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Kiitos 

Jalkaväen mukana ovat marssineet isotkin asiat. Elämme historiallisen ajan 
laskun kolmatta vuosituhatta. Vuosisatojen mittaan on syntynyt monia aattei
ta, monet yhteiskunnat ovat sortuneet. Jalkaväki on kestänyt. 

Suomalaisen Jalkaväen Säätiön tarkoituksena on maamme pääaselajin, jal
kaväen kestävän kehityksen edistäminen. Sen eräänä osoituksena on J alkavä
en vuosikirja, jalkaväkimiesten ammattijulkaisu ja yhdysside. Jälleen kerran 
julkaisu on ollut mahdollista yhteisöjen, liikelaitosten ja yksittäisten henkilöit
ten tuella. Näille kaikille Säätiön hallitus esittää parhaimmat kiitoksensa. 

Jalkaväen Säätiön hallitus tulkitsee antamanne tuen luottamuksen osoituk
sena suomalaiselle jalkaväelle ja rohkenee vakuuttaa , että ei nykypäivänkään 
jalkaväkimies säästä voimiaan pyrkiessään olemaan luottamuksenne arvoinen. 

'Jalkaväki on enemmän kuin aselaji. Se on maailmankatsomus." 



.. 
JALKAVAEN VUOSIKIRJAN LUKIJAT 

Alueellisen puolustusjärjestelmän 
keskeistä elementtiä, maavoimia, ke
hitetään. Kehitystyön painopiste on 
valmiusyhtymissä. Tämä näkyy 
muun muassa materiaalihankkeissa, 
henkilöstön koulutuksessa ja suoma
laisen taktiikan kehittämisessä. 

Tärkeimmät joukkomme varuste
taan uusimmilla välineillä ja mate
riaalilla. Tämä ei vähennä jääkäri- tai 
jalkaväkiprikaatien eikä paikallisjouk
kojen merkitystä. Erilaisten joukko
jen toisiaan tukeva käyttö ja toiminta 
on menestymisen edellytys. 

Varusmieskoulutuksen uudistus on 
onnistunut. Taistelijat koulutetaan 
tiiviissä kuuden kuukauden jaksossa. 
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Kokonaisuuden kannalta tärkeät 
joukkojen kertausharjoitukset käyn
nistyvät jälleen. Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus on kehitty
nyt tärkeäksi lenkiksi maanpuolus
tustahdon ylläpitämisessä. 

Kansainvälinen osaamisemme on 
näkynyt viime aikoina erityisesti Ko
sovossa ja Bosniassa. Eri osapuolet ar
vostavat suomalaista sotilasta rauhan
turvaajana. Kansainvälisen valmius
joukkokoulutuksen saanut henkilöstö 
on menestynyt erinomaisesti tehtävis
sään Kosovossa KFOR-joukkojen 
osana. 

] alkaväkitaistelijan vaativassa kou
luttamisessa riittää haasteita. Koulu-

tustapahtumien käytännön toteutta
miseen vaikuttavat esimerkiksi han
kittavat uudet asejärjestelmät, rajalli
nen koulutusaika ja turvallinen palve
lus. ] alkaväelle ollaan hankkimassa 
uusia taisteluajoneuvoja, kranaatin
heitinajoneuvoja, tarkkuuskiväärejä, 
tulitukiaseita, pimeänäkölaitteita, 
taistelijan varustusta ja koulutussi
mulaattoreita. 

] alkaväki on edelleen keskeinen 
aselajimme 2000-luvun taisteluken-

tällä. Henkilömäärät pienenevä , 
mutta suoritusvaatimukset ovat yhä 
korkeammat. Yksilön koulutustaso ja 
ammattitaito korostuvat entisestään. 
Sopivan henkilöstön löytäminen vaa
tiviin tehtäviin on yhä tärkeämpää. 

Tervehdin jalkaväkeä, ] alkaväen 
Säätiötä ja tämän vuosikirjan lukijoi
ta. Toivotan menestystä aselajin ke
hittämisessä ja kouluttamisessa osana 
maav01mta. 

Puolustusvoimain komentaja 
Kenraali 

/;tVk~~eP 
Gustav Hägglund 
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JALKAVÄEN NÄKYMISTÄ 

Ja~ka".äki sisältää _ia~kaväki-, jääkä
n-, tiedustelu-, s1ss1-, panssarintor

junta-, panssarintorjuntaohjus-, kra
naatinheitin-, panssari-, panssarijää
käri-, panssaritiedustelu-, rajajääkä
ri-, erikoisjääkäri-, laskuvarjojääkäri-, 
sotilaspoliisi- ja vartioyksiköitä kaik
kine erikoisuuksineen. Yksiköiden 
toiminta edellyttää yksikön nimik
keen mukaisten taistelijoiden ja joh
tajien lisäksi aina joukon erikoiskalus
ton ajajia ja johtajia, muita kuljetta
jia, huollon eri toimialojen sotilaita 
sekä viestimiehiä. J alkaväki on maa
voimien ja alueellisen puolustuksen 
runko. Sen merkitys säilyy tule
vaisuudessakin. Jalkaväen varustus on 
puutteineenkin vähintään tyydyttä
vässä kunnossa. Varusmieskoulutus 
tuottaa tyydyttävää tulosta. Kuluva
na vuonna voidaan palauttaa kertaus
harjoituskoulutus määrältään tyydyt
täväksi ja ylläpitää johtajien sekä tär
keimpien joukkojen taidot. Joiltakin 
osin jalkaväen asiat ovat hyvin ja pää
osin ainakin tyydyttävällä tasolla. Ke
hitettävää kuitenkin riittää kaikilla 
aloilla. 

Jalkaväen varustuksen kehittämi-
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sessä on meneillään useita tärkeitä 
hankkeita: pimeätoimintakyky, pans
sarintorjuntaohjukset, kranaatinhei
tinajoneuvot, panssaroidut kranaatin
heitinajoneuvot, kuorma-ammus, oh
jautuva ammus, tarkka-ampujan ase, 
raskaan aseen sirpalesuoja, erikoisjää
kärien varustus, taisteluajoneuvo sekä 
panssariajoneuvon uudet versiot, uu
det radiot ym. 

Varustuksen kehittäminen etenee 
rinnan kokoonpanojen, taktiikan ja 
koulutuksen kehittämisen kanssa. 
Joukko-osastoissa työskennellään 
oman erikoisalan taktiikan, erityisva
rustuksen ja koulutuksen kehittämi
seksi. Panssarikoululla on tärkeä ase
ma koko jalkaväen kehittämistä pal
velevassa tutkimus- ja kokeilutyössä. 
Maanpuolustustuskorkeakoulu ja 
Maanpuolustusopisto tekevät tärkeää 
työtä johtajien kasvatuksessa sekä 
koulutuksen ja taktiikan kehittämi
sessä. Ulkomailla rauhanturvatehtä
vissä toimivat jalkaväkijoukot saavat 
myös kotimaiseen käyttöön soveltu
vaa kokemusta. Materiaalilaitos työs
kentelee jalkaväen varustuksen tekni
sessä kehittämisessä, hankinnoissa se-

kä huolehtii materiaalista sen koko 
elinkaaren ajan. Kotimainen teolli
suus on monin tavoin kehittämässä ja 
valmistamassa uutta korkeatasoista 
varustusta jalkaväelle. Samalla on au
ennut joitakin vientimahdollisuuksia. 
Käyttäjän ja valmistajan yhteistyö on 
ollut tiivistä. 

Tänään ja lähivuosina toteutumis
vaiheessa olevien hankkeiden lisäksi 
on kiinnostuksen kohteena useita jal
kaväen kannalta tärkeitä pidemmän 
aikavälin kysymyksiä. Mikä on taiste
lupanssarivaunun asema? Millä aika
taululla kehitetään panssarivaunun 
seuraavaa sukupolvea tai sen korvaa
jaa? Mikä on ilmarynnäkköjoukkojen 
kasvuvauhti? 

Oman tärkeän panoksensa koulu
tuksen kehittämiseen tuovat simu
laattorit. Ne ovat hyvä apuväline 
taistelukoulutuksen tehostamisessa. 
Niillä ei kuitenkaan voida korvata 
taisteluammuntoja. Simulaattorien 
käytön myötä saadaan lisää tietoa 
taistelun sotilaalle asettamista vaati-

muksista. Näin saadaan lisäperusteita 
koulutettavien valintaan ja päästään 
valitsemaan parhaat etulinjan taisteli
joiksi. 

Edessämme on vaativia haasteita. 
Voimavarojen niukkuus pakottaa 
asettamaan jalkaväkijoukot useaan eri 
tärkeysluokkaan. Osaa voidaan kehit
tää kohtuullisin resurssein osan jää
dessä vähemmälle. Vanhenevallakin 
varustuksella jalkaväkijoukot voivat 
omissa erityisoloissamme täyttää teh
tävänsä ja niillä on tärkeä osa myös 
ennalta ehkäisyssä. Tulevaisuudessa
kin ne ovat osa yleistä asevelvollisuut
ta ja alueellista puolustusta. 

Etulinjan taistelijaa ei voi korvata 
millään välineellä. Etulinjan jalkavä
kitaistelijan käyttöön on annettava 
hyvät varusteet ja kaikkien muiden 
aselajien tuki. Kaikista vaativinta on 
kouluttaa etulinjan taistelijaa. 

Tervehdin kaikkia jalkaväen piirissä 
työtä tekeviä ja toivotan menestystä 
alkaneelle vuosituhannelle. 

Jalkaväen tarkastaja 
Eversti 

'7.. ..._ 1...4..a JL.,-. !,......_.l_ .... 

ei J;_akko Koskela 
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.. 
JALKAVAEN TARKASTAJA VAIHTUI 
Eversti Osmo Kiiskinen (kuvassa 

vasemmalla) toimi jalkaväen tar
kastajana 1.1.1997-30.6.1999. Hän 
siirtyi uuteen tehtävään Keski-Suo
men Sotilasläänin komentajaksi 
1.7.1999 lukien. Jalkaväen Säätiö 
kiittää eversti Osmo Kiiskistä hänen 
jalkaväen hyväksi tekemästään työstä 
ja toivottaa onnea sotilasläänin ko
mentajan tehtävässä. 

Eversti Jaakko Koskela nimitettiin 
jalkaväen tarkastajaksi 1.8.1999 al
kaen. Sotakorkeakoulun eversti Jaak
ko Koskela suoritti 1977-1979. Hän 
on palvellut 

-opetusupseerina Karjalan Jääkäri
pataljoonassa 1969-197 5, 

-opetusupseerina Kadettikoulussa 
1975-1977 ja 1979-1981, 

-toimistoupseerina ja toimistoesi-
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upseerina Pääesikunnan koulutus
osastossa 1981- 1986, 

-pataljoonaupseerina Uudenmaan 
Jääkäripataljoonassa 1986-1989, 

-opettajana Sotakorkeakoulussa 
1989-1993, 

-ainelaitoksen johtajana Maan
puolustuskorkeakoulussa 1993-1995, 

-Karjalan Prikaatin komentajana 
1995-1999. 

Jalkaväen Säätiö toivottaa uudelle 
jalkaväen tarkastajalle onnea ja me
nestystä vaativassa tehtävässä. 

Jalkaväen Säätiön valtuuskunnan juhlakokous pidettiin Tuusulassa 
20.3.1997. Seisomassa vasemmalta K. Sarva, S. Rusama, M. Pöyhönen, 
R. Viita. Edessä vasemmalta M-A. Heinrichs, M. Junttila, L. Vanonen, V. 
Tervasmäki . 

.. .. 
JALKAVAEN SAATION KUULUMISIA 
Eversti Pekka Kurenmaa on ansiok

kaasti käsitellyt Jalkaväen Säätiön 
historiaa edellisessä Jalkaväen vuosi
kirjassa XXII 1997. Jalkaväen Säätiö 
täytti 40 vuotta 30.11.1997. Säätiön 
toiminta on jatkunut perinteikkään 
vireast1 merkkipäiväjuhlallisuuksien 
jälkeen. Säätiön hallitus on kokoon
tunut vuosittain keskimäärin kahdek
san kertaa. Säätiön valtuuskunnan 
vuosikokoukset on pidetty Puolustus
voimien Koulutuksen Kehittämiskes
kuksessa Tuusulassa vuosittain 1997-
1999. Valtuuskunnan puheenjohta
jan, kenraaliluutnantti Heikki Koske
lon aloitteesta, on järjestetty valtuus
kunnan syyskokoukset Mikkelissä, 
Maanpuolustuskorkeakoululla ja 
Utin Jääkärirykmentissä. 

Säätiön 40-vuotisjuhlakokouksessa 

Tuusulassa 1997 palkittiin saauon 
kullatuilla ja hopeisilla mitaleilla pit
käaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta 
toiminnasta jalkaväen piirissä yhteen
sä 32 henkilöä. Jalkaväen Säätiön val
tuuskunnan kunniapuheenjohtajiksi 
kutsuttiin eversti Sakari Rusama, 
kenraalimajuri Kalevi Sarva ja ken
raaliluutnantti Raimo Viita. Samassa 
yhteydessä kutsuttiin Jalkaväen Sää
tiön valtuuskunnan kunniajäseniksi 
jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth ja 
Naistoimikunnan pitkäaikainen pu
heenjohtaja rouva Maire Pöyhönen. 

Seuraavassa valtuuskunnan vuosi
kokouksessa keväällä 1998 hyväksyt
tiin säätiön hallituksen valmistelema 
uusi sääntömuutosesitys ja esitys uu
deksi palkitsemisjärjestelmäksi. Ko
kouksessa päätettiin myös julkaista 
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seuraava Jalkaväen vuosikirja vuonna 
2000. Uutena muisto- ja palkitse
misesineenä otettiin käyttöön eversti
luutnantti Risto Muurmanin suunnit
telema Jalkaväen Säätiön standaari. 

Säätiön sääntöjen viidennen pykä
län loppuun hyväksyttiin lisättäväksi 
lause, että täytettyään 70 vuotta val
tuuskunnan jäsen luopuu tehtäväs
tään seuraavassa valtuuskunnan vuo
sikokouksessa. Lisäyksen tavoitteena 
on saada aikaan valtuuskunnan jäse
nistön keskuudessa toimintaa akti
voiva vaihtuvuus. Samassa yhteydessä 
hyväksyttiin muutosesitys sääntöjen 
12 pykälään, jonka perusteella Sää
tiön kunniapuheenjohtajiksi tai -jäse
niksi voidaan kutsua erityisen ansiok
kaasti jalkaväen toimintaa edistäneitä 
henkilöitä. Muutos mahdollistaa 
myös muiden erityisesti ansioitunei
den henkilöiden kuin pelkästään val
tuuskunnan puheenjohtajien ja jäsen
ten kutsumisen kunniapuheenjohta
jiksi ja -jäseniksi. Patentti- ja rekiste
rihallitus on vahvistanut 14.7.1998 
Säätiön muutetut säännöt. 

Jalkaväen Säätiö palkitsee tai muis
taa toimintaansa ansiokkaasti vaikut
taneita tai jalkaväessä erinomaisesti 
palvelleita henkilöitä, toimintaansa 
merkittävästi tukeneita yhteisöjä, yri-

tyksiä ja joukko-osastoja. Jalkaväen 
Säätiön arvokkain palkitsemismuoto 
on kutsua yksityishenkilö ,säätiön 
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajä
seneksi. Säätiön· muisto- ja palkitse
misesineitä ovat säätiön plaketti, sää
tiön mitalit (kullattu, hopeoitu ja 
pronssinen), säätiön lautanen, stan
daari ja rintamerkit (kullattu ja ho
peoitu). Jalkaväen vuosikirjaa voidaan 
myös käyttää muisto- ja palkitse
misesineenä. J aukko-osastot voivat 
tilata säätiön pronssisia mitaleita 
kunniakirjoineen, hopeoituja rinta
merkkejä ja Jalkaväen vuosikirjaa 
Pääesikunnan jalkaväkiosastolta. 

Vuoden 1999 Jalkaväen Säätiön 
valtuuskunnan vuosikokouksessa jul
kistettiin ja palkittiin vuoden jalkavä
kikouluttajat. Yliluutnantti Klaus 
Luotola Utin Jääkärirykmentistä ja 
luutnantti Vesa Hartikainen Karjalan 
Prikaatista palkittiin perinteisen ta
van mukaisesti Säätiön plaketilla ja 
stipendillä. Vuoden 1999 aikana sää
tiön hallituksen ja perustettujen toi
mituskuntien työskentely on keskit
tynyt Jalkaväen vuosikirjan 2000 jul
kaisemiseen. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 1999 
T arkoituksena on maamme pääaselajin, jalkaväen kehityksen edistäminen 

ja sen historiallisten perinteiden säilyttäminen. Päämääränsä toteuttami
seksi Jalkaväen Säätiö jakaa palkintoja ja apurahoja lahjakkaille, ansioituneille 
ja eteenpäin pyrkiville jalkaväkeen kuuluville henkilöille. Säätiö tukee ja edis
tää jalkaväen piirissä tapahtuvaa opinto-, tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoi
mintaa sekä jalkaväen perinteiden ja historian kokoamista, tallettamista ja 
vaalimista. 
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 
Puheenjohtaja: 
Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 
Varapuheenjohtaja: 
Eversti Antero Leirimaa - 20.3.97 
Eversti Osmo Kiiskinen 20.3.97 -
Jäsenet: 
Kenraaliluutnantti Hannu Ahonen 
Varatoimitusjohtaja Eero Broman 
19.3.98 -
Johtaja Ensio Hakkarainen 
Kenraaliluutnantti Ilkka Halonen 
Kauppaneuvos Reijo Häyry 
Kenraaliluutnantti Ilkka Ilmola 
Apulaiskaupunginjohtaja 
Eero Kaitainen 19.3.98 -
Toimitusjohtaja Risto Kausto 
Kenraaliluutnantti Matti Kopra 
Kauppaneuvos Ilkka Lantto 
Varatuomari Henrik Lax - 19.3.98 
Eversti Antero Leirimaa 20.3.98 -

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN HALLITUS 
Puheenjohtaja: 
Eversti Pertti Vuolento 
Varapuheenjohtaja: 
Everstiluutnantti Risto Muurman 
- 25.3.99 
Everstiluutnantti Eero Lauri 
25.3.99 -

TOIMIHENKILÖT 
Sihteeri: 
majuri Heikki Välivehmas 
- 31.12.97, 
majuri Martti Koivula 1.1.98 -

Professori Ohto Manninen 
Vuorineuvos Esko Muhonen 
20.3.97 -
Teollisuusneuvos Yngve Ollus 
- 25.3.99 
Toimitusjohtaja Risto Piepponen 
Kauppaneuvos Pekka Räihä 25.3.99 -
Eversti Purmo Saarikoski 
Toimitusjohtaja Magnus Savander 
19.3.98 -
Kenraaliluutnantti R W Stewen 
- 25.3.99 
Kenraalimajuri Seppo Tanskanen 
25.3.99 -
Kapteeni Markku Toivanen 
Varatuomari Turo KJ Tukiainen 
Kauppaneuvos Jouko Tuunainen 
Kenraaliluutnantti Raimo Viita 
- 19.3.98 
Ekonomi Veikko Ylitalo 

Jäsenet: 
Valtiotieteen maisteri Juhani Autti 
Johtaja Erkko Kajander 
Eversti Pekka Kurenmaa 
Everstiluutnantti Risto Muurman 
25.3.99 -
Eversti Vesa Yrjölä -25.3.1999 

Rahastonhoitaja: 
sihteeri Tarja Takala 
Museonjohtaja: 
everstiluutnantti Kalevi Salovaara 
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Heikki Tilander .. 
JALKAVAKI UUDISTUVISSA 

MAAVOIMISSA 
Millaiset ovat uudet uhkamallit maavoimien kannalta? Mitkä ovat maavoi

mien edellytykset vastata tekniikan haasteisiin. Ilmatila on uusi elementti. Sil
ti jalkaväkisotilas kohtaa vihollisen lähietäisyydeltä. 

Kirjoittaja, prikaatinkenraali Heikki Tilander on apulaismaavoimapäällikkb' Pääesi
kunnassa. Hän johtaa maavoimien yhtymien kehittämistä Maavoimaesikunnassa. 
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K esän 1999 aikana on esitetty 
väitteitä, että Kosovon sota oli 

ensimmäinen, joka ratkaistiin yksin
omaan ilmavoimilla. Maavoimia ei 
käytetty ja niiden osuutta on vähätel
ty. Onko maavoimien ja sen pääosan 
jalkaväen merkitys siis katoamassa? 
On syytä analysoida tältä kannalta 
tuon kriisin ja muiden viimeaikojen 
sotien opetuksia. 

Ennen NATO:n aloittamia ilmais
kuja ens1S1Ja1sesti jalkaväkiyksiköt 
taistelivat Kosovossa. Serbien raja
joukot pyrkivät eristämään Kosovon 
vapautusarmeijan (UCK:n) joukot 
sulkemalla rajat. Samanaikaisesti eri
laiset armeijan ja sisäministeriön alai
set joukot painostivat ja puhdistivat 
UCK:n tukeutumiseen sopivia kyliä 
ja kaupunkeja. UCK:n joukot olivat 
pääasiassa jalkaväkijoukkoja. Alueella 
siis käytettiin joukkoja, jotka olivat 
sopivan joustavia erilaisiin tehtäviin ja 
joiden perustamis- ja ylläpitokustan
nukset olivat siedettävät. 

NATO aloitti ilmaiskunsa nykyai
kaiselle sodankäynnille tyypillisesti 
hyökkäämällä ensin johtamispaikko
ja, viestiyhteyksiä ja ilmapuolustusta 
vastaan. Seuraavaksi iskuja laajennet
tiin eristämällä Kosovossa olevat jou-

kot liikenneyhteyksistään ja huollos
taan. Tämän jälkeen aloitettiin "pit
käaikainen tulivalmistelu" tuhoamal
la Kosovossa olevaa Jugoslavian sota
kalustoa. Kun tämä ei tuntunut riit
tävän, iskuja oli kohdistettava yhä 
enemmän siviiliyhteiskuntaa vastaan, 
energian tuotantoon ja jakeluun sekä 
informaatiovälineisiin. 

Kasvavaksi uhaksi pyrittiin muo
dostamaan myös NATO:n maajouk
kojen käytön mahdollisuus. Lopulta 
Jugoslavian valtio ei kestänyt eristet
tyä tilannettaan vaan taipui sopimuk
seen NATO:n kanssa. Sopimusta yl 
läpitämään lähetettiin Kosovoon vä 
littömästi kymmeniä tuhansia sotilai 
ta käsittävä maavoimien joukko. So 
pimuksen keskeisin kohta oli Serbien 
maavoimien vetäytyminen Kosovos, 
ta. 

NATO:n ilmahyökkäyksillä pys
tyttiin nopeasti lamauttamaan J u
goslavian ilmapuolustus lähi-ilmator
juntaa lukuunottamatta. Tämä mah
dollisti serbien johtamisen ja maavoi
mien operatiivisen liikkuvuuden la
mauttamisen. Myös serbien huolto 
vaikeutui. 

Serbien maavoimia ei sen sijaan 
saatu lamautetuksi missään vaiheessa 
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eikä millään alueella. Ensimmäisissä 
analyyseissä onkin hämmästelty ser
bien maajoukkojen yllättävän pieniä 
tappioita. Valelaitteet vetivät puo
leensa satoja ilmaiskuja miljoonia 
maksavine ohjuksineen. Serbien maa
voimat pitivät NATO:n maavoimat 
poissa Kosovosta. 

Kosovon sodasta tehtyjä perusteel
lisempia analyyseja ja johtopäätöksiä 
saamme käyttöömme vasta vuoden 
tai parin päästä. Maavoimien ja sen 
pääosan jalkaväen asemaa, merkitystä 
ja tehtäviä voidaan kuitenkin arvioida 
myös muiden viimeaikaisten sotien, 
teknisen kehityksen ja tiedossa ole
vien doktriinien pohjalta. 

UUDET UHKAMALLIT MAA
VOIMIEN KANNALTA 

Suomen puolustussuunnittelun pe
rustana olevia uhkamalleja on kehi
tetty vastaamaan kylmän sodan jäl
keistä tilannetta. Uhkamallit on esi
tetty eduskunnan vuonna 1997 hy
väksymässä turvallisuus- ja puolus
tuspoliittisessa selonteossa. 

Suomeen kohdistuva poliittis-soti
laallinen painostus sisältää aina myös 
maavoimien käytön uhan. Tämä aset
taa vaatimuksia rajajoukoillemme ja 
kyvyllemme ylläpitää tarvittaessa pit
käänkin toimintavalmiina taisteluval
miita maavoimien joukkoja. Erikois
joukkojen uhka edellyttää sotilaspo
liisijoukkojen ja omien erikoisjoukko
jen kehittämistä. Elektroninen ja 
muu informaatiosodankäynti alkaa 
aina ennen varsinaista sotaa. 

Strategiseen iskuun sisältyy suurel
la todennäköisyydellä myös hyökkää-
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jän maajoukkojen käyttö. Nämä voi
vat olla maahanlasku- ja maihinnou
sujoukkoja sekä jo rauhan aikana kor
keassa valmiudessa olevia mekani
so1tuJa joukkoja. Maavoimiemme 
kannalta strategisen iskun ennalta 
ehkäisyssä ja torjunnassa oikea ajoitus 
on tärkeä. Jos me olemme perusta
neet ja ryhmittäneet riittävän vahvat 
maavoimien joukot torjuntavalmiiksi, 
maahyökkäyksen todennäköisyys vä
henee. Jos taas emme ole valmiita, 
hyökkääjä voi vallata nopeasti puo
lustuksemme kannalta keskeiset koh
teet. Maavoimillamme on siksi voita
va luoda riittävän nopeasti ennalta 
ehkäisevä vaikutus. 

Maahamme lähivuosina kohdistu
van laajamittaisen hyökkäyksen to
dennäköisyyttä pidetään vähäisenä, 
mutta sekin mahdollisuus on otettava 
huomioon suunnittelussa. Sen vuoksi 
maavoi.1:nia mitoitettaessa on laajassa 
maassamme oltava riittävästi joukko
ja, jotka on voitava varustaa kohtuul
lisessa ajassa. Suomen on seurattava 
tarkasti turvallisuusympäristömme ja 
erityisesti uhkien kehitystä, jotta 
voimme reagoida ympanstomme 
muutoksiin. Laajamittaisessa hyök
käyksessä hyökkääjänkään kaikki 
joukot eivät ole varustettu uusimmal
la kalustolla, mutta silti omien maa
voimiemme keskeisin ongelma on ky
ky luoda ja ylläpitää riittävä määrä 
nykyaikaisia joukkoja. 

Puolustusvoimien tärkein tehtävä 
on Suomen puolustaminen. Suomella 
on kuitenkin samalla oltava entistä 
suurempi valmius osallistua kansain
väliseen kriisinhallintaan maamme 
rajojen ulkopuolella. Tämä ei ole ris-

l'MESIWNTA -- MAAVOIMIEN 
TUTKIMUSTARPEET 

TUTKIMUS 
TUKEE 

SUUNNIT
TEWA 

TUTKIMUS 
TUKEE 
TOTEU
TUSTA 
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tiriidassa maanpuolustuksen kanssa, 
vaan se on osa suomalaista turval
lisuuspolitiikkaa. Rauhan edistämi
nen Euroopassa ja sen lähialueilla luo 
turvallisuutta myös Suomelle. Me 
saamme samalla arvokasta kokemus
ta oman puolustuksemme kehittämi
seen. Mutta meillä on myös paljon 
annettavaa yli neljänkymmenen vuo
den kokemuksistamme rauhantur
vaajina. 

Kansainväliseen kriisinhallintaan 
Suomi osallistuu ensisijassa maavoi
mien yksiköillä, joissa jalkaväellä on 
keskeinen osuus. 

SODAN KUVAN MUUTOS 
Kaikkialla Euroopassa asevoimien 

määrät ovat pienenemässä ja erityi
sesti ilman liikekannallepanoa taiste
luvalmiiden joukkojen määrä on su
pistunut. Sen vuoksi nopeisiin soti
laallisiin ratkaisuihin on vaikea pääs
tä. Taistelukykyä pyritään ylläpitä
mään joukkojen laadullisen tason 
nostamisella. Taisteluvalmiiden jouk
kojen määrän väheneminen on vä
hentänyt asevoimien laajamittaisen 
käytön todennäköisyyttä, mutta sa
malla lisännyt yllättävien iskujen suh
teellista tehoa ja siten yllätyshyök
käyksien uhkaa. Tämä kehityssuunta 
koskee kaikkia puolustushaaroja. Val
mius käyttää asevoimaa erimielisyyk
sien ratkaisemiseksi on olemassa kyl
män sodan päätyttyäkin. 

Tieto on yhä tärkeämpää taistelu
voiman suuntaamiseksi vastustajan 
kannalta ratkaiseviin kohteisiin ja toi
saalta vihollisen toiminnalta suojau
tumiseksi. Tiedustelujärjestelmät ke-
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hittyvät enttam nopeasti. Erilaisilla 
sensoreilla on mahdollista havaita ai
nakin kaikki ajoneuvoin liikkuvat 
joukot ja elektromagneettisia lähet
teitä käyttävät joukot. Tietojenkäsit
telyn räjähdysmäinen kehitys mah
dollistaa eri sensoreilla saatujen tieto
jen nopean ja luotettavan yhdistämi
sen sekä jopa tuen ennusteiden teke
miselle. Suurvallan mahdollisuudet 
ovat ainakin teoriassa erittäin hyvät 
ajantasaisen tilannekuvan muodosta
miseen. Tämä tekee taistelukentän 
keskeisen elementin - liikkeen - käy
tön vaaralliseksi tiedustelu- ja tulen
käyttöjärjestelmiltäään heikommalle 
osapuolelle. Toisaalta on muistettava, 
että johtopäätöksiä tekevät ihmiset, 
eivät tietokoneet. Salaaminen ja har
hauttaminen säilyvät keskeisinä tais
telussa menestymisen edellytyksinä. 

Digitaalitekniikka mahdollistaa 
myös entistä varmempien ja moni
puolisempien johtamisjärjestelmien 
käyttöönoton. Omien ja vihollisen 
joukkojen paikat tiedetään tarkem
min, tietoa voidaan välittää monin 
tavoin ja suunnittelua voidaan tukea. 
Toisaalta uudet tekniikat mahdollis
tavat entistä paremmin vastustajan 
järjestelmien havaitsemisen, analy
soinnin, häiritsemisen ja jopa tuhoa
misen. Elektronisen sodankäynnin 
osuus lisääntyy merkittävästi kaik
kien puolustushaarojen operaatioissa 
ja kaikkien aselajien toiminnoissa. 

Tiedustelun ja johtamisen kehitty
misestä ei kuitenkaan olisi hyötyä, el
leivät myös tulenkäytön järjestelmät 
kehittyisi. Tulen määrässä saavutet
tiin kylmän sodan aikana sellaiset mi
tat, että koko maapallo voitaisiin au-

tioittaa. Ydinaseiden käyttöä ei vielä
kään voi kokonaan sulkea pois, mutta 
niiden käyttö on yhä epätodennäköi
sempää. Tulenkäytön kehittämisessä 
onkin keskitytty tarkkuuden paranta
miseen eli täsmäaseisiin. Rynnäkkö
konein ja erilaisin ohjuksin voidaan 
tulittaa tarkasti satojen kilometrien
kin päässä olevia kohteita. Raketin
heittimillä ja aktiotykistöllä lamaute
taan monipuolisella ammusvalikoi
malla maaleja kymmenien kilomet
rien paasta. Suora-ammunnassakin 
ohjustulen suhteellinen määrä lisään
tyy. 

Joukkojen ja järjestelmien liikku
vuutta lisätään moninkertaiseksi heli
kopterein. Nykyaikaiset helikopterit 
voivat toimia pimeällä ja varsin huo
nossakin säässä. Helikoptereita käyt
tävät joukot eivät ole samalla tavalla 
riippuvaisia tiestöstä ja maastosta 
kuin maa-ajoneuvoin liikkuvat jou
kot. Panssaroitujen joukkojen maas
toliikkuvuutta ei ilmeisesti voida enää 
merkittävästi parantaa nykyisestä. 
Mekanisoidut joukot pysyvät kuiten
kin tärkeimpänä iskuvoimana taiste
lukentällä suuren tulivoimansa ja hy-

vän suojansa ansiosta. 
Joukkojen suojaa kehitetään erityi

sesti naamioinnin ja aktiivisten suo
jausjärjestelmien avulla. Panssarin 
suojaa on vaikea lisätä ajoneuvojen 
painon kasvaessa liian suureksi. Lin
noittamisen ongelmana on sen paljas
tuvuus ja linnoittamiseen kuluva pit
kä aika. Tiedustelun ja tulivaikutuk
sen kehittymisen vuoksi joukkojen on 
toimittava yhä enemmän hajautettui
na. 

Huoltoa helpottaa joukkojen mää 
rän väheneminen ja siirtyminen mas 
satulesta vähempiin, mutta tehok 
kaampiin ampumatarvikkeisiin. 
Huollon pääongelmaksi muodostuu
kin erilaisten monimutkaisten teknis
ten järjestelmien lisääntyminen. 

Kaluston huoltoon ja korjaamiseen 
tarvitaan runsaasti insinöörejä moni
mutkaisine testauslaitteineen ja vara
osineen. Pääosa nykyaikaisen joukon 
varustuksesta on niin monimutkaista, 
etteivät käyttäjät pysty sitä itse kor
Jaamaan. 

Yhdenkin osajärjestelmän toimi
mattomuus saattaa lamauttaa laajoja 
järjestelmäkokonaisuuksia. 
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Turvallista selustaa ei ole Suomen kokoisessa maassa sodan aikana. Il
ma- ja ohjusiskuja voidaan kohdistaa koko maan alueelle. 

Joukkojen vähenemisen sekä liik
kuvuuden ja asevaikutuksen ulottu
vuuden kasvun seurauksena rintama
linjoja ei muodostu ainakaan taistelu
jen aktiivisissa vaiheissa. Suomen ko
koisessa maassa ei sodan aikana ole 
turvallista selustaa. Ilma- ja ohjusis
kuja voidaan kohdistaa koko maan 
alueelle. Maajoukkojenkin taistelu ta
pahtuu samanaikaisesti jopa kahden 
sadan kilometrin syvyisellä alueella. 
Ilmakuljetteisten joukkojen suhteelli
sen määrän lisääntyminen mahdollis
taa iskut suoraan tavoitteina oleville 
alueille puolustavat joukot kiertäen. 

Kansainvälisten tehtävien lisäänty
minen on tosiasia. Eri maiden jouk
kojen ja johtoportaiden on pystyttävä 
toimimaan niissä yhdessä. Toiminnan 
luonnetta erilaisissa kriiseissä on kui
tenkin vaikea ennakoida. Sodan ja 
rauhan rajan hämärtyminen entises
täänkin on viimeaikaisissa kriiseissä 
ollut vaarallinen ilmiö. 

MAAVOIMIEMME KEHITTÄMINEN 
Maavoimien osuus alueellisessa 

puolustusjärjestelmässämme säilyy 
keskeisenä. Vahvat maavoimat on 
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hyökkäystä ennalta ehkäisevä pidäke. 
Supistuksista huolimatta meillä säilyy 
kansainvälisestikin ajateltuna merkit
tävät maavoimat. Maavoimien tehtä
vät keskittyvät kansan elinmahdolli
suuksien kannalta välttämättömien 
alueiden hallussa pitämiseen ja maa
han tunkeutuneen vihollisen maa
joukkojen lyömiseen. 

Maavoimien meneillään oleva ke
hittämistyö keskittyy uusien uhka
mallien edellyttämään nykyaikaista
miseen. Puolustuspoliittinen selonte
ko antaa selkeät linjat kehittämiselle 
ja eduskunnan. jo hyväksymät tilaus
valtuudet luovat materiaaliset edelly
tykset. Koko puolustusvoimien kehit
tämistyön painopiste onkin tulevina 
vuosina maavoimissa. Tämä työ on 
hyvässä vauhdissa. 

Tämän hetken tärkein kehittämis
kohde maavoimissa on kolmen uu
dentyyppisen prikaatin, työnimeltään 
prikaati 2005 :n luominen. Nämä pri
kaatit ovat nykyisiä jääkäriprik!:1-ate
jamme kevyempiä, mutta niillä on 
hyvä tiedustelu- ja johtamiskyky, mo
nipuolinen tulivoima sekä hyvä liik
kuvuus. Ne ovat maavoimien val
miusprikaateja ja soveltuvat toimin-

taan kaikissa edellä mainituissa uhka
malleissa. 

Poliittis-sotilaallisen painostuksen 
tai yllätyshyökkäyksen uhatessa, val
miusprikaatit tai niiden osat voidaan 
perustaa erittäin nopeasti. Torjuttaes
sa strategista iskua prikaateilla voi
daan suojata tärkeimpiä alueita ja ne 
voidaan keskittää nopeasti eri puolille 
maata vastaiskuihin. Niillä voidaan 
lyödä nopeasti maahanlaskuja, mai
hinnousuja tai muuten maahan tun
keutuneita joukkoja. Prikaati 2005 :n 
tärkein taistelulaji onkin hyökkäys. 
Ne soveltuvat tarvittaessa vahvennet
tuina myös ratkaisutaisteluihin tor
juttaessa laajamittaista hyökkäystä. 
Porin Prikaatin perustaman valmius
prikaatin osia valmistaudutaan käyt
tämään myös kansainvälisissä kriisin
hallintaoperaatioissa. 

Erikoisjoukkojen muodostamaan 
uhkaan vastataan varustamalla soti
laspoliisiyksiköitä ja rajajoukkoja. 
Vaativimpia suojaamistehtäviä ja vas
taiskuja varten tuotetaan omia eri
koisjääkärijoukkoja. Näillä joukoilla 
voidaan suojata tärkeimmät kohteet 
ja henkilöt sekä valvoa tärkeimpiä 
alueita. 

Jotta vähälukuiset joukot voidaan 
suunnata oikein taisteluun ja jotta ne 
saavat vihollisesta ennakkovaroituk
sen, tiedustelu- ja johtamisjärjestel
miä tulee kehittää. Tiedusteluun luo
daan erityisesti elektronisen tieduste
lun joukkoja. Joukkojen johtamista 
varten kehitetään edelleen automaat
tiseen tietojenkäsittelyyn perustuvia 
järjestelmiä sekä viestijärjestelmiä. 
Näiden joukkojen luomiseen liittyy 
tiedustelulennokkien ja uusien digi-

taalisten kenttäradioigen hankinnat. 

VAARALLISIN UHKA 
KOHDISTUU ILMASTA 

Puolustaja joutuu ainakin taistelu
jen alkuvaiheessa reagoimaan viholli
sen hyökkäyksiin. Vihollinen voi siir
tää taisteluvoimaansa nopeasti muun 
muassa helikopterein. On välttämä
töntä, että parhaimmilla joukoillam
me tai ainakin niiden ensimmäisillä 
osilla on vähintään sama liikkuvuus 
kuin vihollisella. Sen vuoksi maavoi
mille ollaan hankkimassa kuljetushe
likoptereita. Niillä voidaan siirtää no
peasti erikoisjoukkojamme sekä val
miusprikaatien tiedustelu-, panssarin
torjunta-, ilmatorjunta- ja muita yk
siköitä aloittamaan taistelu, vaikka 
vihollinen olisi tuhonnut siltoja ja 
miinoittanut kapeikkoja. Kuljetushe
likopterien käyttö taistelukentällä on 
kuite~kin vaikeaa ellei niitä voida 
suojata. Saattohelikopterien tarve on 
ilmiselvä vihollisen taisteluhclikoptt· 
reita vastaan sekä tiedusteluun ja 
maahan laskettujen joukkojemme tu 
kitehtäviin. 

Kun vihollinen havaitsee liikkeellä 
olevat joukkomme, sen nopein ja te 
hokkain keino vastatoimiin on ryn
näkkökoneet ja taisteluhelikopterit . 
Joukkojemme kehittämisessä onkin 
pidettävä olennaisena osana myös il
masuojelun ja -torjunnan kehittämis
tä. Myös muussa yhteiskunnassa on 
monia ilmaiskuilta suojattavia kohtei
ta. Ilmapuolustustamme kehitetään
kin kokonaisuutena, johon kuuluvat 
hävittäjätorjunta, ilmatorjunta ja il
masuojelu. Näissä järjestelmissä mei-
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dän on hankittava huipputekniikkaa 
määränkin kustannuksella. 

Sekä vihollinen että omat järjestel
mämme käyttävät yhä enemmän il
matilaa. Siksi myös maavoimien on 
hallittava kolmiulotteista taistelutilaa 
entisen kaksiulotteisen taistelukentän 
sijasta. Kun tätä edellytetään nopeas
ti muuttuvissa tilanteissa, aika on oi
keastaan neljäs ulottuvuus. Siksi tie
dustelu- ja johtamisjärjestelmien on 
oltava yhteentoimivia yli puolustus
haararajojen. Yhteiskunnan toimin
nan kannalta tärkeimmille kohteille, 
eli asutuskeskuksiin tarvitaankin 
omat joukkonsa. Asutuskeskustaiste
luun soveltuvien joukkojen kehittä
mistä tuleekin jatkaa. Koska parhaat 
kehitteillä olevat joukkomme on tar
koitettu liikkuvaan taisteluun, niitä ei 
varsinkin pääkaupunkiseudulla tule 
sitoa kohteiden suojaamiseen. Näitä 
taitoja on liitettävä kaikkien joukko
jemme koulutukseen. 

Prikaati 2005 :ien ja muiden edellä 
mainittujen joukkojemme kehittämi
sen jälkeen tulee ajankohtaiseksi tar
kastella muiden prikaatiemme tule
vaisuutta. Meillä säilyy tarve kyetä 
taistelemaan vihollisen mekanisoituja 
joukkoja vastaan aukeavoittoisellakin 
alueella ja jopa kohtaamisoloissa. Tä
mä edellyttää panssariprikaatiemme 
kehittämistä. Mikään ei viittaa siihen, 
että taistelupanssarivaunun ja muiden 
panssaroitujen ajoneuvojen muodos
tama uhka olisi poistumassa taistelu
kentältä. 

Jääkäriprikaatien ja jalkaväkipri
kaatien kehittäminen on myös riip
puvainen uhkakuvan kehittymisestä 
sekä ennen kaikkea rajallisista resurs-
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seistamme. Ennen 1980-lukua hanki
tuista järjestelmistä monet alkavat ol
la kymmenen vuoden kuluttua elin
jaksonsa päässä. Koska kaikkia väli
neitä ei kyetä korvaamaan uusilla, 
joudutaan harkitsemaan joukkojem
me määrän supistamista jopa puolus
tuspoliittisessa selonteossakin esitet
tyä määrää pienemmäksi. 

Toisaalta on arvioitava voitaisiinko 
osa prikaateistamme korvata yhty
mää pienemmillä taisteluosastoilla. 

Aselajijoukkojen kehittämisellä on 
voitava tukea tehokkaasti prikaate
jamme ja muita joukkojamme. Kent
tätykistön yhtenä kehittämiskohteena 
on tulen ulottuvuuden ja tehon kas
vattaminen. Puolustuspoliittisessa se
lonteossa mainittiin muun muassa 
raskaiden raketinheittimien hankinta. 
Joukkojen määrän väheneminen on
kin ainakin osin korvattava tulella. 

Pioneerijoukkojemme keskeisenä 
lisätehtävänä on edistää edellä kuvat
tujen joukkojemme liikettä. Toinen 
kehitystarve koskee miinasodankäyn
tla. Suomen maasto mahdollistaa 
maalla liikkuvien joukkojen merkittä
vän hidastamisen suiutteilla. Vaikka 
Suomi ei olekaan liittynyt jalkaväki
miinojen käyttökieltoa koskevaan so
pimukseen, tutkimukset näitä 
miinoja korvaavista järjestelmistä on 
jo käynnistetty. 

HAASTEITA JALKAVÄELLE 
J alkaväki muodostaa keskeisen pe

rusosan maavoimista kaikissa uhka
malleissa ja edellä kuvatulla taistelu
kentällä. 

Maavoimiemme erilaisia joukkoja 

Jalkaväkijohtaja on keskeisessä tehtävässä tulevaisuudessakin komppa-
niatasolta alkaen. · 

voi kuvata kolmena kerroksena. Pai
kallisyksiköt muodostavat koko val
takunnan kattavan peiton. Ne var
tioivat ja suojaavat kohteita, hidasta
vat ja kuluttavat vihollista sissitoi
minnalla sekä muodostavat tieduste
luverkon. 

Toisena kerroksena on alueelliset 
yhtymät, jalkaväkiprikaatit jotka 
puolustavat avainalueita ja muodosta
vat viholliselle esteitä. Päällimmäise
nä kerroksena ovat moderneimmat, 
liikkuvat joukkomme, jotka tekevät 
iskuja vihollisen kokonaisuuden ha
joittamiseksi ja joilla ratkaistaan tais
teluita. Kaikkien näiden joukkojen 
yhteisvaikutuksesta muodostuu maa
v01m1emme suorituskyky. Joukko
jemme taistelutahto on ratkaisevassa 
asemassa. 

Jalkaväki muodostaa kaikkien 
maavoimien yhtymien rungon. J aika
väen joukot ja koulutus ovatkin edel
leen monipuolistumassa. Osa joukois
ta on tarkoitettu ensisijaisesti laaja
mittaista hyökkäystä alemman tasois-

ten uhkien torjuntaan, osa myös kan
sainvälisiin tehtäviin. Osaa jalkaväes
tämme voidaan siirtää ilmoitse ja osa 
taistelee ensisijaisesti asutuskeskuk
sissa. J aika väkijoukkojen välineis tö 
teknistyy muun muassa uusien ohjus
ten ja pimeäcoimintavälineiden sekä 
ajoneuvojen osalta. 

On selvää, ettei lyhentynecnä kou 
lutusaikana jalkaväkitaistelijoita1 n 1m 
voida kouluttaa kaikkiin tchr ävi 111 
Koulutusta voidaan tosin tehostaa 
muun muassa simulaat torci n, mil lii 
alalla onkin meneillään mcrkittäviU 
hankkeita. Taistelijan simulaattorit ja 
kaksipuolisen taistelun simulaattorit 
mullistavat jalkaväen taistelukoulu
tuksen. Silti taisteluammunnat säily
vät tärkeimpinä koulutustapahtumi
na ja niiden todenmukaisuuteen kiin
nitetään huomiota. 

Kertausharjoituksia voidaan jälleen 
pitää tarvetta vastaavasti ainakin tär
keimpien joukkojemme osalta. Sa
moin osalle joukoistamme annetaan 
aiempaa suuremmat valmiusvaati-
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mukset. Suuri paine kohdistuukin jal
kaväen eri koulutushaaroissa toimi
vien kouluttajien ammattitaitoon. Ly
hyessä ajassa on koulutettava joukko
ja, jotka käyttävät monipuolisia väli
neitä ja toimivat mitä erilaisimmissa 
olosuhteissa. Upseeriemme ja opisto
upseeriemme ammattitaitoa onkin yl
läpidettävä peruskoulutuksen jäl
keenkin erilaisilla täydennys- ja jär
jestelmäkursseilla. Myös opettajien 
opiskelun on jatkuttava läpi koko 
palvelusuran. 

Jalkaväen johtajat yhdistävät tule
vaisuudessakin kaikkien aselajien toi
minnan komppaniatasolta alkaen. 
Jalkaväkiupseereilla on siis oltava hy
vät tiedot myös muiden aselajien toi
minnasta. Toisaalta sirpaloitunut tais
telukenttä edellyttää kaikilta joukoil
tamme jalkaväkitaistelijoiden taitoja. 
Perinteisesti muut aselajit ovat tuke
neet jalkaväkeä. Tulevaisuudessa saat
taa kuitenkin käydä niinkin, että jal
kaväen on suojattava muita aselajeja, 
esimerkiksi kohteita suojaavia ilma
torjuntajoukkoja. Eri aselajien rajat 
madaltuvat edelleen. 

NYKYAIKAA VAHVALLE 
PERINTEISELLE POHJALLE 

Jalkaväen erityisasema ja -luonne 
säilyvät. Jalkaväkisotilas kohtaa vi
hollisen lähietäisyydellä, mikä vaatii 
hyvää koulutustasoa, taistelutahtoa ja 
korkeaa moraalia. Hyvän fyysisen 
kunnon vaatimus on kaikkein suurin 
juuri jalkaväessä. 

J alkaväkitaistelijan perustaidot on 
tulevaisuudessakin opetettava kaikille 
joukoillemme aselajista ja puolustus-

- 24 -

haarasta riippumatta. Samalla varsi
naisten jalkaväkijoukkojemme koulu
tuksessa korostuu erikoistuminen yk
sikön erityistehtävään ja -osaamiseen. 

Uudet varsin tekniset välineet ovat 
kova koulutushaaste kouluttajillem
me, mutta samalla ne antavat jouk
kojemme taistelutehoon merkittävän 
lisän. Samanlainen erikoistuminen on 
nähtävissä myös muissa aselajeissa. 
J alkaväkijohtajien on tulevaisuudes
sakin osattava yhdistää erilaisilla jou
koilla ja järjestelmillä viholliseen koh
distettavat vaikutukset niin, että ne 
ovat enemmän kuin osiensa summa. 

J alkaväkijoukkojen keskeisenä 
ominaisuutena on aina ollut jousta
vuus eli kyky toimia mitä moninai
simmissa olosuhteissa ja tehtävissä. 
Erikoistumisen myötä tätä jousta
vuutta ei saa menettää. 

1980-luvulla ja 1990-luvun alussa 
Suomen maavoimat kehittyivät eri
tyisesti panssariprikaatien ja jääkäri
prikaatien modernisoimisella maata
lousyhteiskunnan joukoista teol
lisuusyhteiskunnan joukkojen tasolle. 
Nyt joukkojemme parasta osaa ollaan 
kehittämässä tietoyhteiskunnan tasol
le. 

Kehittämisen tähtäimet on asetet
tava vähintään kymmenen, mutta 
mieluimmin kahdenkymmenen vuo
den päähän. Me emme tiedä miltä 
maavoimamme silloin yksityiskohtai
sesti näyttävät, mutta kehityksen 
suunnan me voimme nähdä. Me 
olemme vahvalle, perinteiselle pohjal
lemme rakentamassa hyvin nykyai
kaisia maavoimia. 
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Kimmo Lehto 

PRIKAATI 2005:N TAISTELU 
"Milloin viimeksi väittelit taktiikasta?" 

Tämän artikkelin tarkoituksena on avata keskustelua taktiikasta, jota meidän 
tulisi noudattaa tulevaisuuden taistelukentällä. Taktiikan kehittäminen ei saa 

jäädä vain kirjoitetuksi teoriaksi! 

Kirjoittaja, majuri Kimmo Lehto on palvellut kouluttajana Porin Prikaatissa sekä 
koulutustaidon ja taktiikan opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

Seuraavassa esitetyt asiat ovat lä
hinnä kirjoittajan mielipiteitä. Ne 

ovat syntyneet mm. prikaati 2005:n 
kokoonpanoja ja käyttöperiaatteita 
kehitettäessä. Prikaati 2005: n jouk
kojen käytön ja koulutuksen ohjeista
miseen kuluu vielä vuosia. Prikaati 
2005:n kehittäminen on siinä vai
heessa, että painopiste on siirtymässä 
Pääesikunnasta koulutusta antaville 
joukoille. Vain ammattitaitoiset ja ke
hittämiseen innostuneesti suhtautu
vat kouluttajat voivat siirtää taktisia 
ja taisteluteknisiä periaatteita joukon 
osaamiseksi. Parhaatkin hankittavat 
välineet taas ovat hyödyttömiä, jos 
niitä ei osata käyttää tehokkaasti. 
Taktiikan ja taistelutekniikan kehittä
minen ei saa jäädä vain ohjesääntöi
hin ja oppaisiin kirjoitetuksi teoriaksi. 

KEHITT ÄM ISKOHTEET 
Maavoimien 2000-luvun alun tär

kein hanke on kolmen uudenmallisen 
prikaatin tuottaminen. Prikaati 2005 
on merkittävästi modernisoitu jääkä-
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riprikaati. Siitä käytetään myös nimi
tystä valmiusprikaati. Valmiusyhtymä 
puolestaan on rauhan ajan joukko
osasto, joka tuottaa mm. prikaati 
2005:n joukkoja. Maavoimissa val
miusyhtymiä ovat Porin Prikaati, 
Karjalan Prikaati ja Kainuun Prikaa
ti. 

Prikaati 2005 :t kehitetään vastaa
maan uuden vuosituhannen alun tais
telukentän kuvaa ja valtioneuvoston 
selonteossa 17.3.1997 kuvattuja uh
kamalleja. Keskeisiä kehittämiskoh
teita ovat uudet joht~mis- ja viestijär
jestelmät, tiedustelukyky, monipuoli
nen tulivoima ja liikkuvuus. Kehittä
misen seurauksena prikaatit ovat li
säksi nykyisiä jääkäriprikaatejamme 
pienempiä ja ennen kaikkea niiden 
joukot voidaan perustaa erittäin no
peasti. 

Prikaatin johtamisessa otetaan 

Taktiikan kehittäminen ei saa jäädä 
ohjesääntöjen lueskelemiseksi eikä 
tekniikan tuijotteluksi. - Väittele, 
älä turhaudu. 



PRIKAATI 2005 

3JÅÄKÅRI-
PATAWOONAA 

. (KarPr:ssa yksi 
sarijääkäri
taljoonaJ 

~-
KENTTÄTYKISTÖ-

PATTERISTO 

ILMATORJUNTA
PATTERISTO 

-· ~~ :=,~~;~ 
PIONEERI-

PATALJOONA 

KOMPPANIA ~ 

PANSSARIN~ ~ 
TORJUNTAOHJUS

KOMPPANIA 

käyttöön tietokoneavusteiset johta
misjärjestelmät. Prikaatin yhteisenä 
järjestelmänä on johtamisen ja tiedus
telun johtamisjärjestelmä CTOTI). Sil
lä tuotetaan riittävän ajantasainen 
prikaatin tilannekuva. JOTI:n lisäksi 
eri aselajeille ja toimialoille kehite
taan omat johtamisjärjestelmänsä. 
Niillä voidaan koota ja siirtää nopeas
ti suuria määriä tietoja. Lisäksi niillä 
voidaan tehdä erilaisia johtamispro
sesseissa tarvittavia analyyseja. J ohta
misjärjestelmät mahdollistavat lisäksi 
nopean ja tarkan joukkojen käskemi
sen. 

J ohtamispaikkojen siirrot on voita
va toteuttaa joustavasti liikkuvassa 
taistelussa ja niillä on oltava riittävä 
taistelunkestävyys. Kaikilla tasoilla 
esikunnat, komentopaikat ja johta
misjärjestelmät pyritään ainakin tek-
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ESIKUNTA- JA 
VI ESTIPA TAWOONA HUOLTO

PATALJOONA 

nisesti monentamaan. Yhden johta
mispaikan tuhoutuminen ei millään 
tasolla lamauta johtamisjärjestelmää. 

Johtajien on opittava käyttämään 
uusia järjestelmiä. Johtamisprosesseja 
on kehitettävä niin, että erityisesti 
johtamiseen liittyvä suunnittelu ja 
käskytys nopeutuu. Kun johtajilla on 
käytössään entistä enemmän tietoa, 
on myös opittava erottamaan olen
naiset tiedot vähemmän tärkeistä ja 
opittava tekemään koonnelmia ja en
nenkaikkea johtopäätöksiä. Vaarana 
on, että johtajat "hukkuvat" epäolen
naiseen tietoon ja suunnittelu hidas
tuu. Periaatteena tulee olla, että kaik
ki saavat oman tehtävänsä kannalta 
olennaiset tiedot, mutta tarpeettomat 
tiedot on suodatettu pois tai ainakin 
ne on osoitettu vain mahdollisesti tar
vittaviksi lisätiedoiksi. Eritasoisten 

----- -- -- ----·-·--- -· - --

TILAUSVAL TUUKSIEN KÄYTTÖ 
poHTAMINEN JA TIEDUSTELU! 

YHTYMÄN VIESTIJÄRJESTELMÄ 
UUSI KENTTÄRADIOJÄRJESTELMÅ 

TIEDUSTELUN SENSORIT 
PIMEÅNÅKÖLAITTEET 

PANSSARINTORJUNTA- ~ 
OHJUKSET A.. 

JOHTAMISEN 
TIETOJÄRJESTELMÄT 

JOHTAMISAJONEUVOT 

ILMATORJUNNAN 
SENSORIT JA 

PIMEÄ TOIMINTAKYKY 

TAISTELUKYVYN 
YLLÄPITO JA SUOJA 

MAASTOUTTAMISVÄLINEET 

TYÖKONEET JA 
SILLAT 

TYKISTÖN JA KRH:N 
AMPUMATARVIKKEET ~~ 

TEKNILLISEN 
HUOLLON 
VÄLINEET 

~ 
UUSI KRH-JÄRJESTELMÄ h 

PANSSARIHAUPITSIT LÄÄKINTÄHUOL TO 
MAASTOAJONEUVOT 

~ ~ [LTfi<ifuviTusJ 
TAISTELU-

ABC-ASE 
SENSORIT JA 

SUOJAVARUSTUS 

AJONEUVOT .. - ; 
KUWETUSHELIKOPTERIT 

KOULUTUSSIMULAATTORIT 
TAISTELIJAN VARUSTUS 

t·sikuntien ja komentopaikkojen kou
lutukseen hankitaankin tietokone
avuste1s1a komentaja- ja esikun
t asimulaattoreita. 

Suuren tietomäärän luotettavaan 
siirtoon liikkuvassa taistelussa tarvi
taan uusia digitaalisia viestijärjestel
rniä. Nykyiset yhtymien viestijärjes
cclmät (YVI) antavat hyvän rungon 
kehittämiselle. Mm. viestikeskusten 
määrää ja suojaa lisäämällä mahdol
listetaan luotettava ja taistelukestävä 
perusrakenne tiedonsiirrolle. Prikaa
tin joukoille hankitaan uudet digitaa
liset kenttäradiot. Ne mahdollistavat 
sekä puheen että datan siirron häiri
tyissäkin olosuhteissa. Kaapeleihin 
perustuvat järjestelmät ovat hitaita 
rakentaa, eivätkä ne kestä riittävästi 
culivaikutusta. Prikaati 2005:n alu
eella rakennetaankin huomattavasti 

vähemmän kaapeliyhteyksiä kuin en
nen. 

Verrattuna nykyisiin jääkäriprikaa 
teihimme voidaankin todeta prikaati 
2005 :n johtamisjärjestelmien astuvan 
lähes neljännesvuosisadan cte~npä111 
Tietokoneiden käytössä niin suoma 
laiset ammattisotilaat kuin rescrv11ii1 
setkin ovat osaamiseltaan huippu 
luokkaa. 

Johtamisen tueksi on hankittava 
entistä parempi tiedustelujärjestelmä. 
Ylempi johtoporras tukeekin prikaa
tia mm. alueellisen, elektronisen ja 
lennokkitiedustelun tuottamalla tie
dolla. Prikaatin tiedustelujoukot va
rustetaan maastokelpoisin ajoneu
voin, monipuolisin sensorein ja te
hokkailla viestijärjestelmillä. Kaik
kien aselajien tiedustelujoukot on 
koottu yhteiseen johtoon. Ne pysty-
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vät hankkimaan tietoa kaikkina vuo
rokauden aikoina ja kaikissa sääolo
suhteissa. Mm. lämpökuvaa muodos
tavien laitteiden ja valonvahvistinten 
määrä kasvaa merkittävästi. Prikaatin 
tiedusteluyksikön lisäksi tiedustelu
joukkoja on pataljoonissa ja jopa 
komppaniatasalla. 

Tietojen hankkimisen lisäksi tie
dustelujoukot myös vaikuttavat vi
holliseen. Nopeasti muuttuvissa ti
lanteissa tiedustelutietojen käsitte
lyyn on liitettävä nopea päätöksente
ko ja kyky vaikuttaa vihollisen tär
keimpiin järjestelmiin. Tämän vaati
muksen täyttämiseksi prikaati 
2005 :n kaikki tiedusteluryhmät ovat 
tulenjohtokykyisiä. Muutenkin tie
dustelujoukoista voidaan muodostaa 
tehtävän mukaisia osastoja. Tarvitta
essa tiedustelujoukkojen mukaan lii
tetään myös taistelevia joukkoja, esi
merkiksi ilmatorjuntaa. 

Tiedustelu- ja johtamiskyvyn kas
vattaminen ei tuota merkittävää lisä
arvoa, ellei samalla kasvateta kykyä 
vaikuttaa viholliseen. Prikaati 
2005 :ssä tulen tehon nostaminen on 
tehty laatua parantamalla. Prikaati 
2005 :llä onkin nykyistä huomatta
vasti monipuolisempi tulenkäytön 
järjestelmä. 

Kauimmas voidaan vaikuttaa ty
kistöllä. Verrattuna nykyisiin jääkäri
prikaateihin tykistön kantama jopa 
kaksinkertaistuu. Enää ei ammuta 
pelkkiä sirpalekranaatteja, vaan myös 
panssaroituihin maaleihin vaikuttavia 
ammuksia. Putkien määrä on pienen
tynyt, mutta tykkien liikkuvuus ja 
suoja on parantunut. Prikaati 2005:n 
tykistö pystyy väistämään vihollisen 
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vastatykistötoimintaa. Pataljoonan 
tuliyksikkönä on edelleen kranaatin
heitinkomppania. Heittimet on kui
tenkin asennettu ajoneuvoihin, liik
kuvuuden ja suojan parantamiseksi. 
Myös heittimistöllä on kyky vaikut
taa vihollisen kovempiin maaleihin. 
Komppaniatasallekin organisoidaan 
tulitukiaseita. 

Kertasingot ovat edelleen panssa
rintorjunnan runko. Niiden lisäksi 
hankitaan uusia keskitorjunta-alueen 
pst-ohjuksia. Kaukotorjuntatasalle 
vaikutetaan epäsuoran tulen lisäksi 
nykyisillä pst-ohjus-83 :illa. Vaikka 
panssarimiinojen käyttö on hyök
käyksessä vaikeaa, nekin kuuluvat 
edelleen prikaatin asevalikoimaan. 
Joillakin yksiköillä on lisäksi uudet 
taisteluajoneuvot, joiden konetykki 
tehoaa hyvin vihollisen rynnäkkö
panssarivaunuihin ja jalkaväkeen. 

Käsiasejärjestelmämme runkona 
ovat edelleen suomalaiset rynnäkkö
kiväärit . Osa niistä voidaan tulevai
suudessa varustaa myös kivääri
kranaatein. Uusien tarkkuuskiväärien 
hankintoja harkitaan. Olennainen tu
len tehon nousu tapahtuu pimeätais
telussa, mm. valonvahvistimien mää
rän kasvaessa. 

Prikaatin ilmatorjunta tehostuu 
huomattavasti uuden, erittäin liikku
van, kohdetorjuntatason ohjusjärjes
telmän myötä. Samoin tehoa kasvat
taa erilaisten ilmavalvontaan käytet
tävien sensorien hankinnat. Lähi-il
matorjunta-aseina säilyvät ohjukset, 
tykit ja konekiväärit. Suhteellisesti il
matorjuntasuoja kasvaa huomattavas
ti, kun ilmatorjunnan määrä ja laatu 
kasvaa muiden joukkojen määrän 

pienentyessä. Suojaa lisää myös naa
miointivälineiden kehittäminen. 

Joukkojen suojaa kasvatetaan 
panssaroinnin lisääntymisellä sekä 
lwnkilökohtaisilla suojavälineillä. 
Pääosa henkilöstöstä suojataan mm. 
sirpaleliiveillä, komposiittikypärillä ja 
moderneilla abc-suojeluvälineillä. 
Olennainen osa suojaa on mahdolli
suus hajauttaa joukkomme entistä 
laajemmalle alueelle. 

Uudet varsin tekniset järjestelmät 
asettavatkin melkoisia haasteita huol
lon joukoille. Olennaista on, että pri
kaatia ja sen pataljoonia voidaan 
käyttää taistelun aikana varsin itse
näisesti. Enää ei voida huoltoakaan 
jakaa tiukasti aselajien mukaan. Pri
kaati 2005:n huoltolajit ovat täyden
nykset , kuljetukset , korjaukset ja lää
kintähuolto. 

Lääkintähuollon keskeisenä vaati
muksena on ollut haavoittuneen saa
minen mahdollisimman nopeasti lää
käritasoiseen ensiapuun ja leikkaussa
litasoiseen hoitoon. Vaikka evakuoin
t iajoneuvoja on lisätty, ei riittävää no
peutta saavuteta vain kuljetuksin. 
Lääkintähuoltoa on siis tuotava lä
hemmäs haavoittumispaikkaa. Pri
kaati 2005:ssä onkin kaksi leikkaus
asemaa ja lääkäreitä on sijoitettu jopa 
komppaniatasalle. 

TAKTIIKAN PERUSTEITA 
Miten uutta välinettä sitten on tar

koitus käyttää? Vanhoilla menetel
millä ei saada täyttä tehoa irti uusista 
joukoista. Prikaati 2005:n tärkein 
taistelulaji on hyökkäys. Hyökkäyk
sen tarkoituksena on vaikuttaa vihol-

liseen niin, että se joko,joutuu väisty
mään tai tuhoutuu. Joskus hyökkäys 
tosin voidaan toteuttaa vaikuttamalla 
vihollisen to1mmtaan valtaamalla 
kohde, vaikka siellä ei vihollista olisi
kaan. Keskeistä on siis viholliseen vai
kuttaminen. On etsittävä jo hyväksi 
todetuista taktisista periaatteista ja 
uusista teknisistä mahdollisuuksista 
ne, jotka parhaiten vaikuttavat vihol
liseen. 

Ensin on tunnettava mahdollisten 
vihollisten järjestelmien ja organisaa
tioiden toiminta. Toiminnan perusta 
kaikissa joukoissa on taistelijoiden ja 
erityisesti johtajien taistelutahto ja -
henki. Joukko, joka ei usko mahdolli
suuksiinsa tai ei ole motivoitunut, ei 
voi voittaa taistelua. Perusmotivaatio 
syntyy usein kollektiivisena tunteena. 
Tähän vaikutetaan mm. info rmaatio
sodankäynnin keinoin. Taistelun aika 
na tuota perusmotivaatiota tärkt .un 
mäksi muodostuu aina ryh mak 1111 
teys. Ryhmäkiinteyttä cs11ntyy yl('('ll 
sä korkeintaan komppaniatasoll( 1 11 
Jos siis komppania tai sitä pic·1wmp1 
joukko joutuu ylipääsc·mä1to11111 11 v.11 
keuksiin tai sitä johdetaan huo11os1 1, 
se myöskin luhistuu sisältä. l 1ah1m 
millaan joukossa syntyy paniikki, JO 
ka voi tarttua muihinkin yksiköihin. 
Pitää siis miettiä, miten tuhoan vihol
lisen tahdon ja hengen sekä samalla 
säilytän omien joukkojeni taistelutah
don. 

Kaikissa sotilaallisissa järjestelmissä 
toiminnan ja ainakin tulenkäytön 
käynnistää tiedustelu. Tiedustelun 
tuottamien tietojen perusteella johta
jat tekevät päätöksiä. Vasta päätösten 
perusteella kohdistetaan viholliseen 
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tulivaikutusta. Olennaista on siis vai
kuttaa vihollisen tiedusteluun. Salaa
misella vaikeutetaan vihollista saa
masta tarvitsemiaan tietoja. Harhaut
tamisella taas viholliselle syötetään 
oikean tiedon sekaan väärää tietoa. 
Riittää kun osa vihollisen tiedoista on 
vääriä ja vihollinen suuntaa toimin
taansa väärin tai ainakin pois taiste
lun ratkaisukohdista. Kaikkien jouk
kojen taistelun olennaisena osana on 
oltava salaaminen ja harhauttaminen. 
Yleinen harhaluulo on, että harhaut
taminen olisi vain ylempien johtopor
taiden työtä. Vanha kunnon "kypärä 
kepin nokassa" temppu on harhautta
mista yksilötasolla. 

Vaikuttamalla vihollisen johtamis
järjestelmään, vaikutetaan kaikkeen 
sen toimintaan alkaen tiedustelun 
johtamisesta, joukkojen käytöstä ja 
tulenkäytöstä, päättyen huollon jär
jestelyihin. Mitä ylemmän tason joh
toon voidaan vaikuttaa, sitä suurem
mat vaikutukset ovat. Toisaalta mitä 
korkeammasta johtoportaasta on ky
symys, sitä enemmän varmennettuja 
johtamisjärjestelmät ovat ja sitä vai
keampi niihin on vaikuttaa. Olen
naista on tietää, minkä tason johto
portaaseen on kulloinkin vaikutetta
va. Komppanian johtaminen taiste
lussa on yleensä ns. minuuttijohta
mista, pataljoonatasolla johtajien toi
met vaikuttavat aikaisintaan kymme
nissä minuuteissa ja prikaateissa tun
neissa. Divisioonan johtamissykli on 
jo vähintään vuorokausi jne. Kaikilla 
tasoilla johtaminen keskittyy komen
topaikkoihin ja esikuntiin. Ajallisesti 
ratkaisevia hetkiä ovat mm. taistelu
kosketuksen saaminen sekä pää-
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joukon ja reservien suuntaamisesta 
päättäminen. Olennaista ei ole tuhota 
vihollisen komentopaikkoja koko
naan, vaan vaikeuttaa niiden toimin
taa taistelun ratkaisuun liittyvän pää
töksenteon kannalta ratkaisevina het
kinä. 

Kun vihollinen on tehnyt päätök
sensä ja alkaa vaikuttaa omiin jouk
koihimme tulella ja elektronisesti, on 
voitava vaikuttaa vihollisen tulivoi
man lähteisiin. Taistelun aikana nämä 
ovat yleensä ensin ilma-ase, sitten ty
kistö ja viimeiseksi panssari tai jalka
väkijoukot. Tämä edellyttää prikaa
tilta hyvää ilmatorjuntaa, kykyä vas
tatykistötoimintaan ja kykyä vaikut
taa vihollisen taistelujoukkoihin sy
vällä alueella. Olennaista ei taaskaan 
ole vaikuttaa kaikkiin vihollisen jouk
koihin, vaan niihin jotka pystyvät 
parhaiten vaikuttamaan omiin kes
keisiin toimintoihimme. Valituissa 
kohteissa on voitava lamauttaa vihol
lisen joukko tai järjestelmä tehok
kaasti. Kohteet valitaan niin, että vi
hollisen joukkojen yhteisvaikutus on 
ratkaisukohdissa mahdollisimman 
pieni ja vihollisen joukkojen kokonai
suus hajoaa. 

Taistelu on voitettu vasta kuo vi
hollinen ei voi enää palauttaa taiste
lukykyään. Tämä tehdään lamautta
malla sen huoltojärjestelmän kes
keisiä kohtia ja estämällä vihollisen 
joukkojen uudelleen ryhmittyminen. 
Tärkeintä on saada vihollisen joukot 
ja erityisesti johtajat, menettämään 
uskonsa mahdollisuuteen täyttää teh
tävänsä. 

MINKÄLAINEN PRIKAATI 2005:N 
lAISTELU SITTEN VOISI OLLA? 

Perustamisensa jälkeen prikaati 
W05 ryhmitetään ensimmäiseen tais
i clutehtäväänsä. Tyypillisesti se voisi 
olla jonkun kohdealueen suojaami
nen, yhdessä muiden alueella olevien 
Joukkojen kanssa. Riippuen tilantees-
1 a ja olosuhteista, tehtävä saattaa si-

iltää esimerkiksi maahanlaskun tai 
maitse etenevien joukkojen torjun
nan. On muistettava, että prikaati 
W05 :t ovat ensisijaisesti vastahyök
~ äyksiin tarkoitettuja reservejä, joita 
•1 saa sitoa staattisiin puolustustehtä

viin. Prikaati 2005 :t on voitava irrot-
taa nopeasti valmistautumistehtävinä 
oleviin hyökkäystehtäviin. Tämä 
c lellyttää, että ryhmitys reservitehtä
vässä on niin laaja, ettei vihollinen voi 
sitoa sen kaikkia joukkoja taisteluun 
ryhmitysalueelleen. 

Hajauttamisen lisäksi pääosa jou
koistamme on maastoutettava tehok
kaasti. Maastouttamisen lisäksi on vi
hollisen tiedustelujärjestelmää kylläs
rcttävä usein tehtävillä ryhmitysmuu
ioksilla. Ryhmitysmuutokset tulee 
tehdä yksiköiden harjoitteluun ja alu
< dla tapahtuviin huoltokuljetuksiin 
sekä muiden joukkojen siirtoihin liit
ryen. Pelkkä salaaminen ei riitä. Vi
hollisen tiedustelujärjestelmään on 
syötettävä myös väärää tietoa. Yksit
täisen joukon osalta tämä tarkoittaa 
mm. runsasta valelaitteiden rakenta
mista. Yhtymätasolla harhauttamista 
voi olla mm. joukkojen harjoittelu 
alueilla ja suunnissa, joita ei ole tar
koitus käyttää suojaamistehtävissä tai 
vastahyökkäyksissä. Erityistä huo-

miota on kiinnitettävä erilaisten 
' elektromagneettista säteilyä lähettä-

vien laitteiden, kuten radioiden ja 
tutkien, käyttöön. 

Kun prikaati saa vastahyökkäys
tehtävän, on johtamisprosessin oltava 
erittäin nopea kaikilla johtamisen ta
soilla. Johtamisprosesseja voidaan no
peuttaa mm. antamalla alaisille tieto
ja tulevasta tehtävästä, tilanteesta ja 
tehdyistä arvioista mahdollisimman 
nopeasti. Alaisia ei kuitenkaan saa ra
sittaa turhalla tiedolla. Joukkue- ja 
komppaniatasolla toimeenpanoaikaa 
nopeutetaan vakioimalla toimintoja. 
Tätä ei kuitenkaan saa tehdä maaston 
käytön tai innovoinnin kustannuksel
la. Tiedon siirrossa ja esittämisessä tu
lee käyttää hyväksi huimasti kehitty
vää tietotekniikkaa. Uusi tekniikka ei 
kuitenkaan kokonaan poista vanhoja
kaan menetelmiä. 

Alueellinen tiedustelujärjestcl 
mämme tuottaa sellaisen tilanncku 
van ja siitä johdetut arviot, että pri 
kaati voi aloittaa toimintansa suo 
raan, saatuaan ylemmältä johtopor 
taalta tehtävän. Prikaati tarv1tsc·c· 
kuitenkin tarkempaa tietoa mm . siir 
tymisreiteillä ja hyökkäysalueella ole 
vasta vihollisesta ja olosuhteista. Läh 
tökohtana on, että tilanne siirtymis
reiteillä ja hyökkäysalueella on aina
kin osin epäselvä ja jatkuvassa muu
toksessa. Aiemmin on prikaatin tie
dustelujoukkojen käytöstä pyritty te
kemään varsin yksityiskohtainen 
suunnitelma. Varsin usein se on van
hentunut jo ennen kuin tiedustelu
komppanian joukot ovat edes pääs
seet toiminta-alueelleen. Prikaati 
2005 :n tiedustelukomppaniasta muo-
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Tiedusteluosastojen on varaud uttava nopeisiin tehtävän tarkennuksiin, 
jopa m uu toksiin. 

dostetaan etenemissuuntien ja laa
jempien tiedustelukysymysten mu
kaan organisoituja tiedusteluosastoja. 
Tiedustelureservitkin lähetetään 
hyökkäysalueelle näiden tiedustelu
osastojen mukana. Tiedusteluosasto
jen tehtävät tehdään komentajan tie
dustelukysymysten pohjalta ja ne si
sältävät useita valmistautumistehtä
viä. Prikaatin tiedustelusuunnitelmaa 
tarkennetaan sitä mukaa kun saadaan 
lisätietoja hyökkäysalueesta ja viholli
sesta. Tiedusteluosastojen onkin va
rauduttava nopeisiin tehtävän tarken
nuksiin ja jopa muutoksiin. Kun sit
ten löydetään vihollisen joukkoja, 
niistä tärkeimpiin valmistaudutaan 
myöskin vaikuttamaan ainakin epä
suoralla tulella. 

Tiedusteluosastojen kärjessä etene-
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vät moottoripyorm tai moottorikel
koin varustetut tiedustelijat. Niiden 
perässä etenevät prikaatin pääkalus
toa vastaavilla ajoneuvoilla varustetut 
tiedusteluryhmät. Osa tiedusteluryh
mistä voidaan lisäksi siirtää toiminta
alueelleen helikopterein. Varsinainen 
tiedustelu tehdään edelleen partio- ja 
tähystystiedustelulla. Sen tehoa lisää 
uusien sensorien käyttö. Edelleenkin 
tiedustelujoukkomme välttävät tais
telukosketusta viholliseen. Prikaatin 
tiedustelua täydennetään ylemmän 
johtoportaan tiedustelutiedoilla. 

Varsinaisten taistelujoukkojen käy
tössä on usein käytetty taktiikkaa, jo
ka on seuraavassa esitetty hieman 
karrikoiden. Ensin on lähetetty "kär
kipataljoona" valtaamaan maaston
kohta ja suojaamaan muiden joukko-

ien keskittäminen taisteluun. Usein 
suojaavan joukon tehtävänä on ollut 
rnyös vihollisen hyökkäävän joukon 
kärjen pysäyttäminen. Suojaavan jou
kon taakse on sitten ryhmitetty tykis
tö. Prikaatin iskevän osan pataljoonat 
on tämän jälkeen ryhmitetty suojaa
van joukon sivuitse, iskemään viholli
sen ryhmityksen sivustaan tai jopa se
lustaan. Prikaatin hyökkäyksen vai
~ utus on perustunut ennen kaikkea 
Joukkojen keskittämiseen samalle 
suppealle alueelle. 

Em. toimintaa voidaan kritisoida 
monella tavalla, joista muutamia esi
tetään jatkossa. Kärkipataljoonan 
suuntaamisella yleensä paljastetaan 
prikaatin paaosien. suuntaaminen 
taisteluun jo tunteja ennen niiden 
varsinaista iskua vihollisen ryhmityk
scen. Vihollisen kärjen pysäyttämisen 
korostaminen on turhaa taisteluken
tällä, jossa ei ole rintamalinjoja. Ty
kistö on usein ryhmitetty odottamaan 
pataljoonien iskuja, eikä tykistön tul
ta ole uskallettu käyttää heti kun sillä 
olisi voitu saada aikaan vaikutusta. 
Useamman pataljoonan koottu isku 
muodostaa vihollisen tykistölle ja il
ma-aseelle suorastaan herkullisen 
aluemaalin. Olennaisena ongelmana 
on pitkä aika joka kuluu, ennen kuin 
prikaatin pääosat vaikuttavat viholli
seen. Toisaalta toiminnan myöhem
mät vaiheet ovat olleet sidoksissa en
simmäisten vaiheiden onnistumiseen. 
Jos kärkipataljoona on epäonnistunut 
tehtävässään, on koko operaatio 
yleensä epäonnistunut tai ainakin on 
jouduttu suunnittelemaan kokonaan 
uusi hyökkäys. 

Koska vihollisenkaan taistelusuun-

nitelmat eivät yleensä kestä ensim
ma1sta taistelukosketu~ta pidempään 
ilman muutoksia, on vihollinen saata
va mahdollisimman nopeasti tulen al
le. Nopeasti ja röyhkeästi toimeen
pantu hyökkäys on sotahistorian mu
kaan usein tuottanut huomattavasti 
paremman tuloksen, kuin hitaasti toi
meenpantu vaikkakin huolellisesti 
suunniteltu hyökkäys. Hitauteen on 
varaa vain, jos vihollinen ei voi vai
kuttaa olennaisesti omaan toimin
taamme. 

Prikaati 2005:n taisteluosat tulee
kin siirtää hyökkäysalueelle lähes yh
denaikaisella nopealla liikkeellä, käyt
täen etenemisreitteinä useita teitä. 
Pääosien liikkeellelähtöön on aina lii
tettävä harhauttavaa liikennettä jo
honkin muuhun suuntaan. Vihollista 
tulee harhauttaa ainakin liikkeen 
suuntaamisen ja pääosien liikkeelle 
lähdön ajoituksen suhteen. Jo muuta
man kymmenenkin minuutin häm 
mennys vihollisen tiedustelujärjestcl 
mässä saattaa säästää merkittävän 
osan joukoistamme vihollisen tulen 
käytöltä. 

Kaikille siirtyville pataljoonille an 
netaan hyökkäystehtävä. Osalla pa 
taljoonista se voi olla tietyn alueen 
valtaamistehtävä, jolloin pataljoona 
kiertää matkalla mahdollisesti koh
taamansa vihollisen joukot. Yksi tai 
useammat pataljoonat saavat tehtä
väkseen tarvittaessa lyödä siirtymis
reiteillä olevat viholliset, jos ko. reit
tiä tarvitaan esimerkiksi tykistön kes
kittämiseen hyökkäysalueelle. Mikäli 
prikaatia tuetaan helikopterijoukoilla, 
voidaan hyökkäysalueelle siirtää no
peasti jääkäri-, panssarintorjunta- ja 
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ilmatorjuntajoukkoja. Helikopterien 
käyttö taistelualueella edellyttää kui
tenkin myös saattohelikoptereita. 
Niillä voidaan tiedustella reittejä ja 
alueita, tukea maahanlaskettuja jouk
koja ja ennen kaikkea niillä voidaan 
taistella vihollisen taisteluhelikopte
reita vastaan. 

Vaikka kaikki pataljoonat aloitta
vat etenemisensä samaan aikaan, ne 
tulevat hyökkäysalueelle eri aikoina. 
Tähän vaikuttavat paitsi reittien eri 
pituudet, ennen kaikkea vihollisen 
vastatoimet, mm. ilmatoiminta. Pa
taljoonia tulee suunnata ensimmäisis
tä matalalle asetetuista tavoitteista 
nopeasti hyökkäykseen vihollisen 
ryhmityksen syvyyteen. Olennaista 
on rikkoa vihollisen hyökkäysryhmi
tyksen kokonaisuus. Prikaatin reser
viä ovat kaikki joukot, jotka eivät ole 
sitoutuneet taisteluun. Joukkojen 
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missä vastus 
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keskittämistä samalle alueelle tulee 
välttää vihollisen suuren tulivoiman 
vuoksi. Tämän kaltaisen hajautetun 
siirtymisen ja hyökkäyksen edellytyk
senä on prikaatin hyvä tiedustelu- ja 
johtamisjärjestelmä. Joukkojen fyysi
sen keskittämisen sijaan keskitetään 
niiden vaikutus viholliseen. Siirtymi
sen suojana toimii hyvän liikkuvuu
den omaava, etupainoisesti käytettä
vä ilmatorjunta. 

Jotta pataljoonat voivat toteuttaa 
edellä kuvattua hajautettua taistelu
tapaa, on niiden oltava varsin itse
näisiä. Kun pataljoonia vahvennetaan 
joko lähi-ilmatorjunnalla tai jopa uu
della kohdetorjuntatason ilmatorjun
nalla, ne sisältävät kaikkia taistelussa 
tarvittavia elementtejä. Tärkeimmissä 
siirtymisen ja taistelun vaiheissa niitä 
tuetaan lisäksi tykistön tulella, pans
sarintorjunnalla, pioneeritoiminnalla 

Hajalle lyödyn vihollisen lyöminen osa kerrallaan 
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"ÄLÄ KESKITY ONGELMIIN, VAAN 
ETSI MAHDOLLISUUKSIA JA KÄYTÄ 
MENESTYSTÄ HYVÄKSESI " 

"VIHOLLINEN JOUTUU MUUTTAMAAN SUUNNITELMIAAN " 

Jil huollolla. Lyhytaikaisesti voidaan 
Jopa komppanioita käyttää itsenäisiin 
1ehtäviin. Vaikka me emme pyrikään 
1 ohtaamistaisteluihin vihollisen jouk-
1 ojen kanssa, niihin saatetaan joutua. 
1 lyökkäys kohtaamisolosuhteissa on-
1 in asetettava keskeiseen asemaan 
Jääkärikomppanioidemme ja -patal
iooniemme koulutuksessa. 

Hyökkäävät joukkomme eivät saa 
Juuttua pitkäaikaisiin taisteluihin vi
hollisen mekanisoitujen joukkojen 
kanssa. Hyökkäystä on kaikilla tasoil
la jatkettava oma-aloitteisesti, aina 
siellä missä voidaan edetä. Näin vi
hollisen yksiköt joutuvat tilanteeseen, 
Jossa ne ovat omien joukkojemme 
usealta suunnalta tulevan tulen alla ja 
Joutuvat jopa saarroksiin. Tämäkään 
periaate ei ole uusi. Jo Sun Zu opetti, 
että pitää hyökätä kuten vesi, joka 
kiertää kovat kalliot ja etenee siellä 

missä vastus on heikoin. Kun vahvat 
kohteet on eristetty, ne voidaan na
kertaa tarvittaessa hitaastikin. Oma 
sotahistoriammekin osoittaa, että vi
hollisen ryhmityksen sisään tapahtu 
vat iskut hajottavat vihollisen koko 
naisuuden ja vievät vihollisen taistl 
lutahdon. 

Vihollisen johtamispaikat ja muut 
tärkeimmät kohteet tulee saada tulen 
alle mahdollisimman aikaisin. Prikaa 
ti 2005 aloittaakin tulenkäytön tykis
töllään heti kun kantama sen mah
dollistaa. Alkuvaiheessa tulta johtavat 
hyökkäysalueelle ensimmäisinä eden
neet tiedustelujoukot. Tulevaisuudes
sa olennainen lisä tulivoimaan on jo 
valtioneuvoston selonteossa linjatut 
raskaat raketinheittimet, joilla voi
daan tukea prikaatia. Tykistön tulen
käytössä tuleekin korostumaan entis
tä enemmän ns. operatiivinen tulen-
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Vihollisen arvokkaimpien maalien lamautus 

z 

käyttö. Sillä tarkoitetaan vihollisen 
ryhmityksen syvyydessä olevien joh
tamispaikkojen, tuliyksiköiden ja re
servien lamauttamista tai häirintää. 

Kun vihollisen kokonaisuus on saa
tu rikottua, keskitetään sen joukkoi
hin yksi kerrallaan sekä epäsuoran tu~ 
Ien että jalkaväkemme vaikutus. Voi
ma tulee keskittää kerrallaan patal
joonan tai jopa komppanian kokoi
seen viholliseen. Lyöty ja osin panii
kissa paennut vihollisen joukko ei pit
kään aikaan pysty osallistumaan tais
teluun. Taistelu- tai ainakin tieduste
lukosketus on pidettävä perääntyvään 
viholliseen. Niille ei saa antaa aikaa 
toipua tappiostaan. Tällainen menes
tyksen hyväksikäyttö edellyttää en
nenkaikkea röyhkeän hyökkäävää 
asennetta joukoiltamme. Herääkin 
kysymys, koulutetaanko meillä mis-
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sään vihollisen takaa-ajoa? 

MITÄ TÄMÄ SITTEN EDELLYTIÄÄ 
PRIKAATI 2005:N JALKAVÄKI
JOUKOILTA? 

Tiedustelukoulutuksessa on keski
tyttävä tähystyspaikkojen perustami
sen sijasta liikkuvaan tiedusteluun. 
Eri tiedustelumenetelmillä eri jou
koilta saadut tiedot on voitava yhdis
tää ja lähettää tarvitsijoille, ml. omat 
tiedusteluosastot, nopeasti ja varmas
ti. Esimerkiksi tiedustelulennokeilla 
ja elektronisella tiedustelulla saadaan 
elintärkeää ennakkovaroitusta etene
ville tiedustelujoukoillemme. Tiedus
teluosastojen koulutuksessa tulee ko
rostaa erilaisia kohtaamistilanteita. 
Samoin on opittava ottamaan kaikki 

Olosuhteiden luominen ratkaiseville is~uille 
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"PRIKAATIMME SIIRTYMINEN El SAA NÄYTTÄÄ KUWAIT- BASRA TIELTÄ 1991" 

hyöty irti uusista välineistä, kuten 
lämpökuvalaitteista ja maastonval
vontatutkista, nimen omaan hyök
käyksessä. Uudet tiedustelun tietojär
JCStelmät tulevat parantamaan mer
kittävästi tietojen käsittelyä ja välit
tämistä. 

Jalkaväkijoukkomme ovat niitä, 
jotka todennäköisimmin joutuvat 
kohtaamistilanteisiin vihollisen jouk
kojen kanssa. Koska prikaati 2005:n 
kärkenä ei liiku taistelupanssarivau
nuja, jotka kestäisivät vihollisen suo
ra-ammuntatulta, on ratkaisuja etsit
tävä taistelutekniikasta. Olennaista 
on suorat yhteydet edellä liikkuviin 
tiedustelujoukkoihin. Vain ennakko
varoituksen avulla päästään tilantee
seen, jossa tulen kärjessä avaa oma 
joukkomme eikä vihollinen. Ennak
kovaroituksen jälkeenkin on siirtymi-

nen marssiryhmityksestä taisteluryh 
mitykseen tehtävä todella nopeasti 
Tämä edellyttää, että joukon toimin 
ta on ainakin koulutusvu1hc. , , .. 1 va 
kioitu. Kohtaamistaistclussa vott t au 
yleensä se, joka saa nopcimmm t ult·n 
käytön järjestelmänsä vuikutt lllilllll 

viholliseen. Kohtaamistaistclussa v1 
hollisen vaarallisimmat taistcluval1 
neet ovat yleensä panssarivaunu1a 
Kertasinkojen, uusien panssarintor 
juntaohjusten ja miinojen lisäksi mcr 
kittävään asemaan tulevat tykistöllä 
ja kranaatinheittimillä ammuttavat 
panssaroituihin maaleihin tehoavat 
ammukset. Vihollisen panssarivaunut 
saadaan tulen alle jo ennen kuin ne 
ovat suora-ammuntaetäisyydellä. 

Itsenäisesti taistelevat pataljoonat 
ja jopa komppaniat, edellyttävät joh
tajiltaan suurta ammattitaitoa. Jääkä-
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ripataljoonien mukana on kaikkia 
aselajeja. Pataljoonan komentajien ja 
jopa komppanian päälliköiden on 
osattava ainakin perusteet kaikista 
maavoimien järjestelmistä. Muuten 
niitä käyttäviä joukkoja ei voi johtaa. 
Ainakin sodan ajan pataljoonan ko
mentajan tehtävissä toimivia tulisikin 
kierrättää muiden aselajien ampuma
ja muilla leireillä harjaantumassa joh
tajatehtäviin. Hyviä mahdollisuuksia 
antavat esimerkiksi tykistön ampu
maleirit . Suomessa käytettävä tehtä
vätaktiikka, jossa joukko saa tehtä
vän, mutta sen toteuttamistapaan ei 
juuri puututa, antaa hyvän asenteelli
sen pohjan itsenäiseen toimintaan. 
Uuden tietotekniikan mahdollista
man alaisten toiminnan valvonta ei 
saa hämärtää tehtävätaktiikan periaa
tetta. 

Syvien iskujen ongelmana ovat 
mm. joukon sivustojen suhteellinen 
suojattomuus ja mahdollinen huolto
yhteyksien katkeaminen. Menestys 
edellyttää tietyn tasoista riskinottoa. 
Jos taas riskiä ei oteta, yritetään suo
jata kaikkea ja hyökkäysvoima kuluu 
varmistuksiin. Jos kaikki vihollisen si
vustoille ja mahdollisesti taak~e jää
neet joukot on lyötävä ennen hyök
käyksen jatkamista, keskitytään lä
hinnä ongelmiin, ei mahdollisuuksiin. 
Hyökkäykset tuleekin suunnata niin, 
että me joudumme suojaamaan sivus
tojamme mahdollisimman vähän ja 
vihollinen taas joutuu sitomaan mah
dollisimman paljon taisteluvoimaansa 
erilaisiin suojaamistehtäviin. Syviin is
kuihin liittyviä riskejä opitaan hallit
semaan vain harjoittelun myötä tule
valla kokemuksella. Tämä taas edel-
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lyttää, ettei sota- ja taisteluharjoituk
sissa lyödä lukkoon "harjoituksen 
nuotteja" liian tarkkaan. Joukoille tu
lee antaa mahdollisuus iskeä oma
aloitteisesti, kun ne huomaavat tilai
suuden tulleen. 

Taistelun osien nopeat ratkaisut 
edellyttävät kykyä käynnistää no
peasti tulenkäyttö ja hyökkäys vihol
lisen joukkoja vastaan. Kun pataljoo
na keskittää voimiensa vaikutuksen 
kerrallaan yhtä vihollisen komppani
aa vastaan ja saa sen pakenemaan, 
horjuttaa se samalla olennaisesti vi
hollisen pataljoonan toimintaa. Suori
tus tulisi vielä voida toistaa nopeasti. 
Nopeus edellyttää vakioitujen mene
telmien käyttöönottoa. Niissä taas 
vaarana on kaavoittuminen ja huono 
maaston käyttö. Esimerkiksi tulen
käytön perusjärjestelyt hyökkäyksessä 
voidaan vakioida varsin pitkälle. 
Hyökkäysryhmitys taas tulee päättää 
aina maaston ja vihollisen mukaan. 
70-luvulta tutuissa perustaistelu
menetelmissä oli paljon hyvääkin. 
Niistä luovuttiin lähinnä siksi, että 
vajaasti koulutetut johtajat e1vat 
osanneet soveltaa niitä erilaisiin tilan
teisiin ja maastoihin. Valmiusyhty
missä tuleekin avata keskustelu niistä 
koulutuksen kohdista, jotka kannat
taa vakioida ja toisaalta niistä asioista, 
joita ei saa vakioida. Rauhan ajan 
joukko-osastossa annettavan koulu
tuksen pohjana tuleekin olla ohje
sääntöjen ja oppaiden lisäksi ko. alu
een erityispiirteet huomioon· ottava 
ohje tai käsky, jonka nimenä voisi olla 
esimerkiksi "XXX-jääkäripataljoonan 
vakioidut toiminnat taistelukoulu
tuksessa". 

Jouni Laari, Jorma Ala-Sankila, Timo Mustaniemi 
1 

MAAVOIMIEN ILMALIIKKU-
•• 

VUUDEN KEHITTAMINEN 
Artikkelissa tarkastellaan maavoimien ilmaliikkuvuuden kehittämistä sekä 

yleisen aseteknologian ja asevoimien kehittymisen että kansallisen uhkakuvan 
ja puolustusjärjestelmän näkökulmasta. Artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat 

kirjoittajien omia. 

Majuri Jouni Laari palvelee Pääesikunnassa Maavoimien ilmailuosastolla, eversti
luutnantti Jorma Ala-Sankila on Utin}ääkärirykmentin komentaja ja majuri Timo 

Mustaniemi palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan Laitoksella. 

Nykyistä maavoimien yleistä kehi
tystä ohjaa kylmän sodan päät

tymisen myötä syntynyt tarve supis
taa joukkoja ja toisaalta kompensoida 
tätä lisäämällä liikkuvuutta. Pyörä- ja 
tela-ajoneuvojen kehityksessä ei ole 
nähtävissä sellaista tekijää, joka olen
naisesti lisäisi ja nopeuttaisi maavoi
mien liikkuvuutta. Maa-ajoneuvoilla 
varustettujen joukkojen liikkuvuu
teen vaikuttaa lisäksi taisteluhelikop
terien, kauaskantoisten aseiden ja si
rotteiden lisääntyvä käyttö eristä
mään taistelualueita ja estämään esi
merkiksi operatiivisten reservien siir
toja. 

Helikopterien merkitys on vähitel
len lisääntynyt ja 2000-luvulle täh
täävissä ulkomaisissa sotilasdoktrii
neissa helikopterien liikkuvuudella ja 
tulivoimalla on keskeinen merkitys 
maavoimien taistelussa. Helikopte
reilla voidaan alivoimaisenakin tem
mata aloite ja nopeasti muokata tais
telua haluttuun asetelmaan. Tämä ei 

tarkoita sitä, että helikopterit korvai
sivat panssarivaunut seuraavien vuo
sikymmenten aikana. Enemmänkin 
kyseessä on keskinäisten painoarvojen 
muutoksesta. Ilmeinen suuntaus on 
kuitenkin käyttää helikoptereita ja 
panssarivaunuja erillään yhdistäen 
niiden vaikutus strategisella tai opt· 
ratiivisella tasolla. Tietoiscst i halut aan 
välttää tilannetta, jossa näiden taisit 
luvälineiden käyttö sidotaan to1s1111sa , 
jolloin niiden liikkuvuutta tai t u l1vo1 
maa ei päästä hyödyntämään taysa 
painoisesti. 

Nykyaikainen sotavarustus on niin 
kallista, että jopa suurvallalla on tar
koituksenmukaista varustaa vain 
muutamia yhtymiä huippunykyaikai
sella sotavarustuksella. Varustusta 
priorisoidaan yhä harvemmille jou
koille. Joukot porrastetaan tulevai
suudessa niiden varustuksen ja val
miuden mukaan. Onkin mahdollista, 
että useissa maissa joudutaan kustan
nussyistä valitsemaan maavo1m1en 
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-Hori-op! 

Kuva: GKN Westland 

,iperat11v1sen liikkuvuuden ylläpitä
miseksi toinen edellä mainituista tais
t t·luvälineistä. 

JEHOA JA ULOTTUVUUTTA 
Alueellinen puolustus on 2000-lu-

un alussa Suomen puolustusjärjestel-
111änä uusien haasteiden edessä. Alu
' eilinen puolustus soveltuu edelleen 
laajamittaisen hyökkäyksen torjumi-
' ,t!n, mutta runsaasti henkilöstöre-
1usseja vaativana sen sopeuttaminen 
,>taa alempiasteisten kriisien moni-

111utkaistuneeseen uhkaympäristöön 
on vaikeaa. Alueellisen puolustusjär
JCStelmän kehittäminen edellyttää 
yksityiskohtien hiomisen sijasta koko
naisuuden tarkastelua. 

Kaikille yhteiskunnan aloille ja ko
ko valtakunnan alueelle ulottuva sir
paloitunut sodankäyntitapa tehokkai
ne vaikutuskeinoineen edellyttää 
puolustajalta uudenlaista ulottuvuut
ta, syvyyttä ja iskukykyä. Alkuperäi
nen alueellisen taistelun malli, jossa 
tehokkaasti hyödynnetään maastoa, 
erilaisen koulutustason omaavaa 
kenttäarmeijaa ja lähitaisteluaseistus
ta ei välttämättä sellaisenaan toimi 
eikä ole realismia puolustusselonteon 
rakennemuutoksen läpikäyneellä so
dan ajan puolustusvoimalla. Hyvää ja 
edelleen relevanttia perusajatusta on
kin kehitettävä edelleen. 

Puolustusvoimien tiedustelu-, val
vonta- ja johtamisjärjestelmä on olta
va sellainen, että se pystyy informaa
tiosodankäynnin uhkan ja siviiliyh
teiskunnan osittaisen toimintakyvyt
tömyydenkin tilanteessa aloittamaan 
torjunta- ja taistelutoimet. Sen kehit-

tämisessä on myös hyöpynnettävä te
hokkaasti korkeatasoisen tietoyhteis
kuntamme mahdollisuudet. Valmiu
denkohottamisjärjestelmän on tarjot
tava nykyistä huomattavasti moni
puolisempi joukkovalikoima kaikissa 
valmiustiloissa - osa joukoista on pys
tyttävä keskittämään tehtäviin muu
tamissa tunneissa, osalle riittää nykyi
nen valmiustaso. Näiden lisäksi on 
kyettävä torjumaan vastustajan pai
nostus ja varsinaista sotaa edeltävien 
toimenpiteiden vaikutukset siten, et
tä oma toimintakyky säilyy. 

Sotatoimien käynnistyessä p1taa 
kyetä toimintakyvyn säilyttämisen li
säksi aloitteen tempaaviin ja häikäile
mättömiin iskuihin vastustajan elin
tärkeiden toimintojen lamauttami
seksi. Tässä vaiheessa eivät riitä ny
kyiset jääkäriprikaatit, vaan tuolloin 
tarvitaan kykyä löytää tärkeät koh
teet nopeasti ja ulottaa niihin välitön 
tulivaikutus. Onkin mietittävä, millä 
keinoilla tähän haasteeseen kyc, ään 
vastaamaan. Esimerkkeinä maini tt a 
koon helikopterein siirrettävät hyv 111 
koulutetut ja huippuunsa varus!l I ut 
erikoisjoukot, verkotetun ja pass11v1 
sen johtamisjärjestelmän varassa toi 
miva uskottavasti aseistettu ilma 
puolustusjärjestelmä, modernisti va 
rustetut ja aidosti pimeätoimintakyi
set hyvän operatiivisen ja taktisen 
liikkuvuuden omaavat taisteluosastot 
sekä kauaskantoinen tulivaikutus il
masta tai tykistöllä. Varmaa on myös, 
että vastaus ei voi olla yksi asejärjes
telmä tai taisteluväline vaan siihen 
tarvitaan järjestelmäkokonaisuuksia 
ja yhteisvaikutusta. Näiden lisäksi 
osan puolustusjärjestelmästä on kes-
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Helikopterijoukkojen toiminnan yhdistäminen 
muuhun tulenkäyttöön 

Maavoimien syvin tulen klytOn tehostamismahdollisuudet tulevaisuudessa 

Tieto 

Syvä tuli 

kityttävä taisteluun omassa syvyydes
sämme koko yhteiskunnan kannalta 
elintärkeillä alueilla. Näille joukoille 
on löydettävä selkeät toimintamallit 
ja niiden varustus on suunniteltava 
tehtävien mukaiseksi. 

Helikopteri on asejärjestelmä, joka 
on Suomessa jäänyt resurssien niuk
kuudesta johtuen vuosikymmenten 
ajan unholaan. Sitä ei ole lähdetty jär
jestelmällisesti kehittämään silloin, 
kun muissa maissa näin tehtiin. Nyt 
olemme tilanteessa, jossa helikopte
rista voidaan muodostaa väline, jota 
edellä kuvattu, uudistettava alueelli
nen puolustuksemme kaipaa. Ilman 
ilmaulottuvuuden kokonaisvaltaista 
hyödyntämistä maavoimien taistelus
sa ei nykyaikaisessa sodassa menesty-
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Syvät iskut 

tä. Helikoptereille on kehitettävä vii
meistään nyt kansallinen käyttöstra
tegia ja taktiikka, jotta niitä kyetään 
ylipäätään olosuhteissamme käyttä
mään. Ne on sijoitettava sellaisiin 
alueellisen puolustuksen rooleihin, 
joissa niiden avulla tai niitä käyttäen 
tehostetaan huomattavasti nykyisel
lään melko hidasta ja reagoivaa voi
mankäyttötapaamme. 

KULJETUSLAVETISTA 
ASELAVETIKSI 

Tarkasteltaessa helikoptereiden 
yleistä kehityskulkua maailmalla voi
daan todeta, että helikopterien käy
tössä on olemassa kolme erilaista 
käyttöperiaatetta ja kehityslinjaa: 

huollon tukeminen, taistelujoukkojen 
r ukeminen ja itsenäiset taistelutehtä

r. Ajallisesti nämä kehityslinjat 
ut syntyneet vastaavassa järjestyk

ssä lineaarisesti. 
l luollon tukeminen oli yleistä Ko-

1 an ja Vietnamin sodissa helikopte-
11<·n käytön keskittyessä evakuointei-
11111, materiaalin ja henkilöstön kulje
t uksiin selustassa sekä etsintä- ja pe
l11stustehtäviin. Tätä ensimma1sta, 
huollon tukemiseen keskittyvää kehi-
1 ~ slinjaa kutsutaan lento-/helikopteri-
1 uljetteisuudeksi (vrt. Air Transporta
h1lity). Keskeistä tässä toimintaperi-
1 1tteessa on tehtävien toteuttaminen 
1 urvallisessa selustassa. Perinteisesti 
lc nto-/helikopterikuljetuksia on tehty 
unien ilmavoimien ilmaherruuden 

111rvin, vastustajan ilmatorjunnan 
ulot tumattomissa, 20-5 0 kilometrin 
päässä etulinjassa. Siten esimerkiksi 
1 aisteluhelikopterisuojal!sta ei ole tar-
1ttu. Helikopterikuljetusyksiköt ovat 

1 allöin toimintatavoiltaan verrannolli
ila tavanomaisiin kuorma-autoyksi-
1 oihin. 

Konsepti kyseenalaistuu 2000-lu
vulla, jolloin taistelukentän arvioi
daan olevan sirpaloitunut ja uhka 
1 ahdistuu myös taistelukentän syvyy
teen. 

Vietnamin sodassa helikoptereita 
1 äytettiin yhä joukkojen evakuoin
ncissa, mutta myös taistelujoukkojen 
kuljetuksissa ja tulitukena varsinaisel
la taistelualueella. Taistelujoukkojen 
reagointikykyä ja ulottuvuutta kyet
tiinkin tehostamaan merkittävästi. 
Kehityslinjana taistelujoukkojen tu
kemista kutsutaan ilmaliikkuvuudek
si (vrt. Air Mobility). Konseptissa 

keskitytään tukemaan tärkeimpiä 
taistelujoukkoja kulje'tuksilla, eva
kuoinneilla ja taisteluhelikopterien 
hyökkäyksillä. Helikopterit ovat joko 
yhtymien orgaanisena osana tai teh
tävät toteutetaan suoritteina. Taiste
luhelikopteritkin ovat näennäisestä 
irrallisuudestaan huolimatta valjastet
tu palvelemaan tuettavan yhtymän 
taistelua. Toimintamenetelmänä il
maliikkuvuus lisää huomattavasti 
maavoimien yhtymien ulottuvuutta, 
mutta sen ongelmana on länsimaissa 
nähty helikopterien liikkuvuuden ja 
taistelutehon sitominen hitaammin 
liikkuviin maa-ajoneuvoihin (vrt. 
Saksan panssarijoukot/tavallinen jal
kaväki toisen maailmansodan alussa). 
Helikopterien toimintaa ei tässä mal
lissa yleensä uloteta vastustajan etu
maisia joukkoja kauemmas. 

Länsimaissa, erityisesti Iso-Britan
niassa ja Saksassa on ilmaliikkuvuu 
desta kehitetty edelleen ilmamckani 
soinnin periaatteiden mukaiscst I uusi 
lento-operaatio-konsept i (vrt t\ 11 

Manoeuvrebility). Siinä hdikoprm 
joukot operoivat itsenäisesti Ja 1111~k11 

avulla pyritään vaikuttamaan vastus 
tajan taistelukyvyn kannalta kc 
keisiin elementteihin vastustajan sy 
vyydessä. Helikopterijoukkojen tel10 

perustuu taisteluhelikopterien taistc 
lukykyyn, niitä tukeviin kuljetusheli
koptereihin ja erikoiskoulutettuihin 
ilmarynnäkköjoukkoihin. Helikopte
rijoukkojen tehoa lisätään edelleen 
käyttämällä niitä yhdessä lennokkien 
ja kauaskantoisten raskaiden raketin
heittimien tai taktisten tykistöohjus
ten kanssa. Lento-operaatioajattelun 
eräänä etuna pidetään sen Jousta-
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Helikopterien käytön kehittyminen 
Kylmästi sodasta 2000-luvulle 

r'~~'··.~,,~~·- ~-• ' - -
-~ 
~~ 

s / 

vuutta ja soveltuvuutta erilaisiin teh
täviin, itsenäisiin tai muiden joukko
jen tukemistehtäviin. 

HELIKOPTERITOIMINNAN 
NYKYTILA 

Suomen puolustusvoimissa heli
koptereita on ollut vuodesta 1962 as
ti. Niitä on käytetty hyvin pitkälti sa
malla tavalla kuin länsimaissa - noin 
40 vuotta sitten. Helikoptereiden toi
minta muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta on rajoittunut lähinnä rau
han aikaisiin tai selustassa toteutetta
viin materiaali- ja henkilöstökuljetuk
siin. Utin Jääkärirykmenttiin kuulu
van helikopterilentueen tehtävät kes
kittyvät lähinnä maavoimien koulu-
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tuksen ja muiden viranomaisten tu
kemiseen. Lentueen henkilöstö osal
listuu lisäksi uuden kaluston hankin
nan valmisteluun, valmistautuu nii
den vastaanottoon, kouluttaa ohjaajia 
ja teknistä henkilöstöä, kehittää tule
vaisuuden taktiikkaa sekä pimeä- ja 
pintalentotekniikkaa. Seuraavien 
vuosien aikana etusijalla on uuden 
henkilöstön koulutus. 

Helikoptereiden siirtyessä vuoden 
1997 alussa ilmavoimilta maavoimille 
käynnistettiin kehitystyö helikopteri
to1mmnan sitomiseksi paremmin 
maavoimien operaatioihin. Maavoi
mien helikopterijärjestelmän kehittä
minen on aloitettu eduskunnan ke
väällä 1998 myöntämän kuljetusheli
kopterien tilausvaltuuden perusteella 

1 

1 l 111aliikkuvuus-konseptin mukaisesti, 
luomalla kyky tukea valmiusyhtymiä 
1 11ljetushelikopterisuorituksilla taiste
lualueella vuoteen 2010 mennessä. 

11nanaikaisesti tutkitaan tarpeet ja 
111ahdollisuudet kehittää edelleen he-
11 I opterijärjestelmää ja sen toiminta-
11wnetelmiä vastaamaan 2020-2030 
luvun haasteita. 

1 Ielikopterijärjestelmää luotaessa 
,n keskeistä ymmärtää, että se on 

operatiivisessa käytössä hankintahet-
1 t stä vasta noin 3-5 vuoden päästä ja 
rnisaalta käytössä vielä 2030-luvulla. 
< )n siis nähtävä selkeästi 2000-hivun 
tlun sodan ja kriisin kuva ja sen aset-

1 mat vaatimukset puolustusjärjestel-
111ällemme. Pitkän elinkaaren takia 
1 uleekin kyetä valitsemaan viisaasti ja 
irvioimaan sodankäynnin kehittymi
nen tai ainakin todennäköisimmät 
1 ehityssuunnat miltei koko helikop-
1t•reiden elinkaaren ajalta. Rohkeat ja 
riittävän ennakkoluulottomat, koko 
helikopterien elinjakson kattavat va
linnat säästävät suhteettoman kalliil
ta modifiointikuluilta, jotka olisivat 
väistämättä edessä, mikäli toiminnan 
1 ehittämisen perustaksi valitaan van
hanaikainen konsepti. 

Maavoimien on luotava vaiheittain 
itselleen tulevaisuuden taistelukentän 
haasteisiin vastaavat käyttöperiaat
teet helikoptereiden käytön taktiikas
ta, johtamis-, koulutus-, huolto- ja 
cukeutumisjärjestelmästä. Vaikka teh
tävä näyttäisikin suhteettomalta se 
tarjoaa myös runsaasti mahdollisuuk
sia. Eräällä tavalla Suomen maavoi
mien lentotoiminta on Descartesin 
CARTA BLANCA -valkoinen taulu. 
Kaikki se, mitä tehdään voidaan to-

teuttaa ilman menneisyyden paino
lastia. Meistä itsestämme on kiinni se, 
millaisen helikopterijärjestelmän 
luomme. 

Keskeistä on muodostaa mahdolli
simman kustannustehokas järjestel
mä, joka kykenee vastaamaan mah
dollisimman monen uhkamallin haas
teisiin. Järjestelmän on tuotettava to
dellista vastinetta järjestelmän luomi
seen ja ylläpitoon uhratuille varoille. 
Järjestelmältä vaadittava kustannus
hyötysuhde on synnytettävä operatii
vis-strategisella, ei taktisella tasolla. 

AJATUKSIA HELIKOPTEREIDEN 
JOHTAMISESTA 

Helikopterien johtamisjärjestelmän 
luomisen tavoitteena on mahdollistaa 
sellainen toimintamalli, että sen käyt
täminen ja vaiheittainen kehittämi
nen kaluston koko elinkaaren ajan on 
mahdollista. Johtamisjärjestelmä on 
voimakkaan kehityksen alaisena, eikä 
mitään jäljempänä esitettyjä malleja 
voi pitää lopullisena. 

Lennokki- ja helikopteritoirnin11a11 
sisältävä maavoimien lentotoiminta 
voisi rakentua esimerkiksi seuraavas 
ti: 

- Taktinen johtaminen (sekä takti
nen että operatiivinen taso) 

- Tulenkäytön johtaminen (so. len
totehtävien suunnittelu ja johtami
nen) 

- Erikoishuollon johtaminen. 
Kokonaistoiminnan suunnittelusta 

ja johtamisesta vastaa pääesikunta, 
joka voi alistaa maavoimien lento
joukkoja (helikopterit ja lennokit) 
tehtävällä tai suoraan maanpuolus-
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tus- tai meripuolustusalueille. Alistus 
voi olla tehtävään sidottu ja ajallisesti 
rajoitettu. 

Tavoitteena on vapauttaa maan
puolustus- tai meripuolustusalueet ja 
niiden alaiset joukot lentoteknisen 
huollon ja tukeutumisen järjestämi
sestä. 

Maanpuolustus- tai meripuolustus
alue pitää helikopterijoukon pääosin 
omassa johdossaan ja osoittaa heli
kopteriyksiköiden suorituksia yhty
miJle, missä helikopterien käytöllä 
saavutetaan suurin hyöty. H elikopte
rijoukkoja käytettäisiin kuten ylijoh
don tykistöä. Helikopterijoukot pyri
tään aina pitämään omien johtopor
taidensa johdossa. Tehtävän taktisessa 
suunnittelussa on yhtymiä tuettava 
ammattitaitoisella helikopterisuun
nitteluhenkilöstöllä. Tästä henkilös
töstä tulee kuitenkin olemaan pulaa 
aina 2010 luvulle asti. 

Tehtävät voidaan toteuttaa itsenäi
sesti tai tukevina. Itsenäisesti toteu
tettuna voi helikopterijoukko-osastol
la tai joukkoyksiköllä olla oma opera
tiivinen vastuualue ja sille voitaisiin 
alistaa muita maavoimien joukkoja. 
Tukevissa tehtävissä operatiivinen 
vastuu on tuettavalla joukolla. Kan
sainvälisesti suositaan itsenäisiä tehtä
viä. Näin pyritään maksimoimaan he
likopterijoukon tehokas käyttö ja mi
nimoimaan ammattitaitoisen henki
löstön tarve. Lentotehtävien aikana 
taktinen johtaminen painottuu päivi
tetyn tilannekuvan välittämiseen he
likoptereille. Vain poikkeustilanteissa 
ottaa maavo1m1en lentotoiminnan 
johtopaikka todellisen johtamisvas
tuun. 
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Tulenkäytön johtaminen perustuu 
ensisijaisesti ennakoivaan suunnitte
luun. Suunnittelusta vastaa lento
joukkoyksikkö. Ennen lentotehtävän 
suunnittelua on lentojoukkoyksiköllä 
oltava tiedossaan koko to1mmta
aluetta koskevat lentotoiminnan ra
joitukset, tykistön ja ilmatorjunnan 
toiminta-alueet, omien joukkojen 
ryhmitys ja tiedossa olevat vastusta
jan maa- ja ilmajoukot. Lentoreitit 
suunnataan omista ja vastustajan jou
koista vapaiden alueiden kautta. Len
totehtävän aikana helikopterit vas
taanottavat ilmatilannetiedot ilma
puolustukselta. 

Ilmavoimien johtokeskukseen yh
teydessä voi lisäksi toimia maavoi
mien lentotoiminnan johtoryhmä, jo
ka vastaa maavoimien lentotoimin
nan yhteensovittamisesta ilmapuolus
tuksen tulenkäytön johtamisjärjestel
maan. Ilmatorjunnan johtoportaat 
tukevat johtamista omilla tulenkäy
tön johtamisen vastuualueillaan. 

Huollon johtamisjärjestelmä tuot
taa taktisen ja tulenkäytön johtami
sen suunnittelijoille tarvittavat tiedot 
helikoptereiden saatavuudesta ja käy
tettävyydestä. Huollon johtaminen 
tapahtuu helikopterijoukon esikun
nan ohjaamana ja tarvittaessa valta
kunnallisesti . Helikopterit tukeutu
vat yleensä tukeutumisalueeseen. 
Polttoainehuollon järjestelyissä tu
keudutaan tuleville toiminta-alueille 
ryhmitettyihin "eteentyönnettyihin" 
tukeutumispaikkoihin tai -alueisiin. 
Tukeutumisalueille luodaan helikop
teriyksikön tehtävän suunnittelun .ja 
toteutuksen vaatimat yhteydet. 

H elikopteritoiminnan suunnitte-

lussa on eri esikuntien ja johtamis
r lsojen kiinteä yhteistoiminta tehtä
an suunnittelussa ja sen toteuttami
·ssa ensiarvoisen tärkeää. Taisteluti

l11 nteessa on kyettävä minimoimaan 
11 unnittelutyöhön käytettävää aikaa, 

JOtta toimintaedellytykset varsinaisen 
operaation/tehtävän suorittamiselle 
äilyvät . Tätä varten tarvitaan tieto

! onepohjaiset tehtävän suunnittelu
luitteistot. 

f NSIMMÄINEN ASKEL 
Rauhan aikana helikoptereiden tär

kein tehtävä on omien joukkojen 
koulutuksen tukeminen. Lisäksi heli
kopterit muodostavat puolustusvoi
mien pelastusviranomaistehtävän 
suoritusportaan rungon. Tärkeimmät 

tuettavat joukot ovat ylijohdon eri
kois- ja tiedustelujoukot sekä eri puo
lustushaarojen valmiusyhtymät ja il
matorjuntajoukot . Koulutuksen ta
voitteena on opettaa johtajat suunnit
telemaan ja johtamaan operaatioita, 
joissa käytetään helikoptereita sekä 
totuttaa joukot toimimaan helikopte
rien kanssa. Maanpuolustus- ja meri
puolustusalueita tuetaan alistamalla 
niille suoraan tai tehtävällä helikopte
rijoukkoja. Helikoptereita pyritään 
käyttämään keskitetysti, mutta tar
vittaessa voidaan muodostaa kahdesta 
kolmeen suuntaan lentotaisteluosas
toja erilaisista helikopteriyksiköistä ja 
niiden tukiosista. Helikoptereita voi
daan käyttää tilanteesta riippuen mm 
tukemaan tärkeimpiä joukkoja opera
tiivisin/taktisin kuljetuksin, eva-
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PRIKAATI 2005:N TUKEMINEN HELIKOPTEREILLA 

1t 
Tllduaulu
komppenl1 

3 Jääkäripataljoonaa 

Tyklstöpatteristo llmatorjunta
patterlsto 

Esikunta
komppania 

~ 
Vlestlkomppanla 

Ploneerlkomppania 

Huoltokomppanla 

Helikopterit: 1) Taisteluedellytysten luominen 
2) Reagointikyvyn kehittäminen 

kuoinnein, kriittisen materiaalin kul
jetuksissa sekä taistelualueen etsintä
ja pelastustehtävissä. Strategisen is
kun ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan 
liittyen helikoptereita voidaan käyt
tää edellä mainittujen tehtävien lisäk
si mm. valmiusyhtymien osien saami
seen mahdollisimman nopeasti toi
minta-alueelle tai siirtoalueiden sivus
toille suojaamaan yhtymän siirtoa. 
Kuljetettava joukko voi olla tilanteen 
mukaan jääkäri-, tiedustelu-, ilmator
junta- tai panssarintorjuntaosasto tai 
näiden yhdistelmä. Laajamittaisen 
hyökkäyksen torjunnassa helikopteri
joukkoja voidaan käyttää valtakun
nallisesti kootusti, jolloin tehtävät 
liittyvät operatiivisten maahanlasku
jen ja maihinnousujen ensimmäisten 
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portaiden rajoittamiseen ja lyömiseen 
sekä vastahyökkäysten edellytysten 
luomiseen valtaamalla portinpylväitä, 
pysäyttämällä vastustajan hyökkäys
kiila ja tuottamalla sille tappioita. 
Vaatimuksen täyttäminen edellyttää 
helikopterivoiman keskitettyä käyt
töä kuljetuksiin ja niiden suojaami
seen. 

Edellä mainittujen tehtävien to
teuttaminen ja helikoptereiden teho
kas käyttö taistelualueella edellyttää 
modernien koneiden lisäksi selkeää 
johtamisjärjestelmää ja toimivia tu
keutumisjärjestelyjä. Ilman saattohe
likoptereita ei hankittavia kuljetushe
likoptereita voida käyttää taistelualu
eella ilman huomattavaa riskiä. Vaa
rana on, että uusia kuljetushelikopte-

1 rcita voidaan käyttää vain kuten ny
kyistä HS-kalustoa, kaukana turvalli
sessa selustassa materiaalin kuljetuk
sissa. Mutta onko turvallista selustaa 
enää olemassa? Saattohelikoptereita 
voitaisiin käyttää myös itsenäisesti 
esimerkiksi taisteluhelikopterien tor
juntaan, panssarintorjuntaan tai tu
hoamistehtäviin. 

Helikoptereiden kanssa toimivien 
joukkojen koulutus muodostaa oman 
kokonaisuutensa. Käsitteenä ilmaryn
näkköjoukot ja ilmakuljetusjoukot se
koitetaan useasti. Ilmarynnäkkö
joukot ovat koulutustasoltaan sel
keästi korkeammalla tasolla - erikois
joukkoja ja ne on koulutettu liikku
maan ja toimimaan pääsääntöisesti 
vain helikoptereiden kanssa. 

Ilmakuljetteisilla joukoilla sen si
iaan tarkoitetaan maavoimien jouk
kojen kuljettamista tavallisimmin 
turvallisessa selustassa paikasta toi
seen. Ilmakuljetteiset joukot siirre
tään yleensä ajoneuvoilla tehtäväänsä 
ilmakuljetuksen jälkeen ja niiden 
koulutuksen painopiste on selkeästi 
maassa tapahtuvissa operaatioissa. 

Ilmarynnäkköjoukkojen toimintaa 
tuetaan taisteluhelikoptereilla ja ryn
näkköilmavoimilla sekä ilmakuljettei
sella kevyellä tykistöllä. Tätä varten 
ilmarynnäkköjoukkoihin kuuluu eri
koiskoulutettuja ilmatulenjohtajia. Il
marynnäkköjoukot toimivat yleensä 
maavoimien hyökkäyksen kärkenä ja 
nopeasti liikkuvana reservinä. Ilma
rynnäkköjoukkojen erikoiskoulutuk
seen kuuluu mm. pathfinder-toiminta 
(helikoptereiden laskeutumisalueiden 
tiedustelu ja valmistelu sekä helikop
teriosaston vastaanottaminen käyttä-

mällä esimerkiksi liitovarjoin kohde
alueelle siirtyviä alueen tiedusteluun 
ja valmisteluun tarkoitettuja partioi
ta), riippukuorman kuljetuksen val
mistelu ja toteuttaminen, köysi- ja 
fast rope-laskeutuminen, erikoisjouk
kojen torjunta, tiedustelutoiminta ja 
panssarintorjuntaohjusten käyttö. 

Pelkän ilmakuljetuskoulutuksen 
saaneiden valmiusjoukkojen taktiset 
maahanlaskut tulevat kyseeseen koh
teiden haltuunottoon, maahanlasku
jen/maihinnousujen rajoittamiseen ja 
yhtymän vastahyökkäykseen liittyen 
tilanteissa, missä ei ole vielä välitöntä 
vihollisuhkaa. Selustassa tapahtuvis
sa helikopterikuljetuksissa koulutus
taso voi olla rajoitettu, mutta johtajil
ta vaaditaan korkeaa ammattitaitoa. 

Helikoptereita ei voi eikä saa pi
dättää nouto- tai maahanlaskualueel
la minuutteja kauempaa, jolloin jou
kon toiminta ja kaluston käsittely pi
tää olla rutiininomaista ja osin auto
maatiotasolla. Johtajilta vaaditaan 
kykyä suunnitella käytössä olevan he 
likopterilukumäärän ja niiden kulje 
tuskapasiteetin perusteella joukon ja 
kunkin taistelijan varustus. Helikop 
terit on pystyttävä lastaamaan, kuor
maamaan ja purkamaan tehokkaasti . 
Toiminta on myös hallittava helikop
teriosaston - ei vain yksityisen koneen 
puitteissa. Johtajilta vaaditaan lisäksi 
kykyä laatia vaihtoehtoisia suunnitel
mia ja joustavuutta ottaa ne tarvitta
essa käyttöön esim. laskeutumisalu
een muuttumisen myötä. 
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ITSENÄISET LENTO
OPERAATIOT, VAI .... ? 

Tulevaisuudessa on mahdollista ke
hittää toimintaperiaatteita ilmaliik
kuvuuden (Air Mobility) pohjalta 
kohti lento-operaatioita (Air Mano
euvrebility) ja sen myötä ilmarynnäk
köoperaatioiden suuntaan, mikäli 
nähdään tarvetta tällaisten joukkojen 
käytölle. Ilmarynnäkköoperaatiossa 
maaston kohtia valtaavalta helikopte
rein kuljetettavalta jalkaväeltä vaadi
taan erikoiskoulutusta ja -varustusta. 
Ilmarynnäkköjoukoille on luonteen
omaista nopeat ja häikäilemättömät 
iskut. Joukkoja käytetään myös vas
tustajan erikoisjoukkojen torjuntaan, 
tiedusteluun ja panssarintorjuntaoh
juskalustolla varustettuna nopeana 
panssarintorjuntareservinä, hidasta
maan ja kuluttamaan vastustajan 
panssarijoukkoja ja hankkimaan siten 
aikaa muiden omien joukkojen uudel
leen ryhmittymiselle. 

Kansainvälisesti ilmarynnäkkö-
joukot muodostava,t myös usein 
kriisinhallintaan tarkoitettujen välit
tömän toiminnan joukkojen rungon. 
Jos kansainväliseen tai kotimaiseen 
kriisinhallintaan halutaan tarjota 
merkittävä panos, muodostaisi osin 
sopimussotilaista koostuva ja hyvin 
koulutettu ilmarynnäkköjoukko 
kriisinhallintajoukkojen kovan ja no
peasti käytettävän ytimen. 

Konseptia kehitettäessä edelleen 
on mahdollista organisoida helikopte
rit itsenäiseksi, lähes kaikkia aselajeja 
ja toimialoja käsittäväksi itsenäiseksi 
valmiusyhtymäksi tai joukko-osas
toksi. Helikopterijoukkojen joustavaa 
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käyttöä tehostaisi konsepti, johon 
kuuluisivat toisiaan täydentävät tais
telu-, tiedustelu- ja kuljetushelikopte
rityypit sekä mahdollisesti lennokit. 

Helikopterijoukkoa voidaan käyt
tää helikopterihyökkäyksiin, panssa
rintorjuntaan, helikopterin ja muiden 
ilma-alusten torjuntaan, tieduste
luun, joukkojen ja materiaalin kulje
tuksiin, erilaisiin tukitehtäviin sekä 
kriisinhallintatehtäviin. Helikopteri
joukoille voidaan antaa tukitehtäviert 
lisäksi itsenäisiä taistelutehtäviä ja 
oma vastuualue. Vastuualue ja valtaa
mistehtävä edellyttää maa-alueiden 
valtaamiseen ja pitämiseen soveltu
vien ilmarynnäkköjoukkojen sisällyt
tämistä helikopterijoukkojen organi
saatioon. Helikopterijoukkojen tär
kein ominaisuus on suuri operatiivi
nen ja taktinen liikkuvuus verrattuna 
maalla liikkuviin joukkoihin. Tätä tu
lee käyttää täysimääräisesti hyväksi 
syvässä taistelussa, jotta saavutetaan 
yllätys ja pakotetaan vihollinen sito
maan resurssejaan useiden joukkojen 
ja kohteiden suojaamiseen. 

Monipuolista helikopterijärjestel
mää voitaisiin käyttää perustana, jon
ka pohjalta kyettäisiin kehittämään 
syvää tulenkäyttöä ja vastaiskukykyä 
yhdessä muiden aselajien ja puolus
tushaarojen kanssa. Yhdistämällä te
hokkaan tiedustelu- ja tulenkäyttö
järjestelmän avulla raskaiden raketin
heittimien ja lennokkien tapaisia ase
järjestelmiä helikopterijoukkojen suo
rituskykyyn kyettäisiin tuottamaan 
vastustajalle kriittisiä tappioita. Pie
nen maan resurssien takia lukumää
räisesti vähälukuisista asejärjestelmis
tä muodostuu väistämättä marginaa-

11• 1 Marginaalisten asejärjestelmien 
r hon maksimoimiseksi olisi niiden 

iikutusta yhdistettävä. 
Helikopterijoukkoja on tuettava 
, taavan · liikkuvuuden omaavalla 

huolto- ja tukijärjestelmillä. Helikop-
1 rijoukot voivat tehdä vuorokauden 
11kana useita peräkkäisiä taisteluteh-
1 1viä tai tuli-iskuja, mikäli niiden ai-
1 ja hyötykuorma eivät kulu siirto
lc ntoihin. 

Osalle polttoaine- ja ampumatarvi-
1 < räydennyksistä vastaaville organi-
1atioille sekä korjauspartioille on ol

' ava käytössä kuljetushelikopterit. 
t äyttöhuolto tulee luoda liikkuvaksi 
1 kenttäkelpoiseksi. 

HELIKOPTEREITA KÄYTETÄÄN 
KESKITETYSTI, ISKEVÄSTI 

Kansainvälinen kehitys etenee 
omaa vääjäämätöntä tietään. Erilaisis
ta koulukuntaeroista ja vähäisistä re
sursseista huolimatta on huomioitava 
taistelun kuvan muuttuminen, uu
lenlaiset uhkakuvat ja kehittyvä kan-

sainvälinen yhteistoiminta. Kansain
välisesti maavoimien joukoista noin 
kolmasosa koostuu tulevaisuudessa 
helikopterijoukoista. Tämä uudenlai
nen uhka on huomioitava omia järjes
telmiä kehitettäessä. Jos halutaan 
saavuttaa kyky vastata 2030-40-lu
vun haasteisiin, on tarvittavan heli
kopterijärjestelmän luominen aloitet
tava jo nyt. 

Helikoptereista saadaan paras hyö
ty käyttämällä niitä keskitetysti. Kes
kittäminen tarkoittaa tässä nimen
omaan käyttöä - ei koneiden ryhmit
tämistä, joka on olosuhteissamme ai-

na sodan ajan tilanteessa oltava mah
dollisimman hajautettua. Verrattain 
pienelläkin helikopterivoimalla saavu
tetaan parempi hyöty niin rauhan 
kuin sodan aikana, jos joukkoa käyte
tään tarkoituksenmukaisina kokonai
suuksina ja sopivasti tuettuna. Heli
kopterien hajauttaminen maavoimien 
yhtymiin ja pysyvä alistaminen niiden 
käyttöön vaatii aina keskitettyä mal
lia enemmän resursseja ja haluttu 
hyöty jää vähäisemmäksi. Toisaalta 
vain keskittämällä varmistetaan tuet
taville joukoille riittävän ammattitai
toiset ja toisaalta lentoturvalliset tu
kipalvelut. 

Paras tuotos-panos suhde saavute
taan keskittämällä vähälukuiset heli
kopterit yhteen joukko-osastoon, he
likopterirykmentiksi tai jopa prikaa
tiksi. Tämä "valmiusyhtymä" vastaisi 
kaikkien helikopterijoukkojen tuotta
misesta ja sodan ajan joukkojen pe
rustamisesta. Esitys ei siis kumoaisi, 
vaan tehostaisi Puolustusselvitykscssä 
esitettyä valmiusyhtymämallia. KC'~ 
kitetty ja toimintavalmiina oleva 
joukko soveltuisi myös parhaiten 
muun yhteiskunnan tukemiseen ja 
erityisesti pelastustehtäviin suuron 
nettomuustilanteissa. 

Keskitetysti organisoitu ja itsenäi
sesti käytettävä helikopterijoukko so
veltuu kaikkiin uhkamalleihin ja ti
lanteisiin. Se muodostaa liike- ja tais
telukykynsä ansiosta uskottavan kyn
nyksen. Erityisen soveltuvia helikop
terit ovatkin kriisinhallintatehtävissä 
ja mahdollistavat varsinkin kriisin al
kuvaiheessa voiman uskottavan proji
soinnin pitkälti rauhan aikaisin jou
koin. Taisteluiden alettua helikopteri-
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joukolla kyetään tehokkaasti rajoitta
maan vastustajan toimintaa ja liikettä 
sekä hankkimaan tämän avulla aikaa 
muille vastatoimenpiteille. 

Tarvittaessa itsenäistä helikopteri
joukkoa voidaan käyttää myös tuke
maan muita maavoimien joukkoja -
tuottamaan palveluita. Tehtävän tai 
tilanteen mukaisesti voidaan muodos
taa taisteluosastoja, jotka toteuttavat 
annetun tehtävän. Helikopterijouk
kojen käytön tulisi olla iskevää ja te
hokasta. Niitä ei saisi sitoa liian kau
aksi aikaa maajoukkojen taisteluun. 

Taktis-operatiivisesti helikopterien 
tehokas käyttö edellyttää käyttöperi
aatteiden ja organisaation joustavuut
ta. Maavoimien lentotaisteluosastoja 
on voitava muodostaa kuljetusheli
koptereista ja helikopteritukiyksiköis
tä sekä mahdollisesti myöhemmin 
taisteluhelikoptereista, tiedusteluheli
koptereista, erikoiskoulutetuista il
marynnäkköjoukoista ja muista asela
jijoukoista. Lentotaisteluosastojen 
taistelua tulisi tukea lennokeilla, 
elektronisen sodankäynnin yksiköillä 
ja syvällä tulen käytöllä. 

2010- LUVULLE 
Joukkojen, joiden suunnitellaan 

taistelevan helikoptereita käyttäen -
ei vain niissä matkustaen - on toimit
tava jokapäiväisessä koulutuksessaan 
kiinteässä yhteistoiminnassa helikop
terien kanssa. Joukkojen varustelun 
ja taktiikan on oltava kiinteästi yh
teensovitettu helikoptereiden kanssa. 

Parhaiten tehtävään soveltuvat eri
koiskoulutetut ilmarynnäkköjoukot. 
Niiden määrän ei olosuhteissamme ja 

- 54 -

voimavaramme huomioonottaen tar
vitse olla suuri. Määrä on sen sijaan 
korvattava laadulla. Kansainväliset 
kokemukset osoittavat, että ilman 
pitkäkestoista erikoiskoulutusta heli
kopterien ja muiden joukkojen väli
nen yhteistoiminta kangertelee ja 
pääosa helikoptereiden suomasta te
hon lisäyksestä menetetään. 

Seuraava vuosikymmen käytetään 
helikopterien vastaanottoon, toimin
nan käynnistämiseen ja kokemusten 
keräämiseen ottamalla ensin käyttöön 
ilmaliikkuvuutta tukeva käyttöperi
aate. Samanaikaisesti on tutkittava 
uusia käyttötapoja ja valmistaudutta
va 2010-luvulla yhdistämään heli
kopterijoukkojen vaikutus lennokki
järjestelmien ja uusien kauaskantois
ten asejärjestelmien kanssa. Jotta he
likoptereita voitaisiin tulevaisuudessa 
hyödyntää parhaimmalla mahdollisel
la tavalla, tulisi helikopterijärjestelmä 
sisältää erilaisia helikopterityyppejä ja 
joukkoja. Eri helikopterityyppien tu
lisi täydentää toistensa suorituskykyä 
ja mahdollistaa nousujohteinen kou
lutusjärjestelmä. 

R.C.K. (Bob) Baynes 

KUINKA HELIKOPTERIT 
•• 

MENESTYVAT UUDESSA 
STRATEGISESSA 

• • • • • • 

YMPARISTOSSA?· 
Alkaneen vuosisadan uudet operatiiviset vaatimukset määräävät tulevaisuu
dessa helikopterien koon, rakenteen ja suorituskyvyn rajat. Teollisuuden on 

vastattava näihin haasteisiin ja sisällytettävä tarvittavat tekniset ominaisuudet 
tulevaisuuden helikopteriin mieluiten vakioratkaisuna. 

Kirjoittaja on täysin palvel!ttt Iso-Bri!annian armeijan everstiluutnantti. Vuodesta 
1995 GKN Westland Helicopters -yhtiön palveluksessa erityisalueenaan sotilaskäyt

tiJ'ijn tarkoitettujen helikopterien markkinat. 

T eknisistä ratkaisuista voidaan väi
tellä loputtomiin, mutta käytän

nössä valinta tapahtuu käytettävissä 
olevien varojen ja vaaditun suoritus
kyvyn välisenä kompromissina paitsi 
silloin, kun keskustellaan aktiivisesti 
taisteluun osallistuvista aseistetuista 
helikoptereista. Niiden kohdalla olen
naista on tekninen etulyöntiasema vi
hollisen järjestelmiin nähden. 

Tarkasteltaessa helikopterien tule
vaa käyttöä on tärkeää pohtia niiden 
käyttökelpoisuutta sotilaallisena voi
mavarana. Ensi näkemältä helikopte
rit eivät juurikaan sovellu sodankäyn
tiin. Jopa aivan viime vuosiin asti 
katsottiin helikopterien olevan var-

sinkin taisteluoloissa aivan liian haa 
voittuvia. Niitä oli mahdoton suoJatu 
vakavilta uhilta, ja sää- ja valaistus 
olosuhteet rajoittivat aivan liiaksi 1111 

den toimintakykyä, jotta niiden ke 
hittelyyn kannattaisi merkittävästi 
panostaa. Näistä syistä helikopteria ei 
pidetty merkittävänä maataisteluissa. 
Tästä huolimatta muutamat valtiot, 
Yhdysvallat merkittävimpänä esi
merkkinä, näkivät helikopterin mah
dollisuudet ja ryhtyivät näkemyksen
sä mukaisesti ja suhteellisen runsai
den taloudellisten resurssiensa turvin 
kehittämään helikopteria keskeisenä 
taistelun voimatekijänä ja muiden so
tatoimien tukena. 
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Kylmän sodan vuosina pidettiin 
kuitenkin yleisesti edelleen laajamit
taisen konfliktin parhaimpana soti
laallisena ratkaisuna taistelupanssari
vaunua ja mekanisoitua sodankäyn
tiä. Tätä ei onneksi jouduttu käytän
nössä koskaan kokeilemaan. Jousta
vampia sodankäynnin muotoja koske
vat uudet ajatukset valuivat kaikesta 
päätellen hiekkaan ja NATO:n soti
laallinen ajattelu - ja rahoitus - kes
kittyi yksituumaisesti keskisen Eu
roopan alueella käytävään laajamit
taiseen panssarisotaan. 

Tosiasiassa helikopterit olivat konf
liktitilanteissa usein kuin huomaa
matta paljon keskeisemmässä osassa 
kuin mitä kylmän sodan teoreetikot 
ovat koskaan halunneet myöntää. 
Vaikkeivät helikopterit ehkä lopetta
neetkaan kriisiä tai olisivat pelkällä il~ 
maantumisella paikalle saaneet vihol
lisen antautumaan, helikopterien an
siosta voitiin kuitenkin siirtää suh
teellisen turvallisesti ratkaisevassa 
osassa olevia joukkoja. Nämä olivat 
kuitenkin pääasiassa melko kevyesti 
aseistettuja. Helikopteritoiminta ei 
edellytä lentokenttää tai muuta haa
voittuvaa infrastruktuuria ja helikop
terit ovat osoittautuneet äärimmäisen 
joustaviksi ja vastoin yleistä näkemys
tä myös yllättävän kestäviksi. Suurin 
osa helikopterimenetyksistä johtuu 
inhimillisestä erehdyksestä tai tekni
sestä häiriöstä - ei siis vihollistoimin
nasta. 

Helikopteritoiminnan alkuvaihees
sa ei teknologia myöskään mahdollis
tanut helikopterien luotettavaa toi
mintaa huonoissa sääolosuhteissa ja 
öiseen aikaan; rauhanajan turvamää-

räykset asettivat sitä paitsi niin anka
ria rajoituksia helikopterien rauhanai
kaiselle käytölle ja osallistumiselle 
harjoituksiin, että helikopteria pidet 
tiin aivan liian epäluotettavana käy
tettäväksi todellisissa kriisitilanteissa . . 
Helikopterit osoittivat kuitenkin suo
rituskykynsä hyvinkin vaativissa olo
suhteissa erilaisissa operaatioissa. Tä
mä jäi sittenkin suurelta osalta huo
miotta, saavutuksiin suhtauduttiin 
väheksyen ja ne nähtiin pikemminkin 
poikkeuksina säännöstä. 1980-luvun 
loppupuolella tämä näkemys alkoi 
kuitenkin väistyä. 

Berliinin muuri murtui ja samalla 
koko strateginen ympäristömme 
muttui täysin. NATO oli aiemmin 
keskittynyt yksinomaan silloisen 
Neuvostoliiton ja keskisen Euroopan 
väliseen konfliktiin, kun uudessa ti
lanteessa jalansijaa saivat NATO
maita ympäröivä epävakaisuus, NA
TO:n laajeneminen ja Combinc:, I 
Joint Task Forces (CJTF) konscptin 
kehittäminen. NATO:n joukkoJa 
käytettiin ensimmäisen kerran opcrn 
tiivisiin tehtäviin sen jäsenmaidc·n ui 
kopuolella, kun NATO lähetti jouk 
kojaan Balkanille. 

HELIKOPTERI ON TODELLA 
MERKILLINEN LAITE 

Nämä muutokset vauhdittivat eri
laisten sodankäyntijärjestelmien radi
kaalia uudelleenarviointia. Yksi uusis
ta tähdistä oli helikopteri. Nimen
omaan tässä uudessa tilanteessa - ja 
tietenkin helikopterien yhä kasvavan 
suorituskyvyn ansiosta - niiden mer
kitys tulee NATO:n jäsenmaissa lähi-
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Taistelijat syöksyvät EH 101 Meriin HC Mk3 -kuljetushelikopterin uu
meniin. Jo tyyppimerkinnän muistaminen käy muistin virkistämisestä. 
Kuva: GKN Westland. 

tulevaisuudessa kasvamaan merkittä
västi. 

Kaikki sotakalusto on hyötynyt 
teknologian viimeaikaisista ja yhä jat
kuvista mullistuksista. Helikopterin 
osalta muutos perustuu moniin teki
jöihin. Uusi helikåpteriteknologia, 
taktiikka, operatiiviset konseptit sekä 
helikopterien suorituskyvyn yhdistä
minen muihin järjestelmiin ovat kaik-
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ki osaltaan vaikuttaneet helikopterien 
käytettävyyteen. Modernissa helikop
terissa voidaan täysimääräisesti hyö
dyntää sen kiistatta ylivertaisia omi
naisuuksia - nopeutta, pitkää toimin
tasädettä ja joustavaa soveltuvuutta 
niin meri- kuin maasodankäyntiinkin. 
Helikopterin merkitys toimijana soti
laallisissa operaatioissa on vahvistu
nut niin, että sodankäynnin edelly-

cyksiä arvioitaessa on voitu yksimieli
sesti todeta helikoptereiden olevan 
joukkojen taistelukyvyn kannalta 
keskeinen tekijä eikä helikoptereita 
enää pidetä turhana ylellisyytenä ku
ten entisaikaan oli tapana. 

Helikopteri on todella merkillinen 
laite. Helikopteri kykenee suoriutu
maan monista keskenään yhteenso
vittamattomina pidetyistä tehtävistä: 
tulituki-, hyökkäys-, haavoittuneiden 
evakuointi-, kuljetus-, etsintä- ja pe
lastus-, sukellusveneiden ja pinta
alusten torjunta-, tiedustelu-, sekä 

komento- ja johtotehtävistä. Heli
kopteria voidaan käyttää sekä siviili
että sotilastehtäviin. Vaikka kaikkien 
näiden tehtävien toteuttaminen edel
lyttääkin kompromisseja, niiden to
teuttaminen on kuitenkin mahdollis
ta. Helikopterit toimivat missä ta
hansa ympäristössä. Monet nykyai
kaiset valtiot ja niiden sotilaalliset or
ganisaatiot pitävätkin nykyään heli
koptereita välttämättömänä osana 
modernien maa-, meri- ja erikois
joukkojen operaatioita. 

Teknologia vaikuttaa tulevaisuu-
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EH 1 O 1 Merlin on varustettu 24 taistelijan istuimella, jotka on varustettu 
melua vähentävillä ANR-kuulosuojaimilla. Kuva: GKN Westland. 

dessakin kaikkiin sotilastoimiin. Di
gitaaliteknologian kehitys tulee ehkä 
olemaan näistä merkittävin ja yhdis
tettynä pyrkimykseen minimoida ih
mishenkien menetykset, se tulee ai
heuttamaan mittavia muutoksia. 
Näitä muutoksia on melko mahdoton 
ennakoida. Tämä kehitys koskee heli
koptereita aivan samalla tavoin kuin 
miltei kaikkea muutakin. Väittely ih
misen osallistumisesta taistelutoimiin 
(ns. "man-in-the-loop") jatkuu, mut
ta korvataanko esim. miehitetyt tie
dusteluhelikopterit miehittämättö
millä lennokeilla (UAV). Korvataanko 
nykyiset taisteluhelikopterit aseiste
tuilla lennokeilla ja mitä vaikutusta 
kääntyvä roottori- (tilt rotor) ja heli-
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kopteriteknologian yhdistämisellä tu
lee olemaan tulevaisuudessa? Edes
sämme on monia vaikeita kysymyksiä 
ja tulevat ratkaisut riippuvat suurelta 
osalta ratkaisun suhteellisista kustan
nuksista ja koneelle asetettavista ope
ratiivisista vaatimuksista. 

Sekä NATO:n jäsenet että muut 
maat ovat valmistaneet suoritusky
vyltään erilaisia taisteluhelikoptereita. 
Ei liene epäilystäkään siitä, että nii
den rooli tulee kasvamaan tulevien 
10 - 15 vuoden kuluessa niin rauhan 
aikana, sotaa edeltävissä kriiseissä 
kuin itse sodankäynnissäkin. Yhdiste
tyn ase-, sensori- ja tiedonkäsittely
järjestelmän ansiosta taisteluhelikop
teri on ainutlaatuisen tehokkaalla ta-

dla taistelukykyinen. Taistelutehon-
1 ansiosta taisteluhelikopteri sovel-

1 uu taistelupelotteesta täsmäiskuihin 
J I Jopa tiedonkeruuseen. Taisteluheli-
1 opterien käytettävyyden avaimena 
1 ulee pitkällä aikavälillä olemaan nii
lc·n jatkuva tekninen ylivertaisuus 
astapuolen järjestelmien suhteen, 

onpa kyse sitten hyökkäyksestä toista 
otajoukkoa vastaan tai puolustautu-

1111sesta uhkaa vastaan. Valvontaope-
1 1atioissa kyky toimia vihollisen vai-
1 utusmahdollisuuksien ulkopuolella 
111uodostuu todennäköisesti merkittä-
aksi. Myös kustannustehokkuus ja 

1 fäomakulujen vähentäminen muo
, lostuvat tulevaisuudessa erittäin tär-
1 dksi. Nykyisten vaatimusten perus
,, clla on ilmeistä, että kehittyneitä 
haiveominaisuuksia lukuun ottamatta 
rt 1. helikopterin suorituskyky on ylei-
' sti ottaen tehtäviin nähden riittävä 

1 1 siten suhteellisen stabiili. Merkittä
unmät suorituskyvyn lisäykset tule-
1t todennäköisesti kohdistumaan 

1 1isteluhelikoptereissa käytettäviin 
Jarjestelmiin. 

HELIKOPTERIN "MARINOINTI" 
Merisodankäynti asettaa helikopte

reille omat ainutlaatuiset haasteensa. 
Olosuhteet sota-aluksilla, riippumat
t I siitä onko kysymyksessä avomeri 
tai rannikkoalue, asettavat poikkeuk-
:llisen suuria vaatimuksia helikopte-

1 cille ja niiden miehistöille. Meri on 
anteeksiantamaton ja paljastaa hyvin 
nopeasti heikkoudet ilma-alusten ra
kenteessa (juuri tästä syystä helikop
terin 'marinointi' on erittäin tärkeää), 
helikopterien ketteryydessä ja ohjail-

tavuudessa sekä koneen miehistön 
taidoissa. Monet helikopterit pystyvät 
lentämään laivoille ja niiltä pois, 
mutta vain harvat kykenevät todella 
suorittamaan merioperaatioita huo
noimmissa mahdollisissa olosuhteissa. 

Pienistä meritoimintahelikoptereis
ta tulee edelleen olemaan kysyntää 
suurten partioalusten ja pienten saat
toalusten kaltaisilla laivoilla, joilla on 
vain rajoitetusti kansi- ja suojatilaa. 
Tällaiset alukset ovat myös kaikkein 
vaativin ja vilkkain helikoptereiden 
toimintaympäristö. Pienet helikopte
rit halutaan varustaa entistä tehok
kaammalla aseistuksella ja sensoreilla, 
mikä asettaa yhä suurempia vaati
muksia niiden tehtävänmukaiselle va
rustukselle (nk. roolivarustus). Tarvi
taan uudenlaisia laitepaketteja, jotta 
voidaan välttää liiallinen muutostarve 
kulloisenkin tehtävän mukaan. 
Kompromissit ovat väistämättömiä. 

Huolimatta tietyillä avioniikan 
osa-alueilla vallitsevasta suuntaukses 
ta painon pienentämiseen ja suoritus
kyvyn kasvattamiseen, ei liene epäi
lystä siitä, että yleinen suuntaus aseis
tuksen ja tehtävävarustuksen osalta 
kulkee kohti yhä suurempaa kokoa ja 
hyötykuormaa. Tällainen kehitysnä
kymä korostuu entisestään, kun lai
vojen laskeutumistasanteiden määrä 
vähenee, mikä puolestaan vähentää 
laivoihin tukeutuvien helikopterien 
lukumäärää. Jäljelle jäävät helikopte~ 
rit suorittavat monenlaisia tehtäviä 
joskus jopa rinnakkaisesti, mieluiten 
ilman monimutkaisia kulloisenkin 
tehtävän vaatimia muutosto1ta. 
Suuntaus puolestaan pakottaa suu
rentamaan laivoilta operoivien heli-
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kopterien kokoa, koska vain suuri
runkoiset koneet pystyvät vaadittuun 
joustavuuteen eri tehtävissä. Kun tä
hän yhdistetään laaja toimintasäde ja 
kestävyys on tuloksena meritoiminta
helikopteri, joka moninkertaistaa 
käytettävissä olevat voimavarat. Täl
laisten suurikokoisten helikoptereiden 
ei kuitenkaan voida antaa vaikuttaa 
liian paljon laivan rakenteisiin ja niin
pä helikoptereiden ketteryys, pieni 
laskeutumisalue ja huoltotila laivan 
kannella asettavatkin tulevaisuudessa 
suuria haasteita. 

Toinen seikka, joka tulee osaltaan 
vaikuttamaan meritoimintahelikopte
reihin, on operaatioiden siirtyminen 
rannikkoalueille. Interventio-operaa
tioiden merkityksen jatkuva korostu
minen asettaa mereltä käsin tapahtu
vat taktiset liikkeet strategisten vaih
toehtojen kärkipäähän. Meritoiminta
helikopterien täytyy pystyä operoi
maan myös sellaisella taistelualueella, 
jossa meren ja maan välinen ero on 
melko hämärä. Maihinnousuoperaa
tiot kuvastavat hyvin niitä vaatimuk
sia, jotka tulevaisuuden roottoritek
nologialle asetetaan. Pitkät ajanjaksot 
laivoilla merellä, niitä seuraavat in
tensiiviset tehtävät ilma-maahyök
käyksissä ja sen jälkeen pitkäaikainen 
toiminta maissa tekevät joustavuu
desta tärkeän ominaisuuden. Kyky 
vaihtaa helposti roolia, käyttöval
mius, luotettavuus, toimintavalmiu
den säilyttäminen ja huollettavuus 
ovat suuriarvoisia ominaisuuksia. 

Tulevan vuosisadan strategisessa 
ympäristössä meritoimintahelikopte
rit luovat merivoimille ainutlaatuisia 
valmiuksia niiden ulottaessa toimin-
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taansa yhä laajemmalle ympäri maail
maa ja suorittaessa "perinteistä" me
rivalvontatehtäväänsä. Helikopterien 
suorituskykyä käytetään kuitenkin 
yhä enenevässä määrin hyväksi myös 
välittömissä voimannäyttötilanteissa 
sekä tällaisten operaatioiden tukemi
sessa ja suojaamisessa. 

MONIKÄYTTÖINEN 
PERUSTYYPPI 

Seuraavaksi tarkastelen kuljetushe
likoptereita. Vaikka joku saattaisi 
epäillä tiettyjen erikoistuneiden meri
toiminta-, taistelu- ja muiden heli
koptereiden pitkän aikavälin tulevai
sutta, olisi rohkeaa väittää, että kulje
tushelikoptereiden tulevaisuus olisi 
vaakalaudalla huolimatta kääntyvä
roottoriteknologian (tilt rotor) viime
aikaisesta kehityksestä. Myös tavan
omaisen helikopteriteknologian osalta 
on kuitenkin jo nyt tapahtumassa 
melkoisia muutoksia. 

Suurimmat NATO:n käyttämistä 
helikoptereista kuuluivat edellisten 
helikopterisukupolvien aikaan muu
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
yleensä 10 tonnin painoluokkaan. 
Useimpien valtioiden hankinnat suo
ritettiin suurelta osalta pieninä erinä 
kerrallaan ja koska helikoptereita ei 
pidetty operaatioiden pääosan kan
nalta keskeisenä kalustona, itse ope
raatiot räätälöitiin usein helikopterien 
mukaan pikemminkin kuin päin vas
toin. Tällainen menettely ei kuiten
kaan ole kovin suotavaa aikana, jol
loin helikopterioperaatiot ovat muo
dostumassa yhä tärkeämmäksi osaksi 
sotilaallista toimintaa. 

f ästä on se nyt jo ilmeiseksi käy
nyt seuraus, että helikopterien käyt-
1 jät haluavat tehtäviinsä sopivaa ko
i oa olevia ilma-aluksia. Joukot on 
1 ycttävä kuljettamaan varusteineen 
,,pivan kokoisina erinä, ne on kyettä-

1 huoltamaan toiminta-alueella ja li-
1ksi on kyettävä takaamaan joukko

J< 11 toiminnan kannalta tarpeellinen 
111aastoliikkuvuus. Joukkojen itsensä 
11mkanaan kuljettaman kaluston 
määrä kasvaa, kalusto on entistä te
hokkaampaa ja siksi myös entistä ras-
1 nampaa kuin aiemmin, jolloin heli-
1 opterioperaatiot lähinnä tukivat 
111uita. Hyvin varustetut ja erittäin 
t hokkaat yksiköt, joita voidaan heli-
1 optereilla liikutella nopeasti ja tur-

Lllisesti pitkiäkin matkoja, mahdol
listavat laajojenkin alueiden hallinnan 
,uhteellisen pienin joukoin kaikissa 

>t ilaallisissa operaatioissa. 
Helikopterit ovat hankintahinnal-

1 uan suhteellisen kalliita ja siksi käyt-
1 .ijät pyrkivät pienentämään niiden 

lläpitokustannuksia hankkimalla 
mahdollisimman vähän erilaisia heli-
1 opterityyppejä. Jos suinkin on mah
lollista, pyrkimyksenä on hankkia 
ain yhtä helikopterityyppiä ja käyt-

1 ää sitä moniin eri tehtäviin ja toi-
111intoihin. Pääomakustannukset, toi
mintavarmuus, huollettavuus ja käyt-
1 övalmius ovat myös tärkeitä tekijöitä 

kukaan ei halua helikopterikantaa, 
Jc>ka on suurimman osan ajasta lento-
1 onesuojassa huollettavana. Tästä 
syntyvä toimintavarmuus, joka puut-
1 ui varhaisemmista helikoptereista, 
on ratkaisevaa joukkojen komentajille 
varsinkin pitkään jatkuvissa kenttä
tchtävissä. 

Koska helikopterit ovat kalliita ja 
toisaalta niiden merkitys sotilaallisissa 
operaatioissa kasvaa entisestään, on 
syntymässä uudenlainen kulttuuri, 
jossa joustavuus siirtyä tehtävästä toi
seen korostuu nykyistä enemmän. 
Monet käyttäjät puhuvat nykyisin 
mahdollisuudesta käyttää modulaari
sia rakenteita, toisin sanoen on synty
mässä ajatus, että yhteen ja samaan 
helikopteriin voitaisiin vaihtaa ehkä 
hyvinkin nopeasti asianmukainen sar
ja kulloisenkin roolin edellyttämiä 
laitteita ja varusteita. Tämän ansiosta 
yhdellä helikopterityypillä voitaisiin 
suorittaa monia erilaisia tehtäviä. Täl
laisia tehtäviä voisivat olla esimerkiksi 
etsintä- ja pelastustehtävät tuettaessa 
niin siviiliyhteiskuntaa kuin taistelu
tilanteissa, joukkojen kuljetukset, toi
miminen lentävänä komentopaikka
na, materiaalikuljetukset sekä haa
voittuneiden evakuointi. Kaikkien 
tarvittavien varustemodulien edellyt
tämä sähkövoimantarve ja -siirto olisi 
sisäänrakennettu helikopteriin jo al
kuperäisen spesifikaation mukaisesti. 

Lähivuosina nähtäneen myös, ettei
vät aiemmin vakiovarusteina tarjotut 
ominaisuudet enää riitä. Pakkolas
kunkestävät istuimet, ensihoitohenki
löstön työskentelytilat haavoittunei
den hoitamiseksi, mahdollisuus kul
jettaa isokokoisia kuormia koneen si
sällä, polttoainetäydennykset ilmassa 
lennon aikana sekä monet muut omi
naisuudet saattavat tulevaisuudessa 
kuulua helikopterien vakiovarustuk
seen. Tällaiset ominaisuudet edellyt
tävät kuitenkin lisätilaa ja suurempaa 
hyötykuormaa kuin mihin tähän 
mennessä on totuttu. Tietyissä tehtä-
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vissä on jopa viimeisten 20 vuoden ai
kana voitu todeta erityistehtäviin tar
koitettujen helikopterien koon dra
maattisesti kasvaneen. UH-1 kulje
tushelikopteri on väistynyt UH-60 
Black Hawkin, AH-1 Cobra taistelu
helikopteri AH-64 Apachen ja keski
raskas Sea King kuljetushelikopteri 
EH 101 : n tieltä. Samanlaisia esimerk
kejä on muitakin. 

Mihin siis kaikki tämä johtaa? Ky
symykseen on vaikea vastata, mutta 
NATO:n 50-vuotisjuhlavuotena 
olemme ehkä juuri tulossa toisen heli
kopterisukupolven elinkaaren loppu
vaiheeseen. Sille ovat olleet tyypillisiä 
turbiinihelikopterit, jotka alunperin 
tulivat käyttöön 1970-luvulla. Olem
me parhaillaan siirtymässä kolman
nen sukupolven koneisiin, jotka ovat 
juuri nyt tai aivan lähiaikoina tulossa 
käyttöön sellaisissa maissa, joiden 
asevoimat tarvitsevat suuren määrän 
roottorikalustoa pystyäkseen täyttä
mään nykyajan asettamat sotilaalliset 
vaatimukset. Uuden sukupolven heli
kopterit ovat monikäyttöisiä, moneen 
eri tehtävään soveltuvia, nykyaikai
seen teknologiaan perustuvia ja tila
via taktisia helikoptereita, jotka pys
tyvät suorittamaan runsaasti erilaisia 
tehtäviä ja joissa toimintavarmuus, 
käyttövalmius ja huollettavuus ovat 
sisäänrakennettuja ominaisuuksia. 

JÄRJESTELMIEN 
KESTOIKÄ 50 VUOTTA 

Eräs seikka vaikuttaa itsestään sel
vältä. H elikopterien suorituskyky on 
kasvanut ja sitä kasvatetaan edelleen, 
jotta helikopterit voivat täyttää tule-
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vaisuuden taistelutilan asettamat vaa
timukset. Viimeisten 20 vuoden aika
na ei ole juurikaan kuultu käyttäjien 
valittavan sitä, että jokin helikopteri
malli olisi rakennettu turhan suori
tuskykyiseksi - kaikki käyttäjät ha
luaisivat hyödyntää helikoptereitaan 
paljon laajemmin kuin on mahdollis
ta. Yhä edelleen on tarpeen pitää jär
jestelmät ja suorituskyky kulloistakin 
uhkaa vastaavina. Onkin todennä
köistä, että tarve kasvattaa suoritus
kykyä jatkuu ja tämä on otettava he
likopterien suunnittelussa huomioon. 
Tärkeimpänä helikopteriin kohdistu
vana vaatimuksena säilyy tulevaisuu
dessakin kyky siirtää mahdollisim
man runsaasti joukkoja ja kalustoa 
mahdollisimman kauas ra101tetun 
budjetin puitteissa. Kasvunopeutta 
kiihdyttää osaltaan tarve integroida 
helikopteriin nykyaikaiset järjestel
mät, vaatimus rakentaa helikopterit 
pakkolaskun kestäviksi ja halu maksi
moida koneiden käyttövalmius. Kaik
kein mittavimpana edistysaskeleena 
voidaan mahdollisesti pitää kolman
nen sukupolven helikopterien vapau
tumista edellisen sukupolven konei
den to1mmtaan vaikuttaneista 
huonojen sääolosuhteiden asettamista 
rajoituksista, kuten äärimmäisen voi
makkaan jäänmuodostuksen rajoituk
sista erityisesti yöaikaan. Vaatimus on 
melko kova kaikkein pisimmälle ke
hitettyjä helikoptereita lukuun otta
matta. Nykyaikaisimmat helikopterit 
on suunniteltu mainitunlaisiin olo
suhteisiin ja varustettu monipuolisel
la, älykkäällä jäänestolaitteistolla sekä 
pitkälle kehitetyillä, automatisoiduil
la tehtäväjärjestelmillä. Vanhempaa 

111allia olevat helikopterit kohdistivat 
111iehistölle suuren työmäärävaati
rnuksen, mikä ei varmastikaan enää 
ole hyväksyttävää, mikäli haluttu toi
mintavarmuus on määrä saavuttaa 
1 äytännössä. Tämäkin on mahdollista 
toteuttaa hyödyntämällä nykyaikaista 
digitaalista avioniikkaa ja näyttöjä, 
Joita voi tarpeen mukaan vaihdella. 

Saattaa tuntua siltä, että tämän
hetkinen keskustelu on pysähtynyt 
murelta osin nykytilanteeseen ja käy
tössä olevat helikopterit on tarkoitus 
pitää palveluksessa vähintään seuraa
vat 30 vuotta. Ei liene mahdotonta 
olettaa, että kolmannen sukupolven 
helikopterit jäävät käyttöön pidem
päänkin. NATO:n historian seuraa
vat 25 vuotta ovat siis jo nyt näköpii
rissä ainakin mahdollisesti hankitta
vien ilma-alusten osalta. Sitä kaukai
,empaa tulevaisuutta on jo melko 
hankala ruveta ennakoimaan ja arviot 
ovat pakostakin osittain spekulaatio
ta. Suorituskyvyn osalta helikopterit 
ovat todennäköisesti nyt tulossa jon
kinlaiselle vedenjakajalle, missä suori
tuskyvyn kasvu vääjäämättä edellyt-
1 ää melko suuria investointeja ellei 
tapahdu jotakin ennalta-arvaamaton
ta teknistä läpimurtoa. Jatkuvaa vä
hittäistä parannusta tullaan varmasti 
näkemään moottorien, roottoritekno
logian, vaihteistojen ja materiaalien 
osalta. Ehkä kaikkein merkittävim
mät edistysaskeleet tulevat koske
maan nimenomaan erikoistehtäviin 
mukautettuja järjestelmiä ja hyöty
kuorman kasvattamista. Tällaisten 
parannusten ansiosta kyetään tulevai
suudessa suunnittelemaan ja toteutta
maan yhä laajamittaisempia operaa-

t101ta. Ensisijainen vaatimus on kui
tenkin helikoptereiden soveltuvuus 
moniin erilaisiin tehtäviin. Tavoittee
na on supistaa tarvittavien eri heli
kopterityyppien lukumäärää ja sen 
avulla laskea huolto- ja pääomakus
tannuksia. 

Kaikkein tärkein kysymys, josta 
tulee keskustella, on lennokkien 
(UAV), avaruusjärjestelmien, käänty
väroottoriteknologian ja muiden 
uusien teknologioiden keskinäinen 
suhde, sillä ne tulevat jatkossa kilpai
lemaan helikopterityyppisten ilma
alusten kanssa. Richard Simkins, kir
jassaan "Race to the Swift" esittää 
omana vankkumattomana mielipitee
nään, että historia osoittaa kulloinkin 
vallitsevan järjestelmän kestoiän ole
van vain 50 vuotta. Ehkä tällainen 
haaste onkin helikoptereille väistämä
tön; suurin piirtein vuosi 2025 tulisi 
silloin muodostumaan käännekoh
daksi. Tuleeko niin todella tapaht u 
maan? Ja jos niin käy, onko meillä va 
raa siihen? Minusta itsestäni tu ntuu 
siltä, että helikopterit tulevat pysy 
mään käytössä - vaikkeivät ehkä a1 

van kaikissa tehtävissä, missä olemme 
tottuneet ne näkemään - siihen asti, 
kun keksitään jokin painovoiman ku
moava laite. On siis varsin todennä
köistä, että helikopterit kuuluvat so
tavoimien kalustoon vielä erinäisiä 
vuosia joskin paljon kehittyneempinä, 
suurempina ja helpommin huolletta
vina kuin mihin olemme tähän asti 
tottuneet. 
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Yksi 
helikopteri - monta 

käyttötarkoitusta 

EH101 on alun alkaen suunniteltu monenlaisten tehtävien 
suorittamiseen. Moduulirakenteensa ansiosta helikopteri on 
muunneltavissa mm, seuraavia käyttötarkoituksia varten; 

• taktiset kuljetukset 
• etsintä- ja pelastustoiminta 
• etsintä- ja pelastustoiminta taisteluolosuhteissa 
• merelliset tehtävät 

Jouni Lipponen 

TAISTELIJA JA VARUSTEET 
• • • 1 • 1 

ERILLISISTA VALINEISTA 
•• •• 

YHDEKSI JARJESTELMAKSI 
Jalkaväen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyen on käynnissä hanke 

uusien tehokkaiden asejärjestelmien käyttäjän eli yksittäisen taistelijan varus-
1 uksen kehittämiseksi. Tavoitteena varustuksen kehittämisessä on luoda pa-
1 cmmin taistelijan suorituskyvyn ylläpitävä ja sitä tukeva sekä suojan antava 

varustuskokonaisuus. 

Majuri Jouni Lipponen palvelee Pääesikunnan jalkaväkiosastolla vastuualueenaan 
mm. jalkaväen taistelijan varustt,ksen kehittäminen. 

Y~~i~~äis~n jal_ka~äkitaistelij~n ~e-~-
tav11n Ja totmmnan tavo1tte1s11n 

1 ulevaisuuden taistelukentällä ei ole 
nahtävissä oleellisia muutoksia. Voi-
111akkaasta teknisestä kehityksestä 
1 aistelij an näkökulmasta tarkasteltu
na taistelun kuva ei ole muuttunut 
toisen maailmansodan aikaisesta. Tu
levaisuuden taistelukentällä etulinjan 
taistelijan päätehtävänä tulee yhä ole
maan taistelu vihollisen jalkaväkeä ja 
sitä tukevia panssaroituja asejärjestel
miä vastaan. J alkaväki taistelee tule
vaisuudessakin metsämaastossa, jos
~ in ratkaisutaistelut tullaan jalkaväen 
osalta käymään yhä useammin har
vasti tai jopa tiheästi rakennetuilla 
alueilla. Jalkaväen tehtävät edellyttä
vät perusjalkaväkitaistelijoilta ja eri
koiskoulutetulca jalkaväeltä tehtävän 

mukaan valitun ja ennalta harjoite! 
lun taistelutekniikan ja sen m11ka1s 
ten toimintamallien toteuttamista 
Taistelutekniikan toteuttamisen 011 

nistumisen edellytys tulee olemaan 
tehtävän mukaisesti valittavan as,·1s 
tuksen ja muun taistelijan varust uk 
sen käyttö. Taistelijan varustuksc·llt 
asetettavien vaatimusten määrittäm1 
nen on esitetty kaaviossa 1 seuraava! 
la sivulla. 

TAISTELU KENTÄN ASETTAMAT 
VAATIMUKSET 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on 
analysoitu taistelukentän asettamia 
vaatimuksia jalkaväkitaistelijalle. J al
kaväkitaistelijan sodankäynnin mah
dollisuudet ja vaatimukset voidaan 
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- VAATIMUKSET VARUSTEILLE -

KÄ YTETIÄVÄT VARUSTEET 

asettaa tutkimuksien perusteella tais
telijan varustuksen osalta seuraavaan 
tärkeysjärjestykseen: 

1) Tappavuus 
2) Liikkuvuus 
3) Eloonjääminen 
4) Elämän laatu 
5) Johtaminen ja tiedonsiirto 
6) Huollettavuus 
Taistelijan yhtenä tehtävänä on 

vaikuttaa to1mmnan kohteeseen. 
Kohteeseen vaikuttamisen tehoa ku
vataan tappavuudella. Tappavuus pe
rustuu taistelijan käytössä olevaan 
henkilökohtaiseen tulivoimaan. Tais
telijan tulivoima muodostuu henkilö
kohtaisesta käsiasejärjestelmästä, jo
hon voi kuulua perusaseen lisäksi eril
linen itsepuolustusase, sekä erilaisista 
heitettävistä ampumatarvikkeista ku
ten käsikranaateista tai sokaisuheit
teistä. Taistelijan tulivoiman tulee ol
la mahdollisimman monipuolinen, te
hokas sekä kohteen mukaan opti
moidusti valittavissa. 
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Perusaseena taistelijalla on pää
sääntöisesti rynnäkkökivääri, tark
kuuskivääri tai konekivääri. Itse
puolustusaseena taistelijalla voi olla 
pistooli. Tappavuutta tulee lisätä liit
tämällä perus- tai itsepuolustusasee,. 
seen tulentehoa ja käytettävyyttä pa
rantavia lisävarusteita. Rynnäkköki
vääriin liitettävät lisävarusteet ovat 
joko optisia, ammusteknisiä tai me
kaanisia lisävarusteita. Yksinkertai
simmat optiset lisävarusteet ovat kii
kari- tai valopistetähtäimet. Pimeä
to1mmtaa tehostetaan liittämällä 
aseeseen valonvahvistin- tai lämpöka
meratähtäin. Pimeätoimintaa voidaan 
kokonaisuutena tehostaa käyttämällä 
taistelijalla pimeänäkölaseja pää- tai 
kypäräkiinnityksessä ja aseessa lasero
soitinta, jonka avulla tähdätään koh
teeseen. Laserosoitin voi toimia joko 
näkyvän valon tai IR-valon alueella, 
jolloin sen näkee ainoastaan pimeänä
kölasien avulla. Ammusteknisillä lisä
varusteilla parannetaan aseen tulen 

t hoa sekä aseen monipuolista käy
t, t tävyyttä erilaisia kohteita vastaan. 
1 ynnäkkökiväärin kehitystavoitteisiin 
m vaikuttanut käydyissä sodissa käsi-

:illa aiheutetuista vahingoista teh
lyt analyysit, jotka ovat suunnanneet 

l hittämisen tavoitetta mahdollisim-
111an pienien patruunoiden ja aseiden 
11untaan. Tavoitteena on lisätä käy

t unnön tulinopeutta patruunamäärää 
lisäämällä ja aseen hallittavuutta pa-
1 ntamalla. 

Elävään suojautumattomaan vihol
liseen vaikutetaan pääsääntöisesti pe
rinteisillä pienikaliiperisilla patruu
noilla. Luodin vaikutus kohteessa pe-
1 ustuu elävään kohteeseen kohdistu-
an iskuenergian vapautumiseen. Lii-

1 c-energian lisäksi luodilla tulee olla 
111ttävä läpäisykyky, että se pystyy lä-
1 .iisemään kohteen suojana olevat es
t cet, kuten taisteluvarustuksen ja ke-
yet suojarakenteet. Normaaleja luo

teja parempi läpäisy saavutetaan eri-
1 oisluodeilla kuten panssari-, panssa
risytytys- ja räjäytysluodeilla. Erikois-
mpumatarvikkeiden kehittämisen 

tarve on selvästi lisääntynyt. Tähän 
on yhtenä syynä ollut se, että yhdestä 
Ja ainosta yleisaseesta on tarve siirtyä 
monikäyttöaseisiin, joissa on mahdol
lista käyttää kohteen mukaan valitta
via erilaisia ampumatarvikkeita. 
Aseen vaatimuksia ei voida toteuttaa 
yhdellä yleispätevällä ratkaisulla, 
vaan erilaisissa tilanteissa taistelijat 
tarvitsevat ampumatarvikkeelta ja 
aseelta sen kaltaisia ominaisuuksia, 
l!ttä välineen kokonaisuuksien on 
pakko olla hieman erilaisia. 

Patruunoiden lisäksi rynnäkköki
väärissä tulee voida käyttää muitakin 

ampumatarvikkeita, kuten kivääri
kranaatteja. Kiväärikranaatin pisin 
ampumaetäisyys voi kranaatin mallis
ta riippuen olla 200 - 300 metriä. Ki
väärikranaatin ampuminen ei vaadi 
aseelta erikseen kiinnitettävää täh
täinlaitetta, erikoispatruunaa tai 
aseen piipun suuhun asetettavia erilli
siä sovitusistukoita. Kiväärikranaat
tien pieni rekyyli mahdollistaa niiden 
ampumisen asetta olkapäähän tukien. 
Pitkillä ampumaetäisyyksillä joudu
taan kuitenkin aseen suuren korotuk
sen vuoksi tähtäämisen mahdollista
miseksi ampumaan lonkalta. Täh
täimenä käytetään kranaattiin tai 
aseeseen kiinnitettävää kranaatin mu
kana olevaa tähtäintä tai kiinteästi 
aseeseen asennettua tähtäintä. Aseen 
liekinsammuttimen on oltava pak
suudeltaan 22 mm. Aseen puoliauto
matiikan kytkeminen pois toiminnas
ta on oltava mahdollista, jolloin pat
ruunan ruutikaasut suuntautuvat ja 
kamattomana kranaatin liike encr 
giaksi. 7 .62 rynnäkkökivääri 95 muh 
dollistaa ilman muutoksia kivääri 
kranaattien käyttämisen. Kivääri 
kranaattien käyttäminen 7 .62 ryn 
näkkökivääri 62:ssa edellyttää aseen 
piipun suuhun kiinnitettävää erillistä 
suukappaletta. 

Käyttötarkoituksen mukaan valit
tavat kiväärikranaatit voivat olla sir
pale-, ontelo-, savu-, valaisu- tai mo
nitoimikranaatteja. Sirpalekranaatin 
tappava vaikutusetäisyys on noin 10 
metriä. Kranaattien sirpaleet läpäise
vät sirpalesuojaliivit. Kranaatin teho 
vastaa sirpalekäsikranaatin tehoa. 
Ontelokranaattien läpäisy panssarite
räkseen on 100 - 400 mm. Vertailu-
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arvona voidaan pitää kevyellä kerta
singolla 66KES88:lla saavutettavaa 
300 mm:n läpäisyä. Pienestä lähtöno
peudesta (45-70 m/s) johtuen 
kranaatti soveltuu huonosti käytettä
väksi liikkuvaa maalia vastaan yli 50 
metrin etäisyydelle. Savukranaatin sa
vutusala on noin 10 x 20 metriä ja sa
vutusaika 40 - 90 sekuntia, jotka vas
taavat savuheitteen savutusalaa ja -ai
kaa. Valaisukranaatin valaisuteho on 
noin 100000 kandelaa ja valaisuaika 
~O - 40 sekuntia. Monitoimikranaa
tissa on ontelopanoksen lisäksi sirpa
loituva kuori. Sirpaleiden tappava 
vaikutusetäisyys on alle 10 metriä. 
Ontelopanos läpäisee panssariterästä 
30 - 150 mm. Lisäksi kiväärikranaat
teihin voidaan laskea kuuluvaksi 
myös ns. väijytyskiväärikranaatti, jo
ka toimintaperiaatteeltaan poikkeaa 
muista kiväärikranaateista. Kranaatti 
ei ammuttaessa poistu aseen suusta, 
vaan toimii pienien nuolimaisten am
musten eli fleshettien ampumalaittee
na. Ammuksen luoti läpäisee kranaa
tin ja samalla aseen ruutikaasut lau
kaisevat 160 fleshettiä asteen avautu
miskulmalla. Kranaatin tehokas 
käyttöetäisyys on O - 50 metriä. Fles
hetit läpäisevät puuta 22 mm tai te
rästä 1,5 mm. Kranaattia voidaan siis 
pitää eräänlaisena aseen suusta !au
kaistavana viuhkamiinana. 

Rynnäkkökiväärin piipun alle voi
daan kiinnittää erillinen kranaattilau
kaisin. Kranaattilaukaisimen kaliiperi 
on 40 mm ja sen ampumatarvikevali
koima on kuten kiväärikranaateilla. 
Etuna kiväärikranaatteihin nähden on 
pidempi ampumaeta1syys (400m), 
mutta haittoina ovat mm. aseen pai-
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non lisäys ja voimakas rekyyli. 
Heitettävistä ampumatarvikkeist 

yleisimpiä ovat erilaiset käsikranaatit, 
Käsikranaattityyppejä ovat sirpale-, 
paine-, fosfori- ja panssarintorjunta
käsikranaatit. Vastustajan sokaisemi
seksi voidaan käyttää erilaisia heittei
tä kuten savuja, hengitystä ärsyttäviä 
aineita levittäviä heitteitä tai paukku
valoheitteitä. 

TAISTELUKENTÄN ASETTAMAT 
UUDET VAATIMUKSET 

Jalkaväkitaistelijan liikkuvuus on 
perinteisesti perustunut jalan, suksin 
tai polkupyörällä tapahtuvaan etene
miseen. Laajemmassa merkityksessä 
taistelijan liikkuvuudella tarkoitetaan 
sekä siirtymistä että taistelun aikana 
tapahtuvaa liikkumista taistelun kan
nalta tarkoituksenmukaisimmassa va
rustuksessa. Tulevaisuudessa joukot 
siirtyvät pääosin mekanisoituina no
peasti panssaroinnin suojassa koske
tukseen vastustajan kanssa. Varsinai
nen taistelu suoritetaan kuitenkin jal
kautuneena siirtymisvälineen toimies
sa tulitukitehtävässä. Taistelijan siir
tyminen ja taistelu edellyttävät varus
tukselta fyysisesti pientä kokoa ja pai
noa. Taistelijan varusteiden kantojär
jestelmän on mahdollistettava kaik
kien varusteiden tai vain tehtävässä 
tarvittavan välttämättömän välineis
tön mukaanottaminen. Yleensä kan
tojärjestelmät on muodostettu varus
telaukusta, taisteluliivistä sekä pie
nestä ja isosta repusta. Tarvittaessa 
varustuksen on oltava nopeasti ja 
joustavasti muunneltavissa. Kriittise
nä tekijänä taistelijan kannalta on va-

r usteiden kokonaispaino. Varusteiden 
l okonaispaino ei tutkimusten mu-
1 aan tavanomaisissa tehtävissä saa 
, littää 23 kilogrammaa. Trendinä va-
1 usteiden kehittämisorganisaatioilla 
111aailmalla on keventää taistelijan va-
1 ustusta ja taistelussa kannettavaa 
l uormaa taistelukyvyn lisäämiseksi. 
lulivoima ja suoja pyritään saamaan 
mahdollisimman korkealle tasolle 
muista vaatimuksista tinkimättä. 

Eloonjääminen sisältää taistelijan 
suojan, johon kuuluvat suoja havait
tavuutta ja asevaikutusta vastaan. 
Suoja ympäristöolosuhteita, kuten 
l ylmyyttä ja sadetta vastaan kuulu
vat elämän laadulle asetettaviin vaati
muksiin. Suoja kylmää vastaan voi
laan luokitella olosuhteissamme 

eloonjäämisen kannalta merkityksel
liseksi. 

Taistelijan havaittavuutta tulee pie
nentää taktisen suojautumisen lisäksi 
passiivisilla suojautumismenetelmillä, 
Jota ovat esimerkiksi erilaisen naa
miointivarustusten käyttö. Suojaan 
liittyen varustukselle asetetaan häive
teknisiä vaatimuksia eri sensoreilla ta
pahtuvaa tiedustelua ja havainnointia 
vastaan. UV-alueella (300 - 380 nm) 
tapahtuvalta tiedustelulta suojautu
minen edellyttää materiaalien heijas
t usominaisuuksien saamista lumen 
kanssa samalle tasolle. VIS-alueella 
(380 - 780 nm) taistelijan näkyvien 
materiaalien kuvioinnin värityksen on 
sulauduttava taustaan sekä märkänä 
että kuivana. NIR-alueella (780 -
2500 nm) taistelijan varusteiden ja 
kasvojen on oltava visuaalisesti oi
kean värisiä. TIR-alueella (3 -5 µm ja 
8 - 12 µm) kuvan muodostaminen 

perustuu pääasiassa kohteen emittoi
maan säteilyyn eli lämpösäteilyyn. 
Taistelijan kehosta siirtyy eniten läm
pöä pois säteilemällä pään kautta, jo
ten pää ja varsinkin kasvot on suojat
tava sopivalla naamiovarustuksella. 

Edellä luetelluista vaatimuksista 
johtuen kasvonaamiomaalien käyttö 
yleistyy osana taistelijan varustusta. 
Talvella käytetään pohjana UV-heijas
tavaa valkoista kasvonaamiomaalia ja 
muuten kasvoille tunnusomainen 
muoto rikotaan mustilla raidoilla. 
Kesällä · käytetään vihreäpohjaista 
NIR-heijastavaa kasvonaamiomaalia 
ja kasvojen tunnusomaiset piirteet ri
kotaan tummilla raidoilla. 

Yksittäisen taistelijan varustukseen 
on tarve liittää koko vartaloa suojaa
va multispektraalisesta materiaalista 
valmistettu naamioviitta tai henkilö
kohtainen naamioverkko. Kaikkien 
varusteiden materiaalien on sovellut 
tava sekä talvi- että kesäkäyttöön. 
Kasvojen edessä on käytettävä visiiriä 
tai muuta silmikkoa, joka pitää naa 
miomateriaalin irti kasvoista ja ptc 
nentää siten huomattavasti lärnpösä 
teilyn heijastumista. 

Tutkimusten mukaan taistelijalk 
aiheutuneista vammoista on noin 
80% sirpaleiden ja 20% luotien ai
heuttamia. Vammoista on noin 4 7 % 
yläruumiissa, 44% päässä ja 9% 
muualla vartalossa. Tulevaisuudessa 
sirpaleiden osuus vammojen aiheutta
jana tulee vielä kasvamaan. Suojaa
malla taistelijan pää ja yläruumis sir
paleiden vaikutuksilta kyetään huo
mattavasti lisäämään taistelijan tais
telukestävyyttä ja vähentämään tap
piota. 
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,UOJAVARUSTEET 
Kypärällä suojataan taistelijan pää 

mpaleilta. Ihmisen niska ja pää eivät 
i estä vaurioitta yli 640 J iskuja, joten 

1 ole tarkoituksenmukaista asettaa 
~ ypärän suojatason vaatimusta myös 
kiväärinluoteja vastaan. Nykyaikaiset 
1 ypärät valmistetaan kuitukomposii
t ista joka on terästä sopivampi mate
riaali. Suojaustaso ilmoitetaan V50-
arvolla, joka on standardisirpaleen 
( 1, 1 g) nopeus, kun puolet sirpaleista 
pysähtyy suojapaneeliin. Kypärällä 
i.aavutettava suojaustaso ja kypärän 
paino vaikuttavat suoraan toisiinsa. 
Mikäli suojaustasoa halutaan nostaa 
kasvaa myös kypärän paino. Yleisem
pien käytössä olevien komposiittiky
pärien V50-arvot vaihtelevat 500-
680 m/sja painot 1-1,7 kg. Teräsky
pärällä suojaustason V50-arvo on 
'20-340 m/s ja paino 1,2 kg. Tavoit
teena tulee olla kypärän keventämi
nen suojausominaisuudet säilyttäen 
tai jopa niitä lisäten. Tämä on mah
dollista pienentämällä kypärän pinta
alaa sekä ottamalla käyttöön uusia 
erikoislujia materiaaleja. Kypärään in
tegroidaan muita välineitä. Kypärän 
kanssa tai suoraan siihen yhdistettynä 
tulee kyetä käyttämään kuulonsuojai
mia, viestintälaitteita, pimeätoimin
tavälineitä ja erilaisia varoittimia. Ky
pärään liittyy myös oleellisesti silmien 
suojaus. Silmät on suojattava lentä
vältä pölyltä, lumelta ja irtohiekalta 
sekä auringolta ja laservalaisulta. Sil
mät suojataan kypärään kiinnitettä
vällä visiirillä tai erillisillä suojalaseil
la. 

Sirpalesuojaliivillä suojataan taiste-

lijaa sirpaleilta. Liivin suojauskyky 
perustuu pehmeisiin pääsääntöisesti 
aramidikankaista tehtyihin paneelei
hin, joiden kerrosluku vaihtelee asete
tusta suojaustasovaatimuksesta. Sir
palesuojaliivien suojaustason arvot 
vaihtelevat 450-520 m/s ja painot 
2,65-4, 16 kg. Sirpalesuojaliivin suo
jaustasoa voidaan parantaa lisäämällä 
paneelien kangaskerroksia sekä kiin
nittämällä liivin rintaan ja selkään li
sälevyjä. Raskaalla suojaliivillä, joka 
painaa 6-10 kg voidaan saada suoja 
jopa rynnäkkökiväärin normaaliluote
ja vastaan. Suojaliivien materiaaleja 
tulee kehittää painon vähentämiseksi 
sekä kokonaispainon vähentämiseksi 
ne tulee liittää osaksi kantojärjestel
mää. Liivien kokonaispainoa kyetään 
suojaustasoa laskematta vähentämään 
jopa 30 % ottamalla käyttöön uusia 
materiaaleja, kuten keraami/kompo
siittiyhdistelmää. 

Taistelijan tulee kyetä toimimaan 
ABC-suojavaatetukseen pukc 111 lllll · 

na 24 tuntia kaikkina vuodcnmkoma 
ja kaikissa ympäristöolosuht(·tssu 
Suojavaatetuksen tulee rajoittaa muh 
dollisimman vähän taistelijan to1111111 

ta- ja suorituskykyä. Suorituskykyu 
suojavarustuksessa laskevat: suojapu 
vun aiheuttama lämpökuorma, suoja 
käsineiden aiheuttama huonontunut 
sorminäppäryys sekä suojanaamarin 
aiheuttamat kaventunut näkökenttä, 
optiset ongelmat, kommunikaatiovai
keudet ja hengityselinten kuormittu
minen. 

Tehokkaalla hengityksen suojaami
sella on taistelukentällä suuri merki
tys niin fy.ysisesti kuin psyykkisesti
kin. Hengitystiet ovat nopea yhteys 
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verenkiertoon ja limakalvoille. Suoja
naamarin tehtävänä on suojata taiste
lijan kasvoja, silmiä ja hengityselimiä 
neste-, kaasu- sekä aerosolimuodossa 
olevilta vaarallisilta epäpuhtauksilta. 
Näiden lisäksi suojanaamarin tulee 
antaa suoja hetkelliseltä kuumalta lie
kiltä ja lämpösäteilyltä. Suojanaama
rcilta vaaditaan pitkää yhtäjaksoista 
käyttöaikaa (väh 24 h) saastuneissa 
olosuhteissa, alhaista kuormittavuut
ta, helppoa käsiceltävyyttä, huoltoa 
sekä puhdistettavuutta. Suojanaama
reihin kuuluu juomalaite, puhelait
tcct , näönkorjaimet ja suodattimet. 

Hengitysteiden lisäksi taisteluai
neet pääsevät taistelijan elimistöön 
pieninä hiukkasina, nesteenä, kaasu
na tai aerosolina suoraan ihon läpi. 
Tämän vuoksi koko taistelijan vartalo 
tulee suojata taisteluaineita vastaan 
suojapuvulla. Suojapuvussa on oltava 
huppu pään suojaamiseksi. Hupun 
reunan on tiivistyttävä suojanaama
riin. Hihojen ja lahkeiden suiden on 
tiivistyttävä suojakäsineisiin ja -jalki
neisiin.: Suojapuvulla on saavutettava 
suoja vuorokaudeksi yhden suuren 
maastokaasuhyökkäyksen jälkeen. 
Parhaiten suojapukujen valmistusma
teriaaliksi sopivat erilaiset aktiivihiili
kankaat, josta valmistetulla aktiivihii
liväliasulla yhdessä sadeasun, maasto
puvun ja alusvaatetuksen kanssa saa
vutetaan vaadittava suojan taso. 

Taistelujen nopeutunut tempo ja 
jatkuvuus kaikkina vuorokauden ai
koina vaikuttavat suoraan jalkaväki
taistelijan toimintaan ja hänen käyt
tämilleen varusteille asettaviin vaati
muksiin. Jalkaväkitaistelijan taistelu
vuorokausi voidaan jakaa osiin, Jossa 
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3 tuntia on taisteluun valmistautu
mista sekä erilaisia ryhmitysmuutok.,. 
sia, 3 tuntia on varusteisiin sekä tais
telijaan kohdistuvaa huoltoa, 6 tuntia 
on paikallaan olevaa taistelua, 6 tun
tia on liikkuvaa taistelua sekä 6 tun
tia on lepoa. Tällaisella jaksotuksella 
voidaan taistella useita vuorokausia ja 
jopa viikkoja. Ratkaisutaistelujen ai
kana taistelun osuus jaksottelussa li
sääntyy ja taistelu voi jatkua jopa 
ympäri koko vuorokauden. Ratkaisu
taistelut voivat yksittäisen taistelijan 
taistelukestävyyden kannalta jatkua 
yhtäjaksoisesti 3-4 vuorokautta. Tais
telijan toimintakyvyn säilyvyyden 
kannalta on varustusta kehitettäessä 
tai taistelutilanteessa valittaessa kiin
nitettävä huomio varustuksen käyttö
mukavuuteen. Käyttömukavuus vai
kuttaa suoraan taistelijan elämän laa
tuun. Käyttömukavuus riippuu mo
nista tekijöistä, mutta erityisesti va
rustuksen soveltuvuudesta, toimivuu
desta ja painosta. Varustuksen on so
velluttava mahdollisimman moniin 
olosuhteisiin, äärikylmästä kesähel
teisiin. Suomen olosuhteet asettavat 
erityisen kovat vaatimukset kehon 
ääreisosien varusteille, kuten käsineil
le ja jalkineille. Varusteiden on talvel
la suojattava kylmältä, mutta toisaal
ta niitä käytettäessä on taistelijan toi
minta- ja suorituskyvyn säilyttävä. 

TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ 
Jalkaväkijoukon ja jopa yksittäisen 

taistelijan on tulevaisuuden taistelu
kentällä kyettävä keskittämään ja ha
jauttamaan taisteluvoima nopeasti ja 
säilytettävä kyky taistella kiivaasti 
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koko ratkaisutaistelujen ajan. Taiste
lut edellyttävät jalkaväeltä tehokkai
den ja monipuolisten asejärjestelmien 
lisäksi tehokasta johtamis- ja tiedon
siirtojärjestelmään, jopa yksittäisten 
taistelijoiden välillä. Tiedonsiirtojär
jestelmällä on mahdollistettava pa
rempi tilannetietoisuus ja tietoylivoi
ma viholliseen nähden. Henkilökoh
taisella aseellaan jalkaväkitaistelijan 
on kyettävä vaikuttamaan nopeasti ja 
tarkasti havaitsemiinsa tai johtamis
järjes telmän avulla hänelle osoitettui
hin maaleihin. Tarvittaessa taistelijan 
on kyettävä osoittamaan maaleja 
myös muille jalkaväkijoukon käyttä
mille tai sitä tukeville asejärjestelmil
le. Pimeys tai muuten huonot näky
vyysolosuhteet eivät saa olla oleellise
na haittana taistelijan toiminnalle. Pi
meänäkölaitteiden avulla on mahdol
listettava toiminta myös pimeällä ja 
hämärässä. Vastustaja on kyettävä ha
vaitsemaan ja tunnistamaan sekä 
kohde priorisoimaan oman asejärjes
telmän käytön äärietäisyydeltä myös 
huonoissa näkyvyysolosuhteissa. Vas
tatoimien käynnistämiseksi on saata
va automaattisilla uhkan ilmaisimilla 
varoitus ulkoista uhkaa, kuten laser
valaisua tai taisteluaineita vastaan. 
Johtamis- ja tiedonsiirtojärjestelmän 
merkitys korostuu entisestään huo
noissa ja epäselvissä olosuhteissa,. jois
sa tilannetietoisuus on säilytettävä 
mahdollisimman korkealla. 

Taistelijan varustuksessa on kiinni
tettävä huomiota myös sen osakom
ponenttien kestävyyteen, korvatta
vuuteen ja huollettavuuteen. Epä
kunnossa olevat varusteet ja niiden 
osat tulee kyetä korjaamaan nopeasti 
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tai vaihtaa rikkoutuneet osat helposti 
jopa käyttäjän toimenpitein. Varustei
den on kestettävä käyttökuntoisin 
tarvittaessa myös pitkää varastointia 
(15 vuotta). Pitkä varastointiaika 
asettaa varusteiden materiaaleille eri
tyisiä vaatimuksia. Käytössä olevia 
varusteita tulee käyttäjän toimienpi
tein kyetä helposti puhdistamaan, jo
ka edellyttää vesipestäviä materiaale ... 
ja. Puhdistuksessa varusteiden omi
naisuudet eivät saa oleellisesti huo
nontua mm. häiveominaisuuksien ja 
mittojen on pesun aikana säilyttävä. 

Täydellisen taistelijan varustuksen 
kehittäminen on vaatimusten moni
muotoisuuden vuoksi mahdotonta. 
Eri vaatimukset on priorisoitava ja 
seulottava avainvaatimuksiksi. Avain
vaatimukset jalkaväkitaistelijan va
rustukselle ovat: 

- monipuolinen ja tehtävän mu
kaan valittavissa oleva tulivoima 

- modulaarisuus, jolloin varusteet 
voi valita olosuhteiden, tehtävän ja ti
lanteen mukaan 

- pieni tilavuus ja kokonaispaino, 
jonka tulee tavallisissa tehtävissä olla 
alle 23 kg 

- varustuksen hyvä ergonomia, jol
loin varustusta kyetään käyttämää~ 
pitkiä aikoja ja jolloin se lisää mah
dollisimman vähän käyttäjään koh
distuvaa kokonaisrasitusta suoritus
kyvyn laskun kannalta 

- varustuksen antama suoja ulkois
ta uhkaa sekä sään vaikutuksia vas
taan. Suojan painon ja käyttömuka ... 
vuuden tulee olla sopusoinnussa vaa
dittavan suojatason kanssa 

- kyky tähystää kauas sekä va
loisalla että pimeällä 

taistelijoiden väliset puheen- ja 
latansiirtoyhteydet, joiden tulee olla 

1 ytettävissä ainakin kaupunkimai-
1isa olosuhteissa ja 

eri välineiden yhteensopivuus. 
Kyky vaatimuksien täyttämiseksi 

oidaan saavuttaa ainoastaan kehittä
mallä nykyisin jalkaväkitaistelijalla 
1 ytössä olevia välineitä sekä hankki-
11\alla hänelle aivan uusia välineitä. 

Tällaisia uusia välineitä tulevaisuu
dessa ovat esimerkiksi nykyaikaiseen 
sensori- ja videotekniikkaan perustu
vat välineet, taisteluaineiden käytön 
ja muiden ulkoisten uhkien ilmaisun 
varoittimet sekä omatunnuslaitteisto. 

JALKAVÄEN PERUSTAISTELIJAN VARUSTUS M2005 

Taistelijan varustus määräytyy tulevaisuudessa joustavasti sotilaan saaman 
t :htävän, sään ja maantieteellisten olosuhteiden ja oletettavissa olevan uhan 
mukaisesti. Varustuksen ja joukon integrointi tehdään tietotekniikan avulla. 
Jopa yksittäiset taistelijat verkottuvat tiedonsiirtojärjestelmien kautta, jol
loin hajautettunakin toimivalla joukolla saadaan keskitetty ja tehokkaampi 
aikutus. 

Taistelijan varustus käsittää tällä hetkellä kokoelman erillisiä varusteita, 
Jotka on liitetty Taisteluasukokonaisuus 91:een. Yhtä komponenttia valitta 
·ssa tai kehitettäessä on valittu optimaalisin vaihtoehto kyseisen välineen 
1 annalta ottamatta täysin huomioon koko järjestelmän käyttötarkoitusta Ja 
ympäristöä. Taisteluasukokonaisuus m91 on koettu onnistuneeksi, laaduk 

kaaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, mikä antaa erinomaisen lähtökohdan 
varustuksen jatkokehittämiselle. 

Varustuksen kehittämiseksi on asetettu hanke Taistelijan vaatetusvarustus 
2005, jonka tavoitteena on kehittää maalla taistelevalle perustaistelijalle 
vaatetusvarustus ja kenctämajoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa tehokkaan 
suorituskyvyn ja antaa riittävän suojan taistelukentän kaikissa oloissa. Ke
hittämisessä tullaan hyödyntämään nykyisestä varustuksesta saadut koke
mukset sekä uudet materiaaliratkaisut. Hankkeeseen liittyen tullaan voi
makkaasti kehittämään taistelijan varustuksen modulaarisuutta ja varustuk
sen integrointia, jossa taistelija vielä selkeämmin ymmärretään varusteineen 
kokonaisuutena. Maavoimien aselajit jalkaväen johdolla ovat kiinteästi mu
kana kehittämishankkeessa, jolloin eri aselajien omat vaatimukset ja ratkai
sut tulevat kokonaisuuteen huomioon otetuiksi. 
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VAPO T1MBER Ov KEKKILÄ OvJ 

Luonto on yhtiökumppanimme 
11 Patria lndustries 

Vapo on jo kuusikymmentä vuotta · Kaikilla toimialueillamme on yhteinen 
tarjonnut suomalaisille lämpöä, raken- nimittäjä: toimimme luonnon parissa. 
nuspuuta ja hyvinvointia. Halkokaup- Luonto on yhteistyökumppanim62e 
piaasta on kasvanut iso monialayhtiö. ja siitä pidämme hyvää huolta. 

Lwmnosta ihmisen parhaaksi 
1940-2000 

v~~@@W 
PL 22, 40101 Jyvlskylä 

Puhelin {014) 623 623, faksi (014) 623 5601, www.vapo.fi 

- 78 - - 79 -



Eero Lauri 
•• 

JALKAVAEN 
AMPUMAKOULUTUS 

Tämän kirjoituksen teesejä ovat: ampumataito on kuin kielitaito, sitä on har
joitettava; ampuja kehittyy palautteen kautta; hyvä taisteluammunta vahvis

taa taistelukykyä; työtä on tehtävä, yhden yön ihmettä ei tule. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Eero Lauri palvelee va_nh:mpan~ osastoesiupseerina P~
esikunnan jalkaväkiosastolla. Hän on palvellut a1ka1semmtn muun mttas~a kurssin 
johtajana Reserviupseerikoulussa, taktiikan opettajana Taistelukoulussa Ja Maan

puolustuskorkeakoulussa. 

Suomalaisen sotilaan perustaitoihin 
on aina kuulunut hyvä ampuma

taito. Tätä taitoa on mitattu myös 
kansainvälisissä tehtävissä. Tulokset 
ovat olleet poikkeuksetta erinomaisia. 
Esimerkiksi UNPREDEPin kilpai
luissa Makedoniassa vuonna 1995 
kaikki kahdeksan loppukilpailuun 
selvinnyttä joukkuetta olivat suoma
laisia. Yhdysvaltalaisen pataljoonan 
komentaja epäili suomalaisten am
mattisotilaiden saavan tarkka-ampu
jakoulutuksen. Vielä hämmästyneem
pi hän oli kuultuaan pääosan kilpaili
joista olevan reserviläisiä. Naapuripa
taljoonan tuskastunut komentaja ei 
kestänyt seurata kilpailua loppuun 
saakka, vaan poistui vaivihkaa omalle 
komentopaikalleen. 

Ampumakoulutus mielletään pe
rinteisesti käsiasein tapahtuvaksi kou
lutukseksi. Jalkaväkiaselajin ampu
makoulutus tulee ymmärtää laajem
maksi kokonaisuudeksi. Siihen kuulu-
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vat kaikki jalkaväen asejärjestelmät, 
kuten käsiase-, tulituki-, panssarin 
torjunta- ja panssarivaunuasejärjestel 
mät. 

Tässä esityksessä painopiste on kä
siasejärjestelmissä. 

Jatkuvan kehityksen ja muutoksen 
tuulet vaikuttavat myös ampuma
koulutukseen. Joukkojen organisaa 
tiotyö ja erilaiset järjestelmähankkee 
tulevat muuttamaan nykyistä käy
täntöä. Uudistettavien joukkotyyp.,. 
piemme taktiikka, taistelutekniikk 
ja kalusto eroavat siinä määrin toisis
taan, että näillä on vaikutusta myös 
ampuma- ja taistelukoulutukseen. 

Esimerkiksi uuden tarkkuuskivää
rin hankinta vaikuttaa muun muassa 
varomääräykseen, taistelutekniikkaan 
ja jo ulottuvuutensa ja läpäisynsä an
siosta itse ampumakoulutukseen 
Uusi asejärjestelmä edellyttää myös 
ohjeistuksen uusimista. 

JALKAVÄEN RASKAAT 
.,EJÄRJESTELMÄT 

11.ilitukiasepäätös on tehty. Pääosa 
1oukoista käyttää tulitukiaseena, ki

iarikaliiperisten aseiden Hsäksi, ke-
t tä kranaatinheitintä. Kranaattiko

lll kivääri säilyy tulitukiaseena eri-
1 oisolosuhteissa taistelevilla joukoilla, 
1 uten suuriin asutuskeskuksiin tar-
1 oitetuilla yksiköillä. Tulitukiasejär-
1< stelmä otetaan koulutus- ja tuotan
rnkäyttöön vuodesta 2001 alkaen. 

Tulitukiasepartion tai -ryhmän am
puma- ja taistelukoulutukseen voi
,faan esittää seuraavia vaatimuksia. 
Vihollinen on hetkellisesti kyettävä 
pitämään suojautuneena, jotta oma 
Joukko voi edetä käsiaseiden tehok-
1 aalle käyttöetäisyydelle. Tulitehtävät 
on kyettävä suorittamaan siten, että 
c•rillisten pesäkkeiden lamauttaminen 
tai tuhoaminen on mahdollista. Am-

munnan tulee tapahtua suora-am
munnalta suojassa. Tuli on kyettävä 
aloittamaan kolmessa - viidessä mi
nuutissa. Asemasta lähdön tulee ta
pahtua yhdessä - kahdessa minuutis 
sa. Minimiampumaetäisyytenä on 
100 - 200 metriä. Tulenkäytön on 
onnistuttava aina 2000 metrin ctät 
syydelle. Tulen keskittäminen on ol 
tava mahdollista. Haasteita on sopi 
vasti, kun todetaan, että toiminnan 
on onnistuttava kaikissa sää- ja va
laistusolosuhteissa. 

Panssarijoukkojen taisteluammun
nat on saatu, ampumaohjelmistojen 
valmistuttua, vastaamaan hyvin jouk
kojen nykyisiä taktisia käyttöperiaat
teita. Ampumaohjelmistot on laadit
tu koulutusvaiheiden mukaisiksi ryh
mästä vahvennettuun komppaniaan. 
Jolleivät perusteet muutu, niin lähi
vuosina ei ole nähtävissä välittömiä 
muutospaineita ampumaohjelmistoi
hin. Panssarivaunuampuja ampuu va-
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rusmiespalveluksen aikana nom 20 
täyskaliiperilaukausta. 

Kuten panssarivaunuampujan, niin 
panssarintorjunta-aseen ampujan am
pumakoulutuksen keskeinen väline 
on simulaattori. Panssarintorjuntaoh
jusampujalle voidaan antaa yksi -
kaksi ohjusta ammuttavaksi koko 
koulutuksen aikana. Kovia kertasin
koja voidaan ampua yhdestä kahteen 
kappaletta koulutettavaa kohti. 

KÄSI ASEJÄRJESTELMÄT 
Suomalainen ampumakoulutusjär

jestelmä tuottaa hyviä ampujia. Esi
merkkinä ovat Karjalan Prikaatiin 
kuuluvan 2.JK/KymJP:n peruskoulu
tuskauden ampumatulokset ajalta 
21.1.-10.2.1999. Pimeimpään ja kyl
mimpään aikaan perusyksikön kaikki 
koulutettavat varusmiehet suorittivat 
ohjelmiston mukaiset ammunnat. 
Ensimmäisen luokan saavutti 13 kou
lutettavaa (17, 1 % ), toisen luokan 31 
koulutettavaa (40,8%) ja kolmannen 
luokan 22 koulutettavaa (28,9). Luo
kattomaksi jäi 10 varusmiestä 
(13,2%). 

Kouluammuntoihin on varattu 
noin 330 patruunaa ja 30 valojuova
patruunaa varusmiestä kohti. Kun 
kaikki palvelusaikaiset kouluammun
nat ja taisteluammunnat lasketaan 
yhteen, niin kokonaiskulutukseksi on 
saatu esimerkiksi Kainuun Prikaatissa 
noin 1000 patruunaa jalkaväkitaiste
lijaa kohti. Ensivaikutelmana määrä 
on suuri, mutta nykyinen koulutus
trendi antaa tähän hyvän mahdolli
suuden. 

Palautteista on selvinnyt, että oi-
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kea motivointi ja vapaaehtoinen, va 
paa-ajalla tapahtuva ampumakoul 
tus lisää innokkuutta ja yrittämish 
lua varsinaisessa koulutustapaht 
massa. Peruskoulutuskauden rajalli 
nen aika pakottaa suuntaamaan kou 
lutusta ammunnan osa-alueisiin. Kes 
keisiä alueita ovat aseen hallinta, täh
tääminen ja liipaisu. Kokonaissuor 
tuksen hallinta jää joidenkin koulu• 
tettavien osalta E-kauden puolelle. 
Valmistava koulutus korostuu, koska 
osa yksiköistä pääsee kouluammun 
toihin käytännössä kolmannella vii• 
kolla. Todellista koulutusaikaa on 
käytössä noin neljä-viisi viikkoa, jo 
sisältää muutakin kuin ampumako 
lutusta. 

Nopea eteneminen koulutuksess 
ja patruunoiden runsas käyttö alku
vaiheessa voi pilata koko ampuma• 
koulutuksen usean koulutettava 
osalta. Valmistavaa harjoittelua tulee 
tehdä mahdollisimman paljon. Ap~ 
välineitä ovat esimerkiksi ilmakivääi 
ja Noptel 11-ST ampumasimulaat 
ri. Ongelmana on apuvälineiden suu
ri yhtä aikainen käyttötarve. Hyvin 
toteutettu valmistava koulutus edes
auttaa myös korkeatasoisen palvelu · 
turvallisuustason ylläpitämistä. 

Yksikköilmakivääreissä tulisi olla 
diopteritähtäimet, jolloin tähtäämis
tapahtuma saadaan muistuttamaan 
rynnäkkökiväärillä tähtäämistä. Vai
kutelma saadaan vielä aidommaks' 
jos ilmakivääriin voidaan liittää ryn
näkkökiväärin lipasta muistuttava li
sälaite. 

On erittäin tärkeää, että ammun
nassa käytettävät aseet, aseiden tar
vikkeet ja ampumatarvikkeet ovat 

l'alvelusaikaisten koulu- ja taisteluammuntojen kokonaiskulutukseksi 
on saatu noin tuhat patruunaa jalkaväkitaistelijaa kohti. 

Kuva: Kirsi Nenonen 
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keskenään sopivia ja vielä kyseiseen 
tehtävään tarkoitettuja. Varusmiehil
tä meni eräässä harjoituksessa luotta
mus aseeseen ja omiin taitoihinsa, 
kun ammunnan tulokset pysyivät 
huonoina. Tarkkuuskiväärillä ammut
tiin panssarivaunukonekiväärille val
mistettua patruunaa. Kyseisen pat
ruunan luodin rakenne on omiaan li
säämään hajontaa, joka ei ole eduksi 
tarkkuuskivääriammunnassa. 

Käytössä olevilla ampumaohjelmis
roilla ja niitä täydentävillä lisäohjeilla 
saadaan tällä hetkellä riittävä nousu
johteisuus ampumakoulutukseen. 
Hyvin toteutetut kouluammunnat 
ovat osaltaan edellytys taisteluam
muntojen onnistumiselle. Varusmies
johtajia tulee käyttää valvottuna koh
distusammuntojen johtamiseen. Tä
mä harjaannuttaa heitä toimimaan 
johtajan tehtävissä myös ampuma
koulutuksen osalta. 

KEHITTÄMISTARPEITA 
Ampumakoulutuksen kehittämi

sen työryhmä tekee aikanaan esityk
sen uudesta ampumakoulutusjärjes
telmästä. Uudistuksen yhtenä tutkit
tavana vaihtoehtoisena järjestelmänä 
voisi olla kokonaisuus, johon kuulu
vat kouluammunnat, maastoammun
nat ja taisteluammunnat. 

Maastoammunta on meille tunte
mattomampi koulutustapahtuma. Se 
soveltuu hyvin kaikkien ampujien 
kouluttamiseen. Suurien joukkojen 
osalta ongelmia tullee nykyresursseil
la muun muassa kouluttajien ja am
pumapaikkojen määrässä, maalilait
teiden sekä päivän valon tai pimeänä-
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kölaitteiden riittävyydessä. Ampuma
koulutusta voitaneen antaa maasto
ammuntana esimerkiksi tarkka-am
pujille, konekivääriampujille ja ras
kasaseryhmille. 

Maastoammunnassa taistelija am
puu samasta paikasta eri etäisyyksillä 
oleviin maaleihin. Maalien koot voi
vat olla joka tasalla esimerkiksi kol
mea kokoa. Suurin maali mahdollis
taa osumien löytämisen. Pienin maa
li, ehkä sopivasti maastoutettu, kou
luttaa ja mittaa myös tilanteenmu
kaiseen maaliin ampumista. Maasto
ammunta motivoi koulutettavia ar
vioimaan luontevasti tuulen, valais
tuksen ja muiden olosuhdetekijöiden 
vaikutusta ampumatapahtumassa. 
Maastoammunta antaa yksilölle tär"' 
keitä käytännön perusteita ja koke
muksia vaativimpiin taisteluammun
toihin (vertaa piirros sivulla 89). 

Näytöksillä voidaan antaa koulu
tettaville keskitetysti kokonaiskuva 
tai haluttu malli ammuntojen osa
alueista ja toiminnasta. Esimerkiksi 
Reserviupseerikoulu esittää yhteisen 
leirijakson alussa koko koululle tilan
teenmukaisen yhteistoiminta-am
munnan. Ammunta toteutetaan kah
dessa vaiheessa. Ensimmäisessä vai
heessa koulutettava kurssi näkee am
muttavan peräkkäin epäsuoralla tu
lella, panssarivaunuaseilla, panssarin
torjunta-aseilla, kranaattikonekivää
rillä ja kiväärikaliiperisilla aseilla. 
Johtajien komentoja voidaan seurata 
kovaäänisten avulla. 

Toisessa vaiheessa mallijoukkue 
ampuu tukevien osien kanssa tuki
kohdan puolustusammunnan, josta 
koulutettaville selviää käytössä ole-

"Rakennuksesta tulisi kyetä ampumaan maalialueelle, joka muistuttaa 
11ikeaa kaupunkikuvaa." 

ien järjestelmien yhteensovittaminen 
JU osin tulen teho. Esitys on samalla 

s1merkki leiriviikon t.ulevista am
munnoista. 

Asutuskeskustaistelukoulutuksen 
harjoituspaikkoja tarvitaan lisää. 
Pienimuotoisia muutaman huoneen 
~ oulutustiloja on melko helppo ra-
1 ,~ntaa lähes joka paikkaan. Tilanne 
on toinen, jos kyseisessä rakennukses
sa tai sen välittömässä läheisyydessä 
halutaan ampua. 

Rakennuksesta tulisi kyetä ampu
maan maalialueelle, joka muistuttaa 
oikeaa katu- ja kaupunkikuvaa. On 
selvää, että tämän suuruinen satsaus 
on mahdollista pitkällä aikavälillä 
korkeintaan muutamassa paikassa. 

Peruskoulutuskauden jälkeen tulisi 
kiinnittää nykyistä enemmän huo
miota nopeisiin ammuntoihin, liike
/liikkuvien maalien ammuntoihin, pi-

meäammuntoihin valaisun aikana ja 
hämärässä sekä valonvahvistinam
muntoihin. Konekiväärien ja tark 
kuuskiväärien tulen ulottuvuudt 11 

hyödyntäminen tulee näkyä tarkistl 1 

tavassa ampumaohjelmiscossa. 1 lrna 
torj1:1ntakonekivääriammuntojcn par 
noptste tulisi olla ilma-ammunnoissa 
Ilmatorjuntakonekivääriammuntojcn 
patruunamäärää ei lisätä, koska muu
ten aseiden suunniteltu elinkaari ly
henee. Taistelijoiden kouluttamisen 
kannalta koulu- ja taisteluammunta
radat ovat jääneet kehittämisessä liian 
vähälle. Käytössä olevien maalilaittei
den osalta tilanne on tyydyttävä. Tä
mä koskee sekä kiinteitä että liikku
via maalilaitteita. Ampumaratojen 
15 0 metrin LT-15 0 laitteistot ovat 
paikoitellen hyvässä kunnossa, mutta 
varaosatilanne on huono ja valmistaja 
lienee konkurssissa. Reaaliaikaista tu-
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lospalvelua ei ole käytössä ja ampu
ma-aikaa tuhlataan tauluilla juokse
miseen. Kouluttajan antama välitön 
ohjauskaan ei ole mahdollista. 

Tarpeellinen liikemaalirata puuttuu 
lähes poikkeuksetta. 

Uusi koulutusjärjestelmä on lisän
nyt myös taisteluammuntojen maali
laitetarvetta. Samanaikaisena ongel
mana on J anter 300-sarjan korkea 
käyttöikä. Tämän hetkinen välttämä
ton lisätarve on noin 20 maalivaunua. 
Rahoitus on vielä avoin. Asia on koet
tu n1m tärkeäksi, että maanpuolus
t usalucilla on pohdittu mahdollisuuk
sia suunnata käyttövaroja maalilaite
hankintoihin. 

Maalilaiteasian laajuudesta saa jon
kinlaisen käsityksen jo yksistään Ori
veden Asevarikon tekemien taulun
kääntölaitteiden asennustöiden kaut
ta. Asevarikko asensi taulunkääntö
laitteistot 53 radalle vuosina 1995-
1998. Työ käsitti yhteensä 1127 am
pumapaikkaa. 

Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskus toteuttaa vuosina 
2000-2002 tutkimus- ja kehittämis
työn, jonka tavoitteena on määrittää 
ja testata ammunnanharjoittelulait
teiden soveltuvuutta ja käyttöä osana 
ampumakoulutusjärjestelmää. Tutkit
tavana ovat myös nykyaikaiset ja mo
nipuoliset maalilaitejärjestelmät. Ke
hittämisen keskeisiä tekijöitä ovat: 

- ampumataidon oppiminen 
- ampumataidon jatkuvan kehittä-

misen periaate 
- opetuksen vaiheittaisuus ja nou

sujohteisuus 
- koulutuksen tehokkuuden nosta

minen 
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- tuloksien parantaminen harjoit
telu- ja analysointijärjestelmien avulla 

- ampumatehtävien vastaavuus 
koulutettavan sen hetken koulutusta
soon. 

Puolustusvoimat on ollut edelläkä
vijä erilaisten ampumakoulutukseen 
liittyvien harjoittelulaitteiden käyttä~ 
jänä. Ongelmana on ollut tuotettujen 
laitteiden matala käyttöaste. Laitteet 
eivät sovellu riittävän hyvin massa
maiseen kouluttamiseen. Ohjeistuk
sen vähäisyys lienee vaikuttanut osal
taan matalaan· käyttöasteeseen. 

Maailmalla on tarjolla kokonaista 
ryhmää yhtäaikaa kouluttavia järjes
telmiä. Esimerkiksi Hollannissa on 
laajassa käytössä FATS-simulaattori. 
Se mahdollistaa ryhmän ammuttami
sen kerralla sen orgaanisilla käsiaseil
la. Erilaisia maalitilanteita on noin 
200 perinteisestä maalitaulusta hyök
käävän joukon torjuntaan. Kouluttaja 
voi antaa palautteen välittömästi, jo
ka sisältää osumien lisäksi esimerkiksi 
aseen asennon, puristuksen olkapäätä 
vasten ja liipaisun. 

Meillä rynnäkkökivääriammunto
jen valmentavassa koulutuskäytössä 
olevaa Noptel ST 11-laittetta on mie
titty käytettäväksi myös panssarin
torjuntakoulutuksessa. Laite soveltuu 
kertasingon tähtäysharjoitteluun. 
Sinkoampujalle saataisiin aikaiseksi 
palautemahdollisuus keskeisen täh
täämistapahtuman osalta. 

Taistelijan simulaattorihanke on 
edennyt. Ensimmäiset taistelijan si
mulaattorit tulevat joukoille koulu
tuskäyttöön. Kaksipuolinen simulaat
torijärjestelmä tukee välillisesti am
pumakoulutusta. Koulutettavien toi-

Räväkät taisteluammunnat ovat jalkaväen koulutuksen kohokohta. 

minnassa näkyy simulaattorin avulla 
entistä selvemmin taistelutekniikan 
osaaminen tai osaamattomuus. Aseen 
taitava ja nopea käyttö näkyy välittö
mästi vihollisen tappioina. Huonot 
suoritukset karsivat joukkoa. Tämä 
on tajuttu ja joukko toimii taistelu
koulutuksessa nykyistä tilanteenmu
kaisemmin välttääkseen tappioita. 

Simulaattoreiden käyttö ei ole on
gelmatonta. Esimerkiksi maastossa 
olevat risut ja pensaat antavat erheel
lisesti suojaa lasersädettä vastaan. Si
mulaattoriharjoitukset vaatinevat vie
lä lisätutkimusta ja ohjeistamista. 

HENKILÖKUNTA, MITEN ON 

Ampumataito on kuin kielitaito, 
sitä tulee pitää yllä harjoittelemalla. 
Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, 
onko meillä aina niin kiire, että am
puminen jää osalla kantahenkilökun
taa vain pakollisiin palvelusammun
toihin. 

Miksi sormissa ei voisi tuoksua ase
öljy hieman useammin? Nykyisiin 
PAK-ammuntoihin on oltu tyyty
väisiä ja ne on koettu sopivan haasta
viksi. Kouluttajat saavat pätevyyden 
eri ammuntojen suunnitteluun ja joh-
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tamiseen upseerien ja opistoupseerien 
perus- ja jatkokursseilla. Vanha hyvä 
tapa oli, että kokenut kouluttaja oh
jasi nuorempaa ensimmäisellä kerralla 
vaativan ammunnan osalta. Tätä pe
rinnettä ovat viime vuosina vaikeut
taneet muun muassa työaikakysy
mykset, henkilökunnan kiire ja pai
koitellen myös henkilöstön vähäisyys. 

Palkatun sotilashenkilöstön koulu
tuksen perusselvitystyö antaa perus
teita ja vaateita myös ampumakoulu
tuksen kehittämiselle. Kokonaisuu
den kannalta yhtenä keskeisenä selvi
tettävänä kysymyksenä tulee olemaan 
uudistettavan koulutusjärjestelmän 
kouluttajien tarvitsemat ammutta
misoikeudet. Perusjärjestely pysynee 
nykyisen kaltaisena. 

MITTAAMINEN JA PALAUTE 
Ampuja tai ampuva joukko on 

kiinnostunut tuloksista. Ampuja ke
hittyy palautteen kautta. Hyvin to
teutettu palautetilaisuus valmistaa 
joukkoa seuraavaan ammuntaan. Sa
malla se lisää motivaatiota ja taitoa 
sekä vähentää huolimattomuutta. 

Taisteluammuntojen mittaustapah
tuman tulee olla laajempi kuin kou
luammunnoissa ja samalla kokonai
suutta tutkiva. Tärkeitä mitattavia 
kohteita on useita. Joukkotuotannon 
kannalta tulee mitata tai ainakin ar
vioida esimerkiksi ampumataitoa 
joukkona, taistelutekniikkaa, toimin
nan käynnistämistä, taistelutehtävän 
toteutusta, johtamista ja joukon kiin
teyttä. 

Taisteluammunnoissa 
käyttää tuloskortteja, joista 
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voidaan 
näkyvät 

osumat eri maaleihin. Osumissa ko
rostuu tuhoamisprosentti. Jos joukon 
toimintaa ei painoteta tarpeeksi, oQ 
vaarana, että osumaprosentin kanssa 
pelaaminen vaikuttaa taistelutekniik
kaan ja vähentää tilanteenmukaista 
eläytymistä. 

Eri palautteista saa käsityksen, että 
kouluttajat kaipaavat enemmän elä
vyyttä ja yllättävyyttä. Tämäkin .to
teutuu, jos joukkotuotannon laadun 
arviointi voidaan toteuttaa maan
puolustusalueen ampumaharjoituk
sessa maanpuolustusalueiden suun
nittelemalla tavalla. 

Esimerkiksi Pohjoisen Maan-
puolustusalueen tulosten mittausohje 
on hyvin laaja, seikkaperäinen ja mo
ni-ilmeinen. 

Ampumakoulutuksen ohjeistus on 
esitetty hyvin pysyväismääräyksissä ja 
oppaissa. Esimerkkinä mainittakoon 
rynnäkkökivääri ja sen käyttö soti .. 
laan käsikirjassa, ampumakoulutuk
sen oppaassa, lähitaisteluoppaassa ja 
rynnäkkökivääri taistelussa opetuspa
ketissa. Ohjeistusta päivitetään ase
kohtaisesti sitä mukaa, kun Ull;Sia op
paita tehdään. 

Pienikaliiperisten aseiden varomää
räystä on tarkistettu vuoden 1999 lo
pussa. Työryhmä otti huomioon 
muun muassa uudet kiväärikaliiperi
set aseet, kiväärikaliiperisen asekalus
ton poistumisen, uudet ampumaoh
jelmat, ammuttamisoikeuksien ja 
henkilöstön tehtävien tarkistukset, 
muut varomääräykset ja ohjeet, käsit
teistön ajan tasalle saattamisen, kaik
kien kiväärikaliiperisten aseiden ilma
ammuntojen sisällyttämisen varo
määräykseen, luotien (vast.) kanta-

IAISTELUAMMUNTA 7Aja 78 (T 7Aja T78) 

1 Maalitoiminnan taktinen tausta 

Maalit kuvaavat kahden ryhmän suuruista liikkeellä olevaa vihollista, jolla on kaksi 
kuljetuspanssarivaunua (liite 11 maali 4) ja yksi taistelupanssarivaunu (liite 11 maali 1). Vihollinen 
etenee tuliylläkköön. Taistelun alettua vihollinen irtautuu. 

I 
Viivytyspesäke ~ 

0-----re--

~ ll~ 

VIHOLLINEN HANKKII AIKAA 
OMILLE VASTATOIMENPITEILLE 

Tuliylläkköön jouturrnntll'I 
Irtautuminen 
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mien tarkistamisen / määrittämisen ja 
vaara-alueiden määrittämisen. Uusit
tu varomääräys saataneen käyttöön 
vuonna 2000. 

Kertausharjoitusten määrä lisään
tyy lähivuosina. Reserviläiset ovat pi
täneet tärkeänä kertausharjoitusten 
kovapanosammuntoja. Kohdistusam
munta on ollut monelle leikkisän ve
donlyönnin paikka. Palautteista on 
kuitenkin tullut päällimmäisenä esille 
taisteluammunnan merkitys. Hyvä 
taisteluammunta on samalla vahvista
nut reserviläisten luottamusta oman 
joukon taistelukykyyn. Ampumakou
lutuksen kannalta perinteinen kolmi
jako on toimiva. Kohdistusammun
nat suoritetaan perustamiseen liit
tyen. Toisessa vaiheessa koulutetaan 
joukko. Kolmannessa vaiheessa har
joitus huipentuu taisteluharjoituk
seen, johon tulisi poikkeuksetta liit
tää taisteluammuntavaihe. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskou
lutuksen puolelta on tullut terveisiä 
tarpeesta kehittää harjoitusten sisäl
töä ampumakoulutuksenkin kannal
ta. Asekäsittely ja kohdistusammunta 
ampumaradalla eivät riitä aktiivisille 
henkilöille. Nyt kaivataan edes 
pienimuotoista taisteluammuntaa. 
Kyseeseen voivat tulla taistelijaparin 
tai ryhmän taisteluammunnat. On
gelmina ovat ainakin kouluttajien 
riittävyys ja sopivien alueiden käytet
tävyys. Yhtenä ratkaisuna voi olla ai
emmin esillä ollut maastoammunta. 

Ampumakoulutuksen nousujohtei
suus huipentuu ryhmä-, joukkue- ja 
kom ppaniatasoisiin suorituksiin 
maanpuolustusalueiden ampuma- ja 
taisteluharjoituksissa, joissa toiminta 
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mitataan. Ongelmana on nykyaikai• 
sen maalilaitejärjestelmän puute. No
peaa, yhden yön ihmettä ei tule ta
pahtumaan. Kouluttajat tekevät vielä 
kauan töitä vanhojen maalilaitteiden 
ja tilapäisvälineiden kanssa. Täytyy 
toivoa, että he jaksavat edelleen ja 
onnistuvat tärkeässä koulutustehtä
vässä. 

Ampumakoulutusjärjestelmän uu
distamisen laajuus selviää, kun työ
ryhmä jättää esityksensä. Odotamme 
mielenkiinnolla kyseistä esitystä, joka 
vaikuttanee esimerkiksi ohjeistuk
seen, taistelijan ja joukon yhteismital
liseen mittaamiseen, varomääräyk
siin, taistelutekniikkaan, maalitilan
teiden aitouteen, asevelvollisten kou
lutusjärjestelmään, henkilökunnan 
koulutukseen ja vapaaehtoisen maan
puolustuskoulutuksen ampumakou~ 
lutuksen käytännön suorituksiin. 

Asejärjestelmät monipuolistuvat ja 
ovat entistä tehokkaampia. Niillä pi
tää osua jatkossakin eri tilanteissa ja 
olosuhteissa. Ampumataito tulee 
edelleen olemaan keskeisin 2000-lu
vun taistelijan taidoista. 

RTK• 

~ 
Fakta Oy 

ATK-Fakta Oy 
Unioninkatu 14, 00130 Helsinki 
puh. (09) 1299 256 
fax (09) 1299 214 
e-mail: 
eero.sivunen@rtk-fakta.rtk.fi 
Internet: www.rtk.fi/rtkfakta 

• ATK-Fakta Oy on 
Rakennusteollisuuden Keskusliiton 
julkaisu- ja palveluyhtiö. 

• ATK-Fakta Oy kustantaa ja välittää 
ATK:n ja muiden rakennusalan 
asiantuntijoiden julkaisuja ja tuotteita. 

• ATK-Fakta Oy suunnittelee ja toteuttaa 
ajankohtaisia seminaareja ja tapahtumia. 

• ATK-Fakta Oy palvelee yrityksiä mm. 
työmaiden kulkulupa-aineistojen 
suunnittelussa ja hankinnassa. 

• ATK-Fakta Oy vastaa myös Rakentaja
poolin poolitoimikunnan antamien 
tehtävien hoidosta. 

Henkilöstörovintolo
polveluj o koko Suomessa! 
luottamus on hooste. Hoosto rneidöt! 

@) 
8limll-r1olerirg<Q; 

Osastopäällikkö J. Westman, puh. 08-555 34 ll, 0400-387 727, fax 08-555 3450 
emai~ juhani.westman@anteU<atering.fi 
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Kaarle Lagerstam 

Taistelun kaksipuolinen 
simulointi jalkaväen 

taistelukyvyn lisääjänä 
Simulaattorit eivät ratkaise kaikkia taistelukouluttajan ongelmia. Mutta kye

täänkö nyky-yhteiskunnan nuoria kouluttamaan ilman simulaattoreita? 

Kirjoittaja, majuri Kaarle Lagerstam palvelee Pääesikunnan jalkaväkiosastolla vas
tuualueenaan taktiikan kehittäminen sekä simulaattoriasiat. 

"persianlahden sodan voittaminen 
ei vienyt 100 tuntia vaan 20 

vuotta. Ratkaisevassa asemassa oli 
kaksipuolinen simuloitu taistelukou
lutus, jonka ansiosta sotilaat olivat jo 
valmiiksi tottuneet taisteluun" (ken
raaliluutnantti Franks, ratkaisevan is
kun tehneen VII mekanisoidun ar
meijakunnan komentaja). 

TUTTU NÄKY MEIDÄN 
SOTAHARJOITUKSISTAMME 

J alkaväki rynnäköi suoraan puolus
tavan joukon asemiin välittämättä 
kiivaasta torjuntatulesta. Panssarivau
nut ajavat sulutteista läpi. Tykistön 
tuli ei vaikuta. Lentokoneet eivät 
huomioi ilmatorjunta-aseita ja joukot 
eivät huomioi lentokoneita. 

Harjoitus vedetään usein ennakko
suunnitelman mukaisesti siten, että 
taktisella taidolla tai hyvällä taistelu-
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tekniikalla ei ole vaikutusta lopputu
lokseen. Maavoimien simulointikou .. 
lutuksen raportti toteaakin, että ny
kyään opetustapahtuma jää puutteel 
liseksi kaikilla tasoilla. 

Edellä kuvatut puutteet voidaan 
poistaa harjoituksistamme kaksi
puolisella taisteluharjoituksella, jossa 
joukot käyttävät simulaattoreita. To
sin simulaattorit eivät ratkaise kaik
kia ongelmia, vaan hyvän harjoituk 
sen taustalla ovat aina ammattitaitoi1 
set kouluttajat ja motivoitunut varus
miesaines. 

TAISTELUN KAKSIPUOLINEN 
SIMULOINTI 

Kaksipuolisessa simulaattoriavus
teisessa taisteluharjoituksessa joukkq 
toimii kuten varsinaisessa taistelussa. 
Tilanne kehittyy vapaasti johtajien 
päätösten, menestyksen ja tappioideq 

Taistelija simtyqiduQ 
taistelijakouluruksen 
edellyttämässä Yarus
tuksessa. 



I' 

1 

1 
1 

ohjaamana. Suora-ammuntatulen vai
kutus simuloidaan yleensä laserin 
avulla. Kaikki harjoitukseen osallistu
vat sotilaat ja ajoneuvot sekä asejär
jestelmät varustetaankin silmäturval
lisilla lasersimulaattoreilla. 

Tiedonkeruu- ja tulenkuvauslait
teistoon liitetään kaikki kaksipuoli
seen taisteluharjoituksen osallistuvat 
taistelijat, ajoneuvot, panssarivaunut 
ja raskaat aseet. Liittäminen tapahtuu 
siten, että jokaisen miehen ja ajoneu
von sijainti sekä tapahtumatiedot vä
litetään automaattisesti radioteitse 
harjoituksen johtokeskukseen. Tie
donkeruujärjestelmä mahdollistaa 
kaikkien tulosten ja tappioiden tal
tioinnin ja tilastoinnin, viestiliiken
teen nauhoittamisen sekä keskeisten 
toimintojen videoinnin. Samalla lait
teistolla voidaan kuvata myös epä
suoran tulen, miinoitteiden, ilmaryn
näköiden ja vaikkapa kemiallisten 
aseiden vaikutusta. Harjoitusjoukolle 
voidaan antaa perusteellinen palaute 
harjoituksen kunkin vaiheen päät
teeksi. 

Taistelun simuloinnilla annetaan 
mahdollisimman todenmukainen ku
va joukkojen ja välineiden kulumises
ta. Tällöin oikein mitoitettujen huol
totoimenpiteiden merkitys on ratkai
sevaa joukon taistelukyvyn säilymi
selle. 

KANSAINVÄLINEN KEHITYS 
Vietnamin sodan jälkeen Yhdysval

tojen armeijan riittämättömään kou
lutustasoon pyrittiin saamaan paran
nusta. Yhdysvallat panosti simuloin
tiin voimakkaasti. Tällä hetkellä Yh-
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dysvaltojen armeijalla on kolme pri .. 
kaatitasoista koulutuskeskusta, jossa 
kokonaiset yhtymät voivat käyd~ 
taisteluja siten, että jokainen harjoi1 
tukseen osallistuva sotilas ja ajoneuvq 
on varustettu laserlähettimellä ja 
-vastaanottimella. Harjoituksessa me
nestymisellä on merkittävä vaikut\d 
johtajien sotilasuraan. Jokainen uusi 
asejärjestelmä testataan simulaatto!li 
reilla prikaatitasoisessa kokeiluympl 
ristössä. 

Simulaattoriavusteisen koulutuk~ 
sen hyödyt ovat kiistattomat. Eng1 
lantilaisten tutkimusten mukaan jal~ 
kaväkijoukoilla, jotka ovat harjoitelt 
leet kaksipuolista simulaattoritaistf!il 
lua, on kuusi kertaa paremmat mah
dollisuudet säilyä hengissä ensimmäi.,. 
sessä taistelussa. Kaksipuolinen simu
laattoriharjoitus on kolme kertaa te
hokkaampaa kuin perinteiset harjoi~ 
tusmuodot. Simulaattoreilla harjoitelt 
leen joukkueen hyökkäyksen onnistu
mistodennäköisyys on kolmeky~ 
mentä kertaa suurempi kuin tavan
omaisesti koulutetun joukkueen. 

Sim ulaattorikoul utuskeskuksia 
nousee Eurooppaan kiihtyvällä tah
dilla. Ruotsi on saanut ensimmäisea 
komppania vastaan komppania kes
kuksen valmiiksi. Norjalaisten taiste
lukoulutuskeskuksessa tulee taistele .. 
maan lähivuosina samanaikaisesti pa
taljoonan pääosat komppaniaa vas
taan. Saksalaiset aikovat laajentat 
taistelukoulutuskeskuksensa prikaatii 
tasoiseksi. Voidaankin kysyä, onko 
meillä varaa jäädä pois tästä merkalll 
tävästä harppauksesta kohti sotava_!J 
miita joukkoja. 

Simulaattorien hyöty 

Simulaattorit 
käytössä 

Ei simulaattoreita 

' varusmieskoulutus Kertausharjoitus 

"Englantilaisten tutkimusten mukaan kaksipuoleista simulaat1:oricai1te 
lua harjoitelleilla jalkaväkijoukoilla on kuusi kertaa paremmat mahdolli 
11udet säilyä hengissä ensimmäisessä taistelussa." 

MERKITTAVAA EDISTYSTÄ 
1 ÄHIVUOSINA 

Vuosina 1999-2001 jaetaan kaikil
lt jalkaväkikoulutusta antaville jou-
1 oille yhteensä noin 2000 taistelijan 
11imulaattoria. Samaa simulaattoria 
voi käyttää myös konekivääritaistelija 
Jll tarkka-ampuja. Simulaattorin am
pumaetäisyys voidaan säätää oikeaksi 
eri aseille. Aseeseen kiinnitettävän si
mulaattorin heikkoutena on se, että 

1 ei huomioi luodin lentoaikaa. Tästä 
ei tosin ole yleensä haittaa normaa
leilla ampumaetäisyyksillä, mutta se 

haittaa jo tarkka-ampujan toiminnan 
harjoittelua. Meillä on lisäksi noin 80 
erilaista panssarivaunuun tai panssa
rintorjunta-aseeseen liitettävää simu
laattoria, jotka huomioivat täysin len
toajan ja lentoradan kaarevuuden. 
Niitten määrä on kuitenkin aivan lii
an vähäinen ja osa poistuu vanhentu
neina käytöstä lähivuosina. 

Kenttäkokeitten aikana taistelijan 
simulaattoreiden avulla on saatu ar
vokkaita kokemuksia. Taistelunopeu
det ovat hidastuneet, oma varomaton 
tuli aiheuttaa tappioita ja johtajatap
piot ovat suuret. Saadut tulokset hei-
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VARUSMIESTEN ARVIO 

80 
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20 
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• El SIMUA 
DSIMU 

Eläytyminen Motivaatio 
Todenmukaisuus Maastonkäyttö 

\ 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustulos taistelijan simulaattorcidcn 
vaikutuksesta. 

1astavat hyvin jo osin unohdettuja so
takokemuksia. Simulaattoreilla on 
merkittävä vaikutus koulutettavan 
joukon motivaatioon. Voidaankin ky
syä, kykenemmekö luomaan nyky
yhteiskunnan nuorille · uskottavan 
koulutuksen ilman simulaattoreita. 

ASELAJIEN TIIVISTÄ 
YHTEISTOIMINTAA 

Joukon suorituskyky riippuu eri 
aselajien yhteistoiminnan onnistumi-

sesta. Tämän vuoksi tulee pyrkiä 
komppania-pataljoona-tason harjoi
tuksiin mahdollisimman nopeasti . 
Vuosina 2002-2004 pyritäänkin 
hankkimaan lisää simulaattoreita, si
ten että sotakouluissa ja jalkaväki
joukko-osastoissa kyettäisiin järjestä
mään komppania vastaan joukkue 
taisteluharjoituksia ja valmiusprikaa
teissa komppania vastaan komppania 
taisteluharjoituksia. Viimeistään tässä 
vaiheessa joukkotuotannon mittauk
sessa voidaan käyttää täysipainoisesti 
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HANKITTAVAT JÄRJESTELMÄT 

IVAIHE 

1999-2001 

!VAIHE 
1999-2001 

11 VAIHE 

-PST/PSV 
-ITKK 
-TULITUKIASE 
-TAISTELIJAN 
SIMULAATTORI 
-TIEDONKERUU
JA TULENKUVAUS 

2002-2004 

11 VAIHE 
2002-2004 

/---------
(KOMPPANI~ 

~ 

111 VAIHE 

-TIEDONKERUU
JA TULENKUVAUS 
(EPÄSUORATULI 
OHJAUTUVAT AMMUKSE 

ABC-ASEET,ILMATULI) 

-IT-ASEET 
-TYKIT 
-PST 

2005-2006 

111 VAIHE 
2005-2006 

KUNKIN VAIHEEN JÄLKEEN JOUKKOJEN 
KÄYTÖSSÄ ON KÄYTTÖKELPOINEN KOKONAISUUS 

hyväksi simulaattoreita. Mittaustulos 
heijastanee varsin suoraan joukon to
dellista sotakelpoisuutta. 
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Vuosina 2005-06 täydennetään 
järjestelmää siten että, kyetään järjes
tämään kahden taisteluosaston taiste-

lu Tulokset ja analyysit voidaan kerä-
1 tässä vaiheessa automaattisesti si-
1 :n, että muutaman tunnin kuluttua 
1 a1stelun päättymisestä voidaan har
Jottusjoukko koota komppaniakoko
naisuuksina yhteen ja esittää harjoi-
1 uksen kulku kolmiulotteista karttaa 
hyväksikäyttäen. Palautetta helpottaa 

, että tiedonkeruujärjestelmä tulos
tua automaattisesti kunkin laukauk-
1:n tuloksen ja armottomasti myös 

omalla tulella aiheutetut tappiot. 
Johtajien radioliikenne nauhoitetaan 
111 tärkeimmät tapahtumat videoku-
ataan ja esitettään joukolle. Palaute

' daisuuden jälkeen jatketaan harjoi-
1 usta. 

MITEN SIMULAATTOREITA 
KÄYTETÄÄN KOULUTUKSESSA? 

Simulaattoreita voidaan käyttää 
i oko varusmiespalveluksen ajan. Pe
ruskoulutuksen aikana simulaattoria 
~ äytetään tehostamaan maastonkäyt
cöä ja parantamaan taistelijaparin toi
mintaa. Erikoiskoulucuskaudella kes
kitytään ryhmä- ja joukkuetason har
joituksiin. Hankittavia simulaattorei-

ta voidaan käyttää myös asejärjestel
mien perusampumakoulutuksessa. 

Joukkokoulutuskaudella on simu
laattoreiden käytön painopiste. Niitä 
käytetään erityisesti komppaniahar
joituksissa ja joukkotuotannon mit
taamisessa. 

Simulaattorien käyttö kertaushar
joituksessa vähentää epäilemättä lyk
käyksiä ja parantaa joukon suoritus
kykyä. Vapaaehtoisiin harjoituksiin 
taistelijan simulaattorit soveltuvat 
erityisen hyvin, sillä kovapanosam
munnat ovat usein vaikeasti järjestet
tävissä. Tulee kuitenkin muistaa, että 
hyvin järjestetty simulaattoriavustei
nen taisteluharjoitus vaatii ammatti
ta1to1sta henkilökuntaa enemmän 
kuin tavanomainen taisteluharjoitus. 

Yhteenvetona voidaankin todeta 
uusien simulaattorien olevan suuri 
harppaus eteenpäin koulutuksen ja 
taistelutekniikan kehittämisessä. Si
mulaattoreiden avulla voimme jo tä 
nään harjoitella toimintaa huomisen 
taistelukentällä. 

Helsingin Loakeri • HL ·AvtotvoHeet • HL ·Avlomaalit 

HL GROUP OY 
Hiekkakiventie 5 
00710 HELSINKI 
Puh. (09) 375 51 
Fax (09) 375 5395 
www.hlgroup.fi 
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Tapio Pihlajamäki 

TAI STELUUN 
VALMISTAUTUMINEN 

RAKENNETULLA ALUEELLA 
1un Tzu kirjoitti 2300 vuotta sitten:"Sodassa huonoin vaihtoehto on hyökätä 
1 aupunkiin." Asutuskeskustaistelu onkin .taitolaji, jonka perusteet tulisi epä-
1 öimättä kouluttaa kaikille jalkaväkitaistelijoille, sanoo tämän artikkelin kir-

joittaja. 

Majuri Tapio Pihlajamäki on palvellut koulutus- ja päällikkötehtävissä Karjalan 
Prikaatissa ja Kaartin J ääkärirykmentissä. 

Aseellisten kriisien ja sotien tapah
tumakenttänä on nykyisin usein 

RSutuskeskus. Suomessa tietoyhteis-
1 unnan verkottuminen, infrastruk
r uurin keskittyminen ja muuttoliik-
1 cen kasvu korostavat asutuskeskus
ten sotilaallista merkitystä kriisitilan
teessa. 

Valtioneuvoston määrittelemien 
sotilaallisten uhkakuvien mukaisesti 
asutuskeskuksiin muodostuva hyök
käysuhka saattaa kiristyneessä tilan
teessa olla yllättäen suoritettu strate
ginen isku. Hyökkääjä voi myös yrit
tää painostaa puolustajaa kohdista
malla iskuja yhteiskunnan kannalta 
kriittiseen infrastruktuuriin ja jopa 
suoraan siviiliväestöön. Ajoissa suori
tetut puolustusvalmistelut ja voiman 
näyttö esimerkiksi ryhmittämällä 
asutuskeskustaisteluun koulutetun 

joukon kohdealueelle, saattavat nos
taa merkittävästi hyökkääjän kynnys 
tä iskuun. H yökkääjä voi kuitenkin 
käynnistää hyökkäyksen tappioista 
välittämättä, mikäli tavoitteena on 
romahduttaa puolustajan hallinto, ta 
louselämä, energiahuolto ja tiedon
siirtojärjestelmät tai jatkaa mahdollis 
ta laajamittaista hyökkäystä saavute
tun sillanpääaseman kautta. 

Asutuskeskustaistelutaitojen mer
kitys korostuu etenkin pääkaupunki
seudulla, mutta kaikkien jalkaväki
joukkojen tulisi osata vähintäänkin 
perusteet taistelusta rakennetulla alu
eella. Valmistautumisen merkitykses
tä esimerkkinä sopii Prahan valtaus 
20.8.1968. Tällöin hyökkääjän no
pealla ja häikäilemättömällä toimin
nalla kaupunki oli miehitetty ennen 
kuin ulkomaailma edes tiesi operaa-
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tion alkamisesta. Muun muassa Ka
bul, Groznyi, Bosnia ja Kosovo jatka
vat esimerkkejä erilaisista kaupunki
sodankäynneistä. 

Kirjoituksen päämääränä on esitel
lä rakennettu ympäristö taistelukent
tänä, rakennusten tarjoamat mahdol
lisuudet suojaan ja puolustustaistelun 
edellyttämät valmistelut. Näkökulma 
on paaosin joukkue-ryhmätasolla, 
koska yhtenä tavoitteena on ollut kir
joituksen hyödyntäminen niin puo
lustusvoimien kuin vapaaehtoisen 
111 aan puolustuksen harjoituksissa. 

MITEN RAKENNETIU ALUE 
MUUTIAA TAISTELUKENTTÄÄ 

Taistelukenttä muuttuu kolmiulot
teiseksi; taisteluja käydään maan ta
salla, yläkerroksissa ja osin jopa 
maanalaisissa tiloissa. Erilaiset raken
teet rajoittavat näkyvyyttä ja tulen
käyttöä ja hankaloittavat siten myös 
johtamista, tiedustelua sekä tulenjoh
toa. Rakenteet antavat puolustajalle 
huomattavan näkösuojan, helpottavat 
linnoittautumista ja suojaavat ilma
toiminnalta mutta luovat myös sortu
mis- ja tulipalovaaran. Voimasuhteet 
edellyttävät hyökkääjältä huomatta
vaa ylivoimaa. Joukkojen toiminta
alueet pienenevät suhteessa rakennus
kannan tiheyteen. Lähietäisyyksistä 
johtuen taistelijoiden valmius vaisto
maiseen asekäsittelyyn ja lähitaistelu
taitoon korostuu. Rakenteita sortuu 
taistelujen seurauksena ja osin myös 
puolustajan valmisteluihin liittyen. 
Puolustajan on varauduttava toimin
ta-alueellaan mahdollisesti jäljell~ 
olevan siviiliväestön evakuoimiseen 
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turvalliselle alueelle. 
Väljemmin rakennetuilla ja pääosi 

aukeavoittoisilla taajamien laitamilla 
hyökkääjä pyrkii käyttämään keski 
tettyä suora-ammuntatulta, voima
kasta epäsuoraa tulta ja taisteluheli 
koptereita. Raskaiden aseiden kanta
maa käytetään hyväksi välttäen jouk~ 
kojen sitomista taisteluun. Kevytr 
kenteiset taloalueet pystytään murs
kaamaan voimakkaalla tulenkäytöllif 
Avainasemassa ovat keskeiset risteys 
alueet ja lähistöllä olevat vahvaraken.., 
teiset rakennukset. 

Puolustajan on kompensoita 
pientalojen huono tulisuoja kaivautu 
maila maahan ja käyttämällä val
misosalinnoitteita. Joukkue ryhmite 
tään yleensä yhdestä kolmeen raken
nukseen. Ryhmityksissä hyödynne'
tään rakenteiden tarjoama näkösuoj 
ja maanalaiset tilat. Vaatimatonta tu
lisuojaa on vahvennettava huomatta, 
vasti. Suuret ampumaetäisyydet mah
dollistavat ilmatorjuntakonekiväärie 
ja tarkkuuskiväärien tehokkaan käy: 
tön. Panssarintorjunnassa isoilla au
keilla korostuvat raskaiden kertasin 
kojen ja panssarintorjuntaohjusteb 
käyttö sekä pioneerien kestopäällys. 
teeseen rakentamat sulutteet. Tulen
johtq- ja tähystysasemista selvitetään 
hyökkääjän liikkeet ja käytetään te
hokkaasti tykistön tulta. Raskaita 
aseita varaudutaan käyttämään myös 
suora-ammunnassa. 

Tiheään rakennetuille keskustaosil
le hyökkäys etenee sisääntuloväyliä ja 
kehäteitä. Maalialueella olevat kor
keat rakenteet hankaloittavat tykis~ 
tön käyttöä yläkulmilla. Runsaat kat
veet pienentävät tähystyksen ja suo-

1 , ammunta-aseiden vaikutusmah
lollisuuksia. Tulitukiosastoja ryhmi-

1 1ään aukeiden ja puistojen ympäril
h Hyökkääjän liike kapeissa katu
i 111luissa rajoitetaan ja kanavoidaan 
1 11olustajan panssarintorjunnan ulot
l ,ville sulutteilla ja estetöillä. Hyök-
1 1 jän panssarivaunujen ampuma-
t dsyydet jäävät lyhyiksi ja jalkavä-

1 .i joudutaan sitomaan vaunujen 
, 1ojaksi. Taistelupanssarivaunuissa 

l kkien korotuskulmat 'eivät usein 
111tä rakenteiden yläkerroksiin. 

Puolustus keskitetään vahvaraken-
1 1siin, hallitseviin rakennuksiin kes-
1 •1sten väylien tai puolustettavien 
1 ohteiden läheisyyteen. Toiminta-alu-
, t ovat huomattavan pieniä. Komp-

1 tnia ryhmitetään yleensä yhdestä 
1 ahteen rakennukseen tai rakennus
ryhmään. Aseilla pyritään sivustatuli-
1scmiin käyttäen tehokkaasti kaikkia 
1 erroksia. Aseille valmistellaan lukui-

1,1 eri asemia ja taistelussa valmistau
lutaan liikkuvien ja panssarintorjun

rnkykyisten pienten iskureservien 
1 äyttöön. Ilmatorjunta-aseet ryhmi
tt•taan kattorakenteiden varjoihin. 
Puolustajan paikallistuntemuksesta 
on suurta hyötyä sortuvien rakennus
ten muuttaessa nopeasti kaupunkiku
vaa ja hankaloittaessa suunnistusta. 

Puolustaja pyrkii aloittamaan tais
telun yllättäen sivustatuliasemista ja 
voimakkaasti porrastettuna. Joukko-
1en johtamista vaikeuttaa taistelu 
eristyksissä ja tilannekuvan ylläpidon 
vaikeus. Kranaatinheittimistön käyt
tö korostuu tykistön käytön vaikeu
tuessa. Huollossa varaudutaan taiste
luun eristyksissä porrastamalla mate
riaalia runsaasti etukäteen. Ajoneuvo-

jen käyttö hankaloituu taistelujen 
alettua. 

KAUPUNGINOSIEN ERILAINEN 
INFRASTRUKTUURI 

Suuremmissa taajamissa rakennus
kanta vaihtelee mm kaupunginosan 
tarkoitusperän ja rakennusajankoh
dan mukaan. Keskustassa on korkei
ta, toisissaan kiinni olevia kivi-, beto
ni- ja betonielementtitaloja, joiden 
katutasossa sijaitsee liiketiloja. Aukei
ta on vähän ja pääosa kaduista on ka
peita. Ostoskeskukset ja liikeraken
nukset sijoittuvat leveämpien sisään
tulo- ja joukkoliikenneväylien lähei
syyteen. Uusissa liike rakennuksissa 
on huomattavan paljon suuria lasipin
toja. Teollisuusalueilla on matalia ja 
tilavia hallimaisia rakennuksia jotka 
sijaitsevat etäällä toisistaan. Raken
nusmateriaalina on yleensä betoni-, 
teräs- tai puuelementit tai tiili. 

Laajojen varastoalueiden ai tauksc, 
hidastavat jalan tapahtuvaa liike, tä 
Alueet sijaitsevat suurten väylien tun 
tumassa. 

Asuntoalueet sijaitsevat yleensä v1 
her- ja ulkoilualueiden tuntumassa ja 
syrjässä pääteistä. Talot ovat useim
miten väljästi sijoitettuja betoniele
mentistä rakennettuja kerrostaloja tai 
matalia ja kevytrakenteisia omakoti
ja rivitaloja. Matalissa nukkumalä
hiöissä on yleensä paljon pieniä vihe
ralueita ja pensasaitoja. 

Maanpinnan alla voi olla viemärei
tä, huolto- ja joukkoliikennetunnelei
ta. Lisäksi laajoja parkkihalleja ja ylei
sen liikenteen tunneleita sekä väes
tönsuojia. 
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RAKENNUSTEN TARJOAMA 
VALMISSUOJA 

Pientalot ovat tavallisesti kevytra
kenteisia. Niiden runko on yleensä 
puuta ja ulkovuoraukseen on käytet
ty tiiltä, puuta, kevytbetoniharkkoja 
sekä erilaisia mineraalilevyjä. Osa ta
loista on rakennettu kokonaan tiilestä 
tai betonielementeistä. Myös raken
nusten katot ja välipohjat ovat yleen
sä kevytrakenteisia. Maanalaisen kel
larikerroksen rakentaminen nykyisiin 
pientaloihin on.vähäistä. 

Pientalojen pääosa antaa suojan 
vain säätä ja tähystystä vastaan. Talot 
ovat erityisen palonarkoja. Taistelun 
aikana syttynyt talo estää toiminnan 
sen läheisyydessä etäisyydelle, joka on 
noin kaksi kertaa talon korkeus. 

Yksikerroksisten teollisuus-, liike
ja varastorakennusten kantavat run
korakenteet tehdään tavallisesti teräs
betonipilareista, teräs- ja jännebetoni
palkeista sekä liimapuutuotteista. Ul
ko- ja sisäseinät ovat pääsääntöisesti 
ei-kantavia teräsbetoni-, pelti- tai 
puuverhoiltuja keveitä elementtejä. 
Katot ovat yleensä erilaisia kevytele
menttejä. Taloissa on harvoin maan
alaisia tiloja. 

Rakennukset tarjoavat suojan vain 
säätä ja tähystystä vastaan. Raken
nukset, joissa on teräsbetonipilarirun
gon lisäksi käytetty raskaita teräsbe
tonielementtejä, antavat tyydyttävän 
suojan käsiaseiden luoteja ja sirpaleita 
vastaan. Raskaiden aseiden suoria 
osumia seinärakenteet eivät kuiten
kaan kestä. 

Asuinkerrostalot on 70-luvulta 
lähtien rakennettu joko kokonaan tai 
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osaksi betonielementeistä. Tyypillises 
sä puolielementtirakennuksessa kan
tavat seinät ja välipohjat ovat paikal• 
la valettua teräsbetonia ja ulkoseinä 
ei-kantavia betonielementtejä. Ulko
seinät koostuvat usein kahdesta kuo
rikerroksesta ja niiden välissä olevasta 
lämpöeristekerroksesta. Kuorikerrok 
set voivat olla puuta, teräsbetoni 
tiiltä tai näiden yhdistelmiä. 

Täyselementtitalon kantavat pys
tyrakenteet kuten päätyulkoseinä.t\ 
porrashuoneiden ja huoneistojen väli
set seinät ovat kantavia ja teräsbeto .. 
nista, mutta huoneistojen sisäseinät 
ovat kevytrakenteisia. Täyselementt' 
talon tunnistaa ulkopinnan runsaista 
saumoista, jotka on yleensä tiivistetty 
jollakin elastisella massalla. Raken
nuksen seinät ovat yleensä keveitä• 
mikäli täyselementtitalon kantavina 
pystyrakenteina ovat pilarit. 

Elementtitalot suojaavat hyvin luo
deilta ja sirpaleilta. Talojen heikkoja 
kohtia ovat elementtien liitokset, jot
ka voivat irrota kranaatin tai pommin 
osumasta ja aiheuttaa talon osittaisen 
tai täydellisen sortumisen. Puoliele
menttitalo kestää osumia paremmin. 
kuin täyselementtitalo. 

Paikalla valetun talon runko on 
kokonaan teräsbetonia. Ulkoseinät 
ovat usein rapatut ja ikkunat pieneh
köjä. Sisäosien seinärakenteissa on 
käytetty myös tiiltä. Teräsbetoniset 
rakenteet erottaa tiili- ja keveistä ra
kenteista koputtelemalla. Välipohja 
muodostuu kantavasta noin 160 mm 
teräsbetonilaatasta, jonka päällä on 
ääneneristekerros ja sen päällä 50-60 
mm hiertobetonikerros sekä varsinai
nen lattiapäällyste. Tämän tyypin lat-

11 a käytetään nimitystä "uiva lat-
11 1 

Paikalla valetut talot suojaavat hy-
111 luodeilta ja sirpaleilta sekä kestä-
11 paineaallon ja tärinän vaikutuk
t Kranaatin tai pienehkön pommin 
1ma ei yleensä aiheuta edes paikal-

11 1 a sortumaa. 
Vanhojen kivitalojen semat on 

w, •immiten rakennettu tiilestä. 
!empien kerrosten seinävahvuus 
,tihtelee 40-67 cm välillä yläpuolis

t n kerrosten lukumäärän mukaan, 
mutta seinät ohenevat ylemmissä 
~ ,•rroksissa. Perusmuuri ja osa ensim-
111äistä kerrosta on usein rakennettu 
luonnonkivistä. Peruskorjattujen talo
J< n välipohjat ovat yleensä teräsbeto
nia ja peruskorjaamattomien enim
mäkseen puuta. 

Ulkoseinät suojaavat hyvin luodeil-
ja sirpaleilta. Luonnonkivestä 

muuratut rakenteet saattavat kestää 
Jopa panssarivaunukanuunan yksit
! iisiä laukauksia. Tiiliseinät voivat 

>rtua paineaallon ja tärinän vaiku
tuksesta. Puiset välipohjat, puiset lat
tiat ja lattiantäytteet sekä ullakoilla 
lämpöeristeenä käytetty puru tekevät 
vanhat kivitalot palovaarallisiksi. 

Palaneen talon rauniot jäähtyvät 
oleskeltavaan kuntoon noin vuoro
~ audessa. Sen jälkeen niiden säily
neisiin kivijalkoihin ja kellareihin voi 
ryhtyä rakentamaan tuliasemia. 

Sodan jälkeen rakennettuihin ker
rostaloihin on yleensä tehty ns. talo
kohtaiset väestönsuojat. Poikkeukse
na on taajama-alueet joihin on raken
nettu alueellinen väestönsuoja. Talo
kohtainen väestönsuoja tarjoaa erit
täin hyvän suojan, koska sen seinät ja 

katto ovat noin 400 mm paksua eri
koisraudoitettua teräsbhonia. 

Asutuskeskuksissa voi lisäksi olla 
väestönsuojiksi tai johtokeskuksiksi 
rakennettuja kalliosuojia. Väestön
suojat ovat sodan aikana asutuskes
kukseen jääneen siviiliväestön suojati
loja. 

Merkittyjen väestönsuojien käytös
tä on käsketty kansainvälisissä sopi
muksissa. 

ASEIDEN 
SIJOITTAMISPERIAATTEET 

Rynnäkkökiväärimiehille valmistel
laan useita asemia vaihtoehtoisiin 
suuntiin. Asemia sijoitetaan eri ker
roksiin tulialueen katveiden mukaan. 
Osa asemista sijoitetaan siten, että 
myös rakennuksen juurella oleviin 
katvealueisiin pystytään ampumaan. 
Taistelijapari voidaan tarvittaessa ha 
jauttaa vierekkäisiin huoneisiin sci 
nässä olevan kulkuaukon yhdistämä 
nä. 

Kulmahuoneista on hyvä tuliala 
mutta ne keräävät myös tulta puo
leensa. Tuliala voidaan hyödyntää si
joittamalla asema sisempään huonee
seen ja puhkaisemalla ampuma-auk
koja väliseiniin. Vihollisen murtoon 
voidaan varautua rakentamalla ase
mia myös rakennuksen sisäosissa ta
pahtuvaan taisteluun. Tällöin ensisi
jaisena tulialueena ovat portaikot ja 
käytävät. Rynnäkkökiväärin suuren 
läpäisykyvyn aiheuttama riski omille 
on huomioitava. 

Konekiväärin asemat keräävät vi
hollisen tulta joten ne valmistellaan 
erityisen vahvoiksi. Asemat rakenne-
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A~_emia sijoitetaan eri kerroksiin tulialueen katveiden mukaan. Kuvassa 
yläkerroksen vai.htoase~ia. Alakuvassa kevyen kertasingon tuliasema
huoneesta on poistettu 1kkunalasit. Ampujilla tulee olla kuulonsuojaus. 
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t uan riittävän leveiksi myös taistelija
parille. Huoneen katto pyritään tuke
maan. Asemat sijoitetaan alakerrok
rnn ja syvälle huoneeseen siirtymisrei
t m suojaamiseksi. Konekiväärillä py
ritään aina sivustatuliasemiin. Siirty
minen vaihto- ja vara-asemiin on val
misteltava . 

Kevytkertasinkoampujille valmis
tellaan useita tuliasemia eri kerroksiin 
Ja liikkumisreitit valmistellaan siten 
että nopea asemanvaihto on mahdol
linen. Ylhäällä olevista asemista voi
daan ampua heikompaan kattopans
sariin ja päästään taistelupanssarivau
nujen yläkoron yläpuolelle. Samalle 
cuhoamisal_ueelle on pystyttävä am
pumaan useasta asemasta. Tulialueilta 
poistetaan ampumatoimintaa haittaa
vat liikennemerkit ja muut esteet. 

Tuliasemahuoneiksi valitaan suu
rehkoja huoneita. Takaosassa on olta
va avoin ovi. Kaikki ovet pidetään 
ammuttaessa auki ja huoneesta pois
tetaan helposti syttyvä materiaali. Ik
kunoista poistetaan lasit ja aukot ver
kotetaan. Putken suu on !aukaistaes
sa ikkunalaudan ulkopuolella. 

Raskailla kertasingoilla pyritään 
vaikuttamaan vihollisen taistelupans
sarivaunuihin. Sinkoja käytetään etu
painoisesti vastuualueen etuosasta al
kaen. Tuliasemaksi soveltuvan sisäti
lan löytäminen saattaa olla työlästä, 
joten asemia rakennetaan yleensä 
puistoihin, parvekkeille ja osin myös 
katoille. Molemmilla kertasinkotyy
peillä pyntaan aina sivustatuli
asemiin. Ampumaetäisyydet mita
taan valmiiksi ja asemiin valmistel
laan tuliasemakortit. Rakennetulla 
alueella etäisyydet jäävät usein ly-

hyiksi joten on huomioitava aseiden 
minimiampumaetäisyy&t. Singoilla 
voidaan ampua myös rakenteisiin. 

Tarkka-ampujia käytetään etupai
noisesti; vastaanottopartion taiste
luun liittyen ja sulutteiden ja estetöi
den raivausta estämään. Vaunujen 
johtajat pakotetaan tulella johtamaan 
sisältä jolloin vaunu on helpompi saa
lis miinoitteille ja panssarintorjujille. 

Asemia valmistellaan koko joukon 
toiminta-alueelle. Samalle tulialueelle 
on oltava useampia asemia. Tuliase
mat pyritään rakentamaan syvälle ra
kennukseen paljastumisen ehkäisemi
seksi. Luodin lentoradalla ei saa olla 
ryhmitysmerkkejä tai vastaavia estei
tä. Asemiin tehdään tuliasemakortit 
ja mitataan etäisyydet. Ajan salliessa 
piirretään tuliasemasta näkyvät julki
sivut, esimerkiksi rikotut ja avonaiset 
ikkunat. Myös maalialueen rakennus
materiaalin paksuutta voidaan yrittää 
selvittää valmiiksi ammuccacssa ru 
kenteista läpi. 

Tarkka-ampuja sijoitetaan ylccnsa 
rakennuksen keskipaikkeille tai yltm 
mäs. Katolta on hyvä ruliala mutta 
osuminen vaikeutuu suuren kor 
keuseron vuoksi. Lisäksi siirtyminen 
katolla on suojatonta, asemanvaihto 
vaihtoasemaan hidasta ja asemassa ei 
ole suojaa säältä. Tyypillinen asema
paikka on pääväylän, risteyksen, to
rin, puiston tai muun aukean varrella. 

Ilmatorjuntakonekivääriä voidaan 
käyttää maajalustalla rakennuksen 
katolla ilmatorjuntatehtäviin. Vaihto
ehtoisesti ase voidaan kaivaa esimer
kiksi korkealla sijaitsevaan puistoon 
josta sitä voidaan käyttää sekä ilma
torjuntaan että tulitukitehtäviin. 
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Aseella ammutaan myös rakenteiden 
läpi. Erityisesti lentokenttien, sata
mien, suurten pääväylien ja niiden 
risteysten, urheilukenttien tai muiden 
aukeiden alueilta löytyy hyviä asema
paikkoja. Linnoittamista helpottaa 
kaivureiden, satamakonttien, val
misosalinnoitteiden, kaivonrenkaiden 
ja maan käyttö. Ampuma-alan sal
liessa ase sijoitetaan rakennuksen ala
kerroksiin . 

11 rnatorjuntakonekivääriä voidaan 
käyttää myös liikkuvana ajoneuvossa. 
Tällöin ase voidaan ajaa toiseen tuli
asemaan mutta se sitoo myös ajoneu
von henkilöstön. Tiheään rakennetul
la alueella aseen ominaisuuksia voi ol
la vaikea hyödyntää tulitukitehtäviin. 

VALMISSUOJAN 
VAHVENTAMINEN 

Joukon puolustusvalmistelut aloi
tetaan ryhmittymiskäskyn jälkeisellä 
johtajan maastontiedustelulla. Tar
kastus- ja käskykierrosten yhteydessä 
saatujen tarkentavien ohjeiden mu
kaan suunnataan jatkotyöt. 

Linnoittamisessa keskeistä on mää
ritellä rakennuksen tarjoama valmis
suoja ja vahventaa se taistelunkestä
väksi. Ennen linnoittamistyön aloitta
mista kannattaa kartoittaa joukosta 
mahdolliset rakennusalan ammattilai
set. Veden ja sähkön jakelu katkais
taan työpisteistä paikallisesti töiden 
ajaksi tapaturmien välttämiseksi. 

Ylempi johtoporras toimittaa lin
noittamisessa tarvittavan materiaalin 
ja lisätyökalut. Materiaalin purku py
ritään järjestämään sisäpihalle, portti
käytävään tai muuhun ilmasuojaiseen 
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paikkaan. 
Puolustustilalain voimassa ollessa 

voidaan sotatoimialueella joukon ko
mentajan käskyllä tarvittaessa käyt
tää tai jopa hävittää kiinteää ja irtain
ta omaisuutta. Linnoittamiseen tar
peellista pientä puutavaraa löytyy 
usein kerrostalojen ullakko- ja kellari
tiloista. Varastokoppien seinät on 
useimmiten rakennettu kanaverkosta 
ja lankuista ja ullakon kevytrakentei
nen ulkokatto on tuettu runsaalla 
paalutuksella. 

Rakentaminen aloitetaan ampu
ma-aukoista. Omasuojan kannalta on 
edullista puhkaista seinärakenteisiin 
pieni ampuma-aukko sivuun tulta 
puoleensa vetävästä ikkuna-aukosta. 
Ampuma-aukkoja voidaan puhkaista 
runsaasti jotta saadaan useita tila
päisiä tuliasemia ja samalla harhaute
taan vihollista varsinaisten . asemien 
s11amnista. Aukot voidaan lisäksi 
maastouttaa paperilla tai poistetulla 
seinämateriaalilla. Aukkoja pyritään 
sijoittamaan varjoisiin, tummiin tai 
muuten huomaamattomiin paikkoi
hin. 

Oma liike suojataan poistamalla 
sirpaloituva ikkunalasi ja verkotta
malla ikkuna tai peittämällä se levyil
lä. Sorkkarauta ja moska ovat tar
peellisia lisätyökaluja ikkunankar
mien ja suljettujen ovien vääntämi
seen. Verhot tai sälekaihtimet voidaan 
naulata alareunastaan kiinni ik
kunalautaan. Taustaseinän tummen
taminen edesauttaa ampujan näkö
suojaa. Asemasta tähystämistä voi
daan helpottaa irrottamalla ajoneu
vosta sivupeili, johon kiinnitetään 
harjanvarsi. Tällöin on tietysti varat-

Konekivääriasema valmistetaan myös päältä vahvaksi. Metalliset palo
ovet sopivat katelevyksi. 

tava heijastumia. 
Rakennusvaiheessa on hämärtäessä 

joko pimennettävä aukot tai sähkö
verkon toimiessa valaistava laajoja 
alueita vihollisen tiedustelun harhaut
tamiseksi. 

Asemien suojana voidaan käyttää 
hiekkasäkkien lisäksi kaappeja, jotka 
on tiukkaan pinottu täyteen kirjoja, 

seinistä irrotettuja metallisia monila
mellisia lämpöpattereita ja puhkais
tuista kulkuaukoista syntyvää tiili
murskaa. Hiekan korvikkeena voi
daan lapioida pihamaalta multaa. 
Hiekan ja säkkien tms. kuljetukseen 
varataan ämpäreitä, roskakoreja ja 
kottikärryjä. Pihoilla sijaitsevat pyö
rillä varustetut isot roskalaatikot so-
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pivat oivallisesti tavaran kuljetuk
seen. Sähköverkon ollessa toiminnas
sa voidaan luonnollisesti käyttää his
sejä. 

Asemien sivuille, päälle ja taakse 
tarvitaan suojaa lähinnä tulen sekun
däärivaikutuksilta eli kimmokkeilta 
ja katosta putoavalta materiaalilta. 
Katemateriaalina käytetään ensisijai
sesti täyspuisia pöytälevyjä tai palo
ovia. Katot tuetaan arvioidun sortu
misriskin mukaisesti korkeussäädet
tävillä rakennustukipalkeilla ja poik
k1pam111la tai pönkittämällä parruil
la. I.actian paksuus ja materiaali on 
selvitettävä. 

Paloturvallisuus huomioidaan pois
tamalla riskipaikoista turha palokuor
ma ja valmistelemalla sammutustoi
minta. Palo voi syttyä mm. tulitaiste
lun seurauksena, sähköviasta tai vi
hollisen liekinheittimen tai palopom
min sytyttämänä. Rakennuksista löy
tyvä sammutuskalusto hyödynnetään 
ja keskeisille paikoille varataan sam
mutusvälineitä: jauhesammuttimia, 
sammutuspeitteitä, vettä, hiekkaa tai 
mattoja. Vesiastioina käytetään pe
susaaveja, roskakoreja tai jopa am
meita. Huoneistojen pakolliset palo
varoittimet helpottavat vaaratilan
teen havaitsemista. On myös syytä 
muistaa että suojanaamari ei suojaa 
tulipalossa syntyvältä häkäkaasulta. 

KULKUREITTIEN 
VALMISTAMINEN SISÄTILOISSA 

Kulkureit tejä suunniteltaessa on 
hyvä muisraa, että kellari- ja ullakko
tilat sekä tehtaissa ilmastointikerros
ten käytävät ovat usein talon läpi 
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kuljettavia ja suojassa tähystykseltä. 
Ennen kulkuaukkojen puhkaisemista 
selvitetään seinien kantavuus koput
telemalla ja mittaamalla. Johtamisen 
helpottamiseksi puhkaistaan pieniä 
huutoaukkoja tai rakennetaan köysi
hälyttimiä puhkaistuista aukoista. Il
mastointi- ja savuhormeja sekä hissi
kuiluja voidaan hyödyntää. 

Kevytseinien ja välikattojen puh
kaisussa käytetään rautakankia ja 
hakkuja. Ylimmän kerroksen ja · ul
lakkotilojen välinen katto on yleensä 
paksumpi kuin muut välikatot. Tar
vittavia lisätyökaluja ovat isohko leka 
tiiliseinän puhkaisemiseen ja voima
pihdit betonin tukirautojen katkaise
miseen. Valettu teräsbetoni edellyttää 
lisäksi työkoneita tai räjäytystöitä. 
Ontelolaatta pystytään läpäisemään 
käsityökaluilla. Betoniraudat voidaan 
katkaista myös rautasahalla tai kul
mahiomakoneella. 

Räjäytystyöt ovat sisätiloissa ongel
mallisia. On pyrittävä käyttämään 
reikäpanosta tai suunnattua ja peitet
tyä, räjähdysainemäärältään mahdol
lisimman pientä panosta. Liian suuri 
panos aiheuttaa vaurioita ja pahim
millaan romahduttaa rakennuksen 
osan. Lisäksi muun joukon eristämi
nen turvallisuussyistä räjäytysaikana 
hidastaa työntekoa valmisteluvaihees
sa. Räjäytettäessä pyritään käyttä
mään tarkoitusta varten valmistettua 
erikoispanosta ja huolehtimaan pai
neen purkautumisesta poistamalla 
paineen leviämistä estävät tekijät mo
lemmilta puolilta. Räjäytysäänet li
säävät joukon paljastumisriskiä. 

Liikkumista helpottavia erikoisväli
neitä voidaan tarvittaessa jopa itse 



valmistaa. Ylös- ja alasmenoa helpot
tavat erilaiset tikkaat, köydet, seipäät 
ja lankut. Alumiiniset kolmiosaiset 
sarjatikkaat edesauttavat toimintaa 
huomattavasti. Talon seinältä irrote
tut kiinteät tikkaat kannattaa ottaa 
uusiokäyttöön. 3-4 cm paksu ja 8 m 
pitkä hamppuköysi mahdollistaa no
pean laskeutumisen kulkuaukosta 
alempiin kerroksiin. Kiinnityspisteek
si käy lämpöpatteri tai oviaukon 
taakse poikittain saranoiltaan kaadet
r u ovi. 

RAKENNUKSEN TAISTELUUN 
LIITTYVÄT ESTETYÖT 

Taloissa olevaa irtaimistoa voidaan 
hyödyntää estetöissä ja rakennettaes
sa valelaitteita. Portaikot suljetaan 
huonekaluilla, lieriöesteillä ja miinoil
la. Ulko-ovet ja alimpien kerrosten 
ikkuna-aukot sekä omassa käytössä 
tarpeettomat kulkureitit suljetaan. 
Vihollisen tunkeutuminen rakennuk
seen estetään poistamalla rakennuk
sen seinistä kiipeämistä helpottavat 
rakenteet ja pystyttämällä katve
alueille esteitä. 

Rakennuksen ulkopuolelta poiste
taan hyökkääjälle suojaa tarjoavat ai
dat, katokset, ajoneuvot, tms. Val
misteluvaiheessa voidaan hyödyntää 
ajoneuvojen ruhjoamisvoimaa, hi
nausvaijereita ja vinssejä. Poistetuista 
ajoneuvoista ja aidan tms. osista voi
daan rakentaa viholliselle liikettä ra
joittavia ja suuntaavia katuesteitä. 
Tarvittaessa vihollista hyödyntävät ra
kennukset suljetaan tai jopa sorretaan 
osittain tai kokonaan. Sortamiset suo
rittaa yleensä joukkoa tukeva pionee-
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ri- tai rakentajayksikkö. 
Kiinteät tikkaat ja syöksytorvet sa

hataan rautasahalla ja kiskotaan irti. 
Syöksytorvia voidaan uusiokäyttäij 
käsikranaatin pudotusputkina ikku-. 
nasta ulos tai eteisaulaan lattian läpi. 

Katolta sisään johtavat kulkuaukot 
suljetaan ja sisälle tulevat tikkaat 
poistetaan. Katolle voidaan tarvitta
essa rakentaa estetöitä. Lieriöesteet 
ankkuroidaan vaijereilla, köysillä ja 
järeillä nauloilla tukevasti kattora
kenteisiin. Estetöitä voidaan tehostaa 
pihalta poistetuilta metalliaidan osilla 
ja miinoilla. 

MUUT PUOLUSTUS
VALMISTELUT 

Suoja-asema sijoitetaan ikkunatto
maan kellaritilaan, vaikkapa vanhaan 
pannuhuoneeseen. Kattorakenteet 
tuetaan ja lähitiloista varataan varas
totiloja talous- ja taisteluvälineporras
tuksia ja työkaluja varten. Sähkö- ja 
vesijakelun toimiessa suoja-aseman 
lämmitys on helppoa, mutta jakelun 
romahdettua ongelmallista. Kamii
noiden käyttö sisätiloissa on hanka
laa, palovaarallista ja paljastavaa. 
Kylminä talviöinä voidaan jatkaa ka
miinoiden putkia käännettävillä kul
mapaloilla savun johtamiseksi seinistä 
ulos. Paloturvallisuus ja varaulos
käynnit on varmistettava. 

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
kellaritiloihin paremmin soveltuvaa, 
savutonta ja paloturvallista valo
petroolilämmitintä. Teltankin pystyt
täminen sisätiloihin onnistuu tarvitta
essa, narut ankkuroidaan lämpöpat
tereihin ja painaviin esineisiin. 

Suoja-asema sijoitetaan kellariin ja tuetaan sortumisten estämiseksi. 

J ohtajat valmistelevat taistelunai
kaisen johtamisen käskemällä vihol
listilannearvion mukaisia vaihtoehto
tehtäviä etukäteen ja harjoittamalla 
joukkoaan asemien vaihtoihin, vas
taiskuihin ja ryhmitysmuutoksiin. 
Merkinannot valmistellaan varaamal
la merkkilippuja, vihellyspillejä, valo
pistoolin patruunoita, merkkisavu
heitteitä ja valaisimia sekä rakennut
tamalla hälyttimiä. Myös palohälytti
miä voidaan hyödyntää merkinan
no1ssa. 

Pimeätoiminta valmistellaan mer
kitsemällä kulkureitit pimeisiin tiloi
hin käyttämällä vaikkapa varaulos-

käyntien heijastavia merkkitau lu1a t a1 
opasköysiä. Valaisimien käytössä 011 

noudatettava varovaisuutta paljastu 
misen estämiseksi liikuttaessa raken 
nuksen sisällä. Liikkumista rakennus
ten sisällä pimeässä on harjoiteltava 
paljon. Tasainen lattia helpottaa pi
meässä ja valonvahvistimen avulla ta
pahtuvaa liikettä. Mikäli sähköverk
ko on toiminnassa ja salaaminen ei 
ole enää esteenä, voidaan pyrkiä pitä
mään tulialueet valaistuna katulamp
pujen ja kiinteistöjen ulkovalojen 
avulla. Tällöin omat asemat on sijoi
tettava katulamppujen yläpuolelle. 

Vesi voidaan lajitella säilytysastioi-
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den hygieniatason mukaan juomave
deksi, peseytymiseen ja sammutusve
deksi. Ampumatarvikkeita varastoi
daan sekä kellarikerroksiin että lähel
le asemia. Soveltuvia paikkoja ovat 
tukevarakenteiset varastot, esimer
kiksi hissien konehuoneet. Myös haa
voittuneille turvallisin sijoituspaikka 
on kellarissa. 

Puhelinkaapelit suojataan tulelta ja 
YTV: n ollessa toiminnassa käytetään 
kiinteitä puhelinyhteyksiä. Sähkö-:- ja 
tclctarvikeliikkeistä saadaan tarvitta
essa lisäkaapelia ja pieniin korjauksiin 
myös puhelinpistorasioista. Radiot si
joitetaan siten että tilasta on aukko 
ulos ja huomioidaan rakennuksen vai
mentava vaikutus vihollisen suun
taan. Lähetysteho on pidettävä mah
dollisimman pienenä. Viemäreiden 
käyttö vihollisen kulkureittinä on es
tettävä. Joissakin tapauksissa viemä
riputkia tai huoltotunneleita voidaan 
hyödyntää kaapeleiden suojina tai lä
hettireittinä. 

VAADITAAN KOVAA TYÖNTEKOA 
Puolustusvalmisteluihin on varat

tava aikaa. Oleellista on valmiin suo
jan hyödyntäminen ja sen vahventa
minen. Johtajien on tunnettava eri
laisten rakenteiden suojavahvuudet ja 
osattava hyödyntää myös rakennuk
sen sisäpuolelta löytyvää materiaalia. 
Rakennusalan ammattilaiset ovatkin 
puolustusvalmisteluissa suurena apu
na. 

Puolustaja tarvitsee pioneerien tu
kea linnoitustyössä. Sisätiloissa erityi
sesti teräsbetonin puhkaisu työkoneil
la ja räjäytystyöt edellyttävät tukea. 
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Raskaan materiaalin ja maa-aineksen 
siirtoon, estetöiden rakentamiseen ja 
rakennusten ulkopuolisten ryömintä1 
hautojen kaivamiseen on edullista 
käyttää ahtaissa tiloissa käteviä 
Bobcat-tyyppisiä kuormaajia. Alim
missa kerroksissa sijaitsevat raskaat 
aseet tarvitsevat linnoittamisessa tu
kea erityisen vahvan suojavaatimuk 
sen takia. 

Jalkaväen on kyettävä itse pääosin 
!innoittamaan omat tuliasemansa. 
Joukkueiden työkalut eivät sellaise
naan riitä asutuskeskuksessa. Työka
luina ja -koneina käytetään joukon 
omien lisäksi ylemmän johtoportaan 
käyttöön osoittamaa lisävarustusta. 
Suojavarustustakaan ei sovi unohtaa. 
Esimerkkeinä työntekoa helpottavista 
keveistä lisätyökoneista voidaan mai-, 
nita ainakin moottoriporakone, kul
mahiomakone, iskuporakoneet ja pai
neilmanaulain. Sähkökoneet edellyt
tävät verkkovirtaa tai voimakonetta 
sekä jatkojohtoja. Työkalupakissa on 
myös hyvä olla erilaisia työkaluja 
(ruuvitalttoja, jakoavaimia, pulttisar
ja, kiviseinäproppuja, jne.), joilla voi
daan irrottaa metallisia palo-ovia, 
lämpöpattereita, liikennemerkkejä, 
Jne. 

Linnoittamisessa on muistettava 
hiekkasäkkien paino ja kattorakentei
den tukeminen. Heikot lattiaraken
teet saattavat sortua jo ennen viholli
sen aseiden tulivaikutusta pelkistä 
hiekkasäkkien painosta. Rakenteita 
on tuettava rakennuksen vahvuuden 
mukaisesti. 

Käytännössä kaikille asemille 
aseesta riippumatta on oltava useita 
vara- ja vaihtoasemia. Asemat alkavat 

·rata nopeasti tulta puoleensa. 
~ aikkia vaihtoasemia ei yleensä pys-
1 ytä !innoittamaan, osassa saattaakin 
olla pelkkä ampuma-aukko ja muuta-
1na hiekkasäkki. Puolustustaistelu ra-
1 c·nnuksessa on hyvin liikkuvaa, ha-
aittua vihollista on tarvittaessa met
ästettävä vaihtamalla katveettomaan 

1 u l iasemaan. 
Tulipalo on rakennuksessa todelli

lll n riski, jonka torjuntaan on valmis
! auduttava. 

',UUNNITTELE, ENNAKOI, KÄSKE 
Johtajien kyky arvioida tilanteen 

1 chittymistä, suunnitella, käskeä ja 
ohjeistaa etukäteen korostuu. Johta-
1an on pystyttävä reagoimaan itsenäi-
i:sti nopeasti muuttuviin tilanteisiin 

Ja hallittava omat pelkotilansa. Jouk-
1 o joutuu usein taistelemaan eristyk
sissä jolloin erityisesti ryhmänjohtajan 
rooli rauhoittavana ja uskoa valavana 
esitaistelijana korostuu. 

H uollon toteuttaminen on suunni
teltava ja valmisteltava perusteellises
ti. Erityisesti lääkintähuoltoon ja eri
toten ongelmallisiin potilasevakuoin
teihin on paneuduttava huolella. 

Rakennusalan markkinoilta löytyy 
yhden miehen siirrettäviä ja raken
teille hyvin turvallisia betonin murs
kauslaitteita, joissa teho perustuu ve
simassan äkilliseen laajentumiseen. 
Toistaiseksi pulmana on ensinnäkin 
niiden huono saatavuus kriisitilan
teessa ja toiseksi soveltuvuus ainoas
taan alaspäin "räjäyttämiseen" eli lat
tian puhkaisuun. 

Asutuskeskustaistelu tunnetaan 
pienpiirteisenä, taistelutekniikkaa ko-

rostavana taistelulajina joka vaatii eri
koisosaamista, kuluttaa runsaasti 
joukkoja ja vie aikaa. Usein siteerattu 
Sun Tzu, legendaarinen kiinalainen 
sotatieteilijä kirjoitti osuvasti n. 2300 
vuotta sitten: "Sodassa huonoin vaih
toehto on hyökätä kaupunkiin." 

Asutuskeskustaistelu onkin taitola
ji, jonka pe.rusteet tulisi epäröimättä 
kouluttaa kaikille jalkaväkijoukoille. 
Esimerkkinä taitolajin osaamisen 
merkityksestä käy pienen Tshetshe
nian menestyksekäs puolustustaistelu 
ylivoimaisen Venäjän yrittäessä valla
ta Groznyin vuodenvaihteessa 1994-
1995 . Tshetsheenien menestys perus
tui taistelutahtoon, pienten panssa
rintorjuntakykyisten ryhmien liikku
vaan puolustukseen ja syvällä alueella 
toimivien puolustuskehien taisteluun. 
Menestyksen avain onkin osaamisessa 
ja osaaminen on taasen harjoittelun 
tulos. Osaavalle puolustajalle asutus 
keskus on merkittävä etu. 
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Jari Koskinen 

KOMPPANIAN 
• • • 1 •• 

PAALLIKON SILMIN 
Torjuntakomppanian päällikkö esittää havaintojaan yksikkönsä taistelutek-

11iikasta ja suorituskyvystä Läntisen Maanpuolustusalueen jalkaväkileirillä Nii-
11isalossa kesällä 1999. 

Kirjoittaja, luutnantti Jari Koskinen palvelee Kaartin ]ääkärirykmentissä, jossa hän 
rm toiminut opetusupseerina ja yksikiin vääpelinä. Tällä hetkellä hän opiskelee Maan

puolustusopistossa jalkaväen luutnanttikurssilla. 

Saapumiserien mittausta on suori
tettu ja kehitetty varsin tiiviisti 

yhdeksänkymmentäluvun alkupuo
lelta lähtien Läntisellä Maanpuolus
tusalueella. Koulutustason mittaami
sella on pyritty selvittämään mitatta
van yksikön valmiutta ja osaamista 
t·rilaisilla taisteluteknisillä ja -taktisil
la alueilla. Samalla on annettu kou
luttajille ja toimivalle joukolle palaute 
suorituksista sekä esitys kuinka kou
lutusta tulisi kehittää. Lisäksi on py
ritty osoittamaan selvät puutteet jou
kon koulutuksessa ja koulutustasossa, 
mikä on varmasti palvellut joukko
tuotantotehtäviä suorittavia yksiköitä 
Ja joukko-osastoja. 

VALMISTELUT 
Kaartin Jääkärirykmentti tuotti 

joukkokoulutustuotannon mukaisesti 
torjuntakomppanian rungon pääkau
punkiseudulle. Torjuntakomppanian 

koulutus aloitettiin keväällä 1999; 
koulutus keskittyi aluksi joukkueko
koonpanossa tapahtuvaan koulutta
miseen. Varsinainen torjuntakomppa
nia- kokoonpanossa tapahtuva koulu
tus alkoi vasta toukokuun puolivälis 
sä. Näissä harjoituksissa pyrittiin kes 
kittymään torjuntakomppanian ruis 
telutekniseen ja -taktiseen harjoitt t 
luun. Torjuntakomppanian harjoitte 
lua vaikeutti lukuisat kunniakomppa
nia- ja edustustehtävät, sekä varus
kunnalliset vartio- ja huoltotehtävät. 
Itse toimin tässä vaiheessa komento
joukkueen vastuullisena kouluttajana. 
Komppania harjoitteli kokoonpanos
saan neljässä taisteluharjoituksessa 
Etelä- Suomen alueella. Otin torjun
takomppanian päällikön tehtävät vas
taan 31.05 .1999 henkilöstön uudel
leenjärjestelyistä johtuen. Ehdin toi
mia komppanian kanssa kolmen päi
vän harjoituksen ajan ennen Nii
nisaloon lähtöä. T ämän vuoksi en 
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Siirtymisen aikana taisteluvalmiutta säädellään tilanteen mukaan. Erityi
sesti omasuoja-ilmatorjunta on tärkeää. 

tuntenut johtajiani ja alaisiani sillä 
tarkkuudella kuin olisin halunnut. 

SIIRTYMINEN 
Torjuntakomppania marssi Nii

nisaloon 09.06.1999. Marssi SUJU! 

kohtuullisesti. Tappioksi muodostui 
ainoastaan yksi ajoneuvo joka jäi Val
keakoskelle odottamaan evakuointia. 
Sain komppanian kokonaisuudessaan 
Pohjankankaalle, jossa komppania sai 
pataljoonan komentajalta puolustuk
seen ryhmittymistehtävän. 

Lisäksi komppanialleni alistettiin 
tehtävällä pioneerijoukkue. 
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PUOLUSTUSAMMUNTA 

Aloitin komppaniallani puolustus .. 
valmistelut. Torjuntakomppania ryh
mittyi puolustukseen ja aloitti välit• 
tömästi linnoittautumisen. Puolus
tusjärjestelyjä vaikeutti alussa ryh , 
mittyminen ampumakenttäalueelle 
koska jokaisen poteron paikka piti 
tutkia ennen kaivautumista räjähtä
mättömien kranaattien takia. Omia 
päätöksiäni raio1tt1vat ammunnan 
johtajan vaatimukset ja varomääräyk
set. 

Komppaniani ampui puolustusam
munnan seuraavana päivänä. Komp
panian taistelu onnistui hyvin. Taiste
lussa korostui selvästi viesti- ja lähet
tiyhteyksien tärkeys. Ilman toimivia 

Loukkaantuneiden ja haavoittuneiden evakuointiin on varauduttava. 
1 larjoittelulla eliminoidaan virheet ja hankitaan nettoaikaa hoitotoimcn
piteille. 

Ja harjoiteltuja yhteyksiä päälliköllä ei 
ole minkäänlaisia mahdollisuuksia 
tehdä oikea-aikaisia päätöksiä ja rat
kaisuja taistelussa. Lisäksi joukkueista 
on tultava aina tietoa vihollisesta ja 
sen toiminnasta. Päällikön johtamis
paikan ryhmityksessä on oltava edes
sä, josta hän voi tehdä omakohtaisia 
havaintoja ja ratkaisuja taistelun aika
na. Päällikön on varottava ettei sido 
itseään ja komento-osiaan taisteluun, 
jolloin hän ei pysty johtamaan koko 
komppanian taistelua. Puolustustais
telussa korostui selvästi kuinka tär
keätä on varata itselleen panssarintor
juntakykyistä reserviä. Taistelusuun
nitelman harjoittelu ennen taistelua 
on erittäin tärkeää, jotta jokainen 

taistelija tietää kuinka komppania ai 
koo taistella. Puolustuksen on oltava 
aktiivista, jotta aloite säilyy komppa 
nialla. Päällikön on tuettava alaisiaan 
ja oltava esillä jo ennen varsinaista 
taistelua. Onnistuneen puolustustais
telun jälkeen komppania sai uuden 
tehtävän siirtyä lähtöalueelle ja val
mistautua hyökkäämään. 

HYÖKKÄYSAMMUNTA 
Sain hyökkäyskäskyn lähtöalueella. 

Samalla minulle selvitettiin ammun
nan pääpiirteinen kulku ja ampuma
tasat. Käskyni ja ratkaisuni jouduin 
sitomaan osittain hyvinkin tarkasti 
ammunnan kulkuun. Komppania 
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ampui hyökkäysammunnan seuraava
na päivänä. 

Komppanian hyökkäys on usein 
sarja joukkueiden hyökkäyksiä, joissa 
korostuvat sekä maaston oikea käyttö 
ja tulituki että panssarintorjunnan 
etupainotteisuus. H yökkäystaistelu 
on vaativa taistelulaji, jossa hyvä ja 
huolellinen valmistautuminen sekä 
harjoittelu luo pohjan onnistuneelle 
taistelulle. J oukkueenjohtajat on käs
kytcttävä mahdollisimman a101ssa, 
joc ta h<.ille jää tarpeeksi aikaa käskyt
tää omat joukkueensa ja suorittaa 
hyökkäysvalmistelut. Käskyt on si
dottava maas toon. Kesäaikaan koros
tui suuri nesteen tarve ja hyvänä va
kioratkaisuna komppaniassani käskin 
jokaiseen joukkueeseen paarien päälle 
kaksi juomavesikanisteria, joista mie
het täydensivät juomapullonsa taiste
lutaukojen aikana. Lisäksi käskin vää
pelini varaamaan taisteluajoneuvoihin 
muun materiaalin lisäksi juomavettä 
ja kuivamuonaa. Tulitukiaseiden ja a
tarvikkeiden liikuttaminen on suh
teellisen hankalaa joukkueissa ja si
too yllättävän paljon miehiä. Hyvänä 
ratkaisuna voisi olla sulan maan aika
na pienet maastokelpoiset kärryt, 
joilla olisi helppo kahdenkin miehen 
liikutella ilmatorjuntakonekivääriä ja 
telamiinoja. Lisäksi näillä kärryillä su
juisi haavoittuneiden evakuointi. Toi
sena vaihtoehtona olisi varustaa 
komppania kahdella tai kolmella pe
räkärryllisellä mönkijällä, jotka var
masti tehostaisivat komppanian tais
telua. 

Pioneerien tärkein tehtävä hyök
käyksessä on liikkeenedistäminen. 
Päällikön on huolehdittava siitä, että 
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pioneerit liikkuvat tarpeeksi lähellä 
kärkeä ja ovat siten nopeasti päälli
kön käytettävissä. Pioneerit on varus
tettava panssarintorjunta-asein, jol
loin päällikön käyttöön muodostuu 
yksi panssarintorjuntakykyinen reser
vi lisää. Samoin komento- ja huolto
osat on aina varustettava pst- kykyi
seksi varareserviksi, jota voidaan 
käyttää sivustan tai jalkautumistasan 
suojaamiseen. Torjuntakomppanian 
käyttö hyökkäyksessä vaatii päälliköl
tä ennakkoluulotonta ja rohkeaa toi
mintaa. Torjuntakomppania mielle
tään usein jäykäksi kokoonpanoksi, 
jota käytetään ensisijaisesti "passiivi
seen puolustukseen". Komppanian 
suuri taistelukestävyys ja monipuoli
nen ase- ja a-tarvikemateriaali tekee 
siitä kuitenkin organisaation, jota 
muuntelemalla pystytään muodosta
maan jokaiseen taistelutilanteeseen 
sopiva kokoonpano ja taistelujaotus. 
Lopultahan vain päällikön mielikuvi
tus asettaa rajat komppanian käytöl
le. 

SOVELLETTU HYÖKKÄYS 
Onnistuneen hyökkäysammunnan 

jälkeen sain käskyn siirtää komppa
niani Hämeenkankaalle, jossa piti 
aloittaa tiedustelu ja hyökätä komp
panian pääosilla seuraavana aamuna. 
Sain käskyn noin klo 23.00 ja pääosat 
saivat lähteä liikkeelle vasta klo 
04.00. Itse lähdin johtamaan tiedus
telu- ja valmisteluosastoa. Näissä no
peissa tehtävissä osoittautui tärkeäksi 
se, että olin käskenyt ja kouluttanut 
komppanialleni valmiit tiedustelu- ja 
valmisteluosat eri tilanteisiin; minun 

Taisteluvalmiudessa kosketusta kohti. 

ei tarvinnut kuin käskeä lähetti- ali
upseerilleni, että kokoa osasto "Bert
ta" ja käske johtoporras kokoon. Näin 
minulle jäi riittävästi aikaa omaan 
suunnitteluun ja valmisteluun. Tie
dustelu- ja valmisteluosaston saavut
tua jalkautumisalueelle saimme kos
ketuksen vihollisen tiedustelukär
keen, josta tuhosimme kaksi rynnäk
köpanssarivaunua. Tässä vaiheessa 
korostui komppanian oma tiedustelu. 
Mielestäni hyv~nä ratkaisuna voidaan 
käyttää meidän komppaniamme käy
täntöä. Olin kouluttanut neljä tiedus
telupartioita. Näistä käytin aina kol
mea partiota ja yksi oli reservissä suo
jaavan osaston mukana. Partioiden 
vahvuus oli 1 +2. Ensimmäistä par
tiota, joka tiedusteli jalkautumistasan 
ja suojasi sinkopartion kanssa jalkau
tumistasaa johti rjoht/ I J. Toista par
tiota, joka tiedusteli reitin jalkautu
misalueelta lähtöasemaan tarkastaen 
sivustat ja suojaten lähtöaseman, joh
ti tarkka-ampuja- aliupseeri. Kolmat
ta partiota, joka tiedusteli lähtöase
man ja murtokohdan välisen alueen 

ja paikansi mahdolliset epäsuoran tu
len maalit, johti tulenjohtoaliupseeri. 
Neljättä partiota, joka tiedusteli mur
tokohdan ja tavoitteen välisen alueen, 
johti rjoht/ II J. Tiedustelutiedot toi
mitettiin minulle lähtöasemaan. Va
rustuksena jokaisella partiolla oli hen
kilökohtaisen materiaalin lisäksi 

-käsivalaisin 
-kynä ja paperia ( peitepiirrostcn 

tekoon) 
-kompassi 
-valonvahvistin 
-kiikarit 
-kartta 
-kertasinkoja 
-ensiapuvälineet 
-kirves. 
Tiedustelutietojen perusteella tein 

päätökseni ja käskin joukkueenjohta
jille tehtävät. Pääosien saavuttua alu
eelle varapäällikön johdolla aloitin 
komppanian hyökkäyksen. Komppa
nia iski vihollista suoraan kylkeen ja 
löi kohtaamansa vihollisen välitavoit
teesta. Tässä vaiheessa hyökkäystä 
huomasin komppaniani olevan suh-
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teellisen väsynyt. Väsymys ilmeni 
joukon passiivisuutena ja yksinker
taistenkin asioiden unohtamisena. 
Miehet nukahtelivat ja kaikki toimin
not veivät suhteellisen paljon enem
män aikaa kuin normaalisti. Lisäksi 
varusmiesjohtajilta oli loppua keinot 
ja kyvyt asioiden hoitamiseksi. Osa
syy tähän varmasti oli se, ettei joukko 
ollut hitsautunut vielä tiiviiksi koko
naisuudeksi. Siksi pyrin ratkaisuissani 
yksinkertaisiin ja suoraviivaisiin toi
mintatapoihin. 

Välitavoitteessa komppania huol
lettiin. Luvan saatuaan se jatkoi 
hyökkäystään koukaten tavoittee
seen, yllättäen täysin vihollisen. 
Komppaniaa vastassa oli hyökkäyk
sen alkaessa vain muutama viholli
nen. Komppanian päästyä tavoittee
seen vihollinen suoritti vastahyök
käyksen käyttäen taisteluaineita. 
Komppania torjui vastahyökkäyksen. 

Suurimpina puutteina havaitsin, 
etteivät johtajani kyenneet aina no
peissa tilanteissa tekemään omakoh
taisia päätöksiä. Tämä ilmeni esimer
kiksi siten, ettei hallitsevia maaston
kohtia otettu haltuun, vaikka kaikki 
edellytykset siihen olisivatkin olleet, 
vaan johtajat odottivat että päällikkö 
tulee käskemään senkin asian. Tulen
johtajat osasivat tulenjohtotoiminnan 
hyvin vain kun heillä oli kaikki perus
teet kohdallaan. Jos heiltä puuttui 
esimerkiksi etäisyydenmittaaja, niin 
heille tuli ongelmia, jotka näkyivät 
heti tuloksessa. 

Koulutettaessa tuleekin harjoitella 
entistäkin enemmän pulmatilanteita 
ja ongelmatilanteiden ratkaisua sekä 
perussuoritteiden soveltamista, eikä 
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vain ohjesääntöjä. Ohjesäännöt anta· 
vat yhden toimintamallin ja esimer• 
kin, jota on sovellettava kussakin ti• 
lanteessa. 

FYYSISEN KUNNON MITTAUS 
Komppania huollettiin tavoitteessa. 

ja se täydennettiin määrävahvuiseksi, 
Komppania sai tehtäväkseen siirtyä 
jalan 12 kilometrin päähän ja ryhmit'1 
tyä puolustukseen. Osa miehistä jou
tui tutkimukseen, jossa mitattiin pai
no ja asennettiin sykemittarit. Komp
pania marssi toimintakuntoisena ja 
hyvässä kunnossa uudelle toiminta .. 
alueelleen, jossa se ryhmittyi puolus• 
tukseen. Tässä vaiheessa varsinainen 
joukon mittaus päättyi. Fyysisen kun• 
non mittauksessa olisi komppania! 
annettava selkeä tst-tehtävä. Lisäksi 
olisi voitu mitata komppanian liikku
mista, sivustapartiointia ja taistelu• 
valmiutta. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
Yksiköiden mittaamisella pyritää 

simuloimaan 3-4 vuorokauden to · 
mintoja ratkaisutaisteluissa. Nykyis; 
sellä mittausjärjestelmällä nämä asiat 
varmasti täyttyvät ainakin fyysisett 
rasittavuuden ja väsymyksen / unen 
puutteen osalta ja johtajille kyetää~ 
muodostamaan riittävästi paineita ja 
ongelmatilanteita. Mittaamisella saa
daan myös suoraa palautetta joukoq 
toiminnasta ja koulutustasosta, joka. 
varmasti palvelee tarkoitustaan. Pa
lautetta annettaessa on pidettävl 
huoli, että palaute annetaan myös 
kirjallisessa muodossa joukon lähties-

leiriltä, tai viime1staan ennen ko-
11 uttamista. Varusmiehet ovat todella 
1 iinnostuneita oman komppaniansa 
1rvioinnista. Vaikka vanha perustais
i lumenetelmä aikanaan kumottiin, 
on komppanian taistelutekniikkaan 
ma lisättävä vakioituja toimintata

poja ja -malleja, jotta komppania ky
~ cnisi toimimaan kaikissa, jopa yllät-
1 ävissä, tilanteissa. Tässä asiassa jo
~ aisella päälliköllä on suuri koulutta
misvastuu. Mittausta kehitettäessä 
pitää ottaa huomioon erilaiset komp
paniat. Nykyinen mittaus on tehty 
lähinnä jääkärikomppanioiden tar
peille, eikä kaikilta osiltaan palvele 
('Simerkiksi torjuntakomppaniaa. On 
myöskin muistettava, että mittausta-

pahtumat e1vat saisi olla vakioita, 
koska silloin on vaara, että komppa
niat harjoittelevat vain mitattavia 
asioita ja taitoja eivätkä keskity koko
naisuuteen - sotavalmiiseen yksik
köön. Tulevaisuus asettaa mittaami
selle uudet ulottuvuudet kun komp
pania ja vihollisosat varustetaan tais
telijansimulaattoreilla. Tämä antaa 
varmasti paremman kuvan mitatta
van joukon taistelukyvystä ja tap
pioista. Päällikön on tunnettava ja 
tiedettävä alaistensa kyvyt ja taipu
mukset. Vain näin päällikkö voi olla 
varma, että hänen suunnitelmansa ja 
ratkaisunsa synnyttävät oikean suun
taista toimintaa. 

näkönne palveluksessa 

SILMIIE•3 DPTlllflfR 

Kuusankoski, Kouvola, Hamina, Karhula 
Anjalankoski, Mikkeli 

I~~e~:atäj~av 
AUTO- JA TEKNISEN ALAN 

TUONTI• JA TUKKULIIKE 
Koivunen Oy on yksityinen. suomalainen auto~ -wvikteiden, tyotalujcn ja koneiden 
sekl. ruuvituoneiden tuonti- ja IU.k:kuliike. AJallamme kuulumme Euroopan suurimpiin ja 
tunnetuimpiin Yhteytemme ulottuvat ympAri maailman: edustamme Suomessa k.ymmcni.l 
tuonetDJjakansainvllisityritybia. 

FAUFAIW#f# 
TrÖ#MITAIA 
IW.IIIIU! 
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Juha Niemi 

VAPAAEHTOINEN MAAN
PUOLUSTUS ON KOKO 

KANSAN ASIA! 
Kirjoituksessa käsitellään vapaaehtoista maanpuolustusta kokonaismaan

puolustuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Yhteistyöllä saavutetaan merkittä .. 
viä etuja. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Juha Niemi palvelee Pääesikunnan maavoimaosastolla. 
Hän oli vuosina 199 5 - 1999 vapaaehtoisen maanpuolustustyön toimialajohtajana 

Pääesikunnan asevelvollisuusosastolla. 

N ykymuotoisen vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen kehittämisen 

alkutaipaleilla allekirjoittanut kuuli 
hyvin usein reserviläisten komment
teja siitä, miksei toiminnassa keskity
tä vain sotilaalliseen toimintaan. 
Kommenttien esittäjät kokivat han
kalaksi kuntien, naisten ja nuorten 
toiminnan suunnittelun liittämisen 
perinteiseen sotilastoimintaan. Täl
laisten kommenttien esittäjät eivät 
olleet oivaltaneet kuinka suuresta ko
konaismuutoksesta oli kyse, kun va
paaehtoinen maanpuolustus laajen
nettiin koskemaan myös muuta kuin 
sotilaallista maan puolustusta. 

Maanpuolustusvelvoite koskee 
kaikkia Suomen kansalaisia. Maan
puolustus käsittää muutakin kuin so
tilaallista toimintaa. Keskittymällä 
sotilaalliseen toimintaa tavoitetaan 
vain asevelvolliset reserviläiset. Noin 
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puolet kansalaisista, paaosin naiset, 
jäävät tällöin huomiotta kokonaan. 
Myös usealla heistä on tarve saada 
tietoa ja tehdä jotakin oman turvalli-1 
suuden ja maanpuolustusvalmiudeti 
eteen. Jokaiselle Suomen kansalaisel
le tulee antaa, hänen niin halutes
saan, mahdollisuus osallistua vapaa
ehtoiseen maanpuolustukseen. Tätä 
tehtävää toteuttamaan on Maan
puolustuskoulutus ry nyt uudistettu. 

"SALATIETEESTÄ" 
YHTEISTYÖHÖN 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskou: 
lutuksen käynnistyminen 1992 mah
dollisti naisten tiedonsaannin ja tasa
vertaisen osallistumisen aiemmin 
miesten lähes "salatieteenä" pitämään 
maanpuolustuskeskusteluun. Kansa
laisen turvakursseja käytyään naiset 

alkoivat pohtimaan, mihinkä poik
keusolojen tehtäviin he ovat oikein 
kouluttautumassa. Pääesikunnan 
1994 asettamassa ns. Olanterä II työ
ryhmätyössä luotiin perusta puolus
tusvoimien ja naisjärjestöjen väliselle 
yhteistoiminnalle ja tehtäville niin 
rauhan kuin sodankin aikana. Puolus
tusministeriön asettaman ns. Valtasen 
työryhmäraportissa 1995 tuotiin eri
tyisesti .esille kokonaismaanpuolus
tuksellinen näkökulma ja kuntien 
merkittävä rooli vapaaehtoisen maan-

puolustuksen kehittämisessä. Vuonna 
1996 puolustusministeriön ohjeen 
mukaisesti "Vapaaehtoista maan
puolustusjärjestelmää" alettiin kehit
tää. Tällöin kuntia koskeva osuutta ei 
juurikaan käsitelty, koska keskustelut 
s1saasiammm1stenon kanssa olivat 
vielä kesken ja toiminnan uutuuden 
vuoksi nähtiin että suunnittelun tulee 
tapahtua jatkossa saatavien kokemus
ten perusteella. Kunnat lähtivät aktii
visesti mukaan paikallisosastotoimin
taan ja sitä kautta muodostui paineita 
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ohjeistaa t01m10taa. Maaliskuussa 
1998 asetettiin ns. Simolan työryhmä 
pohtimaan toiminnan edelleen kehit
tämistä. Työryhmätyössä päädyttiin 
esittämään uusimuotoisen vapaaeh
toisen maanpuolustuksen saamista 
yhteen johtoon viranomaisten ohjaus
vastuulle. Tässä työssä oli sisäasian
ministeriö aktiivisesti mukana. Simo
lan työryhmätyön perusteella asetet
tiin ns. Kotilaisen työryhmä valmiste
lemaan viranomaisten ja maanpuolus
tusjärjestöjen välistä yhteistoiminta
pöytäkirjaa, joka allekirjoitettiin 
2 1.12. 1998. Yhteistoimintapöytäkir
jan perusteella viranomaisohjauksessa 
oleva Maanpuolustuskoulutus ry otti 
johtoonsa uusimuotoisen vapaaehtoi
sen maanpuolustuksen vuoden 1999 
aikana. 

Maanpuolustuskoulutus ry on vi
ranomaisohjauksessa oleva järjestö. 
Maanpuolustuskoulutus ry:n toimin
ta on yhteiskunnan hyväksymää ja 
rahoittamaa. Puolustusvoimien hen
kilöstöpäällikkö ja sisäasiainministe
riön pelastusosasto asettavat vuosit
tain tulostavoitteita Maanpuolustus
koulutus ry:lle. Viranomaisten muka
na olo mahdollistaa toimintaan osal
listumisen ilman leimaantumisen pel
koa. Kokonaismaanpuolustuksen tar
peiden huomioiminen vähentää sitä 
vaaraa, että Maanpuolustuskoulutus 
ry koettaisiin vain joidenkin yli-in
nostuneiden pienpiirien toiminnaksi. 
Erityisen haastavaa Maanpuolustus
koulutus ry:lle on vaatimus, että toi
minnan tulisi olla koko perheen asia 
ja harrastus. Toiminta tulee suunni
tella siten, että sitä voidaan harrastaa 
yhdessä. Pitäytyminen vain sotilaalli-
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sessa to1m10nassa rajaa osallistujia J 
vaikeuttaa laajan yhteiskunnallise 
hyväksynnän saavuttamista. 

Puolustusvoimien kannalta koko
naismaanpuolustuksellinen näkökul• 
ma on hyödyllistä. Tällöin entistä laa
jemmat piirit tulevat sinuiksi maan
puolustuksen kanssa. Näin vapaaehf 
toisen maanpuolustuksen ja miksei 
myös puolustusvoimien resurssitar .. 
peet tulevat nykyistä helpommin hy
väksytyksi. Puolustusvoimien koske
tuspinta maakuntiin on rationalisoin .. 
tiuudistusten myötä vähentyny 
Maanpuolustuskoulutus ry:n maa
kunnallisen organisaation kautta on 
mahdollista luoda maanpuolustukse 
etäpisteitä pieniinkin kuntiin. Tätä 
puolustusvoimat voivat hyödyntäi( 
rekrytoinnissaan ja tiedottamisessaani 
Lisäksi Maanpuolustuskoulutus ry voi 
neuvotella sisäasiainministeriön ja pe
lastusalan järjestöjen kanssa s1sa
asiainministeriön hallinnonalaan kuu
luvista asioista joustavammin kuin 
puolustusvoimat toisen hallinnonalan 
edustajana. 

Sisäasiainministeriö on nähnyt toi1 
minnan mahdollisuutena. Sen lisäksi, 
että se on edustettuna Maanpuolusl 
tuskoulutus ry:n joka tasolla, o~ 
Kuopiossa Pelastusopiston kursseilla 
koulutettu paikallisosaston kuntaa 
tukevien osien vetäjiä ja kouluttajia 
samalla tavalla kuten sotilaallisten 
kurssien vetäjiä tullaan kouluttamaan 
Reserviupseerikoulussa. 

VAKIINNUTTAMISEN AIKAAN 
Kunnille Maanpuolustuskoulutus 

ry on informaatiokanava kuntalaisten 

uuntaan, mahdollisuus löytää ihmi
' , sekä koulutuksen koordinoija. 
1 iissä yhteydessä korostettakoon, että 
Maanpuolustuskoulutus ry:n paikal
lisosasto on tällä hetkellä rauhan ajan 
1 oulutusorganisaatio, joka t01m10-
1 uan osallistuvien tarpeiden mukaan 
tsii tarvittavat kouluttajat tai asian

' untijat. Kansalaisten tietouden lisää-
1 n men vaikuttaa turvallisuuteen. 
Maanpuolustuskoulutus -ry:n kautta 
on mahdollista löytää ihmisiä, jotka 
haluavat sitoutua kuntien poik
i cusolojen tehtäviin ja ovat valmiit 
Jopa käyttämään vapaa-aikaansa it-

1 nsä kouluttamiseen. Maanpuolus-
1 uskoulutus ry on valmis organisaa-
110, jota viranomaisten on mahdollista 
1 arvittaessa käyttää erilaisissa rauhan 
IJan poikkeustilanteissa. Jo nyt on 

,•simerkkejä pieniltä paikkakunnilta, 
111issä pelastusviranomaiset ovat käyt
! äneet paikallisosastoa etsinno1ssa, 
metsäpalon sammutuksessa, huollos
sa sekä palopaikan opastuksen ja jäl-
1 ivarmistuksen apuhenkilöstönä. 

Kiinnostus vapaaehtoiseen maan
puolustukseen vaihtelee valtakunnan 
eri osissa. Suurissa taajamissa on 
l'nemmän kiinnostusta sotilaalliseen 
toimintaa kuin pienillä paikkakunnil
la. Niissä ei välttämättä ole riittävää 
harrastajamäärää ja niinpä siellä tulee 
kyseeseen kansalaista lähellä oleva 
toiminta. Kunta sinällään on koko
naisuus, jonka puitteissa voidaan hoi
taa ja harrastaa itse kunkin tarpeelli
seksi kokemia asioita. Turvallisuus ja 
kuntien valmiuteen liittyvät asiat 
ovat näitä. 

Vapaaehtoisessa maanpuolustuk
sessa eletään nyt vakiinnuttamisen ai-

kaa. Maanpuolustuskoylutus ry:lle on 
nyt luotu edellytykset kehittää toi
mintaansa. Maanpuolustuskoulutus 
ry:lle on samalla asetettu suunnaton 
haaste. Sen tulee tuloksillaan saavut
taa laaja yhteiskunnallinen hyväksyn
tä. Tämä edellyttää sellaisten toimin
tamallien löytämistä, joilla yhdiste
tään kansalaisten halut ja viran
omaisten tarpeet. Yhteiskunnallisen 
hyväksynnän eräitä merkittävimpiä 
tekijöitä on se, miten Maanpuolustus
koulutus ry onnistuu järjestämään 
naisten ja nuorten tarpeisiin liittyvät 
kokonaismaanpuolustuksen t01m10-
nat. Saavutettujen tulosten myötä on 
mahdollisuus lisätä vastuita ja resurs
seja. Oma näkemykseni on se, että 
Maanpuolustuskoulutus ry:stä kehit
tyy seuraavaan vuosikymmenen aika
na julkisoikeudellinen yhteisö, joka 
viranomaisohjauksessa tulee selkeästi 
vaikuttamaan niin puolustusvoimien 
kuin muunkin yhteiskunnan valrrnu 
teen. Vapaaehtoinen rnaanpuolust us 
on koko kansan asia ja kaikille: ha 
lukkaille tulee antaa mahdollisuus 
osallistua siihen. 
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Jarmo Nieminen 

VAPAAEHTOINEN MAAN
PUOLUSTUSKOULUTUS 

11 11 

EDISTAA PUOLUSTUS-
VALMIUTTA 

Kirjoituksessa esitellään vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehitysnä-' 
kymiä uuden vuosituhannen alkuvuosille. 

Kirjoittaja majuri Jarmo Nieminen on on vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimiala
johtaja Pääesikunnassa. 

N ykymuotoinen vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus sai al

kunsa 1990-luvun alussa. Pariisin 
rauhansopimuksen sotilaallisten rajoi
tusten uusi tulkinta synnytti suhteel
lisen nopeasti laajan, uuden innostuk
sen vapaaehtoiseen maanpuolustus
työhön. Tähän oli perusteet luotu 
maanpuolustusjärjestöjen vuosikym
meniä kestäneellä työllä. Vapaaeh
toista maanpuolustuskoulutusta kehi
tettiin vuodesta 1991 alkaen maan
puolustusjärjestöjen ja useiden työ
ryhmien toimesta. Kehitys johti sii
hen, että vuonna 1994 vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen tukemi
nen säädettiin yhdeksi puolustusvoi
mien lakisääteisistä tehtävistä. 

Lukuisten vaiheiden ja työryhmien 
jälkeen puolustusministeriö, sisä-
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asiammm1steno, puolustusvoimat ja 
maanpuolustusjärjestöt allekirjoitti
vat 21.12.1998 yhteistoimintapöytä 
kirjan, jossa sovittiin vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kehittä
misestä tavoitteena muodostaa sitä 
johtava laajapohjainen rekisteröity 
yhdistys uudelleen organisoitu 
Maanpuolustuskoulutus ry. Allekir
joittaneet osapuolet sitoutuivat edes
auttamaan MPK ry:n muokkaantu
mista uudeksi yhdistykseksi, joka otti 
johtoonsa vuoden 1999 kuluessa va
paaehtoiseen maanpuolustusjärjestel
mään liittyvät toiminnot. 

Puolustusministeriö tarkensi oman 
ohjeistuksensa 5.2.1999 puolustus
hallinnon osallistumisesta vapaaehtoi
seen maanpuolustukseen. Uusitussa 
ohjeessa määritettiin, että puolustus-

01milla on aiemman tukevan roolin 
lisäksi ohjaava rooli sodan ajan jouk-
1 <>Jen ja valmiuteen liittyvässä vapaa-

11 toisessa maanpuolustuksessa. 
Nykymuotoisen vapaaehtoisen 

,naanpuolustustyön päämääräksi on 
tsctettu maanpuolustustahdon lujit
r 11minen, puolustuskyvyn edistämi
nen ja viranomaisten poikkeusoloihin 
arautumisen tukeminen. Tässä 

r yössä puolustusvoimien tehtävänä on 
ohjata ja tukea vapaaehtoista maan
puolustusta. Puolustusvoimien anta
man ja tukeman vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen painopis
r ,!alueet ovat puolustusvoimien va
paaehtoiset harjoitukset, sodan ajan 
Joukkojen vapaaehtoistoiminta sekä 
Maanpuolustuskoulutus ry:n ohjaus 
JU tukeminen. Kaikessa toiminnassa 
puolustusvoimat vastaa ja johtaa 
omilla sotilasaseillaan ja asejärjestel
millä tapahtuvan koulutuksen. 

VAPAAEHTOISET HARJOITUKSET 
TU KEVAT KERTAUS
HARJOITUKSIA 

Lisääntynyt kiinnostus vapaaeh
toista maanpuolustuskoulutusta koh
taan tarjoaa puolustusvoimille mah
dollisuuden kouluttaa sodan ajan re
serviään vapaaehtoisissa harjoituksissa 
kertausharjoitusten lisäksi. Vapaaeh
toiset harjoitukset ovat aina puolus
tusvoimien johtamia asevelvollisuus
lakiin perustuvia harjoituksia. Kysei
seen harjoitukseen osallistuvalla ase
velvollisella on reserviläispalkkaa ja 
päivärahaa lukuunottamatta samat 
edut ja velvoitteet kuin kertausharjoi
tuksessa. Osallistuminen on vapaaeh-

toista. Sotilasläänin esikunta lähettää 
lakisääteisen kutsun ~apaaehtoiseen 
harjoitukseen. 

Vapaaehtoisten harjoitusten suun
nittelu ja toteutus tullaan liittämään 
puolustusvoimissa kiinteäksi osaksi 
reservin koulutusjärjestelmää. Näillä 
harjoituksilla täydennetään kertaus
harjoituskoulutusta ja pidetään yllä 
joukon kiinteyttä. Vapaaehtoisten 
harjoitusten sisällön ja toteutuksen 
tulee vastata reservin koulutustarpei
ta. Harjoitukset toteutetaan kuten 
kertausharjoituksetkin. 

Komentajat päättävät minkä ver
ran reservin kouluttamiseen käytössä 
olevista resursseista käytetään ker
tausharjoituskoulutukseen ja minkä 
verran vapaaehtoisiin harjoituksiin. 
Vapaaehtoisten harjoitusten kiistaton 
etu on se, että harjoituksiin osallistu
vat reserviläiset ovat vapaaehtoisia ja 
se, että harjoitukset maksavat huo 
mattavasti vähemmän kuin kertaus 
harjoitukset . Vapaaehtoinen haqo11 us 
maksaa noin 100 - 200 markkaa vuo 
rokaudessa ja kertausharjoitus 110111 

700 - 800 markkaa vuorokaudt·ssa 
reserviläistä kohden. Vuonna 2000 
toteutetaan 50 000 vapaaehtoishar 
joitusvuorokautta noin 25 000 reser
viläiselle. 

SODAN AJAN JOUKON 
VAPAAEHTOISTOIMINTA LISÄÄ 
JOUKON KIINTEYTTÄ 

Sodan ajan joukkojen vapaaehtois
toiminta on kiinteä osa puolustusvoi
mien tukemaa vapaaehtoista maan
puolustuskoulutusta. Vapaaehtoistoi
mintaa toteuttaa reserviyksiköt. Re-
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Reserviyksikön jäsenet vastaavat itse omaehtoisesta toiminnasta. 

serviyksiköllä tarkoitetaan sodan ajan 
joukon henkilöstöä. Toimintaan osal
listuvat joukon kouluttaja ja/tai pe
rustaja sekä samaan sodan ajan jouk
koon sijoitetut reserviläiset ja henki
lökunta. 

Joukkotuotannossa olevien sodan 
ajan joukkojen vapaaehtoistoiminnan 
ohjaaminen ja tukeminen kuuluu 
joukko-osastoille. Tarkoituksena on 
tarjota reserviin siirtyvälle joukolle 
mahdollisuus kokoontua myöhemmin 
joukko-osastossaan, joka tarjoaa tilat, 
majoituksen, ateriat ja matkat vapaa
ehtoisen harjoituksen puitteissa. Alu
eellisten ja paikallisjoukkojen vapaa
ehtoistoiminnan ohjaamisesta vastaa 
joukon perustaja ja/tai operatiivinen 
käyttäjä. Puolustusvoimien tukema 
reserviyksikkötoiminta toteutetaan 
pääsääntöisesti vapaaehtoisina harjoi
tuksina. 

- 130 -

Sodan ajan komentajat ja päälliköt 
johtavat oman sodan ajan joukkon~ 
vapaaehtoistoimintaa. 

Toiminnan tarkoituksena on jouk
kotuotetun joukon kiinteyden, moti
vaation ja koulutustason ylläpito ja 
kehittäminen. Näillä tekijöillä on 
oleellinen merkitys joukon valmiudel
le ja sodan ajan suorituskyvylle. Toi
minta koostuu sodan ajan joukon 
omaehtoisesta toiminnasta sekä osal
listumisesta puolustusvoimien järjes
tämiin reservin koulutustapahtumii~ 
ja Maanpuolustuskoulutus ry:n kurs
seille. 

Reserviyksikkö muodostetaan ensi
sijaisesti varusmiesaikana. Tavoitteena 
on muodostaa kustakin tuotetusta 
yksiköstä toimiva reserviyksikkö. Toi
minta voidaan käynnistää myös ker+ 
tausharjoituksessa, vapaaehtoisessa 
harjoituksessa tai muussa sopivassa ti-

laisuudessa. 
Samaan reserviyksikköön voi kuu

lua useita sa-yksiköitä, tavoitekoon 
ollessa perusyksikön suuruinen jouk-
1 o. 

Reserviyksikön muodostamisessa 
l ll·dottaminen sekä sijoitetun kaaderi
lwnkilöstön ja varusmiesjohtajien pe
r •hdyttäminen ovat ratkaisevia teki
J<iitä joukon sitouttamisen kannalta. 
lliotettavan joukon sitouttaminen va
paaehtoistoimintaan alkaa perusyksi-
1 ossä. 

Tässä työssä rauhan ajan perusyksi-
1 ön päällikön ja yksikön kouluttajien 
toiminta on keskeisessä asemassa. 

Varusmiesaikana reserviyksikön 
muodostamisesta ensisijainen vastuu 
on sa-päälliköllä yhteistyössä joukko
r uotantotehtävää suorittavan perus
yksikön kanssa. Mikäli yksikön pääl
likkö on reserviläinen, on hänelle an
nettava mahdollisuus osallistua oman 
rcserviyksikkönsä muodostamiseen 
varusmiespalvelustaan suorittavista 
usevelvollisista. 

Reserviyksikön ensimmäinen ko
koontuminen toteutetaan vapaaehtoi
sena harjoituksena. Tavoitteena on, 
että joukkoon sijoitettu henkilöstö 
johtaa harjoituksen ja toimii koulut
tajina. Reserviläisillä tulee olla mer
kittävä vastuu harjoituksen suunnit
telusta ja koulutuksesta, joten reser
viyksikön päällystä tulee ohjata sekä 
RUK:n että MPK ry:n puitteissa tCl
pahtuvaan johtaja- ja kouluttajakou
lutukseen. Kehitettäessä sodan ajan 
reservin johtajien jatko- ja täydennys
koulutusta tulisi MPK ry:n johtaja
kurssit huomioida yhtenä osana reser
vin koulutusjärjestelmää. 

MPK ry:n kurssit ovat tärkeä osa 
reserviyksikön kouluttautumista. 
Kurssit vaativat vähemmän puolus
tusvoimien tukea kuin vapaaehtoiset 
harjoitukset ja siksi niitä voidaan jär
jestää useammin. MPK ry vastaa 
kursseistaan kokonaisuudessaan. So
dan ajan joukkojen vapaaehtoistoi
minnassa MPK ry:n kurssit ovat eri
tyisen tärkeitä kouluttajakoulutuk
sessa. 

Sodan ajan joukon omaehtoisen 
to1mmnan tarkoituksena on joukon 
kiinteyden ja fyysisen suorituskyvyn 
ylläpito ja kehittäminen. Toiminnan 
muotoja voivat olla esimerkiksi: osal
listuminen reserviläisammuntoihin, 
jotoksiin ja muihin sotilasurheiluta
pahtumiin; osallistuminen maan
puolustusjärjestöjen esimerkiksi killan 
(vast.) toimintaan; osallistuminen va
ruskuntien vierailupäiviin, perinne 
työhön, luennoille, esitelmätilaisuuk 
siin, kalustoesittelyihin, näytöksiin ja 
kilpailuihin sekä vapaamuotoisc·t ta 
paamiset ja illanvietot . Tämä c·1 , ld 
lytä tukea puoluscusvoimilta tai Ml 'K 
ry:ltä. Toiminnan muodot 111ppuvu1 
reserviyksikön henkilöstön omasta 
kiinnostuksesta ja aloitteellisuuJcsta 
Reserviyksikön jäsenet vastaavat itse 
omaehtoisesta toiminnasta vakuutus
turva mukaanlukien. 

PUOLUSTUSVOIMIEN TUKI 
Puolustusvoimien tavoitteena on 

suunnata vapaaehtoinen maanpuolus
tuskoulutus puolustusvalmiuden kan
nalta mahdollisimman tarkoituksen
mukaisella tavalla, joten tuen ja oh
jauksen painopiste on sodan ajan 
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Sotilasläänit ~ukevat maanpuolustuspiirejä antamalla toimistotilaa ja esi
kuntapalveluJa. Kuva: Jaana Särkkä. 

joukkojen valmiutta lisäävässä koulu
tuksessa ja erityisesti kouluttajakou
lutuksessa. 

Puolustusvoimien kannalta tarkas
teltuna on tarkoituksenmukaista, että 
tuki vapaaehtoiselle maanpuolustus
koulutukselle neuvotellaan ja ohja
taan yhden sopijaosapuolen, MPK 
ry:n kautta. Tähän muodostaa poik
keuksen veteraaniyhdistykset ja soti
laskotiyhdistys. 

Pääesikunta ja sisäasianministeriö 
asettavat tulostavoitteet MPK ry:lle, 
joka suunnittelee toimintansa puolus
tusvoimien suunnitteluaikataulun 
mukaisesti. Pääesikunta koordinoi 
puolustusvoimien antaman tuen. 
Maanpuolustusalueiden ja puolustus
haarojen esikunnat johtavat vapaaeh
toista maanpuolustusta alueillaan. So
tilasläänit tukevat maanpuolustuspii-
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rejä koordinoimalla valmiuteen liitty,;, 
vää toimintaa ja puolustusvoimie 
tukea sekä tarjoamalla toimistotilaa 
ja esikuntapalveluja. Joukko-osastot 
toteuttavat ja tukevat vapaaehtoist 
maanpuolustuskoulutusta. MPK ry:n 
maanpuolustus piirit tu-keutuvat 
puolustusvoimiin sotilasläänien esi
kuntiin perustettujen aluetoimistoje 
kautta. 

Paikallisosastot saavat puolustus 
valmiuteen sotilasläänien ja sotilas
alueiden määrittämät koulutustehtä~ 
vät maanpuolustuspiirien kautta. Pai
kallisella tasolla puolustusvoimat tu
kee paikallisosastojen toimintaa kou
luttaja- ja materiaaliavulla mahdolli
suuksiensa mukaisesti. 

Puolustusministeriö osoittaa val
tion budjettivaroja MPK ry:n toimin
nan rahoittamiseen ministeriön toi-

minta- ja taloussuunnitelmassa suun
nitellulla tavalla. Puolustusvoimat 
vastaa omille tulosyksiköille aiheutu
vista MPK ry:n tukemisen kustan
nuksista. Tuen suunnittelu on osa 
puolustusvoimien vuosittaista tulos
coimintaprosessia. 

Puolustusvoimien antama tuki on 
suunnitelmallista koulutus- ja mate
riaalitukea sekä aluetoimistopalvelu
Ja. Pääsääntöisesti kaikki MPK ry:n 
toiminnassaan tarvitsema tuki anne
taan korvauksetta. Tuen painopiste 
on puolustusvalmiutta tukevassa 
koulutuksessa. 

Tukitoiminnan lähtökohtana on 
puolustusvoimien tarve parantaa 
poikkeusolojen valmiutta. Tukisuun
nitelmat hyväksyy tuen antavan 
joukko-osaston (vast.) komentaja. Tu
ki annetaan paikalliset mahdollisuu
det huomioiden. Puolustusvoimien 
tulosyksiköt budjetoivat tuen aiheut
tamat kustannukset toiminnan ja ta
louden suunnittelun mukaisesti. 

Puolustusvoimien henkilöstö osal
listuu suunniteltuun tukeen virkateh
tävänä. Puolustushallinnon käytössä 
olevat kiinteistöt ja harjoitusalueet 
ovat käytössä MPK ry:n toimintaan. 
Lainattavan materiaalin käytöstä ei 
peritä korvausta eikä vaadita vakuuk
sia MPK ry:ltä. Pääsääntöisesti käyte
tään joukko-osaston koulutuskierros
sa olevaa materiaalia. Tarvittaessa 
puolustusvoimat järjestää määräys
tensä mukaiset välivarastointimah
dollisuudet MPK ry:n käyttöön. 

Kulutusmateriaalia annetaan MPK 
ry: n kurssien sotilaalliselle jaksoille 
veloituksetta ja muuhun toimintaan 
hankintakuluja tai välittömiä kuluja 

vastaan. 
Materiaalia voidaan luovuttaa 

MPK ry:n suunnitelman mukaisille 
joukko-osastojen hyväksymille kurs
seille. Materiaalin vastaanottavia hen
kilöitä voivat olla piiripäällikkö, kurs
sin johtaja tai kouluttaja, paikallis
osaston päällikkö tai muut MPK ry:n 
valtuuttamat henkilöt. Materiaalin 
vastaanottajan on osattava käyttää si
tä. Materiaalin vastaanottoon oikeu
tettu luonnollinen henkilö tekee sopi
muksen materiaalin lainaamisesta tu
kea antavan joukko-osaston kanssa. 

Sotilasläänien esikuntien, puolus
tushaaraesikuntien sekä muutaman 
joukko-osaston yhteyteen on perus
tettu puolustusvoimien aluetoimistot. 
Nämä toimistot on tarkoitettu MPK 
ry:n piiripäälliköiden työskentelyti
loiksi toimisto-, posti- ja muine esi
kuntapalveluineen veloituksetta. 
Aluetoimiston hallinnollisena c:si 
miehenä toimii puolustusvoimien va 
kinaisessa virassa oleva aluc:upst 1:r1 
joten käytännön yhteystyö al uu asollu 
puolustusvoimien ja MPK ry:n 1,ur1 
päälliköiden kesken on mahdoll1srn 
päivittäin. 

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 
RY:N KURSSITOIMINTA 

MPK ry:stä on muodostunut val
takunnallisestikin tarkasteltuna mer
kittävä kouluttaja, jonka koulutuksen 
tulos lisää viranomaisten ja kansalais
ten valmiutta poikkeusoloissa. MPK 
ry järjestää kansalaisen turvakursseja, 

valmiuskursseja sekä lisäkursseja 
ml. erikoiskurssit. Kurssit voivat olla 
paikallisosasto- ja/tai maanpuolustus-

- 133 -



Materiaalia voidaan luovuttaa joukko-osastojen hyväksymille kursseill 
Kuva: Juha Niemi. 

piirikohtaisia. Vuoden 2000 aikana 
MPK ry järjestää noin 1100 kurssia, 
joista noin 600 on sotilaallisia lisä
kursseja ja kouluttajakoulutuskursse
ja noin 120. MPK ry:n kursseille 
osallistuu vuonna 2000 noin 20 000 
henkilöä. 

Kansalaisten turvakurssin opetuk
sen tavoitteena on antaa yksityiselle 
kansalaiselle häntä hyödyttäviä perus
tietoja ja -taitoja oman ympäristönsä 
turvallisuuden lisäämiseksi. Valmius
kurssien tavoitteena on antaa yleistie
toja turvallisuuspolitiikasta ja maan
puolustuksesta sekä kunnan varautu
misesta poikkeusoloihin. Lisäksi 
kurssien tavoitteena on antaa yleistai
toja sotilaallisiin ja muihin poikkeus
olojen tehtäviin. 

Lisäkurssien tarkoituksena on sy
ventää sotilaallisia ja muita poik
keusoloissa tarvittavia taitoja. Eri
koiskurssien tavoitteena on turval
lisuuspoliittisen ja maanpuolustuksen 
eri alojen kokonaiskuvan syventämi-
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nen. Paikallisosastoissa tarvitaan kou 
lutustaitoisia henkilöitä johtama 1 
niiden toimintaa, kouluttajakoulu 
onkin yhdistyksen eräs päätoimint 
muoto. Kohdennettuja lisäkursseja 
lähinnä kouluttajakursseja - järjes 
tään paikallisosastojen ja sodan a;ei1 
joukkojen vapaaehtoistoiminnan tar 
peiden mukaisesti. 

MPK ry:n sotilaalliset lisäkurs · 
on suunnattu ensisijaisesti yksittäis 
taistelijan tai johtajan taitojen kehit• 
tämiseen ja ylläpitämiseen. Kurssit 
voivat olla maanpuolustuspiiri- tai 
paikallisyksikkökohtaisia. MPK ry:n 
lisäkurssi voidaan suunnitella myö 
kin erityisesti reserviyksikön tarpeita, 
varten. Tällöin kurssi on tarkoitet 
ens1s11a1sesti tietyn reserviyksikö 
henkilöstölle ja sen sisältö voidaan 
räätälöidä yksikön tarpeita vastaav~ 
si. Reserviyksikön henkilöstöä on py
rittävä tällöin käyttämään kurssin 
koulutuksessa ja järjestelyissä. 

Koulutusyhteistyö puolustusv ·-

1111cn ja MPK ry:n välillä toimii siten, 
t t ä sotilaslääni varaa tarvitsemansa 

1 oulutustapahtuman piiripäälliköltä. 
1 llikallisosasto etsii sotilasläänin avus
t ,mana vapaaehtoiset soveliaat henki
liH kurssille, kouluttaa heidät ja il-
111oittaa koulutuksen . tuotoksen soti
lasläänille, joka s1101ttaa kriteerit 
t llyttävät koulutetut henkilöt puolus
tusvoimien sodan ajan joukkoihin. 

Toinen tapa voisi olla, että paikal
lisosastolle annetaan puolustusvoi-
1111en sodan ajan joukon kokoonpano-
1 aavio ja tehtäväksi etsiä sekä kou
luttaa kriteerit täyttävät henkilöt ky-

•1seen kokoonpanoon esimerkiksi 
·uraavan kahden vuoden aikana. 
Paikallisosasto lähettää koulutus

' 1cdot sotilasläänin esikunnalle, joka 
itJoittaa soveltuvat henkilöt sa -ko
i oonpanoon. Kolmantena tapana 
voisi olla, että sotilaslääni tilaa koulu
t ustapahtumia MPK ry:ltä tietyn
tyyppiselle sa -reservilleen tai reservi
yksikölle. 

RUK - KOULUTTAJA
KOULUTUSKESKUS 

MPK ry:n koulutustoiminnan on
gelmana on pätevien kouluttajien 
riittävyys. Toisaalta puolustusvoimien 
kannalta tarkasteltuna virassaolevien 
kouluttajien määrän tulisi rajoittua 
vain välttämättömään MPK ry:n 
koulutustoiminnan tukemisessa te
hostuneen varusmieskoulutusjärjes
telmän ja lisääntyvien kertausharjoi
tusten vuoksi. Evp -sotilaita tarvitaan 
maakunnissa kouluttajatehtäviin, 
mutta tämäkään ei vielä riitä täyttä
mään noin 200 paikallisosaston laaje-

nevaa koulutustoimintaa. 
Puolustusvoimat laajentaa Maan

puolustuskoulutus ry:lle suunnatta
vaa tukea vuodesta 2000 alkaen Re
serviupseerikoulussa järjestettävillä 
tehtäväkohtaisilla kertausharjoituksil
la, joiden aiheena on kouluttajakou
lutus. Näihin kertausharjoituksiin 
käsketään vuosittain 400 - 500 MPK 
ry:n ja sotilasläänien esittämää pai
kallisosastojen sekä sodan ajan jouk
kojen vapaaehtoistoiminnan tarpeisiin 
tulevia vapaaehtoisia ja toimintaan si
toutuvia kouluttajia. Nämä koulutta
jakoulutuskurssit liitetään osaksi re
servin johtajien jatko- ja täydennys
koulutusta. 

Kouluttajakoulutuskurssien pää
määränä on antaa reserviläisjohtajalle 
sellaiset kouluttajavalmiudet, että hä
nen taitojaan voidaan hyödyntää so
dan ajan joukkojen vapaaehtoistoi
minnassa ja paikallisosastoissa. Kou 
luttajakoulutuksen jälkeen rcscrviläis 
johtajan on pystyttävä johtamaan it 
senäisesti joukkuetasoinen harjc>1tus 
paikalliset olosuhteet ja tarpu I huo 
mioiden. 

Ensimmäisten kurssien kouh1 t us111 
heet ovat joukkueen puolustus seka 
joukkueen toiminta suojattaessa koh 
detta. Vuoden 2000 kokemusten 
pohjalta kouluttajakoulutusta valmis
taudutaan laajentamaan koskemaan 
myös aselajitoimintoja sekä tarkenta
maan koulutusaiheita MPK ry:n ja 
sotilasläänien esitysten perusteella. 

Kursseille pyritään valitsemaan uu
den varusmieskoulutusjärjestelmän 
johtajakoulutuksen saaneita reservin 
johtajia, jotka on sijoitettu tai aiotaan 
sijoittaa joukkueenjohtajiksi tai vara-
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johtajiksi. Lisäksi valittavan tulee si
toutua paikallisosaston tai sodan ajan 
joukon vapaaehtoistoimintaan. Valin
nan suorittaa MPK:n maanpuolus
tuspiirit ja sotilasläänien esikunnat. 

YHTEISKUNNAN ETU 
Vapaaehtoistoimintaan sitoutuneet 

nuoret reservin johtajat ovat poten
tiaalista joukkoa valittaessa johtajia 
sodan ajan komppanian varapäällik
kö ja päällikkökoulutukseen. Samoin 
sitoutuneelle nuorelle reservin johta
jalle saattaisi löytyä opiskelujensa lo
massa kesätyöpaikka puolustusvoi
missa. Ammattitaitoiset kesävänrikit 
voisivat vähentää puolustusvoimien 
akuuttia kouluttajavajetta. 

Internet mahdollistaa opetusmate
riaalin laajan ja taloudellisen jakami
sen. Ajantasaisen opetusmateriaalin 
vähäisyys vaikeuttaa MPK ry:n kurs
sitoimintaa ja reserviläisten omaeh
toista kouluttautumista. Puolustus
voimissa aloitetaan vuoden 2000 ai
kana julkisten ohjesääntöjen ja oppai
den sekä ryhmä- ja joukkuetason 
koulutuskorttien julkaiseminen inter
netissä. Tällä tuella pyritään mahdol
listamaan reservin omaehtoisen sodan 
ajan ammattitaidon ylläpito ja mah
dollistetaan valmistautumistehtävien 
antaminen reserviläisille kertaushar
joituksiin liittyen nykyistä käytäntöä 
tehokkaammin. Tämä tuki tulee ole
maan tulevaisuudessa yksi tärkeim
mistä puolustusvoimien tukimuodois
ta niin MPK ry:lle kuin yksittäiselle 
reserviläisellekin. 

Perusta asevelvollisuudelle luo-
daan varusmiespalveluksen aikana. 
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Sotilaallisia valmiuksia ylläpidetään 
kertausharjoitusten avulla. Vapaaeh .. 
toinen maanpuolustuskoulutus mah
dollistaa reserviläisille sotilaallisten 
valmiuksien ylläpidon muutoinkin. 
kuin vain kertausharjoituksissa. 

Vapaaehtoinen maanpuolustwt 
.nähdään mahdollisuutena löytää j~ 
kouluttaa ihmisiä viranomaisten 
poikkeusolojen organisaatioihin ja an
taa tietoa kansalaisille poikkeusoloja 
varten. 

Vuosituhannen vaihtuessa uusi
muotoinen vapaaehtoinen maan
puolustuskoulutus tulee tukemaan 
yhteiskunnan varautumista poik
keusoloihin ja siihen liittyvää koko
naismaanpuolustusta entistä määrä
tietoisemmin. Vapaaehtoistoiminta. 
tarjoaa viranomaisille, perinteisille 
maanpuolustusjärjestöille ja muille 
asiasta kiinnostuneille valtakunnalli
sella sekä paikallisella tasolla oivan 
mahdollisuuden olla mukana ylläpitä
mässä ja kehittämässä kokonaismaan
puolustusta. Puolustusvoimien kan
nalta tarkasteltuna kansalaisten kor
kea maanpuolustustahto ja haluk
kuus vapaaehtoistoimintaan on mah
dollisuus, joka ohjataan entistä koko
naisvaltaisemmin palvelemaan myös 
puolustusvalmiutta. 

Risto Muurman 

YHTEIS
HARJOITUKSET TUKEVAT 
PAIKALLISPUOLUSTUSTA 

Kotiseutuharjoitus on uutta asiaa. Hyvin suunniteltu harjoitus palvelee soti
lasalueen joukkoihin ja kunnan poikkeusolojen organisaatioihin sijoitettujen 

koulutusta. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti evp Risto Muurman toimii Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Uudenmaan Maanpuolustuspiirin piiripäätlikkö"nä. 

M PK ry:n maanpuolustuspiirien 
koulutuksen järjestelyt vaihtele

vat eri syistä johtuen suurestikin. 
Joissakin koulutus painottuu sotilaal
liseen toimintaan ja joissakin taas 
kuntia palvelevaan koulutukseen. 
Kaikille yhteisiä ovat kuitenkin pe
rinteiset turva- ja valmiuskurssit. Uu
dellamaalla koulutusjärjestelmää on 
jo vuosia kehitetty yhteisharjoitusten 
suuntaan, jolloin samassa harjoituk
sessa voidaan antaa sekä sotilaallista 
että kuntien poikkeusolojen organi
saatiota palvelevaa koulutusta. Avain
teemaksi on muotoutunut kotiseudun 
puolustaminen. 

Kertausharjoitusten määrän ollessa 
vähäinen vapaaehtoisen maanpuolus
tuskoulutuksen eri koulutustapahtu
mat ovat viime vuosina tarjonneet 
aktiivisille reserviläisille ja muillekin 
kansalaisille mahdollisuuden valmen
tautua poikkeusolojen tilanteisiin. 

Koulutustoiminta on suoraan paran
tanut myös sotilasläänin paikallis
puolustuksen valmiutta. Samalla va
paaehtoisuuden pohjalta toteutetta
vat ja osallistujille palkattomat va
paaehtoiset harjoitukset ovat tullc·ct 
jäädäkseen. 

KOTISEUTUHARJOITUS -
KOULUTUKSEN MERKKITUOTE 

Uudelle vuosituhannelle tultaessa 
kertausharjoitusten määrä tulee kas
vamaan. Jo nyt voidaan kuitenkin 
nähdä, että niiden valmiutta edistävä 
vaikutus kohdistuu vain terävimmän 
kärjen joukkojen kouluttamiseen. 
Paikallispuolustus joutuu edelleen tu
lemaan omillaan toimeen ja saa ka
kusta vain murusia. Toki tämä näkyy 
paikallisjoukkojen alueen valvontaa ja 
kohteiden suojaamista painottavissa 
supistuneissa tehtävissä. 
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Uudenmaan Sotilasläänin alueelle 
on jo parisen vuotta luotu paikallisiin 
oloihin soveltuvaa ja varsin omape
räistäkin harjoitusmallia nimeltään 
kotiseutuharjoitus. On siirrytty har
joittelemaan pois puolustusvoimien 
alueilta kotiseudulle. Sotilaallisen 
koulutuksen rungon muodostaa va
paaehtoinen harjoitus, jossa sodan 
ajan tehtäviin sijoitetut reserviläiset 
harjoittelevat joukkokohtaisia taito
jaan. Sen rinnalla voidaan toteuttaa 
omina koulutuskokonaisuuksina 
Maanpuolustuskoulucus ry:n sotilas
taitoja edistävä kurssi sekä kuntien 
poikkeusolojen organisaatioihin val
miuksia antava kuntakurssi. 

Sotilasalueen päällikkö ohjaa soti
laallista koulutusta määrittämällä va
paaehtoisen harjoituksen puitteet so
tilasläänin ohjeistuksen perusteella. 
Kussakin harjoituksessa on 3 - 5 re
serviyksikön runkoa kiintiön sallimas
sa vahvuudessa. Vapaaehtoisen harjoi
tuksen oheen liitetyllä MPK ry:n so
tilastaitoja edistävällä kurssilla tarjo
taan · sijoittamattomalle henkilöstölle 
mahdollisuus saada lisäkoulutusta. 
Henkilökohtaisten sotilaallisten taito
jen karttuessa osa heistä voi saada 
myöhemmin sijoituksen paikalliseen 
reserviyksikköön. MPK ry:n kurssi 
voidaan toteuttaa myös muiden kou
lutuksellisten tavoitteiden perusteel
la. 

Kuntia palveleva koulutus suunni
tellaan paikallisosaston päällikön joh
dolla. Koulutuskohteet määritetään 
kunnan poikkeusolovalmiuksien vaa
timien tehtävien mukaisesti. Koulu
tus voi sisältää alkusammutusta, hen
keä pelastavaa ensiapua, etsinnän 
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aloitustoimet ja etsinnän, kartanlu
kua ja maastossa kulkua, viestiväli
neiden ja viestittämisen opettelua. 
joukkomajoitusta ja -muonitusta. 
Koulutustehtävät eivät edellytä aseel
lista koulutusta. Koulutus ei poista 
kuntien järjestämää omaa koulutusta, 
mutta tarjoaa lisämahdollisuuden 
suoritustason henkilöstön koulutta
miseen. 

Kotiseutuharjoitus kestää viikonlo
pun. Perjantain kuluessa joukot pe
rustetaan, varustetaan ja ryhmitetään 
koulutusalueille. Lauantaina toteute
taan ammuntoja ja muodollista kou
lutusta. Lauantain vaihtuessa sun
nuntaiksi aloitetaan harjoituksen so
vellettu vaihe, joka voi sisältää lyhyen 
taisteluharjoituksen ja myös etsintä
harjoituksen. Sunnuntai-iltapäivän ai
kana tehdään huoltotoimet, puretaan 
harjoitus ja kotiudutaan. 

Toki harjoituksen rakenne voi ja 
sen tuleekin vaihdella alueittain. Har
joitusmaastot, tukeutumistilat, am
pumaradat, väestöpohja, uhka-arvioi
den erilaisuus yms. asettavat harjoi
tuksen suunnittelulle erilaisia lähtö
kohtia. Lukuisat yhteiset tekijät oi
keuttavat kaikista harjoituksista kui
tenkin käyttämään nimitystä kotiseu
tuharjoitus. 

Harjoituksen voi johtaa sotilasalu
een päällikkö tai paikallisosaston 
päällikkö. Yhä useammin paikallis
osasto tulee saamaan vastuuta koko 
kotiseutuharjoituksen toteuttamises-

"Uudenmaan Sotilasläänin alueelle 
on jo parisen vuotta luotu paikalli
siin oloihin soveltuvaa ja varsin 
omaperäistäkin harjoitusmallia." 



ta. Samalla paikallisosaston henkilös
tön ammattitaito karttuu ja rooli rau
han ajan koulutusyksikkönä koros
tuu. 

Harjoitustapahtuman tilanne pal
velee yhtälailla sotilasalueen joukko
jen kuin kuntien poikkeusolojen or
ganisaatioon sijoitettujen henkilöiden 
kouluttamista. Kriisiajan asiat ja yh
teistyöosapuolet opitaan tuntemaan 
yhdessä tekemällä. Kaikki tuntevat 
osallistuvansa oman kotiseutunsa 
puolustamiseen vaihtoehtoisesti joko 
ase kädessä tärkeää kohdetta vartioi
den tai aseettomissa tehtävissä kunta-
1 aisten elinoloja varmistaen. 

Joskus kuullut väittämät aseellisen 
tai aseettoman koulutuksen soveltu
vuudella tai soveltumattomuudella 
samassa harjoituksessa vaikuttavat 
kaukaa haetuilta. Tosiasia kuitenkin 
on, että vain suurissa harjoituksissa 
voidaan harjoitella riittävästi yhteis
toimintaa. Kotiseutuharjoituksen yh
teyteen on mahdollista liittää myös 
sotilasalueen esikunnan osien ja kun
nan johtoryhmän harjoittelua. Maan
puolustuskoulutus ry:n kurssit palve
levat kuitenkin ensisijaisesti yksityi
sen kansalaisen kouluttautumista 
poikkeusolojen varalle. Taloudellisesti 
tarkastellen yhdistetty harjoitusmuo
to on osoittautunut myös edulliseksi. 

Vuosittain kotiseutuharjoitusten 
määrä vaihtelee kymmenen molem
min puolin. Vuonna 1999 yksittäis
ten harjoitusten kokonaisvahvuudet 
ovat olleet 120 ja 550 välillä, mistä 
MPK ry:n kurssilaisten osuus on ollut 
15 - 100. 
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KOULUTUKSEN SISÄLTÖÖN 
VAIHTELEVUUTTA 

Kotiseutuharjoitus sisältää useita 
koulutuksellisia tavoitteita. Harjoi
tusta ei voi rakentaa ilman eri henki
löstöryhmien saumatonta yhteistyötåa 
Maanomistajilta toivotaan myönteisti 
suhtautumista ja pitkämielisyytt4 
alueen käytössä. Paikalliselta palolaii 
tokselta toivotaan koulutuksellista j~ 
välineapua. Vapaaehtoisjärjestöille 
esitetään yhteistyötarjous ja toivotaan 
koulutustukea. Poliisille tarjotaan: 
mahdollisuus kouluttaa täydennyspo~ 
liiseja sekä johtaa tai osallistua etsin~ 
täharjoitukseen. Ratkaisevinta osaa 
esittää luonnollisesti paikallinen soti
laslääni ja tukeutumisen toteuttava 
joukko-osasto. 

Harjoitusten rakenteen vakioitues
sa tulevien vuosien kehittäminen 
kohdistuu koulutuksen sisältöön. So
tilaallisen koulutuksen perusasioideq 
opettamisen lisäksi erilaiset teemaJ 
harjoitukset lisäävät mielenkiintoa ja 
antavat vaihtelua. Tämä on tärkeää 
myös siksi, että kokemus on osoitta
nut samojen aktiivisten osallistujien 
tulevan vuosittain mukaan koulutuk
seen. 

MUU KOULUTUS TUKEMAAN 
KOTISEUTU HARJOITUKSIA 

Kotiseutuharjoitusten tehokas 
koulutus vaatii hyviä kouluttajia. So
tilaallista toimintaa palveleva koulut
tajakoulutuksen perusopetus anne
taan piirijohtoisilla kouluttajakurs
seilla, paikallisyksiköiden johtajakurs-

seilla ja Reserviupseerikoulussa pidet
tävillä viiden vuorokauden tehtävä
kohtaisilla kertausharjoituksilla. Sivii
liviranomaisia tukevan koulutuksen 
kouluttajakoulutus annetaan Pelas
tusopistossa Kuopiossa ja erikseen 
Jiirjestettävissä opetustilaisuuksissa. 

Kotiseutuharjoituksia palvelevat 
erityisesti vuonna 2000 aloitettavat 
paikallisyksiköiden johtajakurssit, jot
ka on tarkoitettu sodan ajan vartio
yksiköiden eri johtajatehtäviin sijoite
tuille ja sijoitettaviksi kaavailluille 
henkilöille. Kurssi sisältää sekä johta
mis- että kouluttajakoulutusta ja on 
pituudeltaan 20 tuntia. Opetukseen 
sisältyy sekä yhteisiä että eriytyviä 
opetusjaksoja ja etäopiskelua kotitöi
neen. 

Vuoden 2000 aikana MPK ry:n 
Uudenmaan Maanpuolustuspiiri jär
jestää noin 60 erilaista piirikohtaista 
kurssia. Koulutustarjonnasta kol
masosa toteutuu kotiseutuharjoitus
ten kurssien kautta, kolmasosa kou
luttajakoulutus- ja paikallisjoukon 
johtajakurssien kautta sekä kol
masosa turvakurssien, valmiuskurs
sien ja pienimuotoisten lisäkurssien 
kautta. Tavoitteena on antaa MPK 
ry:n kursseilla vuosittain lähes tuhan
nelle uusmaalaiselle erilaisia valmiuk
sia poikkeusolojen tilanteisiin. 

VARAUTUMISEN 
KOULUTUSORGANISAATIO 

Pitkällä tähtäimellä MPK ry:n vi
siona on tulla osaavaksi, tunnetuksi ja 
tunnustetuksi vapaaehtoisen maan
puolustustyön ja kokonaismaan
puolustuksen varautumisen koulutta-

jaksi. Tavoitetilan pavuttaminen 
edellyttää toimivia yhteistoiminta
muotoja eri viranomaisiin, eri maan
puolustusjärjestöjen ja vapaaehtoisor
ganisaatioiden mukaantuloa koulu
tuksen toteuttamiseen sekä vapaaeh
toisjoukon aktiivista mukanaoloa toi
minnassa. 

Vaikka siirtyminen uudistettuun 
organisaatioon on vasta tapahtumassa 
ja työ on kesken, niin Uudenmaan 
Maanpuolustuspiiri voi syystä katsoa 
olevansa kehityksessä oikealla tiellä. 
Organisaatio kattaa kaikki kunnat, 
eri järjestöt ja viranomaiset ovat toi
minnassa aktiivisesti mukana ja uus
maalainen maanpuolustusväki on 
tunnetusti aktiivista. Kotiseudun 
puolustaminen ei ole velvollisuutta, 
vaan kaikkien, niin sotilaiden kuin si
viilienkin yhteinen asia ja oikeus! 
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Juhani Lappalainen 

KRANAATINHEITTIMISTON 
LIIKKUVUUDEN 

11 

KEHITTAMINEN 
Pääesikunnan johdolla on käynnissä prikaati 2005:n joukkojen kehitystyö. 

Kehitystyöhön kuuluu materiaalihankkeita, käyttöperiaatteiden ja organisaa
tioiden kehittämistä. Osa materiaalihankkeiden kehityksestä toteutetaan poh

joismaisina projekteina. 

Kirjoittaja, majuri Juhani Lappalainen on palvellut kouluttajana ja päällikkönä, eri
tyisesti krh-upseerina. Nyt hän palvelee Pääesikunnan jalkaväkiosastolla. · 

Prikaati 2005:n pataljoonien kra
naatinheitinkomppanioita kehite

tään erityisesti liikkuvuuden ja tuli
voiman osalta. Liikkuvuus toteute
taan Kainuun Prikaatin yksiköillä 
kranaatinheitintelakuorma-autoilla ja 
Porin Prikaatin sekä Karjalan Prikaa
tin yksiköillä panssaroiduilla kranaa
tinheitinajoneuvoilla. Tulivoiman li
säys perustuu normaalien taistelu
kranaattien lisäksi mahdollisuuteen 
vaikuttaa panssaroituihin maaleihin 
ja ammunnanhallintalaitteiston pa
rantamiseen. 

POHJOISMAINEN PROJEKTI 
Vuosina 1996-1997 toimi eversti

luutnantti Karl-Gustav Storgårdsin 
johdolla pohjoismainen kranaatinhei
tinesiselvitystyöryhmä. Se laati ybtei-
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set käyttäjän vaatimukset nykyaikai
selle kranaatinheitinajoneuvolla sekä 
projektin aikataulun ja projektisopi
muksen luonnoksen. 

Pääesikunnan jalkaväkiosaston joh
dolla järjestettiin vuonna 1996 kaksi 
seminaaria, joissa tutkittiin kranaa
tinheitinkomppanialle asetettavia 
vaatimuksia. Työ toteutettiin taktise
na karttaharjoituksena, jossa käsitel
tiin pataljoonan ryhmittyminen laa
jalle vastuualueelle, keskitysmarssi, 
hyökkäys ja puolustus. Harjoii uksen 
kranaatinheitinkomppanialle ånnet
tujen tehtävien ja tilanteiden sekä vi
hollisen vaikutuksen arvioinnilla saa
tiin varsin kattavat vaatimukset kra-

Kranaatinheittimistön tärkein teh
tävä tulevaisuudessakin on patal
joonan taistelun tukeminen. 



Amos-järjestelmän panssaroitu kranaatinheitinajoneuvo. Kuva: Juhani 
Lappalainen. 

naatinheitinkomppanialle ja erityises
ti kranaatinheitinajoneuvoille. 

Vastaavasti norjalaiset, ruotsalaiset 
ja tanskalaiset olivat laatineet omat 
vaatimuksensa. Esiselvitystyöryhmä 
käsitteli kaikkia vaatimukset ja sai ai
kaiseksi yhteisen vaatimusdokumen
tin. Vaatimuksiin lisättiin myös kou
lutuksen aiheuttamia vaatimuksia. 

Keväällä 1998 pyydettiin esiselvi
tystyöryhmän työhön kansalliset lau
sunnot. Kansallisten lausuntojen pe
rusteella ilmeni, että Suomi ja Ruotsi 
ovat valmiita yhteiseen projektiin. 
Suomen vaatimuksena oli, että kehi
tystyön lähtökohtana on Patria Vam
maksen ja Hägglunds Vehiclen kehit
tämä Amos-järjestelmä (Advanced 
Mortar system). Norja ja Tanska ha
lusivat tässä vaiheessa olla tarkkailija
jäseniä, joita informoidaan projektin 
etenemisestä. 
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Lokakuun 13 päivänä 1999 allekir
joitettiin Suomen ja Ruotsin välinen 
projektisopimus panssaroidun kra
naatinheitinajoneuvon kehittämises
tä. Sopimuksen mukaisesti tavoittee
na on avoin tiedonvaihto molempien 
maiden kokeiluista ja kenttäkokeista. 
Kehitystyössä Suomi keskittyy erityi
sesti Pasi XA-203 alustalla olevaan 
kranaatinheitinajoneuvoon ja Ruotsi 
CV-90 alustalla olevaan ajoneuvoon. 
Projektilla pyritään lyhentämään ke
hitystyön vaatimaa aikaa ja säästä
mään erityisesti kokeilujen kustan
nuksissa. 

PANSSAROITU KRANAATIN
HEITINAJONEUVO 

Pohjoismaisen esiselvitystyön kans
sa samanaikaisesti teollisuus oli kehit
tänyt kranaatinheitinajoneuvojen esi-

prototyyppejä. Boforsilla oli Morgan
järjestelmä ja suomalais-ruotsalaisena 
yhteistyönä tehty Amos-järjestelmä. 
Näistä kahdesta Amos-järjestelmä 
pystyi parhaiten vastaamaan käyttä
jän vaatimuksia. Amos-järjestelmän 
kehittämiseksi ja markkinoimiseksi 
Patria Vammas ja Hägglunds Vehicle 
perustivat yhteisen yhtiön, Patria 
H ägglunds. 

Suomi tilasi Patria Hägglundsilta 
Pasi XA-203 alustalle asennetun 
Amos-järjestelmän prototyypin kesäl
lä 1999. Puolustusvoimien Mate
riaalilaitos ja teollisuus tekevät yhdes
sä kesän ja syksyn 2000 aikana järjes
telmälle varsin laajat turvallisuus ja 
vastaanottotestit. ] alkaväen tarkasta
jan johdolla käynnistetään järjestel
män kenttäkokeet lokakuussa. 

Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 
2001 Karjalan Prikaatin ja Porin Pri
kaatin kranaatinheitinkomppanioiden 
henkilökunnasta muodostetut mie
histöt harjaantuvat käyttämään ja 
kouluttamaan kranaatinheitinajoneu
voa. Henkilökunta toimii heitinmie
histönä valtakunnallisella tykistön ja 
kranaatinheittimistön sota- ja ampu
maharjoituksessa Rovajärvellä. Toises
sa vaiheessa keväällä 2001 koulute
taan Karjalan Prikaatin ja Porin Pri
kaatin varusmiehistä miehistö ajoneu
volle. Toteutettaessa kenttäkokeet 
näin käyttäjät vaikuttavat suoraan 
kehitystyöhön ja henkilökunta osaa 
varmasti käyttää sekä kouluttaa edel
leen kranaatinheitinajoneuvon. Kent
täkokeiden jälkeen tulee kesällä 2001 
olla valmiit käyttäjän vaatimukset 0-
sarjalle ja alustava koulutusohje yksi
kölle. 

Tavoitteena on saada kranaatinhei
tinajoneuvot koulutushyttöön vuo 
desta 2004 alkaen Porin Prikaacille 
XA-203 alustalla ja Karjalan Prikaa 
tille uuden taisteluajoneuvon alustal
la. 

Kranaatinheitinajoneuvon tär-
keimpiä s1,1orituskykyvaatimuksia; 

- tulenavaus alle lmin tuliasema
alueelle saapumisesta 

- tulinopeus 20 laukausta minuu
tissa 

- yhdenaikaiset iskemät maalissa 6-
8 laukausta 

- ajoneuvossa vähintään 36 taiste
lulaukausta ja 6 ohjautuvaa laukausta 

- asemasta lähtö alle 10 sekuntia 
- kykenee itsenäisesti tulitoimin-

taan. 
Kranaatinheitinajoneuvoilla varus

tettua yksikköä voidaan käyttää jous
tavasti. Yksikköä käytetään pääasias
sa kootusti, mutta sitä kyetään käyt 
tämään myös joukkueittain tai hei 
tinajoneuvoittain. 

KRANAATINHEITIN
TELAKUORMA-AUTO 

Kranaatinheitintelakuorma-auton 
kehittäminen käynnistyi vuonna 
1993 teollisuuden (Sisu/ Patria Ve
hicles) omana kehitystyönä. Puolus
tusvoimien Materiaalilaitos antoi tar
vittavaa asiantuntija-apua. Pääesi
kunnan jalkaväkiosaston johdolla to
teutettiin teollisuuden kokeiluversiol
la kenttäkokeita vuosina 1994-1995. 

Puolustusvoimat tilasi kolme pro
totyyppiä kenttäkokeisiin Kainuun 
Prikaatiin vuosiksi 1998-1999. Kent
täkokeissa kokeiltiin alkuvaiheessa 
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Sisu/Patria Vehiclesin kehittämä kranaatinheitintelakuorma-auto. Kuva: 
Juhani Lappalainen. 

tulitoimintaan liittyviä tekijöitä, joi
den perusteella ajoneuvoon tehtiin 
pieniä muutoksia. Vuonna 1999 Kai
nuun Prikaati keskittyi lähinnä toi
mintaperiaatteiden ja käytettävyyden 
kehittämiseen. 

Kenttäkokeissa todettiin järjestel
män toimivan hyvin ja se nopeuttaa 
huomattavasti tuliasematoimintaa. 
Erityisesti saadaan huomattava ajan
voitto tuliasemien valmisteluissa ja 
ryhmittymisessä. Kranaatinheitinte
lakuorma-autolle ei tarvitse valmis
tella vastimen alustaa, vaan kranaa
tinheitin on telakuorma-auton taka
vaunussa. Lisäksi kenttäkokeissa ko
keiltiin ampumatarviketelakuorma
autoa, paikantamislaitteita ja lähira
dioita. 

Kranaatinheitintelakuorma-auto
jen sarjatilaus tehdään talvella 2000. 
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Ensimmäinen yksikkö saadaan koulu
tuskäyttöön vuonna 2001. 

Kranaatinheitintelakuorma-auton 
tärkeimpiä suorituskykyvaatimuksia; 

- tulenavaus alle Imin tuliasema
alueelle saapumisesta 

- tulinopeus 12 laukausta minuu
tissa 

- yhdenaikaiset iskemät maalissa 2-
4 laukausta 

- ajoneuvossa vähintään 14 taiste
lulaukausta 

- asemasta lähtö alle 10 sekuntia. 
Kranaatinheitintelakuorma-autoil

la varustettua yksikköä voidaan käyt
tää hyvin tiestön ulkopuolella. Yksik
köä käytetään pääasiassa kootusti, 
mutta sitä kyetään käyttämään myös 
joukkueittain. Yksikön organisaati
oon kuuluu tuliasemien mittaamiseen 
kaksi ajoneuvoasenteista inertiapai-

kantamislaittetta. 

JOUKKO-OSASTOJEN VASTUU 
Kranaatinheittimistön suoja, liik

kuvuus ja käytettävyys lisääntyvät 
merkittävästi kranaatinheitintela
kuorma-autojen ja panssaroitujen 
kranaatinheitinajoneuvojen tullessa 
käyttöön. Kranaatinheitinajoneuvot 
tullaan sijoittamaan samalla alustalle 
kuin tuettavan pataljoonan pääosat. 

Kehitystyö jatkuu vielä vuosia 
panssaroitujen kranaatinheitinajoneu
vojen, ammunnanhallinnan ja hakeu
tuvien ampumatarvikkeiden osalta. 
Jatkotutkimuksissa ja kokeiluissa on 
panostettava myös kranaatinheitin
komppanian käyttöperiaatteiden tut
kimukseen ja kehittämiseen. Joukko
osastoilla on tässä työssä suuri vastuu 
"oman järjestelmänsä" koulutusohjei-

den ja käyttöperiaatteiden kehittämi
sessä. Pohjoismainen yhteistyö antaa 
joukko-osastoille pienen kansainvii I ,~ 
sen lisän ruotsalaisten osallistuessa 
kenttäkokeisiin ja toisaalta osa henki
lökunnasta osallistuu kenttäkokeisiin 
Ruotsissa. 

Kranaatinheittimistön tärkeimpä
nä tehtävänä on tulevaisuudessakin 
pataljoonan taistelun tukeminen. 
Komppaniaa käytetään yleensä koot
tuna tuliyksikkönä, mutta sillä on 
kyky toimia myös joukkueittain tai 
jopa heitinajoneuvoittain hajautettu
na. Nykyaikaiset ampumatarvikkeet 
mahdollistavat normaalien taistelu
kranaattien käytön lisäksi savutuk
sen, valaisun ja panssaroituihin maa
leihin vaikuttamisen. 

KUOPIO • MIKKELI • VARKAUS • SAVONLINNA • JOENSUU 
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Matti Honkela 

KESKITORJUNTA-ALUEEN 
PANSSARINTORJUNTA

OHJUSHANKE 
Artikkeli käsittelee keskitorjunta-alueen panssarintorjuntaohjushankkeen to
teuttamisen vaiheita. Näitten aseiden ampumaetäisyys ulottuu 2500 metriin. 

l luomataan, että sotamateriaalin kehitys vaatii useiden vuosien testaus- ja 
analysointityön. 

Kirjoittaja, kapteeni Matti Honkela palvelee Pääesikunnan jalkaväkiosastolla vastuu
alueenaan panssarivaunut ja panssarintorjunta-aseet. Tätä ennen hän on toiminut 

tutkimusupseerina Panssarikoulun tutkimus- ja kehittämisosastolla. 

Jalkaväessä on tälläkin hetkellä me
neillään useita hankkeita joukko

Jemme materiaalisen suorituskyvyn 
parantamiseksi. Hankkeet, kuten so
tamateriaalin kehityskin, vaativat 
useiden vuosien testaus- ja analysoin
tityön. Käyttäjä havaitsee usein vain 
"jäävuoren huipun", eli laitteen käyt
töön oton sekä operatiivisen käytön ja 
koulutuksen. Tässä artikkelissa käsi
tellään keskitorjunta-alueen panssa
rintorjuntaohjushankkeen toteutta
misen vaiheita. Artikkeli perustuu 
hankkeeseen liittyviin muistioihin, 
pöytäkirjoihin ja kirjoittajan omiin 
muistiinpanoihin. Hanketta käsitel
lään yleisellä tasolla, eikä yksityiskoh
taisiin testituloksiin oteta vain jää
vuoren huipun kantaa. Keskitorjun
ta-alueen panssarintorjunta-aseiksi 
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luokitellaan ne aseet, joiden ampu
maetäisyys ulottuu 2500 metriin. 

Panssarivaunujen suojan kehittä
misessä tapahtui 1980 -luvulla harp
paus eteenpäin vuosikymmeniä jatku
neessa ase - vasta-ase- kilpailussa 
panssarintorjunta-aseiden läpäisyä 
vastaan. Israelin armeija käytti en
simmäistä kertaa taistelupanssavau
nujensa suojana räjähtävää reaktiivili
säpanssaria Libanonin sotaretkellä 
vuonna 1982. Reaktiivilisäpanssarilla 
(Explosive Reactive Armor = ERA) 
saatiin yllättävä suojan lisäys yhdellä 
ontelopanoksella varustettuja panssa
rintorjunta-ammuksia vastaan. ERA 
saattoi heikentää panoksen läpäisyä 
jopa 60 - 90%. 

Räjähtävän reaktiivilisäpanssarin 
yleistyminen ja panssarisuojan kehit-

Jane's Defence Weekly kiinnostui jo joulukuussa 1998 suomalaisesta 
pst-hankkeesta ja toisti mielenkiintonsa muutama kuukausi myöhem
min. Lehti päättää uutisensa: "Kyseiset kaksi maata eivät ole julkaisseet 
yksityiskohtia pst-aseille asettamistaan vaatimuksista". 

tyminen aiheutti vaatimuksen aloit
taa käytössämme olevien panssarin
torjunta-aseiden suorituskyvyn tutki
misen. Jalkaväessä toteutettujen ana
lyysien perusteella päädyttiin johto
päätökseen, että panssarintorjunnan 
suorituskykyä, liikkuvuutta ja käytet
tävyyttä tulisi parantaa vuosituhan
nen vaihteessa. 

ESISELVITYSTYÖ 
Esiselvitystyö aloitettiin vuonna 

1994. Työn päämääränä oli selvittää 
ne tekijät, joilla panssarintorjunnan 
kokonaisjärjestelmä saataisiin vastaa
maan 2000 -luvun alun taisteluken
tän vaatimuksia. Painopiste asetettiin 
pataljoonatasolle soveltuvan keskitor
junta-alueen panssarintorjuntaohjus
järjestelmän hankintavalmiuden luo
miselle. 

Ensimmäisessä vaiheessa aloitettiin 
järjestelmäsuunnitelman laatiminen, 
jonka tuli sisältää riittävästi tilastoi 
lista tietoa käytössämme olevan ,,ans 
sarintorjuntaj ärjest<:I rnän suori t u, 1 y 
vystä ja organisoinnista. 'JitllStat i<·tou 
den aikaan saamiseksi perustt·t t 1111 

erillisiä alatyöryhmiä, joiden tehtava 
nä oli selvittää ja analysoid ;1 muun 
muassa taistelupanssarivaunun ja 
panssarintorjuntaohjusjärjestelmien 
teknistä kehitystä seuraavien viiden
toista vuoden aikaperspektiivillä. 

Taistelupanssarivaunussa päähuo
mio keskitettiin panssaroinnin ja 
omasuojajärjestelmien kehittymiseen. 
Lisäksi arvioitiin ampumatarvikkei
den, ammunnanhallintajärjestelmien 
ja liikkuvuuden tehon kasvua vuosi
tuhannen vaihteen jälkeisellä ajalla. 
Panssarintorjuntaohjusjärjestelmien 
osalta arvioitiin teknisen kehityksen 
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nopeutta sekä palveluskäytössä ole
vien että prototyyppivaiheessa olevien 
ohjusjärjestelmien kykyä tuhota mo
derni taistelupanssarivaunu. Olennai
sena osana panssarintorjuntaohjusjär
jestelmän suorituskykyä on ontelopa
noksen läpäisy. Läpäisyn arvioinnissa 
painopiste oli ontelopanosten mate
riaalin ja rakenteen tutkimuksessa. 
Kolmannen sukupolven ohjusten oh
jautus perustuu hakupään lukitsemi
seen maaliin, joten kuvan prosessoin
nin ja infrapuna-alueen kuvan muo
dostuksen tutkimuksella oli myös 
keskeinen merkitys. 

Taktisella ja teknisellä maalimallin
nustyöllä luotiin pohjaa testien ra
kentamiselle. Maamme maantieteelli
sestä sijainnista johtuen myös ympä
ristövaatimukset nousivat tärkeäksi 
tutkimuskohteeksi. Uutta panssarin
torjuntaohjusjärjestelmää tulisi voida 
käyttää niin talvipakkasilla kuin ke
sähelteilläkin. Myös pilvikorkeus eri 
vuodenaikoina oli saatava tietoon, 
koska osa markkinoilla olevista ohjus
järjestelmistä käytti kaarevaa lentora
taa. 

Työn organisoinnista vastasi Pää
esikunnan jalkaväkiosasto ja siihen 
osallistui asiantuntijoita Puolustus
voimien Materiaalilaitoksen Esikun
nasta, Puolustusvoimien Tutkimus
keskuksesta (nyk. PvTTL) ja Panssa
rikoulusta. Työskentelyssä hyödyn
nettiin maanpuolustusalueiden ja so
tilasopetuslaitosten laatimia muistioi
ta panssarintorjunnan tarpeesta ja to
teutuksesta. 

Esiselvitystyön loogisena lopputu
loksena valmistuivat alustavat käyttä
jän vaatimukset, joiden perusteella 
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vo1t11n aloittaa teoreettinen tiedon
hankinta käyttöömme soveltuvista 
panssarintorjuntaohjusjärjestelmistä. 
Käyttäjän vaatimuksiin sisällytettiin 
ensivaiheessa tarpeet järjestelmän 
suorituskyvystä, käytettävyydestä, 
taktisesta käyttöprofiilista, huollost.., 
koulutuksesta ja ympäristövaatimuk~ 
sista. Alustavat käyttäjän vaatimuk
set on esitetty taulukossa 1. 

HANKEORGANISAATIO 
Hankkeen toteuttamista varten 

perustettiin projektiryhmä, jonka 
tehtävänä oli suunnitella testaustoi
minta sekä hankkia ja analysoida 
kaikki saatavilla oleva tieto. Projekti
ryhmän henkilöstö ja vastuualueet ja
ettiin seuraavasti: 

-kokonaisvastuu, projektipäällik~ 
kö/PvMatLE 

-käyttäjän vaatimusten yksilöinti, 
kenttäkokeet, asianhoitaja/PEjv-os 

-varainkäyttö ja yhteydenpito teol
lisuuteen, projektisihteeri/PvMatLE 

-tulosten analysointi, tilastollinen 
arviointi, asiantuntija/PvMatLE 

-kenttäkokeiden suunnittelu, to-
teutus ja raportointi, projektiup-
seeri/PsK 

-huolto ja ylläpito, asiantuntija / 
Lie V 

-sensorit, IR-optiikka, asiantunti
ja/PvTK 

-ruudit, räjähdysaineet ja taistelu
lataukset, asiantuntija/PvTK 

-varotekniikka, varastointi, asian
tuntija/PvTK 

-kaupalliset kysymykset, asianhoi
taja/PvMatLE. 

Suunnittelutyössä ja projektiryh-

Tulivoima - tuhoaa modernin taistelupanssarivaunun kaikista suunnista 
- ampumaetAlsyys vahlntaan 2000 m 
- tulitolmlnta mahdollista pimeana ja huonoissa nlkyvyysolosuhtelssa teholdtHlle 
ampumaetäisyydelle 
- tuhoaa leijunnassa olevan helikopterin 
- tuhoaa asepeslkkeen/ bunkkerin 
- korkea hlirinnlnsietokyky 

Käytettävyys - taktinen kaytettlvyys pataljoona-/komppaniatasolla 
- kykenee etenemiin pataljoonan/ komppanian talstelurytmissl jalan Ja hiihtlen 
- lyhytviiveinen tulenantokyky 
- JärjestelmH on kyettlvä käsittelemiin suomalaisen sotilaan taisteluvarustuksessa 
- järjestelmän on toimittava kaikissa maasto- Ja sllolosuhteissa 
- vaikeasti havaittavissa tulitoiminnan aikana 
- soveltuu taisteluun asutuskeskuksessa 

Koulutettavuus - helppo ja yksinkertainen kouluttaa 
- järjestelmä sislltaa tehokkaat koulutusvälineet 
- aseeseen on kuuluttava amouma- ia taistelukoulutuksen mahdollistava simulaattori 

Huollettavuus - iäriestelmän vaativat huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa Suomessa 
Muut - ampumalaitteen ja ohjuksen modiofioitavuus uhkan kehittyessä 

- alhaiset eliniaksokustannukset . -

Taulukko 1: Keskitorjunta-alueen panssarintorjuntaohjusjärjestelmälle 
asetetut alustavat käyttäjän vaatimukset. 

män kokouksissa käytettiin apuna 
asiatuntijoita teknisten yksityiskoh
tien selvittämiseen. Kenttäkokeiden 
valmistelussa ja toteutuksessa hyö
dynnettiin joukko-osastojen koulut
tajahenkilöstön ammattitaitoa. 

KENTTÄKOKEET 
Kenttäkokeisiin valittiin esiselvi

tystyön perusteella neljä panssarin
torjuntaohjusjärjestelmää. Kenttäko
keiden päämääränä oli selvittää järjes
telmien käytettävyys, luotettavuus, 
koulutettavuus ja soveltuvuus maas
to-olosuhteisiimme. Kenttäkokeet to
teutettiin vuosina 1996 - 1998. Tes
tauksen ajankohta pyrittiin sijoitta
maan talven kylmimpään ajankoh
taan, jolloin kyseisen järjestelmän to
dellinen käytettävyys kylmissä ja lu
misissa olosuhteissa saatiin selvitet
tyä. 

Kenttäkoejakson kokonaispituus 

oli keskimäärin kuusi viikkoa, joista 
ensimmäisellä valmistaja koulutti 
suomalaisen kouluttajahenkilöstön. 
Järjestelmätietouden I isäämiseksi 
koulutukseen osallistui myös teknisiä 
asiantuntijoita ja huoltohenkilöstöä. 

Kokeen toisella ja kolmannella vit 
kolla suomalaiset kouluttajat koulut 
tivat varusmiehet aseella toimivaksi 
ryhmäksi. Koulutuksen ohella suor1 
tettiin aseen käsittelyyn liittyviä pe 
rustestejä. Keskeisimmät aiheet oli
vat: ampumakuntoon ja asemaanme
noon kuluvan ajan mittaaminen, 
aseen käsittelyn yksinkertaisuuden 
testaaminen sekä järjestelmän kuljet
taminen erilaisissa maastotyypeissä 
jalan ja ajoneuvoilla. Testiryhmien 
koulutustaso ja kenttäkokeiden aikai
set olosuhteet vaihtelivat jonkin ver
ran, joten verrokkina testeissä käytet
tiin palveluskäytössämme olevaa 
panssarintorjuntaohjus 82:ta. Näin 
ollen eri ohjusjärjestelmistä saatuja 
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Javelin-panssarintorjuntaohjus ampumavalmiina. Kuva: Matti Honkela. 

tuloksia voitiin verrata kohtuullisella 
luotettavuudella toisiinsa. Koulutus
ja testivaiheen päättyessä varusmie
hille pidettiin koe ja haastattelu, jois
sa todettiin järjestelmän oppimisen 
yksinkertaisuus. 

Koulutusvaiheen jälkeen testiryh
mä osallistui valtakunnalliselle pans
sarintorjuntaohjusleirille, jossa tavoit
teena oli jatkaa ryhmäkohtaisten suo
rituskykyarvojen testaamista ja ohjus
järjestelmän soveltuvuutta pataljoo
nan tukemisen. 

Kolmannen sukupolven passiivinen 
maaliin hakeutuminen vaati myös 
oman testauksensa. Kyseisen ohjau
tusjärjestelmän käyttö oli uutta jalka
väen asejärjestelmissä ja testien val-
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mistelu vaati runsaasti työtä ja opis
kelua. Hakupäätesteissä selvitettiin 
maalin lukitsemismahdollisuudet eri
laisten taistelukentän efektien vaiku
tuksessa. Esimerkkeinä voidaan mai
nita hakupään lukitseminen vaunun: 

- ampuessa, 
- ollessa savun ja IR -savun suojas-
sa, 
- ajaessa palopesäkkeiden ohi ja 
- aJaessa peitteisessä maastossa. 
Hakupäätestit suoritettiin sekä 

maasta että helikopterista. Helikop
teritestauksessa keskityttiin haku
pään suorituskyvyn mittaamisen li
säksi myös erilaisten lentoratojen so
veltuvuuden tutkimiseen. 

Järjestelmä Valmistusmu Ohjautusjärjes- Lentorata/ Maksimi 
telmä hvökkävsprofllll 'ampum•llllhVII 

Bill2 Ruotsi komento-ohjattu yli lentl:lvl:I (OTA-> 2200m 
(lanka) over fly Top 

Attack) 
Gill/ Spike Israel ammu ja unohda/ valittavissa kortea 2500m 

ammu ja tartkaile tai matala (DA-> 
Dive Attackl 

Javelin USA ammu ja unohda valittavissa korkea 2500m 
tai matala (DA-> 
Dive Attack 

Milan 3 Ranska komento-ohjattu tähtäyslinjalla (LOS-> 1900m 
(lanka) Line Of Sight) 

Trigat MR EU komento-ohjattu tähtäyslinjalla (LOS-> 2400m 
(laser-säteen Line Of Sig ht 
seuraaja) 

Taulukko 2: Tietoja testatuista panssarintorjuntaohjusjärjestelmistä. 
Ohjusjärjestelmät ovat aakkosjärjestyksessä. 

LOPPUTESTAUS 

Valmistajille lähetettiin tarjous
pyynnöt kesällä 1998 ja saman aikai
sesti aloitettiin lopputestauksen val
mistelut. Norjan puolustusvoimat oli
vat aloittamassa vastaavaa hanketta 
ja he esittivät kiinnostuksensa osallis
tua lopputestaukseen. Norjan pyyn
nöstä lopputestiin otettiin mukaan 
myös viides ohjusjärjestelmä. Tietoja 
testatuista ohjusjärjestelmistä on tau
lukossa 2. 

Lopputestauksen tavoitteena oli 
todentaa, täyttävätkö järjestelmät 
käyttäjän vaatimukset ja asettaa jär
jestelmät paremmuusjärjestykseen 
käytettävyyden sekä suorituskyvyn 
perusteella. Lopputestauksessa järjes
telmiä arvioitiin seuraavien pääomi
naisuuksien kannalta: 

- toimivuus ja suorituskyky, 
- käytettävyys, 
- koulutettavuus sekä 
- logistiikka ja huolto. 

Lopputestausta varten koottiin or
ganisaatio, jonka tehtävänä Clli suun
nitella, valmistella ja toteuttaa järjes
telmien evaluointi . Henkilöstön mää
rä vaihteli testin eri vaiheissa, ollen 
suurimmillaan 130 henkilöä Rovajär
ven ampumavaiheessa. Organisaatio 
on esitetty kaaviossa 3. 

Lopputestin kesto oli viisi viikkoa. 
Ensimmäiset kaksi viikkoa oli varattu 
laboratoriomittauksille, jotka suori 
tettiin Lievestuoreen Varikolla. Tär 
keimpinä kohteina olivat lämpötäh
täinten ja hakupäiden erottelukyvyn 
mittaaminen ja optiikan yhdensuun
taisuus. 

Lisäksi Lievestuoreella mitattiin 
lämpökuvaoptiikan jäähtymiseen ku
luva aika sekä jäähdyttimen äänen
voimakkuus. Jokaisen järjestelmän 
mittauksiin oli varattu aikaa kaksi 
vuorokautta. Saman aikaisesti valmis
teltiin materiaalin vastaanottoa ja 
koulutuksen aloittamista Panssari
koululla. 

Tiedon saannin tehostamiseksi 
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LOPPUTESTIN 
JOHTAJA 

TESTIOSASTO TURVALLISUUSOSASTO LEIRIN JOHTAJA 
(Rovajlrvi ) 

1 KOMENTORYHMÄ 1.SPOLR 1 ESIKUNTA.JOUKKUE 

jvARTIOJOUKKUE J 1 •• 1. OHJUSRYHMÄT 1 

1 MAALIOSASTO (PsvJ) 1 

2.SPOLR 

3.SPOLR 1 KUWETUSJOUKKUE 1 

IHUOLTOJOUKKUE 1 
MAALILAITERYHMÄ 
{Pav:jen allrrot J11 v.imlamlu l 

Valmistajien edustajat 
Team 1 

Taulukko 3: Lopputestin organisaatio. 

aseita käyttävät partiot koottiin ko
keneista panssarintorjuntaohjuskou
luttajista. Partioiden vahvuus oli kol
me upseeria tai opistoupseeria. Järjes
telmien vertailemiseksi jokaiselle par
tiolle koulutettiin kaksi ohjusjärjestel
mää. Valmistajien toimesta toteutettu 
koulutus kesti käytännössä kolme 
vuorokautta järjestelmää kohti. Par
tioille oli jaettu etukäteen oppimate
riaalia perusteiden opiskelemiseksi. 
Koulutusviikon jälkeen partioiden 
ensivaikutelmat kartoitettiin kysely
tutkimuksella. 

Koulutusviikon jälkeen osasto siir-
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rettiin Rovajärvelle varsinaiseen testi
vaiheeseen. 

Kaksi viikkoa kestävä testijakso oli 
rakennettu siten, että ensimmäisellä 
viikolla testattiin järjestelmien käy
tettävyys sekä lämpökuvalaitteiden 
suorituskyky. Toisella viikolla toteu
tettiin kovapanosammunnat. Kiirei
sen aikataulun vuoksi testeissä keski
tyttiin ohjuspartioiden olennaisimpiin 
tehtäviin, joita olivat: 

-asemaan meno ja asemanvaihto, 
-tulen jatkuvuus (lataaminen, am-

puminen ja ohjuslaukauksen vaihto), 
-simulaattoriammunta lyhyelle 

Kovapanosammuntoihin konstruoitiin mm. BMP-1-rynnäkkövaunu 
maaliksi. Vaunuun oli asennettu anturit, joilla saatiin tietoa ohjuksen ai• 
heuttamasta paine-, shokki- ja lämpövaikutuksesta. Kuva: Juhani Lap 
palainen. 

etäisyydelle (200 m), 
-simulaattoriammunta pitkälle 

etäisyydelle (1800 - 1600 m) ja 
-sovellettu tulitoiminta (ampumi

nen rasituksen alaisena ja ABC -va
rustuksessa). 

Keskittymä,llä muutamiin kes
keisiin tehtäviin saatiin riittävä määrä 
suorituksia tilastollisen todennäköi
syyden arvioimiseksi. Ensimmäisellä 
viikolla toteutettiin lisäksi lämpötäh
täinten ja hakupäiden käytännön 
erottelukykytesti sekä häirinnänsieto
testaus. 

Erottelukykytestissä eri ajoneuvoja 

tähystettiin 1000 - 4200 mct rin t•ta1 

syyksiltä ja partioiden tuli sclvitt aa 
kykenivätkö he havaitsemaan, luoktt 
telemaan tai tunnistamaan ajoneu 
von. Häirintärata oli rakennettu si
ten, että maalina ollut taistelupanssa
rivaunu eteni reittiä, jonka varrelle oli 
asennettu savuja, IR -savuja, soihtuja 
ja räjähdyspanoksia. Lisäksi vaunu 
ampui paukkulaukauksia etenemisen 
aikana. Häirintäradan tarkoituksena 
oli selvittää lämpöoptiikan ja haku
päiden suorituskyky vaikeissa olosuh
teissa ja määrittää häirinnän taso ko
vapanosammuntojen häirittyyn tilan-

- 155 -



teeseen. 
Kovapanosammunnoissa ammut

tiin viiteen eri maalitilanteeseen, jot
ka olivat: 

-1600 m, maalina reaktiivilisä
panssarilla suojattu Charioteer -vau
nu 

-300 m, maalina BMP 1 
-1300 m, häiritty tilanne, maalina 

Charioteer- vaunu 
-2000 m, maalina reaktiivilisä

panssarilla suojattu Charioteer- vau
nu . 

M. d ivaunuihin oli asennettu antu
rit, joilla saatiin tietoa ohjuksen ai
heuttamasta paine-, shokki- ja läm
pövaikutuksesta. Lisäksi voitiin to
dentaa reaktiivilisäpanssarin vaikutus 
taistelukärjen läpäisyyn ja vaunun si
sätiloihin aiheutunut sirpalevaikutus. 

Tuliasemista mitattiin ohjuksen ai
heuttama impulssimelu. Video- ja 
lämpökamerakuvauksin selvitettiin 
ohjuksen paljastuvuus. Ohjuksen len
to ja maalin näkyvyys taltioitiin jo
kaisen ammunnan yhteydessä AGE
MA -lämpökameralla. Tuloksia voi
tiin vertailla ampujan antamiin lau
suntoihin ampumatilanteen jälkeen. 

TULOSTEN ANALYSOINTI 
Evaluointi onnistui kokonaisuudes

saan hyvin. Lopputesti huomioitiin 
kansainvälisissä sotilas julkaisuissa. 
Esimerkiksi J ane's Defence Weekly 
kirjoitti lopputestin olleen vaativin 
yksittäinen testitilaisuus maailmassa, 
mitä panssarintorjuntaohjusjärjestel
mille oli järjestetty. Tärkeitä onnistu
misen edellytyksiä olivat: huolellinen 
valmistelu, tarkka turvallisuudesta 
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huolehtiminen, joustaminen äkillisis
sä tilanteissa ja suomalainen kohte
liaisuus. 

Lopullisten tulosten analysointiifl 
ja loppuraportin laadintaan käytettiil\ 
keskimäärin kuusi kuukautta. Tulos
ten kokoaminen ja raportin kirjoitus 
oli yhden henkilön vastuulla. Projek
tiryhmä koottiin tarvittaessa käsitte
lemään saatuja tuloksia. 

Ohjusjärjestelmien lopullinen jär
jestys muotoutui kolmen päätekijän, 
taktisen ja teknisen suorituskyvyn se
kä elinjaksokustannusten perusteella. 
Lopullisia tuloksia analysoitaessa ei 
missään vaiheessa tukeuduttu yhteen 
yksittäiseen testiin, vaan tulos oli ko
ko evaluoinnin summa. 

Taktista suorituskykyä arvioitaessa 
tukeuduttiin asiantuntija-arvioihin ja 
testeissä saatuihin arvoihin. Teknistä 
suorituskykyä arvioitaessa pääpaino 
oli lopputestauksen tuloksissa. Tietty
jä teknisiä yksityiskohtia ei voitu mi
tata, vaan tuloksissa oli luotettava, 
kuten valmistajan tekemiin testeihin 
ja spesifikaatioihin. Kustannustekijät 
elinjaksokustannukset, arvioitiin val
mistajien tarjousten perusteella. 

LOPUKSI "LESSONS LEARNED" 
Aika oli keskeinen tekijä hankkeen 

onnistumiselle. Pääosa projektiryh
mään ja testauksiin osallistuneesta 
henkilöstöstä oli ensimmäistä kertaa 
vastaavassa tilanteessa. Keinot ja me
netelmät tiedon hankintaan ja tes
taukseen oli opeteltava alusta alkaen. 
Virheitä ja tarpeettomia testejä teh
tiin evaluoinnin aikana, mutta saatu 
oppi käytettiin hyödyksi. Kiirehti-

mällä järjestelmien arviointi olisi saat
tanut jäädä pintapuoliseksi. 

Käyttäjän vaatimuksia laadittaessa 
on tiedettävä mitä todella halutaan. 
Perustan tälle luovat riittävän yksi
tyiskohtainen uhka-analyysi ja asejär
Jestelmän käyttöympäristö. Näiden 
tekijöiden perusteella kyetään luo
maan niin tekniset kuin taktisetkin 
maalimallit, joita voidaan hyödyntää 
yksityiskohtaisia testejä suunnitelta
essa. Käyttäjän vaatimuksia tulee tar
kentaa hankkeen kuluessa siten, että 
ne antavat selkeän pohjan tekniselle 
spesifikaatiolle. 

Projektiryhmään kuuluu teknisiä 
asiantuntijoita, jotka eivät aina tiedä 
tarkalleen joukkojemme taktisia 
käyttöperiaatteita. Niiden selvittämi
nen jo hankkeen alussa on äärimmäi
sen tärkeää. Jokaisen hankkeeseen 
osallistuva tulee tietää millaiseen toi
mintaympäristöön asejärjestelmää ol
laan hankkimassa, mitä sillä pitää 
saada aikaan ja miten se nivoutuu ko
konaisjärjestelmään. 

Jälkeenpäin tarkasteltuna voi huo
mata, että alun innostuksen jälkeen 
projektikokousten välinen aika piden
tyi loppua kohden, vaikka sen olisi 
pitänyt olla päin vastoin. Itse kokous
ten on oltava hyvin valmisteltuja ja 
niissä on oltava selkeä päämäärä. 

Ei varmaankaan ole pahitteeksi sil
loin tällöin palata lähtöruutuun ja 
kerrata koko henkilöstölle, mitä to
della ollaan hankkimassa. Projektiko
kousten tärkein anti on henkilöstön 
tiedon päivitys ja päätös niistä toimis
ta, mitä seuraavaan kokoukseen men
nessä on saatava aikaan. 

Hankkeeseen valittava henkilöstö 

on oltava alansa asiantuntijoita. Asia1 , 
eivät etene halutulla tavalla. mik:l l 1 

tärkeistä osa-alueista on vastuussa ns. 
asian harrastaja. Asianhoitajien vaih
taminen kesken hankkeen saattaa li
säksi mutkistaa asioiden hoitoa. Kau
pallinen asianhoitaja on oltava pro
jektissa mukana alusta alkaen. Tulos
ten analysoinnin osalta äärimmäisen 
hyväksi koettiin se, että hankkeessa 
oli mukana tilastotieteiden ammatti
lainen. 

Voidaan olettaa, että hankeorgani
saatio on työnsä tehnyt, kun hankin
tapäätös on valmis. Hankkeeseen tu
lisi kuitenkin sisällyttää myös jälki
hoito. Kiistattomasti paras asiantun
temus teknisten, taktisten ja koulu
tukseen liittyvien valmistelujen to
teuttamiseen on sillä henkilöstöllä, 
joka on paneutunut hankittaviin jär
jestelmiin useiden vuosien ajan . Tä
män vuoksi hankkeeseen osall istu 
neen henkilöstön ammattitaitoa tulee: 
hyödyntää taktisten ohjeidt' n sekä 
koulutus- ja huoltojärjest<: l 111än rn 
kentamisessa. 
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Harri Ohra-aho 
• • 11 

VENAJAN MOOTTOROIDUN 
•• •• 

JALKAVAEN KEHITYKSESTA 
Artikkelissa tarkastellaan taistelun kuvan muutosten ja Venäjän asevoimien 
reformin vaikutuksia maan moottoroidun jalkaväen kehitykseen. Lopuksi 

luodaan katsaus myös Suomen lähialueen tilanteeseen. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Harri Ohra-aho on palvellut mm. Maanpuolustuskor
keakoulun Strategian laitoksessa. Tällä hetkellä hän on Kainuun Prikaatinjääkäri

pataljoonan komentaja. 

Suomen puolustusvoimissa on me
neillään voimakas maavoimien jal

kaväen koulutushaar_ojen kehittämis
vaihe etenkin valmiusyhtymissä. 
Geostrateginen, sotataidollinen ja so
tilasteknologinen kehitys sekä viime
aikaisten sotilaallisten operaatioiden 
kokemukset ovat vaikuttaneet uudel
leenarviointeihin tässä suhteessa kaik
kien muidenkin Euroopan valtioiden 
asevoimissa. Vaikeimmassa taloudelli
sessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa 
tämän uudelleenarvioinnin on saanut 
tehdä itäinen naapurimaamme Venä
jä. ] alkaväkijoukot eivät luonnollises
tikaan ole mikään irrallinen osa ase
voimia varsinkin, kun puolustushaa
rojen ja aselajien väliset yhteisoperaa
tiot ovat keskeisessä asemassa Venä
jän operaatiotaidossa ja taktiikassa. 
Näin ollen tarkastelen kehitystä osin 
myös maavoimien rakenteen, roolin 
ja tehtävien muuttumisen kautta. 

Venäjän asevoimien reformin suun-
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nitelma hyväksyttiin kesällä 1997. 
Reformi on vaikuttanut ja tulee edel
leen vaikuttamaan myös moottoroi
tujen jalkaväkijoukkojen kehittämi
seen, niiden rakenteeseen ja tehtäviin. 
Se tulee näkymään myös asevoimien 
henkilökunnan ja varusmiesten kou
lutuksen uudistamisena ja myöhem, 
min todennäköisesti myös joukkojen 
organisaatioiden tarkennuksina. Tä
hän mennessä reformi on näkynyt 
kaikkien puolustushaarojen esikun
tien ja yhtymien supistamisena siten, 
että vain käyttökelpoisella, uudella 
kalustolla varustetut yksiköt tulevat 
jäämään rauhan ajan organisaatioon. 

Venäjän maavoimiin kuuluu moot
toroidun jalkaväen lisäksi panssari
joukot, maavoimien tykistö- ja ohjus
joukot, armeijailmavoimat (mm. heli
kopterit), maavoimien ilmapuolustus
joukot, maahanlaskujoukot sekä eri 
aselaji- ja erikoisjoukot kuten tiedus
telu-, viesti-, pioneeri-, suojelu-, kul-

JCtus-, elektronisen sodankäynnin ja 
selustansuojausjoukot. 

Maavoimien ja moottoroidun jal
kaväen kehittämisestä valtakunnan 
tasolla vastaa 1.1.1998 uudistettu 
maavoimien esikunta, joka toimii uu
distuksen myötä osana Venäjän ase
voimien yleisesikuntaa. Sen organi
saatioon kuuluu maavoimapäähallin
to, taistelukoulutuspäähallinto, ar
meijailmavoimien esikunta, tykistö
ja ohjusjoukkojen esikunta, maavoi
mien ilmapuolustusesikunta sekä 
maavo1m1en muiden aselajien johto
hallinnot. 

ROOLI TULEVAISUUDEN 
TAISTELUKENTÄLLÄ 

Venäläisen näkemyksen mukaan 
tulevaisuuden sotatoimi voidaan ja
kaa kahteen vaiheeseen: tuli-iskuope
raatioon ja sitä seuraavaan hyökkäys
vastahyökkäysvaiheeseen. Tuli-isku
vaiheen aikana pyritään tuhoamaan 
vastustajan johtamisen ja tulenkäytön 
kannalta keskeiset kohteet maasta ja 
ilmasta laukaistavien täsmäaseiden, 
tykistöohjusten ja erikoisjoukkojen is
kuilla. Näihin liittyy kiinteästi elekt
ronisen sodankäynnin keinojen käyt
tö. Päämääränä on ilma- ja tuliylivoi
man saavuttaminen taistelualueella. 
Tuli-iskuoperaatio ulotetaan vastusta
jan koko toiminta-alueen syvyyteen. 
Tuli-isku voidaan venäläisen sotatai
dollisen näkemyksen mukaan toteut
taa myös erillisenä operaationa ilman, 
että siihen liittyy maavoimien jouk
kojen toimintaa. Näin sitä voitaisiin 
käyttää esimerkiksi paikallisissa krii
sitilanteissa ennalta ehkäisevästi tu-

hoamaan Venäjän etuja uhkaavat voi
mat jo niiden ryhmitysvaiheessa. 

Tuli-iskuoperaatiota seuraa hyök
käys-vastahyökkäysvaihe. Tämän vai
heen aikana pyritään saavuttamaan 
tavoitteet maavoimien yhtymien tais
telulla, pääosin moottoroidun jalka
väen toimesta. Taistelut ulotetaan sa
manaikaisesti vastustajan koko alueen 
syvyyteen yhdistämällä ilma-aseen ja 
ilmakuljetteisten joukkojen käyttö 
maavoimien operaatioihin. 

Venäläisten sotilasasiantuntijoiden 
mukaan sodan kuvassa viime vuosina 
tapahtuneet muutokset tulevat uu
distamaan merkittävästi sotataidollis
ta ajattelua. Maavoimien roolin usko
taan kuitenkin säilyvän keskeisenä. 
Nykyaikaisissa operaatioissa on ensin 
mahdollista aiheuttaa viholliselle kes
tamattomia tapp101ta tuli-iskuilla. 
Tämän jälkeen syvälle vastustajan 
ryhmityksessä sijaitsevat tavoitteet 
saavutetaan moottoroidun j11lkaväen 
ja ilmakuljetteisten joukkojen 11,,pdl 
la operaatioilla. Ottaen huomioc,ri \'t 
näjän alueen laajuus ja sen hai I inna~~a 
tarvittavien joukkojen määrä tll b 
maavoimat ja moottoroitu jal kaväki 
olemaan tulevaisuudessakin Venäjän 
sotilasdoktriinin oleellinen perusta. 
Tätä näkemystä tukee Venäjän toi
menpiteet sotatoimissa Tshetsheniaa 
vastaan syksyllä 1999. Toisin kuin 
NATO Kosovon kriisissä, Venäjän so
tilasjohto ei missään vaiheessa sulke
nut pois maavoimien käytön mahdol
lisuutta konfliktin ratkaisemisessa. 
Moottoroitu jalkaväki vyöryikin 
Tshetsheniaan tuli-iskuoperaation jäl
keen tehtävänään sotatoimen lopulli
nen ratkaisu. 
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RAKENNEMUUTOS 
Moottoroitujen jalkaväkijoukkojen 

rakennetta on muokattu vastaamaan 
tulevaisuuden taistelukentän haas
teisiin. Yleisesikunta on laatimassa 
valtakunnallista liikekannallepanojär
jestelmää siten, että sotilaspiirit vas
taisivat tulevaisuudessakin alueperi
aatteella joukkojen perustamisesta ja 
varustamisesta. Reformin mukaisesti 
maavoimien moottoroidut jalkaväk1-
yhtymät jaetaan valmiusasteen perus
teeUa kolmeen kiireysluokkaan: 1) 
jatkuvassa valmiudessa oleviin yhty
miin, 2) supistetussa vahvuudessa 
oleviin yhtymiin sekä 3) strategiseen 
reserviin. Yleisesikunnan päällikön 1. 
sijaisen, kenraalieversti Valeri Manilo
vin mukaan Venäjällä ei olisi rauhan 
ajan organisaatiossa enaa yhtään 
panssaridivisioonaa tai operatiivista 
liikkuvaa ryhmää (operativnaja ma
nevrjonnaja gruppa, OMG). 

Jatkuvassa valmiudessa olevia yh
tymiä on puolustusministeri, Venäjän 
marsalkka Igor Sergejevin mukaan 
tällä hetkellä kymmenen: kolme 
moottoroitua jalkaväkidivisioonaa, 
neljä moottoroitua jalkaväkiprikaatia 
sekä kolme maahanlaskudivisioonaa. 
Uutisoinnissa on lisäksi mammu 
useita moottoroituja jalkaväkiryk
menttejä eri puolilla Venäjää, jotka 
kuuluisivat tähän kategoriaan. Val
miusyhtymien tehtävänä on suojata 
valtakunnan rajaa sekä sotilaspiirin 
eri osissa tapahtuvaa joukkojen perus
tamista ja ryhmittämistä sekä rajoit
taa nopeissa tilanteissa syntynyttä 
uhkaa yhteistoiminnassa sisäministe
riön sisäisten joukkojen kanssa. 
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Valmiusy htymien henkilötäyd 
nysasteeksi on määrätty vähintää11 
80% ja materiaalitäydennysastee 
100%. Yhtymät varustetaan uusim 
malla nyt käytössä olevalla aseistuk 
sella. Sergejevin mukaan yhtym" 
pystyvät osallistumaan taistelutol 
miin ilman niitä edeltävää koulutusta 
ja miehistötäydennystä. 

Supistetussa vahvuudessa olevat 
yhtymät suorittavat liikekannallep 
novalmiuteen liittyviä toimintoja sekä 
huolehtivat aseiden ja kaluston säily• 
tyksestä. Sotilaallisen uhkan syntyes• 
sä nämä joukot saatetaan sodan ajan 
vahvuuteen ja niillä vahvistetaan val
miusjoukkoja. Niiden henkilötäyden 
nysaste rauhan aikana on 30%. Tieto 
tällaisten yhtymien kokonaisluku
määrästä vaihtelee lähteistä riippuen 
runsaasta 10:stä yli 20:een. 

Strategiset reservit on tarkoitettu 
voiman kasvattamiseen sotilaallisen 
uhkan syntyessä sekä hyökkäyksen 
torjuntaan ja vihollisen lyömiseen. 
Maavoimapäähallinnon päällikkö, 
kenraalieversti Bukrejev jakaa strate+ 
giset reservit 1) ase- ja kalustovarik.. 
kojen sekä sotilaspiirien koulutuskes
kusten pohjalta muodostettuihin re
serveihin, 2) keskusvarastoissa ja vari
koissa säilytettävän kaluston ja aseis
tuksen käyttöönoton avulla perustet
taviin reserveihin sekä 3) teollisuudel
ta saatavien liikekannallepanoresurs ... 
sien pohjalta perustettaviin täyden
nysreserveihin. 

Tällaisella joukkorakenteella mah
dollistetaan kohtuullinen valmius ja 
reagointi rauhan aikana vähäisellä 
valmiusjoukkojen määrällä, mikä te
kee joukkojen kouluttamisen halvem-

rnaksi, mutta takaa niiden laadun ja 
määrän sekä reservien muodostami
,cn. Toisaalta todellisen sotilaallisen 
uhkan syntyessä järjestelmä mahdol
listaa joukkojen nopean ryhmittämi-
l:n ja voiman lisäämisen uhanalaises

sa suunnassa. 
Viime vuosina on ollut käynnissä 

myös valmiusyhtymien organisaatio
kokeilu. Moskovan sotilaspiirin 3. 
Moottoroidussa jalkaväkidivisioonassa 
on kokeiltu viiden rykmentin organi
saatiota (kolme moottoroitua ja kaksi 
panssarirykmenttiä) ja Uralin sotilas
piirin 34. Moottoroidun jalkaväkidi
visioonassa neljän rykmentin organi
saatiota (kaksi moottoroitua ja kaksi 
panssarirykmenttiä). Tiettyjen yhty
mien rykmentteihin on lisätty myös 
yksi tykistöpatteristo lisää. Taustalla 
on selvästikin epäsuoran tulivoiman 
lisääminen mahdollisimman lähelle 
etulinjassa taistelevia joukkoja. 

HENKILÖSTÖONGELMIA 
Reformin toteuttamisen vaikeudet 

ovat käytännön tasolla kaikkein suu
rimmat, mikä käy hyvin ilmi muo
dostettavia valmiusjoukkoja koske
vasta uutisoinnista. Niiden perusteel
la erityisen suuria vaikeuksia on nuo
rimman ammattitaitoisen upseeriston 
saannissa ja pysymisessä, heidän kou
luttamisessaan sekä varusmiesainek
sen laadussa. Vaikuttaa kuitenkin sil
tä, että valmiusjoukot on saatu käs
ketyllä tavalla koottua viime vuoden 
loppuun mennessä. Niiden koulutta
minen tulee kuitenkin viemään aikaa, 
sillä näiden joukkojen osalta on ilmoi
tettu pääosin komppania- ja pataljoo-

natason taktisista harjoituksista, ja 
toiveissa näyttää olevan joskus tule
vaisuudessa päästä toteuttamaan 
myös rykmenttitason harjoituksia. 

Presidentti Boris Jeltsin toi vuonna 
1996 esille ajatuksen Venäjän asevoi
mien siirtymisestä ammattiarmeijaan 
vuoteen 2000 mennessä. Sotilasjoh
toon kuuluvat upseerit ovat tämän 
jälkeen useaan otteeseen tuoneet esil
le tällaisen järjestelmän mahdotto
muuden niin taloudelliselta kuin stra
tegiseltakin kannalta. Tavoitteita ol
laankin muutettu lievemmiksi tältä 
osin. Asevoimien operaatiopäällikön, 
kenraalieversti Balujevskin mukaan 
varusmiespalveluksen tulee vastaisuu
dessa käymään vajaat 10 prosenttia 
ikäluokasta ja sopimussotilaiden mää
rää lisätään. 

Niinpä moottoroidun jalkaväenkin 
henkilöstörakenne tulee muodostu
maan sekä ammattisotilaista että va 
rusmiehistä. Sotilasreformin suunnit 
telusta ja toteuttamisesta vastaavan 
kenraalieversti Manilovin mukaan ta 
voitteena on sekajärjestelmä, jossa va 
rusmiesten ja sopimussotilaiden suh 
de tulisi vuonna 2005 olemaan 1 :2, 
näin etenkin valmiusyhtymissä. 

Sopimussotilaiden värväys riittä
vässä laajuudessa ei kuitenkaan ole 
yksinkertainen tehtävä. Alusta alkaen 
epäonnistunut kokeilu aloitettiin 
vuonna 1992. Jo silloin tiedettiin, et
tei riittävää rahoitusta tai asuntoja ol
lut hankkeen läpiviemiseksi eikä sopi
muksella palveleville kyetty tarjoa
maan mielekkäitä koulutustaan vas
taavia tehtäviä. Tällä hetkellä sopi
muksella palvelee asevoimissa runsas 
200 000 henkilöä (koko asevoimien 
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kirjavahvuus on 1,2 miljoonaa). Pää
osa sopimussotilaista on naisia, sa
massa varuskunnassa palvelevien up
seereiden puolisoita. 

Moottoroitujen jalkaväkijoukkojen 
varusmiesten kaksivuotinen koulutus 
toteutetaan siten, että molempina 
vuosina koulurusohjelma on periaat
teessa sama, mutta toisena vuonna 
koulutus on vaativampaa. Koulutus
vuosi on jaettu talvi- ja kesäkoulutus
kauteen, joista kumpikin kestää viisi 
kuukautta. Viiden kuukauden koulu
tuskausi jakaantuu kahteen osaan, 
1,5 kuukauden erilliskoulutukseen ja 
3,5 kuukauden yhteiskoulutusjak
soon. Kunkin kauden päätteeksi jär
jestetään kuukauden mittainen kou
lutustarkastusjakso. 

Koulutuksen laadun parantamisen 
suurimpana esteenä on komppaniata
son upseereiden puute. Harjoitusten 
johtajina toimivilla reserviupseereilla 
ei ole riittävää ammattitaitoa. Patal
joona- ja rykmenttitason upseereilla 
ei ole pian lainkaan kokemusta suur
ten harjoitusten ja taisteluammunto
jen järjestämisestä. Etenkin juuri tais
teluammuntojen järjestäminen näh
dään erityisen vaikeana ongelmana. 

Taistelukoulurusjärjestelmän uu
distamista varten on perustettu eri 
puolustushaarojen, aselajien ja · eri
koisjoukkojen edustajista komissio, 
jonka tehtävänä on eri sektorien eri
tyispiirteiden huomioon ottaminen 
uudistuksen aikana. Heidän suunni
telmansa mukaan ensimmäisessä vai
heessa vuoteen 2000 mennessä luo
daan kaikkia aseellisia joukkoja kos
keva yhteinen taistelukoulutuksen 
johtamiselin koulutuksen koordinoin-
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tia varten. Tämä elin on perustettu 
ja se toimii maavoimaesikunn 
taistelukoulutuspäähallinnon nimellä 
Toisessa vaiheessa, vuoteen 200~ 
mennessä suoritetaan täydentä t 

toimenpiteet uudistusten loppuun 
saattamiseksi. Puolustusministeri Ser 
gejev on asettanut taistelukouluru 
sen ensisijalle joukkojen toiminnassa. 

KALUSTO JA ASEISTUS 
Taistelun sisällön määrittää ennen 

kaikkea joukon aseistuksen ja kalus 
ton tekninen taso. Neuvostoliito 
moottoroidun jalkaväen kaluston 
huolto ja valmistus toimi suuremmit 
ta vaikeuksitta 1980-luvun loppuuq~ 
Kaluston ylläpitoon kuuluivat perus 
korjaukset ja -huollot määrävälein. 
Muun muassa T-55- panssarivaunuj 
peruskorjattiin uuden veroisiksi vie . 
1980-luvun puolivälissä. Vanhasta 
vaunusta käytettiin vain rungon ja 
tornin panssariosat, muut osat olivat 
uusia ja kunnostettuja. Viimeksi pe
ruskorjattujen vaunujen fyysinen ikä 
on noin 10 vuotta. 

Tuotanto jatkui monin osin vielä 
1990-luvun alkuvuosinakin järjestel
män suuren hitauden takia. Kaluston 
perushuollot katkesivat kuitenkin 
pian varojen puutteeseen ja supistuk· 
siin 1990-luvun alussa. Varaosatuo
tantokin tyrehtyi. Asejärjestelmien 
käyttökelpoisuuteen vaikuttava kriit
tinen aika juoksee siten vuosista 
1989-93. Uusilla järjestelmillä on 10 
- 15 vuoden "takuuaika", jonka ku
luttua niiden toimintakunto ja -var
muus saattavat heiketä merkittävästi. 

Moottoroidun jalkaväen kaluston 

UUDEN SUKUPOLVEN TAISTELUVÄLINEITÄ 

Kehittämistyössä kustannuskysymykset ovat keskeisellä sijalla. Aiemmin 
komentajat saattoivat pyytää uusia välineitä, ja niitä myös sai tarvitsematta 
lainkaan ajatella taloudellisia tekijöitä. Seuraavassa on luetteloitu uusinta 
sukupolvea olevia taisteluvälineitä, jotka eivät ole vielä operatiivisessa käy
tössä (suluissa kehittämis- tai esittelyvuosi): 

T-90 panssarivaunu (1993) 
BMP-3 rynnäkköpanssarivaunu (1990) 

- BTR-90 miehistönkuljetusvaunu (1994) 
BTR-T panssariajoneuvo T-55 alustalla (1997) 

- 9K129 Kornet panssarintorjuntaohjus (1994) 
- 9M123 Krizantema panssarintorjuntaohjus (1996). 

Seuraavassa on vastaavasti luetteloitu uusinta sukupolvea olevia taisteluvä
lineitä, joita on operatiivisessa käytössä pieni määrä: 

- BMD-3 maahanlaskujoukkojen rynnäkköpanssarivaunu (1990) 
- 2S6 ilmatorjuntapanssarivaunu (1986) 
- 2S23 120 mm:n tykki-kranaatinheitin BTR-80 alustalla (1993). 

ja välineistön kehittämisvaatimuksis
ta ja - tarpeista vastaa puolustusmi
nisteriön alainen Autopanssaripäähal
linto. Tuotteen kehittämiskaari on 
noin kymmenen vuotta ennenkuin se 
on joukoilla operatiivisessa käytössä. 
Parhaillaan moottoroidulle jalkaväelle 
kehitetään uutta taisteluajoneuvoa, 
jolla olisi rynnäkköpanssarivaunun 
liikkuvuus, mutta samalla taistelu
panssarivaunun tulivoima ja suoja. 

Esimerkkeinä erään tämän hetki
sen valmiusyhtymän kalustotyypeistä 
ovat T-80, BMP-2, BTR-80, 152 
mm:n telatykki MSTA-S, 122 mm:n 
raketinheitin BM-21 sekä ilmatorjun
tajärjestelmä 2S6. 

Venäläinen sotakalusto on ylct nsa 
kenttäkelpoista, toimintavarmaa Ja 
yksinkertaista käyttää. Tämä koske,, 
kiväärikaliiperisia aseita, tykkejä, ra 
ketinheittimiä, kranaatinheittimiä, 
taistelu- ja rynnäkköpanssarivaunuja. 
Viestimateriaali on laadultaan van
hanaikaista ja vaatii käyttäjältään jat 
kuvaa huoltoa ja säätöjä. Osaava 
käyttäjä saa ne kuitenkin toimimaan. 
Ajoneuvokalusto on laadultaan heik
koa ja tekniikaltaan vanhanaikaista. 
Kantavuus ja lavatilat ovat pienempiä 
kuin länsimaisissa ajoneuvoissa. 

Venäjän aseteollisuudella on tois
taiseksi kyky tarvittaessa tuottaa 
huomattavia määriä nykyaikaista ja 
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tehokasta kalustoa asevoimille. Jos 
rahoitus- ja tilausongelmat jatkuvat 
nykyisenlaisina, teollisuuden taso las
kee jyrkästi vuosituhannen vaihteen 
jälkeen. Vain voimakkaalla panostuk
sella kehitys voidaan sen jälkeen 
kääntää toiseksi 3-5 vuoden aikana. 

MOOTTOROITU JALKAVÄKI 
LÄHIALUEELLA 

Leningradin sotilaspiirin komenta
jien nimilista on Neuvostoliiton sota
historiassa huomattava. Heihin ovat 
kuuluneet muun muassa Shaposhni
kov, Tuhatsevski, Sokolov, Samsonov. 
Marsalkka Tuhatsevski kehitti syvän 
taistelun oppinsa mekanisoituine yh
tymineen ja maahanlaskujoukkoineen 
1930-luvun molemmin puolin ni
menomaan Leningradin sotilaspiiris
sä. Onni onnettomuudessa Suomelle 
oli talvisodan kynnyksellä Venäjän 
vuoden 19 3 7 asevoimien reformin to
teutustapa: kaikki "saksalaismieliset" 
korkea-arvoiset upseerit teloitettiin 
Tuhatsevski esikuntineen muiden 
mukana. 

1990-luvun lopulla asevoimien ko
konaisvahvuuden supistaminen on 
kuulunut luonnollisena osana asevoi
mien reformin ensimmäiseen vaihee
seen. Joukkojen supistamisen kes
keisinä tekijöinä ovat strategisessa ti
lanteessa tapahtunut muutos ja eri
tyisesti taloudelliset tekijät. Presi
dentti Jeltsin ilmoitti Ruotsin vierai
lunsa aikana 4.12.1997 pitämässään 
puheessa, että Venäjä on valmistautu
nut vähentämään yksipuolisesti maa
ja merivoimiaan vähintään 40 % Luo
teis-Venäjällä 1.1.1999 mennessä. 
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Kun supistuksia on ollut joka tapauk
sessa pakko tehdä jo taloudellisistakin 
syistä, niiden suuntaaminen luoteisel
le alueelle on tarkoituksenmukaista 
koska siellä vallitsee suhteellisen va
kaa sotilaallinen tilanne. Sen säilymi• 
nen on nykyisessä sekavassa sisäpo
liittisessa tilanteessa Venäjän etujen 
mukaista. 

Venäjän johdon ilmoitusten ja to
dellisuuden välinen yhteys on vai
keasti hahmotettavissa, koska venä
läisillä viranomaisilla ei ole tapana il
moittaa lähtöarvoja prosenttivähen 
nyksistä puhuessaan. Luoteisen suun
nan supistusilmoitus ei ole kuiten
kaan tuulesta temmattu. Se on näh
tav1ssa sotilaspiirin to1mmnassa. 
Joukkoja on vähennetty Venäjän luo
teisilla alueilla ilmoituksen suuntai
sesti. 

Sotilaspiirin maavoimat on ryhmi
tetty pääasiassa Kuolaan ja Karjalan 
kannakselle. Niiden kokonaisvahvuus 
on tällä hetkellä noin 50 000 sotilas
ta. Lisäksi maahanlaskujoukoissa sekä 
maavoimiin verrattavissa sisäministe
riön alaisissa sisäisissä joukoissa sekä 
raja- ja rautatiejoukoissa palvelee 
huomattava määrä sotilashenkilöstöä, 
joten koko maavoimakomponentin 
kokonaisvahvuus lienee rauhan aika
na noin 80 000. 

Rauhan ajan jatkuvassa taisteluval
miudessa olevien yhtymien rakenta
misperiaatetta ollaan johdonmukai
sesti toteuttamassa myös luoteisilla 
alueilla. Moottoroitua jalkaväkeä Le
ningradin sotilaspiirissä on rauhan ai
kana kaksi prikaatia, toinen Kuolan 
Petsamossa (200. Erillinen mootto
roitu jalkaväkiprikaati), toinen Viipu-

rin eteläpuolella Kamenkassa (138. 
Erillinen moottoroitu jalkaväkipri
kaati ) sekä koulutuskeskus Pietarin 
pohjoispuolella. Ensiksi mainittujen 
yhtymien täydennysaste prikaateina 
on korkea, ja rie omaavat uudenaikai
sen kaluston kyeten aloittamaan tais
telutoiminnan välittömästi. 

Maahanlaskujoukkoja Leningradin 
sotilaspiirissä on jatkuvan valmiuden 
76. Maahanlaskudivisioona Pihkovas
sa. Maavoimien aselajijoukkoja ovat 
rauhan aikana yksi tykistöohjuspri
kaati, kaksi tykistöprikaatia, neljä il
matorjuntaohjusprikaatia, yksi taiste-
1 uhelikopterirykmentti sekä kuljetus
helikopterirykmentti. Sotilaspiirin 
erikoisjoukko, spetsnaz-prikaati sijait
see Baltian vastaisella rajalla Petshe
ryssä. 

Leningradin sotilaspiirin mootto
roidun jalkaväen sodan ajan joukoissa 
ei liene tapahtunut suuria muutoksia 
eikä niitä odoteta lähivuosinakaan. 
Sotilaspiirin yhtymien kokoonpano ja 
kalusto ovat pohjoista tyyppiä. Tämä 
on näkynyt muun muassa siinä, että 
divisiooniin on kuulunut panssariryk
mentin sijasta panssaripataljoona pää
kalustonaan uusin operatiivisessa 
käytössä oleva vaunuversio T-80. 
Panssariajoneuvot ovat pääasiassa te
la-ajoneuvoja (BMP-2, MT-LB), mikä 
mahdollistaa toiminnan talviolosuh
teissa ja teiden ulkopuolella. Pääosa 
tykistöstä on telatykistöä. Yhtymissä 
on myös telakuorma-autoja (GT-T ja 
DT). 

Uudessa tilanteessa kansainvälisten 
kriisinhallintaoperaatioiden merkitys 
on kasvanut myös Venäjälle. Huo
mionarvoista on se, että sotilaspiirin 

alueella on toinen niistä maavoimien 
yhtymistä, joita on johdonmukaisesti 
kehitetty rauhanturvatehtäviin. Tämä 
korostaa sotilaspiirin asemaa· kehityk
sen kärjessä olevana alueena. Kamen
kan 138. Erillisen moottoroidun jal
kaväkiprikaatin yksi pata,ljoona pal
velee jatkuvasti rauhanturvatehtävis
sä. Samalla Kamenkassa koulutetaan 
keskitetysti sotilaspiiristä rauhantur
vatehtäviin lähtevät joukot. 

Samaisessa prikaatissa tehdään ko
keiluja myös kasvatuksen ja koulu
tuksen alalla. Prikaati kuuluu niiden 
yhtymien joukkoon, jossa to1m11 
Neuvostoliiton aikaisten poliittisten 
johtajien (polititsheskij rukovoditel = 
politruk) tilalla psykologeja henkisen 
kestävyyden ylläpitäjänä. 

Leningradin sotilaspiirin alue on 
Venäjälle strategisesti tärkein mutta 
samalla myös vallitsevassa tilanteessa 
sotilaallisesti rauhallisin. Tämän ti 
lanteen Venäjä haluaa luotcisrajallaan 
säilyvänkin etenkin, kun sillä on suu 
ria sotilaallisia ongelmia ctcläisclHi 
alueellaan. Leningradin sotilaspiiri on 
tässä suhteessa oivallinen alue uucl<·n 
kehittämiseen ja kokeiluihin myös 
moottoroidun jalkaväen osalta. 
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Heikki Holma 

•• 

SUOMALAINEN JALKAVAKI 
RAUHANTURVAAMISESTA 

KRIISINHALLINTAAN 
Suomalaiset sotilaat ovat hankkineet vuodesta 1956 lähtien hyvän maineen 
rauhanturvaajina. Seuraavassa luodaan katsaus saatuihin kokemuksiin. Ne 

ovat lujana perustana siirryttäessä uuteen aikaan, jolloin vaaditaan myös ky
kyä käyttää voimaa. 

Kirjoittaja, prikaatinkenraali Heikki Holma on osallistunut rauhanturvaoperaatioi• 
hin myös komentajatehtävissä. Hän on Pääesikunnan kansainvälisen 

osaston päällikkö. 

Perinteinen rauhanturvatoiminta 
on kylmän sodan päättymisen jäl

keen kehittynyt moni-ilmeiseksi 
kriisinhallinnaksi. Sen sijaan, että ase
tuttaisiin kahden osapuolen väliin 
valvomaan hallitusten allekirjoitta
maa aselepoa, joudutaan keskenään 
taistelevien osapuolten sekaan sisällis
sodassa, jossa kaikkia asianosaisia osa
puolia ei edes pystytä tunnistamaan. 
Kun aikaisemmin joukkoja ja sotilas
tarkkailijoita lähetettiin YK:n lipun 
alla eri kriisialueille, tehtävänä oli lä
hes poikkeuksetta rauhanturvaami
nen. Tänään kriisinhallinta ymmärre
tään huomattavasti laajemmin. Usein 
näkee käytettävän yhteisnimitystä 
rauhaa tukevat operaatiot (Peace Sup
port Operations; PSO). Käsitteet ei
vät ole yksiselitteisiä. Esimerkiksi 
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YK tukee rauhaa käyttämällä ennalta 
ehkäisevää diplomatiaa, erilaisia pa
kotteita, rauhaan pakottamista, pe
rinteellistä rauhanturvaamista ja 
konfliktin jälkeistä rauhan rakenta
mista. Pohjois-Atlantin Liitto (The 
North Atlantic Treaty Organisation; 
NATO) jakaa PSO-operaationsa 
konfliktin estämiseen (preventation), 
rauhanturvaamiseen (peace keeping), 
rauhan rakentamiseen (peace-buil
ding), rauhan tekemiseen (peace ma
king), rauhaan pakottamiseen (peace 
enforcement) ja humanitaarisiin ope
raatioihin (humanitarian operations). 

Sotilaallisten toimintojen rinnalle 
on tullut tarve lisätä humanitaarista 
apua kriisin jalkoihin jääneelle siviili
väestölle. Tätä toimintaa suorittavat 
kansainväliset avustusjärjestöt yhä 



useammin hyvinkin kiinteässä yhteis
toiminnassa sotilaiden kanssa. YK:n 
rinnalle operaatioita johtamaan ovat 
tulleet muun muassa Euroopan Tur
vallisuus- ja Yhteistyöjärjestö (ETYJ) 
ja Pohjois- Atlantin Sotilasliitto (NA
TO). Myös Euroopan Yhteisöllä (Eu
ropean Union; EU) on omia tarkkaili
joitaan kriisialueilla. 

Suomalaiset ovat olleet mukana 
rauhan turva toiminnassa vuodesta 
1956. Suomalaiset sotilaat ovat hank
kineet yli 40 vuoden aikana maallem
me hyvän maineen rauhanturvaajina. 
On ollut vaiheita, jolloin olemme ol
leet suurvalta rauhanturvajoukkoja 
luovuttavien maiden joukossa. Poh
joismainen yhteistyö on mahdollista
nut resurssien yhdistämisen erityisesti 
koulutus toiminnassa. 

Tilanne alkoi muuttua 1990-luvun 
alussa. Kylmän sodan päättyminen 
mahdollisti uuden tyyppisten YK
operaatioiden toimeenpanon. Tällai
sia operaatioita olivat muun muassa 
UNTAG Namibiassa, UNPREDEP 
Makedoniassa, UNIKOM Irakin -
Kuwaitin rajalla ja UNPROFOR en
tisen Jugoslavian alueella. Näissä 
operaatioissa joukoille annettiin uu
denlaisten tehtävien lisäksi myös ai
kaisempaa laajemmat valtuudet voi
mankäytön suhteen. Oli tultu tilan
teeseen, jossa perinteinen rauhantur
vatoiminta itsepuolustusoikeuksineen 
oli muuttumassa aktiiviseksi kriisin
hallinnaksi ilman, että aina kysel
täisiin konfliktin osapuolten suostu
musta operaatioiden käynnistämisel
le. Rauhanturvatoiminnassa tapahtu
nut kehitys korosti kriisinhallinta
joukoille asetettavia suoritusvaati-
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muksia, sillä lipunnäytön sijasta tar
vittaisiin yhä useammin kykyä näyt• 
tää voimaa. Rauhanturvaamisen terä
vöityminen valvonnasta ja partioin., 
nista todelliseen kriisin hallintaan 
asetti paineita myös suomalaisten 
rauhanturvaajien koulutukselle ja 
joukkojemme suorituskyvyn kehittä
miselle. Paineita kertyi myös rauhan
turvalain uudistamiselle. 

Tarkastelen tassa kirjoituksessa 
suomalaisten osallistumista YK- ja 
NATO- johtoisiin rauhanturvaope 
raatioihin. Edelleen käsittelen perin
teellisen rauhanturvaamisen kehitty
mistä kriisinhallinnaksi ja tämän seu
rauksena syntyneitä paineita suoma
laisten joukkojen suorituskyvyn pa
rantamiseksi painopisteen ollessa val
miusjoukon kokoonpanon kehittämi
sessä ennen ja jälkeen Kosovo- ope
raation aloittamista. Kirjoitukseni pe
rustuu omiin kokemuksiini ja asian 
harrastukseen sekä Kosovo-operaa
tion osalta pääesikunnan kansainväli
sen osaston (PEkansainv-os) puolus
tusvoimista keräämiin kokemuksiin. 
Tulevaisuuden näkymien osalta esitän 
lähinnä omia ajatuksiani ja niitä 
suunnitelmia ja näkemyksiä, joita PE
kansainv-os:lla on vuoden 1999 aika
na käsitelty. 

SUOMALAISET 
SUEZILLA 1956 -1957 

Suomalaisten osuus Yhdistyneitten 
Kansakuntien (YK) rauhanturvatoi
minnassa alkoi Siinailla 1956. Suo
men hallitus suostui marraskuussa 
1956 YK:n pääsihteeri Dag Ham-

111arskjöldin pyyntöön asettaa suoma
laisia joukkoja YK:n käyttöön Suezin 
~ anavavyöhykkeellä suunnitellussa 
1r K:n rauhanturvaoperaatiossa. 
Egyptiin päätettiin lähettää vahven
nettu jalkaväkikomppania. Joukon 
perustaminen jouduttiin toteutta
maan melkoisella kiireellä ilman, että 
olisi ollut minkäänlaista kokemusta 
vastaavanlaisista operaatioista. Mo
nessa asiassa jouduttiinkin turvautu
maan improvisointiin. Pääosa joukos
ta muodostui reserviläisistä, jotka va
littiin hakemusten perusteella. 
Komppanian varustaminen oli ongel
ma. Suomessa oli käsitys, että YK va
rustaisi joukon toimialueella muun 
muassa ajoneuvoilla, viesti- ja majoi
tusvälineillä. Näin ei kuitenkaan ta
pahtunut. Tästä aiheutui myöhem
min melkoisesti vaikeuksia. 

Suomen komppania ryhmitettiin 
aluksi Port Saidiin, jossa sen tehtävä
nä oli muodostaa puskurivyöhyke 
englantilaisten ja egyptiläisten jouk
kojen välille. Palvelusaika oli kuusi 
(6) kuukautta, joskin monet hakivat 
jatkoaikaa. Tehtävä hoidettiin, vaikka 
sekä organisaatio että varustus olivat 
puutteelliset. Vuoden 1957 lopulla 
Suomen hallitus päätti lopettaa osal
listumisensa YK:n rauhanturvajouk
koihin Lähi-idässä. Komppania kotiu
tettiin vaiherikkaan palvelusvuoden 
jälkeen marraskuussa 1957. YKSK 1-
2:ssa ehti palvella yhteensä 437 rau
hanturvaajaa. Kokemukset tältä var
sin lyhyeltä jaksolta UNEF I:n riveis
sä antoivat hyvän perustan tulevia 
operaatioita varten. 

SUOMALAISET YK:N RAUHAN
TURVAAJINA VUODESTA 1964 

S~omen komppanian palattua Sue
zilta kesti lähes kuusi vuotta, ennen 
kuin suomalaisia joukkoja osallistui 
seuraavan kerran rauhanturvaoperaa
tioihin. Toiminta käynnistyi uudel
leen vuonna 1964 ja siitä asti Suomi 
on taukoamatta ollut mukana ope
raatioissa. Joukkoja on lähetetty Kyp
rokselle, Siinaille, Golanille, Libano
niin, Namibiaan ja entisen Jugosla
vian alueelle. Toiminta jatkuu tä
näänkin täysipainoisesti YK-lipun al
la Libanonissa ja useissa sotilastark
kailijaorganisaatioissa ympäri maail
man. 

Huhtikuussa 1964 Suomi lähetti 
pataljoonan Kyprokselle. Pataljoona 
perustettiin ja koulutettiin Uuden
maan Jääkäripataljoonassa ja Tykistö 
koulussa Santahaminassa. Toiminnas 
ta vastasivat pääesikunnan YK toi 
misto ja koulutusosasto. YK-toimisto 
liitettiin ensin pääesikunnan ulko 
maantoimistoon ja sitten edelleen 
puolustusministeriöön. Pataljoonaa, 
jonka suunnitteluvahvuus oli noin 
700 miestä, vahvennettiin kahdella 
lisäkomppanialla, joten suomalaisen 
kontingentin vahvuudeksi muodostui 
noin 1000 miestä. Joukon tehtävänä 
oli aluksi kreikkalaisten ja turkkilais
ten välisen ns. vihreän linjan valvomi
nen Nikosian pohjois- ja länsiosassa. 
Kyproksen operaatiosta (United Na
tions Force in Cyprus; UNIFICYP) 
muodostui suomalaisille pitkäaikaisin 
operaatio, jossa ollaan oltu mukana. 
Suomalainen pieni kontingentti on 
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UNEF II -operaatioon osallistuneita suomalaisia taisteluammunnassa 
Mitla-solan tuntumassa syksyllä 197 4. Taustalla kolmantena vasemmalta 
tähystää eversti Reino Raitasaari. 

saarella vielä tänäänkin. 
Kriisialueista Lähi-itä on vuosi

kymmenten kuluessa muodostunut 
suomalaisten rauhanturvajoukkojen 
toiminnan painopistealueeksi. Suezin 
kriisin jälkeen alueella tosin ei vuosiin 
nähty suomalaisia joukkoja, mutta 
vuoden 1973 lokakuun sodan seu
rauksena YK pyysi myös Suomea 
osallistumaan uuteen operaatioon, jo
ka sai nimekseen United N ations 
Emergency Force II (UNEF II). Alu
eelle saatiin aikaan aselepo, jonka 
kestävyyttä oli vaikea ennustaa. Tästä 
johtuen YK:n pääsihteeri saatuaan 
luvan Suomen, Ruotsin ja Itävallan 
hallituksilta, antoi käskyn Kyproksel-
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la olevalle joukkojen komentajalle ir
roittaa kyseisten maiden pataljoonista 
noin 200 miestä kustakin ja valmis
tautua lähettämään osastot Egyptiin. 

Kyprokselta 26.10.1973 saapuneet 
suomalaiset ja itävaltalaiset saivat en
si töikseen tehtäväksi aselevosta huo
limatta jatkuneiden taistelujen lopet,. 
tamisen. Kyprokselta lähetettyjen 
etujoukkojen ottaessa rintamavastuu
ta Egyptissä suomalaista valmius
joukkoa oltiin jo kokoamassa Suo
messa. Rahan puutteen vuoksi jou
kolle ennalta suuniteltu varustus oli 
jäänyt puutteelliseksi. Tavoitevahvuus 
oli 840 miestä, mutta YK:n päämaja 
rajoitti kontingentin vahvuuden 600 

rauhanturvaajaan. Pataljoona sai teh
täväkseen muun muassa estää tuli
caukorikkomukset sijoittamalla jouk
kojaan osapuolten väliin, raportoida 
tulitaukorikkomuksista, ja valvoa se
kä johtaa Suezin kaupunkia huolta
vien ajoneuvojen purkamista ja las
taamista ml. suunnittelu koskien näi
den ajoneuvosaattueiden kuljetusjär
jestelyjä. Vaiherikkaan alun jälkeen 
operaatio painottui tilanteen rauhoit
tuessa vartio-, valvonta- ja partiointi
tehtäviin. Israelin ja Egyptin allekir
joitettua rauhansopimuksen UNEF II 
menestyksellisesti toteuttama tehtävä 
Siinailla päättyi 5 1/2 vuotta operaa
tion aloittamisesta. 

Kun UNEF 11:n tehtävä päättyi 
Siinailla heinäkuussa 1979, Golanilla 
toimiva YK:n valvontajoukko (Uni
ted Nations Disengagement Obser
ver Force; UNDOF) sen sijaan jatkoi 
tehtäväänsä valvomalla osapuolten 
väliin luotua loitontamisvyöhykettä. 
Iranin tammikuisen vallankumouk
sen jälkeen oli vain ajan kysymys, 
milloin Iranbatt poistuisi alueelta,. 
YK pyysi alustavasti jo helmikuussa 
Suomea asettamaan joukon iranilais
ten tilalle. Tasavallan presidentti 
paatti osallistumisesta 27.2.1979. 
Aluksi Golanille lähetettiin 15 5 mie
hen vahvuinen osasto (FINCOY), 
jonka muodostivat pataljoonan ope
ratiivinen reservi, yksi joukkue kusta
kin komppaniasta ja esikunta sekä 
huolto-osia. Osasto otti vastaan ope
ratiivisen tehtävän 15.3.1979. 
FINCOY täydennettiin tasavallan 
presidentin päätöksellä 22.8.1979 
pataljoonaksi. UNEF:n kuuluneen 
YKSV siirtyminen Siinailta noin 900 

kilometriä Golanille on oman kerto
muksensa aihe. Muun muassa matt 
riaalia kuljetettiin noin 800 tonnia 
kolmen viikon aikana yhteensä 1 0 
saattueena. Ajokilometrejä kirjattiin 
400 0000. Golanilla YKSV jatkoi 
uudessa tehtävässä aina vuoden 1993 
loppuun saakka. Pataljoonan vahvuus 
supistui Siinain noin 650 miehestä 
390 rauhanturvaajaan. Tehtävät oli
vat ensi sijaisesti valvontatehtäviä 
puskurivyöhykkeen rajojen vartioin
nin muodostaessa siitä pääosan. UN
DOF:n operaatiota pidetään malli
esimerkkinä hyvin toimivasta rauhan
turvaoperaatiosta. Eräs pääsyistä me
nestykseen on se tosiasia, että kriisin 
osapuolet, Syyria ja Israel, ovat aikoi
naan hyväksyneet aseleposopimuk
sen, sen valvontaan osallistuvat jou
kot sekä noudattaneet pääpiirtein al
lekirjoittamiaan sopimuksia. 

YK perusti Libanoniin rauhantur
vajoukon (United Nations lnterim 
Force in Lebanon;UNIFIL) vuonna 
197 8 Yhdysvaltojen aloitteesta valvo 
maan israelilaisten vetäytymistä Et, 
lä-Libanonista, palauttamaan alueelle.· 
kansainvälinen rauha ja turvallisuus 
sekä avustamaan Libanonin hallitusta 
määräämisvallan takaisin saamiseksi. 
Suomalainen rauhanturvapataljoona 
on ollut Libanonissa jo vuodesta 
1982. Sen kokoonpano on vaihdellut 
vuosien kuluessa jonkin verran. Vuo
den 1999 lopulla siihen kuului 476 
rauhanturvaajaa. 

Pataljoonan tehtävänä tällä hetkel
lä muun muassa on valvoa vastuu
aluettaan, estää aseellisten ryhmien 
soluttautuminen UNIFIL:n alueen 
läntiselle sektorille, suojella paikallis-
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ta väestöä ja heidän omaisuuttaan, 
antaa humanitaarista apua ja tark
kailla sekä raportoida hyökkäyksistä 
tai muista aktiviteeteistä, jotka koh
distuvat israelilaisten tai heidän tuke
miensa aseellisten joukkojen tukikoh
tia vastaan. UNIFIL:n mandaatti on 
osoittautunut mahdottomaksi toteut
taa. Tämä operaatio on malliesimerk
ki siitä, miten joukon kokoonpano ja 
varustus eivät ole sopusoinnussa sille 
annetun tehtävän kanssa. Myöskään 
poliittisesti operaatiolla ei ole ollut 
mahdollisuutta suoriutua tehtäväs
tään, mutta sen merkitys alueen rau
hoittamisessa ja esimerkiksi humani
taarisen avun antajana on ollut mer
kittävä. 

YK:n operaation Namibiassa (Uni
ted Nations Transition Group in Na
mibia; UNTAG) voidaan katsoa alka
neen 31.3.1989, kun pääsihteerin eri
tyisedustaja Martti Ahtisaari saapui 
Windhoekin lentokentälle. Operaa
tiota oli vakavasti suunniteltu jo yli 
10 vuotta. Muun muassa YKSV Sii
nailla oli vuonna 1978 valmistautu
nut lähettämään osaston lyhyellä va
rotusajalla Namibiaan, mikäli poliit
tinen ilmapiiri tuolloin olisi mahdol
listanut operaation käynnistämisen. 
Suomi osallistui UNTAG:n menes
tykselliseen operaatioon noin 850 
rauhanturvaajan pataljoonalla. UN
TAG oli ennen kaikkea poliittinen 
operaatio, jonka toteutukseen osallis
tui sotilaiden ohella runsaasti siviilejä. 
Päätehtävänä oli varmistaa, että Na
mibiassa voitaisiin toimeenpanna va
paat ja oikeudenmukaiset vaalit. Li
säksi valvottiin SWAPO:n ja Etelä
Afrikan välisen tulitauon säilymistä ja 
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tarkkailtiin Etelä-Afrikan asevoumen 
poistumista alueelta. Operaatio päät· 
tyi keväällä 1990. 

YK:n rauhanturvaoperaatio Uni
ted N ations Protection Force (UNP· 
ROFOR) perustettiin ilman kaikkien 
osapuolten suostumusta YK:n turval
lisuusneuvoston päätöslauselman. 
helmikuussa 1992. Päätöslauselman 
mukaan joukolla oli perinteellises 
oikeus käyttää aseitaan vain itse
puolustukseen, mutta tilanteen kiris
tyttyä joukko sai lokakuussa 1993 
oikeuden itsepuolustustarkoitukses 
ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimen
piteisiin ml. myös voimankäyttö, 
Operaatio muuttui YK:n peruskirjan 
VII:n luvun mukaiseksi toiminnaksi, 
UNPROFOR:n mandaatti koski en
sin toimintaa Kroatiassa, mutta sitä 
laajennettiin pian myös Bosnian alu
eelle. Suomi osallistui tähän operaati
oon noin 300 rauhanturvaajan vah
vuisella rakentajapataljoonalla, mutta 
veti joukon rauhanturvalain rajoitus
ten vuoksi pois ennen Bosniassa alka
nutta uutta tehtävää kesällä 1993. 
Rauhanturvalakiin ei kuitenkaan ve
dottu Suomen vastauksessa YK: n 
osallistumispyyntöön. Annettu leh
distötiedote 7.6.1993 kuuluu seuraa
vasti: "Turvallisuusneuvoston hyväk
symän toimeksiannon vaatimusten 
valossa Suomella ei toistaiseksi ole 
mahdollisuutta asettaa UNPRO
FOR:n uusiin tehtäviin Bosniassa nii
den edellyttämiä, taistelutehtäviin 
koulutettuja ja varustettuja joukko
ja". 

YK:n rauhanturvaoperaatio Make
doniassa oli ensimmäinen ennalta eh
käisevä sotilaallinen toimenpide, jon-

Pohjoismaisiin rauhanturvajoukkoihin kuuluvia ruotsalaisia panssari
miehiä harjoituksissa. . 

ka tavoitteena oli pysäyttää alueen 
turvallisuutta vaarantava kehitys. 
Turvallisuusneuvosto päätti operaa
tiosta Makedonian presidentin pyyn
nöstä joulukuussa 1992. Kanadalai
nen yksikkö aloitti toiminnan tammi
kuussa 1993, helmikuussa Pohjois
maista muodostettu pataljoona otti 
vastuun alueesta ja heinäkuussa 
vahvuutta lisättiin amerikkalaisella 
pataljoonalla. Tämä oli selvä viesti 
kaikille osapuolille siitä, että YK:ssa 
oltiin valmiit myös vaativimpiin toi
menpiteisiin aseellisten selkkausten 
estämiseksi. Joukot olivat aluksi osa 
UNPROFOR- operaatiota. Operaatio 
sai vuonna 1995 nimekseen United 
Nations Preventive Deployment 
Force (UNPREDEP), kun entisen Ju
goslavian alueella olevat YK- joukot 
organisoitiin uudelleen. UNPREDEP 

onnistui tehtävissään hyvin, mutta sai 
äkkilopun. Kiina ei hyväksynyt tur
vallisuusneuvostossa vuonna 1998 
operaation mandaatin jatkamista ja 
käytti veto-oikeuttaan oman päätök 
sensä läpiviemiseksi. 

NORDIC STANO-BY FORCE OSA
NA POHJOISMAISTA 
YHTEISTYÖTÄ 

Tarkasteltaessa suomalaisten osal
listumista YK:n rauhanturvaoperaa
tioihin ei voida sivuuttaa pohjoismai
sen yhteistyön merkitystä koulutuk
sessa ja joukkojen toiminnan kehittä
misessä. Vuonna 1952 YK:n yleisko
kous ehdotti, että rauhanturvatoi
mintaa varten luotaisin kansalliselta 
pohjalta joukkoja, jotka olisivat käy
tettävissä kansainvälisten kriisin uha-
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tessa. Pohjoismaat eivät vielä tuolloin 
reagoineet ehdotukseen. Ennen kuin 
saatiin mitään konkreettista aikaan, 
syttyi Suezin kriisi. 

Dag Hammarskjöld otti uudelleen 
stand-by joukkojen perustamisajatuk
sen esiin vuonna 1959 ja kehotti val
t101ta, jotka olivat osallistuneet 
UNEF l:n operaatioon Suezin kriisin 
aikana, olemaan tulevaisuudessakin 
käytettävissä kansainvälisten kriisin 
rauhoittamiseksi. Pohjoismaiden vä-
1 illä käytiin keskusteluja yhteistyöstä 
rauhanturvaamisen alueella 1960- lu
vun alussa. Näiden seurauksena syn
tyi vuonna 1964 konsepti, joka sai ni
mekseen "Nordic Stand-by Forces in 
United Nations Service (NORD
BERFN)". Nämä joukot muodostet
taisiin Tanskan, Norjan, Ruotsin ja 
Suomen itsenäisesti ja kansallisesti 
varustamista kokoonpanoista, jotka 
olisivat lyhyellä varotusajalla perus
tettavissa ja alistettavissa YK:n käyt
töön. 

Suomessa suunnittelutyötä tehtiin 
pääesikunnassa. Syksyllä 1963 tavoit
teena oli perustaa pohjoismaisen mal
lin mukaisesti noin 700 miehen vah
vuinen jalkaväkipataljoona, jolla olisi 
kyky toimia ulkomailla. Joukko tulisi 
olemaan puolustusvoimiin kuuluma
ton ja se toimisi puolustusministeriön 
johdossa. Näiden suunnitelmien poh
jalta synty1vat rauhanturvajoukon 
toiminnan johtosuhteet ja perustami
sen periaatteet, jotka ovat olleet voi
massa aina näihin päiviin saakka. Ta
voi te oli saada pataljoona valmiiksi 
31.12.1964 mennessä, mutta Kyp
roksen tapahtumat muuttivat tilan
teen. 
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Kyproksen operaatioon osallistu• 
minen vei resurssit yhteispohjoism 
sen hankkeen toteuttamiselta, mutta 
suunnittelutyö jatkui. Suezin ja Ko 
gon kokemukset sekä myöhemm · 
Kyprokselta ja Siinailta saadut opit 
muokkasivat yhteispohjoismaise 
joukon kokoonpanoja. Vuonna 1978 
suunniteltu Suomen kontingent 
muodostuisi YK-pataljoonasta, soti
laspoliisiyksiköstä, movement cont
rol- yksiköstä, esikuntaupseereista ja 
sotilastarkkailijoista. Kontingentin 
vahvuus ei saisi ylittää 2000 rauhan
turvaajaa. Pataljoona varustettaisiin 
keveillä jalkaväen aseilla ja maasto
kelpoisilla ajoneuvoilla. Viestivälineet 
mahdollistaisivat operatuv1sen toi
minnan 100 kilometrin säteellä. Ki
väärikomppaniat varustettaisiin siten, 
että ne pystyisivät itsenäiseen toimin
taan. 

Pohjoismainen yhteistyö joutui 
käytännössä kokeeseen pienimuotoi~ 
sempana Makedoniassa. IFOR- ope
raatioon Bosniassa perustettiin poh
joismaalainen prikaati osana amerik
kalaista divisioonaa. Suomalaiset osal
listuivat tähän yhtymään noin 450 
miehen vahvuisella rakentajaosastol
la, joka myöhemmin muutettiin jää
käripataljoonaksi operaation muut
tuessa SFOR:ksi. 

SUOMALAINEN JÄRJESTELMÄ 
ON KOKEMUKSIEN TULOS 

Suomalainen YK:n rauhanturva
joukko, niinkuin rauhanturvajoukot 
yleensäkin, on perinteellisesti muuta
maa poikkeusta lukuun ottamatta ol
lut jalkaväkijoukko. Joukko on ni-

Rauhanturvajoukkoja alettiin kovien kokemuksien myötä varustaa 
panssariajoneuvoilla sekä raskailla jalkaväen aseilla. Kuvassa hollanti• 
laisten kuljetuspanssarivaunu Etelä-Libanonissa syksyllä 1979. Kuva: 
Harri Heinilä. 

metty usein operaation luonteen mu
kaisesti joko valvontajoukoksi tai vain 
Suomen pataljoonaksi. Kotimaassa 
joukosta on käytetty yleensä nimitys
tä valmiusjoukko. Osaa joukoista on 
liikkuvuutta korostaen joskus virheel
lisesti nimitetty mekanisoiduiksi pa
taljooniksi. Jääkäripataljoona on 
osoittautunut myös huonoksi nimek
si, sillä kansainvälisissä kanssakäymi
sessä sen kokoonpano, varustus ja jo
pa käyttötarkoituskin on ymmärretty 
väärin. 

Joukon kokoonpanot ovat nouda
telleet samoja linjoja vahvuuksien 

vaihdellessa 350 - 1000 henkeen . 
Niinpä joukko on muodostunut csi 
kunnasta, esikuntakomppaniasta, 2-3 
kiväärikomppaniasta ja huoltokomp
paniasta. Usein esikunta- ja huolto
komppaniat on yhdistetty. Esikunnat 
ovat normaaleja pataljoonan esikuntia 
suurempia. Niiden vahvuudet ovat 
olleet 40 - 50 henkeä. Kiväärikomp
paniat ovat vastanneet yleensä opera
t11v1sten tehtävien suorittamisesta. 
Tehtävät on hoidettu miehittämällä 
vartio- ja valvontapaikkoja sekä par
tioinnilla. Kiväärikomppanioiden 
vahvuudet ovat olleet yleensä pieniä. 
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Poikkeuksen muodosti YKSK, jonka 
vahvuus Suezille vuonna 1956 läh
dettäessä oli 258 miestä. Oman kysy
myksensä on muodostanut reservi. 
Vaikka reservien tarve rauhanturva
operaatioissakin on suuri, niiden 
muodostaminen on usein ollut pakko 
suunnitella henkilöstön puutteen 
vuoksi oto- tehtävien varaan. Libano
nissa kenraali Gustav Hägglund loi 
UNIFIL:n komentajakaudellaan py
syvän monikansallisen reservin, joka 
sai ansaittua huomiota osakseen. 

l luoltokomppaniat ovat olleet 130 
180 vahvuisia. Näiden vahvuutta on 

lisännyt yleensä pyrkimys itsenäiseen 
suorituskykyyn vaikkakin osana mo
nikansallista joukkoa. Usein myös 
ajoneuvojen runsas määrä on lisännyt 
tarvetta kuljetusalan eri tehtäviin. 
Mainittakoon, että Siinailla vuonna 
1975 toimivan suomalaispataljoonan 
(655 miestä) · ajoneuvovahvuus oli 
111, kun Kosovossa olevalla patal
joonalla (772 rauhanturvaajaa) erilai
sia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja on 
noin 280 kappaletta. Joukot ovat toi
mineet periaatteella, jossa ne itse ra
kentavat omat esikunta- ja majoitus
tilansa. Rakentajien tarve on ainakin 
operaat101ta käynnistettäessä ollut 
suuri. Suomalaiset ovat tunnetusti 
hyviä rakentajia. UNPROFOR- ope
raatiossa suomalainen rakentajapatal
joona vastasi melkoisesta rakennus
urakasta. IFOR-operaatiossa niin 
ikään suomalaiset rakensivat pohjois
maalaisen prikaatin tarvitsemat esi
kunta- ja majoitustilat. Myös liikkeen 
edistäminen on kuulunut suomalais
ten rauhanturvaajien tehtäviin. Lää
kintähuolto on aina toiminut suoma-
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laisessa joukossa esimerkillisesti. Pa 
taljoonaan kuuluneet kaksi omaa lää 
käriä ja usein myös hammaslääkät1 
sekä ammattitaitoinen lääkintähenkJ 
löstö ovat tarjonneet apuaan myö1 
muiden kontingenttien rauhantur 
vaajille ja ennen kaikkea paikalliselh 
väestölle. 

Joukon tulivoimaa ovat edustane 
raskaat ja kevyet kranaatinheittimet, 
singot sekä myöhemmin ilmatorjun 
takonekiväärit, kranaattikonekivääd 
sekä panssarintorjuntaohjuks . 
Useimmissa operaatioissa heittimet ja 
singot ovat siirtyneet oto- aseistuk• 
seksi. Pimeätoimintavälineet ja tähys 
tysvälineet ovat tärkeä osa joukon va 
rustusta. Perinteellisissä rauhanturva
operaatioissa YK määritti joukon 
maksimivahvuudet ja käytössä salli
tut välineet, jotka sopimusosapuo 
usein sanelivat. Viestiliikenteen tuli 
olla salaamatonta, mutta viestiväli .. 
neiden määrää ei onneksi ole rajoitet• 
tu. Suomalaisten johtamisjärjestelm' 
ovat yleensä kestäneet hyvin vertai
lun muiden kontingenttien järjestel• 
mien kanssa. 

Henkilöstön rekrytointi, koulutus 
ja rotaatiojärjestelmä on ollut toimi
va. Kesti pitkään, ennenkuin vastaa
via löytyi pohjoismaiden ulkopuolel
ta. Vaikka kysymyksessä on lähes aina 
ollut jalkaväkijoukko, henkilöstön va
linnoissa ei juurikaan ole kiinnitetty 
huomiota aselajiin. Perusvaatimukse
na on ollut hyvin suoritettu varus
miespalvelus ja rikkeetön kansalais
kunto. Hakijan siviiliammatti on so
tilaskoulutuksen ohessa ollut merkit
tävä valintakriteeri. Tämä menettely 
on tehnyt joukoista varsin itsenäisiä 

Ja keventänyt muun muassa paineita 
huoltokomppanioiden velvoitteisiin. 
Henkilöstön rotatointi on perustunut 
järjestelmään, jossa noin kolmannes 
joukon vahvuudesta on vaihdettu 
kolmasti vuodessa. YK-KoulK on ro
taation yhteydessä järjestetyssä valin
ta- ja koulutustilaisuudessa antanut 
lähtijöille rauhanturvaajan perus- . ja 
toimialuekoulutuksen. Varsinaisen 
tehtävän edellyttämät taidot on opit
tu operaatioalueella tapahtuneessa 
jatkuvassa nousujohteisessa koulu
tuksessa. 

Suomalainen järjestelmä on synty
nyt kokemuksien kautta. Perinteises
säkin rauhanturvatoiminnassa jokai
nen operaatio on ollut erilainen ja 
vaatinut joukon kokoonpanon ja va
rustuksen räätälöintiä. Vuosikausia 
jatkuneesta suunnittelutyöstä huoli
matta lähes jokaiseen operaatioon 
lähdettäessä ongelmana on ollut 
puutteellinen varustus, jota on lähtö
kynnyksellä pyritty hankkimaan li
sää. Osa varustusta onkin sellaista, jo
ta ei ole ollut tarkoituksenmukaista 
varastoida odottamaan seuraavaa 
mahdollista operaatiota. Kysymys on 
lähes poikkeuksetta ollut rahasta. 
Joukko on aina muodostettu ad hoc
periaatteella. Sen henkilöstöön kuulu
villa reserviläisillä ei ole etukäteen ol
lut rauhanturvakoulutusta, ellei ky
seessä ole toistamiseen rekrytoitu 
henkilö. Järjestelmä on toiminut hy
vin ja tuottanut muun muassa puo
lustusvoimien sodan ajan joukkoihin 
ammattitaitoisia reserviläisiä, joiden 
hankkimaa kokemusta kriisialueilta ei 
kotimaassa olisi pystytty koulutta
maan. 

Suurimmillaan suomalaisia on sa-, 
maan aikaan eri operaatioissa ollut yli 
1900 rauhanturvaajaa. Tätä kirjoitet
taessa noin 1800 suomalaista rauhan
turvaajaa on kriisinhallintatehtävissä 
12 eri operaatiossa. Yhteensä yli 
38000 miestä ja naista on osallistunut 
rauhan puolesta toteutettuihin ope
raatioihin. Rauhanturvaaminen ja 
kriisinhallinta vaatii myös taloudelli
sia resursseja. Ensimmäistä kertaa 
vuonna 2000 kokonaiskustannukset 
tulevat olemaan yli 500 miljoonaa 
markkaa, joista ulkoministeriön hal
lintoala maksaa yli 350 miljoonaa 
markkaa. 

SUOMALAISET BOSNIASSA 
Pariisissa 14.12.1995 allekirjoite

tulla Daytonin rauhansopimuksella 
päättyi yli neljä vuotta jatkunut sisäl
lissota entisen Jugoslavian aluc:-dla. 
Siirtyminen rauhan edellyttämiin 
oloihin vaati kansainväliseltä yhtcisöl 
tä voimakasta läsnäoloa alm dia 
YK:n turvallisuusneuvosto oikeutti 
päätöslauselmallaan 15.12.1995 jä 
senvaltiot tai NATO:n ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
rauhansopimuksen sotilaallisten mää
räysten toimeenpanemiseksi. YK pai
notti, että IFOR voi käyttää yhtäläi
sesti voimaa osapuolia vastaan, mikäli 
se on välttämätöntä rauhansopimuk
sen sotilaallisten määräysten toimeen
panemiseksi ja IFOR:n suojaamiseksi. 
Joukkojen vahvuudeksi tuli noin 
60 000 miestä ja naista. Päätettäessä 
Suomen osallistumisesta IFOR -ope
raatioon sovellettiin uunituoretta rau
hanturvalakia ensimmäistä kertaa. 
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Suomesta päätettiin lähettää rakenta
jaosasto, jonka päätehtävänä tulisi 
olemaan pohjoismaisen prikaatin tar
vitsemien esikuntien ja asemien työs
kentely- ja majoitustilojen rakentami
nen ja ylläpito. Suomen kontingentin 
vahvuus oli 450 rauhanturvaajaa. 

IFOR- operaation vuoden mittai
nen mandaatti päättyi 20.12.1996. 
Sitä ennen YK:n turvallisuusneuvosto 
oli hyväksynyt mandaatin peruskirjan 
V I 1 :n luvun alaisuudessa perustetta
valle uudelle operaatiolle, joka sai ni
mekseen Stabilisation Force (SFOR) 
ja jonka vahvuudeksi päätettiin noin 
35 000. Suomi jatkoi tässä operaa
tiossa jääkäripataljoonalla, jonka vah
vuus aluksi esikuntaosaston kanssa oli 
350 rauhanturvaajaa. Myöhemmin 
vahvuutta lisättiin. Vuoden 1999 lo
pulla Suomen kontingentin rungon 
muodosti pataljoona, jonka vahvuus 
marraskuussa 1999 oli 399 rauhan
turvaajaa. Pataljoonan kokoonpanon 
muodostavat komentaja, esikunta 
( 40), tiedustelu joukkue (21), esikun
ta- ja huoltokomppania (149) sekä 
kaksi jääkärikomppaniaa (a 94). Pri
kaatin esikunnassa työskentelee lisäk
si 50 suomalaista. Suomalaisilla on 
myös yksi upseeri sekä divisioonan et
tä SFOR joukon esikunnassa. Kansal
lisessa huoltoelimessä työskentelee 14 
henkeä. Pataljoonan tehtävänä on 
muun muassa joukon suojaaminen 
(force protection), alueen valvonta 
(850 km2

) , loitontamisvyöhykkeen 
tarkkailu, prikaatin esikunnan var
tiointi, tiestön ja siltojen kunnossapi
to, miinanraivaus ja raivaamisen val
vonta, suojarakentaminen ja toiminta 
prikaatin reservinä. SFOR:n man-
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daatti päättyy keväällä 2000. Pohjois
maalais- puolalainen prikaati päätti 
toimintansa 5. l .2000, jonka jälkeen 
suomalaisia rauhanturvaajia jää alu
eelle enää noin 120. He ovat osa mo
nikansallista taisteluosastoa. 

SUOMALAISET KOSOVOSSA 
Kosovolla kriisialueena on varsin 

pitkät historialliset perinteet. Viimei
simmän kriisin lähtökohtana voidaan 
pitää Jugoslavian presidentti Milose
vicin johtaman serbihallituksen pää
töstä lakkauttaa 1989 maakunnan 
autonomia. YK, NATO, ETY] ja EU 
kukin vuorollaan yrittivät vakauttaa 
tilannetta, mutta turhaan. Ranskan, 
Saksan, Italian, Venäjän Iso-Britan
nian ja USA:n muodostama yhteis
työryhmä järjesti kokouksen Ram
bouilletissa maaliskuussa 1999, mut
ta Belgradin hallinto ei hyväksynyt 
syntynyttä rauhansopimusta. NATO 
aloitti ilmapommitukset 24.3.1999, 
jotka kestivät 78 päivää. Osa YK:n 
turvallisuusneuvoston jäsenistä tuo
mitsi NATO:n toimet pääsihteerin 
asettuessa varauksin tukemaan niitä. 
Kesäkuun alussa NATO:n pommi
tusoperaatio oli saavuttanut poliitti
sen tavoitteensa: presidentti Milose
vic taipui rauhanomaiseen ratkaisuun 
ja suostui vetämään joukkonsa Koso
vosta. 

Suomi oli jo alkuvuodesta 1999 va
rautumassa mahdollista Kosovo- ope
raatiota varten. Aluksi suunniteltiin 
suomalais- ruotsalaisen pataljoonan 
lähettämistä kriisialueelle, mutta pian 
päädyttiin kansalliseen valmiuspatal
joonaan. Suomen pataljoona saapui 

Maailma on raaka, jos niikseen tulee. Rauhanturvaaja saattaa kohdata 
järkyttäviäkin tilanteita. Tällaisten tilanteiden laukaisemista rauhan
omaisesti on harjoiteltava, ettei ase laukeaisi. 

toimialueelle ensimmäisenä ei- am
mattiarmeijan joukkona. Tällä het
kellä Suomen pataljoonan vahvuus 
Kosovossa on 772 rauhanturvaajaa. 
Kontingentin kokonaisvahvuus on 
796 miestä ja naista. Pataljoonan ko
koonpanoon kuuluvat komentaja, esi
kunta (49) komppaniat A-C (a 132), 
komppania D (169), huoltokomppa
nia (145) ja elektronisen sodankäyn
nin ryhmä (10). Pataljoonan varustus 
on erittäin monipuolinen. Erityispiir
teenä on runsas ajoneuvokalusto ja 
paljon erityisvarustusta. 

Pataljoonan tehtävänä on muun 
muassa turvata avainkohteet ja kult
tuuripaikat vastuualueella, turvata 

serbiväestön olot, valmistautua tuk< 
maan YK:n poliisia, varmistaa, t•ttii 
Kosovon vapautusarmeija noudattaa 
sopimuksia, varmistaa UCK:n sulaut 
taminen Kosovon yhteiskuntaan. Hu 
manitaarisella alueella tehtävänä on 
järjestää hätätapauksissa humanitaa
rista apua, avustaa kansainvälisiä 
kansalaisjärjestöjä ja tukea YK:n ope
raatiota. Tehtävää suoritettaessa jou
kon oma turvallisuus on aina etusijal
la. 

KRIISINHALLINTAJOUKON 
KEHITTÄMINEN 

Puolustusvoimain komentaja, ken-
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raali Hägglund linjasi tavoitteet 
kriisinhallintakoulutuksen aloittami
seksi lausunnossaan eduskunnan ul
koasiainvaliokunnassa 14.6.1995. 
Hän totesi muun muassa, että osallis
tuminen aikaisempaa vaativampiin 
kriisinhallintatehtäviin edellytti ope
raatioihin lähtevien joukkojen organi
saation, koulutuksen, palvelussuhteen 
ehtojen sekä perusvalmiuden tarkista
mista. Kansainväliseen kriisinhallin
taan tarkoitetut joukot olisivat osa 
sodan ajan joukkojen tuottamista. Ta
voitteeksi asetettiin ensin pataljoonan 
tuottaminen kahdessa vuodessa . Täs
sä yhteydessä linjattiin myös joukon 
varustaminen siten, että joukon ma
teriaali saadaan pääosin jo olemassa 
olevasta jääkäriprikaatien sotavarus
tuksesta. Puuttuva erikoismateriaali 
kohdennettaisiin muilta joukoilta. 
Riittävän valmiuden aikaansaamiseksi 
laskettiin tarvittavan lisärahoitusta 
noin 200 - 300 miljoonaa markkaa. 

Syksyllä 1995 käynnistyi meidän 
oloissamme varsin vilkas poliittinen 
keskustelu valmiusjoukon tarpeesta. 
Keskustelua siivittivät myös paineet 
rauhanturvalain uudistamisesta sekä 
YK:n 50- vuotisjuhlien ajoittuminen 
tuohon ajankohtaan. Pääosa mielipi
teistä kannatti valmiusjoukon perus
tamista, sillä kriisinhallintavalmiuk
sien kehittämisen nähtiin kuuluvan 
oleellisena osana Suomen turval
lisuuspolitiikkaan. Yhtä selkeästi tuo
tiin kuitenkin esiin, ettei pataljoonan 
perustaminen kuitenkaan A saisi vaa
rantaa puolustusvoimien muuta ke
hittämistä. 

Valmiuspataljoonan tuottaminen 
käynnistyi puolustusvoimissa verk-
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kaisesti. Pääesikunnan operatuvmen 
johto antoi tehtävän maavoimaesi
kunnalle, joka puolestaan 11.3.1997 
käski joukolle kokeilukokoonpanon. 
Edelleen käskyssä todettiin, että maa
voimaesikunta tulee käskemään erik
seen lisämateriaalin jaosta ja kohden
tamisesta. Läntinen maanpuolustus
alue (LMpa) sai tehtäväkseen määrit
tää ja siirtää Porin Prikaatille (PorPr) 
koulutuksen edellyttämää mate
riaalia. 

Valtioneuvosto toi selkeästi esiin 
oman kantansa kriisinhallinnasta se
lonteossa eduskunnalle 17.3.1997, 
jossa todetaan muun muassa seuraa
vaa: "Kansainvälinen sotilaallinen toi
minta on kasvava osa Suomen turval
lisuuspolitiikkaa. Osallistuminen vaa
tiviin kansainvälisiin kriisinhallinta
operaatioihin vahvistaa sotilaallista 
yhteistoimintakykyä ja tukee siten 
Suomen oman puolustusvalmiuden 
kehittämistä". 

KRIISINHALLINTA OSAKSI 
VARUSMIESPALVELUSTA 

Kenraaliluutnantti Jussi Hautamä
ki toteaa kirjoituksessaan, joka on jul
kaistu sarjassa Puolustusministeriön 
julkaisuja 1/1997, että "valmiusjouk
kojärjestelmän kehittämisen päämää
rana on tehostaa puolustusjärjestel
mämme toimivuutta eri asteisissa 
kriiseissä tulevaisuuden vaatimusten 
mukaisesti". Hautamäki määrittää 
puolustusvoimien kannalta yleista
voitteet seuraavasti: 

- tehostaa valmiutta reagoida soti
laallista voiman käyttöä tai näyttöä 
edellyttäviin, nopeasti kehittyviin 

uhkiin kotimaan puolustuksessa, 
- kehittää valmiutta osallistua vaa

tiviin kriisinhallintaoperaatioihin ul
komailla, sekä 

- luoda yhteinen ja mahdollisim
man taloudellinen järjestelmä koti
maisten ja kansainvälisten valmius
velvoitteiden hoitamiseksi. 

Kehittämisen lähtökohtana oli, et
tä vain osalle Porin Jääkäriprikaatia 
luodaan kyky osallistua kansainväli
siin kriisinhallintatehtäviin. Rungon 
muodostaisivat panssaritiedustelu
komppania, kaksi jääkäripataljoonaa 
ja osia prikaatin huoltokomppaniasta. 
Lisäksi prikaatin esikunnasta sekä esi
kunta- ja viestiyksiköistä koulutet
taisiin ja varustettaisiin osat, jotka 
olisivat tarpeen luotaessa yhtymän 
lead nation- kykyä. Suunnitelmiin ei 
sisältynyt esimerkiksi ilmatorjunta
patteriston tai tykistörykmentin 
käyttämistä operaatioissa Suomen ra
jojen ulkopuolella. 

Ensimmäisen valmiuspataljoonan 
tuottaminen suunniteltiin toteutetta
van kolmessa vaiheessa. Ensin luotiin 
perusteet koulutuksen aloittamiselle. 
Pääosa koulutuksesta tapahtuisi 
PorPr:ssa, mutta lisäksi Tykistöpri
kaati (TykPr), Panssariprikaati (PsPr) 
ja Viestirykmentti (ViestiR) koulut
taisivat erikseen sovitut osat. Toiseksi 
päätettiin tuottaa ensimmäinen pa
taljoona vuoden 1998 loppuun men
nessä. Kolmannessa vaiheessa tuote
taan prikaatin lead nation kyvyn 
edellyttämät osat prikaatista. Tämä 
vaihe piti olla loppuunsuoritettu vuo
teen 2000 mennessä. 

Pataljoonan tuottaminen vuoden 
1998 loppuun mennessä toteutui 

vain henkilöstön osaltp., mutta ei se
kään alkuperäisen suunnitelman poh 
jalta. Tavoite oli, että kaikki pataljoo 
naan sijoitetut reserviläiset olisivat 
saaneet varusmiesaikanaan koulutuk
sen kriisinhallintatehtäviin. Koulutus 
käynnistettiin 11/96 saapumiserästä 
alkaen, mutta toisaalta rekrytointita
pa ja käytettävissä olleet "porkkanat" 
sekä toisaalta pidennetty palvelusaika 
eivät tuottaneet riittävästi riittävän 
hyvää ainesta koulutettavaksi. Jouk
koa täydennettiin YK-reservistä. 
Marraskuussa 1998 järjestettiin ker
tausharjoitus, jonka jälkeen joukko 
todettiin valmiiksi. Käytännössä ti
lanne oli toinen. Vaikka joukko oli or
ganisoitu käytössä olleen kokeiluko
koonpanon pohjalta, siltä puuttuivat 
hyväksytyt yksiköiden henkilö- ja 
materiaaliyksikkötyypit. Myöskään 
kansainvälisessä kriisinhallintaoperaa
tiossa tarvittavaa erikoismateriaalia ei 
joukon perustajalle, PorPr:llc, ollut 
kohdennettu edes koulutuksen edel 
lyttämää määrää. 

KFOR-JOUKON VALMISTELUT 
Suomessa ryhdyttiin valmistautu

maan Kosovo-operaatioon tilanteessa, 
jossa kriisin kehitystä oli lähes mah
dotonta ennustaa ja tulevan kriisin
hallintaoperaation aloittaminen oli 
vielä arvailujen varassa, Suomen halli
tuksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen 
valiokunta teki 12.2.1999 päätöksen, 
jonka perusteella puolustusministeriö 
sai oikeudet osallistua Kosovon rau
hanturvaoperaation suunnitteluun. 
Päätös itse operaatioon osallistumi
sesta tultaisiin tekemään myöhem-
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min. Suunnittelun lähtökohtana oli 
tuolloin noin 700 miehen vahvuinen 
suomalais-ruotsalainen pataljoona, 
jossa suomalaisten osuus olisi noin 
150 - 250 rauhanturvaajaa. Tässä yh
teydessä lähtökohdaksi asetettiin val
miuspataljoonan hyödyntäminen. 
NATO:n johtaman KFOR- operaa
tion "Force Generation" - kokouksessa 
Suomi tarjosi operaatioon jääkäri
komppaniaa, tiedustelujoukkuetta se
kä esikunta- ja huoltohenkilöstöä. Sa
massa yhteydessä Suomi ilmoitti val
mistelevansa ensisijaisesti joukkojensa 
lähettämistä osana suomalais-ruotsa
laista pataljoonaa. Myös Ruotsi vah
visti samassa tilaisuudessa valmiuten
sa yhteisen pataljoonan perustamisek
si. 

Yhteistyö ruotsalaisten kanssa 
käynnistyi 15.3.1999 sujuen alkuvai
keuksien jälkeen kohtalaisen hyvin. 
Tosin ruotsalaiset omaksuivat heti 
alusta alkaen selkeän johtoaseman 
joukkoa muodostettaessa, vaikkakin 
lähtökohta oli ollut tasavertainen 
osallistuminen. Lisäksi Ruotsin puo
lustusvoimien komentaja julkisuudes
sa ilmoitti halukkuutensa lähettää 
operaatioon oman pataljoonan. Suun
nittelun edetessä tuli konkreettisesti 
esiin monikansallisen pataljoonan 
muodostamisen vaikeudet, joista mai
nittakoon materiaalin yhteensopimat
tomuus, palvelussuhteiden ehtojen 
erilaisuus ja kielikysymys. Positiivise
na puolena mainittakoon kantahenki
lökunnalle Ruotsissa järjestetyt kou
lutustilaisuudet, joiden ansiosta pääl
lystön valmiudet parantuivat tuntu
vasti. Yhteistyö ruotsalaisten kanssa 
päättyi käytännössä toukokuun alus-
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sa hyvässä yhteisymmärryksessä. Mo
lemmille osapuolille oli käynyt sel
väksi, ettei monikansallinen pataljoo
na ole suositeltava vaihtoehto aina
kaan silloin, kun ollaan aloittamassa 
uutta operaatiota. 

KANSALLINEN PATALJOONA 
Ruotsalais-suomalaisen yhteistyön 

päätyttyä keskityttiin tutkimaan 
vaihtoehtoja kansallisen pataljoonan 
lähettämiseksi Kosovoon. Valittavana 
oli joko 500 tai 800 miehen vahvui
nen joukko. PorPr:n edustajat esitte
livät 31.5.1999 järjestetyssä tilaisuu
dessa kokoonpanon, joka hyväksyt
tiin lähtökohdaksi. Kokoonpano oli 
lähes yhtenevä vuonna 1997 laaditun 
kokeilukokoonpanon kanssa. Merkit
tävimmät muutokset olivat vähäi
sempi tulivoima ja selkeästi vahvem
mat huolto-osat. Kokoonpanoon ja 
varustukseen vaikuttivat myös ope
raation luonne, poliittisen johdon 
asettama rajoitus 800 hengen koko
naisvahvuudesta sekä brittien asetta
mat vaatimukset heidän prikaatiinsa 
liitettäville joukkoyksiköille. Britit 
korostivat joukon tulivoimaa, liikku
vuutta, suojaa, johtamisjärjestelmää 
sekä kykyä miinanraivaukseen. Luon
nollisesti YK-KoulK:n kokemukset 
aikaisemmista operaat101sta olivat 
erittäin tärkeä tekijä varsinkin lisä
materiaalin osalta. Lisäksi on muistet
tava, että suunnittelun tässä vaiheessa 
Kosovossa oli käynnissä ilmasota, jo
ten kukaan ei voinut tietää millaiseksi 
tilanne kehittyy ja missä vaiheessa 
suomalainen joukko operaatioon lä
hetetään. Perusteet olivat kuitenkin 

selvillä. 
Vaikka kokoonpano ja varustuskin 

yksikkötyyppien puutteesta huoli
matta oli pääpiirtein selvä, ongelmia 
oli runsaasti. Henkilöstö piti koota 
toisaalta kriisinhallintakoulutuksen 
saaneista ja toisaalta YK-reserviläisis
tä. Vaikka henkilöstö oli sitoumukset 
allekirjoittanut, ei todellisia lähtijöitä 
ollut tiedossa. Käytännössä jokaiselta 
lähtijältä oli kysyttävä lähtöhaluk
kuus erikseen. Lisäksi henkilöstön 
hallintaa ja yhteistyötä PorPr:n ja 
YK-KoulK:n välillä vaikeutti tieto
järjestelmien yhteensopimattomuus. 

Materiaalitilanne oli vieläkin vai
keampi, sillä valmiusjoukolle ei oltu 
osoitettu materiaalia. Käsky mate
riaalijärjestelyistä annettiin 24.6. 
1999. Tuolloin oli jo selvää, ettei 
kaikkea erikoismateriaalia saatalSl 
hankittua ennen joukon keskittämis
tä. Samoin hyväksyttiin se tosiasia, 
että osa ajoneuvoihin kohdistuvista 
muutostöistä tehtäisiin toimialueella. 
Joukko varustettiin pääosin PorPr:n, 
mutta myös muiden LMpa:n joukko
jen sotavarustuksella. Runsaasti va
rustusta jouduttiin myös ostamaan. 
Rahaa oli, mutta tavaraa oli lyhyellä 
toimitusajalla vaikea saada. 

PATALJOONAN (SP/KFOR) 
PERUSTAMINEN 

Tilanne oli historiallisesti merkittä
vä kahdestakin syystä: lähtökohdaksi 
hyväksyttiin valmiusjoukon rungolle 
muodostettava kriisinhallinta patal
joona ja puolustusvoimille delegoitiin 
runsaasti tehtäviä, jotka YK-KoulK 
oli ennen hoitanut suoraan puolustus-

ministeriön johdossa. 
Puolustusministeriö käski 

8.3.1999 tehtäväjaon, jota KFOR 
operaation valmisteluissa tultaisiin 
noudattamaan. Käsky määritti johto
suhteet seuraavasti: 

- Puolustusvoimat perustaa joukon 
yhteistoiminnassa YK-KoulK:n kans
sa, 

- Puolustusvoimat varustaa joukon 
tehtävän edellyttämällä sotavarustuk
sella, 

- YK-KoulK täydentää joukon va
rustuksen ulkomaan toimintaa var
ten, 

- YK-KoulK vastaa joukon toimi
aluekoulutuksesta puolustusvoimien 
tukiessa, · 

- YK-KoulK vastaa joukon keskit
tämisestä toimialueelle, 

- PLM vastaa rahoituksesta sekä 
yhteyden pidosta ulkoasiainministeri
öön. 

Pääesikunnan operatiivinen johto 
päätti, että joukko perustetaan opcra 
tiivisia johtosuhteita ja perustamisen 
periaatteita noudattaen. Tämä 111ull1 
ei toiminut halutulla tavalla. Johtn 
suhteet eivät olleet selkeät, josta joh 
tuen toiminta kangerteli. Myöskään 
eri johtoportaiden rooli ja vastuut ei
vät alkuvaiheessa olleet tiedostetut. 
Lyhyesti voidaan todeta, etteivät yh
teistoimintasuhteet ole parhaat mah
dolliset silloin kun joukkoja peruste
taan. 

PLM antoi luvan 21.6.1999 lähes
tyä reserviläisiä kirjeitse. Seuraavan 
kolmen päivän kuluessa postitettiin 
n. 1200 kirjettä. Noin 900 reservi
läistä ilmoitti olevansa halukas lähte
mään Kosovoon pääosa heti, mutta 
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osa vasta kuuden (6) kuukauden ku
luttua. Kun lasketaan YK-reservi 
mukaan, halukkaita lähtijöitä oli 
alusta alkaen riittävästi.Vastausten 
perusteella tarkastettiin kokoonpanot 
ja YK-KoulK täydensi puutteet YK
reservistä. Pataljoonan päällystö astui 
palvelukseen 26.7. ja miehistö viik
koa myöhemmin. KFOR- pataljoo
nan henkilöstöstä noin puolet on 
kansainvälisen kriisinhallintakoulu
tuksen saaneita ja puolet YK-reservis
tä valittuja reserviläisiä. Kokoonpano 
on osoittautunut toimivaksi. Siinä 
kohtaavat siis nuoruus ja kokemus. 
YK- reserv1sta valittu henkilöstö 
edustaa myös sitä osaa joukosta, jon
ka valintaa on vaikuttanut siviiliam
matti. Näin menetellen joukkoon on 
saatu henkilöitä, joiden ammattitaito 
takaa suurelta osin joukon kyvyn toi
mia itsenäisesti, vaikkakin osana mo
nikansallista yhtymää. 

Lyhyen koulutusjakson aikana kävi 
ilmi, että PorPr:n ja eräiden muiden
kin joukko-osastojen antama kansain
välinen koulutus on korkeatasoista ja 
antaa rauhanturvaajille hyvät perus
teet tulevaa tehtävää varten. Myöskin 
Pohjoismaiden vuosittainen yhteistoi
mintaharjoitus "Nordic Peace" täy
dentää hyvin ja näin lisää johtajien ja 
johdettavien valmiuksia toimia Bos
nian ja Kosovon kaltaisissa operaa
tioissa. Koulutusvaihe toi kuitenkin 
esiin myös kielteisiä havaintoja. Näis
tä koulutusmateriaalin puute oli suu
rin. Koulutuksen alkaessa pääosa ma
teriaalia oli jo merikonteissa odotta
massa laivausta toimialueelle. Patal
joona tarvitsi myös kouluttaja-apua, 
vaikka lähes 10 prosenttia henkilö-
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vahvuudesta oli ammattisotilaita, 
Kantahenkilökunta sitoutui kuiten
kin koulutusvaiheessa moniin eri teh
täviin osan ollessa jo etujoukon mu
kana toimialueella. Reserviläisten am
mattitaito ei ollut riittävä kouluttaja
tehtäviin muutamia erikoisaloja lu
kuun ottamatta. 

Kosovo-pataljoonan perustaminen 
tapahtui ensimmäistä kertaa puolus
tusvoimien ja puolpstusministeriöo. 
yhteistoimin. Tilanne oli uusi, joten 
useista valmistelevista kokouksista 
huolimatta kaikkiin seikkoihin ei 
osattu kiinnittää riittävästi huomiota. 
Yhteistyö Ruotsin kanssa vei myöskin 
liikaa huomiota oman pataljoonan 
perustamisvalmisteluilta. Loppujen 
lopuksi pataljoona pystyttiin kuiten
kin varustamaan parhaalla mahdolli
sella materiaalilla. Se, että tässä on
nistuttiin on viime kädessä suoritus
portaan henkilöstön ansioita. Erik
seen on syytä mainita PorPr:n ja YK
KoulK:n lisäksi Puolustusvoimien 
Materiaalilaitoksen Esikunta (PvMat
LE), jonka panos monessa asiassa oli 
ratkaiseva. Koulutuksen tehostami
seksi PorPr:n on saatava erikoismate
riaalia pystyäkseen kouluttamaan 
rauhanturvaajia jo varusmiespalve
luksen aikana. Tällaista materiaalia 
ovat muun muassa merikontit, säh
kövoimakoneet, erilaiset pimeänäkö
laitteet, valvontavälineet, telttojen 
lämmittimet ja esimerkit erilaisista 
miinatyypeistä. Suomen pataljoona 
Kosovossa oli ensimmäinen ei am
mattisotilaista koottu joukko, joka 
keskitettiin toimialueelle. Meidän 
mittapuumme mukaan se on parhai
ten koulutettu, varustettu ja myös 

Pohjoismaiden vuosittainen yhteistoimintaharjoitus "Nordic Peace" lisää 
johtajien ja johdettavien valmiuksia toimia Bosnian ja Kosovon kaltaisis
sa operaatioissa. 

palkattu pataljoona, joka meillä on 
ollut rauhanturvatehtävissä ulkomail
la. 

TULEVAISU UDEN NÄKYMIÄ 
Kuten aluksi totesin, kriisinhallinta 

käsitteenä on korvaamassa perinteel
listä rauhanturvaamista. Rauhantur
vaamisen peruselementit tulevat kui~ 
tenkin säilymään ja niillä on oleva 
myös oma roolinsa kriisin eri vaiheis
sa. YK:n alkuajoilta asti vireillä ollut 
tavoite YK:n oman rauhanturvajouk
ko-organisaation perustamista on 
edennyt. Tanskan puolustusministe
rin aloitteesta perustettiin vuonna 
1995 työryhmä, jonka tehtävänä oli 
selvittää monikansallisen valmiuspri-

kaarin perustamista YK:n nopean 
toimintakyvyn parantamiseksi. l lan 
ke nimettiin SHIRBRIG:ksi (Mult1 
national UN Stand-by High Rcudi 
ness Brigade). Prikaatin suunniteltu 
vahvuus on 4000 - 5000 sotilasta. 
Prikaatia käytettäisiin YK:n peruskir
jan VI- luvun, siis rauhanturvaamisen 
tyyppisiin operaatioihin. Suomi on ol
lut hankkeessa mukana tarkkailijana. 
Suomi on ilmoittanut prikaatin jouk
korekisteriin rakentajapataljoonan, 
jonka vahvuus on 450 rauhanturvaa
Jaa. 

NATO on organisaationa jo nyt 
voimakkaasti esillä kriisinhallinnassa 
sekä Bosniassa että Kosovossa. Sen 
komennossa turvaa rauhaa myös NA
TO:on kuulumattomien maiden 
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joukkoja. NATO on hyväksynyt 
kriisinhallinnan erääksi tehtäväkseen. 
Suomalaiset ovat olleet mukana kai
kissa NATO:n operaatioissa entisen 
Jugoslavian alueella. Euroopan Yhtei
sö (EU) teki huippukokouksessaan 
Helsingissä joulukuussa 1999 pää
töksen 50000- 60000 miehen kriisin
hallintajoukkojen luomisesta vuoteen 
2003 mennessä. Pohjoismaat ovat esi
merkillään osoittaneet kykynsä muo
dostaa ja ylläpitää monikansallista 
yhtymää. Bosniassa operoi jo pohjois
maalainen prikaati, jonka toiminta 
päättyi vuoden 2000 alussa. Tällä 
hetkellä kaikki pohjoismaat ovat 
suunnittelemassa prikaati tasoisen 
joukon lead-nation kyvyn hankkimis
ta. 

Kaikista näistä eri organisaatioista 
huolimatta kysymys on samojen re
surssien jakamisesta. Samat joukot 
on useasti ilmoitettu eri organisaatioi
hin. Kriisinhallintajoukkoja muodos
tettaessa johtosuhteet tulevat ratkai
semaan, minkä lipun alla missäkin 
operaatiossa toimitaan. Näin ollen 
meidän kannaltamme on tärkeää, et
tä keskitymme omissa kriisinhallinta
valmisteluissamme selkeästi vain itse 
maanttamiemme joukkojen ylläpi
toon. Ad hoe-periaatteella perustetta
vien joukkojen tarjontaa eri organi
saatioiden käyttöön tulee välttää. 

Olemme jo vuodesta 1995 olleet 
rakentamassa suomalaista valmius
joukkoa kansainväliseen kriisinhallin
taan. Lähtökohta on hyvä ja toimiva. 
Valtioneuvoston selonteko vuodelta 
1997 antoi lisäperusteita. Näiden to
teuttaminen on parhaillaan käynnis
sä, sillä ne sisältyvät Suomen ja NA-
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TO:n väliseen PARP 111-suunniteI 
maan, jota parhaillaan laaditaan 
Suomi ja NATO:n edustajat käyvät 
maaliskuussa 2000 PARP 111- neu 
vottelut, joissa Suomi esittää muun 
muassa ne joukot, joita tarjoamm( 
poliittisen päätöksenteon jälkeen 
NATO:n johtoon mahdollisissa uusis, 
sa kriisinhallintaoperaatioissa. Tässä 
ei sinänsä ole mitään uutta, sillä vas• 
taavia joukkoja sisältyy jo PARP II 
suunnitelmaan. 

TAVOITTEET KRIISINHALLINTA
PATALJOONALLE 

Valmiuspataljoonan perustamine 
ja keskittäminen Kosovo-operatioo 
opetti jälleen kerran paljon uutta. 
Erityisesti puolustusvoimien henki
löstö, joka ensimmäistä kertaa osallis
tui näin perusteellisesti joukon perus
tamisvalmisteluihin ja itse perusta
mistapahtumaan sai runsaasti lisäko
kemusta. Mistään tieteenhaarasta 
rauhanturvapataljoonan perustami.a 
sessa ei kuitenkaan ole kysymys. Puo
lustusvoimissa on toimivat johtosuh• 
teet ja valmis järjestelmä joukkojen 
perustamiseksi. Niitä tuskin pitää 
muuttaa yhden pataljoonan perusta
mista varten. Tilanteeseen liittyy kui1 
tenkin eräitä erityispiirteitä, kuten 
suhteellisen lyhyessä ajassa tapahtuva 
päätöksenteko operaatioon osallistu
misesta, materiaalihankinnat ja jou
kon perustaminen puolustusvoimien 
yleistä valmiutta kohottamatta. Tä
män tehtävän suorittaminen edellyt
tää eräitä erityisvalmisteluja sekä en
nen kaikkea tapahtumaan osallistu
van organisaation kouluttamista. 

Määritettäessä valmiuspataljoonan 
uoritusky kyä kriisinhallintaoperaati

oon, lähtökohtana on oltava suoma
lumen jääkäripataljoona, jonka ko
koonpanoa ja varustusta on pystyttä
vä ennen perustamista joustavasti 
muuttamaan pääosin komppania -
J<mkkue kokonaisuuksina. Toinen 
merkittävä tekijä on näkemys siitä, 
minkälaiseen operaatioon suomalai
nen kriisinhallintajoukko on tarkoi
tettu. Tähän kysymyksen muun 
muassa rauhanturvalaki antaa perus
teita. Toisaalta on harhaanjohtavaa 
kuvitella, että seuraavatkin kriisinhal
lintatehtävät olisivat Bosnia- tai Ko
sovo-tyyppisiä operaatioita. Lisäksi 
rauhallisestikin alkava kriisi, jonka 
tavoite on saattanut olla ennaltaeh
käisevä, voi lyhyessä ajassa kehittyä 
suuren luokan selkkaukseksi. Tästä 
tullaankin sitten kolmanteen merkit
tävään tekijään, joka on joukon oma 
turvallisuus (force protection) alkaen 
henkilökohtaisesta suojasta aina nii
den tietojen hankkimiseen, joilla saat
taa olla vaikutusta osapuolten suh
tautumiseen suomalaiseen rauhantur
vaaiaan. 

NATO- johtoisiin kriisinhallinta
tehtäviin asetettavilta joukoilta edel
lytetään tulevaisuudessa muun muas
sa yhteistoimintakykyä helikopterei
den kanssa. Sen on kyettävä suojaa
maan huolto-, rotaatio- ja muut kul
jetuksensa itsenäisesti, suojautumaan 
epäsuoralta tulelta ja henkilökohtai
sen su0javarustuksen on oltava kor
kealla tasolla. Edelleen joukon on 
kyettävä räjähtämättömien ammus
ten tuhoamiseen, koneelliseen sirote
miinoitteiden raivaamiseen ja mekaa-

niseen miinanraivauksc;en sekä ra101 
tettuun liikkeen edistämiseen. Vai 
vonta- ja johtamiskyvylle asetetaan 
runsaasti vaatimuksia eikä joukon 
päällystön kielitaitokaan jää vaille ta
sovaatimuksia. 

JOUKON KOKOONPANO 
JA VARUSTUS 

Suomalaisten kriisinhallintajouk
kojen rungot on tulevaisuudessa si
dottava perustamistehtäväluettelon 
joukkoihin ja niillä on oltava vahvis
tetut kokoonpanot. Henkilöstön 
osalta vaatimuksena tulee olla edel
leenkin hyvin suoritettu varusmies
palvelus. Tämän lisäksi henkilöyksik
kötyyppeihin merkitään, mitkä tehtä
vät täytetään kriisinhallintakoulute
tuista reserviläisistä ja mitkä täyte
tään siviiliammatin perusteella. Tällä 
toimenpiteellä mahdollistetaan hyvät 
edellytykset henkilösijoitusten ylläpi
dolle. 

Joukon varustuksen perustan muo 
dostaa yksikkötyypille käsketty mää 
rävahvuinen sotavarustus. Tätä täy 
<lennetään lisäsotavarustuksella, jon 
ka katsotaan olevan tarpeen toimitta 
essa itsenäisessä tehtävässä Suomen 
rajojen ulkopuolella. Kolmannen ko
konaisuuden muodostaa lisävarustus, 
joka on tarpeen ulkomailla. Perusteet 
tähän materiaaliryhmään saadaan 
pääosin YK-KoulK:n vuosien aikana 
hankkimista kokemuksista. Lähtö
kohtana suunnittelulle on, että jouk
ko voidaan keskittää operaatioalueel
le sotavarustuksessa ja se pystyy aloit
tamaan toimintansa ilman puuttuvaa 
lisämateriaaliakin. 
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Valmiusjoukon materiaalin pääosan 
on oltava perustajan hallussa tai hal
linnassa. Hallinnalla tarkoitetaan täs
sä yhteydessä tietoa siitä, mihin jou
kolle korvamerkitty materiaali on va
rastoitu tai kuka sen toimittaa. Peri
aate on, että kaikki se materiaali, jon
ka joukko välttämättä tarvitsee mu
kaansa keskitysten alkaessa operaa
tioalueelle on oltava olemassa ja vä
hintäänkin perustajan hallussa tai 
hallinnassa. Muussa tapauksessa 
joukko ei ole keskitettävissä 30 vuo
rokaudessa siitä, kun poliittinen pää
tös operaatioon osallistumisesta on 
tehty. 

Suomi on jo vuosia ilmoittanut 
pystyvänsä lähettämään rauhanturva
joukon toimialueelle 30 vuorokauden 
kuluessa siitä, kun poliittinen päätös 
operaatioon osallistumisesta on tehty. 
Tämä tarkoittaa sitä, että etujoukko 
varusteineen on kyettävä tilanteesta 
riippuen lähettämään 7 - 14 vuoro
kautta kansallisesta osallistumispää
töksestä toimialueelle. 

JOUKON TUOTTAMINEN 
JA PERUSTAMINEN 

J aukkojen tuottaminen on osa so
dan ajan joukkojen tuottamista. Toi
minta jakautuu kahteen kokonaisuu
teen. Henkilöstön tuottaminen tar
koittaa sitä, että asevelvollisia koulu
tetaan ja sijoitetaan vahvistetussa ko
koonpanossa olevan joukon eri tehtä
viin. Henkilöstön koulutukseen ja si
joittamiseen voi osallistua useita 
joukko-osastoja, kuten jo on tapahtu
nutkin. Valmiusjoukkoon sijoitetaan 
vapaaehtoisia reserviläisiä, joten sijoi-
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tusjärjestelmän on mahdollistettava 
kaksoissijoittaminen. 

Toinen kokonaisuus on materiaalin 
hankinta tuotettavalle joukolle. Mo
lempia toimintoja ohjaavat yleensä 
yksikkö- tai joukkuekohtaiset henki
lö- ja materiaaliyksikkötyypit. Toi
mintaa johdetaan operatiivisten joh
tosuhteiden mukaisesti. Maanpuolus
tusalueen esikunta on tässä tehtäväs
sä avainasemassa, sillä on resurssit 
tukea joukko-osastoa, jolle tuotanto
tehtävä on annettu. 

Joukon perustaminen ei ole sama 
asia kuin tuottaminen. Joukon perus-

Aikaisempien rauhanturvaoperaatioiden kokemuksia on hyödynnettävä 
ja kehitystyötä jatkettava. Kehitys vaatii myös kansallisia taloudellisia 
uhrauksia, oikotietä ei ole. 

taa perustamistehtäväluetteloon mer
kitty joukko-osasto, esikunta tai soti
laslaitos. Joukolla on yleensä vain yk
si perustaja, mutta joukkoyksikön voi 
perustaa useampikin perustaja. Ylem
pi johtoporras tukee perustajaa erik
seen sovitulla tavalla. Perustamisen 
johtosuhteet ovat yleensä samat kuin 
operatiiviset johtosuhteet. Joukon pe
rustamispaikka määräytyy sen käyt
töajatuksen tai tarkoituksenmukai-

suuden perusteella. 
Kun kysymyksessä on kriisinhallin

tatehtävään tuotettava jääkäripatal
joona, LMpaE:n ja PorPr:n toiminta 
on ratkaisevaa. Pääesikunnan tehtä
vänä on tukea edellä mainittuja joh
toportaita muun muassa erikoismate
riaalin hankinnassa. Valmiin joukon 
perustamisessa noudatetaan operatii
visia johtosuhteita. Jos YK-KoulK:n 
resursseja lisätään, se soveltuu hyvin 
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joukon perustajaksi, sillä se vastaa 
myös operaatioissa olevien joukkojen 
rotaatioista. Perustamispaikka voi olla 
Säkylä. Jos YK-KoulK on suoraan 
pääesikunnan alainen, perustaminen 
tapahtuu Helsingistä tulevien käsky
jen ja ohjeiden mukaisesti. Puolustus
ministeriö on johtanut rauhanturva
joukkojen perustamista menestyksel
lisesti tällä mallilla jo kymmeniä vuo
sia. Perustamissuunnitelmat on oltava 
valmiit ja niihin on sisällytettävä 
myös laskelmat kouluttaja-avun mää
rästä ja sitoutuneen henkilöstön kou
lutuksesta. 

OIKOTEITÄ El OLE 
Perinteellisen rauhanturvatoimin

nan kehittyminen monivaiheiseksi 
kriisinhallinnaksi on muuttanut kan
sainvälisten joukkojen käyttöperiaat
teita. Lipun näyttö voi muuttua voi
man näytöksi ja joskus myös voiman 
käytöksi. Kriisien ennaltaehkäisy 
edellyttää poliittisia valmiuksia no
peisiin päätöksiin ja nopean toimin
nan joukkoja, joiden keskittäminen 
kriisialueella saa kestää korkeintaan 
vuorokausia. Tässä vaiheessa ei vielä 
välttämättä tiedetä, millaiseksi kriisi 
on kehittymässä. Joukoilta edellyi:e
tään myös siis taistelunkestävyyttä ja 
niillä on oltava riittävästi tulitukea. 
Toiminnan uskottavuudella on rat
kaiseva merkitys, joten operaatioon 
osallistuvien joukkojen on pystyttävä 
toimintaan käskyjen mukaan ilman 
kansallisia rajoituksia. 

Kehityksestä huolimatta rauhan
turvaamisen perusperiaatteet, kuten 
YK:n rooli ainoana maailmanlaajuise-
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na organisaationa, eivät ole menettä 
neet merkitystään. Uusi tilanne on to 
sin tuntuvasti muuttanut muun 
muassa perinteellisen rauhanturvata1 
minnan "suurvaltojen" kuten Pohjois 
maiden, Irlannin ja Itävallan mahdol• 
lisuuksia olla mukana alusta asti toi 
minnassa. Toisaalta "toiminta kärki
joukkona" ei ole näille maille edes tar
koituksenmukaista. Näiden maiden 
on löydettävä oma roolinsa kriisien 
hallinnassa ja ryhdyttävä kehittämään 
joukkojaan tältä pohjalta. Suomessa 
näin on jo tehty. Mallimme, jota rau
hanturvalaki säätelee, antaa meille hy
vät mahdollisuudet tulevaisuudessa
kin olla mukana resurssiemme puit .. 
teissa näyttavast1 kansainvälisissä. 
kriisinhallintatehtävissä. Näin tapah
tuu parhaillaan Kosovossa. Tämän 
operaation kokemuksia on hyödyn~ 
nettävä ja kehitystyötä jatkettava. Ke
hitys .merkitsee myös taloudellisia uh
rauksia. Oikotietä ei ole. 

Tulevaisuudessa yhä useammat va
rusmiehet saavat kriisinhallintakoulu
tuksen. Näin myös jalkaväen koulut
tamien reserviläisten suhteellinen 
osuus valmiusjoukossa kasvaa, yhden
mukaistuu ja tehostuu. Joukkoon si
joitettavien, siviiliammatin perusteella 
valittavien reserviläisten osuus tulee 
kuitenkin säilymään. Näiden kahden 
henkilöryhmän välillä ei ole, eikä tule 
olemaan ristiriitaa. Ne täydentävät 
toisiaan. Kriisinhallintajoukoissa pal
velleet reserviläiset hankkivat merkit~ 
tävän kokemuksen palvelusaikanaan. 
Puolustusvoimien on omalta osaltaan 
huolehdittava näiden vapaaehtoisten 
ylennyksistä ja asianmukaisesta sijoit
tamisesta sodan ajan kokoonpanoihin. 

~lliset Ja joustavat 
•ot kun ostat asunnon,· 
dt, remontoit, hankit 

qba kesämökin tai jotain 
6 tarpeellista ... 

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen, 
vakavarainen kotitalouksien ja 
taloyhtiöiden lainoitukseen 
erikoistunut luottolaitos. 
Myönnämme lainoja 
koko maan alueelle. 

Asiointi hoituu kätevästi 
puhelimitse ja postitse. 
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Kari Sainio 

KOSOVO - SUOMEN KANSAIN-
•• 

VALISEN VALMIUSJOUKON 
KOETINKIVI 

Kosovon operaatio on ollut hyvä oppitunti luotaessa katseet tulevaisuuteen ja 
mahdollisiin tuleviin operaatioihin. Toiminta vaativassa kriisinhallintatehtä
vässä on hyvin pitkälti "taistelua" jalkaväen tapaan. Olennaista on, että nyt 

Kosovosta saadut ja saatavat kokemukset hyödynnetään niin puolustusvoifllll 
sa kuin muuallakin. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti. Kari Sainio on palvellut päällikkö"tehtävissä ja koulutta 
jana Uudenmaan]ääkäripataljoonassa ja Kadettikoulussa. Hän on Suomen KFOR 

(Kosovo Force) -pataljoonan ensimmäinen komentaja 1999-2000. 

Suomen kansainvälinen valmius
joukkokonsepti on noin neljä 

vuotta vanha. Valtioneuvoston turval
lisuuspoliittinen selonteko kesäkuussa 
1995 antoi alkusysäyksen suomalai
sen "nopean toiminnan joukon" pe
rustamiselle. Selonteon taustalla oli
vat niin sanotun perinteisen rauhan
turvaamisen murrosvuodet 1988-
1995. Kansainvälinen yhteisö joutui 
aikaisempaa enemmän tekemisiin 
valtioiden sisäisten sotien ja uusien 
valtioiden synnytystuskien kanssa. 
Taustalla olivat luonnollisesti Neu
vostoliiton ja sen ohella kommunis
min romahduksen jälkeiset kansalli
set ja etniset pyrkimykset. 

Muuttuneessa tilanteessa valtio
neuvoston selonteossa todettiin, että 
Suomelta puuttuu nopean toiminta 
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valmiuden ja kansainvälisen yhteist 
mintakyvyn omaava valmiusjouk~ 
jota voitaisiin joko YK:n tai ETYJ:n 
toimeksiannosta lähettää aikaisemp 
vaativampiin rauhanturvatehtävii , 
Selonteon mukaan joukolta vaadit• 
taisiin tavanomaisten sotilaallisten ja 
rauhanturvavalmiuksien lisäksi kykyä 
toimia monikansallisen joukon osana. 
Tämän yhteistoimintakyvyn saavut
taminen edellyttäisi yhteisen operatii"' 
visen ohjeistuksen hallintaa, yhteen .. 
sopivaa johtamisjärjestelmää sekä riit
tävän kielitaitoista henkilöstöä. Läh
tökohtana pidettiin myös sitä, että 
yhteistoimintakyky on luotavissa vain 
riittävän pitkän ja tehokkaan perus
koulutuksen sekä kansainvälisen har
joitustoiminnan kautta. Keskeisenä 
tavoitteena oli, että uuteen kansain-

äliseen operaatioon vo1ta1s11n lähet
tää samaan aikaan saman koulutuk
~cn läpikäynyt ja varusmieskoulutuk-
1:n päätteeksi sitoumuksen mahdolli
een operaatioon lähtemisestä tehnyt 

yhtenäinen joukko. Tässä on ehkä 
merkittävin ero niin sanotun perintei
en rauhanturvajoukon ja kansainvä

lisen valmiusjoukon välillä. 
Lopullisen sysäyksen Suomen kan

sainvälisen valmiusjoukon koulutuk
sen aloittamiselle antoi valtioneuvos
ton uusi selonteko huhtikuussa 1996. 
Selonteko käsitteli Suomen rauhan
turva- ja humanitaaristen valmiuk
sien kehittämistä. Myös tässä selon
teossa viitattiin kasvavaan tarpeeseen 
kehittää kriisinhallintakykyä ja aikai
sempaa nopeampaa reagointia YK:n 
tai ETYJ :n tai niinen valtuuttaman 
toimeenpano-organisaation ( esim. 
Nato) pyyntöihin. Selonteon mukaan 
sotilaalliseen kriisinhallintaan tarkoi
tetun valmiusjoukon kouluttaminen 
aloitettaisiin osana puolustusvoimien 
koulutusjärjestelmää. Käytännössä 
siis yhden sodan ajan jääkäriprikaatin 
osia tultaisiin käyttämään tarvittaessa 
myös vaattvun monikansallisiin 
kriisinhallintatehtäviin. 

Varsin nopean suunnittelutyön jäl
keen Suomen Kansainvälisen Val
miusjoukon koulutus alkoi kesäkuus
sa 1996, jolloin ensimmäiset kansain
väliseen koulutukseen halukkaat as
tuivat palvelukseen Porin Prikaatiin. 
Kunnianhimoisena tavoitteena oli 
saattaa yksi pataljoona valmiiksi vuo
den 1998 loppuun mennessä. 

Todelliseen testiin tämä uusi järjes
telmä joutui viime vuoden kesällä, 
kun aloitettiin valmistelut pataljoo-

nan lähettämiseksi Kosovoon. Näin 
jälkikäteen tarkastelunå voisi sanoa, 
että vajaan neljän vuoden etsikkoai
kaa ennen Kosovon operaatiota ei 
käytetty täysimääräisesti hyväksi. 
Vihreän veran ääressä tehdyt ylem
män tason suunnitelmat olivat kyllä 
hyvät ja olisivat toteutuessaan var
maan luoneet Suomelle todellisen no
pean toiminnan joukon suunnitellus
sa aikataulussa. Samoin voidaan kan
sainvälisistä harjoituksista (Nordic 
Peace 97, 98 ja 99, Coperative Jaguar 
Peace 99) sekä Barents Peace 99) sekä 
Kosovosta saatujen kokemusten pe
rusteella hyvällä omallatunnolla tode
ta, että ruohonjuuritason koulutus on 
vastannut hyvin annettuun haastee
seen. Jotain jäi kuitenkin puuttu
maan. 

OPPIA KANTAPÄÄN KAUTTA 
Erityiseksi ongelmaksi muodostui 

se, että joukon materiaalisen valmiu
den kehittämiseen ei kukaan näyttä
nyt kiinnittävän riittävää huomiota. 
Vaikka kyse oli myös rajallisista ta
loudellisista resursseista, vaikuttaa sil
tä, että kukaan ei puolustusvoimissa 
ottanut asiaa omakseen. Tarpeet kyllä 
olivat alusta lähtien tiedossa. 

Kansainvälisiin kriisinhallintateh
täviin ilmoitetuilta joukoilta edellyte
tään kansallisen operaatioon osallistu
mispäätöksen jälkeen 30 vuorokau
den lähtövalmiutta. Tämä puolestaan 
edellyttää, että henkilöstö on sijoitet
tu valmiiksi joukkoon ja erityisesti, 
että joukolla on hallussaan mahdolli
simman täydellinen, hyväkuntoinen 
ja kriisinhallintatehtävään sopiva va-
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rustus. Jos pidetään kiinni mainitusta 
aikavaatimuksesta, vaatii se selvästi 
kansainvälisen valmiusjoukon mate
riaalisen valmiuden parantamista. 

KFOR-operaation osalta ei henki
löstöstä muodostunut ongelmaa, 
vaikkakaan varusmiesaikana kansain
välisen koulutuksen saaneita ei jouk
koon saatu koulutettua ja sitoutettua 
riittävästi. Joukkoa täydennettiin niin 
sanotusta YK-reservistä. Toisaalta . 
näin olisi jouduttu tekemään joka ta
pauksessa, koska pataljoonassa on sel
laisia erityistehtäviä, joihin varus
miesaikana ei voi kouluttautua. Tämä 
yhdistelmä on osoittautunut toimi
vaksi. Sen sijaan se materiaali, joka oli 
Porin Prikaatissa varattu kansainväli
sen valmiusjoukkopataljoonan käyt
töön, ei olisi missään tapauksessa riit
tänyt tulevan tehtävän tarpeisiin. Al
kuperäisenä lähtökohtana suunnitte
lussa oli, että kansainvälinen valmius
joukko kykenee sodan ajan mate
riaalillaan aloittamaan kansainvälisen 
operat11v1sen tehtävän eräänlaisena 
keihäänkärkenä ja toimimaan alueella 
2-3 kuukautta, jona aikana joukkoa 
täydennetään sillä materiaalilla ja 
henkilöstöllä, jota tarvitaan pitkäai
kaiseen toimintaan. 

Puutteista huolimatta voidaan kui
tenkin olla tyytyväisiä Suomen 
KFOR-pataljoonan nopeaan toimeen
panoon ja ryhmittämiseen toimialu
eelle - ensimmäisenä reserviläispatal
joonana alueella. KFOR-operaation 
alku on antanut hyvän oppitunnin, 
vaikkakin osin kantapään kautta, ko
ko kriisinhallintaorganisaatiollemme. 
Olennaista tulevaisuuden kannalta 
on, että saadut kokemukset hyödyn-
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netään puolustusvoimissa täys1m 
ra1sesti niin operaatioiden suunnitt< 
lussa kuin joukon koulutuksessakin. 

TIUKKA AIKATAULU 

Suomen kannalta KFOR-oper 
tion suunnittelu ja valmistelu alkoi 
itse asiassa jo viime vuoden huht1 
kuun puolessa välissä. Tuolloin aloi 
tettiin poliittisen päätöksen mukaJ 
sesti ruotsalais-suomalaisen KFOR 
pataljoonan muodostaminen. Suunni 
telman mukaan pataljoonan komen 
taja olisi ollut ruotsalainen ja varako 
mentaja suomalainen. Molemmista 
maista olisi tullut yksi mekanisoitU 
komppania. Esikuntaan olisi tullut 
henkilöstöä molemmista maista ja sa 
moin esikunta- ja huoltoyksiköt olisi 
muodostettu molempien maiden hen 
kilöstöstä. 

Tähän mennessä saadut kokemuk,. 
set tukevat jo huhtikuussa sotilaiden 
piirissä vallalla ollutta näkemystä sii
tä, että Kosovon kaltaisissa operaa 
tioissa ei ole tarkoituksenmukaist 
muodostaa monikansallisia joukkoja 
pataljoonatason alapuolelle. Tästä 
huolimatta yhteistoiminta ruotsalais .. 
ten kanssa loi hyvän pohjan Suomen 
kansallisen pataljoonan muodostami
selle ja kouluttamiselle. Erityisesti 
Suomen pataljoonan esikunnan toi
minnan kannalta edellä mainittu jak
so oli hyödyllinen, sillä valmisteluihin 
ja koulutukseen Ruotsissa osallistui
vat tulevan Suomen pataljoonan ko
mentaja ja esikunnan keskeinen hen
kilöstö. 

Tasavallan presidentin tehtyä 
24.6. 1999 päätöksen Suomen osallis-
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Suomen kansainvälisen valmiusjoukon kokoonpano Kosovossa. 

tumisesta KFOR-operaatioon omalla 
pataljoonalla, aloitettiin pataljoonan 
muodostaminen Porin Prikaatin ja 
YK-KoulK:n toimenpitein. Tehdyn 
linjauksen mukaan koko Suomen 
kontingentin vahvuus oli 800 henki
löä, josta pataljoonan osuudeksi tuli 
lopulta 760 henkilöä. Perustana käy
tettiin kansainvälisen valmiusjoukko
pataljoonan kokeilukokoonpanoa 
(esikunta, esikunta- ja tukikomppa
nia, 1.-3 . jääkärikomppania sekä 
huoltokomppania). Kosovosta saatu
jen tietojen perusteella pataljoonan 
kokoonpanoa räätälöitiin vastaamaan 
tulevan operaation vaatimuksia. Ope
raatiota aloitettaessa puolet pataljoo
nan henkilöstöstä oli kansainvälisestä 
valmiusjoukosta ja puolet YK-reser
vistä. 

Pataljoonan tiedusteluosasto siirtyi 
alueelle heinäkuun puolessa välissä. 
Tiedusteluosastoon kuuluivat komen
taja, esikunnan keskeinen henkilöstö 

sekä yksiköiden varapäälliköt. Tämän 
lisäksi Suomen jääkäripataljoonasta 
Bosniasta tuli avuksi huomattavan 
vahva tukiosasto. Pataljoonan tuleval
le vastuualueelle tuolloin ryhmittynyt 
brittipataljoona, l.Royal lrish, antoi 
merkittävän tuen tiedusteluosastolk 
ja helpotti osaltaan operatiivisen vai 
miuden saavuttamista käskettyyn 
päivämääraan (30.8.) mennessä, 
Muutoinkin yhteistyö niin prikaati n 
esikunnan kuin muiden brittipatal
joonien kanssa oli alusta lähtien erit
täin avointa. Päätös tiedusteluosaston 
jättämisestä alueelle aina pääjoukon 
tuloon asti osoittautui erittäin tarkoi
tuksenmukaiseksi. Näin pysyttiin jat
kuvasti tilanteen tasalla, saatiin val
misteltua operaatiokäsky ja muut 
keskeiset käskyt sekä kyettiin luo
maan tarvittavat yhteydet paikalli
seen väestöön, alueella jo oleviin 
KFOR:n joukkoihin sekä siviilijärjes
töihin. 
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Suomessa annettu koulutusjakso 
oli päällystön ja erikoishenkilöstön 
osalta noin neljä ja miehistön osalta 
kolme viikkoa. Koulutuksen paino
piste asetettiin tiedusteluosastolta 
Kosovosta saatujen tietojen mukaan. 
Painopiste oli partioinnissa, väki
joukon hallinnassa, kohteen eristämi
sessä ja etsinnässä, voimankäyttö
säännösten mukaisissa ammunnoissa 
sekä miinaturvallisuudessa. Myös .tul
kin käyttö sekä neuvottelutaito aina 
miehistötasoa myöten nähtiin kes
keisiksi aiheiksi. Koulutusjakson ai
kana ongelmaksi muodostui jo kan
sainvälistä valmiusjoukkoa luotaessa 
tiedossa ollut ongelma. Joukon tule
vassa tehtävässään käyttämä kalusto 
ei ole käytössä koulutukseen, koska 
sitä pakataan ja kuljetetaan toimialu
eelle koulutusjakson aikana. Kireistä 
aikavaatimuksista johtuen tulisi jou
kolla ollakin käytössään erikseen toi
meenpanovaihetta varten erillinen 
koulutuskalusto ainakin tärkeimmiltä 
osin. Nyt koulutuskalustoa jouduttiin 
kokoamaan ympäri valtakuntta, kos
ka Porin Prikaatissa ei kalustoa ollut 
alkuunkaan riittävästi. 

Valmisteluosasto siirtyi toimialu
eelle 9.-11.8. ja pääjoukko 25.-26.8. 
Pataljoonan pääosa koottiin Makedo
nian puolella lähelle Kosovon rajaa 
yksikkökokonaisuuksiksi, varustettiin 
keskeisellä kalustolla ja ryhmitettiin 
suoraan kaikkiaan 13 tukikohtaan 
Kosovon puolelle. Yhteispartiointi 
aloitettiin tuolloin alueella olleen 1. 
Royal Gurkha Riflesin kanssa 27 .8. ja 
operatiivinen vastuu otettiin vastaan 
30.8.1999 klo 00.00. 

Tehtävän tiedustelua ja valmistelua 
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sekä joukon koulutusta helpotti huo· 
mattavasti se, että pääosa joukost 
tunsi toisensa entuudestaan kansain• 
välisen valmiusjoukkokoulutukse 
kautta. Pääosa kansainvälisen val
miusjoukkokoulutuksen saaneista oli
vat myös osallistuneet harjoituksee 
ulkomailla sekä kertausharjoituksee 
vuoden 1998 marraskuussa omassa 
joukkokokoonpanossaan. Esimerkiksi 
pataljoonan tiedustelujoukkue oli 
käytännössä kokonaisuudessaan va
rusmiesaikaisessa kokoonpanossaan. 

Kansainvälisen valmiuspataljoon 
komentaja ja esikunta keskeisiltä osil .. 
taan olivat toimineet ennen Koso
voon siirtymistä yhdessä kahdessa ja 
osin jopa kolmessa kansainvälisessä; 
harjoituksessa ja yhdessä kertaushar
joituksessa. Henkilöstö tunsi toisensa 
ja menetelmät sekä työskentelytav 
osana monikansallista joukkoa olivat 
näin ollen jo entuudestaan tutut. Tä
mä helpotti keskittymistä olennaiseen 
ja operatiivisen valmiuden saavutta
mista käsketyssä ajassa. Myös tulevai
suudessa on ensiarvoisen tärkeää uut
ta operaatiota aloitettaessa, että esi
kunta on harjoitellut yhdessä ennen 
tehtävän aloittamista. 

TEHTÄVIÄ LAIDASTA LAITAAN 
KFOR:n toiminta Kosovossa pe

rustuu YK:n päätöslauselmaan 1244, 
niin sanottuun sotilastekniseen sopi
mukseen Jugoslavian liittotasavallan 
asevoimien ja KFOR:n välillä serbi
joukkojen poistumisesta Kosovosta 
sekä sopimukseen UCK:n aseistarii
sunnasta ja lakkauttamisesta. 
KFOR:n rinnalla operaatiossa toimii 
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UNMIK (United Nations Mission in 
Kosovo), jonka tehtävänä on luoda 
alueelle julkinen hallinto, poliisivoi
mat, oikeuslaitos, antaa humanitaa
rista hätäapua, valvoa ihmisoikeuksia, 
luoda alueen infrastruktuuri koko
naisuudessaan uudelleen sekä järjes
tää vaalit. Suomen pataljoona toimii 
osana brittijohtoista keskistä moni
kansallista prikaatia, MNB. Prikaatis
sa on lisäksi kaksi brittipataljoonaa, 
kanadalainen pataljoona, norjalainen 
pataljoona, ruotsalainen pataljoona, 
tsekkiläinen tiedustelukomppania se
kä runsaasti erilaisia tukiosia helikop
tereista pioneereihin. Suomen patal
joonan alueella on noin 74 000 asu
kasta, joista viime vuoden lopussa oli 
noin 61 000 albaania ja noin 11 000 
serbiä. Serbijoukot poistuivat alueelta 
sopimusten mukaan kesäkuussa. 

Prikaatin pataljoonalle käskemät 
tehtävät jakautuvat selkeästi kolmeen 
kokonaisuuteen. Ensimmäisenä ovat 
alueen turvallisuuteen liittyvät tehtä
vät, toisena sopimusten valvontaan 
liittyvät tehtävät sekä kolmantena 
CIMIC-toimintaan (Civil-Military 
cooperation) liittyvät tehtävät. 

Pataljoonan tehtävät ovat tavallaan 
"rauhan ja sodan välimaastosta" - eli 
eräänlaista harmaata vaihetta. Perin
teistä valvottavaa tulitaukolinjaa ei 
ole vaan toiminta tapahtuu ihmisten 
keskellä, lähinnä asutuskeskuksissa. 
Toiminta saattaisi ehkä olla luonteel
taan samanlaista, jos Suomessa koho
tettaisiin valmiutta - toimintaa asu
tuskeskuksissa siviiliväestön keskellä, 
partiointia, vartiointia, terroristien et
sintää, kohteiden suojausta ja tarkas
tusta sekä ajoneuvojen tarkastusta. 
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Myös voimankäytön säännökset olisi 
vat tuossa vaiheessa ilmeisen vastaa 
vat kun KFOR-operaatiossa. Koso 
vosta saadut opit ja todellisessa tilan 
teessa hyväksi koetut menetelmät tu 
lisi hyödyntää täysimääräisesti puo 
lustusvoimien suunnittelussa. 

Toimintaan vaikuttavat erityise 1 

erilaiset kostoiskut etnisten ryhmie11 
välillä, sopimusten vastaisten järjestö 
jen toiminta, laittomat aseet ja niiden 
takavarikointi sekä järjestäytynyt ri 
kollisuus. Toimintaa vaikeuttaa kun 
nallishallinnon ja -palvelujen lähes 
täydellinen puuttuminen. Paikallisen 
poliisin puuttuminen ja YK-poliisi 
vähäisyys aiheuttavat puolestaan sen, 
että pataljoona joutuu ottamaan osaa 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitoon. 

Alueen turvallisuuden ylläpitoo~ 
liittyviä tehtäviä ovat: 

- valmistautuminen mahdolliseen 
Jugoslavian liittotasavallan armeijan 
sopimuksen vastaiseen toimintaan 

- keskeisten julkisten rakennusten, 
laitoksien ja kulttuurikohteiden tur
vaaminen 

- serbiyhteisön turvaaminen 
- YK-poliisin avustaminen. 

Sopimusten valvontaan liittyvät 
tehtävät ovat: 

- UCK:n aseistariisunnan varmis
taminen ja UCK:n sopeuttaminen ta
kaisin siviiliyhteiskuntaan 

- Kosovo Protection Corps (KPC) 

Lipljanin toripäivää vuonna 1999. 
YK ei voi hallita, mutta voi "domi
noida" myönteisessä hengessä. Ku
va: Kari Sainio. 



muodostamisen tukeminen. 

CIMIC-toimintaan liittyvät tehtä
vät ovat: 

- humanitaarisen hätäavun antami
nen 

- humanitaaristen järjestöjen avus
taminen 

- UNMIK:n avustaminen. 

Turvallisen ympäristön ylläpidossa 
korostuvat jatkuva läsnäolo ja näky
minen paikallisten ihmisten keskuu
dessa. Erityisesti jalkapartiointi asu
tuskeskuksissa on keskeisessä asemas
sa. Erilaisten tilapäisten tarkastuspis
teiden ja valvonta-asemien ylläpito on 
myös toiminnalle luontaista. 

Sopimusten valvontaan liittyvät 
tehtävät korostavat tiedustelun mer
kitystä aina esikunnan tiedustelu-up
seerien toiminnasta, elektronisen tie
dustelun kautta tiedustelujoukkueen 
piilotähystyspaikan ylläpitoon. 

Mahdollisten laittomien asevaras
tojen tarkastuksessa korostuu kohde
alueen eristäminen ja kohteen tarkas
tus yhdessä YK-poliisin kanssa. Soti
laiden ja poliisien yhteisoperaatiot tu
levat korostumaan entisestään tule
vaisuudessa. Kostoiskujen jälkeisten 
mellakoiden hallinta sekä niihin liit
tyvien laittomien tiesulkujen purka
minen on myös arkipäivää. Kostois
kujen jälkeiset etsintäoperaatiot ja 
tiestön sulkeminen edellyttävät patal
joonalta nopeaa reagointia ja liikku
vien reservien käyttöä. Siviilijärjestö
jen kanssa työskentely edellyttää nii
den toimintatapojen tuntemusta ja 
erityisesti kärsivällisyyttä. N euvotte
lutaito korostuu kaikessa toiminnassa 

- 202 -

aina miehistötasolle asti. Samoin tui 
kin käyttö on keskeisessä asemassa 
kaikissa toimissa. 

TOIMINNAN PERUSTANA HYVÄ 
SOTILAAN PERUSKOULUTUS 

Kuten aiemmissa operaatioissaki 
esimerkiksi Bosniassa, voidaan tode 
ta, että suomalainen sotilaskoulutua 
kestää vertailun muiden KFOR-ope• 
raatioon osallistuvien maiden koulu• 
tustasoon. Menetelmissä ei ole suuria 
eroja ja saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että Suomessa annettu 
kansainvälinen valmiusjoukkokoulu 
tus on ollut hyvää ja keskittynyt oi
keisiin asioihin. Toisaalta on myös 
muistettava, että oman kehittymise 
kannalta on vaarallista uskoa, että 
omat menetelmät ovat ainoita oikeita 
ja että toisilta ei voi oppia mitääll, 
Brittijoukoilla on paljon kokemuksi 
Kosovon kaltaisesta tilanteesta esi
merkiksi Pohjois-Irlannista. Kosovos
sa Suomen pataljoona on saanut bri
teiltä paljon oppia esimerkiksi par
tioinnista ja toiminnasta asutuskes .. 
kuksessa. Nämä kokemukset kannat
taa täysimääräisesti hyödyntää koti
maan koulutuksessa. 

Onnistunut toiminta Kosovon kal
taisissa operaatioissa edellyttää yksit
täiseltä sotilaalta hyviä perussotilaan, 
ta1t0Ja. Käytännössä nämä taidot 
ovat juuri niitä taitoja, joita jalkaväki
sotilaalle koulutetaan. Vasta hyvien 
perussotilaan taitojen päälle voidaan 
rakentaa taito toimia eri tasoisissa 
kriisinhallintatehtävissä. Näin nykyi
nen kansainvälinen valmiusjoukko
koulutus onkin rakennettu. Ennen 

~ olmen kuukauden kansainvälistä 
Jaksoa jokainen koulutukseen valittu 
saa kuuden kuukauden koulutuksen 
~ otimaan puolustukseen. Vasta tä
män jälkeen voidaan antaa kansain
välinen koulutus. Toisaalta on muis
tettava, että hyvä ja perusteellinen 
~ ansainvälinen koulutus on edellytys 
sille, että kykenemme toimimaan 
osana monikansallista joukkoa vaati
vissa kriisinhallintatehtävissä. Kan
sainvälisessä koulutuksessa korostu
vat muun muassa aseen käytön eri
! yispiirteet kriisinhallintatehtävässä, 
coiminta helikoptereiden kanssa, vä
kijoukon hallinta, neuvottelutaito, 
101mmta miinoitteessa, englannin 
~ ieli sekä ensiapukoulutus. 

Ainakin Kosovon kokemusten pe
rusteella voidaan todeta, että paljon 
puhuttu yhteensopivuus - interopera
bility - ei ole ongelma suomalaisille 
,Linakaan pataljoonatasolla. Myöskään 
yhteistoiminnassa prikaatin esikun
nan suuntaan tai yhteisoperaatioissa 
muiden pataljoonien kanssa ei ole tul
lut esiin mitään sellaista yhteensopi
vuuteen liittyvää seikkaa, joka antaisi 
aihetta huoleen. Monessa tapauksessa 
Suomen pataljoona on voinut olla an
tavana osapuolena. 

Suomessa jo nyt annettu esikunta
koulutus antaa hyvät perusteet työs
kentelylle monikansallisissa esikun
nissa. Operaation suunnittelun vai
heet ja toteutus ovat periaatteessa 
kaikkialla samanlaiset. Kysymys on 
lähinnä terminologiasta ja esitysta
vasta. On myös muistettava, että 
työskentelymenetelmät vaihtelevat, 
riippuen siitä mikä Nato-maa kul
loinkin on esikunnan johtovastuussa. 

-Niin sanottua yhteistä Nato-formaat
tia kun ei ole olemassa! 

Kysymys on pitkälti vain kansain
välisen kulttuurin luomisesta puolus
tusvoimiin. Kansainvälisyys on osa 
normaalia työtä poikittain koko orga
nisaation kaikilla tasoilla, eikä jokin 
erityisala, jonka vain harvat ja valitut 
hallitsevat. 

TUKEA KOTIMAAN 
PUOLUSTUKSEEN 

Osallistuminen Kosovon ja Bos
nian kaltaisiin operaatioihin lisäävät 
myös oman maamme puolustusky
kyä. Operaatiot parantavat operaa
tioissa palvelevien joukkojemme kou
lutustasoa ja toimintakykyä kaikilla 
tasoilla. Aina komentajasta viimei
seen jääkäriin. Työvälineenä on täys
vahva pataljoona kaikkine tukiosi
neen, epäsuora tuli mukaan luettuna. 
Suunniteltavat operaatiot ovat aina 
todellisia ja varsin laajoja sekä usein 
monikansallisia. Ja "vastassa" on aina 
eläviä ihmisiä. Virheet suunnittelussa, 
väärä tilannearvio tai huonosti hoi 
dettu tiedustelu kostautuvat heti . 
Pelkkä piirros kartalle ja ohjesäännön 
mukainen käsky ei riitä. 

Yksittäisen sotilaan osalta kehitty
vät muun muassa aseenkäsittelytaito, 
liikkuminen ja toiminta asutuskes
kuksessa, kyky toimia pimeällä, kyky 
tilannejohtamiseen ja taito käsitellä 
erilaisia taisteluvälineitä. Kansainväli
sen valmiusjoukkokoulutuksen saa
neet toimivat lisäksi pääosin omassa 
sodan ajan joukossaan myös Kosovon 
operaatiossa. Toiminta on lisäksi jat
kuvaa, ei pelkästään viikon tai kah-
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- EOD-ryhmä valmiina tehtävään. Hyvältä rauhanturvaajalta edellyte-. 
tään aina hyviä perussotilaan taitoja. Kuva: Kari Sainio. 

den harjoitus. Keskiverto jääkäri on 
Kosovossa vuoroluettelon mukaisessa 
palveluksessa 70-80 tuntia viikossa. 
Tämän päälle tulee henkilökohtainen 
huolto, lepo ja niin sanotut hälytys
tehtävät. 

Kosovon ja Bosnian kaltaiset ope
raatiot ovat erittäin hyvä tilaisuus 
puolustusvoimien materiaalin kenttä
kokeiluun ja kehittämiseen, sillä ope
raatioissa tapahtuvat tilanteet tarjo
avat poikkeuksellisen havainnollisia 
mahdollisuuksia. Esimerkkinä voi
daan Kosovon operaatiosta mainita 
eri pimeännäkölaitteet, rynnäkköki
vaan M/95 pimeätähtäimineen, 338 
Sako tarkkuuskivääri, erilaiset rai-
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vausvälineet, tulevaisuudessa myös 
uusi Pasi XA-203, viestijärjestelm"' 
ja - vaikkakin kenttätykistön sotava
ruste - kaukovalvontalaitteisto. Väli
neet ovat lähes ympärivuorokautis 
sa käytössä viikon jokaisena päivänä. 
todenmukaisissa olosuhteissa. Mikä 
on sen parempi koekenttä? 

KATSEET TULEVAISUUTEEN 
Kosovon operaatio on ollut osal

taan hyvä oppitunti luotaessa katseet 
tulevaisuuteen ja mahdollisiin tule
viin operaatioihin. Epäilijöitä kan
sainvälisen valmiusjoukkokoulutuk 
sen saaneiden kyvystä selviytyä ope-

1 uatiosta oli paljon. Erityiseksi kysy
mykseksi nousi joukon nuoruus. Saa
lut kokemukset ovat osoittaneet nä
mä pelot turhiksi. Samoin uusi järjes
t clmä ja erityisesti kuka saa tehdä mi
täkin herätti runsaasti intohimoja eri 
111stansseissa. Olipa mahdollisen uu
den operaation aloittavan joukon pe
rustamis-, kouluttamis- ja huoltovas
tuu sitten kenellä tahansa on selvää, 
että kaikkien panosta tarvitaan, jotta 
Joukko kykenee aloittamaan tehtä
vänsä suunnitellulla tavalla. Olen
naista on, että nyt saadut kokemuk
set hyödynnetään ja tullaan hyödyn
tämään myös tulevaisuudessa niin 
puolustusvoimissa kuin muuallakin. 

Erityinen huomio tulevaisuudessa 
on kiinnitettävä kansainvälisen val
miusjoukon materiaaliseen valmiu
teen. Joukolla on oltava hallussaan 
sellainen materiaali, jolla se pystyy 
aloittamaan uuden operaation viivy
tyksettä. Joukon 'toimintakyvyn kan
nalta on ehdoton etu, että sen henki
löstö on saanut saman kansainvälisen 
koulutuksen jo varusmiesaikana 
omassa joukkokokoonpanossaan. On 
selvää, että operaatiossa tarvitaan ai
na myös sellaista ammattitaitoa, jota 
varusmiesaikana ei voi opettaa tai jo
ta toimintavalmiussitoumuksen teh
neet eivät ole vielä ehtineet hankkia. 
Tähän on käytössä niin sanottu YK
reservi, josta löytyy jo ammattitaidon 
hankkineita ja rauhanturvatehtävissä 
olleita henkilöitä. Näin meneteltiin 
myös Kosovon pataljoonaa perustet
taessa. 

Toiminta vaativassa kriisinhallinta
tehtävässä on hyvin pitkälti "taiste
lua" jalkaväen tapaan. Hyvältä rau-

hanturvaajalta monikaqsallisessa ope
raatiossa edellytetäänkin aina hyviä 
perussotilaan taitoja. Kansainvälisty
misen huumassakaan emme saa 
unohtaa tätä perustotuutta. Vain hy
västä kotimaan puolustajasta voi tulla 
hyvä sotilas monikansallisiin operaa
tioihin. Suomalainen sotilaskoulutus 
kestää tällä hetkellä hyvin vertailun 
muihin maihin verrattuna. Aina on 
kuitenkin hyvä muistaa, että myös 
muillakin on meille annettavaa. Jal
kaväki tukee Suomen osallistumista 
tuleviin operaatioihin ja kansainvälis
tyy ylläpitämällä ja kehittämällä kor
keatasoista ja vaativaa koulutusta. Se 
on myös työtä kotimaan puolustuk
sen eteen. 
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Jarmo Viskari 

• • • • • • • 1 11 11 

JAAKARIRYHMAN HYOKKAYS-
TAISTELUN PERUSSELVITYS 

Erään teorian perusteella väitetään perhosen epätahtisen siiven iskun yhtääll 
voivan käynnistää hirmumyrskyn toisaalla. Jalkaväen taistelija ja jalkaväkiry 
mä kuuluvat taistelukentän peruselementteihin. Yhdenkin epäonni tai onnis 

tuminen voi räjäyttää vuoria. 

Kirjoittaja, majuri Jarmo Viskari on palvellut kouluttajana sekä päällikkiitehtävis. 
Uudenmaan Rakuunapataljoonassa ja Maanpuolustusopistossa. 

J ääkäriryhmän hyökkäystaistelun 
tutkimus käynnistettiin pääesikun

nan koulutusosaston aloitteesta vuon
na 1998. Pääesikunnan ohje edellytti, 
että Maanpuolustusopisto tekee ke
vään 1998 aikana perusselvityksen 
siitä, miten taistelija, taistelijapari ja 
ryhmä taistelevat sekä, mitä se fyysi
sesti ja psyykkisesti edellyttää. Tutki
muksen lähtökohdaksi määritettiin 
tyypillinen ryhmän tulitaistelutilan
ne, jossa taistelijat ja johtajat joutuvat 
havainnoimaan taistelukenttää ja toi
mimaan taistelukentällä suojautunee
na maassa maaten viholliskosketuk
sen saamisen jälkeen. Perusselvityk
sen tekemiseen ohjeistettiin Urheilu
koulun testiasema sekä Puolustusvoi
mien Koulutuksen Kehittämiskes
kuksen tutkimusosasto. 

Maanpuolustusopisto kokosi tutki
musryhmän, jossa työskentelivät 
PsyM Marja-Leena Haavisto, PsyL 
Lauri Oksama, VTL Olli Harinen, 
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luutnantti Jari Karinkanta, kapteen 1 

Jarmo Viskari, yliluutnantti Vesa 
Schutskoff sekä valtyo Heini Hult ja 
LitM Alexander Holthoer. 

Tutkimusryhmä lähti tutkimus 
suunnitellessaan eri tieteenalojen ole 
massa olevista tutkimusmenetelm' 
tä. Mikään tutkimusmenetelmä e1 
kuitenkaan sopinut suoraan ryhmäq 
hyökkäystaistelun tutkimiseen, vaan 
menetelmiä jouduttiin kehittämään 
kyseistä tutkimusta varten. Asetel• 
massa tutkittiin laajasti, poilli 
tieteellisin keinoin (sota- ja liikunta 
tiede, psykologia, sosiaalipsykologi 
ryhmän toimintaa sodanajan taistelu~ 
ympäristössä. 

Tutkimuksella haettiin tarkennetl 
tua empiiristä tietoa nykyajan taiste .. 
luun vaikuttavista tekijöistä. Tutki
muksen kohteina olivat hyökkääv" 
ryhmän fyysinen, sosiologinen, kog: 
nitiivinen ja taistelutekninen toiminta 
taistelussa. Tutkimus oli luonteeltaan 

[
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KUORMl'l.6 

a 
PÅÅTÖK
SENTEIO 

KOMMUNI
KAATIO 

BG 8 

Kuva 1. Ryhmän taistelun muuttujien välisiä suhteita. 

kuvaileva esitutkimus, jossa pyrittiin 
kartoittamaan tutkittavaa ilmiökent
cää. Tämän vuoksi tutkimuksessa ei 
ollut varsinaisia selittäviä muuttujia, 
joita olisi kokeellisesti manipuloitu ja 
näin osoitettu muuttujien välisiä kau
saalisia suhteita. Ryhmien väliset sa
tunnaiset erot taustamuuttujissa 
mahdollistavat kuitenkin pohdinnan 
Ja hypoteesin rakentamisen muuttu
jien välillä. 

Selittävinä muuttujina tutkimuk
sessa oli tilannetietoisuus, fyysinen ja 
henkinen kuormitus, päätöksenteko, 
kommunikaatio, taistelutekniikka ja 
taistelutehtävän suoritus. Tutkimuk
sen lopputuloksena hahmoteltiin 
malli, joka kuvaa ryhmän taistelun 

muuttujien välisiä suhteita. Malli on 
kuvassa 1. 

Ryhmien lähtötasoja ja taistelunai
kaista suorituksia mitattiin useilla 
menetelmillä: sosiaalipsykologisilla 
kiinteysmittauksilla, fysiologisilla 
kuormitusmittareilla, taisteluteknii 
kan suorituksen aikaisilla havainnoin
neilla, suoritusten videoinneilla ja jäl
kipuruilla, psykologisilla kuormitus
ja tilannetietoisuusmittauksilla toi
minnan hetkellisissä pysäytyksissä, si
mulaattoritietojen tallennuksilla ja 
jälkipuruilla sekä suorituksen jäl
keisillä haastatteluilla. 

Tutkimus kohdistui kahden eri 
joukko-osaston tuottamien jääkäri
joukkueiden ensimmäisiin ryhmiin. 
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Nämä edustivat joukkotuotannon lä
hes valmiita joukkoja. Joukkueiden 
taistelut simuloitiin peräkkäisinä päi
vinä samassa maastossa, samasta läh
tötilanteesta. Taistelumaasto valittiin 
niin, että se mahdollisti sekä mootto
rijalkaväkijoukon puolustustaistelun, 
että jääkärijoukkueen hyökkäystaiste
lun. 

J oukkueet hyökkäsivät ryhmän 
vahvuista, puolustukseen ryhmitty
nyttä vihollista vastaan. Puolustava 
ryhmä oli sama kummassakin taiste-
1 ussa. 

Tulosten perusteella tehtiin päätel
miä ja parannusehdotuksia ryhmien 
toimivuudesta, työnjaosta ja koulu
tuksesta sekä kehitettiin jatkoselvi
tysten aihepiirejä. 

Työn tuloksena kehitettiin ja sovel
lettiin myös tutkimusmenetelmiä, 
joilla kyetään mittaamaan ryhmän 
hyökkäystaistelun keskeisiä ilmiöitä. 
Tämä kehitystyö olikin yksi olennai
nen osa kokonaisuutta. Luotuja tutki
musmenetelmiä tulee jatkossa tar
kentaa, jolloin niitä voitaneen sovel
taa myös muissa samantapaisissa tut
kimusasetelmissa. 

TEHTÄVÄANALYYSI 
Ryhmän jäsenten taistelussa koh

taaman tehtävän kuvaamiseksi suori
tettiin ns. hierarkinen tehtäväanalyy
si. Tämän analyysimenetelmän ta
voitteena on kuvata kaikki työtehtä
vään liittyvät tavoitteet ja toiminnot , 
myös sellaiset piilevät tiedon käsitte
lyyn toiminnot, jotka eivät näy ulkoi
sessa suorituksessa. Menetelmän 
avulla tuotettu hierarkinen kuvaus 
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tehtävästä luo pohjan jatkoanalyyseil
le ja empiirisille mittauksille (taistelu
tekniikka, päätöksenteko, tilannetie~ 
toisuus). 

Analyysin mukaan ryhmänjohtaja 
hyökkäyksen päätavoite, tavoitteen 
haltuunottaminen, jaettiin seitsemään 
osatavoitteeseen: 1. edistä joukkuee~ 
hyökkäystä, 2. etene kohti tavoitetta, 
3. vältä tappioita 4. tuhoa vihollinen 
5. ylläpidä ryhmän taistelutahtoa, 6. 
ylläpidä ryhmän fyysistä taisteluky 
kyä ja 7. huolehdi taisteluvälineiden 
toimivuudesta. Tehtäväanalyysi on 
esitetty kuvassa 2. 

Osatavoitteet on huomioitava tais
telun kaikissa vaiheissa. Osatavoittei
den keskinäinen painotus vaihtelee 
suuresti tilanteiden mukaan. Hetkit
täin osatavoitteet ajautuvat keski
näisiin ristiriitoihin, mikä vaikeuttaa 
päätöksentekoa. 

Tehtäväanalyysiä pystytään hyö
dyntämään erityisesti jääkäriryhmän 
koulutuksen jäsentämisessä. Tehtävä
analyysin avulla kouluttaja voi luoda 
itselleen ja koulutettavilleen koko
naiskuvan siitä, mitä hyökkäystaiste
lussa pitää osata. Tulkitessaan koulu
tettavien toimintaa kouluttajan on 
tiedostettava, että samannäköisellä. 
toiminnalla, kuten esimerkiksi etene
misellä, voi olla erilaisia tavoitteita. 
Tehtäväanalyysi auttaa kouluttajaa. 
pureutumaan virheiden syihin. 

TAISTELUTEKNIIKKA 
Taistelutekninen tarkastelu käsitti 

sen, minkä yleisimmin miellämme 
ryhmän hyökkäyksen tutkimiseksi. 
Taisteluteknisiksi toiminnoiksi luoki-

Kuva 2. 
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teltiin tiedon hankkiminen, liike, tu
len käyttö, suojautuminen, johtami
seen ja tiedon välitykseen liittyvä 
kommunikointi sekä taistelukyvyn 
ylläpitäminen. 

Tiedot tallennettiin kenttätestin ai
kana mittauspöytäkirjoille sekä vi
deonauhoille. Videonauhat analysoi
tiin ja tapahtumat luokiteltiin em. 
toimintoihin niin, että taistelijoiden 
ryhmänjohtajien toimenpiteet taiste
lun ajalta voitiin käsitellä tilastollises
ti sekä aikaan että paikkaan sitoen. 
Tulosten mukaan ryhmien etenemis
vauhti murtokohtaa kohti oli simuloi
duissa taisteluissa huomattavasti oh
jesääntöjen ilmoittamia tavoitevauh
teja hitaampi. Hidas vauhti johtui il
meisesti puutteellisesta hyökkäyksen 
rakenteen hahmottamisesta sekä si
mulaattoreiden tuomasta todentun
tuisesta tappion mahdollisuudesta. 

Lähtöasemassa annetulla käskyllä 
on suuri merkitys taistelijoiden tilan
netietoisuuden kehittymisessä. Käsky 
luo perustan, johon taistelijat kiinni
tävät omat havaintonsa. Käskyn on 
taattava taistelijalle edellytykset hyö
kätä tarvittaessa tavoitteeseen saakka, 
mikäli hän ei saa muita käskyjä hyök
käyksen aikana. Tilannekuvan muo
dostumista edesauttanee maastolaati
kon tai piirroksen käyttö käskyn ha
vainnollistamisessa. 

Koulutus on perinteisesti keskitty
nyt hyökkäyksen toimintojen kuten 
etenemistapojen ja -muotojen opetta
miseen. Koulutus ei niinkään ole ot
tanut huomioon tilannekuvan muo
dostamista, tilanteen arviointia ja 
päätöksentekoa, jotka ovat sekä ryh
män johtajan ja taistelijan hyökkäys-
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taistelun onnistumisen kannalta ke 
keisiä seikkoja. 

Ryhmän johtajan mahdollisuudc 1 

johtaa ja välittää tietoa ovat rajallisc·t 
Taistelijoiden on kyettävä varsin itse 
näiseen tilanteenarviointiin ja päätök 
sentekoon. · 

Hyökkäyksen kriittinen piste näyt 
täisi olevan hetki, jolloin tulitaistel 1 
ryhmän omin asein murtokohdan 
saavuttamiseksi alkaa. Tällöin ryh 
mänjohtajan olisi kyettävä te~emä 1 

ja käskyttämään suunnitelma, miten 
murtokohta otetaan haltuun. Etäisy 
viholliseen on oltava riittävä, etteivät 
taistelijat joudu ryhmittymään vihol 
lisen tulen alla. 

Ohjesäännöissä ei ole murtokoh 
dan taistelun johtamiseen soveltuvi 
vahvistettuja merkkejä. Kenttätestis 
sä hyökännyt toinen ryhmä käytti 
johtamiseen etenemisen aikana sovit 
tuja merkkejä. Ryhmänjohtajan saa 
tua osuman merkkien käyttö väheni. 

Sekä ryhmänjohtajilla että taisteli 
joilla oli vaikeuksia hahmottaa minne 
vihollinen kykenee tulittamaan 
Hyökkääville joukkueille ja tutkituil 
le ryhmille aiheutui suuret tappiot ( 1. 
joukkue: 29%, l.ryhmä: 29%, 
2.joukkue 50%, 2.ryhmä: 71 %. 
Kaikki iskuportaan ryhmänjohtaj 
saivat osuman taistelun alkuvaihees 
sa. Ryhmien varajohtajat johtiv 
taistelun murcokohdasta tavoittee,. 
seen. Varajohtajien valmius ryhmä 
johtamiseen oli korkeintaan tyydyu·· 
vä. Johtamista vaikeutti puutteelli 
nen tilannetietoisuus ja tehoton joh: 
taminen. 

Varajohtajien koulutukseen on jat
kossa kiinnitettävä huomiota. Näyt-. 

täisi siltä, että varajohtaja joutuu joh
tamaan ryhmän, joukkueen ja komp
panian taistelun onnistumisen kan
nalta ratkaisevia osataisceluita. Vara
johtajille on annettava sellainen joh
tamiskoulutus, että he selviävät näis
tä johtamistehtävistä. Koulutus voi
tanee järjestää joko joukkokoulutus
kaudella tai jopa järjestää varajohta
jiksi sopiville kurssi erikoiskoulutus
kaudella. 

Hyökänneiden joukkueiden viit
teellinen osumatarkkuus jäi yllättä
vän matalaksi ollen vain prosentin 
luokkaa (!). Puolustavan ryhmän osu
matarkkuus oli kolminkertainen. Yk
sittäisten taistelijoiden tulitusaktiivi
suus korreloi merkittävästi heidän ai
heuttamiinsa tappioihin. Hyökkäävis
tä joukkueista vain n. kolmannes 
taistelijoista kykeni aiheuttamaan 
puolustajille tappiota, kun sitä vas
toin puolustavasta ryhmästä vain 1-2 
taistelijaa eivät osuneet hyökkääjiin. 
Merkittävä ero löytyi myös tulen kes
kittämisessä: puolustajan tulitusaktii
visuus lyhensi hengissäpysymisaikaa 
hyökkääjien keskittäessä tulensa. Yk
sittäisten hyökkääjien tulitusaktiivi
suus ei vaikuttanut puolustajien tulen 
keskittämiseen. Tutkimuksessa luo
tiin myös laskennallinen malli taiste
levien osapuolten voimasuhteiden ar
viointiin sekä ennen taistelua että 
taistelun aikana. Kun mallia saadaan 
testattua, taistelun lopputulos voi
daan laskea tiettyjen reunaehtojen 
mukaan. 

TILANNETIETOISUUS 
Tulosten mukaan kummankin ryh-

män taistelijoiden cila,nnetietoisuudet 
(=ympäröivän tilanteen havainto, 
tulkinta ja ennakointi ) liikkuivat 
keskimäärin kohtalaisella tasolla koko 
taistelun ajan. Sen sijaan ryhmänjoh
tajien välinen ero oli silmiinpistävä. 
Ensimmäisen ryhmänjohtajan tilan
netietoisuus romahti etenemisvaiheen 
aikana, kun toisen ryhmänjohtajan ti
lannetietoisuus pysyi äärimmäisen 
korkealla. 

Puutteellinen tilannetietoisuus en
simmäisellä ryhmänjohtajalla vaikutti 
ilmeisen ratkaisevasti päätöksente
koon ja johtamiseen ja sitä kautta 
hyökkäyksen onnistumisen tasoon. 
Toisella ryhmänjohtajalla voimakas ti
lanteen hallintaan pyrkiminen aiheut
ti suurta kuormitusta. Selkeimmät 
puutteet tilannetietoisuudessa olivat 
hyökkäyksen rakenteen ja vihollisku
van hahmottamisessa. Kaikki taisteli 
jae eivät pystyneet etenemisen aikana 
osoittamaan maastosta lähtöasc·nrnssa 
annetussa käskyssä mainittuja murto 
kohtaa ja tavoitetta, mikä on hyok 
käyksen onnistumisen kannalta kc· 
keinen vaatimus. Myöskin viholl1sc·11 
vahvuuden ja toiminnan hahmotta 
misessa oli vaikeuksia. Tulos herätti 
kysymyksen cilannetietoisuuteen liit
tyvistä yksilöllisistä eroista ja koulu
tusmenetelmistä. 

HENKINEN KUORMITUS 
Tulosten perusteella ryhmän taiste

lijoiden henkinen kuormitus säilyi 
kohtuullisella tasolla koko taistelun 
ajan. Ryhmänjohtajien henkinen 
kuormitus näytti sen sijaan nousevan 
jopa ylikuormituksen tasolle. Kor-

- 211 -



kean kuormituksen seurauksena toi
sen ryhmänjohtajan päätöksenteko ja 
tilannetietoisuuden ylläpito romahti
vat; toinen ryhmänjohtaja kykeni säi
lyttämään suoritustasonsa erittäin ko
van ponnistelun avulla. 

Syynä korkeaan henkiseen kuormi
tukseen on ilmeisesti kaikkien tehtä
vien ja vastuun keskittyminen ryh
mänjohtajille. Tähän viittasi myös va
rajohtajien korkea kuormitus heidän 
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ottaessa vastuun ryhmänjohtajan teh
tävistä. Tulosten pohjalta nousee esil
le kysymys ryhmän työnjaon onnistu
misesta. 

PÄÄTÖKSENTEKO 
Ryhmänjohtajien päätöksenteon 

analyysi tuotti odotuksista poikkeavia 
tuloksia. Tulosten ja teoreettisen ana
lyysin perusteella ryhmänjohtajien 

Luonnollisen päätöksenteon koulutus perustuu harjoitteluun mahdolli
simman luonnollisissa olosuhteissa. 

toiminta noudatti varsin suoraviivasta 
yhden vaihtoehdon mallia. Ryhmän
johtajat eivät pohtineet ja vertailleet 
toiminnan eri vaihtoehtoja, vaan toi
mivat paineenalaisessa tilanteessa hy
vin nopeasti ja tarkemmin pohtimat
ta toteuttaen ensimmäiseksi mieleen 
tulevan ratkaisun. Tulos vastaa viime-

aikaisia kansainvälisiä tutkimuksia ih
misen päätöksenteosta luonnollisissa 
aikarajoitteisissa ympäristöissä. 

Tulos ja siihen liittyvä luonnollisen 
päätöksenteon malli korostaa tilan
teen tunnistamiseen ja tiedonkäsitte
lyyn liittyviä prosesseja (ns. hahmon
tunnistusstrategia) toisin kuin perin-
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teinen matematiikasta pera1sm oleva 
malli, joka korostaa vaihtoehtojen 
laskentaa mielessä (ns. analyyttinen 
strategia). Luonnollisen päätöksen
teon mallin mukainen koulutus pe
rustuu tilanteen tunnistamisen ja rat
kaisun muodostuksen harjoitteluun 
mahdollisimman luonnollisissa olo
suhteissa. 

FYYSINEN KUORMITUS 
Kuten jo mainituista hiljaisista 

etenemisvauhdeista saattoi päätellä, 
fyysinen kuormitus ei noussut ky
seisissä taisteluissa kovin korkeaksi. 
Kuormitustasot nousivat aavistuksen 
murtokohdan taistelun aikana, mutta 
pysyivät selkeästi anaerobisen kyn
nystason alapuolella. Hetkittäiset 
korkeatehoiset ponnistukset lyhyen 
tulen alla etenemisen (n. 100m) aika
na eivät aiheuttaneet merkittävää vä
symyksen kertymistä taistelijoihin. 
Ryhmien sisällä havaittiin suurempaa 
rasittuneisuutta kevyimpien taisteli
joiden osalta. Heidän varusteensa pai
no suhteessa omaan kokoon oli erit
täin suuri (>40%). Havaitulla rasi
tustasolla (aerobinen kynnystaso <
> kevyt vauhtikestävyys) ryhmien jä
senet olisivat oletettavasti jaksaneet 
taistella 4-6 tuntia. Hetkittäisten 
ponnistusten rasitusta ei käytetyillä 
mittareilla kyetty arvioimaan. 

Näyttäisi siltä, että tappion pelko 
vaikutti taistelijoihin niin, että he ei
vät juurikaan tehneet syöksyjä, vaan 
pikemminkin pyrkivät etenemään hi
taasti ryömien ollessaan vihollisen 
vaikutuspiirissä. Tämä osaltaan vai
kutti siihen, että kuormitus ei nous-
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sut kovin korkeaksi. Tutkimustulos 
korostaa hyvän aerobisen kunnon 
merkitystä. Kolmenkymmenen pro
sentin lisäpaino asettaa taas lihaskun
nolle vaatimuksia. Paikallinen lihas
väsymys voi estää hyökkäyssuoritus
ten hallitun toteuttamisen. 

Vaikka taistelijat joivat nestettä 
kenttäpulloistaan, kahden tunnin 
taistelu aiheutti taistelijoille n. litran 
nestehukan. Taistelijoiden fyysisellä 
kunnolla, ruumiin koolla tai varustei
den painolla ei havaittu olevan vaiku
tusta nestehukan määrään. Omaeh
toisen nestetankkauksen aikana, suh
teutettuna käytettyyn taisteluaikaan 
nestehukka oli 0.6% painosta/tunti. 
Tällä nestehukan kertymisvauhdilla 
toimintakykyyn negatiivisesti vaikut
tava hukka kertyisi 2-4 tunnissa. 
Kenttäpullollinen nestettä näyttäisi 
juuri riittävän hyökkäyksen ensim
mäisten tuntien tarpeeseen. Tämän 
jälkeen taistelijoiden olisi ehdotto
masti saatava nestetäydennys. Muu
ten taistelijoiden suorituskyky laskee 
hitaasti ja lopulta romahtaa. Mikäli 
nestetäydennystä ei tule, suoritusky
vyn lasku ajoittuu juuri pahimmilleen 
hyökkäyksen kriittiseen kohtaan; 
taisteluun komppanian tavoitteessa 
tai vihollisen vastahyökkäyksen tor
juntaan. 

KOMMUNIKAATIO 
Kommunikaatiolla voidaan katsoa 

olevan tietty tehtävä taistelun eri vai
heissa. Esimerkiksi etenemisen aikana 
kommunikaation tehtävänä oli tutki
tuissa hyökkäyksissä pitää ryhmä 
koossa, edetä oikeaan suuntaan, sekä 

saada tietoja vihollisen StJamnista. 
Jos kommunikaatio ei edistä kom
munikaatiolle asetetun tehtävän to
teuttamista, se on turhaa. Jos kom
munikaatio on puutteellista, tarpeel
linen tieto ei välity ja taistelu voi epä
onnistua. Kommunikaatiolla on myös 
ryhmädynaaminen merkitys. Tiimi
työskentelyn kannalta on tärkeää, et
tä ryhmä kommunikoinnilla ilmaisee 
tukensa toisilleen. Tilannetietoisuu
den ylläpitäminen tehokkaalla kom
munikoinnilla on äärimmäisen tärke
ää. Ei pelkästään siksi, että ryhmä 
pystyy suorittamaan tehtävänsä vaan 
myös sen takia, että tietoisuus häl
ventää pelkoa. Tällä on selkeä toi
mintatehokkuutta vahvistava vaiku
tuksensa. 

KIINTEYS 
Ensimmäinen joukkue oli ilmeisesti 

ollut samassa kokoonpanossa pitem
pään kuin toinen joukkue. Siitä huoli
matta ensimmäinen joukkue ei yltä
nyt niin suureen koko joukkueen yli 
ulottuvaan horisontaaliseen (vertais
ten väliseen) kiinteyteen kuin toinen 
joukkue. Taistelua ajatellen ensim
mäisen joukkueen erityisesti ryhmä
tasolla vallitseva horisontaalinen kiin
teys on hyvä sellaisissa tilanteissa, 
joissa ryhmälle ei aiheudu suuria tap
p101ta. Suoritetuissa hyökkäyksissä 
joukkueeseen ja kahteen ryhmään 
syntyi muutamassa minuutissa suuria 
tappioita. Niiden vaikutuksesta viral
linen organisaatio hajosi. Tutkimuk
sessa havaittiin, että osa ryhmän toi
minnan ohjauksesta siirtyi ryhmän
johtajan tehottoman johtamisen sekä 

tappioiden takia viraµiselta organi
saatiorakenteelta epäviralliselle orga
nisaatiorakenteelle. 

Pelkkä ryhmätasoinen kiinteys ei 
luo riittävää "turvaverkkoa" tilantees
sa, jossa virallinen organisaatio hajoaa 
osittain tai kokonaan. Koulutuksen ja 
joukkotuotannon tavoitteena tulee 
pitää yli koko joukkueen ulottuvaa 
horisontaalista kiinteyttä. 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
Tulokset herättivät kysymyksiä 

ryhmien työnjaosta ja koulutuksesta. 
Ryhmänjohtajien kova henkinen 
kuormitus, suuri kaatumistodennä
köisyys ja viitteet toisen ryhmänjoh
tajan suorituksen romahtamisesta pu
huvat sen puolesta, että ryhmänjoh
tajien kuormitusta tulisi keventää 
siirtämällä osa ryhmänjohtajan työ 
tehtävistä varajohtajalle. VarajohtaJU 
voisi ehkä ottaa vastaan suuremman 
vastuun ja tehtävän kuin nykyaa11 
Lisäksi hän voisi toimia ryhrnänjohta 
jan taistelijaparina, jolloin hän vo1s1 
tukea ryhmänjohtajaa myös hcnkis, 
ti. 

Tutkimuksen tulokset viittasivat 
myös nykyisessä järjestelmässä oleviin 
puutteisiin koulutuksessa. Nykyinen 
järjestelmä ei korosta taistelussa vaa
dittavia tiedollisia taitoja ( tilannetie
toisuus, päätöksenteko) riittävästi. 
Paras keino opettaa ja arvioida taiste
lunaikaista tiedollista toimintaa olisi
vat sellaiset maastoharjoitukset, joissa 
ryhmänjohtajat ja taistelijat pääsevät 
toimimaan tilanteissa, joista voidaan 
osoittaa kaikki keskeiset tilanneteki
jät (taistelumaasto, vihollisen vaiku-
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tus, todenmukaiset taistelutehtävät , 
omat joukot, taistelukyvyn ylläpitä
mistä vaativat olosuhteet). Erityisesti 
olisi syytä harkita simulaattoritaiste
lualueen rakentamista. Tällaista 
aluetta voitaisiin käyttää myös jouk
kotuotannon joukkojen mittaamises
sa. 

JATKOTUTKIMUS 
Tutkimus jatkunee vuoden 2000 

aikana. J atkotutkimuksessa voidaan 
käyttää hyväksi tutkimuksen ensim
mäisen vaiheen kokemuksia. Merkit
tävä edistysaskel tullee olemaan tieto
jen keräämisen automatisointi, mikä 
vähentää "käsityön" osuutta merkit
tävästi. Automatisointi mahdollistaa 
useiden eri tutkimusasetelmien to
teuttamisen, mikä tuottaa laajemman 
aineiston. Tällöin tutkimustulokset 
ovat myös paremmin yleistettävissä. 

Jalkaväen taistelijat ovat myös tu
levaisuudessa merkittävässä roolissa 
taistelukentällä. J alkaväki ansaitsee 
tutkimukseen perustuvat toimintata
vat ja koulutusmenetelmät, jotta se 
voi täyttää sille annetut tehtävät 
myös 2000-luvulla . 

LÄHTEET: 
Jääkäriryhmän hyökkäystaistelun 

perusselvityksen osaraportit: 

Oksama Lauri, Haavisto Marja
Leena, Viskari Jarmo, Schutskoff Ve
sa: Jääkäriryhmän ryhmänjohtajan ja 
taistelijan hierarkkinen tehtäväana
lyysi, 1999 
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Viskari Jarmo, Schutskoff Vesa, 
Holthoer Alexander; Jääkäriryhm"' 
hyökkäyksen taistelutekninen anal~ 
si, 1999 

Oksama Lauri, Haavisto Marja
Leena, Viskari Jarmo, Schutskoff Ve
sa, Holthoer Alexander: Jääkäriryh
män jäsenten tilannetietoisuus taiste
lussa, 1999 

Oksama Lauri, Viskari Jarmo, 
Schutskoff Vesa; Ryhmänjohtajan 
päätöksenteko taistelussa, 1999 

Harinen Olli: Kiinteys taistelussa 
olevassa jääkärijoukkueessa, 1999 

Hult Heini: Jääkäriryhmän kom
munikaatio taistelutilanteessa, 1999 

Hult Heini, Harinen Olli: Eräitä 
havaintoja jääkäriryhmän virallisen 
organisaatiorakenteen ja epävirallisen 
organisaation vuorovaikutuksesta 
taistelun aikana, 1999 

Karinkanta Jari: Jääkäriryhmän 
hyökkäyksen fyysinen kuormitus, 
1999 

Haavisto Marja-Leena, Viskari Jar
mo, Schutskoff Vesa: Jääkäriryhmän 
henkinen kuormitus taistelussa, 1999 

Cesius 
SUOMEN BOFORS 

Puh. 09 - 439 12 10 
www.celsius.se 

1999 EM-kisoissa 
Bordeaux'ssa Lapua 
patruunoilla ammuttiin mm. 
• 6 kultamitalia 
- 11 hopeamitalia 
- 8 pronssimitalia 
Lapua 6 mm BR patruunalla 
ammuttiin 300 m:n vapaa
kiväärin joukkuekisassa 
UUSI LOISTAVA MAAILMAN
ENNÅTYSI 

Lisäksi Lapua patruunoilla 
on nimissään lukuisia 
maailmanennätyksiä ja 
kansallisia ennätyksiä ! 
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KAARLE RUUTU, JUKKA SORVARI 

POHPR - POHJAN PRIKAATI 
MARSSI HISTORIAAN 

Eversti Kaarle Ruutu ja everstiluutnantti Jukka Sorvari olivat Pohjan Prikaatin vii
meiset komentajat, tässä järjestyksessä. 

Pohjanmaan joukko-osasto Pohjan 
Prikaati lakkautettiin vuoden 

1998 loppuun mennessä. Lakkautta
minen heijastui joukko-osaston toi
mintaan, mutta siitä huolimatta kou
lutustulokset olivat loppuun saakka 
erinomaisia. Vuoden 1997 urheilusaa
vutusten ansiosta saavutettiin jopa 
prikaatin historiassa ensimma1sen 
kerran Urho Kekkosen kiertopalkin
to. 

Pohjan prikaati jatkoi vuoden 1997 
alusta tärkeää maanpuolustustyötään 
uudessa kokoonpanossa. Pohjan Pri
kaati ja Pohjois-Suomen Viestipatal
joona yhdistettiin uudeksi Pohjan Pri
kaatiksi. Joukko-osaston kokoonpa
noon kuuluivat tällöin prikaatin esi
kunta, Pohjan Jääkäripataljoona, 
Pohjan Pioneeripataljoona, Pohjois
Suomen Viestipataljoona, Huoltokes
kus sekä Pohjan Sotilassoittokunta. 
Huoltokeskukseen kuului myös Ou
lun Korjaamo. 

Prikaatin komentajan vaihtuminen 
tapahtui vuoden vaihteessa 
1996/1997. Silloinen prikaatin ko
mentaja eversti Reijo Sallinen luovut
ti komentajan tehtävät eversti Kaarle 
Ruudulle. 
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PÄÄTEHTÄVÄ- KOULUTUS 
Pohjan Prikaatin päätehtävänä oli 

koulutus. Innokkaan ja ammattitai
toisen henkilökunnan ansiosta saavu
tettiin erinomaisia koulutustuloksia 
erityisesti Pohjoisen Maanpuolustus
alueen leireillä ja harjoituksissa. Poh
joisen Maanpuolustusalueen jääkäri
ja pioneerileirillä 23.6 . .., 10.7.1997 
Pohjan Prikaati saavutti kouluttaja
taitokilpailussa ja jääkärijoukkueiden 
koulutustasokilpailussa toisen sijan. 
Pohjoisen Maanpuolustusalueen jää
käri- ja pioneerileirillä 8.-22.12.1997 
prikaati saavutti sekä jääkärijouk
kueiden että sinkoryhmien koulutus
tasokilpailussa toisen sijan. Pohjoisen 
Maanpuolustusalueen sotilaspoliisilei
rillä 4. -10.4.1997 prikaatin joukkue 
saavutti koulutustasokilpailun voiton. 

Myös vuoden 1998 Pohjoisen 
Maanpuolustusalueen sotilaspoliisilei
rillä 14. - 20.4. Pohjan Prikaati saa
vutti koulutustasokilpailussa voiton. 
Tykistön ja kranaatinheittimistön ke
säleirillä prikaatin kranaatinheitin
miehet saavuttivat kranaatinheitti
mistön tulitoimintakilpailussa, taso-

Prikaatin komentajan vaihtuminen tapahtui vuoden vaihteessa 
1996/1997. Kuvassa eversti Reijo Sallinen luovuttaa ja eversti Kaarle 
Ruutu vastaanottaa komentajan tehtäviä. 

ryhmien ja mittauspartioiden koulu
tustasokilpailussa ensimmäisen sijan. 
Pohjoisen Maanpuolustusalueen jää
käri- ja pioneerileirillä kesä-heinä
kuussa 1998 prikaati saavutti koulut
tajataitokilpailun voiton. Pohjoisen 
Maanpuolustusalueen vuoden 1997 
kertausharjoituskouluttajana palkit
tiin majuri Heikki Kontsas Pohjan 
Prikaatista. Pohjoisen Maanpuolus
tusalueen komentaja on myöntänyt 
Pohjan Prikaatille 1997 - 1998 soti
laallisista ansioista 4.6.1998 Veteraa
nikannun. Palkinto myönnetaan 
puolustusvoimien ja maanpuolustus
alueen leirien koulutustasokilpailuissa 
parhaimmaksi arvioidulle joukko
osastolle. Arviointikriteereinä ovat 
yleinen ilmapiiri, henki ja sotilaalli
suus, kiinteistöistä ja sotavarustukses
ta huolehtiminen, taistelu- ja sota
harjoituksissa menestyminen, ampu
makoulutuksen taso ja kehitys, me
nestyminen puolustusvoimien sekä 

maanpuolusrusalueen urheilukilpai
luissa. Prikaati oli siis Pohjoisen 
Maanpuolustusalueen paras joukko
osasto kiertopalkinnon ja sen arvioin
tikriteerien mukaan. 

URHEILUSSA PUOLUSTUS
VOIMIEN KÄRKEÄ 

Urheilussa Pohjan Prikaati on tnl 

nestynyt myös erinomaisesti. Sotilai 
den SM-talvimestaruuskilpailuissa 
Kontiolahdella 10. - 13.3.1997 35-
vuotiaiden sarjassa kapteeni Timo Ra
pakko saavutti hopeaa ammunnassa 
ja maastohiihdossa, varusmiesten sar
jassa Marko Paasovaara sijoittui kol
manneksi. Partiohiihdossa prikaatin 
joukkue sijoittui pronssille. Joukku
eessa hiihtivät kapteeni Timo Rapak
ko, luutnantti Ismo Salminen, jääkäri 
Harri Lähdesmäki ja jääkäri Marko 
Paasovaara. Sotilas-5-ottelun SM-kil
pailuissa Lahdessa 28. - 29.5.1997 
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Pohjan Prikaati marssi 4.6.1998 viimeisen kerran näyttävästi paraatissa 
Oulussa. 

naisten sarjassa oppilas Katariina Aho 
saavutti hopeaa ja miesten sarjassa 
yliluutnantti Marko Lähteenmäki 
pronssia. Sotilaiden SM-suunnistus
kilpailuissa 1997 Pohjan Prikaati 
voitti yleismestaruuden, joukkuekier
topalkinnon, varusmiesten joukkue
kiertopalkinnon ja maaherrojen pal
kinnon eli kaikki kiertopalkinnot. 
Yleisurheilun sotilas-SM-kilpailuissa 
Rovaniemellä 23. - 24.7. 1997 Poh
jan Prikaati saavutti ensimmäisen 
kerran historiansa aikana yleisurhei
lun sotilas-SM-kilpailujen yleismesta
ruuden . Pohjoisen Maanpuolustusalu
een ampumamestaruuskilpailuissa 
Pohjan Prikaati voitti yleismestaruu
den. Ammunnan sotilas-SM-kilpai
luissa prikaati saavutti toisen sijan. 

Urho Kekkosen kiertopalkinto voi
tettiin ensimmäisen kerran Pohjan 
Prikaatiin vuonna 1997. Kiertopal
kinto myönnetään vuodeksi joukko-
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osastolle, jolla ammunnan, hiihdon ja 
suunnistuksen sotilas-SM-kilpailuiss 
yleismestaruuspisteiden yhteismäär·· 
on suurin. Tasavallan presidentti lah
joitti kiertopalkinnon v. 1978. 

P. E. Svinhufvudin kiertopalkinta 
on voitettu Pohjan Prikaatiin vuosina 
1991 ja 1997. Tasavallan presidentti 
lahjoitti kiertopalkinnon vuonna 
1932. Kiertopalkinnon saa vuodeksi 
haltuunsa se joukko-osasto, jonka jär
jestyssijojen summa on pienin kun 
lasketaan yhteen hiihto- ja suunnis
tuspartiokilpailujen sijaluvut. Molem
mat edellä mainitut palkinnot prikaa
tin komentaja eversti Kaarle Ruutu 
sai vastaanottaa Pääesikunnassa ken
raaliluutnantti Matti Kopralta 27 .1. 
1998. 

Oulussa järjestettiin syksyllä 1997 
sotilaiden nyrkkeilymestaruuskilpai~ 
lut, jossa prikaati voitti joukkuemes
taruuden. 

Hiihdon sotilas-SM-kilpailuissa ke
vättalvella 1998 Pohjan Prikaati saa
vutti yleismestaruuden ja ampuma
hiihdon sekä maastohiihdon joukkue
mestaruudet. 

Pohjoisen Maan puolustusalueen 
ampumamestaruuskilpailuissa Kajaa
nissa 26. - 29.5.1998 Pohjan Prikaati 
saavutti yleismestaruuden. 

Sotilaiden 5-ottelun SM-kilpailuis
sa Oulussa 9. - 11.6.1998 Pohjan Pri
kaati voitti yleismestaruuden. Jouk
kueessa kilpailivat yliluutnantti Mar
ko Lähteenmäki, vänrikki Mikko Sär
kelä, vänrikki Adam Strachan, aliker
santti Markku Pakarinen. 

Edellä on kerrottu Pohjan Prikaa
tin menestyksestä niin koulutuksen 
kuin urheilun aloilla. Luettelo on 
osaltaan kunnianosoitus koko Pohjan 
Prikaatin henkilökunnalle määrätie
toisesta ja ammattitaitoisesta työstä, 
jonka he ovat jaksaneet tehdä vaikka 
oman joukko-osaston lakkauttamis
päätös on ollut tiedossa. Henkilökun
nan toimintaperiaatteena oli täysillä 
loppuun saakka. Periaate toteutui 
erinomaisesti, kuten edellä on nähtä
vissä. 

KUNNIAKKAAN JOUKKO
OSASTON LAKKAUTTAMINEN 

Pohjan Prikaatin toimintaan on 
vuoden 1997 maaliskuusta lähtien 
vaikuttanut valtioneuvoston turvalli
suus- ja puolustuspoliittiseen selonte
koon liittyvä päätös joukko-osaston 
lakkauttamisesta. Päätös on ollut 
henkisesti raskas, mutta oman jouk
ko-osaston lakkauttaminenkin halut
tiin hoitaa kunnialla ja Pohjan Prikaa-

tille kuuluvalla arvokku,udella. 
Alasajo pyntt11n toteuttamaan 

mahdollisimman hallitusti ja henki
löstöystävällisesti. Siitä huolimatta 
noin 70 henkilön osalta jouduttiin ir
tisanomisiin. Prikaatin 360 henkilö
kuntaan kuuluvasta noin 100 henki
löä siirtyi Kainuun Prikaatiin, noin 
70 työtekijää sai jäädä Ouluun joko 
sotilasläänin tai maanpuolustusalueen 
esikuntaan. Loput henkilöt siirtyivät 
muihin joukko-osastoihin tai esikun
tiin lähinnä Läntiselle ja Itäiselle 
Maanpuolustusalueelle. 

Pohjan Prikaatin alasajo toteutet
tiin siten, että 1.7.1998 lukien pri
kaatin kaksi joukkoyksikköä, Pohjan 
Pioneeripataljoona ja Pohjois-Suomen 
Viestipataljoona, siirtyivät Kainuun 
Prikaatin komentajan alaisiksi Oulus
sa. Tämän lisäksi Oulun Korjaamo 
liitettiin Kajaanin Korjaamoon sa 
masta päivämäärästä lukien. Oulun 
Sotilasläänin Esikunnan alaisuuteen 
siirtyivät 1.7. 1998 lukien vartiosto JU 
Pohjan Sotilassoittokunta sekä varus 
kunnalliset tehtävät. Pohjan J ääkäri 
pataljoonan nimi luovutettiin Sodan 
kylään Jääkäriprikaatiin. 30.6. 1998 
järjestettiin mieliin painuneet yksi
köiden luovutus ja vastaanottotilai
suudet Oulun Kasarmilla sekä Vuo
sangan ampumaleirialueella. Viimeksi 
mainitussa tilaisuudessa eversti Kaar
le Ruutu luovutti myös Pohjan Pri
kaatin komentajan tehtävät eversti
luutnantti Jukka Sorvarille. 

Viimeisen puolen vuoden aikana 
Pohjan Prikaati koulutti vain tammi
kuun 1998 saapumiserän jalkaväkiso
tilaita kahdessa yksikössä. 

Vuoden 1998 viimeisenä päivänä 
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Viimeiset kranaatinheittimen laukaukset kajahtivat Pohjan Prikaatissa 
13.5.1998 klo 11.43. 

elettiin haikeita hetkiä Hiukkavaaras
sa ja Pohjan Prikaatissa. Päivän ohjel
maan kuuluivat klo 11.00 kahvitilai
suus, jossa muistettiin ja kiiteltiin vii
meisiä Pohjan Prikaatin palveluksessa 
olevia henkilöitä. Samana päivänä 
kello 13.00 järjestettiin Hiukkavaa
ran muistorikkaalla paraatikentällä 
perinnekiven äärellä sotilaallisen karu 
Pohjan Prikaatin lipun lähettämisti
laisuus. Tilaisuuteen oli kutsuttu 
yleisellä kutsulla kaikkia Pohjan Pri
kaatin ystäviä. Ohjelmaan kuuluivat 
Pohjan Prikaatin killan puheenjohta
jan varatuomari Pekka Heikkisen ja 
Pohjan Prikaatin viimeisen komenta
jan everstiluutnantti Jukka Sorvarin 
puheet. Tilaisuuden päätteeksi lasket
tiin Pohjan Prikaatin aikaan Hiukka-
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vaarassa viimeisen kerran kielekkei
nen valtiolippu ja lähetettiin komen
tajan jäljessä kunniakas Pohjan Pri
kaatin joukko-osastolippu Sodanky
lään Jääkäriprikaatiin Pohjan Jääkäri
pataljoonan joukko-yksikkölipuksi. 
Viimeisinä lippu-upseereina toimivat 
majurit Kari Hautasaari ja Heikk 
Kontsas sekä lipunkantajana yliluut
nantti Matti Korhonen. 

Pohjan Prikaati siirtyi historiaan 
31.12.1998! 

Pohjan Prikaatin ja sen edeltäjä
joukko-osastojen kunniakkaita perin
teitä vaalii Sodankylässä Jääkäripri
kaatin joukkoyksikkö Pohjan Jääkäri
pataljoona. Toimintaa tukee edelleen
kin Oulussa pääpaikkaa pitävä Poh
jan Prikaatin kilta ry. 

Valitse Sinäkin Ericssonin MINI-LINK™ 

Langattoman tiedonsiirron 
edelläkävijä! 

Maailman - samalla myös Suomen - suosituin 
radiolinkkijärjestelmä MINI-LINK tarjoaa 
optimiratkaisun kaikkiin langattoman tiedon
siirron tarpeisiin, joissa nopeus, joustavuus, 
monipuolisuus, luotettavuus ja yhteensopivuus 
muihin järjestelmiin ovat punaisena lankana. 

Myös hintalaatusuhteeltaan MINI-LINK kestää 
kevyesti vertailun muihin markkinoilla oleviin 
radiolinkkeihin. Eikä sen pystyttämiseen pala 
turhia työtunteja. 

EIFe•n• 
Täyttävät 

korkeimmatkin 
vaatimukset 

Fenno-pakoputklen 
tukkumyyntl: 

~aq 
Malminkaari 12 
Postlos. PL 115 
Puhelin 
Telefax 

00700 Helsinki 
00701 Helsinki 
(09) 350 11 
(09) 350 1202 

Ericssonin MINI-LINK on langattoman tiedon
siirron alati innovatiivinen edelläkävijä. Eilen 
tänään huomenna! 

Soita (09) 299 2585, faxaa (09) 299 4008 tai 
meilaa mini-link@ericsson.fi meille yhteys
tietosi. Otamme Sinuun henkilökohtaisesti 
yhteyttä ja kerromme kaikki kaipaamasi 
kovat faktat MINI-LINKistä. 

ERICSSON i:: 

- pakoputket 

Fenno-pakoputklen 
valmistus: 

[[i) FennoSteel Oy cm 
Fennokatu 1 
Puhelin 
Telefax 

39700 Parl<ano 
(03)441 00 
(03) 441 0250 

1-mell; f9nno@fennosteel.com 
WIN/.fennoateel.com 
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Kari Norkola, Harri Heinilä 

ROHKEUTTA KOKEMUKSISTA 
Jalkaväen etulinjan taistelijoiden johtajien ja lähiottelun taitajien, Mannerheim-ris 
tin ritarien, kapteeni Tuomas Gerdtin ja sotilasmestari Väinö Hämäläisen haastatte

lun kirjasivat majurit (evp) Kari Norkola ja Harri Heinilä. 

T alvisodan sankarit loivat perustaa 
suomalaisten menestykselle jat

kosodassa monessa suhteessa. - He 
saivat mahdottoman tehtävän ja suo
riutuivat siitä. Minä sanon heitä san
kareiksi, selvittää Mannerheim-ristin 
ritari Tuomas Gerdt tuntemuksiaan, 
miksi hän uskalsi niin paljon jatkoso
dassa. 

Talvisodan sankarit näyttivät, että 
suomalaiset sotilaat voivat voittaa 
suurvallan yksittäisissä taisteluissa. 
Me lähdimme heidän mukaansa 
1941. 

Historiaa sykkivä Suojeluskuntain 
Päällystökoulu todisti syyskuun 16. 
päivänä 1999 aikakauden vaihtumi
sen. Kun Puolustusvoimien Koulu
tuksen Kehittämiskeskuksena toimi
va rakennus tarjosi kehykset toisessa 
maailmansodassa tunnustuksensa 
hankkineiden Mannerheim-ristin ri
tarien haastattelulle, nykyisten puo
lustusvoimiemme upseerikurssit val
mentautuivat tulevalle vuosituhan
nelle. 

] atkosodan päättymisestä oli kulu
nut 55 vuotta. Oli korkea aika tallen
taa vielä kerran henkilökohtaisesta 
rohkeudesta ja tehokkaista taistelutu-
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!oksista palkittujen ritari n:o 95 :n, 
kapteeni ja konttoripäällikkö Kaiho 
Tuomas Albin Gerdtin ja ritari 167:n, 
sotilasmestari Väinö Alpiin Hämäläi
sen muistiin painuneet taisteluiden 
opetukset ja tunnelmat. 

Tuomas Gerdt on joutunut punta
roimaan kokemuksiaan lukuisia esi
telmiään varten tällä vuosikymmenet 
lä. Hän on kertonut niistä myös 
RUK:n kursseille. Se näkyi vastaus
ten harkituissa muodoissa. Niinpä 
hän arvioi myös koulutuksen vaiku
tusta toimintoihinsa taistelutilanteis
sa. Silti hän pani huomattavan paino 
fyysisen kunnon merkitykselle me 
nestykselleen taisteluissa. 

Väinö Hämäläisen puheenvuorois.., 
sa kuulsi voimakas Luojan luoman 
usko kohtaloon onnistumisen pohja
na. Hänen sodanjälkeiset vaiheensa 
aika ajoin vakavan sairauden uusimi
sineen olivat selvästi vaikuttaneet hä
nen syy- ja seurauspohdintoihinsa, 
Parituntisen keskustelun aikana hä
neltä ei saanut tunnustusta, että juuri 
hän olisi ollut taistelun taitaja. Hänen 
lukuisissa esimerkeissään nimeämät 
kaverit saivat aina pääosan hänen te
kemisissään. 

.. KORKEAMMAN 
KÄDESSÄ 

- Me ilmoittauduimme vapaaeh
toisiksi koottaessa joukkoja jatkoso-
1 aan, Tuomas Gerdt tuumaa hiljaa. 
Olin saanut urheilun ja liikunnan pa
rissa hyvän fyysisen kunnon. Näin 
jouduin taistelulähettitehtäviin. 

Gerdt kertoo omatoimisuuteensa 
vaikuttaneen talvisotaa edeltäneet ta
pahtumat. Niitä olivat Neuvostolii
ton ja Saksan etupiirisopimus, miehi
tysuhka ja talvisodan sankarivainajien 
uhri valmius. 

- Heidän siunaustilaisuutensa jäi
vät mieleeni oltuani niissä kunniavar
tiossa. Se vaikutti voimakkaasti, sillä 
heidän joukossaan oli usein hyviä ka
vereitani, jotka lisäksi olivat olleet 
perheidensä ainoita poikia, kuvaa 
Gerdt ja jatkaa. - Lapsena sain kuulla 
Inkerin pakolaisilta heidän oloistaan 
ja kokemistaan vainoista. Myös Teri
joen eli Kuusisen hallituksen muodos
taminen joulukuussa 1939 oli isku 
vasten kasvojamme. Onneksi hallitus 
jäi vain paperille. 

- Olimme saaneet kodeissamme ja 
sotilaspojissa vahvan maanpuolustus
hengen ja isänmaallisuuden. Vaikealta 
tuntui viedä lkp-määräystä sellaiseen 
kotiin, josta talvissota oli jo vienyt 
pari veljestä ja jatkosota kutsui lisää. 
Siitä huolimatta nämä nuorimmat 
olivat valmiina ja kuittasivat lkp
määräyksensä. 

Uhrautuminen kavereitteni puoles
ta sopii minun osaltani voimakkaim
min motiiviksi annetun taistelutehtä
vän suorittamiselle. He olivat minua 
vanhempia. Fyysisesti vahvana jopa 

pyysin mukaan. Uskojn myös, että 
kokemuksen myötä jotain olin oppi
nut. Kyllä siinä tuli tarve olla esi
miehen luottamuksen arvoinen. Lä
hettinä taistelun jälkeen usein hain 
muonakärryjä ja muutakin niin, että 
minuun luotettiin. Kunto kuitenkin 
ratkaisi 

- Minusta tuntui, että olemme pa
rempia kuin vihollinen, Tuomas 
Gerdt arvioi. Osasin käyttää hyväkse
ni aikaisemmin saamaani koulutusta 
ja olin myös sitoutunut tehtäviini. 

- Luotin aina hyvää tuuriin ja Kor
keimman suojeluun. Äidin opettama 
rukouskin hädän hetkellä auttoi, 
Gerdt sanoo. 

Hämäläinen kertoo tulevansa 
maanviljelijän perheestä. "Meitä oli 
kahdeksan veljestä, joista yksi kaatui 
talvisodassa. Loput seitsemän osallis
tuivat jatkosotaan. Viisi pelkästään 2. 
Divisioonassa. Kaiken lisäksi meillä 
jokaisella oli neljä siskoa, joten mt·1 

dän perheemme oli aika iso", l läma 
Iäinen naurahtelee. Vakaa socilasrnt 
tari haluaa kertoa tarinan vaiheista, 
jotka tekivät hänestä omien sanojensa 
mukaan pinnarin. Se puolestaan pani 
hänet korvaamaan sotilasuran sellai 
sen alun muiston. 

- Vuonna 1929 veistelimme veljeni 
kanssa vierekkäin tuvassa puuhevosia 
ja hänen veistokirveensä putosi pen
kiltä ja sattui vasempaan jalkaani 
niin, että jänteet vioittuivat siitä. Lää
käriin oli matkaa 50 km ja hevoskyy
dillä ei kannattanut lähteä, joten jal
kani vain sidottiin kääreillä. Kutsun
toihin kuitenkin jouduin kuten 
muutkin Moskovan pakkorauhan 
päivänä 13. maaliskuuta 1940. Siellä 
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minut ja kaverini Olli Tynkkynen 
määrättiin Ilmajoelle Pp-koulutus
keskukseen. Eräänä aamuna päätim
me lähteä lääkärin vastaanotolle. So
vimme, että valitetaan vatsavaivoja. 
Olli joutui ensin lääkärin tutkittavak
si. Kun hän palasi ja kertoi koopeetä 
tulleen, en voinut enää samaa vaivaa 
valittaa ja näin ollen päätin valittaa 
vasenta jalkaani. Kävelin lääkärin 
edessä tehostaen jalkani kunnon huo
noutta. Lääkäri pisti minut B-luok
kaan ja kielsi marssit. Sitten jouduin 
komissionin tarkastukseen, jossa mi
nut määrättiin E-luokkaan ja siviiliin 
toukokuun 3. päivänä 1940. Olin si
viilissä 2 kuukautta, kun sain kutsun 
ilmoittautua Savonlinnan Suojelus
kuntapiirissä 1.7.1940. Sieltä minut 
siirrettiin JR 7:n II pataljoonaan. 
Olin Kerimäen Makkolassa aliupsee
rikoulussa tammikuussa 1941. Kurs
sin loppupuolella oli lääkärintarkas
tus. Lääkäri tutki minun papereitani 
ja ihmetteli, miksi B-mies on täällä ja 
sanoi, että pääsen pois jos haluan. Il
moitin, että jos saan, niin käyn kou
lun loppuun. Hän määräsi minut 
huoltotehtäviin ja harjoittelemaan 
yksikköön. Tämä huoltoryhmä hajo
tettiin 10.6.1941 ja minä pääsin II 
pataljoonan jääkärijoukkueeseen, jos
sa palvelin sodan loppuun saakka, 
haavoittumistani lukuun ottamatta. 

Molemmat ritarit olivat yhtä miel
tä, että vihollisen toiminta useimmi
ten määritti, mitä piti tehdä. Ryh
mänjohtaja kyllä tiesi, mitä häneltä 
odotettiin. Kun vihollisen panssari
vaunut ilmestyivät eteen, monet kat
seet nauliutuivat Hämäläiseen odot
taen hänen reaktiotaan. Siinä ei juuri 
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ollut valinnan varaa, vaan oli etsitta 
vä keinot tuhota hyökkääjä. 

Hämäläinen väittää kiven kovaa11. 
ettei siinä taidolla ollut mitään teke 
mistä, kun hän lähti ryömimään Iin 
jojen väliin tuhoamaan vaunuja. 1 1 
hän sanonut luottaneensa itseensi 
kään, koska hän ajatteli, ettei viholl1 
sen luotia voinut väistää, jos kohti tu 
Ii. Hän sanoi aina ajatelleensa, etta 
"se on Korkeemmas käres". 

Molemmat ritarit kertoivat yhteen 
ääneen kohtaloon uskon olleen pääl 
limmäisenä kaikissa taistelukosketuk 
sissaan. Mitään ei tapahdu, ellei Luoja 
suo sitä, Hämäläinen määritteli. 

KAVEREISTA PIDETÄÄN HUOLTA 
Tuomas Gerdt jaksoi toistaa: Aika 

moni veteraani vierastaa itsensä ni 
mittämistä rohkeaksi. 

- Rohkeus ilmeni tilanteissa, missä 
aseveli oli vihollisen tulituksen alaise 
na tai haavoittunut liikuntakyvyt 
mäksi. Kun silloin lähti häntä hake 
maan tulen alta, tehtävä tuntui vält 
tämättömältä. Jonkun se oli tehtävä 
toisten tuella. 

- Vaarassahan me kaikki olimme 
koko ajan, joten silloin ei tuntenut 
olevansa aseveljeään rohkeampi 
Mieskohtaiseen kamppailuun, esimer
kiksi konekivääripesäkkeen tuhoami
seksi tarvittiin rohkeutta. Ne oli tu
hottava, koska ne kylvivät sieltä tu
hoa kavereihin. Kaverit siis olivat 
rohkeuden perustana. 

- Kaikkihan nämä olivat henkilö .. 
kohtaisia töitä. Ne kuuluivat osana 
taisteluun. Vaikeat ja ankarat taiste
lut tulivat aina yllättäen ja tarvittiin 

{) 

Ritareitten hyökkäysmaastoa syksyllä 1941. Kuvassa venäläisten jo en
nen talvisotaa hyökkäysuraksi Suomeen rakentama Ohtan tie. Huoma
taan, että jälleen tie helvettiin kivettiin "hyvillä" aikomuksilla. 

nopeaa toimintaa, eikä siinä sillä ta
voin vaaraa joutanut ajattelemaan, 
että se olisi nostanut pelon pintaan. 
Tosin pelon tunnettakin oli. Toisin sa
noen aktiivisuudesta tuli rohkeutta. 
Kun vihollinen piti nujertaa, mietti 
vain keinoja, miten voisi tästä selviy
tyä niin, että kaverit ja itsekin pelas
tuisi. 

KUNTO JA KOULUTUS TOIVAT 
VARMUUTTA 

Tuomas Gerdt oli tyytyväinen nä
kemiinsä karttoihin. Pääsääntöisesti 
ne olivat mittakaavaa 1:50 000. Niitä 
oli jopa ruskealla värillä piirrettyjä. 
Oli myös mustavalkeita ns. pitäjän
karttoja ja tiluskarttoja. Niissä ei ol-
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lut korkeuskäyriäkään. 
Käytännössä kuitenkaan lähetillä 

ei saanut olla karttoja. Niinpä niitä 
pääsi vain vilkaisemaan ennen lähtöä. 
Suunta ja matka piti painaa mieleen 
ja yleensä luotiin jonkinlainen kuva 
tavoitemaastosta. 

Gerdt kertoi alkaneensa suunnista
misharrastuksen jo sotilaspojissa en
nen sotaa. Talvisodan jälkeen aliup
seerikoulussa oli muutama asiaan vih
kiytynyt kadettiupseeri, jotka saivat 
aiheen elämään niin, että sitä harjoi
teltiin iltaisinkin. 

- Minulla oli selvästi taito liikkua 
metsässä yölläkin, Gerdt arvioi. Se 
kehittyi nimenomaan sotilaspojissa. 
Syksyllä 1941 Rajajoen ylityksessä 
saadessani tehtävän etsiä Ohtan tien 
varrelle eksynyt yksikkö ja tuoda se 
pataljoonan yhteyteen, jouduin sikäli 
vaikeaan maastoon, että vaikka oli 
saanut katsoa karttaa, siitä ei ollut 
apua, Gerdt kertoo. Vihollisen raken
tamista Suomeen suunnatuista ja kar
talta puuttuneista kivetyistä teistä 
yksi sattui reittini varrelle ja eksytti 
minuakin, kuten se oli varmasti ek
syttänyt etsimääni yksikköäkin. 

- En muista koko matkan aikana 
pelänneeni, koska minusta tuntui, et
tä olin jollakin tavoin syntynyt met
sään ja pystyn siinä liikkumaan tur
vallisesti, Tuomas Gerdt kuvailee. 
Käytin maastoa hyväksi ja etsiydyin 
tasaisilta kohdilta rinteisiin ja näin 
turvasin oman asemani muihin vihol
lisliikkujiin nähden. 

Hämäläinen torjuu kaikki arviot 
sotilaan taidoistaan: - En minä osaa 
sanoa, oliko minulla mitään taitoa 
taisteluhaudan vyörytykseen. Mulla 
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oli niin sanottu etiäinen, joka aina sa 
noi minulle: - Tuonne voi mennä, 
mutta tuonne ei ... Hämäläisen taiste 
lukuvaukseen sisältyy usein hänen 
virheeksi tuntemansa kohta: Ojasen 
bunkkerin tuhoaminen oli eräs vai 
keimpia minulle annettuja tehtäviä. 
Saimme tehtävän edellisenä iltana. 
Minun ryhmäni osalle tuli tuhota 
miehistökorsu ja sitten vyöryttää tais 
teluhautaa oikealle bunkkerin tuhoa~ 
misryhmän varmistamiseksi. 

- Viidennen komppanian joukku• 
eenjohtaja ylikersantti Eino Ripatti 
oli ilmoittautunut mukaan vapaaehio 
toisena ja Piiparisen kanssa minä me
nin ensimmäisen korsun ovelle ja 
tempaisin sen auki. Piiparinen heitti 
kolmen kilon kasapanoksen sisään ja 
paiskasin oven kiinni. Oven alta johti 
ulos joitakin tapseja, ilmeisesti häly
tyslankoja, joihin meidän jalkamme 
sotkeutuivat ja jäimme paineella irto
avan oven alle. Menimme joksikin ai
kaa sekaisin, mutta jatkoimme sen 
jälkeen. 

Tuomas Gerdt kiittää koulutus
taan. Liikkuminen vihollisen tulessa 
edellyttää maaston hyväksi käytön 
osaamista. Ryömiminen, konttaami
nen ja syöksyminen ovat tärkeitä 
osattavia. - Meille ne opetettiin ennen 
sotaa niin perusteellisesti, että ne 
osattiin sodassa. Talvisodan aikana 
sissikoulutuskeskuksessa Forssan 
Tammelassa meille opetettiin päte
västi näitä liikkumistapoja ja maaston 
käyttöä. Uhoaminen vihollistulessa 
on unohdettava ja liikuttava niin, et
tei viholliselle jäisi mahdollisuutta 
osua. 

- Vanhemmat aseveljet muistivat 

kyllä opettaa menettelyn kaaritulen 
alla. Jos vihollisen kranaatti tuli lä
helle, kannatti heti siirtyä sen teke
mään kuoppaan. Harvemmin näet 
kaksi kertaa osuttiin piirulleen sa
maan paikkaan. 

- Pääsääntöisesti taistelu opetti 
käyttäytymisen tulen alla erilaisissa 
maastoissa. Minulla tosin oli niin hy
vät kouluttajat, että hekin loivat pe
rustaa opeillaan käyttäytymiselle tu
len alla. Kuitenkin Siiranmäessä ja 
Kannaksen taisteluissa esiintyneisiin 
IL-maataistelukoneisiin ei juuri kou
lutuksessa puututtu, mutta tuskin sii
tä olisi ollut hyötyäkään. 

- Reuskula Laatokan luoteispuolel
la oli selvä esimerkki, miten kallioista 
ja suojaa antamatonta maasto voi ol
la. Kun Tyrjä oli lauennut ja Rauta
lahden mottia puristettiin, sai kyllä 
etsiä kranaattikuoppia suojakseen. 
Oli vain etsittävä parin kiven välinen 
kolo suojaksi. Kuoppia ei ollut. Ei tä
tä kukaan opettanut etukäteen. 

- Vihollisen aseistusta esiteltiin tal
visodan aikana annetussa koulutuk
sessa. Lähinnä siten, että esimerkiksi 
tankkimalleista näytettiin kuvat ja 
neuvottiin niiden heikot kohdat. Sil
loin ajateltiin meillä olevaa aseistusta, 
mikä oli pääsääntöisesti polttopullo. 
Myöhemmin tuli käyttöön myös vau
nun kylkeen kiinnitettävä liimaräjäh
de. 

KERTAOPETUS El TUO TAITOA 
Sotilaan on omaksuttava opetetta

vat taidot. Kertaopetus ei tuo riittä
vää yksittäisen sotilaan taitoa taiste
lukoulutuksessa, Tuomas Gerdt ar-

vioi. Koulutuksella pm syntyä tarve 
harkita jokainen liike etukäteen niin, 
että automaattisesti esimerkiksi tuli
asemaan mennessä näki, mistä tulen 
voi avata. Muistan hyvin komppa
niassa olleen hieman filosofisen mie
hen, Edvard Huhtisen, joka oli talvi
sodan veteraani. Hän sanoi: Kaiho 
Tuomas, kun sinä meet tuonne ase
maan, niin teekin niin, ettet asetu
kaan ampumaan oikealta niin kuin 
tavallisesti, vaan ammu ensin vasem
malta ja jos mahdollista siirry heti oi
kealle, jolloin näet vihollisen tähtää
vän ja ampuvan sitä kohtaa, mistä 
ammuit ja pääset taas seuraamaan vi
hollisen liikkeitä. 

- Tällä haluan osoittaa sen, miten 
tärkeää oli oppia ennakkoon arvioi
maan myös vihollisen toimintaa ja 
liikkua sen mukaan ennakoiden t u k 
vaa. Siinä koulutuksella oli helkbri 11 
suuri merkitys. Kun vihollisen pattc• 
rin lähtölaukaukset alkoivat kuulua, 
ne tiesi lähtölaukauksiksi ja osasi 
odottaa räjähdyksiä. 

- Toistuva saman liikkeen harjoittc 
lu on tarpeen, mutta sen ei pidä tun 
tua simputukselta, miksi se helposti 
koetaan, kun virheitä ilmenee. Silloin 
harjoittelu tahtoo muuttua rangais
tukseksi. Silti liikkeet on saatava lä
hes alitajuntaan. 

- Jos sotilaan kunto on hyvä, hän 
myös jaksaa paljon harjoitusta. Meillä 
oli hyvä kunto, ainakin meillä, jotka 
tultiin maalta. Silloin ei lihaskunnon 
kehittämiseen tarvinnut käyttää ai
kaa. 

- Voi hyvin kuvitella, että lihas
kunnoltaan heikko sotilas alkaa tun
tea toistuvan harjoittelun helpommin 
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"Sevastopolin" (vasemmalla kuusien takana) maastoa helmikuussa 1942. 
Läheinen puusto tuhoutui heinäkuun 1942 taisteluissa. 

simputukseksi kuin se, joka jaksaa 
liikkeet helposti. Taistelussa ihmis
ruumis alkoi yleensä tuntea väsymyk
sen paljon myöhemmin kuin rau
hanajan harjoituksessa. Itsesuojelu
vaisto aiheutti lisää toimintaa. Men
suvaaran lentokentän taisteluissa 
muistan selkeimmin tunteneeni väsy
mystä, kun tehtävät seurasivat toisi
aan, ettei muutamaan vuorokauteen 
ehtinyt nukkua. Silloin uni tuli heti, 
kun vain istahti puun juurelle, sanoo 
kapteeni Gerdt. Liikkuvassa sodassa 
lähetillä noita hetkiä oli vähän. 

UUDET ASEET YLLÄTTÄVÄT 
Sellaiset vihollisen aseet opetettiin, 
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jotka olivat ilmestyneet yllätyksenä 
talvisodassa, kuten "körmyniskat". 
Ne olivat ryssien munakäsikranaatte
j a, joista lähti paljon sirpaleita ja oli
vat siten varsin tehokkaan tuntuisia. 
Kuitenkin oli monia aseita, jotka toi
vat kovia kokemuksia vasta taistelus
sa. Tällainen oli minun kohdallani 
shrapnelli. Se räjähti yläpuolellani ja 
sen sirpale meni lapaluusta läpi. Sain 
sen myöhemmin lääkäriltä muistoksi. 
Toinen meni silmän alta suuhun, 
mutta menetin sen, kun sylkäisin sen 
heti pois. - Stalinin urkujen ilmesty
minen taisteluun kesällä 1944 oli ai
nakin meille yllätys, Väinö Hämäläi
nen lisää. Niiden hirveällä ulinalla oli 
kova vaikutus. Tosin niiden sirpale-

vaikutus oli muihin kranaatteihin 
verrattuna pieni, mutta se ääni! 

UTELIAISUUS KOSTAUTUI 
Kokemattomuus ja liika uteliaisuus 

nosti liian usein uuden tulokkaan 
pään ylös, kuvaa Hämäläinen. Sen 
piiloon painaminen ei onnistunut oi
keaan aikaan. Sen tietenkin olisi voi
nut kouluttaa, miten pitkäksi aikaa 
nupin voi nostaa montun reunan ylä
puolelle. Uteliaisuuden poistamista ei 
kai voi kouluttaa etukäteen. Gerdt 
kertoo muistavansa, miten Terho Kö
nönen sanoi, kun he joutuivat Siiran
mäessä ylittämään tulen alla olevaa 
tietä: "Matalana, pojat, muuten tulee 
nappi ahtaan!" 

Tuomas Gerdtin mielestä nuoret ja 
vanhemmatkin ensikertalaiset miehet 

olivat kauemmin taistelussa olleita 
rohkeampia. Heille tuli 'tappioita, mi
tä enemmän heitä oli samassa yksi
kössä. 

- Pääsääntöisesti tappiot johtuivat 
tietenkin kokemattomuudesta, var
sinkin pikatilanteissa. Kokeneen sota
jermun esimerkki silloin helposti 
unohtui. Meillä oli tällainen jermu 
Edvard Huhtinen, joka oli varsin isäl
linen hahmo. Hän keskusteli näitten 
nuorukaisten kanssa. 

Näyttämisen haluakin varmasti oli. 
Usein se vain sattui ilmenemään vää
rässä paikassa ja väärään aikaan. Ei 
voi välttyä ajatukselta, että he hel
posti halusivat samaistua jonkun toi
sen rohkean rooliin. Jossakin tilan
teessa vanhempi oli tehnyt jonkin 
mieleen jäävän teon ja siitä oli tullut 
esimerkki. Kaikki esimerkit eivät kui
tenkaan sopineet tottumattomicn 
noudatettaviksi. Jos olisi ollut aikaa, 
niin koulutuksella ja taistelutilantc·t n 
jälkiselvittelyllä tappioita olisi voinut 
ehkä pienentää jatkossa. 

TAISTELUPARIT SYNTYIVÄT 
- Kapteeni Karhumaa, aliupseeri

koulun johtaja, vaati aina taistelupa
rin pysymistä rinnalla, vaikka kysees
sä olisi ollut polkupyörillä ajavan yk
sikön jalkautuminen. Alle sekunnin 
piti komennolla ilmavaara olla poissa 
tieltä pyörineen ja taisteluparit yhdes
sä. Siinä yhteydessä jo opin taistelu
parinimikkeen, T1,10mas Gerdt kertoo. 

Rauhan aikana ryhmänjohtaja 
määräsi taisteluparit. Sodan aikana 
meneteltiin toisin. 

Tuomas Gerdt muistelee, että 
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Kokeneen etulinjan taistelijan olemuksessa näkyy taistelukentällä liik
kumisen taidon tuottama valppaus kuin myös tietty rentous. 

muodostaessaan iskuryhmiä Sevasto
polin taistelussa kapteeni Toffer-vai
naa sanoi liikkeelle lähdettäessä: 
"Muistakaa taisteluparit!" - Se oli jär
kevää. Varsinkin ajatellen pikakivää
reitä ja norsupyssyjä pari oli ehdotto
man tarpeellinen. Kaksi luonnollisesti 
onnistuu paremmin kuin yksi, mutta 
hän ei määrännyt, kenen piti olla ke
nenkin parina. Kiivaissa jatkuvissa 
taisteluissa oli tietenkin eduksi, jos 
ensikertalainen pääsi jermun taistelu
pariksi. Silloin helposti kävi niin, että 
nuorempi jollain tavoin samaistui 
rohkeampaan ja rauhoittui, ellei sit
ten molemmat olleet ns. hätähousuja. 

- Yleensä taisteluparit muotoutui-
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vat itsestään. On ehkä väärin sanoa, 
että miehet valitsivat taisteluparins~ 
Se vain kävi niin, että ennestään tu
tut ehkä rauhanaikaiset kaverukset 
asettuivat usein vierekkäin. Taistelu
parien muotoutumista voisi kuvata 
vaikka postin tulon tapahtumilla.. 
Kun joku sai paketin kotoa, siinä kyl~ 
lä samat yks' tai kaks' kaveria "na
kottivat" ympärillä, Gerdt kuvailee. 

- Saman pitäjän pojat keskenään 
juttelivat heiloistaan ja kotiseudun 
uutisista postin tulon jälkeen. Yhdes
sä he kirjoittaa tuhrasivat kotiinkin, 
Gerdt jatkaa. 

Taistelupari toi turvaa taistelussa ja 
lisäsi sotilaan aloitteellisuutta. Toi-

saalta siitä saattoi muodostua myös 
taakka. Jos taistelupari kaatui, mie
hellä oli "mahdoton selittäminen", 
miksi niin tapahtui. Kun näin jäl
keenpäin olen vieraillut Rantasalmel
la on tunnut varsin raskaalta selittää 
kavereiden omaisille, miten kaatumi
nen oli tapahtunut. 

TIEDOT TILANTEESTA 
PAIKALLISIA 

Väinö Hämäläisen tilannetiedot ra
joittuivat viholliseen. Toisen pataljoo
nan tehdessä vastaiskun Siiranmäessä 
15.6.1944, saatiin ryssän hyökkäys
kärki murtumaan. - Emme me tien
neet mitään muuta kuin että ryssä oli 
päässyt läpi ja että meidän oli mentä
vä iskemään sen kylkeen. 

Ritarit totesivat sattuneensa sa
maan paikkaan sodan aikana myös 
Ahijärven läpimurron yhteydessä. 
Tuomas Gerdt kertoi jo vastahyök
käykseen lähtiessään kuulleensa toi
sen yksikön siirtyneen samaan paik
kaan. Sanoin Aholan Arvolle, että 
kyllä me turhaan viittä kilometriä kä
vellään, jos siellä jo Ripatti on jouk
kueineen. Mutta hän sanoi, että käs
ky on käsky ja sinnehän me menim
me. Saimme myös palata suoraan 
Kylmäojalle, jossa uusi tehtävä odot-
ti. 

Ritarit eivät osanneet sanoa, olisiko 
mitään tehty toisin, jos olisivat tien
neet enemmän kuin tiesivät. Sanoivat 
vain muistavansa, että varsinkin Pa
rikkalan miehet ovat jälkeenpäin to
denneet, että Tyrjän kuumimmassa 
vaiheessa tilanne olisi pitänyt tietää 
tarkemmin. 

- Mitä paremmin esimiehet saivat 
tietoja etulinjasta, sitä l{elpompi hei
dän oli ylemmissä portaissa ratkaista 
ongelmia. Gerdt arvioi. Hyvin usein 
etulinjan sekavat olosuhteet aiheutti-

. vat nopeita muutoksia. Tiedot eivät 
aina viestitysvaikeuksista johtuen eh
tineet perille. Tietojen jakaminen 
alaspäin tuskin olisi onnistunutkaan 
edes joukkueenjohtajaportaalle saati 
sitten miehille. 

- Tilanne ilmeni taisteluyksiköille 
ajan mukana ja johtajien oli ratkaista
va sitä mukaa varsinaisen tehtävän 
suoritus. Näin johtajat komppanian
päälliköstä ryhmänjohtajaan joutui
vat selviytymään. On hyvä, että ti
lannekuvan tärkeys on rauhan ajan 
harjoituksissa mukana. Se on haaste 
kouluttajille. 

Kyllä tilanteet Siiranmäessä 
14./15.6. muuttuivat varsin nopeasti. 
Minä sain hyvän kuvan tilanteesta il 
lalla 14.6., koska käsky vastahyök 
käykseen annettiin pari tuntia ennen 
sen alkua. Miehet olivat tykistötul(•n 
takia hajaantuneet metsän suojaan. 
Tilanne annettiin ryhmänjohtajia 
myöten. Vihollistiedot pitivät melko 
hyvin paikkansa. Piti muistaa, että 
Bunkkerilta Seppälän talon mäelle 
vievä taisteluhaudan pätkä oli viholli
silla. Se oli siis se fakta. Takana Per
koon pelloilla ja Kylmäojalla ei ollut 
vihollista. Vihollisen panssarien mää
ristä saadut tiedot eivät pitäneet 
paikkaansa. Lähtiessä niitä kerrottiin 
olevan toistakymmentä, mutta kun 
saavuimme perille, niistä oli tuhottu 
jo aika monta. Se tietenkin helpotti 
taisteluhaudan vyörytystä, ja tieto 
oman tykistön ja kranaatinheittimis-
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Selite: :::=.. 
. .. Siirtyminen vlholllsryhmitykseen 

Tst-haudan vyörytys 
Tst-houta (50m), joka jäi valtaamatta 

Siiranmäen taistelut 13-14.6.1944. Jääk.J Tuomas Gerdtin vastaisku 14-
15.6. Vänrikki Gerdt haavoittui mustan vyörytysnuolen kärjen kohdalla 
vihollisen konekivääritulessa. 

tön tulituesta vihollismiehityksen ta
kamaastoon. 

Siiranmäen taistelun merkitys 
Kannaksen kokonaistilanteelle selvisi 
Gerdtille vasta paljon myöhemmin. 
Samoin oli omien joukkojen sijainnin 
kanssa. 

- Omista tiesin, että JR 49:n jouk
kueenjohtajan Sulo Rallin johtama is-
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kuosasto tekee vastaiskun samaan ai
kaan ja tulee vastaan. Samoin tiesin, 
että Mustan Nuolen, luutnantti Mat
ti Malisen porukka oli oikealla, Gerdt 
kertoo. Komppanianpäällikkö Terho 
Könösen antamilla tiedoilla oli suuri 
merkitys. Olihan hänen miehityksen~ 
sä siinä mistä taisteluhaudan vyöryty! 
alkoi. 

PÄÄLLIKKÖ LOI HENKEÄ 
Komppanian päällikön tärkeimmät 

ominaisuudet tulevat Gerdtiltä kuin 
kokeneelta opettajalta: fyysinen ja 
henkinen kunto, oikeudenmukaisuus, 
huolehtivuus, urhoollisuus ja henki
nen lujuus toimia miestensä mukana. 

- On muistettava ensin oppia vaa
timaan itseltään. On oltava sellainen 
fyysinen kunto, ettei ole ensimmäise
nä nääntymässä. 

- Kun päällikkö ottaa ensimmäisen 
askeleen vakavassa tilanteessa ja sa
noo, että seuratkaa, hän luo esimer
kin. Joukko on silloin vankasti muka
na. Miehiä ei pidä unohtaa. Esi
miehen kunto antaa voimaa. 

- Karskitkaan käskyt eivät yksin 
auta. Määrätietoista käskyn noudat
tamista on pystyttävä myös valvo
maan. Tehtävien vaativuus pani miet
timään pienen joukon kestokykyä, jo
hon osaltaan vaikuttivat edellisten 
vastaiskujen epäonnistuminen kysees
sä olevaan tukikohtaan Siiranmäessä. 

- Kun nyt ajattelen asiaa kolmen 
esimerkillisen komentajan ja joukku
eenjohtajan kannalta, olen tullut sii
hen johtopäätökseen, että komenta
jien, Adolf Ehrnroothin, Arvo Aholan 
ja Eino Kuvajan varma esiintyminen 
ja rauhallisuus tuossa taistelun mels
keessä sekä selvät ohjeet antoivat voi
mia ja uskoa. Ennen kaikkea koin, et
tä he luottivat minuun, joukkueen 
varajohtajaan Paavo Kasperiin, sa
moin kuin jääkärijoukkueen poikiin. 

- Meillä oli Väinön kanssa onni sii
nä, että meillä oli hyvät esimiehet, 
nuo pataljoonan komentajat, Tuomas 
Gerdt laskee. Asemasotavaiheessa 

päällikköni oli kapteeni Toffer ja 
hyökkäysvaiheessa kapteeni Musto
nen Kiteeltä, joka oli oikea talvisodan 
peijooni ja rautainen kuin mikä. Ei 
pidä unohtaa, että kyllä heitä oli mui
takin. 

Tuomas Gerdt pohti, ettei henkeä 
voi määrittää yhdellä lauseella. 

- Vapaaehtoisuuteen kaikki perus
tui. Sen takia uskon kestäneeni koko 
ruljanssin. Talvisodan hengen luojat 
kokemuksineen ja taitoineen toivat 
sen jatkosotaankin. Talvisodan sanka
reilla oli mahdoton tehtävä niissä olo
suhteissa. 

- Siihen henkeen olen liittänyt hei
dän puolustusvoimissa saamansa kou
lutuksen ja kertausharjoitukset. Har
joitukset silloin hoidettiin alueittain 
niin, että saman pitäjän miehet olivat 
pääsääntöisesti yhdessä. Muistaak~eni 
Suur-Savosta muodostettiin pari ryk 
menttiä ja sitä täydennettiin suojelus 
kuntaharjoituksilla. Näin luotii1 1 ) h 
teenkuuluvuuden tunnetta ja y l 11 t 
näistä taitoa. Aseen käsitt<:l yyr, pan 
tiin silloin suuri paino. 

- Jos eli hyvä hiihtäjä ja harrasti 
ammuntaa, sai silloin aseen kotiinsa 
kin. Kun harjoituksissa saatu taito ja 
urheiluseuroissa hankittu fyysinen 
kunto yhdistyivät, siitä syntyi tahto 
ja voima talvisodassa. 

- Kun vielä muistetaan syksy -39. 
Linnoitustöiden tekijöinä joukot oli
vat jo Kannaksella ja luotiin tavallaan 
pohja yhteishengelle. Syntyi esimies
alainen suhteet ja taisteluparit. Niillä 
miehillä oli tahtoa. He taistelivat 
Kollaalla ja Laatokan Petäjäsaaressa. 
Heistä n. 64 tuotiin Rantasalmen 
sankarihautausmaalle. Se oli meille 
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esimerkki päättäväisyydestä, jota ni- rantasalmelaisiin miehiin. 
mitettiin talvisodan hengeksi eikä 
voinut olla vaikuttamatta jatkosodan 

Kapteeni Gerdtin ja sotilas
mestari Hämäläisen ritaritiet 

Tuomas Gerdt otti vastaan nimi
tyksensä 20-vuotiaana alikersanttina. 
Tällöin hän palveli joukkueenjohtajan 
lähettinä JR 7:n Konekiväärikomp
paniassa. Hän kuljetti tietoa joukku
eensa johtajan, pataljoonan komenta
jan ja komppanian päällikön välillä ja 
sai 1. 7.41 luodin päähänsä. Hän pa
lasi kuitenkin elokuun alussa tehtä
väänsä. Mensuvaaran 13.8.41 taiste
lujen aikana hän sai esimerkillään 
osan kiväärikomppaniaa seuraamaan 
itseään ankaran tulen alaisena oleval
ta aukiolta suojaisempaan etenemis
maastoon. Jo tätä ennen hän oli "eva
kuoinut" vihollisen ratsuhevosen. Tä
tä hyväksi käyttäen hän lähettitove
rinsa kanssa yllätti vihollisen väijy
tyksen, yksi vanki saatiin ja kk vaike
ni. Kun vihollinen hyökkäsi, hän ky
keni hakemaan yksikölle oman tykis
tön tulen tuen, jälleen kulkien anka
ran tulen läpi. Rajajoen ylityksessä 
komppania, johon alikersantti Gerdt 
kuului, kulki harhaan. Tällöin hän et
si yksin pimeässä yössä liikkuen pa
taljoonan komentopaikkaa ja haki sen 
jälkeen yksikkönsä sinne. 

20-21. 7 .42 Tuomas Gerdt hakeu
tui vapaaehtoisena lähetin tehtävästä 
iskuryhmän mukaan ja sen kärkimie-
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K Tuomas A Gerdt 
Ritari n:o 95 

heksi. Hänen rauhallisen ja tarkan 
työskentelynsä ansiosta ja yhteisin 
ponnistuksin tavoitteet saatiin hal
tuun ja ryhmä sai tavoittelemansa vii
si sotavankia. Komppanian päällikön 
haavoituttua kuolettavasti, vihollisen 
tulen alla alikersantti Gerdt kävi ha-

kemassa hänet suojaan ja jatkoi tais
telua haavoittumiseensa saakka. Kol
men vastaiskun jälkeen tukikohta py
syi omien hallussa. 

Väinö Hämäläinen taisteli samassa 
jalkaväkirykmentissä kuin Tuomas 
Gerdt, ensin toisen pataljoonan jää
kärijoukkueessa konepistoolimiehenä 
ja korpraalina kesän 1941 alussa, sit
ten asemasotavaiheessa alikersanttina 
ryhmää johtaen ja lopulta joukkueen
johtajana kersantin arvossa vuonna 
1944, jolloin hänet nimitettiin Man
nerheim-ristin ritariksi. 

Vuonna 1941 Hämäläinen oli mu
kana erityisen tuloksekkaalla 3 vuo
rokauden partiomatkalla, jolle miehet 
valittiin erityisen rohkeuden ja neu
vokkuuden perusteella. Eräästä "Kor
sukukkulasta" taisteltaessa se mene
tettiin kolme kertaa ja otettiin yhtä 
monta kertaa takaisin. Viimeisessä 
vastahyökkäyksessä Väinö Hämäläi
nen oli mukana ja sai tunnustusta ko
nepistoolinsa käytöstä. 

Tyrjän läpimurtotaisteluissa 31. 7. 
1941 alkaen Hämäläinen oli mukana 
ryhmineen koko ajan, vaikka haavoit
tui. 

Maaliskuun lopulla 1942 Hämäläi
nen ryhmineen otti osaa Ojasen 
bunkkerin tuhoamiseen. He valtasi
vat vihollisen taisteluhautaa 150 met
na, ra1aytt1vat kaksi asuinkorsua 
asukkaineen sekä pitivät asemansa vi
hollisen vastahyökkäyksistä huoli
matta. Viholliselle laskettiin tuotetun 
30 miehen tappiot. Väinö Hämäläi
nen korostaa, että "Mikko Nieminen 
johti taisteluhaudan vyörytystä, ja 
Väinö Piiparisen kanssa olimme hä
nen apunaan". 

Väinö A Hämäläinen 
Ritari n:o 167 

Äyräpäässä 6. 7.44 alikersantti 11 ä 
mäläinen ryömi tuhoojapartion kans 
sa asemien eteen, josta pääsi häryyr 
tämään hyökänneen vaunun tak,11s111 
Samoin 7. 7.44 Hämäläinen ryo1111 
300 metriä asemien eteen tuhoamaan 
sinne tuodut rynnäkkötykit. Yhd,·11 
tultua tuhotuksi muut vetäytyivät. 

Vuosalmella 9.7.44 6. komppania, 
jolle jääkärijoukkue oli alistettu, jou
tui vastahyökkäyksessä pysähtymään 
vihollisen voimakkaan tulen alle. Täl
löin Hämäläinen koukkasi joukku
eensa kanssa vihollisen sivustaan aja
en sen pakoon. Vastaiskua suorittavan 
osaston päällikön kaaduttua sille alis
tetun jääkärijoukkueen johtaja aliker
santti Hämäläinen määrättiin johta
maan vastaisku, joka onnistui. Saa
liiksi saatiin mm. kaksi konekivääriä 
ja pienoisheitin. 
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NILS-ERIK LINDEMAN 

•• 

VUOSIKYMMEN ENTISILLA 
•• 

TAISTELUKENTI LLA 
1 1 11 1 1 

VENAJALLA 
Vuonna 1993 alkoivat kentälle jääneiden maastoetsinnät Venäjällä. Työn tu

loksena on löydetty 730 hautaamatonta tai väliaikaisesti haudattua suomalais
ta sankarivainajaa. Lisäksi on pystytty paikallistamaan joukko 

kenttähautausmaita. 

Kirjoittaja, valtiotieteen maisteri Nils-Erik Lindeman on suunnitellut ja pystyttänyt 
erikoisnäyttelyt sekä osallistunut etsintät?iiden valmisteluun opetusministeriössä ja vetä

nyt etsintäryhmiä Venäjällä 

Lähes jokaisessa Suomen kunnassa 
on koruton, mutta huolella hoi

dettu sankarihautausmaa kertomassa, 
kuinka viime sotien aikana tuotiin 
kaatuneet kotimahan aina, kun se oli 
mahdollista. Tämä oli ainutlaatuista 
sotahistoriassa. Taustalla oli marsalk
ka Mannerheimin näkemys, että san
karivainajien lähettämisellä kotiin oli 
myönteinen vaikutus sotilaiden ja ko
ko kansan mielialaan. Muiden mai
den armeijat hautasivat kaatuneensa 
taistelualueelle. 

Vaikeista olosuhteista johtuen ken
tälle Venäjälle jäi kuitenkin 
93.000:sta menehtyneestä sotilaasta 
noin 13 .000 sotilasta - kaatuneina, 
haavoittuneina tai kadonneina. Yli 
1.000 näistä jäi tilapäisiin kenttähau-
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tausmaihin nykyisen rajan taakse. 
Näin 1.400 sotilasta kuoli venäläisillä 
sotavankileireillä ja noin 300 lottaa 
menetti henkensä uhrautuvassa teh
tävässään sodan aikana. 

Taistelutantereelle jääneiden etsin
töjä ei voitu sotien jälkeen aloit taa 
suomalaisvoimin Neuvostoliiton alu
eella. Vasta vuonna 1991 ryhdyttiin 
maiden välillä valmistelemaan sopi
musta laajemmasta yhteistyöstä. Seu-

Vänrikki Erkki Nukarisen Mes
serschmitt-hävittäjän putoamis
paikkaa tutkitaan Pilppulassa ke
sällä 1993. Vasemmalta venäläinen 
opas, Eero Vesala ja Arvi Pelto
vuori kädessään lentokoneen tyk
ki. Kuva: N-E Lindeman. 



Etsijöiden toimintaympäristöä. Kuvassa suomalaiskorsu Kollaan maas
tossa kesällä 1994. Kuva: N-E Lindeman. 

raavana vuonna presidentti Jeltsinin 
valtiovierailun aikana Suomi ja Venäjä 
solmivat valtiosopimuksen yhteis
työstä toisen maailmansodan aikana 
kaatuneiden muiston vaalimisesta. 
Maailmansodan jälkeiset Geneven so
pimukset loivat tälle perustan. 

Opetusministeriö oli jo vuonna 
1991 asettanut sotavainaja-asioiden 
hoitoa varten Sotavainajatoimikun-
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nan ja sen määräajan päätyttyä Val
tioneuvosto asetti Sotavainaja-asian 
neuvottelukunnan, jonka puheenjoh
tajaksi tuli Jaakko Numminen. Sota
vainajien muiston vaalimisyhdistys 
perustettiin vuonna 1998 jatkamaan 
opetusministeriössä tehtyä vaalimis
työtä, kuitenkin niin että viranomais
tehtävät jäivät edelleen ministeriölle. 
Yhdistyksen hallituksessa ovat edus-

tettuina veteraanijärjestöt, Kaatuneit
ten Omaisten Liitto, Sotilaspoikien 
perinneliitto ja Karjalan Liitto, ja pu
heenjohtajana on edelleen ministeri 
Numminen. Yhdistyksen asettamassa 
neuvottelukunnassa, jossa puheenjoh
tajana toimii varatuomari Simo Kärä
vä, ovat edustettuina useat kansalais
järjestöt ja viranomaistahot. 

NOIN 200 ETSINTÄRETKEÄ 
Puolen vuosisadan hiljaisuuden jäl

keen alkoivat kentälle jääneiden 
maastoetsinnät Venäjällä. Keskeisenä 
tavoitteena oli saattaa haudan lepoon 
hautaamattomaksi jääneet sankari
vainajat ja näin jatkaa sodanaikaista 
perinnettä. Vuonna 1992 tehdyn koe
luotoisen etsintämatkan jälkeen löy
tyi seuraavan vuoden kesäkuussa en
simmäiset neljä sankarivainajaa Talin 
Aniskalan kylästä. Hetki oli hätkäh
dyttävä etsintäryhmän jäsenten seiso
essa kunnia-asennossa haudan äärellä. 

Jotta etsintätyö voitaisiin toteut
taa, tehtiin ennen varsinaisia etsintöjä 
lehdistötiedustelu omaisille ja vete
raaneille kaatuneiden kentällejäämis
paikoista, ja tuloksena kertyi tuhansia 
vastauksia. Sota-arkiston Kaatunei
den evakuointikeskuksen asiakirjoista 
kerättiin lisää aineistoa kaatumispai
koista sekä tietoja kenttähautaus
maista. Etsintöjen jo alettua saatiin 
hyödyllistä tietoa entisillä taistelu
alueilla asuvalta venäläisväestöltä. 

Etsintätyöhön on osallistunut sata
kunta vapaaehtoista ja veteraania, 
jotka pienryhmissä ovat tehneet pari
sensataa, muutaman päivän mittaista 
matkaa. Etsijöistä suurin osa on aktii-

visia reservinupseereit~ ja aliupseerei
ta, jotka tuntevat sotahistoriaa, ovat 
erä- ja kielitaitoisia ja joilla on annos 
isänmaallisuutta. 

Etsinnöissä on käyty läpi keskeiset 
taistelualueet ja ilmoitetut kaatumis
paikat Karjalan, Aunuksen ja 
Maaselän kannaksilla, Laatokan Kar
jalassa sekä pohjoisessa Kiestingissä, 
Rukajärvellä ja aina Petsamossa saak
ka. Lukumääräisesti suurimmat löy
döt ovat Talin Aniskalasta, Äyräpään 
Kylä-Paakkolasta ja Tassiolammilta. 

Työn tuloksena on löydetty kaiken 
kaikkiaan noin 730 hautaamatonta 
tai väliaikaisesti mataliin hautoihin 
haudattua sankarivainajaa. Lisäksi on 
pystytty paikallistamaan joukko 
kenttähautausmaita, joissa pääasialli
sesti lepää Talvisodan tuntemattomia 
suomalaisia kaatuneita. Suurimmat 
ovat Summan, Äyräpään ja Taipa 
leenjoen hautausmaat. 

Löydetyt, tunnistamattomat cantl' 
reelle jääneet on pääasiallisesti rnotu 
haudattavaksi Lappeenrannan ja Jo 
ensuun sankarihautausmaihin. Tähan 
mennessä tunnistetut lähes 1 30 vai 
najaa on haudattu omaisten toivo 
musten mukaisesti oman kunnan 
sankarihautausmaahan tai sukuhau
toihin. Kenttähautausmaita ei ole 
avattu, vaan siellä lepääviä on kun
nioitettu hautausmaille pystytetyillä 
muistomerkeillä. Samalla tavalla on 
opetusmm1stenon ja Sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistyksen toimes
ta kunnioitettu viidellä entisellä neu
vostovankileirillä kuolleita suomalai
sia sotavankeja. Venäjälle luovutetulla 
alueella sijaitsevaa yli viittäkymmentä 
sankarihautausmaata on kunnostettu 
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pitäjäyhteisöjen toimesta ja osittain 
ministeriön varoilla. 

Etsinnöissä on löytynyt myös huo
mattava määrä kaatuneita neuvosto
sotilaita, joista on ilmoitettu Venäjän 
viranomaisille. Yhteistyö venäläisen 
osapuolen kanssa on sujunut hyvin 
sekä hallinnollisella tasolla että käy
tännön etsintätyössä. 

"VELJIÄ El JÄTETÄ
El EDES VAINAJANA" 

Löydettyjen kaatuneiden kansalli
suus on varmistettu varusesineiden, 
vaatteiden ja sotatapahtumien perus
teella. Löydettyjen henkilöllisyys on 
varmistettu tuntolevyjen, varustei
den, arkistotietojen ja veteraanien sil
minnäkijäkertomusten avulla. DNA
geenianalyysein on vielä tunnistetta
vissa kymmeniä. 

Erityisesti omaisten piirissä on et
sintätoiminta otettu kiitollisena vas
taan. Vuosikymmeniä kestänyttä epä
tietoisuutta kaatuneen kohtalosta on 
monessa tapauksessa voitu hälventää. 
Useammin on kuitenkin jouduttu 
tyytymään tietoon, että kaatunutta ei 
ole löydettävissä. Kun maastoetsinnät 

Kivessä on teksti: 
"Tuuloksen kenttähautausmaa 
Toisessa 
maailmansodassa 
kaatuneen 
tässä lepäävän 
5 7 suomalaisen 
sotilaan 
muistoksi 
Suomen valtio." 
Kuva: N-E Lindeman. 

on saatettu loppuun,, on täytetty 
kunniavelka sankarivainajillemme 
saattamalla heidät haudan lepoon sii
nä määrin kuin se on ollut mahdollis
ta. Johtotähtenä on ollut "Veljeä ei 
jätetä - ei edes vainajana". 

Kaatuneiden huollosta viime so
tiemme aikana ja 90-luvun etsinnöis
tä kuvin, esinein ja asiakirjoin kerto
va erikoisnäyttely "Sankarivainajien 
pitkä tie kotiin" on kuuden vuoden 
aikana kiertänyt Suomessa, Ruotsissa, 
Virossa, Venäjällä ja Saksassa. Saksas
sa näyttely oli esillä Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfurssorge -jär
jestössä, joka vastaa 600 henkilön 
voimin miljoonien saksalaisten mo
lemmissa maailmansodissa kaatunei
den hautapaikoista. Tänä vuonna 
avataan Hollannin vapautumista v. 
1944 esittävä näyttely Sotamuseossa. 
Pienimuotoiset pysyvät näyttelyt san 
karivainajien pitkästä tiestä kotiin on 
pystytetty Sotilaslääketieteen mus( 
oon Lahdessa ja Upinniemen varus 
kunnan merikappeliin. 
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Matti Sandqvist 

VUOSITUHANNET VAIHTUIVAT 
• • • 1 11 

- RAJAVARTIOLAITOS TANAAN 
Euroopan Unionissa vallitsee Schengenin sopimuksen mukainen rajavalvonta, 
Sopimuksen täysimääräinen soveltaminen käynnistyy Pohjolassa maaliskuussa 

2001. Mutta jo nyt rajoillamme ollaan valmiina. 

Kirjoittaja, kenraalimajuri Matti Sandqvist on Rajavartiolaitoksen esikunnan raja
ja meriosaston osastopäällikkö. 

Suomen valtakunnan itsenäistymi
sen jälkeen valtioneuvosto teki 

maaliskuun 21 päivänä 1919 päätök
sen, jolla vastuu valtakunnan rajojen 
vartioinnista annettiin sisäasiainmi
nisteriölle ja sen alaisille sotilaallisesti 
järjestetyille rajavartiojoukoille. Raja
vartiolaitos sai nykyisen muotonsa so
tiemme jälkeen, jolloin siihen yhdis
tettiin merivartiolaitos ja länsi- sekä 
pohjoisrajamme vartiointi saatettiin 
rajavartiolaitoksen toiminnan piiriin. 
Suomen jäsenyys Euroopan unionissa 
vuoden 1995 alusta on ollut lähiajan 
merkittävin toimintaan vaikuttava 
tekijä. 

Suomelle rajavartiolaitoksen perus
taminen, sen rakenne ja tehtävien 
määrit täminen oli aikanaan omalei
mainen ratkaisu, johon kaiketi paina
vimmin vaikutti maamme geopoliit
tinen asema. Venäjän läheisyys, asema 
lännen ja idän välisenä ulkorajavaltio
na paljon ennen Euroopan unionin 
olemassaoloa, on ollut perimmäisin 
syy rajavartiolaitoksen tehtäväkentän 
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muotoutumiselle sisäisen turvallisuu
den, ulkopolitiikan ja puolustuspoli 
tiikan välimaastoon. 

Rajavartiolaitoksen nykyinen toi
minta perustuu vuonna 1999 uudis
tettuun lakiin rajavartiolaitoksesta 
Tehtävät painottuvat nyt sisäisen tur
vallisuuden ylläpitoon unohtamatta 
ulkoisen turvallisuuden vaatimuksia. 
Rajavartiolaitoksen kannalca merkit
tav1mmät s1sa1sen turvallisuuden 
haasteet liit tyvät rikollisuuden eri il
menemismuotoihin ja taloudellisen 
eriarvoisuuden, sotien ja levotto
muuksien aiheuttamiin väestöliik
keisiin. 

TEHTÄVÄT 
Rajavartiolaitoksen tehtävät jakau 

tuvat rajavartiotehtäviin, tullitehtä
viin, pelastus- ja avustustehtäviin, so
tilaallisen maanpuolustuksen tehtä
viin, muihin erillisellä lainsäädännöllä 
määrättyihin tehtäviin sekä poliisi
tehtäviin. Rajavartiolaitoksen pääteh-

yuo~esta 1_99? alkaen on EU:n lippu liehunuc Suomen lipun rinnalla ra-
1anylityspa1ko1lla. Kuva: Lassi R autiainen. 

tävinä ovat rajavalvonta ja rajatarkas
tukset. 

Rajavartiolaitos vastaa Suomen ra
jojen rajavalvonnasta sekä henkilöi
den maahantulo- ja maastalähtöval
vontaan kuuluvista rajatarkastuksista 
itärajan rajanylityspaikoilla, matkus
tajaliikennesatamissa ja lentoasemilla. 
Rajavalvonnan toteuttamiseksi ja sen 
yhteydessä rajavartiolaitos huolehtii 
valvonta-alueellaan rajavyöhykkeen 
ja Suomen alueellisesta koskematto
muuden valvonnasta sekä sille erik
seen määrätyistä tehtävistä. 

Rajavalvonta ja henkilöihin kohdis
tuvat rajatarkastukset muodostavat 
yhdessä kokonaisuuden, jolla taataan 
asianmukainen - Schengen säädösten 
mukainen - valvonnan taso Suomen 
vastuulla olevalla Euroopan unionin 

ulkorajalla. Toiminta jakautuu lwnk 1 

löiden maahantulon ja maasralilhdi>11 
valvontaan rajanylityspaikoilla seka 
laittoman maahantulon estämis( ,:n 
niiden välialueilla. Tärkeimpänä ta 
voitteena on rajatilanteen hallinta, 
vakaiden olojen säilyttäminen valta 
kunnan rajoilla ja sujuvan rajanylitys
liikenteen takaaminen. Rajavartiolai
tokselle kuuluu kaikkien valtakunnan 
rajoja koskevien määräysten vastais
ten tekojen esitutkinta. 

Rajavartiolaitos johtaa ja suorittaa 
meripelastuspalvelua sekä osallistuu 
myös muuhun pelastuspalveluun. Po
liisille kuuluvaan yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitoon rajavar
tiolaitos osallistuu raja- ja merialueilla 
kiireellisissä sekä sen erikoiskalustoa 
vaativissa tehtävissä. Tullivalvontaa 
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rajavartiolaitos suorittaa tullilaitoksen 
ohella. Rajavartiolaitos osallistuu val
takunnan puolustamiseen ja antaa so
tilaskoulutusta sekä ylläpitää ja ke
hittää puolustusvalmiutta yhteistoi
minnassa puolustusvoimien kanssa. 

KOKOONPANO JA ASEMA 
SUOMEN SISÄISESSÄ 
TURVALLISUUDESSA 

Rajavartiolaitos on osa Suomen si
sa1sen turvallisuuden järjestelmää, 
jonka toiminnan päämääränä on pitää 
yhteiskunta vakaana, kansalaisten 
elämä turvallisena sekä rakentaa kes
tokykyä häiriötilanteiden varalle. 

Rajavartiolaitoksen sisäinen järjes
tys on sotilaallinen ja sen ylin johto ja 
valvonta kuuluu sisäasiainministeriöl
le. Rajavartiolaitoksen päällikkö joh
taa laitoksen toimintaa apunaan raja
vartiolaitoksen esikunta, joka on sa
malla sisäasiainministeriön rajavartio
osasto. Rajavartiolaitokseen kuuluu 
neljä rajavartiostoa, kolme merivar
tiostoa, vartiolentolaivue sekä raja- ja 
merivartiokoulu. Rajavartiostot ja 
merivartiostot vastaavat itsenäisesti 
rajavalvonnasta sekä muista rajavar
tiolaitokselle kuuluvista tehtävistä 
valvonta-alueillaan. Vartiolentolaivue 
tukee vartiostojen toimintaa. 

Rajavartiolaitoksen palveluksessa 
on 3 200 henkilöä. Pääosa upseeri
koulutuksesta ja osa opistoupseerien 
peruskoulutuksesta annetaan puolus
tusvoimien oppilaitoksissa. Rajavarti
jat ja merivartijat saavat peruskoulu
tuksensa raja- ja merivartiokoulussa, 
jossa myös annetaan koko henkilös
tölle rajavartiolaitoksen tehtävien 

- 246 -

edellyttämä jatko- ja täydennyskou 
lutus. Rajavartiolaitoksen nykyister 
tehtävien edellyttämää omaa koulu
tusta on yhä enemmän lisätty henki
löstön peruskoulutuksessa sotilaskou
lutuksen ohessa. Rajavartiostoihin se
kä raja- ja merivartiokouluun kuulu
vissa rajajääkärikomppanioissa koulu
tetaan varusmiespalvelusta suoritta
via asevelvollisia rajajoukkojen reser
viksi. 

RAJAVALVONNAN PERUSTEET 
Suomen valtakunnan rajojen ylittä

minen on sallittu vain virallisten ra
janylityspaikkojen kautta. Maahantu• 
lo ja maastalähtö muualta ilman sisä
asiainministeriön lupaa on rikoslain 
mukaan (RL 17:7) rangaistava teko. 
Säädökset ja naapurimaiden kanssa 
solmitut sopimukset ohjaavat rajojen 
yli tapahtuvan liikenteen määrättyi 
hin rajanylityspaikkoihin niin maall~ 
merellä kuin ilmassakin. 

Suomen alueen valvonnasta ja sen 
alueellisen koskemattomuuden tur
vaamisesta on säädetty erikseen ase
tuksella. Maamme alueellista koske
mattomuutta loukkaavia tekoja ovat 
muun muassa sotilashenkilöiden, so
ta-alusten ja sotilasilma-alusten lu
vattomat rajanylitykset sekä muut 
vastaavat sotilaallista merkityst"' 
omaavat teot. Uudistettavana olev 
aluevalvontaa koskeva lainsäädäntö ei 
ole tuomassa muutoksia valvonnan 
perustehtäviin. 

Yleisen järjestyksen säilyttämiseks" 
ja valvonnan tehostamiseksi on itära
jallemme säädetty rajavyöhyke, jonka 
leveys on maalla enintään kolme kilo-

Passintarkastus itärajalla on kuulunut Rajavartiolaitoksen tehtäviin vuo
sikymmenen alkupuolelta. Nyt rajavartijat suorittavat rajatarkastukset 
myös satamissa ja lentoasemilla. Kuva: Pekka Korhola. 

metriä ja merellä enintään neljä kilo
metriä. Rajavyöhykkeellä liikkumi
nen ja muu toiminta on luvanvarais
ta. Rajoitukset koskevat myös lentä
mistä itärajan läheisyydessä. 

EUROOPAN UNIONI 
JA RAJAVALVONTA 

Rajavartiolaitos on osaltaan muka
na Euroopan unionin oikeus- ja sisä
asioiden yhteistyössä. Suomen liityt
tyä Euroopan unionin jäseneksi muo
dostui itärajastamme, aluemeren ul
korajasta sekä kaikista kansainvälisen 
liikenteen satamista ja lentoasemista 
unionin ulkorajoja. Suomi on allekir
joittanut joulukuussa 1996 liittymis
sopimuksen Schengenin sopimuksiin, 
joiden tarkoituksena on asteittain 
poistaa sisärajatarkastukset jäsenmai-

den välisiltä rajoilta. Tämä ei kuitcn 
kaan vapauta Schengen-aluedla mat 
kustavia henkilöitä pitämästä muka 
naan kunkin valtion vaatimia mat 
kustusasiakirjoja, olivatpa ne sittl'll 
passeja tai henkilökortteja. Sisärajoilla 
rajatarkastusten poistamisen tarkoi 
tuksena on tehostaa Euroopan yhden 
tymistä ja erityisesti mahdollistaa Eu
roopan unionin nopeampi kehittymi
nen vapauteen, turvallisuuteen ja oi
keuteen perustuvaksi alueeksi. Islanti 
ja Norja on sisällytetty sopimusta so
veltaviin maihin Euroopan unionin 
ulkopuolisina maina. 

Schengenin yleissopimuksen mu
kaan poikkeuksellisissa yleistä järjes
tystä tai kansallista turvallisuutta uh
kaavissa tilanteissa maat voivat suo
rittaa rajoitetun ajan kansallisia raja
tarkastuksia. Sisärajoilla Schengenin 
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sopimus ei rajoita kansallisen lainsää
dännön nojalla suoritettavaa alueelli
sen koskemattomuuden tai valtion 
suvereenisuuden turvaamisen edellyt
tämää rajavalvontaa. 

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
16.-17 .6.1997 Amsterdamissa hy
väksyttiin Schengenin sopimusten in
tegrointi Euroopan unionin perusso
pimuksiin. Tämä siirsi muun muassa 
rajavalvonta- ja rajatarkastusasioiden 
käsittelyn III-pilarista 1-pilariin yhtei
söasioiden edellyttämään käsittelyjär
jestykseen. Viiden vuoden siirtymä
ajan kuluessa ollaan näiden asioiden 
aloiteoikeutta siirtämässä kansallisel
ta tasolta komissiolle. Tämä tulee 
edellyttämään myös rajavartiolaitok
selta lisääntyvää osallistumista asioi
den valmisteluun kansainvälisellä ta
solla yhteisön puitteissa. Amsterda
min sopimus tuli voimaan 1.5.1999. 

Schengen sopimuksen täysimääräi
nen soveltaminen on käynnistymässä 
Suomessa samanaikaisesti muiden 
pohjoismaiden kanssa maaliskuussa 
2001. Rajavartiolaitoksen suorittama 
valvonta ulkorajoilla täyttää jo nyt 
sopimusten asettamat vaatimukset ja 
rajavalvonta pohjois- ja länsirajallam
me on saatettu sopimuksen edellyttä
mään tilaan. 

VALVONTAMENETELMÄT 
Rajavalvonnan peruselementtejä 

ovat partiointi maalla, merellä ja il
massa, aistitähystys sekä monipuolis
ten valvontajärjestelmien hyväksi
käyttö. Maarajoilla käytetään par
tioinnissa maastoautoja, moottoripyö
riä ja moottorikelkkoja. Teknisten 
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valvontalaitteiden kehittymises 
huolimatta rajakoira on edelleen tät. 
keä jäljen ilmaisija lumettomass 
maastossa. Merialueella perusvalvo 
ta toteutetaan ensisijaisesti tutka- ja 
kamerajärjestelmien avulla. Niiden 
tuottamaa tilannekuvaa täydenn 
tään partioimalla ilma-aluksilla, v 
tiolaivoilla ja vartioveneillä. 

RAJAVARTIOMIEHEN TOIMIVALTA 
Rajavartiomiehellä on oikeus ottaa 

kiinni henkilö tämän henkilöllisyyde 
selvittämistä varten, suorittaa toimi 
alaansa kuuluvissa rikosasioissa esi
tutkinta sekä käyttää pakko- ja voi 
makeinoja. Eräissä vähäisissä rikko 
muksissa, kuten ulkomaalais-, passi-. 
rajavyöhyke-, metsästys-, kalastus- ja 
vesiliikennerikkomuksissa, rajavarti 
miehellä on oikeus antaa rangaistus 
vaatimuksia. Vakavimmat rikokset il 
moitetaan syyttäjälle tai muulle 
asianomaiselle viranomaiselle jatko 
toimenpiteitä varten. 

Rajaviranomaiselle jätetyn turva• 
paikkahakemuksen tutkinnan suorit• 
taa poliisi. Ulkomaalaisvirasto käsit• 
telee tutkinnan perusteella turvapai 
kahakemuksen. Rajavartiolaitos toi
meenpanee päätösten perusteella tar
vittaessa käännyttämisen. 

RAJATAPAHTUMIEN KÄSITTELY 
Merkittävät rajatapahtumat käsi

tellään kansallisesti ulkoasiainminis 
teriön johtamassa raja-asiaintoimin 
kunnassa. Ruotsin ja Norjan vastaisi .. 
la rajoilla sekä merialueella sattuneet 
vakavimmat rajatapahtumat hoide-

Rajapartio kolmen valtakunnan rajamerkillä Muotkavaarassa. Kuva: 
Pekka Korhola. 

taan diplomaattista tietä. Suomen ja 
Venäjän välistä rajaa koskevat asiat 
käsitellään maiden kesken solmittu
jen rajajärjestystä ja rajanylityspaik
koja koskevien sopimusten perusteel
la. Tällöin keskeisessä asemassa on 
maiden välillä organisoitu rajavartio
yhteistyö ja rajavaltuutettujen toi
minta. 

YHTEISTOIMINTA MUIDEN VI
RANOMAISTEN KANSSA 

Henkilöiden maahantulon ja maas
talähdön valvonta, rajatapahtumien 
käsittely ja muut valvontatehtävät 

edellyttävät yhteistoimintaa useiden 
eri viranomaisten kanssa. Schengen 
sopimuksen täysimääräinen sovelta 
minen lisää osaltaan viranomaisten ja 
sidosryhmien yhteistyön välttämättö
myyttä. Merkittävintä on kaikilla toi
mintatasoilla tapahtuva yhteistoimin
ta poliisin ja tullilaitoksen kanssa val
vontatehtävien ja toimintalinjojen yh
teensovittamiseksi. Merialueen toi
minnoissa on päästy hyvään yhteistoi
mintaan rajavartiolaitoksen, puolus
tusvoimien ja merenkulkulaitoksen 
kesken sekä valtakunnallisella että 
alueellisella tasolla. 

Venäjän rajavartiopalvelun kanssa 
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yhteistyötä harjoitetaan kolmella eri 
tasolla. Rajavartiolaitosten päälliköt 
päättävät toimivaltuuksiensa puitteis
sa valtakuntien rajaa ja rajavartioyh
teistyötä koskevista asioista. Pysyvä 
suomalais-venäläinen rajavartiotyö
ryhmä valmistelee laajempia asiako
konaisuuksia päälliköiden kokouk
siin. Rajavaltuutetut hoitavat käytän
nön yhteistyön ja käsittelevät esiin 
tulleet rajatapahtumat. Rajavaltuu
tettuina toimivat Suomen puolella ra
javartiostojen komentajat. 

Venäjän ja muiden naapurimaiden 
rajaviranomaisten kanssa rajavartio
laitoksella on kiinteät yhteydet. Viron 
uudelleen itsena1stymisen jälkeen 
Suomi on ollut voimakkaasti tuke
massa Viron rajavartiolaitoksen kehit
tämistä. Vuonna 1997 on aloitettu 
vastaavan tyyppinen yhteistyö myös 
Latvian ja Liettuan kanssa. Ruotsin ja 
Suomen yhteistoimintaa merialueen 
valvonnassa on tiivistetty sekä kah
denkeskisessä että Itämeren maiden 
rajaviranomaisten yhteistyössä. Neu
vostoliiton hajoamisen ja Baltian mai
den itsenäistymisen jälkeisessä tilan
teessa käynnistettiin Suomen, Venä
jän ja Viron rajavartiolaitosten kesken 
kolmikantayhteistyö vuonna 1994. 
Vastaava pohjoisten alueiden rajavi
ranomaisten kolmikantayhteistyö 
Suomen, Norjan ja Venäjän kesken 
aloitettiin vuonna 1998. Kaikki Itä
meren valtiot kattava rajavalvontayh
teistyö käynnistettiin Suomen aloit
teesta vuonna 1997. 

Kansainvälisessä toiminnassa raja
vartiolaitoksen rooli on muuttunut 
merkittävästi Suomen EU-jäsenyyden 
myötä. Yhteydenpito Euroopan unio-
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nin keskeisten ulkorajavaltioiden ra
javiranomaisiin tapahtuu kahden kes
ken sekä yhteisön piirissä. Vuoden 
1999 loppupuoliskolle ajoittunu 
Suomen Euroopan unionin puheen• 
johtajuuskausi on lisännyt Suomen 
ulkorajavalvontaan kohdistuvaa mie
lenkiintoa. Euroopan unionin jäse
nyyttä hakeneiden maiden rajaval .. 
vonnan tukeminen ja osallistuminen 
jäsenyysedellytysten arviointiin on 
kasvattanut erityisesti rajavartiolai 
toksen esikunnan vastuuta kansainvä. 
lisessä toiminnassa. 

VALTAKUNNAN 
PUOLUSTAMINEN 

Rajavartiolaitos huolehtii alueelli• 
sen koskemattomuuden valvonnast 
ja turvaamisesta rajavalvontaan ja ra
jatarkastuksiin liittyvien tehtäviens' 
yhteydessä raja- ja merialueilla. Raja
vartiolaitos ja puolustusvoimat teke
vät kiinteää yhteistyötä puolustusv 
miuden ylläpitämiseksi ja kehittämi
seksi. 

Sotilaallista maanpuolustusta kos
kevan tehtävän suorittamiseksi raja
vartiolaitos antaa henkilöstölleen ja 
rajavartiolaitoksen palvelukseen mää
rätyille asevelvollisille sotilaskoulu 
tusta. Rajavartiolaitoksen palvel 
seen voidaan kutsua reserviläisiä ja 
näin muodostettuja rajajoukkoja voi
daan puolustusvalmiuden niin vaa
tiessa liittää puolustusvoimiin. 

RAJAVARTIOINTI MUUTTUVASSA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

Luoteis-Euroopan turvallisuus on 

Tekninen kehitys tietokoneineen hallitsee rajankin valvontaa. Silti raja
koiran valppautta ja tarkkaa vainua tarvitaan. Kuva: Pekka Korhola. 

edelleen muutostilassa. Euroopan 
unionin ulkorajalla suuri elintasoero 
ylläpitää turvallisuutta vaarantavia 
jännitteitä. Rajavartiolaitoksen toi
mintaan vaikuttavat keskeisesti tilan
teen kehitys Venäjällä ja Euroopan 
unionin laajeneminen. Toimintaym
päristön turvallisuuspoliittiset muu
tokset tulevat toteutuessaan heijastu
maan harjoitettuun kansainväliseen 
yhteistyöhön kaikilla tahoilla. 

Rajavartiolaitoksen toiminta Suo-

men sisäisen turvallisuusjärjestelmän 
osana ja sotilaallisesti järjestettynä 
laitoksena omaa hyvät valmiudet al
kavan vuosituhannen toimintaympä
ristön haasteisiin. Suvereenin valtion 
olemukseen ja turvallisuustarpeisiin 
perustuvat rajaan liittyvät tehtävät 
eivät ole menettäneet merkitystään. 
Schengenin sopimusten soveltamisen 
myötä poistuvat rajatarkastukset yh
teisön sisärajoilta ovat korostamassa 
ulkorajavalvonnan merkitystä. 
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Irma Autti 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN 
NAISTOIMIKUNTA 

VUOSINA 1991 - 1999 
Kirjoittaja, rouva Irma Autti on Jalkaväen Säätii;'n naistoimikunnan pitkäaikainen, 

ansioitunut sihteeri. 

Syyskuun 23. päivänä 1999 tuli ku
luneeksi 25 vuotta siitä, kun Jal

kaväen Säätiön naistoimikunnan pe
rustamiskokous pidettiin Sotamuseol
la Helsingissä. Kokouksen kokoon
kutsujina olivat rouva Maire Pöyhö
nen ja eversti Vilho Tervasmäki. Rou
va Maire Pöyhönen on toiminut nais
toimikunnan tarmokkaana puheen
johtajana vuoteen 1997, jolloin hän 
luopui puheenjohtajan tehtävistä. 
Puheenjohtajaksi valittiin tällöin rou
va Lea Vanonen, joka on hoitanut 
tehtäväänsä innokkaana ja energise
nä. Hän oli toiminut varapuheenjoh
tajana vuodesta 1987. Uudeksi vara
puheenjohtajaksi valittiin rouva Vero
nica Aho. Maire Pöyhönen kutsuttiin 
naistoimikunnan kunniapuheenjohta
jaksi. Rahastonhoitajana jatkaa edel
leen rouva Pirkko Väänänen ja sihtee
rinä rouva Irma Autti. Tilintarkasta
jina ovat olleet rouvat Liisi Kanninen 
vuoteen 1995, jolloin hän luopui teh
tävästään ja tilalle valittiin rouva 
Leena Luukka. Toisena tilintarkasta-
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jana toimii rouva Ellen Hakkarainen. 
N aistoimikuntaan kuuluu yhteensä 

n. 15 maapuolustustyöstä kiinnostu
nutta aktiivista jäsentä, joista perus
tajajäseniä on enää kolme. 

Jalkaväen Säätiön naistoimikunnan 
tehtävänä on maanpuolustustyön tu
keminen ja tunnetuksi tekeminen ke
räämällä varoja Jalkaväen Säätiölle, 
joka käyttää varat perinteiseen toi
mintaansa, josta mainittakoon jalka
väen, maamme pääaselajin, kehityk .. 
sen edistäminen ja sen historiallisten 
perinteiden säilyttäminen. Päämää
ränsä toteuttamiseksi säätiö jakaa 
palkintoja sekä apurahoja lahjakkaille 
jalka väkeen kuuluville henkilöille. Li , 
säksi säätiö tukee ja edistää jalkaväen 
piirissä tapahtuvaa opinto-, tutk~ 
mus-, kokeilu- ja julkaisutoimint9'j 
sekä jalkaväen perinteiden ja histo
rian kokoamista, tallettamista ja vaa
limista J alkaväkimuseoon Mikkeliin. 

Jalkaväen Säätiön nais toimikunnan 
pääasiallinen toimintamuoto on eri
laisten konserttien ja niiden yhteydes .. 

sä arpaJatsten järjestäminen. Kahvi
konsertin järjestäminen vuosittain 
Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa 
Santahaminassa helmikuun ensim
mäisenä sunnuntaina Runebergin 
torttuineen ja pasteijoineen on va
kiintunut perinteeksi niin, että liput 
varataan jo hyvissä ajoin etukäteen. 
Konserttien pääesiintyjä on ollut 
Kaartin soittokunta solisteineen. 
Myöskin Kadettikuoro on esiintynyt 
useissa konserteissa. Yleisö odottaa 
kuulevansa reipasta sotilasmusiikkia, 
jota soitetaan harvemmin muissa 
konserteissa. 1990-luvulla konsert
tien loppuhuipennukseksi on lisätty 
yleisön toivomuksesta yhteislaulu, 
jonka jälkeen on ollut helppo siirtyä 
kahvipöytään ja tarkistamaan onko 
arpaonni suosinut. 

Helmikuun kahvikonsertin lisäksi 
on joinakin vuosina järjestetty vas
taava tilaisuus myös syksyllä. Vuonna 
1991 esitettiin naistoimikunnan ti
lausnäytäntönä 'Lallukka' -niminen 
näytelmä Karjala-talolla. Syksyllä 
1994 järjestettiin konsertti Ritarihuo
neen juhlavissa tiloissa kuohuviinitar
joiluineen. Maanpuolustuskorkeakou
lun tilat eivät olleet käytössä perus
korjausten vuoksi vuosina 1997 ja 
1998. Vuonna 1997 Jalkaväen Sää
tiö täytti 40-vuotta. Tällöin helmi
kuun perinteinen kahvikonsertti kor
vattiin Jalkaväen Säätiön 40-vuotis
juhlakonsertilla, joka Jaqestettiin 
Helsingin Yliopiston juhlasalissa tila
viinitarjoiluineen. Vuoden 1998 kon
sertti järjestettiin Iltakonserttina Ri
tarihuoneella, jossa esiintyi Kaartin 
soittokunnan lisäksi mm. Pauli Gran
feltin yhtye ja Helsingin Sotaveteraa-

nikuoro Arvo Kuikan j9hdolla. Vuosi
tuhannen päättymistä on juhlittu 
kahdella konsertilla. N aistoimikun
nan 25-vuotiskonsertti järjestettiin 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
uusituissa tiloissa helmikuussa 1999. 
Syksyllä järjestettiin toinen konsertti, 
jonka teemana oli 'TALVISOTA -
105 KUNNIAN PÄIVÄÄ'. Talviso
dan alkamisesta on kulunut 60 vuot
ta. Sodan, jota kukaan ei halunnut, 
mutta johon meidät pakotettiin, ku
ten puheenjohtaja Lea Vanonen kon
sertin avaussanoissaan totesi. Talviso
dan torjuntavoiton avulla luotiin 
maallemme mahdollisuus kehittyä 
hyvinvointivaltioksi maailman kärki
maiden joukkoon. 

Loppuunmyyty konsertti järjestet
tiin Helsingin Yliopiston juhlasalissa. 
Esiintyjinä oli Karelia-puhallinorkes 
terin lisäksi kolme kuoroa: Viipurin 
Lauluveikot, Kadettikuoro ja Kaadt 
rilaulajat. 

Kaikki nais toimikunnan jär1c·st a 
mät konsertit ovat onnistunet·, , 11t 
täin hyvin. Ohjelma on ollut korkc·., 
tasoista ja isänmaallista. Erityistä k11 
tosta olemme saaneet hyvän maan 
puolustushengen luomisesta tunnuk
senamme 'Koti, uskonto ja isänmaa'. 

Jalkaväen Säätiön naistoimikunta 
esittää lämpimät kiitokset kaikille 
esiintyjille ja erityisesti Kaartin soit
tokunnalle sekä lukuisille lahjoittajil
le, jotka ovat tukeneet toimintaamme 
monin eri tavoin ja myötävaikutta
neet siten toimintamme onnistumi
seen 25 vuoden ajan. 
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JALKAVAEN SAATION 
PALKITSEMAT VUODEN 

•• 

JALKAVAKIKOULUTTAJAT 

Jalkaväen Säätiö valitsee joka toinen vuosi joukko-osastojen esitysten pei 
teella kouluttaja- tai opetustehtävissä erityistä ammattitaitoa sekä kyvykk 
tä osoittaneen upseerin ja opistoupseerin vuoden jalkaväkikouluttajaksi. Vl 
littavilta edellytetään edellä esitettyjen vaatimusten lisäksi moitteettomia ja 
esimerkillisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä palveluksessa että vapaa-ai1 
kana. 

1989 yliluutnantti] Tuominen (SavPr) 
vääpeli E Kakko (JPr) 

1991 kapteeni J Ojala (RUK) 
vääpeli J Pantsari (PKarPr) 

1993 yliluutnantti K Toivonen (PorPr) 
luutnantti P-E Håkans (UudPr) 

1995 kapteeni V Virtanen (MpKK) 
kapteeni P Saksala (PsPr) 

1997 majuri E J Raaterova (JPr) 
yliluutnantti J A Halonen (KaiPr) 

Vuoden 1999 jalkaväkikouluttajiksi Jalkaväen Säätiö valitsi yliluutnant4 
Klaus Luotolan Utin Jääkärirykmentistä ja luutnantti Vesa Hartikaisen Karja• 
lan Prikaatista. 
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VU ODEN 1999 JALKAVÄKIKOULUTTAJAT 

Yliluutnantti Klaus Juhana Han-
nunpoika Luotola (s.1971) 

- Reserviupseerikurssi 2/LjK 1991-
92 
- Kadettikurssi 79 
- Erikoisjoukkojen kouluttajakurssi 
1996 
- Erikoisjääkärilinjan johtaja 1997-
Yliluutnantti Klaus Luotola on toi-

minut Laskuvarjojääkärikoulussa eri
koisjääkärilinjan johtajana. Hän on 
erikoisjääkärikoulutuksen alusta alka
en aktiivisesti pyrkinyt kehittämään 
suomalaista erikoisjoukkokoulutusta 
ja -taktiikkaa. Yliluutnantti Luotola 
on tehtävissään linjanjohtajana osoit
tanut aloitekykyä ja ahkeruutta, min
kä lisäksi hän on itse aktiivisesti kou
luttajana toiminut erinomaisena esi
merkkinä henkilökunnalle ja varus
miehille 

Luutnantti Vesa Juhani I lartikai 
nen (s. 1969) 

- Maanpuolustusopisto Peruskurssi 
50 
- Opetusupseeri KrhK, Krhl/fyk 
Auk, TiedK ja TjPtri 
Luutnantti Vesa Hartikainen on 

toiminut Karjalan Prikaatissa koulut 
rajana pääsääntöisesti kranaatinhei 
tinkomppaniassa ja aliupseerikoulus
sa. Hän on osoittautunut koulutusta 
jatkuvasti kehittäväksi ja ideoivaksi 
ammattilaiseksi. Luutnantti Hartikai
sen järjestämä koulutus on ollut esi
merkillisen hyvin järjestettyä. 

- 255 -



11 

JALKAVAKIMUSEO 

] 

alkaväkimuseo sijaitsee Mikkelissä, 
sotiemme ajan päämajakaupungis

sa. Museo esittelee jalkaväen historiaa 
aina 1700-luvulta nykypäivään. Tai
dolla entisöidyt kasarmirakennukset, 
jotka sijaitsevat aivan kaupungin 
keskustan tuntumassa puistomaisella 
alueella, kertovat sotilaan elämästä 
ja historiallisista taisteluista monien 
esineiden ja autenttisten valokuvien 
avulla. Museo valottaa jalkaväen his
toriaa ei ainoastaan taistelukentiltä 
katsottuna, vaan antaa myös käsityk
sen siitä mitä elämä oli kasarmeilla ja 
kotirintamalla. 

Jalkaväkimuseossa vierailija saa kä
sityksen myös aselajin nykypäivästä ja 
jopa tulevaisuudesta. Suomen sodista 
kertovien osastojen lisäksi esillä on 
myös jalkaväen nykyaikaisia joukkko
osastoja. 

Perusnäyttelyiden lisäksi museossa 
on esillä myös vaihtuvia näyttelyjä. 
Vuonna 1999 toteutettuja erikois
näyttelyitä olivat- Radiovastaanotin 
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sodassa ja rauhassa, Kevyt kranaatin
heitin - jalkaväen tulitukiase ja Soti
laspoikatoiminta. 

Kuluvana vuonna museossa on Tal
visodan 60-vuotismuistonäyttely -
"Kotiseudun ilmapommitukset". 

Museoon tutustui vuoden 1999 
aikana 7 680 kävijää. 

Museon toiminnasta vastaavaan 
hoitokuntaan ovat kuuluneet- pu
heenjohtajana Jalkaväen Säätiön hal
lituksen puheenjohtaja- varapuheen
johtajana Mikkelin kaupungin kmi1 
punginvaltuutettu Valto Aholaine 
jäseninä Savon Prikaatin komentaj~ 
eversti Hannu Toivonen ja Mikkelin 
kaupungin museotoimenjohtaja Pirjo 
Julkunen, sihteerinä J alkaväkimuseon 
johtaja. 

Museonjohtajana on toiminut 
everstiluutnantti Kalevi Salovaara. 

J alkaväkimuseon toiminnan kan
nalta opetusministeriöltä ja Mikkelin 
kaupungilta saatavilla avustuksilla on 
ratkaiseva merkitys. 

Sinun on meidän mielestämme turvallista tietää, 
että autosi jokaisen osan tilalle voit hankkia 

alkuperäistä vastaavan uuden erillisen varaosan. 
Mikään autosi osa ei ole ikuinen. 

~ - LIIKKEET PALVELUKSESSASI 

Helsingissä 
lnkeroisissa 
Joensuussa 

Jyväskylässä 
Kajaanissa 
Kotkassa 
Kouvolassa 
Kuopiossa 
Lappeenrannassa 
Mikkelissä 
Tampereella 

VARAOSAMAAILMA 
VARAOSAMAAILMA 
PIELISENSUUN AUTO 
VARAOSAMAAILMA 
VARAOSAMAAILMA 
VARAOSAMAAILMA 
VARAOSAMAAILMA 
VARAOSAMAAILMA 
PUIJON VARAOSA 
VARAOSAMAAILMA 
VARAOSAMAAILMA 
VARAOSAMAAILMA 

Puhelin 
(09) 777 4262 
(05)3171192 
(013) 254 4144 
(013) 254 4177 
(014) 334 8733 
(08) 618 0180 
(05) 260 6877 
(05) 311 6449 
(017) 261 4124 
(05) 453 1321 
(015) 367 530 
(03) 254 5737 

Fax 
(09) 777 4274 
(05) 363 4339 
(013) 254 4191 
(013) 254 4171 
(014) 334 8791 
(08) 612 1480 
(05) 260 6895 
(05) 375 3162 
(017) 262 4220 
(05) 4f5 3248 
(015) 366 582 
(03) 254 5739 
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Pohjois - Karjalan 
Sähkö Oy 

Joensuu 

KAIVERTAMO 
KULTASEPÄT KNUTSSON 

@) 
Kaiverrukset CAD-ohjelmistolla 

muoveille, metalleille 
ja liikelahjoihin 

Puh./Fax 666292 
Fabianinkatu 4 00130 HELSINKI 

Maailman 
asiantuntija 

~ 
Matka Kaleva 

Puhelinmyynti (09) 6126 5440, faksi (09) 618 1230 
sekä toimistomme kautta maan 

SHAL 18295 KUVI 86/88/Mj Mu www.matkakaleva.fi 
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MAESTRO MAHDOLLISUUS 
KESKITIYÄ 

OLENNAISEEN Y H T I O T 

Pormestannkatu 2 53100 Lappeenranta, puhelin (05) 612 8800 faksi (05) 612 8887 

Oletko harkinnut liiketoimintasi 
laajentamista tietoverkkoihin? 

Kysy konsultointipalvelujamme! 
• teemme kartoituksen yritykse,lesi 

- laajennamme liiketoimintasi sähköiseksi 
- Intranet-, Extranet-, Internet- ja WAP-soveUukset ovat nyt ulottuvillasi 

MAESTROYHTIÖT 
Luotottavaa t1etoteknukan l11ket01m1ntaa vuodesta 1986 

Teletekno Oy • PL 60 (Ristipellontie 16) • 00391 Helsinki 
Sähköposti: info@teletekno.fi • http://www.teletekno.fi/ 

lukekaa ilmoittajiamme 
- he tukevat 

maanpuolustusta 
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MAANPUOLUSTUS
KORKEAKOULU 

Maanpuolustuskor
keakoulun rehtori, 
kenraalimajuri Sep
po Tanskanen. 
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M aanpuolustuskorkeakoulun opetustoiminta on 
kokonaisuudessaan keskitetty Santahaminaan. 

Santahaminan kampuksella opiskelevat nyt kadetti•• 
esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssit. 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina on toiminut 
koko tarkastelukauden ajan kenraalimajuri Seppo 
Tanskanen. Kadettikoulun johtaja eversti Ilkka Aspar~ 
siirtyi KaiPr:n komentajaksi syksyllä 1997. Johtaja~ 
tehtävät otti vastaan everstiluutnantti Juha-Pekka Lii
kola. Sota-arkiston johtaja Pentti Syrjö siirtyi eläkkeel
le samoin syksyllä 1997 ja johtajaksi tuli FK Jaana 
Kilkki. Kesällä 1998 Tekniikan laitoksen johtajan teh
tävät otti vastaan komentaja Timo Kaukoranta evers
tiluutnantti Juhani Sillanpäältä. Syksyllä 1998 eversti 
Lauri Kiianlinna otti hallintojohtajan tehtävät vastaan 
eversti Juhani Haapalalta ja tutkimusjohtaja professori 
Mikko Viitasalo palasi virkavapaaltaan tehtäviinsä syk
syllä 1999. 

Maanpuolustuskorkeakoulu perustettiin vuonna 
1993. Jo tällöin oli tavoitteena, että koko opetustoi1 
minta keskitetään Santahaminaan. Esiupseerikurssi4 
siirtyivät Tuusulasta vuoden 1996 alusta ja yleisesi1 
kuntaupseerikurssit Liisankadulta vuoden 1999 alusta, 
Kurssien keskittäminen Santahaminaan edellytti myös 
Santahaminan kurssikirjaston toiminnan kasvattamista 
siten, että tärkein ammattikirjallisuus ja tutkimustoi• 
minnan perusteokset olivat saatavilla myös Santahami
nasta. 

Maanpuolustuskorkeakoulun kurssivahvuudet ovat 
vuosituhannen lopulla hieman vaihdelleet. Kadetti
kurssien vahvuus on ollut 110-120, esiupseerikurssiel 
90- 140 ja yleisesikuntaupseerikurssien 50-70. Kaiken 
kaikkiaan Santahaminassa kerrallaan opiskelevien up
seerien kokonaisvahvuus on 450-500 ja korkeakoulun 

vuosittainen opiskelijamäärä on noin tuhat. 
Merkittävänä tekijänä opetustoiminnan kehittämisessä on oll~t täydennys

koulutusosaston perustaminen 1.6.1999. Täydennyskoulutusosasto antaa täy
dennyskoulutusta upseerien lisäksi myös muille korkeakoulututkinnon suorit
taneille henkilöille sekä ulkomaalaisille. Täydennyskoulutusosastossa järjeste
tään suppeita opintokokonaisuuksia, laajoja ammatillisesti pätevöittäviä kou
lutusohjelmia sekä tarjotaan mahdollisuus tutkinnon täydentämiseen. Viron 
kadettien koulutuksen lisäksi täydennyskoulutusosastossa järjestetään kursseja 
Viron ylimmälle johdolle ja Suomessa peruskoulutettujen upseerien täyden
nys- ja jatkokoulutuskursseja. 

Tutkimustoiminnan kehittyminen on ollut selkeä trendi Maanpuolustus
korkeakoulussa. Nykyisellään korkeakoulussa on viisi professoria ja viisi do
senttia. Tieteellisen jatkokoulutusohjelman (tohtorinkoulutusohjelma) piirissä 
on viisi upseeria. Lisäksi oman toimensa ohessa sotatieteen tohtoriksi opiskelee 
tällä hetkellä kuusi upseeria. 

Korkeakoulun tiedotustoimintaa on kehitetty. "Maanpuolustuskorkeakou
lu" -lehdessä on tähän mennessä käsitelty eri laitosten toimintaa. Omalta osal
taan lehti on laajentanut yleisön käsitystä Maanpuolustuskorkeakoulun toi
minnasta. 

Sota-arkisto siirtyi uusiin tiloihin syksyllä 1998. Sotamuseon suurena pro
jektina on ollut Talvisodan 60-vuotisnäyttelyn kokoaminen ja järjestäminen. 
Näyttely on avoinna Liisankatu 1:ssä marraskuun lopusta 1999 aina elokuun 
loppuun 2000. 

Tärkeimmät Maanpuolustuskorkeakoulun urheilusaavutukset ovat kadet· 
tien saavuttamia. Vuonna 1998 sotilas-SM-kilpailujen partiohiihdon A-sarjan 
ensimmäinen sija sekä Pohjoismaiden kadettipäivien kokonaiskilpailun voitto. 

Vuonna 1999 sotilas-5-ottelun mestaruuskilpailujen naisten sarjan ensim 
mäinen sija. 

JOHTAMISKOULUTUS 
Maanpuolustuskorkeakoulussa tehty tutkimus ja soveltava opetus on puo

lustusvoimien uuden johtajakoulutusohjelman perustana. Johtajakoulutusoh
jelma on alusta alkaen nähty kokonaisvaltaisena kasvatusjärjestelmänä, jolla 
on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sotilasjohtamisen tyypillisin piirre on 
sen laaja-alaisuus niin toiminnan tavoitteiden kuin tilannetekijöidenkin suh
teen. Sotilasjohtajalla tulee olla valmiudet toimia tehokkaasti erilaisissa ympä
ristöissä rauhan ajan yhteistoiminnasta aina taistelun johtamiseen saakka. Tä
mä edellyttää johtajilta yksilötasolla sopeutumiskykyä ja joustavuutta. Teho
kas sotilasjohtaja on aina korostetusti myös alaistensa kouluttaja, kehittäjä ja 
valmentaja. Ammattitaito yksinään ei vielä takaa koko organisaation tehok
kuutta. Tutkimusten mukaan ratkaisevaa koko työyhteisön tehokkuuden kan-
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nalta on esimiehen johtamiskäyttäytyminen. Tehtäviin sitoutumisen ohella 
taitava johtaja pystyy jopa kehittämään alaistensa valmiuksia heidän omissa 
tehtävissään. 

Syväjohtamisen mallin myötä Maanpuolustuskorkeakoulun johtamistaidon 
opetus on kehittynyt niin sisällöllisesti kuin menetelmällisesti. Entistä keskei
semmäksi on tullut johtamiskäyttäytymisen ja johtajana kehittymisen arvioin
ti. Kadettien johtamiskäyttäytymistä arvioidaan erilaisten johtamissuoritus
ten, vertaisarvioinnin, opettaja-arvioinnin ja joukko-osastoissa tapahtuvasta 
työharjoittelusta saatavan työyhteisöpalautteen avulla. 

Esiupseerikurssilla arvioidaan johtamiskäyttäytymistä työyhteisöpalautteen 
perusteella, jonka opiskelijat saavat omalta kurssia edeltävältä työpaikaltaan. 
Palaute analysoidaan ja sen perusteella määritetään omat vahvuudet ja kehit
tymistarpeet. Tämän lisäksi johtamiskäyttäytymistä arvioidaan vertaisarvioin
nilla ja opettaja-arvioinnilla. Johtamiskäyttäytymisen kokonaisarviointi suori
tetaan yhteisten opintojen päätteeksi ja arvioinnilla on suuri merkitys valitta
essa opiskelijoita yleisesikuntaupseerikoulutukseen. 

Yleisesikuntaupseerin tutkinnossa painotetaan käsitteellisen ajattelun ke
hittämistä, koska se on perusedellytys puolustusvoimien kokonaiskehittämi
sen kannalta. ] ohtamiskäyttäytymisen ja johtajana kehittymisen arviointia 
tuetaan myös psykologisilla testeillä yhteistoiminnassa Puolustusvoimien 
Koulutuksen Kehittämiskeskuksen kanssa. Kurssien päätteeksi laaditaan opis
kelijoista sanallinen sotilasopetuslaitoksen henkilöarviointi. Tämä arviointi on 
osa henkilön urahistoriatietoa. 

OPERAATIOTAIDON JA TAKTIIKAN TUTKIMUS 
Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus on lähinnä soveltavaa kehittämistut

kimusta, jolloin voidaan puhua myös tulevaisuuden tutkimuksesta. Maan
puolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksella laadittavissa töissä pyritään en
tistä tehokkaampaan hyödynnettävyyteen. Esimerkiksi opiskelijoiden opin
näytetöiden aihealueet määritetään siten, että tutkimustuloksia voitaisiin 
käyttää mahdollisimman laaja-alaisesti puolustusvoimien kehittämiseen. 

Opinnäytetöiden tutkimuksellinen taso on noussut voimakkaasti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Tutkijakoulutuksen kehittäminen ja tutkimustyön 
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tekemiseen käytettävän ajan lisääminen opetussuunnitelmiin on luonut perus
tan tasokkaampien töiden tekemiselle. Tarkoituksena ei ole kouluttaa tiede
miehiä, vaan virkatehtävissään operaatiotaitoa ja taktiikkaa analyyttisesti so
veltavia ja kehittäviä upseereita. Opinnäytteiden lisäksi operaatiotaidon ja 
taktiikan tutkimuksia tuottavat Taktiikan laitoksen opettajat ja taktiikan tut
kimusryhmä. Tutkimusstipendeillä ostettavien tutkimusten määrä kasvaa jat
kuvasti. 

Strategisen iskun torjuntaan liittyvä tutkimus on keskeisessä asemassa. Tä
hän liittyen tutkitaan esimerkiksi prikaati 2005:n taktiseen käyttöön ja va
rustamiseen liittyviä kysymyksiä, helikopterien käyttöä tulevaisuudessa sekä 
pääkaupunkiseudun puolustuksen ongelmakenttää nopeasti kehittyvissä krii
seissä. Johtamissodankäynti osana informaatiosodankäyntiä on saamassa yhä 
suurempaa painoarvoa. Uusien kriisimallien aiheuttamien kehittämistarpeiden 
rinnalla tutkitaan edelleen runsaasti laajamittaiseen sotaan liittyviä kysymyk
siä. 

Kansainvälisyys on painottunut yhä enemmän. Myös opiskelijoiden tutki
mustöitä kyetään nykyään tukemaan siten, että haastatteluja voidaan suorit
taa ulkomailla. Ulkomaiset yhteydet tutkimustiedon ja materiaalin vaihdon 
osalta ovat käynnistyneet. Ensimmäiset säännölliset yhteydet operaatiotaidon 
ja taktiikan tutkimuksen osalta on luotu Ruotsiin. 

Sotatekniikan kehitys muokkaa tulevaisuuden taistelukenttää. Siksi ulko
maisen kehityksen jatkuva seuraaminen on eräs operaatiotaidon ja taktiikan 
tutkimuksen keskeinen alue. 

Operaatiotaidon ja taktiikan parhaat tutkimukset julkaistaan Taktiikan lai 
toksen neljässä julkaisusarjassa. Vuonna 1999 ilmestyi viisitoista tutkimusta, 
jotka koostuivat opettajien tutkimuksista, opinnäytetöistä, erillisraporteista ja 
artikkelijulkaisuista. 

KOHTI UUTTA VUOSITUHATTA 
Maanpuolustuskorkeakoululle eräs merkittävä haaste on kansainvälistymi

nen. Kaikille upseerikursseille on järjestetty jo muutaman vuoden ajan kan
sainvälisiä harjoituksia. Nämä harjoitukset saavat tulevaisuudessa yhä enem
män tilaa opetussuunnitelmissa. Kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää 
kielitaitoa. Maanpuolustuskorkeakoulussa suunnitellaan uusia kielikoulucus
järjestelmiä, jotka perustuvat yhä enemmän opiskelijan omaehtoiseen opiske
luun ja nykyaikaiseen tekniikkaan. 

Kansainvälistyminen myös todella näkyy Santahaminassa. Maanpuolustus
korkeakoulu on erittäin suosittu vierailukohde kansainvälisille delegaatioille, 
jotka edustavat yleensä asevoimiensa ylintä johtoa tai sotilasopetuslaitoksia. 

Muutamia vuosia sitten oli eri kokoisia kansainvälisiä vierailuita vuosittain 
15-20. Nykyisin näitten vierailuiden määrä on jo lähes sata. 
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MAANPUOLUSTUSOPISTO 

Maanpuolustus
opiston johtaja, 
eversti Pertti 
Puonti. 
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Maanpuolustusopisto suunnittelee ja järjestää opis
toupseerin tutkintoon johtavan opetuksen sekä 

järjestää jatko- ja täydennyskoulutuskursseja opiscoup• 
seereille. Maanpuolustusopistossa annetaan koulutusta 
myös erikoisupseereille, sotilasammattihenkilöstölle, 
reserviläisille ja varusmiehille. Maanpuolustusopistoi\ 
johtajana on toiminut tarkastelujaksolla eversti Pertti 
Puomi. . 

Viimeiset vuodet ovat olleet Maanpuolustusopistolla 
voimakkaan kehittymisen aikaa. Opistoupseerin pe
ruskurssin opetussuunnitelmat on uudistettu nykyai
kaisiksi oppimista tukeviksi suunnitelmiksi. Maan
puolustusopisto on aloittanut laatujärjestelmän luomi
sen vuonna 1997 ja osallistuu ensimmäiseen joukko
osastojen joukossa puolustusvoimien laatupalkintokil
pailuun vuonna 2000. Oppimisympäristöä on kehitet
ty edelleen vastaamaan nykyajan haasteita. 

OPISTOUPSEERIN PERUSKURSSI 
Opistoupseerin peruskursseilta on valmistunut 

vuonna 1998 227 ja vuonna 1999 263 opistoupseeria 
puolustusvoimiin ja rajavartiolaitokseen. Ensimmäiset 
naiset (3) valmistuivat opistoupseeriksi vuonna 1999. 
Viimeisen kahden vuoden aikana peruskurssin opetus
suunnitelmat on uudistettu. Uudistuksen keskeisenä 
tavoitteena on ollut asiasisällön ajantasaistamisen li
säksi muokata opetussuunnitelmia niin, että opiskeli
joille muodostuu selkeä käsitys ammatissa tarvittavas
ta kokonaisuuksien hallinnasta. Tähän on pyritty mm. 
integroimalla oppiaineita. Esimerkiksi viestikoulutuk
seen on yhdistetty vieraan kielen harjoittelu. Tällä py
ritään siihen, että kieltä käytetään sen oikeissa käyttö
tilanteissa ja näin parannetaan opiskelijoiden valmiuk
sia osallistua esimerkiksi kansainvälisiin tehtäviin. Pe
ruskurssin yhteiskoulutusjaksoa on rakennettu niin, 
että edetään portaittain pienemmästä suurempaan; 
mies- ja ryhmäkohtaisten taitojen kautta joukkueen ja 
komppanian johtamiseen. Tämä on erityisesti korosta-

nut mies- ja ryhmäkohtaisten taitojen hallintaa, mikä parantaa kouluttajan 
valmiuksia ohjata varusmiehiä myös kädentaitojen harjoittelussa. Pitkään pe
ruskurssiosaston johtajana toiminut majuri Esko Kähö siirtyy reserviin vuonna 
2000. Hänen työtään jatkaa kapteeni Pasi Meinola. 

Maanpuoluscusopisto kouluttaa kaikki jalkaväen panssarintorjunta- sekä 
kranaatinheitinopintosuuntien opistoupseerit. Näiden opintosuuntien koulu
tuksessa opiskelijat ovat osallistuneet viime vuosina entistä enemmän sekä 
valtakunnallisiin että maanpuolustusalueiden ja joukko-osastojen harjoituk
siin. Yhteistyö Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa on myös lisääntynyt. 

Peruskurssin arvostelun muuttaminen puolustusvoimien henkilöstövoima
varojen johtamisen periaatteiden mukaiseksi on ollut merkittävä uudistus. Ar
vostelu rakentuu siten, että loppuarvosanasta 50% tulee opiskelijan johtajana 
kehittymisestä ja 50% kyvystä omaksua ja hallita teoreettista tietoa. Johtajan 
kehittymisen määrittämiseen käytetään mm. seuraavia perusteita: oppilashar
joitusten arvostelu, joukko-osastoharjoittelussa saadut arvostelut, muiden 
kurssilaisten tekemä vertaisarviointi, opettaja-arviointi, itsearviointi ja johta
juusradat. Uusia arvosteluperusteita käytettiin ensimmäisen kerran peruskurs
si 56:n yhteiskoulutusjakson arvioinnissa. Uudet arvosteluperusteet ovat saa
neet hyvän vastaanoton yhteiskoulutusjakson opiskelijoiden keskuudessa. 

Maanpuolustusopisto on aloittanut maavoimien helikopteriohjaajakoulu
tuksen yhdessä Helitour oy:n kanssa. Koulutuksen aloitti peruskurssilla 56 
neljä puolustusvoimien ja kolme rajavartiolaitoksen opistoupseerioppilasta 11e• 
kä kaksi rajavartiolaitoksen kadettia. Maanpuolustusopiston järjestämään Ien 
tokoulutukseen osallistuivat vain puolustusvoimien opistoupseerioppilaat. 

OPISTOUPSEEREIDEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS 
Maanpuolustusopisto järjesti luutnanttikurssin 25 :n jalkaväkilinjan keväällä 

1998. Kurssin aloitti ja päätti 25 opistoupseeria. Kurssin rakennetta muutet
tiin edellisten kurssien antaman palautteen perusteella. Kurssin järjestelyt sai
vat opiskelijoilta kiitosta. Kurssin priimus oli luutnantti Simopekka Mäkelä 
Savon Prikaatista. 

Maanpuolustusopisto suunnitteli ja toteutti ensimmäisen panssaritorjunta
kouluttajien opetustilaisuuden vuonna 1998. Kurssin tavoitteena on syventää 
kouluttajatehtävissä toimineiden opistoupseereiden osaamista niin panssaritor
junnan johtamisessa kuin panssaritorjunnan kouluttamisessa. Kurssi sai osal
listujilta hyvän palautteen. 

Tarkastelujakson yksi tärkeimmistä projekteista on ollut pääesikunnan joh
dolla toteutettu opistoupseerien jatkokurssin suunnittelu. Maanpuolustusopis
to on ollut suunnitelmassa niin jatkokurssin yhteiskoulutusvaihetta kuin jal
kaväen erikoiskoulutusvaihetta. Maanpuolustusopisto tulee toteuttamaan em. 
vaiheiden opetuksen. J atkokurssin opetuksen painopiste tulee olemaan sodan 
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Simulaattorit tehostavat opistoupseerikoulutusta. Kuva: Anne Nyman. 

ajan johtamisessa. Kurssin tavoitteena on, että jalkaväen opistoupseerit pysty
vät toimimaan sodan aikana pataljoonan esikunnassa ja prikaatin operatiivi
sessa toimistossa. Rauhan aikana opistoupseereiden pitäisi jatkokurssin jälkeen 
pystyä toimimaan esikunnan toimistoupseerin tehtävissä ja koulutuslinjan 
(vast) johtajina. Jatkokurssin tulevat suorittamaan peruskurssista 48 alkaen 
kaikki opistoupseerit. Ensimmäinen jatkokurssi alkaa vuonna 2001. 

MUUT KURSSIT 
Erikoisupseerikurssi 22:n yhteiskoulutusjakso sekä sotilasammattihenkilös

tön peruskurssi 8:n yhteiskoulutusjakso toteutettiin suunnitelmien mukaan 
vuonna 1998. Vuonna 1999 ei erikoisupseereiden eikä sotilasammattihenki
löstön kursseja voitu toteuttaa toimintamenojen leikkauksien vuoksi. Kurssit 
siirrettiin alkavaksi vuonna 2000. 

KEHITTYVÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ 
Maanpuolustusopisto on pyrkinyt kehittämään oppimisympäristöä. Kehit

tämistyön tuloksena suurin osa luokista on yhdistetty opetusverkoksi. Luokat 
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on varustettu datatykein. Tietopankkityön valmistuttua oppimateriaalit ovat 
kaikkien saatavissa ja käytettävissä opetusverkossa. Myös erilfoisluokkia on 
kehitetty edelleen. Näin on luotu paremmat edellytykset mm. kielten, taktii
kan ja johtamisen sekä kaluston käsittelyn opiskeluun. Etäopetuslaitteiden 
hankinnan myötä Maanpuolustusopistolla on nyt paremmat edellytykset saa
da johtavat asiantuntijat luennoimaan. Etäopetuslaitteet säästävät luennoitsi
joilta matkustukseen käytettyä aikaa ja rahaa. Etäopetuslaitteet tullevat tiivis
tämään Maanpuolustusopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteistyötä 
entisestään. Tulenkäytön simulaattori (TUKSI), ampumastudio (Noptel 2000) 
sekä taistelijan simulaattorit mahdollistavat uusimman tekniikan hyödyntä
misen opetuksessa. 

Näin Maanpuolustusopisto varmistaa sen, että valmistuvilla opistoupsee
reilla on valmiudet käyttää uusinta tekniikka kouluttaessaan varusmiehiä ja 
reserviläisiä. 

TUTKIMUS 
Pääesikunnan koulutusosasto antoi vuonna 1998 Maanpuolustusopistolle 

tehtäväksi tutkia jääkäriryhmän hyökkäystaistelua. Maanpuolustusopisto ko
kosi tutkimusryhmän, johon kuului tutkijoita myös Puolustusvoimien Koulu
tuksen Kehittämiskeskuksesta sekä Hämeen Rykmentin U rheilukoulusta. 
Tutkimusryhmä jätti perusselvityksen keväällä 1999. Perusselvitys herätti 
runsaasti mielenkiintoa. Tutkimusta on kuvattu toisaalla tässä kirjassa. 

RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN 
Lappeenrannan varuskunta on hakenut muotoaan Uudenmaan Rakuunapa

taljoonan lähdettyä vuonna 1989. Vuonna 1999 Maanpuolustusopisto sai 
Opistonmäelle tarvitsemansa varastotilat, joihin voidaan varastoida sen toi
minnassaan tarvitsema materiaali. Näin Rakuunamäen pohjoisosa siirtyy Lap
peenrannan kaupungin hallintaan. Rakuunamäen eteläosan kiinteistöjä jää 
edelleen Maanpuolustusopiston käyttöön. 

TULEVAISUUS 
Maanpuolustusopiston tulevaisuus on kytketty palkatun henkilöstön kou

lutuksen uudistukseen. Maanpuolustusopistolla tullee olemaan merkittävä 
rooli palkatun henkilöstön koulutuksessa myös tulevaisuudessa. Onhan Maan
puolustusopisto kehittynyt oppilaitokseksi, jolla on mahdollisuus kouluttaa 
nykyaikaisessa oppimisympäristössä yli viisisataa opiskelijaa kerrallaan. 
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PANSSARI PRIKAATI 
Panssariprikaati tuottaa ja ylläpitää kaksi sodan ajan 

panssariprikaatia ja erikseen käskettävät muut jou
kot sekä ylläpitää tarvittavaa toimintavalmiutta. Pans
sariprikaatissa koulutetaan asevelvolliset ja henkilö
kunta tarkoituksenmukaisella tavalla sekä laaditaan 
ajan tasalla olevat toimintasuunnitelmat. Panssaripri
kaatissa tutkitaan ja kehitetään panssarijoukkojen toi
mintaa ja kalustoa sekä osallistutaan muun jalkaväen 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Näiden tehtävien lisäksi Panssariprikaati tekee 
maanpuolustustyötä toimintaympäristössään ja sidos
ryhmissään. 

KOMENTAJISTON VAIHDOT 
JA ORGANISAATIOMUUTOKSET 

Panssariprikaatin komentajana vuodesta 1996 ollut 
eversti Esko J anatuinen siirtyi reserviin 1.1.1999. Pri
kaatin uudeksi komentajaksi nimitettiin eversti Ari 
Puheloinen. Hän siirtyi prikaatiin puolustusneuvoston 
yleissihteerin tehtävästä 1.2.1999. Tammikuun 1999 
komentajan tehtäviä hoiti prikaatin esikuntapäällikkö 
everstiluutnantti Timo Suutarinen. 

Parolan Pataljoonan komentajana 1.1.1998 alkaen 
toiminut evl Jouko Sinisalo siirtyi reserviin 1.1.2000. 
Pataljoonan seuraava komentaja on maj Tapio Kotala. 

Hämeen Jääkäripataljoonan komentaja evl Vesa 
Tynkkynen luovutti ja evl Ari Parkkola otti vastaan 
pataljoonan komentajuuden 1.3.1998. Panssarivaunu
pataljoonan komentajana on toiminut 1.9.1998 evl 
Seppo Soikkeli. Hän siirtyy 1.3.2000 HämSlE:aan esi
kuntapäälliköksi. PsvP:n komentajaksi 1.3.2000 alka
en tulee evl Ilkka Pitkänen. Jääkäritykistörykmentin 
komentaja evl Raimo Koskela luovutti komentajuuden 
1.1.1999 evl Esko Hartikaiselle. Evl Esa Pulkkinen 
siirtyi 1.7.1999 Panssarikoulun johtajaksi, kun 
4.6.1999 everstiksi ylennetty Jukka Pennanen siirtyi 
LMpaE:n operatiiviselle osastolle. 

Vuonna 1996 toteutettu uudelleen organisointi 

Taistelupanssarivaunu T-72 edustaa Panssariprikaatin raskasta kalustoa. 

Panssarivaunupataljoonan ja Hämeen Jääkäripataljoonan kokoonpanoissa ja 
koulutustehtävissä on ollut käytössä kolme vuotta. Näiden joukkoyksiköiden 
kokoonpanoa muutettiin siten, että kummassakin on sekä panssarijääkäri- et
tä panssarivaunukomppaniat. Molemmissa pataljoonissa on siis jo rauhan ai
kana sodan ajan panssaripataljoonan runko. Ratkaisu edistää joukkotuotantoa 
ja yksiköiden välisen yhteistoiminnan kouluttamista. 

Panssariprikaatin organisaatiossa Parolan Pataljoonan mm1 vaihtui 
1.7.1998 Panssariviestipataljoonaksi. Pataljoonan kokoonpanossa Jääkäri
komppanian nimi muuttui 1.1.1999 Sotilaspoliisikomppaniaksi. Komppanian 
yksi tärkeimmistä: velvoitteista on Hämeenlinna-Hattula varuskunnan var
tiointitehtävät. 

Jääkäritykistörykmentissä käynnistettiin 2. Panssarihaupitsipatterin koulu
tus uudelleen kahden vuoden tauon jälkeen 1998. Syksyllä 1998 JTR sai 
käyttöönsä oman panssarivaunuhallin. 

1.1.1999 Panssariprikaatissa perustettiin Kuljetuskeskus. Kuljetuskeskuk
sen tehtävänä on tuottaa Panssariprikaatin kuljetuspalvelut ml. Hämeenlinna
Hattula varuskunta-alueen tarpeet. Vuoden 1999 lopulla kuljetuskeskuksessa 
työskentelei 31 henkilöä. Moottoriajoneuvoja Kuljetuskeskuksessa on noin 
400 kpl ja hinattavia perävaunuja noin 150 kpl. Kuljetuskeskuksen eri osastot 
on hajautettu prikaatin alueelle. Kuljetuskeskuksen johtajana toimii ylil 
Markku Mikkola. 
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PANSSARIPRIKAATIN KOULUTUS 
Panssarivaunupataljoona ja Hämeen Jääkäripataljoona vastaavat yhdessä 

sodan ajan Panssariprikaatien iskuvoiman, panssaripataljoonien asevelvollisten 
koulutuksesta. Kummassakin pataljoonassa koulutetaan vuorotellen sodan 
ajan panssaripataljoonien panssarivaunu- ja panssarijääkäriyksiköiden henki
löstöä. Panssarivaunupataljoonassa koulutetaan lisäksi panssaripioneeri- ja 
panssari-ilmatorjuntayksiköiden henkilöstöä. Hämeen Jääkäripataljoonassa 
koulutetaan myös panssaritiedustelu- ja panssarintorjuntaohjusyksiköiden 
henkilöstöä. Hämeen Jääkäripataljoonaan astui Il/98 saapumiserässä Panssari
prikaatin ensimmäiset kymmenen naisalokasta palvelukseen. Kaikki kymme
nen naista siirtyivät hyvin palvelleina reserviin. Kansainvälinen koulutus päät
tyi Panssariprikaatissa kesällä 1999. Panssarivaunupataljoonan koulutuskalus
tona ovat T-5 5M-taistelupanssarivaunut, BMP-1-rynnäkköpanssarivaunut, T-
55AM Marksman- ilmatorjuntapanssarivaunut, BLGM- siltapanssarivaunut ja 
MTLBV- kuljecuspanssarivaunut. Hämeen Jääkäripataljoonan koulutuskalus
tona ovat: T-72-taistelupanssarivaunut, BMP-1 ja BMP-2-rynnäkköpanssari
vaunut ja MTLBV-kul jetuspanssarivaunut. 

Jääkäritykistörykmentin toiminta-ajatuksena on tuottaa sotakelpoisia tykis
tö- ja kranaatinheitinjoukkoja erityisesti panssariprikaateihin kouluttamalla 
tuotantotehtävän mukaiset ja muut joukot, sekä ylläpitämällä ja kehittämällä 
kalustollista ja henkilöstön toimintavalmiutta. Jääkäritykistörykmentin pää
määränä on olla laadukas, hyvähenkinen, ammattitaitoinen ja tehokas sekä 
palveluspaikkana haluttu perinteitään vaaliva joukkoyksikkö. 

Panssarikoulu kouluttaa valtaosan Panssariprikaatin kokelaista ja tulevista 
reservin vänrikeistä panssarireserviupseerikursseilla, joita järjestetään kahdesti 
vuodessa. Kursseilla on 40-5 5 upseerioppilas ta kaikkiaan kahdeksalla eri lin
jalla. Panssarijoukkojen tulevia kouluttajia ja sodan ajan joukkojemme pääl
lystöä koulutetaan Panssarikoulun korkeakouluosastossa (kadettikoulutuksen 
panssarilinja) ja opistoupseeriosastossa (opistoupseerikoulutuksen panssarilin
ja). Molemmat henkilökunnan kurssit opiskelevat Panssarikoulussa puolitoista 
vuotta ja niiden vahvuus on yhteensä 20 kadettia ja oppilasta. Lisäksi Panssa
rikoulussa järjestetään lukuisia lyhyempiä opetustilaisuuksia ja kertausharjoi
tuksia. Koulucusosastojen lisäksi Panssarikouluun kuuluu yli 10-henkinen tut
kimus- ja kehittämisosasto, joka tekee merkittävää työtä koko puolustusvoi
mien kannalta. Suuri osa erityisesti jalkaväen uusien ase- ja muiden järjestel
mien kenttäkokeista suunnitellaan ja tehdään Panssarikoulussa. 

Panssariviestipataljoonassa koulutetaan sodan ajan Panssariprikaatien tar
vitsemat viestimiehet, sotilaskuljettajia sekä eri huoltoalojen henkilöstöä. 
4.Erillisessä Autokomppaniassa koulutetaan sotilaskuljettajia myös Viestiryk
mentille sekä moottorialiupseereja Läntisen Maanpuolustuslueen joukko-osas
toille. Panssariviestikomppanialla on merkittävä vastuu yhtymän alueellisen 
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Rynnäkköpanssarivaunu BMP-2 on koulutuskäytössä panssaritieduste
lu- ja panssarintorjuntakomppanialla. 

viestijärjestelmän (YVI-II) kehittämisessä. 
Panssarisoittokunta on Panssariprikaatille erinomainen mahdollisuus tehdä 

lähialueella maanpuolustustyötä ja soittokunnalla on huomattava merkitys 
myös lähialueen musiikkielämälle. Panssarisoittokunnan soittotoiminnan vas
tuualue kattaa Hämeen Sotilasläänin sekä Uudenmaan Sotilasläänin. Tämän 
lisäksi Panssarisoittokunta toimii Kaartin soittokunnan sijaisena valtiollisissa 
tilaisuuksissa. Esiintymisiä on vuosittain noin 300. 

Panssariprikaatin ylläpitävä huolto on keskitetty huoltokeskukseksi. Sen 
muodostavat tällä hetkellä muonituskeskus, keskusvarasto, kuljetuskeskus, 
varuskuntasairaala sekä Parolan Korjaamo, joka sai uudet korjaamotilat käyt
töönsä 9.3.1998. 

Panssariprikaati toimii edelleen kahdessa paikassa: Parolannummella ja Pol
tinaholla. Tavoitteena on luopua muutaman seuraavan vuoden aikana Pol

. tinahon kasarmialueesta. Se edellyttää ajoneuvojen säilytys- ja huoltotilojen 
rakentamista Parolannummen kasarmialueelle. 

Panssariprikaatin joukkoyksiköillä on käytössään yli 160 erilaista panssari
vaunua ja koko Panssariprikaatilla yhteensä lähes 700 moottoriajoneuvoa. 
Kaikissa joukkoyksiköissä paossarikalusto on telakalustoa. Panssariprikaatin 
palkatun henkilöstön määrä on 605. Henkilöstöstä yli neljännes palvelee eri
laisissa ylläpito- ja huoltotehtävissä. 

Panssariprikaatin varusmiehet tulevat palvelukseen pääsääntöisesti Hä
meen, Uudenmaan ja Helsingin sotilaslääneistä. Saapumiserän vahvuus on 
noin 1100. Naisia saapumiserässä on noin 10. Panssariprikaatin varusmiehistä 
noin 60% palvelee 362 vuorokautta, 12% palvelee 270 vuorokautta ja 28% 
180 vuorokautta. 
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Panssariprikaatin varusmiesten johtajakoulutus alkaa yksiköiden ns. rivi-ali
upseerikursseilla, joilla taipumusten, taitojen ja osaamisen perusteella vali
koituvat varusmiehet eri tehtäviin. Pääosa sodan ajan panssarijoukkojen tule
vista reservin upseereista valitaan Panssarikoulun reserviupseerikurssille aliup
seerikurssin I jakson jälkeen. Huolto-, sotilaspoliisiyksiköiden ja panssarihau
pitsipatterien, It-tykkilinjan sekä kranaatinheitinkomppanioiden tuliasema
osien upseereiksi koulutettavat käyvät kurssinsa Reserviupseerikoulussa Ha
minassa. 

Panssariprikaatin noin 1000 hehtaarin lähiharjoitusalueilla voidaan järjestää 
taistelukoulutusta joukkue-, komppania- tai patterikokonaisuuksina. Sen li
säksi Panssariprikaati harjoittelee Hämeenlinnan - Hattulan siviilimailla kaksi 
kertaa vuodessa panssaripataljoonan ja panssariprikaatin rungon kokoonpa
nossa. 

Hätilän harjoitus- ja taisteluampuma-alueella Panssariprikaatin joukot am
puvat joukkue- ja komppaniakokoonpanoissa kiväärikaliiperisilla aseilla, eri
laisilla singoilla, panssarivaunukonekivääreillä, automaattitykeillä ja taistelu
panssarivaunujen sisäpiipuilla. Hätilässä luodaan panssarivaunumiehistöjen 
perusampumataito vaunuaseilla. Hätilässä ammutaan myös sekä kevyellä että 
raskaalla heittimistöllä. 

Pohjankankaan ampuma-alue Niinisalossa on ainoa puolustusvoimien käy
tössä oleva alue, jossa panssarijoukot voivat harjoitella ja ampua taisteluam
muntoja panssaripataljoonakokoonpanossa panssaritaktiikan ja oikean taiste
lutekniikan edellyttämällä tavalla. Rovajärven taisteluampuma-alue mahdol
listaa taistelupanssarivaunujen täyskaliiperiammuntojen ampumateknillisen 
toteutuksen joukkue- ja komppaniatasolla. Lohtajalla ampuvat panssari-ilma
torjuntamiehet omat täyskaliiperiammuntansa muiden ilmatorjuntajoukkojen 
kanssa. 

MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT JA KILPAILUTOIMINTA 
Merkittävimmät koulutustapahtumat vuonna 1998 olivat kaksi yhteistoi

mintaharjoitusta lähialueella, Niinisalon kaksi taistelu- ja ampumaleiriä, kol
me LMpa:n jalkaväkileiriä sekä kaksi ampumaleiriä Rovajärvellä. Panssaripri
kaatissa järjestettiin yksi panssaripataljoonatason kertausharjoitus syksyllä 
1998 H ämeenlinnan ympäristössä, ja siihen osallistui noin 500 miestä. Kaksi 
valtakunnallista maanpuolustuskurssia tutustui perinteisesti Panssariprikaatiin 
talvella 1998. Ministeritason vierailuja toteutettiin kolme ja ulkomaisia kor
kean tason sotilasjohdon vierailuja kaksi. Puolustusvoimain valtakunnallinen 
paraati 1998 pidettiin Hämeenlinnassa. Parolan korjaamo vihittiin käyttöön 
9. ,. 1998. 

Vuonna 1999 kaksi valtakunnallista maanpuolustuskurssia teki perinteiset 
vierailut Panssariprikaatiin alkuvuodesta. Ukrainan ja Puolan puolustusminis-
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Parolan korjaamo vihittiin käyttöön 9.3.1998. 

terit tutustuivat Panssariprikaatiin keväällä 1999. Myös Sveitsin ja Kiinan so
tilasjohdon edustajia on vieraillut Panssariprikaatissa vuonna 1999. Vuoden 
1999 koulutuksen päätapahtumia ovat olleet perinteiset yhteistoimintaharjoi
tukset sekä taistelu- ja ampumaleirit Niinisalossa ja Rovajärvellä. 

Kilpailutoiminnan kannalta vuodet 1998 ja 1999 olivat menestyksellisiä. 
Panssariprikaati voitti kumpanakin vuonna Jääkärinmaljan sekä Ritarinmal
Jan. 

YHTEENVETO 
Sodan ajan panssarijoukkojen henkilöstö saa oppinsa ja taitonsa Panssaripri

kaatissa. Viime vuosina prikaati on saanut ajanmukaista kalustoa, ja koulutus
välineistöä sekä -menetelmiä on kehitetty voimakkaasti. Tästä osoituksena 
ovat panssarivaunujen ja panssaritorjunta-aseiden simulaattorit sekä koulutus
halli, joiden opetusvälineistössä on käytetty hyväksi atk-tekniikkaa. Vaikka si
mulaattoreita hyödynnetäänkin laajasti, toteutetaan pääosa koulutuksesta ase
järjestelmä-, joukkue- ja komppaniakokonaisuuksina maastossa. 

Panssariprikaati kiinnostaa varusmiehiä, varusmiestemme oma1S1a, ympä
röivää yhteiskuntaa ja ulkomaalaisia. 

Panssariprikaati on kehityksessä ja kehittämisessä mukana. 
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PORIN PRIKAATI 
Porin Prikaatille vuodet 1998-1999 ovat olleet suur

ten muutosten aikaa. Kesällä 1998 toteutetun 
puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä henkilös
tön määrä on hieman lisääntynyt, organisaatio on 
muuttunut ja viestiaselajin koulutus on päässyt täy
teen vauhtiin. Kansainvälisen koulutuksen painopiste 
on entistä selvemmin siirtynyt prikaatin harteille. 

Kesällä 1999 Kosovoon lähetetyn suomalaispatal
joonan koulutus Porin Prikaatissa ja saman vuoden 
syksyllä Niinisalossa ja Säkylän ympäristössä toimeen
pantu N ordic Peace 1999 -kriisinhallintaharjoitus ovat 
koetelleet porilaisten kestokykyä. Vaikka toiminnan 
painopiste usein olikin kansainvälisessä toiminnassa, 
Porin Prikaatin keskeisin ja tärkein tehtävä oli ja on 
edelleenkin Suomen puolustamiseen tarkoitettujen 
joukkojen kouluttaminen. Toimeenpantujen mittaus
ten perusteella tässä päätehtävässään prikaati on on
nistunut hyvin. 

Vuoden 1998 keskeisin tehtävä oli uuden koulutus
järjestelmän käyttöönotto saapumiserästä II/1998. Ta
voitteeksi asetettiin varusmiesten sotilaallisen suoritus
kyvyn saattaminen sellaiselle tasolle, että he kykenevät 
joukkonsa mukana täyttämään koulutushaaran mu
kaiset taistelutehtävät. Tämä edellyttää, että koulutet
tavat selviytyvät kahden viikon ajan jatkuvan taistelu
kosketuksen lisäksi käyttämään kaikki voimavaransa 
yhtämittaisesti 3-4 vuorokautta kestävään ratkaisu
taisteluun. Maanpuolustusalueen esikunnan toimeen
panemien mittausten perusteella voitiin todeta, että 
tehtävässä oli onnistuttu. Porin Prikaati tuotti v. 1998 
Läntisen Maanpuolustusalueen parhaat joukot. 

RAKENNEMUUTOKSEN MYÖTÄ 
VALMIUSYHTYMÄKSI 

Puolustusvoimien rakennemuutos astui voimaan 
1.7.1998. Tässä yhteydessä Porin Prikaati nimettiin 
Läntisen Maanpuolustusalueen valmiusyhtymäksi. 
Käytännössä rakennemuutos näkyi alkuvaiheessa uu-

tena kokoonpanona sekä lisääntyvänä henkilöstönä. Turun Patalioona lakkau
tettiin ja sen tilalle pl'!rustettiin Länsi-Suomen Viestipataljoona. Samassa yh
teydessä muutamien perusyksiköiden nimet muuttuivat ja prikaatin esikun
nassa siirryttiin osastokokoonpanoon. Prikaatille alunperin luvatut muhkeat 
43 uutta virkaa supistuivat myöhemmin 34:ään. Henkilöstön määrä lisääntyi 
loppujen lopuksi kuitenkin vain 18:lla. 

Kesällä 1998, lähes 20 vuoden tauon jälkeen, Porin Prikaati sai takaisin 
viestikomppanian. Komppanian henkilöstön rungon muodostaa Keski-Suo
men Viestipataljoonasta siirtynyt henkilöstö, joka ensi töikseen aloitti tiiviin 
kouluttautumisensa YVI 2 -viestijärjestelmään sekä panssariajoneuvo-83 ja 
BTR- 50 -kalustoihin. Varsinainen varusmieskoulutus aloitettiin II/1999 -saa
pumiserästä, jolloin myös Suomen Kansainväliseen Valmiusjoukkoon sijoitet
tavan viestihenkilöstön koulutus siirtyi Riihimäeltä Säkylään. Koulutuskäytös
sä on tällä hetkellä Panssariprikaatista lainassa oleva BTR-50-alustalle asen
nettu viestikalusto, joka tulevaisuudessa tullaan korvaamaan Paseihin asennet
tavalla valmiusprikaatin omalla viestijärjestelmällä. 

HYVÄSTÄ ISÄNMAAN PUOLUSTAJASTA 
HYVÄKSIRAUHANTURVAAJAKSI 

Porin Prikaatin tärkein tehtävä on sodan ajan joukkojen tuottaminen. Sa
malla se on vuodesta 1996 alkaen tuottanut osasta Suomen puolustamiseen 
tarkoitettuja joukkoja laajennettuun rauhanturvaamiseen soveltuvan joukon. 
Ensimmäisenä tavoitteena oli saada vuoden 1998 loppuun mennessä kokoon 
yksi pataljoona, ja tässä onnistuttiin. Marraskuussa v. 1998 pidetyssä kertaus
harjoituksessa pataljoonan todettiin olevan valmis lähetettäväksi vaativiin 
kriisinhallintatehtäviin. · 

Aluksi useassa eri joukko-osastossa aloitettu Suomen Kansainväliseen Yal
miusjoukkoon sijoitettavien varusmiesten koulutus on pikku hiljaa keskitty
nyt Porin Prikaatiin. Tällä hetkellä Säkylän Huovinrinteellä annetaan jääkäri-, 
tulenjohto-, viesti-, kranaatinheitin-, panssarintorjunta-, tiedustelu-, pioneeri
ja viestikoulutus. Jokainen Suomen Kansainväliseen Valmiusjoukkoon sitoutu
va ja sijoitettava varusmies koulutetaan ensin Suomen puolustajaksi ja sijoite
taan tämän mukaisesti omaan sodan ajan joukkoonsa. Kansainvälinen kriisin
hallinta- ja rauhanturvakoulutus annetaan pääosin suomalaisen joukon jouk
kokoulutuskauden päätyttyä alkavalla kansainvälisellä koulutuskaudella, joka 
on noin kolmen kuukauden mittainen. Periaatteena on, että vain hyvästä isän
maan puolustajasta voidaan kouluttaa hyvä rauhanturvaaja. Kansainvälisen 
koulutuskauden päätteeksi on pyritty osallistumaan johonkin kansainväliseen 
kriisinhallintaharjoitukseen. Kuluneen kaksivuotiskauden aikana porilaistais
telijat ovat osallistuneet mm. Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja täällä koti
maassa järjestettyihin monikansallisiin kriisinhallintaharjoituksiin. 
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KANSAINVÄLISYYDEN VÄRITTÄMÄ VUOSI 1999 
Vuoden 1999 keskeisimmät tavoitteet olivat varusmiesjohtajien valmenta

minen, koulutustuloscen saattaminen tasolle 3 ja monikansallisen Nordic 
Peace 1999 -kriisinhallintaharjoituksen onnistunut järjestäminen. Ensimmäi
set uuden koulurusjärjestelmän mukaisesti koulutetut varusmiesjohcajat aloit
tivat johtajakaucensa tammikuussa 1999. Heidän kouluttamiseensa ja val
mentamiseensa paneuduttiin varsin perusteellisesti, jotta he onnistuisivat 
oman sodan ajan joukkonsa johtajina ja kouluttajina. Samalla varusmiesjohta
jien vastuuta koulucustehtävissä lisättiin entisestään. 

Porin Prikaati tuottaa joukkoja pääasiassa omaan sodan ajan joukkoonsa, 
Porin J ääkäriprikaatiin, josta ollaan muodostamassa yhtä valmiusprikaateis
camme. Sileä edellytetään kykyä aloittaa suunniteltujen tehtäviensä mukainen 
toiminta ilman lisäkoulutusta välittömästi perustamisensa jälkeen. Pääosa 
koulutetuista varusmiehistä on täyttänyt tämän vaatimuksen. Ainoastaan joh
tajien osalta tähän ei kaikilta osin ole aina ylletty. Vuoden 1999 koulutuksessa 
tämä puute on pyritty poistamaan, jotta koulutettavat joukot saavuttaisivat 
kokonaisuutena vaaditun tason. 

Läntisen Maanpuolustusalueen vuoden 1999 päätapahtuman, monikansal
lisen Nordic Peace 1999 -kriisinhallintaharjoituksen valmisteluissa ja coceucca
misessa Porin Prikaatilla oli keskeinen rooli. Suomen ohella harjoitukseen osal
listui joukkoja Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Harjoitus alkoi Niinisalossa 
coimeenpannulla koulucusjaksolla, jonka jälkeen toiminnan painopiste siirtyi 
Säkylään ja sen lähiympäristöön. Lähes kaksiviikkoisen harjoituksen suunnit
telu ja toteutus saivat harjoitukseen osallistuneiden kansallisuuksien varauk
setcomat kiitokset. Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon kriisinhallintacai
dot todettiin tälläkin kerralla, kuten jo monasti aiemminkin, varsin korkeata
soisiksi. 

PRIKAATIN HENKILÖKUNTAA RUNSAASTI KOSOVOON 
- VAIKEUKSIEN KAUTTA VOITTOON 

Suomen Kansainvälinen Valmiusjoukko joutui tositoimiin, kun Suomi päät
ti osallistua Kosovon kriisin selvittelyyn kesällä 1999. Noin 800 hengen vah
vuisen pataljoonan perustaminen oli Porin Prikaatin vastuulla. Säkylään koo
tun rauhanturvajoukon kouluttamisesta vastasi YK-Koulutuskeskus ja patal
joonan komentaja, eversti Kari Sainio. Porin Prikaatin rooli oli lähinnä toimin
toja tukeva: kouluttaja-apua, maaliosastoja, kuljetuksia ja tiloja. Majoituska
pasiteetin rajallisuudesta johtuen osa varusmiehistä oli majoitettava telttoihin. 

Suomen Pataljoonaan eli SP/KFORiin sijoitettiin 20 kantahenkilökuntaan 
kuuluvaa porilaista. Tilanteeseen ei kuitenkaan jouduttu sattumalta vaan ky-
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seessä on tietoinen riskinotto. Prikaatissa ei ole ollut riittävästi kansainvälistä 
kr_iisinh~llintakokem~sta omaavia kouluttajia, ja Kosovo-operaatio tarjoaa 
ennoma1sen mahdollisuuden tämän puutteen korjaamiseen. Lähitulevaisuu
dessa prikaatiss~ onkin kriis!n~al_lintakokemusta omaava kouluttajakaarti, jo
ka kykenee caqoamaan ent1scakm korkeatasoisempaa koulutusta rauhantur
vaamisesta kiinnostuneille varusmiehille. 

Hyvien ~o~J~~u~culoscen t~kaa löytyvät ammattitaitoiset kouluttajat. Pri
~aa~m :7uo~~pa1van.a, 16. helmikuuta, heidän parhaimmistoaan on palkittu Po
nla1sca1stel11a-palkmnolla. Vuoden 1998 palkitut olivat everstiluutnantti Pertti 
Salminen_)a luutnantti ~asi Pelkonen. Kapteeni Juha Niinikoski ja luutnantti 
Osmo Braysy vastaanott1vat omat palkintonsa v. 1999. Urheilusuoritusten te
rävintä kärkeä kuluneella kaksivuotiskaudella edustaa Parolan Kilven voitto v 
1999. . 

Eversti Olli-Matti Multamäki on komentanut prikaatia vuodesta 1997. Esi
ku~tapää~lik~~'. :vers~iluutnantci ] ari-Matti Autere siirtyi 1.1.2000 Turun ja 
Ponn Sotdaslaanm esikuntapäälliköksi. Hänen seuraajanaan aloitti aiemmin 
Länsi-Suomen Viestipataljoonan komentajana toiminut everstiluutnantti 
Turkka Heinonen. 
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HÄMEEN RYKMENTTI 

H ämeen Rykme_ntti_ on Hennalan kasarmi~lue~!~a 
Lahdessa toimiva Joukko-osasto. Rykmentm paa

tehtävänä on huollon koulutuksen antaminen puolus
tusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilökunnalle, va
rusmiehille ja reserviläisille. Lisäksi Hämeen Rykmen
tillä on erittäin mittavat perustamistehtävät. Koulu
tusta annetaan joukkoyksiköissä, joita ovat Hämeen 
Ratsujääkäripataljoona, Urheilukoulu, Huoltokoulu
tuskeskus, Tekninen Koulutuskeskus ja Sotilasmusiik
kikoulu. Rykmentin esikunta ja Huoltokeskus tukevat 
joukkoyksiköitä niiden tehtävissä. 

Hämeen Rykmentin komentaja vaihtui 1.11.1999, 
eversti Ismo Turusen siirtyessä Kashmiriin YK-tehtä
viin. Komentajan tehtävät otti vastaan eversti Kari Sil
jander. Esikuntapäällikkönä jatkaa everstiluutnantti 
Miika Miettinen 1.3.2000 asti, jolloin tehtävät ottaa 
vastaan everstiluutnantti Kari Keskinen. 

Hämeen Rykmentti on toiminut uranuurtajana 
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen käynnistämises
sä. Urheilukouluun astui palvelukseen 16.10.96 kym
menen vapaaehtoiseen asepalvelukseen hyväksyttyä 
naista, jotka myös läpäisivät palveluksen. Nämä en
simmäiset naiset siirtyivät reserviin upseereina ja aliup
seereina 9.9.1997. Vuoden 1996 aikana Urheilukou
luun astui palvelukseen vielä seitsemän naista. 

Ensimmäiset naispuoliset kouluttajat, ylikersantit 
Monica Boström ja Minna Turunen astuivat palveluk
seen määräaikaisina kouluttajina U rheilukoulun Tie
dustelukomppaniaan 16.9.1999. 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona on kouluttanut 21 
naista sotilaspoliisikursseilla ja Huoltokoulutuskeskuk
sen aliupseerikoulussa oli talous- ja lääkintäaliupseeri
kursseilla 1996 20 naista. Lääkintäkoulun reserviup
seerikurssilta valmistunut Else Karin Blomgren ylen
nettiin ensimmäisenä naisena Suomessa upseerikoke
laaksi 1.7.1996. Varusmiessoittokunnan kokoonpa
noon kuului 1996 kaksi vapaaehtoista asepalveluksessa 
olevaa naista. Kokemukset naisten sopivuudesta ja 

kouluttamisesta puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin ovat 9lleet myön
teisiä. 

Hämeen Rykmentin organisaatio on muuttunut katsausaikana useaan ker
taan. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta siirtyi Haminasta Lahteen 
1.2.1996. Esikuntakoulu siirtyi Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämis
keskuksen alaisuuteen Tuusulaan l. 7 .1996. Kesän 1996 kuluessa siirtyi Ase
koulu Kokkolasta Lahteen, jolloin saatiin Hennalaan vihdoin koottua keskei
simpien huoltolajien koulutus. Hämeen Rykmentti aloitti uudessa kokoonpa
nossa juhlallisin menoin 1.9.1996, jolloin organisaatioon liitettiin uutena 
joukkoyksikkönä Tekninen Koulutuskeskus ja Huollon Tutkimus- ja kehittä
misosasto. Samassa yhteydessä virallistettiin kokeilukäytössä ollut Huoltokes
kus. Lyhyen kokemuksen perusteella huoltokeskus toimii varsin hyvin, eikä 
muutospaineita organisaation uudistamiseen ole näkyvissä. 

JALKAVÄEN KOULUTUS 
Varsinaista jalkaväkikoulutusta rykmentissä antavat vain Hämeen Ratsujää

käripataljoona ja Urheilukoulu. 
Hämeen Ratsujääkäripataljoona on ainoa Hämeen Rykmentin joukkoyksi

köistä, joka ottaa palvelukseen asevelvolliset normaalisti kutsuntojen kautta. 
Hämeen Ratsujääkäripataljoonan kokoonpanoon kuuluu toimisto, Esikuntaes
kadroona ja Kuljetuseskadroona. Pataljoonan komentajana toimii majuri John 
Laukka ja pataljoonaupseerina ratsumestari Arto Tiainen. 

Pataljoona keskittyy peruskoulutuskauden jälkeen sotilaskuljettajien, taiste
luajoneuvokuljettajien ja sotilaspoliisien kouluttamiseen. Pataljoonan järjestä
mille panssariajoneuvo- ja telakuorma-autokursseille sekä sotilaspoliisimiesten 
peruskursseille osallistuu varusmiehiä Läntisen Maanpuolustusalueen eri jouk
ko-osastoista. Lisäksi pataljoona jatkokouluttaa rykmentin keittäjät, kirjurit, 
asesepät, taisteluvälinemiehet, lähetit ja lääkintämiehet. Noin 30 % saapu
miserän varusmiehistä koulutetaan em. alojen johtajatehtäviin. Osa ryhmän
johtajista siirtyy aliupseerikurssin jälkeen apukouluttajiksi Urheilukoululle, 
Huoltokoulutuskeskukseen ja Sotilasmusiikkikouluun. 

Koulutuksen saatuaan pataljoonan varusmiehet osallistuvat muiden jouk
koyksiköiden harjoituksiin koulutushaaransa mukaisissa tehtävissä. Siten pa
taljoona tukee joukkoyksiköiden ja koko Hämeen Rykmentin toimintaa. Hä
meen Ratsujääkäripataljoona vastaa osaltaan Hämeen Rykmentille käsketty
jen jalkaväen kertausharjoitusten suunnittelusta, valmistelusta ja toteuttami
sesta. Hämeen Ratsujääkäripataljoona vaalii ja kehittää suomalaisen ratsuväen 
kunniakkaita perinteitä. 

Urheilukoulussa palveleville huippu-urheilijoille annetaan 362 vuorokauden 
koulutus, eli kaikki saavat vähintään aliupseerikoulutuksen. Sotilaskoulutuk
sessa parhaiten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen koulun omalla 
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kurssilla. Urheilukoulussa palvelee vuosittain noin 150-170 huippu-urheilijaa 
20-30 eri lajista. Urheilukouluun hakeutuvan on oltava kansallisten nuorten 
tai yleisen sarjan huippua ja lajin on oltava olympia- tai MM-kisojen ohjelmas
sa. Palveluksen Urheilukoulussa on läpäissyt jo lähes 3500 urheilijaa 48 eri la
jista. Tunnetuimpia urheilukoululaisia ovat mm. Kimmo Kinnunen, Mikko 
Kolehmainen, Jari Kurri, Teemu Selänne, Matti Nykänen, Mika Häkkinen, 
Jari Litmanen ja Kalle Palander. 

HUOLLON KOULUTUS 
Huoltokoulutuskeskus kouluttaa maa-, meri- ja ilmavoimien sekä rajavar

tiolaitoksen kantahenkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä yleishuollon joh
tajatehtäviin sekä lääkintä- ja taloushuollon erityistehtäviin. Huoltokoulutus
keskuksessa annetaan huollon koulutusta miehistötasolta aina ylempään up
seerikoulutukseen asti. Kaikki keskuksessa järjestettävät kurssit ovat valta
kunnallisia lukuun ottamatta Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnan käs
kemiä miehistökursseja. 

Huoltokoulutuskeskuksen organisaatioon kuuluu myös Huollon Tutkimus
ja kehittämisosasto, jonka tehtävänä on tutkia huoltojärjestelmään liittyviä 
osakokonaisuuksia ja kehittää huollon johtamista ja siihen liittyviä toimintoja 
ja huollon johtamisen tietojärjestelmiä. 

Huoltokoulutuskeskuksen johtajana on 1.2.2000 asti everstiluutnantti 
Markku Keskinen, 1.2.-29.2.2000 keskuksen johtajan sijaisena majuri Risto 
Kosonen ja 1.3.2000 keskuksen johtajan tehtävät vastaan ottaa everstiluut
nantti Viljo Holopainen, joka siirtyy tehtävään Läntisen Maanpuolustusalueen 
Esikunnan huolto-osastosta. 

Tekninen Koulutuskeskus aloitti toimintansa Hämeen Rykmentissä 
1.9.1996. Sen tehtävänä on kouluttaa puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä teknisen huollon tehtäviin. Tekni
seen Koulutuskeskukseen kuuluu Asekoulu, Moottorikoulu ja Aliupseerikou
lu. Teknisen Koulutuskeskuksen johtaja on everstiluutnantti Tatu J uurtti, joka 
siirtyi tehtäväänsä Panssariprikaatista. Asekoulun siirtoon liittyen on Henna
laan jouduttu rakentamaan ja osin peruskorjaamaan uutta koulutustilaa lähin
nä taisteluvälinehenkilöstön koulutukseen. Uusi asetekniikan opetukseen tar
koitettu koulutushalli otettiin käyttöön 3.12.1996. Sen yhteyteen rakennet
tiin 25 metrin sisäampumarata tehostamaan rykmentin ampumavalmennusta. 

LÄHIKUVASSA SOTILASMUSIIKKIKOULU 
Sotilasmusiikkikoulu on Hämeen Rykmentin komentajan alainen joukko

yksikkö, joka antaa koulutusta sotilasmusiikkialan henkilökunnalle, varusmie
hille ja reserviläisille. Heistä koulutetaan maanpuolustustahtoisia sotilaita ja 
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- Kotikontujen tienoita tervehtien ... 

kansainvälisesti edustuskelpoisia muusikoita sotilassoittokuntiin ja reserviin. 
Sotilasmusii~ki~oulussa o~ k~ksi kouluttavaa perusyksikköä: kurssiosasto ja 
Puolustusvo1m1en varusm1esso1ttokunta. Hyvän soittotaidon ohella varusmies
soittajilta vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa, ryhdikästä käytöstä ja myönteistä 
suh~autu~ist~ m~anpuolustukseen. Palvelusaika on 270 vuorokautta ja aliup
seenkurssm kayv1lle 362 vuorokautta. Varusmiessoittokunnan päällikkönä toi
mii musiikkikapteeni Jyrki Koskinen. Koulun johtaja on musiikkimajuri Rai
mo Maaranen. 

Kaikkiaan rykmentti ottaa vastaan tyytyväisenä ja luottavaisena uuden 
vuosituhannen. 
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KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI 
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Kaartin Jääkärirykmentistä on kasvanut neljässä 
vuodessa kaartinjääkäreiden - asutuskeskustaiste

lijoiden - koulutukseen erikoistunut vahva, itsenäinen 
ja yhtenäinen joukko-osasto. Joukkotuotantojärjestel
mä on uudistettu, asutuskeskustaistelun koulutuspaik
kojen rakentamisessa on päästy hyvään alkuun ja hen
kilökunnan systemaattinen alan erikoiskoulutus on 
käynnistetty. Helsingissä vuonna 1996 toteutettu 
pienten jalkaväkijoukko-osastojen yhdistäminen ja 
huollon keskittäminen vuonna 1998 pääkäyttäjälle ja 
yhteen johtoon alkaa tuottaa hedelmää. 

KOULUTUSKESKUKSESTA ITSENÄISEKSI 
JOUKKO-OSASTOKSI 

Rykmentin aloittaessa toimintansa noin neljä vuotta 
sitten organisaatio rakennettiin palvelemaan ensisijai
sesti vain koulutusta. Huollon palveluista valtaosan 
tuotti naapurijoukko-osasto Suomenlinnan Rannikko
rykmentti. Puolustusvoimien rakenneuudistuksessa 
vuonna 1998 rykmenttiin liitettiin koko Helsingin va
ruskunnan huolto, Helsingin vartiosto ja komendantin 
toimisto. Tehtäväksi tuli myös 180 sotilaspoliisin pe
rus- ja erikoiskoulutus, jota oli aikaisemmin antanut 
Panssariprikaati. 

Uudet tehtävät merkitsivät palkatun henkilökun
nan määrän lähes kaksinkertaistumista 430:een, toi
mintamenomäärärahojen lähes kolminkertaistumista 
ja varusmiessaapumiserän aloitusvahvuuden kasvua 
180:llä yhteensä 810:een Santahaminassa. Toimitiloja 
luonnollisesti tuli samalla runsaasti lisää. Rykmentin 
organisaatio uudistettiin vastaamaan uusia tehtäviä. 

JOUKKOTUOTANTO KAIKEN PERUSTAKSI 
Kaartin Jääkärirykmentti tuottaa asutuskeskustais

teluun erikoistuneita jalkaväkijoukkoja Helsingin ja 
pääkaupunkiseudun puolustusta varten. ] aukkojen on 
kyettävä toimimaan kaupunkialueella. Koulutusjärjes-

Laskeutumistorni Santahaminassa. 

telmälle erityisvaatimuksia asettavat myös valmiustehtävät ja runsaat rau
hanajan vartiotehtävät pääkaupungissa sekä kunniakomppania- ja kunniavar
tiotehtävät. Vahvasta, lähes 200 miehen sotilaspoliisikomppaniasta johtuen 9 
kuukauden palvelusajan varusmiehiä rykmentissä on suhteellisen paljon. 

Koulutusta uudistettaessa luotiin joukkotuotantojärjestelmä, joka on pe
rustana muiden yllälueteltujen tehtävien täyttämistä organisoitaessa. Joukko
yksiköiden osittain erillisinä toteuttama koulutus yhdistettiin ja rytmitettiin 
palvelemaan saman kriisi- ja sodanajan joukon tuotantoa. Ampumaleireistä, 
taisteluharjoituksista ja rykmentin sotaharjoituksesta rakennettiin nousujoh
toinen kokonaisuus, jossa rasitus- ja lepojaksot vuoröttelevat ja joka huipen
tuu palvelusajan viimeisten viikkojen vaativaan, maanpuolustusalueen järjes
tämään sota- ja ampumaharjoitukseen. Tällöin arvioidaan myös reserviin siir
tyvän joukon suorituskyky. Kuljettajakoulutusta uudistettiin palvelemaan pa
remmin kuuden kuukauden koulutusjärjestelmää. Taisteluharjoituksia vakioi-

- 283 -



tiin mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman, Vuosaaren ja Räyskälän alueilla. 

ASUTUSKESKUSTAISTELUN KOULUTUSTA KEHITETTIIN 
Rykmentin koulutuspaikkoja Santahaminassa kehitetään pitkällä aikavälillä 

siten, että tuotetut joukot tuntevat rakennetut alueet kotikentäkseen. Suunni
telmat ja hanke-esitykset ovat valmiina. Ensimmäisiä uusia koulutuspaikkoja 
on saatu jo käyttöön. Taisteluampumarata-alueelle rakennettiin kaksi taloa, 
joista voidaan ampua puolustustaisteluammunnat rakennuksesta. Uusi laskeu
tumistorni on noussut Helsinki-radan, asutuskeskuskoulutusrakennuksen vie
reen. Itse Helsinki-rataa laajennettiin 10 huoneella. Varsinainen asutuskeskus
taistelun koulutuskeskus, useamman rakennuksen kokonaisuus, jossa voidaan 
harjoitella komppaniana tai useammalla joukkueella samanaikaisesti, on vuo
rossa seuraavaksi. 

Kouluttajien taitoja tällä erikoisalueella parannettiin järjestämällä ensim
mäinen asutuskeskustaistelun taistelutekninen täydennyskurssi. Tilaisuudessa 
oppilaina oli kouluttajia myös muista joukko-osastoista. Nyt kurssi kuuluu 
vakioituna rykmentin täydennyskoulutusohjelmaan ja se järjestetään 1-2 ker
taa vuosittain. 

Opetusmateriaalia on ryhdytty uudistamaan. Pääesikunnan jalkaväkiosas
ton toimeksiannosta Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus on ku
vannut asutuskeskustaistelun opetusvideon, johon liittyy myös kalvosarja. Tä
mä opetusmateriaalipaketti tulee kouluttajien käyttöön vuoden 2000 alku
puolella. Kaartin Jääkärirykmentin tutkimus- ja kehittämisryhmä on toimi
nut keskeisenä asiantuntijana aineistoa valmisteltaessa . 

VAIHDOKSIA RYKMENTIN JOHTOTEHTÄVISSÄ 
Kaartin Jääkärirykmentin komentaja, eversti Kari Kasurinen siirtyi vuosi

tuhannen vaihteessa Reserviupseerikoulun johtajaksi. Seuraajaksi määrättiin 
eversti Juha-Pekka Liikola Maanpuolustuskorkeakoulun Perustutkinto-osas
ton johtajan tehtävästä. Samanaikaisesti rykmentin esikunnan esikuntapääl
likkö, everstiluutnantti Markku Manninen siirtyi reserviin ja luovutti tehtä
vänsä everstiluutnantti Seppo Toivoselle, joka toimi aiemmin Uudenmaan Jää
käripataljoonan komentajana'. 

2000-luvun ensi vuosikymmenellä Kaartin Jääkärirykmenttiä kehitetään 
vastaamaan nykyaikaisten kriisi- ja uhkamallien asettamiin haasteisiin maam
me pääkaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. Joukkoja, niiden varustusta ja 
toimintatapoja kehitetään entistä tehokkaammiksi taajama-alueiden erikois
olosuhteisiin. Joukkotuotannon uskottavuuden ja korkean laadun keskeinen 
edellytys on asutuskeskustaistelun koulutuskeskuksen rakentaminen Santaha
minaan. 
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JAAKARIPRIKAATI 
V uoden 1997 keväällä oli saatu valtioneuvoston se

lonteko Jääkäriprikaatin supistamisesta ja saman 
vuoden lopulla käsky varusmieskoulutusjärjestelmän 
uudistamisesta. 

Uusi vuosi 1998 aloitettiin epävarmoissa tunnelmis
sa. Tiedettiin, että prikaatin vuosipäivänä 1.10. pitää 
tykistökoulutus eli Pohjanmaan Tykistörykmentti olla 
lakkautettuna ja Pohjan Jääkäripataljoonan olla perus
tettuna. Kaikki organisaatiomuutokset suunniteltiin ja 
samalla valmistauduttiin luovuttamaan 5 7 virkaa 
muille joukko-osastoille ja laitoksille. 

Vuodesta oli tulossa erittäin työntäyteinen, koska 
uusi 6-9-12-kulutusjärjestelmä pakotti valmistele
maan koulutussuunnitelmat sen mukaisiksi. Tämä työ 
saatiin valmiiksi kesäkuun alkuun mennessä. Koulu
tusjärjestelmien vaihtumisesta johtuva harjoitusten 
määrä, muun muassa valtakunnallisia panssarintorjun
taohjusleirejä kolme kappaletta, ja maanpuolustusalu
een asettama miehistön maastovuorokausien määrä 
51, tiesi pitkiä työrupeamia henkilökunnalle. 

Tulevaisuuden selkiämisen myötä päästiin jälleen 
omille urille eikä pahempaa notkahdusta ainakaan 
koulutuksessa tullut. 198 saapumiserän maanpuolus
tusalueen Tarkka-ampujanmaljakilpailussa 3.JK voitti 
yksikkösarjan. Jääkäri- ja pioneerileirillä 198 saapu
miserä voitti jääkäri-, tiedustelu- ja raskassinkojouk
kueitten koulutuskilpailut. 

Sotilaspoliisit voittivat molempien saapumiserien 
koulutuskilpailut. 

Valtakunnallisilla panssarintorjuntaohjusleireillä 198 
ja 298 Jääkäriprikaatin 83-ohjusjoukkueet voittivat 
Suomen mestaruudet. Suomen mestareiksi selvisivät 
myös yliluutnantti Lasse Torpo suunnistuksessa ja Jää
käriprikaatin kesäpartio. Sotilas-5-ottelun mestariksi 
otteli sotilasmestari Mika Nikula. 

ARKTINEN KOULUTUSKESKUS 
Lokakuun ensimmäisenä päivänä aloitti toimintansa 
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Konekivääri antaa tulitukea. 

uusi joukkoyksikkö Pohjan Jääkäripataljoona, jonka ensimmäisen komentajan 
tehtävät otti vastaan evl Antti Myyryläinen. Pataljoona sai vaalittavakseen 
seuraavassa vuodenvaihteessa lakkautettavaksi käsketyn Pohjan Prikaatin 
kunniakkaat perinteet. 

Pohjoinen maanpuolustusalue palkitsi vuoden varusmieskouluttajina upsee
reista majuri Timo Karosen ja opistoupseereista luutnantti Vesa Kylmäojan. 
Harvinainen kunnia, että molemmat palkinnot osuivat samalle joukko-osas
tolle. 

Vuosi 1998 oli jälleen kerran merkittävien vierailujen sävyttämä. Niistä 
mainittakoon ulkomaiset kävijät: Kreikan yleisesikunnan päällikkö, Turkin 
puolustusvoimien komentaja, Norjan sotilasasiamies ja Ranskan puolustusmi
nisteri. 

Jääkäriprikaatista oli tullut pelkästään jalkaväkikoulutusta antava joukko
osasto, joka pohjoisen sijaintinsa takia vielä sai lisämääritteen "arktinen koulu
tuskeskus". Kuin lisämääritteen kunniaksi vuosi 1999 alkoi ennätyspakkasilla. 
Uudet alokkaat olivat useita vuorokausia yli neljänkymmenen asteen kylmyy
dessä. Parhaimpina päivinä laski elohopea reilusti alle -5 0 asteeseen. Hyvin 
varusmiehet kuitenkin ääriolosuhteista selvisivät. Henkilökunnalle voidaan 
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antaa suuri tunnustus huolenpidosta alaisistaan. , 
Vuoden selkeä päätavoite oli saada ajettua uusi koulutusjärjestelmä kunnol

la sisään. Se yhdistettiin Pohjoisen Maanpuolustusalueen leirijärjestelmään ja 
kohonneeseen maastovuorokausimäärään 55:een. Näin saatiin kuuden kuu
kauden varusmiehelle todella tiivis koulutuspaketti. Varusmiesjohtajien koulu
tus ja heidän tehtävänsä oman sodan ajan joukkonsa kouluttajana nousi mer
kittävään asemaan. 

] ohtajien valinnassa lähinnä tammikuun erästä oli vaikeuksia. Kun vuoden 
palvelusaikaan totutaan ja varusmiehet ymmärtävät johtajakoulutuksen hyö
dyn, löytynee myös halukkaat johtajat. 

VETERAANIKANNUN MIEHET 
Tulokset vuonna 1999 olivat jälleen hyviä. Ikinuori sotilasmestari Mika Ni

kula oli jälleen sotilas-5-ottelun Suomen mestari. 199 saapumiserän jääkäri- ja 
pioneeriharjoituksessa Jääkäriprikaati saavutti jääkärijoukkueiden kilpailuissa 
kolmoisvoiton, tiedusteluryhmä voitti sissi-tiedustelukilpailun. Sotilaspoliisit 
voittivat samoin ykkössaapumiserällä maanpuolustusalueen koulutuskilpai
lun. 

Harvinaista herkkua tuli myös varusmieskoulutuksessa RUK:n suunnalta. 
Kurssin 214 priimukseksi opiskeli upseerikokelas Annukka Ylivaara 3.JK:sta. 
Samalla hän oli ensimmäinen nainen tässä asemassa. 

Jääkäriprikaatille myönsi 4.6.1999 Pohjoisen Maanpuolustusalueen komen
taja kenraalimajuri Olavi Jäppilä Veteraanikannun. Yksi merkittävimmistä 
perusteista siihen oli hyvin johdetut maanpuolustusalueen sota- ja ampuma
harjoitukset. 

Vuosi oli myös komentajavaihtojen aikaa. Lapin Jääkäripataljoonan komen
taja everstiluutnantti Markku Aherto siirtyi YK-tehtäviin ja luovutti pataljoo
nan majuri Timo Karoselle. Prikaatin komentajuus vaihtui kohta sen jälkeen. 
Eversti ] an Laukka valmistautui ottamaan vastaan sotilasasiamiehen tehtävät 
Washingtonissa ja prikaatin johtoon saatiin 1.4. eversti Vesa Tervo Pääesikun
nasta. 

Jääkäriprikaatissa takaiskuksi koettiin vuoden aikana selvinnyt panssarin
torjuntaohjus-83:n koulutuksen loppuminen ja siirto Kajaaniin. Vierailut tänä 
vuonna painottuivat kotimaiseen kärkeen kun sekä Tasavallan Presidentti että 
puolqstusvoimain komentaja kävivät Sodankylässä. 

Kertausharjoitukset virisivät jossain määrin vuoden viimeisellä puoliskolla. 
Samalla ne antoivat haasteen tulevaisuuteen. Lähivuosien tärkeimpiä järjestet
täviä koulutuskysymyksiä on kertausharjoitusten sovittaminen tiiviiseen va
rusmieskoulutusrytmiin ja samalla henkilökunnan säilyttäminen palveluskun
nossa kovista suoritevaatimuksista huolimatta. 
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KAINUUN PRIKAATI 
Kainuun Prikaati kouluttaa Pohjoisen Maanpuolus .. 

tusalueen valmiusyhtymänä Prikaati 2005:n jou
kot ja niiden tukemiseen kykenevät ylemmän johto
portaan aselajijoukot Pohjois-Suomen vaativiin olosuh
teisiin. 

Katsausjakso 1998-99 on ollut suuren muutoksen 
aikaa Kainuun Prikaatille. Puolustusvoimien rakenne
muutoksen myötä prikaatiimme on keskitetty Pohjoi
sen Maanpuolustusalueen aselajikoulutus. Valmiusyh
tymäksi kehitettävästä Kainuun Prikaatista tuli 
1.7.1998 alkaen Suomen suurin varusmieskoulutusta 
antava joukko-osasto. Tuolloin Kainuun Prikaatiin lii
tettiin lakkautetusta Pohjan Prikaatista Pohjan Pionee
ripataljoona, Pohjois-Suomen Viestipataljoona ja Ou
lun Korjaamo. Prikaatin vahvuus oli 10.7.1998 histo
riansa suurin, 3342 varusmiestä. 

Pohjan Pioneeripataljoona nousi maihin vesistökou
lutuksena tapahtuneen siirtymisensä päätteeksi 
25.9.1998 Kajaanin Kalkkisillalle ja suoritti ohimars
sin linnansillalla. Tapahtuman muistoksi lyötiin ank
kuri kiveen Tervakanavan kupeeseen ankkuroimaan 
prikaatin uusi joukkoyksikkö uuteen kotikaupunkiin
sa. Syyskuussa siirtyivät myös Jääkäriprikaatista lak
kautetun Pohjanmaan Tykistörykmentin henkilökun
taan kuluneet 14 kouluttajaa Kajaaniin. Rakennemuu
toksen viimeisenä vaiheena Pohjois-Suomen Viestipa
taljoona ja Oulun Korjaamo siirtyivät Kajaaniin 
31.12.1998. 

Kainuun Prikaatin vakituisen henkilökunnan vah
vuus kasvoi rakennemuutoksessa noin kahdella sadalla 
tämän päivän vahvuuteen, mikä on noin 550 henkilöä. 
Uudesta henkilökunnasta on 65 henkilöä palkattu 
Kainuusta. Varusmiessaapumiserän vahvuus kasvoi 
noin 700-800 varusmiehellä tavoitevahvuuden ollessa 
1900 miestä ja 20 vapaaehtoiseen asepalvelukseen ha
keutunutta naista. 

Valmiusyhtymämme kehittäminen on näkynyt mit
tavana rakentamisena. Uusi kasarmi vastaanotettiin 
joulukuussa 1998. Vanhimman kasarmin peruskorjaus 
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Lumisen korven tuttava, taisteluvalmis telamaasturi. 

valmistui keväällä 1999 ja syksyllä käynnistyi kasarmi 2:n peruskorjaus. Uu
den koulutusrakennuksen harjannostajaisia vietettiin 27.10.1999 ja rakennus 
valmistuu tammikuun loppuun mennessä. Mittava kalustosuojien ja uusien 
koulutuspaikkojen rakentaminen sekä alue- ja ympäristörakehtaminen ovat 
olleet leimaa-antavia koko katsausjakson. Merkittävimpinä kohteina mainitta
koon pioneerien koulutuspaikat, ampumarata- ja esteratahankkeet, harjoitus
aluelaajennukset ja tiestön rakentaminen. 

OIKEALLA TIELLÄ! 
Yhdessä rakennemuutoksen kanssa toteutettiin varusmieskoulutusjärjestel

män uudistus. Kainuun Prikaatissa uusi varusmieskoulutusjärjestelmä on otet
tu innostuneesti vastaan. Johtajakoulutuksen kehittäminen on nähty prikaatin 
keskeiseksi koulutustehtäväksi. Heinäkuussa 1999 kotiutettu ensimmäinen 
uusitulla koulutusohjelmalla koulutettu saapumiserä todisti meidän olevan oi
kealla tiellä. Saapumiserän joukkotuotannon tulokset arvioitiin Kainuun Pri
kaatin johtamassa Pohjoisen Maanpuolustusalueen "TERVA-99" -harjoitukses
sa Sotkamo - Valtimo välisellä alueella. Taisteluharjoitus ja aselajijoukkojen tu
kemat komppania-ammunnat osoittivat joukkojen kykenevän suoritusvaati
mustensa mukaisiin taistelutehtäviin. Selvästi nähtävissä olevat varusmiesjoh-
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Yllä oleva kokoonpano julkaistaan esimerkkinä rauhan ajan jalkaväen 
valmiusyhtymän kokoonpanosta. 
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tajien aiempaa paremmat valmiudet kouluttaa ja johtaa joukkoaan parantavat 
sodan ajan joukkojen toimintavalmiutta. Kehitys tullee näkymääJ myös lähi
vuosien kertausharjoituksissa joukkojen omatoimisuutena ja toivon mukaan 
myös pienenevänä poistumana. 

Johtajien ja miehistön positiivinen palaute tulee osaltaan kohottamaan joh
tajakoulutuksen arvostusta nuorison ja koko yhteiskunnan silmissä. Esimer
kiksi heinäkuun 1999 saapumiserästä valikoitui varsin tasokas joukkotuotan
non edellyttämä määrä johtajakoulutukseen. 

Prikaatin koulutustulokset ovat olleet erinomaiset. Valtakunnallisella kent
tätykistön ja kranaatinheittimistön kesäleirillä 1999 tykkimiehet ja kranaatin
heitinmiehet voittivat tulenavauskilpailunsa. Pohjois-Suomen Viestipataljoona 
voitti valtakunnallisen aselajinsa Ritarimalja -kilpailun ja Pohjan Pioneeripa
taljoona ylsi maan parhaaksi pioneerijoukkoyksiköksi kilpailussaan. Pohjoisen 
Maanpuolustusalueen jääkäri- ja pioneeriharjoituksessa 1999 järjestetyissä kil
pailuissa jääkärimme voittivat kaikki varusmiesten kilpailut. 

ENSIMMÄINEN SUURVALA 
Prikaatin johdossa on tapahtunut katsausjakson aikana useita henkilöstö

vaihdoksia. Everstiluutnantti Kimmo Voutilainen otti Pohjois-Suomen Viesti
pataljoonan komentajan tehtävät vastaan 1.1.1999 everstiluutnantti Simo Al
holta. Everstiluutnantti Jussi Mäki otti vastaan Kuopion Pataljoonan komen
tajan tehtävät 1.5 .1999 everstiluutnantti Veikko Ylilehdolta. Kainuun Tykis
törykmentin uudeksi komentajaksi vaihtui everstiluutnantti Juha Mäki-Kok
kila, joka vastaanotti tehtävät YK-tehtäviin siirtyneeltä everstiluutnantti Juk
ka Haaksialalta 1.6.1999. Eversti Kalle Liesinen luovutti esikuntapäällikön 
tehtävät everstiluutnantti Jorma Ahertolle 1.8.1999. Hän luovutti vastaavasti 
Kainuun Jääkäripataljoonan komentajan tehtävät samana päivänä everstiluut
nantti Harri Ohra-aholle. 

Prikaatin perinteen mukaisesti talven saapumiserän vala on järjestetty va
ruskunnassa ja kesän saapumiserän vala on pidetty rekrytointialueen kunnissa. 
Ensimmäinen suurvala uudessa kokoonpanossa pidettiin 15.8.1998 Vaalassa, 
jossa valansa vannoi 1800 varusmiestä. Yleisöä ja omaisia tapahtumapaikalla 
oli noin 6000 henkeä. Vuoden 1999 heinäkuun saapumiserälle vala pidettiin 
7 .8. Haapajärvellä. 

Kainuun Prikaatissa on käynyt monia arvovaltaisia vieraita. Puolustusmi
nisteri Anneli Taina vieraili prikaatissa 7.10.1998. Muista ministerivieraista 
mainittakoon sosiaali- ja terveysministeri Terttu Huttu-Juntunen ja liikenne
ministeri Matti Aura. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri 
Antti Simola suoritti tarkastuskäynnin prikaatissa 16.6.1998. Puolustusvoi
main komentaja kenraali Gustav Hägglund tarkasti prikaatin 10.2.1999. 
Pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Matti Kopran tarkastuskäynti pri-
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kaat~in tapahtui_ 10._8.19~9. Maavoimapäällikkö kenraaliluutnantti Juha Kai
nulainen ta~kasti pr_ikaatm 25.10.1999. Tarkastukseen osallistui myös jalkavä
en tark~staJa eversti Jaakko Koskela sekä pioneeri- ja suojelutarkastaja eversti 
Arto Mikkonen. Myös muut aselajitarkastajat ovat suorittaneet useita seuran
ta~äyntejä. Kenttäpiispa Hannu Niskasen tarkastuskäynti prikaatissa tapah
tm 20.-22.10.1_999. Kuu_si . sveitsiläistä upseeria vieraili prikaatissa 20.-
23.6.1?99. Noqa~ ~aa".oimien ~a~ettikurssi tutustui prikaatiin syyskuussa 
1?98 _ _Ja -99_. Po~Joismaiden pohJoisten maanpuolustusalueiden komentajat 
vierailivat prikaatissa 22.10.1999. 

Muista merkittävistä vierailuista ja tarkastuksista todettakoon mm. useat 
kansanedustajien käynnit, arkkipiispa Johanneksen ja piispa Riekkisen vierai
lu, eduskl1:nnan oikeusa~~amiehen, valtion tilintarkastajien ja valtiontalouden 
tarkastusviraston edusta)len tarkastuskäynnit. Prikaati on osallistunut aktiivi
sesti myös maakunnan sisäisiin ja ulkopuolisiin messuihin ja näyttelyihin. 

SIMO HÄYHÄN PERINTÖ 

Myös urheilussa on saavutettu menestystä. Prikaati saavutti sotilaiden Suo
men mest~ruu~~n _pesäpallo~sa ~ 998 sekä sotilas-5-ottelun joukkuekilpailussa 
1999. Ensimmaista kertaa kilpailtu tarkka-ampujien maastoammunnan 

:·simo Häyhä" -kiertopalkinto päätyi prikaatiin kesäkuussa 1999. Partio
koirakokeen Su_ome~ mestar~ud~n voitti vuonna 1998 saksanpaimenkoira
narttu_ Yane. Pnkaatm suunmstusJoukkue osallistui Ruotsin puolustusvoimien 
suu~mstusmestaruuskilp~ill1:ihi~ saav~ttaen hienosti toisen sijan viestikilpai
lus_sa. 30.8-1.9.19~9 Arv1dsJaunssa. Lisäksi prikaati järjesti useita suuria kil
pailuJa, ~.m. pohJoi~~aiset sotilaiden ampumamestaruuskilpailut 15 .-17 .6. 
1998, p~sapallon soula~den Suomen mestaruuskilpailut syyskuussa 1999 sekä 
sotakomen mestaruuskilpailut 2.-5 .8.1999. 

_Kainuun Prikaati on yksi puolustusvoimien keskeisistä kehittämiskohteista. 
Mittava rakennemuutos on toteutettu onnistuneesti. Prikaati elää kuitenkin 
edelleen voimakkaassa kehitysvaiheessa, josta näkyvimpinä merkkeinä ovat 
suuret rakennus- ja korjauskohteet eri puolilla varuskuntaamme. Uuden val
mi_usy~ty~ä~ toi1?intae~ellyty~set ovat kehittymässä ajan vaatimusten mu
~aisest~. Lahivuosma voimmekm keskittyä prikaati 2005 mukaisten uusien 
JoukkoJen taktiikan ja taistelutekniikan kehittämiseen. 

Prikaati on voimakkaassa myötätuulessa. Voimme luottavaisin mielin kat
soa tulevaisuuteen. Valmiusyhtymämme kehittäminen jatkuu! 
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KARJALAN PRIKAATI, 
Karjalan Prikaatille ajanjakso 1998-1999 on ollut 

voimakkaan kasvun aikaa. Joukko-osastosta on 
kehittynyt yksi maavoimien valmiusyhtymistä, mikä 
on näkynyt runsaana lisärakentamisena, kaluston ke
hittymisenä sekä eri aselajien välisen yhteistoiminnan 
lisääntymisenä. Saapumiserien vahvuus on ollut noin 
1800 miestä, joista on hyvissä koulutusolosuhteissa 
kyetty kouluttamaan sotakelpoisia joukkoja uuden 
koulutusjärjestelmän mukaisesti, vähimmillään kuu
dessa kuukaudessa. 

Prikaatin komentajana toimii eversti Erkki Nord
berg, joka otti tehtävän vastaan 1.8.1999 jalkaväen 
tarkastajaksi siirtyneeltä eversti Jaakko Koskelalta. 

Valmiusyhtymän iskevän osan kouluttamisesta vas
taa Kymen Jääkäripataljoona. Pataljoona kouluttaa jal
kaväen aliupseerit, jääkärit, panssarintorjunta- ja pans
sarintorjuntaohjusmiehet, tiedustelijat sekä tiedustelu
radistit. Pataljoonan komentajana toimii majuri Han
nu Liimatta. 

Karjalan Tykistörykmentti kouluttaa tulenjohto
miehet, kenttätykistön tuliasema- ja viestimiehet sekä 
jalkaväen kranaatinheitinmiehet. Pataljoonan komen
tajana toimii everstiluutnantti Jukka Hyttinen. 

Kymen Pioneeripataljoona kouluttaa jääkäriprikaa
tin pioneerijoukot sekä muita pioneeriaselajin joukko
ja. Lisäksi pataljoona vastaa prikaatin kuljettajien kou
lutuksesta. Pataljoonan komentajana toimii eversti
luutnantti Teppo Lahti. 

Kesällä 1998 Karjalan Prikaatin vahvuuteen liittyi 
myös Itä-Suomen Viestipataljoona. Pataljoona koulut
taa viestimiehiä jalkaväki- ja jääkäriprikaatin sekä ar
meijakunnan tarpeisiin. Lisäksi pataljoona· kouluttaa 
prikaatin sotilaspoliisit. Pataljoonan komentajana toi
mii everstiluutnantti Jarmo Seppä. 

Prikaatin huollosta vastaa huoltokeskus, johon kuu
luu va,ruskuntasairaala, muonituskeskus, varasto-osas
to, korjaamo, panssariajoneuvohuoltola ja moottoriajo
neuvohuoltola. 

Karjalan Prikaati vaalii JR 8:n, JP 3:n, KTR 2:N, 
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PionP 14:n ja VP 15:n perinteitä. 
Karjalan Prikaatin joukot ovat osallistuneet suunnitelman mukaisesti Itäi

sen Maanpuolustusalueen taistelu- ja ampumaharjoituksiin sekä valtakunnal
lisille kenttätykistön kesä- ja talvileireille, kranaatinheitinleireille, panssarin
torjunta- ja panssarintorjuntaohjusleireille, viesti- sekä pioneerileireille. Ke
väällä 1999 prikaatin johtovastuulla olivat valtakunnalliset viestisota- ja pio
neeritaisteluharjoitukset. Valtakunnallisilta leireiltä on useasti ollut tuomisina 
leireillä järjestettyjen · koulutuskilpailujen I palkinto osoituksena prikaatin 
koulutuksen korkeasta tasosta. 

Prikaatin kehittyminen valmiusyhtymäksi on näkynyt runsaana sotavarus
temateriaalin lisääntymisenä ja kehittymisenä. Prikaatin kuorma-autokalustoa 
on uusittu, prikaatiin on tullut taistelu- ja rynnäkkövaunuja. Uuden taistelu
ajoneuvon käyttöönottoa valmistellaan. Joulukuussa 1999 prikaati sai käyt
töönsä jalkaväkisimulaattorit, joilla tehostetaan ja elävöitetään jalkaväen kou
lutusta. Myös helikoptereiden käytöstä on tullut osa Karjalan Prikaatin arki
päivää. 

Erilaiset vierailut ovat lähes jokapäiväisiä tapahtumia prikaatissa. Karjalan 
Prikaatiin ja sen toimintaan ovat käyneet tutustumassa useat eri tahot koulu
laisista kansainvälisiin vieraisiin. Vieraille järjestetyissä kalustoesittelyissä, toi
mintanäytöksissä ja taisteluammunnoissa on näytetty suomalaisen sotilaan pa
rasta osaamista ja edelleen kohotettu suomalaisten maanpuolustuskykyä ja -
tahtoa. Lisäksi prikaati on osallistunut erilaisille messuille ja muihin tapahtu
miin tuoden Karjalan Prikaatia tunnetuksi myös varuskunnan porttien ulko
puolella. 

Urheilun saralla Karjalan Prikaati on menestynyt varsin hyvin, merkittä
vimpänä saavutuksenaan Oltermannin voitto vuonna 1999. 

Karjalan Prikaatin laajat lähiharjoitusalueet sekä lämpimät suhteet lähiseu
dun maanomistajiin mahdollistavat erinomaisesti jääkäriprikaatin joukkojen 
välisen yhteistoiminnan harjoittelun. Lisäksi varuskunnan vieressä sijaitseva 
Pahkajärven ampuma-alue mahdollistaa ammunnat lähes kaikilla jääkäripri
kaatin aseilla, joten koulutusolosuhteet Karjalan Prikaatissa ovat huippuluok
kaa. 

Karjalan Prikaati, valmiusyhtymä, vastaa luottavaisin mielin uuden vuosi
tuhannen haasteisiin. 

Kaarti päälle! 
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SAVON PRIKAATI 
Savon Prikaati tuottaa ainoana joukko-osastona 

BTR-60-kuljetuspanssarivaunuilla varustettuja jää
kärijoukkoja. Prikaati on tuottanu~ ~aanpuolustus
henkisiä ja suorituskykyisiä joukkoia Ja kouluttanut 
ammattitaitoisia taistelijoita Itäisen Maanpuolustus
alueen tarpeisiin. 

Savon Prikaati on savolainen jalkaväkijoukko-osasto. 
Prikaatissa arvostetaan perinteitä, ammattitaitoa ja yh
teishenkeä. Tämä näkyy prikaatin päivittäisessä toi
minnassa. 

Ruotsi-Suomessa käytettiin ensimmäisen kerran pri
kaati-nimitystä, kun Kuninkaallinen . Savo_n Pr~~aa~i 
muodostettiin vuonna 1775. Savon Prikaati vaalu en
tyisesti viime sotien aikaisten 2.Divisioonan (Murtaj~
divisioona), Jalkaväkirykmentin 7 (Tyrjän rykmentti) 
ja Jalkaväkirykmentin 49 perinteitä. 

Savon Prikaatin organisaatio muuttui 1.7.1998. 
Mikkelin Pataljoona lakkautettiin, perusyksiköiden lu
kumäärä määräytyi kuudeksi ja prikaatin organisaa
tiota tarkistettiin. Prikaatiin kuuluu prikaatin komen
taja, esikunta, Savon Jääkäripataljoona, Sotilaspoliis~
komppania, 3.Erillinen Autokompl?ania: Sav_on Sot1-
lassoittokunta ja huoltokeskus. Pnkaatm esikuntaan 
kuuluu viisi toimistoa. Savon Jääkäripataljoonaan kuu
luu komentaja, esikunta, Esikuntakomppania, Jääkäri
komppania, Kranaatinheitinkomppania ja Aliupseeri
koulu. Huoltokeskukseen kuuluu muonituskeskus, va
ruskuntasairaala, varasto-osasto, Mikkelin korjaamo ja 
kuljetusosasto. . 

Eversti Hannu Toivonen otti vastaan Savon Pnkaa
tin komentajan tehtävät eversti Lauri Kiianlinnalta 
1.9.1998 lukien. 

Vuosina 1998 ja 1999 prikaatin saapumiserien vah
vuudet ovat olleet 650-550. Vuodesta 2000 alkaen 
saapumiserävahvuus on 620 + 20. Vuodesta 1996 al
kaen on palvelukseen astunut noin 20 naista saapu
miserää kohden. Naiset ovat menestyneet asepalveluk
sessa hyvin. 

- 295 -



ISKEVÄT OSAT 

Prikaatin iskevän osan kouluttamisesta vastaa Savon Jääkäripataljoona. Esi
kunta.ko~~J?ania keskittyy tiedustelukoulutukseen. Jääkärikoulutus ja BTR-
60-miehistoJen koulutus on keskitetty Jääkärikomppaniaan, jossa annetaan 
myös panssarintorjuntakoulutus. Kranaatinheitinkomppaniassa annetaan tu
lenjo~.t~-, vfesti-_ ja tuliasemakoulutus. Aliupseerikoulu kouluttaa prikaatin 
ryhmanJ?~t.aJ~t tied~stelu-?. jääkäri-, ~anssarintorjunta-, kranaatinheitin- ja 
~~ottonlmJoilla: S?t~aspol11sikomppania kouluttaa Savon Prikaatin sotilaspo
l11sit. Komppa01a Jär,estää Itäisen Maanpuolustusalueen sotilaspoliisimiehen 
peruskurssin ja sotilaspoliisialiupseerikurssin. 3.Erillisessä Autokomppaniassa 
koulutetaan varusmieskuljettajat. Prikaati on perinteisesti kouluttanut ryhmä
johtaji_a, lääkin~ä~iehiä, keittäjiä, sotilaspoliiseja ja kuljettajia muiden joukko
osa~tOJen. taq:'eisim. 1/2000 saapumiserästä alkaen prikaati kouluttaa yli 100 
sotd~ta Jokaisesta saapumiserästä Maanpuolustusopiston ja Utin Jääkäriryk
menun käyttöön. 

_Uud~n palvelu~aika- ja koulutusjärjestelmän käyttöönotto onnistui hyvin. 
Prikaati on osallistunut uuden johtajakoulutuksen kehittämiseen ja käyt
töönottoon erittäin hyvin tuloksin. 

Varusmieskoulutuksen päätapahtumia ovat olleet Itäisen Maanpuolustus
alu~e? ampuma- j~ taisteluharjoitukset sekä jääkärileirit. Tärkein ampuma
har,oitusalue on Taipalsaari. Suurimmat harjoitukset ovat Pahkajärvellä. Tie-
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dustelukoulutettavat varusmiehet osallistuvat ampumaleireille myös Sotinpu
rossa. Osa joukoista käy harjoituksissa Hätilässä, Niinisalossa ja Rovajärvellä. 

Vuonna 1998 prikaati järjesti jääkäripataljoonan kertausharjoituksen. Vuo
sina 1998 ja 1999 prikaati on johtanut myös muutamia pienempiä kertaus
harjoituksia. Vuodesta 2000 alkaen kertausharjoitusmäärät kasvavat merkittä
västi. 

1200 hehtaarin lähiharjoitusalue mahdollistaa tehokkaan koulutuksen to
teuttamisen. Harjoitusalueella on hyvät kouluampumaradat sekä taisteluam
pumarata, joka mahdollistaa taistelijaparin ammunnat sekä liikkuvaan maa
liin ampumisen singon sisäpiippuaseilla ja kiväärikaliiperisilla aseilla. Lähihar
joitusalueella on myös räjäytysalue, käsikranaatin heittopaikka, esterata, suo
jelurata ja uimapaikka. Koulutuskäytössä on simulaattorikalustoa panssarin
torjunta- ja vaunukoulutuksen tarpeisiin. Taistelijan simulaattorit otetaan 
koulutuskäyttöön vuonna 2000. 

Tammikuun saapumiserien valat järjestetään Mikkelissä. Heinäkuun saapu
miserien valat järjestetään perinteisesti Etelä-Savon alueella. Vuonna 1998 va
la oli Leppävirralla ja vuonna 1999 Mäntyharjussa. Vuonna 2000 heinäkuussa 
vala on Ristiinassa. 

Vierailutoiminta on ollut vilkasta. Prikaatissa on vieraillut valtakunnallisia 
vaikuttajia ja puolustusvoimien ylintä johtoa. Itäisen Maanpuolustusalueen 
Esikunta ja Mikkelin Sotilasläänin Esikunta ovat usein tukeutuneet prikaatiin 
erilaisten tapahtumien järjestelyissä. 

KAIKUJA PÄÄMAJAKAUPUNGISTA 
Veteraanien perinteitä vaalimaan on talkoovoimin, eri yhteistyökumppanei

den, yhdistysten ja yksityisten henkilöiden · avustuksella rakennettu Veteraani
maja, joka kohoaa ylväänä Karkialammella Paloinlammen rannassa. Veteraa
nimaja vihittiin ja siunattiin käyttöön 30.11.1999. Mikkelin varuskunnan 
päällikön ja Savon Prikaatin komentajan eversti Hannu Toivosen johdolla ve
teraanimaja saatiin aikaiseksi ennätysajassa. Maja on erinomainen osoitus yh
teishengestä ja hyvistä suhteista ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Savon Prikaati on perinteisesti kunnostautunut hyvillä urheilusaavutuksil
laan ja toiminut järjestäjänä lukuisissa urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa. 
Vuonna 1998 prikaati voitti muun muassa Parolan Kilven. Vuoden 1999 ar
vokkain saavutus oli 2. sija puolustusvoimien partiomestaruuskilpailuissa So
dankylässä. Vuonna 1999 prikaati järjesti useita Itäisen Maanpuolustusalueen 
mestaruuskilpailuja, sotilaiden SM-ammunnat, Upseerien Ampumayhdistyk
sen mestaruuskilpailut ja sotaveteraanien hiihtomestaruuskilpailut. Kaikki kil
pailut onnistuivat erinomaisesti. Kilpailujärjestelyissä yhteistyö Mikkelin alu
een seurojen kanssa on sujunut hienosti. Esimerkiksi ampumakilpailujen läpi
viemisessä Mikkelin Ampujat tukivat prikaatia upealla panoksella. 
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BTR-60-miehistöjen koulutus on keskitetty Savon Prikaatin Jääkäri
komppaniaan. 

Savon Sotilassoittokunta on juhlistanut prikaatin tilaisuuksia ansiokkaasti. 
Sotilassoittokunta näkyy ja kuuluu merkittävällä tavalla koko Etelä-Savossa ja 
valtakunnallisestikin. Sotilassoittokunta julkaisi 1999 oman cd-levyn "Pääma
jakaupungin kaikuja". 

Yhteistyö Savon Prikaatin Killan, Mikkelin Sotilaskotiyhdistyksen ja vapaa
ehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kanssa on jatkunut tiiviinä. Savon Pri
kaatin Killan ja Savon Prikaatin tiedotus- ja jäsenlehti on "Porrassalmi". Savon 
Prikaatin vuosipäivä on 13.6. Jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth on kun
nioittanut perinteisesti vuosipäivää läsnäolollaan. Näin sotiemme veteraanien 
perintö on konkreettisesti ja vaikuttavasti siirtynyt nuoremmille sukupolville. 

Everstiluutnantti Heikki Ali-Huokuna luovutti esikuntapäällikön tehtävät 
30.9.1999 majuri Hannu Laitsaarelle, joka toimi esikuntapäällikön sijaisena 
vuoden 1998 loppuun. Tammikuussa 1999 everstiluutnantti Tomi Kivelä otti 
vastaan esikuntapäällikön tehtävät. Vuosina 1998 ja 1999 everstiluutnantti 
Kari Pohjola on komentanut Savon Jääkäripataljoonaa. Hänen seuraajakseen 
on määrätty everstiluutnantti Ari Kuikka 1.3.2000 lukien. Vuoden ensimmäi
set kuukaudet majuri Mauri Auvinen vastaa Savon Jääkäripataljoonasta. Mik
kelin Pataljoonan viimeinen komentaja oli everstiluutnantti Teemu Nukki. 

Kouluttajastipendit myönnettiin vuosina 1998 ja 1999 yliluutnantti Jari 
Virolaiselle ja luutnantti Vesa Pelliselle. Vuonna 1999 Savon Prikaatin koulu
tustoimiston päällikkö majuri Jouni Kekkonen sai Puolustusvoimien Tukisää
tiön kouluttajapalkinnon. 

Vuonna 2000 Savon Prikaati täyttää 225 vuotta. Savon Prikaati katsoo 
luottavaisena tulevaisuuteen. Prikaatia kehitetään modernina ja dynaamisena 
savolaisena jalkaväen joukko-osastona. 
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POHJOIS-KARJALAN PRIKAATI 
Puolustusvoimien rauhan ajan kokoonpanojen tar

kistamiseen liittyen prikaati joutui vuonna 1998 
luopumaan 17 virasta, mikä merkitsi muun muassa si
tä että Joensuun Pataljoonasta oli luovuttava. Samaan 
aikaan saapumiserän tavoitevahvuus nostettiin 550 
mieheen. Noin vuoden jakso 1998-99 merkitsi totut
tautumista uuteen organisaatioon samalla kun ajettiin 
sisään uudistettua varusmieskoulutusjärjestelmää. Ase
tetuista haasteista selvittiin hienosti. Kouluttajien het
kellisistä rasittumisilmiöistä huolimatta PKarPr:n kou
lutustulokset ovat viime saapumiserillä olleet kiitettä
vällä tasolla. 

Prikaatin päätehtävänä on kouluttaa sodan ajan 
joukkojen tuottamistehtävän mukaisesti varusmiehiä 
ja reserviläisiä jääkäriyhtymään. Lisäksi prikaatissa 
koulutetaan sissitaistelijoita rajajoukkoihin. Sen myötä 
prikaatissa on muutaman vuoden tauon jälkeen aloi
tettu jälleen sissiradistikoulutus. 

Koulutukselle antaa perustan valmistautuminen 
laajamittaisen hyökkäyksen torjuntaan vesistön rikko
milla korpialueilla varustettuna telakuorma-autoilla. 
~isäksi korostetaan kykyä taistella talviolosuhteissa. 

Prikaatin imagoon kuuluukin sissitaitojen hallitse
minen etenkin talviolosuhteissa. Talvikoulutusta kye
tään antamaan myös heinäkuun saapumiserälle Poh
jois-Karjalan hyvien lumiolosuhteiden vuoksi. 

PKarPr:n koulutussaavutukset ovat olleet erittäin 
hyviä, huolimatta siitä että maavoimien panostukset 
ovat olleet muualla kuin Kontiolahden varuskunnassa 
- taikka ehkä juuri siitä syystä: 

- Kranaatinheitintaistelijat ovat olleet valtakunnalli-
sissa mittaustapahtumissa kärkijoukkoa usean vuoden 
ajan, etenkin tuliasematoiminnassa. 

- Jääkärijoukkueet ovat perinteisesti vallanneet kär
kisijat IMpa:n ]-kauden ampumaleireillä joukkueen 
puolustus- ja hyökkäysammunnoissa. 

- RUK:n kursseilla prikaatin Aliupseerikoulussa so
tilasjohtajien peruskoulutuksen saaneet tulevat jouk
kueenjohtajat ovat sijoittuneet vertaistensa joukossa 
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Kranaatinheitinmiehet ovat jo usean vuoden aJan olleet valtakunnan 
kärkijoukkoa. 

kärkipäähän. 
- Lisäksi valtakunnallisten mittausten ulkopuolelle jäävät joukot, kuten sis

sit ja spol-miehet, ovat ehkä prikaatin kaikkein kovimpia korpisotureita, ja so
tilaskuljettajien tieto-taitotasoa on kiitelty muuallakin kuin Pohjois-Karjalas
sa. 

Koulutusalaan liittyvät urheilusaavutukset tulee mainita myös tässä yhtey
dessä: 

- Prikaati voitti ensimmäistä kertaa historiansa aikana puolustusvoimien ar
vostetuimman kiertopalkinnon - Urho Kekkosen kiertopalkinnon - vuonna 
1998 ja uudelleen vuonna 1999. Palkinto jaetaan sotilaslajien sot-SM-kilpai
lujen yleismenestyksen perusteella. Palkintokaapissa on useita muitakin PV:n 
kiertopalkintoja. 

- Ammunnassa on saavutettu mestaruuksia niin henkilökunnan kuin varus
miestenkin sarjoissa. Vuonna 1999 prikaatilla oli kunnia järjestää historialli
nen sot-SM-maastoammuntakilpailu. 

- Mainitsematta ei voi jättää myöskään varusmiesten mestaruuksia harras
telajeissa salibandyssä sekä golfissa. 

Urheilumenestys ei sinällään ilmennä koulutustasoa, mutta se osoittaa hy
vin organisointikykyä ja joukko-osastohenkeä. 

Tulostavoitteeksi perusyksiköille on annettu yksinkertaisesti "kouluttaa re
serviin hyvähenkisiä sa-joukkoja". Kyseinen tulostavoite on osoittautunut erit-
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Sissi, korpisoturi parthaimmillaan. 

täin käyttökelpoiseksi, koska se pitää sisässään kaikki hyvän johtamisen ja 
koulutuksen elementit. 

Prikaatin eräänä erityispiirteenä voitaneen pitää hyviä suhteita ympäröivään 
yhteiskuntaan. Prikaatilla on perinteikäs hyväksi koettu kummikuntajärjestel
mä, jossa jokainen perusyksikkö pitää suoraan yhteyttä maakunnan 
kuntaan/kuntiin ja päinvastoin. Lisäksi on ideoitu uutuutena kummiseurakun
tajärjestelmä. Jokaisella komppanialla on kaksi kummiseurakuntaa, jotka ovat 
lupautuneet palkitsemaan P-kauden päätösjuhlassa komppanioiden parhaan 
kaverin upealla kellolla. Kokemukset mainituista järjestelmistä ovat olleet 
puolin ja toisin erittäin myönteiset. 

Hyvistä koulutuskokemuksista huolimatta varuskuntaa on viime vuosina 
huolestuttanut panostuksen puuttuminen erityisesti kiinteistöjen peruskor
jaustoimintaan. Vanhenevia rakenteita tulisi peruskorjata vuosittain, jotta kor
jaaminen muutaman vuoden kuluttua ei tulisi kohtuuttoman kalliiksi. 

Vuosituhannen ensimmäinen vuosi on prikaatille varsinainen juhlavuosi: 
prikaati täyttää 10 vuotta, varuskunta 60 vuotta, perinteisiin kuuluvasra Nar
van taistelusta tulee kuluneeksi 300 vuotta ja Kollaan taistelujen päättymises
täkin on ensi vuonna kulunut 60 vuotta. 

Pohjois-Karjalan Prikaati siirtyy uudelle vuosituhannelle tyytyväisenä tulos
tavoitteisiinsa pääsemisen sekä annettujen tehtävien täyttämisen johdosta. 

- 301 -



- 302 -

RESERVIUPSEERI KOULU 
D eserviupseerikoulu on Itäisen Maanpuolustusalu
.fteen komentajan alainen joukko-osasto, johon kuu
luu kaksi joukkoyksikköä sekä huoltokeskus. Joukko
yksiköt ovat Reserviupseerikurssi ja Kymen Ilmator
juntarykmentti. Reserviupseerikoulu vastaa osaltaan 
sotilaallisesta puolustusvalmiudesta, kouluttaa valta
osan maavoimien reserviupseeristosta, kouluttaa ilma
torjuntayksiköitä Itäisen Maanpuolustusalueen reser
viin ja ylläpitää osaltaan vahvaa valtakunnallista 
maanpuolustushenkeä. RUK käsitteenä elää ja voi hy
vin. Valtakunnallinen reserviupseerikoulutus toimeen
pannaan 1.1.1997 organisaatiouudistuksen mukaisesti 
Reserviupseerikurssilla. 

RESERVIUPSEERIKURSSIN TEHTÄVÄT 
JA KOKOONPANO 

Reserviupseerikurssin toimintavuosi jakautuu eri
laisiin toiminnallisiin vaiheisiin. Päävaiheet ovat neljä
toista viikkoa kestävä reserviupseerikurssien toimeen
pano sekä tätä seuraava noin kaksitoista viikkoa kestä
vä jatko- ja täydennyskoulutusvaihe. 

Reserviupseerikurssi toimeenpanee vuosittain kaksi 
reserviupseerikurssia. Kurssit alkavat huhti- ja loka
kuussa. Kurssivahvuus on noin 800 upseerioppilasta. 
Koulutus toteutetaan yhdeksässä perusyksikössä, vii
dellätoista koulutuslinjalla ja yhteensä noin kolmessa
kymmenessä joukkueessa/jaoksessa. Kurssilla annetaan 
perusteet eri aselajien ja koulutushaarojen asettamien 
vaatimusten mukaisesti perusyksikön (vast) osana tais
televan joukon johtamiselle. Vuonna 1998 uusittu 
opetussuunnitelma tekee kurssista hyvin tiiviin. Johta
mistaidon opetusta painotetaan entistä enemmän. Re
serviupseerikoulutuksessa edelleenkin tärkein "luokka
huone" kaikessa opetuksessa on maasto. Upseerioppi
las on yli kolmasosan kurssista maastossa. 

Reserviupseerin koulutuksessa johtamistaidon lisäksi 
on keskeisellä sijalla eri aselajien ja koulutushaarojen 
välinen yhteistoiminta. Keskitetty reserviupseerikoulu-



Käskynantoa harjoitellaan siellä missä pitääkin, ruohonjuurien, kaner
vien ja männynkäkkäröitten tasalla. 

tusjärjestelmä mahdollistaa yhteistoiminnan harjoittamisen käytännössä jouk
kue-, komppania-, pataljoona- ja osin myös prikaatitasolla. 

Reserviupseerikurssin jälkeisestä ajasta käytetään nimitystä jatko- ja täy
dennyskoulutusvaihe. Tämä koulutusjakso sisältää upseerikokelaiden jatko
koulutuskursseja, reserviupseerien tehtäväkohtaisia kertausharjoituksia, esi
kuntien kertausharjoituksia, mittavan määrän joukkokohtaisia kertausharjoi
tuksia, vapaaehtoisen maanpuolustuksen kouluttajakoulutuskursseja sekä lu
kuisia henkilökunnan täydennyskoulutuskursseja. Jatko- ja täydennyskoulu
tusvaiheen tehtävät toteutetaan pääosin reserviupseerikurssin henkilöstöllä 
projektiorganisoitumisperiaatteella. 

Tulevaisuuden tavoitteena on luoda nykyistä johdonmukaisempi ja pitkä
jänteisempi reserviupseerin koulutusjärjestelmä, joka varmistaa reserviläisjoh
tajien ammattitaidon riittävyyden haasteellisissa sodan ajan tehtävissä. 

Varusmies- ja reserviläiskoulutuksen lisäksi Reserviupseerikurssi järjestää 
täydennyskoulutusta myös henkilökunnalle. Marraskuussa -99 toimeenpan
tiin nuorelle kouluttajahenkilöstölle ensimmäinen valtakunnallinen taistelu-
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Raskas sinko ampuu - osuma! 

kouluttajien opetustilaisuus. Opetustilaisuuden painopiste oli opetettavien 
asioiden yhdenmukaistamisessa ja yhteistoiminnan perusteiden opettamisessa 
komppaniatasolla. Lisäksi mainittakoon maavoimissa annettavaa koulutusta 
koordinoivina Reserviupseerikurssin järjestämät valtakunnalliset RUK-semi
naarit, tiedustelukomppanian päällikkökurssit, tiedustelukouluttajien opetus
tilaisuudet ja pioneerikouluttajien opetustilaisuudet. 

Haminan varuskunta kuuluu kehitettävien varuskuntien joukkoon ja RUK 
tulee juhlistamaan uuden vuosituhannen alkua täyttämällä 80 vuotta 
1.4.2000. "RUK 80 vuotta" juhlaa tullaan viettämään marsalkka Mannerhei
min syntymäpäivänä 4.6.2000, jolloin odotamme tänne Haminaan vieraak
semme arvovaltaista kutsuvierasjoukkoa ja tuhansia reserviupseereita. 

Suomalainen Reserviupseerikoulu on instituutio, jolla on järkkymätön ase
ma puolustusvoimissa ja koko suomalaisessa yhteiskunnassa niin nyt kuin tu
levaisuudessakin. 
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U tin Jääkärirykmentti perustettiin Laskuvarjojää
kärikoulusta, Sotilaspoliisikoulusta, ilmavoimista 

siirretystä Helikopterilentueesta, esikunnasta ja huol
tokeskuksesta 1.1.1997. J aukko-osasto vastaa Itäisen 
Maanpuolustusalueen komentajan alaisuudessa maa
voumen erikoisjoukkojen koulutuksesta ja puolustus
voimien helikoptericoiminnasta. Kehittyvän joukko
osaston keskeisiä erityispiirteitä ovat valtakunnalli
suus, ainutlaatuisuus, ilmailuhenkisyys, henkilökun
nan koulutuksen runsaus, kehittämishakuisuus ja vaa
tivat varusmiesten koulutusvelvoitteet. 

Vuosina 1998 ja 1999 rykmentti on keskittynyt 
luomaan edellytyksiä puolustusvoimien uuden heli
kopterijärjestelmän koulutusympäristölle ja -organi
saatiolle sekä rakentamaan moderneihin uhkakuviin 
vastaavaa erikoisjoukkokonseptia. 

Merkittävimpinä tapahtumina tai saavutuksina 
mainittakoon nykyisen helikopterihenkilöstön moni
puolinen jatkokouluttaminen, uusien koulutushelikop
tereiden hankinnat, koulutustilojen saneeraaminen ja 
uudisrakentaminen, koulutusohjelmien suunnittelu, 
kadetti-, opistoupseeri ja sotilasammattihenkilökoulu
tuksen aloittaminen, lukuisat erikoisvälinekokeilut, 
puolustusvoimien henkilöstölle järjestettävien opetus
tilaisuuksien lisääminen, osallistuminen useisiin heli
kopterihankintaa tukeviin suunnittelu- ja evaluointi
tehtäviin, erikoisjoukkojen koulutusta palvelevien har
joitteluratojen ja ampumaratojen rakentaminen sekä 
oman organisaation kehittäminen ja henkilöstön mää
rän lisääminen. 

Rykmentin komentaja vaihtui 1.2.1999, jolloin 
everstiluutnantti Matti Laukkanen luovutti komenta
jan tehtävät everstiluutnantti Jorma Ala-Sankilalle. 

MAAVOIMIEN ERIKOISJOUKKOJEN KOULUTUS 
Laskuvarjojääkärikouluun valitaan vuosittain vapaa

ehtoisista pyrkijöistä valintakokeen kautta 120-170 
henkilöä. He kaikki saavat vähintään reservin aliupsee-

Laskuvarjohyppy on taitolaji, jota voidaan harrastaa myös helikopteris
ta. Kuva: Kimmo Räisänen. 

rikoulutuksen joka kestää 362 vuorokautta. Reserviupseerikoulutus annetaan 
rykmentin omalla reserviupseerikurssilla noin 20 prosentille. Hakijoita Lasku
varjojääkärikoulutukseen oli vuonna 1998 alkaneelle kurssille 608 ja 1999 al
kaneelle kurssille 425. Vastaavasti aloitusvahvuudet olivat 170 ja 135. Kurssin 
keskeyttämisprosentti on ollut noin 20. Tärkein keskeyttämissyy on palvelus
vammat ja niiden aiheuttamat poissaolot. 

Laskuvarjojääkärikoulutusta annetaan erikoisjääkäri- ja tiedustelulinjoilla. 
Kaikki saavat yhteisen laskuvarjohyppykoulutuksen ja yleistiedot sotilaan pe
rustaitoihin. Tiedustelulinjan eriytyvän koulutuksen tavoitteena on antaa kou
lutettaville partiotiedustelun perusteet ja erityistaidot, sissiradiokoulutusta, 
sekä omatoimiseen kaikissa Suomen luonnonolosuhteissa tapahtuvaan maas
tossa liikkumiseen ja selviytymiseen liittyvät taidot. Tiedustelupartiot siirtyvät 
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tehtäviinsä laskuvarjopudotuksella, jalan tai hiihtäen. 
Erikoisjääkäreiden koulutuksen painopiste on iskuosascoma1sessa pienryh

mäcoiminnassa. Koulutuksensa jälkeen heidän on hallittava monipuolisesti 
erilaisten aseiden ja taisteluvälineiden käyttö, ajoneuvojen käsittely ja helikop
tereiden hyödyntäminen. Toimintaolosuhteista heidän on hallittava metsä
maaston lisäksi asuttu ja merellinen ympäristö. 

Kummatkin linjat saavat kurssimuotoisena koulutusta pioneeritaidoissa, 
tarkka-ampujatoiminnassa ja lääkintämiehiksi. 

Sotilaspoliisikoulu kouluttaa kursseillaan sotilaspoliisitehtäviin sijoitettavan 
henkilökunnan ja upseerikokelaat. Kursseilla keskitytään sotilaspoliisitaktiik
kaan, voimankäyttöön, toimivaltakysymyksiin ja sotilaspoliisin erikoisvälinei
den käsittelyyn. Koulu sai 1999 käyttöönsä modernin opetusvalvomon, jonka 
avulla henkilöstölle voidaan myös kouluttaa kaikki rauhan ajan sotilaspo
liisivartioston toimintaan liittyvät tekniset perustaidot. 

Utin Jääkärirykmentti järjestää sota- ja taisteluharjoituksiaan kaikkialla 
Suomessa. Vuosina 1998 ja 1999 niitä on järjestetty Helsingissä, Länsi-Uudel
lamaalla, Kymenlaaksossa, Suomenlahdella, Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa. 
Kaikkien toimintaolosuhteiden hallitseminen ja harjoittelu eri puolustushaa
rojen kanssa on tärkeä osa joukko-osaston sodan ajan valmiuksien luomista. 

Utin Jääkärirykmentti pyrkii tulevina vuosina fokusoimaan toimintansa 
maavoimien laajentuvan helikopterihenkilöstön ammattitaidon kehittämiseen 
sekä olosuhteita ja resursseja vastaavaan korkealaatuiseen suomalaisen erikois
joukkokoulutukseen. Mittaviin haasteisiin vastataan rykmentin tunnuksen 
hengessä: 

EXCELSIOR
KORKEAMMALLE! 
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UUDENMAAN PRIKAATI 
U udenmaan Prikaati liitettiin merivoimiin 

1.7.1998. Samalla lakkasi ruotsinkielinen kenttä
tykistökoulutus. Moottoroitujen rannikkotykistöpatte
ristojen koulutus siirrettiin Vaasasta Tammisaareen, 
koulutuskieli muutettiin ruotsiksi. Prikaatin koulutus 
on suuntautunut yhä selkeämmin liikkuvien tulivoi
maisten rannikkojoukkojen kouluttamiseen. Varus
mieskoulutusjärjestelmä on muutettu vastaamaan uut
ta koulutusrytmiä lyhyempine palvelusaikoineen. Re
serviupseerikokelaista noin puolet koulutetaan Meriso
takoulussa. Uutta väriä joukko-osastoon on tullut joh
tosuhdemuutoksen myötä henkilöstön vaihdettua soti
lasarvonsa ja virkapukunsa merivoimien arvoiksi ja 
asuiksi. 

Prikaatin komentajaksi eversti Bjarne Ahlqvistin jäl
keen määrättiin everstiluutnantti Stig-Göran Grön
berg 1.7.1998, joka ylennettiin kommodoriksi 
6.12.1998. 

Prikaatin organisaatiossa säilyivät prikaatin Esikun
ta, Vaasan Rannikkojääkäripataljoona, Aliupseerikoulu 
sekä Huoltokeskus entisellään. Raaseporin Tykistöryk
mentti lakkautettiin ja tilalle muodostettiin Raasepo
rin Rannikkotykistöpatteristo. Prikaatin perusyksiköi
den määrä säilyi entisellään, seitsemänä. Varusmiesikä
luokkien vahvuudet vaihtelevat 1100-750 välillä, ta
voitevahvuuden ollessa 900 miestä. Mainittavia ker
tausharjoituksia ei ole toimeenpantu. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan komentajana on 
elokuusta 1997 t01mmut komentaja Alexander 
Aminoff. Pataljoona vaalii jääkäreiden perinteitä 
(25.2.) sekä Teikarin taistelijoiden perinteitä (5.7.). Pa
taljoonassa on neljä perusyksikköä. Rannikkojääkäri
komppania tuottaa yhden Rannikkojääkärikomppa
nian saapumiserästä. Panssarintorjuntakomppania on 
kouluttanut sotilaspoliiseja, tiedustelijoita sekä sotilas
kuljettajia. Komennusmiehet on majoitettu panssarin
torjuntakomppaniaan. Kranaatinheitinkomppania pa
lautettiin pataljoonan yhteyteen merivoimiin liityttäes
sä. Komppania on kouluttanut rannikon kranaatinhei-

Maihinnousurantaa tiedustellaan. 

tinkomppanioita sekä rannikkojääkärikomppanioiden tulijoukkueita. Pionee
rikomppania perustettiin uudelleen 1.7.1998. Se on tuottanut pioneerijouk
kueita ja koneryhmiä sekä vastannut veneenkuljettajien koulutuksesta. 

Rannikkojääkäreille myönnetään oikeus kantaa vihreää barettia heidän suo
ritettuaan rannikkojääkärin tutkinnon sekä vaativan barettimarssin. Baretti
marssi on saavuttanut vankan jalansijan varusmiesten keskuudessa sotilaskun
non mittarina. Marssille on lisäksi osallistunut partioita pataljoonan sidosryh
mistä. Lähes 80 % pataljoonan kouluttamista varusmiehistä saa oikeuden ba
retin kantamiseen. 

Rannikkojääkärikomppaniat ovat osallistuneet menestyksellisesti jalkaväki
leireihin. Suorituskyvyn mittaukset on pyritty järjestämään merivoimien joh
dossa. Pataljoonan osallistuminen merivoimien taisteluharjoituksiin on luonut 
uudet puitteet joukkotuotannon tuloksen testaamiseen oikeassa käyttöympä
ristössä. Pioneerijoukkueet ovat osoittaneet toimintakykynsä Pahkajärvellä ja 
Säkylässä järjestettävillä pioneerileireillä. Yhteistoiminta muiden Etelä-Suo
men joukko-osastojen kanssa on mahdollistanut kranaatinheitinkomppanian 
muodostamisen Niinisalon ja Rovajärven harjoituksiin. 

Raaseporin Rannikkotykistöpatteristo koostuu kolmesta perusyksiköstä. 
Tulenjohtopatterissa tuotetaan meri- ja maatulenjohtueita. Esikunta- ja Viesti
patteri kouluttaa patteristojen komento-osat. Tykkipatteri kouluttaa tulipat-
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Maihinnousuharjoitus meneillään 1998. 

terin ikäluokasta. Raaseporin rannikkopatteristo tuottaa moottoroidun ran
nikkotykistöpatteriston kolmesta peräkkäisestä saapumiserästä. Patteriston 
komentajana toimi komentaja Henrik Nysten 1.7.1998 alkaen. Hän luovutti 
tehtävät viran nykyiselle haltijalle, komentaja] ukka Tillille 1.7.1999. 

Raaseporin Tykistörykmentti voitti KarTR:n kanssa muodostetulla patteris
tolla tykistön tulenavauskilpailussa tykistönkenraali V.P. Nenosen tykin. Ran
nikkotykistökoulutuksen aloittaminen ja prikaatin liittyminen merivoimiin on 
avannut uusia mahdollisuuksia prikaatin koulutuksen kehittämiselle. Syndale
nin harjoitusalueella on kehitetty ampumaratoja sekä leirialueen kiinteistöjä 
on saneerattu. Keittokatoksen rakentaminen on käynnissä. Rannikkotykistö
patterilla on järjestetty kovapanosammuntoja Syndalenista merelle. Tämän te
kee mahdolliseksi ampuminen miehitettyjen maastonkohtien ja siviiliasutuk
sen ylitse. 

Uudenmaan Prikaatin tehtävänä on edelleen kehittää rannikkojääkärikou
lutusta ja rannikkojääkäreiden varustusta. Seuraavan sukupolven uisko ote
taan purjehduskaudella 2000 koekäyttöön. Sarjatuotantoon tulevat alukset 
tullaan tilaamaan saatujen kokemusten perusteella. Uuden sotavarustuksen 
kehittäminen ja kokeilut ovat antaneet lisäväriä prikaatin toimintaan. 

11 

JALKAVAKIJOUKKO-
OSASTOJEN VUOSI-

•• 11 

JA PERINNEPAIVAT 2000 
Tammikuu 

14.1. Maanpuolustuskorkeakoulun vuosipäivä 
26.1. Maanpuolustusopiston vuosipäivä 

Helmikuu 
2.2. Pääesikunnan vuosipäivä 
16.2. Porin Prikaatin vuosipäivä, Pohjan Jääkäripataljoonan OPr) perinne
päivä 
24.2. Sotilasläänien esikuntien vuosipäivä 
25.2. Hämeen Jääkäripataljoonan (PsPr) perinnepäivä, Karjalan Jääkäripa
taljoonan (PKarPr) perinnepäivä, JP 27:n Perinneyhdistyksen vuosipäivä 

Maaliskuu 

11.3. Lapin Jääkäripataljoonan OPr) perinnepäivä, Uudenmaan Jääkäripa
taljoonan (KaartJR) perinnepäivä 
12.3. Kymen Jääkäripataljoonan (KarPr) perinnepäivä 
20.3. Kadettikoulun (MpKK) perinnepäivä 
21.3. Rajavartiolaitoksen vuosipäivä 

Huhtikuu 

1.4. Reserviupseerikoulun vuosipäivä 
2.4. Panssarikoulun perinnepäivä 
5 .4. Kainuun Prikaatin vuosipäivä 
18.4. Uudenmaan Prikaatin vuosipäivä 

Toukokuu 
6.5. Karjalan Prikaatin vuosipäivä 
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Kesäkuu 
4.6. Maanpuolustusalueiden esikuntien vuosipäivä 
13.6. Savon Prikaatin vuosipäivä 
14.6. Puolustusministeriön vuosipäivä 
28.6. Panssariprikaatin vuosipäivä 

Heinäkuu 
5. 7. Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan (U udPr) perinnepäivä 
14.7. Panssarivaunupataljoonan perinnepäivä 

Elokuu 
16.8. Kaartin}ääkärirykmentin vuosipäivä 
25.8. Utin Jääkärirykmentin vuosipäivä ja Laskuvarjojääkärikoulun perin
nepäivä 
24.8. Urheilukoulun perinnepäivä (HämR) 

Syyskuu 
7 .9. Hämeen Ratsujääkäripataljoonan (HämR) perinnepäivä, Uudenmaan 
Rakuunapataljoonan (MpO) perinnepäivä 
18.9. Kaartin Pataljoonan (KaartJR) perinnepäivä 

Lokakuu 
1.10. Jääkäriprikaatin vuosipäivä 
3.10. Hämeen Rykmentin vuosipäivä 
10.10. Taistelukoulun (MpKK) perinnepäivä 
24.10. YK-Koulutuskeskuksen (TykPr) perinnepäivä 

Marraskuu 
3.11. Sotakorkeakoulun (MpKK) perinnepäivä 
20.11. Pohjois-Karjalan Prikaatin vuosipäivä 

X . 
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