Kaartin Jääkärirykmentti 
Jääkäri prikaati 
Pohjan Prikaati 
Kainuun Prikaati 
Pohjois-Karjalan Prikaati 
Savon Prikaati 
Porin Prikaati 
Panssari prikaati 
Karjalan Prikaati 
Uudenmaan Prikaati - Nylands Brigad 
Hämeen Rykmentti 
Reserviupseerikoulu 
Maanpuolustusopisto 
Maanpuolustuskorkeakoulu 
Rajavartiolaitos 

Jalkaväen joukko-osastojen (vast) vuosi- ja perinnepäivät 

Vuoden jalkaväkikouluttajat 
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