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Kiitos 

J alkav.ien säätiön päämääränä on maamme puolustusvoi~ien pääaselajin, 
jalkaväeu kestävän kehityksen edistäminen. Sen yhtenä osoituksena on kol
men vuoden välein ilmestyvä Jalkaväen vuosikirja, jalkaväkimiesten ajankoh
tainen ammattijulkaisu ja yhdysside. Kirjoittajille ja toteuttajille annettakoon 
tunnustus. 

Jalkaväen säätiön hallitus esittää par~ai~a~ kiit~ks~~sa kaik~~~- säät~~~ 
toimintaa tukeneille yhdistyksille, liikelaitoks11le Ja yks1ty1S1lle henkilo11le. Saa
tiön hallitus tulkitsee lahjoituksenne luottamuksen osoitukseksi suomalaiselle 
jalkaväelle ja rohkenee vakuuttaa, että nykypäivän jalkav~imies _ei säästä vof
miaan pyrkiessään olemaan luottamuksenne arvomen mm kotimaassa kmn 
kansainvälisissä tehtävissä. 



JALKAVÄEN VUOSIKIRJAN LUKIJAT 

Maavoimien vuonna 1997 käynnis
tynyt uudistaminen on edennyt hy
vää vauhtia. Onnistuneesti läpiviedyt 
varusmieskoulutuksen ja rauhan ajan 
joukkorakenteen muutokset ovat luo
neet edellytykset sodan ajan joukko
jen suorituskyvyn kehittämiselle. Nyt 
on käynnissä uuden materiaalin han
kinta ja käyttöönotto, tärkeimpänä 
kohteena maavoimien valmiusprikaa
tit ja niitä tukevat järjestelmät. 

Jalkaväen osuus kehittämistyössä 
on merkittävä. Hankkeet kohdistu
vat erityisesti joukkojen liikkuvuuden 
ja tulivoiman parantamiseen, jossa 
viimeisimpänä esimerkkinä on uuden 
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taistelupanssarivaunutyypin hankin
ta. Samalla koulutus jalkaväen erit
täin vaativiin ja moninaisiin tehtäviin 
on tehostunut simulaattorien käytöl
lä. Aselajin henkilöstö on menestyk
sellä hallinnut ja hyödyntänyt vaati
van muutosvaiheen. 

Puolustusvoimien kehittäminen 
jatkuu valtiojohdon määrittämien pe
ruslinjausten mukaisesti. Keskeistä 
on alueellisen puolustusjärjestelmän 
eri elementtien tasapainoinen kehit
täminen tulevaisuuden tarpeita ja uh
ka-arvioita vastaavasti. Maavoimissa 
tulevat valmiusprikaatien jälkeen ke
hittämisvuoroon alue- ja kohde-

puolustusjoukot sekä toisaalta valta
kunnallisesti käytettävät järjestelmät. 

Kaikilla tasoilla on tarve arvioida 
keinoja, joilla jo olemassa oleva mate
riaali- ja joukkoperusta voidaan ta
loudellisesti hyödyntää tulevaisuudes
sa. Uuteen haasteeseen ei voida lähes
kään aina vastata uudella hankinnal
la, vaan etusijalla tulee olla taktiikan 
ja toimintamenetelmien sekä henki
löstön valmiuksien kehittäminen. 

Puolustusvoimain komentaja 
Amiraali 

Tässä tarvitaan luovaa ja ennakkoluu
lotonta asennetta, jota jalkaväki on 
edustanut läpi sotahistoriamme. 

Tervehdin Jalkaväen säätiötä ja 
kaikkia Jalkaväen vuosikirjan lukijoi
ta sekä toivotan jalkaväelle menestys
tä aselajin kehittämisessä ja jalkaväki
joukkojen koulutuksessa. 

Juhani Kaskeala 
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.. .. 
JALKAVAEN KEHITTAMINEN 
MAAVOIMIEN OSANA 

M aavoimien joukoista jalkaväki
joukkojen sodan ajan merkitys 

säilyy taistelukentän ratkaisevana te
kijänä. Kaikkien jalkaväkijoukkojen 
kehittäminen laajalla rintamalla edel
lyttäisi huomattavia voimavaroja. 
Vuoden 2001 selonteon mukaisesti 
puolustuksen painopiste suunnataan 
ensisijaisesti tällä vuosikymmenellä 
strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja 
torjuntakyvyn saavuttamiseksi. Laaja
mittaisen hyökkäyksen ennaltaehkäi
sy- ja torjuntakyky ylläpidetään tur
vallisuusympäristön kehityksen mu
kaisesti. Tulevat kehittämislinjaukset 
tehdään vuoden 2004 selonteossa. 

Jalkaväkijoukkojen kehittämisen 
painopiste on luotu valmiusprikaatei
hin, pääkaupunkiseudun joukkoihin 
ja eräiden alueellisen puolustuksen 
kannalta keskeisiin joukkoihin. Jalka
väen varustuksen kehittämisessä on 
meneillään valmiusyhtymien varusta
miseen liittyvien hankkeiden käyt
töönottovaihe ja ensi vuosikymme
nelle tähtäävien hankkeiden valmiste
lu. 

Viime vuoden aikana on otettu 
useita valmiusyhtymien suoritusky
vyn kannalta keskeisiä asejärjestelmiä 
käyttöön kuten keskitorjunta-alueen 
panssarintorjuntaohjusjärjestelmä. 
Valmiusprikaatien ja erikoisyksiköi
den yksittäisen taistelijan suoritusky
kyä on kehitetty lisäksi käsiasein, pi
meätoimintavälinein sekä simulaatto
rein. Valmiusyhtymien varustamista 
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jatketaan täydentämällä niitä erityyp
pisillä taisteluajoneuvoilla ja panssa
rintorjunta-aseistuksella, hankkimalla 
panssaroituja kranaatinheitinajoneu
voja sekä kehittämällä valmiusprikaa
tien suora-ammuntatulivoimaa Leo
pard -taistelupanssarivaunuilla. 

Pääkaupunkiseudun joukkojen 
suorituskyvyn kehittäminen on käyn
nistynyt viime vuonna alkaneella ti
lausvaltuudella. Sen keskeisin kehit
tämiskohde on pääkaupunkiseudun 
olosuhteisiin soveltuvan yksikkötyy
pin, kaupunkijääkärikomppanian, 
muodostaminen vastaamaan nykyai
kaisia uhkakuvia. Lähivuosien aikana 
käynnistetään sekä vanhenevien ase
järjestelmien korvaaminen että pien
ten, mutta keskeisten perusyksiköi
den kuten sotilaspoliisiyksiköiden ke
hittäminen. 

Alueellinen puolustusjärjestelmä 
tarvitsee jatkossakin maamme olo
suhteista, muuttuneista uhkakuvista 
ja uusista vaatimuksista johtuen koko 
maan kattavan paikallispuolustusver
kon, joka voi perustua käyttökelpoi
seen, mutta teknisesti vanhempaan 
sotavarustukseen. Joukkojen käytössä 
olevaa käyttökelpoista jalkaväkiyksi
köille tyypillistä sotavarustusta voi
daan kohdentaa pienemmille ja toi
mintakykyisemmille alueellisen puo
lustusjärjestelmän yksiköille, jotka 
kykenevät omissa erityisoloissamme 
täyttämään annetut tehtävät. 

Kansainvälisiin kriisinhallintaope-

Uudet asejärjestelmät ja yksittäiset välineet edellyttävät aikaisempaa 
enemmän sekä henkilökunnan että varusmiesten ammattitaidolta. 

raatioihin valmistautuminen ja osal
listuminen tukee joukkojen ja taisteli
joiden suorituskyvyn kehittämistä 
vahvistaen samalla kansainvälistä yh
teistoimintakykyä. Kriisinhallintaky
vyn kehittäminen edellyttää koulu
tuksen lisäksi myös materiaalista val
miutta. Lähivuosina Porin Prikaatiin 
käyttöön tuleva simulaattorijärjestel
mä on yksi esimerkki kyseisestä kehi
tyksestä. Järjestelmä mahdollistaa 
käytössä olevia simulaattoreita moni
puolisemmat harjoitukset ja tulosten 
analysoinnin. Järjestelmästä saatujen 
kokemusten perusteella simulaattori
järjestelmää valmistaudutaan kehittä
mään myös muiden joukkojen tar
peisiin. 

Simulaattorijärjestelmät eivät pois
ta suurien harjoitusten tarvetta eivät
kä ne missään vaiheessa voi korvata 
koulutuksen huipentumana toteutet-

tavia taisteluammuntoja. Maavoimien 
keskeisimpien yhtymien ja erityisesti 
sen iskevän osan, jalkaväen, sodan 
ajan suorituskyky on saavutettavissa 
täysimääräisesti rauhan ajan koulu
tuksella tilanteessa, jossa joukoilla on 
riittävät ja ajanmukaiset koulutus
edellytykset sekä mahdollisuudet 
käyttää suorituskykyisintä sotavarus
tusta. 

Uudet asejärjestelmät ja yksittäiset 
välineet edellyttävät aikaisempaa 
enemmän sekä henkilökunnan että 
varusmiesten ammattitaidolta. Am
mattitaitoinen ja motivoitunut henki
löstö mahdollistavat erityisesti perus
yksikkötasolla tapahtuvalla toimm
nalla joukkojen suorituskyvyn todelli
sen nousun. Erilaisten yhtymien ja 
yksikkötyyppien organisaatioiden 
eroavaisuuksista ja varustuksesta joh
tuen yhä enemmän asetetaln vastuu-
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ta ja haasteita joukko-osastoissa 
työskentelevälle henkilöstölle. Kus
sakin joukko-osastossa työskennel
lään oman erikoisalan taktiikan, va
rustuksen ja koulutuksen kehittä
miseksi. 

Uusimuotoinen upseerikoulutus 
pyrkii osaltaan vastaamaan edellä 
esitettyihin haasteisiin. Maan
puolustuskorkeakoulun, Maasota
koulun ja Panssarikoulun merkitys 
eri linjoilla tapahtuvassa jalkaväen 
koulutuksessa on merkittävä. Maa
sotakoulun, Panssarikoulun ja Utin 
Jääkärirykmentin jalkaväen tutki
mus- ja kehittämistoimintaa suun
nataan kunkin erikoisosaamisen 
alueelle vastaamaan maavoimien eri 
yhtymien ja joukkojen erityistar
peisiin. 

Teknisestä kehityksestä huoli
matta taistelukentällä taistelun ku
lun ratkaisee usein etulinjan yksit
täinen taistelija, mistä meillä on 
useita esimerkkejä omasta historias
tamme. Etulinjan taistelijan ja hä
nen kouluttajansa tai johtajansa 
merkitystä ei koskaan korosteta lii
kaa. 

Tervehdin kaikkia jalkaväen pii
rissä työtä tekeviä ja jalkaväen tuki
joita sekä toivotan mitä parhainta 
menestystä tulevien vuosien asetta
miin haasteisiin. 

] alkaväen tarkastaja 
1 ............---

1;/ \ -
({ t,u..__ f t~ 

Eversti Hannu Toivonen 

- 10 -

.. 
JALKAVAEN 
TARKASTAJAT 
VAIHTUIVAT 

Prikaatikenraali ] aakko Koskela 
toimi jalkaväen tarkastajana 
1.8.1999 - 31.12.2000. Hän siirtyi 
uuteen tehtävään apulaismaavoima
päälliköksi 1.1.2001. 

] alkaväen säätiö kunnioittaa edes
mennyttä prikaatikenraali Jaakko 
Koskelaa hänen jalkaväen hyväksi te
kemästään työstä sekä jalkaväen tar
kastajana että apulaismaavoimapääl
likkönä. 

Eversti Hannu Toivonen toimi jal
kaväen tarkastajana 1.3.2001 
30.11.2002. Sotakorkeakoulun evers
ti Hannu Toivonen suoritti 1981 -
1983. 

Hän on palvellut 
- opetusupseerina Savon Prikaatissa 
1974 - 1977, 
- opetusupseerina Reserviupseerikou
lussa 1977 - 1981, 
- toimistopäällikkönä Sotakorkeakou
lussa 1983 - 1986, 
- toimistopäällikkönä Helsingin Soti
laspiirin Esikunnassa 1986 - 1989, 
- toimistoesiupseerina Pääesikunnan 
jätjestelyosastossa 1989 - 1992, 
- pataljoonan komentajana ja esikun
tapäällikkönä Kainuun Prikaatissa 
1992 - 1996, 
- kurssin johtajana Maanpuolustus
korkeakoulussa 1996 - 1998 ja 
- Savon Prikaatin komentajana 1998 
- 2001. 

] alkaväen säätiö kiittää eversti 
Hannu Toivosta hänen jalkaväen hy
väksi tekemästään työstä sekä toivot
taa menestystä uudessa tehtävässä 
Mikkelin Sotilasläänin komentajana. 

Eversti Mika Peltonen nimitettiin 
jalkaväen tarkastajaksi 1.12.2002 al
kaen. Sotakorkeakoulun eversti Mika 
Pelronen suoritti 1987 - 1989. Hän 
on palvellut 
- opetusupseerina Uudenmaan Jääkä
ripataljoonassa 1980 - 1982, 

opetusupseerina Kadettikoulussa 
1982 - 1987, 
- toimistoesiupseerina Helsingin Soti
laspiirin Esikunnassa 1989 - 1991, 
- toimistopäällikkönä Sotakorkeakou
lussa 1991 - 1992, 
- koulutuspäällikkönä Maanpuolus
tuskorkeakoulussa 1993, 
- pataljoonaupseerina Uudenmaan 
Jääkäripataljoonassa 1993 - 1994, 
- tasavallan presidentin adjutanttina 
1994 - 2000 ja 
- Savon Prikaatin komentajana 2001 
- 2002. 

] alkaväen säätiö toivottaa uudelle 
jalkaväen tarkastajalle onnea ja me
nestystä vaativassa tehtävässä. 
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖN KUULUMISIA 

V uonna 1957 perustetun Jalkavä
en säätiön tarkoituksena on 

maamme pääaselajin, jalkaväen kehi
tyksen edistäminen ja sen historiallis
ten perinteiden säilyttäminen. Thrkoi
tuksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa 
palkintoja ja apurahoja lahjakkaille, 
ansioituneille ja eteenpäin pyrkiville 
jalkaväkeen kuuluville henkilöille se
kä tukee ja edistää jalkaväen piirissä 
tapahtuvaa opinto-, tutkimus-, ko-

keilu- ja julkaisutoimintaa sekä jalka
väen perinteiden ja histarian kokoa
mista, tallettamista ja vaalimista. 

Säätiön toimintaa ohjaavat val
tuuskunta sekä hallitus. Valtuuskun
nan vuosikokous pidetään perinteises
ti vuosittain maaliskuussa Puolustus
voimien Koulutuksen Kehittämiskes
kuksen tiloissa Tuusulassa. Vuosiko
kouksen lisäksi säätiön valtuuskunta 
on puheenjohtajan kenraaliluutnantti 

Jalkaväen säätiön hallituksen puheenjohtaja eversti Pertti Vuolento (vas.) 
luovutti tehtävät uudelle puheenjohtajalle eversti Kaarle Ruudulle 15.3.2002. 
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1 lcikki Koskelon johdolla järjestänyt 
syyskokoukset Porin Prikaatissa 
vuonna 2000 sekä Kymen Sotilaslää
nin Esikunnassa vuonna 2001. Sää
tiön hallitus kokoontuu vuosittain 
l.ahdeksan kertaa hoitaen säätiön 
käytännön toiminnan. Vuonna 2001 
perustettiin säätiön ansioristitoimi
kunta, jonka kokoonpanon muodos
taa säätiön hallitus. 

Säätiön esityksestä patentti- ja re
kisterihallitus vahvisti säätiön sääntö
muutoksen vuoden 2001 aikana. 
Sääntömuutos mahdollistaa valtuus
kunnan koon kasvattamisen kol
meenkymmeneen henkilöön ja mah
dollistaa säätiölle entistä kattavam
man edustuksen koko valtakunnan 
alueella. Perinteisten plaketin, mita
lien, lautasten ja standaarien lisäksi 
otettiin vuonna 2001 käyttöön uute
na palkitsemismuotona Jalkaväen an
sioristi. Ensimmäisen ristin luovutti 
valtuuskunnan puheenjohtaja kenraa
liluutnantti Heikki Koskelo prikaati
kenraali Jaakko Koskelalle jalkaväki
joukko-osastojen komentajien neu
vottelupäivillä 25.04.2001. Jalkaväki 
sai aselajeista viimeisenä oman ristin
sä, jolla jatkossa on yhä suurempi ja 

KUNNIAJÄSENET 
Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth 
Rouva Maire Pöyhönen 

KUNNIAPUHEENJOHTAJAT 
Eversti Sakari Rusama 
Kenraalimajuri Kalevi Sarva 
Kenraaliluutnantti Raimo Viita 

näkyvämpi vaikutus pajkittaessa hen
kilöitä jalkaväen hyväksi tehdystä 
työstä. Vuoden jalkaväkikouluttajina 
palkittiin valtuuskunnan vuosiko
kouksessa 15.03.2001 majuri Lauri 
Sipari Reserviupseerikoulusta sekä 
yliluutnantti Sauli Juhani Asikainen, 
Raja- ja merivartiokoulusta. 

Valtuuskunnan vuosikokouksessa 
15.03.2002 säätiön hallituksen pitkä
aikainen puheenjohtaja eversti Pertti 
Vuolento luovutti tehtävät uudelle 
puheenjohtajalle eversti Kaarle Ruu
dulle. Vuoden 2002 näyttävimpänä 
tapahtumana oli Mikkelissä 
12.6.2002 pidetty Jalkaväkimuseon 
20-vuotisjuhla. Museon juhlan kutsu
vieraiden paljous ja heidän edusta
mien tahojen runsaus osoitti merkit
tävästi Jalkaväen säätiön sekä Jalka
väkimuseon toiminnan laajuuden ja 
monipuolisuuden. Täytettyään 30. 
11.2002 45 vuotta Jalkaväen säätiö 
on jatkanut päätehtäväänsä jalkaväen 
kehityksen edistämistä ja sen histo
riallisten perinteiden säilyttämistä 
kohti vuosikymmenen loppupuolella 
olevaa 50-vuotisjuhlaa. 
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 

Puheenjohtaja: 
kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 
Varapuheenjohtaja: 
eversti Hannu Toivonen 

Jäsenet: 
kenraaliluutnantti Hannu Ahonen 
varatoimitusjohtaja Eero Broman 
varatuomari Ensio Hakkarainen 
kenraaliluutnantti Ilkka Halonen 
kauppaneuvos Ilmari Hokkanen 
apulaiskaupunginjohtaja Eero 
Kaitainen 
toimitusjohtaja Risto Kausto 
kenraaliluutnantti Matti Kopra 
kauppaneuvos Ilkka Lantto 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN HALLITUS 

Puheenjohtaja: 
eversti Kaarle Ruutu 
Varapuheenjohtaja: 
everstiluutnantti Timo Mustaniemi 

TOIMIHENKILÖT 
Sihteeri: 
majuri Kari Nisula 
Rahastonhoitaja: 
sihteeri Tarja Takala 
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professori Ohto Manninen 
toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila 
vuorineuvos Esko Muhonen 
toimitusjohtaja Simo Palokangas 
toimitusjohtaja Risto Piepponen 
kenraaliluutnantti Kari Rimpi 
toimitusjohtaja Pekka Räihä 
eversti Purmo Saarikoski 
toimitusjohtaja Magnus Savander 
kenraalimajuri Seppo Tanskanen 
kapteeni Markku Toivanen 
suurlähettiläs Pertti Torstila 
varatuomari Turo KJ Tukiainen 
kauppaneuvos Jouko Tuunainen 
ekonomi Veikko Ylitalo 

Jäsenet: 
valtiotieteen maisteri Juhani Autti 
valtiotieteen maisteri Erkko Kajander 
eversti Pekka Kurenmaa 
everstiluutnantti Risto Muurman 

Museonjohtaja: 
everstiluutnantti Reijo Mäkeläinen 

JALKAVÄEN ANSIORISTI 

Puolustusvoiman ko
mentaja hyväksyi 

1.2.2001 esittelyssä Jalka
väen säätiön ja Pääesikun
nan jalkaväkiosaston pe
rustaman Jalkaväen an
sioristin. Kyseinen päivä 
toi konkreettisesti esille 
monivuotisen työskente
lyn tuloksen suurimman 
aselajin saadessa oman an
sioristinsä. 

ANSIORISTIN 
SYNTYHISTORIAA 

Ajatus jalkaväen omasta 
aselajirististä heräsi vuosia 
sitten Reserviupseerikou
lussa, jossa palkittiin jäl
leen ansioituneita koulut
tajia ja muuta henkilökun
taa. Aselajien edustajille 
luovutettiin ansioristejä ja mitaleja se
kä muita tunnustuspalkintoja. Paikal
la olleet jalkaväen edustajat olivat 
kiusaantuneita. Suurimmalta aselajil
ta puuttui oma ansioristi tai -mitali. 

Vuonna 1999 aiheesta keskustel
tiin Jalkaväen säätiön lounaalla. Pai
kalla olivat kenraaliluutnantti Heikki 
Koskelo, eversti Pertti Vuolento, 
eversti Osmo Kiiskinen ja everstiluut
nantti Eero Lauri. Keskustelun lop
putuloksena paatettiin käynnistää 
Jalkaväen säätiön ja Pääesikunnan 
jalkaväkiosasron yhteishanke, jonka 
tavoitteena oli kehittää Jalkaväen ao-

sioristi. Asian valmistelua 
hoitivat jalkaväkiosastossa 
everstiluutnantti Eero 
Lauri ja majuri Martti Koi
vula. Koko muu osasto 
osallistui innolla perustei
den ja taustöjen selvittä
miseen. Jalkaväen ansioris
tin perusidea luotiin jalka
väkiosaston toimesta. Läh
tökohtana oli, että kehitet
tävässä ansioristissä tuli 
näkyä jalkaväen historia, 
nykyaika ja koulutushaa
rojen monimuotoisuus. 
Ristin taiteelliseksi suun
nittelijaksi päätettiin kut
sua everstiluutnantti Juha
ni Ruutu. Hän suunnitteli 
ansioristin lopullisen ra
kenteen ja mittasuhteet 
sekä tarkisti laaditut sään-
nöt. 

HERALDIIKKA 
Suunnittelussa päädyttiin kolmeen 

vaihtoehtoon. Vaihtoehtoristien pe
rusväreinä olivat musta, vihreä ja val
koinen. Jalkaväen säätiön hallitus 
päätyi väliesittelyssä vihreään an
sioristiin. Nauhan osalta lähtökoh
daksi hyväksyttiin esitetty vihreän, 
keltaisen ja mustan väriyhdistelmä. 
Aselajin suuresta henkilövahvuudesta 
johtuen ristiä päätettiin esittää kaksi
tasoisena, Jalkaväen ansioristinä sekä 
Jalkaväen ansioristinä soljen kera. 
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Soljeksi valittiin ristikkäiset pistimet. 
Hyväksytyn esittelyn jälkeen alku

vuodesta 2001 toteutettiin ansioristin 
valmistamisen tarjouskilpailu. Tar
jouskilpailun perusteella ristin val
mistajaksi valittiin Sporrong Oy. Ase
lajille historiallinen hetki koitti vih
doin 25.4.2001. Kenraaliluutnantti 
Heikki Koskelo jakoi ensimmäiset 
ansioristit jalkaväen neuvottelupäi
vien yhteydessä Karjalan Prikaatissa 
suurelle osalle paikalla ollutta ko
mentajistoa. 

JALKAVÄEN ANSIORISTIN 
KUVAUS 

Jalkaväen ansioristi on hyväksytty 
luokkaan "muun isänmaallisen toi
minnan" ansioristit ja mitalit. Jalka
väen ansioristi on tarkoitettu jalkavä
en henkilöstön palkitsemiseksi sekä 
huomionosoitukseksi henkilöille hei
dän ansioistaan jalkaväen hyväksi. 
Ristin myöntämisperusteiden heral
dinen selitys kuuluu seuraavasti: 

"Vihreässä kultareunaisessa Y rjön 
ristissä ristikkäiset hopeiset kiväärit. 
Ristiä kannetaan 30 mm leveässä 
nauhassa, jossa keskellä 10 mm leveä 
keltainen raita, jonka keskellä musta 
6 mm leveä raita. Erityisistä ansioista 
nauhaan voidaan liittää ristikkäiset, 
hopeiset pistimet." 

Jalkaväen ansioristi ja sen värit ku
vastavat jalkaväen perinteikästä his
toriaa, monipuolisuutta sekä nykyai
kaa. Ansioristin nauhasta kuvastuvat 
perinteisen jalkaväen vihreän lisäksi 
jääkäreiden, ratsuväen sekä tiedusteli
joiden keltainen väri. Nauhan väreis
tä löytyvät lisäksi panssarivaunumies-
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ten, panssarintorjuntamiesten sekä 
panssarijääkäreiden perinteikkäät vä
rit. 

Perinteisistä ristikkäin olevista ki
vääreistä ansioristin kantaja tunniste
taan jalkaväen ansioista palkituksi. 
Ristin värit kuvastavat myös taistelu
kentän olosuhteiden monipuolisuutta 
jalkaväessä. Maaston väreistä metsän 
vihreän ja aukeiden sekä asutuskes
kusten keltaisen lisäksi hopeanhar
maat kalliot ovat osa jalkaveän taiste
lumaastoa. Yön musta ja auringon 
keltainen kuvastavat tarvetta toimia 
vuorokauden ajasta riippumatta. Ho
peanharmaa halla ja jää sekä syksyn 
ruska kuvaavat vuodenaikojen vaihte
lua. 

ANSIORISTIN 
MYÖNTÄMINEN 

Jalkaväen ansioristin myöntää jal
kaväen tarkastaja ansioristitoimikun
nan esityksestä. 

Sääntöjen mukaan Jalkaväen an
sioristi voidaan myöntää 

- henkilölle, joka on puolustusvoi
missa toiminut jalkaväen tehtävissä 
ansiokkaasti vähintään kuuden vuo
den ajan 

- henkilölle, joka on vähintään 
kymmenen vuoden ajan toiminut va
paaehtoisessa maanpuolustusjärjestös
sä jalkaväen hyväksi 

- muulle maanpuolustustyössä toi
mivalle tai toimineelle tai toimintaa 
tukevalle suomalaiselle tai ulkomaa
laiselle henkilölle, jonka ansiot ovat 
jalkaväen kannalta merkittävät. 

Erityisistä ansioista Jalkaväen an
sioristi voidaan myöntää soljen kera. 

Solki voidaan myöntaa myös aiem
min myönnettyyn jalkaväen ansioris
tiin. Ansiorististä käytetään lyhennet
tä 'Jvar''. Soljen kera myönnetystä 
ansiorististä käytetään lyhennettä 
'Jvarsk" . 

ANSIORISTIN 
ESITTÄMINEN 

Jalkaväen ansioristiä voivat esittää 
yhteisöt, puolustusvoimat ja ansioris
titoimikunta. Ansioristiesitykset tulee 
lähettää yhteisön tai organisaation 
toimesta puoltojärjestyksessä kootusti 
Jalkaväen säätiön ansioristitoimikun
nalle pääsääntöisesti 1.1 tai 1.8 men
nessä osoitteeseen 

Jalkaväen säätiö 
Pääesikunta 
Materiaaliosasto 
Fabianinkatu 2 
00130 Helsinki. 
Myönnetystä Jalkaväen ansioristis

tä peritään 50 euron suuruinen mak
su. Soljen kera myönnetyn ansioristin 

hinta on 60 euroa. Kustannukset voi 
maksaa joko ristin esittäjä tai ristin 
saaja. Esittäjä merkitsee esityslomak
keeseen kustannusten maksajan 
asianomaiseen kohtaan. 

Myönnetyt ansioristit ja kunniakir
jat lähetetään esityksessä mainituille 
yhteyshenkilöille. Esitysten perusteel
la myönnetyt ristit ovat valmiita jaet
tavaksi pääsääntöisesti 1.4. ja 1.11. 
anomusten käsittelyn jälkeen. Myön
netty Jalkaväen ansioristi tulisi luo
vuttaa ensisijaisesti joukon omiin 
merkittäviin juhlallisuuksiin liittyen. 
Erityisissä tilaisuuksissa on mahdollis
ta, että Jalkaväen säätiön edustajat 
osallistuvat ristin luovutustilaisuuk
sun. 

Vaikka kauan kaivatun, suurim
man aselajin ansioristin ensiaskeleet 
ovat olleet työntäyteiset, on ansioris
tistä saatu palaute ollut hyvin positii
sista. Jalkaväen ansioristi täydentää 
tänä päivänä jalkaväen tarkastajan se
kä Jalkaväen säätiön käytössä olevaa 
palkitsemisjärjestelmää. 
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JALKAVAEN ANSIORISTIN SAANNOT 
1 § 

Jalkaväen risti on Jalkaväen sää
tiön perustama ansioristi, joka voi
daan myöntää tunnustuksena henki
lölle hänen ansioistaan jalkaväen hy
väksi. 

2 § 
Jalkaväen ansioristi voidaan myön

tää 
1) henkilölle, joka on puolustusvoi

missa toiminut jalkaväen tehtävissä 
ansiokkaasti vähintään kuuden vuo
den ajan 

2) henkilölle, joka on vähintään 
kymmenen vuoden ajan toiminut va
paaehtoisessa maanpuolusrnsjärjes
tössä jalkaväen hyväki,i 

3) muulle maanpuolustustyössä 
toimivalle tai toimineelle tai toimin
taa tukevalle suomalaiselle tai ulko
maalaiselle henkilölle, jonka ansiot 
ovat jalkaväen kannalta merkittävät. 

3 § 
Jalkaväen ansioristi voidaan myön

tää erityisistä ansioista soljen kera. 
Solki voidaan myöntää myös aiem
min myönnettyyn jalkaväen ansioris-
tiin. 

4§ 
Jalkaväen ansioristi on heraldiselta 

muodoltaan Y rjön ristin kaltainen ja 
väriltään vihreä, jossa on 1 mm levyi
nen keltainen reunus. Sen keskustassa 
on hopeiset kiväärit ristikkäin. Ristin 
koko on 40 mm ja paksuus 2 mm. 
Pronssipohjainen risti on emaloitu. 

Ansioristiä kannetaan 30 mm:n le
vyisessä vihreässä nauhassa, jossa kes
kellä on 10 mm leveä keltainen raita, 
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jonka keskellä on musta 6 mm leveä 
raita. 

Ansioristin solkena on mitali
nauhan keskellä hopeoidut ristikkäin 
olevat pistimet. Soljen korkeus on 17 
mm. Solki kiinnitetään mitalinauhan 
keskelle. Nauhalaatan solki on 8 mm 
korkea. 

Jalkaväen ansioristi solkineen on 
oheisten kuvien mukainen. 

5 § 
Jalkaväen ans10nst1a kannetaan 

nauhassa muiden kunniamerkkien ta
paan. Ristin ja nauhalaatan kantami
sesta sotilaspuvussa noudatetaan Pää
esikunnan antamia ohjeita. 

6§ 
Jalkaväen ansioristin myöntää jal

kaväen tarkastaja ansioristitoimikun
nan esityksestä. Toimikunnan nimeää 
vuosittain Jalkaväen säätiö, joka pitää 
luetteloa ansioristin saaneista. Ristiä 
seuraa omistuskirja, jonka allekirjoit
tavat jalkaväen tarkastaja ja ansioris
titoimikunnan puheenjohtaja. 

7 § 
Jalkaväen ansiorististä tulee mak

saa säädetty maksu, jonka suuruuden 
Jalkaväen säätiö vuosittain määrää. 

8§ 
Ohjeet jalkaväen ansioristin myön

tämisperusteista ja esittämisestä an
taa Jalkaväen säätiö. 

9§ 
Nämä säännöt tulevat voimaan 

1.1.2001. 

Ari Puheloinen 

PUOLUSTUSVOIMIEN 
•• 

KEHITTAMINEN 
2010-LUVULLE 

Maavoimat on perinteisesti ollut puolustusjärjestelmämme keskeinen osa. 
Turvallisuusympäristössämme tapahtuva tekninen ja asevoimien kehitys edel

lyttää myös meiltä panostusta uusiin teknologioihin. 
- Samalla on uskallettava myös luopua vanhasta. 

Kirjoittaja, kenraalimajuri Ari Puheloinen on puolustusvoimien valmiuspäällikko". 

Perusteet puolustusvoimien pitkän 
tähtäyksen kehittämiselle on vuo

desta 1997 eteenpäin saatu valtioneu
voston turvallisuus- ja puolustuspo
liittisista selonteoista, joilla poliitti
nen johto on suunnannut sekä puo
lustusvoimien että kokonaismaan
puolustuksen kehittämistä. Nyt voi
massa olevista kehittämislinjoista 
päätettiin pääosin vuoden 1997 se
lonteossa. Kehittämistä tarkennettiin 
ja täsmennettiin vuonna 2001, pää
linjojen säilyessä kuitenkin ennallaan. 
Tämä on antanut hyvän pohjan pit
käjänteiselle ja suunnitelmalliselle 
työlle. Kyseiset selonteot kattavat 
puolustuksen kehittämisen vuoteen 
2008 saakka. Vuonna 1997 alkanut 
kehittämistyö ja rakennemuutokset 
edistyvät suunnitelmien mukaisesti. 

Seuraava selonteko on tarkoitus 
antaa vuonna 2004, jolloin saadaan 

suuntalinjat puolustusvoimien kehit
tämiselle seuraavalla vuosikymmenel
lä. Heti vuoden 2001 selonteon val
mistumisen jälkeen puolustusvoimis
sa käynnistettiin strateginen suunnit
telukierros, jonka päämääränä on luo
da perusteita vuoden 2004 selonteon 
sotilaallista puolustusta käsitteleville 
osille. Tähän laajaan suunnittelu- ja 
tutkimustyöhön, joka saatetaan pää
tökseen keväällä 2003, osallistuvat 
pääesikunnan lisäksi puolustushaarat, 
maanpuolustusalueet ja Maanpuolus
tuskorkeakoulu. 

Sen lisäksi, että aiemmat selonteot 
kattavat puolustusvoimien kehittämi
sen pääpiirtein vuoteen 2008 saakka, 
ne luovat pohjaa myös ensi vuosi
kymmenen puolustusvoimille. Ole
massa olevat järjestelmät ja toiminnot 
on hyödynnettävä niin kauan, kuin se 
on taloudellisesti ja operatiivisesti jär-
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Maamme puolustus perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen, 
alueelliseen puolustusjärjestelmään ja koko valtakunnan puolustami
seen. 

kevää. Siksi vuosina 1997 ja 2001 
tehdyt päätökset ja linjaukset heijas
tuvat puolustusvoimien rakenteeseen 
ja kehittämiseen pitkälle vuoden 
2008 jälkeenkin. 

Vuoden 2001 selonteossa annettu 
keskeisin linjaus, jonka vaikutus ulot
tuu ensi vuosikymmenellekin, on 
päätös siitä, että maamme puolustus 
perustuu jatkossakin yleiseen asevel
vollisuuteen, alueelliseen puolustus
järjestelmään ja koko valtakunnan 
puolustamiseen. Suomi säilyttää us
kottavan puolustuskyvyn, mutta sa
malla otetaan huomioon mahdolli
suus ulkoisen avun vastaanottami-
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seen. 
Tulevaisuuden puolustusjärjestel

män kehittämiseen vaikuttaa merkit
tävästi myös päätös, jonka mukaan 
sodan ajan joukkojen määrä tulee las
kemaan 350 000 henkilöön vuoteen 
2009 mennessä. On otettava huomi
oon myös se, että selonteon mukaan 
Suomen pyrkimyksenä on liittyä jal
kaväkimiinat kieltävään Ottawan so
pimukseen vuonna 2006 ja hävittää 
kaikki jalkaväkimiinat vuoden 2010 
loppuun mennessä. 

Seuraavan vuosikymmenen puolus
tusjärjestelmän kehittämiseen vaikut
tavat käytettävissä olevat budjettiva-

rat. Selonteossa 2001 linjattiin puo
lustusvoimien rahoituskehykseksi 
vuosille 2003-2008 keskimäärin 10,8 
miljardia markkaa (1,81 miljardia eu
roa), josta materiaalihankintoihin 
käytetään noin kolmannes. Positiivis
ta on se, että määräraha on sidottu 
vuoden 2002 hintatasoon ja siinä 
huomioidaan kustannustason muu
tokset. Puolustusvoimien rahoituske
hyksen voi olettaa pysyvän pääpiir
tein samalla tasolla jatkossakin. 

Vuoden 2001 selonteossa puolus
tusvoimat määrättiin toteuttamaan 
vuoteen 2004 mennessä useita selvi
tyksiä, jotka tulevat valmistuttuaan 
antamaan perusteita 2010-luvun 
puolustusvoimien kehittämiselle. Eh
kä merkittävin tutkimus on maavoi
mien iskukykytutkimus, jolla selvite
tään perusteita maavoimien tulevai
suuden tehokkaimmista asejärjestel
m1sta. Tämän lisäksi selvitetään 
muun muassa alueellisen puolustus
järjestelmän kehittäminen, tarpeet ~a 
mahdollisuudet puolustusvoimien 
johtamisjärjestelmän edelleen kehit
tämiselle sekä ilmavoimien hävittäjä
ohjaajien koulutusjärjestelmän vaih
toehdot. 

Edellä mainittujen perusteiden li
säksi puolustusvoimien kehittämises
sä otetaan huomioon turvallisuusym
päristömme kehittyminen sekä tule
vaisuuden uhkamallit ja niiden kehit
tyminen. Toisaalta syyskuun 11 . päi
vän terrori-iskut osoittivat puoles
taan, kuinka nopeasti suurvaltojenkin 
uhkakuvat voivat muuttua, ja miten 
pienetkin ääriryhmät voivat aiheuttaa 
toimillaan kauaskantoisia ja maail
manlaajuisia turvallisuuspoliittisia 

muutoksia. , 
Myös teknisen kehityksen vaikutus 

asevoimien rakenteisiin ja toimintaan 
sekä tulevaisuuden taistelukentän 
asettamat vaatimukset ovat keskeisiä. 
Tarkka tulevan kehityksen arviointi ei 
ole helppoa, sillä avainaloilla tekni
nen kehitys on yhä kiihtyvää. Kuiten
kin monet kehitystrendit on nähtä
vissä. Voimavaramme eivät mahdol
lista kaikkien alojen viimeisimmän 
kehityksen seuraamista, mutta seu
raamme teknisen kehityksen valtavir
toja. Toisaalta on todettava, että vaik
ka puolustussuunnittelumme on pit
käjänteistä toimintaa, on meillä olta
va valmiutta myös nopeisiinkin jous
taviin muutoksiin. 

PUOLUSTUSVOIMIEN 
KEHITTÄMISEN PERUSTEITA 

Puolustusjärjestelmämme kehittä
misen painopistealueita lähivuosina 
ovat johtamisjärjestelmä, maavoimien 
valmiusyhtymät, sotilaallinen kriisin
hallintakyky sekä tietoyhteiskunnan 
sotatalousjärjestelmä. Tavoitteena on 
kehittää ensisijaisesti strategisen is
kun ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä, 
säilyttäen kyky laajamittaisen hyök
käyksen ennaltaehkäisyyn ja torjun
taan turvallisuusympäristön kehityk
sen mukaisesti. 

Kehitystyö jatkuu näillä painopis
tealueilla ensi vuosikymmenelläkin. 

Strategisen iskun torjuntakykyä 
parannetaan kehittämällä joukkojen 
koulutustasoa, valmiutta ja sotava
rustusta. Joukkojen varustusta kehi
tettäessä avainasemassa ovat johta
mis- ja valvontakyky, elektroninen 
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sodankäynti, liikkuvuus, kauaskan
toinen tulivoima sekä suojautumisky
ky. Turvallisuusympäristössämme ta
pahtuva tekninen ja asevoimien kehi
tys edellyttää myös meiltä panostusta 
uusiin teknologioihin. 

Alueellista puolustusjärjestelmää 
kehitetään edelleen siten, että se vas
taa tulevaisuuden kriisien ja uhkien 
asettamia vaatimuksia. Operatiivisten 
yhtymien määrää vähennetään, sa
malla kun jäljelle jäävien operatiivis
ten joukkojen tulivoimaa ja liikunta
kykyä kehitetään. Myös alueellisten 
yhtymien lukumäärää lasketaan sa
malla kun muodostetaan pienempiä 
kohde- sekä paikallispuolustuksen 
yksiköitä, jotka toimivat koko valta
kunnan alueella. Johtamis- ja hallin
tojärjestelmää kehitetään vähentä
mällä johtoportaiden määrää. 

Sodan ajan joukkojen vähenemises
tä huolimatta tavoitteena on luoda 
entistä iskukykyisempi puolustusjär
jestelmä, joka kattaa edelleen koko 
valtakunnan alueen. Parhaimpien ja 
suorituskykyisimpien joukkojen käyt
töön saamista kehitetään, niin että eri 
uhkiin kyetään vastaamaan nopeasti 
ja joustavasti. Yhteistoimintaa eri 
puolustushaarojen välillä kehitetään 
edelleen ja otetaan huomioon myös 
muiden puolustushaarojen tarpeet ja 
yhteistoimintamahdollisuudet. Pää
esikunnan kykyä suunnitella ja johtaa 
kaikkien puolustushaarojen yhteis
operaatioita kehitetään edelleen. 

Puolustusvoimien valmiuksia osal
listua uusien uhkien edellyttämään 
yhteistoimintaan yhteiskunnan mui
den tahojen kanssa lisätään. Uusia 
uhkia ovat esimerkiksi epäsymmetri-
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nen sodankäynti ja erilaiset informaa
tiouhkat. 

Vaikka painopiste onkin kotimaan 
puolustuksessa, on osallistuminen 
kansainväliseen kriisinhallintaan jat
kossakin tärkeä osa puolustusvoimien 
toimintaa. Kykyä osallistua YK-, EU
tai NATO- johtoisiin kriisinhallinta
operaatioihin kehitetään edelleen. 

MERIVOIMIEN JA ILMAVOIMIEN 
KEHITTÄMINEN 

Euroopan integraation syventyessä 
Suomi on tulevaisuudessa entistä riip
puvaisempi Länsi-Eurooppaan suun
tautuvasta kaupasta, meriliikenteestä 
ja tietoliikenneyhteyksistä. Nämä yh
teydet on turvattava kaikissa oloissa 
ja siinä merivoimilla on keskeinen 
rooli. Merivoimien kykyä merialueen 
valvontaan kehitetään ja merivoimien 
tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjär
jestelmä integroidaan puolustusvoi
mien vastaaviin järjestelmiin, samalla 
kun parannetaan merivoimien kykyä 
yhteistoimintaan muiden puolustus
haarojen kanssa. Myös kykyä osallis
tua kansainvälisiin operaatioihin 
etenkin Ruotsin kanssa tehostetaan. 

Merivoimien joukkojen kehittämi
sen painopiste on tällä vuosikymme
nellä tärkeimmän aluskaluston uusi
misessa ja rannikkopuolustuksen liik
kuvuuden lisäämisessä. Mittavan 
kiinteän rannikkotykistömme muut
taminen liikkuvaksi järjestelmäksi on 
tehtävä, joka jatkuu vielä ensi vuosi
kymmenelläkin. 

Pintataistelukyvyn parantamiseksi 
rakennetaan aivan uutena konseptina 
Laivue 2000 -järjestelmää, jonka is-

Merivoimien yhteistoimintakykyä muiden puolustushaarojen kanssa pa
rannetaan. Lisääntyvää pintataistelukykyä edustaa Laivue 2000 -järjes
telmän aseistettu ilmatyynyalus. 

kukyky perustuu pitkälti aseistettui
hin ilmatyynyaluksiin. Näillä aluksil
la on suuri nopeus, hyvä liikkuvuus 
saaristossa, mahdollisuus ympärivuo
tiseen toimintaan ja monipuolinen 
vaihtoasekuorma. Tällaisen kokonaan 
uuden alustekniikan ja sen vaatiman 
taktiikan ja taistelutekniikan kehittä
minen työllistää merivoimia vielä pit
kään. Miina-aseella on rikkonaisessa 
saaristossamme edelleen suuri merki
tys. Merivoimat jatkavatkin ensi vuo
sikymmenellä sekä miinantorjunta
että miinoituskyvyn kehittämistä. 

Mahdollisessa strategisessa iskussa 
pääuhka maatamme vastaan kohdis
tuu ilmasta ja kohteena on todennä
köisesti myös siviili-infrastruktuuri, 

jota on kyettävä suojaamaan. Ilma
puolustuskyky parani huomattavasti 
Hornet-kaluston käyttöönoton myötä 
1990-luvulla. Järjestelmä on saatu 
suunnitelmien mukaisesti operatiivi
seen käyttöön ja Hornetit säilyvät il
mavo1m1emme selkärankana aina 
2030-luvulle saakka, joten järjestel
män uudistaminen, ylläpitäminen ja 
koko suorituskyvyn käyttöönotto jat
kuu ensi vuosikymmenelläkin. Koska 
ilmapuolustusjärjestelmä on strategi
sessa iskussa yksi vastustajan tär
keimpiä maaleja, on ilmavoimiemme 
kyettävä jatkamaan toimintaa asevai
kutuksen allakin. Tämän vuoksi il
mavoimat parantavat torjuntahävit
täjäkaluston toimintaedellytyksiä ke-
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hittämällä muun muassa tukeutumis
järjestelmää. 

Ilmavoimien kuljetus- ja yhteysko
nekalusto saavuttaa elinkaarensa lop
pupään tämän vuosikymmenen ku
luessa, mikä vaatii päätöstä järjeste
lyistä näiden toimintojen turvaami
seksi. Ilmavalvontaa kehitetään osana 
puolustusvoimien tiedustelu-, valvon
ta- ja johtamisjärjestelmän kokonais
kehittämistä. Samalla ilmavoimien 
valvonta- ja johtamisjärjestelmä mo
dernisoidaan torjuntahävittäjäkalus
ton suorituskykyä vastaavaksi. 
Hawk-harjoitushävittäjät ovat myös 
saavuttamassa elinkaarensa loppu
pään. Hävittäjälentäjien koulutusjär
jestelmää tullaan ensi vuosikymme
nellä ratkaisemaan joko kotimaisin 
tai monikansallisin voimin. 

OSAJÄRJESTELMIEN 
PAINOARVO ON SUURI 

Puolustushaarojen lisäksi puolus
tusjärjestelmäämme kuuluvat osajär
jestelmät , joita ovat johtamis- ja hal
lintojärjestelmä, tiedustelu- ja valvon
tajärjestelmä, joukkotuotanto- ja lii
kekannallepanojärjestelmät sekä 
huolto- ja logistiikkajärjestelmä. 
Henkilöstöala on myös keskeinen 
osakokonaisuus. 

Johtamis- ja hallintojärjestelmän 
tulee mahdollistaa puolustusvoimien 
operatiivinen johtaminen ja tehokas 
hallinto. Järjestelmän kehittäminen 
perustuu kriisiajan tarpeisiin ja sen on 
mahdollistettava joustava valmiuden 
kohottaminen ja ylläpitäminen. Kos
ka johtamisjärjestelmä on tulevaisuu
dessa yhä selkeämmin yksi vastusta-
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jan keskeisimmistä maaleista, tullaan 
johtamis- ja hallintojärjestelmän ja si
tä palvelevien tiedonsiirtojärjestel
mien suojaa parantamaan. Samalla 
kehitetään johtamisjärjestelmän osien 
liikkuvuutta operat11v1S1a tarpeita 
vastaavaksi. Johtamis- ja hallintojär
jestelmän on mahdollistettava tule
vaisuudessakin koko valtakunnan 
puolustaminen, sekä kiinteä yhteis
toiminta eri viranomaisten kanssa 
kaikissa valmiustiloissa. 

J aukkojen määrän laskiessa tiedus
telu- ja valvontajärjestelmän merkitys 
korostuu. Järjestelmän avulla on 
kyettävä saamaan strategisella tasolla 
riittävän pitkäaikainen ennakkovaroi
tus turvallisuuspoliittisessa ympäris
tössämme tapahtuvista muutoksista, 
jotta valmiutta voidaan säädellä oi
kea-aikaisesti. Operatiivisella ja takti
sella tasolla järjestelmän avulla on 
kyettävä tuottamaan eri johtoportail
le tilannekuva, joka mahdollistaa joh
tamisen liikkuvissa ja nopeastikin 
muuttuvissa tilanteissa. Jotta tähän 
päästäisiin, on eri puolustushaarojen 
tiedustelu- ja valvontajärjestelmät tu
levaisuudessa integroitava entistä pa
remmin yhdeksi puolustusvoimien 
tiedustelu- ja valvontajärjestelmäksi. 
Tulevaisuudessa uhkakuvat tullevat 
laajenemaan, jolloin tiedustelu- ja 
valvontajärjestelmältä edellytetään 
kykyä havaita myös tällaisia uusia uh
kia. Esimerkkinä voidaan mainita tie
tosodankäynnin uhkat yhteiskuntam
me avainjärjestelmiä vastaan. 

Sodan ajan joukkojemme suoritus
kykyvaatimukset tulevat tiukkene
maan etenkin strategisen iskun en
naltaehkäisyyn ja torjuntaan tarkoi-

Johtamis- ja hallintojärjestelmän on mahdollistettava kiinteä yhteistoi
minta eri viranomaisten kanssa kaikissa valmiustiloissa. 

tettujen joukkojen osalta. Nopeim
min perustettavien joukkojen on 
kyettävä aloittamaan tehtävän to
teuttaminen välittömästi perustami
sen jälkeen. Joukkotuotanto- ja liike
kannallepanojärjestelmien avulla on 
kyettävä tulevaisuudessa tuottamaan 
nämä entistä suorituskykyisemmät 
joukot sekä pitämään niiden suoritus
kyky yllä myös reservissä. Entistä 
joustavampi joukkojen perustaminen 
ja korkeat valmiusvaatimukset aset
tavat suuria vaatimuksia perusta
misorganisaatioille. 

Myös huolto- ja logistiikkajärjestel
mämme on ensi vuosikymmenellä 
suurien haasteiden edessä. Strategisen 

iskun ennaltaehkäisyn ja torjunnan 
joukkojen materiaali on oltava ajan
mukaista ja valmiiksi puolustusvoi
mien hallussa. Laajamittaisen hyök
käyksen torjunnassa tarvittavien 
joukkojen sotamateriaali on oltava 
pääosin puolustusvoimien hallinnassa. 
Tämä entistä kehittyneempi ja tekni
sesti vaativampi materiaali on kyettä
vä varastoimaan ja pitämään jatku
vasti toimintavalmiina, niin että jou
kot voidaan perustaa uhkien hallin
nan mukaan joustavasti ja joukot voi
vat aloittaa operaatiot välittömästi 
perustamisen jälkeen. Liikkuvat ope
raatiot ja entistä nopeatempoisempi 
sodankäynti asettavat suuria vaati-
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muksia huolto- ja logistiikkajärjestel
mälle, jolla on kyettävä pitämään 
avainjärjestelmät toimintakunnossa 
sekä perustetut joukot taistelukelpoi
sina. Huollon on oltava tulevaisuu
dessa joustavaa ja liikkuvaa. Koska 
puolustusvoimien voimavarat eivät 
kriisitilanteessa yksin riitä koko logis
tisen kokonaisuuden ylläpitoon, on 
sotatalousjärjestelmää kehitettävä ta
voitteena sellainen kokonaisuus, joka 
on kytketty tarpeellisilta osilta elin
keinoelämän järjestelmiin. Vain näin 
voidaan varmentaa suurten ja tekni
sesti vaativien järjestelmien kotimai
nen kokoonpano-, huolto- ja korjaus
toiminta. Huoltovarmuutta kehite
tään sekä kansallisen että kansainväli
sen yhteistoiminnan kautta. 

Puolustusvoimien suorituskyky on 
tulevaisuudessakin suuresti riippuvai
nen henkilöstöstämme. Sodankäynti 
muuttuu monimutkaisemmaksi ja 
asejärjestelmät ovat jatkossa teknises
ti entistä suorituskykyisempiä ja sa
malla myös vaativampia. Tämä aset
taa korkeat vaatimukset henkilös
tömme tiedollisille ja taidollisille val
miuksille. Nopea kehitys edellyttää 
jatkuvaa ja läpi virkauran ulottuvaa 
koulutusta, ja saman aikaisesti on 
luotava täysin uutta osaamista. Yh
teiskunnan kehitys asettaa uusia vaa
timuksia myös varusmieskoulutuksel
le ja kouluttajille. Yhä kasvava kan
sainvälinen yhteistoiminta ja osallis
tuminen kriisinhallintaoperaatioihin 
edellyttää henkilöstöltä jatkossa myös 
parempia valmiuksia osallistua kan
sainväliseen toimintaan. Henkilöstö
järjestelmän on kyettävä tuottamaan 
puolustusvoimille monipuolista ja 
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osaavaa henkilöstöä. Samalla on huo
lehdittava varusmieskoulutuksen laa
dullisesta kehittämisestä niin, että se 
vastaa sekä sodan ajan joukkojen kas
vavia suorituskykyvaatimuksia että 
yhteiskunnan asettamia entistä suu
rempia odotuksia. On kyettävä myös 
tehokkaammin hyödyntämään laajan 
reservimme osaamista ja sen halua 
osallistua vapaaehtoiseen maan
puolustustyöhön. 

MAAVOIMILLE ASETETTAVAT 
VAATIMUKSET 

Maavoimat on perinteisesti ollut 
puolustusjärjestelmämme keskeinen 
osa, ja sodan ajan maavoimiin on 
kuulunut valtaosa puolustusvoimien 
sodan ajan joukoista. Vuoden 2001 
selonteossa päätetty sodan ajan orga
nisaation supistaminen tuleekin kos
kemaan valtaosaltaan maavoimia. Se 
tulee kohdistumaan pääosin joukkoi
hin, joiden sotavarustus menettää 
käyttökelpoisuutensa tällä vuosikym
menellä ja joiden socavarustusta ei 
suunnitella uusittavaksi tai joiden 
edustamalle suorituskyvylle ei katsota 
olevan tarvetta ensi vuosikymmenel
lä. 

Maavoimien tehtävissä on tähän 
asti korostunut erityisesti laajamittai
sen hyökkäyksen torjunta, joka on 
jatkossakin uskottavan puolustusky
vyn perusta ja kynnystä nostava teki
jä, mikä pakottaa hyökkääjän vaka-

Varusmieskoulutuksen kehittämi
sestä on huolehdittava niin, että se 
vastaa sodan ajan joukkojen kasva
via suorituskykyvaatimuksia. 



Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen painopisteessä ovat maa
voimien tulivoima, liikkuvuus, valmius ja reagointikyky. 

vasti punnitsemaan vihollisuuksien 
seurauksia ja mahdollisuuksiaan saa
vuttaa asettamansa tavoitteet. Lähi
vuosien kehitys asettaa maavoimille 
yhä enemmän vaatimuksia myös 
muiden uhkien torjunnassa. 

Yhteiskuntamme kasvava haavoit
tuvuus edellyttää puolustusvoimilta 
kykyä suojata infrastruktuurin avain
kohteita etenkin strategisen iskun en
naltaehkäisyn vaiheessa, samalla kun 
on osoitettava riittävää voimaa ja tor
juntakykyä. Etenkin pääkaupunki
seudulla nämä tehtävät voidaan to
teuttaa tehokkaasti vain maavoimien 
joukoilla. Uudet uhkakuvat kuten 
epäsymmetrinen sodankäynti edellyt
tävät puolestaan läheistä yhteistyötä 
muiden viranomaisten kanssa sekä 
kykyä antaa virka-apua uhkien tor
Junnassa. Kansainvälisen kriisinhal-
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lintakyvyn kehittämisessä vastuu on 
pääosin maavoimilla, jotka asettavat 
myös valtaosan joukoista kansainväli
siin tehtäviin. 

Puolustusvoimien materiaalisen 
kehittämisen painopiste onkin vuosi
na 2001-2008 selonteon mukaisesti 
maavoimissa. Kehittämisalueina ovat 
maavoimien tulivoima, liikkuvuus, 
valmius ja reagointikyky. Kehittämis
tä tullaan jatkamaan samoilla linjoilla 
ensi vuosikymmenelläkin, sillä orga
nisaation pieneneminen on kyettävä 
korvaamaan entistä paremmalla suo
rituskyvyllä. Tämä merkitsee sitä, et
tä maavoimien suorituskyky riippuu 
määrän sijasta yhä enemmän laaduk
kaasta henkilöstöstä ja materiaalista, 
jonka on kyettävä toimimaan osittain 
koko valtakunnan alueella. 

Pääkaupunkiseudun joukkojen on kyettävä ympärivuorokautiseen toi
mintaan lyhyelläkin varoitusajalla. 

STRATEGISEN ISKUN TORJUNTA 
Strategisen iskun torjunnassa maa

voimien on kyettävä nopeasti suojaa
maan yhteiskunnallisesti tärkeät 
avainkohteet sekä valtakunnan poliit
tinen ja sotilaallinen johto että torju
maan hyökkäykset maitse. Useat 
kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseu-

dulla ja Helsingissä, joka on rannik
kokaupunkina hyvin haavoittuva. 
Reagointiaika asejärjestelmiä käytet
täessä on hyvin lyhyt. 

Maavoimien kehittämistä on jat
kettava ensi vuosikymmenelläkin jo 
nyt käynnissä olevilla kehityslinjoilla. 
Pääkaupunkiseudun joukkojen liik
kuvuutta, tulivoimaa, suojaa, kykyä 
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ympärivuorokautiseen t01mmtaan ja 
johtamisjärjestelmää on tehostettava 
niin, että joukot kykenevät varsinkin 
erikoisjoukkojen torjuntaan lyhyellä
kin varoitusajalla. Myös pääkaupun
kiseudun ilmapuolustusta on kehitet
tävä täydentämään torjuntahävittäjä
kaluston suorituskykyä. 

Uhkat eivät kuitenkaan rajoitu 
pelkästään pääkaupunkiseudulle. Ky
kyä suojata sekä siviili- että soti
lasavainkohteita kaikkialla on paran
nettava. Valtakunnallisesti on kyettä
vä tehostamaan erikoisjoukkojen tor
juntaa ja siirtämään sitä varten erityi
sesti koulutettuja ja varustettuja 
joukkoja nopeasti eri kohteille. 

Valmiusyhtymät näyttelevät jat
kossa tärkeää osaa strategisen iskun 
ehkäisyssä ja torjunnassa. Suoritus
kykyisinä ne kykenevät torjuntateh
tävien lisäksi voimannäyttöön sekä 
tarvittaessa osallistumaan myös koh
teiden suojaamiseen ja erikoisjoukko
jen torjuntaan. Vaikka valmiusyhty
mien nyt käynnissä oleva kehitysvai
he saatetaankin pääosin loppuun vuo
teen 2008 mennessä, on niiden suori
tuskykyä edelleen ylläpidettävä liik
kuvuuden, tulivoiman, tiedustelu- ja 
johtamisjärjestelmän, suojan ja pi
meätoimintakyvyn osalta. Valmiusyh
tymien koulutusta, käyttöä ja kykyä 
nopeaan valmiuden kohottamiseen 
on edelleen kehitettävä. 

LAAJAMITTAISEN 
HYÖKKÄYKSEN TORJUNTA 

Valmiusyhtymät ovat maavoimien 
suorituskykyisimpinä joukkoina 
avainasemassa laajamittaisen hyök-
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käyksen torjunnassa. Edellä mainittu
jen kehittämis- ja ylläpitämiskohtei
den lisäksi onkin parannettava kykyä 
toteuttaa liikkuvia operaatioita hyök
käävän mekanisoidun vihollisen lyö
miseksi. Tämä edellyttää osalta jou
koista kykyä taistella liikkeestä, suur
ta suora-ammunta tulivoimaa ja hy
vää suojaa. Tehdyt päätökset hankkia 
käytettyjä Leopard 2 A4 -taistelu
panssarivaunuja ja uusia CV9030 -
rynnäkköpanssarivaunuja ovat osil
taan ratkaisu tähän kehittämistarpee
seen. Kokonaan uuden sukupolven 
taistelupanssarivaunu- ja rynnäkkö
panssarivaunujärjestelmien käyt
töönotto ja niiden vaatiman uuden 
taktiikan ja taistelutekniikan kehittä
minen jatkuu ensi vuosikymmenelle
kin. Sama koskee koko valmiusyhty
mäkonseptia. Maavoimille tulee tällä 
vuosikymmenellä runsaasti uutta ma
teriaalia. Kaluston turvallisen ja te
hokkaan käytön oppiminen kestää 
vuosia, minkä jälkeen on kyettävä ni
vomaan eri aselajien kehittyneet ja 
entistä huomattavasti suorituskykyi
semmät järjestelmät yhdeksi tehok
kaaksi, nopealiikkeiseksi ja joustavak
si kokonaisuudeksi. Tässä on maavoi
mien suurin haaste ensi vuosikymme
nellä. 

Toinen merkittävä tehtävä on maa
voimien yleisen iskukyvyn kehittämi
nen. Tässä vaiheessa emme vielä tie
dä, miten se ratkaistaan. Todennäköi
sesti kyseessä ei ole kuitenkaan mi
kään yksittäinen asejärjestelmä, ku
ten taisteluhelikopteri, panssarintor
juntaohjus tai raskas raketinheitin, 
vaan useamman järjestelmän yhdis
telmä. Mikään yksittäinen järjestelmä 

Maavoimien yleistä iskukykyä ei ratkaista yksittäisellä asejärjestelmällä, 
vaan useamman järjestelmän yhdistelmällä. Panssarintorjuntaohjus
miehet taisteluasemassaan. 

ei vastanne niihin suorituskykyvaati
muksiin, jotka maavoimien iskuky
vylle asetetaan, ja vain yhteen järjes
telmään perustuva iskukyky olisi to
dennäköisesti hyvin haavoittuvaa. 
Tärkeimpiä vaatimuksia maavoimien 
iskukyvylle on mahdollisuus toimia 
koko valtakunnan alueella, vaihtaa 
painopistettä nopeasti sekä kyky vai
kuttaa syvälle. Maavoimien iskuky
vyn kehittäminen nostaa koko puo
lustusjärjestelmän suorituskykyä. 

Valmiusyhtymät ja maavo1m1en 
paraneva iskukyky eivät kuitenkaan 
yksin riitä koko valtakunnan puolus
tamiseen. Maavoimilla on valmiusyh
tymien lisäksi useita liikkuviin sota
toimiin kykeneviä prikaateja, kuten 
kaksi panssariprikaatia ja useita jää
käriprikaateja, sekä aselajijoukkoja. 
Näitä joukkoja pidetään yllä niiden 
kaluston elinkaaren mukaisesti. Osaa 

joukoista tullaan edelleen kehittä
mään, niin että ne voidaan säilyttää 
sodan ajan joukoissa pidempäänkin. 

Alueellinen puolustus säilyy jatkos
sakin. Alueellisten yhtymien määrä 
kuitenkin laskee ja paikallispuolus
tukseen käytettävien joukkojen mää
rä vähenee, jolloin myös alueellista 
puolustusjärjestelmää on muunnetta
va entistä joustavammaksi ja liikku
vammaksi. Etenkin paikallispuolus
tusta kehitettäessä on hyödynnettävä 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
tarjoamia mahdollisuuksia. 

Joukkojen vähetessä on niitä kyet
tävä käyttämään entistä optimaali
semmin. Maavoimien tiedustelu- ja 
valvontajärjestelmää on kehitettävä 
niin, että se mahdollistaa riittävän 
tarkan valtakunnallisen tilannekuvan 
muodostamisen joukkojen käytön pe
rustaksi. Joukkojen määrän vähetessä 
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korostuu myös valtakunnallisten re
surssien käytettävyys. 

VIRKA-APU JA KANSAINVÄLISET 
TEHTÄVÄT 

Epäsymmetristen uhkien lisään
tyessä maavoimien on tulevaisuudessa 
kyettävä antamaan jo rauhan aikana 
entistä enemmän ja entistä moni
puolisempaa virka-apua eri viran
omaisille, kuten poliisille ja rajavar
tiolaitokselle. Tämä edellyttää ny
kyistä kiinteämpää yhteistyötä. 
Muun muassa viranomaisten väliset 
johtamis- ja viestijärjestelyt on suun
niteltava ja testattava jo etukäteen. 

Puolustusvoimien kansainvälinen 
yhteistyö tulee edelleen kehittymään. 
Muutos ei välttämättä ole niinkään 
määrällinen kuin laadullinen. Koulu
tusyhteistyö muiden samaa kalustoa 
käyttävien pohjoismaiden kanssa tul
lee lisääntymään samalla, kun kan
sainväliset kriisinhallin taharjoi tukset 
kehittyvät entista vaativammiksi. 
Kriisinhallintaoperaatioihin osallis
tuttaneen määrällisesti paapurtein 
nykyisellä tasolla, mutta on varau
duttava toimimaan vielä vaativam
missa olosuhteissa. Maavoimat vas
taavat tulevaisuudessakin pääosasta 
puolustusvoimien kansainvälistä toi
mintaa, mikä asettaa lisävaatimuksia 
henkilöstön koulutustasolle. 

KOKONAISUUS 
RATKAISEE 

Maavoimilla on merkittävä osuus 
puolustusjärjestelmässämme. Maavoi
milta vaaditaan nykyistä joustavam-
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pia, nopeampia, liikkuvampia ja toi
mintavalmiimpia kaikkien aselajien 
joukkoja. 

Puolustusjärjestelmämme kehittä
minen on pienistä resursseistamme 
johtuen ollut puolustushaarojen osal
ta "sykäyksittäistä". 1980-luku oli 
maavoimien vuosikymmen, jota seu
rasi ilmavoimien voimakkaan kehittä
misen vuosikymmen. Tällä vuosi
kymmenellä kehittämisen painopiste 
on jälleen ollut maavoimissa. Maavoi
mat saavat käyttöönsä runsaasti uutta 
kalustoa ja uusia järjestelmiä, kuten 
rynnäkkö- ja taistelupanssarivaunuja, 
kuljetushelikoptereita, panssarintor
juntaohjuksia, tiedustelulennokkeja ja 
ilmatorjuntaohjuksia, muutamia esi
merkkejä mainitakseni. Onkin erityi
nen haaste ottaa nämä uudet voima
varat tehokkaaseen käyttöön mahdol
lisimman nopeasti. 

Yhteiskäyttö tuo aina enemmän 
tehoa kuin yksittäisten järjestelmien 
käyttö. Puolustustamme onkin kehi
tettävä voimakkaasti kokonaisuutena. 
Kokonaisuutta, organisaatioita ja toi
mintoja on uskallettava kehittää en
nakkoluulottomasti, pitäytymättä lii
kaa vanhoissa rakenteissa ja toiminta
malleissa. Kehittämistyö vaatii erityi
sesti henkilöstövoimavaroja, joita 
meillä on aina rajallisesti. Niinpä 
uusien järjestelmien ja toimintojen 
kehittämisen yhteydessä on samalla 
uskallettava myös luopua vanhasta. 
Tämä merkitsee valintojen tekemistä 
ja selkeiden painopisteiden määrittä
mistä, koska vain siten luodaan todel
liset kehittämisen edellytykset. • UPM 

www.upm-kymmene.com Tervettä kasvua. 



Sampo Ahto 
11 11 11 11 

ERAAN UPSEERIN KASITYKSIA 
JOHTAMISESTA 

Meillä suomalaisilla sotilailla on omasta takaa ainutlaatuista tietoa taistelussa 
menestyneistä johtajista. Laajemminkin tarkastellen näyttää tällainen johtaja 
olevan ammattitaitoinen ja peloton, hän huolehtii alaisistaan, tilanteen vaa-

tiessa hän on kova. Mutta lyhyesti - sotilaskunnia on 
hyvän johtamisen perusta. 

- Sitä ei korvaa mikään. 

Kirjoittaja, eversti Sampo Ahto on sotahistorian tulkinnan johtava 
suomalainen persoona. 

Saksalaisen jalkaväen ohjenuorana 
toisessa maailmansodassa oli kent

täohjesääntö vuodelta 1933. Kirjan 
henkinen ydin löytyi sen johdanto
osasta. Se kuului: 

"Virheellinen toiminta on vähem
män raskauttavaa kuin laiminlyönti 
ja tekemättömyys. Jokaisen johtajan 
on tiedettävä, että rohkea päälle 
käynti silloinkin, kun se sittemmin 
osoittautuu vääräksi ratkaisuksi, on 
aina parempi vaihtoehto kuin avuton 
ja neuvoton saamattomuus." 

JOUKKO ON KUTEN 
SITÄ JOHDETAAN 

Israelissa ei katsota suopein silmin 
sitä, että tuodaan esiin yhdenmukai
suuksia juutalaisten armeijan ja Kol
mannen valtakunnan Wehrmachtin 
välillä. Ote israelilaisten luetteloimis
ta johtamisperiaatteista on kuitenkin 
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kuin lainaus saksalaisesta sotilaskirjal
lisuudesta: "Toimettomuutta sen 
vuoksi, että vaara vältettäisiin, ei voi
da antaa anteeksi. Jos käskyt eivät 
tule perille, on oletettava, minkälaisia 
ne saattaisivat olla. Jos on epävarmaa 
siitä, mitä olisi tehtävä, on käytävä 
päälle. Lyhin tie turvallisuuteen on tie 
vihollisen sydämeen." Jokainen maa
ilman asioita seuraava tietää, miten 
tehokas Israelin armeija on. Hyvällä 
kalustolla on siihen tietenkin osuu
tensa, mutta tärkeintä on sittenkin 
se, miten miehiä johdetaan. Sellainen
han joukko on. 

Ilman vastaavia johtamisperiaattei
ta tavatonta ylivoimaa vastaan tais
tellut Saksakin olisi hävinnyt sotansa 
huomattavasti aikaisemmin kuin ta
pahtui. Mutta jo kaikissa saksalaisissa 
sotakouluissa ympättiin koulutetta
vien päähän, että nopea ja aloitteelli
nen toiminta oli tehokkain keino sel-

,ytyä taistelukentällä. Taktiikan kir
i dl tsissa koulutöissä oppilaat pakotet
' 1111 tekemään päätöksiä muutamissa 
1111 nuuteissa, meni sitten syteen tai 

1vcen. Sodan pitkittyessä koulutuk
' 1•n varattu aika ja opetuksen taso 

l 1skivat, mutta nopean päätöksenky
n periaatteesta ei annettu perään. 

PARAS ON HYVÄN VIHOLLINEN 
Erityisesti anglosaksien parissa ti-

1110e oli toinen. Brittien ja amerikka-
11sten opetuksessa pyrittiin oppilaat 

1 1svattamaan siihen, että he eivät 
1 yytyisi puolinaisuuksiin vaan pyrkisi-
ilt etsimään parhaan ratkaisun. Siten 

i oulutöissä oppilaille varattiin aikaa 
tunteja siinä kun saksalaisille kym
meniä minuutteja. Yhteisissä palave-
1 :1ssa saatettiin sitten jälkikäteen 
pohtia vuorokausikaupalla sitä, miten 
olisi tullut menetellä. 

Samalla tavoin kuin Saksan armei
Jassa aloitteellisuuden henki oli tun-
1 cnut koko koneiston läpi, anglosak-
11cn armeijoissa selkäytimissä saakka 
tstui pyrkimys systemaattiseen tehok-
1 uuteen. 

Malliesimerkin jälkimmäisestä 
1jattelusta tarjosi käsky, joka annet-

1110 Normandian maihinnousuhyök-
1 äyksen vuoksi. Käskyllä oli pituutta 
r,·ippaasti toista tuhatta sivua. Saksa
laisten puolella selviydyttiin suurim
mistakin operaatioista muutamalla 
1 ymmenellä liuskalla. 

Liittoutuneiden puolella aloitteelli
nmden puute sai joskus jopa koomi
sta seurauksia. Brittien hyökätessä 
Normandian taisteluiden aikana Cae
nm kaupunkia kohti heidän hyök-

käysreittinsä kulki <;heuxin kylän 
kautta, joka oli monen tien risteys
kohta. Mutta kylä oli brittien omissa 
pommituksissa raunioitunut niin pe
rusteellisesti, että ilman raivausta sen 
läpi ei yksinkertaisesti päässyt. Rai
vauksen puolestaan estivät tai ainakin 
sitä vaikeuttivat vähälukuiset saksa
laiset puolustajat. Sen seurauksena 
olivat uskomattomat ruuhkat brittien 
kolonnissa ja hyökkäyksen pysähty
minen. 

Kysymys kuuluu: Miksi Cheuxin 
kylää ei kierretty? Se olisi ollut hyvin 
mahdollista, sillä seutu on loivasti 
kumpuilevaa aukeaa. Niin ei kuiten
kaan voinut tapahtua, sillä kärjen py
sähtyessä sen johtaja jäi odottamaan 
uutta käskyä jostain kaukaa takaa. 
Tehtävänähän oli edetä kylän läpi, ja 
kun se ei onnistunut, jäätiin kaipaa
maan ylemmän johdon toimenpiteitä 
tai tehtävän mahdollista uudelleen
muotoilua. 

Hieman myöhemmin olivat saksa
laiset hyökkäysvuorossa. Heidän rei
tillään oli Villers-Bocagen kylä. 
Cheuxin kokemuksiensa perusteella 
britit pommittivat kylän sorakasaksi 
uskoen raunioiden olevan tehokas es
te saksalaisille. Niin ei kuitenkaan 
käynyt, sillä saksalaiset tekivät sen, 
minkä olisi pitänyt olla itsestään sel
vää. He kiersivät panssarivaunuillaan 
Villers-Bocagen. Pieni kiusa heille 
raunioista koitui, ei muuta. 

Englantilainen sotamarsalkka sir 
Harold Alexander myönsi suoraan, 
että vastustaja oli tehokkaampi: "Vi
hollinen on nopeampi kuin me, no
peampi ryhmittämään uudelleen 
joukkonsa, nopeampi irrottamaan 
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Jääkärit iskivät leiman puolustusvoimiemme koulutukseen ja henkeen. 
Heidän koulutuksensa perustui paljolti preussilaiseen sotilasperintee
seen. Siinä hengessä koulutetusta Hangon radan varrella 1918 asemassa 
olleesta saksalaisosastosta erottuu ainakin johtaja. 

voimiaan puolustusrintamilta kriitti
sille alueille, nopeampi käynnistä
mään tukitoimenpiteitä, nopeampi 
aloittamaan hyökkäyksiä ja vasta
hyökkäyksiä ja ennen muuta, no
peampi tekemään päätöksiä taistelu
kentällä. Siihen verrattuina meidän 
menetelmämme ovat sekä hitaita että 
perusteellisia, ja tämä koskee kaikkia 
joukkojamme, niin brittejä kuin ame
rikkalaisia." 

Pitkäaikainen perinne ja ajatteluta
pa eivät kuitenkaan olleet niin vain 
muutettavissa. Ilman merkittävää yli-
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voimaa, varsinkin materiaalista yli
voimaa, liittoutuneet olivat sodan 
loppuun saakka alakynnessä saksa
laisiin nähden, jos näiden taistelumo
raali oli säilynyt. Lopullisen tappion 
vääjäämättömyyden edessähän 
useimpien tahto jatkaa toivotonta 
taistelua luonnollisesti aikanaan petti. 

JÄRJEN KÄYTTÖ 
SUOSITELTAVAA 

Etenkin amerikkalainen media on 
kuluneen runsaan puolen vuosisadan 

1kana onnistunut luomaan käsityk
sen, että nimenomaan saksalaiseen 
JOhtamiskulttuuriin olisi kuulunut 
omien ajatuksien välttäminen ja so
kea tottelevaisuus. Tiukkaa kurinalai
suutta saksalaisperäinen tyyli tosin 
, dellytti ja epäilemättä kansallisso
sialistinen diktatuuri edisti pelkän 
kyllä-kyllä-mentaliteetin leviämistä. 
Preussilainen perinne oli kuitenkin 
toinen. 

Eräs vanhan Preussin armeijan 
kulttihahmoista oli ratsuväenkenraali 
Friedrich Wilhelm von Seydlitz, joka 
Rossbachin taistelussa vuonna 1757 
kieltäytyi noudattamasta ylipäällik
könsä Fredrik Suuren käskyä. Hänen 
tuolloin lähettämäänsä vastausta si
teerattiin usein: "Pääni on taistelun 

jälkeen Teidän Majeste~ttinne käytet
tävissä. Mutta taistelun aikana käy
tän sitä itse, niin kauan kuin se mi
nulla on." Pään menettämisestä ei ol
lut puhettakaan, vaan kuningas teetti 
päinvastoin yhden pään lisää, nimit
täin marmoririntakuvan kenraalis
taan. 

Oli toinenkin sitaatti, jonka Preus
sin armeijan upseerit yleisesti tunsi
vat. Se oli prinssi ja sotamarsalkka 
Friedrich Karlilta ja vuodelta 1860: 
"Hyvät herrat, kuningas on tehnyt 
teistä esikuntaupseereita, jotta te kä
sittäisitte, koska teidän ei tule totel
la. " 

Sotahistoriaakin paljon tutkinut 
Alexander Solzenitsyn kirjoitti teok
sessaan "Elokuu neljätoista", että 
Preussin armeija oli maailman ainoa 
armeija, joka oli pystynyt tekemään 
mahdottoman mahdolliseksi. Kirjaili
jan mukaan Preussissa olisi pystytty 
yhdistämään toisiinsa ehdoton kuu
liaisuus ja itsenäinen aloitteellisuus. 

JOHTAMISEN 
VIISASTEN KIVI 

Solzenitsynin väitettä sopii epäillä 
liian ihannoivaksi, mutta itse asiasta 
voidaan olla samaa mieltä. Jos mah
doton voitaisiin muuttaa mahdolli
seksi eli tässä tapauksessa velvollisuu
desta noudattaa annettuja käskyjä ja 
itsenäisestä omilla aivoilla ajattelemi
sesta voitaisiin luoda toimiva symbio
osi, olisi keksitty sodan ajan johtami
sen viisastenkivi, jonka hallussa pitä
jää ei niin vain lyötäisi. 

Suomalaisen käsityksen mukaan 
toisen maailmansodan saksalainen 
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aseveli Pohjois-Suomessa ei ollut lä
helläkään Solzenitsynin arvostamaa 
itsenäistä ja aloitteellista taistelijaa. 
Pikemminkin päiviteltiin aseveljen 
kaavamaisuutta ja byrokraattisuutta. 
Arvioon on tietysti vaikuttanut Kes
ki-Euroopasta Pohjolaan tuotujen 
saksalaisten täydellinen tottumatto
muus heille outoihin olosuhteisiin. 
Mahdollinen vaikutus on ollut myös 
suomalaisella vierastamisella tulok
kaita kohtaan, mikä on helposti 
muuntunut kansalliseksi ylimielisyy
deksi. 

Silti on todennäköistä, että suoma
laisten havainnot olivat objektiivises
tikin katsottuina suurelta osalta pe
rusteltuja. Kun näin ilmeisesti oli, se 
merkitsi sitä, että kun saksalaisia ylei
sesti katsoen voitiin pitää itsenäisinä 
ja aloitekykyisinä taistelijoina, suo
malaiset olivat vieläkin itsenäisempiä 
ja aloitekykyisempiä. Sotahistoriaam
me yksityiskohtaisemmin tunteva tie
tää luonnollisesti, että meidänkin ar
meijaamme mahtui valon rinnalle 
myös varjoa, mutta silti edellä tehty 
johtopäätös tuntuu oikeutetulta. 

Jonkunlainen ote sodan ajan johta
misen viisasten kiveen meillä on siis 
ollut. Perinne on äärimmäisen arvo
kas, ja siitä on pidettävä kiinni kynsin 
hampain. 

Nopeasti tehdyistä päätöksistä ei 
ole kuitenkaan hyötyä, ellei niitä pys
tytä panemaan myös nopeasti toi
meen. Sen edellytyksenä on ammatti
taito. Kiertotietä ei ole. Työnsä joko 
osaa tai sitten sitä ei osaa. Varsinkin 
talvisodan alkupuolella suomalaisten 
ammattitaito esimerkiksi suurten 
joukkojen johtamisessa oli usein san-
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gen puutteellista. Onneksi se enem
män kuin tasapainottui venäläisten 
kaikille alueille ulottuneen vielä toi
vottomasti huonomman ammattitai
don vuoksi. 

Ammattitaidolla on myös psykolo
gisia seurauksia. Se antaa itseluotta
musta ja lisäksi se kasvattaa miesten 
luottamusta johtajaansa, kun tämän 
havaitaan hallitsevan tehtävänsä. Jos 
haluttaisiin etsiä syitä, joilla johtaja
vastuussa olleet perusteellisimmin 
ovat vieneet pohjan omalta arvoval
laltaan, kärkeen nousisi havainto, että 
esimies suoraan sanottuna ei ole osan
nut sitä, mitä hänen olisi tullut osata. 

FYYSINEN 
ROHKEUS 

Arvovalta voi romuttua monella 
muullakin tavalla, mutta osaamatto
muuden rinnalla voi vain pelkuruu
den mainita yhtä perusteellisena teki
jänä. Todettakoon, että myös ne tai 
ehkä juuri erityisesti ne, joita itseään 
pidettiin arkoina, odottivat esimiehil
tään pelottomuutta. 

Pelottomuus sinänsä on harhaan
johtava sana, sillä pelko on itsesäily
tysvietin ilmentymä ja siten normaali 
tunne terveellä ihmisellä. Kysymys 
onkin siitä miten pelkoa on pystytty 
hallitsemaan ja jopa kokonaan peittä
mään. Niin sanotut pelkurit eivät sii
hen ole kyenneet. 

Pelottomuudesta tai rohkeudesta 
puhuttaessa ensimma1senä nousee 
mieleen fyysinen pelottomuus. Sitä 
odotettiin jokaiselta, niin rivimiehiltä 
kuin johtajiltakin. Pelokas etulinjan 
taistelija ei ollut paljon arvoinen, 

mutta pelokas johtaja oli suorastaan 
i ohtalokas. Hänellä oli nimittäin esi
merkkivaikutusta. Alikersantti panii
i 1ssa tai marsalkka paniikissa, aina se 
lt·visi kuin kulkutauti. Esimiehen il
rncitäkin seurattiin tarkoin, ja niistä 
1 chdyt päätelmät levisivät huhuina 
nopeasti etäisimmänkin vartiomiehen 
tietoon. 

Asian tärkeydestä perillä olleet joh-
1 ajat katsoivat, että johtamisedelly
rysten perusteisiin kuului osoittaa ai
i a ajoin henkilökohtaista rohkeutta. 
Eläväksi maalitauluksi hankkiutumi-
!lle tietenkin jo terveen järjen käyttö 

asetti rajansa, vaikka varsinkaan nuo
ri jalkaväkijohtaja ei siltä voinut vält
tyä. Mutta korkeassakin asemassa ol
leiden johtajien oli välillä syytä kar
i aista mielensä, niin myönteisiä oli
vat tulokset joukon hengen kannalta. 

Suomen marsalkkaa ei suuremmin 
,rvosteltu muutenkaan, mutta jos ar

vosteltiin, pelkuriksi häntä ainakaan 
t•i syytetty. Rohkean miehen maine 
hänellä oli jo vapaussodan ajalta, jol
loin hän oli saanut neljännen luokan 
vapaudenristin nimenomaan sen 
vuoksi, että hän oli Tampereen taiste
lun aikana osoittanut vaarasta piittaa
mattomuutta. Tuota vaatimatonta 
kunniamerkkiään hän taisi arvostaa 
eniten saamistaan lukemattomista 
merkeistä. 

Jatkosodan aikana Mannerheim ot
ti tavakseen käydä silloin tällöin rin
tamalla ja vielä etulinjassa. Käyntei
hin liittyi selvästi pyrkimys osoittaa 
armeijalle, että sen ylipäällikkö ei 
kaihtanut vaaroja. Mannerheim otti 
t ietoisen riskin, sillä hänen kaatumi
sensa olisi ollut tappio, jonka seu-

rauksia olisi ollut vaike~ arvioida. 
Tämän kirjoittaja oli toista vuotta 

sitten Vuosalmella kertomassa mat
kailijajoukolle, mitä tuolla paikalla oli 
tapahtunut vuosina 1940 ja 1944. 
Kun kuulijoiden joukossa sattui ole
maan eräs kesän 1944 taistelussa mu
kana ollut veteraani, pyysin häntä 
kertomaan kokemuksistaan. Vanha 
mies ei muistanut yli puolen vuosisa
dan takaisista tapahtumista tarkasti 
kuin yhden yksityiskohdan. Hän 
näytti paikan, missä hän oli ollut pa
rivartiossa Vuoksen rannalla. Viholli
sen tuli oli ollut armoton, ja mies oli 
arvellut viimeisen hetkensä tulleen. 
Silloin oli parivartiopaikalle kontan
nut takaa tuntematon mies. Mies oli 
kysellyt sitä ja tätä, sanonut jotakin 
rauhoittavaa ja kontannut sitten pois. 
Mies oli divisioonan uusi komentaja, 
kenraalimajuri Aarne Blick. Kertoja
veteraaniin hän oli tehnyt sellaisen 
vaikutuksen, että vaikka paljon oli 
unohtunut, kenraalin käynti oli mie
lessä kuin eilinen päivä. Tällaisin kei
noin loistava esimies johti joukkojaan. 

HENKINEN 
ROHKEUS 

Fyysistäkin rohkeutta vaativampi 
rohkeuden laji saattaa olla henkinen 
rohkeus. Olisi väärin sanoa, ettei rivi
mieheltä vaadittaisi sitäkin, mutta 
erityisesti sitä täytyy odottaa esimies
asemassa olevilta. Edellä esiin otettua 
kykyä tehdä nopeita päätöksiä ei voi 
olla olemassa ilman päättäjän henkis
tä rohkeutta. 

Henkiseen rohkeuteen kuuluu 
myös rohkeus kantaa vastuuta omista 
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sanoista ja tekemisistä silloinkin, kun 
ne eivät ole mieluisia alaisille ja var
sinkaan esimiehille. Eiköhän juuri 
henkisen rohkeuden puuttumisessa 
ollut suuri syy siihen, että linnoitus
työt eivät asemasodan aikana tuotta
neet rintamillamme toivottuja tulok
sia? Oli niin vaikeaa vaatia miehiltä 
epäsuosittua maankaivamista, kun ai
kaa saattoi tappaa mukavamminkin. 

Henkisen rohkeuden vähäisyys 
tuotti myös kyllä-kyllä-miehiä, jollai
set eivät ole kunniaksi rauhanai
kanakaan, mutta jotka sotavuosina 
voivat olla suorastaan turmiollisia. 
Esimieheltä, joka viihtyi lakeijasielu
jen seurassa, puuttui rohkeutta koh
data eriäviä näkemyksiä, ja lakeija 
puolestaan antoi vähän rakentavaa 
yhteiseen työskentelyyn. 

Väärinkäsityksen välttämiseksi on 
kuitenkin paikallaan korostaa, että 
rohkeus esittää omia mielipiteitä ei 
ole samaa kuin jatkuva mariseminen, 
saati sitten intrigointi esimiehen selän 
takana. Jälkimmäisessä tapauksessa
han nimenomaan toimitaan sammu
tetuin valoin, edellisessä tapauksessa 
taas turmellaan yleinen ilmapiiri pes
simistisellä valittelulla. Sotilaan tulee 
olla realisti mutta optimistinen realis-
ti. 

On aivan varmaa, että rintamamies 
ei analysoinut esimiehensä ominai
suuksia tutkijan kultavaa'alla. Jotkut 
ominaisuudet kuten fyysisen rohkeu
den tai sen puutteen hän kyllä tun
nisti hyvin, sillä sellaisen saattoi tode
ta omin silmin. Henkisen rohkeuden 
laita on toisin. Mutta ei sekään tai 
sen puute piilossa pysynyt. On asioi
ta, jotka pikemminkin vaistotaan tai 
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aavistetaan kuin kouriintuntuvasti 
"tiedetään", ja niihin kuuluu henki
nen rohkeus. Ponnistelemallakaan ei 
tule mieleen ainoatakaan taipuisalla 
henkisellä selkärangalla varustettua 
upseeria, jota hänen alaisensa olisivat 
arvostaneet. Päinvastaisista erimer
keistä ei sen sijaan ole pulaa. 

JOHTAJA LUO 
JOUKON HENGEN 

Jotta johtajan nopeat, aktiiviset ja 
ehkä muutenkin kaikin puolin moit
teettomat päätökset eivät jäisi teorian 
asteelle, ne pitää pystyä toteutta
maan. Siihen tarvitaan väline, ja se 
väline on joukko, joka johtajalle on 
uskottu. 

Tämän välineen tehokkuus määrit
tyy muun muassa joukon aseistukses
ta ja muusta varustuksesta, koulutus
tasosta, ikärakenteesta jne. Joihinkin 
näistä ominaisuuksista johtaja pystyy 
vaikuttamaan hyvin vähän tai ainoas
taan jonkin verran. Mutta on olemas
sa eräs ominaisuus, jonka laatu riip
puu olennaisesti johtajasta ja joka 
ominaisuus lisäksi on aivan ratkaise
va. Se ominaisuus on joukon henki. 
Ilman hyvää henkeä näennäisesti 
moitteetonkin joukko särkyy koette
lemuksissa porsliinin lailla. 

Joukkonsa henkeen johtaja vaikut-

Kenraali Mannerheim napinläves
sään kunniamerkin nauha. Se on 
osoitus hänelle persoonallisesta ur
heudesta Tampereen taistelujen ai
kana myönnetystä 4. luokan Va
paudenrististä. Tätä kunniamerk
kiä hän kantoi sittemmin aina. 



Kesällä 1944 konttasi mies rajussa tykistötulessa Vuosalmella erääseen 
taisteluasemaan. "Hän kyseli sitä ja tätä, sanoi jotakin rauhoittavaa ja 
konttasi pois." Tämä mies oli jääkärikenraalimajuri Aarne Blick (vas.), 
2.D:n uusi komentaja. Veteraani muistaa tapahtuman aina. 

taa todennäköisesti eniten niillä omi
naisuuksillaan, jotka ovat vain vais
tottavissa tai aavistettavissa. Pettä-
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mättömällä vainulla miehet ne kui
tenkin tunnistavat. 

HUOLENPITO ALAISESTA 
ON SYDÄMENASIA 

Historiallisen kokemuksen mutta 
varmaan myös itse kunkin omakoh
taisen elämänkokemuksen perusteella 
voidaan väittää, että esimiehen arvos
tus on suorassa suhteessa siihen, mi
ten hänen katsotaan huolehtivan alai
sistaan. Ja arvostettua esimiestä seu
rataan vapaaehtoisesti, ei-arvostettua 
vain pakolla jos silloinkaan. Selvää 
on, kummassa tapauksessa toiminnan 
tulokset ovat parempia. 

Aitoa huolenpitoa alaisista ei voi 
teeskennellä. Juhlapuheisiin sijoitetut 
fraasit eivät auta tai ennemminkin 
vain pahentavat asiaa, jos havaitaan, 
että ne eivät vastaa todellisuutta. 
Alaisistaan huolta pitävää johtajaa ei 
~ aiketi voi olla olemassakaan ilman 
tämän johtajan kiinnostusta ja vilpi
töntä myötätuntua niitä kohtaan, jot
ka on määrätty hänelle alaisiksi. Hän 
t i edes ajattele näin: määrätty alaisik
si. Hän ajattelee: joiden elämästä ja 
hyvinvoinnista minulle on uskottu 
vastuu. 

Sen, jonka sillä tavalla tuntee si
simmässään, ei tarvitse puhua asiasta 
koskaan mitään. Se tiedetään muu
tenkin. Eteläpohjalainen jääkärievers
t i Matti Laurila on vieläkin legenda 
maakunnassaan, jossa varmaan ku
kaan muu ei milloinkaan ole vaikut
tanut niin myönteisesti ja pysyvästi 
maanpuolustushenkeen kuin tuo ys
tävällinen, likinäköinen pohjalaisryk
mentin komentaja. Mutta ei Laurila 
asennoitumistaan mainostanut. Se 
näkyi hänen tavastaan puristaa kättä, 

katsoa silmiin ja esittää kysymyksiä. 
1 

Hänen harvalukuisiksi käyneet enti-
set alaisensa menisivät kai vieläkin 
tuleen kunnioitetun komentajan puo
lesta. 

Saksalaisen kenraaliluutnantti 
Ernst-Giinther Baaden, muun muas
sa Monte Cassinon taistelussa vaikut
taneen komentajan, esikuntapäällik
kö kirjoitti myöhemmin esimiehes
tään: "Tämä hyvä ja jalo ihminen oli 
elävä vastatodiste monesti kuullulle 
väittämälle, että vain se menestyy, jo
ka osaa häikäilemättömästi käyttää 
kyynärpäitään. Tosin hänkin käytti 
niitä silloin tällöin, mutta ei koskaan 
omaksi hyväkseen, ei koskaan kun
nianhimosta, ei koskaan kyseenalai
sen maineen vuoksi, vaan ainoastaan 
saamansa tehtävän täyttämiseksi ja 
ennen muuta alaisikseen uskottujen 
sotilaiden puolesta. Hänelle oli täysin 
samantekevää, mitä hänestä ajatel
tiin. Hänestä oli tuskallista, jos häntä 
ymmärsivät väärin ne, joita hän ar
vosti ja rakasti. Hän todella rakasti 
sotilaitaan, olivat he minkä arvoisia 
tahansa. Sen vuoksi hänestä säteili si
säistä voimaa. Tässä ulospäin karussa 
ja näennäisesti luoksepääsemättömäs
sä upseerissa eli todellinen ihmisrak
kaus." 

Sitaatissa moneen kertaan toistuva 
verbi "rakastaa" tuntuu tässä yhtey
dessä kovin imelältä, vaikka otet
taisiinkin huomioon, että saksankieli
sen alkusanan merkitys voi olla mie
dompi kuin suomalaisen vastineensa. 
Mutta ei kenraali Baade mikään ime
lä hentomieli ollut. Hän oli kova soti
las, jonka kaulassa riippui rautaristin 
ritariristi tammenlehvän ja miekkojen 
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Jääkärieversti Matti Laurila ei asennoitumisiaan mainostanut. Ne näkyi
vät hänen tavastaan puristaa kättä, katsoa silmiin ja esittää kysymyksiä. 
Inhimillisestä piirteestä voi kertoa myös Sabina-tytön kuva. 

kanssa. Hyvä johtaja ei voi kuiten
kaan olla hyvä johtaja, jos hänellä ei 
sydän syki omille miehille. Sanotta
koon sitä sitten vaikka rakkaudeksi. 

Amerikkalainen prikaatikenraali 
S.L.A. Marshall on kirjoittanut sattu-
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vasti: "Olen nähnyt taistelukentällä 
raakalaisia, jotka eivät osaa muuta 
kuin haukkua alaisiaan. Mutta en ole 
nähnyt koskaan ketään, joka tällä ta
valla sai joukkonsa pysymään koossa, 
kun oli asetettava kova kovaa vastaan 

1 un miehissä pelko vihollista koh-
111 voitti pelon esimiestä kohtaan." 
,l varaus Marshallin ajatuksiin on 
111 tehtävä, että ne on lausunut up-
11, joka miestensä tavoin oli kasva-

111 lt vapaassa yhteiskunnassa. Jos ar-
111< 11a sen sijaan edusti ankaraa hir-

1uvaltaa, joka ei taannut yksilölle 
1111taan oikeussuojaa, raakalais
lH netelmät alaisten käsittelyssä saat

i uvat olla yleisiä ja jopa menestyksel-
11 1 Hintana olivat kylläkin omatkin 
uuret tappiot, jotka aiheutuivat vä

l111pitämättömyydestä ihmiselämää 
1 ohtaan, sekä joukkojen yleinen raa-
1 uminen barbaarien tasolle. Kaamea 
,,merkki tästä oli Keski-Eurooppaan 

1 unkeutunut puna-armeija. 
Saksalaispuolella esimerkkinä me-

1wstyksellisestä raakalaisupseerista 
mainitaan usein sotamarsalkan arvon 
,,1avuttanut Ferdinand Schörner. Suo
messakin tiedettiin kertoa hirmuisia 
tarinoita "villistä Ferdinandista", kos
i a hän toimi Pohjois-Suomessa pari 
vuotta divisioonan- ja armeijakun
nankomentajana. 

Kova mies Schörner olikin. Hänen 
lähellään ei ollut hyvä olla, sillä hän 
havaitsi pienimmänkin laiminlyön
nin. Monella oli siis syytä pelätä hän
tä, sillä lähes kaikilla ihmisillä aina jo
tain on jäänyt tekemättä tai ainakin 
kesken. Ja Schörner ei ollut lempeä, 
kun hän huomasi tällaista. 

Suomalaisten yhteysupseereiden äl
listykseksi saksalaisjoukoissa valitet
tiin kuitenkin yleisesti, kun Schörner 
siirrettiin Suomesta pois. Schörnerin 
alaisissa joukoissa palvelemisella oli 
nimittäin ollut etunsa. Huolto oli toi
minut hyvin, varusteet olivat parem-

pia kuin toisilla, lomar olivat pelan
neet, moitteettomasti palvelleita oli 
palkittu ja kaikin puolin oli vallinnut 
järjestys. Miehet olivat ymmärtäneet, 
että ankara ja häikäilemätön kenraali 
oli ankara ja häikäilemätön silloinkin, 
kun hän piti huolta joukostaan ja ajoi 
sen etuja suhteessa muihin. 

Silti Schörner epäilemättä ainakin 
suomalaisen mittapuun mukaan oli 
turhan karski otteissaan. Kuitenkaan 
alaisista huolehtiminen ei voi tarkoit
taa leväperäisyyttä, jolla olisi katsot
tava sormien läpi saamattomuutta tai 
jopa pyrittävä puolustamaan alaisia 
silloinkin, jos nämä ovat toimineet 
vilpillisesti tai ehkä rikollisesti. Eivät 
alaiset itsekään odota sellaista. He 
odottavat oikeudenmukaisuutta ja ta
sapuolisuutta. Nekin ominaisuudet 
kuuluvat johtajuuteen, jolle joukko 
merkitsee yksilöitä, joista on pidettä
vä huoli. Niistä ominaisuuksista sel
lainen johtajuus tunnistetaankin, 
vaikka sen pinta olisi kivestä. 

KÄSKEÄ NIIN ETIÄ TUNTUU 
Edellä todettiin, miten korkeim

missakin tehtävissä olleiden komenta
jien oli syytä antaa ajoittain näyttöä 
pelottomuudesta. Mutta oli muitakin 
perusteita vierailla joukoissa. Sillä ta
voin sai ainakin jossain määrin realis
tisen käsityksen olosuhteista, joissa 
omien miesten oli toimittava. Ja sillä 
tavalla oman persoonallisuuden voi
ma pääsi vaikuttamaan ilman välikä
siä. 

Eräs englantilainen rivimiesmuiste
lija on kirjoittanut, että hän näki pa
taljoonankomentajansa koko sodan 
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Itsensä Ylipäällikön tunnistama sielunvoima lienee elähdyttänyt tätäkin 
joukkueenjohtajaa jatkosodan taistelukentillä. 

aikana vain muutaman kerran, ja sil
loinkin oli kysymys jostain juhlatilai
suudesta. Vielä huonommin oli erään 
ranskalaissoturin laita: "Emme näh
neet yhtäkään komentajistamme ja 
päälliköistämme kertaakaan. Meidän 

- 46 -

komppaniamme sai tulikasteensa il
man vanhempia ja kummeja. Luotta
mus johtajiimme, armeijan elämän 
peruselementti, otettiin meiltä pois." 
Vastaavanlaisia komentajia pataljoo
natasoa myöten löytyi Suomen puo-

h usvoimistakin etenkin talvisodan 
111 ana yllättävän paljon, eikä ilmiö 
,llut tuntematon jatkosodankaan a1-
I ma. 

11 arvemmin ilmiön syynä kai oli 
lwnkilökohtainen arkuus, vaikka niin 
d1Liset luonnollisesti helposti epäili-

t. Enimmäkseen aiheutui pysyttäy-
1 yminen takana uskomuksesta, että 
1ohtaminen oli sieltä käsin tehok-
1 uampaa. Näin kävi yleisesti jo en-
111nmäisessä maailmansodassa, missä 
dcmmatkin komentajat istuivat mie
ldlään puhelimiensa läheisyydessä 
1 uten hämähäkit verkkonsa keskellä. 
l,iisessa maailmansodassa viestiyh
teyksien parantuminen vieraannutti 
1 omentajia entistä enemmän otta
masta kosketusyhteyttä alaisiin, jotka 
pienemmällä tai suuremmalla menes
tyksellä yrittivät tulkita heille lähete
tyistä peitetyistä tai salakielisistä sa
nomista, mitä heidän olisi pitänyt 
tehdä. Olettaa sopii, että kehitys jat
kuu samaan suuntaan, ellei rau
hanajan koulutuksessa puututa sii
hen. 

On sanomattakin selvää, kumpi 
vaikuttaa tehokkaammin, kuivanna
riseva, lyhenteitä täynnä oleva vaik
kakin muodollisen oikeaoppisesti laa
dittu A4-kokoinen paperinippu vai 
kasvoista kasvoihin annettu suullinen 
käsky, johon liittyy vielä motivointia 
ainakin lämpimän kädenpuristuksen 
ja onnentoivotuksen muodossa. Ka
rismaattinenkin johtaja luopuu karis
mastaan, jos hänet tunnetaan lähinnä 
nimikirjoituksesta tai parhaassa ta
pauksessa puhelinäänenä. 

Edellä oleva ei tarkoita sitä, että 
sellaisilta mieleen jääneiltä tehokkail-

ta käskijöiltä kuin v~kkapa Adolf 
Ehrnrooth, Aaro Pajari, Paavo Talve
la, Heinz Guderian tai Erwin Rom
mel ei olisi jäänyt arkistoihin lukuisia 
kirjallisia käskyjä. Ne olivat välttä
mättömiä täsmällisyyden ja muistissa 
säilymisen vuoksi. Mutta todellinen 
henki toimintaan puhallettiin suullis
ten käskyjen kautta. 

TAHDONVOIMA 
Jos tietokilpailussa kysyttäisiin, 

mikä luonteen ominaisuus oli yhteistä 
yllä mainituille viidelle komentajalle, 
varmaan yleisin mutta samalla myös 
oikea vastaus olisi: luja tahto. 

Tahdonvoiman merkitys kaikessa 
johtamisessa lienee niin selvää jokai
selle sotilaskoulutuksen saaneelle, et
tei sitä tarvitse tässä erityisemmin pe
rustella. Kaiketi yleisin knoppi tak
tiikan koulutöissäkin on, että oppilas
parkaa yritetään houkutella muutta
maan päätöstään. Ja totta on, että jos 
käskyä seuraa vastakäsky, tuloksena 
on monesti kaaos. Alaisille saattaa jo
ka tapauksessa syntyä käsitys horju
vasta johtajasta, joka ei tiedä, mitä 
pitäisi tehdä. 

Asiaa on kuitenkin syytä tarkastel
la monipuolisemmin. Onko tehdyssä 
päätöksessä pitäytyminen aina myön
teistä? Päätöshän saattaa osoittautua 
virheelliseksi tai ainakin tarkistamista 
kaipaavaksi, jos olosuhteet ovat 
muuttuneet. Jos mitään ei silti muu
teta, on parempi puhua jääräpäisyy
destä kuin lujasta tahdosta. Ja se ei 
ole myönteinen piirre johtamisessa. 

Itse asiassa päätöksen muuttami
nen saattaa joskus vaatia lujempaa 
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tahtoa kuin siinä pysyttäytyminen. 
Ammattitaitoinen johtajahan tietää 
tai hänen pitäisi tietää, mitä vaaroja 
käskyjen muuttaminen voi aiheuttaa. 
Lisäksi hän tietää, että hänen mai
neensa ja siten koko johtajanarvoval
tansa voi saada pahan kolauksen, jos 
syntyy vaikutelmaa johtamisen epä
varmuudesta. Ei johtaja, joka nämä 
riskit tuntiessaan muuttaa päätös
tään, voi olla heikkotahtoinen. 

Esimerkkinä tästä olkoon edellä 
mainittu Aaro Pajari Tolvajärven tais
telussa 12. joulukuuta 1939. Pajarin 
joukot olivat aloittaneet suomalaisen 
taktiikan mukaisen kaksipuolisen 
saarrostushyökkäyksen, joka kuiten
kin näytti epäonnistuvan täydellisesti. 
Silloin Pajari kesken taistelua havait
si, että pieni voitonmahdollisuus saat
toi olla rintamahyökkäyksessä, jollais
ta suomalaiset muuten syvästi vierok
suivat. Hän teki kokonaan uuden 
päätöksen, todellisen niin sanotun sa
tularatkaisun, ja suuntasi kaikki re
servinsä vihollisen päärintamaan syn
tyneeseen vähäiseen aukkoon. Voitto 
oli nopea ja täydellinen. 

Jotta toiminta olisi sellaista kuin 
kirjoituksen alussa siteeratut saksalai
nen ja israelilainen ohje suosittelevat, 
sen on oltava joustavaa. Sotamarsalk
ka von Moltken tunnetun sanonnan 
mukaan sotatoimi voidaan suunnitel
la tarkasti vain siihen saakka, kun en
simmäinen laukaus ammutaan. Sen 
jälkeen alkaa improvisointi, joka on 
vaikein vaihe johtamisessa. Pajari pys
tyi siihen. 

Tahdonvoima tuntuu liian heive
röiseltä sanalta kuvaamaan sitä omi
naisuutta, jota merkittävät sotilasjoh-
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rajat ovat osoittaneet kriittisissä tilan
teissa. Luonteenvoima tai luonteenlu
juus ovat hyviä käsitteitä, mutta nii
denkään sisältö ei ole kyllin kattava. 
Suomen marsalkka sen sijaan löysi 
sattuvan sanan: sielunvoima. 

Veisi kovin pitkälle, jos tässä yh
teydessä yrittäisi esitellä kaikki läh
teet, mistä ihminen voi hengenvoi
mansa ammentaa. Sotilaan kohdalla 
päälähde on kuitenkin osoitettavissa 
ilman suuria selityksiä. Se on sotilas
kunnia. Todella, sotilaskunnia juuri 
siinä vanhanaikaisessa merkityksessä, 
missä siitä muinoin puhuttiin ja ny
kyään tuskin enää edes juhlapuheissa. 

Arthur Schopenhauer kirjoitti soti
laskunniasta seuraavasti: "Sotilaskun
nia: Se muodostuu siitä, että se joka 
on ottanut tehtäväkseen yhteisen 
isänmaan puolustamisen, omaa siihen 
tarvittavat ominaisuudet, ennen 
muuta pelottomuuden, rohkeuden ja 
voiman, ja on vakain mielin valmis 
puolustamaan isänmaataan kuole
maan saakka." 

Sotilaskunnia on hyvän johtamisen 
perusta. Sitä ei korvaa mikään. 

tomorrow's IT-thinking 
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Kari Norkola, Seppo Porvali 

Sotaopit Suojeluskunnasta: 
"MEILLE ANNETTIIN VAS-.. .. 

TUULLISIA TEHTAVIA" 
Pentti Iisalo oli ensimmäinen Mannerheim-ristin ritariksi nimitetty reservi

vänrikki: 
- Kun itse menee ensimmäisenä, miehet kyllä seuraavat ... 

- Sitä rupeaa ainoastaan miettimään, miten rynnäkkö voi onnistua, kuinka lä-
helle pääsee ... 

Majuri Kari Norkola on Mannerheim-ristin ritarien säätiön sihteeri. Kirjailija Seppo 
Porvali on kirjoittanut useita teoksia nimenomaan Mannerheim-ristin ritareista. 

I isalon veljeksiä Viljaa, Taunoa, Au
lista ja Penttiä voisi kuvailla kansal

liskirjailija Aleksis Kiven sanoin: "Sii
nä onpi veljessarja, jalo niin kuin son
nikarja ... " Jokainen heistä osallistui 
ase kädessä maamme puolustamiseen. 
Kolmesta tehtiin ehdotus Manner
heim-ristin ritariksi, kaksi nimitet
tiin. 

Ensimmäisenä ristin sai veljeksistä 
nuorin: Pentti. Häntä olemme haas
tatelleet. 

- Meitä oli kaikkiaan kuusi lasta, 
Pentti Iisalo muistelee. - Meidän nel
jän veljeksen lisäksi perheeseen kuu
lui kaksi tyttöä: Hilkka, pääministeri 
Paavo Lipposen tuleva äiti, ja Aila, 
lapsista nuorin. Molemmat sisareni 
osallistuivat omalta osaltaan maan
puolustukseen. Hilkka toimi Lapissa 
terveyssisarena ja Aila oli lottana niin 
talvi- kuin jatkosodassa. 
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Pentin lapsuutta voi kuvata kovak
si. Äiti sairastui kaksi vuotta nuorim
man pojan syntymän jälkeen tuber
kuloottiseen aivokalvontulehdukseen. 
Hän oli sairaalassa kroonikkopotilaa
na 20 vuotta aina kuolemaansa saak
ka. Isä-Jaakosta tuli kuuden lapsen 
yksinhuoltaja. 

- Synnyin Toijalassa vuonna 1920, 
josta muutimme seitsemää vuotta 
myöhemmin Kuopioon. Taloudellises
ti vuodet ennen talvisotaa olivat per
heellemme erittäin raskaita. 

- Onneksi oli suojeluskunta ja sen 
poikaosasto. Kuopio oli tunnettu hy
vin isänmaallisena kaupunkina. Sehän 
oli niin sanottu Snellmanin kaupunki 
ja siellä lähes kaikki oppikoulun poi
kaoppilaat kuuluivat suojeluskun
taan. Tytöt puolestaan olivat lotissa. 

- Oli aivan luontaista liittyä, koska 
siellä olivat kaikki kaverit. Samoin 

lisalon veljessarja, vasemmalta Viljo, Tauno, Aulis ja Pentti Tampereella 
1942. Tauno ja Pentti nimitettiin ritareiksi. Kuva P. Iisalon kokoelmat. 

vanhemmat veljet. Minusta tuli jäsen 
jo hieman yli 10-vuotiaana. Osa po
jista liittyi myös partioon. Minutkin 
värvättiin, mutta kun olin tehnyt 
muutaman tunnin solmuja sormet 
vereslihalla, katsoin että tämä saa 
riittää. Suojeluskunnan poikaosaston 
homma on paljon mukavampaa, Iisa
lo nauraa. 

- Mukavinta olivat joka kesä pidet
tävät kahden - kolmen viikon leirit 
Kuopion Laivonsaaressa, jossa saim
me myös sotilaskoulutusta. Taistelu
harjoituksia pidettiin, mutta luonnol-

lisesti kovia patruunoita ei käytetty. 
Leirit olivat hyvin virkistäviä. Sai 
viettää kavereitten kesken luonnon 
helmassa kesän parasta aikaa, kun 
perheellämme ei ollut mahdollisuutta 
kesämökin hankintaan. 

"HERRA KORPRAALI" 
Iisalon perhe muutti Tampereelle 

syksyllä 1938. Pentti oli jo nimitetty 
suojeluskuntakorpraaliksi. 

- Koko sotilaskoulutukseni ja -kas
vatukseni perusteet ovat lähtöisin 
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Kuopion suojeluskunnan poikaosas
tosta ja tykistösuojeluskunnasta. Mi
nulla kävi Kuopiossa niin ihmeellisen 
hyvä tuuri, että meitä koulutti ken
ties Suomen paras tykistövääpeli. 
Näin minustakin tuli vuonna 1938 
A-luokan tykkimies ennen kaikkea 
tämän vääpelin koulutuksen ansiosta. 

- Meille annettiin vastuullisia teh
täviä, minäkin toimin kovapanosam
munnoissa tulenjohtajana. Korpraa
liksi nimittäminen johtui lähinnä sii
tä, että olin ollut mukana suojelus
kunnassa liki kymmenen vuotta. 

Talvisota syttyi 30. marraskuuta 
1939. Iisalo määrättiin vartiopäälli
köksi, jonka tehtäviin kuului myös 
vartioitten vaihto. 

- Vaikka jouduimme vaihtamaan 
vartiot kahden tunnin välein jopa yöl
lä, niin ykskaks joku sai päähänsä, et
tä päivällä miehille tulee antaa soti
laskoulutusta. Minulle annettiin teh
täväksi oman vartion koulutus, etene
mistä avomuodoissa sodan olosuhtei
ta ajatellen jne. Muistan ikäni, miten 
vielä sodan jälkeen nämä miehet pur
nasivat: "Sinä panit meidät lumihan
gessa ryömimään!" 

Tamperetta pommitettiin ankaras
ti. Kaiken aikaa kalvoi mielessä myös 
mahdollinen lähtö rintamalle. Pelosta 
tuli normaali osa nuoren miehen elä
mää. 

- Tyypillisin pelkotilanne aiheutui 
siitä, kun ei pystynyt puolustautu
maan muuta kuin suojautumalla. 
Pommikoneet tulivat kolmen - neljän 
kilometrin korkeudessa. Turha niitä 
oli edes yrittää ampua kiväärillä, vaan 
jokainen meni montun pohjalle niin 
litteäksi kuin suinkin. Se oli täysin 
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vaistomainen suojautumistoimenpide. 
- Kun vihollinen pudotti pommin

sa liian aikaisin ennen Tampereen 
teollisuuskohteita, ne tulivat kaikki 
meidän niskaan. Lähimmät pommit 
osuivat ihan kymmenen metrin pää
hän. Silloin minä ajattelin, että kun 
tässä pelottaa ihan hitosti, niin minä 
lähden etsimään vähän henkistä tu
kea semmosesta riskistä kaverista, jo
ka oli näitä jääkiekkomiesten pomoja. 

- Minä sukelsin miehen poteroon ja 
huomasin, että hänhän se vasta pel
käsikin. Minua rupesi siinä kaiken 
hirvityksen keskellä se tilanne jo vä
hän naurattamaan ja ajattelin, että 
parempi palata vain omaan mont
tuun. Tuo tauti voi vielä tarttua ... 

- Ihminen toipuu pelkotilastaan 
hyvin nopeasti, kun tulee muuta aja
teltavaa ja toimintaa. Minulla pelko 
hävisi saman tien, kun jouduin letku
miehenä sammuttamaan Tampereen 
suojeluskuntatalon ullakolla riehuvaa 
tulipaloa. Kun keskityin annettuun 
tehtävään, niin ei siinä edes ennättä
nyt pelätä. 

TULIKASTE 
Tammikuussa 1940 Iisalo oli ko

mennettu aliupseerikouluun. Sitä hän 
ehti käydä parisen viikkoa, kun kurssi 
keskeytettiin. 

- Helmikuun lopulla tuli tieto, että 
ikäluokkamme suojeluskuntalaiset 
lasketaan viimeinkin rintamalle. Olin 
innoissani, sillä sodan aikainen propa
ganda antoi liian positiivisen kuvan 
taistelujen kulusta ja suomalaisten 
pärjäämisestä. Meillä ei ollut min
käänlaista tietoa, miten surkea todel-

lisuudessa oli puolustusvoimiemme 
1,cistus. 

Otin yhteyttä Viljo-veljeeni, joka 
toimi tuolloin Kouvolassa vänrikkinä 
JR aliupseerikoulun kouluttajana. 
! Iänkin joutui lähtemään rintamalle 
Jll lupasi ottaa minut lähetikseen. 

- Suuntasimme Virojoelle, jossa 
Jouduin yllättäen nostomieskomppa
nian komentoryhmän johtajaksi. Ja 
1ma, kun tuli ilmapommitus, miehet 
1 atosivat maastoon, josta heitä oli 
l'rittäin työlästä saada takaisin majoi
t usalueelle. 

- Minulle tuli mieleen, ettei 40-
vuotias, perheellinen mies, enää pär
jää etulinjassa. Ei heillä tainnut olla 
t ies kovin kummoista sotilaskoulu
tusta takanaan, joka sitten teki sen, 
etteivät heidän hermonsa kestäneet. 

- Poikkeuksiakin toki löytyi. Mi
nulla oli elokuussa 1941 taistelulä
hettinä 35-vuotias Kaarlo Kokkonen, 
viiden lapsen isä Karjalasta. Hän oli 
aivan erinomainen, ripeäotteinen, mi
tään pelkäämätön mies. Hän kaatui 
jo elokuun lopussa hyökkäysvaiheen 
aikana. Se oli minulle henkilökohtai
sesti suuri menetys. 

Virojoella Iisalo tapasi Viljo-veljen
sä ja siirtyi välittömästi tämän taiste
lulähetiksi. Siitäkin huolimatta, että 
nostomieskomppanian päällikkö olisi 
tehnyt hänestä peräti joukkueenjoh
tajan huomatessaan itseltään puuttu
van niin ammattitaitoiset upseerit 
kuin aliupseeritkin. 

- Viljo kuului Osasto Heinoseen, 
josta 9. maaliskuuta 1940 muodos
tettiin vahvistetun komppanian suu
ruinen taisteluosasto. Käsky oli valla
ta vajaan kymmenen kilometrin etäi-

syydellä Virolahden rap.nikolta sijait
seva, vihollisen miehittämä Kiuskerin 
majakkasaari. 

- Tottakai jännitti. Jännitti niin pi
rusti, sillä meidän tuli hyökätä avoi
men jään yli ja vihollinen oli saaren 
rannassa suojatuissa asemissa konetu
liaseineen. 

- Minulla ei ollut enää edes omaa 
suojeluskuntakivääriä siinä vaiheessa, 
sillä se oli pitänyt luovuttaa pois jo 
Tampereella. Tilalle olin saanut ruot
salaisen 6,5 mm:n Mauser-kiväärin. 
Ammuin muitten mukana minkä 
kerkesin ja kaiken kaameuden keskel
lä huomasin, että tämä ruotsalainen 
kivääri on siitä hyvä, että sen maka
siiniin mahtui kuusi patruunaa, kun 
taas suomalaiseen kivääriin vain viisi. 

- Meikäläisiä kaatui kaikkiaan 14 
ja haavoittuneita tuli aika lailla. Mei
dän onni oli venäläisten heikkous am
pua yli. 

- Kaikenlaista sattui ... Taisteluosas
ton päällikkö peräytyi paluukäskyn 
saatuaan paniikinomaisesti. Viljo sai 
oman joukkueensa pysymään kuiten
kin paikoillaan ja toi joukkueensa 
miesten kanssa haavoittuneet omalle 
puolelle. 

ENSIMMÄINEN RITARIVÄNRIKKI 
Välirauhan astuttua voimaan Iisalo 

suoritti kesken jääneen aliupseerikou
lun loppuun. Myöhemmin samana 
vuonna hänet komennettiin Reservi
upseerikouluun. Jatkosodan hän 
aloitti upseerikokelaana ja ylennettiin 
kesäkuussa vänrikiksi. 

- Kuuluin alunperin Jalkaväkiryk
mentti 2:een, joka jatkosodan alussa 
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määrättiin päämajan reservinä 10.Di
visioonalle Karjalan Kannakselle. 

- Ennen taistelujen alkamista par
tioimme välimaastossa. Myös vihollis
partiot olivat liikkeellä samoissa 
maisemissa. Ollessani partion johdos
sa aina kun näin Enso-Gutzeitin pii
put, otin ne maamerkiksi. Tällöin en 
tarvinnut kompassia ollenkaan, vaan 
pystyin keskittymään täysin etumaas
ton seurantaan. 

- Etenimme yleensä kahden - kol
men miehen parvina, minä etunenäs
sä. Tulin huomaamaan, että oma esi
merkki on aina paras. Kun itse menee 
ensimmäisenä, niin miehet kyllä seu
raavat. 

- Tosin aivan sodan alkuvaiheessa 
emme vielä tienneet, miten hyviä vi
hollisjoukkoja oli vastassa. Heillähän 
oli hyvin kirjavaa se sotilasaines. Pa
hinta oli, jos johtaja aliarvioi vastusta
jan eikä hankkinut tietoa, millaisia 
joukkoja on vastassa. 

- Menetimme heinäkuun lopulla 
1941 kaksi nuorta vänrikkiä kaatu
neina ihan sen takia, että vastassa oli
vat erittäin hyvin koulutetut rajavar
tiojoukot. He päästivät meidän puo
lentoista joukkueen vahvuisen osas
ton aivan lähelle asemiaan ennen tu
len avaamista. Kolmaskin joukkueen
sa etunenässä edennyt vänrikki sai 
osuman räjähtävästä luodista. Hänet 
pelasti pistoolikotelo, johon luoti 
pirstoutui haavoittaen suomalaista 
vain lievästi vatsaan. 

Iisalolla oli joukkueessaan erin
omaisen hyvin koulutettuja sotilaita. 

- Keskimääräisesti taso oli korkea. 
] a täytyy todeta, että sodan kaikista 
vaikeimmissa tilanteissa paras aines 
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seuloutuu aina pinnalle. Aluksi vihol
lisen vastarinta oli sitkeää. Hiitolan 
kirkonkylän raskaiden valtaustaiste
luiden jälkeen JR 1 ja JR 2, jossa mi
nä olin, hyökkäsivät Laatokan ran
taan ja motittivat kaksi vihollisdivisi
oonaa, jotka joutuivat pakenemaan 
proomuilla Laatokkaa pitkin mene
tettyään kalustonsa. Tämän jälkeen 
meidät, varusmiesrykmentit, komen
nettiin Käkisalmen pohjoispuolelta 
länteen valtaamaan Räisälän kirkon
kylää. 

Ennestään siellä oli meidän reservi
läisrykmenttimme, JR 43 valmiina 
rintamahyökkäykseen. JR 1 pantiin 
hyökkäämään sen länsipuolelle ja 
meidät itäpuolelle. Kun vihollisen 
vastarinta murtui meidän edessäm
me, rykmentin komentaja käski mei
dän pataljoonamme, I/JR 2:n, edetä 
noin 10 kilometriä Räisälästä kaak
koon katkaisemaan vihollisen vetäy
tymisen Vuoksen sivuhaaran ylittä
vässä Tiurin siltakapeikossa. Kärkeen 
valittiin ryhmä parhaita miehiä patal
joonan kustakin komppaniasta joh
tooni. Varajohtajakseni maaramm 
vain 18-vuotias vänrikki Martti Ran
tasila. Hän oli urhoollinen ja taitava 
mies ja häntäkin ehdotettiin sodan ai
kana nimitettäväksi Mannerheim-ris
tin ritariksi. Etenemisemme oli varsin 
hidasta ja epäonnistuimme vihollis
osaston tuhoamisessa kosketukseen 
päästyämme noin viisi kilometriä en
nen tavoitetta. Niinpä komppaniam
me tavoitti meidät ja sen mukana 
kulkenut pataljoonan komentaja 
määräsi meidät lepoon. Jatkoimme 
aamuyöllä etenemistä kärkenä mu
kanamme tällä kertaa pioneeriryhmä, 

Jonka piti räjäyttää tavoitteessa Tiu-
1111 pieni silta. Tällä vahvuudella on
nistuimme ohittamaan vihollisen ma
JOitusalueen, mutta perässä seuran
neet komppaniamme pääosat joutui-
at sen kanssa taisteluun ja vihollinen 

lähti liikkeelle törmäten viimeisenä 
osastossamme marssineeseen pionee
rtryhmään. Se tuntui hajoavan. Jou
duimme tunkeutumaan talvisodanai
kaisten suomalaisten piikkilankaes
t cin varustettujen asemien läpi pääs
täksemme tavoitteeseemme Räisälä
Kiviniemi-tielle. Siellä sitten oli se ve
näläinen 45 millin pst-tykki, jolla 
ampuen sain sitten taistella ohitsem
me vetäytymään pyrkiviä venäläis
joukkoja vastaan. 

Tiurin taistelut toiv~t Iisalolle Va
paudenristin 2. luokan Mannerheim
ristin 1. lokakuuta 1941. 

"Ylipäällikkö on pvm:llä 1.10.41 
nimittänyt Vapaudenristin 2. luokan 
Mannerheim-ristin ritariksi vänrikki 
Pentti Iisalon, joka · taistelussa 
17 .8.41 valtasi yksin vihollisen pst
tykin, käänsi sen ja ryhtyi tutustu
maan valtaamaansa aseeseen, jollaista 
hän aikaisemmin ei ollut käsitellyt. 
Hänen onnistui saada tykki toimi
maan parhaaksi kun vihollisen auto
kolonna ajoi sillan yli. Hän ampui 
noin 40 laukausta kolonnaa kohti 
saaden aikaan läpipääsemättömän 
ruuhkan tielle. Näin sai vänr. Iisalo 
reippaalla toiminnallaan viivytetyksi 

Vänrikki Pentti Iisalo kuvattiin heti Tiurin taistelun jälkeen 18.8.1941 
käyttämänsä pst-tykin vierellä. Kuva: P. Iisalon kokoelmat. 
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vihollista siksi kunnes oma pataljoona 
pääosiltaan ehti paikalle", kirjoitettiin 
virallisessa asiakirjassa. 

Iisalo oli ensimmäinen Manner
heim-ristin ritariksi nimitetty reservi
vänrikki. 

EN VALLANNUT TYKKIÄ YKSIN 
Ristin saamisen perusteista Iisalolla 

on oma näkemyksensä: 
- Olen jopa pääministerille huo

mauttanut tästä päiväkäskyvirheestä, 
samoin kaikkialle muualle. 

- Minulla oli 30 miestä hyökätes
sämme tuolle vihollisen divisioonan 
käyttämälle tielle, yhden ryhmän olin 
jättänyt takavarmistukseen. Enkä mi
nä sitä tykkiä vallannut, vaan sen te
kivät keulassa olleet miehet, joista 
yksi kaatui. Mutta heti sen jälkeen, 
kun se tykki oli jäänyt haltuumme, 
minä vanhana tykkimiehenä menin 
sitä katsomaan. Yksi suomalainen oli 
tykin takana, mutta hän ei osannut 
sitä käsitellä. Kaiken lisäksi pionee
rimme olivat hävinneet jonnekin. Ei 
ollut muuta mahdollisuutta kuin al
kaa käyttää sitä tykkiä. Olin ainut 
ammattimies siinä hommassa. Kaiken 
lisäksi olin paria viikkoa aiemmin 
käynyt ylimääräisen panssarintorjun
takurssin. 

- Oli kova kiire katkaista se tie. 
Luovutin osaston johdon vänrikki 
Matti Rantasilalle. Hän otti osaston 
komentoonsa ja minä puolestani ryh
män verran miehiä itseni turvaksi. 

- Tarkkuutin tykin ampumalla tien 
varressa olleeseen pieneen liikenne
merkkiin ja huomasin, että aseella on 
sama tarkkuus kuin kiikarikiväärillä. 
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Tässä vaiheessa vihollinen oli enää 
noin 50 metrin etäisyydellä. 

- Se oli sikäli turvallista, että ne 
olivat vihollisen huoltoajoneuvoja. 
joita siihen tuli, eikä taisteluvaunuja. 
Taistelukelpoiset miehet olivat kuor
ma-autojen lavalla. Hetken päästä sii
hen tuli kuuden tuuman haupitsi ja 
sitä vetävä traktori. Venäläinen kul
jettaja tuli kaikessa rauhassa ulos ja 
rupesi katselemaan, miten hän voisi 
viedä traktorin ja tykin suojaan. Sil
loin minä ammuin sen miehen pst-ty
killä ja ilmoitin lähellä oleville, että 
nyt näitte omin silmin, miten hyvä 
ase tämä on. 

- Tosin ammus ei osunut miestä 
vatsaan, vaan toiseen jalkaan, reiteen. 
Mutta 45 millin ammus teki silti teh
tävänsä. Mies kuoli välittömästi. 

- Kun tilanne on päällä, niin silloin 
ei enää tunne minkäänlaista pelkoa, 
ei edes jännitystä. Sitä rupeaa ainoas
taan miettimään, miten tulee mene
tellä. Miten voi rynnäkkö onnistua ... 
kuinka lähelle pääsee? 

Kärkijoukkueen taistelu kesti kaik
kiaan kolme tuntia. Kärkikomppania 
ennätti avuksi vasta tässä vaiheessa, 
koska oli joutunut itsekin taisteluun. 
Sitten saapui jo pataljoonakin ja Iisa
lon tehtävä oli täytetty. Tielle jäi kol
misenkymmentä ajoneuvoa. 

- Kaikista lähimmäksi meikäläistä 
pääsi naispuolinen politrukki ja muu
an sairaanhoitaja. He lähestyivät ryö-

'J\-luokan tykkimies", kapteeni 
Pentti Iisalo nimikkotykkinsä (45 
mm sotasaalis-pst-tykki) äärellä 
Hennalassa 1999. Kuva: P. Iisalon 
kokoelmat. 



mimällä maastoa ja ojaa hyväksi 
käyttäen. Huomasin heidät, kun he 
olivat noin 50 metrin etäisyydellä ole
van kiven takana piilossa. Huusin 
heille: "Ruki verh!" Kun en saanut 
minkäänlaista vastausta ammuin yh
den kranaatin, joka ujelsi kiven yli ja 
iskeytyi takamaastossa olleiden vihol
lissotilaiden sekaan. Tytöt nousivat 
nopeasti ylös kädet pystyssä. 

- Ritariksi nimittämisestä sanoisin, 
että silloin esitys meni läpi, jos tapah
tumalla oli suurta yleistä merkitystä. 
Tätä eivät varmasti monet ole tajun
neet. Jonkun sotamiehen, aliupseerin 
tai joukkueenjohtajan juttu saattaa 
olla yleistilanteeseen niin merkityk
sellinen, että vaikka se ei henkilökoh
taisella tasolla sitä olisikaan, niin risti 
myönnettiin. Räisälässä ja Tiurissa 10. 
Divisioonamme tuhosi jo kolmannen 

vihollisdivisioonan lyhyessä ajassa. 

OMA-ALOTIEISUUTTA 
TARVITIIIN 

Iisalo oli sodassa kaikkiaan kolme 
ja puoli vuotta. Hän toimi joukku
eenjohtajana, komppanian varapääl
likkönä ja päällikkönä. Hän haavoit
tui miinaräjähdyksessä suorittaessaan 
väkivaltaista tiedustelua 11. kesäkuu
ta 1944 Syvärillä vihollisen suurhyök
käyksen alettua kahta päivää aiem
min. Linjoille hän ei enää tämän jäl
keen palannut. 

Tarkastellessaan sota-aikaa liki 60 
vuoden jälkeen Iisalo pitää johtajan 
tärkeimpänä ominaisuutena oma
alotteisuutta. 

- Jos luetaan esim. näitä ritarikirjo
ja, niin niissä korostuu ennen kaikkea 

Vänrikki Pentti Iisalo kunnioittamansa 3./]R2:n päällikön, luutnantti 
Frans Närevuoren kanssa Lempaalassa 2.10.1941. Närevuori kaatui 
myöhemmin Syvärillä. Kuva: P. Iisalon kokoelmat. 
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111arien oma-alotteisuus. Oli pakko
l 111 olla oma-alotteinen, kun jo hyök
l 11ysvaiheen lopussa elokuussa 1941 
111cidänkin taisteluvahvuus koko 
l omppaniassa oli ainoastaan 21 mies-
1 Joukkueet olivat vajaan ryhmän 
l okoisia. Saimme täydennykseksi 
anhoja ikäluokkia, jotka sodan siinä 
aiheessa olivat aika lailla osaamatto-

1 nia ja avuttomia. Ei siinä oikeastaan 
ollut kuin itse, omat taistelulähetit ja 
Jokunen aliupseeri, joiden kanssa piti 
pitää yhteyttä. Jos joukkueen vah
vuus on alle kymmenen miestä, niin 
1 yllä joukkueenjohtaja joutuu teke
mään aika lailla kaikki ratkaisut yk
sm. 

- Komppanianpäälliköt meillä oli 
hyökkäysvaiheessa miltei kaksi kertaa 
meitä vanhempia. Meidänkin ensim
mäinen komppanianpäällikkö oli hy
vin pidetty ja minusta hän johti 
komppaniaa aivan oikein. Hän piti 
meihin neljään joukkueenjohtajaan 
yhteyttä ja antoi hyvät käskyt ennen 
jokaista hyökkäystä. No, tehtävän 
suorituksessa tapahtuu aina melkoi
sesti muutoksia alkuperäisiin suunni
telmiin. Kun sitten joitain viestejä tu
li, niin joukkueenjohtaja joutui totea
maan muutokset yksin ilman yhteyt
tä komppanianpäällikköön. 

- Tappiot hyökkäysvaiheen aikana 
olivat järkyttävän suuret, sadan pro
sentin luokkaa. Mutta kun vähem
män haavoittuneet tulivat takaisin, 
niin silloin he olivat erittäin kouliin
tuneita sotureita. Mitä myöhemmin 
oli haavoittunut, niin sitä parempi oli 
sotakokemus. Aikaisemmin haavoit
tuneet joutuivat harjoittelemaan mil
tei kokonaan uudestaan taistelutai-

dot. 
- Asemasotavaiheen aikana komp

panian vahvuus oli käytännössä kes
kimäärin 160 miestä. Kun toimin 
päällikkönä, niin tunsin kaikki jouk
kueenjohtajat ja myös aliupseerit erit
täin hyvin. Jopa niin hyvin, että hei
dän soittaessaan tunnistin äänestä, 
kuka on luurin toisessa päässä... Pi
meässä opin tunnistamaan monta 
miestä pelkästä kävelytyylistä. 

- On erittäin tärkeää, että johtaja 
tuntee miehensä; ei yksin taistelijoi
na, vaan myös alaisina ja ihmisinä. 
Silloin ei ollut mitään ongelmaa, kun 
piti valita rivimiehistä aliupseereiksi 
koulutettavat. 

El PELKKÄ ROHKEUS, 
VAAN KOKONAISUUS 

- Ja vaikka en ollut itse paikalla 
enää vetäytymisvaiheessa, niin tiesin 
ihan tarkkaan, ketkä mieheni sen so
dan siellä kävivät. Vaikka Suomen ar
meijassa taistelukykyprosentti on eh
kä maailman parhaita, niin totuus on 
se, että korkeintaan kolmasosa tekee 
päätyön. 

- Sanon myös, että kun minulla oli 
tällaisia minua silloin vuotta nuorem
pia, ja myöhemmin pari, kolmekin 
vuotta nuorempia miehiä, niin ei kait 
sen parempaa sotilasainesta löydy ko
ko maailmassa. 

- Sama se on rauhan aikana. Ker
ran minä arssinoin metsurini (Iisalo 
toimi sotien jälkeen piirimetsänhoita
jana. kirj. huom.), niin paras metsuri 
teki kolme kertaa enemmän kuin 
huonoin ja kaksi kertaa enemmän 
kuin keskimäärin. Sama se oli sadas-
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sa. Kyllä ne oli parhaat miehet, jotka 
tekivät suurimman työn ja olivat 
muutoinkin taitavimpia. Ei siinä tul
lut pelkkä rohkeus kysymykseen, 
vaan kokonaisuus. 

- Suomalainen sotilas on parhaim
millaan myös yksittäistaistelija. Meil
lä oli Syvärin eteläpuolella eteen 
työnnetty tukikohta ja se oli viholli
sen pääkohde. Komppaniamme pääl
likkönä toimi entinen kanta-aliupsee
ri, joka oli käynyt RUK:n primukse
na. Hän tajusi, että jos meidän ase
mat eivät ole kunnossa keväällä 
1942, niin siinä voi käydä huonosti. 
Hän kaivatti routaiseen maahan pe
säkkeet. Miehet aluksi purnasivat, 
mutta myöhemmin kiittivät, sillä vi
hollinen yritti läpimurtoa panssareit
ten avulla juuri sinä keväänä. 

- Kymmenen panssaria tuli ja kah
deksan niistä jäi asemiemme eteen. 
Kaksi pääsi karkuun. Muuan koneki
väärikomppanian sotamies ja muuan 
aliupseeri käyttivät vanhoja keinoja 
tankkien tuhoamiseen, Molotovin 
cocktaileja ja kasapanoksia. Varsikäsi
kranaatteja käytettiin sytytt1m1na. 
Ensin panssarit kävivät jopa rykmen
tin ja pataljoonan komentopaikoilla 
tekemässä pahojaan, mutta palasivat 
tyhmyyttään samaa reittiä takaisin. 
Pojat olivat odottamassa niitä muuta
man metrin etäisyydellä piilossa. 

ARKINEN ISÄNMAANRAKKAUS 
TÄRKEINTÄ 

Sotien jälkeen kului monta vuosi
kymmentä ennen kuin veteraaneja 
alettiin kutsua kunniakansalaisiksi, 
joita he eittämättä aina olivat olleet. 
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Monen mielestä tunnustus viralliselta 
taholta tuli aivan liian myöhään. Ve
teraanien rivit olivat harvenneet lii
kaa. 

- Olen aina sanonut, että suomet
tumiskausi kesti maassamme älyttö~ 
män kauan. Heti sotien jälkeen sota
veteraamiariestöt ja asevelijärjestöt 
lakkautettiin ja ne joutuivat olemaan 
pitkään piilossa. 

- Me ritarit taas olemme aina olleet 
siitä hyvässä asemassa, että olemme 
saaneet niin talouselämän, maan
puolustusjärjestöjen kuin puolustus
voimien tuen aina siitä lähtien, kun 
järjestäydyimme vuonna 1951 mar
salkka Mannerheimin hautajaisten 
jälkeen. Me olemme olleet erikoisase
massa, mutta valitettavasti itse sota
veteraanikunta on jäänyt täysin heit
teille. Se nähdään kaikissa eläketa
soissa ja muissa. Se on sellainen asia, 
jota meidän omat lapsemmekaan ei
vät tajua. Lapsenlapsista puhumatta
kaan ... 

- Nyt meidän sodan käyneen ikä
luokan toivomus olisi, että jokainen 
ymmärtäisi, mitä pienen maan soti
laalta tarvitaan. Ensimmäisenä siinä 
tulee se arkinen isänmaan rakkaus. 
Täytyy olla olemassa se tietty henki
nen pohja, minkä puolesta taistelee, 
ei minkään materiaalin puolesta. 

- Ilman isänmaallisuutta, maan
puolustustahtoa ja ammattitaitoa ei 
pienen maan puolustustaistelu tule 
onnistumaan. Kaikkia tarvitaan. 

Pentti Iisalo Helsingin Senaatinto
rilla 4.6.1992 Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivän tunnelmissa. 
Kuva: Kalevi Aalto. 



Erkki Nordberg .. 
JALKAVAKIJOHTAJAN UUDET 
JA WANHAT HAASTEET 
Puolustusvoimissa on neljän vuoden ajan painotettu ihmisten johtamista rau
han ja sodan oloissa. Sillä tiellä kuljetaan kohti uusia aikoja ja tapoja, kirjoitta

ja sanoo. - "Tulikaste ei saa epäonnistua." 
Seuraavaassa esseessä tarkastellaan uuden ajan softwaren ja kovan materiaali

ytimen sovittelua perinteisten iskulauseitten alle. 

Kirjoittaja, eversti Erkki Nordberg on Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö'. 

Laatujohtamiseen kuuluu, että jo
kaisella tulosyksiköllä on visio, 

missio ja strategia. Joukko-osaston vi
siona voisi ja pitäisi olla voittaa tuot
tamansa sodan ajan joukon ensim
mäinen taistelu ja perustamansa joh
toportaan ensimmäinen sotat01m1 
operaatioalueellaan. Se on itse asiassa 
joukko-osaston olemassaolon oikeu
tus. 

J aukko-osaston mission tulisi olla 
luoda itselleen korkea sotilaallinen 
suorituskyky. Sen tuottamien sodan 
ajan joukkojen on pystyttävä olemas
saolollaan ja toiminnallaan ennaltaeh
käisemään strategisen iskun kohdis
tumista omalle operaatioalueelle. 

Joukko-osaston tuottamien ja joh
tamien sodan ajan joukkojen on myös 
kyettävä tarvittaessa torjumaan ope
raatioalueelleen mahdollisesti kohdis
tettava strateginen isku. Missio voi 
muuttua sodan aikana kansakuntam
me itsenäisyyden säilyttämisen edel
lytykseksi. 
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Missiota toteutetaan noudattamal
la joukko-osaston toimintastrategiaa. 
Se voidaan kiteyttää viideksi tehtävä
kokonaisuudeksi. On kehitettävä 
operatiivisia suunnitelmia; joukkojen 
perustamisvalmiutta; johtamisjärjes
telmää; ja huoltojärjestelmää sodan 
ajan lähtökohdista; sekä tuotettava 
taistelukelpoisia sodan ajan joukkoja. 

SALASSA YLLÄTYKSEEN 
Puolustusvoimissa on neljän vuo

den ajan painotettu ihmisten johta
mista rauhan ja sodan oloissa. Sillä 
tiellä kuljetaan kohti uusia aikoja ja 
tapoja. Tuotetut sodan ajan joukot 
uusiutuvat toisaalta myös sotavarus-

Johtamisjärjestelmän on kyettävä 
aloittamaan johtaminen heti, kun 
on päästy tulikosketukseen. Se 
edellyttää taitoa ja kekseliäisyyttä 
sitä enemmän mitä vanhempaa 
johtamisvälineistö on. 



tukseltaan, toiset nopeammin, toiset 
hitaammin. Se vaatii myös uudenlai
sen taistelutekniikan, taktiikan ja 
taktisen johtamisen oppimista. 

Joukko-osastolla on oltava niiden 
harjoittelemista varten oma operatii
vis-taktinen koulutusteemansa. Vas
tahyökkäyksiin tarkoitetulla joukolla 
se voi edellyttää varsin vaikeaa suori
tusta. 

Esimerkiksi joukon, joka on keski
tetty vastahyökkäystehtäväänsä use
asta eri suunnasta, on kyettävä teke
mään yllättävä isku taistelussa olevan 
vihollisen sivustaan ja lyömään se. Is
kuun on päästävä suojassa vihollisen 
johtamissodankäynniltä sekä salassa 
niin, etteivät valmistelut ja keskitys 
paljastu. 

Sodan ajan joukon ja johtoportaan 
on kyettävä murtamaan vastustajan 
tahto johtamissodankäynnin keinoin. 
Valmistelut on salattava niin, ettei 
eetteriin pääse elektromagneettista 
säteilyä, eikä joukko hahmotu viholli
sen tiedustelukartoille ennen taistelu
kosketusta. Vastustajaa on myös har
hautettava siten, että se pysyy jatku
vasti epätietoisena joukon toiminta
a j atuksis ta. 

Sodan ajan joukkoja johdetaan 
henkilökohtaisesti edestä. Johtamis
järjestelmän on sen lisäksi oltava val
mis aloittamaan johtamisen täysite
hoinen tukeminen heti, kun on pääs
ty tulikoskemkseen. Johtamisjärjes
telmän on myös kyettävä suojaamaan 
itsensä erikoisjoukkojen toiminnalta 
ja elektromagneettisen pulssin vaiku
tuksilta. Se edellyttää taitoa, valp
pautta ja kekseliäisyyttä, sitä enem
män mitä vanhempaa johtamisväli-
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neistö on. 

TULIKASTE El SAA 
EPÄONNISTUA 

Sodan ajan pataljoonien on pystyt
tävä etenemään sekä keskittämään is
kuvoimansa ja tulensa omalla operaa
tioalueellaan. Sen topografia voi olla 
vaikeakulkuista kallioista metsää ja 
kumpareista peltomaata, jolla tähys
tysetäisyydet jäävät satoihin metrei
hin. 

Toimintaympäristö voi myös olla 
erilaatuista asutuskeskusmaastoa, jos
sa tähystysetäisyydet raiomuvat 
asuinkortteliin tai kadun mittaan. 
Täyden hyödyn saaminen kaikesta 
suora-ammuntatulesta edellyttää sil
loin suurta taktista ja taisteluteknistä 
taitoa. 

Vastahyökkäyksiin käytettävien 
pataljoonien tulikasteet tapahtuvat 
todennäköisesti kohtaamistaisteluissa. 
Kosketuksen ottaa tulenkäyttö- ja 
tiedusteluosasto, johon kuuluu tie
dustelu-, panssarintorjuntaohjus-, tu
lenjohto-, pioneeri- ja viestiosa. 

Mikäli käytettävissä on uusinta so
tavarustusta, sen välineistöllä voi jopa 
valvoa maastoa kilometrien etäisyy
delle ja panssarintorjuntaohjuksilla 
ampua näkemäesteiden taakse. Näi
den toimintojen sekä ajoneuvojen 
mahdollisen tulivoiman yhteensovit
taminen vaatii taitavaa johtamista. 

KAIKKI TULI VAIKUTTAMAAN 
Pataljoona voi päästä käyttämään 

epäsuoraa tultaan sekä etulinjaan 
kohdistettavina tuliryöppyinä, joissa 

Epäsuoran tulen monipuolinen käyttö edellyttää tulenjohtajilta ja viesti
vhteyksien luojilta suurta teknistä osaamista. 

tulen tiheys on suuri, että lamautta
vana operatiivisena tulenkäyttönä sy
välle vihollisen ryhmitykseen. Mo
lempiin on kohta mahdollisuus yhtai
kaa ensimmäisen kerran maavoi
miemme historiassa. Epäsuoran tulen 
monipuolinen käyttö edellyttää tu
lenjohtajilta, tähystysvälineiden käyt
täjiltä sekä viestiyhteyksien luojilta 
suurta teknistä osaamista. 

Kaluston uusiutuminen monimut
kaistaa myös jääkärikomppanioiden 
Ja -joukkueiden johtamista. Vahven
netulla jääkärijoukkueella voi olla vii
sikin erilaista tulenkäytön elementtiä: 
kranaatinheittimien ja tykistön tuli, 
pioneerien raivaimet, jääkärien ryn
näkkö- ja konekiväärit sekä viidente
nä ehkä taisteluajoneuvojen tai pans-

sarivaunujen tuli. Niiden yhteisvaiku
tuksen suunnittelua ja järjestelyä 
kohtaamistilanteessa ei opeteta mis
sään sotakoulussa. 

Suomessa on paljon sellaisia seutu
ja, joilla on runsaasti pieniä vesistöjä, 
ja teitä, joilla on vähän siltoja. Pio
neeriaselajin tehtävänä on mahdollis
taa pataljoonan liike ja edesauttaa si
tä. Valmiusyhtymä saa siihen tarvitta
van kaluston käyttöönsä vasta aikojen 
kuluttua. Mutta kalusto ei ole tässä 
tehtävässä ratkaiseva tekijä, vaan sen 
kekseliäs ja ennalta valmisteltu käyt
tö. 

Sodan ajan joukko pystyy taistele
maan omilla ampumatarvikkeillaan, 
polttoaineillaan sekä kaluston kun
nossapito- ja korjausvoimalla ehkä 

- 65 -



vuorokauden, kaksi. Sotilaat, tekniik
ka ja teknologia on sen jälkeen huol
lettava. Huollosta ollaan sen takia 
muodostamassa omaa aselajiaan, jolle 
palkataan ja johon koulutetaan varus
miehistä osaava tekninen henkilöstö. 
Tavoitteena on, että huolto kykenee 
toimittamaan oikean taisteluvälineen 
oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. 

ACTIVITE, VITESSE!* 
Laatujohtaminen voidaan määritel

lä ja sertifioida, kuten moni muukin 
asia nykyään. Sen sijaan taistelun laa
tuvoittamista ei jalkaväen etulinjan 
johtajan osalta ole tarpeen määritellä. 
Hänelle on antaa vain voitto tai tap
pio. 

Taistelussa jalkaväkijohtaja johtaa 
ja käyttää mekaanisia välineitä, kättä 

Jos ei halua heittäytyä sattuman 
armoille, kannattaa keskittyä 
olennaiseen. 
Yrityben on ~st.lttava voimansa. Me Ston1 Eruout 
kukitymmt1 ulakuaMen. Sitoudumme ~ 
aslatuldemme tarpeet ji N,hamme )4/tt&I hddln 
odotuben~ l(jy katsomassa, miten onni5'U111M. 

pidempiä, 101ta edellä on lueteltu 
huomattava määrä. Niiden ominai
suudet on tunnettava syvällisesti, jot
ta niitä voidaan käyttää teknisesti oi
kein, eli voittoisasti. Mutta suurelta 
osalta taistelussa onnistuminen perus
tuu kekseliäisyyteen ja valppauteen 
eli henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, 
Näiden vireyteen voidaan koulutuk
sella vaikuttaa. Onnistuneilla henki
löstön perusvalinnoilla voidaan jalka
väkijohtajien laatu puolestaan pitää 
tasolla, jonka etulinjan olosuhteet 
asettavat taistelunjohtajalle. 

Vielä on olemassa iskulauseita, joil
la on ollut käyttöä menneitten aiko
jen taistelukentillä. Joillakin on enää 
hokeman arvo, toiset ovat enemmän. 
Voiton kaavaa ei ole, mutta monta 
taistelua on voitettu periaatteella 
*toimintaa, nopeutta! 

STORAENSO 
what paper can do 

Hannu Hyppönen 

MAAVOIMIEN JA JALKAVAEN 
KOULUTUSKESKUS 

Maasotakoulu antaa uusia mahdollisuuksia jalkaväen koulutuksen kehittämi
t•n. Koulun tavoitteena on olla komppanian ja pataljoonan johtamisen, tais

i dutekniikan ja taktiikan kouluttamisen sekä tutkimuksen ja kehittämisen 
huippuyksikkö. 

f.. rjoittaja, everstiluutnantti Hannu Hyppönen on Maasotakoulun koulutuspäällikkö. 

appeenrannan "campus" avattiin 
~ 1. elokuuta 200 l. 
Maasotakoulussa annetaan jalkavä-

11 upseerien ja opistoupseerien perus-
1 oulutukseen kuuluva jalkaväen eri-
1 oiskoulutus sekä alan täydennyskou
lutusta. Opetus keskittyy vahvenne-
1un joukkueen, komppanian ja patal~ 
Jt>0nan taktiikkaan ja taistelutekniik-
1 aan sekä niiden johtamiseen ja kou
luttamiseen. Maasotakoulun jalkavä
k1koulutus on esitetty Kuvassa 1. 

Maasotakoulun Koulutuskeskuk-
.:n korkeakouluosasto ja kurssiosasto 

järjestävät opetuksen. Opetuksen an
tavat taktiikan ja sotatekniikan, joh
tamisen ja kouluttamisen ja kurssiai
neiden opettajaryhmät. Opetusta tu
kee oivallisella tavalla toimintansa 
aloittanut tutkimus- ja kehittämis
osasto, joka keskittyy maavoimien ja 
jalkaväen tutkimukseen. 

UPSEERIN JOUKKUEEN
JOHTAJAKURSSI 

Koulutuksen tavoitteena on antaa 
kaikille upseerin koulutusohjelmaan 
hyväksytyille aliupseereille yhtäläiset 
perusteet joukkueenjohtajan tehtävis
tä sekä joukkueen johtamisesta ja 
kouluttamisesta. 

J oukkueenjohtajakurssin oppisisäl
lön laajuus on viisi opintoviikkoa (5 
ov). Kurssin keskeisimmät tavoitteet 
ovat, että opiskelija tuntee sodan ajan 
jääkärijoukkueen ja tietää sodan ajan 
jääkärikomppanian johtamisjärjestel
män ja johtamisprosessin nykyaikai
sen taistelukentän toimintaympäris
tössä. Opiskelija tuntee vastustajan 
toimintaperiaatteet ja kaluston sekä 
eri aselajien yhteistoiminnan joukku
een ja komppanian taistelussa. Lisäksi 
opiskelija tuntee joukkueen puolus
tus- ja hyökkäystaistelun suunnitte
lun perusteet osana komppanian tais
telua ja joukkueen taistelun johtami
sen. 
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Kurssi / opintokokonaisuus Laajuus (ov) Opiskelijamäärä 

J oukkueenjohtajakurssi 200 
Upseerin perusopintojen eriytyvät opinnot 
- jääkäriopintosuunta 

5 
20 

72 
13 
18 

- panssarintorjuntaopintosuunta 
- kranaatinheitinopintosuunta 
Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon 
jalkaväkilinja 
- jääkär:iopintosuunta 
- panssarintorjuntaopintosuunta 
- kranaatinheitinopintosuunta 
Sotatieteiden maisterin tutkinnon 
jalkaväkilinja 

Panssarintorjuntaupseerikurssi 

Opistoupseerien jatkokurssin 
jalkaväkilinja 
Panssarintorjuntakouluttajien 
opetus tilaisuus 

25 

5 

5 

16 

1 

48 
10 
14 

32 

12 

30 

20 

Suunnitellut uudet opetustilaisuudet 2004 -
- jalkaväen taisteluammuntojen 
johtaminen 
- kranaatinheittimistön 
ruliasemaeroruomarit 
- jalkaväen simulaattorikoulutus 

1 

3 
1 

20 

15 
20 

Kuva 1. Maasotakoulun jalkaväkikoulutus 

Kurssi alkaa kahden vuorokauden 
lähijaksolla, jossa selvitetään tavoit
teet ja varmistetaan opiskeluedelly
tykset. Etäjakso (3 ov) toteutetaan 
internetissä puolustusvoimien verk
kosivuilla Milnetissä verkkosotakou
lussa. Opinnot käsittävät johta
misopin, taktiikan ja sotilaspedago
giikan teoriaa sekä 20 monipuolista 
harjoitustehtävää. Harjoitustehtävät 
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käsittävät muun muassa oman ja 
hyökkääjän organisaation tuntemuk
sen, arvion vihollisen toimintamah
dollisuuksista, aselajien yhteistoimin
taa, joukkueenjohtajan päätöksiä ja 
taistelusuunnitelmia sekä joukkueen 
koulutuksen suunnittelua ja koulu
tuskorttien laatimisen. 

Toiseen lähijaksoon (2 ov) kuuluvat 
tentit sekä vahvennetun joukkueen ja 

l~~ste~japarin. ja -partion taisteluammunnan johtamisoikeus myönne
taan aikanaan Joukko-osastoissa käytännön harjoittelun jälkeen. 

~ omppanian johtamis- ja taisteluhar
J<>itukset. Opetukseen sisältyvät opis-
1 clijoiden itsearviointi ja vertaisar
viointi sekä kouluttajien palaute. 

KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 
JA PERUSOPINNOT 

Upseerin koulutusohjelma muo
iostuu kaikille kadeteille yhteisistä 
upseerin perusopinnoista (60 ov) sekä 
sotatieteiden kandidaatin (120 ov) ja 
maisterin tutkintoon (160 ov) johta
vista opinnoista. Upseerin perusopin
not ovat samalla reserviupseerin jat
kotutkinto, joka antaa kelpoisuuden 

reserviupseerin määräaikaiseen vir
kaan ja joukkueen nuoremman kou
luttajan tehtävään. 

Maavoimien upseerin perusopinto
jen jälkeen kadetin on saavutettava 
sellaiset tiedot ja taidot, että hän hal
litsee sodan ajan valmiusyhtymän 
joukkueen johtajan tehtävät ja tuntee 
sodan ajan perusyksikön varapäälli
kön tehtävät. Opiskelija osaa perus
yksikön keskeisten järjestelmien käy
tön ja rauhan ajan perusyksikön kes
keisten järjestelmien käytön omalta 
erikoisalaltaan. Opiskelija tuntee rau
han ajan perusyksikön toiminnan ja 
kouluttajan tehtävät sekä saa opin-
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noissaan ja tulevissa tehtävissään tar
vitsemansa perusteet matematiikassa, 
tekniikassa ja kielissä. Lisäksi hän 
ymmärtää tieteellisen toiminnan pe
rusteet ja tutkivan työnotteen merki
tyksen käytännön työtehtävissä, tun
tee tutkimuskirjoittamisen ja rapor
toinnin perusteet. Upseeriksi kasvun 
tavoitteina ovat, että kadetti hallitsee 
yleiset hyvät tavat, tuntee sotilaskult
tuuria ja hallitsee upseerin peruskäyt
täytymistavat. Lisäksi kadetti tuntee 
upseerin arvoperustan ja upseerilta 
edellytettävät perusominaisuudet se
kä haluaa kehittää niitä itsessään. 

Upseerin perusopintojen aikana 
saavutetaan oikeudet ja pätevyydet 
kouluammuntojen johtamiseen, käsi
kranaatin heittoharjoituksen johtami
seen sekä tulitoiminnan valvomiseen 
taisteluammunnoissa ja kevyt ker
tasinkoammunnoissa. Lisäksi kadetit 
saavat oikeuden sytytysvälineiden kä
sittelyharjoituksen, tulenkuvauksen 
ja suojeluharjoituksen johtamiseen se
kä laseretäisyysmittarin käyttöoikeu
den. Taistelijaparin ja -partion taiste
luammunnan johtamisoikeus myön
netään joukko-osastoissa käytännön 
harjoittelun jälkeen. 

UPSEERIN PERUSOPINTOJEN 
JALKAVÄKILINJAT 

Jääkäriopintosuunnan opintojen 
tavoitteena on, että kadetti tuntee 
varusmieskoulutuksen toteuttamisen 
jalkaväen perusyksikössä, osaa taiste
lijan, taistelijaparin, ryhmän ja jouk
kueen taistelutekniikan yksityiskoh
taisesti sekä osaa ase- ja ampumakou
lutuksen toteuttamisen rynnäkköki-
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väärillä. Kadetti osaa tulenjohtamis 
perusteet ja tuntee tulenjohtoryhm' ~ 
toiminnan sekä tuntee sinkopartion ja 
-ryhmän toiminnan. Hän hallitsee SO• 

dan ajan valmiusyhtymän jääkäri- se
kä komento- ja tukijoukkueen johta 
misen, sekä sodan ajan jääkäriprika 
tin jääkärijoukkueen johtamisen. 
säksi hän tuntee sodan ajan valmius .. 
yhtymän ja jääkäriprikaatin jääkäri
komppanian varapäällikön tehtävät. 
Opintojen jälkeen saavutetaan oikeu
det taistelijaparin ja partion sekä ryh
män taisteluammunnan johtamisee 
ja tulitoiminnan valvomiseen ammut
taessa raskaalla kertasingolla. 

Kranaatinheitinopintosuunnan ta
voitteena on, että kadetti hallitsee so
dan ajan tulijoukkueen johtamisen ja 
osaa sodan ajan tulenjohtueen johta
misen. Hän tuntee sodan ajan kra
naatinheitinkomppanian komp
pania-, mittaus-, ja tulitoimintaup
seerin tehtävät sekä osaa rauhan ajan 
kranaatinheitinkomppanian opetus
upseerin tehtävät. Opintojen jälkeen 
saavutetaan oikeudet taistelijaparin ja 
partion taisteluammunnan johtami~ 
seen sekä tuli- ja kranaatinheitinjouk-. 
kueen valvojan tehtävään. 

Panssaritorjuntaopintosuunnan ta
voitteena on, että kadetti hallitsee so
dan ajan raskassinko-, raskas ker
tasinko- ja panssarintorjuntaohjus
joukkueen johtamisen sekä tuntee so
dan ajan panssarintorjuntakomppa
nian- ja panssarintorjuntaohjuskomp
panian varapäällikön tehtävät. Opin
tojen jälkeen saavutetaan oikeudet 
taistelijaparin ja partion taisteluam
munnan sekä kevyiden ja raskaiden 
kertasinkoammuntojen johtamiseen. 

lc r it saavat myös tuli toiminnan 
1 OJan oikeuden ammuttaessa ras
d la singolla ja panssarintorjunta

llJ u k silla. 
1 1 iytyvien opintojen kaikilla opin
runnilla saavutetaan oikeus käyt-

1 Janter-maalilaitteita ja puolustus-
111nien B-ajolupa. 
l Jpseerin perusopintojen opetus on 

11u11niteltu edellä kuvatuista oppi-
111 r avoitteista lähtien. Opetus toteu-

1 ian moduuliopetuksena, jossa 
11kkien oppiaineiden opetus tähtää 
htciseen tavoitteeseen. Teoria ja käy-
ncö yhdistetään sekä yksittäisissä 

,ppimistapahtumissa että käytännön 
Ii 1rjoituksissa. Tärkeimmät taktiikan 
h,irjoitukset ovat jääkärijoukkueen 
111 rssi ja taistelu (4 vrk), puolustus (4 

vrk), viivytys (5 vrk),, hyökkäys (3 
vrk) sekä asutuskeskustaiscelu (4 
vrk). 

Kouluttamisen pääharjoituksina 
ovat taisteluampumaharjoitukset. Ne 
ovat käsiaseammunnat (5 vrk), ker
tasinkoammunnat ( 5 vrk), ryhmän ja 
joukkueen taisteluammunnat (11 
vrk), panssarintorjunta- ja kranaatin
heitinammunnat (5 vrk), kenttätykis
tön ja kranaatinheittimistön sota- ja 
ampumaharjoitus (17 vrk), valtakun
nallinen panssarintorjuntaohjusharjoi
tus, (8 vrk) sekä Kainuun Prikaatin ja 
Maanpuolustuskorkeakoulun ampu
maharjoitus (8 vrk). 

otatieteiden maisterin tutkinto huipentuu 12 vuorokauden kenttäty
~ istön ja kranaatinheittimistön sota- ja ampumaharjoitukseen. 
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SOTATIETEIDEN KANDIDAATIN 
TUTKINNON JALKAVÄKILINJA 

Jalkaväkilinjan kadetit opiskelevat 
Maasotakoulussa kuusi kuukautta ja 
25 opintoviikon opinnot. Sotatietei
den kandidaatin tutkintoon johtavien 
opintojen laajuus on 120 opintoviik
koa. 

Jääkäriopintosuunnan tavoitteena 
on, että kadetti osaa sodan ajan jää
kärikomppanian varapäällikön ja tun
tee päällikön suunnittelu- ja johta
mistoiminnan, ml. sissikomppania. 
Kadetti osaa rauhan ajan jääkäri
komppanian koulutuksen suunnitte
lun sekä jääkärikomppanian keskeis
ten järjestelmien kouluttamisen ja 
käytön. Opintojen jälkeen saavute
taan oikeus johtaa taisteluammunto
Ja. 

Kranaatinheitinopintosuunnan ta
voitteena on, että kadetti osaa sodan 
ajan kranaatinheitinkomppanianmit
taus- ja tulitoimintaupseerin sekä 
viestimestarin suunnittelu- ja johta
mistoiminnan. Hän tuntee sodan ajan 
kranaatinheitinkomppanian päällikön 
suunnittelu- ja johtamistoiminnan, 
sekä osaa rauhan ajan kranaatinhei
tinkoulutusta antavan perusyksikön 
koulutuksen suunnittelun. Opintojen 
jälkeen saavutetaan kranaatinhei
tinammuntojen johtamisoikeus ja tu
lenjohtoerotuomarin oikeudet. 

Panssaritorjuntaopintosuunnan ta
voitteena on, että kadetti osaa vara
päällikön ja tuntee päällikön sodan 
ajan panssarintorjuntakomppanian ja 
panssarintorjuntaohjuskomppanian 
suunnittelun ja johtamistoiminnan. 
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Lisäksi hän osaa rauhan ajan paossa .. 
rintorjunta koulutusta antavan perus
yksikön koulutuksen suunnittelun, 
Opintojen jälkeen saavutetaan pans• 
sarintorjunta-ammuntojen johtamis: 
oikeus raskaalla singolla ja panssarin-, 
torjuntaohjuksilla. 

Teoriaopinnot sovelletaan käytän 
töön harjoituksissa. Tärkeimmät tak
tiikan harjoitukset ovat jääkärikomp 
panian puolustus (5 vrk), hyökkäys (5-
vrk), viivytys (3 vrk), asutuskeskus 
taistelu (5 vrk) ja sissitoiminta (7 
vrk). Kouluttamisen pääharjoituks . 
ovat jääkärileiri (12 vrk), kranaatin-1 
heitinampumaharjoitus (12 vrk), 
kenttätykistön ja kranaatinheittimis-, 
tön sota- ja ampumaharjoitus (12 
vrk) sekä valtakunnallinen panssarin.,, 
torjuntaohjusharjoitus (12 vrk). 

SOTATIETEIDEN MAISTERIN 
TUTKINNON JALKAVÄKILINJA 

Jalkaväkilinjan kadetit opiskelevat 
Maasotakoulussa viiden opintoviikon 
opinnot seitsemän viikon aikana. So
tatieteiden maisterin tutkintoon joh
tavien opintojen laajuus on kaikkiaan 
160 opintoviikkoa. 

Sotatieteiden maisterin tutkinnon 
jalkaväkilinjan tavoitteena on, että 
kadetti osaa rauhan ja sodan ajan pe
rusyksikön (vast) päällikön tehtävät, 
hän osaa perusyksikön tai vastaavan 
järjestelmien käytön suunnittelun ja 
johtamisen, sekä tuntee sodan ajan 
pataljoonan (vast) taistelun periaat
teet. Lisäksi hän tuntee sodan ajan 
joukkoyksikön (vast) komentajan 
tehtävät ja tuntee puolustushaarojen 
toiminnan perusteet. 

1 yhyeen viiden opintoviikon jak
,11 sisältyvät maanpuolustusalueen 

1 11 arileiri (8 vrk), maanpuolustus
l11tcn sota- ja ampumaharjoitus ( 8 
1 I ), kenttätykistön ja kranaatinheit-
1111istön sota- ja ampumaharjoitus 
1 vrk) sekä valtakunnallinen pans-
11111 torjuntaohjusharjoitus (12 vrk). 

lulevat jalkaväkiupseerit viimeiste
li at pro gradu -tutkielmansa ja har
i , 111tuvat perusyksikön kouluttaja- ja 

1rapäällikkötehtäviin tulevissa jouk-
1 1 osastossaan kolmen kuukauden 
111111 ennen valmistumista 4.6. 

lJPSEERIEN TÄYDENNYS
KOULUTUS MAASOTAKOULUSSA 

Panssarintorjuntaupseerikurssin ta-

voitteena on, että opishlijoiden tieto
ja syvennetään pataljoonan panssarin
torjuntajoukkojen käytön suunnitte
lussa ja johtamisessa. Opiskelijat 
osaavat panssarintorjuntaohjus
komppanian käytön ja johtamisen se
kä panssarintorjuntayksiköiden pää
kouluttajan tehtävät. Opiskelijoiden 
tiedot panssarintorjunta-alalta ajan
tasaistetaan ja yhtenäistetään. Opin
tojen painopiste on panssarintorjun
taohjusjärjestelmässä 2000. 

Taktiikan opetuksen tavoitteena 
on, että opiskelija tuntee panssa
roidun vihollisen toimintamahdolli
suudet ja tietää prikaatien panssarin
torjuntajoukkojen käytön periaatteet. 
Hän tuntee uuden keskitorjuntaoh
jusjärjestelmän (PstOhj-2000) taiste-

Maasotakoulussa syvennetään panssarintorjunta-alan taktiikan, sotilas
pedagogiikan ja johtamistaidon tietoja. Opinnot toteutetaan monimuo-
10-opiskeluna. Tässä opiskelutilanne varuskunnan upseerikerholla. 
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lutekniset ja taktiset käyttöperiaat
teet, sekä osaa panssarintorjuntaoh
juskomppanian ja panssarintorjunta
komppanian taistelun suunnittelun. 

Sotilaspedagogiikan opetuksen ta
voitteena on, että opiskelija osaa 
panssarintorjuntaohjusammunnan 
suunnittelun ja tietää panssarintor
juntayksikön pääkouluttajan tehtä
vät. Hän osaa kaksipuoleisen simu
laattoritaisteluharjoituksen suunnitte
lun, uuden keskitorjuntaohjusjärjes
telmän asetekniikan ja kouluttami
sen, sekä komppanian taisteluharjoi
tuksen suunnittelun. 

Johtamistaidon opetuksen tavoit
teena on, että opiskelija osaa panssa
rintorjuntaohjuskomppanian ja/tai 
panssarintorjuntakomppanian taiste
lun aikaisen johtamisen. Lisäksi hän 
osaa panssarintorjuntaohjusammun
nan johtamisen ja osaa komppanian 
taisteluharjoituksen johtamisen. 

Kurssi toteutetaan monimuoto
opiskeluna, joka sisältää kolme lähi
opetusjaksoa ja itsenäisesti tapahtu
vaa opiskelua. Opettajat ohjaavat 
opiskelijoiden itsena1sta opiskelua 
etäopiskeluvaiheen aikana. Lähiope
tusjaksot järjestetään Maasotakoulus
sa ja Rovajärven ampumakenttäalu
eella valtakunnalliseen panssarintor
j untaohjusleiriin liittyen. 

OPISTOUPSEERIEN JALKAVÄKI
KOULUTUS 

Opistoupseerien peruskoulutus 
päättyy Maasotakoulussa 24.1.2003. 
Tällöin valmistuvat viimeiset opisto
upseerit peruskurssilta 58. Opistoup
seerien jatkokoulutus jatkuu kuiten-
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kin Maasotakoulussa. Toinen opistO-l 
upseerien uusimuotoinen jatkokurss · 
(24 ov) toteutettiin vuonna 2002. 
Kurssilla opiskeli 201 opistoupseeria. 

Opistoupseerien jatkokurssin jalka
väkilinjan erikoiskoulutusjakson ta
voitteena on, että opistoupseeri osaa 
sodan ajan yhtymän esikunnan opera
tiivisen toimiston to1m1stoupseerin 
tehtävät ja tietää sodan ajan joukko., 
yksikön ja yhtymän esikunnan tie
dustelu-upseerin tehtävät. Hän osaa 
perustamiskeskuksen päällikön tehtä
vät. Opistoupseeri hallitsee rauhan 
ajan opetusupseerin tehtävät siten, 
että kykenee joukko-osaston esikun
tatehtävässä koulutuksen suunnitte
luun ja toteuttamiseen sekä nuorem
pien opistoupseerien ohjaamiseen. Li
säksi hän hallitsee opetusmenetelmät 
ja niiden käytön niin, että pystyy toi
mimaan opetustehtävissä päällystön 
koulutusta antavissa oppilaitoksissa. 

Opiskelu sisältää luentoja ja oppi
miskeskusteluja, ryhmätöitä, opiskeli
ja- alustuksia ja käytännön harjoituk
sia. Lisäksi opiskelijat laativat opin
näytetyön yleensä joukko-osaston ja 
opiskelijan esittämästä aiheesta. 
Opistoupseerien jatkokurssin jalkavä
kilinja osallistuu Itäisen Maanpuolus
tusalueen pataljoonan kertausharjoi
tukseen. Suunnitelmissa on osallistu
minen myös valmiusyhtymien harjoi
tuksiin pataljoonan esikunnan upsee
rien tehtävissä, sekä maanpuolustus
alueiden harjoituksiin yhtymän esi
kunnan operatiivisen toimiston toi
mistoupseerin tehtävissä. 

Opistoupseerien täydennyskoulu
tukseen kuuluva Panssarintorjunta
kouluttajien opetustilaisuus toteute-

t 11111 Panssarintorjuntaohjus 2000-
1 ,qcstelmän kouluttajakurssina. Ope
t ustilaisuuden tavoitteena on, että 
,piskelijat osaavat PstOhj-2000- jär-

1< aelmällä varustetun joukkueen 
t 1istelutekniikan ja hallitsevat järjes-
11 lmällä varustetun ryhmän taistelu
t kniikan. Opiskelijat tietävät järjes
t lmä tekniset perusteet ja hallitsevat 
11 rjestelmän käsittelyn. Lisäksi he tie-
1 ävät ja hallitsevat järjestelmän kou
lutusvälineet ja niiden käytön, osaa-
at järjestelmän sisätilasimulaattorin 

1 ytön, sekä osaavat kouluttaa edellä 
mainitut asiat varusmieskoulutukses-

Opiskelu sisältää oppimiskeskuste-

luja, käsittelyharjoituksia, maastohar
joituksia, kokeita sekä itseopiskelua. 

OPETUSHENKILÖSTÖN 
TEHTÄVÄT 

Maasotakoulun opetustehtävissä 
käytetään henkilöstöä heidän koulu
tuksensa, kokemuksensa ja erityis
osaamisensa perusteella. Tähän liit
tyen tutkitaan opetushenkilöstön toi
minnallisten tehtävänimikkeiden 
käyttöä. Upseerien ja siviilien tehtä
vänimikkeet ovat opettaja, vanhempi 
opettaja ja pääopettaja. Opistoupsee
rien tehtävänimikkeet ovat vanhempi 
opetusupseeri ja erikoisopetusupseeri. 

Erikoisopetusupseerin tehtävä on opistoupseerien vaativin kouluttaja
tehtävä Maasotakoulussa. He ovat jääkäri-, sissi-, tiedustelu- ja liikunta
koulutuksen asiantuntijoita. 
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Kaikkien oppiaineiden paaopetta
jilla on alansa jatkotutkinto: upseerin 
tehtävissä yleisesikuntaupseerin tut
kinto ja siviilitehtävissä lisensiaatin 
tutkinto. Vanhemmalta opettajalta 
edellytetään upseerin tutkintoa, esi
upseerikurssia ja kymmenen vuoden 
palveluskokemusta. Vanhemmat 
opettajat suunnittelevat ja toteutta
vat pataljoonatason taktiikan opetuk
sen sekä jääkäri-, panssarintorjunta
ja kranaatinheitinkoulutuksen. 

Opettajalta edellytetään upseerin 
tutkintoa ja vähintään viiden vuoden 
palveluskokemusta perusyksikköpääl
lystön tehtävissä. Opettajat opettavat 
komppaniatason taktiikan ja taistelu
tekniikan sekä ase- ja ampumakoulu
tuksen. 

Erikoisopetusupseerin tehtävä on 
opistoupseerin vaativin kouluttaja
tehtävä ja siihen edellytetään täyden
nyskoulutusta ja 15 vuoden palvelus
kokemusta. Erikoisopetusupseerit 
ovat jääkäri-, sissi- ja tiedustelukou
lutuksen kouluttamisen ja liikunta
koulutuksen asiantuntijoita. Vanhem
malta opetusupseerilta edellytetään 
opistoupseerin tutkintoa ja jatkokurs
sia sekä kymmenen vuoden palvelus
kokemusta perusyksikköpäällystön 
kouluttajatehtävissä. Vanhemmat 
opetusupseerit kouluttavat jääkäri-, 
panssarintorjunta- ja kranaatinheitin
joukkojen taistelutekniikan. 

OSAAMISEN 
VARMISTAMINEN 

Maasotakoulun jalkaväkikoulutta
jien osaamisen varmistamiseen kuulu
vat perehdyttäminen ja tehtävissä 
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harjaantuminen sekä täydennys- ja 
jatkokoulutus. Monimuotokoulutta
jakurssilla opiskelee vuosittain viisi 
henkilöä. Opistoupseereita on suorit
tanut taktiikan ja sotilaspedagogiikan 
suppeita opintoja Maanpuolustuskor
keakoulussa. Neljä opistoupseeria 
aloittivat tutkinnon täydentämisen 
upseerin tutkinnoksi vuonna 2002. 

Maasotakoulun opetushenkilöstöllä 
on mahdollisuus palvella sekä opetus
että tutkimustehtävissä ja näin laa
jentaa ja syventää osaamistaan. Uute
na osaamisen varmistamisen muotona 
tutkitaan kouluttajien halukkuus ja 
mahdollisuudet tehtävävaihtoon Re
serviupseerikoulussa ja Karjalan Pri
kaatissa. 

J alkaväkikoulutuksen osaaminen 
varmistetaan parhaiten rekrytoimalla 
Maasotakouluun jalkaväen "kärki
osaajat". J alkaväkiupseerin ja opisto
upseerin nousujohteinen ura voisi 
parhaillaan sisältää palveluksen pe
rusyksikköpäällystön tehtävissä val
miusyhtymässä ja kouluttajatehtävis
sä Reserviupseerikoulussa. Tämän jäl
keen he palvelisivat Maasotakoulussa; 
upseerit aluksi opettajana ja jatko
koulutuksen jälkeen vanhempana 
opettajana ja tutkijana. Opistoupsee
rit palvelisivat aluksi vanhempana 
opetusupseerina ja jatko- ja täyden
nyskoulutuksen jälkeen erikoisope
tusupseerina. 

Maasotakoululla on vaalittavanaan 
monipuoliset perinteet. Itsenäi
syyspäivänä 6.12.2002 Lappeen
rannan perinteikäs Vapauden au
kio sai paraatijoukokseen Maaso
takoulun kadetit. 



KEHITYSNÄKYMIÄ 
Upseerin koulutusohjelmaan hy

väksyttyjen aliupseerien joukkueen
johtajakurssit ja panssarintorjuntaup
seerikurssit toteutettiin monimuoto
opiskeluna. Opiskelu sisälsi lähi-, etä
ja itseopiskelua. Kokemukset ensim
mäisten kurssien oppimistuloksista 
ovat erittäin hyvät. Toteuttamistapa 
mahdollisti opetushenkilöstön osaa
misen laajentamisen monimuoto
opiskeluun ja sen ohjaamiseen. Moni
muoto-opiskelu ja saadut kokemuk
set laajennetaan kaikkeen jalkaväen 
täydennyskoulutukseen. 

Lähiopetuksessa lisätään simulaat
torikoulutusta. Käytössä ovat taisteli
jan simulaattorit, panssarintorjun
tasimulaattori ja tykistön tulenkäytön 
simulaattori. Maasotakouluun pyri
tään saamaan uusin jalkaväen sotava
rustus ja koulutusvälineet. Näin kou
luttajille voidaan opettaa sotavarus
tuksen käyttäminen ja huoltaminen 
sekä joukon taistelutekniikka ja kou
luttaminen. 

Opetusta kehitetään sisäisen ja ul
koisen palautteen perusteella. Kaikis
ta harjoituksista laaditaan kertomuk
set, joissa analysoidaan opetustavoit
teiden saavuttaminen ja harjoituksen 
kehittämistarpeet ja mahdollisuudet. 
Kurssien kehittämisseminaareissa so
vitaan tarvittavat parantamistoimen
piteet, jotka sisällytetään kehittämis
keskusteluissa henkilöiden tulosta
voitteiksi. 

Kurssien taktiikan harjoituksiin ja 
ampumaharjoituksiin liitetään tutki
mus- ja kehittämistoiminta. Tutki-
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mustoiminta tukee opetusta ja tuot
taa uutta tietoa jalkaväen taktiikan ja 
taistelutekniikan sekä kouluttamisen 
perustaksi. 

Maasotakoulun lähiharjoitusaluei
den kehittämiseen kuuluu uuden Me
renlahden lähiharjoitusalueen perus
taminen. Taipalsaaren harjoitus- ja 
ampuma-aluetta kehitetään siten, et
tä se mahdollistaa kurssien opetus
suunnitelmiin kuuluvien harjoitusten 
ja ammuntojen toteuttamisen par
haalla mahdollisella tavalla. Koulu
tuksessa käytetään opetustavoitteiden 
mukaisesti myös muita harjoitus- ja 
ampuma-alueita sekä joukko-osasto
jen koulutustiloja, sotavarustusta ja 
osaamista. Yhteistyötä valmiusyhty
mien kanssa kehitetään. 

Syksyllä 2002 järjestettiin ensim
mäiset taktiikan ja sotilaspedagogii
kan seminaarit. Taktiikan seminaaris
sa tarkasteltiin maavoimien valmius
prikaatien pataljoonan ja komppa
nian taktiikkaa ja taistelutekniikkaa 
sekä niiden opettamista. Sotilaspeda
gogiikan seminaarissa tarkasteltiin 
kouluttamista perusyksikössä. Maaso
takoulu haluaa olla jalkaväen koulu
tuksen kärjessä kokoamalla, kehittä
mällä ja jakamalla alan osaamista. 
Tarjoamme jalkaväen päällystölle 
mahdollisuuksia osaamisensa varmis
tamiseen ottamalla huomioon jouk
ko-osastojen tarpeet. 
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Markku Myllykangas 

www.mil.fi/verkkopartio2002 
RUK:N KOULUTTAJAKURSSIT 

ALKOIVAT 
Reserviupseerien täydennyskoulutuksen, erityisesti kouluttajakoulutuksen ke
hittämistarve on ollut pitkään tiedossa. Perustamisen jälkeiset toimenpiteet ja 

oman joukon koulutuksen käynnistäminen ovat entistä enemmän reservin 
johtajan vastuulla. Nämä sektorit ovat puolustushaarasta ja aselajista riippu

mattomia koulutusaiheita. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Markku Myllykangas palvelee Reserviupseerikurssin joh
tajana. 

Pääesikunnan päällikkö asetti 
4.12.1999 työryhmän selvittä

mään Reserviupseerikoulun (RUK) 
toiminnan kehittämistä. Työryhmä 
apulaismaavoimapäällikön johtaml,l
na otti selvitystyönsä yhdeksi pää
määräksi kehittää reserviupseerien 
koulutusta nykyistä selkeämmäksi 
kokonaisuudeksi. 

Reserviupseerien koulutusjärjestel
män tuli koostua reserviupseerien pe
ruskoulutuksesta ja jatkokoulutukses
ta. Peruskoulutus tuli sisältämään va
rusmiesaikana suoritettavan reservi
upseerikurssin, upseerikokelaiden eri
koiskurssit ja upseerikokelaiden joh
tajakauden. 

Täydennyskoulutus reserviupsee
reille annetaan erilaisten kertaushar
joitusten aikana ja vapaaehtoisissa 
koulutus tapahtumissa. 

KOULUTTAJAKURSSIEN SYNTY 

Valtakunnalliset kouluttajakurssit 
aloitettiin vuonna 2000 Maanpuolus
tuskoulutus ry:n (MPK ry) ja puolus
tusvo1m1en tarpeista. Pääesikunta 
käski kouluttajakurssien toteuttami
sen Reserviupseerikoululle edellä mai
nitun työryhmän esityksestä. RUK 
on toimeenpannut valtakunnallisia 
reservin päällystön kouluttajakursseja 
jo kolmena vuonna peräkkäin. Kou
luttajakurssit Haminassa toteuttaa 
reserviupseerikurssi. Reserviupseeri
kurssi on RUK:n joukkoyksikkö, jos
sa on yhdeksän perusyksikköä, 3 3 
joukkuetta ja reilut yhdeksänkym
mentä johtajakoulutukseen erikoistu
nutta henkilökuntaan kuuluvaa kou
luttajaa. 

RUK:n henkilökunnan ammatti
taito ja kokemus kaikkien maavoi-
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1111en aselajien yhteistoiminnasta 
mahdollistavat monipuolisen koulu
tuksen antamisen varusmiehille, re-

·rviläisille ja kantahenkilökunnalle. 
Rcserviupseerikurssilla on 850 vuode
paikkaa, kurssin koulutustilat ja -ma
t criaali. Haminan varuskunta, lähi
harjoitusalueet ja ampumaradat luo
vat hyvät puitteet erilaisille koulutus
c apahtumille. 

Reserviupseerien täydennyskoulu
tus osana reservin päällystön koulu
tusjärjestelmää on luonteva Reservi
upseerikoulun tehtävä. Reserviupsee
rikurssit ja täydennyskoulurukseen 
kuuluvat kurssit ovat koulutukselli
nen jatkumo. Kurssin organisaatio ja 
tilat soveltuvat sellaisenaan jatkokou
lutustoimintaan ja onhan RUK jo 
koulutetun noin 156 000 reserviup
seerin "henkinen koti" ja yksi puolus
tusvoimien tunnetuimmista "brän
deistä" . 

Reserviupseerien täydennyskoulu
tuksen kehittämistarve oli ilmeinen. 
Entistä suurempi osa kantahenkilö
kunnasta sijoitetaan valmiusprikaa
teihin. Alueellisten joukkojen johta
minen jää yhä enemmän reserviup
seerien vastuulle. Siksi oli luotava jär
jestelmä reserviupseerien täydennys
koulutukselle. Reservin johtajille tar
koitetut tehtäväkohtaiset kertaushar
joitukset ovat sopivia Reserviupseeri
koulun pidettäväksi. Reserviupseeri-

Harjoitusten aiheena on alusta al
kaen ollut kouluttajakoulutus si
ten, että harjoituksen jälkeen re
serviläisjohtajat kykenevät itsenäi
sesti rakentamaan ja johtamaan 
joukkueensa harjoitukset. 

koulun henkilökunnass11 on koulutta
jia maavoimien kaikista aselajeista. 
Henkilökunnan määrä ja laatu mah
dollistavat oikein aikautettuna jopa 
armeijakuntatasoisten tehtäväkoh
taisten harjoitusten suunnittelun ja 
toteuttamisen. Lisääntyvä vapaaeh
toinen maanpuolustuskoulutus edel
lyttää toteutuakseen runsasta reservi
upseerien johtaja- ja kouluttajakoulu
tusta. Tämä koulutus annetaan tehtä
väkohtaisissa kertausharjoituksissa. 
Reserviupseerikoulu on tärkeä tehtä
väkohtaisten kertausharjoitusten pi
täjä. RUK:n kalenterivuosi on jaettu 
toiminnallisina kokonaisuuksina re
serviupseerien peruskoulutusjaksoihin 
sekä jatkokoulutusjaksoihin. 

VUODET 2000 - 2002 

Ensimmäiselle kahdelle kouluttaja
kurssille numeroltaan 1. ja 2. vuonna 
2000 reserviläisten valinnat teki 
MPK ry. Tavoitteena oli ja on yhä 
kouluttaa MPK ry:lle sen tarvitse
mien sotilaallisten harjoitusten kou
luttajia. Kurssien jälkeen MPK ry:lle 
syntyi eräänlainen oma kouluttaja
pankki, jota vuosittain täydennetään. 
Kurssien päämääränä oli antaa reser
viläisjohtajille sellaiset kouluttajaval
miudet, että he pystyvät valmistele
maan ja johtamaan harjoituksen so
dan ajan joukkojen vapaaehtoistoi
minnassa ja paikallisosastoissa. Tavoi
tevahvuus vuonna 2000 oli yhteensä 
400 reserviläistä. 

Vuoden 2001 kurssit 3. ja 4. toteu
tettiin samoin periaattein kuin aiem
panakin vuonna. Kurssien yhteinen 
tavoitevahvuus oli nostettu nyt 560 
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reserviläiseen, joista MPK ry valitsi 
300 ja puolustusvoimien eri esikun
tien valittavaksi jäi 260 reserviläistä. 
Vuoden 2001 harjoitusten erikoisuu
tena oli ensi kertaa toteutettu moni
muoto-opetus julkisia tietoverkkoja 
(internet) hyödyntäen. Vuoden 2002 
tavoitevahvuus oli edelleen 560, mut
ta ensi kertaa puolustusvoimien valit
semia reserviläisiä oli selkeästi MKP 
ry:n valitsemia enemmän. Internetin 
hyödyntäminen ja monimuoto-opetus 
osana "Reservin Aika/AVOT" kehit
tämisohjelmaa oli JO vakioitunut 
osaksi harjoitusta. 

Harjoitusten aiheena on alusta al
kaen ollut kouluttajakoulutus siten, 
että harjoituksen jälkeen reserviläis
johtajien on kyettävä suunnittele
maan ja johtamaan ilman puolustus
voimien tukea itsenäisesti joukkue 
(vast) tasoisen joukon harjoitus ottaen 
huomioon paikalliset olosuhteet ja 
tarpeet. Neljälle ensimmäiselle kurs
sille valittavan reserviläisen tuli olla 
vähintään joukkueen (vast) johtajaksi 
tai varajohtajaksi sijoitettu tai sijoitet
tavaksi suunniteltu reserviläinen, joka 
on valmis sitoutumaan vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen koulutta
jatehtäviin. Vuoden 2002 harjoituk
sessa ei enää vaadittu osallistujaa si
toutumaan MPK ry:n kouluttajateh
täviin. Ensimmäiset neljä harjoitusta 
toteutettiin ilman, että reserviläisille 
jaettiin henkilökohtaisia sotilasvarus
teita tai asetta. Vuoden 2002 harjoi
tuksissa henkilökohtainen varustus ja 
ase jaettiin ensi kerran. Harjoitukset 
on alusta lähtien toteutettu viiden 
vuorokauden kertausharjoituksina 
Haminassa ja Valkjärvellä. Reserviläi-
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set on käskenyt kootusti palvelukseen 
Kymen Sotilasläänin Esikunta. 

Kouluttajakoulutuksen aiheena on 
alusta asti ollut joukkueen johtajan 
perustamisen jälkeiset toimenpiteet. 
Aihe sopii kaikille, sillä perustaminen 
toteutetaan pääsääntöisesti samalla 
tavoin puolustushaarasta tai aselajista 
riippumatta. 

Kurssien ajankohta, maaliskuu, on 
ajoitettu Reserviupseerikoulun reser
viupseerikurssien jatko- ja täydennys
koulutusvaiheeseen. Kyseinen ajan
kohta mahdollistaa reserviupseeri
kurssien henkilökunnasta lähes kuu
denkymmenen kouluttajan sitoutu
misen harjoitukseen, sillä valtakun
nallinen maavoimien reserviupseeri
kurssi ei ole sillä hetkellä käynnissä. 

Vuosina 2000 -2002 on siis koulu
tettu yli 1500 reserviläistä. Teoreetti
sesti voidaan todeta, että joukkueen
johtajat on koulutettu noin 50 000 
vahvuisten sodan ajan joukkojen tar
peisiin. Reserviläisiä on ollut kaikista 
puolustushaaroista ja kaikista asela
jeista. Ikävaihtelu on ollut 19 ja 56 
ikävuoden välillä. Naisia on koulutet
tu noin kolmekymmentä. 

Yksi harjoitus koostuu neljästä 
osasta. Ne ovat 

- etäopetusvaihe verkossa, 
- harjoituksen valmistelujakso kou-

luttajien johdolla, 
- lähiopetusjakso RUK:ssa sisältäen 

perustamisen ja harjoituksen purka
misen ja 

- harjoituksen jälkihoito. 

MONI MUOTO-OPISKELUA 
Harjoitusten valmistelu jaksolla 

Henkilökohtaisten ja ryhmäaseitten käsittelyn koulutuksen järjestelyt 
ovat kouluttajakoulutuksen keskeisiä aiheita. 

molempien viikkojen kouluttajat pe
rehtyivät harjoitl.).ksen aiheisiin ja he 
suunnittelivat yksityiskohtaisesti har
joitusvaiheiden koulutuksen. Koulu
tus suunnitellaan toteutettavaksi 
pienryhmäkoulutuksena. Reserviläiset 
on lähiopetusjaksolla jaettu viiteen 
joukkueeseen, joista jokainen vielä 
neljään ryhmään. Ilmoittautumisen 
yhteydessä koulutettaville on jaettu 
kaksi A5 kokoista "maastovihkoa", 
johon oli koottu tärkein internetissä 
esillä ollut etäopetusmateriaali. Vih
kot jaettiin siitäkin huolimatta vaikka 
mm. vuonna 2002 lähes 400 reservi
läistä oli käynyt etukäteen tutustu
massa harjoituksen opetusaineistoon 
internetissä. 

Kouluttajakoulutuksen 
harjoituksessa vuonna 2002 

aiheina 
olivat: 

kouluttamisen perusteet, joukkueen 
puolustus, asekäsittely (7 .62 RK, 
7.62 Kvkk 62, 7.62 KK PKM, 12.7 
ITKK NSV, 66 KES 88 ja APILAS 
112), rynnäkkökiväärin kohdistusam
munnan järjestäminen ja johtaminen, 
harjoitusten suunnittelu ja johtami
nen sekä ryhmätaitokilpailun järjestä
minen. 

Kouluttajakursseihin on alusta asti 
liittynyt monimuoto-opiskelu inter
net-verkossa. Kaikilla reserviläisillä 
on ollut mahdollisuus tutustua va
paaehtoisesti niin harjoituksessa käy
tettävään opetusaineistoon kuin har
joituksen läpivientiin viikko-ohjelmi
neen ja tarvittavine yhteystietoineen. 
Tämän lisäksi harjoitukseen on ver
tailuryhmäksi valittu yksi joukkue 
etäopetukseen siten, että he ovat 
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kouluttajajohtoisessa etäopetuksessa 
internetin kautta tammikuun alusta 
lähtien eli reilut kaksi kuukautta. 

TUTKIMUSTOIMINTA KIINTEÄ 
OSA KOULUTTAJAKOULUTUSTA 

Harjoituksiin on myös alusta alka
en kuulunut Pääesikunnan asevelvol
lisuusosaston tutkimusryhmä, jota on 
ohjannut vapaaehtoisen maanpuolus
tuksen tarkastaja. Tutkimustoimin
nan tavoitteena oli alunperin selvittää 
tarve kouluttajakusseille sekä RUK:n 
kyky toteuttaa tämäntyyppiset ker
tausharjoitukset. Lisäksi vuonna 2002 
asetettiin seuraavat tutkimuskysy
mykset: 

- Miten tuloksellisena voidaan etä
opetuksen käyttämistä pitää kertaus
harjoitettavan joukon etäopetus
menetelmänä lähiharjoituksen tehos
tamiseksi? 

- Millaisilla tekijöillä voidaan etä
opetuksen tuloksellisuutta ennustaa? 

- Onko harjoitettavan joukon mo
tivaatiotaustalla ja maanpuolustus
harrastuksella yhteyttä koulutuksen 
tuloksellisuuteen? 

- Miten harjoitusjärjestelyillä voi
daan tehostaa koulutuksen tulokselli
suutta? 

Tarkoituksena oli myös selvittää 
reserviläisten hakeutumismotiivit ja 
valmistautuminen harjoitukseen, har
joituskokemukset sekä tutkia harjoi
tuksesta saatava hyöty sodan ajan 
tehtävien ja MPK ry:n koulutuksen 
kannalta. Tutkimusmenetelmänä on 
käytetty reserviläisten ja kouluttajien 
haastatteluja sekä Pääesikunnan 
koulutusosaston reserviläiskyselyä. 
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Kyselyn tulokset on kyetty pääosin jo 
harjoituksen aikana esittelemään har
joituksen johdolle ja harjoitusjoukol
le. Tarkemmin tulokset ovat olleet re
serviläisten nähtävissä internetissä he
ti harjoituksen päätyttyä. 

Vuoden 2001 tutkimuksen perus
teella voitiin olettaa, että etäopiske
luun osallistumalla reserviläiset kyke
nevät tehokkaasti parantamaan tie
dollisia valmiuksiaan ennen harjoi
tuksen lähijakson alkamista. Tulos oli 
saman suuntainen myös vuonna 
2002. 

Tällä hetkellä käytettävissä olevan 
tietoteknisen opetusalustan puutteet 
ja ongelmat, jopa osittaiset virheet 
toistuvat palautteena molemmissa 
harjoituksissa. Sisään kirjautuminen 
on edelleenkin vaikeaa, käyttöliitty
mä ei tue ja opasta käyttäjäänsä sekä 
tulostaminen on vaikeaa. Suoritettu
jen tutkimusten perusteella voidaan 
todeta harjoituksen sisältöjen, mene
telmien ja järjestelyjen onnistuneen 
hyvin. Kursseihin 3 ja 4 verrattuna 
harjoitusjärjestelyt saivat huomatta
vasti myönteisemmän palautteen ke
väällä 2002. Eräänä keskeisenä johto
päätöksenä voidaan todeta, että 
RUK:n kykyä ja taitoa järjestää kou
luttajakoulutusta ja siihen vaimenta
via harjoituksia ei voida kiistää tai ky
seenalaistaa. Tätä ei ole myöskään 
tarkoituksenmukaista enempää jat-

RUK:n kouluttajakurssien tavoit
teena oli ja on yhä kouluttaa soti
laallisten harjoitusten kouluttajia. 
Seuraavat kaksi kouluttajakurssia 
pidetään vuoden 2003 maalis
kuussa. 



kossa tutkia tai raportoida, laadulla 
on tekijänsä. 

WWW.MIL.FI/ 
VERKKOPARTI02002 

Harjoituksen kolmas olennainen 
osa on ollut reaaliaikainen tiedotta
minen internetissä. Tiedottaminen on 
toteutettu modeemin kautta lähi
verkkoyhteyksiä käyttäen suoraan 
harjoitusalueelta Valkjärveltä. Onpa
han harjoituksissa nähty jo varsinai
nen nettikahvilakin. Kyseinen netti
kahvila sijaitsi Valkjärven parakissa 
sotilaskodin yhteydessä ja se sai ni
mekseen "Netcafe Munkki". Vuoden 
2002 tulokset ovat nähtävissä osoit
teessa. 

Harjoitus tarjoaa mahdollisuuden 
kouluttaa joukkotuotetun joukon 
joukkueenjohtajat kootusti. Tämän 
vuoksi kiintiön omaavien esikuntien 
tulisi valita kouluttajakurssille osallis
tujat sodan ajan sijoitusten perusteel
la erityisesti niistä joukoista, jotka on 
aiottu käskeä kertausharjoitukseen lä
himmän vuoden aikana. 

Joukon kiinteyden muodostumi
sessa internetistä saatava etu kyetään 
hyödyntämään heti harjoituksen al
kuvaiheessa kun reserviläiset jaetaan 
ryhmiin ja joukkueisiin. Koulutuspor
taali mahdollistaa omaehtoiset kes
kustelut ryhmien kesken. Näin ryh
mien jäsenet oppivat tuntemaan toi
sensa paremmin jo ennen kuin lähi
opetusvaihe RUK:ssa edes on alka
nut. 

Koulutusportaalin on nykyistä pa
remmin palveltava myös harjoituksen 
jälkeistä aikaa. Reserviläisten on pääs-
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tävä harjoituksen jälkeenkin perehty
mään oman kurssinsa opetusaineis
toon nykyistä pidemmän ajan verk
kosotakoulun sivuilla. 

Puolustusvoimien oppimisympäris
tön valintaa tehtäessä onkin selkeästi 
kiinnitettävä huomiota tuotteen käy
tettävyyteen. Se on avain myös oppi
mis- ja opetustulosten osittaiseen pa
rantamiseen. Tällä hetkellä opetuk
sessa on pyritty liiaksi lisäämään op
piaineksen määrää. Verkko mahdol
listaa informaation tehokkaan levittä
misen, mutta opetuksen kannalta on 
olennaisen tärkeää, että oppiaines on 
oikein ja tarkoituksenmukaisesti mi
toitettu opetettavaan kokonaisuu
teen. 

Eräs vuoden 2002 tutkimuksessa 
toistamiseen osoitettu fakta on, että 
etäopetus on hyödyllistä ja se antaa 
ainakin tiedollisia valmiuksia suoriu
tua harjoituksessa tavoitteiden suun
taisesti. Opiskelija- ja reserviläispa
laute ei anna kuitenkaan perustetta 
sille, että opetuksessa täytyisi tarjota 
erilaisia ja eriaikaisia kursseja niille, 
joille jokin opiskelutyyli tai ajankohta 
ei sovi. Tämän väitteen haastatellut 
osin kumoavat jopa itse. Paljon tär
keämpää on kyetä tunnistamaan ne 
ongelmat ja kompastuskivet, joita 
verkko-opiskeluun liittyy. 

MAANPUOLUSTUSTAHDON 
YLLÄPITÄJÄT 

Kokonaisuutena kurssi on hyvä ja 
tervetullut lisä osana valtakunnallista 
reservin päällystön koulutusjärjestel
mää. Sen mahdollisuuksia sodan ajan 
sijoitusten mukaisten kouluttajaval-

miuksien kehittäjänä on hyödynnet-
1 ävä täysimääräisesti. Kurssien merki
tys myös MPK ry:n kouluttajaval
miuksien kehittäjänä on huomattava. 
Palaute kursseista on ollut erinomai
sen kiitettävä. Seuraavat kaksi kou
luttajakurssia pidetään Reserviupsee
rikoulussa vuoden 2003 maaliskuus
sa. RUK on kansallinen instituutio, 
jolla on yleiseen asevelvollisuuteen 

perustuvassa puolustµsjärjestelmäs
sämme olennaisen tärkeä merkitys. 

Reserviupseerien koulutus on näh
tävä kokonaisuutena, jossa teknillisen 
kehityksen asettamat vaatimukset 
otetaan huomioon ajan hengessä. 

Yhtenäisellä reservin johtajistolla 
on tulevaisuudessakin keskeinen rooli 
maanpuolustustahdon ylläpitäjänä. 

kaukokatseiset 

korvaavat maakaasulla 

enemmän päästöjä 

aiheuttavia fossiilisia 

polttoaineita. 

Maakaasulla 

on tulevaisuus 

tGasum 
www.gasum.fi 
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•••• 
MliKAAN 

AUTOSI OSA 
El OLE IKUl:NEN 

LAADUKKAAT, EDULLISET 

VARAOSAT USEIMP-IIN 

VARASTOSTA 

YI ~ ANJALANKOSKI: VaraosaMaailma (05) 

a ra Osa•T 317 1192, lax (05) 363 4339 HELSINKI: 
VaraasaMaailma (09) 777 4262, lax (09) 

M 
• 1 777 427 4 JOENSUU: VaraosaMaailma 

(013) 254 4144, fax (013) 254 4191, a a I m a VoraosaMaailma (01 ~) 254 •. 4177, Fax 
(013) 254 4171 JYVASKYLA: Varaosa

Maailma (014) 334 8733, Fax (014) 334 8791 KAJAANI: VaraasaMaailma (08) 618 0180, Fax (08) 612 1480 
KOTKA: VaraosaMaailma (05) 260 6877, Fax (05) 260 6895 KOUVOLA: VaraosaMaailma (05) 311 6449, Fax 
(05) 375 3162 KUOPIO: Puijon Varaosa (017) 266 9530, Fax (017) 262 4220, VaraosaMaailma (017) 266 9500, 
Fax (017) 266 9506 IAPPEENRANTA: VaraosaMaailma (05) 453 1321, lax (05) 415 3248 MIKKELI: VaraosaMaailma 
(015) 367 530, Fax (015) 366 582 TAMPERE: VaraosaMaai lma (03) 254 5737, Fax (03) 254 5739 
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Kari Savolainen 

VAPAAEHTOINEN 
MAANPUOLUSTUSKOULUTUS 

1. • • • • 

TANAAN 
Vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella pyritään ensisijaisesti siihen, että 
olisimme valmiimpia kohtaamaan yllätykset. Kansalaisvalmiuksien edistämi

nen ja maanpuolustustahdon vaaliminen on aina ajankohtaista. 

Kirjoittaja, prikaatikenraali (evp) Kari Savolainen on Maanpuolustuskoulutus ry:n 
toiminnanjohtaja 

Sotien jälkeen vapaaehtoisessa 
maanpuolustuskoulutuksessa oli 

pitkä 45 vuotta kestänyt hiljaisuus. 
Vuonna 1990 tapahtunut Pariisin so
pimuksen uusi tulkinta aktivoi vapaa~ 
ehtoista maanpuolustuskoulutusta 
kohtaan tunnetun kiinnostuksen. 
Tässä yhteydessä tehdyn selvityksen 
perusteella käynnistettiin kokeellinen 
koulutus vuonna 1992. Koulutuksen 
toteuttamista varten perustettiin 
Maanpuohistuskoulutus ry vuonna 
1993. 

Yhdistyksen toimintaedellytykset 
paranivat olennaisesti, kun vuonna 
1994 muutettiin lakia puolustusvoi
mista siten, että puolustusvoimien 
tehtäviin lisättiin velvoite tukea va
paaehtoista maanpuolustuskoulutus
ta. Seuraava selvitys vapaaehtoisuu
den hyödyntämisestä maanpuolus
tuksessa johti puolestaan vuonna 

1996 paikallisosastoista rakennetun 
vapaaehtoisen maanpuolustusjärjes
telmän perustamiseen. 

YKSI KOKONAISUUS .. . 
Vapaaehtoisen maanpuolustuskou

lutuksen kentän osittainen hajanai
suus tuotti vuosikymmenen lopulla 
jälleen uuden selvitystyön, johon 
pohjautuen puolustusministeriö, puo
lustusvoimat ja sisäasianministeriö se
kä maanpuolustusjärjestöt allekirjoit
tivat 21.12.1998 yhteistoimintapöy
täkirjan. Tässä sovittiin Maanpuolus
tuskoulutus ry:n sääntöjen tarkista
misesta ja toiminnan laajentamisesta 
siten, että vuonna 1993 rakennettu 
koulutusjärjestelmä sekä vuonna 
1996 perustettu paikallisosastojen 
muodostama vapaaehtoinen maan
puolustusjärjestelmä yhdistettiin yh-
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1 si kokonaisuudeksi. Samalla vah-
1 ,c, ttiin yhdistyksen taloudellisia 

1 11mintaedellytyksiä ja henkilöstövoi-
11 1varoja. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n pe
rustehtävä on edistää maanpuolustus
'" 10a, -taitoa, -tahtoa ja -henkeä. 
, hdistys on organisaatio, joka tuotta-
11111lla varautumiskoulutusta tukee 
puolustusvoimia ja muita viranomai-
11a normaali- ja poikkeusoloissa sekä 
•ntaa 15 vuotta täyttäneille Suomen 
l msalaisille mahdollisuuden osallis-
1 ua vapaaehtoiseen maanpuolustuk-

•cn. Toiminnan päämääränä on osal
taan kehittää poikkeusolojen organi
saatioihin sijoitettujen ja muiden kan
salaisten, sekä sitä kautta koko yh
teiskunnan valmiutta selvitä poik
i cusoloista ja normaaliajan häiriöti
lanteista. Toisena keskeisenä tavoit
teena on lujittaa maanpuolustustah
toa. 

... 21 PIIRIÄ 
Maanpuolustuskoulutus ry on kou

lutusorganisaatio. Sillä ei ole toimin
nallisia tehtäviä ja vastuita, ei nor
maali- eikä poikkeusoloissa. Poik
keusolojen varautumiskoulutuksen 
roimialueena on koko kokonaismaan
puolustuksen kenttä. Koulutuksen 
kohderyhmänä ovat asevelvolliset ja 

Paikallisosastot ovat yhden tai 
useamman kunnan alueella vapaa
ehtoisista kansalaista muodostet
tuja koulutusorganisaatioita. Ala
laidassa Maanpuolustuskoulutus 
ry:n tunnus. Kuva: Risto Muur
man. 

ei-asevelvolliset kansalai;,et. 
Organisaationa Maanpuolustus-

koulutus ry on yksi yhdistyskokonai
suus, joka toimii kolmella tasolla: val
takunnallisella, alueellisella ja paikal
lisella. Valtakunnallisella tasolla yh
distykseen kuuluvat vuosikokous, 
hallitus sekä toiminnanjohtaja ja hä
nen johtamansa toimisto. Suomi on 
alueellisesti jaettu 19 alueelliseen -
maakunnalliseen - maanpuolustus
piiriin ja kahteen puolustushaarapii
riin, meri- ja ilmapuolustuspiireihin. 
Piirejä johtavat piiripäälliköt. Paikal
lisella tasolla toiminta on organisoitu 
piiripäälliköiden alaisiksi paikallis
osastoiksi, jotka ovat yhden tai 
useamman kunnan alueella toimivia 
vapaaehtoisista kansalaisista muodos
tettuja koulutusorganisaatioita. Pai
kallisosastoa johtaa paikallisosaston 
päällikkö. Paikallisosastoja on perus
tettu maahan noin 200 kattaen 350 
kunnan alueet. Palkatut toimihenki
löt johtavat valtakunnallista ja alueel
lista toimintaa. Heidän tehtävänään 
on luoda edellytykset vapaaehtoisen 
kentän toiminnalle ja huolehtia toi
minnan tarkoituksenmukaisuudesta 
ja hyödyllisyydestä. 

KANSALAISVALM I U DET 
Maanpuolustuskoulutus ry:n kou

lutusjärjestelmän rakenteen, opetus
tavoitteiden ja kehittämisen perusta
na ovat viranomaisten tarpeet ja 
osoittamat tehtävät koulutukselle se
kä kansalaisten mielenkiinto. Koulu
tusjärjestelmä koostuu erilaisista 
kursseista ja harjoituksista jakautuen 
neljään kokonaisuuteen; yksityisen 
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Tällä hetkellä noin puolet sotilaallisista kursseista perustuu puolustus
voimilta saatuihin tehtäviin. Kuva: Risto Muurman. 

kansalaisen, sotilaallisen maanpuolus
tuksen ja muiden viranomaisten, eri
tyisesti kuntien, valmiutta edistävä 
koulutus sekä kouluttajakoulutus. 
Koulutus tapahtuu ensisijaisesti pai
kallisosastoissa ja maanpuolustuspii
reissä iltaisin ja viikonloppuisin. 

Kansalaisvalmiuksia edistävässä 
koulutuksessa kehitetään yksityisen 
ihmisen, perheen ja kodin valmiutta 
selvitä normaalista poikkeavissa vaa
ratilanteissa. Kuntien ja muiden sivii
liviranomaisten varautumista tuetaan 
kouluttamalla ensisijaisesti suorittaja
tason henkilöstöä poikkeusolojen or
ganisaatioihin. Kouluttajakoulutuk
sella kehitetään yhdistyksen itsenäistä 
valmiutta toteuttaa koulutusta. 

SOTILAALLINEN KOULUTUS 
Sotilaallisen koulutuksen osuus on 

puolet koko Maanpuolustuskoulutus 
ry:n koulutuksen tuotoksesta. Puo-
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lustusvoimat pyrkii hyödyntämään 
koulutusta erityisesti alueellisten ja 
paikallisjoukkojen sekä suoritusorga
nisaation valmiuden ylläpitämisessä 
ja kehittämisessä. Maanpuolustus
koulutus ry:n toteuttamat sotilaalliset 
kurssit muodostavat kertausharjoitus
ten ja puolustusvoimien vapaaehtois
ten harjoitusten rinnalla osan siitä ko
konaisuudesta, jossa asevelvollisia re
serviläisiä jatkokoulututetaan. Koulu
tuksen lähtökohtana on puolustusvoi
mien tarpeet ja niiden perusteella 
määritetyt tehtävät. Tällä hetkellä 
noin puolet sotilaallisista kursseista 
perustuu puolustusvoimilta saatuihin 
tehtäviin, joissa määritetään myös 
koulutuksen kohderyhmät. Tehtävä
keskeisyys lisääntyy koko ajan. 

Sotilaallisen koulutuksen tavoittee
na on varusmiespalveluksessa ja ker
tausharjoituksissa saatujen tietojen ja 
taitojen ylläpitäminen ja täydentämi
nen reserviläisten sijoituksen mukai-

Koulutusjärjestelmä tuottaa vuosittain noin 45000 koulutuspäivää, josta 
puolet hyödyntää sotilaallista valmiutta. Kuva: Risto Muurman. 

sissa tehtävissä. Kohderyhmänä on 
siis ensisijaisesti sodan ajan organisaa
tioon sijoitettu tai mahdollisesti sijoi
tettava reserviläinen. 

Koulutuksen keskeisimpiä koulu
tusaihekokonaisuuksia ovat tällä het
kellä taistelijan perustaidot, ase- ja 
ampumakoulutus ja kohteen suojaa
miseen liittyvä taistelukoulutus. 
Muista laajemmista koulutusaiheista 
mainittakoon muun muassa johtami
nen, sissi-, sotilaspoliisi-, pioneeri- ja 
viestitoiminnat, kenttälääkintä sekä 
liikekannallepano ja joukkojen perus
taminen. Meri- ja ilmapuolustuspii
reillä on tästä poikkeavat aihekoko
naisuudet, jotka liittyvät ao. puolus
tushaarojen tarpeisiin. 

Sotilaallisen koulutuksen aiheko
konaisuuksien määrittämistä tehdään 
yhdessä puolustusvoimien kanssa. Sa
malla pyritään kurssien tyypittämi
sellä ja siihen liittyvällä opetustavoit
teiden ja sisällön määrittämisellä yh-

tenäistämään koulutusta. Tämä työ 
on valtakunnan tasolla vielä suurelta 
osin tekemättä. Reservin koulutuksen 
meneillään oleva kehittämistyö tuo 
tähän työhön uusia perusteita. Piirien 
sotilaallisen koulutuksen sisältö mää
räytyy nykyään lähinnä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden mukaisesti. 

120 000 HENKILÖÄ KOULUTETTU 
Vapaaehtoisen maanpuolustuskou

lutuksen alkaessa vuonna 1992 kurs
seja järjestettiin vajaat 30. Siitä läh
tien kurssien lukumäärä on tasaisesti 
noussut saavuttaen vuonna 2000 
noin 1000 kurssin tason, jota volyy
mia on ylläpidetty viimeiset vuodet. 
Koulutusjärjestelmä tuottaa vuosit
tain noin 45 000 koulutuspäivää, jos
ta puolet hyödyntää sotilaallista val
miutta. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n kurs
seilla on koulutettu yhteensä noin 
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120 000 henkilöä. Viime vuosrna 
koulutettavien määrä on vuosittain 
ollut noin 20 000. Heidän lisäkseen 
toimintaan osallistuu vuoden aikana 
3 - 4 000 kouluttajaa. Erilaisiin mui
hin aktiviteetteihin osallistuu lisäksi 
4 - 5000 henkilöä. Koulutettavista 
asevelvolliseen reserviin kuuluu noin 
70%. Näistä kolmannes on upseereja, 
noin 40% aliupseereja ja noin 25% 
miehistöön kuuluvia. Miehistön osuus 
koulutettavista on viime aikoina kas
vanut. Koulutettavista naisten osuus 
on ollut noin 25 % ja 15 - 20- vuo
tiaiden nuorten osuus noin 15 % . 
Puolet koulutettavista ei kuulu mi
hinkään maanpuolustusjärjestöön. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n ta
lous perustuu pääasiallisesti valtion 
budjettirahoitukseen ja kurssien osan
ottomaksuihin. Toiminnan alkuvai
heessa valtion rahoitustuki saatiin 
useamman mrn1stenon budjetista. 
Vuodesta 1995 alkaen valtion rahoi
tustuki on tullut kokonaan puolus
tusministeriön kautta. Maanpuolus
tuskoulutus ry:n, jonka tuotoista 
puolustusministeriön rahoitustuki oli 
noin 1,5 meuroa, kurssimaksujen 
osuus oli noin 0,3 meuroa ja muiden 
tuottojen noin 0,2 meuroa. Kuluista 
koulutuksen toimintamenojen osuus 
oli noin 0,6 meuroa. Palkat ja palk
kiot lakisääteisine kuluineen veivät 
noin 1,0 meuroa. 

Puolustusministeriö määrittää va
paaehtoisen maanpuolustuskoulutuk
sen tavoitteet sekä luo Maanpuolus
tuskoulutus ry:n toiminnalle lainsää
dännölliset ja taloudelliset toiminta
edellytykset. Puolustusministeriö seu
raa vapaaehtoisen maanpuolustus-
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koulutuksen kehittämistä ja valvoo 
sen yhteiskunnallista hyväksyttävyyt 
tä. Puolustusvoimat ohjaa Maan 
puolustuskoulutus ry:n sodan ajan 
valmiuteen liittyvää koulutusta ja tu· 
kee yhdistyksen toimintaa hallirrmm. 
sa, koulutuksessa ja koulutusmatCIIII 
riaalissa. Puolustusvoimat jo; 
omilla sotilasaseilla ja asejärjestelmilli' 
tapahtuvan Maanpuolustuskoulut 
ry:n koulutuksen. Ase- ja ampuma1 
koulutusta sotilasaseilla, eikä yleensä~ 
kään ruutiaseilla, ei anneta alle 18-
vuotiaille. Sisäasiainministeriö ohjaa. 
oman alansa poikkeusolojen organi1 
saatioiden valmiuteen liittyvää koulu• 
tusta. Kuntien varautumista palvele1 
vat koulutustehtävät Maanpuolustus, 
koulutus ry saa kunnilta. 

VAPAAEHTOISTEN 
VARAUTUMISKOULUTTAJA! 

Yhdistyksen jatkossa tapahtuvan 
kehittämisen perustana on visio, jon
ka mukaan Maanpuolustuskoulutua 
ry:stä kasvaa osaava, tunnettu, tun
nustettu ja joustava vapaaehtoisten 
varautumiskouluttaja. Valtioneuvos
ton vuoden 2001 turvallisuuspoliitti .. 
sen selonteon linjausten mukaan 
Maanpuolustuskoulutus ry:n toimin
nan kytkeytymistä viranomaisten va
rautumisjärjestelmään pyritään tiivis
tämään ja koulutustehtäviä vakiin
nuttamaan. Pitkällä tähtäimellä yh
distyksen kehittämisen lähtökohdat 
tulevat määräytymään vuoden 2004 
turvallisuuspoliittisessa selonteossa. 
Selonteko tullee antamaan uusia 
haasteita Maanpuolustuskoulutus 
ry:lle. 

Nyt voit 

telidä päivän 

hyvän työn 

myös ruoka-

kaupassa. 
KESKO 

Suomessa on noin 1.50 K-ympäristökauppaa, joissa asiakkaiden ja 
työntekijöiden on helppoa olla vihreitä. Lisää tietoa ympäristökaupoista 

saat osoitteesta www.kesko.fi/ymparisto. 
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Jouni Lipponen 

AMMUNTOJEN PALVELUS
TURVALLISUUS 

Todellisella taistelulla ja rauhan ajan taisteluammunnoilla on ainakin yksi y 
teinen tekijä: omille aiheutetut tappiot ovat sietämättömiä. Palvelusturvalli 
suus on olosuhteista riippumat ta ammattitaitoa. Virheanalyysillä voidaan vä-

hentää erehdyksiä. 

Kirjoittaja, majuri Jouni Lipponen palvelee Pääesikunnan maavoimaosastolla koulu .. 
tus- ja henkilösuunnittelusektorilla. 

Tehokkaan ja tarkoituksenmukai
sen sotilaskoulutuksen perustana 

ei voi olla ajatus, jonka mukaan toi
minnan pitää tapahtua siten, että va
hinkoa ei varmasti tapahdu. Lähtö
kohtana tulisi ennemminkin olla se, 
että toimitaan mahdollisimman tur
vallisesti. Kun tähän yhdistyy annet
tujen määräysten ja ohjeiden mukai
set toimintatavat sekä käyttöön hy
väksytyt ja toimintakuntoiset väli
neet, ollaan tavoitetilassa. 

AMMUNTOJEN PALVELUS
TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT 
MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 

Palvelusturvallisuuden takaamisek
si sotilaallisissa harjoituksissa puolus
tusvoimissa annetaan lakien ja asetus
ten lisäksi 
1. varomääräyksiä 
2. varo-ohjeita 
3. ohjesääntöjä 
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4. oppaita 
5. käsikirjoja 
6. muita kirjallisia ohjeita sekä 
7. esimiehen suullisia ja kirjallisia käs
kyjä. 

Varomääräys on rauhan ajan soti
laallisten harjoituksien ja niihin ver
rattavien toimintojen palvelusturva.I.~ 
lisuuden takaamiseksi annettu pysy
väiskäsky. Varomääräyksillä säännel
lään erityistä varovuutta vaativien vä
lineiden käyttötapoja huomioon otta
en olosuhteet ja käyttötarkoitus. 

Pelkällä asioiden toteamisella -
Huolehtikaa palvelusturvallisuudestal 
- ei saavuteta oikeanlaista asennetta, 
ammattitaidosta puhumattakaan. 
Esimiehen on kyettävä antamaan 
alaiselleen konkreettisia ohjeita ja yk
sittäisiin palvelustilanteisiin liittyvää 
jatkuvaa ohjausta. Palvelusturvalli
suus on oikeaa asennetta ja ammatti
taitoa, joka koskee kaikkia henkilöitä 

1nnettomuuksia puolustusvoimissa 
1 1jalautakunta on asetettu selvittämään alla mainituja onnettomuuksia. 

10 ' lokakuussa yliluutnantti kuoli räjähdysaineonnettomuudessa. 
110 > huhtikuussa puolustusvoimien teknikko loukkaantui luodin kimmok

,t a Ylöjärvellä. 
00) huhtikuussa henkilökuntaan kuuluva luutnantti loukkaantui vakavas

t 1 ~ äsikranaatin heittoharjoituksessa Rovajärvellä. 
002 helmikuussa viisi varusmiestä joutui sairaalahoitoon vahingonlau
uksen takia. 

001 marraskuussa viisi varusmiestä loukkaantui räjähdysonnettomuudessa 
1 ajärvellä. 
001 toukokuussa varusmiehen oikean käden yksi sormenpää leikkaantui 

ttain irti ilmatorjuntakonekiväärin käsittelyssä tapahtuneessa onnetto
uudessa. 
)01 maaliskuussa noin 30-vuotias reserviläinen kuoli ja toinen loukkaantui 
1taljoonan kertausharjoituksessa Niinisalossa. 
)00 toukokuussa taisteluharjoituksessa ollut alikersantti sai kasvovammoja 

1 1ukkupatruunan vahingonlaukauksesta. 
1 ~99 huhtikuussa 20-vuotias alikersantti kuoli, kun hänen päähänsä osui 
luoti Niinisalossa. 
1998 lokakuussa yksi opistoupseeri kuoli ja toinen loukkaantui ampumalei-
11llä Ilomantsissa sattuneessa räjähdysaineonnettomuudessa. 
1 996 lokakuussa varusmies loukkaantui kovapanosammunnoissa. 

Vaikka lista on liiankin pitkä, voidaan sen perusteella kiistatta todis
taa, että turvallisuus harjoituksissa ei ole heikentynyt viime aikoina. 
Kouluammunnoissa tapahtuneet onnettomuudet ovat erittäin harvi
naisia. Onnettomuusriski on huomattavasti suurempi taisteluammun
noissa, joissa harjoitustilanne ei ole yhtä kontrolloitu kuin kouluam
munno1ssa. 

Ja organisaat101ta. Palvelusturval
lisuusasioissa pikkutarkkuus on eri 
asia kuin pikkumaisuus. 

Ammuntojen palvelusturvallisuu
teen liittyvänä koulutusohjeena on 
ampumaohjelmisto. Jalkaväen ampu
maohjelmisto sisältää ampumaradoil-

la ja taisteluampumaradoilla toteutet
tavan perusampumakoulutuksen 
kouluammuntoina, taisteluammun
nat sekä panssarintorjunta-ase-, kra
naatinheitin-, panssarivaunuase-, 
kranaattipistooli-, kranaattikoneki
vääri- ja ilmatorjuntakonekivääriam-
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munnat. 
Kouluammunta on kovin ampu

matarvikkein toteutettu ampumahar
joitus, jossa opetetaan ja harjoitute
taan ase- ja ampumakoulutukseen si
sältyviä aseenkäsittelytaitoa ja am
munnan perustaitoja. Kouluammun
nassa ampujien toiminta, erityisesti 
tulitoiminta on ennalta käsketyn yk
sityiskohtaisen ohjelman mukainen. 
Taisteluammunta on kovin ampuma
tarvikkein toteutettu taisteluharjoi
tus, jossa ase- ja ampumakoulutuksen 
oppitunneilla, harjoituksissa ja kou
luammunnoissa opittu aseenkäsittely
taito ja ammunnan perustaito sekä 
taistelukoulutuksessa opittu taistelu
tekniikka ja taistelutaito liitetään yh
teen. Taisteluammunnassa ampuva 
joukko toimii suullisesti ja maalitoi
minnan avulla kuvatun tilanteen pe
rusteella. Vaativin taisteluammunta 
on ehdottomasti taisteluammunta pi
meällä. 

Ase- ja ampumakoulutuksen oppi
tunneilla, asekäsittelyharjoituksissa, 
kouluammunnoissa, simulaattorihar
joituksissa ja taisteluharjoituksissa 
luodaan riittävä perusta ja valmiudet 
tilanteenmukaisille taisteluammun
noille. Taisteluammunnoissa yhdiste
tään taistelukoulutus ja ampumakou
lutus siten, että joukko osaa toimia 
turvallisesti, luottaa aseisiinsa, suori
tuskykyynsä ja toimintansa kokonais
tulokseen. 

Taisteluammunta on taisteluharjoi
tus kovin ampumatarvikkein. Itse 
ammunta on taisteluammunnassa 
vain osa - vaikkakin tärkeä osa - jou
kon toimintaa. Ammunnoissa tulee 
pyrkiä mahdollisimman hyvin tilan-
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teenmukaiseen toimintaan muistaen 
kuitenkin noudattaa varomääräyksi" 
ja paikallisia määräyksiä ammuntojen 
järjestämisestä. 

Alaisille tulee käskeä heidän kyky
jensä mukaisia tehtäviä. 

Erilaiset oikeudet ovat osoitus hen
kilön saamasta pätevyydestä hoitaa 
tehtäviään puolustusvoimien palve
luksessa. Eri oikeudet sisältävät vel
vollisuuden hoitaa esimiehen määrää-

111ät kyseiset palvelustehtävät. Asian
omainen henkilö vastaa viime kädessä 
11sc oikeuden vaatimien tietojen ja 
t utojen ylläpitämisestä. Oikeuden 
myöntämisen ensisijainen tavoite on 
ina koulutuksellinen ja varomääräys

tcn mukainen osaaminen. Kaikkien 
myönnettävien oikeuksien perusteena 

on asianomaisen henkilön saama kou-, 
lutus ja riittävä osaamistaso. 

Etenkin juuri sotilaslaitoksesta val
mistuneet upseerit tarvitsevat aina 
tukea ja ohjausta, vaikka heillä onkin 
oikeus toimia ammunnan johto- ja 
varohenkilöstön tehtävässä. Heidän 
kanssaan on usein syytä käydä harjoi-

Vaativin taisteluammuntalaji on ehdottomasti ammunnat pimeällä. 
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UPSEERIN KOULUTUSOHJELMAN MUKAIS 
Vasta valmistuneiden upseerien ni

meämistä taisteluammuntojen johta
jiksi jo heidän ensimmäisellä ampu
maleirillä tulisi harkita uudestaan. 
Yleensä päästään parempaan loppu
tulokseen sijoittamalla tämä henkilö 
ensin ammunnan muihin johto- tai 
varohenkilöstön tehtävään. 

Upseerin koulutusohjelman pe
rusopinnoissa jalkaväkilinjan opis
kelija saavuttaa seuraavat oikeu
det: 

Kaikille: 
- kouluammuntojen johtaminen, 

käsikranaatin heittoharjoituksen 
johtaminen, 
- tulitoiminnan valvoja taisteluam
munnoissa, 
- tulitoiminnan valvoja kevyt ker
tasinkoammunnoissa, 

sytytysvälineiden käsittelyharjoi
tuksen johtaminen ja tulenkuvauksen 
johtaminen sekä 
- perusteet taistelijaparin ja -partion 
taisteluammunnan johtamiseen, (oi
keus myönnetään joukko-osastoissa 
käytännön harjoittelun jälkeen). 
Jääkäriopintosuunta: 
- taistelijaparin ja partion taisteluam
munnan johtaminen, 
- oikeus käyttää Janter maalilaitteita, 
- tulitoiminnan valvoja ammuttaessa 
raskaalla kertasingolla sekä 
- tulitoiminnan valvoja joukkueen 
taisteluammunnoissa. 
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Kranaatinheitinopintosuunta: 
- taistelijaparin ja partion taisteluam
munnan johtaminen, 
- oikeus käyttää J anter maalilaitteita, 
- tuli- ja kranaatinheitinjoukkueen 
valvoja. 
Panssaritorjuntaopintosuunta: 
- taistelijaparin ja partion taisteluam
munnan johtaminen, 
- oikeus käyttää Janter maalilaitteita 
sekä 
- tulitoiminnan valvoja ammuttaessa 
raskaalla kertasingolla, raskaalla sin
golla ja panssarintorjuntaohjuksilla. 
Panssariopintosuunta: 
- panssariajoneuvojen ammunnoissa 
tulitoiminnan valvoja sekä 
- taistelijaparin ja partion taisteluam
munnan johtaminen. 

Upseerin koulutusohjelman sota
tieteiden kandidaatin jalkaväkilin
jan opiskelija saavuttaa edellisten 
lisäksi seuraavat oikeudet: 

Kaikille: 
- ryhmän ja taistelijaparin taisteluam
muntojen johtaja, 
- taisteluammunnan johtaja (kvksko), 
aseen/ryhmän valvoja (12.7 itkk pin
ta-ammunnnassa), 
- aseen/ryhmän valvoja (12.7 itkk il
ma-ammunnnassa), 
- räjäytysharjoituksen johtaminen se
kä 

ampumaohjelmiston mukaisissa 
ammunnoissa räjähtämättä jääneiden 

MMUNTAOIKEUDET 
1mpumatarvikkeiden raivaaminen 
riijäyttämällä löytöpaikallaan. 
J ääkäriopintosuunta: 

oikeus johtaa taisteluammuntoja. 
Kranaatinheitinopintosuunta: 

kranaatinheitinammuntojen johta
rnisoikeus sekä 

kranaatinheittimistön tulenjohto
t·rotuomarin oikeudet. 
Panssarintorjuntaopintosuunta: 

panssarintorjunta-ammuntojen 
johtamisoikeus panssarintorjuntaoh
juksilla. 
Panssariopintosuunta: 

panssariajoneuvojen kouluammun
nan johtaja, 
- panssariajoneuvojen ryhmän tai -
joukkueen taisteluammunnan johta-
ja, 

taisteluammunnan johtaja 
(rsksko), 
- joukkueen taisteluammunnan joh
taja sekä 
- tulitoiminnan valvoja (pstohj 82, 
BMP-koulutetut). 

U pseerin koulutusohjelman sota
tieteiden maisterin jalkaväkilin
jan opiskelija saavuttaa edellisten 
lisäksi seuraavat oikeudet: 

Panssariopintosuunta: 
panssanaJoneuvojen joukkueen 

taisteluammunnan johtaja sekä 
- panssaritorjunta-ammuntojen joh
tamisoikeus panssarintorjuntaohjuk
silla (pstohj 82, BMP-koulutetut). 

tus vaihe vaiheelta läpi j~ arvioida kun
kin vaiheen mahdollisia palvelusturval
lisuusriskejä. Tätä tuskin kukaan har
kintakykyinen alainen pitää epäluotta
muksen osoituksena, kysymyksessähän 
on ennemminkin alaisen tukeminen ja 
huolenpito. 

AJANTASAISTA TIETOA 
PALVELUSTURVALLISUUS
SOVELLUKSESTA 

Puolustusvoimien esikunta j ärjes tel
mässä on otettu tänä vuonna käyttöön 
palvelusturvallisuussovellus ja siihen 
liittyvät palvelut (Kuva 1). Sovelluk
sella toteutetaan varomääräysten, va
ro-ohjeiden ja muiden varomääräyksiin 
liittyvien asiakirjojen verkkojulkaisu ja 
-päivitys. Tarvitsijoilla on aina käytös
sään voimassaolevat varomääräyksiin 
liittyvät asiakirjat . Sovellus luo tekni
sen perustan myös "läheltä piti" -re
kisterille, varomääräysuutisille ja arkis
tolle. "Läheltä piti" -rekisteriin voidaan 
tallentaa alkuvaiheessa vain sellaista 
tietoa, johon ei liity kesken olevaa esi
tutkintaa. Tällainen toimintatapa vaa
tii koulutuskulttuuria, jossa mahdolli
sia epäkohtia ja omia virheitäkään ei 
salata. Avoimuuden lisäksi on taattava 
henkilöiden oikeusturva ja asioiden kä
sittelyn asiallisuus. 

MITÄ RISKEJÄ 
AMMUNNASSA ON? 

Riskit voidaan selvittää riskianalyy
sin avulla (Kuva 2). Riskianalyysilla 
tarkoitetaan järjestelmällistä menette
lytapaa, jonka avulla pyritään selvittä
mään teknisiin laitteisiin (asejärjestel-
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•WKanmie~ ·- -• q.m . ..-
• Q.02.VataMllf .... 

09 3XJ2 AJONEUVON KAUJSTLMf'EN JA PlA<ELTA PUTOAMINEN 

• Q. 00.V..,.._il--.tMiluill 
q,3.1v..... .. 
q.a,.__ 
q.aa.._. 

01 .07.20l2 Kasrnmma tralrtonn lavah laskeod1A1aessa 
01 07.2002 KOYSllASl<ElJTUMISONNETTOMUUS 
·01.07 2002 TELAl<I.IORW..AIJTON HINAUSVAIMISIELUN TAPATURMA 
:0105 lll2 TIW<TOR"' PERÅV.ai.JNUN IRlOAMNEN KOUKUSTA ", ............. -, q.m,...,_ 
00.05 2002 t.l.lELTÅPITITII.ANNE MERIKONTTlA NOSTETTAESSA 
,2<1.0,t211l2 LM Trec 6fD. trukin loiminlahliriO 

Q- 113.CW.lll2 > ulHELTÅ Pfll- TUHTEET l<ENTTATYl<JSTON JA l<R!WIATNEITTIMISTON AMPIJMNWIJOO\JI 
07 03 2002 Akun tljlhllrnNfl 
_01_03.2002 Akun rljiNlrrinen 
·:D.10.2001 • l<IMMOIO(EEN~NV-SEU<MN~ 
16.00 2001 Uhell piti tänne Ylfdyn khittlyn yNeydall 

, 15.00.2001 lÅHELTÅ Pfll-TII.NIIE 1Dll(-ASEMASSA 

Kuva 1. Palvelusturvallisuussovellus. 

miin), ihmisen toimintaan (johto- ja 
varohenkilöstöön sekä ampuvaan 
joukkoon) ja ympäristöön (ampuma
alueeseen) sekä näiden vuorovaiku
tukseen liittyviä vaaroja. Riskianalyy
siin kuuluu usein myös onnettomuu
den todennäköisyyden ja seurannais
vaikutusten suuruuden arviointi sekä 
parannustoimenpiteiden ideointi. 
Ammunnoissa riskianalyysi voidaan 
tehdä esimerkiksi ihmisen toimintaa 
tarkastelevan toimintovirheanalyysin 
avulla. 

Toimintovirheanalyysissä tarkastel
laan yksittäisten toimintojen suoritta
misessa mahdollisesti esiintyviä vir
heitä ja sen vaikutusta toimintaan ja 
sitä kautta turvallisuuteen. Analyysis
sä selvitetään eri tilanteissa ilmenevät 
virhemahdollisuudet, jotka liittyvät 
joko johto- ja varohenkilöstön tai am
pujien toimintaan. Samalla tarkastel
laan virheiden havaittavuutta. Lopuk
si ideoidaan keinoja virhemahdolli-
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suuksien vähentämiseksi tai virheiden 
vaikutusten rajaamiseksi. 

VAKIOINTI HELPOTTAA, MUTTA 
SE VOI OLLA RISKI 

Tiukasta koulutusrytmistä ja mah
dollisesti ns vakioiduista ammunnois
ta huolimatta tulee ammuntojen 
suunnitteluun ja valmisteluun varata 
riittävästi aikaa. Hyvissä ajoin tapah
tuva ampumasuunnitelman esittely 
esimiehelle ehkäisee rutiinin muodos
tumista riskitekijäksi. Riittävä val
misteluaika mahdollistaa korjaukset 
ja tarkennukset suunnitelmaan ja toi
saalta samalla luodaan edellytykset 
johto- ja varohenkilöstöön nimetyille 
valmistautua tehtäviinsä. 

Rutiineja ja muita totuttuja tapoja 
tulee aika ajoin muutenkin arvioida 
kriittisesti. Rutiinia seuraa usein aiko
minen, mikä saattaakin jo olla uhka 
palvelusturvallisuudelle. 

Analysoltavm 
kohteen mätktely ja 

Vaarojen 
tunnistaminen 

Vaar~en 
puolikvantltåiivinen 

lu lttelu 

oimenpide.dldotust 
esittäminen 

Onnettomuuksien 
mallintaminen 

Onnettomuuks • 
todennäköisr,de 

arvioind (P) 

Onnettomuuksien 
seurauksen 
arviointi (Q 

Riskin suuruuden 
määrittäminen 

Toimenpi e-ehdotusten 
esittäminen 

Kuva 2. Riskianalyysi. 

SIMULAATTORIT 
- TURVALLINEN RATKAISU 

Aika ajoin herää ajatus korvata 
ammunnat simulaattorikoulutuksella. 
Simulaattoriavusteisessa koulutukses
sa voidaan harjoitella tilanteita, joi
den harjoittelu ei olisi mahdollista 
turvallisuus- tai kustannussyistä. Si
mulaattorijärjestelmistä taistelijan si
mulaattorit on tarkoitettu tehosta
maan annettavaa taistelukoulutusta. 
Käyttämällä taistelijan simulaattorei
ta pystytään nostamaan harjoitusten 
vaativuustasoa entistä lähemmäs to
dellista taistelutilannetta. J alkaväessä 
on lisätty koulutuksessa erilaisten si
mulaactoreiden käyttöä ja simulaatto
reita on hankittu hankintamääräraho
jen sallimissa puitteissa. Yhden tais
telijan laseraseeseen perustuva simu
laattorivarustus on kalliimpi kuin hä
nen varsinainen aseistuksensa. Simu
laattorijärjestelmien käyttö ei korvaa 
kokonaan ammuntojen tarvetta. Sel
laisissakin puolustusvoimissa, joissa 
on ollut mahdollista hankkia riittä
västi simulaattorijärjestelmiä ja saada 
niistä kokemuksia, ammunnoista ei 
ole luovuttu, vaan ne ovat yhä oleelli
nen osa koulutusta. Kansainväliset 
kokemukset osittavat, että 

- kaksipuoleinen simulaattoriavus
teinen taistelukoulutus ei säästä rahaa 

- itseasiassa harjoitukset tulevat 10 
% kalliimmiksi 

- kaksipuoleinen simuloitu taiste
lukoulutus sitoo yhtä paljon henkilös
töä kuin taisteluammunta 

paukkupatruunoiden kulutus 
kasvaa aluksi, kunnes taistelijat huo-
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Käyttämällä taistelijan simulaattoreita pystytään nostamaan harjoitusten 
vaativuustasoa entistä lähemmäs todellista taistelutilannetta. Simulaat
torijärjestelmien käyttö ei korvaa kokonaan ammuntojen tarvetta. 

maavat, että niitä ei taistelussakaan 
tule välttämättä lisää. 

Mutta: joukot ovat moninkertai
sesti paremmin koulutettuja ja kye
tään tutkimaan uudella tavalla taiste
lua ja käytettävää taktiikkaa ja taiste
lutekniikkaa. Simulaattoreita lisää
mällä ja oikein käyttämällä voidaan 
nostaa taistelijoiden ja joukkojen 
koulutustasoa ja siten parantaa myös 
ammuntojen palvelusturvallisuutta. 

RISTIRIITAA El VOI OLLA 
Ammunnoissakin palvelusturvalli

suus tulee mieltää oikein. Kysymyk-
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sessä ei ole välttämätön paha, joka 
vaikeuttaa tehokasta sotilaskoulutus
ta. Palvelusturvallisuus on osa sotilas
koulutusta. Se tulee hyväksyä, sillä si
tä tarvitaan sodankin aikana. Aseesta 
ammuttu luoti käyttäytyy sodan ja 
rauhan aikana aivan samalla tavalla, 
joten taistelutekniset ohjeet eivät voi 
olla ristiriidassa varomääräysten kans
sa - toki hyväksytyn riskin suuruu
della on eroa. 
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Secgo - askel eteenpäin 
Secgo tarjoaa joustavat ja monipuoliset ratkaisut 
verkottumiseen. Vankka perustamme tietoturva
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Jorma Aherto 

Jalkaväen taktiikan viimeaikainen 
kehitys ja kehitysnäkymät 

11 11 11 

PATEVATKO VANHAT KOETUT 
PERIAATTEET? 

Taistelussa menestymiseen vaikuttaa kolme kokonaisuutta: tahto, taito ja tek
niikka. Nyt tarkastellaan taidon osa-aluetta, taktiikkaa, historian oppien ja 

tulevaisuuden haasteiden valossa. Pätevätkö aktiivisuus, voimien keskittämi
nen ja yllätys muuttuvissa uhkakuvissa? 

Kirjoittaja, eversti Jorma Aherto on Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen 
tutkimusjohtaja. 

Kylmän sodan jälkeen suursodan 
vaara on näyttänyt vähenevän 

merkittävästi. Sen sijaan esille on 
noussut yhä lisääntynyt alueellisten 
sotien riski. Preussilaisen kenraalin ja 
sotateoreetikon von Clausewitzin 
(1780-1831) ajatus "Sota on politii
kan jatkamista toisin keinoin" näyt
täisi kuvaavan hyvin aikaamme, jol
loin taloudelliset intressit ja kansalli
set edut ovat nousemassa asevoiman 
käytön perusteiksi. 

Millaiseen ajatteluun eurooppalai
nen ja sen myötä myös suomalainen 
sotataito ja taktiikka ovat kehitty
mässä? Tilanteessa, jossa uhkat saati 
taistelun kuva eivät ole kovin selkei
tä, on syytä panostaa sodankäynnin 
teorian tarkasteluun. Monesti histo-
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riasta löytyy opiksi otettavaa myös 
yhä teknistyvässä nykymaailmassa. 
Niinpä kiinalaisen sodankäynnin filo .. 
sofin Sun Tzun yli kahden vuositu
hannen takaisia ajatuksia käännetään 
alkuperäiskieleltä mahdollisimman 
tarkan tulkinnan löytämiseksi. Filoso
fin ajatuksia pyritään tulkitsemaan 
nykypäivän toimintaympäristöön so
veltuviksi. Sun Tzun ajatusta "Vain 
sodankäynnin epätavanomaisia mene
telmiä käyttäen voi heikompi kukis
taa vahvemman" voitaneen pitää epä
symmetrisen sodankäynnin perusta
na, johon terrorisodankin voidaan 
nähdä perustuvan. 

Taktiikalla tarkoitamme yleensä 
komppaniasta prikaatiin käytössä ole
via toimintamalleja ja taistelun johta-

Suomalaisilla joukoilla on mahdollisuus olla paras omalla alueellaan. 
Arktisen vyöhykkeen taisteluissa olosuhteiden tuntemus korostuu. 
lliihtopartio Lätäsenon suunnalla 2.4.1945. Lunta on riittänyt. 

mista. 
Perinteisesti etenkin suomalainen 

taktiikka on ollut jalkaväen taktiik
kaa, jota on muokattu tärkeimmän 
tukevan aselajin, tykistön, suoritus
kyvyn asettamien reunaehtojen mu
kaisesti. Tykistön merkitys osana ope
raatiotaitoa ja taktiikkaa on tunnus
tettu etenkin vuoden 1944 torjunta
taistelujen oppien valossa. Nämä opit 
ovat heijastuneet suomalaiseen ajatte
luun varsin pitkälle. Kärjistäen voisi 
sanoa viime sodan opetusten ja val
mistautumisen taistelemaan selkeää 
ylivoimaa vastaan kangistaneen tak
tiikan ehkä liiaksikin jäykän torju
vaan puolustukseen. Onko tällaisella 
taktiikalla tulevaisuutta? 

VOI DAAN KO - SAADAANKO 
HISTORIASTA OPPIA? 

Millainen on ollut taktiikan kehi
tys ennen suursotia ja millaisella tak
tiikalla sodat on sitten käyty, on mie
lenkiintoinen kysymys. Ensimmäisen 
maailmansodan jälkeistä sotataidon 
kehitystä pidetään usein varoittavana 
esimerkkinä siitä, kuinka erilaisia ja 
myös harhaan johtavia voivat edelli
sestä sodasta tehdyt johtopäätökset 
olla. Rohkea eteenpäin katsominen 
innokkaalla keskustelulla höystettynä 
on puolestaan ollut antoisaa. 

Pelkistäen voitaneen sanoa ensim
mäisen maailmansodan jälkeisen ajan 
teoreettista keskustelua hallinneen lii
kesodan idean, jonka teoreettinen ke-
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hittäminen oli voimallisesti esillä 
19 30-luvun sotilaallisessa ajattelussa. 
Tärkeimpinä liikesodan kehittäjinä 
tunnetaan englantilaiset Basil Liddell 
Hart (1895-1970) ja John Fuller 
(1878-1966). Heidän oppiensa mu
kaan taistelussa oli pyrittävä ratkai
suun nopeasti liikkuvien panssaroitu
jen joukkojen syvillä iskuilla viholli
sen tukialueille. Tuhoamalla komen
topaikat ja huolto kyettiin riistämään 
vastustajan kyky järjestelmälliseen 
vastarintaan. Liddell Hart arvioi len
tokoneiden syrjäyttävän tykistön no
peasti etenevien panssaroitujen jouk
kojen tukemisessa. Heidän oppinsa 
eivät kuitenkaan saaneet kannatusta 
Englannissa tai Ranskassa, mutta si
täkin tarkemmin niitä tutkittiin Sak
sassa ja Neuvostoliitossa. 

Perustan saksalaiselle ajattelulle oli 
luonut kenraalieversti Hans von 
Seeckt, joka organisoi Versaillesin 
rauhansopimuksen jälkeisen Saksan 
armeijan. Hän arvioi massa-armeijo
jen ajan olevan ohi niiden huonon 
liikkuvuuden ja toisaalta kasvaneen 
tulivoiman takia. Hän piti joukkojen 
laatua määrää tärkeämpänä. Siksi hän 
piti Fullerin tapaan siirtymistä am
mattiarmeijaan välttämättömänä. 
Asevelvollisista muodostetut joukot 
eivät heidän mukaan kykenisi liikun
tasotaan. Asevelvollisia joukkoja voi
taisiin käyttää tukitehtäviin ja täy
dennyksiin. Von Seecktin mukaan so
dan ajan joukkojen aseistaminen vii
me1s1mmän tekniikan mukaisilla 
aseilla ei olisi taloudellisesti mahdol
lista. Siksi vain ammattiarmeijalla oli
si aseet. Asevelvollisille joukoille jaet
taisiin aseet massatuotannon käynnis-
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tyessä sodan uhatessa. Hieman saman 
kaltaisilla ajatuksilla Suomeenkin 
hankittiin aseistamattomia panssari
vaunuja tai jätettiin ampumatarvik 
keita hankkimatta. Tähän päivään 
siirrettyinä näitä ajatuksia voidaan pi• 
tää varsin mielenkiintoisina keskus
teltaessa siirtymisestä nykyistä am
mattimaisempiin ja samalla pienem
piin asevoimiin. 

Von Seeckt näki myös, että kehit
tyvän tekniikan aiheuttama hävityk
sen kasvu ja tuhovaikutus rintamien 
takana ei estäisi sotia syttymästä. So
ta ei ollut ennenkään säälinyt naisia, 
lapsia ja koteja. 

Sekä Saksassa että Neuvostoliitossa 
liikesodan ideaa kehitettiin aktiivises
ti. Saksassa asiasta käytiin avointa 
keskustelua, mikä vauhditti uuden 
opin kehittymistä ajatuksista tekoi
hin. Sittemmin Saksan armeija kyke
ni toteuttamaan salamasotataktiik
kaansa ennakkoarvioista huolimatta 
hyvin johdetuilla asevelvollisilla jou
koilla. Salamasodan keulakuviksi ko
honneet kenraalit Guderian, von 
Manstein ja Rommel ovat kaikille 
tuttuja taktiikan taitajia. 

Neuvostoliitossa liikesodankäynnin 
teoria oli kehitetty kenraali Tuhat
sevskin johdolla varsin pitkälle ja sii
hen oli jopa liitetty maahanlaskut. 
J aukot eivät kuitenkaan kyenneet to
teuttamaan taktiikkaa huonon koulu
tustasonsa takia ennen kuin sodan 
loppupuolella. Esimerkiksi olosuh
teisiin sopeutetun taktisen ajattelun 
kehittymisestä sopii hyvin Karjalan 
kannaksen läpimurtotaistelut kesällä 
1944. Hyökkäävä 108. Armeijakunta 
oli muodostanut panssariprikaatin 

rungolle liikkuvan reservin, joka 
1 mnnattiin 14.6.44 Kuuterselässä 
T-aseman lävitse syvään murtoon 

puolustavan Ratsuväkiprikaatin si
vustan kautta. Tästä eversti V.P. Voi
kovin komentamasta l .Punalipun 
kunniamerkillä palkitusta panssari
prikaatista eteni noin kahdenkymme
nen taisteluvaunun osasto saattojal
kaväen ja maataistelukoneiden tuke
mana Vammeljärvelle, missä yllätti 
Ratsuväkiprikaatin esikunnan täydel
lisesti. Tämä pieni liikkuva osasto 
suunnattiin hyvän tiedustelun perus
teella yllättävästi vaatimattoman ties
tön kautta puolustajan selustaan ja se 
onnistui romahduttamaan liikesodan
käyntiin tottumattoman puolustuk
sen varsin perusteellisesti. Tämä yk
sittäinen tapaus kuvaa hyvin silloisen 
vastustajan taktista kehittymistä 
muutaman vuoden kuluessa. 

Suomessakin tutkittiin 1930-luvul
la paljon erityisesti von Clausewitzin 
ajatuksia. Suomalaisia sotilaita kiin
nostivat erityisesti näkemykset, joi
den mukaan välineellistä ylivoimaa 
voidaan kompensoida vastustajaa ete
vämmällä johtamisella, joukkojen so
tilaallisella kunnolla ja taidolla käyt
tää aseistustaan. Etenkin 1930-luvun 
alun taktista ajattelua leimasi hyök
käyksellisyys joskin operat11v1seen 
suunnitteluun liittyen tutkittiin myös 
puolustuksen mahdollisuuksia. 

Hyökkäystaktiikassa korostettiin 
paikallista ylivoimaa ja yllätystä. 
Myös joukkojen ja etenkin johtami
sen laadullinen ylivoima koettiin voi
masuhteita tasoittavana tekijänä. Tal
visota käytiin kuitenkin hyökkäyksel
lisesti koulutetuin joukoin jäykäntor-

juvassa puolustuksessa. ,Puolustustais
telun tavoitteena oli vaatimus, että 
puolustusasema oli puolustajan hal
lussa taistelun päättyessä. Hyökkäys
henkisten joukkojen nopeat vastais
kut olivat ratkaisevia tämän vaati
muksen täyttymisessä. 

MAAILMASODAN JÄLKEINEN 
TAKTINEN KEHITYS 

Suurvaltojen operatiivisessa ajatte
lussa oli sotien jälkeen vahvasti esillä 
ydinaseiden käyttö. Kylmän sodan ai
kana käytiin useita paikallisia sotia 
kuten Koreassa 1951-1953, Lähi
idän sodat 1967 ja 1973 sekä taiste
lut Falklandilla 1982. Näiden lisäksi 
käytiin useita kumouksellisia sissiso
tia, joista toki on saatu varsin paljon 
kokemuksia oman alueellisen puolus
tuksemme kehittämisessä. Sissitoi
minnan kehittämisessä nämä sodat 
ovat olleet mielenkiintoisia, mutta 
perinteisen sodankäynnin kannalta on 
kuitenkin mielenkiintoisempaa tar
kastella israelilaista taktista ajattelua. 
Itsenäisyyssodan jälkeen Israelilla oli 
vain vähän panssaroituja joukkoja. 
Siitä huolimatta liikesodankäynnin 
ideaa pyrittiin soveltamaan omiin 
olosuhteisiin soveltuvalla tavalla jo 
niilläkin edellytyksillä. Sittemmin 
panssarijoukkojen käyttöperiaatteita 
pyrittiin kehittämään Liddell Hartin 
"laajenevan virran" teorian pohjalta. 
Sen mukaan yllätystä ja nopeutta hy
väksikäyttävät panssarijoukot löytä
vät taistelukentältä vastustajan ryh
mityksestä aukkoja samalla tavalla 
kuin virtaava vesi törmätessään estee
seen. 
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Tästä kehittyi liikesodan oppi, jos
ta everstiluutnantti Pasi Kesseli kir
jassa Suursotien vuosisata on käyttä
nyt kuvausta "jatkuvan virran dokt
riini". Tässä doktriinissa puolustus
taistelua pidettiin toissijaisena. Jouk
kojen taistelukyvyn ja aloitteen säi
lyttäminen nähtiin olevan mahdollis
ta vain jatkuvassa liikkeessä. Tämän 
opin mukaisesti Israel luopui paikal
lispuolustusta lukuun ottamatta kiin-
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teistä puolustusasemista. "Jatkuvan 
virran doktriini" painotti epäsuoraa 
toimintaa, mikä tarkoitti operatuv 
sella tasolla henkistä joustavuutta ja 
taktisella tasolla hyvää liikkuvuutta. 
Menettelytapoina olivat sivustahyök;.. 
käys, soluttautuminen ja hyökkäys 
vastustajan ryhmityksen takaa. Liik• 
kuva sodankäynti vaati paljon johta-. 
miselta. Tämän vuoksi israelilaisee 
omaksuivat saksalaisesta sotataidosta 

1 utun tehtävätaktiikan (Auftragstak-
11k). Israelilaisessa sovellutuksessa, jo
~ 1 tunnettiin nimellä "vaihtoehtojoh-
1 minen" , alaisella on tehtävä, jota 
1 m toteutti itsenäisesti delegoiduin 
1 oimivaltuuksin ylemmän johtopor
t uan toiminta-ajatuksen puitteissa. 
l'ällä tavoin liikkuvan sodankäynnin 
,iheuttamien johtamisyhteyksien kat
~ okset eivät pysäyttäneet liikettä. Ta
voite oli tärkeä. Tämän ymmärtäes-

saan alainen saattoi muuttaa saa
maansa tehtävää, kunhan se palveli 
kokonaisuutta. Toimintamalli hieman 
kunkin sodan opetuksien mukaisesti 
muokattuna toimi tehokkaasti parin 
vuosikymmenen ajan, kunnes 1980-
luvulle tultaessa menetelmä ei enää 
toiminutkaan sissisodan keinoja käyt
tävän vastustajan lyömiseksi. Paikalli
set "kriisinhallintaoperaatiot" edellyt
tivät hyvin koulutettua, jalan taistele
maan kykenevää jalkaväkeä sekä eri
koisjoukkojen käyttöä. Näidenkin 
kokemuksien jälkeen Israelissa on 
edelleen erittäin vahvat panssari
joukot perinteisen sodan varalta. Tais
teluvaunuja on käytetty intifadan, 
palestiinalaisten kansannousun aika
na jalkaväen välittömään tukemiseen 
esteiden raivaajina ja tulitukipesäk
keinä. Niillä on ollut monipuolisen 
tähystysvälineistönsä ansiosta myös 
suuri merkitys pitkäkestoisessa alue
valvonnassa. 

Esimerkkeinä nykyaikaisin välinein 
ja ammattiarmeijoin käydyistä sodista 
käyvät hyvin Falklandin (1982) ja Af
ganistanin (2002) taistelut. Onko ko
kemuksilla eroa, mikä on muuttunut 
kahdenkymmenen vuoden aikana? 
Hieman karrikoiden voisi sanoa, että 
mikään ei ole muuttunut. Falklandil-

Strategisen iskun ennaltaehkäisys
sä ja torjunnassa aktiivinen toi
minta on keino säilyttää aloite. 
Osaavat ja itseensä luottavat taiste
lijat kykenevät muuttamaan toi
mintamallejaan ja välttämään liioi
teltua voiman käyttöä. Taistelijat 
jalkautuvat suojaamaan Kajaanin 
voimalaitosta. 
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la englantilainen laskuvarjojääkäri so
luttautui ryömien Atlantin ranta
maininkien loiskeessa argentiinalais
ten asemien ohitse ja iski yllättäen 
huonosti koulutetun puolustajan se
lustaan. ] alkaväki marssi 30-40 kilon 
kantamukset mukanaan pitkiä päivä
marsseja ja taisteli ajoittain heikosti 
tuettuna, mutta taitavasti ja päättä
väisesti. Tilanteen aiheutti osittain 
kuljetushelikoptereiden tuhoutumi
nen upotetun kuljetusaluksen muka
na, osittain raskaan kaluston käyttöä 
vaikeuttanut maasto. 

Afganistanista meille on välittynyt 
kuvia polvisuojuksilla varustetuista 
erikoisjoukoista - onko sota edelleen 
ryömimistä kivikossa? Taistelu vuoris
toisessa maastossa tapahtuu edelleen 
jalan. ] alkaväen tukeminen on moni
puolistunut. Epäsuoran tulen lisäksi 
käytössä ovat helikopterit ja ilma
pommitukset. Edullisissa olosuhteissa 
jalkaväki osoittaa maalit joko laserva
laisulla tai paikantaa maalit koor
dinaatein jopa kilometrien päästä. 
Vaikutus voi tulla hyvin valmisteltu
na jopa parissakymmenessä minuutis
sa. Vaikeassa maastossa välitön ase
vaikutus on vietävä kohteelle usein 
jalan - edelleen kalusto mukana kan
taen. 

MITÄ PERSIANLAHDEN 
SOTA 1992 OPETTI? 

Persianlahden sodassa olivat vas
takkain viimeisintä tekniikkaa hyö
dyntävän liittouman joukot ja jäyk
kään torjuntataisteluun ryhmittyneet, 
osin jo vanhentuneella massa-armei
jan kalustolla varustetut irakilaiset 
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joukot. Maasotatoimia edelsi pitkä 
valmisteluvaihe, joka huipentui voi
makkaisiin ilmaiskuihin. Ilmaiskuilla 
lamautettiin vastustajan johtamisjär .. 
jestelmä ja ennen muuta taistelutah
to. Ilma-aseen vaikutus kohdistui en
sisijaisesti järjestelmiin, joskin raskaat 
pommitukset toimivatkin erinomai
sesti kaivautuneiden irakilaisten mo
raalin murtajina. Ilmasotavaiheeseen 
liittyi vaikuttava propagandasota har
hauttavine aineksineen. Tiukkaan 
keskusjohtoiseen sodankäyntiin tot
tuneet irakilaiset eivät kyenneet itse
näiseen toimintaan yhteyksien kat
kettua. 

Maasota alkoi yllätyksellä. Liittou
ma siirsi painopisteen noin neljäsataa 
kilometriä lännemmäksi keskityssiir
tojen jälkeisestä ryhmityksestä ja 
kiersi näin tiiveimmän puolustusryh
mityksen. Maavoimien taistelussa nä
kyi selkeästi, etteivät irakilaiset ym
märtäneet lämpötähtäimien vastusta
jalleen tuottamaa teknistä ylivoimaa. 
Järjestelmiä ei osattu suojata lämpö
tähystykseltä ja ne pystyttiin tuhoa
maan puolustajan tulen ulottumatto
mista. Hallitseeko suomalainen jalka
väki lämpösuojautumisen? Ainakin 
panssarintorjuntaohjusleireillä tähän
kin asiaan on panostettu. 

Irakilaisten tapa ryhmittää joukko
jaan suppealle alueelle tarjosi hyviä 
maaleja liittouman aluevaikutteisille 
asejärjestelmille kuten raketinheitti
mille (MRLS). Suomessa jo vakiintu
nut tapa ryhmittää ja siirtää joukkoja 
hajautetusti näyttäisi vähentävän täl
laista riskiä. 

Liittouman maavoimien hyökkäyk
sessä pyrittiin pitämään yllä korkea 

r rnpo, mikä aiheutti ajoittain epätie
rorsuutta omien joukkojen asemasta. 

ukka käytössä oli varmasti maail-
111 n nykyaikaisin johtamisjärjestel
mä, ei tilannekuva ollut täydellinen. 
l 'amän takia syntyi myös tappioita 
omasta tulesta. 

Sotatoimia käsitelleessä tiedottami-
<!Ssa pyrittiin antamaan kuva huip

putekniikan ylivoimaisesta suoritus
~ yvystä pienin omin tappioin. Näin 
toki pitkälti olikin, mutta myöhempi 
tutkimus on osoittanut tiedottamisen 
tarkoitushakuisuuden. Johtopäätök
, !t tulee aina arvioida kriittisesti pu
humattakaan niiden siirtämistä sellai
senaan täysin erilaisiin olosuhteisiin. 
feknisestä ylivoimasta huolimatta 
operaatiota johtaneet kenraalit Nor
man Schwarzkopf ja Fred Franks ko
rostivat joukkojensa korkeaa moti
vaatiota, tahtoa voittaa! 

EUROOPPALAINEN TAKTINEN 
AJATTELU 

Turvallisuustilanteen viimeaikaiset 
muutokset ovat vaikuttaneet varsin 
merkittävästi eurooppalaisten valtioi
den käsitykseen uhkista ja tulevaisuu
den taistelukentän kuvasta. Samaan 
aikaan teknisen sotavarustuksen kal
listuminen on vähentänyt mahdolli
suuksia ylläpitää kylmän sodan ajan 
vahvuisia asevoimia. Asevoimien vah
vuutta on pienennetty merkittävästi -
ajattelun lähtökohtana on ollut mää
rän korvaaminen laadulla. Yleensä 
panssaroitujen joukkojen osuus on li
sääntynyt joukkojen kokonaismäärän 
vähentyessä. Esimerkiksi Ranskassa 
ollaan vuonna 2002 tehdyllä päätök-

sellä siirtymassa amtl}attiarmeijaan, 
jonka vahvuus olisi noin kymmenen 
prikaatia ja tukiyksiköt. Yhtymien 
rakenteessa jalkaväkijoukot muodos
tavat rungon. Prikaateissa on tavalli
sesti yhteensä neljä panssari-, panssa
rijalkaväki- tai mekanisoitua patal
joonaa. Pataljoonien määrä ja laatu 
vaihtelevat prikaatien käyttötarkoi
tuksen tai tehtävän mukaisesti. 

Ruotsi ja Norja ovat vähentäneet 
erityisesti maavoimiensa vahvuutta 
merkittävästi. Ruotsissa prikaatien 
määrä on vähennetty kuuteen, joskin 
alueelliseen puolustukseen on jätetty 
varsin merkittävä määrä pataljoonia. 

Norjassa on päätetty ylläpitää kol
mea prikaatia, joista kehittämisen 
painopistejoukoksi on otettu kansain
välisiin tehtäviin tarkoitettu 12. Pri
kaati. Norja on linjannut kaiken ke
hittämisen tapahtuvan Naton tarpei
den mukaisesti, kansalliset tarpeet 
ovat toissijaisia. Näissä maissa on 
osallistuminen rauhanturvatehtäviin 
ja tarvittaessa rauhaan pakottamiseen 
nähty puolustusvoimien keskeiseksi 
kehittämiskohteeksi. Rauhanturva
operaatioissa perinteisen jalkaväen on 
nähty olevan keskeisessä asemassa, 
mutta niiden katsotaan tarvitsevan 
myös panssarisuojaa etenkin vaati
vimmissa tehtävissä. Perinteisen so
dankäynnin osalta korostetaan puo
lustushaarojen yhteisoperaatioita ja 
liikesodankäynnin ideaa. Ilmavoimilla 
ja kaukovaikutteisilla asejärjestelmillä 
pyritään tulivaikutus ulottamaan vas
tustajan alueelle ja vaikuttamaan näin 
sen operaatiokykyyn sekä päätöksen
tekoon. 

Sekä Ruotsissa että etenkin Norjas-
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sa on noussut esille myös ajatus siirty
misestä ainakin osittain ammattiar
meijaan. Ammattiarmeijan käyttöä 
tutkitaan ainakin kansainvälisiin teh
täviin tarkoitettujen joukkojen osalta. 
Nykyisin molemmissa maissa koulu
tetaan enää noin 40-50% ikäluokas
ta. Ruotsissa käytävässä keskustelussa 
on noussut esille myös nykyistä kehi
tystä vieroksuvia näkemyksiä. Nämä 
"epäilevät Tuomaat" ovat ky
seenalaistaneet mielestään liian tek
niikkapainotteisen kehityksen; onko 
tietoyhteiskunnan sodankäynnin me
netelmistä vastaamaan riittävästi 
massateollisen ajan armeijoiden tai 
terroristisodan uhkiin? Heidän mu
kaansa nyrkkipostilla tapahtuvaa joh
tamista ei kyetä lamauttamaan elekt
ronisella sodankäynnillä. 

Mielenkiintoinen poikkeus edellä 
mainituista ammattiarmeijaan liitty
vistä kehittämishankkeista on Saksan 
asevoimien päätös pitäytyä asevelvol
lisuusarmeijassa. Saksalaiset katsovat 
saavansa puolustusvoimiensa käyt
töön parhaan mahdollisen henkilös
tön vain asevelvollisuuden säilyttämi
sen kautta. Vaativimpiin tehtäviin on 
toki käytetty aiemminkin ammatti
henkilöstöä. Eräissä jo ammattiarmei
jaan siirtyneissä maissa on todettu 
ongelmaksi riittävän tasokkaan hen
kilöstön rekrytointi käytössä olevilla 
määrärahoilla ja sen mukaisella palk
katasolla. 

VALIKOIVA VAIKUTTAMINEN -
MITÄ SE ON? 

Nähtävissä olevassa tulevaisuudes
sa asevoimien vahvuudet tulevat pie-
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nenemaan ja massa-arme1101en aikai
sesta suoraviivaisesta taktiikasta ol
laan siirtymässä joustavuutta korosta
viin menettelytapoihin. Alueellisissa 
kriiseissä pyritään käyttämään War
denin oppien mukaisesti monipuolis,.. 
ta keinovalikoimaa. Päämääränä on 
pakottaa vastapuoli omaan tahtoon 
mahdollisimman pienin omin uh
rauksin. Esimerkkinä tällaisesta toi
minnasta on Balkanin kriisin aikaiset 
ilmapommitukset, joilla tuhottiin 
Serbian energiatalous ja liikenneyh• 
teydet. Osa ilmavoimien asevaiku .. 
tuksesta suunnattiin asevoimia vas
taan ilman merkittävää tulosta. Taita
vasti maastoa käyttävät Serbian ase
voimat kärsivät vain pieniä tappioita, 
mutta yhteiskunnan kärsimät vahin
got ja informaatiosota kansalaisten 
kannalta epäselvässä motivaatiotilan
teessa lisäsivät valmiutta rauhaan. 
Myöhemmin on tosin noussut epäilys 
näinkin laajan infrastruktuurin tuho
amisen mielekkyydestä. Tästäkin kes
kustelusta huolimatta tulevaisuudessa 
sodankäynnin rajat näyttäisivät hä
märtyvän. Keinovalikoimaan ovat tu
lossa vastustajan talouteen ja infor
maatioyhteiskunnan tietoj ärj es telmiin 
vaikuttaminen keinoilla, joita ei suo
raan voida yhdistää johonkin toiseen 
valtioon. 

Yhteiskunnan toimintojen suojaa
misessa tulevat korostumaan avointa 
sotaa alempiasteisten kriisien vaati
mat toimenpiteet. Valmiutta kohotet
taessa perustettavat sodan ajan jou
kot suojaavat poliisin tukena tär
keimpiä kohteita. Suojauksen ulko
puolelle tulee aina jäämään merkittä
vä määrä kohteita, joita ei voida suo-

Kansalaisten elinmahdollisuudet on turvattava. Taistelu taajamissa vaa
tii harjoitelma taitoa. 

jata kattavasti sotilasosastoin. Yhteis
kunnan kriisinsietokyvyn kannalta 
tärkeäksi ovat muodostumassa koko
naismaanpuolustukseen liittyvät toi
menpiteet, joilla turvataan kansalais
ten elinmahdollisuudet. Tässä tehtä-

vässä laajalla koulutetulla reservillä 
on keskeinen merkitys. 

Sotajoukkojen keskinäisessä taiste
lussa noussee henkilötappioiden tuot
tamista tärkeämmäksi vaikuttaminen 
vastustajan suorituskykyyn ja tah-

- 117 -



•• Aktiivinen puolustus - lähtötilanne ,, 

ENNALTA 
11 SELVITETTY 

11 ~ RYHMITYS 

11 l:: • " e " 0 
11-t 

11 

11 uu .. 
TORJUNTA 

• 
10 0 

Lähtökohtatilanne, jonka myös vihollisen oletetaan saavan ennalta sel
ville ja maalittavan tiedustelujärjestelmänsä avulla. Puolustustasa koos
tuu neljästä alueellisesta pataljoonasta ja niitä tukevasta tykistöstä. Tor
juntatasalla on kolme suurta "aukkoa". 

toon. Maaleiksi valitaan johtamis
paikkoja, tärkeimpiä asejärjestelmiä 
ja huoltopaikkoja. Samalla pyritään 
omat henkilötappiot minimoimaan. 

SUOMALAISEN TAKTII KAN 
VIIMEAIKAINEN KEHITYS 

J alkaväkijoukkojen taktiikka 
muokkautuu yleensä maavo1m1en 
doktriinin ja sen mukaisen operatiivi
sen ajattelun mukaisesti. Näihin taa
sen vaikuttavat uhka sekä käsitys so
dan ja taistelun kuvasta. Suomen 
doktriini on alueellinen puolustus, jo
ka kehitettiin 1960-luvulla kylmän 
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sodan olosuhteisiin. Vastaako se tule
vaisuuden haasteisiin? 

Suomalaisen taktiikan vahvuutena 
on aina pidetty joustavuutta, kykyä 
muuttaa toimintatapoja olosuhteiden 
mukaisesti. Myös eritasoisten johta
jien valmiutta itsenäiseen toimintaan 
on pidetty jopa keinona saavuttaa 
paikallinen ja laadullinen ylivoima. 

Suomalaisen jalkaväen organisaa
tioiden ja taktiikan kehitys viime
vuosikymmeninä on ollut vahvasti si
doksissa puolustusvoimien kehittämi
seen käytettävissä oleviin resursseihin. 
Esimerkiksi joukkojen vahvuutta on 
jouduttu muokkaamaan ajoneuvojen 

Aktiivinen puolustus - reservit ja taistelu 
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Puolustustaistelun periaate. Hyökkäykset suunnataan avoimien sivusto
jen kautta puolustustasan etupuolelle ja niitä tuetaan taistelutiedustelun 
iskuilla. Tähän void aan myös liittää syvä tulen käyttö. 

riittävyyden mukaisesti. Siten esimer
kiksi jääkäripataljoonan tiedustelu
joukkueen vahvuus pudotettiin kah
teen ryhmään, vaikka tiedustelun tar
ve tuntui vain lisääntyneen. 

Pataljoonan taktiikkaa tutkittiin 
perusteellisesti 1980-luvulla silloisten 
jääkäri prikaatien kokoonpanoja ja 
toimintatapoja kehitettäessä. Tuolloin 
pataljoonan vahvuutena pidettiin hy
vää maastoliikkuvuutta ja lähitaiste
lukykyä. Maastoliikkuvuutta lisäsivät 
etenkin telakuorma-autot ja talvella 
moottorikelkat. Pataljoonan taistelu
kykyä arvioitiin rynnäkkökiväärien ja 
kertasinkojen määrällä, joskin myös 

epäsuoran tulen merkitys ymmärret
tiin. Hyökkäys pyrittiin suuntaamaan 
liikkeellä olevan vihollisen sivustaan. 
Voimien vaikutuksen keskittämiseen 
pyrittiin hyökkäämällä koko murto
alueen leveydellä kolme jopa neljä 
yksikköä rinnan. Ongelmaksi muo
dostui joukkojen siirtyminen ja ryh
mittyminen lähtöasemaan, jossa ne 
olivat alttiina vihollisen aluevaikut
teisille aseille jopa tuntien ajan. Riskit 
ja toisaalta epäsuoran tulen riittävyys 
lamauttamaan vihollinen tulivalmis
telulla laajalla murtoalueella pakotti
vat muuttamaan taktiikkaa varsin 
nopeasti. Joukot pyrittiin hajautta-
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maan jo siirtymisen aikana useille 
urille. Niitä valmistauduttiin käyttä
maan taisteluvalmiuden mukaisessa 
järjestyksessä joustavasti yksiköittäin 
porrastettuna. Tällä tavoin toimien 
kyettäisiin ilmauhkankin alaisena ai
nakin osa yksiköistä suuntaamaan is
kuun vihollisen ryhmitykseen. Täl
löin yksiköitä voitiin myös tukea kes
kitetyllä tulella. Samalla lisättiin 
myös valmiutta muuttaa joustavasti 
yksiköiden tehtäviä tilanteen vaati
musten mukaisesti tai menestyksen 
hyväksikäyttämiseksi. Hajautetun 
joukkojen käytön haasteena olivat 
huonot johtamismahdollisuudet sekä 
tiedustelun riittämättömyys ja hitaus. 
Komentajien päätökset perustuivat 
yleensä ylemmän johtoportaan usein 
epäselvään ja jo vanhentuneeseen ti
lannekuvaan. Omaa tiedustelua kyet
tiin hyödyntämään iskussa vihollisen 
ryhmitykseen, jos siihen osuttiin. Täl
laisissa olosuhteissa oli vaikeaa opti
moida voimien vaikutusta puhumat
takaan valikoivasta vaikuttamisesta 
vihollisen tärkeisiin osiin. Valittu 
suunta, hajautettu liike, oli kuitenkin 
oikea! 

ISKUT TAISTELUJÄRJESTYSTÄ, 
El TAISTELUJOUKKOJA 
VASTAAN! 

Maanpuolustuskorkeakoululla on 
opetustehtäväänsä liittyen tehtävänä 
tutkia operaatiotaitoa ja taktiikkaa 
sekä kehittää esikuntien toimintata
poja. Tässä yhteydessä on esille nous
sut epäilys taktiikan muuttumisesta 
alistuneeksi passiivisuudeksi. Aiem
min vahvuutena pidetty aktiivinen ja 
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aloitteellinen to1mmta on sekä sota
että karttaharjoituskokemusten pe
rusteella vaiheittain muuttunut pas
siiviseksi odottamiseksi, jossa liike on 
aina reagoivaa. Vaikka operatiivisten 
reservien vastahyökkäys pyritäänki 
kohdistamaan syvällä puolustustaiste, 
lulla heikennetyn vastustajan sivus
taan, on reservejä totuttu käyttämään 
vasta sitten, kun puolustus on jo ro
mahtanut. Tämä on johtanut tilan
teeseen, jossa esimerkiksi tukevat tu
liyksiköt ovat liikkeessä tai toisarvoi
sessa tehtävässä vastahyökkäyksen 
tulen tarpeen ollessa suurimmillaan. 
Näyttää siltä, että olemme ajatuksel
lisesti edelleen kesän 1944 vankeja. 
Tulevaisuudessa tämä ei enää ole 
mahdollista joukkojen vähetessä ja 
niiden liikkuvuuden kasvaessa. 

Tulevaisuudessa myös Suomessa 
joudutaan arvioimaan uudelleen rat
kaisutaistelujen "keihäänkärkenä" 
käytettävien operatiivisten joukkojen 
määrää. Tällä "keihäänkärjellä" on ol
tava käytössään iskulle terävyyttä 
tuovaa tekniikkaa, jota voidaan käyt
tää hyvän tilannekuvan avulla viholli
sen tärkeitä kohteita vastaan. Siksi 
operatiivisten joukkojen vähetessäkin 
kyky taistelutilan hallintaan ei saa 
laskea. Tietoisuus myös siitä, missä 
vihollinen ei ole, antaa uusia mahdol
lisuuksia myös omien liikkuvien jouk
kojen käytölle. Tähän tehtävään tar
vitaan sekä kevyesti varustettuja alu
eellisia joukkoja että hyvin liikkuvia 
taistelutiedustelujoukkoja. Alueellisia 
joukkoja meillä on käytössämme riit
tävästi laajan reservimme ansiosta. 
Taistelutiedustelulla tarkoitetaan täs
sä kirjoituksessa tiedustelujoukkoja, 

TEOUSTELU 

lYKISlÖ 

LMA· mm 
TI)>.).MA 

PUOLUSl'UlS&I ~ 
•M,S_Ol" tr, 

30 km 20 0 10 

Operatiivisten joukkojen suuntaaminen puolustustasan etupuolelle. 

jotka osallistuvat aktiivisesti taiste
luun maalinosoituksin ja tuhoamalla 
myös omin välinein vastustajan tär
keitä kohteita. Näiden joukkojen 
suhteellista osuutta maavoimien ko
konaisuudessa tulee tutkia. 

Joukkojen vähentäminen edellyt
tää organisaatiotasojen kriittistä tar
kastelua ja vastuun antamista pie
nemmille joukoille. Kun tällä hetkellä 
suomalaista taktiikkaa on totuttu te
kemään pacaljoonilla, tulevaisuudessa 
taso tullee muuttumaan komppa
niaksi. Yhä pienempien yksiköiden 
on kyettävä toimimaan itsenäisesti. 

Alueellinen puolustusjärjestelmä 
on edelleen käyttökelpoinen, mutta 
sen toteutustapaa, alueellista taiste
lua, on syytä kehittää. Nykytilassa 

taistelu tapahtuu pääosin syvässä 
puolustusasemassa ja sen takapuolel
la. Jatkossa taistelu pitää pystyä to
teuttamaan ohuemman puolustusta
san etupuolella. 

Aktiivisella puolustuksella tarkoi
tetaan taisteluajatusta, jossa taistelu 
viedään paaosin puolustusaseman 
etupuolelle. Tavoitteena on pyrkiä 
tempaamaan aloite mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ja näin vaikuttaa 
vihollisen taisteluajatukseen. Aloit
teen tempaamisen kannalta on kes
keistä kyetä kiistämän vastustajan 
kyky ylläpitää liikesodankäynnin 
tempoa ja pakottaa se tekemään 
muutoksia suunnitelmaansa. Suunni
telmien muutokset vaativat aina ai
kaa puhumattakaan joukkojen vaih-
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tamiseen tarvittava aika. 
Aktiivisen puolustuksen to1mmta

mallissa alueellisen puolustuksen jou
koista noin kolmannes on ryhmitetty 
linnoitettuihin puolustusasemiin tor
juntaosastoina ja noin kolmannes liik
kuvaan puolustustaisteluun torjunta
tasan etupuolelle. Kolmannes ryhmi
tetään hajautetusti reserviksi. Lisäksi 
selustan avainkohteet suojataan. 

Vastustaja joutuu suunnittelussaan 
päättämään, suuntaako se liikkeensä 
linnoitettuja asemia vastaan vai pyr
kiikö se etuosastojen avulla hyödyn
tämään puolustustasaan jätetyt au
kot. Puolustuksen murtaminen edel
lyttää valmisteluaikaa vaativaa mas
soitettua tulen käyttöä kulkuyhteyk
sien avaamiseksi. Puolustuksen auk
kopaikoissa taistelumaasto on puoles
taan epäedullinen panssaroiduille jou
koille. 

Edessä olevat liikkuvan puolustuk
sen joukot noudattavat hajautettua 
taistelutapaa, jossa niitä ei kyetä en
nalta maalittamaan - ne eivät kuiten
kaan viivytä, vaan joukot väistyvät 
vain alueensa sisällä. Molemmat puo
lustavat osat ovat esimerkiksi suoraan 
sotilasalueen johdossa. 

Taistelun aktiivisuus perustuu re
serviksi varattujen kevyiden jääkäri
yksiköiden taktisiin hyökkäyksiin. 
Hyökkäykset suunnataan vastustajan 
sivustaan joko sen pyrkiessä hyödyn
tämään puolustusryhmityksessä ole
via aukkoja tai sen puolustusta mur
tavien osien syvyyteen epäsuoran tu
len yksiköiden tasalle. Vastahyök
käykset toteutetaan aina oman epä
suoran tulen kantaman puitteissa. 
Kaikkia reservejä valmistaudutaan 
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käyttämään myös naapureiden alu
eella. Hyökkäyksiin yhdistetään tais
telutiedusteluosastojen hyökkäykse 
etualueen avainkohteita vastaan. 

Puolustustaistelun tavoitteena on 
pyrkiä tempaamaan aloite paikallisel. 
la tasolla, sitoa vihollisen joukkoja 
taisteluun sen taktisessa syvyydessä ja 
vaikuttaa vaikeasti ennakoitavalla ta
valla sen taistelujärjestykseen. Puo
lustustaistelulla pyritään luomaan 
asetelmia, joissa operatiivisten jouk
kojen yllättävä käyttö aloitteen tem
paamiseksi koko taistelualueella on 
mahdollista. 

Jotta puolustustaistelussa olisi 
mahdollista käyttää kaikkia reserviksi 
varattuja joukkoja koko alueen laa
juudella, pitää tätä varten varata joi
takin erillisiä pataljoonatason johto
portaita, jotka kykenevät johtamaan 
tilapäisjärjestelyin muodostettuja 
osastoja. Tällaisia osastoja ovat esi
merkiksi paikallispuolustuksen suo
jausyksiköt ja aselajijoukkojen torjun
taosastot. 

Selustan puolustus järjestetään tar
vittavalla määrällä kohdesuojausosas~ 
toja ja valvontaan kykeneviä joukko
ja. Mikäli alueella tarvitaan aktiivisia 
toimia, osastot muodostetaan puolus
tustasan irti olevista reserveistä edellä 
mainittujen erillisten pataljoonaesi
kuntien johdossa. 

Operatiivisten joukkojen käyttö on 
suunniteltava siten, että ne kykenevät 
käyttämään hyväksi edulliset tilan
teet puolustustaistelun alusta saakka. 
Näin pyritään tilanteeseen, jossa is
kut voidaan kohdistaa vihollisen tais
telujärjestystä vastaan sen taistelu
joukkojen sijasta. 

Suksin ja ahkion varustetut hiihtojoukot ovat oiva esimerkki aktiivises
ta, epäsymmetri~tä sodankäynnistä. Partio lähdössä matkalleen Uhtuan 
suunnalla jatkosodassa. 

Kuvattu taistelutapa on syntynyt 
kartta- ja sotaharjoitusten kokemus
ten pohjalta keskustelun aloittami
seksi. Esitetyssä tavassa erityisesti 
joukkojen johtaminen ja niiden vai
kutusten yhdistäminen, huolto sekä 
epäsuoran tulen järjestelyt vaativat 
eniten tutkimista. 

MILLAISIN JOUKOIN AKTIIVINEN 
PUOLUSTUS ON 
TOTEUTETTAVISSA? 

Puolustuksemme perustana ovat 
edelleen alueellinen puolustusjärjes-

telmä ja motivoitunut, korkean kou
lutustason omaava reservi. Tälle alus
talle on helppo istuttaa suomalainen 
kaavoittumaton taktillinen ajattelu. 
Kysymys onkin . enemmän siirtymises
tä passiivisesta, ehkä hieman jopa 
alistuneesta puolustusajattelusta, ak
tiiviseen taisteluajatukseen. Koulu
tuksenkin kannalta aktiivinen toi
minta tarjoaa paljon haasteita ja on 
helppoa motivoida. 

Joukkojen kouluttaminen joukko
tuotannon hengessä edellyttää myös 
niiden käyttämän taktiikan itsenäistä 
kehittämistä, jotta käytössä ole_van 
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Esitetyn muutoksen perusluonne. Ratkaisu haetaan oman puolustus
taistelun ehdoilla. 

sotavarustuksen käyttö voidaan opti
moida. Pääosa joukoistamme tullee 
olemaan korkeintaan kevyesti panssa
roituja. Siksi niiden taktiikassa ja tais
telutekniikassa tulee korostumaan 
epäsymmetrisen taistelun hallinta, 
pyrkimys välttää taistelua vastustajan 
ehdoilla. Jokaisella suomalaisella jou
kolla on mahdollisuus olla paras 
omalla toiminta-alueellaan. Olosuh
teiden tuntemus ja vaativa rauhan 
ajan koulutus antavat mahdollisuu
den alueelliseen tieto- ja taitoylivoi
maan. Esimerkiksi Leopard-taistelu
panssarivaunulla ja taisteluajoneuvo 
90:llä varustettu panssarijääkäripatal
joona kykenee tarvittaessa symmetri
seen taisteluun panssaroidun vastus
tajan kanssa. Symmetristä taistelua 
on esimerkiksi hyökkääminen koh
taamisolosuhteissa. Tämänkin joukon 
taktiikassa ja taistelutekniikassa on 
kuitenkin monasti edullisempaa käyt
tää epäsymmetrisiä menettelytapoja 
ja hyödyntää siten jopa tekninen yli
voima olosuhteiden taitavalla hyväk-
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sikäytöllä. Panssarijääkäripataljoonal
la on myös parhaat mahdollisuudee 
liikkuvaan puolustukseen hyvän suo
jan ja tulivoiman ansiosta. Teknisen 
suorituskyvyn ulosmittaamiseksi on 
syytä harkita vaunujen ylläkkömäistä 
käyttöä paikoitellen jopa perinteisen 
viivytystaktiikan hengessä! Liikkuval
la taistelutavalla vaikeutetaan vastus
tajan tiedustelua ja sen tehokkaim
pien, ulottuvien asejärjestelmien 
käyttöä. 

Samalla tavalla sekä taktiikan että 
taistelutekniikan kannalta erittäin 
vaativissa asutuskeskuksissa asiansa 
osaava ja kohteella harjoitellut joukko 
on etulyöntiasemassa mihin tahansa 
hyökkääjään nähden. Asutuskeskuk
sissa pientenkin joukkojen aktiivinen 
toiminta korostuu. 

Aktiivisuus on myös strategisen is
kun ennaltaehkäisyn ja torjunnan on
nistumisessa välttämätöntä. Paikal
laan olevat, passiiviset suojausjoukot 
on helppo paikantaa ja sitoa tai tar
vittaessa jopa tuhota. Siksi valmius-

prikaatien käyttöä on syytä tarkastel
i , aktiivisuuden näkökulmasta. Tär-
1 l tmmillä kohteilla on pienehkö koh
dl·suojausjoukko, mutta pääosaa jou-
1 oista käytetään liikkuvaan toimin
' ao. Kansainvälisistä tehtävistä tut
tuja ja hyvin toimivia menettelytapo
Jll voitaneen soveltaa menestyksellä 
myös kotoisissa oloissa. Alueellisen 
puolustuksen hengessä meillä on suu
ren koulutetun reservimme avulla 
mahdollisuus toteuttaa kattava alue
valvonta ja aloittaa tarvittaessa taiste
lu koko valtakunnan alueella. Tässä 
on myös sopiva haaste vapaaehtoiselle 
maanpuolustustyölle ja paikalliselle 
caktillisen ylivoiman hankkimiselle. 

JOHTAJIEN LAATU RATKAISEE 
J oukkojen johtajien laatu ja koulu

tustaso ratkaisevat. Taistelijat tekevät 
tehtävänsä kunhan heitä johdetaan 
hyvin. Siksi koulutuksessa tulee läh
teä liikkeelle aina ylemmän johtopor
taan tehtävästä ja toiminta-ajatukses
ta, jonka puitteissa esimerkiksi koke
laat joutuvat miettimään oman jouk
konsa toimintaa. Joukkotuotannon 
avulla voidaan keskittyä kunkin jou
kon kannalta oleellisimpiin taitoihin. 

Yksittäisen taistelijan koulutukses
sa on pyrittävä luomaan tehtävien 
edellyttämä itseluottamus ja kyky it
senäiseen toimintaan. Tähän päästään 
mallintamalla tyypillisimmät uhkati
lanteet mahdollisimman aidoiksi ja 
harj aannuttamalla taistelijaa niiden 
avulla. Henkilökohtaisen aseen käsit
telytaito viedään rutiinitasolle jouk
kotuotantotehtävän mukaisin taiste
luammunnoin. Joukkojemme ampu-

mataito kestää hyvin vt;rtailun minkä 
tahansa armeijan kanssa. Se on vah
vuus, jota kannattaa jatkossakin vaa
lia. Hyvät perustaidot omaavat tais
telijat kykenevät mukauttamaan toi
mintansa vaihtelevissa, joskus hyvin
kin yllättävissä tilanteissa. 

Kykenevätkö huonokuntoisiksi ar
vioidut nuoret ottamaan tällaisen 
taktiikan vaatimat koulutushaasteet 
vastaan? Eivät varmaan kaikki, mutta 
meidän on hyvä tunnustaa, että esi
merkiksi tietokoneista innostuneet 
nuoret saattavat tehdä töitä kellon 
ympäri kolajuoman ja hampurilaisen 
voimalla. Olisiko näistä nuorista sopi
van peruskoulutuksen jälkeen koulu
tettavissa verkkotaistelijoita tietoyh
teiskunnan puolustamiseksi? 

Joukon kiinteys ja motivaatio ra
kentuvat jo peruskoulutuksesta alka
en. Keskinäiselle arvostukselle raken
tuva luottamus kestää myös infor
maatiosodankäynnin ympäristössä. 
Kirjoittajan mieleen on painunut ku
va ensimmäisen nykyisen koulutus
järjestelmän mukaisesti joukkotuote
tun jääkärikomppanian hyökkäysam
munnasta. Ammunnan tulokset ja 
toiminnasta tehdyt havainnot osoitti
vat järjestelmän toimivan. Koulutta
jien ei varotoimenpiteiden lisäksi tar
vinnut juurikaan puuttua joukon toi
mintaan ja mikä tärkeintä - suorituk
sista saattoi aistia ylpeyden oman jou
kon suorituskyvystä! Alaisistaan 
huolta pitävät ja "itsensä likoon lait
tavat" kouluttajat takaavat jalkaväki
joukkojen laadun ja taktisen taidon 
jatkossakin! 
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Petri Riihijärvi, Asko Kopra 

Oletko ennakkoluuloton? 
ORGANISAATIOISTA 

•• 

TOIMINNAKSI - MISSA 
•••• 

MENNAAN VUONNA 2005 
Pr 2005:n joukkoja tuotetaan parhaillaan. On siis aika pohtia, kyetäänkö ny
kyiseen tapaan koulutetuilla joukoilla ja niiden suunnitellulla käyttötavalla 

taistelemaan menestyksellisesti tulevaisuuden taistelukentillä. Aihetta tarkas
tellaan Jääkäri pataljoona 2005 :n taistelun näkökulmasta. 

Kirjoittajista majuri Petri Riihijärvi palvelee Pääesikunnan maavoimaosaston maa
voimasuunnittelusektorilla ja majuri Asko Kopra Panssarikoulun tutkimus- ja kehit

tämisosaston johtajana. 

I dässä ja lännessä mekanisoitujen 
joukkojen käyttöperiaatteita ollaan 

uudistamassa siten, että vahvuudel
taan entistä pienemmät joukot saavat 
nykyistä itsenäisempiä tehtäviä. Ke
hitykselle on ollut leimallista myös 
pyrkiminen eri joukkotyyppien, ase
lajien ja puolustushaarojen toiminnan 
entistä tehokkaampaan yhteensovit
tamiseen aikaisempaa alhaisemmalla 
organisaatiotasolla. 

Pelkistetysti tällä pyritään siihen, 
että voimien vaikutuksen ulottami
nen taistelutilan syvyyteen toteute
taan sellaisia joukkoja ja keinoja käyt
tämällä, joihin puolustaja kykenee 
vastaamaan järjestelmillään tai jou
koillaan vain vaivoin. Tällaisia toi
menpiteitä saatetaan toteuttaa sa-
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maan aikaan usealla tasalla ja suun
nassa. Vaikka uhan kohdentuminen 
olisikin alueellisesti ja paikallisesti ar
vioitavissa, sen ajallista toteutumista 
on erittäin vaikea ennakoida. Keinoja 
yhdistelemällä hyökkääjä pyrkii estä
mään puolustajan suunnitelmallisen 
toiminnan ensisijaisesti romahdutta
malla puolustajan ajan hallinnan. On
nistuessaan tässä hyökkääjä vaikuttaa 
suoraan puolustajan joukkojen taiste
lutahtoon. 

YKSINOLON TUSKA 
Tulevaisuuden taistelukentällä kel

lo ei enää käy lineaarista aikaa, koska 
kehittyneet järjestelmät ja uudet 
joukkotyypit ovat mahdollistaneet 

Rauhantila Harmaa vaihe J Sotatoimet alkavat 

--- Taisteluun valmistautumisen johtaminen- -4 

lnnistumisen luominen: Onnistumisen \ rmi 
uhan arviointi ja erittely 
oman toiminnan määrittely 
oman toiminnan tutkiminen ja 
kehittAminen 

• johtamis- Ja taisteluval~ 
miuden kohottaminea 

- tiedon hankkiminen 

kouluttaminen 
• varustehankinnat 

Toiminta: RA- suunnittelu t-valm:n kohottam. ja suunnitelmien tarkastaminen PÄÅTÖ 

Aikajänne: PITKÄ Lyhenee 
odottamattomien muutosten 
ja vaikeuksien johdosta 

Alkaa kasvaa, 
jos saavutetaan 
menestystä 

1111111111 1 
Kuva 1. Esimerkki johtamisen ja kouluttamisen lähtökohdista. 

vaikuttamisen useisiin kohteisiin sa
manaikaisesti koko operaatioalueen 
syvyydessä. Nykyaikaisella taistelu
kentällä toimintojen aJ01ttaminen 
näytellee entistä suurempaa osaa py
rittäessä yllätykseen. 

Tämä aiheuttanee sen, että keskei
seksi uhaksi ei välttämättä muodostu 
tuhoutuminen, vaan oikea-aikaisen 
tehtävän toteuttamisen estyminen. 
Prikaati 2005:n (Pr 2005) joukkojen 
käytön päämäärien kannalta tarkas
teltuna pahimpien uhkien voidaankin 
arvioida muodostuvan tilanteissa, 

JOlSSa: 

1. hyökkääjä onnistuu sitomaan 
joukkomme suhteellisen vähäisin voi
min taisteluiden ratkaisun kannalta 
toissijaisiin tehtäviin sekä 

2. kohdistamaan meihin vaikutuk-
. sen sellaisilla asejärjestelmillä ja jouk
kotyypeillä, joihin mekanisoidut 
joukkomme kykenevät vastaamaan 
vain heikosti. 

Tulevaisuuden kehitys korostanee
kin entistä selvemmin Pr 2005:n 
joukkojen keskeisinä toiminnan koh
teina mm. vastustajan suojaavia ja 
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kosketusta ottavia yksiköitä, tulen
käyttö-, johtamis- ja huoltojärjestel
mien osia sekä maahanlasku- ja mai
hinnousujoukkoja. Keskeisen uhan 
muodostanevatkin, erityisesti toimin
nan alkuvaiheissa, siis aivan muut, 
kuin vastustajan panssarijoukot. Täl
laisessa ympäristössä päätöksenteon 
ja yksinolon tuska tullaan kokemaan 
erityisen voimakkaasti itsenäistä teh
tävää toteuttavassa Jääkäripataljoona 
2005 :ssä (JP 2005 ). 

ONGELMANA TAPAHTUMIEN 
KIIVAS RYTM 1 

Mitä Pr 2005 :n joukkojen käytössä 
tulisi ottaa huomioon ja miten niihin 
kuuluvia joukkoja tulisi valmentaa ? 
Strategisen iskun voidaan nähdä 
muodostavan ainoastaan uhan toisen 
ääripään. Epäonnistuessaan tai pitkit
tyessään strateginen isku voi eska
loitua uuvutusvaiheeksi , joka saattaa 
olla askel kohti laajempien sotatoi
mien aloittamista. Taloudellista voi
mien käyttöä onkin kehittää sellaiset 
toimintamenetelmät, joiden avulla 
kykenemme vastaamaan sekä strate
gisen iskun että laajamittaisen hyök
käyksen muodostamaan uhkaan. Ku
vaan 1 tukeutuen voidaan väittää, et
tä ongelmaa eivät taistelukentällä 
niinkään muodosta tapahtumien ku
lun ennustamattomuus, kuin tapah
tumien kiivas toteucumissykli. 

Taktisella tasolla taistelun kuvan 
muutokset vaikuttavat enemmän jou
kon johtamisen periaatteisiin, kuin 
mullistavat tehtävien taktista toteu
tusta. Tämän vuoksi joukon koulu
tuksessa on pikemminkin tarpeen 
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tarkentaa, suoraviivaistaa ja nopeut• 
taa nykyisten toimintojen toteutusta, 
kuin kehittää täysin uudenlaisia toi
mintaperiaatteita. Haasteet kohdistu
vat erityisesti toiminnan käynnistä1 
miseen puutteellisin tiedoin sekä yl
lättävän kosketuksen kääntämiseen 
nopeasti joukon valmistelluksi toi
minnaksi. 

Pelkistäen voidaan sanoa, että JP 
2005:n päätehtäviä ovat 
- siirtyminen vihollisuhan alaisena, 
- kohtaamistilanteesta aloitettava 
hyökkäys tai nopea puolustukseen 
ryhmittyminen sekä 
- itsenäinen, aktiiviseen puolustuk
seen perustuva kohteen suojaami
nen tai käsketyn alueen määräai
kainen hallussapitäminen. 

Pataljoonalta edellytetään kykyä 
siirtyä nopeasti tyyppitehtävästä toi
seen. Päätöksen tästä joutuu yleensä 
tekemään tehtäväänsä toteuttavan 
joukon komentaja. 

Joukon toimintamenetelmien tu
lisikin perustua molempia uhkamalle
ja toisiinsa yhdistäviin tekijöihin. Toi
mintojen toteuttamisen aikavaati
mukset sekä johtamiselle asetettavat 
vaatimukset tulisi m1to1ttaa aina 
haastavamman uhkan mukaan. Uh
kamallien olennaiset eroavuudet tulisi 
käsitellä toiminnan erityispiirteinä. 
Näin toteutettuna taktisesta ohjeis• 
tuksesta kyetään karsimaan epäoleel
lisia toimintoja sekä koulutusta tur
haan monimutkaistavia toiminta
menetelmiä. 

PrE Tehtävä• ~ Alaiset 

Tiedoksi 
1 Tehtävän erittely 1 • 

Esitykset 

Pataljoonan tehtävä ( 1 Esikäsky) ..... ______ _ 
Tiedoksi 

Komentajan plätös 
+ toiminnan perusajatus 
+ lehlllvlil ja tst-jaotus 
+ vaatimukset 
+ esityksel (PrE ja naapurit) 

Tarkennukset .. .. 

_ Tiedoksi 

Taistelun johtami 
tukeminen 

Taistelusuunnitelma 
+tulenllllytlil 
+liike 
+ lllislelukyky 
+johtami .... 

1 

Olevan tsl-suunnitel 
rnan pliviltlminen 

Tiedoksi 

Esitykset 

Jalkotehlävän erille 
ty I suunnittelu 

Plltös ( 11 Esiklsky) 

Taisteluklsky 

Kuva 2. Esimerkki rinnakkaisen suunnittelun toteuttamisesta JP 
2005 :ssä. 

Seuraavassa keskitytäänkin tarkas
telemaan juuri niitä kokonaisuuksia, 
joiden avulla joukon johtaminen ja 
tehtävien hallinta on mahdollista liik
kuvan joukon aktiivisessa taistelussa 
alati muuttuvassa tilanneympäristös
sä. 

MUUTTUVIEN TILANTEIDEN 
HALLINTAAN 

Muutosten hallinnan lähtökohtana 
voidaan pitää niin yksinkertaisen ja 
joustavan perustoimintatavan kehit
tämistä, että sen perusteella kyetään 
toimimaan pääosassa tilanteista. Täl
laisen toimintamallin kulmakiviä 

ovat yksinkertaiset ja suoraviivaiset 
menetelmät, rutiinitoimintojen va
kiointi, johtajien kouluttaminen so
veltamaan niiden käyttöä monipuoli
sesti sekä kuhunkin vaiheeseen liitty
vien tärkeimpien aikaansaannosten 
selkeä osoittaminen alaisille (toimin
ta-ajatus ja haluttu vaikutus). 

Helpoimmin tämä kyetään toteut
tamaan rinnakkaisen suunnittelun 
avulla (Kuva 2). Rinnakkainen suun
nittelu täydentää esikäskytystä. Sil
loin, kun pataljoona valmistautuu en
simmäiseen tehtäväänsä tai se ei 
muutoin ole taistelukosketuksessa, 
yksiköiden päälliköt voidaan ottaa 
mukaan pataljoonan tilanteenarvioin-
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Kuva 3. Pelkistetty kuva taistelujärjestyksestä ja sen vaihtoehtoisesta so
veltamisesta. 

tiin ja suunnitteluun. Tällöin komen
taja kykenee välittämään omat ar
vionsa sekä kaavailunsa tehtävän to
teuttamisesta viiveittä alaisilleen. Sa
malla päälliköt saavat heti tulevaa 
toimintaa koskevat tiedot ja kykene
vät aloittamaan oman suunnittelunsa 
mahdollisimman varhaisessa vaihees
sa. 

Tehtävien luonne ja toteuttamis
ympäristö edellyttää JP 2005 :n toi
mintavapauden säilyttämistä kaikissa 
tilanteissa. Perusta toimintavapauden 
säilyttämiselle luodaan muodostama!-

- 130 -

la pataljoonalle tarkoituksenmukai
nen taistelujärjestys siten, että 

- (1) etummaisten osastojen toi
minta mahdollistaa kohtaamistilan
teiden kääntämisen nopeasti pataljoo
nan pääosien valmistelluksi toimin
naksi ja 

- (2) sen avulla kyetään aloitta
maan sekä puolustus- että hyökkäys
tehtävien toteuttaminen suoraan liik
keestä (Kuva 3). 

Taistelujärjestyksellä tarkoitetaan 
loogista kokonaisuutta, joka muodos
taa perusteet 

- joukon taistelujaotukselle, 

johtamisjärjestelyille, 
etenemisryhmitykselle, 

ryhmittymisperiaatteille va-
l 1oituihin menetelmiin tukeutuen, 

- tulenkäytön ja liikkeen yhteenso-
1t tamiselle sekä 

- näiden soveltamiselle muuttuvis
,1 tilanteissa. 

Taistelujärjestys on helpointa miel-
1 ää JP 2005:n käytön työnjohdolli
.cksi perustaksi, johon kaikkien on 
helppo tukeutua muuttuvissakin ti
lanteissa. 

Pataljoonan taistelujärjestyksellä 
estetään yllättävissä tilanteissa patal
J<>Onan pääosan sitoutuminen vastus
, ajan etummaisiin osiin taistelun en
simmaiseen vaiheeseen (Kuva 3). 
Taistelujärjestys mahdollistaa hyök
käyksellisten tehtävien toteuttamisen 
lisäksi joustavasti puolustukseen ryh
mittymisen. Pataljoona 2005 :n taiste
lujärjestys voidaan muodosta jaka
malla pataljoona etenemisosastoihin 
sekä määrittämällä osastojen välinen 
aikaporrastus. Pataljoona voidaan ja
kaa esimerkiksi seuraaviin etenemis
osastoihin 

- (1) tiedustelu- ja tulenkäyttöosas
toon (jatkossa TT-osasto), 

- (2) suojaus- ja valmisteluosastoon 
(SV-osasto) sekä 

- (3) pataljoonan pääjoukkoon. 
Eri osastojen välisen aikaporrastuk

sen määrittämiseen vaikuttavat muun 
muassa tilanne, pataljoonan pääka
lustotyyppi (telakuorma-auto, pans
sari- tai taisteluajoneuvo), joukon 
koulutustaso, vastuualueen maasto
tyyppi sekä vuodenaika. 

JOUKON TOIMINNAN' 
NOPEUTTAMINEN 

J oukkokokonaisuuden to1mmtaa 
kyetään nopeuttamaan merkittävästi 
vakioimalla osa alajohtoportaiden 
taisteluteknisistä toiminnoista. Va
kioinnin päämäärinä tulee pitää jou
kon ryhmittymisen ja johtamisen no
peuttamista. Toimenpiteillä vapaute
taan tärkeimmät taktiset johtajat ar
vioimaan tilannetta sekä päättämään, 
kuinka taistelu käydään vakioidulla 
ryhmittymismenetelmillä saavutetus
ta alkuasetelmasta eteenpäin. Takti
sen käytön kannalta yleensä riittää, 
että vakioitujen menetelmien avulla 
joukot kyetään ryhmittämään no
peasti hyökkäykseen tai puolustuk
seen. Taistelua ei käydä vakioiduilla 
menetelmillä, koska tällöin joukon 
toiminta muuttuu vastustajalle hel
posti ennakoitavaksi. 

Tarkoituksenmukaisesti maante
tyillä vakioidulla toimintamenetel
millä luodaan myös selkeitä rauhan 
ajan koulutus- ja koulutustason mit
tausperusteita. Tarkoituksenmukaista 
toimintojen vakiointia voitaneen pi
tää myös keskeisenä koulutusta tuke
vana tekijänä nykyisen palvelusaika
järjestelmän puitteissa. 

Myös tulenkäytön periaatteita tu
lee kyetä vakioimaan, jotta joukon 
tulen ja liikkeen yhteensovittaminen 
olisi kitkatonta. Toimintavapauden 
säilyttämisessä korostuu tulenkäytön 
aloittamisnopeus. Tuli on usein avat
tava liikkeessä olevaa vihollista vas
taan tai kohdattaessa vihollinen oman 
liikkeen aikana. Nopeat tilannevaih-
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Kuva 4. Esimerkki Pataljoona 2005:n tulenkäytön toteuttamisesta. 

telut edellyttävät myös tulen keskit
tämistä nopeasti painopistealueille tai 
tulen jakamista useammalle alueelle. 
Nopeasti kehittyvissä taistelutilan
teissa on yleensä kysymyksessä koh
taamistilanne tai nopea puolustuk
seen ryhmittyminen. Nopeasti kehit
tyvissä tilanteissa käytetään pataljoo
nan ja sen alajohtoportaiden vakioitu
ja toimintamenetelmiä, joihin tukeu
tuen tulenkäyttö voidaan aloittaa vä
littömästi sekä saadaan vihollinen vä
littömästi tulivaikutuksen alle (Kuva 
4). 

Pataljoonan tulenkäyttö voidaan 
jakaa vastustajan toimintaa häiritse
vään ja eristävään tulenkäyttöön sekä 
keskitettyyn ja tuhoavaan tulenkäyt
töön. Tulenkäyttö etenee aina yhtä 
askelta joukon liikkeen edellä. Tulen
käyttöä tulee valmistautua jatkamaan 
myös vastustajan syvyyteen vasta-
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toimenpiteiden torjumiseksi tai vai
keuttamiseksi. Tulenkäyttö aloitetaan 
yleensä häiritsevänä tai eristävänä tie
dustelun ja suojaavien osien toimen
pitein. Tällä tulenkäytöllä suojataan 
ja nopeutetaan pääjoukon ryhmitty 
mistä. Saman aikaisesti valmistaudUlll 
taan tuhoavaan ja lamauttavaan tu

lenkäyttöön, joka aloitetaan heti, kun 
hyökkäävä yksikkö tai hyökkääväc 
yksiköt ovat ryhmittyneet. Hyök
käyksen edettyä murtoon tulenkäyt.:i 
töä valmistaudutaan jatkamaan vas
tustajan syvyydessä häiritsevänä ja 
eristävänä vihollisen vastatoimenpi 
teiden vaikeuttamiseksi. 

Pataljoona 2005 :n tukemisessa 
epäsuoralla tulella korostuvat seuraa
vina periaatteina: 

- (1) Nopea tulen avaus ja viholli
sen saattaminen tulivaikutuksen alle. 

- (2) Taistelualueen eristäminen. 

'- I 

Tulenkäytön Ja lllkkeen rajan määrittäminen 

[ Tehtävien tarkennukset 

Kuva 5. Esimerkki tulenkäytön ja liikkeen yhteensovittamisen periaat
teista. 

- (3) Murtoalueella olevan tai 
hyökkäävän vihollisen lamauttami
nen vastustajan syvyydessä. 

- (4) Vastahyökkäyksen estäminen 
tai vihollisen reservin toiminnan estä
mmen. 

Valmiiden toimintamallien ja va
kioitujen menetelmien lisäksi tulen
käytössä on pyrittävä yllätyksellisyy
teen, jolla saadaan temmattua aloite 
viholliselta sekä säilytettyä se. Tulen
käyttö on oikein toteutettuna joukon 
aikakone taistelussa: emme saa mis
tään muualta lisää aikaa taisteluken
tällä, kuin ottamalla sitä viholliselta 

pois (Kuva 5). Tulenkäyttö on tehok
kain keino vihollisen toiminnan hi
dastamisessa. 

Tulenkäyttö ja hyökkäävien yksi
köiden liike tulee päättää ja suunni
tella seuraavien periaatteiden mukai-
sesti: . 

- (1) Ryhmittymistä valmistaudu
taan aina suojaamaan ja nopeutta
maan häiritsevällä ja eristävällä tulen
käytöllä. 

- (2) Iskettäessä vastustajan ryhmi
tykseen kaikki käyttöönsaatava tuli 
keskitetään ajallisesti ja paikallisesti 
yhden yksikön hyökkäyksen tukemi-
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Kuva 6 Esimerkki tulenkäytön välirajan tarkentamisesta hyökkäykseq 
aikana. 

seen. 
- (3) Murtoon edennyt yksikkö 

suojaa seuraavana hyökkäävän yksi
kön ryhmittymistä häiritsevällä ja 
eristävällä tulenkäytöllä. Häiritsevä ja 
eristävä tulenkäyttö muodostuu opti
mitilanteessa osaksi seuraavana hyök
käävän joukon lamauttavan ja tuhoa
van tulenkäytön valmistelua. 

Kohtaamistilanteessa toteutettava 
tulenkäytön ja liikkeen yhteensovitta
minen edellyttää pataljoonalta koo
tun hyökkäyksen hallitsemisen lisäksi 
kykyä toteuttaa hyökkäys myös yksi
köittäin. Yksiköittäin hyökkääminen 
tulee kysymykseen esimerkiksi koh
dattaessa liikkeellä oleva alivoimainen 
tai tasavahva vastustaja. Tällöin aloit
teen tempaamisella ja syvyyteen ulo
tettavalla liikkeellä voidaan aloittaa 
nopeammin sekä saavuttaa suurempi 
menestys, kuin pataljoonan kootulla 
hyökkäyksellä. 

Suoraviivainen ja nopea liike on 
usein mahdollista, jos tulenkäyttö on 
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etupainoista ja suunniteltu jatkuvaksJ, 
myös vastustajan ryhmityksen syvyy
teen. Tämä edellyttää tulenjohtovas41 
tuun joustavaa vaihtamista sekä yk
sinkertaiset johtosuhteet. Pataljoonan 
tulenkäytön ja liikkeen yhteensovitta"' 
misen menestyksellinen toteuttami
nen edellyttää sitä, että komentaja ja 
tulenjohtokomentaja johtavat taiste
lua välittömästi iskuportaan takaa, 
jolloin menestystä voidaan tukea 
mahdollisimman viiveettömästi to
teutettavalla tulenkäytöllä, vastuu
alueen tarkennuksilla sekä taisteluja
otuksen muutoksilla. 

Vastuualueiden määrittämisen si
jaan tulenkäyttöä ja liikettä ohjataan 
ryhmitystasoilla ja välirajoilla (Kuva 
6). Ryhmitystasat määritetään yleen
sä edellä hyökkäävän joukon lähtö
aseman tuntumaan. Hyökkäystä jat
kavan joukon toimintavapauden kan
nalta on tarkoituksenmukaista, että 
ryhmitystasalta eteenpäin maaston ja 
tulen käyttöä rajoitetaan ainoastaan 

t ulenkäytön ja liikkeen välirajoilla 
t•demmäksi ryhrriitettyihin joukkoi-
1 iin. Tarvittaessa ·hyökkäävän yksikön 
t ulenkäytön ja liikkeen välirajaa tar-
1 cnnetaan edellä hyökänneen yksikön 
rilanteen perusteella. Tulenkäytön oi-
1 eudet ja tulenjohtovastuu siirtyvät 
sc·uraavana hyökkäävälle yksikölle he
i i sen ryhmityttyä hyökkäysvalmiiksi. 

JOHTAMISESTA JA JOHTAMISEN 
TYÖKALUISTA 

Pr 2005 :n tehtävien luonteesta 
johtuen joukkojen toimintaa on erit
täin vaikea sitoa ennalta tarkkaan 
maastonkohtaan tai vihollistilantee
seen. Keskeinen haaste toiminnan on
nistumiselle on oman joukon toimin
tavapauden säilyttäminen. Tuliyksi
köt ja pääosa taisteluvoimasta on 
kyettävä pitämään irti taistelusta, 
kunnes kyetään arvioimaan mihin 
joukon voima on tarkoituksenmukai
sinta keskittää. Tällaisessa ympäris
tössä toiminnan tulisikin perustua 
tarkkojen taistelusuunnitelmien si
jaan yksinkertaisiin toiminta-ajatuk
siin. Nopeutta vaativissa tilanteissa 
toiminta-ajatuksen määrittelyssä on 
edullista tukeutua alajohtoportaiden 
vakioituihin toimintamenetelmiin. Li
säksi toiminta-ajatus on edullista 
määrittää siten, että toiminta kyetään 
toteuttamaan pääosin samansisältöi
senä usealla vaihtoehtoisella tasalla. 

Nopeutta vaativissa tilanteissa ti
lanteenarvioinnin tulisi olla tavoite
lähtöistä. Tähän päästään toteutta
malla tilanteenarviointi joukolle ase
tetusta ajallisesti ja alueellisesti en
simmäisestä tavoitteesta kohti joukon 

nykyistä sijaintialuetta. ,Tällöin vähäi
nen tilanteenarviointiin käytettävissä 
oleva aika kohdennetaan ensimmäi
seksi keskeisimpien tehtäväosuuksien 
arviointiin (Kuva 7) . 

Näin toteutettu tilanteenarviointi 
muodostaa alueisiin sidotun aikaja
nan nykyhetkestä kohti tehtävän to
teuttamishetkeä. Menettely tukee 
toiminnan aikatekijöiden ja päämää
rien oivaltamista joukossa. Samalla se 
helpottaa toiminta-ajatuksen mieltä
mistä nopeaa päätöksentekoa edellyt
tävissä tilanteissa. Kohtaamisolosuh
teissa tilanteenarvioinnin keskeinen 
päämäärä onkin sen ennakkopisteen 
löytämisessä, jonka perusteella pää
joukon toiminta suunnataan ja aikau
tetaan tietylle alueelle. 

Toiminta edellyttää tilanteenar
vioinnnin kehittämistä siten, että 
vaihtoehtoinen tilannekehitys sekä sen 
vaikutukset toiminnan aikatekijöihin 
otetaan nykyistä paremmin huomi
oon. Kohtaamistilanteiden varalle 
toiminta-ajatusta määritettäessä tulee 
saatujen havaintojen perusteella ottaa 
huomioon ainakin ne tasat tai alueet 

- jotka todennäköisesti ainakin saa
vutetaan ennen vihollisen kohtaamis
ta, 

- joissa vihollinen kohdataan epä
suotuisassa tilannekehityksessä, 

- joissa vihollinen todennäköisim
min kohdataan ja 

- jotka joukon toiminnalla on mah
dollista saavuttaa oletettua edullisem
massa tilanteessa. 

Tilanteenarviointijanalla alueisiin 
sidotut joukon todennäköiset toimin
tatasat määritetään vastustajan toi
minnasta johdettujen aikatekijöiden 
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1. Kiertää 

Tasa , jolle tn ainakin päästään 

Kuva 7 Esimerkki tilanteenarvioinnin toteuttamisesta kohtaamisolosuh
teissa. 

perusteella. 
Etenemisryhmityksestä aloitettu 

tulenkäytön ja liikkeen tehokas yh
teensovittaminen edellyttää myös toi
mintojen ohjaamiseen liittyvien apu
välineiden kehittämistä. Yksinkertai
simmillaan tämä voidaan toteuttaa 
toiminta-ajatuksen perusteella tilan
teenarviointijanalle määritetyn pai
kanpeittämismenetelmän avulla. 

Nopeutta vaativissa tilanteissa pai
kanpeittämispisteiden avulla kyetään 
sitomaan alajohtoportaiden vakioitu
jen ryhmittymismenetelmien käyttö 
riittävällä tarkkuudella toiminta-alu
een maastoon. Paikanpeittämis
menetelmää kyetään käyttämään 
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myös tulenkäytön ja liikkeen yhteen-. 
sovittamiseen, jos laaditaan siten, että 
se muodostaa samalla kyseisen johto .. 
portaan jonopisteluettelon. Käytettä
vät paikanpeittämispisteiden koordi .. 
naatit voidaan myös ohjelmoida etu
käteen joukon paikantamislaitteille. 

Kohtaamistaisteluun soveltuvan ti
lanteenarvioinnin ja pelkistettyihin 
toiminta-ajatuksiin perustuvan toi
meenpanon tulee näkyä myös kaikille 
taktisen tason joukoille annettavissa 
käskyissä. Olennaista on se, että toi
minta-ajatuksen selvittämisen jälkeen 
alajohtoportaan johtaja oivaltaa, mitä 
hänen joukkonsa oletetaan kussakin 
toimintavaiheessa tekevän ja miten 

Ilanen toimintansa vaikuttaa muihin. 
loiminta tulee ohjeistaa ainakin ole
t ·ttua heikomman ja edullisemman 
t 1lannekehityksen varalle. Komentaja 
1 ukee alaistensa tilanteenarviointia 
parhaiten sitomalla ohjeet esimerkin
omaisesti toiminta-ajatuksen toteut
tamiseen vaihtoehtoisilla toimintata
soilla. 

Pataljoona 2005:n taistelun johta
minen on komentajakeskeistä. Patal-
1oonan 2005:n monipuolinen viesti
Ja radiokalusto sekä tärkeimpien joh-
1 ajien käytössä olevat johtamisajoneu
vot mahdollistavat taistelun rytmissä 
liikkumaan kykenevän, nopean ja 
omiin havaintoihin perustuvan johta
misen. Komentaja johtaa taistelun 
sieltä, mistä johtamiseen on parhaat 
edellytykset. Tällöin tulee ottaa huo
mioon ainakin tilannekuva ja oma
kohtainen havainnointi sekä johtami
seen tarvittavat viestiyhteydet. Johta
t·ssaan taistelua yksiköiden tuntumas
ta komentaja välittää tilannetietoja ja 
käskee valmistelutehtäviä komento
paikalle. Komentopaikalle viestite
tään ainakin muuttuneet tilannetie
dot, tarkentuneet suunnitelman osat 
sekä alajohtoportaille käsketyt tehtä
vät. 

Johtamisen kannalta yksi peruste
kijä on toimivat viestiyhteydet ja ku
rinalainen viestiliikenne. Vihollisen 
elektronisen häirinnän vuoksi on va
rauduttava myös siihen, että oikeat 
toimenpiteet saadaan käynnistymään 
silloinkin, kun radioyhteydet eivät 
toimi. Tämä edellyttää muun muassa 
ylemmän johtoportaan taisteluajatuk
sen ymmärtämistä, toimivaa taistelu
lähettijärjestelmää sekä johtajien 

oma-aloitteisuutta ja , liikkuvuutta. 
Johtajien oma esimerkki ja johtamis
paikan valinta ovat keskeisen tärkei
tä. Johtajatappioiden varalle on si
jaisuusjärjestely oltava koulutettu ja 
harjoiteltu pataljoonassa joka tasolla. 

TAIDOT ON TESTATTAVA 
Uusien yhtymiemme kokoonpanot 

on laadittu. Sotavarustusta testataan 
ja ollaan hankkimassa. Joukkojen tär
kein taktinen ohjeistus on käytössä 
luonnoksina tai käsikirjoituksina. Sa
maan aikaan kokoonpanoihin sijoitet
tavia joukkoja ollaan tuottamassa. 
Meillä on yhä muutama vuosi etsik
koaikaa kehittää sotavarustuksen 
ominaisuudet täysimääräisesti hyö
dyntäviä taistelukentän haasteisiin 
vastaavia toimintamenetelmiä. Tämä 
kysyy sekä komentajilta että koulut
tajilta ennakkoluulotonta otetta. 

Muutoksen hallinta alkaa avain
henkilöstön koulutuksesta. Tästä 
vuodesta alkaen sodan ajan pataljoo
nan komentajakurssin koulutusta on 
kehitetty siten, että Maanpuolustus
korkeakoulu vastaa yleisen linjan 
koulutuksesta ja Panssarikoulu meka
nisoidun linjan koulutuksesta. Meka
nisoidulla linjalla koulutetaan JP 
2005 :n ja Panssari pataljoonan (PsP) 
komentajat. Koulutuksen ydinsisältö 
kiteytyy aiemmin kuvattujen toimin
tamallien sisäistämiseen sekä strategi
sen iskun että laajamittaisen hyök
käyksen torjuntatilanteissa. 

Joukkojen koulutuksen kehittämi
sen ensimmäisessä vaiheessa meidän 
on luotava puitteet testata kaavailtuja 
toimintamenetelmiä nykyisellä sota-
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varustuksella. Tämä voidaan toteut
taa esimerkiksi siten, että joukon 
käytössä olevia PASEJA ja kenttära
dioita käytetään JP 2005 :lle tunnus
omaiseen tapaan. Tällöin käyttöperi
aatteeseen soveltumaton nykyinen 
väline toimii ainoastaan simulaattori
na toimintamenetelmien testaamisel
le. Asialla on keskeinen merkitys joh
tajien taktisen näkemyksen kehittä
miselle huomispäivän haasteisiin vas
taamiseksi. 

Toiseksi meidän on luotava harjoi
tuksille sellaiset puitteet, että joukot 
pääsevät harjoittelemaan aidosti en
nustamattomissa tilanteissa niille 
kaavailtuja tyyppitehtäviä. Tämä voi
daan toteuttaa esimerkiksi kehittä
mällä nykyisiä tarkasti ennalta käsi
kirjoitettuja taisteluharjoituksia va
paasti kehittyviksi harjoituksiksi. Täi-

laisten harjoitusten kulkua ohjataa.11 
joukkojen vastuualueilla ja tehtävilll 
siten, että joukot saadaan taisteluun 
halutun kaltaisessa tilanteessa mää· 
rättynä ajankohtana. Tällaisissa har
joituksissa johtajat joutuvat aitoon ti• 
lanteenarviointiin ja näkevät konk .. 
reettisesti joukkonsa koulutustasoa 
sekä omien päätöstensä hedelmät. 

Kolmanneksi meidän tulee kehit
tää koulutusjärjestelmää siten, että 
taisteluharjoituksissa testatut toimin'( 
tamenetelmät koestetaan myös kova-4 
panosammunnoin ainakin taistelu_. 
osaston rungoilla. Tällöin kykenerm1 
me testaamaan aidosti myös aselajien 
välistä yhteistoimintaa sekä osoitta .. 
maan koulutettaville joukon toimin
nan tehon lähes taistelukentän olo
suhteita vastaavassa tilanteessa. 

MYLLYKOSKI 
PAPER 
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Kari Nisula, Kari Melanen 

MAAVOIMIEN LEOPARD 2 A4 
TAISTELU PANSSARIVAUNU 

Puolivuosisatainen T- vaunujen perinne katkesi, kun puolustusvoimat valitsi 
tulevaisuuden taisteluvaunuksemme "Leopardin". Ratkaisuun päädyttiin suo

ritettujen pitkäaikaisten tutkimusten perusteella. 

~~rjoittajista majuri_ Kari _N~sula P_alvelee Pääesi~unnan materiaaliosastolla suoja- ja 
lukkuvuussektorzlla ;a ma;urz Kari Melanen tutktmusupseerina Panssarikoulun tutki

mus- ja kehittämisosastolla. 

Suomen ja Saksan puolustusminis
teriöiden välillä allekirjoitettiin 

17.9.2002 sopimus Leopard 2 A4 -
taistelupanssarivaunujen hankkimi
sesta Suomeen. Samalla hetkellä saa
tettiin päätökseen lähes kymmenen 
vuotta kestänyt tutkimusvaihe maa
vo1m1en taistelupanssarivaunujärjes
telmän kehittämisessä. 

HANKINNAN TAUSTAA 

Käytössämme olevan T-72Ml-tais
telupanssarivaunukaluston moderni
soirititutkimus aloitettiin 1990-luvun 
alkupuolella. Lähes koko 90-luku sel
vitettiin nykyaikaisen taistelupanssa
rivaunun suorituskykyä ja sen omi
naisuuksia, sekä mahdollisuuksia pa
rantaa T-72Ml-taistelupanssarivau
O:un suorituskykyä erilaisin moderni
sointiratkaisuin. 1990-luvun loppu
puolella modernisointivaihtoehdon li
säksi aloitettiin tutkimukset uuden 
tai käytetyn taistelupanssarivaunun 
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hankinnan kannattavuudesta. Inten
siivisen kenttäkoevaiheen aikana tes
tattiin muun muassa uuden Leopard 
2S- ja T-90S -taistelupanssarivaunu1' 
sekä modernisoidun T-7 2-taistelu
panssarivaunun suorituskykyä ja käy
tettävyyttä. Tehtyjen kenttäkokeiden 
perusteella arvioitiin myös käytetyn 
Leopard 2 A4 -vaunun soveltuvuutta 
aikaisemmin käytössämme olleen ka
luston korvaajaksi. 

Rinnan uusien taistelupanssarivau
nuvaihtoehtojen kanssa tehtiin vuo
sien aikana mittava määrä kenttäko
keita omilla T-72 Ml -vaunuilla. Vau
nun asejärjestelmän suorituskyky, 
suoja sekä muut ominaisuudet selvi
tettiin useiden perusteellisten kent
täkokeiden aikana. Tällä vuosien jär
jestelmällisellä ja merkittävällä perus
tutkimuksella pienennettiin vuosi
kymmenien aukkoa tietämyksessäm
me hankkimalla käytännön koke
mukseen perustuva tieto sekä oman 
että uuden taistelupanssarivaunuka-

h on suorituskyvystä. 
Suorituskyky- ja käytettävyystutki-

111usten lisäksi selvitettiin erillisillä 
1111 kimuksilla muun muassa taistelu
t 11ssarivaunujen tarvetta ja organi-

>mtia tulevaisuudessa. Tehdyt tutki-
11H1kset osoittivat taistelupanssarivau-
11uJen säilyvän tulevaisuudessakin 
osana maavoimia. Laadittujen tutki-
111usten ja selvitysten perusteella aloi
u:ttiin vuoden 2001 alussa neuvotte
lut sekä Saksan että Hollannin kanssa 
~ äytettyjen Leopard 2A4 -taistelu
panssarivaunujen hankintamahdolli-
1mksien selvittämiseksi. Neuvottelu

Jcn perusteella vaihtoehdoksi valittiin 
taistelupanssarivaunujen hankinta 
Saksasta. Hankintahinnan lisäksi rat
kaisuun vaikuttivat muun muassa 
saatavissa oleva varaosa- ja muu ma
teriaali, kalustoon liittyvä koulutus 
sekä dokumentaation ja käyttöoi
keuksien hankintamahdollisuudet. 

HANKINNAN SISÄLTÖ 
Hankinta sisältää 124 Leopard 2 

A4 -taistelupanssarivaunua varustei
neen. Vaunut ovat olleet Saksassa 
kohde- tai tilakuivattuna (Munters) 
pitkäaikaisvarastoissa. Vaunukohtai
set varusteet ja muu materiaali on va
rastoitu asianmukaisesti sisätiloissa. 
Suomeen hankitut vaunut ovat useaa 
eri valmistuserää aina 1980-luvun 
alusta 1980-luvun loppuun. Vaunuil
le on vuosien aikana tehty muutostöi
tä, joiden ansioista kaikki vaunut on 
varusteltu A4-tasolle. Vaunujen aikai
sempi käyttömäärä mahdollistaa nii
den käytettävyyden yli 30 vuoden 
ajan käytettäessä taisteluvaunuja ny-

kyisen koulutustavan Ja koulutusvo
lyymin tuottamiseksi. ' 

Huoltojärjestelmän muodostami
seksi vaunujen lisäksi hankintaan si
sällytettiin saatavilla olevat MES-2-
ja MES-3-tason huoltovälineet sekä 
tarkastus- ja mittalaitteet. Hankin
taan sisällytetyllä varaosapaketilla 
mahdollistetaan käyttöönotto ja kou
lutuksen aloittaminen. 

Koulutusvälineistä hankinta sisäl
tää muun muassa panssarivaunuryh
män ampumakoulutussimulaattorin 
(ASPT), ryhmän harjoittelutornin 
(TURM A3) sekä ajajan opetustilan. 
ASPT-ampumakoulutussimulaattori 
mahdollistaa panssarivaunuryhmän 
ampujan ja johtajan ampumakoulu
tuksen nykyisin Panssariprikaatissa 
käytössä olevan panssarivaunujouk
kueen sisätilasimulaattoriin kuuluvan 
panssarivaunuryhmän simulaattorin 
tapaan. Harjoittelutorni mahdollistaa 
rakenneopetuksen sekä tornimiehis
tön harjoittamisen T-72 Ml -kalus
tolla olevan latausharjoittelutornin 
tapaan. Ajajan opetustilaa ei ole ai
emmin ollut käytössämme nykyisessä 
koulutusjärjestelmässä. Opetustilaa 
voidaan käyttää hyväksi rakennekou
lutuksessa sekä ajajien peruskoulu
tuksessa. 

Varsinaisen materiaalin lisäksi han
kintaan sisällytettiin käyttöönoton 
edellyttämä dokumentaatio käyttöoi
keuksineen sekä henkilöstön koulu
tus. Dokumentaatio, sen käyttöoi
keudet ja mahdollisuus luovuttaa do
kumentaatio tai sen osia, luovat edel
lytykset kaluston ylläpitoon ja huol
tojärjestelmän luomiseen. Henkilöstö 
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uudelle kalustolle koulutetaan Sak
sassa useilla kursseilla yhteensä lähes 
kahdeksan kuukautta kestävän jak
son aikana. 

Vaikka Saksan kanssa solmittu 
pääsopimus sisältää kattavasti mate
riaalia, on jatkossa hankittava muun 
muassa huolto- ja tarkastusvälineitä, 
varaosia sekä ampumatarvikkeita. Li
säksi koulutuksen ja harjoitusten tar-
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koituksenmukainen toteuttaminui 
edellyttää koulutusvälineiden lisähan
kintaa ja kaksipuoleisen taistelukoa 
lutuksen mahdollistavien simulaatto 
reiden hankintaa. 

Leopard 2 A4 -taistelupanssariva 
nun tuotanto aloitettiin vuonna 
1979, jolloin Saksa päätti tilata 1800 
kappaletta uusia taistelupanssariva 
nuja. Leopard 2 -vaunun kehityst 

tlrn tettiin 1970-luvun alussa pohjau-
1 ucn aikaisempaan Leopard 1 -taiste
lu panssarivaunuun ja 1960-luvulla 
1 htyyn taistelupanssarivaunun kehi-
1 styöhön. Kokonaisuudessaan vau-
1111tyypin kehittäminen sisälsi useiden 

11laisten prototyyppien kehitystyön 
J11 kenttäkokeet. Eri prototyypeillä 
1 okeiltiin runsaasti ja ennakkoluulot
' omasti erilaisia ratkaisuja sisältäen 

muun muassa automaattilatausjärjes
telmän, konetykin käyt<>n tornissa li
säaseena (OWS) sekä tornittoman 
vaihtoehdon. Pääaseena kokeiltiin 
muun muassa 152 mm tykkiä. Eri 
asejärjestelmä vaihtoehtojen lisäksi 
prototyypeissä kokeiltiin useita eri 
ratkaisuja myös kannatinlaitteiston ja 
telakoneiston osalta. Erilaisten vaih
toehtovaiheiden jälkeen päädyttiin 
nykyiseen Leopard 2 ratkaisuun. Sar
jatuotannon aloittamisen jälkeen Leo
pard 2 -vaunuja on valmistettu yli 
3000 kappaletta. 

Vaunussa on neljän hengen miehis
tö; vaununjohtaja, ajaja, ampuja ja la
taaja. Ampujalla on käytössä 12 x 
suurentava STN-Adaksen valmista
ma EMES-15 vakautettu yhdistelmä
tähtäin, jossa on sekä päiväoptiikka 
että lämpökamera. Lämpötähtäin 
mahdollistaa ammunnan pimeällä ja 
huonoissa näkyvyysolosuhteissa 3 5 00 
metriin saakka. Varatähtäimenä am
pujalla on 8 kertaa suurentava mono
okulaarinen FERO-Z18 tähtäin. Vau
nun johtajalla on käytössä 2 tai 8 ker
taa suurentava mono-okulaarinen 
PERI Rl 7 periskooppi, joka on ym
panpyonva ja tähtäimen yläpään 
osalta vakautettu. Leopard 2 A4 -
vaunussa johtaja kykenee maalinosoi
tuksen lisäksi tarvittaessa käyttämään 
ampujan lämpötähtäintä sekä ampu-

Suomalaisten panssarivoimien ras
kasta iskukykyä edustaa tulevai
suudessa Leopard-taisteluvaunu. 
Paino on 55 tonnia, pääaseena 120 
mm panssarivaunukanuuna. Tor
nissa vielä Saksan kansallisuustun
nukset. Kuva: Kari Melanen. 
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Tekninen vertailu T-72/Leopard 
T-72Ml Leopard 2 A4 

MIEHISTÖ 3 4 
PAINO 41,5tn 55,15tn 
KOK. PITUUS 9,53 m 9,67 m 
LEVEYS 3,59 3,75 m 
KORKEUS 2,19 m 2,79m 
MOOTTORI 780 hv 1500 hv 
teho/ painosuhde 19 hv/tn 27 hv/cn 
telapaine 0,83 kgfcm2 0,83 kg/cm2 
maa vara 0,45 m 0,48 m 
NOPEUS, 
eteen/taakse n 60km/h/ n 4 km/h n 70 km/h n 30 km/h 
PÄÄASE 125 mm 120mm 
pimeätoiminta aktiivinen ip 600 m lämpötähtäin 2500m 
MUU ASEISTUS 
itkk mm 12,7 7,62 
apuase kk mm 7,62 7,62 
savuheite kpl/mm 12/81 16/76 
MUU VARUSTUS suojelujärj. suojelujärj. 

palönt0rjuntajärj. palontotjuntajärj. 
syväkahlausvarusceet syväkahlausvarusteec 
kaivautumislaite 

maan pääaseella itsenäisesti. Am
munnanhallintajärjestelmän käytettä
vyyttä lisäävät putkensuun kohdis
tusjärjestelmä sekä sisäänrakennettu 
järjestelmän tarkastuslaite. 

Vaunun pääaseena on 120 mm si
leäputkinen panssarivaunukanuuna 
(L 44). Vaunun ampumatarviketäyttö 
sisältää pääaseelle 42 laukausta. Vau
nuun on saatavissa useiden eri valmis
tajien 120 mm panssarivaunuaseen 
ampumatarvikkeita. Rheinmetall 
W&M GmbH:n kehittämät uusim
mat ampumatarvikkeet 120 mm 
panssarivaunuaseelle ovat APFSDS-T-
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tyyppinen DMS 3-ampumatarvike 
(LKE II) sekä uusi sirpalekranaatti. 
DM5 3 alikaliperiammuksen lähtöno
peus L44-panssarivaunukanuunalla 
on 1670 m/s. Perinteisen sirpaloitu
van ontelolaukauksen rinnalle 
Rheinmetall on kehittämässä uutta 
parannettua, ohjelmoitavaa sirpale
kranaattia, jonka pisin ampumaetäi
syys on aina 5000 m saakka. Pää
aseen lisäksi vaunun tornissa on pää
aseen vasemmalla puolella 7 ,62 MG 
3Al -konekivääri sekä lataajan käy
tössä 7 ,62 mm MG 3 -ilmatorjunta
konekivääri. Konekiväärien tulino-

p(:uS on n 1150 laukausta minuutissa. 
Ampumatarviketäyttöön kuuluu 
1750 patruunaa konekivääreille. 

Vaunun panssarointi perustuu mo
nikerrospanssariin, jolla pyritään op
t 1maaliseen suojaan sekä kineettisen 
l'nergian ampumatarvikkeita että on
tclokranaatteja vastaan. Panssaroin
nin lisäksi vaunun suoja-arvoa nosta
vat ampumatarvikkeiden sijoittelu 
tornin takaosaan tehtyyn taisteluti
lasta eristettyyn ampumatarviketi
laan. 

Vaunun torniin on sijoitettu 16 
kappaletta 76 mm suojasavuheitti
men laukaisuputkia, joilla suojasavu
jen lisäksi voidaan ampua sirpaloitu
via ampumatarvikkeita. Vaunun 
moottoritilassa (sekä miehistötilassa) 
on palontorjuntajärjestelmä. Vaunuun 
on asennettu suojelu- ja raitisilmajär
jestelmä. 

Vaunun moottorina on MTU:n 
1500 hevosvoiman nelitahtinen, 12-
sylinterinen MB 87 3 Ka-501 diesel
moottori. Vaihteistona on RENK 
AG:n valmistama neljäportainen 
HSWL 3 54 automaattivaihteisto. 
Vaunun huippunopeus on n 70 km/h 
eteen ja n 30 km/h taaksepäin. 

Verrattuna käytössämme olevaan 
T-72Ml-kalustoon Leopard 2A4 
erottuu edukseen pimeätoimintaky
vyssä, suojassa sekä pääaseen suori
tuskyvyssä. Leopard 2A4-taistelu
panssarivaunun ominaisuuksia verrat
tuna T-72Ml-vaunuun on esitetty 
oheisessa taulukossa . 

KÄYTIÖÖNOTIO 
Uusi taistelupanssarivaunukalusto 

on suunniteltu otettavan käyttöön 
Panssariprikaatissa. Pa~ssariprikaatis
sa oleva taistelupanssarivaunukoulu
tuksen vaatima henkilökunnan perus
ammattitaito sekä kaluston käyttö
kulttuurikokemus antavat hyvän pe
rustan uuden taistelupanssarivaunu
tyypin koulutuksen aloittamiseksi. 
Keskittämällä kaluston käyttöönotto 
yhteen paikkaan voidaan merkittä
västi vähentää koulutus- ja huoltojär
jestelmään aiheutuvia seurannaisvai
kutuksia. 

Kaluston vastaanotto on suunnitel
tu aloitettavan vuoden 2003 aikana. 
Ennen vastaanottoa koulutetaan hen
kilöstö Saksassa järjestettävillä kurs
seilla. Käyttäjäkoulutus aloitettiin he
ti sopimuksen allekirjoittamisen jäl
keen 24.9 .2002 Saksassa panssari
joukkojen koulutuskeskuksessa 
Munsterissa. Syksyn 2002 aikana 
koulutettiin Panssariprikaatin ja 
Panssarivarikon henkilöstöä. 

Henkilöstö suoritti ajajan ja johta
jan erityislupatutkinnot Saksassa. 
Saksalaisten panssarivaunukursseilla 
saatiin ajokoulutusta simulaattorilla 
keskimäärin 30 km ja oikealla pans
sarivaunulla 55 km. Käyttäjäkoulu
tus sisälsi useiden tuntien ampuma
koulutuksen simulaattoreilla täyska
liiperiammuntoineen. Jokainen oppi
las pääsi ampumaan keskimäärin 13 
laukausta. 

Huoltohenkilöstön koulutus toteu
tetaan kevään 2003 aikana usealla 
kurssilla Teknisessä Koulutuskeskuk
sessa Aachenissa. Ensimmäinen hen
kilökunnan kurssi uudelle kalustolle 
Suomessa on suunniteltu aloitettavan 
keväällä 2004. Lopullisena tavoittee-
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Leopard-koulutuspanssarivaunuversio maastossa. Tornin rakenne pal
velee hyvin ajokoulutusta (yläkuva). Leopardin a-tarviketäyttöä. Näky
vissä on nuoliammuksia, osa vaunun pääaseen 42 laukauksesta. Kuvat: 
Ari Laaksonen. 

na on aloittaa varusmieskoulutus uu
della kalustolla viimeistään vuoden 
2005 aikana. 

Suorituskyvyn lisäksi Leopard 2A4 
-kaluston merkittävin ero nykyiseen 
verrattuna on sen kehittämismahdol
lisuudet sekä koulutukseen, huoltoon 
ja modernisointiin liittyvät yhteistyö
mahdollisuudet erityisesti pohjois-
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maiden kesken. Leopard 2-vaunu on 
valittu käyttöön 11 maahan (Saksa, 
Hollanti, Sveitsi, Ruotsi, Itävalta, 
Tanska, Espanja, Norja, Puola, Kreik
ka, Suomi). Vaunua voidaankin pitää 
eräänlaisena euro-vaununa usean Eu
roopan valtion valitsemana. Järjestel
män käyttöönottoon ja ylläpitoon 
kuuluukin yhteistoiminta Leopard 

Leopard-vaunun sisätilojen laitteistojen harjoitteluun konstruoitu torni. 
Samanlaisia oli mm. ruotsalaisilla jo 60-luvulla oman pääkalustonsa 
koulutuksessa. Kuva: Kari Melanen. 

Users' Club:iin kuuluvien käyttäjä
maiden välillä. 

On selvää, että uuden kaluston 
käyttöönotto ei tule tapahtumaan on
gelmitta. Mikään nykyaikainenkaan 
panssarivaunukalusto ei ole huoltova
paata eikä käyttäjien perinteisiä on
gelmia kaluston vikaantuessa saada 
poistetuksi kokonaan. Uuden kalus
ton koulutus- ja huoltojärjestelmän 
rakentaminen on vuosien pitkäjäntei
nen työ, jonka todellisia vaikeuksia 
hankinnan alkuvaiheessa voidaan ar
vioida muilta käyttäjämailta saatujen 
tietojen ja kokemusten perusteella. 
Koulutuskäytössä olevien taistelu
panssarivaunujen maaran ollessa 
meillä verraten pieni edellyttää yksi
tyiskohtaisen omaan kokemukseen 

perustuvan tietämyksen hankinta 
vuosien, jopa vuosikymmenien käyt
tökokemusta. 

Koulutus uudelle taistelupanssari
vaunukalustolle annetaan Panssaripri
kaatissa. Uudella kalustolla ei ole kui
tenkaan suunniteltu korvattavan so
dan ajan panssariprikaatien taistelu
panssarivaunukalustoa. Leopard-vau
nuja on suunniteltu käytettävän ete
läisessä Suomessa muun muassa val
miusyhtymien yhteydessä niiden 
suorituskyvyn ennen kaikkea tulivoi
man lisäämiseksi. Taistelupanssari
vaunut lisäävät myös joukon käytet
tävyyttä ennen kaikkea taisteltaessa 
kohtaamisolosuhteissa. 

Taistelupanssarivaunujen organi
sointi tarkoituksenmukaisella tavalla 
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mahdollistaa niiden joustavan käytön 
sekä tarvittaessa voiman keskittämi
sen alueille, joilla taistelupanssarivau
nujen ominaisuudet kyetään täysimit
taisesti hyödyntämään. Kaluston käy
tön harjaannuttaminen jo rauhan ajan 
koulutuksessa edellyttää yhteistoi
mintaa eri aselajijoukkojen ja koulu
tusryhmien välillä sekä taistelupans
sarivaunujen käyttöön tarvittavien 
tukijärjestelmien käyttöä harjoituk
sissa. Tämä asettaa omalta osaltaan 
vaatimuksia niin joukko-osastojen ja 
Maanpuolustusalueiden koulutusjär
jestelmän kehittämiselle kuin maa
voimien varustamiselle. 

ELINKAARI 2020- LUVULLE 
Leopard 2 A4-taistelupanssarivau

nujen hankinta mahdollistaa maavoi-

mien tärkeän asejärjestelmän ylläpi• 
don kustannustehokkaalla tavalla. Se 
ei yksinään ratkaise maavoimien suo• 
rituskykyvaatimuksia, mutta luo 
edellytykset tulevaisuuden kokonais• 
järjestelmän vaiheittaiselle rakenm 
miselle. Vaunujen hankinta mahdol
listaa ajanmukaisen taistelupanssar 
vaunukaluston käytön tarvittaessa 
pitkälle tulevaisuuteen. Hankittujen 
taistelupanssarivaunujen elinjakso" 
ulottuessa pitkälle 2020-luvulle od 
sen suorituskyky haluttaessa ylläpi
dettävissä uhkaa vastaavana erilaisten 
valmiiksi kehitettyjen modernisointi· 
ratkaisujen ansiosta. Tehty päätös ta
kaakin taistelupanssarivaunun ja sen 
eri ominaisuuksien mukanaan tuo
man monipuolisen suorituskyvyn säi
lymisen osana maavoimia myös tule
vaisuudessa. 

l 

ANTHL-CATIRING OY 

Yksilöllisiä henkilöstöravintolapalveluja koko Suomessa. 

Petri Olli 

CV 9030 FIN - koulutus 
TAISTELUAJONEUVO-

• 1 11 

MIEH ISTOILTA VAADITAAN 
NEUVOKKUUTTA 

Panssarijoukon taistelut ovat tunnetusti liikkuvia, lyhyitä ja rajuja. Nyt taiste
lukentän uusia mittareita ovat tieto- ja informaatiokeskeisyys. Uudet vaunut 
antavat mahdollisuuksia lisätä taistelun tempoa entisestään, mutta myös tais-

telutilan runsaan informaation käyttö edellyttää vaunumiehistöltä erityistä 
neuvokkuutta. 

Kirjoittaja, majuri Petri Olli palvelee osastoesiupseerina Karjalan Prikaatissa. 

Puolustusvoimissa annettavan kou
lutuksen on perustuttava tavoit

teeseen voittaa sodan taistelut. Jouk
kojen tehokkuutta kehitetään paran
tamalla niiden laatua. Teknisen ja 
taktisen kehitystyön lisäksi myös 
koulutus on saatettava kaikilta osin 
palvelemaan edellä mainittua pää
määrää. Yksi koulutuksen kehittämi
sen erityinen painopistealue on val
miusyhtymissä toteutettava koulutus. 
Näiden yhtymien kehittämistä jatke
taan liikkuvan, aktiivisen alueellisen 
puolustuksen asettamien vaatimusten 
mukaisesti. 

Karjalan Prikaatille, joka on Itäi
sen Maanpuolustusalueen maavoi
mien valmiusyhtymä, hankitaan 
vuonna 2(')00 tehdyn päätöksen mu
kaisesti ruotsalaisvalmisteiset CV 

9030 -taisteluajoneuvot. Ensimmäiset 
näistä valmistuivat vuonna 2002. Ky
se ei kuitenkaan ole vaunuista sinän
sä. Valmiusyhtymässä on samalla 
käynnistymässä pitkä prosessi sen 
tuottaman jalkaväkiyhtymän, jääkäri
prikaatin, muuttamiseksi mekani
soiduksi yhtymäksi. Prosessin aiheut
tamat muutokset vaikuttavat luon
nollisesti myös yhtymässä annetta
vaan koulutukseen. Koulutuksen 
suunnittelun on siten oltava entistä 
syvällisempää. 

VAUNUMIEHISTÖN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Taisteluajoneuvomiehistön rauhan 
ajan koulutuksen luonne määräytyy 
sodan ajan toimintaympäristön ja 
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CV 9030 -taisteluajoneuvon pääaseena on 30 millimetrin automaattinen 
konetykki. Lisäksi vaunussa on 7 ,62 mm konekivääri, kaksi kranaatin
heitintä sekä omasuojasavun heittimet. 

taistelukentän olosuhteiden mukaan. 
Taistelukenttä ja taistelun kuva ovat 
jatkuvan muutoksen tilassa. Keskei
nen kysymys on, millaisia haasteita 
tulevaisuuden taistelun kuva ja sodan 
ajan toimintaympäristö asettavat 
vaunumiehistön koulutukselle. Tais
teluajoneuvokoulutuksen oppimisym
päristöjen luominen edellyttää opera
tiivista kehystä, joka perustuu sodan 
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ajan toimintaympäristöstä muodos
tettuun mahdollisimman todenmu
kaiseen käsitykseen. Toimintaympä
ristö koostuu joukon sodan ajan teh
tav1sta, organisaatiosta, kalustosta, 
aseistuksesta, nykyaikaisen sodan ja 
taistelun kuvasta sekä toimintamaas
tosta ja -olosuhteista. Alati muuttuva 
ja jatkuvasti monimutkaistuva toi
mintaympäristö asettaa erityisiä vaa-

timuksia taisteluajoneuvomiehistöjen 
koulutuksen järjestämiselle. 

Taisteluajoneuvomiehistöt kuulu
vat valmiusprikaatin panssarijääkäri
pataljoonien sekä tiedustelukomppa
nian organisaatioihin. Panssarijääkäri
pataljoona ja tiedusteluyksikkö on 
tarkoitettu liikkuviin ja itsenäisiin so
tatoimiin. Hyökkäykset kohtaamis
olosuhteissa, koukkaukset vaikeiden
kin maastojen kautta, avainmaastojen 
nopeat haltuunotot sekä soluttautu
miset ovat luonteenomaisia panssari
jääkäripataljoonan ja sen osien taiste
lulle. Taisteluajoneuvomiehistöjen ja 

koko valmiusprikaatin päätaistelulaji 
on hyökkäys. Pataljoona soveltuu 
kuitenkin käytettäväksi kaikkiin tais
telulajeihin. Valmiusprikaatin käytöl
le ovat ominaisia syvät iskut viholli
sen johtamis-, tulenkäyttö- ja huolto
järjestelmiä vastaan. Prikaatin ja sen 
panssarijääkäripataljoonien tulivoima 
perustuu vaunujen asejärjestelmiin ja 
niiden ammuntahallintalaitteistoihin, 
panssarintorjunta-aseiden hyvään 
keskitorjuntakykyyn sekä tykistön ja 
kranaatinheittimistön nopeaan pai
kantamis- ja tulenaloituskykyyn. 

CV 9030 -taisteluajoneuvo muo
dostaa sen miehistölle mikrotason 
toimintaympäristön. Rynnäkköpans
sarivaunun kehittynyt teknologia an
taa mahdollisuuden lisätä taistelun 
nopeutta sekä laajentaa taistelutilan 
toimintamatkoja. Samalla se vaatii 
vaunumiehistöltä teknistä erityisosaa
mista. Teloilla liikkuvassa taisteluajo
neuvossa toimii kolmen hengen vau
numiehistö, johon kuuluu ajaja, am
puja ja vaunun johtaja. Vaunussa on 
lisäksi tilat vaunumiehistön kahdek
salle taistelijalle. Taisteluajoneuvossa 
on runsas elektroniikka ja optroniik
ka, jotka vaativat ahtaissa tiloissa 
työskentelevältä vaunumiehistöltä 
enty1sta käsittelytaitoa. Vaunuun 
kuuluu muun muassa pimeänäkölait
teistoja, lämpökamera sekä ammun
nanhallintajärjestelmä. Vaunun pää
aseena on 30 millimetrin automaatti
nen konetykki. Lisäksi vaunussa on 
7 ,62 millimetrin konekivääri, kaksi 
kranaatinheitintä sekä oma
suojasavunheittimet. Vaunun taistelu
teho perustuu vaunumiehistön ja 
panssarijääkäriryhmän yhteistoimin-
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taan. 
Vaunussa on s1samen informaatio

järjestelmä, joka tuottaa teknistä tie
toa vaunun osajärjestelmistä. Infor
maatiojärjestelmä koostuu vaunun si
säisestä tietoverkosta, ohjelmistoista, 
näyttöruuduista ja käyttölaitteistosta. 
Vaunuun on asennettu laite- ja järjes
telmäkohtainen itsetestijärjestelmä 
(BIT), joka antaa tietoa osajärjestel
mien kunnosta sekä huoltotarpeista. 
Vaunun teknologinen kehittyneisyys 
näkyy erityisesti laitteiston kunnossa
pidossa ja huollon toteuttamisperiaat
teissa. Viallisten osien korjaaminen 
perustuu pääosin komponenttien 
vaihtoon. 

PANSSARIJÄÄKÄRIJOUKON 
TAISTELUKENTTÄ 

Panssarijääkärijoukko joutuu koh
taamaan moniuloitteisen, laajan ja 
alati teknistyvän taistelukentän, tai 
paremminkin taistelutilan. Taisteluti
lassa toteutettavat operaatiot ovat 
luonteeltaan ketjutettuja, peräkkäisiä 
ja vaiheistettuja. Taistelut ovat liikku
via, lyhyitä ja rajuja. Taistelukentällä 
korostuvat tieto- ja informaatiokes
keisyys, toimintojen nopeus sekä ih
misten ja taisteluvälineiden keskinäi
nen yhteistoiminta. Taisteluajoneuvo
miehistöt ovat perustamisestaan läh
tien vihollisen tiedustelun ja asevai
kutuksen kohteena. Ilma- sekä ava
ruussijoitteiset tiedustelu- ja valvon
tajärjestelmät helpottavat joukkojen 
havaitsemista ja paikantamista. Toi
minnan ja taistelun nopeus vaikutta
vat panssarijääkärijoukkoihin heti nii
den toimeenpanosta alkaen. 
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Vaunumiehistöt joutuvat heti jou
kon perustamisesta alkaen vihollisen 
ilma-aseen vaikutuksen kohteeksi. 
] aukot joutuvat keskittämisalueillaan 
tekemisiin myös vihollisen tieduste
lun, pitkän kantaman asevaikutuksen 
ja erikoisjoukkojen toiminnan kanssa. 
Valvonta- ja tiedustelukoneet sekä 
lennokit täydentävät vihollisen tie
dustelun ja tulenkäytön muodosta
maa uhkaa. Erikoisjoukkojen häirin
tätehtävien tarkoituksena on ylläpitää 
vastustajan joukoissa pelkoa ja epä
varmuuden tunnetta. Panssarijääkäri
joukkoja pyritään häirinnällä sito
maan itse taistelun voittamisen kan
nalta toisarvoisiin varmistustehtäviin. 
Panssarijääkärijoukko voi siten joutua 
taisteluun jossain muualla kuin sille 
varsinaisesti tarkoitetulla kohdealu
eella. Jopa tehtävään pääsy saattaa 
muodostua vaikeaksi. Kun panssari
jääkärijoukko on siirtymässä hyök
käystehtäväänsä, sen toiminnalle ovat 
uhkatekijöitä elektroninen tiedustelu, 
sirotemiinoitteet sekä siirtymisreiteil
le mahdollisesti edenneet maahanlas
ku- tai tiedustelujoukot. 

NOPEAMPI VOITTAA 
Kun taisteluajoneuvomiehistö ete

nee hyökkäyksen kärjessä, se kohtaa 
vihollisen taistelutiedustelujärjestel
män, joka perustuu panssaritieduste
luyksiköiden käyttöön. Panssaritie
dusteluosat toimivat jalkaväen suo-

Panssarijääkärijoukon taistelussa 
korostuvat oman toiminnan suo
jaaminen, kosketuksen otto ja tu
lenkäytön nopea aloittaminen. 



jaamana yleensä joukkueittain tai 
vaunupareittain. Panssaritiedustelu
yksiköitä tuetaan kauaskantoisen ty
kistön, raketinheittimistön sekä tais
teluhelikopterien tulella. Taisteluken
tän liike ilmenee sekä joukkojen liik
keenä että tuhoavana ja lamaannutta
vana tulenkäyttönä. Aseiden kanta
man pidentyminen mahdollistaa tuli
voiman keskittämisen ilman, että 
joukkoja keskitetään suoraan taistelu
alueelle. Tulenkäyttö koostuu voi
makkaasta epäsuorasta tulesta, ilma
tulituesta, panssareiden ja panssarin
torjunta-aseiden suora-ammuntatu
lesta sekä elektronisesta häirinnästä. 
Kenttätykistön ja sen ampumatarvik
keiden kehitys tekevät mahdolliseksi 
maataistelujen tukemisen entistä te
hokkaammin ja kauempaa. 

Liikesodankäynnin teoria lähtee sii
tä, että taistelukentän kaaosta voi
daan hallita olemalla nopeampi kuin 
vihollinen. Päätöksenteon hajautta
minen lisää liikesodankäynnissä toi
minnan nopeutta. Vihollinen lyödään 
käyttämällä hyväksi juuri nopeutta ja 
tehtävätaktiikkaa. Panssarijääkäri
joukon tyypillinen taistelutilanne 
taistelutilassa on kohtaamistaistelu, 
jossa vihollinen pyritään lyömään vä
littömästi aloitettavalla hyökkäyksel
lä. Myös panssarijääkärijoukon hyök
käystaistelu edellyttää siten kykyä 
kohtaamistaisteluun. Siihen saattavat 
joutua erityisesti kärjessä etenevät 
tiedustelu- ja panssarintorjuntaohjus
joukkueen vaunumiehistöt. Kohtaa
mistaistelu edellyttää panssarijääkäri
joukolta ennakoivaa ja suoraviivaista 
johtamista, jolla toteutetaan ylem
män johtoportaan taisteluajatusta. 
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Panssarijääkärijoukolta edellytetääJlt 
lisäksi kykyä pysäyttää vihollinen tu
lella ja täten suojata pääjoukon hyök
käys. 

Panssarijääkärijoukon taistelun ku
vaan ja sodan ajan toimintaympärist 
töön liittyvät olennaisesti myös maas
to ja olosuhteet, joissa vaunumiehis .. 
töt toimivat. Taistelussa menestymi
nen ja joukolle annettujen tehtävi4! 
täyttäminen edellyttävät yllätyksellifl 
tä toimintaa sekä edullisen maaston 
hyväksikäyttöä. Maaston ja olosuhtei
den hallinta muodostavat taisteluajo
neuvomiehistön suorituskyvyn olen
naisen tekijän ja asettavat vaatimuk
sia miehistön toimintakyvylle. 

TEHTÄVÄTAKTIIKAN 
VAATIMUKSET 

Panssari jääkäri joukon psy ko-fyysi
nen suorituskyky koostuu tilanne
kohtaisista taidoista, joita yksilöiden 
ja joukon on kyettävä taistelussa 
käyttämään. Operatiivis-taktiset teh
tävät ja sodan ajan toimintaympäristö 
asettavat taisteluajoneuvomiehistölle 
suorituskykyvaatimuksia. Kun sodan 
ja taistelun todellisuus muuttuu yhä 
monimutkaisemmaksi, kasvavat vau
numiehistölle asetettavat suoritevaa
timukset samalla yhä monitahoisem
miksi. Koulutustasolla, taistelutah
dolla ja kurilla on ratkaiseva merkitys 
joukon suorituskykyyn. Taisteluajo
neuvomiehistön on luotettava omaan 
joukkoonsa ja omaan taisteluvälinee
seensä. Luottamus on rakennettava jo 
rauhan ajan koulutuksella. 

Taistelujen nopeus sekä joukkojen 
väheneminen taistelukentällä vaativat 

aunumiehistöltä tehtävätaktiikan 
mukaista itsenäistä ja nopeaa toi
meenpanokykyä. Se edellyttää jouk-
1 ue- ja komppaniatason vakioitujen 
toimintamenetelmien hallitsemista 
taistelun ja tulenkäytön nopeaksi 
aloittamiseksi. Vihollisen joukkojen 
panssariosien tuhoaminen edellyttää 
panssarijääkäreiden ja taisteluajoneu
vojen tulen sekä liikkeen keskitettyä 
käyttöä. Vihollisen taistelupanssari
vaunun tuhoaminen tapahtuu vaunu
aseen, taistelupanssarivaunujen, pans
sarijääkäreiden lähipanssarintorjunta
aseiden sekä panssarintorjuntaohjus
cen yhteisvaikutuksella. Vaunumie
h istön on kyettävä hakemaan aktiivi
sesti tuliasemia, joista vaunun aseilla 
voidaan tuhota tehokkaasti vihollista 
ja tukea jalkautunutta panssarijääkä
rijoukkoa sekä hallittava yhteistoi
minta taistelupanssarivaunujen kans
sa. 

MAASTOA ON OSATTAVA LUKEA 
Lyhyet tähystys- ja ampumaetäi

syydet edellyttävät maalin havaitse
misen ja tulen aloituksen suurta no
peutta. Tuliaseman valinta vaatii täl
löin miehistön yhteistoimintaa, jonka 
takia koko vaunumiehistön on hallit
tava vaunun hyvän tuliaseman vaati
mukset. Vaunumiehistön on lisäksi 
ymmärrettävä, millainen on jalkautu
van panssarijääkärijoukon toimintaan 
soveltuva maasto. Kapeilla ja mutkai
silla tieosuuksilla tapahtuva kohtaa
mistaistelu on erityisen vaativa hyök
käysolosuhde. Vaunumiehistön on sil
loin kyettävä hyödyntämään ajoneu
von liikkuvuutta tilanteen äkkinäi-

syyden takia. Tavoitteena on toimia 
siten, että vastustaja ei pysty havait
semaan vaunua tai kohdistamaan ase
vaikutusta siihen. Vaunumiehistön on 
tällöin pystyttävä toimimaan käsky
koodien tai nopeiden käskyjen perus
teella. Toiminta edellyttää erityisesti 
johtajalta ja ajajalta vaunun suoritus
kyvyn sekä maaston vaikutusten yk
sityiskohtaista ymmärtämistä ja nii
den suomien etujen hyväksikäytön 
hallintaa. Vaunu on kyettävä siirtä
mään nopeasti alueelle, jossa kyetään 
tuhoamaan vastustajan vaunut taiste
luajoneuvon aseiden ja panssarijääkä
reiden panssarintorjunta-aseiden yh
teisvaikutuksella. 

Panssarijääkärijoukon taistelussa 
korostuvat oman toiminnan suojaa
minen, kosketuksen otto ja tulenkäy
tön nopea aloittaminen. Ne luovat 
edellytykset liikkeen jatkuvuudelle. 
Kaiken toiminnan on tähdättävä var
mistamaan oma toimintavapaus ja es
tamaan sitoutuminen toissijaisilla 
alueilla. Heti tiedustelun jäljessä ete
nevä hyökkäys edellyttää sitä, että 
tärkeät päätökset tehdään yksikkö- ja 
joukkuetasolla, jopa yksittäisissä vau
nuissa. Tällainen tehtävätaktiikka 
edellyttää vaunumiehistöltä nopeaa 
päätöksentekokykyä ja halua ottaa 
vastuuta sekä aloitteellista toimintaa. 

VAUNUMIEHISTÖN 
TOIMINTAKYKY 

Pelkkä suorituskykyvaatimusten 
analysointi ei kuitenkaan riitä koulu
tuksen perustaksi. Monimutkaistuva 
taistelukenttä vaatii vaunumiehistön 
koulutukselta syventymistä suoritus-
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kyvyn perustekijään, toimintaky
kyyn. Panssarijääkärijoukon suoritus
kyky rakentuu siten yksittäisen tais
telijan toimintakyvylle. Taisteluajo
neuvomiehistön toimintakyvyllä tar
koitetaan sen muodostamien yksilöi
den pitkäkestoista kykyä ja valmiutta 
toimia omissa tehtävissään tilanteiden 
edellyttämällä tavalla. Se rakentuu ti
lannekohtaisista taidoista, jotka ke
hittyvät yhdessä harjoiteltuina käy
tännölliseksi kyvyksi. Vaunumiehen 
tiedonkäsittelyssä käyttämät taidot 
muodostavat yhdessä muiden psyko
motoristen taitojen kanssa kokonai
suuden, jota voidaan kuvata hänen 
toimintakyvykseen. Toimintakyky 
koostuu fyysisestä, psyykkisestä, so
siaalisesta ja eettisestä pääalueesta. 

Taistelu etulinjassa edellyttää tais
teluajoneuvomiehistöltä hyvää fyysis
tä kuntoa ja psyykkistä kestävyyttä, 
jotta se kykenee käsittelemään taiste
luvälinettään ja käyttämään s1ta. 
Taistelu koostuu taistelijoiden fyysis
ten ja psyykkisten toimintojen sarjas
ta. Ympärivuorokautisten taistelujen 
fyysinen rasittavuus edellyttää taiste
lijoilta sitkeyttä ja lujuutta. Taistelu
ajoneuvomiehistön fyysisen toiminta
kyvyn kehittämisen osa-alueita ovat 
kestävyys, taistelijan voima, reaktio
kyky, lihashallinta ja koordinaatio. Li
hastoiminnan tärkeimpiä muuttujia 
ovat lihasten toimintateho, voima ja 
kestävyys. 

N opeissa taistelutilanteissa, esi
merkiksi kohtaamistilanteessa, pai
nottuu vaunumiehistön fyysisistä ja 
psyykkisistä toiminnoista koostuva 
reagointikyky. Taistelun aikaisessa 
toiminnassa painottuu siten automaa-
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tiotasolle viety osata1t0Jen hallinta, 
Esimerkiksi ampujan on hallittava 
toiminnot ammunnan valmistelust 
maalin havaitsemisesta, maalin valin,j 
nasta, tähtäämisestä ja laukaisemises-t 
ta siten, että asevaikutus kohdistuu 
haluttuun maaliin ja tuhoaa sen. Am
puja havainnoi taistelukenttää yhteis1 
toiminnassa johtajan kanssa käyttäer\ 
omia tähystysvälineitään niin maa
kuin ilmamaalejakin vastaan. Tilan
teen havainnoiminen ja tiedostami
nen sekä siihen liittyvä havainnointi
kyky ilmenevät vaunun ampujalla 
taitona tunnistaa vastustajan päämää
rä ja löytää kussakin tilanteessa vaa
rallisin vihollinen taistelutilasta. Tais
teluajoneuvon tekninen laitteisto an
taa hänelle siihen myös paremmat 
mahdollisuudet kuin miehistön muil
le jäsenille. Ampujan on lisäksi kyet-, 
tävä valitsemaan tilanteeseen parhai
ten soveltuva tähystysväline selkeän 
tilannekuvan saamiseksi. Sen anta
man kuvan perusteella hänen on li
säksi tunnistettava erilaiset toiminta
ympäristön tekijät, jotka vaikuttavat 
vastustajan suoritteisiin ja sen käytet
tävissä olevaan aikaan. 

TAISTELU M OTIVAATI 0 
Vaunumiehistön toimintakyky 

koostuu sen jokaisen jäsenen toimin
takyvystä ja niiden yhteisvaikutukses
ta, kun ne on saatu yhteensovitettua 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Vaunun 
johtajan on ampujan edellä kuvatun 
ampumistoiminnan aikana kyettävä 
samanaikaisesti tekemään päätös 
omasta ja koko vaunumiehistön toi
minnasta sekä annettava käskyt aja-

Jalle ja ampujalle. Vaunu saadaan tu
l1asemaan vain johtajan ja ajajan yh-
1 (·istoiminnalla. Vaunu voidaan joko 
pysäyttää tai edetä sillä syöksyen suo
raan taikka kiertotietä uuteen maas
t onkohtaan samalla, kun haetaan 
suojaa vastustajan asevaikutukselta. 
Vaunun johtajan havaitsemiskyvyssä 
korostuu asia- ja tilannekokonaisuuk
sien tajuaminen. Vasta kokonaisuuk
sien hallinta antaa johtajalle perusteet 
toiminnan kannalta oleelliseen pää
töksentekoon. Ajajan havaitsemisky
ky suuntautuu puolestaan pääosin 
maaston ja yksityiskohtaisten ajoreit
tien sekä tuliasemien valintaan. 

Sekä vihollinen että omat johtajat 
pyrkivät taistelukentällä vaikutta
maan taistelijoiden motivaatioon ja 
asenteisiin. Henkisesti lyöty yksilö ei 
ole fyysisestikään toimintakykyinen. 
Sodan ajan joukon taistelumotivaati
oon vaikuttavat yksittäisen taistelijan 
henkiset tekijät sekä sotilasorganisaa
tion sosiologiset ja sosiaalipsygologi .. 
set tekijät. Niistä muodostuu joukon 
taistelumotivaatio. Varsinainen taiste
lutahto syntyy taistelumotivaation 
pohjalta vasta sodan aikana. Rauhan 
ajan koulutuksella tulee siksi pyrkiä 
kehittämään myös taistelumotivaa
tiota. Koulutuksella tulee tuottaa 
ryhmätason kiinteyttä muodostavia 
ilmiöitä, joita ovat esimerkiksi pien
ryhmien kiinteys, tietynlaiset ryhmä
normit, joukko-osastohenki sekä 
luottamukselliset suhteet johtajien ja 
alaisten välillä. 

Eettinen toimintakyky ilmenee 
vaunumiehistön päätöksentekokyky
nä sekä vastuuntuntona. Sitä voidaan 
pitää fyysisen, psyykkisen ja sosiaali-

sen toimintakyvyn yhdistäjänä sekä 
kuvata käytännön viisaudeksi. Tämä 
kyky korostuu erityisesti niissä taiste
lukentällä eteen tulevissa epävarmois
sa tilanteissa, joissa ei ole tiettyä oike
aa tapaa toimia ja toimintatapa on 
valittava eri vaihtoehdoista. Tehtävä
taktiikka korostaa alaisen toiminnan
vapautta tehtävän täyttämiseksi, 
aloitteellisuutta ja päätöksentekoky
kyä. Taistelukentällä korostuvat tais
telijan päätöksentekotaidot. Miehis
tön jäsenten tulee kyetä tekemään 
valintoja nopeasti uusissa ja yllättä
vissä tilanteissa. Yksittäinen taistelija 
tekee päätöksen toiminnasta tai tilan
teen jatkoseuraamisesta informaation 
käsittelyn tuloksena. Panssarijääkäri
pataljoonaa käytetään hyökkäyksessä 
valmiusprikaatin osana alueella, jossa 
joko ei ole vielä lainkaan taisteltu tai 
jossa taistellaan epäselvissä olosuh
teissa. Käskyt ja toimenpiteet perus
tuvat usein epävarmoihin ja jatkuvas
ti muuttuviin tilannetietoihin. Taiste
lutilan runsaan informaation hyväksi
käyttö edellyttää vaunumiehistöltä 
erityistä neuvokkuutta. 

PERUSTIETOJEN JA-TAITOJEN 
OPETTAMINEN 

Taisteluajoneuvokoulutuksen tulee 
koostua toiminnallisista oppimisko
konaisuuksista. Taisteluajoneuvomie
histön perustietojen ja -taitojen opet
taminen on järkevintä toteuttaa erilli
sellä taisteluajoneuvokurssilla. Se on 
koulutuksen nousujohteisuuden sekä 
rakenteellisen selkeyden takia edulli
sinta järjestää heti sotilaan perustaito
jen opettamisen jälkeen. Vaikuttaisi 
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CV 9030 -taisteluajoneuvon mie
histöön kuuluu ajaja, ampuja ja 
vaunun johtaja. Vaunussa on lisäk
si tilat kahdeksalle panssarijääkä
rille. Vaunussa on runsas elektro
niikka ja optroniikka, jotka vaati
vat vaunumiehistöltä erityistä kä
sittelytaitoa ahtaissa tiloissa. Vau
nuun kuuluu mm. pimeänäkölait
teisto, lämpökamera sekä ammun
nanhallintajärjestelmä. 

siltä, että tehtäväkohtaiset koulutus
linjat palvelevat parhaiten taitojen 
oppimista. Panssarivaunumiehistöjen 
perustaitojen opetuksessa onkin sekä 
Panssariprikaatissa että ulkomailla 
havaittu parhaimmaksi kaksijakoinen 
malli. Ensin annetaan vaunun raken
nekoulutus yhteisesti koko vaunu
miehistölle, jonka jälkeen jakaannu
taan tehtäväkohtaisille linjoille. Vau
numiehistölle yhteistä rakennekoulu
tusvaihetta voidaan tarkastella vau
numiehistön toimintakykyyn liitty
vien perustaitojen sekä sosiaalisen 
kiinteyden voimistumisen näkökul
mista. 

Rakennekoulutuksen oppisisällön 
tulee perustua keskeisille, sisällöllisille 
periaatteille, jotka tukevat käsittei
den ja tekemisen nivomista yhteen. 
Uuden tiedon oppimisen tulee raken
tua niille tiedoille, jotka koulutetta
vat vaunumiehistöt jo osaavat. Vau
nun rakenteellisten osajärjestelmien 
ja teknisten kokonaisuuksien tajua
minen auttaa ymmärtämään koko 
vaunun suorituskykyä sekä sen vaiku
tuksia panssarijääkäriryhmän taiste
lulle. Oppimista edistävä ennakkoku
va käsiteltävästä järjestelmästä ja si-
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säiset mallit tarvittavasta toiminnasta 
luodaan psyykkisellä oppimisympä
ristöllä. Se tapahtuu kouluttajajolitoi
silla oppitunneilla ja esimerkkisuori
tuksilla. Opetuksessa apuna voidaan 
hyödyntää ATK-pohjaisia koulutus
ohjelmia. Oppia täydennetään pien
ryhmissä käytännön harjoitteilla, joi
den merkitys korostuu opetusjakson 
edetessä. 

Vaunun järjestelmien oppimiselle 

on asetettava selkeät tavoitteet. Op
pimista voidaan mitata kirjallisilla ja 
käytännön testeillä, joiden ensisijai
nen tarkoitus on antaa koulutettaval
le palautetta osaamisensa tasosta. 
Käytännön testit voidaan jouhevasti 
liittää rakenneharjoitusten yhteyteen, 
jolloin kouluttaja pystyy antamaan 
välittömän palautteen oppilaan osaa
misesta. Rakennekoulutusvaihetta on 
mahdollista hyödyntää kouluttajajoh-

toisessa arvioinnissa ja sekä vaunu
miehistön eri tehtävien tarkemmassa 
evaluaatiossa. Tämä tosin riippuu 
käytettävästä koulutusjärjestelmästä. 
Ajajan ja ampujan valintoja voidaan 
joka tapauksessa evaluoida tarkem
min juuri rakennekoulutuskaudella. 
Mittaamisen apuvälineinä voidaan 
käyttää esimerkiksi rakenne- ja simu
laattoritestejä sekä massa-ajoja. 

Rakennekoulutuksen tehokas to-
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teuttaminen edellyttää kehittämistä 
Karjalan Prikaatin fyysiseltä oppimis
ympäristöltä. Koulutusryhmien koko 
vaatii riittävän suuria opetus- ja luok
katiloja. Lisäksi tarvitaan sisätilahalli, 
jossa on kullekin ryhmälle tilat työs
kentelyyn vaunussa. Luokkatilojen si
joittaminen vaunujen säilytys- tai 
huoltotilojen yhteyteen on todettu 
toimivaksi järjestelmäksi. Muun 
muassa siirtymiset oppitunneilta ra
kennekoulutusvaunuille tapahtuvat 
silloin viivytyksettä. Havaintomallit, 
halkileikkaukset ja kuvataulut ovat 
koulutuksen keskeisiä apuvälineitä, 
koska eri järjestelmät sijaitsevat vau
nussa joskus hyvinkin hankalissa pai
koissa. 

TEHTÄVÄKOHTAISET OPPIMIS
YMPÄRISTÖT 

Taisteluajoneuvomiehistön tehtävä
kohtaisilla linjoilla annettava koulu
tus suo mahdollisuuden pienryhmä
koulutukseen. Kouluttaja pystyy täl
löin paremmin luomaan intensiivisen 
ja hyvän oppimisilmapiirin. Koulu
tusryhmien opetus sisältää sekä teh
täväkohtaisia että koko vaunumiehis
töä koskevia aiheita. Tehtäväkohtai
sen koulutuksen tavoitteellisuuden 
kannalta on nähty tärkeäksi, että kul
lekin vaunumiehistön jäsenelle järjes
tetään osaamisen tasoa mittava lop
putesti. Ajajan ja johtajan erityislupa
tutkinto, jonka läpäiseminen oikeut
taa ajamaan tai johtamaan vaunua, 
koetaan luontevaksi testiksi. Ampu
jan taitoja on evaluoitava esimerkiksi 
simulaattori- ja kovapanosammun-
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noin. 
Taisteluajoneuvon ajajan koulutuk 

sella on kehitettävä ajajan kykyä lu 
kea maastoa ja löytää yksityiskoht ' 
set ajoreitit vaunun liikuttelemisek 
taistelukentällä. Ajoharjoittelussa on 
siten tärkeää käyttää vaihtelevia 
maastoja. Ajamisen harjoittelu eri 
maasto- ja keliolosuhteissa antaa aja
jalle tarvittavan kokemuspohjan sekä 
kyvyn kehittää itsenäisesti omaa ajo
taitoaan johdetun ajokoulutuksen jäl
keen. Ajajan tehtäväkohtaisen koulu
tuksen on ajokoulutuksen lisäksi si
sällytettävä muun muassa vaunun 
runkoon ja kannatinlaitteistoon sy
ventyvää rakenne- ja huoltokoulutus ... 
ta. 

AJOKOULUTUS 
Ajosimulaattoreita on hyödynnetty 

ulkomailla ajajan koulutuksen fyysi~ 
sen oppimisympäristön luomiseen. 
Niitä pidetään oleellisena koulutusvä
lineenä myös muun muassa ympäris
töllisten ja turvallisuustekijöiden ta
kia. Ne mahdollistavat lisäksi hallin
talaitteistojen käytön mielekkään 
opettelun ja sallivat virheiden teon 
harjoittelun aikana ilman että palve
lusturvallisuus vaarantuisi. 

Taisteluajoneuvohankinnan yhtey
dessä ei ainakaan lähitulevaisuudessa 
olla ostamassa ajoharjoittelusimulaat
toreita, joten ajokoulutus on Karjalan 
Prikaatissa annettava ajo-opettajan ja 
ajajan välisillä itse vaunulla toteutet
tavilla harjoitteilla. Ajo-opettajajoh
toinen koulutus mahdollistaa ajajan 
henkilökohtaisen opettamisen sekä 

alittömän palautteen antamisen suo-
11tuksesta. Jokaisen ajokerran jälkeen 
on lisäksi pidettävä ajoryhmille koot-
1 u palautteenanto oppimisen edisty
misen tasosta. Palautteen jälkeen aja
Jilt reflektoivat omaa ja ajoryhmän 
110ritusta. Itsearvioinnin jälkeen joko 

uusitaan sama ajoharjoite tai siirry
tään uuteen harjoitteeseen. 

Ajamaan oppiminen on yksilöllistä, 
Joten pysyväisasiakirjoissa mainittua 
l ahdeksaa ajotuntia voidaan pitää 
vain ohjeellisena. Oppilaiden jänni-
1 ystaso voi erityisesti ensimmäisillä 
jokerroilla vaihdella suuresti. Ajo

opettajan on sen takia luotava rauhal
lisella, vaimentavalla otteella oppimi
selle myönteinen ilmapiiri. Ajohar
joittelukilometrejä on siten varattava 
riittävästi, mikä on otettava huomi
oon koulutuskustannuksia laskettaes
sa. Kilometri- ja ampumatarvikemää
rät ovat riippuvaisia kurssin tavoit
teista sekä oppilasmääristä. Kuljetus
ja rynnäkköpanssarivaunujen ajokilo
metrimäärä on keskimäärin 1500 ki
lometriä koulutuskäytössä olevaa 
vaunua kohden. Taisteluajonevojen 
ajokilometrimäärä tullee olemaan sa
maa suuruusluokkaa. 

Taistelukentän vaihtuvat tilanteet 
vaativat rohkeutta liikuttaa vaunua 
nopeasti. Vaunun tehokkuus ja help
po liikuteltavuus antavat tähän hyvät 
mahdollisuudet. Varsinkin kannatin
laitteisto mahdollistaa nopean ajon 
maastossakin. Ajokoulutukseen on 
sen takia sisällytettävä palvelusturval
lisuuden ja vaunun kunnossapitoon 
liittyvää opetusta. Yhdysvaltalaisen 
tutkimuksen mukaan taisteluajoneu-

vokalustolla maastoharjoituksissa ta-, 
pahtuneet onnettomuudet johtuvat 
ensisijaisesti liian suuresta tilannekoh
taisesta nopeudesta, heikosta taidosta 
käyttää maastoa, vaunumiehistön 
puutteellisesta kommunikoinnista, 
tiestön kapeudesta. 

HARJOITUSALUEET 
Kokonaisen panssarijääkärikomp

panian koulutus vaatii laajan harjoi
tusalueen. Karjalan Prikaatin lähihar
J01tusmaasto on perusharjoituksiin 
riittävä ja todenmukainen koulutus
ympäristö. Karjalan Prikaatin lähi
harjoitusalue sekä Pahkajärven ampu
ma-alue luovat edellytykset taistelu
harjoitteluun ja täyskaliiperiammun
toihin mahdollisuudet sisältävän op
pimisympäristön luomiseksi. 
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Simo Nurminen 

UUSI AMV* 8X8 
11 11 11 

KAYTTAJAN VAATIMUKSISTA 
TUOTTEIKSI 

Pasin myötä suomalaiset pyöräpanssariajoneuvot ovat tulleet tunnetuiksi Eu
roopassa ja muuallakin, missä YK- operaatiot ovat meneillään. Tässä artikke
lissa kuvataan prosessia, jossa käyttäjän vaatimuksien mukaan kehitetään yh-

teistyönä nykyaikaista pyöräpanssarijärjestelmää maavoimien käyttöön. 

Kirjoittaja Simo Nurminen on osallistunut suomalaisten sotilasajoneuvojen kehitystyö·
hö"n 1980-luvulta alkaen. Hän on tuotekehitysjohtajana Patria Vehicles -yksikössä. 

D auhanturva- ja kriisienhallinta
~peraatioiden lisäännyttyä voi
makkaasti 1990 -luvulta lähtien Pasi 
XA -ajoneuvoperhe on saavuttanut 
erittäin vahvan aseman useiden mai
den joukkojen työvälineenä kokonais
valmistusmäärän noustessa jo nelinu
meroisiin lukuihin. Uusin XA-200 -
mallisarja edustaa jo kolmatta suku
polvea, jonka tunnusomaisia piirteitä 
ovat rooli- ja tehtäväkohtaiset vaih
dettavat varustesarjat, modulaarinen 
muunneltava panssarointi ja entises
täänkin parannettu miinasuojaus sekä 
lukuisat käyttäjäkohtaiset erikoisjär
jestelmät. Kahden korimallin avulla 
voidaan kattaa varsin laaja versiovali
koima jalkaväen kuljetuspanssarivau-

nusta automaattimastolla varustet
tuun sensoriajoneuvoon. Pasin menes
tyksen myötä Patria Vehicles on tällä 
hetkellä Euroopan johtava tämän ajo
neuvoluokan valmistaja, niin oudolta 
kuin se asiaa tuntemattomasta saat
taakin kuulostaa; pääkäyttäjien, Suo
men, Hollannin, Norjan ja Ruotsin li
säksi löytyy joukko pienempiä tai sa
tunnaisempia käyttäjiä eri operaa
tioissa. 

Varsovan liiton purkauduttua ja 
erilaisten alueellisten konfliktien 
noustua sotilasliittojen välistä mah
dollista yhteenottoa merkittäväm
mäksi uhkakuvaksi ovat eri maiden 
joukkojen rakenne, varustelu ja käyt
töperiaatteet voimakkaassa muutosti-

* AMV = Armoured Modular Vehicle, Panssaroitu Muunneltava Ajo
neuvo. AMV:n tilojen jaottelu noudattaa länsimaista nykysuuntausta 
(yläkuva). Patria AMV 8x8 DELCO LAV 35 -asejärjestelmällä varustettu
na Ahveniston moottoriradalla (alakuva). Kuvat: Patria Vehicles. 
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SUOMALAISIA SOTILASAJONEUVOJA 
Suomessa on valmistettu sotilaskäyttöön soveltuvia ajoneuvoja jo pit

kään. Sisu ja sen sotilasajoneuvoyksikkö Sisu Defence ovat kehittäneet 
kaikkien tuntemat Proto-Sisu (A-45), Masi (SA-140 ja 130), Pasi (XA-180, 
185), Rasi (SA-240), Nasu (NA-140, 110 ja 120) ja Raisu (RA-140) ajoneu
voperheet. Patria-konsernin syntymisen myötä vuodesta 1997 lähtien tätä 
perinnettä ovat jatkaneet Patria Vehicles Oy N asu, Raisu ja Pasi - sarjojen 
uusilla malleilla ja Oy Sisu Auto Ab HMTV - maastokuorma-autosarjalla. 
Tällä hetkellä Patria Vehicles Oy muodostaa Patrian Land Systems liiketoi
minta-alueen Vehicles (Ajoneuvot) liiketoiminnan. 

lassa. Samanaikaisesti on myös mer
kittävä osa kalustoa vanhentumassa 
ja alan yrityksillä, Patria mukaan lu
kien, on selkeä tarve uudistaa tuot
teistoaan ja palveluksiaan. 

PYÖRÄPANSSARIAJONEUVOJEN 
UUSI AIKAKAUSI 

Kriisienhallinnan tuotua täyden 
mittakaavan sodan ja perinteisen rau
hanturvatoiminnan välimaastoon jou
kon uudentyyppisiä operaatioita syn
tyi 1990-luvun lopulla selkeä tarve 
uudistaa myös YK:n, NATO:n ja 
EU:n kriisienhallintatoimintaan osal
listuvien maiden puolustusvoimien 
kalustoa ja organisaatiota. Uudelle 
ajoneuvokalustolle asetettavat vaati
mukset poikkeavat huomattavasti pe
rinteisen sodankäynnin edellyttämäs
tä suorituskyvystä. Käyttäjäturvalli
suus, laajemmin ymmärrettynä krii
sienhallintahenkilöstön työturvalli
suus, ja toisaalta kustannustehokkuus 
sekä monikäyttöisyys ja muunnelta
vuus ovat nousseet merkittäviksi vaa
timus- ja valintakriteereiksi. Lisäksi 
panssariajoneuvokaluston on kyettävä 
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tarjoamaan entistä parempaa ja mo
nipuolisempaa suojaa, tulivoimaa, 
liikkuvuutta ja ympäristösoveltu~ 
vuutta. 

Vaatimusanalyysien ja konseptitut
kimuksien tuloksena on selkeänä 
trendinä havaittavissa pyöräpanssari
ajoneuvojen käyttöperiaatteiden ja ~ 
mahdollisuuksien laajeneminen, toi-. 
saalta on syntynyt tarve kehittää 
uusia ratkaisuja kaikkiin pyöräpans
sariajoneuvoluokkiin ja toisaalta kor
vata useita eri ajoneuvoja yhdellä uu
della monitoimilavetilla. 

Perinteinen pyörä vai tela -parem
muuskamppailu on muuttumassa 
joukkojen ja tehtävien vaatimusten 
mukaisten kalustokokoonpanojen 
joustavaksi ja tehokkaaksi soveltami
seksi muuttuvassa ja erittäin moni
puolisessa operaatioympäristössä. 
Kummallekin alustaratkaisulle löytyy 
järkevät roolinsa ja käyttötapansa tar
vittavien järjestelmien osana. Pyörä
ajoneuvojen roolin laajentuessa ja 
suorituskyvyn kehittyessä uusien ajo
neuvojen tarve on määrällisesti sel
västi kallistumassa näiden puolelle. 
Tästä ovat osoituksena lukuisat uudet 

pyorapanssanaioneuvojen kehitys
hankkeet joko monenkeskisenä tai 
yksittäisten maiden/yritysten omina 
hankkeina. Ilmiö näkyy esimerkiksi 
tärkeän vuotuisen eurooppalaisen 
panssariajoneuvoalan foorumin ohjel
missa (European Armoured Fighting 
Vehicle Symposium), joissa merkittä
vät valmistajat, Patria mukaanlukien, 
ja heidän asiakaskuntansa esittelevät 
konventionaalisia pyöräpanssariajo
neuvokonseptejaan, käyttäjävaati
muksiaan ja kehityshankkeitaan. 

MIKSI TARVITAAN UUSI 
PERUSTU OTE 

Patria Vehiclesin asiakaskunnan 
ytimen muodostavat pohjoismaat, 
joissa rauhanturva- ja kriisienhallinta
toiminta on jo pitkään ollut yksi puo
lustusvoimien tärkeistä tehtävistä. 
Pyöräpanssariajoneuvoilla on ollut 
merkittävä määrällinen rooli muissa 
tehtävissä vain Suomessa, mutta ti
lanne on muuttumassa. Lisäksi on 
huomattava, että osa yrityksen mer
kittävistä asiakkaista on NATO:n jä
senmaita ja useat potentiaaliset uudet 
asiakkaat tulevat myös joko nykyises
tä tai laajenevan liittoutuman piiristä. 

Tuotteita ja järjestelmiä hankitaan 
karkeasti jaoteltuna kolmella tasolla 

- yksittäiset ajoneuvoerien ostot, 
usein nopealla aikataululla tiettyyn 
tarkoitukseen, 

- laajan ajoneuvoperheen pitkäjän
teinen hankinta sisältäen useita mal
leja, versioita ja tehtäväkohtaista va
rustelua sekä 

- kokonaisen (ajoneuvo)järjestel
män pitkäjänteinen ja taloudellisesti 

erittäin merkittävä hank,intaohjelma. 
Asiakasvaatimusten laajuus ja taso 

kasvavat voimakkaasti siirryttäessä 
ajoneuvoerästä kokonaisjärjestelmiin. 
Teknologioiden ja järjestelmien luku
määrä kasvaa ja samalla vaatimus 
uusimmista tai aivan uusista kehitet
tävistä ratkaisuista asettaa haasteita 
kaikille osallistujille. Nämä vaati
mukset on kyettävä ennakoimaan 
riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta 
tarvittava teknologia-, ratkaisumalli
ja yhteistyöpohja ehditään luoda. 

Panssariajoneuvoalan kehitys on 
johtamassa siihen, että toimintatapa 
siirtyy tuotemyynnistä hankemyyn
tiin ja joissain tapauksissa jopa han
kintaohjelmamyyntiin. Tämä asettaa 
uusia tavoitteita ja vaatimuksia niin 
toimintatavalle, resursseille kuin tek
nologia- ja tuotekehityksellekin. 

Pasi XA-200-sarja on edelleen var
sin käyttökelpoinen jalkaväen kulje
tuspanssariajoneuvona eri varustelui
neen sekä erikoisjärjestelmälavetti
tehtävissä, esimerkkinä mastolla va
rustetut viesti-, komento- ja sensori
järjestelmät. Uudet käyttöperiaatteet 
ja ajoneuvojärjestelmät kuitenkin 
edellyttävät tulevaisuudessa joukon 
perusajoneuvolavetilta laajempaa mo
nipuolisuutta, muuntautumis- ja suo
rituskykyä. Merkittävänä uutena tuo
tekehitykseen vahvasti vaikuttavana 
periaatteena voidaan p1taa muun 
muassa NATO:n kehitysraporteissa 
esitettyä modulaarisuusvaatimusta, 
jonka taustalla on joukkojen ja varus
teiden muuntuvuus ja muunnelta
vuus tehtävien ja operaatioiden mu
kaan. Saman joukon täytyy pystyä 
toimimaan perinteisissä rauhantur-
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vaamisoperaatioissa, eri asteisissa krii
sienhallinta ja -estotehtävissä sekä lä
hes täysimittaisen taistelun olosuh
teissa, joskus jopa saman pitempiai
kaisen operaation aikana. 

Tärkeimpiä vaatimuksia uudelle 
peruslavetille ovat 

- sopivuus ja muuntuvuus eri teh
täviin, olosuhteisiin ja vaatimuksiin 
sekä erilaisille ase- ja erikoisjärjestel
mille, 

- mallisarjan kattavuus kuljetusajo-
neuvosta pyörätaisteluajoneuvon 
kautta erikoisjärjestelmäsovelluksiin, 

- erinomainen operatiivinen ja tak
tinen liikkuvuus kaikissa olosuhteissa, 

- tehokas suorituskyky ja suuri 
kantavuus, 

- tehokas tilankäyttö, 
- muunneltava ja vahva ballistinen 

ja miinasuojaus ja 
- sisäänrakennettu kasvu- ja kehi

tyspotentiaali ja varautuminen uusiin 
asennettaviin järjestelmiin. 

TUTKIMUKSET HANKKEEN 
PERUSTANA 

Patria Vehicles ja sen edeltäjä Sisu 
Defence Oy ovat tutkineet uusia ajo
neuvokonsepteja jo 1990-luvun puo
livälistä alkaen. Vuonna 1995 tehtiin 
laaja tutkimus uusista panssariajo
neuvokonsepteista Pääesikunnan jal
kaväkiosaston toimeksiannosta tiiviis
sä yhteistyössä puolustusvoimien 
kanssa. Tuloksena syntyi yli 200-si
vumen raportti "Taisteluajoneuvo 
2000", ns. Vihreä Kirja, jonka lin
jauksia ja konsepteja on sovellettu 
menestyksekkäästi niin Pasi XA - sar
jan kuin uudenkin ajoneuvon kehitys-
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työssä. Vuosina 1996-1998 yritys jat 
koi konseptitutkimuksia osana o rna:1 

tuotekehitysohjelmaansa. Keväällä 
1999 puolustusvoimien Materiaalilai
toksen Esikunta tilasi Patrialta uuden 
pyöräpanssariajoneuvon esiselvityksen 
ja konseptisuunnittelutyön, joka v~ 
mistui kesällä 2000. Selvityksen se 
rauksena Patria päätti käynnist"' 
omarahoitteisena TEKESin tukemana 
uuden 8x8-pyöräpanssariajoneuvors 
perusmallin kehitystyön ja valmistaa 
ensimmäisen prototyypin. Kehitys .. 
työn aikana Patria valitsi uuden ajo
neuvoperheen perusnimeksi AMV:n 
(Armoured Modular Vehicle) sen tär
keimmän rakenneperiaatteen mu
kaan. Prototyyppi (alempi kuva sivul
la 162) oli testausvalmiina marras
kuussa 2001 ja työ jatkuu peruslave
tin kehitys-, testaus- ja kokeilutoi
mintana vuoden 2002 loppuun saak
ka, minkä jälkeen ajoneuvoa käyte
tään järjestelmien ja versioiden kehi .. 
tystyössä. Patria valmistaa lisäksi 
vuoden 2002 aikana toisen omara
hoitteisen prototyypin markkinoinnin 
esittely- ja asiakaskokeiluajoneuvoksi. 
Joulukuussa 2001 puolustusvoimat 
tilasi omaan käyttöönsä kaksi täydel
listä jalkaväen pyörätaisteluajoneuvon 
prototyyppiä asejärjestelmineen. Nä
mä ajoneuvot toimitetaan vuonna 
2003. 

Kun kyseessä on kokonaan uuden, 
laajan ajoneuvoperheen perustan luo
minen tiukalla aikataululla ja kustan
nustehokkaasti, on kehitettävä myös 
itse kehitysprosessia, välineitä ja osaa
mista. Patria Vehicles on panostanut 
viime vuosina voimakkaasti koko toi
mintaprosessinsa ja sen työkalujen 

1 chittämiseen, on siirrytty matriisi- ja 
t iimipohjaisiin projektiorganisaatioi
hin ja hankittu uudet projektien, ma
t criaalin ja tuotetiedon hallintajärjes
telmät sekä koulutettu henkilöstöä. 
föotekehitysprosessia on uudistettu 
vastaavalla tavalla ja sen tärkeimmät 
kulmakivet ovat 

-asiakaslähtöisyys ja yhteistyö, 
-jatkuva osaamiskehitys, 
-järjestelmän kokonaisuuden hal-

linta (Systems Engineering) ja rinnak
kaissuunnittelu (Concurrent Enginee
ring), 

-virtuaaliprototyyppien ja -tiimien 
hyödyntäminen työn kaikissa vaiheis
sa, 

-tuotetuen (ILS) ja elinjaksokustan
nusten (LCC) kehitys, hallinta ja On-

Malliarkisto 

Virtuaali prototyyppt j' mallit 

. .....,, 
-kelll(ye

idelll 

·-l<e
Mhltys 

--..u-
tutkimus 

konoepll
kehltysja 
suunntttelu 

Tukevat toiminnot 

site asiakastuki 
-tuotetiedon hallinta (PDM) ja 
-modernin tietotekniikan tehokas 

hyväksikäyttö. 
Yrityksen tuotekehitystoiminnan 

kokonaisprosessi sisältää varsinaisen 
tuotteen kehitysprosessin lisäksi run
saasti ohjaavia ja tukevia rinnakkais
ja osaprosesseja. Yrityksen strategia 
määrittelee toiminnan tärkeimmät 
suuntaviivat ja tavoitteet, kun taas 
tuote-, teknologia- ja tuotekehitys
kartat ohjaavat varsinaista tutkimus
ja kehitystoimintaa. Asiakaspalaute
ja yhteistyö sekä vertailu muihin yri
tyksiin tuovat mukaan käyttäjän toi
mintaympäristön vaatimuksineen jä 
aina tarpeelliset toiminnan tason mit
tarit. 

Tuote 
käyttäjälle 

-testattu 
tuote 

- etlnjakao
tuki 

•suorltus
~a-

Uuden tuotteen yksinkertaistettu kehitysprosessi tukevine toimintoi
neen. 
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TAVOITTEET 
JA VAATIMUKSET 

AMV-kehitystyön kokonaistavoit
teena on luoda uuden erittäin kilpai
lukykyisen ajoneuvoperheen pohja 
kotimaisille sekä pohjoismaiden ja va
littujen muiden kohdealueiden mark
kinoille pyöräpanssariajoneuvojen 
yleisimpään painoluokkaan 15-25 
tonnia. Patria Vehiclesin päämääränä 
on saavuttaa merkittävä markkina
osuus pyörätaistelu- ja rauhanturva
ajoneuvoissa, panssaroiduissa kuor
ma-ajoneuvoissa sekä ase- ja erikois
järjestelmälaveteissa jo 2005 alkaen 
ennen muita valmistajia. Pasin hyvä 
menestys ja vahva asema vientimark
kinoilla sekä tiivis yhteistyö asiakkai
den kanssa muodostavat tavoitteelle 
realistiset lähtökohdat (vrt. luettelo 
viereisellä sivulla) 

Kehitettävän tuotteen vaati-
muserittely laadittiin yhteistyössä 
puolustusvoimien kanssa ja se muo
dostaa tärkeän pohjan kehitystyön 
tulosten arv10mnissa ja erityisesti 
puolustusvoimien käyttöön tulevien 
prototyyppien testauksessa ja suori
tusarvojen todentamisessa. Vienti
markkinoinnin vaatimukset on otettu 
huomioon Patrian oman lisävaati
muslistan avulla. 

PROTOTYYPPI 
VUONNA 2003 

Uuden perustuotteen kehittäminen 
on harvinainen merkkitapaus maasta 
ja valmistajasta riippumatta. Patria 
Vehiclesillä on varsin mittava koke-
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mus uusien tuotteiden kehittämisestä 
Sisu-taustansa ansiosta, mutta 1980 
ja 1990 - luvuilla käytetyt menetel
mät, prosessit ja välineet eivät enää 
riitä, uusi tuote vaatii kokemuksen ja 
harjoittelun lisäksi uusia menetelmiä. 
Kehitysprojektin suunnittelun perus
tana oli alusta alkaen uusimpien me
netelmien, työkalujen ja teknologian 
laaja hyväksikäyttö riittävän nopean 
prosessin ja entistä paremman loppu
tuloksen aikaansaamiseksi. Tärkeim
mät kehitystyön periaatteet ovat 

- rinnakkaistekeminen (CE) ja ko
konaisuuden hallinta (SE), 

- XA-sarjan kokemusten ja asiakas
palautteen hyödyntäminen, 

- virtuaaliprototyyppien ja 3-D 
mallien täysimittainen hyödyntämi
nen, 

- projektitoimintatavan ja yhteis
työverkoston tehokas k;äyttö ja 

- avoin ja läheinen yhteistyö tär
keimpien asiakkaiden kanssa. 

AMV:n (Armoured Modular Ve
hicle) kehitysprosessia voidaan kuvata 
yksinkertaistettuna kaaviossa sivulla 
167 esitetyllä tavalla, jossa olennaista 
on kokonaisvaltainen kehityksen hal
linta sekä tiivis ja jatkuva tiedonkul
ku eri toimijoiden, vaiheiden ja järjes
telmien välillä. Valittu toimintamalli 
on osoittautunut erittäin tehokkaaksi 
ja toimivaksi projektin tähänastisissa 
vaiheissa. Konseptisuunnittelu ja var
sinainen prototyyppikehitys sekä -ra
kentaminen ovat sujuneet suunnitel
mien mukaan: Patrian oma protoajo
neuvo oli valmiina testeihin marras
kuussa 2001 ja puolustusvoimien 
kahden koeajoneuvon kehitys- ja val
mistusprosessi etenee sovitun aika-

Prototyypin tärkeimmät ominaisuudet 
Uudelle ajoneuvolle asetetut tärkeimmät tavoitteet täydennettynä vienti
markkinoinnin edellyttämillä lisäyksillä olivat 

monikäyttöinen ajoneuvoperhe perusmalleinaan jalkaväen kuljetus-/taiste
luajoneuvo, järjestelmäalusta ja kuorma-ajoneuvo, 

aito käyttäjä-, varustelu-, osajärjestelmä- ja komponenttitason modulaari
nen rakenne,· 

erinomainen tieliikkuvuus ja lähes tela-ajoneuvotason maastoliikkuvuus, 
- uusimpien ajoneuvoteollisten sarjatuotantokomponenttien ja elektronisten 
järjestelmien käyttö ja liitäntäpinnat/valmiudet nykyisiin ja tulevaisuuden 
tieto- ja hallintajärjestelmiin, 
- muunneltava suojaus- ja häivetekninen rakenne ja varustelu, 
- soveltuvuus laajan ase- ja erikoisjärjestelmävalikoiman lavetiksi, 
- soveltuvuus kaikkiin ilmastq- ja käyttöolosuhteisiin, 
- helppo käytettävyys ja huollettavuus sekä alhaiset elinjaksokustannukset, 
- ilmakuljetettavuus ja uintikyky tarvittaessa ja 
- kasvu- ja k~hityspotentiaali kaikissa tärkeimmissä järjestelmissä. 
Patrian oman prototyypin tärkein tavoite on toimia ajoneuvoperheen perus
lavetin kehitystyökaluna koko kehitysprosessin ajan, siinä kokeillaan ja tes
tataan tärkeimmät perusjärjestelmät ja tuoteominaisuudet. Seuraavissa 
asiakasprototyypeissä ja Patrian esittelyajoneuvoissa kehitetään ja kokeillaan 
asiakas- ja tehtäväkohtaista varustusta ja erikoisjärjestelmiä. 

taulun mukaan ajoneuvojen tullessa 
toimitusvalmiiksi vuonna 2003. Vir
tuaaliprototyypit ja simuloinnit ovat 
tukeneet erinomaisella tavalla suun
nittelutyötä, esimerkkinä "pölkkyra
tatesti" (yläkuva sivulla 170). Ensim
mäiset liikkuvuustestit (alakuva sivul
la 170) ovat osoittaneet, että varsin
kin uuden erillisjousitetun alustan 
luomisessa virtuaalimallit ovat muo
dostaneet korvaamattoman ja luotet
tavan kehitystyön välineen. 

Toimintatapa on osoittanut vah
vuutensa hankkeen aikana tulleiden 
muutosten ja yllätysten paineessa. Ta
voitteista on voitu pitää kiinni, vaik
ka markkinointi on onnistunut yli 

odotusten potentiaalisten vientiasiak
kaiden ja -hankkeiden löytämisessä. 
Projektiin on jopa kyetty sisällyttä
mään erään vientiasiakkaan vaatimat 
kohdemaassa tapahtuneet kuukauden 
kestäneet asiakastestit kehitysohjel
maa joustavasti muuttamalla. Käyt
tamamme "Euroopan nykyaikaisin 
kehitysprosessi" vaatii toki projekti
johtamiselta ja kaikilta siihen osallis
tujilta ja yhteistyötahoilta paljon, 
mutta se myös takaa kilpailukykyisen 
tuloksen ja onnistumisen ilon. 

AMV-TUOTEPERHE 
AMV - tuoteperhe tulee valmis-
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1 uessaan muodostamaan laajan ajo
neuvojärjestelmän, joka eri tavoin va
rusteltuna kykenee täyttämään moni
puolisin välinein ja erikoisjärjestelmin 
toimivan joukon panssaroitujen pyö
räajoneuvojen tarpeen. Kuva sivulla 
l 72 esmaa ajoneuvojärjestelmän 
mahdollisuuksia toimia käyttäjänsä 
varustelukokonaisuuden kulmakive
nä, eturivissä on kolme perusmallia ja 
takarivissä esimerkkejä peruskorin 
asejärjestelmävaihtoehdoista. Muiden 
korimallien pohjalle voidaan vastaa
valla tavalla rakentaa kattava versio
valikoima asiakastarpeen mukaan. Li
säksi ajoneuvojen modulaarinen pe
rusrakenne tarjoaa käyttäjälle joukon 
komponentti- ja osajärjestelmävalin
tavaihtoehtoja tarpeen niin vaatiessa. 
AMV - perheen peruslavetti rakentuu 
8x8 alustalle (tyyppimerkintänä 
AMV 8x8), 6x6 ja jopa lOxlO alustat 
kehitetään tarvittaessa myöhemmin. 
Perhe on rajattu kolmeen koriraken
teeltaan poikkeavaan päämalliin, jois
t a voidaan edellä esitetyllä tavalla 
suhteellisen helposti muunnella erit
täin laaja valikoima ajoneuvoversioita 
eri käyttötarkoituksiin ja käyttäjille: 

- taisteluajoneuvo (peruskori, ylä-

AMV 8x8 virtuaaliporototyyppi 
tyypillisellä APG-testiradalla (ylä
kuva). 

Patria AMV 8x8 prototyyppi Oto 
Melart Hitfist 25 -asejärjestelmällä 
varustettuna vaativalla ulkomaisel
la maastotestiradalla. Ei eroa Paro
lan panssariurasta (alakuva)! 

Kuvat: Patria Vehicles. 

kuva sivulla 162), 
järjestelmäajoneuvo (korotettu 

laite-/työtila ja mastovalmius) sekä 
huoltoajoneuvo (vaihdettavat 

kuorma- ja/tai tehtävämodulit) . 
Perusmalleja ja versioita täydentä

vät käyttäjä-/tehtävä-/järjestelmäkoh
taiset varustesarjat, jotka ovat asiak
kaan vaihdettavissa joukon tehtävän 
tai toiminta-alueen niin vaatiessa 
myös kenttäolosuhteissa. 

AMV:n perusmallin tärkeimmät 
tekniset tiedot ovat 
-pituus 7 ,3 m, 
-korkeus 2,3 m, 
-leveys 2,9 m, 
-kokonaispaino 24 c, 
-teho 360 kW, 
-nopeus 100 km/h. 

AMV 8x8:ssa on erillisjousitettu 
alustarakenne ja hydropneumaattinen 
jousicusjärjestelmä. Ajoneuvon pyörä
koko on 14.00R-20, ja se on varus
tettu CTIS - järjestelmällä maasto
liikkuvuuden maksimoimiseksi. Ajo
neuvossa on panssariteräksestä val
mistettu kori, johon on integroitu 
modulaarinen ballistinen suojausjär
jestelmä. Ajoneuvon sisätilajärjestelyt 
(yläkuva sivulla 162) ja voimalinja 
perustuvat siihen, että voimapaketti 
on sijoitettu oikeaan etukulmaan ja 
ajaja ja johtaja istuvat konetilan va
semmalla puolella peräkkäin. Voima 
jaetaan toisen ja kolmannen akselin 
välistä voimansiirron välitasauksella 
varustetulla jakovaihteistolla eteen ja 
taakse. 

AMV:n suojaus ja häivetekniset 
ominaisuudet perustuvat yksinkertai-
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seen, virtaviivaistettuun ulkomuo
toon ja modulaarisiin rakenteisiin, joi
ta on helppo käsitellä ja joiden suo
jaustasoa ja ominaisuuksia on helppo 
muunnella myös kenttäolosuhteissa. 

Ajoneuvo on suunniteltu erittäin 
nopeaan maastoajoon, ja sen erin
omaisen maastoliikkuvuuden kulma
kivinä ovat erillisjousitukseen perus
tuva alustarakenne, hyvä tehopaino
suhde, alhaiset pyöräkuormat, pienet 
jousittamattomat massat ja kehitty
neet jousituselementit, jotka takaa
vat ajoneuvolle hyvät ajo-ominaisuu
det ja suhteellisen hyvän käyttömu
kavuuden huonoissakin maasto-olo
suhteissa. 

Miehistön ja kuljettajan ergonomi
aan on AMV:ssä kiinnitetty erityistä 

huomiota. Ajoneuvon tehokkaan käy
tön edellytyksenä on ajoneuvon, kul
jettajan ja kuljetettavien hyvä kunto. 
AMV:n kuljettaja kykenee väsymättä 
ja turvallisesti ajamaan periskoopista 
luukku kiinni pidempään kuin yleen .. 
sä on mahdollista panssariajoneuvoil
la. Tämä mahdollistaa tehokkaan il
mastoinnin ja ABC-järjestelmien käy
tön sekä asejärjestelmien nopean 
käyttövalmiuden. Miehistön on jo en
simmäisissä asiakastesteissä todettu 
pysyvän tavallista paremmin taistelu
kuntoisena, kun vaativankin maasto
ajon jälkeen jalkaudutaan tehtäväalu
eelle. Pahoinvointi on tavallinen vaiva 
useilla käytössä olevilla panssariajo
neuvoilla, mutta AMV:ssä sitä on on
nistuttu merkittävästi vähentämään. 

AMV muodostaa tulevaisuudessa laajan ajoneuvoperheen, etualalla kol
me perusmallia, takarivissä esimerkkejä aseistusvaihtoehdoista. 
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Tarkempia tietoja tuotteen tekni
sistä ominaisuuksista, suoritusarvoista 
J,l varusteluista saa valmistajalta: Pat
r1an kotisivuilta osoitteesta 
"www.patria.fi" löytyvät linkit Ve
hicles yksikköön sekä tarvittavat yh
teystiedot. Ajoneuvon suunniteltua 
konseptia ja tekniikkaa on käsitelty 
varsin laajasti aikaisemmin mm. 
Panssari - lehden numerossa 3/2000. 
Prototyyppiä, sen teknisiä ratkaisuja, 
suorituskykyä ja testikokemuksia on 
esitelty tarkemmin vuoden 2002 vii
meisessä Panssari - lehdessä. 

PYÖRÄ 
El PYSÄHDY 

AMV on alusta alkaen suunniteltu 
tuoteperheeksi, joka tarjoaa kolmen 
perusmallin lisäksi tehtävä- ja käyttä
jäkohtaisen varustelujärjestelmänsä 
ansiosta lähes rajattoman määrän 
mahdollisuuksia. Todellinen modu
laarinen rakenne varmistaa myös kas
vupolun tulevaisuuden vaatimukset 
täyttävien versioiden ja varustelujen 
kehitystyölle sekä pitkällä tähtäimellä 
uusien teknologioiden käyttöönotolle 
ja uusille malleille ja versioille. Mah
dolliset tulevat erilaiset hybridi- ja 
täyssähköiset ajoneuvot voidaan ra
kentaa koetellulle AMV - peruslave
tille, jolloin kehityspanokset voidaan 
täysimittaisesti kohdistaa uuteen tek
nologiaan eikä peruslavetin autotek
nisiin ratkaisuihin. 

Kehitystyön suunta, painopisteet ja 
eri versioiden varustelukehitys mää
räytyvät asiakastarpeiden mukaisesti. 
Kotimaassa aloitetaan konetykillä 
aseistetuilla jalkaväen taisteluajoneu-

voilla ja mitä todennäk,öisimmin jat
ketaan AMOS - versiolla. 

Vientimahdollisuudet ovat kehitty
neet odotettua nopeammin, AMV:lle 
sopivia projekteja on käynnistymässä 
useissa mahdollisissa asiakasmaissa. 
Ensimmäiset asiakastestit eraassa 
kohdemaassa on jo menestyksellisesti 
läpikäyty ja AMV on sijoitettu loppu
suoralle päässeiden joukkoon, kaik
kein optimistisimmissa vaihtoehdois
sa sarjatuotanto alkaakin vientiver
sioilla. Vientiprojektien myötä asejär
jestelmävalikoima tulee kattamaan 
kaliiperit 12,7 mm:stä arviolta 105 
mm:n tulitukiaseistukseen ja 120 
mm:n kranaatinheittimiin sekä ohjus
järjestelmiin ennen vuosikymmenen 
loppua (kuva sivulla 1 72). Lisäksi ke
hitystyön painopisteitä ovat suojaus
ja häivetekniikka, elektroniset järjes
telmät ja asiakasjärjestelmien/-varus
tuksen integrointi. 

Kokonaan uusia teknologioita ja 
ratkaisuja tutkitaan erilaisissa koti
maisissa ja monikansallisissa sähkö
ajoneuvoprojekteissa, joiden tavoit
teena on täyssähköisen pyöräpanssari
ajoneuvon tuotantovalmius ensi vuo
sikymmenellä. Nämä tutkimukset 
tuottavat myös joukon spin-off - tek
nologioita, joita voidaan hyödyntää 
AMV:n ja siihen asennettavien järjes
telmien kehityksessä jo huomattavas
ti aikaisemmin. Uudet kehittyvät ja 
kehitettävät teknologiat mahdollista
vat myös tulevien uusien erikoisjärjes
telmien tarvitseman toimintaympä
ristön ja erikoisvaatimusten täyttymi
sen. 
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SUOMALAINEN 
TOIMINTATAPA 

Patria Vehicles on kartoittanut ajo
neuvoalan tärkeimpiä kilpailutekijöi
tä, jotka voidaan kiteyttää neljään 
olennaiseen asiaan: uskottavuus, no
peus, hintakilpailukyky ja asiakkaista 
huolehtiminen. Kaikkien tärkeimpä
nä perustana nykyhetken ja tulevai
suuden maailmassa on tiivis, sujuva ja 
avoin yhteistyö asiakkaiden kanssa. 
Meillä ja erityisesti AMV:n suhteen se 
tarkoittaa yhteistoimintaa puolustus
voimien projektiorganisaation ja sitä 
tukevien yksikköjen ja laitosten kans
sa. Tässä työssä meillä on pitkät ja 
menestykselliset perinteet vaalitta
vinamme, voimme sanoa käyttä
neemme integroituja projektitiimejä 
ennen kuin koko termi Euroopassa 
edes keksittiin. 

AMV:n kehitystyössä on alusta 
lähtien sovellettu tätä tehokkaan yh
teistyön kaavaa alkaen alustavista 
käyttäjän vaatimuksista konseptitut-

kimusten, erilaisten kenttäkokeiden, 
seminaarien ja konseptisuunnittelun 
kautta varsinaisen tuotteen vaati
muserittelyyn, tuotekehitykseen ja 
asiakasversiointiin saakka. Suomalai
selle toimintatavalle ominaisesti 
olemme yhdessä voineet tehdä tämän 
kaiken yksinkertaisemmin, nopeam
min ja kustannustehokkaammin kuin 
kilpailijamaissa. Tämän voi asioita 
seuraava todeta julkisistakin lähteistä 
vertailemalla tietoja kehityshankkei
den sisällöstä, aikatauluista ja kuluis
ta. Suomalainen toimintatapa merkit
see kulu- ja aikatekijöiden jakamista 
kokonaisluvuilla laadusta ja tulokses
ta tinkimättä. 

AMV on suomalaiselle panssariajo
neuvoyh teisölle (tutkijat, kehittäjät, 
valmistajat, käyttäjät, yhteistyö
kumppanit) huima harppaus kehityk
sen eturiviin kaikilla osa-alueilla. 
Voimme kaikki olla aidosti ylpeitä 
tuotteesta, joka varmistaa meille vah
vat asemat tulevaisuuden haasteisiin. 
Suomessa osataan! 

ST-2000 Marksman 
ST-2000 Pistolman 
ST-2000 MilTrainer 

ST-2000 Sniper 
ST-2000 BigBore 
~ Rt'R.\rfi}4,afl 4I 
VNJ ww \fNJramuviJ,lLvUalJfU 
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Tapio Ahonen 

RYHMÄN JA JOUKKUEEN UUSIMMAT 
PIMEÄTOIMINTAVÄLINEET 

"YÖN PIMEYS El SUOJAA 
11 11 

TAISTELUKENTALLA" 
Taistelijan täytyy pystyä havainnoimaan ympärilleen pimeällä ja huonoissa nä

kyvyysolosuhteissa, sekä ampumaan jo ensimmäisellä laukauksella osuman. 
Vain tuntemalla optronisen laitteen ominaisuudet ja suorituskyvyn yksittäinen 

sotilas voi päästä tavoitteeseensa taistelussa. 

Kirjoittaja, kapteeni Tapio Ahonen palvelee Panssarikoulun tutkimus- ja kehittämis
osastolla vastuualueenaan jalkaväen erikoisvälineet. 

N ykyaikaisessa sodankäynnissä 
taistelua käydään lähes koko 

sähkömagneettisen spektrin alueella. 
Pimeänäkölaitteet lähi-infrapuna-alu
eella NIR (0,8 mikrom-3 mikrom) ja 
termisellä infrapuna-alueella TIR (3 
mikrom-14 mikrom) ovat kehittyneet 
viime vuosina suurin askelin. Valon
vahvistimet ja lämpökamerat ovat 
passiivisia tähystys- ja tähtäinjärjes
telmiä. Laitteiden koko, paino, suori
tuskyky ja hinta ovat mahdollistaneet 
yksittäisen sotilaan varustamisen näil
lä sensoreilla. 

VALONVAHVISTI N 
J alkaväellä on ollut useita vuosia 

käytössä valonvahvistimia tähystyk
seen ja panssarintorjunta-aseiden täh
täiminä. Valonvahvistimien erottelu-

kyky on parantunut uusien putkien 
ansiosta. Käyttäjien vaatimusten mu
kaan jalkaväelle kehitettiin kotimai
nen monikäyttöinen Valonvahvistin 
2000 monivuotisen kenttäkoejakson 
aikana. Laite on mono-okulaarinen ja 
soveltuu tähystämiseen, pääkiinnit
teisenä liikkumiseen jalan sekä ajo
neuvolla kädet vapaina, sekä täh
täimenä ammuntaan. 

Peitteisessä suomalaisessa maastos
sa tähystysetäisyydet ovat pääsääntöi
sesti alle kilometrin. Käsiaseilla tais
telu käydään usein alle 100 m:n etäi
syydellä. Käytössä olevat valonvah
vistintähtäimet mahdollistavat taiste
lun aloittamisen aseiden tehokkaalle 
etäisyydelle pimeällä. Uudet toisen ja 
kolmannen sukupolven valonvahvis
tinputket eivät sokaistu taisteluken
tän valoista. Kuusta ja tähdistä sekä 
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Valonvahvistin 2000 tärkeimmät ominaisuudet: 

Näkökenttä: 
Näkökenttä lisäoptiikalla: 
Suurennus: 
Suurennus lisäoptiikalla: 
Valonvahvistinputki (0 18 mm): 
Erotuskyky: 
Erotuskyky lisäoptiikalla: 
Käytettävä aallonpituusalue 
Tarkennus: 
Paino ( lisäoptii.kka) 
Mitat (pituus x leveys x korkeus) 
Paristot 
Käyttölämpötila 

40° 
12° 
1,0 X 

2,7 X 

2 + sukupolvi tai 3.sp 
0,8 vp/mrad {1 mlx) 
1 vp/mrad (1 mlx) 
tl. 450-900 nm 
30cm >oo 
< 500 g ( n. 320 g ) 
164 x 48 x 45mm 
2 x 1,5 V AA 
-35°C - +55°C 

VV 2000 pääkiinnityksessä sopii esimerkiksi ajoneuvojen kuljettajille 
(Kuva 1). Rynnäkkökiväärissä on mahdollista käyttää lisäoptiikkaa 
VV2000:n kanssa (Kuva 2). Ampujan käyttämä poskituki parantaa am
puma-asentoa. Kädessä pidettävän valonvahvistimen käyttökuntoonlait
to kestää muutaman sekunnin (Kuva 3). Kuvat: Tapio Ahonen. 
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taistelusta tulevat valot parantavat 
valonvahvistimen havaintoetäisyyttä. 
Kirkkaaseen kohteeseen ei kuiten
kaan saa katsoa, koska valonvahvisti
men putki voi vaurioitua. Valonvah
vistin 2000 antaa uusia haasteita ja 
mahdollisuuksia ammuntojen ja har
joitusten suunnitteluun ja toteutuk
seen pimeällä. Käyttösovelluksia lait
teelle on kaikissa taistelulajeissa sekä 
johtajille että taistelijoille: 

- Pääkiinnitys (kädet vapaina, ase 
käyttövalmiina, ajoneuvolla ajami
nen). Käytön totuttelua vaatii stereo
näkökyvyn puuttuminen. Pääkiinni
tys tulee olla tukevasti kiinni, mutta 
ei saa kiristää päätä liikaa. 

- Asekiinnitys (rynnäkkökiväärin ja 
dragunovin tähtäin, suurentavan lisä
optiikan käyttömahdollisuus), 

- Kädessä pidettävä tähystin (käyt
tökuntoon laitto kestää muutaman 
sekunnin). 

Valonvahvistin 2000 voidaan asen
taa rynnäkkökivääriin (:n/95 ja m/62) 
ja tarkkuuskivääriin m/Dragunov. 
Tällöin aseella voidaan ampua tark
kaa tulta pimeällä yli 150m:n etäi
syydelle. Käytettäessä suurentavaa li
säoptiikkaa aseella voidaan ampua 
300m:n etäisyydelle asti. Lisäoptiikka 
parantaa erityisesti pienten kohteiden 
havaittavuutta. 

Rynnäkkökiväärissä on mahdollista 
käyttää lisäoptiikkaa VV2000:n 
kanssa. Ampujan käyttämä poskituki 
parantaa ampuma-asentoa. 

Rynnäkkökiväärijärjestelmää kehi
tetään edelleen. Valonvahvistimen li
säksi kenttäkokeissa tutkitaan erilais
ten laser-pointtereiden ja valojen 
käyttömahdollisuuksia. 

Valonvahvistimen käyttäjähuolto 
kentällä on hyvin yksinkertaista. Lai
te puhdistetaan ja kuivataan. Lisäksi 
on tärkeätä, että valonvahvistinta ei 
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käytetä ilman objektiivin suojusta 
päivänvalossa. Kuivaaminen liian 
lämpimässä paikassa, esim. kamiinan 
vieressä, vaurioittaa valonvahvistin
putkea. 

LÄMPÖ KAMERA 
Kohteen erottuminen lämpökame

ralla riippuu kohteesta, kohteen taus
tasta, olosuhteista, havaintoetäisyy
destä ja tähystyslaitteesta (Kuva 4). 
Suomen olosuhteet vaihtelevat vuo
denajan mukaan paljon. Lumisena 
pakkaspäivänä maasto on tasaisen 
kylmä, jolloin jalkaväkitaistelijan tu
lee erityisesti paneutua itsensä, ajo
neuvon ja muun kaluston lämpönaa
miointiin. Aurinkoinen kesäpäivä ei 
ole maaston tasalämpöisyyden vuoksi 
edullinen aika lämpötähystykselle. Li
säksi aurinko on lämmittänyt maas
tosta esim. kiviä huomiota herättä
viksi valemaaleiksi. Tiheä sumu tai 
vesisade saattaa estää lämpötähystyk-

sen kokonaan. 
Käytettäessä jäähdytettyä lämpö

kameraa, missä ilmaisin jäähdytetään 
lähes -200°C:een, täytyy käyttäjän 
huomioida jäähtymiseen kuuluva n. 4 
min aika. 

TOIMINNAN SUOJAAMISEKSI 
SAVUJA 

Kannettava lämpökamera on hyvä 
apuväline tulenjohtajalle pimeällä. Is
kemien paikantaminen ja epäsuoran 
tulen johtaminen on mahdollista läm
pökameran avulla kaikkina vuoden ja 
vuorokauden aikoina. 

Toiminnan suojaamiseksi visuaali
selta aallonpituudelta käytetään savu
ja. Harmaa savu ei kuitenkaan anna 
suojaa lämpökameran tähystykseltä 
(Kuva 7). Eri valmistajien kehittämät 
infrapunasavut saattavat antaa het
kellisen suojan myös lämpötähystyk
seltä. 

Valonvahvistimen ja lämpökame-

Kaavio 1. Havaintoetäisyyden ja valaistuksen suhde tähystettäessä va
lonvahvistimella. 

1,2 

t 
Valon voimakkuus 

t 
"Täysin pimeä" Kirkas 
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Kuva 4. Esimerkki kannettavasta lämpökamerasta. Tähystäjällä on sor
mikkaat kädessä, jolloin hänestä säteilee mahdollisimman pieni lämpö-
heräte tähystyssuuntaan. 

Kannettavan lämpökameran tärkeimmät ominaisuudet: 

Näkökenttä WFOV /NFOV: 
Suurennus WFOV I NFOV 
Kohteen havaitseminen (ajoneuvo): 
Kohteen luokittelu: 
Käytettävä aallonpitµusalue 
Lämpötilan erowskyky 
Tarkennus: 
Paino 
Mitat n.(pituus x leveys x korkeus) 
Käyttöjännite; 
Akku / paristo 
Käyttö lämpötila 

n. 9°x 6° / 3°x 2° 
n. x3,2 / x6,3 
yli 9km 
yli 3,5km 
3-5mm tai 8-12mm 
n. 0,05°C 
20m - oo 

n. 3kg 
350mm, 220mm, 110mm 
15V, ulkopuolinen adapteri 18-32V 
1,5 V /Li 
-35°C - +51 °C 

- 179 -



Kuva 5. BMP 2 rynnäkköpanssarivaunu on suojattu lämpötähystykseltä 
luonnosta otetuilla oksilla. Näin saadaan kohteen ääriviivat rikottua ja 
vaunun muoto rikottua. Vaunumiehistön tulee naamioinnissa erityisesti 
huomioida lämmin moottori ja kannatinlaitteet. Naamioverkko vaikeut
taa oksiston lisäksi visuaalista ja lämpötähystystä. Naamioinnin kannalta 
on oleellista, että naamioverkko on reilusti irti kohteesta. Kuva: Tapio 
Ahonen. 

Sensoreiden vertailu 
OLOSUHDE 
PIMEYS 
ILMAN KOSTEUS 
VESI- RÄNTÄSADE 
SUMU 
SAVU 
IKKUNALASI 
SENSOROINTI 
HAV AINTOETÄISYYDET 
MUUT OMINAISUUDET 
JÄÄHDYTYS 
KÄYNTIÄÄN! 
KÄ YNNISTYSAIKA 
TEHONKULUTUS 
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VALONVAHVISTIN 
Toimii vain pimeässä 
Haittaa 
Haittaa 
Haittaa 
Estää tähystämisen 
Nähdään läpi 
Heijastunut säteily 
N. lkm 

~i jäähdytystä 
Aänetön 
Heti toimintavalmis 
0,86W 

Kuva 6. Vihollinen saadaan epävarmaksi ja käyttämään tulivaikutustaan 
valemaaleihin kun maasto kyllästetään lämpömaaleilla. Oikealla yksit
täinen kyykyssä oleva sotilas ja vasemmalla kaksi keinotekoista lämpö
lähdettä. Kuvausetäisyys lkm, edessä oleva järvi jäässä ja lumipeitteises
sä metsässä lämpötila -20°C. Kuva: Tapio Ahonen. 

LÄMPÖ KAMERA 
Toimii valossa ja pimeällä 
Haittaa 
Haittaa 
Haittaa 
Ei haittaa tähystämistä 
Estää tähystämisen 
Kohteen säteilyä 
N.lOkm 

Yleensä vaatii jäähdytyksen 
Kompressorin ääni 
Ilmaisimen jäähtyminen, n.4min 
n. 10-15W 

ran käytölle suurimmat rajoitukset 
tulevat olosuhteista. Erityisesti sumu, 
vesi- ja räntäsade saattavat estää tä
hystämisen kokonaan. Näiden olo
suhteiden tuoma etu tulee käyttää 
hyödyksi taistelukentällä (Kuva 5 ). 
Hyvissä olosuhteissa yksittäinen tais
telija voidaan havaita lämpökameralla 
useiden kilometrien päästä. Sumun ja 
sateen aikana havaintoetäisyys saattaa 
olla vain kymmeniä metrejä. Olosuh
teille ei huipputekniikkakaan voi mi
tään. 

Joukon pimeätoimintakyky on yh
tä hyvä kuin yksittäisen taistelijan. 
Sotilaan täytyy osata käyttää valon
vahvistinta ja lämpökameraa. Lisäksi 
taistelijan täytyy tietää, että huonois
sa olosuhteissa huipputekniikkakaan 
ei auta (Kuva 6 ). Ammattitaitoinen 
taistelija ja joukko pystyy liikkumaan 
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Kuva 7. Siltapanssarivau nu n sillanrakentam ista harmaa savu suojaa vain 
visuaaliselta tähystykseltä. Lämpökamerakuvassa näkyy myös toimintaa 
valvova taistelijapari. Kuvat: Tapio Ahonen. 

ja näkemään pimeällä. Se joka näkee 
ensin, voi vaikuttaa myös vastusta
jaansa ensin. Pimeänäkölaitteita oi-

kein käyttävä taistelija voi sanoa 
"We, owls of the fight"! 

1A 
Oy Scan-Auto Ab 

- 182 -

Muonamiehentie 1 

00390 Helsinki 
puh. 010 555 010 
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Mikko Nenonen 
•• 

ERIKOISVALINEET 
• • 11 • • 

KAU PU N KIJAAKAREITTEN 
TAISTELUSSA 

Asutuskeskustaistelulle ovat ominaisia lähitaistelutilanteet, kohtaamiset kes
tävät vain muutamia sekunteja. Tappiot nousevat normaalia raskaammiksi. 

Erikoisvälineiden avulla voidaan saavuttaa etua vastustajaan nähden. Käske
tyn tehtävän onnistunut suoritus on kuitenkin tärkeintä, ei erikoisvälineiden 

käyttö. 

Kirjoittaja, yliluutnantti Mikko Nenonen palvelee Kaartin ]ääkärirykmentin opera
tiivisessa toimistossa Tutkimus- ja kehittämisryhmässä. 

Maailmanlaajuinen kaupungistu
minen ja väestön keskittyminen asu
tuskeskuksiin on vaikuttanut sotilaal
lisiin operaatioihin. Kaupunkialueet 
ovat suurella todennäköisyydellä tule
vaisuuden taistelukenttää. Tämä on 
huomattu myös Suomessa ja puolus
tusvoimat onkin ryhtynyt kehittä
mään niitä joukkoja, jotka on suunni
teltu pääkaupungin puolustukseen. 
Tähän liittyy uuden sodanajan yksik
kötyypin kaupunkijääkärikomppa
nian kehittäminen. 

KAUPUNKIJÄÄKÄRIT 
Kaartin Jääkärirykmentti on tutki

nut ja testannut kaupunkijääkäri
komppanian kokeilukokoonpanoa, 
toimintaa ja kalustoa syksystä 2000 
alkaen. Testien perusteella pyritään 

määrittämään mm. joukon tarvitse
ma sotavarustus. Tässä kyseisessä 
määrittelyssä onkin huomioitava asu
tuskeskustaistelun asettamat erityis
vaatimukset joukon sotavarustuksel
le. 

Kaupunkijääkärijoukkueet muo
dostavat kaupunkijääkärikomppanian 
iskevän osan. Joukkueiden koulutus 
ja varustus mahdollistavat erilaisten 
tehtävien toteuttamisen kohteiden 
suojaamisesta aina taistelutehtäviin 
asti. Kaupunkijääkäreiden taistelu
tehtävissä korostuvat aktiivisuus ja 
hyökkäystehtävät. Kaupunkijääkäri
joukkueeseen kuuluu kolme kaupun
kijääkäriryhmää ja tulenjohtopartio. 

Asutuskeskustaistelu asettaa monia 
erityishaasteita jalkaväen joukkueille 
ja ryhmille. Asutuskeskuksissa he 
kohtaavat esteitä ja vaaroja, jollaisia 
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tuskin löytyy muusta ympäristöstä. 
Erikoisvälineillä pyritään saavutta
maan etulyöntiasema viholliseen näh
den. Tavoitteena onkin lisätä joukko
jen tehokkuutta ja pienentää omia 
tappioita. Tshetshenian sodan analyy
sit osoittavat, että kaupungeissa ope
roivat joukot tarvitsevat erikoisväli
neitä. Erikoisvälineiksi voidaan katsoa 
sellainen materiaali, jota ei tavallisesti 
joukoille jaeta tai joita ei normaalisti 
käytetä taistelussa. 

Taistelussa korostuvat kolme pää
tekijää. Nämä ovat tulivoima, liikku
vuus ja suoja. Selvitän tässä kirjoituk
sessa erikoisvälineiden käytön merki
tystä asutuskeskustaistelussa näiden 
kolmen osatekijän osalta. 

TULIVOIMAA SEKUNNEISSA 
Rakennettu alue on haasteellinen 

ympäristö maalin havaitsemiselle. Ra
kennukset suojaavat liikettä ja vai
kuttavat suora-ammunta-aseiden ja 
epäsuoran tulen tehoon. Sortumat ja 
rakennukset antavat suojaa niin 
hyökkääjälle kuin puolustajalle teh
den maalin havaitsemisen vaikeaksi. 
Kyky havaita maali on ensiarvoisen 
tärkeää. Maalin havaitsemiseen kuu
luu tunnistaminen ja luokittelu. Tä
mä ei eroa metsätaistelussa tapahtu
vasta maalin tunnistamisesta ja luo
kittelusta, mutta asutuskeskustaiste
lussa siihen on vain huomattavasti vä-

Jalkaväkitaistelijan tulen tehoa si
sätiloissa voidaan parantaa erikois
välineillä. Näkyvän valon laser
osoittimet lähettävät sädettä aseen 
tähtäyslinjassa. 

hemmän aikaa. 
Kyky tunnistaa maalit niin nopeas

ti kuin mahdollista antaa taistelijalle 
etua asutuskeskustaistelussa. Mini
missään tunnistamisessa pitää määrit
tää onko maali oma, vihollinen vai si
viili. Vain oikein tehdyllä tunnistami
sella voidaan estää turhat tappiot. 

Toimiakseen oikein maalia vastaan, 
on taistelijan luokiteltava se uhka, 
mitä maali edustaa. Tilannetietoisuus 
on ensiarvoisen tärkeää. Useita maa
leja on luokiteltava vaarallisimmasta 
vähiten vaaralliseen ja tulitus on aloi
tettava vaarallisimmasta maalista. 
Tämä edellyttää kykyä nopeaan pää
töksen tekoon, sillä maalin havaitse
minen tapahtuu käytännöllisesti kat
soen samanaikaisesti maalin tunnista
misen ja luokittelun kanssa. 

Asutuskeskustaistelulle ovat omi
naisia lähitaistelutilanteet. Vihollinen 
kohdataan yleensä muutamien met
rien etäisyydeltä ja kohtaamiset kes
tavat vain muutamia sekunteja. 
Yleensä tämän lähitaistelun voittaa se 
taistelija, joka osuu ensimmäisenä. 
Voittaakseen lähitaistelussa taistelijan 
on ammuttava nopeita ja tarkkoja 
laukauksia refleksimäisesti. Tämä ei 
tarkoita sitä, että maali olisi aina iso 
ja helposti asuttavissa. Kiväärimiehen 
on kyettävä osumaan pieneen ja no
peasti katoavaan maaliin bunkkerissa, 
ikkunassa tai ampuma-aukossa. Tä
mä vaati ampujalta erittäin tarkkoja 
kertalaukauksia. Osuminen viholli
seen ampuma-aukon läpi 50 metrin 
etäisyydeltä on haastavaa, mutta 
saattaa olla hyvinkin tavallista asu
tuskeskustaistelussa. 

J alkaväkitaistelijan tulentehoa asu-

- 185 -



Asutuskeskustaistelulle ovat omina1s1a lähitaistelutilanteet. Ne voittaa 
taistelija, joka osuu ensimmäisenä. 

tuskeskustaistelussa voidaan parantaa 
erilaisilla erikoisvälineillä. Osa näistä 
välineistä on saatavilla sotilaskäyt
töön jo nyt ja osa lähitulevaisuudessa. 

Infrapuna-alueen laserosoittimet 
lähettävät infrapuna-alueen sädettä 
aseen tähtäyslinjassa. Säde on näky
mätön paljaalle silmälle, mutta voi
daan havaita valonvahvistimella. Am
puja, jolla on laserosoitin, asettaa vain 
säteen maaliin ja ampuu osuman. 

Valonvahvistimet vahvistavat ole
massa olevaa valoa ja vaativat toi
miakseen ulkopuolisen valonlähteen 
esimerkiksi tähtien valon. Täysin pi
meässä ne tarvitsevat jonkin valon
lähteen joko näkyvän valon tai infra
punavalon alueelta. Laite on toimin-
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naltaan passiivinen eikä siis lähetä 
mitään sädettä tai vastaavaa, siksi va
lonvahvistimen käyttöä ei voida ha
vaita muilla laitteilla. 

Taktiset valot ovat keveitä paristo
käyttöisiä näkyvän valon lamppuja, 
jotka voidaan kiinnittää aseeseen. Va
lo laitetaan päälle joko painokytki
mellä tai keinukytkimellä. Useimpiin 
taktisiin valoihin voidaan asettaa inf
rapuna-alueen suodatin, jolla muute
taan valo paljaalle silmälle näkymät
tömäksi. 

Punapistetähtäimet ovat yleensä 
keveitä aseeseen kiinnitettäviä paris
tokäyttöisiä optisia tähtäimiä. Puna
pistetähtäimissä tähtäyspiste heijaste
taan tähtäimen linssille ja tämän yh-

den pisteen perusteella voidaan am
pua tarkkoja laukauksia. Yleensä pu
napistetähtäimet on suunniteltu niin, 
ettei osumiseen vaikuta se, millä etäi
syydellä tai mistä kulmasta ampujan 
silmä pisteen näkee. Nämä tähtäimet 
on suunniteltu heikkoihin valaistus
olosuhteisiin eikä siis täydelliseen pi
meyteen. Laite ei avusta maalin tun
nistamisessa. 

N äkyvän valon laserosoittimet 
ovat keveitä paristokäyttöisiä näky
vää lasersädettä lähettäviä osoittimia. 
Laite lähettää säteen, joka osoittaa 
maalissa osumapisteen. Laitteet eivät 
ole tehokkaita auringonvalossa. 

Lähitulevaisuudessa aseiden lämpö
tähtäimet tulevat kaupallisesti saata
ville. Lämpötähtäimet erottelevat 
kohteen ja taustan välisen lämpötila
eron ja muodostavat siitä kuvan tä
hystimelle. Lämpötähtäimet mahdol
listavat maalin havaitsemisen täydel
lisessä pimeydessä. Laitteet ovat toi
minnaltaan passiivisia eivätkä lähetä 
mitään sädettä tai vastaavaa, siksi 
lämpötähtäimien käyttöä ei voi ha
vaita muilla laitteilla. 

Seuraavaksi muutamia huomioon 
otettavia seikkoja käytettäessä infra
punavaloa ja valonvahvistimia. 

Laitteiden käytön etuja ovat: 
- antavat hyökkäävälle osastolle 

mahdollisuuden tunkeutua raken
nukseen pimeassa. Tämä saattaa 
mahdollistaa tarvittavan yllätyksen, 

- niissä ei ole aktiivisia valonlähtei
tä paljaalle silmälle, minkä käyttö 
voisi paljastaa hyökkäävän osaston, 

- infrapunasuodattimet voidaan pi
tää valojen päällä siihen asti kunnes 
hyökkäys on jo käynnissä. Tämä pie-

nentää paljastumisen vaaraa. 

Laitteiden käytön haittoina on, et
tä 

- osoittimien ja valaisimien käyttö 
vaatii perehtymistä ja lisäkoulutusta, 

- infrapunavalon ja valonvahvisti
mien käyttö saattaa hidastaa liikettä 
rakennuksessa, koska rakennuksista 
löytyy runsaasti liikkumista rajoitta
via esteitä ja käyttäjältä puuttuu sy
vyysnäkö, 

- vihollinen pystyy havaitsemaan 
infrapunavalon käytön valonvahvisti
min ja infrapunailmaisimillaan; valo
jen käyttö saattaa vaarantaa raken
nuksessa tai huoneessa toimivan osas
ton; rakennuksen tai huoneen ulko
puolella oleva vihollinen saattaa ha
vaita valojen käytön ja voi käyttää 
tulta osastoa vastaan, 

- laitteisiin voi tulla toimintahäi
riöitä, 

- aseeseen kiinnitetty valonvahvis
tin saattaa estää aseen rautatähtäi
mien käytön, 

- valonvahvistimen näkökenttä on 
yleensä kapea, 

- valonvahvistin tarvitsee ulko
puolisen valonlähteen, jota ei kenties 
rakennuksen sisältä löydy ja 

- maalin tunnistaminen on vaikeaa, 
koska värejä ei pystytä näkemään. 

Näkyvän valon käyttö voi olla te
hokasta suoritettaessa rakennuksen 
"puhdistamista" ja etsittäessä kohdet
ta. Näkyvää valoa on käytettävä tak
tisesti oikein, jotta se olisi tehokasta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjien 
on kontrolloitava valoa ja huomioita
va sen vaikutukset kaiken aikaa. 
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Käytettäessä näkyvää valoa tai pu
napistetähtäimiä on huomioitava seu
raavia seikkoja: 

Etuja: Aseeseen kiinnitettynä valoa 
voidaan käyttää maalin osoittami
seen. Minne valolla osoitetaan sinne 
osoittaa myös aseen piippu. Laitteet 
ovat jo olemassa. Ne ovat halpoja, 
luotettavia ja helposti ylläpidettäviä. 
Laitteen käyttö vaatii vain vähän lisä
koulutusta. Se tarjoaa nopeimman 
keinon tunnistaa maali ja tarkastaa 
huone lisäten iskuportaan hyökkäyk
sen nopeutta ja yllätyksellisyyttä. 

Mahdollistaa värien erottamisen. Tak
tisen valon kanssa ampuja voi käyttää 
aseensa rautatähtäimiä kuten päi
väsaikaan. Kun rakennus on valloitet
tu ja mikäli sähkövirtaa on käytössä, 
voidaan rakennuksen valot laittaa 
päälle. Tämän jälkeen suoritetaan pe
rusteellinen tarkastus, mikäli se ei 
vaaranna osastoa rakennuksen ulko
puolelta tulevalle tulelle. Valot voi
daan pitää sammutettuna kunnes nii
tä tarvitaan, ja näin vähennetään ris
kiä paljastua viholliselle. Valolla voi
daan tilapäisesti sokaista vihollinen. 

Ilman valaisinta taistelu pimeässä rakennuksessa on onnen kauppaa. 
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Haittoja: Näkyvän valon käyttö 
saattaa vaarantaa rakennuksessa tai 
huoneessa toimivan osaston. Raken
nuksen tai huoneen ulkopuolella ole
va vihollisen saattaa havaita valojen 
käytön ja voi käyttää tulta osastoa 
vastaan. Taistelijalta kuluu jonkin ai
kaa totuttaa silmänsä pimeään sam
mutettuaan valonsa. Valoa saatetaan 
käyttää liian aikaisin, jolloin paljastu
taan viholliselle. Mikäli tämä tapah
tuu juuri ennen hyökkäystä, voi koko 
hyökkäys vaarantua. 

LIIKKUVUUTTA 
MURTAUTUMALLA 

Asutuskeskustaistelussa joukkueet 
ja ryhmät joutuvat murtautumaan es
teiden läpi, tunkeutumaan ja vyöryt
tamaan rakennuksissa sekä 
etenemään yli katujen ja aukeiden. 

Rakennuksen vyöryttäminen on 
pyrittävä suorittamaan ylhäältä alas
päin, vaikka rakennuksen muihin 
kerroksiin kuin pohjakerrokseen tun-

Näkyvä valo helpottaa maalin havaitsemista, mutta tarjoaa myös haitto
ja, jotka ilmenevät tekstissä. 
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keutuminen olisi vaikeaa. Jos viholli
nen pakotetaan vetäytymään raken
nuksen ylimpiin kerroksiin, saattaa se 
tais tella epätoivoisesti "selkä seinää 
vasten" tai päästä pakenemaan katon 
kautta. Mikäli vihollinen pakotetaan 
vetäytymään alakerroksiin, saattaa se 
irtautua rakennuksesta joutuen sa
malla tulitukiosaston tuleen. 

Rakennuksen ylempiin kerroksiin 
pääsemiseksi voidaan käyttää erilaisia 
keinoja, tikapuita, sadevesikouruja, 
naapurirakennusten kattoja tai ikku
noita. Tikapuut tarjoavat usein suo
jaa, turvallisuutta ja nopeimman kei
non päästä ylempiin kerroksiin. Tik
kaita voidaan käyttää rakennuksen 
ulkopuolelta tunkeutumiseen, mikäli 
se voidaan tehdä joutumatta viholli
sen tulen alle. Tikkaiden käyttö on 
turvallisinta siirryttäessä rakennuksen 
sisällä kerroksesta toiseen käyttäen 
omia kulkuaukkoja. Asutuskeskus
taistelussa kevyet selässä kannettavat 
kokoontaitettavat tikkaat ovatkin oi
va apuväline. 

Entraushaan ja köyden käyttöä ei 
suositella käytettäväksi rakennukseen 
kiipeämiseen. Kokemus ja koulutus 
ovat osoittaneet näiden välineiden 
käytön olevan keskivertosotilaalle 
erittäin vaikeaa, ja todennäköisesti 
joukon tunkeutuminen tämän vuoksi 
epäonnistuu. Kuitenkin entraushaat 
ovat hyviä apuvälineitä seuraavissa ti
lanteissa: 

- Raivattaessa piikkilanka- tai lie-

Asutuskeskustaistelussa kevyet se
lässä kannettavat, kokoon taitetta
vat tikkaat eivät juurikaan vaikeu
ta taistelijan liikkumista. 

riöesteitä ja raivattaessa, esteitä, jotka 
saattavat olla ansoitettuja, ja 

- laskeuduttaessa rakennuksen si
sällä alempiin kerroksiin. 

Varsinainen köyden varassa laskeu
tuminen rakennuksen ulkoseinällä on 
taistelutilanteessa vaarallista, koska 
rakennuksen ulkoseinä ei tarjoa las
keutuvalle suojaa vihollisen tulelta. 

Mikäli tunkeutuminen yläkerrok
siin on mahdotonta, on tunkeudutta
va alakerroksiin. Tällöin on vältettävä 
ikkunoiden ja ovien käyttöä, koska ne 
ovat helposti ansoitettavissa ja yleen
sä vihollisen tulen alla. Tunkeudutta
essa alimpiin kerroksiin on käytettävä 
räjähdysaineita, panssarintorjunta
aseiden, tykistön, panssari- ja rynnäk
kövaunujen tulta tai muita vastaavia 
keinoja uusien tunkeutumisaukkojen 
tekemiseen. 

Asutuskeskustaistelussa on päästä
vä aidatuille alueille, rakennuksiin ja 
huoneisiin. Ovien ja ikkunoiden mur
taminen voidaan tehdä joko työväli
neillä kuten lekoilla, voimapihdeillä, 
sahoilla ja sorkkaraudoilla tai käyttä
mällä ampuma-aseita. Nämä keinot 
saattavat kuitenkin olla liian hitaita 
tai altistaa taistelijat vihollisen tulelle. 
Räjähdysaineiden käyttö tunkeutumi
sissa onkin yleensä nopein ja taistelu
kelpoisin keino. Jo lyhyellä valmiste
luajalla voidaan perusräjähdysaineista 
valmistaa tarvittavat panokset tun
keutumisiin. 

Käytettäessä räjähteitä tunkeutu
misiin on otettava huomioon, että 

räjähdyksestä rakennuksessa 
muodostuva ylipaine saattaa olla vaa
rallinen omille joukoille, 

- räjähdyksessä syntyy vaarallisia 
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sirpaleita, jotka irtoavat sekä panok
sesta että kohteesta, 

- kaupunkialueella on mahdollises
ti siviilejä sekä omia joukkoja. 

Kaupunkiympäristöön on voitu si
joittaa räjähdysherkkiä kemikaaleja 
tai materiaaleja. Kun käytetään räjäh
dysaineita rakennukseen tunkeutumi
seen, on aina olemassa vaara toiselle 
räjähdykselle ja tulipaloille. 

Työvälineistä yleisimpiä ovat 
- sorkkaraudat ja vastaavat, ovien 

ja ikkunoiden murtamiseen, 
- lekat ovien, lukkojen ja ikkunan 

karmien murtamiseen, ja 
- voimapihdit verkkoaitojen, luk

kojen ja vaijerien katkaisuun. 
Työvälineillä tehtävää mekaanista 

murtautumista ei voi suositella ensisi
jaiseksi murtautumistekniikaksi. Ti
lanne saattaa kuitenkin olla sellainen, 
ettei muunlaisia keinoja voida käyttää 
johtuen esimerkiksi voimankäytön 
määräyksistä, alueella olevista vaaral
lisista aineista tai siviileistä. 

SUOJAVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖN 
TOTUTTAVA 

Asutuskeskustaistelun luonteeseen 
kuuluvat normaalia raskaammat tap
piot. Tappioiden välttämiseksi on 
käytettävä suojavälineitä. 

Sirpalesuojaliivit suojaavat tehok
kaasti vartaloa sirpaleilta. Vaikka sir
paleliivit ovat tehokkaita, joustavia ja 
suhteellisen miellyttäviä kantaa, ei 
niitä ole suunniteltu pysäyttämään 
luoteja. Pääsääntöisesti sirpaleliivi py
säyttää heikkotehoisen käsiaseen luo
din, mutta rynnäkkökiväärin luotia se 
ei pysäytä. Luotisuojaliivit yhdessä 
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IV-luokan lisälevyjen kanssa pysäyt .. 
tävät useimmat luodit. Ne tekevät 
suojaliiveistä jäykkiä ja painavia kan
taa, mutta ne ovat myös osoittaneet 
tehokkuutensa taisteluissa rakennuk
sien sisällä. Asutuskeskustaistelu on 
fyysisesti raskasta ja luotisuojaliiveillä 
varustetut taistelijat väsyvät ja läm
pöuupuvat nopeammin, siksi taisteli
joiden on harjoiteltava ja opeteltava 
käyttämään luotisuojaliivejä jo varus
miespalveluksen aikana. 

Komposiittikypärät ja suojalasit 
ovat selvästi pienentäneet amerikka
laisten tappioita asutuskeskustaiste
lussa. Pienet metallisirpaleet, kiven 
tai betonin sirut ovat aiheuttaneet 
merkittävän osan asutuskeskustaiste
lussa syntyne1sta silmävammoista. 
Taistelut Afganistanissa, Tshetseniassa 
ja Bosniassa ovat osoittaneet, että 
polttotaisteluammusten käyttö on li
sääntynyt asutuskeskus taisteluissa. 
Taistelijoiden palovammoja voidaan 
pienentää, mikäli sotilaat käyttävät 
palosuojahuppua tai vastaavaa vaatet
ta suojaamaan kasvoja sekä suojalase
ja suojaamaan silmiä leimahdukselta 
ja lentävältä pölyltä ja pirstaleilta se
kä nahkasormikkaita suojaamaan kä
siä. 

Polvi- ja kyynärpääsuojukset ovat 
käytännöllisiä asutuskeskustaistelus
sa. Ne estävät taistelijaa loukkaamas
ta itseään kivimurskaan tai lasinsirui
hin toimittaessa rakennetulla alueella. 

Tikkaiden käyttö on turvallisinta 
siirryttäessä rakennuksen sisällä 
kerroksesta toiseen käyttäen omia 
kulkuaukkoja. 



TEHTÄVÄN SUORITUS 
TÄRKEINTÄ 

Erikoisvälineiden avulla voidaan 
saavuttaa etua viholliseen nähden. 
On kuitenkin muistettava, että eri
koisvälineiden käyttöä ra101ttavat 
monet seikat. Iskuporras voi kuljettaa 
vain rajallisen määrän materiaalia 
taistelussa. Erikoisvälineiden käyttö 
edellyttää lisäkoulutusta. On arvioi
tava mitä todellista hyötyä kunkin 
erikoisvälineen käyttö tuo kaupunki
jääkärille. Kuinka paljon voidaan si
toa taloudellisia resursseja erikoisväli
neisiin. Nämä kaikki ovat kysymyk
siä, joiden parissa Kaartin Jääkäriryk
mentissä tällä hetkellä painitaan. 
Käynnissä olevien kenttäkokeiden 
avulla pyrimme löytämään oikeat 

vastaukset näihin kysymyksiin. 
Annetun tehtävän onnistunut suo 

rittaminen taistelussa on kaikkein 
tärkeintä, ei erikoisvälineiden käyttö. 
Mitkään erikoisvälineet eivät voi kor 
vata koulutettua, ammattitaitoista ja 
tehtävän suorittamiseen motivoitu, 
nutta jalkaväen taistelijaa. 

YLI PUOLI VUOSISATAA 
ISÄNMAAN ASIALLA 

Kymenlaakson Terveyden Turva r.y. 

Risto Kuronen 

"KABULIN ALUEELLA 
•• 

SATOI AJOITTAIN ERITTAIN 
RUNSAASTI" 

YK:n päättämä retki Afganistaniin on uusin malli rauhanturvaamisen keino
valikoimasta. "Military Technical" - missio näyttää kuitenkin tarjonneen sa

moja alkuhankaluuksia kuin nämä operaatiot maailman sivu. Järjestelmällisel
lä toiminnalla on silti aina tilaa sielläkin, missä epätietoisuus ja sekavuus lyö

vät kättä toisilleen. 

Kirjoittaja, majuri Risto Kuronen osallistui SOA~:n toim1ntaan Af!,ani~tanissa. Ny
kyisin hän palvelee pataljoonan komenta;ana Kainuun Przkaatzssa. 

A fganistan on pääosin vuoristois~a 
aluetta. Lähes 50 prosenttia 

maan pinta-alasta on vähintään kah
den kilometrin korkeudessa. Talvisin 
suurin osa vuoristoissa sijaitsevista 
teistä on käyttökelvottomia lumiolo
suhteista johtuen. Maanjäristykset 
ovat suhteellisen yleisiä. Hindu Kus
hin vuoristo toimii jakajana maan 
pohjois- ja eteläosien välillä. Vuoristo 
jakaa maan kolmeen maantieteellises
ti hyvinkin erilaiseen osaan: keskinen 
ylämaa, pohjoinen tasankoalue ja lou
nainen ylätasankoalue. 

USEAT ISOT JOET, 
KUTEN HELMAD ... 

Keskinen ylämaa on laajuudeltaan 
noin 256 000 neliökilometriä. Alueel
le on tyypillistä korkeat vuoret ja sy-

vät kapeat laaksot. Ilmasto on yleen
sä kuivaa. Lämpötilaerot kesän ja tal
ven välillä ovat suuria. Maasto vaihte
lee aavikosta niittyihin. Lounainen 
ylätasankoalue on tyypillisesti tasan
koa tai hiekka-aavikkoa. Alueella on 
usein hiekkamyrskyjä. Maaperä on 
erittäin hedelmätöntä, poislukien jo
kivarret alueen lounaisosassa. Au
tiomaa-alue on kooltaan noin 128 
000 neliökilometriä ja sitä halkovat 
useat isot joet, kuten Helmad. Keski
määräinen korkeus on noin 1 000 
metriä merenpinnasta. Pohjoinen ta
sankoalue on kooltaan noin 64 000 
neliökilometriä. Alue on erittäin he
delmällistä vuoriston reuna-aluetta ja 
tasankoa. Keskimääräinen korkeus on 
noin 650 metriä merenpinnasta. Suu
rin osa maan maataloudesta on kes
kittynyt tälle alueelle. Alueella on 
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myös merkittäviä mineraali- ja maa
kaasuesiintymiä. 

Afganistanissa vallitsevaa ilmastoa 
voidaan kuvata sanonnalla "kuumat 
kesät ja kylmät talvet". Viimeisinä 
neljänä vuotena on maata vaivannut 
kuivuus, kevät 2002 oli kuitenkin 
poikkeuksellisen sateinen. Kabulin 
alueella satoi ajoittain erittäin run
saasti. Lämpötilojen päivittäiset vaih
telut ovat suuria. Talvella minimiläm
pötilat olivat yöllä jopa -25 astetta, 
päivälämpötilan ollessa muutamia 
pakkasasteita. Keväällä kuumat ilmat 
alkoivat huhti-toukokuun vaihteessa. 
Kesäkuun alussa päivälämpötila oli 
yleensä 35 - 40 astetta yölämpötilan 
ollessa noin 20 astetta. Hiekkamyrs
kyt olivat Kabulin alueella kevään ai
kana erittäin yleisiä. 

KABUL - 2,4 MILJOONAA 
IHMISTÄ 

Kabul sijaitsee Hindu Kushin vuo
riston eteläpuolella noin 2 000 met
rin korkeudessa Kabulin laaksossa. 
Kaupungin alue on noin 20 km leveä 
pohjois-etelä suunnassa ja noin 30 
km länsi-itä suunnassa. Kabul-joki 
jakaa kaupungin pohjois.: ja etelä
osaan. Keskellä kaupunkia kulkee 
noin 400 metriä muuta aluetta kor
keampi vuoristo luoteesta kaakkoon, 
joka osaltaan jakaa kaupungin itä- ja 
länsiosaan. Kabulissa arvioidaan asu
van noin 2,4 miljoonaa ihmistä. Suu
rin osa asutuksesta on keskittynyt 
länsi- ja pohjoisosiin. Pastut muodos
tavat kaupungin suurimman heimon, 
ja he ovat tatsikkien ohella levittäyty
neet koko kaupungin alueelle. Hasa
rojen (3. suurin heimo) pääosa asuu 

Afganistanin pähkinä 
Afganistan sijaitsee Etelä-Aasiassa noin 4000 kilometrin päässä Suomes

ta. 
Afganistanin pinta-ala on noin 647,500 km2 eli se on noin kaksi kertaa 

suurempi kuin Suomi. 
Maan rajojen yhteispituus on noin 5529 kilometriä. Naapureita ovat, (su

luissa yhteisen rajan pituus): Turkmenistan (744), Uzbekistan (137) Tazi
kistan (1206), Kiina (76); Pakistan (2430), Iran (936). Maan asukasl~ku 26 
813 057 (arvio 2001). 

Asukkaita on keskimäärin 38 henkilöä neliökilometrillä. 
. M_aan pääuskonto on islam. Väestöstä sunnimuslimeja on 84 %, shiamus

ltme1a 15 % ja muiden uskontokuntien edustajia 1 %.Uskonnon lisäksi 
maata leimaa väestön jakautuminen eri etnisiin ryhmiin. Näiden väliset rii
?at ovat olleet yksi maan ongelmista vuosisatojen ajan. Etnisten ryhmien 
J~auma on seuraava: pastuja 38 %, tadzikkeja 25 %, uzbekkeja 6 %, haza
ro1ta 19 % sekä muita 12 %. 
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kaupungin länsiosassa. Teollisuuden 
pääosa on keskittynyt itään johtavan 
J alalabadin tien varteen. Muuttoliike 
on ollut runsasta, vain puolet Kabu
lin väestöstä on asunut nykyisessä ko
dissaan viisi vuotta tai kauemmin. 

Viimeisten 25 vuoden aikana käy
dyt taistelut ovat tuhonneet pahiten 
kaupungin länsiosaa, keskustan etelä
osaa sekä Jalalabadin tien suuntaa. 
Kyseisillä alueilla on rakennuskanta 
tuhoutunut paikoitellen lähes koko
naan kortteleiden suuruisilta alueilta. 
Kabulin tiestö on pääosin huonokun
toista. Päätiet ja - kadut ovat suurim
malta osaltaan päällystettyjä. Liiken
ne on erittäin runsasta vilkkaimpina 
aikoina päivästä. Katukuvaa hallitse-

vat keltavalkoiset taksit, jotka toimi
vat puuttuvan julkisen liikenteen 
korvaajina. Liikennekulttuuria ei käy
tännössä ole, vaan paikalliset ajavat 
yleensä sieltä mistä pääsevät ja erit
täin usein myös vastaantulijoiden 
kaistoilla. 

KOKOONPANOT JA TEHTÄVÄT 
International Security Assistance 

Force (ISAF) aloitti toimintansa Ka
bulissa YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöksen 1386, Bonnin sopimuksen 
sekä siihen liittyvän sotilasteknisen 
sopimuksen, Military Technical Ag
reement Between ISAF and the lnte
rim Administration of Afghanistan, 
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perusteella joulukuun lopussa 2001. 
ISAF-joukot to1m1vat kesäkuun 

20. päivään saakka englantilaisen 
kenraalimajuri J C McCollin johdos
sa. J aukkojen johtoesikuntana oli 
Englannissa toimiva brittien Pääesi
kunta (PJHQ). ISAF:n komentajan 
johdossa toimii monikansallinen pri
kaati (KMNB, Kabul Multinational 
Brigade). 

ISAF HQ perustettiin brittiläisen 
3.Divisioonan esikunnan henkilöstös
tä joulukuussa 2001. Esikunta moni
kansallistettiin 18.2.2002, ja se on 
ryhmittynyt kaupungin keskustaan 
vanhan afgaaniarmeijan urheilukes
kuksen alueelle. Esikunta oli organi
soitu normaalin tapaan osastoihin Jl 
- ]9. J9:n (CIMIC) osaston johtajana 
toimi kevään 2002 aikana SOAF:n 
komentaja. Pääosa HQ ISAF:n hen
kilöstöstä vaihtui kesäkuussa 2002 
Turkin otettua operaation johtoval
tion aseman. 

Kabul Multinational Brigaden 
(KMNB) esikunta perustettiin joulu-

kuussa 2001 brittien 16. Ilmarynnäk
köprikaatin esikunnasta. Britit toimi
vat prikaatin johtovaltiona 20.3.2002 
saakka, ja sen jälkeen johtovaltiona 
on toiminut Saksa. Prikaatiin kuului 
talven ja kevään 2002 aikana britti
läinen, saksalainen sekä ranskalainen 
taisteluosasto. Kesäkuussa tapahtu· 
neen rotaation jälkeen prikaatiin kuu
luvat turkkilainen ja saksalainen tais
teluosasto. Prikaatin esikunta on ryh
mittynyt Jalalabadin tien varrella ole
vaan tukikohtaan noin 11 kilometriä 
keskustasta itään. 

KMNB vastaa suurimmasta osasta 
ISAF:n toiminnasta. Kaupungin alue 
oli jaettu taisteluosastojen vastuu
alueisiin siten, että englantilaisen 
taisteluosaston vastuualue oli kau
pungin länsiosassa, saksalaisen kau
pungin keski- ja itäosassa. Ranskalai
sen taisteluosastoon vastuualue kattoi 
lentokentän ja kaupungin pohjois
osan. 

Prikaatin tehtävänä on ylläpitää ja 
kehittää Kabulin Ja sen ympäristön 

ISAF:n tehtäviä ovat olleet 
- avustaa turvallisten olosuhteiden ylläpitämisessä Kabulissa partioimalla, 
takaamalla avainkohteiden turvallisuus sekä luomalla nopea reservijoukko, 
- toteuttaa tehokas informaatio-operaatio ISAF-operaation tukemiseksi, 
- luoda tehokas yhteistoiminta välisaikaishallintoon, YK:hon sekä muihin 
avainjärjestöihin toimintojen koordinoimiseksi, 
- avustaa uusien afganistanilaisten turvallisuuslaitosten/jätjestelmien perus
tamisessa, 
- mahdollisuuksien mukaan avustaa jälleenrakennus tehtävissä, 
- keskittää ja ylläpitää omia joukkoja ainoastaan ilmakuljetuksen varassa ja 
- luoda tehokas komentojärjestelmä (C2) operatiivisella ja taktisella tasolla 
yhdessä CENTCOMin sekä joukkoja asettavien maiden kanssa. 
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Kabulin keskustaa ja ISAF:n "aluejako ja joukkojen käyttö". 

turvallisuustilannetta sekä tukea pai
kallisen hallinnon toimintaa. Prikaati 
toteuttaa pääosan tehtävistään par
tioimalla kaupungin alueella. 

Taisteluosastojen tehtäviä ovat 
muun muassa: avustaa turvallisuusti
lanteen valvonnassa partioimalla ja 
toimimalla yhteistyössä paikallisten 
viranomaisten kanssa, ylläpitää toi
mintavalmiutta yllättävien tapahtu-

mien varalta, avustaa humanitaarisis
sa tehtävissä, suojata tukikohtansa se
kä varautua tehtäviin nopean toimin
nan joukolla (yleensä noin joukkue). 

SOAF:N PERUSTAMINEN, 
TEHTÄVÄT SEKÄ KOKOONPANO 

Afganistanin operaation valmiste
lut alkoivat joulun alla 2001. Osaston 
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komentaja ja CIMIC-osaston johtaja 
osallistuivat Englannissa pidettyyn 
Final Planning Conferenciin 27. -
29.12.2001 Englannissa. Everstiluut
nantti Mauri Koskela toteutti tiedus
telumatkan Kabuliin 1. - 9.1.2002. 
Osaston kokoonpano ja kalusto suun
niteltiin PvKK:lla 2. - 6.1.2002 väli
senä aikana. Etuosasto perustettiin 
Niinisalossa 7.1.2002 ja koulutettiin 
kahdessa vaiheessa 7. - 10.1.2002 ja 
21. - 24.1.2002. Pääosat perustettiin 
ja koulutettiin Niinisalossa 30.1. -
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3.2.2002. 
Etuosaston valmisteluosat keskitet

tiin Omanin kautta Kabuliin 21. -
24.1.2002 välisenä aikana. Etuosasto 
keskitettiin Turkmenistanin kautta 
Kabuliin 27 . - 28.1.2002 välisenä ai
kana. Osaston pääosat keskitettiin 
Kabuliin etuosaston käyttämää reittiä 
kahdessa osassa 10. - 11.2.2002 väli
senä aikana. Kuljetukset toteutettiin 
venäläisvalmisteisilla Iljusin-76 -ko
neilla. 

Talven ja kevään 2002 aikana Suo-

men Osasto Afganistanissa (SOAF) 
toimii ISAF:n komentajan alaisena si
viili-sotilasyhteistyöyksikkönä ( CI
MIC) koko Kabulin alueella. Osaston 
toiminnasta vastasi komentaja apu
naan CIMIC-osaston johtaja. Osaston 
tehtävänä oli ISAF:n CIMIC-projek
tien tiedustelu, valmistelu sekä val
vonta. Osaston toiminnan painopiste 
oli yhteistoiminta paikallisten viran
omaisten sekä alueen väestön kanssa. 

Osasto vastasi osaltaan ISAF-jouk
kojen antaman tuen järjestämisestä 

SOAF:n tukikohta Ca.l,Ilp Katariina 
sijaitsi kymmenen kilometrin 
päässä Kabulin keskustasta Jalala
badin tien varressa. 

siviilitoimijoiden tavoitteiden saavut
tamiseksi osana operaation kokonais
tavoitteita. 

Johto-osaan kuuluivat CIMIC
osaston päällikkö, kenttäpäällikkö, 
huoltopäällikkö, osaston vääpeli, CI
MIC-keskuksen päällikkö, rahaston
hoitaja, toimistoaliupseeri/komento, 
toimistoaliupseeri/huolitsija, toimisto
aliupseeri/viesti, toimistoaliupseeri/ 
kuljetus sekä osaston päätulkki. Joh
to-osa vastasi osaston hallinnon käy
tännön tehtävien sekä tukitehtävien 
hoidosta. 

Tilannekeskukseen kuuluivat kes
kuksen päällikkö sekä yksi tilanneup
seeri. Osa johto-osan henkilöstöstä 
osallistui tilannekeskuksen toimin
taan tilannepäivystäjänä. Tilannekes
kuksen tehtävänä oli muodostaa, yl
läpitää ja jakaa tilannekuva, pitää yh
teyttä tehtävässä oleviin partioihin, 
ylläpitää "movetrak" -lomaketta ja ti
lannekarttaa sekä pitää osaston johto, 
ylempi johtoporras ja joukot tietoisi
na osaston tilanteesta. 

Yhteysupseereja oli toukokuussa 
2002 prikaatin esikunnassa tieduste
lutoimistossa sekä yhteysupseeritoi
mistossa. Tiedustelutoimistossa työs
kentelevän yhteysupseerin tärkein 
tehtävä oli turvallisuuteen liittyvien 
tilannetietojen välittäminen osaston 
tilannekeskuksen välityksellä tehtä
vissä oleville CIMIC-ryhmille. Yh
teysupseeriryhmään sijoitetut kaksi 
upseeria toimivat prikaatin yhteysup-
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SOAF:n komentaja everstiluut
nantti Mauri Koskela keskustelee 
paikallisen pormestarin kanssa. 

seereina sisäasiainministeriössä. 
Projektiryhmään oli koottu osaston 

tehtävän kannalta erityisammattitai
toa omaavat henkilöt, kuten lakimies, 
lääkäri sekä rakennusalan ammatti
laisia. Projektiryhmä tuki CJMJC
ryhmien toimintaa antamalla projek
tien valmisteluun ja toteuttamiseen 
tarvittavaa asiantuntija apua. 

CIMIC-ryhmään kuului johtaja se
kä kolme upseeria. Ryhmät toimivat 
omilla vastuualueillaan, jotka käsitti
vät kahdesta kolmeen pormestari
aluetta. Ryhmä vastasi CIMJC-tehtä
vien edellyttämästä projektien tiedus
telusta, valmistelusta, toteutuksesta 
sekä yhteistyöstä aluevastuussa ole
van taisteluosaston kanssa. 

SOAF:n tukikohta Camp Katariina 
sijaitsi Kabulin itäosassa J alalabadin 
tien varrella noin kymmenen kilo
metrin päässä kaupungin keskustasta. 
Tähän tukikohtaan oli ryhmittynyt 
noin 2 000 sotilasta, suurimpana 
joukkona saksalainen taisteluosasto 
noin 1 200 sotilasta. 

ISAF:N CIMIC- TOIMINTA 
ISAF-operaation käynnistyessä joh

tovaltiona toimineen Iso-Britannian 
upseerit käynnistivät välittömästi CI
MIC-projektien toteuttamisen. Pro
jektien päärahoittajana toimi brittiläi
nen Department for International 
Development (DflD). CIMIC-toi
minnan päämääräksi määritettiin jou
kon turvallisuuden lisääminen. Tur-
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vallisuuden parantamiseen pyrittiin 
toteuttamalla nopeasti vaikuttavia 
(Quick Impact Projects) projekteja 
kaikkialla Kabulissa. Tavoitteena oli 
saada paikallisen väestön asenteet 

ISAF:lle myötämieliseksi. 
Komentajan käskyjen mukaisesti 

kaikki esikunnan toimialat aloittivat 
välittömän projektikohteiden tiedus
telun toimialueelle saavuttuaan. Usei-

ta erilaisia CIMIC-projekteja oli jo 
käynnissä, kun SOAF:n henkilöstö 
saapui operaatioalueelle. 

SOAF:n näkökulmasta katsottuna 
ISAF:n CIMIC-toimintaa leimasi 
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operaation alkuvaiheessa liiallinen kii
re, joka johti muutaman kerran häti
köiden toteutettuihin projekteihin. 
Kiireen aiheutti toisaalta aikapula, 
englantilaiset olivat alkujaan sitoutu
neet johtamaan operaatiota huhti
kuun loppuun saakka, sekä toisaalta 
komentajan halu saada aikaan näyttä-
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viä toimia nopeasti. Toiminnan huono 
suunnittelu sekä koordinointi aiheutti 
muun muassa sen, että käytössä ole
villa varoilla ei saavutettu parasta saa
vutettavissa ollutta tulosta. 

Suomen kontingentin komentaja 
otti ISAF:n "CIMIC-päällikön" 
(SOlCIMIC) tehtävän vastaan 

18.2.2002 ISAF:n esikunnan moni
kansallistamisen yhteydessä. Tehtä
vän vastaanottaminen mahdollisti 
ISAF:n CIMIC-toiminnan laaja-ala
isen kehittämisen käynnistämisen. 
SOAF:ssa oli laadittu helmikuun alun 
aikana suunnitelma ISAF:n CIMIC
toiminnan kehittämisestä. 

Puolustusvoimain , komentaja, 
amiraali Juhani Kaskeala vieraili 
projektikohteella 21.5.2002. 

Kevään 2002 aikana ISAF:n CI
MIC-toimiala rakennettiin kolmita
soiseksi. Ylimmästä tasosta vastasivat 
ISAF:n esikuntaan sijoitetut CIMIC
henkilöc. He määrittivät ISAF:ssa to
teutettavan CIMIC-toiminnan paino
pistealueet komentajan antamien 
käskyjen ja ohjeiden mukaisesti. Sa
malla esikunta vastasi korkean tason 
yhteistoiminnasta, kuten esimerkiksi 
ISAF:n ja eri ministeriöiden välisestä 
tiedottamisesta. 

Huhtikuun alkuun mennessä 
ISAF:n sisällä tapahtuvaan toiminto
jen koordinointiin luotiin CIMIC 
Cordination Center, CCC. Perustan 
toiminnalle loi SOAF. CCC:n tehtä
vänä oli johtaa ja koordinoida ISAF:n 
käytännön CIMIC-toimintaa. Toi
mintaa johti SOAF:n kenttäpäällikkö 
yhteistyössä prikaatin CIMIC-päälli
kön kanssa. Käytännön työssä osas
ton upseereiden tärkeimpiä yhteistyö
kumppaneita olivat prikaatin esikun
nan CIMIC-upseerit sekä taistelu
osastojen yhteysupseerit. Avustustoi
minnan rahoituspäätöksien vaatiman 
ajan minimoimiseksi CCC:ssä työs
kenteli myös DfiD:n humanitaarinen 
neuvonantaja. Humanitaarisen neu
vonantajan päätehtävänä on tukea 
ISAF:n CIMIC-toiminnan suunnitte
lua siten, että se vastaa ympäristön 
asettamiin haasteisiin ja vaatimuksiin. 

Kenttätasolla toiminnasta vastasi
vat pääasiallisesti SOAF:n CIMIC
ryhmät. Ryhmien tärkeimpinä tehtä
vinä oli yhteydenpito paikallisiin vi-
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ranoma1s11n sekä alueen väestoon. 
Ryhmät toteuttivat myös CIMIC
projekteja. Kenttätasolla, hyvin lähei
sesti ryhmien kanssa, työskenteli 
myös muutamia muita ISAF:n osas
toja. Näistä osastoista voidaan maini
ta monikansallinen pioneeriosasto se
kä tsekkiläisen kenttäsairaalan henki
löstö. 

SOAF:N TÄRKEIMMÄT 
SAAVUTUKSET KEVÄÄLLÄ 2002 

Toimivien yhteistoimintasuhteiden 
luominen paikallisiin viranomaisiin 
on yksi onnistuneen sotilas-siviiliyh
teistyön keskeisimmistä perusedelly
tyksistä. Sitouttamalla ja koulutta
malla paikallisen hallinnon edustajat 
oman alueensa kehittämiseen, sekä 
yhteistoimintaan kansainvälisen yh
teisön edustajien kanssa, on mahdol
lista estää yhteiskunnan kehittämis
prosessissa tapahtuvat vääristymät. 
Usein kriisin jälkeisessä toiminnassa 
kansainvälisen yhteisön edustajat vas
taavat yhteiskunnan kehitysproses
seista, huomioimatta kuitenkaan pai
kallisen hallinnon edustajien sitoutta
mista vallitsevaan kehitykseen. Edellä 
esitetty toimintapa saattaa johtaa pai
kallisten viranomaisten passivoitumi
seen. 

SOAF:n toiminnan lähtökohtana 
oli alusta lähtien paikallisten viran
omaisten ja väestön huomioiminen 
sekä sitouttaminen käynnissä olevaan 
kehitykseen. Kesään 2002 mennessä 
paikallisen hallinnon edustajat toimi
vat aktiivisesti yhteistyössä SOAF:n 
eri CIMIC-ryhmien kanssa, suunni
tellen omien alueidensa elinolosuhtei-
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den kehittämistä. Edellä mainittuun 
suunnitteluun pynttun liittämään 
myös muita kansainvälisen yhteisön 
edustajia. 

Toinen onnistuneen avustustyön 
edellytys on toiminta-alueen sekä 
siellä vallitsevien olosuhteiden tunte
minen. Operaation alkuvaiheessa, 
noin kahden viikon ajan, SOAF:n 
ryhmien päätehtävänä oli oman vas
tuualueensa tiedustelu. Toiminnan 
tuloksena koottiin jokaisesta pormes
tarialueesta oma kansio (aluetiedos
to), jota päivitettiin jatkuvasti tieto
jen tarkentuessa tai muuttuessa. Tie
dostot sisälsivät seuraavat asiakoko
naisuudet: alueen kartta, alueella ole
vat ISAF:n joukot, alueen perustie
dot, hallintorakenteen, poliisin orga
nisaation, alueella olevat sotilaskoh
teet, arvion turvallisuustilanteesta, 
arvion pakolaistilanteesta, koulut, 
terveydenhuollon toimipisteet, perus
infrastruktuurin tilanteen, CIMIC
projektit sekä alueella toimivat järjes
töt ja niiden projektit. 

Aluetiedostot muodostivat vahvan 
perustan myöhemmin toteutetulle 
CIMIC-toiminnalle. Jo valmisteluvai
heessa huomioitiin muiden ISAF
joukkojen kiinnostus tehtyä työtä 
kohtaan. Kiinnostus oli täysin ym
märrettävää, koska SOAF:n aluetie
dostot muodostivat kattavimman ja 
luotettavimman toiminta-aluetta se
kä sen olosuhteita käsittelevän tieto
kannan. Tietokannan avulla kyettiin 
laajentamaan yhteistoimintaan myös 
eri siviiliorganisaatioiden kanssa. Jär
jestelmällisellä toiminnalla kyettiin 
vakuuttamaan yhteistyöosapuolet 
osaston tehokkuudesta toimintaym-

päristössä, jossa kuvaavina sanoina 
olivat olleet epätietoisuus sekä seka
vuus. 

Kolmantena tärkeänä saavutukse
na voidaan pitää ISAF-operaatioon 
liittyvän CIMIC-toiminnan kehittä
minen sille tasolle, millä se oli viiden 
operaatiokuukauden jälkeen. Operaa
tion alkuvaiheessa ISAF:n CIMIC
to1mmnasta paavastuun kantoivat 
henkilöt, joilla ei ollut aikaisempaa 
toimialakokemusta. Kokemuksen 
puute näkyi yleensä toiminnan suun
nittelemattomuutena sekä lyhytjän
teisyytenä. SOAF:n komentajan otta
essa päävastuun ISAF:n CIMIC-toi
minnasta aloitettiin samalla määrätie
toinen toiminnan kehittäminen. Kes
keisiksi tavoitteiksi asetettiin ISAF:n 
s1sa1sten to1mmtojen koordinointi, 
järjestelmällinen tiedonhankinta, jon
ka avulla voitaisiin hankkia luotetta
vat tiedot alueen olosuhteista (aikai
semmin mainitut aluetiedostot), yh
teistoimintaedellytysten luominen si
viilikomponentin edustajiin (paikalli
set sekä kansainväliset siviilit) sekä 
projektisuunnittelu. Kevään kuluessa 
osaston toiminta sai niin ISAF:n 
ylimmän johdon, kuin muutkin alu
eella työskentelevät toimijat vakuut-

tuneeksi henkilöstön a~mattitaidos
ta. 

SOAF:n ensimmäisen rotaation 
tärkeimpänä saavutuksena voitaneen 
pitää sitä, että toukokuussa 2002 
Suomen ulkoministeriön ja Euroopan 
Unionin komission välillä allekirjoi
tettiin sopimus, jonka mukaan Suo
malaisen CIMIC-osaston projektitoi
mintaa rahoitetaan 500 000 euron 
summalla seuraavan kuuden kuukau
den aikana. Laaditun sopimuksen 
mukaan projektien valmistelu ja to
teuttamisvastuu on SOAF:lla. Projek
tit hyväksytetään Kabuliin sijoitetuil
la komission edustajilla. Toiminta
malli poikkeaa muista EU: n käyttä
mistä rahoitusmalleista siinä, että 
päätökset varojen käytöstä tehdään 
toimialueella eikä esimerkiksi Brysse
lissä. Onnistuessaan toimintamalli vä
hentää avustusto1mmtaan liittyvää 
byrokratiaa merkittävästi sekä no
peuttaa yksittäisten avustusprojek
tien toteutusta. 

(09) 7258 8700 • kontit@vuokrakontti.fi • www.vuokrakontti.fi 
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Matti Sandqvist 
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RAJAN ARKIPAIVAA 
EU-SUOMESSA 

Valtakunnan rajaan liittyvät velvoitteet ja tehtävät eivät ole Suomen EU-jäse
nyyden ja Schengenin sopimusten soveltamisen myötä menettäneet merkitys
tään. Unionin sisärajoilta poistuneet rajatarkastukset ovat päinvastoin koros

taneet tehokasta ulkorajavalvontaa. 

Kirjoittaja, kenraalimajuri Matti Sandqvist on Rajavartiolaitoksen esikunnan raja
ja meriosaston päällikkö'. 

Suomen valtakunnan itsenäistymi
sen jälkeen valtioneuvosto teki 

maaliskuun 21. päivänä 1919 pää
töksen, jolla vastuu valtakunnan rajo
jen vartioinnista annettiin sisäasiain
ministeriölle ja sen alaisille sotilaalli
sesti järjestetyille rajavartiojoukoille. 
Rajavartiolaitos sai nykyisen muoton
sa sotiemme jälkeen, jolloin siihen 
yhdistettiin merivartiolaitos ja länsi
sekä pohjoisrajamme vartiointi saa
tettiin rajavartiolaitoksen toiminnan 
piiriin. Suomen jäsenyys Euroopan 
unionissa vuoden 1995 alusta on ol
lut viime vuosien merkittävin toimin
taan vaikuttava tekijä. 

Suomelle rajavartiolaitoksen perus
taminen, sen rakenne ja tehtävien 
määrittäminen 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 perimmaism 
syy rajavartiolaitoksen tehtäväkentän 
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 kannalta merkit
tav1mmät s1sa1sen turvallisuuden 
haasteet liittyvät 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-
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t ilaallisen maanpuolustuksen tehtä
viin, muihin erillisellä lainsäädännöllä 
määrättyihin tehtäviin sekä poliisi
tehtäviin. Rajavartiolaitoksen pääteh
täviä 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 alueellisen koskematto
muuden valvonnasta sekä sille erik
seen määrätyistä tehtävistä. 

Rajavalvonta ja henkilöihin kohdis
tuvat rajatarkastukset muodostavat 
yhdessä kokonaisuuden, jolla taataan 
korkealaatuinen ja Schengenin sään
nöstön edellyttämä valvonnan taso 
Suomen vastuulla olevalla Euroopan 
Unionin ulkorajalla. Toiminta jakau
tuu henkilöiden maahantulon ja 
maastalähdön valvontaan rajanylitys
paikoilla sekä laittoman maahantulon 
estämiseen niiden välialueilla. Tär
keimpänä tavoitteena on rajatilanteen 
hallinta, vakaiden olojen säilyttämi
nen valtakunnan rajoilla ja sujuvan 
rajanylitysliikenteen takaaminen. Ra
javartiolaitokselle kuuluu kaikkien 
valtakunnan rajoja koskevien mää-

Monipuoliset tekniset valvontajär
jestelmät ovat rajavalvonnan pe
ruselementtejä. Merialueilla perus
valvonta toteutetaan ensisijaisesti 
tutka- ja kamerajärjestelmien avul
la. 

räysten vastaisten tekojen esitutkinta. 
Rajavartiolaitos joht;a ja suorittaa 

meripelastusta sekä osallistuu myös 
muuhun pelastuspalveluun. Poliisille 
kuuluvaan yleisen järjestyksen ja tur
vallisuuden ylläpitoon rajavartiolaitos 
osallistuu raja- ja merialueilla kiireel
lisissä sekä erikoiskalustoa vaativissa 
tehtävissä. Tullivalvontaa rajavartio
laitos suorittaa tullilaitoksen ohella. 
Rajavartiolaitos osallistuu valtakun
nan puolustamiseen ja antaa sotilas
koulutusta sekä ylläpitää ja kehittää 
puolustusvalmiutta yhteistoiminnassa 
puolustusvoimien kanssa. 

STATUS JA KOKOONPANO 
Rajavartiolaitos on osa Suomen si

saisen 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 3 100 henkilöä. Pääosa upseeri-
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RAJAVARTIOLAITOKSEN 
KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ 

SISÄASIAINMINISTERIÖ 

RAJAVARTIOLAITOKSEN 
PÄÄLLIKKÖ 

RAJAVARTIOLAITOKSEN~N~ 
ESIKUNTA 

RAJAVART19.1,.AITOl(~EN 
APULAISPAALLIKKO 

RAJAVAR· 
TIOSTOT 

MERIVAR· 
TIOSTOT 

VARTIOLENTO· 
LAIVUE 

RAJA-JA 
MERIVARTIO· 
KOULU 

Rajavartiostossa on 3 rajavartioaluetta ja 
merivartiostossa on 2-3 merivartioaluetta. 
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Henkilöstö 3100 
Varusmiehiä 550 
Vartioasemia 65 
Aluksia 
8 vartiolalvaa 
7 ilmatyynyalusta 

62 vartiovenettä 

lima-aluksia 
2 lentokonetta 

12 helikopteria 

Päätehtävät 
• Rajavartiotehtävät 
• Meripelastus sekä muu 
pelastus- ja avustustoiminta 
• Sotilaallinen maanpuolustus , 
• Tullitehtävät 
• Poliisitehtävät 

koulutuksesta ja opistQupseerien pe
ruskoulutuksesta annetaan puolustus
voimien oppilaitoksissa. Rajavartijat 
ja merivartijat saavat peruskoulutuk
sensa raja- ja merivartiokoulussa, jos
sa myös annetaan koko henkilöstölle 
rajavartiolaitoksen tehtävien edellyt
tämä jatko- ja täydennyskoulutus. 
Rajavartiolaitoksen nykyisten tehtä
vien edellyttämää omaa koulutusta 
on yhä enemmän lisätty henkilöstön 
peruskoulutuksessa sotilaskoulutuk
sen ohessa. Rajavartiostoihin sekä ra
ja- ja merivartiokouluun kuuluvissa 
rajajääkärikomppanioissa koulutetaan 
varusmiespalvelusta suorittavia ase
velvollisia rajajoukkojen reserviksi. 

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 maalla, 
merellä kuin ilmassakin. 

Suomen alueen valvonnasta ja sen 
alueellisen koskemattomuuden tur
vaamisesta on säädetty erikseen lailla. 
Maamme alueellista koskematto
muutta loukkaavia tekoja ovat muun 
muassa sotilashenkilöiden, sota-alus
ten ja sotilasilma-alusten luvattomat 
rajanylitykset sekä muut teot, joilla 
on sotilaallista merkitystä. 

Rajavartiolaitos osallistuu alueelli
sen koskemattomuuden valvontaan 
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rajavalvonnan ja rajatarkastusten yh
teydessä. 

Yleisen järjestyksen säilyttämiseksi 
ja valvonnan tehostamiseksi on itära
jallemme säädetty rajavyöhyke, jonka 
leveys on maalla enintään kolme kilo
metriä ja merellä enintään neljä kilo
metriä. Rajavyöhykkeellä liikkumi
nen ja muu toiminta on luvanvarais
ta. Rajoitukset koskevat myös lentä
mistä itärajan läheisyydessä. 

RAJAVARTIOLAITOKSEN 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Rajavartiolaitos toimii EU-yhteis
tyossa osana sisäasiainministeriötä. 
Lisäksi rajavartiolaitos on luonut kah
denvälisiä suhteita EU-jäsenmaiden, 
Schengen-maiden sekä EU-hakija
maiden rajaturvallisuudesta vastaa
viin viranomaisiin. Kaiken yhteistoi-
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minnan tarkoituksena on varmistaa 
EU:n ulkorajojen tehokas valvonta 
niin nyt kuin tulevaisuudessa. 

Suomi aloitti ns. Schengenin sään
noston soveltamisen maaliskuussa 
2001. Sen oleellisin merkitys suoma
laisten kannalta on, että näiden ns. 
Schengen-maiden välisillä rajoilla, ns. 
sisärajoilla ei enää tarkasteta matkus
tajien matkustusasiakirjoja (passi tai 
henkilökortti), vaikka sellainen onkin 
ulkomaille matkustettaessa mukana 
pidettävä. EU-maista Schengenin 
saannostoa soveltavat Alankomaat, 
Belgia, Luxemburg, Ranska, Saksa, 
Italia, Espanja, Portugali, Kreikka, 
Itävalta, Ruotsi, Suomi ja Tanska. 
Unioniin kuulumattomista maista Is
lanti ja Norja kuuluvat Schengen-alu
eeseen. 

Rajavartiolaitoksen kannalta 
Schengenin säännöstön soveltaminen 

on aiheuttanut to1mmnan Ja resurs
sien keskittämistä entistä enemmän 
Schengen-alueen ulkorajoille eli itära
jalle, lentoasemille ja satamiin, sillä 
sisärajatarkastusten poistamisen myö
tä Suomen ja sen rajavartiolaitoksen 
vastuu yhteisen ulkorajan valvonnas
ta on korostunut. Ruotsin ja Norjan 
vastaista s1saraJOJa toki valvotaan 
edelleen, mutta rajanylittäjiä ei enää 
tarkasteta. 

Euroopan unioniin kuuluminen ja 
Schengenin säännöstön soveltaminen 
edellyttävät rajavartiolaitokselta osal
listumista rajaturvallisuusalan yhteis
työhön EU:n puitteissa. Rajavartiolai
tos onkin edustettuna useissa EU:n 
neuvoston alaisissa työryhmissä, joissa 
käsitellään mm. rajatarkastuksia ja 
rajavalvontaa, maahanmuutto- ja tur
vapaikka-asioita, väärennettyjä asia
kirjoja, tietojärjestelmiä ja EU:n laa
jentumista. EU-yhteistyötä tehdään 
myös kotimaassa tukemalla eri minis
teriöiden ja näiden alaisten muiden 
viranomaisten valmistautumista EU:n 
eri elimien työskentelyyn. 

Syksyn 2001 terroriteot Yhdysval
loissa panivat vauhtia myös EU:n si
sällä tapahtuvaan rajaturvallisuuskes
kusteluun. Vuonna 2002 on toteutu
nut tai saatu vireille useita Euroopan 
ulkorajojen valvonnan parantamiseen 
tähtääviä hankkeita, joista useissa ra
javartiolaitos on aktiivisesti mukana. 
Yksi merkittävimmistä saavutuksista 
on EU-maiden ulkorajavalvonnasta 
vastaavien viranomaisten johtajista 
koostuvan ja säännöllisesti kokoontu
van rajapäällikkökokouksen perusta
minen. EU:ssa ei ole aiemmin ollut 
tällaista toimijaa, jolla on selkeästi ul-

korajavalvontaan liitty~ä operat11v1-
nen rooli. Yleiseurooppalaisesta ja yli
kansallisesti toimivaltaisesta rajavar
tiolaitoksesta ei kuitenkaan ole kysy
mys: tällä foorumilla rajavalvonta
alan ammattilaiset vaihtavat tietoja, 
kehittävät ja yhdenmukaistavat toi
mintaa ulkorajoilla sekä toteuttavat 
sovittuja toimia ja operaatioita omissa 
maissaan kansallisen toimivaltansa 
puitteissa. 

EU:n sisällä tapahtuvan yhteistyön 
lisäksi rajavartiolaitos pyrkii edistä
mään vakaata rajatilannetta EU:n ul
korajoilla myös muilla foorumeilla. 
Viron, Latvian ja Liettuan rajavartio
laitoksia on tuettu eri tavoin jo yli 
kymmenen vuotta. EU:n muista ha
kijavaltioista on luotu tiiviit kahden
väliset yhteistyösuhteet Puolan, U n
karin, Romanian ja Bulgarian rajavi
ranomaisiin. Tällä yhteistyöllä pyri
tään varmistamaan EU:n ulkorajaval
vonnan korkea taso myös EU:n laa
jentumisen jälkeen. Samalla on voitu 
tukea kyseisten maiden ponnisteluja 
niiden liittymisvalmisteluissa. 

Niin sanottu Amsterdamin sopi
mus tuli voimaan 1.5.1999. Sopi
muksessa rajaturvallisuusasiat yhtei
söllistettiin ja siirrettiin I pilariin, mi
kä käytännössä tarkoittaa aloiteoi
keuden siirtymistä yksinomaan ko
missiolle viiden vuoden siirtymäajan 
kuluttua, eli 1.5.2004. Jäsenvaltioi
den aloiteoikeuden poistuminen ja 
yksimielisestä päätöksenteosta enem
mistöpäätöksentekoon siirtyminen 
korostavat tarvetta osallistua ja vai
kuttaa aktiivisesti rajaturvallisuusalan 
päätöksentekoon EU:ssa. 
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Super Puman miehistö on valmiina. 

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 
valvontalaitteiden kehittymisestä 
huolimatta rajakoira on edelleen tär
keä jäljen ilmaisija lumettomassa 
maastossa. Merialueella perusvalvon
ta toteutetaan ensisijaisesti tutka- ja 
kamerajärjestelmien avulla. Niiden 
tuottamaa tilannekuvaa täydenne
tään partioimalla ilma-aluksilla, var
tiolaivoilla ja vartioveneillä. 
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RAJAVARTIOMIEHEN TOIMIVALTA 

Rajavartiomiehellä on oikeus ottaa 
kiinni henkilö tämän henkilöllisyyden 
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, rajavartio
miehellä on oikeus antaa rangaistus
vaatimuksia. Vakavimmat rikokset il
moitetaan syyttäjälle tai muulle 
asianomaiselle viranomaiselle jatko
toimenpiteitä varten. 

Rajaviranomaiselle jätetyn turva-

Uusi tekniikka ei ole poistanut pe
rinteisen partioinnin merkitystä. 



Merialueella tilannekuvaa täyden
netään partioimalla ilma-aluksilla, 
vartioveneillä ja vartiolaivoilla. 

paikkahakemuksen tutkinnan suorit
taa poliisi. Ulkomaalaisvirasto käsit
telee tutkinnan perusteella turvapaik
kahakemuksen. Rajavartiolaitos toi
meenpanee päätösten perusteella tar
vittaessa käännyttämisen. 

RAJATAPAHTUMIEN 
KÄSITIELY 

Merkittävimmät rajatapahtumat 
käsitellään kansallisesti ulkoasiainmi
nisteriön johtamassa raja-asiaintoi
mintakunnassa. Ruotsin ja Norjan 
vastaisilla rajoilla sekä merialueella 
sattuneet vakavimmat rajatapahtu
mat hoidetaan diplomaattista tietä. 
Suomen ja Venäjän välistä rajaa kos
kevat asiat käsitellään maiden kesken 
solmittujen rajajärjestystä ja rajanyli
tyspaikkoja koskevien sopimusten pe
rustella. Tällöin keskeisessä asemassa 
on maiden välillä mutkaton rajavar
tioyhteistyö ja rajavaltuutettujen toi
minta. 

YHTEISTOIMINTA MUIDEN 
VIRANOMAISTEN 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-
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mintatasoilla tapahtuva yhteistoimin
ta poliisin ja tullilaitoksen kanssa val
vontatehtävien ja toimintalinjojen yh
teensovittamiseksi. Merialueen toi
minnoissa on päästy hyvään yhteistoi
mintaan rajavartiolaitoksen, puolus
tusvo1m1en ja merenkululaitoksen 
kesken sekä valtakunnallisella että 
alueellisella tasolla. 

Venäjän rajavartiopalvelun kanssa 
yhteistyötä harjoitetaan kolmella eri 
tasolla. Rajavartiolaitosten päälliköt 
päättävät toimintavaltuuksiensa puit
teissa valtakuntien rajaa ja rajavartio
yhteistyötä koskevista asioista. Pysy
vä suomalais-venäläinen rajavartio
työryhmä valmistelee laajempia asia
kokonaisuuksia 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. 
Ruotsin ja Suomen yhteistoimintaa 
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Rajavartiolaitoksen kannalta resurssit ovat keskittyneet enemmän 
Schengen-alueen ulkorajalle, lentoasemilla ja satamiin. Ulkorajan val
vonnan merkitys on korostunut, Ruotsin ja Norjan vastaisia sisärajoja 
valvotaan, mutta rajanylittäjiä ei enää tarkasteta. 

merialueen valvonnassa on tiivistetty 
sekä kahdenkeskisessä että Itämeren 
maiden rajaviranomaisten yhteistyös
sä. Neuvostoliiton hajoamisen ja Bal
tian maiden itsenäistymisen jälkeises
sä tilanteessa käynnistettiin Suomen·, 
Venäjän ja Viron rajavartiolaitosten 
kesken kolmikantayhteistyö vuonna 
1994. Vastaava pohjoisten alueiden 
rajaviranomaisten kolmikantayhteis
työ Suomen, Norjan ja Venäjän kes
ken aloitettiin vuonna 1998. Kaikki 
Itämeren valtiot kattava rajavalvon
tayhteistyö käynnistettiin Suomen 
aloitteesta vuonna 1997. 
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VALTAKUNNAN 
PUOLUSTAMINEN 

Rajavartiolaitos huolehtii alueelli
sen koskemattomuuden valvonnasta 
ja turvaamisesta rajavalvontaan ja ra
jatarkastuksiin liittyvien tehtäviensä 
yhteydessä raja- ja merialueilla. Raja
vartiolaitos ja puolustusvoimat teke
vät kiinteää yhteistyötä puolustusval
miuden ylläpitämiseksi ja kehittämi
seksi. 

Sotilaallista maanpuolustusta kos
kevan tehtävän suorittamiseksi raja
vartiolaitos antaa henkilöstölleen ja 
rajavartiolaitoksen palvelukseen mää-

1 ätyille asevelvollisille sotilaskoulu
tusta. Rajavartiolaitoksen palveluk
seen voidaan kutsua reserviläisiä ja 
näin muodostettuja rajajoukkoja voi
daan puolustusvalmiuden niin vaa
tiessa liittä'ä puolustusvoimiin. 

RAJAVALVONTA MUUTTUVASSA 
TOI MINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

Suomen ja Euroopan sisäinen tur
vallisuus on edelleen muutostilassa. 
Euroopan unionin ulkorajalla suuri 
elintasoero ylläpitää turvallisuutta 
vaarantavia jännitteitä. Rajavartiolai
toksen toimintaan vaikuttavat kes
keisesti tilanteen kehitys Venäjällä ja 
Euroopan unionin laajeneminen. Toi
mintaympäristön turvallisuuspoliitti-

Haluatko 
valloittaa? 
Valkeala on nykyaikainen vireä 
kunta Pohjois-Kymenlaaksossa, 

Kouvolan kupeessa. Kunnassa on 
hyvå elää ja asua. lima on raikasta 

ja ympäröivä luonto tarjoaa 
mahdollisuuksia niin pitkälle kuin 

oma luonto riittää, eli kantti 
kestää. Valkeala valloittaa yhtä 

helposti vierailijat kuin 
omat asukkaansa. 

set muutokset tulevat ,toteutuessaan 
heijastumaan harjoitettuun kansain
väliseen yhteistyöhön kaikilla tahoil
la. 

Rajavartiolaitoksen toiminta Suo
men sisäisen turvallisuusjärjestelmän 
osana ja sotilaallisesti järjestettynä 
laitoksena tarjoaa hyvät valmiudet 
vastata alkaneen vuosituhannen toi
mintaympanston haasteisiin. Suve
reenin valtion olemukseen ja turval
lisuustarpeisiin perustuvat valtakun
nan rajaan liittyvät tehtävät eivät ole 
menettäneet merkitystään. Schenge
nin sopimusten soveltamisen myötä 
poistuneet rajatarkastukset yhteisön 
sisärajoilta ovat päinvastoin korosta
neet tehokkaan ulkorajavalvonnan 
merkitystä. 

Valkeala on myös suuri ja 
tunnettu "varuskunta". Utissa on 
ollut sotilaslentotoimintaa käytän• 
nöllisesti katsoen koko itsenäisyy-
temme ajan ja Vekaranjärvellä, 

Suomen suurimmassa varus
kunnassa, on opetettu maan
puolustusta jo yli 30 vuotta. 

Tervetuloa Valkealaan valloittajaksi 
tai valloitettavaksi. 

Kysy mahdollisuuksistasi. 

~ 
Valkeala 

Valloittava kunta 
Kustaa III tie 10, 45370 Valkeala 

Puh. (05) 8631 - 221 -
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Tehokas, toimintavarma, 
ulkopuolisista voiman
lähteistä riippumaton 
PUHDISTUSRUIS U 

NOPEASTI KÄYTTÖVALMIS PESl,!RI ESIM. 
SUOJELU· TAI PUHDISTUSTEHTAVIIN 

SUOMEN 
TERÄSTEKNIIKKA OY 
PUHDISTAMONTIE 26 05840 HYVINKÄÄ 
PUH. (019) 460 3600 FAX (019) 434 920 

• HaponkHlilvåå terliall. 

• Paino tiytettynil vain n. 1 o kg. 
• KllnnttyamahdoUtsuua autoon. 

• Såät6suutttmen ansiosta mahdolHsuus 
ruiskuttaa vetti, liuottimia tai puhdistus• 
emulslolta. 

• Suuttlmlen vathtomahdoJlisuus. 

• Pmneentiyttö voidaan suorittaa nliskun 
omalla pumpulla tai ulkoisesta lähteestä. 

• Puhdtstusemulslon sekoltuamehdolllsuus 
myöa rulskusaa. 

• Rulakutusplstoolln auutln mahtuu 
ahtalsllnkln kohtelalln. 

• TiyllÖtllawua n. 7 1. 
0 Kllytt6palne S berla. 

0 Suuri kiyllötilmp6tlla•alue -30 • +40'C. 

• Ruiskun kelkkl tllviateet kntivAt I 
ölJyil, lluotllmla Ja emulslolte. 

5 

lhkö tuo elämään iloa ja mukavuutta 
turvallisella tavalla. 

lisää sähkötuotteista 
monista hyödyllisistä lisäpalveluista. 

www.amica.fi 

Amica Ravintolat Oy 

PL 37 (Laulukuja 6) 

00421 Helsinki 

Puh. (09) 50761 

Fax (09) 563 1747 

etelasuomi@amica.fi 

FORCIT 
HANKO 

VIHTAVUORI 

www.forcit.fi 



•• •• •• •• 

JALKAVAEN SAATION 
•• •• 

PALKITSEMISJARJESTELMA 

Jalkaväen säätiö palkitsee tai muistaa toimintaansa ansiokkaasti vaikuttanei~ 
ta tai jalkaväessä erinomaisesti palvelleita henkilöitä, toimintaa merkittä~ 

västi tukeneita yhteisöjä, yrityksiä ja joukko-osastoja.Jalkaväen säätiön arvok~ 
kain palkitsemismuoto on kutsua yksityishenkilö säätiön kunniapuheenjohta
jaksi tai kunniajäseneksi. 

Säätiön muisto- ja palkitsemisesineitä ovat Jalkaväen ansioristi, säätiön pla
ketti sekä kullattu, hopeinen tai pronssinen mitali. Muina palkitsemisesineinä 
käytetään säätiön lautasta, standaaria sekä kullattua ja hopeista rintamerkkiä. 
Myös Jalkaväen vuosikirjaa voidaan käyttää muisto- ja palkitsemisesineenä. 
Näkyvänä palkitsemismuotona on sotakoulujen kurssien oppilaina menesty
ville sekä muille ansioituneille jalkaväkihenkilöille sekä joukko-osastoille ja 
laitokseille myönnettävät stipendit. Joukko-osastot voivat tilata säätiön prons
sisia mitaleita kunniakirjoineen, hopeoituja rintamerkkejä sekä Jalkaväen vuo
sikirjaa säätiön sihteeriltä. 

Ohessa on esitetty Jalkaväen säätiön palkitsemisjärjestelmä yksityiskohtai
sesti. Jalkaväen säätiön valtuuskunta on vuosikokouksessaan 14.3.2002 hy-, 
väksynyt allaolevan säätiön palkitsemisjärjestelmän. 

1. KUNNIAPUHEENJOHTAJAKSI/ -JÄSENEKSI KUTSUMINEN 
Jalkaväen säätiön arvokkain palkitsemismuoto on kutsua yksityishenkilö 

säätiön kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kutsuminen tapahtuu 
säätiön sääntöjen 12 § mukaisesti. Kutsumisesta päättää säätiön valtuuskun
ta. Kutsukirjeen allekirjoittavat valtuuskunnan puheenjohtaja ja hallituksen 
puheenjohtaja. 

2. JALKAVÄEN ANSIORISTI 
Jalkaväen ansioristi on jalkaväen korkein yksityiselle henkilölle myöntämä 

tunnustuspalkinto ansioista jalkaväen hyväksi. 

Jalkaväen ansioristin myöntää jalkaväen tarkastaja ansioristitoimikunnan 
esityksestä. Jalkaväen säätiön hallitus nimeää erikseen ansioristi toimikunnan. 
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Sääntöjen mukaan jalkaväen ansioristi voidaan esittää myönn~ttäväksi: 

1) henkilölle, joka on puolustusvoimissa toiminut jalkaväen tehtävissä an
siokkaasti vähintään kuuden vuoden ajan 

2) henkilölle, joka on vähintään kymmenen vuoden ajan toiminut vapaaeh
toisessa maanpuolustusjärjestössä jalkaväen hyväksi 

3) muulle maanpuolustustyössä toimivalle tai toimineelle tai toimintaa tu,
kevalle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle, jonka ansiot ovat jalkavä
en kannalta merkittävät. 

Erityisistä ansioista Jalkaväen ansioristi voidaan myöntää soljen kera. Solki 
voidaan myöntää myös aiemmin myönnettyyn jalkaväen ansioristiin. Ansioris
tistä käytetään lyhennettä 'Jvar". Soljen kera myönnetystä ansiorististä käyte
tään lyhennettä "Jvarsk". 

Jalkaväen säätiön tunnustuspalkintoina myöntämät ansioristit ovat aina il
maisia. Niitä myönnetään seuraaville: 

säätiön piirissä toimineelle ansioituneelle henkilölle 
puolustushallinnon tai rajavartiolaitoksen piirissä toimineelle 
ansioituneelle henkilölle 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen piirissä toimineelle 
ansioituneelle henkilölle 
muiden yhteisöjen, yritysten ja yhteistoimintakumppaneiden 
henkilöille, jotka ovat erityisen ansiokkaasti vaikuttaneet jalkaväen 
toimintaan ja kehitykseen. 

Jalkaväen säätiön piirissä toimineiden kohdalla noudatetaan allamainittuja 
myöntämisperusteita: 

Ansioristi soljen kera myönnetään tehtävään valitsemisen yhteydessä seu
raaville: 

Kunniapuheenjohtajat 
Kunniajäsenet 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Valtuuskunnan varapuheenjohtaja 
Hallituksen puheenjohtaja 
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Muulle henkilöstölle ansioristi myönnetään seuraavin perustein: 

Valtuuskunnan jäsen 
Hallituksen jäsen 
Hallituksen toimihenkilö 
N aistoimikunnan jäsen 
Jalkaväkimuseon johtaja 
muut 

Jvar Jvarsk 
yli 10v yli 15 V 

yli 5 V yli 10 V 

yli 10 V yli 15 V 

yli 10v yli 15 V 

yli 5 V yli 10 V 

erittäin merkittävistä ansioista 

Korvauksetonta ans1onstia voivat esittää säätiön hallitus, valtuuskunnan 
puheenjohtaja ja jalkaväen tarkastaja omien taikka ulkopuolisten tekemien 
ehdotusten perusteella. Lisäksi Puolustusministeriön kansliapäällikkö, Pääesi
kunnan esikuntien päälliköt, maanpuolustusalueiden komentajat, Rajavartio
laitoksen päällikkö ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori voivat tehdä esi
tyksiä omista alaisistaan erikseen sovituista henkilöryhmistä. Sotilashenkilös
tölle esittämisedellytyksenä on pääsääntöisesti aselajivaatimus. Myönnetyistä 
Jalkaväen ansioristeistä pitää kirjaa säätiön sihteeri. 

3. SÄÄTIÖN MUISTO- JA PALKITSEMISESINEET SEKÄ NIIDEN 
MYÖNTÄMISPERUSTEET 

3.1 SÄÄTIÖN PLAKETTI 
Myöntämisperusteena on emtam suuriarvoinen to1mmta jalkaväen par

haaksi ja/tai erinomainen palvelu jalkaväessä. Plaketti annetaan yleensä yh
teisöille, yrityksille ja joukko-osastoille (vast). Plaketti myönnetään myös yksi
tyiselle henkilölle erityisen merkittävästä panoksesta toiminnassa jalkaväen 
parhaaksi tai erittäin merkittävästä palvelussuorituksesta jalkaväessä esimer
kiksi 

- vuoden jalkaväkikouluttaja (kantahenkilökunta) 
- Reserviupseerikoulun jalkaväkilinjan priimus (varusmies) 

Plaketin myöntää säätiön hallitus. Plaketti luovutetaan saajalle juhlallisessa 
tilaisuudessa. Plaketit ovat numeroituja. Kirjanpidosta vastaa säätiön sihteeri. 
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3.2 SÄÄTIÖN KULLATIU MITALI 
Säätiön kullatun mitalin myöntämisperusteena on pitkäaikainen ja erittäin 

ansiokas toiminta jalkaväen piirissä. Mitali myönnetään yksityiselle henkilölle 
seuraavin perustein: 

- valtuuskunnan puheenjohtaja 
- valtuuskunnan jäsen 
- hallituksen puheenjohtaja 
- hallituksen jäsen 
- naistoimikunnan jäsen 
- muut erityiset ansiot 

8-10 V 

12- 15 V 

5-8v 
yli 10 V 

12 - 15v 

Mitalin myöntää säätiön hallitus. Mitali luovutetaan juhlallisessa tilaisuu
dessa yleensä valtuuskunnan vuosikokouksessa tai henkilön merkkipäivänä. 
Mitalit ovat numeroituja. Kirjanpidosta vastaa säätiön sihteeri. 

3.3 SÄÄTIÖN HOPEOITU MITALI 
Myöntämisperusteena on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta jalkaväen pii-

rissä. Mitali myönnetään yksityiselle henkilölle seuraavin perustein: 
- valtuuskunnan puheenjohtaja yli S v 
- valtuuskunnan jäsen 8 - 10v 
- hallituksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja 3-5 v 
- hallituksen jäsen 8 - 10 v 
- naistoimikunnan jäsen 8 - 12 v 
- muut erityiset ansiot, esimerkiksi opintomenestys kurssilla 

Mitalin myöntää säätiön hallitus. Mitali luovutetaan juhlallisessa tilaisuu
dessa yleensä valtuuskunnan vuosikokouksessa tai kurssin palkintojenjakoti
laisuudessa (vast). Mitali voidaan luovuttaa myös henkilön merkkipäivänä ta1 
eroamisen taikka eläkkeellejäämiseen liittyen. Mitalit ovat numeroituja. Kir
janpidosta vastaa säätiön sihteeri. 

3.4 SÄÄTIÖN PRONSSINEN MITALI 
Myöntämisperusteena on ansiokas toiminta (palvelus) jalkaväen piirissä. 

Mitali myönnetään yksityiselle henkilölle joukko-osastoissa (vast} seuraavin 
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perustein: 

- erittäin ansiokas palvelussuoritus varusmiespalveluksen aikana 
- erittäin ansiokas palvelu oman saapum.iseränsä varusmiehenä 
- erittäin ansiokas palvelu reserviläisenä kertausharjoituksessa 

Mitalin myöntää joukko-osaston (vast) komentaja. Mitali luovutetaan sää
tiön hallituksen puheenjohtajan allekirjoittaman kunniakirjan kera juhlallises
sa tilaisuudessa saapumiserän tai kertausharjoituksen kotiuttamiseen liittyen. 
Mitalit ja kunniakirjat toimittaa joukko-osastoille säätiön sihteeri. 

3.5 SÄÄTIÖN LAUTANEN 
Myöntämisperusteena on jalkaväen tai Jalkaväen saat1on to1mmnan mer

kittävä tukeminen. Lautanen myönnetään yksityiselle henkilölle lahjaksi 
merkkipäivänä tai huomionosoituksena jalkaväen piirissä ansiokkaasti toimi• 
neelle ja/tai sen toimintaa merkittävästi tukeneelle henkilölle, yritykselle tai 
yhteisölle. Lautasen luovuttaa säätiön hallitus. Lautanen luovutetaan juhlalli~ 
sesti esim. merkkipäivänä. Luovutettujen lautasten kirjanpidosta vastaa sää~ 
tiön sihteeri. 

3.6 SÄÄTIÖN STANDAARI 
Myöntämisperusteena on jalkaväen tai Jalkaväen saat1on t01mmnan mer

kittävä tukeminen. Standaari annetaan lahjaksi tai muistoesineeksi jalkaväen 
ja/tai säätiön toimintaa merkittävästi tukeneelle yksityiselle henkilölle, yrityk
selle tai yhteisölle. Standaarin antamisesta päättää säätiön hallitus. Standaari 
luovutetaan juhlallisesti onnittelukäynnin tai vierailun yhteydessä. Luovutet
tujen standaarien kirjanpidosta vastaa säätiön sihteeri. 

3.7 SÄÄTIÖN KULLATIU RINTAMERKKI 
Säätiön kullattua rintamerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan 

- säätiön kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet 
- säätiön valtuuskunnan nykyiset ja entiset jäsenet 
- säätiön hallituksen nykyiset ja entiset jäsenet sekä sihteerit 
- naistoimikunnan nykyiset ja entiset jäsenet 
- säätiön hallituksen erikseen päättämät henkilöt 

Säätiön hallitus jakaa kullatut rintamerkit siihen oikeutetuille. 
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, 8 SÄÄTIÖN HOPEOITU RINTAMERKKI 
Säätiön hopeoitu rintamerkki on tarkoitettu säätiön ja yleensä jalkaväen 

-;1intuomiseen. Säätiön hallitus jakaa sitä maksuttomana pr-esineenä. Mak
ullisena sitä myydään erikseen vahvistettavaan hintaan yleisölle mm Jalkavä-

1 tmuseossa ja joukko-osastoissa. Säätiön hallitus jakaa/toimittaa tarvittavat 
rncrkit ja vahvistaa kulloinkin myynnistä perittävän hinnan. 

t9 JALKAVÄEN VUOSIKIRJA 
Säätiön toimittama Jalkaväen vuosikirja on tarkoitettu pääaselajin, jalkavä

n nykytilan ja kehityksen julkistamiseen niin jalkaväen piirissä työskentele
ille kantahenkilökuntaan kuuluville, yhteistyökumppaneille kuin suurelle 
leisöllekin. Kirjaa myydään erikseen määritettävään hintaan Jalkaväkimu
:ossa Ja joukko-osastoissa (vast). Säätiön hallitus ja joukko-osastojen komen
ajat käyttävät vuosikirjaa myös muisto- ja palkitsemisesineenä. Säätiön halli
us jakaa vuosikirjan vuosittain Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä Maasota-

1 oulusta valmistuville jalkaväen upseereille. Säätiön hallitus määrää vuosikir
ian myyntihinnan sekä kirjan ilmaisjakelun määrän. 

3.1 0 MUUT PALKITSEMISMUODOT 
Säätiö voi palkita ansioituneita henkilöitä, yhteisöjä, joukko-osastoja tai 

joukkoyksiköitä muun muassa jakamalla stipendejä, apurahoja tai muita lah
jaesineitä, Päätöksen palkitsemistavasta tekee säätiön hallitus kutakin kertaa 
varten erikseen. 
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•• • • •• •• 

JALKAVAEN SAATION 
PALKITSEMAT VUODEN 

•• 

JALKAVAKIKOULUTTAJAT 

Jalkaväen säätiö valitsee joka toinen vuosi joukko-osastojen esitysten perus
teella kouluttaja- tai opetustehtävissä erityistä ammattitaitoa sekä kyvyk

yyttä osoittaneen upseerin ja opistoupseerin vuoden jalkaväkikouluttajaksi. 
Valittavilta edellytetään edellä esitettyjen vaatimusten lisäksi moitteettomia ja 
esimerkillisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä palveluksessa että vapaa-ai• 
kana. 

Vuoden jalkaväkikouluttajiksi on valittu 

1989 yliluutnantti] Tuominen (SavPr), vääpeli E Kakko (JPr) 
1991 kapteeni] Ojala (RUK), vääpeli] Pantsari (PKarPr) 
1993 yliluutnantti K Toivonen (PorPr) luutnantti P-E H1lkans 
1995 kapteeni V Virtanen MpKK, kapteeni P Saksala (PsPr) 
1997 majuri E J Raaterova (JPr), yliluutnantti J A Halonen (KaiPr) 
1999 yliluutnantti K Luotola (UcJR), 

luutnantti Vesa Hartikainen (KarPr) 
2001 majuri Lauri Sipari (RUK), 

yliluutnantti Sauli Asikainen (Raja- ja MerivK) 

Vuoden 2003 valinta julkistetaan 13.3.2003. 
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1 

JALKAVAKIMUSEO 

Jalkaväki sai oman museonsa vuonna 1982 puolustusvoimain komentajan, 
kenraali Lauri Sutelan avatessa museon 12.6. arvovaltaisen kutsuvieras

Joukon läsnäollessa. Museon ensimmäisenä johtajana toimi everstiluutnantti 
Aimo Metso vuoteen 1988 ja hänen seuraajansa everstiluutnantti Kalevi Salo
vaara vuoteen 2001, jolloin johtajan tehtävät otti vastaan everstiluutnantti 
Reijo Mäkeläinen. 

Taiteilija Kimmo Pälikön näkemys] alkaväkimuseon pihapiiristä. 
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UUSI HISTORIIKKI JULKAISTU 
Museon perustaminen oli mahdollista valtiovallan, Mikkelin kaupungin, 

liikelaitosten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden tuella. Museon perustamiseksi 
tehtiin valtava määrä työtä, kunnostettiin huonoon kuntoon päässeet kasar
mit, kerättiin rahaa ja tehtiin monta muuta tarpeellista työtä ennen ensim
mäisen näyttelyn pystyttämistä. 

Työhön osallistui satoja vapaaehtoisia, joista merkittävimmän panoksen an
toivat Jalkaväen säätiön puheenjohtaja, eversti Sakari Rusama ja toimitusjoh
taja Lauri Reunala. 

Museon taipaleesta on julkaistu historiikki nimeltä "Wanhan Wäen kasar
meista] alkaväkimuseoksi", toimittajanaan Kalevi Salovaara. 

J alkaväkimuseo on pääaselajimme valtakunnallinen museo, jonka tehtävänä 
on koota, tallentaa, tutkia ja asettaa näytteille jalkaväelle kuulunutta esineis
töä. Museoesineitä on saatu lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja lainaksi Sota
museolta. Museo ottaa edelleen vastaan lahjoituksina käytöstä poistettua soti
lasmateriaalia. Museo on ] alkaväen säätiön ylläpitämä laitos, joka on toiminut 
Puolustusministeriön ylläpitämässä kiinteistössä ja on saanut toiminta-avus
tusta Opetusministeriöltä ja Mikkelin kaupungilta. 

PÄÄOSASSA JALKAVÄKITAISTELIJA 
Museo on ollut avoinna kesäkautena joka päivä ja talviaikana vain viikon

loppuisin, perjantaista sunnuntaihin. Ryhmiä on otettu vastaan sopimuksen 
mukaan. Erillistä korvausta vastaan on ryhmille järjestetty opastettuja kier
roksia, joita on pidetty myös ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. 

Museo toimii kahdessa rakennuksessa, joista toisessa on perusnäyttelynä 
maamme itsenäisyyden ajan historiaa sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna. 
Museo kertoo esinein, valokuvin ja tekstein sotilaan elämästä niin sotatante
reilla kuin rauhan oloissa kasarmeilla ja harjoituskentillä. Näiden lisäksi mu
seossa on Tuuloksen ja Ihantalan taisteluiden pienoismallit ääni- ja valoefek
teineen. Museon päähenkilö on jalkaväkitaistelija, jota kuvataan erilaisissa 
tehtävissä. 

Toisessa rakennuksessa on pysyvänä näyttelynä savolaista sotilasperinnettä 
1700-luvun lopulta alkaen, toimintaa kansainvälisissä rauhanturvatehtävissä 
sekä sotilaskotityön historiaa. Siellä on myös vaihtuvat näyttelyt. 

20 TOIMINTAVUOTTA 
Vuoden 2001 vaihtuvana näyttelynä oli "Välirauhan aika ja ] atkosodan 

hyökkäysvaihe" minkä lisäksi kesäkautena oli esillä puolustusvoimien kiertävä 
näyttely "Värikuvia Jatkosodan ajalta". Vuoden 2002 näyttelynä on ollut 
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Museon päähe'hk.ilö on jalka'\'ä .. 
kitaistelija, jota kw..uaan erilai
sissa tehtävissä;: &.uvassa JR 
5~n k'omentaja everstiluutt»hlr
ti Kaarlo Raunio k meruo 
kallaao k~s~ 1941. Hiernafi 
qtröh~~mi~ wrl, twavo~tt. 
everstma qf ~n Rukf.Jlr; 
~n ti'elle, 

"Suomalaiset tarkk ' ampujapataljoonat 1881-1901". Sen lisäksi,on avattu py
syväisluonteiset näyttelyt sotilaskotisisarten ja sotilaspoikien toiminnasta. 

Museossa kävi vuonna 2000 yhteensä 7685 ja 2001 783 3 näyttelyvierasta. 
Tarkk ' ampujista kertova näyttely on ollut suuren mielenkiinnon kohteena ja 
näyttely jatkuu myös vuoden 2003 puolella. 

Museossa on laadittu opaslehtinen museovieraan käyttöön vierailun ajan ja 
sitä on saatavissa myös ruotsiksi, saksaksi, englanniksi ja venäjäksi. 

Museolla on myös pieni myymälä, missä myydään käytöstä poistettua soti
lasmateriaalia, pinssejä ja sotilasaiheisia postikortteja. 

Jalkaväkimuseo täytti juhlallisin menoin 20 vuotta ja nyt edessä on "ai
kuisikä" uusine haasteineen, joista suurimmat liittyvät 120 vuotta vanhoihin 
kasarmirakennuksiin, niiden vuokraukseen ja ylläpitoon. Museolla on kirjasto 
sekä runsaat esine- ja valokuvakokoelmat, joiden luettelointi tutkijoiden käyt
töön on lähiajan suuria tehtäviä. Museo jatkaa toimintaansa jalkaväen muisti
na ja perinteiden lipunkantajana. 

1. 'tual<KA 
,KLA·SS 

Su<lin.i 
Fin.land 
Rie,kkJ M I K 
Dakip~ 
LAGOl'U v.19.vs 1 

J alkaväkimuseo 
J ääkärinkatu 6-8 

50100 Mikkeli 

KOHTAUSPAIKKA 

MIKKELI 

50 000 asukasta • 20 000 työpaikkaa 
2 500 yritystä • 6 000 opiskelijaa 
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RUK-museo 

OPPILASKUNTA 

RUK:n Oppilaskunnan 
Kannatusyhdistys r.y. 

75 VUOTTA 
V 2003 

50VUOTTA 
25.11.2002 

30VUOTTA 
V 2005 

• MASTSYSTEM 
Teleskooppimastoj en asiantuntija 

Mastsystem Int'l Oy 
puh. (013) 717790, +46 (8) 860446, faksi (013) 717789, +46 (8) 860447 

Osaavissa käsissä 

kalkkikivi muuttuu 

moneksi 
Nordkalk Oyj Abp 
FIN-53500 Lappeenranta 
Puh. 0204 55 7999 
fax 0204 55 7660 
www.nordkalk.com 

l1/JUi11Jb'llil 
TÄYDEN PALVELUN LOGISTIIKKATALOSTA 

• Koko- ja osakuormakuljetukset 
• Kappaletavarakuljetukset 
• Lämpösäädellyt kuljetukset 
• Varastointipalvelut 

Soita ja kysy lisää 

IZI Suomen Kiitoautot Oy 
Lukkotie 9, 80100 JOENSUU Leväsentie 5, 70700 KUOPIO 
p. 010 520 5600 p. 010 520 5700 

Idän ja lännen 
kohtauspaikka 

Vireä ja . . 

energinen 
rajakaupunki 

IMATRAIJ 

Elinympäristömme 
parhaaksi 

-Ympäristöntutkimus ja -suunnittelu 
-Vesihuollon suunnittelu 
-Yhdyskuntasuunnittelu 
-Laboratoriopalvelut 

R ~~0~TIOLAov 
Terveystie 2, 15870 HOLLOLA 

puh. (03) 52 351, faksi (03) 523 5252 

~ www.ristola.com 

Turvallisuljtta 
eläkeaikaan. 

Eläke-Fennia huolehtii 
työntekijöiden ja 

yrittäjien TEL- ja YEL-vakuutuksista ja 
niihin 

perustuvista eläkkeistä . 

~ Eläke-Fennia 

Siellä on 
Kaikki! 
Kouvolan Prisma on 
monipuolinen palvelu
keskus josta saat 
samalla käynnillä 
kaiken tarvitsemasi. 
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MAANPUOLUSTUS
KORKEAKOULU 
Siirryttäessä 2000-luvulle kiihtyi opettajahenkilöstöQ 

vaihtuvuus niin, että ye-majurin keskimääräinen aika 
opettajana kesti alle kaksi vuotta ja everstiluutnantin 
hieman yli kaksi vuotta. Pahimmillaan jaettiin korkea
koulun vuosipäivänä 14. tammikuuta lähes 50 opetta
jalle muistoesineitä poislähdön takia. Nyt vaihto on hie
man rauhoittunut. Tavoitteena on, että opettajan tehtä
vä kestää vähintään kolme-neljä vuotta. 

Kenraalimajuri Seppo Tanskanen siirtyi reserviin ja 
luovutti rehtorin tehtävät kenraalimajuri Aarno Vehvi
läiselle 1. maaliskuuta 2001. Samaan aikaan hallinto
johtajan tehtävät otti vastaan eversti Esko Vaahtolam
mi. Molempien tutkinto-osastojen, täydennyskoulutus
osaston, maanpuolustuskurssien ja kaikkien ainelaitos
ten johtajat ovat vaihtuneet kerran tai kahdesti vuosien 
2000-02 aikana. 

Vuoden 2002 syksyllä uuden upseerien koulutusoh
jelman mukainen ensimmäinen kadettikurssi aloitti 
kandidaattivaiheen Santahaminassa. Päällystön uuden 
koulutusjärjestelmän edellyttämä opetussuunnitelmien, 
ohjeiden ja menettelytapojen laatiminen kaikilla tutkin
totasoilla on ollut työskentelyn painopiste viimeiset 
kaksi vuotta. Upseerin tutkinnon uudistamistyössä kor
keakoulu on onnistunut hyvin. Perusopintojen sekä up
seerin alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon (so
tatieteiden kandidaatti ja maisteri) opetussuunnitelmat 
on laadittu. Jatkotutkinnon sisällön uudistaminen to
teutettiin vuoden 2002 loppuun mennessä. 

SOTATIETEI DEN KANDIDAATTEJA JA 
MAISTEREITA 

Edellisestä upseerin loppututkinnon remontista ehti 
kulua 10 vuotta. Ensimmäiset sotatieteiden kandidaatit 
valmistuvat vuonna 2004 ja maisterit seuraavana vuon
na. Syksyllä 2002 alkaneella 89.Kadettikurssilla valmis-

Kadettikurssit aloittavat kandidaattivaiheen Santahaminassa. Kurssin 
vahvuuteen saattaa lukeutua kuvan osoittamalla tavalla modernisti 
kumpaakin sukupuolta. 

tuvat kesällä 2003 ensimmäiset upseerin perusopinnot, reserviupseerin jatko
tutkinnon suorittaneet vänrikit. 

Koulutusohjelma on kolmesta jaksosta koostuva kokonaisuus upseerin pe
rusopinnoista maisterin tutkintoon. Upseerin perusopintojen ja sotatieteiden 
kandidaatin tutkinnon jälkeen osa opiskelijoista siirtyy työelämään muiden 
jatkaessa opintoja seuraavalla jaksolla. Reservin upseerin jatkotutkinnon suo
rittaneet saavat valmiudet rauhan ajan tavanomaisiin koulutustehtäviin ja rau
taisen ammattitaidon tärkeimpien sodan ajan joukkojen joukkueenjohtajan 
tehtäviin. Sotatieteiden kandidaatit ovat rauhan ajan perusyksikön oman eri
koisalansa kouluttajia ja sodan ajan perusyksikön päälliköitä ja varapäälliköitä. 
Sotatieteiden maisterien koulutus antaa perusteet rauhan ajan perusyksikön 
päällikön ja sodan ajan pataljoonan komentajan tehtäviin sekä valmiudet tut
kimustoimintaan ja myöhempiin jatko-opintoihin esiupseeri- ja yleisesikunta
upseerikurssilla. 

Koulutusohjelman tärkeimmät oppiaineet ovat sotilaspedagogiikka, ope
raatiotaito ja taktiikka sekä johtamistaito. Näiden osuus kaikista opinnoista 
on noin 80 %. Merkittävin ero nelivuotiseen upseerin tutkintoon on koulu
tusohjelman rakenteessa ja tutkimuskoulutuksessa. Koulutusohjelmassa val-
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miudet eri tehtäviin saadaan siten, että perusasioista ja käytänoqo ammattitai
dosta siirrytään syvälliseen asian ja ilmiön tuntemukseen teoriataustaa unoh
tamatta. Tutkimuskoulutukseo osuus on yli kaksinkertainen aiempaan tutkin
toon verrattuna. 

Valiotatilaisuuteeo pääsyn edellytyksenä on yleisen korkeakoulukelpoisuu
deo lisäksi joko reserviupseeri- tai reservialiupseerikurssio suorittaminen. Va-
1 intatilaisuudessa ovat soveltuvuustestit ja fyysisen kuonon testi. Valiotatilai
suuden perustella myönnetään opinto-oikeudet sotatieteiden maisterin tutkin
toon, sotatieteiden kandidaatin tutkintoon ja upseerin perusopintoihio. Nii
den hyväksyttyjen, jotka ovat suorittaneet vain reservialipseerikurssio, on lä
päistävä erikseen pidettävä joukkueeojohtajakurssi ennen opintojen alkua. 
Opintojen aikana myönnetään myös opiotomeoestykseo perusteella opinto-oi
keuksia kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. 

Syksyllä 2001 alkaneella kurssilla opiskelee noin 200 kadettia. Vuonna 
2002 alkaneen kurssin vahvuus on hieman yli 300 kadettia. 

AJANKOHTAISTA JATKOTUTKINTO-OSASTOLTA 
Upseerin jatkokoulutusohjelma on opintokokonaisuus, jossa suoritetaan esi

upseerikurssi ja yleisupseerikurssi, jotka yhdessä muodostavat yleisesikuntaup
seerio tutkinnon. Upseerien uusi jatkokoulutusohjelma käynnistyi syksyllä 
2002 alkaneella esiupseerikurssilla jatkuen maaliskuussa 2003 alkavalla en
simmäisellä uusimuotoisella yleisesikuntaupseerikurssilla. Esiupseerikurssin 
(40 ov) päämääränä on, että kurssin suorittaneilla upseerilla on valmiudet toi
mia puolustushaaransa ja aselajiosa sodan ja rauhan ajan esikuntien sekä soti
laslaitosteo toimialojen esiupseerieo suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävis
sä. Yleisesikuntaupseerikurssin (68 ov) päämääränä on, että kurssin suoritta
neella upseerilla on valmiudet sodan ja rauhan ajan yhtymäpäällystön tehtä
vien hoitamiseen. Esiupseerikurssin yhteisistä opinnoista ja yleisesikuntaupsee
rikurssista muodostuva yleisesikuntaupseerio tutkinto on upseerien jatkokou
lutusjärjestelmän ensimmäinen jatkotutkinto. Kurssin aikana hankitaan myös 
yleisen korkeakoulujärjestelmän mukaiset ensimmäisen jatkotutkinnon tasoi
set tutkijavalmiudet. 

Keskeisiä perusteita upseerien jatkokoulutusohjelman uudistamiseen ovat 
olleet uuteen päällystön koulutusjärjestelmään siirtyminen sekä tulevaisuuden 
sotilaalliset, turvallisuuspoliittiset ja koulutukselliset haasteet. Opetusta on 
kehitetty vastaamaan paremmin nykyisiä ja tulevaisuuden uhkakuvia. Erityi
sesti kansainvälinen yhteistoimintakyky ja julkisuuden hallinta ovat taitoja, 
jotka jokaisen upseerin on entistä paremmin omaksuttava. Oppimisen alueella 
suurin muutos on siirtyminen avoimen oppimisympäristöo tehokkaaseen hyö
dyntämiseen sekä monimuotoisen opetuksen kehittämiseen, jossa opiskelijalla 
on aikaisempaa suurempi vastuu omasta oppimisestaan ja kehityksestään. 
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Konkreettisia muutostekijöitä uudessa koulutussuunnitelmassa ovat keskeis
ten perustietojen opettaminen kaikille opiskelijoille ja valitun aihealueen tieto
pohjan syventäminen tutkimuksen kautta. Painopistealueina jatkokoulutusoh
jelmassa säilyvät perinteisellä tavalla johtaminen, operaatiotaito ja taktiikka, 
joihin on varattu kolmasosa opintoviikoista sekä strategia ja tutkijakoulutus. 
Erityisesti tutkijakoulutukseen on varattu aikaisempaa enemmän aikaa, yh
teensä 24 opintoviikkoa. 

Teknisten valmiuksien kehittämiseksi aloitetaan vuonna 2003 noin 40 
opintoviikkoa kestävät tekniikan lisäopinnot. Ne liitetään ajallisesti tarkoituk
senmukaisella tavalla jatkokoulutusohjelman kurssijärjestelmään. 

TÄYDENNYSKOULUTUSOSASTO 
Täydennyskoulutusosaston perustaminen 1.6.1999 Maanpuolustuskorkea

kouluun on yksi niistä konkreettisista toimista, joilla ammatillisen osaamisen 
parantamiseen ja elinikäisen oppimisen haasteisiin pyritään vastaamaan. Täy
dennyskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kehittää omaa 
ja työyhteisön toimintaa puolustusvoimien kokonaistoimintaan liittyvällä ta
valla. Täydennyskoulutusosaston tehtävänä on tarjota täydennyskoulutusta 
puolustushallinnon kaikille henkilöstöryhmille. Painopiste on korkeakoulutut
kinnon suorittaneissa henkilöissä. Nykyisin opiskelijoita on noin 800 henkeä 
jakautuen 3 3 kurssille. 

Täydennyskoulutusosaston kurssitarjonta jakaantuu kolmeen kokonaisuu
teen: tutkinnon täydentämiseen, ammatillisesti pätevöittäviin koulutusohjel
miin sekä suppeisiin opintokokonaisuuksiin. Ennen vuotta 1995 valmistunut 
upseeri voi täydentää tutkintonsa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi suorit
tamalla 4-5 opintoviikkoa metodi-opintoja sekä tekemällä tutkielman. Tällä 
hetkellä tutkintoaan täydentämässä on noin sata upseeria. Syksyllä 2001 alkoi 
myös opistoupseereiden tutkinnon täydentäminen ylemmäksi korkeakoulu
tutkinnoksi. Siihen on voinut hakeutua opistoupseeri, jolla on palveluskoke
musta opistoupseerin virassa vähintään viisi vuotta ja palvelusaikaa sotilaselä
keoikeuden saavuttamiseen vähintään kymmenen vuotta. Lisäksi opistoupsee
rilla on oltava yliopisto- tai korkeakouluopintoja. Opiskelijat on valittu puo
lustusvoimien tarpeen perustella. Vuonna 2001 koulutukseen otettiin 19 opis
toupseeria ja 25 vuonna 2002. Syksyllä 2002 aloitti ensimmäiset 28 opisto
upseeria sotatieteiden maisterin tutkintoon tähtäävät opinnot. Ammatillisesti 
pätevöittävissä koulutusohjelmissa (Professional Development eli PD-ohjel
ma) esiupseerilla, erikoisupseerilla, sotilaspapilla tai siviilillä on mahdollisuus 

Esiupseerikurssin yhteisistä opinnoista ja yleisesikuntaupseerikurssista 
muodostuva ye-upseeritutkinto on upseerien jatkokoulutusjärjestelmän 
ensimmäinen jatkotutkinto. 
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pätevöittää ammatillista osaamistaan tulevaisuuden työtehtäviin puolustusvoi .. 
mien palveluksessa. Suppeissa noin 1-5 opintoviikon mittaisissa opintokoko
naisuuksissa annetaan nykyisten tehtävien hoitamista edistävää koulutusta. 
Näitä ovat muun muassa maanpuolustuksen opintokokonaisuudet 1 ja 2 sekä 
toimialapäällikkökurssi. Kaikki kurssit ovat monimuotoistettuja ja opiskelu 
toteutetaan osin verkkotuettuna joko puolustusvoimien sisäisessä verkossa tai 
internetissä. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Maanpuolustuskorkeakoulun kansainvälinen toiminta jakautuu karkeasti 
neljään pääryhmään: 

- upseerien perus-ja jatkotutkinnon kansainvälinen koulutus 
- ulkomaalaisten opiskelijoiden koulutus 
- kansainvälinen yhteistyö koulutus-ja tutkimustoiminnassa sekä 
- korkeakoulun oma vierailutoiminta. 
Kadetti- ja esiupseerikursseilla opetetaan kansainvälisen politiikan ja kan

sainvälisen sotilaallisen toiminnan perusteet. Näillä kursseilla on myös rau
hanturvaamistoimintaa käsittelevät harjoitukset. Yleisesikuntaupseerikurssilla 
syvennetään ja laajennetaan teoriatietoja sekä harjoitellaan kv-operaatioiden 
suunnittelua ja johtamista kv-esikuntaharjoituksessa. Ye-kurssin opiskelijoita 
on osallistunut Ruotsin FHS:n harjoituksiin säännöllisesti vuodesta 1999 alka
en. Myös opettajille on vuodesta 2000 alkaen järjestetty kv-operaatioiden 
suunnittelun jatkokoulutusta. Opettajat ovat olleet mm Iso-Britanniasta NA
TO:n eri johtoportaista. 

Ulkomaalaisia opiskelijoita korkeakoulussa on ollut pysyvästi sen perusta
misesta lähtien. Vuodesta 1992 virolaisia upseereita on peruskoulutettu lähes 
viisikymmentä. Virolaisille upseereille on järjestetty koulutusta kaikilla tut
kintoon johtavilla kursseilla sekä maanpuolustuskurssien järjestämillä erikois
kursseilla. Viron ylimmälle sotilasjohdolle järjestettyihin kursseihin on osallis
tunut 16 henkilöä. Yleisesikuntaupseerikurssille on vuodesta 1999 alkaen 
osallistunut saksalainen, norjalainen ja virolainen upseeri. Vuonna 2002 alka
neelle esiupseerikurssille osallistuu jälleen 11 virolaista ja ye-kurssille viisi ul
komaalaista opiskelijaa, joiden joukossa yksi kiinalainen. 

Koulutus-ja tutkimustoiminnan alueella kansainvälistä kiinnostusta on he
rättänyt sotilaspedagogiikka ja johtamiskoulutus sekä luonnollisesti Maan
puolustuskorkeakoulun Venäjä-osaaminen. Näistä aihealueista on järjestetty 
kansainvälisiä seminaareja. Koulun omat asiantuntijat ovat olleet kysyttyjä 
esiintyjiä kansainvälisissä tapahtumissa. Viron sotakoulun toiminnan käynnis
tämistä on tuettu antamalla asiantuntija-apua koulutuksen sisällöistä ja suun
nitteluprosesseista, oppilas- opetuksenhallinnosta, kirjastotoiminnasta ja jopa 
oppimateriaalikeskuksen toiminnasta. 
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Upseerien perus- ja jatkotutkintoon kuuluu myös vahva kansainvälisen 
koulutuksen osuus. Kadetti- ja esiupseerikursseilla opetetaan kansain
välisen politiikan ja kansainvälisen sotilaallisen toiminnan perusteet. 

Maanpuolustuskorkeakoulun yliopistollinen asema ja upseerikoulutuksem
me akateeminen taso ja toteutettu koulutusuudistus ovat olleet sellaisen kiin
nostuksen kohteita, että ulkomaalaisten delegaatioiden vuosittainen määrä on 
kasvanut muutamasta kymmenestä lähes sataan (v 2001). 

Vuoden 2001 syksyllä NATO:n Euroopan Joukkojen Pohjoisen Alueen esi
kunnan (RCNORTH) perustamisvastuulla oleva monikansallisen CJTF-esi
kunnan keskeisin operatiivinen johto piti lähes kaksi viikkoisen valmistautu
misharjoituksen Puolassa järjestettyä suurta rauhanturvaamisharjoitusta var
ten. Korkeakoulu ja sen henkilöstö (kaikkiaan yli 90 henkeä) ei pelkästään 
luonut puitteita harjoitukselle vaan osallistui aktiivisesti sekä harjoituksen si
sällön että sen tietoteknisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. Saa
dun palautteen perusteella harjoitus oli menestys, jolle viimeisen silauksen 
antoi korkeakoulun henkilöstön ammattitaito ja joustavuus. 

Maanpuolustuskorkeakoulun johto ja eri alojen asiantuntijoita osallistuu 
moniin pohjoismaisten, ltämerenmaiden ja NATO:n ja rauhankumppanuus
maiden suunnittelu- ja asiantuntijaelinten toimintaan. Korkeakoulun edustaja 
on Baltian maiden yhteisen sotakoulun BALTDEFCOL:n opetusneuvoston jä
sen. 
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TAISTELUN KUVAT 2020 

Taktiikan laitoksen johdolla käynnistettiin keväällä 2001 tutkimushanke, 
joka mittasuhteiltaan on poikkeuksellisen laaja ja pitkäaikainen. Tutkimus on 
osa Maavoimaesikunnan tutkimussuunnitelmaa ja sen tavoitteena on hankkia 
perusteita maavoimiemme joukkojen kehittämiselle sekä toisaalta tuottaa tut
kimusaineistoa taktiikan opetukselle ja tutkimukselle. Toiminnan johtamisesta 
ja koordinoinnista vastaa Taktiikan laitos. Tutkimuksen nimi on "Maavoimien 
taistelun kuvat 2020". Työ jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vai
heessa toteutettiin taustatutkimus, jolla luotiin yhteiset perusteet monitieteel
lisillä, tutkimusaihetta laajemmilla osatutkimuksilla. Tämä vaihe valmistui 
syksyllä 2001. Toisessa vaiheessa muodostetaan kuva taistelukentistä, minkä 
tarkoituksena on antaa perusteita joukkojemme kehitystarpeiden määrittämi
selle. Kolmannessa vaiheessa määritetään aseellisessa taistelussa käytettävien 
joukkojen kehittämisen suuntaviivat. Toinen ja kolmas vaihe valmistuvat vuo
den 2004 keväällä. Tarkastelukulmana käytetään pääasiassa Suomessa toimi
vaa perusyhtymää operatiivisella tasolla. Kolmen vaiheen tuloksena syntyy 
loppuraportti, joka luovutetaan työn tilaajan käyttöön. 

Ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen osallistuvat kaikki Maanpuolustuskor
keakoulun ainelaitokset sekä kadetti-, esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurs
sit. Kursseja ohjataan laatimaan omat tutkimusraporttinsa palvelemaan eri 
osatutkimuksia. Ensimmäisen vaiheeseen eli taustatutkimukseen osallistui 
tutkijoita muualta puolustusvoimista ja yliopistoista. Taustatutkimus muodos
tuu kuudesta osatutkimuksesta, jotka käsittelevät 1900-luvun historiaa, tule
vaisuuden sotilaan profiilia ja hänen aseistustaan, taistelun kuvaa ulkomailla 
sekä erityyppisiä yhteiskuntarakenteita. Seuraavan vaiheen osatutkimukset 
käsittelevät tulevaisuuden verkkotaistelua, eurooppalaista kriisinhallintaa, tu
li-iskua ja aseellista taistelua eri skenaarioissa. Tähän osallistuu myös muita vi
ranomaisia ja muun muassa Helsingin Pelastuslaitos, joka samalla selvittää 
oman toimintansa kehittämistarpeita. Viimeisen vaiheen osatutkimukset kä
sittelevät erilaisia yhtymätyyppejä sekä sissisotaa ja taistelua rannikolla. Koko
naisuudessaan tutkimushankkeessa osallistuu useita kymmeniä asiantuntijoita. 

- 247 -



- 248 -

MAASOTAKOULU 
M aasotakoulu, maavoimapäällikön alainen maavoi

mien puolustushaarakoulu perustettiin hienoin 
juhlallisuuksin Lappeenrantaan 1.8.2001. Maasotakou
lu on tällä hetkellä puolustusvoimien nuorin joukko
osasto. 

Maasotakoulun päätehtävänä on puolustusvoimiel\ 
palkatun henkilökunnan kouluttaminen. Lakkautetulta 
Maanpuolustusopistolta jäi tehtäväksi muun muassa 
opistoupseerin tutkintoon johtava opistotasoinen perus
koulutus. Viimeinen peruskurssi päättyy vuonna 2003. 
Maasotakoulun tehtävänä on opistoupseerien peruskou
lutuksen ohjaaminen kaikissa aselaji- sekä toimialakou
luissa. Opistoupseerien jatkokoulutus jatkuu Maasota
koulun vastuulla vielä yli kymmenen vuotta. 

LAAJA OPETUSKIRJO, 
YLI 110 000 OPETUSVUOROKAUTTA 

Maasotakoulussa alkoi syksyllä 2001 päällystön uu
den koulutusjärjestelmän mukainen upseerien korkea
kouluopetus. Kadettien koulutus on luonnollisesti kou
lun haasteellisin ja tärkein yksittäistehtävä. 

Maasotakoulu antaa edelleen perehdyttämiskoulu
tuksen puolustusvoimien sotilasammattihenkilöille ja 
erikoisupseereille. Kyseisten henkilöstöryhmien koulu
tusjärjestelmiä ollaan kehittämässä ja suunnitelmissa on 
Maasotakoulun osaamisen hyödyntäminen enenevässä 
määrin. Maasotakoulun vuotuinen opiskelijavahvuus on 
noin 1000 opiskelijaa ja kurssilaista ja lukumäärä on li
sääntymässä. Opiskelijavuorokausia syntyy vuodessa yli 
110 000. 

Suunnitteilla on myös puolustusvoimien siviilihenki
löstön perehtymiskoulutuksen aloittaminen Lappeen
rannassa. 

Suunnitelmien toteutuessa Maasotakoulussa anne
taan kaikille puolustusvoimien henkilöstöryhmille pe
rus- tai perehdyttämis- (perehtymis-) koulutus. Eli puo
lustusvoimiin rekrytoitava henkilöstö saa syvällisen en
sikosketuksensa uuteen työnantajaansa Maasotakoulus-



sa Lappeenrannassa. Tämä asettaa luonnollisesti suuria haasteita niin koulut
tajille kuin opetusolosuhteillekin. 

Lisäksi koulussa annetaan rajoitetussa määrin varusmieskoulutusta ja ker
tausharjoitetaan suhteellisen runsaasti reserviläisiä. 

Maasotakoulun kokoonpanoon kuuluvat aivan uusina perusyksiköinä tutki
mus- ja kehittämisosasto sekä korkeakouluosasto. Tutkimus- ja kehittämis
osasto keskittyy maavoimien ja erityisesti jalkaväen tutkimustehtäviin. Tehtä
vät koskevat sotavarustusta, taistelutekniikka ja taktiikkaa taistelijasta patal
joonaan. Tutkimustoiminta tukee oivallisella tavalla Maasotakoulussa annetta
vaa koulutusta. 

Korkeakouluosasto järjestää Maasotakoulussa annettavan upseerien perus
opinnot. Vuoden 2001 kadettien valintatilaisuus järjestettiin Lappeenrannan 
varuskunnassa toukokuussa. Ensimmäiset 132 kadettia aloittivat upseerin pe
rusopinnot 10.9.2001. Korkeakouluosasto järjestää upseerin perusopintojen 
lisäksi jalkaväkilinjojen opetuksen sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tut-

Koulun johtaja, eversti Antti Lankinen suorittaa vaihtotilaisuuden pa
raatikatselmusta 1.10.2002. Oikealla hänen seuraajansa eversti Juha
Pekka Liikola. 
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kinnoissa vuodesta 2003 alkaen. 
Maasotakoulun kantahenkilöstön vahvuus on tällä hetkellä lähes 200 ja ta

voitteena on saada vahvuus tulevaisuudessa noin 15 henkeä suuremmaksi. 
Maasotakoulun perustaminen on kokonaisuudessaan merkittävämpi kuin 

pelkkä sotilasopetuslaitoksen nimen muutos. Maasotakoulun tavoitteena on 
olla maavoimien ja jalkaväen perusyksikkö- ja joukkoyksikkötason johtami
sen, taistelutekniikan ja taktiikan tutkimuksen sekä kouluttamisen huippuyk
sikkö. 

TAIDOT MITATAAN TULEVAISUUDESSA - HAASTE ON OTETTU 
Maasotakoulu on Etelä-Karjalan ainut ja oma joukko-osasto. Maanpuolus

tustahtoinen maakunta asettaa varuskunnalle normaaleja, varsin monipuolisia 
oheistehtäviä. 

Maasotakoululla on vaativat valmiuden ylläpito- ja poikkeusolojen tehtä
vät. Muutosvuonna 2001 kertausharjoitusvuorokausien määrä oli kunnioitet
tavat 13500. Monien kiireiden keskellä koulu kertausharjoitti muiden muassa 
neljä yhtymän esikuntaa ja yhden pataljoonan. 

Maasotakoulu vaalii Maanpuolustusopiston sekä ali-, toimi- ja opistoupsee
rikoulutuksen sekä Uudenmaan rakuunoiden perinteitä. Mainittujen perintei
den vaaliminen sopii perinteisessä ja kunniakkaassa Lappeenrannan varuskun
nassa toimivalle Maasotakoululle hyvin. Perinteistä johtuen Maasotakoulun 
organisaatioon kuuluvat varusmieskoulutuksesta vastaava Rakuunaeskadroo
na ja ammattitaidostaan kiitetty Rakuunasoittokunta. 

Kun päätös Maasotakoulun perustamisesta tehtiin, alkoi Lappeenrannan 
varuskunnan laaja ja perusteellinen uudelleenkehittäminen. Varuskuntasuun
nitelman kehittämistä varten on asetettu kymmenkunta työryhmää, joista 
merkittävin on PhRakL:n maankäytön- ja maisemoinnin suunnittelutoimi
kunta. Työryhmien määräkin osoittaa, että Lappeenrannan varuskunta kuuluu 
kehitettävien varuskuntien joukkoon. 

Ensimmäisen kadettikurssin, numeroltaan 88, maavoimalinja päätti perus
opintonsa Maasotakoulussa 29.8.2002 ja 89.kadettikurssin 236 kadettia aloit
tivat opintonsa Maasotakoulussa 10.9.2002. Kadetit opiskelivat upseerin kou
lutusohjelmassa kaikille kadeteille yhteiset upseerin perusopinnot. Pääosa ka
deteista jatkaa opintojaan sotatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoon. 
Molempien tutkintojen jalkaväkilinjojen kadetit opiskelevat tutkintojen yh
teisten opintojen jälkeen eriytyvät opinnot Maasotakoulussa. 

Maasotakoulun onnistumista tehtävissään tullaan tulevaisuudessa mittaa
maan puolustusvoimien henkilöstön ammattiosaamisesta ja asenteista sekä 
maavoimien peruselementtien - yksittäisestä taistelijasta pataljoonaan - suori
tuskyvystä. Se haaste otetaan Lappeenrannassa mieluusti vastaan. 
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PANSSARI PRIKAATI 
Valtioneuvoston puolustusselontekojen perusteella 

toteutetun puolustusvoimien rakennemuutoksea 
seurauksena Panssariprikaatin kokoonpanossa ja toi
minnassa on lyhyessä ajassa tapahtunut merkittävii 
muutoksia. Selonteon vaatimusten mukaisesti panssari-4 
koulutusta supistetaan ja ilmatorjuntakoulutusta lisä
tään joukko-osastossa. Vaativina lisähaasteina prikaatill~ 
ovat uuden taistelupanssarivaunukaluston käyttöönot1 
toon liittyvät koulutus-, kalusto- ja huoltojärjestelyt, 
jotka venyttävät henkilöstön suorituskyvyn ja tilojen 
riittävyyden äärimmilleen. Panssarikoulutuksen supista"' 
misesta huolimatta Panssariprikaatin joukkotuotanto, 
velvoitteena olevien panssarijoukkojen suorituskykyä on 
kyettävä ylläpitämään kunnes Leopard 2A4 -kalustolla 
varustettavat joukot on tuotettu. Tehtävän haasteelli
suutta lisää myös valmiusyhtymien kehittämiseen liitty
vä vaatimus panssarikaluston käyttöön liittyvän osaa
misen ja kokemuksen siirtämisestä Karjalan Prikaatiin. 

TAISTELUYKSIKÖITÄ YHDISTETTIIN 
Panssarikoulutuksen supistaminen näkyy konkreetti

simmin aiemmin panssarijoukkojen iskuportaiden jouk
kotuotannosta vastanneiden Hämeen Jääkäripataljoo-, 
nan ja Panssarivaunupataljoonan yhdistämisenä Hä"' 
meen Panssaripataljoonaksi vuoden 2003 alusta. Muu
tosta ennakoitiin siten, että heinäkuun alussa 2002 lii
tettiin 2. Panssarijääkärikomppania 1. Panssarijääkäri
komppaniaan. Varusmiesten T-55M-koulutus taistelu
panssarivaunuilla lopetettiin vuoden 2001 lopussa, 
mutta koulutus raivauspanssarivaunuilla jatkuu edel
leen. 1., panssarivaunukomppania varattiin vuonna 
2004 käynnistettävää Leopard-koulutusta varten. 2. 
panssarivaunukomppania antaa varusmiehille koulutus
ta T-72-kalustolla vuoden 2004 kesään asti ja kun kou
lutuskalusto on luovutettu varikkoon liitettäneen yksik
kö 1. panssarivaunukomppaniaan. Hämeen Panssaripa
taljoonan kokoonpanoon kuuluvat myös iskuportaan 
toiminnan kannalta välttämättömät Panssaritiedustelu-
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ja Panssaripioneerikomppania. 
Sodan ajan joukkotuotanto- ja ylläpitovelvollisuuden väheneminen vaikut

taa myös aselajijoukkojen joukkotuotantovelvoitteisiin. Epäsuoran tulen jouk
kojen tuotannosta vastaavassa Jääkäritykistörykmentissä yhdistettiin 2. Tela
haupitsipatteri 1. Telahaupitsipatteriin heinäkuun alussa 2002. Rykmentio 
kokoonpanoon kuuluvat myös Kranaatinheitinkomppania sekä Tulenjohto- ja 
viestipatteri. Panssarijoukkojen tulituen ja itsenäisen toimintakyvyn sekä hen
kilökunnan ammattitaidon ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä varmis
taa telatykkikoulutuksen jatkuminen myös vuoden 2005 jälkeen. 

UUSI JOUKKOYKSIKKÖ 
Rakennemuutoksen seurauksena Panssariprikaatiin tuli uutena vaativana 

asejärjestelmänä Crotale -ilmatorjuntaohjusjärjestelmä. Uuden asejärjestelmän 
käyttöönotto hyvin lyhyessä ajassa on edellyttänyt huomattavia henkilöstö-, 
huolto-, tila- ja koulutusjärjestelyjä Parolannummella. Uutena joukkoyksikkö
nä Panssariprikaatiin perustettiin Hämeen Ilmatorjuntapatteristo vuode1' 
2003 alusta. Patteriston kokoonpanoon kuuluvat Panssari-ilmatorjuntapatteri 
ja Ohjusilmatorjuntapatteri sekä Aliupseerikoulu. 

Panssarijoukkojen viestiyksikköjen ja Panssariprikaatin joukkotuotantovas
tuulla olevien muiden joukkojen sekä varuskunnallisten toimintojen kannalta 

Panssariprikaatin uusin taistelupanssari on Leopard. Kuva: Ari Laakso
nen. 

välttämättömien joukkojen koulutuksesta vastaa Panssariviestipjitaljoona. Pa
taljoonan kokoonpanoon kuuluvat Panssariviestikomppania, Sotilaspoliisi
komppania, 4. Erillinen autokomppania ja Panssarihuoltokomppania. 4. Eril
li nen autokomppania siirtyi Poltinaholta Parolannummelle vuoden 2001 lo
pussa. "Koipussissa" ollut Panssarihuoltokomppania aloitti rakennemuutok
seen liittyen uudelleen toimintansa heinäkuussa 2002. Viestikoulutuksen jat
kuminen on välttämätön edellytys panssaroitujen joukkojen itsenäisen toimin
takyvyn säilyttämiselle. 

Prikaatin joukoista pääosa toimii Parolannummella, sillä ainoastaan Panssa
risoittokunta jatkaa toistaiseksi Linnan kasarmilla Hämeenlinnassa. 

Prikaatin toiminnassa tapahtuneet nopeat muutokset ovat näkyneet myös 
prikaatin johdossa. Prikaatin komentajana toimi 1.7.2000 - 31.12.2001 evers
ti Timo Suutarinen kunnes siirtyi kansainvälisiin tehtäviin Kosovoon. Tammi
kuun 2002 ajan prikaatin komentajan tehtäviä hoiti esikuntapäällikkö eversti
luutnantti Ari Parkkola. Eversti Kyösti Halonen otti prikaatin komentajan 
tehtävät vastaan 1.2.2002. 

PALKITTUA LAATUA 
Panssariprikaatissa 1998 itsearvioinneilla käynnistetty laadunhallinta pal

kittiin Puolustusvoimien laatupalkinnolla 2001. Prikaati edusti Suomea Eu
roopan Unionin julkisen sektorin laatukonferenssissa Kööpenhaminassa syk
syllä 2002 ainoana Euroopan Unionin asevoimia edustavana organisaationa. 
Laatutoiminnan kehittäminen jatkuu kiinteänä osana suunnittelu-, seuranta
ja arviointiprosesseja. 

Vuosipäivänä 28.6.2002 vietettiin sodan ajan Panssaridivisioonaa perusta
misen 60-vuotisjuhlaa. Veteraanit ja sen ajan panssarikalusto olivat näyttävästi 
esillä päivän tapahtumissa. Erityinen kunnianosoitus Panssariprikaatille oli 
Mannerheim-ristin ritarien muistomerkin paljastaminen samana päivänä. 
Metsänhoitaja Claes Grönvallin ansiokkaan työn tuloksena Parolannummen 
lippukentän reunassa on ritarien ja kaikkien veteraanien sodan ajan ponniste
luja kunnioittava muistokivi, johon on kaiverrettu kaikkien Mannerheim-ris
tin saaneiden nimet. Vuosipäivänä julkistettiin myös asessori Erkki Käkelän 
toimittama jatkosodan hyökkäysvaiheesta kertova Panssaripataljoonan ko
mentajan everstiluutnantti Sven Björkmanin henkilökohtaisiin muistiinpanoi
hin perustuva panssarikomentajan päiväkirja. 

Sinänsä tarpeeton ja välillä tarkoitushakuinen keskustelu maavoimien 'pää
aselajista' sai uutta vauhtia, kun vuoden 2001 lopulla tarjoutui mahdollisuus 
hankkia käytettyjä, hyväkuntoisia Leopard 2A4 taistelupanssarivaunuja Sak
sasta. Pitkän keskustelun jälkeen eduskunta hyväksyi ehdotuksen hankkia 
valmiusyhtymien kehittämiseen tarkoitetulla tilausvaltuudella myös noin sata 
käytettyä taistelupanssarivaunua varaosineen ja koulutusvälineineen. Ensim-
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mäiset kouluttajille ja huoltohenkilöstölle tarkoitetut kurssit järjestettiin Sak
sassa syksyn 2002 ja kevään 2003 aikana. Pääosa materiaalista tuotaneen Suo
meen kesään 2003 mennessä. Koulutus- ja huoltojärjestelmän kehittäminen 
sekä henkilökunnan koulutus on tarkoitus toteuttaa siten, että ensimmäinen 
varusmieserä voidaan ottaa 'pilottina' koulutukseen kesällä 2004 ja suunnitel~ 
man mukainen joukkotuotanto käynnistää kesällä 2005. 

KALUSTOKIRJO JATKUU 
Nykyisin käytössä olevista taistelupanssarivaunuista T55M- ja T54-vaunut 

poistuvat käytöstä vuoden 2006 loppuun mennessä. T72-kalusto säilyy toi
mintakuntoisena ensi vuosikymmenen puoleen väliin asti, mutta alkaa silloin 
olla taistelupanssarivaunuksi teknisesti vanhentunutta. Leopard-hankinnan 
yhtenä vahvana perusteena oli venäläiseen vaunukalustoon verrattuna edulli
nen mahdollisuus modernisoida vaunut lähes uusia vastaaviksi, jolloin niiden 
käyttöikä ulottuu jopa 2030 asti. Taistelupanssarivaunujen lisäksi käytössä on 
useita erilaisia rynnäkköpanssarivaunuja, kuljetuspanssarivaunuja, telatykkejä, 
ilmatorjuntapanssarivaunuja ja erikoispanssarivaunuja yhteensä noin tuhat. 
Pääosa näistä on käyttökelpoisia pitkälle ensi vuosikymmenelle. 

Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentin lakkauttaminen ja ilmatorjunta
koulutuksen siirtäminen Parolannummelle lisäsi saapumiserien vahvuutta ja 
palkatun henkilöstön määrää huolimatta samanaikaisista supistuksista. Ra
kennemuutoksen seurauksena Parolannummen majoituskapasiteetti on lähes 
täydessä käytössä. Siirtymäkauden tilanahtaudesta huolimatta rakennemuutos 
onnistuttiin toteuttamaan ilman merkittävää rakentamista. Crotale -koulu
tusta varten jouduttiin laajentamaan Hämeen Ilmatorjuntapatteriston käyt
töön tarkoitettua panssarihallia. Koulutushallin järjestelyjä jouduttiin muutta
maan ilmatorjuntakoulutuksen vaatimuksia vastaaviksi. Polttoaineen jakopai
kan alakertaan remontoitiin maalilennokkien tarvitsema lennokkihuoltola. 
Parolan korjaamolle jouduttiin tekemään pieniä muutostöitä. Ilmatorjunta
patteriston käyttöön osoitettiin Panssarivaunupataljoonalla ollut kasarmi. 

Päällystön uusi koulutusjärjestelmä, maavoimien tutkimus- ja kehittämis
toiminnan keskittäminen Maasotakouluun ja panssariosaamisen siirtäminen 
Karjalan Prikaatiin heijastuivat Panssarikoulun tehtäviin ja organisaatioon. 

KEHITYSHAASTEITA 
Panssarijoukkojen itsenäisen toimintakyvyn ylläpitämisen sekä yhteistoi

minta- ja tukemiskyvyn luomisen edellyttämät aselajien joukkotuotantovel
voitteet ovat vielä ratkaisematta. Vaatimukset valmiusyhtymien suorituskyvyn 
kehittämisestä näyttävät edellyttävän Panssariprikaatilta keskittymistä itse
näisen operatiivisen toimintakyvyn sijasta yhteistoimintaan ja tukemiseen. 
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Saksan kansallisuustunnuksin varustettu Leopard etenee panssariuralla, 
joka on samanlainen kaikkialla maailmassa. Kuva: Ari Laaksonen. 

Näkyvimpänä merkkinä yhteistoiminnasta on vaatimus mekanisoidun osaa
misen ja koulutuskulttuurin siirtämisestä Karjalan Prikaatiin. 

Uuden taistelupanssarivaunukaluston käyttöönotto edellyttää merkittäviä 
muutoksia koulutus- ja huoltojärjestelmään. Simulaattoreiden ja muiden am
puma- ja taistelukoulutuksessa tarvittavien koulutusvälineiden lisäksi tarvi
taan uuden kaluston vaatimukset täyttävää kuljetus-, hinaus- ja raivauskalus
toa. 

Panssariprikaatin koulutusedellytykset näyttävät riittävän tuotantovelvoit
teiden täyttämiseen. Parolannummen rakennuskanta on kohtuullisen hyvässä 
kunnossa. Palvelusajan muutokset ja vaatimukset koulutuksen tehostamisesta 
ovat lisänneet fyysisen koulutuksen osuutta ja hyvän kunnon vaatimusta va
rusmieskoulutuksessa. Panssariprikaatissa paljon aikaa vaativan kalustokoulu
tuksen osuus on niin suuri, että kunnollisten liikuntatilojen puuttuminen on 
merkittävä ongelma varsinkin varusmiesten vapaa-ajan liikunnan kannalta. 
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PORIN PRIKAATI 
Porin Prikaati on voimakkaasti kehittyvä maavoimien 

ja Suomen Kansainvälisten Valmiusjoukkojen kou
lutuskeskus, joka muodostaa Läntisen Maanpuolustus; 
alueen valmiusyhtymän ytimen. Prikaatin tärkein teh
tävä on Suomen puolustamiseen tarkoitetun valmius
prikaatin (Prikaati 2005) kouluttaminen ja siihen liit
tyen uuden, huippunykyaikaisen kaluston käyttöönot; 
to. 

TULIVOIMA LISÄÄNTYY MERKITTÄVÄSTI 
Valmiusprikaatin tulivoimaa lisää merkittävästi uusi 

Amos-kranaatinheitinjärjestelmä, jonka ylivertaisu~ 
perustuu paitsi liikkuvuuteen, suojaan ja nopeuteen 
myös suureen tulivoimaan. Panssaroidun ajoneuvoq 
alustalle asennettava kaksiputkinen 120 mm:n heitin 
pystyy ampumaan jopa yli 30 kranaattia minuutissa. 
Valmiusprikaatin jääkäripataljoonassa tulee olemaan 
neljä AMOS:ta. Uusi XA-202:een asennettava Yhty
män viestijärjestelmä 2 (YVI-2) palvelee hyvin myös 
liikkuvan sodankäynnin tarpeita. Pataljoonatason, 
vuonna 2002 käyttöön otettu Pst-ohjus 2000 -panssa
rintorjuntajärjestelmä parantaa suorituskykyä ja mah
dollistaa panssarintorjunnan painopisteen luomisen. 
Prikaatin liikkuvuutta ja joukon suojaa lisäävät aiempia 
Paseja paremmin panssaroidut XA-203 OWS -vaunut, 
joiden aseistuksena ovat vaunun sisältä käytettävät 12,7 
mm:n ilmatorjuntakonekiväärit. Sa-prikaatin uudea 
kenttätykit ja ilmatorjunnan kevyt kohdeilmatorjunta ... 
järjestelmä lisäävät tulivoimaa entisestään. 

KANSAINVÄLISTEN VALMIUSJOUKKOJEN 
KOULUTUS KEHITTYY 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen rajalla Säkylässä si
jaitsevan prikaatin kunniakkaaseen historiaan on viime 
vuosina liitetty voimakas kansainvälinen leima. Valtio
neuvosto totesi 90-luvun puolivälissä, että Suomelta 
puuttuu nopean toimintavalmiuden ja kansainvälisen 

Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon varusmiehet harjoittelevat mah
dollisimman todenmukaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi toritapahtu
mien valvontaa harjoitellaan Säkylän torilla normaalin toripäivän yhtey
dessä. 

yhteistoimintakyvyn omaava valmiusjoukko, joka voitaisiin YK:n tai ETYJ:n 
toimeksiannosta lähettää aikaisempaa vaativampiin rauhanturva- ja humani
taarisiin tehtäviin. Puutteen poistamiseksi Porin Prikaatissa ryhdyttiin syksyllä 
1996 kouluttamaan vapaaehtoisia varusmiehiä Suomen puolustamiseen tarvit
tavien taitojen ohella myös vaativiin rauhanturvatehtäviin. Kosovossa tulikas
teensa saanut suomalaispataljoona ja sen jo varusmiespalveluksen aikana an
nettava koulutus ovat olleet Säkylään suuntautuneiden lukuisten ulkomaalais
vierailuiden jatkuvan kiinnostuksen kohde. 

Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon uusitun koulutusjärjestelmän myötä 
vuosittain noin 300 varusmiestä saa käytännön tason valmiudet rauhaturva
tehtäviin koti-Suomen ulkopuolella. Konsepti on maailmanlaajuisestikin kat
sottuna ainutlaatuinen, ja sen mukanaan tuomat edut ovat realisoituneet suo
malaisten onnistuneena ja arvostettuna toimintana mm. Kosovon kriisin jäl
kiselvittelyissä. 

Suomen Kansainväliset Valmiusjoukot (The Finnish Rapid Deployment 
Force, FRDF) ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme tärkeä osa. Niitä käyte
tään YK:n tai ETYJ:n valtuuttamien, ensisijaisesti uusien operaatioiden kei-
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häänkärjiksi. Kansainväliseen koulutukseen pääsykokeiden kautta hyväksytyt 
varusmiehet aloittavat palveluksensa aina heinäkuussa, ja jokaisen palvelusai
ka on 12 kk. Kaikille soveltuville on luvassa vähintään aliupseeritasoinen joh
tajakoulutus. Väitteet siitä, että varusmiesten kouluttaminen kansainvälisiin 
tehtäviin vähentäisi puolustusvoimien kykyä kotimaan puolustamisessa, ovat 
vailla todellisuuspohjaa. Koulutettaville annettava johtaja- ja monialakoulutus 
vahventavat samalla kykyämme puolustaa kotimaatamme. Koulutuksesta 
päävastuun kantavan Porin Prikaatin periaatteena on, että vain hyvästä ja mo
tivoituneesta kotimaan puolustajasta voi tulla hyvä rauhanturvaaja. 

UUSIA HUOLTOTILOJA 
Valmiusprikaatin ja kansainvälisten valmiusjoukkojen kehittäminen sekä 

uuden kaluston käyttöönotto, kouluttaminen ja kehittäminen tuovat tulles
saan runsaasti uusia haasteita. Uusi materiaali edellyttää sa-joukon käyttöperi
aatteiden, taktiikan, huollon sekä koulutuksen kehittämistä ja uudelleenjärjes
telyjä. Lisääntyneet velvoitteet vaativat myös mittavaa uudisrakentamista, jo-

8000 neliömetrin keskusvarasto on Huovinrinteen mittavin uudisraken
nus sitten varuskunnan rakentamisen. Se valmistuu vuonna 2003. 
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Pataljoonatason vuonna 2002 käyttöönotettu Pst-ohjus 2000-panssari
torjuntajärjestelmä parantaa suorituskykyä ja mahdollistaa panssarin
torjunnan painonopisteen luomisen. 

ka onkin edistynyt hyvin. Keväällä 2001 valmistui Porilaisten ensimmäisen 
komentajan eversti Arvid Hornin mukaan Hornin halliksi nimetty koulutus
halli, neljä kalustohallia ja viestivälinevaraston peruskorjaus. Maapeitteinen 
räjähdysainevarasto, puolustusvoimien ensimmäinen merikonttivarasto sekä 
huoltoasema valmistuivat v. 2002. Huovinrinteen kasarmialueen mittavin uu
disrakennus sitten varuskunnan rakentamisen, 8 000 neliömetrin keskusva
rasto sekä Kansainvälisen Valmiusjoukon Kosovon mallin mukaiset koulutus
tukikohdat valmistuvat 2003 aikana. Lisärakentamista tarvitaan kuitenkin 
jatkossa~in. Tärkeimpiä kohteita ovat muonituskeskuksen perusparannus, jo
ka valmistunee 2004. Lopullista päätöstä vailla ovat uuden korjaamon, taa-
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jamataistelun koulutusradan ja helikopterien laskeutumispaikkojen rakenta
minen. 

VAHVUUTENA OSAAVA HENKILÖSTÖ 
Voimakkaasti kehitettävä joukko-osasto tarvitsee uusien rakenteiden ohella 

myös lisää henkilöstöä. Luvassa onkin kuutisenkymmentä uutta virkaa, joista 
pääosa täyttynee vuonna 2003. Nykyinen vajaalukuinen palkattu henkilöstö 
on puutteellisista resursseista huolimatta suoriutunut kasvaneista velvoitteis
taan hyvin. Tämän on mahdollistanut poikkeuksellisen korkea motivaatio ja 
ammattitaito, kehityshakuisuus sekä kuuluisa "Porilaishenki", jolle viime vuo
sien ponnisteluissa onkin ollut kosolti käyttöä. On luonnollista, että uuden 
materiaalin ja toimintaperiaatteiden tulo omalta osaltaan motivoivat henkilös
töä. 

Voimakkaan panostuksen kohteena on ollut myös prikaatissa palvelevien 
varusmiesten palvelusolosuhteiden kehittäminen mm. majoitustilojen, varus
tuksen ja palveluksen sisällön osalta. Koulutuksen sisältöä ja mielekkyyttä on 
tarkasteltu uudesta näkökulmasta, ja siitä on pyritty karsimaan kaikki turha 
pois. Porin Prikaatissa varusmies nähdään puolustusvoimien "asiakas-omistaja-, 
na", tulevaisuuden veronmaksajana, joita varten maanpuolustusta ylläpidetään 
ja kehitetään. 

"KUNNIA - VELVOLLISUUS - TAHTO" 
Korkean työmoraalin omaavan henkilöstön ohella yksi Porin Prikaatin vah

vuuksista on sen ympäröivältä yhteiskunnalta saama varaukseton tuki. Hyvä
nä esimerkkinä tästä on prikaatin runsaan 700 hehtaarin lisämaa-alueen han
kinta. Säkylän, Köyliön ja Vampulan kunnat ovat tarjonneet alueitaan menet
täville maanomistajille lähes 700 hehtaaria omistamiaan metsiä vaihtomaiksi 
ja kannustaneet maanomistajia suhtautumaan prikaatin tavoitteisiin positiivi
sesti. Kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuista on myös se, että sotilaat 
voivat harjoitella siviiliyhteiskunnan keskellä. Suomen Kansainväliseen Val
miusjoukkoon koulutettavat varusmiehet ovat nimittäin harjoituksissaan pe
rustaneet tukikohtiaan ja partioineet niin Paseilla kuin jalankin mm. Säkylän 
keskusta-alueella. Näin tulevat rauhanturvaajat ovat saaneet arvokasta koke
musta tulevaa tehtäväänsä ajatelle. Säkylän kunta on monelta osin myötävait 
kuttanut tämän toiminnan mahdollistamiseksi, ja yksittäisiltä kuntalaisiltakil) 
saatu palaute on ollut kannustavaa. Myös Satakuntaliitto on nähnyt varus
kunnan kehittämisen maakunnan kannalta erittäin merkittäväksi. 

Syksyllä 2000 komentajana aloittanut eversti Arto Räty siirtyi 1.1.2003 
Maanpuolustuskurssien johtajaksi. Samalla päivämäärällä 3 7 6-vuotiaan Porin 
Prikaatin komentajuuden otti vastaan eversti Markku Aherto. 
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HAMEEN RYKMENTT·I 
H ämeen Rykmentti on Hennalan kasarmialueella 

Lahdessa toimiva joukko-osasto. Rykmentin pää
tehtävänä on huollon koulutus henkilökunnalle, reservi
läisille ja varusmiehille. Koulutusta annetaan joukkoyk
siköissä, joita ovat Hämeen Ratsujääkäripataljoona, Ur
heilukoulu, Huoltokoulutuskeskus, Tekninen Koulutus
keskus ja Sotilasmusiikkikoulu. Rykmentin esikunta ja 
Huoltokeskus tukevat joukkoyksiköitä niiden tehtävis
sä. 

Hämeen Rykmentin komentajana on eversti Jari Mä
enpää. 

Vuoden 2002 haasteena Hämeen Rykmentissä on ol
lut uuteen päällystön koulutusjärjestelmään liittyvien 
henkilökunnan kurssien aloittaminen huollon, tieduste
lun ja liikunnan toimialoilla. 

Varsinaista jalkaväkikoulutusta rykmentissä antavat 
vain Hämeen Ratsujääkäripataljoona ja Urheilukoulu. 

JALKAVÄEN KOULUTUSTA JA PERINTEITÄ 
Hämeen Ratsujääkäripataljoona on ainoa Hämeen 

Rykmentin joukkoyksiköistä, joka ottaa palvelukseen 
asevelvolliset normaalisti kutsuntojen kautta. Hämeen 
Ratsujääkäripataljoonan kokoonpanoon kuuluu toimis
to, Esikuntaeskadroona ja Kuljetuseskadroona. Vuoden 
2003 alussa pataljoona käynnistää myös oman aliupsee
rikoulun. 

Pataljoona keskittyy peruskoulutuskauden jälkeen 
sotilaskuljettajien ja sotilaspoliisien kouluttamiseen. Pa
taljoonan järjestämille sotilaspoliisimiesten peruskurs
seille, telakuorma-auton kuljettajakursseille ja panssari
ajoneuvo Pasin kuljettaja- ja johtajakursseille osallistuu 
varusmiehiä Läntisen Maanpuolustusalueen eri joukko
osastoista. Lisäksi pataljoona jatkokouluttaa rykmentin 
keittäjät, kirjurit, asesepät, taisteluvälinemiehet, lähetit 
ja lääkintämiehet. Noin 30 % saapumiserän varusmie
histä koulutetaan em. alojen johtajatehtäviin. Osa ryh
mänjohtajista siirtyy aliupseerikurssin jälkeen apukou
luttajiksi U rheilukoululle, Huoltokoulutuskeskukseen 
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ja Sotilasmusiikkikouluun. 
Koulutuksen saatuaan pataljoonan varusmiehet osallistuvat muiden jouk

koyksiköiden harjoituksiin koulutushaaransa mukaisissa tehtävissä. Siten pa
taljoona tukee joukkoyksiköiden ja Hämeen Rykmentin toimintaa. Hämeen 
Ratsujääkäripataljoona vastaa osaltaan Hämeen Rykmentille käskettyjen jal
kaväen kertausharjoitusten suunnittelusta, valmistelusta ja toteuttamisesta. 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona vaalii ja kehittää suomalaisen ratsuväen 
kunniakkaita perinteitä. Perinnekilta on Ratsumieskilta Ry, joka tukee patal
joonaa sen arvokkaassa koulutus-ja perinnetyössä. 

TIEDUSTELUA JA LIIKUNTAKOULUTUSTA 
Urheilukoulun tehtävänä on antaa tiedustelun sotilaskoulutusta sekä lii

kuntakoulutusta henkilökunnalle, reserviläisille ja varusmiehille. U rheilukou
lun organisaatioon kuuluvat Kurssi- ja tutkimusosasto sekä kaksi tiedustelu
komppaniaa, joista toisessa palvelevat talvilajien ja toisessa kesälajien ikäluok
kansa huippu-urheilijat. Saapumiserät astuvat palvelukseen kesäkuussa ja lo
kakuussa ja niiden vahvuus on noin 80 urheilijaa noin 15 olympialaisissa tai 
MM-kilpailuissa mukana olevasta lajista. 

Urheilukouluun hakeutuvat varusmiehet saavat aliupseeri- tai reserviupsee
rikoulutuksen perusyksikössään. Kurssi- ja tutkimusosastossa annetaan henki
lökunnan koulutusta upseerien perustutkinnossa, sotatieteiden kandidaatin ja 
sotatieteiden maisterin tutkinnoissa tiedustelu- ja liikuntalinjalla sekä täyden
nyskoulutusta edellä mainituilla toimialoilla upseereille ja opistoupseereille. 
Lisäksi Kurssi- ja tutkimusosastoon kuuluu henkilökuntaa ja varusmiehiä pal
veleva testiasema. U rheilukoulu vastaa joukkotuotantovelvoitteenaan olevien 
joukkojen kertausharjoitusten suunnittelusta, valmisteluista ja toteutuksesta. 

Asutuskeskustaistelu kuuluu keskeisenä osana HämRjP:n Esikuntaes
kadroonan sotilaspoliisien koulutukseen, sillä heidän pääsääntöistä toi
mintaympäristöä ovat rakennetut alueet. 

Kuljetuseskadroonassa ltkk:n opettaminen on olennainen osa sotilas
kuljettajille annettavaa koulutusta. Kuvassa ltkk:n simulaattori, joka 
elävöittää huomattavasti ase- ja ampumakoulutusta. 
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KAARTIN JAAKARIRYKMENTTI 
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Kaartin Jääkärirykmentti on pääkaupunkiseudun 
jalkaväkijoukko. Santahaminaan pääosin sijoitettu 

Kaartin Jääkärirykmentti on erikoistunut henkilökun
nan ja varusmiesten asutuskeskustaistelukoulutukseen. 
Vaikka Kaartin Jääkärirykmentin päätehtävä onkin so
dan ajan joukkojen kouluttaminen, ei pidä myöskään 
unohtaa rykmentin suurta huoltokeskusta ja sitä, että 
rykmentti vastaa kaikkien pääkaupunkiseudun joukko
jen huollosta. 

ISKUYKSIKÖT JA HUOLTOKESKUS 
Kaartin Jääkärirykmentti aloitti to1mmtansa 

1.7.1996, kun entiset itsenäiset joukko-osastot Kaartin 
Pataljoona ja Uudenmaan Jääkäripataljoona yhdistettiin 
ja Kaartin Soittokunta liitettiin samaan joukkoon. 
Alussa rykmentti muistuttikin enemmän koulutuskes
kusta kuin joukko-osastoa. Tilanne muuttui kesällä 
1998, kun rykmenttiin liitettiin entinen Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin huoltokeskus sekä Helsingin var
tiosto. Vuoden 2002 alussa rykmenttiin siirrettiin kaik
ki varastotoiminnot Helsingin Sotilasläänin Esikunnalta 
ja Maanpuolustuskorkeakoululta. Tällä hetkellä eletään 
vaihetta, jossa ollaan vakiinnuttamassa ja kehittämässä 
eri toimintoja. 

Kaartin Jääkärirykmenttiin kuuluu kaksi pataljoo
naa. Molemmissa pataljoonissa tuotetaan sodan ajan 
joukkoja samojen periaatteiden mukaisesti. Suurin ero 
pataljoonien välillä on se, että Kaartin Pataljoona kou
luttaa 362 ja 270 vuorokautta palvelevia miehiä ja nai
sia, kun taas Uudenmaan Jääkäripataljoonassa miehis
tön palvelusaika on pääsääntöisesti 180 vuorokautta. 

Kaartin Jääkärirykmentin komentajan alaisuudessa 
ovat pataljoonien lisäksi Aliupseerikoulu, Kaartin Soit
tokunta sekä huoltopäällikön johtama huoltokeskus. 
Huoltokeskus poikkeaa muiden joukkojen huoltokes
kuksista laajojen tehtäviensä ja useiden toimipisteidensä 
vuoksi. Huoltokeskuksessa työskentelee noin 200 hen-

kilöä. Helsingin komendantin toimisto ja Helsingin vartiosto Jrnuluvat ryk
mentin esikunnan organisaatioon. Helsingin vartioston toiminta-alueeseen 
kuuluu koko pääkaupunkiseutu saarineen. 

Kaartin Jääkärirykmentin toimintaa ovat viime vuosina leimanneet useat 
muutokset. Ulospäin näkyvin muutos on kenties ollut se, että Taivallahden 
kasarmialueen toimintoja on ajettu alas syksystä 1999 alkaen. Tällä hetkellä 
Taivallahdessa toimivat enää Kaartin Soittokunta ja Helsingin sotilaskotiyh
distyksen sotilaskoti. Lisäksi alueelle on varastoituna jonkin verran mate
riaalia. Rykmentillä on suunnitelmat soittokunnan tilojen peruskorjaamisesta 
Santahaminaan, kunhan päätös saadaan aikaan. Kun Kaartin Soittokunta ai
koinaan muutaa Taivallahdesta, kääntyy jälleen yksi lehti puolustusvoimien 
historian sivuilla. Koulutus on lakannut lopullisesti Helsingin keskustasta. 

KAAVAKEH ITYKSEN PAINOPISTE SANTAHAMINASSA 
Viimeisen kahden vuoden aikana Kaartin Jääkärirykmentti on kiinnittänyt 

erityistä huomiota Santahaminan varuskunta-alueen suunnitteluun. Työtä on 
tehty rykmentin huolcopäällikön everstiluutnantti Risto Rautavan johtamana, 
mutta työ ei ole koskenut pelkästään Kaartin Jääkärirykmenttiä, vaan työs
kentelyssä ovat olleet mukana kaikki alueen käyttäjät. Työn tuloksena on syn
tynyt kaksiosainen Santahaminan alueen kehittämissuunnitelma, joka on laa
dittu kaavan muotoon. Suunnitelma on jakautunut harjoitus- ja ampuma-alu-

Harjoittelun painopiste on Santahaminassa, toiminnan taas kantakau
pungissa. 
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een kehittämissuunnitelmaan sekä rakennetun alueen kehitt~missuunnitel
maan. Kun kaikki Santahaminan käyttäjät ovat olleet mukana suunnittelu
töissä, on tarkempien suunnitelmien laatimista varten olemassa hyvät perus
teet. 

Santahaminan alueen kehittämisessä kenties tärkeimmät hankkeet ovat jo 
mainitun soittokunnan tilojen peruskorjauksen lisäksi logistiikkakeskuksen 
rakentaminen sekä ampumaratojen muutostyöt ja uuden hyökkäysampuma
radan rakentaminen. Unohtaa ei saa myöskään jo monien vuosien ajan tule
vaisuuteen siirtyneen asutuskeskustaisteluharjoitusalueen rakentamista. 

KAUPUNKIJÄÄKÄRIT 
Kaartin Jääkärirykmentti on ollut tiiviisti mukana pääkaupunkiseudun 

joukkojen kehittämishankkeessa. Rykmentti on osallistunut erityisesti tulevan 
kaupunkijääkärikomppanioiden kokoonpanojen sekä yksiköiden materiaalin 
kokeilutoimintaan. Lisäksi rykmentin henkilöstöä on ollut sitoutuneena yh
teispohjoismaiseen kranaattikonekivääriprojektiin. Vaikka nämä tehtävät sito
vat jo muutenkin vajaita henkilöstöresursseja, on ne nähty erittäin tärkeiksi. 
Tärkeitä ne ovat siinä mielessä, että rykmentin henkilökunta on sitoutunut 
uudistuksiin alusta alkaen ja toisekseen henkilökunnan ammattitaito asutus
keskustaistelun osalta säilyy tai kasvaa. 

Kaartin Jääkärirykmentti on osallistunut vuoden 2000 alusta alkaen kau
punkijääkärikomppanian kokeilutoimintaan. Jokaisesta saapumiserästä yksi 
yksikkö on koulutettu kaupunkijääkärikomppanian kokoonpanossa ja henki
löstö on sijoitettu torjuntakomppaniaksi kotiuttamisen jälkeen. Kokeilutoi
minnan aikana on saatu arvokasta tietoa paitsi kaupunkijääkärikomppaniasta 
myös yleisemmin asutuskeskustaistelusta. 

KANSAINVÄLISYYS ON "KUNNIA-ASIA" 
Kaartin Jääkärirykmentti käynnisti vuoden 2002 aikana yhteistoiminnan 

Tukholmassa sijaitsevan Livgardetin ja Tallinnassa sijaitsevan Vahipataljoonan 
kanssa. Erityisesti Livgardetin kanssa yhteistyö on käynnistynyt nopeasti. 
Maaliskuussa 2003 Kaartin Jääkärirykmentin joukkoja oli jo mukana Livgar
detin harjoituksessa. 

Kansainvälisen yhteistyön ja perinteisten edustustehtävien lisäksi Kaartin 
Jääkärirykmentti toimii puolustusvoimien näyteikkunana. Vuosi 2002 oli vie
railujen suhteen tähän menneistä vuosista vilkkain. Kaartin Jääkärirykmentil
le vierailuihin kuuluvat näytökset ovat aina myös koulutustapahtumia, joista 

Jokaisesta saapumiserästä yksi yksikkö on koulutettu kaupunkijääkäri
komppanian kokoonpanossa. 
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Spiderman m/KaartJR. 

pyritään ottamaan kaikki hyöty irti. 
Kaartin Jääkärirykmentin ylimmässä johdossa on tapahtunut vuoden 2002 

kuluessa melkoista tuuletusta. Rykmentin komentajana vuoden 2000 alusta 
alkaen toiminut eversti Juha-Pekka Liikola siirtyi 1.10. alkaen Maasotakoulun 
johtajaksi. Rykmentin komentajan tehtävät otti vastaan eversti Pertti Laati
kainen. Lukuisista henkilöstövaihdoksista huolimatta Kaartin Jääkärirykmen
tin arkipäivä ja päätehtävät on hoidettu ammattitaitaisen henkilöstön ansios
ta. 
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JAAKARI PRIKAATI 

Jääkäriprikaatissa ja sen edeltäjässä Lapin Jääkäripa
taljoonassa on aina suoritettu pohjoisiin oloihin liitty

vää tutkimus- ja kokeilutoimintaa, josta on ollut hyötyä 
koko puolustusvoimille. Vuonna 2000 Pääesikunta tar
kensi Jääkäriprikaatin kehittämistehtäviä siten, että pri
kaati sai valtakunnallisen tehtävän arktisissa olosuhteis
sa taimivien joukkojen toiminnan ja taktiikan kehittäjä
nä sekä vastuun uuden Talvikoulutusoppaan käsikirjoi
tuksesta. Tämä tehtävä tukee luontevasti Jääkäriprikaa
tin kehittymistä puolustusvoimien arktisena osaamis
keskuksena. Vaikka Jääkäriprikaatissa suuri osa henki
lökuntaa on jo vuosia ollut mukana oman toimensa 
ohessa erilaisissa tutkimus- ja kokeilutehtävissä, lisään
tyneet tutkimisvelvoitteet edellyttivät myös henkilöstö
resurssien lisäämistä alan tehtävissä. Elokuun l.päivä 
2001 perustettiinkin prikaatin esikunnan henkilöstötoi
mistoon kehittämisala. Tärkeimpänä tehtävänä kehittä
misalalla on uuden Talvikoulutusoppaan kirjoittaminen. 

TALVIKOULUTUSOPAS UUSIUTUU 
Talvikoulutusoppaan uusimiselle olikin jo selkeä tar

ve, sillä edellinen opas on vuodelta 1965. Oppaasta 
tulee mies-joukkuetasoinen kirja talvessa selviytymises
tä ja talviaikana toimimisesta. Tavoitteena on, että opas 
saadaan painoon vuoden 2003 aikana. Oppaassa käsi
tellään talven vaikutusta sotilaan toimintakykyyn sekä 
tärkeimpien taistelu- ja johtamisvälineiden ja ajoneuvo
jen käsittelyä talvioloissa. Siinä opastetaan talviolosuh
teiden huomioon ottamisessa johtamistoiminnassa, siir
tymisissä sekä majoittumisessa ja linnoittamisessa. Li
säksi oppaassa annetaan ohjeita, joilla vältytään talven 
aiheuttamilta vammoilta sekä ohjeistetaan tiettyjä tal
vella tapahtuvia toimintoja. 

Talvikoulutusoppaan kirjoittamisen lisäksi kehittä
misalan muita tärkeitä tehtäviä ovat arktisen koulutuk
sen kehittäminen ja tutkiminen, varusteiden ja menet
telytapojen kokeilutoiminta sekä henkilökunnan täy
dennyskoulutus. Kaiken kaikkiaan kehittämisalan tar-
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koituksena on saada Jääkäriprikaatissa ja muuallakin puolustu~voimissa sekä 
rajavartiolaitoksessa oleva arktiseen koulutukseen liittyvä tietotaito talteen se
kä toimia valtakunnallisena osaajana ja tieropankkina pohjoisiin sotatoimiin 
liittyvissä asioissa. Kehittämisalan toimintaa tukevat erinomaisesti Jääkäripri
kaatin kokeneet kouluttajat. 

SIVIILIASIANTUNTIJAT YHTEISTYÖSSÄ 
Tärkeimpänä puolustusvoimien ulkopuolisena yhteistyökumppanina on 

Jääkäriprikaatilla tutkimustyössään ollut Oulun aluetyöterveyslaitos (OATTL) 
ja etenkin sen fysiologian laboratorio. OATTL on Suomen kärkiosaajia kylmä
tutkimuksessa ja puolustusvoimilla onkin käynnissä kolmevuotinen yhteistyö
projekti "Sotilaan toimintakyvyn turvaaminen kylmissä oloissa" OATTL:n 
kanssa. Projekti päättyi vuonna 2002, mutta seuraavia yhteisiä projekteja on 
jo suunnitteilla. OATTL:n tutkijat ovat käyneet Jääkäriprikaatissa mm mit
taamassa varusmiesten lämpötasapainoa taistelutilanteessa, tutkineet kylmän 
vaikutusta oppimistuloksiin sekä suorittaneet useita sotavarusteiden kehityk
seen liittyviä fysiologisia tutkimuksia. 

Yhteistyötä on ollut myös MATINE:n kanssa älyvaatetutkimusta aloitetta
essa. Koimme positiivisena Jääkäriprikaatissa sen, että asiantuntijuuttamme 
arktisten olosuhteiden tuntijana käytettiin hyväksi tässä projektissa. 

MONIPUOLISTA KOKEILUTOIMINTAA 
Jääkäriprikaatin omia kokeiluja vuonna 2002 olivat mm sormipaleltumien 

ehkäiseminen rynnäkkökiväärin liipasimeen kiinnitettävällä kutistemuovieris
teellä ja viimasuojan kehittäminen telakuorma-auton tähystäjänluukkuun. Ta
lousvarikolta saimme jälleen vaatetusmateriaalia kokeiltavaksi. Nämä kenttä
kokeet liittyivät taistelijan varustuksen m/2005 kehittämiseen. Kokeilussa on 
ollut erilaisia jalkineita, käsineitä, päänsuojuksia, maasto- ja kuoripukuja sekä 
kantolaitteen prorotyyppejä. Jääkäriprikaatin kannalta onkin erityisen tärke
ää, että varusteita kokeillaan myös pohjoisen ankarissa oloissa ja sitä kautta 
saadaan kehitettyä riittävän tasokasta varustusta, jolla tullaan toimeen myös 
Lapissa. Meidän kannaltamme ei ole olemassakaan mitään keskimääräisen hy
vää sotilaan varustusta vaan varusteiden kehityksessä tulee aina varautua pa
himpien olosuhteiden varalle. Tällä tavoin saavutetaan myös taistelukestävyy
dessä suhteellinen paremmuus mahdolliseen viholliseen nähden ja voitetaan 
taistelu! 

Lappi tarjoaa oivat suoja- ja väijytyspaikat kairojen tuttavalle. Sinne so
pivat piilotukikohdat, tähystäjän radioasemat, karhun pesät, iskevät 
osat ... Kuva: Antti Suoninen. 
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OPPIMISKESKUS TUKEMASSA KOULUTUSTA 
Puolustusvoimien kaikkiin joukko-osastoihin ja esikuntiin perustetaan op

pimiskeskus, missä käyttäjät voivat opiskella ja työskennellä nykyaikaisia väli
neitä ja menetelmiä hyväksi käyttäen. Oppimiskeskusten perustaminen liittyy 
Puolustusvoimien Avoimen Opiskelu- ja Työskentely-ympäristön kehitysohjel
maan (AVOT). Jääkäriprikaatin oppimiskeskus valmistui joulukuun 2001 ai
kana ja se on ollut palvelemassa henkilökunnan opiskelua ja työskentelyä 
tammikuun 2002 alusta alkaen. Jääkäriprikaatin oppimiskeskus tarjoaa käyt
täjilleen sekä fyysiset opiskelu- ja työskentelytilat että oppimis- ja työskente
ly-ympäristön palveluineen. Oppimiskeskuksen kautta kaikilla Jääkäriprikaa
tissa työskentelevillä on mahdollisuus päästä esikuntajärjestelmään ja muihin 
puolustusvoimien tarjoamiin verkkopalveluihin. Tämän lisäksi kaikilla henki
löillä on mahdollisuus päästä internetin kautta julkisen verkon eri palveluihin. 
Oppimiskeskus pitää sisällään myös erittäin laajan kirjaston ja muun muassa 

. ' 
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kaikki Puolustusvoimien ohjesäännöt ja oppaat. Jääkäriprikaatiq henkilöstöllä 
on mahdollisuus päästä oppimiskeskukseen milloin vain se heille sopii, tila on 
käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Henkilöstön uudistuvassa koulutuksessa 
siirrytään käyttämään entistä enemmän nykyaikaisia monimuoto-opiskelun ja 
etätyöskentelyn menetelmiä, tällöin oppimiskeskuksen merkitys korostuu en
tisestään. Puolustusvoimien antama koulutus tähtää joukon ja yksilön sodan 
ajan tehtävän vaatimien valmiuksien antamiseen. Henkilökunnan koulutuk
sessa otetaan huomioon lisäksi henkilön rauhan ajan tehtävät. Oppimiskes
kuksen tehtävänä on yhdistää opiskelu ja työskentely joustavaksi kokonaisuu
deksi. Oppimiskeskusten kautta AVOT - ympäristössä työskennellen pystym
me turvaamaan elinikäisen oppimismahdollisuuden ja nykyaikaisen oppimis
käsityksen mukaisen ajattelutavan sekä parantamaan ratkaisevasti tarjolla ole
vien koulutuspalveluiden saatavuutta, korostamaan yksilön vastuuta oppimis
prosessissa ja parantamaan oppimisen laatua. 

Eversti Hannu Aikio pitämässä 
Jääkäriprikaatin vuosipäivän pa
raatikatselmuspuhetta 28.9.2001. 
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NÄILLÄ NÄKYMIN 
Jääkäriprikaatin henkilöstö on ottanut oppimiskeskuksen hyvin vastaan. 

Tammikuusta 2002 elokuun 2002 loppuun mennessä luokassa oli 408 kirjat~ 
tua käyntiä, keskiarvo kuukautta kohti oli noin 50 käyntiä, joten oppimiskes
kuksella on tilausta. Yhden käynnin aikana henkilö viipyi oppimiskeskuksessa 
noin tunnin. Oppimiskeskusta tullaan kehittämään tulevaisuudessa suunnitel
mallisesti. Internet-asemia ja puolustusvoimien verkkoasemia on tällä hetkellä 
molempia kaksi kappaletta. Tämä määrä pyritään kaksinkertaistamaan. Kir
jallisuus ja ohjesäännöt pidetään ajan tasalla ja uusia artikkeleita hankitaan 
tarpeen mukaisesti. Työskentelytiloista tehdään ergometriscsti hyvät ja toimi
vat, kaikki Jääkäriprikaatiin tulevat lehdet tullaan taltioimaan oppimiskes
kukseen. Suurimpana ja arvokkaimpana hankintana tulee olemaan videoneu
vottelulaitteiston saaminen käyttöön. Jääkäriprikaatista on tunnetusti mat
kustettava kauas opiskelemaan tai vaikkapa käymään lyhyessä koulutustilai
suudessa tai seminaarissa. Mikäli kyseinen palvelu voidaan tuoda videoneuvot
telulaitteistolla Jääkäriprikaatiin, säästettäisiin huomattavasti matkustamis
kustannuksia ja matkustamiseen kuluvaa aikaa. Jääkäriprikaatin arktiseen 
tutkimukseen liittyen on valmisteilla Talvikoulutuksen monimuotokurssi. Ta
voitteena on, että vuoden 2003 syksyllä voitaisiin aloittaa teoriakoulutus mo
nimuotoisena oppimiskeskuksesta puolustusvoimien muihin joukko-osastoi1 
hin. Koulutus jatkuisi tämän jälkeen tammi- maaliskuussa 2004 syventävill~ 
lähijaksoilla. Näin Jääkäriprikaatissa tutkittu ja kehitetty talvikoulutuksen 
tietous saataisiin jaettua palvelemaan koko puolustusvoimia. 

~ KELLO - OPTIIKKA ~ 

~ ~!l1t!9i!~!~ • 
Puh. (016) 615 171, fax (016) 615 173 

Plussaa ostoksistasi. 
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KAINUUN PRIKAATI 

J.oukkotuotannon yleiset periaatteet toteutetaan Pää
esikunnan laatiman operatiivisen ohjeen (OPO) mu

aisesti. Johtavana periaatteena on sodan ajan joukko
jen tuottaminen perusyksikkökokonaisuuksina sijoite
tun johtajiston kouluttamana. Yksikkökokoonpanot 
muodostetaan erikoiskoulutuskaudella viimeistään mie
histökurssien jälkeen. Pohjoisen Maanpuolustusalueen 
Esikunta käskee tuotettavat joukot ja tuotantoajankoh
dat. Kainuun Prikaatin Esikunnan operatiivinen osasto 
antaa saamiensa perusteiden pohjalta yksityiskohtaiset 
joukkotuotannon suunnittelutehtävät joukkoyksiköille. 
J oukkoyksiköt laativat henkilöntarkkuudella omat 
joukkotuotantosuunnitelmansa. Suunnitelmat laaditaan 
tarkasti kahden vuoden tuotantojaksolle. Yhteisissä se
minaareissa tarkennetaan suunnitelmat, joiden pohjalta 
koulutusala laatii saapumiseräkohtaiset koulutustarve
laskelmat. 

Eversti Seppo Toivonen otti prikaatin komentajan 
tehtävät vastaan 1.1.2003. 

VASTUUN JAKO 
Sotakelpoisten joukkotuotantojoukkojen kouluttami

sen vastuu on selkeästi joukko- ja perusyksiköillä. Kai
nuun Prikaatin rauhan ajan organisaatiota (esimerkiksi 
yksiköiden lukumäärää) voidaan joustavasti muuttaa 
joukkotuotantotehtävien mukaiseksi. Joukkojen sota
kelpoisuus mitataan joukkokoulutuskaudella joukko
osaston omissa sekä Maanpuolustusalueen harjoituksis
sa. Jalkaväkijoukkoja tuotetaan sivulla 278 olevan tau
lukon mukaisesti 

Joukon tai sen osan valmistuttua joukkoyksiköt si
joittavat asevelvolliset atk- tiedostoissa ylläpidettäviin 
tuotantotehtäväluetteloihin. J oukkoyksiköt raportoivat 
sijoitustilanteen ja joukkotuotannon suunnittelun on
nistumisesta Prikaatin esikuntaan. Se raportoi tulokset 
vuosiraportissaan Pohjoisen Maanpuolustusalueen esi
kunnalle. 
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Tuotettava KainuunJP Kuopion Pataljoona KaiTR 
joukko 
JP/Pr2005 JK:t, EK (-) TiedJ/EK KrhK 
PstOhjK/Pr2005 PstOhjK 
TiedK TiedK 

Kainuun Prikaatin koulutusvastuulla olevat joukkoyksiköt. 

JOUKKOJEN HARJOITUSJÄRJESTELMÄ 
Kokonaisjärjestelmään kuuluvat Kainuun Prikaatin omat harjoitukset, 

PMpa:n harjoitusjärjestelmän harjoitukset sekä valtakunnalliset harjoitukset. 
Partion ja ryhmän perustaidot testataan erikoiskoulutuskauden puolivälissä 

pidettävällä noin viikon kestävällä joukko-osaston jalkaväkileirillä. Samaan 
ajankohtaan sijoittuu maanpuolustusalueen ilmatorjuntakonekivääri- ja tark
ka-ampujaharjoitus, johon kootaan maanpuolustusalueen kaikki edellä mai
nittuihin tehtäviin koulutettavat varushenkilöt. 

Joukkueammunnat toteutetaan erikoiskoulutuskauden lopulla Maan
puolustusalueen jääkäri- ja pioneeriharjoituksessa. Harjoitus kestää noin kaksi 
viikkoa ja sisältää ammuntojen lisäksi kaksipuoleisen taisteluharjoituksen. 
Harjoitusjoukot ovat joukkotuotantokokoonpanoissa. J oukkotuotantojoukko
jen sotakelpoisuuden arviointi ja mittaaminen toteutetaan joukkokoulutus
kauden lopulla maanpuolustusalueen taistelu- ja ampumaharjoituksessa. 
Maanpuolustusalueen harjoitusta edeltävät yksikkö- ja joukkoyksikköharjoi
tukset resurssien sallimissa puitteissa. Tämän päivän taistelukentällä onnistu
minen vaatii yhä enenevässä määrin aselajien yhteistoimintaa. Aselajien yh
teistoiminta vaatii kaiken tason johtajilta taistelukentän kuvan ymmärtämistä 
ja taitoa liittää oman joukon toiminta kokonaisuuteen. Kainuun Prikaatissa 
yhteistoimintaharjoitukset aloitetaan vuonna 2003. Harjoitus on samalla val
mistautumista maanpuolustusalueen harjoitukseen. 

JÄÄKÄRIJOUKOT OVAT PERUSTA 

Valmiusprikaatin jääkäripataljoonien jääkärikomppaniat koulutetaan Kai
nuun Jääkäripataljoonan kahdessa perusyksikössä. Koulutuksen päämääränä 
on tuottaa tehtävänsä hallitsevia ja toimintakykyisiä johtajia sekä taistelijoita. 
Jääkärikomppanioitten tuottaminen on perusyksiköille monipuolinen ja haas
teellinen tehtävä, sillä yksiköissä koulutetaan kiväärikoulutushaaran lisäksi 
miehistöt tulenjohtopartioihin, raskaskertasinko- ja tulitukiryhmiin (kevyt 
kranaatinheitin). 

Erikoiskoulutuskauden opetuksen keskeisimmän sisällön muodostavat mie
histön erikoiskurssit sekä jääkäriryhmän ja -joukkueen taisteluharjoitukset ja -
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Sotiemme veteraanien saavutukset elähdyttävät Kainuunkin jalkaväki
taistelijoiden koulutusta varmemmalla vakuudella. 

ammunnat. Joukkoharjoituskaudella johtajat ja taistelijat harjaantuvat sodan 
ajan sijoitustensa mukaisiin tehtäviin. 

Jääkäriyksiköitten koulutus suunnitellaan niiden ensimmäisten sodan ajan 
tehtävien asettamien vaatimusten mukaisesti. Perinteisen metsätaistelun li
säksi yksiköitä harjoitetaan toimimaan taajamissa. Kaikille taistelijoille anne
taan peruskoulutus toiminnasta ns harmaassa vaiheessa. Koulutusaiheina ovat 
muun muassa kohteiden suojaaminen ja kulunvalvonnan järjestäminen. Yksi
köt kutsutaan kertausharjoitukseen 1-2 vuoden kuluessa varusmiespalveluk
sen päättymisestä. 

PANSSARINTORJUNTAAN HARJAANNUTAAN 
Panssarintorjuntakoulutushaaran koulutuksen päämääränä on tuottaa teh

tävänsä hallitsevia johtajia ja taistelijoita panssarintorjuntaohjuskomppanioi
hin ja jääkäripataljoonien esikuntakomppanioitten panssarintorjuntaohjus- ja 
raskaskertasinkojoukkueisiin. Panssarintorjuntakoulutus annetaan yhdessä pe
rusyksikössä. Yksikkö kouluttaa myös panssarintorjuntaohjuskomppanioihin 
ja jääkäripataljoonien esikuntakomppanioihin komento- ja huoltojoukkueet. 
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Kun pst-ohjus vaihtaa asemaa, lumikin pölisee. 

Erikoiskoulutuskauden alussa kaikki miehistötehtäviin koulutettavat suoritta
vat panssarintorjuntamies- tai panssarintorjuntaohjusmieskurssin. Erikoistu
mista jatketaan kurssin jälkeen erikoiskoulutuskaudella. Erikoiskoulutuskau
den keskeisin sisältö ovat raskaskertasinko- ja panssarintorjuntaohjusryhmien 
ja -joukkueen taisteluharjoitukset ja ammunnat. 

Joukkokoulutuskaudella johtajat ja taistelijat harjaantuvat sodan ajan sijoi
tusten mukaisiin tehtäviin tuotettavan joukon kokoonpanossa. Koulutuskau
teen sisältyy panssarintorjuntaohjuskomppanian- ja raskaskertasinko/ohjus -
joukkueen taisteluharjoitukset 1 ja 2, jotka ovat 3 - 4 vuorokauden mittaisia. 
Panssarintorjuntaohjusjoukkueet osallistuvat valtakunnalliselle panssarintor
juntaohjusharjoitukseen Rovajärven ampumakenttäalueella. 

TIEDUSTELU ON KOVA LAJI 

Pr2005 :n tiedustelukomppaniat ja jääkäripataljoonien tiedustelujoukkueet 
koulutetaan Kuopion Pataljoonan tiedustelukomppaniassa. Koulutuksen ta
voitteena ovat suorituskykyiset joukot, jotka pystyvät tuottamaan nopeasti re
aaliaikaista vihollistietoa valmiusyhtymän johdolle kaikissa olosuhteissa. 

Valmiusprikaatin käyttöperiaatteet vaativat tiedustelujoukoilta tiukkoja 
suoritevaatimuksia. Joukkojen koulutuksessa on erityistä huomiota kiinnitetty 
liikkuvuuden ja viestitoiminnan koulutuksen kehittämiseen. 

Prikaati 2005:n tiedustelujoukkojen kokoonpanoihin ja kalustoon kuuluvat 
telakuorma-autot ja maastomoottoripyörät ovat osaltaan muuttaneet käytet
täviä tiedustelutekniikoita ja -menetelmiä. Tiedustelu painottuu aiempaa 
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enemmän ura- ja suunnassa tiedusteluun sekä koko hyökkäysaiueen vihollis
tietojen selvittämiseen. Tähystystiedustelukoulutuksen osuutta on aiempaan 
verrattuna vähennetty oleellisesti. Maastokuorma-autojen korvaaminen tela
kuorma-autoilla on koulutuksellisesti asettanut suuria haasteita. Maastokuor
ma-autoon verrattuna on liikkuvuus oleellisesti lisääntynyt, mutta toisaalta 
taas oman toiminnan salaaminen on korostunut mentäessä vihollisen sekaan 
panssaroimattomalla ajoneuvolla. Myös henkilökunnalle tilanne on asettanut 
haasteita oman toiminnan kehittämiseksi. Viestitoiminnalle on tiedustelulta 
vaadittava suorituskyky asettanut uusia haasteita. Ajoneuvojen tehokkaaseen 
käyttöön perustuva nopea tiedustelu vaatii onnistuakseen viestitoiminnan kit
kattomuutta kaikissa olosuhteissa. Valmiusprikaateihin tulossa oleva radiojär
jestelmä lähiradioineen asettaa tulevina vuosina haasteen, johon myös tiedus
telukoulutuksen on pystyttävä reagoimaan. 

Tiedustelujoukkoja koulutettaessa sa-kokoonpanot muodostetaan mahdolli
simman nopeasti erikoiskoulutuskauden alussa. Koulutuksen painopiste E
kaudella on tiedustelu- ja taisteluvälineiden käsittelyssä sekä tiedusteluryh
män tiedustelutekniikan harjoittelussa. Erityisesti painotettavia asioita ovat 
viestikoulutus, ase- ja ampumakoulutus sekä tunnistamiskoulutus. Tunnista
miskoulutus aloitetaan heti E-kauden alussa jatkuen nousujohteisena koko 
palvelusajan. Sota- ja taisteluharjoitukset pidetään E-kaudella prikaatin ja 
maanpuolustusalueen harjoitusjärjestelmän puitteissa. Joukkokoulutuskaudel
la yksiköllä on 8-10 vuorokautta kestävä harjoitus, jolloin tiedustelujoukot 
harjaantuvat erilaisten tiedustelumenetelmien ja -tekniikoiden suorittamiseen 
pitkäkestoisessa tiedustelutehtävässä. Tämä harjoitus on joukon sekä sen kou
luttajien toimesta koettu koulutuksessa keskeiseksi. Koulutus huipentuu 
joukkojen suorituskyvyn mittaamisen maanpuolustusalueen sota- ja ampuma
harjoituksessa palvelusajan lopulla. Erityisen lisän ja haasteen on koulutuksel
le antanut se tosiasia, että noin puolet tiedustelujoukkueen henkilöstöstä saa 
johtajakoulutuksen. Mielekkäitten johtamissuoritusten järjestäminen kaikille 
varusmiesjohtajille läpi koko palvelusajan on asettanut ja asettaa jatkossakin 
tiukkoja haasteita yksikössä pidettävälle aliupseerikurssin jälkeiselle johtajien 
jatkokoulutukselle. 

PAINOPISTE MAASTOHARJOITUKSISSA 
KrhK:n koulutuksen päämäärä on, että sodan ajan tehtäviin sijoitettavat 

oppivat hyvin oman koulutushaaransa mukaiset sotilaan perustiedot ja -tai
dot. Taistelijat koulutetaan siten, että he hallitsevat koulutushaaransa mukai
sessa tarvittavat taidot. Kainuun Tykistörykmentin Kranaatinheitinkomppa
nia kouluttaa vuoden ensimmäisestä saapumiserästä täyden Pr2005:n kranaa
tinheitinkomppanian, jolla on kalustona yhdeksän kranaatinheitintelakuorma
autoa. Vuoden toisesta saapumiserästä kranaatinheitinkomppania tuottaa Ra-
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jajääkärikomppanian ja Sissikomppanian kranaatinheitinjoukkueita. 
Erikoiskoulutuskauden aluksi annetaan kaikille krh-miehille peruskoulutus 

tuliasema-, mittaus- ja viestitoiminnasta. Krh-miehen peruskurssi huipentuu 
suora-ammuntoihin kovilla ampumatarvikkeilla lähiharjoitusalueella. Tulen ja 
liikkeen koulutus on kurssimuotoista ja keskittyy oman tehtävän täydelliseen 
oppimiseen aina palvelusajan loppuun saakka. 

Kainuun Tykistörykmentti järjestää erikoiskoulutuskaudella kaksi maasto
harjoitusta, joissa opetellaan taistelutekniikkaa ensin joukkuekokonaisuutena 
maastoharjoitus ykkösessä. Maastoharjoitus kakkosessa painopiste on komp
paniantoiminnan oppimisessa. Lisäksi krh-komppania järjestää omia harjoi
tuksia kuten omia valmistavia ammuntoja omalla harjoitusalueella Kajaanin 
Kassunkurussa suora-ammunta-, lyhytkanta- ja koordinaattimenetelmällä. 
KrhK osallistuu PMpa:n jääkäri- ja pioneeriharjoitukseen, jossa painopisteenä 
on oppia toimimaan tuliyksikkönä. Harjoituksessa ammutaan viimeistään täy
tenä tuliyksikkönä omat perustamisen jälkeiset ammunnat ja loppuharjoituk
sen aikana tuetaan jalkaväen kovapanosammuntoja. Valtakunnallisen tykistön 
ja kranaatinheittimistön sota- ja ampumaharjoituksen aikana tuliyksikkö har
jaantuu niin taisteluteknillisesti kuin ampumateknillisesti iskuunsa moni
puolisissa ammunnoissa. Leiri huipentuu valtakunnalliseen tulenavauskilpai
luun, jossa tuliyksiköt ottavat mittaa toisistansa. Loppusodassa painopisteenä 
on opettaa ja harjaannuttaa tuotettavat joukot toimimaan omien johtajiensa 
johdolla itsenäisesti ja varmasti. 

Joukkokoulutuskaudella koulutukseen tuo oman lisän SIETO-vaiheen toi
minnan harjoittelu. Koulutuksesta tulee monipuolisempaa, kun siihen lisätään 
oman toiminnan suojaaminen asutuskeskuksissa tai niiden välittömässä lähei
syydessä. Koulutus sisältää myös yhteistoimintaa muiden viranomaisten mm. 
poliisin kanssa esimerkiksi kohteen suojaamisessa. Kranaatinheitinkomppa
nian jokaisella tulijoukkueella on kyky toimia itsenäisesti erillisissä suunnissa. 
Tähän joukkueet saavat koulutuksen ja siten myös harjoitellaan uhkakuvan 
mukaisissa tilanteissa. 

JALKAVÄKIJOUKKOJEN VARUSTAMINEN 
Kainuun Prikaati varustaa perustamisvastuullaan olevat jalkaväkijoukot 

suunnitelluilla perustamispaikoilla. Joukot varustetaan prikaatin hallinnassa 
olevalla jakomateriaalilla, muualta tulevalta luovutusvelvollisella materiaalilla 
sekä hankintamateriaalilla. Joukkojen varustamiseen liittyvä materiaali on va
rastoitu pääsääntöisesti Kainuun Prikaatiin. Osa varusteista on valmiusyhty
män tuotannossa olevilla joukoilla jokapäiväisessä koulutuskäytössä. 

Valmiusprikaatin (prikaati 2005) joukot varustetaan uusimmilla ja moder-

Kranaatinheitinryhmä tulitoiminnassa telakuorma-auton lavalla. 
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Simulaattorit ovat taistelukoulutuksen arkipäivää Kainuun korvessakin. 

neimmilla varusteilla. Kainuun Prikaatin perustamisvastuulla olevan valmius"! 
prikaatin jalkaväkijoukkojen tulivoimaa on parannettu muun muassa tela
kuorma-auton takaosaan sijoitetuilla 120 mm kranaatinheittimillä sekä uu
della panssarintorjuntaohjusjärjestelmällä. 

Johtamisjärjestelmän toimivuutta parannetaan uusilla hyppivätaajuuksisill, 
radioilla, jotka parantavat huomattavasti järjestelmän toimivuutta elektronis
ta sodankäyntiä ja tiedustelua vastaan. Tähystysmahdollisuuksia parannetaan 
tiedustelijoille ja tulenjohtajille hankittavilla lämpökameroilla. Kenttälääkin-. 
tää on kehitetty hankkimalla lääkintäkomppanialle nopeasti toimintakuntooq 
saatettava kirurgitasoinen ensihoitokeskus. Prikaati 2005 :n liikkuvuus perus
tuu pääasiassa telakuorma-autoihin. Huoltopataljoonan toimintaedellytyksi, 
on parannettu hankkimalla raskasta ajoneuvokalustoa (Sisu E 11 T). Kenttä
muonitusta on tehostettu modernisoimalla kenttäkeitinkalustoa ja hankki
malla raskasta kairaus- ja vedenpuhdistuskalustoa. 

Taistelijoiden henkilökohtaista vaatetusta parannetaan muun muassa väri
tyksen, maastokuvioinnin ja paloturvallisuuden osalta. Taisteluvarustusta on 
jo parannettu uudella suojanaamarilla, rynnäkkökiväärillä (7 .62 rk 95), sirpa
le- ja luotiliiveillä sekä henkilökohtaisilla naamioverkoilla. Valmiusprikaatifl 
jalkaväkijoukkojen joukko- ja henkilökohtaisen materiaalin kehitystyö on jat• 
kuvaa. 
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KARJALAN PRIKAATI 
Valmiusyhtymä Karjalan Prikaati on maavoimien 

kaikista aselajeista koostuva toiminnallinen koko
naisuus, joka tuottaa Itäisen Maanpuolustusalueen 
valmiusprikaatin sekä sotakelpoisia aselajijoukkoja 
maanpuolustusalueen ja Suomen kaakkoisen kulman 
puolustamista varten. 

VALKEALAN MAANPUOLUSTAJAT 
Valkealan kunnan Vekaranjärvellä t01m1vaan val

miusyhtymään kuuluu esikunta, viisi joukkoyksikköä 
sekä huoltokeskus. Saapumiserässä palvelukseen astuu 
reilut 1800 alokasta. Edellisen saapumiserän johtajat 
ja erikoismiehet mukaan lukien varusmiesten koko
naisvahvuus on noin 2500 miestä ja naista. 

Valmiusyhtymässä palvelee yli 600 palkattuun hen
kilökuntaan kuuluvaa, joista sotilaita on noin 400 ja 
siviilityöntekijöitä reilut 200. Valmiusyhtymä on Val
kealan kunnan suurin yksittäinen työnantaja. Vajaa 
kolmannes henkilökunnasta asuu varuskunnan asun
noissa, muut asuvat pääsääntöisesti joko Valkealassa 
tai Kouvolassa. Työmatka kaupungista Vekaranjärvelle 
kestää noin 3 5 minuuttia suuntaansa. 

Varuskunnassa on viisi suurta kasarmia ja yhteensä 
pari sataa muuta rakennusta. Varuskunta-alueen laa
juus on noin 2000 hehtaaria. Sen läheisyydessä ovat 
noin 200 hehtaarin laajuinen Selänpään harjoitusalue 
sekä 4100 hehtaarin laajuinen Pahkajärven ampuma
kenttäalue parin tuhannen hehtaarin suoja-alueineen. 
Näiden alueiden lisäksi valmiusyhtymä harjoittelee 
koko pienen Salpausselän ja Suomenlahden välisellä 
alueella. Tällä taataan se, että henkilökunta ja sen 
tuottamat sodan ajan joukot oppivat tuntemaan ne 
alueet, joilla he mahdollisesti joutuisivat sodan aikana 
toimimaan ja taistelemaan. 

Koulutuksessa painotetaan erityisesti eri aselajien 
välisen yhteistoiminnan harjoittelua, jonka edellytyk
set paranivat merkittävästi, kun maanpuolustusalueen 
ilmatorjuntakoulutus siirrettiin Haminasta Vekaran-
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järvelle. Karjalan Prikaatin komentaja on eversti] uha Kilpiä. 

PERINTEET JA VETERAANIEN TAISTELUHENKI 
Karjalan Prikaatin joukko-osastolipun lipputangon kärjessä on vapauden

risti. Sen ansaitsivat valmiusyhtymän edeltäjät, vapaussodassa kunnostautu
neet karjalaiset joukot. Vapaudenristin nauhoihin on kirjailtu kolmen taistelu
paikan nimet: Venäjänsaari, Rautu ja Vuoksen rintama. Talvisotaan kunnioite
tut veteraanimme lähtivät Viipurin Papulasta. Karjalan Kaartin Rykmentistä 
muodostettiin silloin 2. Prikaatin I Pataljoona, joka oli pysäyttämässä puna
armeijan hyökkäystä Karjalan kannaksella. Jatkosodan Jalkaväkirykmentti 8, 
Tuntemattoman sotilaan rykmentti, taisteli isänmaamme itsenäisyyden puo
lesta Itä-Karjalassa ja Lapin sodassa. Sodan päätyttyä se kotiutui Kouvolaan. 
Rykmentin nimi muutettiin 5. Prikaatiksi 1.12.1952 ja edelleen Karjalan Pri
kaatiksi 1.1.1957. Se sai vaalittavakseen Karjalan Kaartin Rykmentin perin
teet ja niiden tunnuksina rykmentin joukko-osastolipun sekä kunniamarssin. 

SOTAKELPOISTEN JOUKKOJEN TUOTTAMINEN 
Valmiusprikaatin iskevät osat koulutetaan Kymen Jääkäripataljoonan nel

jässä perusyksikössä. Kaksi jääkäriyksikköä tuottavat sodan ajan jääkäri- ja 
panssarijääkärikomppanioita sekä muita iskuportaan erikoismiehistöjä. Tie
dustelukomppaniassa koulutetaan valmiusprikaatin tiedustelujoukkueet ja 
panssarintorjuntaohjusjoukkueet. ] alkaväkialiupseerikoulu kouluttaa edellä
mainittujen joukkojen ryhmän- ja partionjohfajat. 

Valmiusyhtymän epäsuoran tulen asiantuntemusta edustaa Karjalan Tykis
törykmentti, joka tuottaa valmiusprikaatin tykistöjärjestelmän sekä Itäisen 
Maanpuolustusalueen muut tykistöjoukot ja osan kranaatinheittimistöstä. 
Rykmenttiin kuuluu kolme tykistöpatteria sekä Tykistöaliupseerikoulu, joissa 
varusmiehet koulutetaan johtamaan epäsuoran tulen tuliyksiköiden tulta, ra
kentamaan tulenjohto- sekä johtamispaikkojen ja tuliasemien väliset viestiyh,... 
teydet sekä ampumaan tarkasti ja oikea-aikaisesti tykistöllä, kranaatinheitti
mistöllä tai raketinheittimistöllä. 

Kymen Pioneeripataljoonaan kuuluu kaksi pioneerikomppaniaa ja Kuljetus
komppania. Pioneerikomppaniat tuottavat yksiköitä, joiden päätehtävänä on 
valmiusprikaatin liikkeen edistäminen ja vastustajan liikkeen hidastaminen. 
Kuljetuskomppania on Suomen suurin autokoulu. Se kouluttaa valmiusyhty 
män tarvitsemat sotilaskuljettajat, jotka ajavat valmiusyhtymän lähes 1000 
ajoneuvolla noin miljoona kilometriä vuodessa. 

Itä-Suomen Viestipataljoona vastaa valmiusyhtymän esikunta- ja viestikou-

Konekivääriampuja valmistautuneena taistelusimulaattoriharjoitukseen. 
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lutuksesta. Pataljoonassa on kaksi viestikomppaniaa, jotka tuottavat operatii~ 
visen tason YVI-2 viestiyksiköitä, alueellisia viestijoukkoja maanpuolustusalu 
een käyttöön sekä näiden joukkojen tarvitsemia eri alojen huoltomiehiä. Esi
kuntakomppania kouluttaa sotilaspoliiseja ja esikuntajääkäreitä sekä esikun
nan tieto- ja viestijärjestelmät hallitsevia viestimiehiä, jotka muun muassa tur
vaavat ja mahdollistavat sodan ajan esikuntien toiminnan. 

Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo aloitti toimintansa Vekaranjärvellä 
1.1.2003. Patteristo tuottaa ilmatorjuntapatteriston johtoportaita, kevyitä il
matorjuntapattereita sekä lähi-ilmatorjuntaohjusyksiköitä valmiusprikaatin ja 
Itäisen Maanpuolustusalueen käyttöön. Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo 
ottaa vastuulleen myös Ilmatorjuntaohjus 2005-järjestelmän koulutuksen. 

Valmiusyhtymän esikunnassa on operatiivinen, henkilöstö-, koulutus- ja 
huolto-osasto. Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat myös varuskunnan vartios
to sekä koulutusta tukevat varuskunnan ampumaradat, liikuntapaikat ja op
pimateriaalikeskus. Valmiusyhtymän huoltopalveluista vastaa Huoltokeskus, 
johon kuuluvat muonituskeskus, varuskuntasairaala, varasto-osasto, Valkealan 
korjaamo sekä kuljetuskeskus. 

Panssarijääkäreiden uusin taisteluväline CV 90 -rynnäkköpanssari tulee 
vaatimaan koulutettavilta ja kouluttajilta hikeä ja tarmoa. 
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LOPPUTUOTE: VALMIUSPRIKAATI 
Valmiusyhtymän lopputuotteen henkilövahvuus noin 5 100 taistelijaa. Ko

koonpanoon kuuluu puolensataa taisteluajoneuvoa, parisataa muuta panssa
roitua ajoneuvoa ja reilut viisisataa erilaista kuorma- tai maastokuorma-autoa. 
Kolmen iskevän pataljoonan lisäksi kokoonpanoon kuuluu esikunta- ja viesti-, 
pioneeri- sekä huoltopataljoonat, kenttätykistö- ja ilmatorjuntapatteristot se
kä panssarintorjuntaohjuskomppania. Valmiusprikaatin käyttöön ollaan par
haillaan ja lähivuosina saamassa sotavarustusta, jolla se kykenee taistelemaan 
menestyksellisesti tämän vuosituhannen taistelukentän olosuhteissa. 

Panssarijääkäripataljoonien käyttöön tulevat CV 90 -rynnäkköpanssarivau
nut, joista ensimmäinen esiteltiin julkisuudelle Vekaranjärvellä huhtikuussa 
2002. Iskuportaan tulivoimaa vahvistavat Leopard 2A4-taistelupanssarivau
nut, panssarintorjuntaohjus 2000 sekä todennäköisesti vuosikymmenen puoli
välin paikkeilla hankittavat kaksiputkiset Amos-kranaatinheitinajoneuvot. 

Kenttätykistöpatteriston tykkikalustona on kotimainen apumoottorilla va
rustettu 15 5 millimetrin tykki. Osa ilmatorjuntatykkikalustosta modifioidaan 
ja uuden ilmatorjuntaohjusjärjestelmän hankinta on käynnissä. Tulevaisuuden 
pioneeripataljoona edistää iskuportaan liikettä entistä järeämmillä taisteluväli
neillä. 

Valmiusprikaatin johtamisvälineet modernisoituvat uuden kenttäradion ja 
YVI2 -viestijärjestelmän myötä. Viimeksimainitun järjestelmän kouluttami
nen henkilöstölle ja varusmiesjohtajille käynnistettiin vuoden 2002 alussa. 
YVI2 joukkotuotanto aloitettiin saman vuoden toisesta saapumiserästä alka
en. Kokonaisuudessaan uuden kaluston on tarkoitus olla valmiusprikaatin 
käytössä viimeistään vuosikymmenen loppupuoliskolla. Sen kunnossapito, 
korjaaminen ja kouluttaminen asianmukaisella tavalla edellyttävät rakennus
investointeja, joista merkittävin on valmiusyhtymän koulutus- ja huoltohallin 
rakentaminen. 

VIERIVÄ KIVI El SAMMALOIDU 
Karjalan Prikaati on nykyiselläänkin toimiva joukko-osasto ja kokonaisuus. 

Tätä osoittavat muun muassa hyvät tulokset valtakunnallisissa ja maan
puolustusaluekohtaisissa kilpailuissa ja mittauksissa sekä henkilökunnalle ja 
varusmiehille suoritetuissa kyselyissä. Toimintoja on kuitenkin jatkuvasti pys
tyttävä uudistamaan ja rationalisoimaan, muuten kehitystä ei tapahdu. Pri
kaatin lähiajan suurimmat haasteet ovat ilmatorjuntakoulutuksen yhdistämi
nen valmiusyhtymän koulutusjärjestelmään sekä valmiusprikaatin uuden sota
varustuksen käyttöönotto. 

Teknillisenä suorituksena ilmatorjuntakoulutuksen siirto onnistui hyvin ja 
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suunnitelmallisesti. Pelkkä henkilöstön, materiaalin ja varusmiesten siirtymi
nen paikkakunnalta toiselle ei kuitenkaan vielä riitä. Kahden eri tyyppiseen 
toimintaympäristöön rutinoituneen joukon on opittava puhaltamaan samasta 
suunnasta samaan hiileen ja hyödyntämään valmiusyhtymän valtakunnallises
tikin katsottuna ainutlaatuiset mahdollisuudet opetella ja harjoitella yhteistoi
mintaa maavoimien kaikkien aselajien kanssa. 

Uuden sotavarustuksen myötä Karjalan Prikaatin tuottamasta valmiuspri
kaatista tulee mekanisoitu prikaati. Sille on ideoitava, tutkittava ja testattava 
operaatioalueellemme parhaiten soveltuva taktiikka ja taistelutekniikka. Yh
teistoiminta taisteluvaunukouluksesta vastaavan Panssariprikaatin välillä on 
oltava kitkatonta. Koulutuspaikkojen ja -alueiden sekä käytettävissä olevien 
määrärahojen on mahdollistettava valmiusprikaatin suorituskyvyn edellyttä
mien taitojen kouluttaminen kulloinkin tuotantovuorossa oleville joukoille. 
Huolto- ja johtamisjärjestelmien on kyettävä pitämään yhtymä liikkeellä sekä 
rauhan että sodanajan olosuhteissa. Kalustolle on oltava asianmukaiset koulu
tus-, huolto- ja varastointitilat. Kaikkea tätä suunnittelemaan, johtamaan ja 
toteuttamaan on oltava riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Näin saadaan 
aikaan todellinen valmiusyhtymä. 

Maanpuol ustuskou I utus 
Kymen laakson Maanpuol ustuspi i ri 

Lisää turval I isuutta 
aluetoimisto.kouvola@mil.inet.fi 
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SAVON PRIKAATI 
Savon Prikaatilla ja sen perinnejoukoilla on vaalitta

vanaan arvokkaat sotilasperinteet. Kuninkaallisen Sa
von Prikaatin historia lähtee vuodesta 1775, jolloin ku
ningas Kustaa III perusti prikaatin puolustamaan Ruot
si-Suomen kaakkoisrajaa Venäjää vastaan. Kuninkaalli
sen Savon Prikaatin joukot taistelivat kunnialla Kustaan 
sodan (1788-1790) ja Suomen sodan (1808-1809) tais
teluissa. Joukko-osastomme viettaa vuos1pa1vaansä 
13.6.1789 Kustaan sodassa käydyn Porrassalmen taiste
lun kunniaksi, missä se torjui ylivoimaisen venäläisen 
vihollisen. Savolaisia sotilasperinteitä jatkoivat Venäjän 
vallan aikana erilaiset pienemmät joukot, ja vuodesta 
1880 alkaen 6. Suomalainen Mikkelin Tarkka-ampuja
pataljoona. 

Itsenäisen Suomen armeijaa luotaessa perustettiin 
Karjalan Kannakselle Käkisalmeen sijoitettu Savon Pri
kaati. Sodan uhatessa prikaati perusti reserviläisistä 
useita jalkaväkirykmenttejä, jotka osallistuivat molem
piin sotiimme. Talvisodan aikana Savon jääkärien tiet 
kulkivat eri jalkaväkirykmenteissä Karjalan rintamalta 
Taipaleen ja Kollaan kautta jatkosodan Tyrjän ja Ohdan 
taisteluihin ja edelleen Siiranmäkeen, Äyräpäähän ja 
Vuosalmelle. Sodan päätyttyä Savon Prikaati on jatka
nut rauhanaikaisena joukko-osastona ollen jälleen sijoi
tettuna Mikkeliin. 

Savon Prikaatin perinteissä elää vertaansa vailla oleva 
jalkaväen jääkäriperinne, josta me tämän päivän jääkä
rit ammennamme tervettä itsetuntoa ja syvyyttä nyky
päivän toimintaamme. Savon Prikaatin henkilöstöllä ja 
Savon Prikaatin Killalla on yhdessä tärkeä tehtävä tä
män perinteen välittämisessä varusmiehillemme. 

Eversti Hannu Toivonen oli Savon Prikaatin komen
tajana 1.9.1998 - 28.2.2001. Prikaatin esikuntapäällik
kö everstiluutnantti Ari Kuikka toimi prikaatin komen
tajan sijaisena 31.5.2001 asti. Eversti Mika Peltonen 
aloitti prikaatin komentajana 1.6.2001 ja luovutti pri
kaatin komentajuuden eversti Markku Riittiselle 
1.12.2002. 
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VUODESSA YLI 1200 VARUSMIESTÄ KOULUTUKSESSA 
Savon Prikaati on vakiinnuttanut asemansa nykyaikaista jalkaväkikoulutu 

ta antavana joukko-osastona. Lyhyesti kiteyttäen prikaati on varusmiehiä kou
luttava alueellinen "linjaprikaati". Käytännössä Savon Prikaatilla on huomat• 
tava merkitys valmiuden kannalta. Prikaatiin on keskitetty maamme BTR-60 
miehistönkuljetuspanssarivaunut, joita on yli sata kappaletta. Panssarikalusto 
on peräisin 70- ja 80-luvuilta, mutta täyttää edelleen tehtävänsä. Vaunussa on 
optiikalla varustettu torni, jossa ovat 14.5 mm ja 7.62 mm konekiväärit. 

Prikaatimme koulutuskokoonpanon runko on Savon Jääkäripataljoona. So-

1970-luvun alussa Hämeen Jääkäripataljoonassa koulutuskäyttöön ote
tut "kuuskymppiset" ovat iskuvälineitä vieläkin. 
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tilaskuljettajien ja sotilaspoliisien koulutus annetaan erillisyksiköi$Sä. Koulu
tusta ja toimintaa tukee mittava huoltokeskus ja Savon Sotilassoittokunta. 
Mikkelin kaupunki tarjoaa erinomaiset puitteet asumiselle, perheenjäsenten 
työssäkäynnille ja opiskelulle sekä erinomaiset mahdollisuudet virkistys- ja va
paa-ajan toiminnoille. Yhteistoiminta alueen eri reserviläis- ja maanpuolustus
järjestöjen kanssa on vilkasta. 

Savon Prikaati on tarjonnut urheilijoille erinomaisen mahdollisuuden suo
rittaa varusmiespalvelus ja valmentautua omassa lajissaan. Menestyksestä ja 
urheiluvalmennuksen tasosta kertoo viime vuosien aikainen menestyminen 
niin sotilaiden SM-kisoissa kuin Itäisen Maanpuolustusalueen kilpailuissa. Sa
von Prikaati on voittanut mm Itäisen Maanpuolustusalueen Olterman-viestin 
vuosina 2000 - 2002. 

Prikaatin varusmiesten saapumiserien kooksi on vakiintunut n. 620 alokas
ta. Naisia joukossa on n. 20 kussakin saapumiserässä. Vuodessa prikaati kou
luttaa yli 1200 varusmiestä. Tällä hetkellä koulutusta annetaan miehistölle ja 
ryhmänjohtajille seuraavissa koulutushaaroissa: panssarintorjuntamiehet, 
BTR- kuljettajat, tulenjohto- ja viestimiehet, kranaatinheitinmiehet, sissit/tie
dustelijat, sotilaspoliisit, sotilaskuljettajat sekä eri alojen huoltomiehet. 

Palkattua henkilöstöä Savon Prikaatissa on yhteensä 260, mistä joukosta 
henkilöstökokoonpanon mukaan upseereita on 29, erikoisupseereita 3, opisto
upseereita 92, siviiliviranhaltijoita 96, sotilasammattihenkilöitä 18 ja sopimus
sotilaita 22. Rahaa tehtäviensä toteuttamiseen prikaati käyttää vuosittain noin 
14 miljoonaa euroa. 

UUSIN VAIHTOEHTO 
Savon Prikaatin koulutustehtävät muuttuvat vuonna 2003. Nämä muu

tokset heijastuvat prikaatin rooliin tulevina vuosina, jolloin eri alojen erikois
koulutus korostuu perinteisen jalkaväkikoulutuksen rinnalla. Prikaatin varus
miesvahvuus tulee kasvamaan noin sadalla miehellä. Prikaatin keskeisenä 
koulutushaarana muutosten ohessa säilyy BTR-60-miehistöjen koulutus. Suu
rimmat varusmieskoulutuksen muutokset vuodesta 2003 alkaen ovat seuraa
vat: tiedustelukoulutuksen, sotilaspoliisien ja sotilaskuljettajien sekä yleishuol
lon erikoisosaajien koulutuksen merkittävä lisääntyminen. Vedettävän kranaa
tinheittimistön koulutus siirtyy Pohjois-Karjalan Prikaatiin. 

Osa sotilaspoliiseista, kuljettajista, lääkintämiehistä ja eräistä muista eri
koismiehistä tullaan kouluttamaan Maasotakoulun, Reserviupseerikoulun ja 
Utin Jääkärirykmentin tarpeisiin. Savon Prikaatissa toivotaankin, että Kymen 
Sotilasläänin alueella ja koko eteläisen rantamaan suunnalla olevat asevelvolli
set näkisivät uuden palvelukseenastumisvaihtoehdon. Kotisuunnan varuskun
tiin on mahdollisuus päästä "mutkan kautta" saamalla tarvittava perus- ja eri
koiskoulutus Savon Prikaatissa. 

- 293 -



JOKA HALLITSEE MUUTOKSEN - VOITTAA 
Prikaatin nykyinen koulutusorganisaatio ja kouluttajamäärä ei olisi vastan

nut parhaalla tavalla lisääntyviin koulutusvaateisiin koulutusryhmien kirjon 
kasvaessa. Tähän haasteeseen prikaati vastaa tarkentamalla ja keskittämällä 
koulutusorganisaatiotaan. Keskeiset vuoden 2003 alun tarkennukset ovat 

- entisen kuuden perusyksikön tilalle muodostettava neljän isomman perus
yksikön koulutusorganisaatio, jonka runkona ovat entinen Jääkärikomppania, 
Sotilaspoliisikomppania, 3.Erillinen Autokomppania ja uutena yksikkönä pe
rustettava Tiedustelukomppania; yksiköiden vahvuudet kasvavat nom 
200:een, 

- kaikkien edellä mainittujen uusien yksikköjen siirto Savon Jääkäripatal
joonan komentajan johtoon, aliupseerikoulutuksen muuttaminen annettavaksi 
linjoittain neljässä perusyksikössä ja 

- kolmen perusyksikön lakkauttaminen: Kranaatinheitinkomppania, Esi
kuntakomppania ja Aliupseerikoulu. 

Organisaatiotar'kistuksen etuja ja haittoja on punnittu tarkoin vuoden 2002 
aikana. Savon Prikaatin henkilöstön suhtautuminen uusiin haasteisiin ja val
mistelun alla olevaan organisaatiotarkistukseen on ollut esimerkillinen. Tämä 
tulee edesauttamaan organisaatiotarkistuksen onnistumista merkittävästi. 
Vuosi 2003 tulee näyttämään, miten organisaatiotarkistus on käytännössä on
nistunut. Työilmapiirikyselyn mukaan henkilöstö kokee muutoksen tarpeelli
sena ja perusteltuna. 

Tulevina vuosina haasteina ovat toimintaympäristön ja erikoishenkilöstön 
ammattitaidon kehittäminen osana muuttuvia tehtäviä. Savon Prikaatissa tie
detään, että vain muutos on pysyvää. Sen lisäksi prikaatissa ymmärretään, et
tä se voittaa, joka muutoksen hallitsee - niin sodan kuin rauhankin aikana. 

Eteläisen rantamaan asevelvolliset - huomio! Kotisuunnan varuskuntiin 
on mahdollisuus päästä "mutkan kautta" saamalla pätevä perus- ja eri
koiskoulutus Savon Prikaatissa. 
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POHJOIS-KARJALAN PRIKAATI 
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Pohjois-Karjalan Prikaatin tehtävänä on kouluttaa 
sodan ajan joukkoja pääosin omaan jääkäriprikaa

tiin. Lisäksi prikaatissa koulutetaan sissejä rajajoukkoi
hin. Uuteen koulutuskokoonpanoon, joka vastaa entistä 
paremmin nykyisiä joukkotuotantotehtäviä, siirryttiin 
1.1.2001. Siitä alkaen kaikissa yksiköissä ovat koulu
tuksessa olleet kaikki niiden omien joukkotuotanto
joukkojen taistelijat mukaan lukien lääkintämiehet, 
kuljettajat ja muut erikoismiehet. Prikaatin tavoitevah
vuus on ollut toistaiseksi noin 550 alokasta. Jokaisessa 
saapumiserässä on ollut lisäksi keskimäärin kymmenen 
vapaaehtoista naista. Joukkotuotanto- ja valmiustehtä
vät on kyetty hoitamaan käsketyllä tasolla. 

KORPISOTURIEN TOIM INTAYMPÄRISTÖ 
Tavoitteisiin pääsemme korkean ammattitaidon ja 

kehityshakuisuuden lisäksi korostamalla työssämme 
prikaatin keskeisiä arvoja, joita ovat oikeudenmukai
suus, vastuuntunto, suvaitsevaisuus, erilaisuuden hy
väksyminen, heikoimpien kannustaminen sekä perintei
den ja isänmaallisten arvojen vaaliminen. Olemme toi
minnassamme nykyaikainen ja uudistushaluinen jalka
väen koulutuskeskus, jossa voidaan tarvittaessa luopua 
vanhasta ja tarpeettomasta. 

Vuoden 2003 alusta alkaen prikaatin alokkaiden ta
voitevahvuus on noin 670. Prikaatin koulutusvelvoit
teet selkiintyvät entisestään kun tehtävämme on kou
luttaa täysinäisinä yksikköinä Itäisen Maanpuolustus
alueen kranaatinheitin- ja sissijoukot. Jääkäri- , sotilas
poliisi- ja kuljettajakoulutus säilyvät entisellään. Koulu
tusolosuhteet ja toimintaympäristö ovat Kontiorannassa 
mitä parhaimmat. Rakennukset ml kasarmit ovat erit
täin hyvässä kunnossa suhteessa niiden ikään. Osa ka
sarmeista, varuskuntasairaala ja uimahalli ovat kuiten
kin peruskorjauksen tarpeessa. Ampumaradat ja Jaa
mankankaan lähiharjoitusalue ovat aivan kasarmien 
tuntumassa. Sotinpuron ampuma-aluetta on kehitetty 
IMpaE:n ohjauksessa pitkäjänteisesti. Alkusyksystä teh-

Puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskeala tarkasti prikaa
tin koulutusta 25.6.2002. 

tiin sopimus Metsähallituksen kanssa maalialueiden laajennuksesta. Komppa
nian puolustusaseman rakentaminen on aloitettu myös keväällä 2002. Ensim
mäinen komppanian puolustusammunta toteutettiin marraskuussa joukko
koulutuskauden ampumaleirillä. Sotinpuron ampuma-alueen kehittäminen 
edesauttaa lisääntyvien kertausharjoitusten ja yhtymäharjoitusten toteutta
mista. Alue on koettu myös hyväksi maastoammunnan sotilas-SM-kilpailujen 
järjestämisessä, viimeksi kesällä 2002 . 

ERIKOISOSAAMISTA 
Prikaatilla on erittäin hyvät suhteet ymparo1vaan yhteiskuntaan. Varus

mieskoulutuksen kannalta keskeistä on kummikunta- ja kummiseurakunta
järjestelmä, jotka ovat olleet toiminnassa jo vuosien ajan. Vahvuutenamme on 
erittäin hyvä varusmiesaines, joka tulee pääosin Pohjois-Karjalasta ja Pohjois
Savosta. RUK:ssa miehemme ja naisemme ovat yleensä menestyneet erin
omaisesti. Toisena vahvuutenamme koemme kouluttajien korkean ammatti
taidon, josta olemme saaneet hyvää palautetta muun muassa varusmiesten 
loppukyselyjen kautta. Edellä mainitut ovat luoneet hyvät edellytykset onnis-
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tuneeseen rekrytointiin niin sotilasuralle kuin prikaatin tarjoamiin siviilitehtä
viinkin. Ensin mainitussa olimme puolustusvoimien kärkitasoa kun nuoriam
me hakeutui opiskelemaan Maasotakouluun keväällä 2002. Hyvä kokonai
suus muodostuu vasta kun esikunnissa ja huollon erikoispisteissä tehdään hy
vää yhteistyötä koulutusorganisaation kanssa. Tässä asiassa olemme onnistu
neet ja siksi työilmapiiri prikaatissa onkin erittäin hyvä. 

Erikoisosaamistamme on hyödynnetty erityisesti valtakunnallisissa koulu
tusalan projekteissa, joissa on kehitetty muun muassa kuljettajakoulutusta se
kä sissi- ja tarkka-ampujakoulutusta, joissa kahdessa jälkimmäisessä vastaam
me myös ohjesääntöjen ja oppaiden kirjoittamisesta vuosina 2002-2003. 

TÄHDENVÄLIT 
PKarPr:n koulutussaavutukset ovat olleet poikkeuksetta erinomalSla. 

Olemme menestyneet niin IMpaE:n pitämissä koulutustarkastuksissa kuin 
valtakunnallisissa tasonmittauksissa. Puolustusvoimain komentaja amiraali 
Juhani Kaskeala tarkasti prikaatin toimintaa 25.6.2002 todeten kaikkien 
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asioiden olevan täällä kunnossa. 

Paraatit ovat sotilaitten henkeä ko
hottavia tilaisuuksia, jotka antavat 
myös paikkakunnan väestölle tilai
suuden ottaa tuntumaa sotilaitten 
ryhtiin ja tahtiin. Pohjois-Karjalan 
Prikaatin kotiuttamispäivän paraa
ti ja ohimarssi 5.7.2002. 

Lukuisat vierailut kuuluvat viikoittain myös pohjoiskarjalaisen prikaatin ar
keen. Maaliskuussa 2003 isännöimme sotilasasiamiesvierailua neljän päivän 
aian. 

Hyvä menestys koskee myös sotilasurheilua ja sotilasmusiikkia laajalla rin
tamalla. Parhaina saavutuksina voidaan mainita ammunnassa Parolan Kilven 
voitto vuonna 2001 ja yleismestaruushopea sotilas-SM-yleisurheilussa vuonna 
2002. 

Karjalan Sotilassoittokunta on eräs maamme tunnetuimmista sotilassoitto
kunnista. Puolustusvoimien soittomestaruuskilpailuissa Lahdessa vuonna 
2002 saavutuksina olivat käyrätorvisarjassa kaksoisvoitto, pasuunasarjan voit
to ja trumpettien hopeasija. 

Prikaatin komentajana toimi eversti Antti Lankisen jälkeen 1.4.2000 alka
en eversti Asko Kohvakka. Hän siirtyi puolestaan 1.11.2002 RUK:n johtajak
si. Prikaatin komentajaksi nimitettiin tuolloin eversti Keijo Simola. 
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RESERVIUPSEERI KOU LU 
U eserviupseerikoulu on Itäisen Maanpuolustusalueen 
.n.komentajan alainen joukko-osasto, johon kuuluu 
kaksi joukkoyksikköä sekä huoltokeskus. J oukkoyksi
köt ovat Reserviupseerikurssi ja Kymen Ilmatorjunta
rykmentti. Reserviupseerikoulu vastaa osaltaan sotilaal
lisesta puolustusvalmiudesta, kouluttaa valtaosan maa
voimien reserviupseeristosta, kouluttaa ilmatorjuntayk
siköitä Itäisen Maanpuolustusalueen reserviin ja ylläpi
tää osaltaan vahvaa valtakunnallista maanpuolustus
henkeä. 

Kymen Ilmatorjuntarykmentti lakkautettiin 
31.12.2002 Reserviupseerikoulun joukkoyksikkönä ja 
ilmatorjuntakoulutus aloitettiin seuraavana päivänä Ve
karanjärvellä valmiusyhtymässä Salpausselän Ilmator
juntapatteriston nimellä. 

Haminaan jäävää Reserviupseerikoulua kehitetään 
reservin päällystön koulutuskeskuksena. 

RESERVIUPSEERIKURSSIN TEHTÄVÄT 
JA KOKOONPANO 

Reserviupseerikurssin toimintavuosi jakautuu eri
laisiin toiminnallisiin vaiheisiin. Päävaiheet ovat neljä
toista viikkoa kestävä reserviupseerikurssien toimeenpa
no sekä tätä seuraava noin kaksitoista viikkoa kestävä 
jatko- ja täydennyskoulutusvaihe. 

Reserviupseerikurssi toimeenpanee vuosittain kaksi 
reserviupseerikurssia. Kurssit alkavat huhti- ja loka
kuussa. Kurssivahvuus on noin 800 upseerioppilasta. 
Koulutus toteutetaan yhdeksässä perusyksikössä, viidel
lätoista koulutuslinjalla ja yhteensä noin kolmessakyrru 
menessä joukkueessa/jaoksessa. Kurssilla annetaan pe
rusteet eri aselajien ja koulutushaarojen asettamien vaa
timusten mukaisesti perusyksikön (vast) osana taistele
van joukon johtamiselle. Vuonna 1998 uusittu opetus
suunnitelma tekee kurssista hyvin tiiviin. Johtamistai
don opetusta painotetaan entistä enemmän. Reserviup
seerikoulutuksessa edelleenkin tärkein "luokkahuone" 

Kursseilla annetaan perusteet eri aselajien ja koulutushaarojen vaati
musten mukaisesti komppanian ja patterin osana taistelevan joukon 
johtamiselle. 

kaikessa opetuksessa on maasto. Upseerioppilas on yli kolmasosan kurssista 
maastossa. 

KOULUTUSJAKSOT 

.Rese~jup~eerin koulutuksessa johtamistaidon lisäksi on keskeisellä sijalla 
en asela)len Ja koulutushaarojen välinen yhteistoiminta. Keskitetty reserviup
seerikoulutusjärjestelmä mahdollistaa yhteistoiminnan harjoittamisen käytän
nössä joukkue-, komppania-, pataljoona- ja osin myös prikaatitasolla. 

Reserviupseerikurssin jälkeisestä ajasta käytetään nimitystä jatko- ja täy
dennyskoulutusjakso. Tämä koulutusjakso sisältää upseerikokelaiden jatko
koul':1tuskursseja, reserviupseerien tehtäväkohtaisia kertausharjoituksia, esi
kuntien kertausharjoituksia, joukkokohtaisia kertausharjoituksia, vapaaehtoi
sen maanpuolustuksen kouluttajakursseja sekä lukuisia henkilökunnan täy
dennyskoulutuskursseja. Jatko- ja täydennyskoulutusjakson tehtävät toteute
taan pääosin reserviupseerikurssin henkilöstöllä projektiorganisoitumisperiaat
teella. 

Tulevaisuuden tavoitteena on luoda nykyistä johdonmukaisempi ja pitkä
jä~.teisempi re~e~iupse.~rien koulutusjärjestelmä, joka varmistaa reserviläisjoh
ta)len ammattitaidon ruttävyyden haasteellisissa sodan ajan tehtävissä. 
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Reserviupseerikoulutuksessa tärkein "luokkahuone" kaikessa opetuk
sessa on maasto. 

RUK ON INSTITUUTIO 
Varusmies- ja reserviläiskoulutuksen lisäksi Reserviupseerikurssi järjestää 

täydennyskoulutusta myös henkilökunnalle. Nuorelle kouluttajahenkilöstölle 
suunnattuja taistelukouluttajien opetustilaisuuksia on toimeenpantu jo kol
men vuoden ajan. Opetustilaisuuksien painopiste on ollut opetettavien asioi
den yhdenmukaistamisessa ja yhteistoiminnan perusteiden opettamisessa 
komppaniatasolla. Lisäksi voidaan mainita maavoimissa annettavaa koulutus
ta koordinoivina Reserviupseerikurssin järjestämät valtakunnalliset RUK-se
minaarit, tiedustelukomppanian päällikkökurssit, tiedustelukouluttajien ope
tustilaisuudet ja pioneerikouluttajien opetustilaisuudet. 

Suomalainen Reserviupseerikoulu on instituutio, jolla on järkkymätön ase
ma puolustusvoimissa ja koko suomalaisessa yhteiskunnassa niin nyt kuin tu
levaisuudessakin. 

RUK:n johtajan tehtävät otti 1.11.2002 vastaan eversti Asko Kohvakka. 

- Jos metsään haluat mennä nyt niin takuulla yllätyt. 
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UTIN JAAKARIRYKMENTTI 
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U tin Jääkärirykmentti vastaa maavoimapäällikön 
alaisuudessa puolustusvoimien helikopteritoimin

nasta, maavoimien erikoisjoukkojen tuottamisesta sekä 
valtakunnallisesta sotilaspoliisikoulutuksesta. 

Utin Jääkärirykmentin tehtävät liittyvät kiinteästi 
ns. strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakyvyn 
luomiseen. 

MAAVOIMIEN ILMAILUN JA 
ERIKOISJOUKKOJEN KOULUTUSKESKUS 

Utin Jääkärirykmentin toiminnan lähtökohtana on 
vuoden 1997 turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selon
teko, jossa todetaan, että Utin varuskunnasta kehite
tään helikopteritoiminnan ja maavoimien erikoisjouk
kojen koulutuskeskus. 

Rykmentin organisaatioon kuuluvat esikunta, Heli
kopteripataljoona, Laskuvarjojääkärikoulu, Sotilaspolii
sikoulu ja huoltokeskus. 

Rykmentin vahvuus on noin 500 henkilöä, josta yli 
puolet on palkattua henkilöstöä. Palkatun henkilöstön 
suuri määrä kuvaa joukko-osaston moninaisia tehtäviä 
ja ainutlaatuisuutta maavoimissamme. Rykmentin vah
vuutena on ammattitaitoinen ja -ylpeä henkilöstö. Mie
lenkiintoiset ja haasteelliset tehtävät motivoivat teki
jöitään niin esikunnassa kuin kentälläkin. 

Nuoren, ilmailun piirissä työskentelevän joukko
osastomme erityispiirteitä ovat toiminta koko valtakun
nan alueella, suuri henkilökunnan koulutuksen määrä, 
tavanomaista laajemmat tutkimus- ja kehittämistehtä
vät sekä vaativat varusmiesten koulutusvelvoitteet. 

Rykmentin valtakunnallisten tehtävien vuoksi johto
suhdetta muutettiin 1.1.2003, jolloin rykmentti siirret
tiin Maavoimaesikunnan johtoon. Maavoimien ilmai
lusta vastaavalla rykmentillä on luonnollisesti myös 
kiinteä yhteistoimintasuhde Ilmavoimien kanssa. 

UtJR:n hekokalustoa: MI-8, Hughes 500 ja NH90. 



HELIKOPTERIPATALJOONALLA HAASTEELLISET TEHTÄVÄT 
Utin Jääkärirykmentti ja erityisesti sen Helikopteripataljoona vastaavat 

maavoimien helikopterihenkilöstön kouluttamisesta, joukkotason taktisesta ja 
teknisestä kehittämisestä sekä lentotehtävistä ja niihin liittyvästä lentovalmiu
den ylläpidosta. Helikopteripataljoona on siis myös eräänlainen helikopteriso
takoulu. 

Vaikka pataljoonan palkatun henkilöstön määrä on kasvanut ja kasvaa edel
leen voimakkaasti, koulutustyö ja lentovalmiuden ylläpito hoidetaan vielä 
toistaiseksi suhteellisen pienellä henkilömäärällä. Kokeneempi kaarti - niin 
ohjaajat kuin tekninen henkilöstö - työskentelee kovan työpaineen alla opetta
essaan nuorempiaan ja toteuttaessaan samalla käsketyt lentotehtävät. 

Helikopteripataljoona operoi nykyään kuudella Mi-8 kuljetus- ja kahdek
salla Hughes- 500 koulutushelikopterilla. Mi-8 helikopterit poistuvat käytös
tä vuonna 2006. Uudet NH90 helikopterit otetaan käyttöön vuosina 2004 -
2008. 

LASKUVARJOJÄÄKÄRIKOULU TUOTTAA 
MAAVOIMIEN ERIKOISJOUKOT 

Laskuvarjojääkärikouluun valitaan vuosittain vapaaehtoisista pyrkijöistä 
pääsy kokeiden kautta 110-130 henkilöä, jotka kaikki saavat vähintään reser
vin aliupseerikoulutuksen. Noin 20 prosentille annetaan reserviupseerikoulu
tus rykmentin omalla reserviupseerikurssilla. Palvelusaika on kaikilla 12 kuu
kautta. Hakijoita laskuvarjojääkärikoulutukseen on viime vuosina ollut 500-
600. Kurssin keskeyttämisprosentti on ollut noin 15. Tärkeimpänä keskeyttä
missyynä ovat edelleen palvelusvammat ja niiden aiheuttamat pitkät poissa
olot palveluksesta. Tavoitteena on pienentää poistumaa säätelemällä yhä tar
kemmin fyysisen rasituksen ja levon suhdetta. 

Laskuvarjojääkärikoulu tuottaa sekä kaukotiedustelu- että erikoisjääkäriyk
siköitä. Kaukotiedustelukoulutuksessa on pitkät perinteet. Erikoisjääkärikou
lutus sen sijaan aloitettiin viitisen vuotta sitten. Joukkotuotanto toteutetaan 
nykyään siten, että laskuvarjojääkärikurssilla koulutetaan kaukotiedustelijoita 
ja erikoisjääkäreitä vuorovuosina. 

Kaukotiedustelijoiden koulutuksen tavoitteena on opettaa koulutettaville 
partiotiedustelun erityisosaamista, sissiradistikoulutusta sekä taidot omatoimi
seen, kaikissa Suomen luonnonolosuhteissa tapahtuvaan maastossa liikkumi
seen ja selviytymiseen. 

Erikoisjääkäreiden koulutuksen painopiste on pienryhmissä tapahtuvassa is
kuosastotoiminnassa. Koulutuksensa jälkeen heidän on hallittava monipuoli
sesti erilaisten aseiden ja taisteluvälineiden käyttö, ajoneuvojen käsittely sekä 
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Laskuvarjojääkärikoulu kouluttaa sekä kaukotiedustelu- että erikoisjää
käriyksiköitä. 

toiminta helikoptereiden kanssa. Metsämaaston lisäksi toiminta on hallittava 
myös asutulla alueella ja merellisessä ympäristössä. Erikoisjääkäreiden lasku
varjohyppykoulutus poikkeaa jonkin verran kaukotiedustelijoiden hyppykou
lutuksesta. 

Rykmentissä koulutetaan myös pienehkö määrä sopimussotilaita vaativiin 
erikoisjoukkotehtäviin. Tämän joukon koulutus jatkuu nousujohteisena siitä, 
mihin se varusmiespalveluksessa on päättynyt. Joukko saa koulutusta myös 
rauhan ajan erityistilanteita varten. 

VALTAKUNNALLINEN SOTILASPOLIISIKOULUTUS 
Nykymuotoisen sotilaspoliisikoulutuksen tavoitteena on tuottaa vaat1vun 

turvallisuus- ja vartiointitehtäviin kykeneviä joukkoja ja henkilöitä. Koulutuk
sen sisällössä on yhtymäkohtia erikoisjääkärikoulutukseen, minkä vuoksi on 
toiminnallisesti perusteltua, että valtakunnallinen sotilaspoliisi- ja maavoimien 
erikoisjoukkokoulurus on keskitetty samaan joukko-osastoon. 

Sotilaspoliisikoulu kouluttaa kursseillaan sotilaspoliisitehtäviin sijoitettavan 
henkilökunnan (ml sotilasammattihenkilöt) ja upseerikokelaat. Kursseilla kes
kitytään sotilaspoliisitaktiikkaan ja -taistelutekniikkaan, voimankäyttöön, toi
mivaltakysymyksiin sekä sotilaspoliisin erikoisvälineiden käsittelyyn. Kurssi
laisille koulutetaan myös kaikki rauhan ajan sotilaspoliisivartioston toimintaan 
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liittyvät asiat. 
Sotilaspoliisikoulun organisaatioon kuuluu myös varuskunnan vartioinnista 

vastaava sotilaspoliisijoukkue sekä ns. tukiosasto, jonne on hallinnollisesti si
joitettu helikopteriapumekaanikot, säämiehet, kuljettajat ja muut varuskun
nallisissa tukitehtävissä palvelevat varusmiehet. 

EXCELSIOR! 
Vuoden 2001 tammikuussa tehty päätös siitä, että Utista tulee helikopte

reiden päätukikohta käynnisti varuskunnan infrastruktuurin kehittämisen. 
Utin varuskunnan uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteisiin investoidaan 
kuluvana vuosikymmenenä noin 20 miljoonaa euroa. Helikopterialan volyy
min kasvun myötä palkatun henkilöstön määrä nousee nykyisestä noin 
270:stä 400:aan vuoteen 2006 mennessä. 

Samanaikaisesti, kun valmistaudutaan uusien kuljetushelikoptereiden käyt
töönottoon, tutkitaan tarpeet ja mahdollisuudet kehittää helikopterijärjestel
mää 2020-luvun haasteita vastaavaksi. Vaikka kehittämistyötä johtaa Pääesi
kunta, myös Utissa tehdään töitä uusien johtamis-, koulutus-, huolto- sekä 
tukeutumisj ärjes telmien kehittämiseksi. 

Erikoisjoukkojen käyttö on kiinteä osa nykyaikaisia sotilasoperaatioita, ku
ten maailman tapahtumat toistuvasti ovat osoittaneet. Me olemme Suomessa 
perinteisesti keskittyneet koulutukseen - näin on ollut myös erikoisjoukkojen 
osalta. Operaatiokyvyn luominen edellyttää kuitenkin myös kokonaisjärjestel
män kehittämistä. UtinJääkärirykmentti pyrkii tulevina vuosina kehittämään 
vastuullaan olevia erikoisjoukkoyksiköitä tästä näkökulmasta. 

U tin varuskunnasta on hyvät edellytykset luoda moderneihin uhkakuviin 
vastaava maavoimien ilmailun ja erikoisjoukkotoiminnan osaamiskeskus. 

TERVETULOA LAPPEENRANTAAN! 

Lappeenranta on Kaakkois-Suomen kiistaton kasvukeskus, jossa on suuren kaupungin edut 
ihmisen kokoisessa mittakaavassa. Aktiivisuuden ja tehokkuuden vastapainona on väljä, 
turvallinen ,Ja puhdas ympäristö. 

Välimatkat ovat lyhyitä ja hintataso edullinen. Persoonallisia asuinalueita on rakennettu eri 
puolille kaupunkia ja kaupunkiseudulla on lisää vaihtoehtoja. 

Lappeenrannalla on erinomaiset maantie-, vesitie-, rautatie- ja ilmayhteydet. Liikenne EU:sta 
itään ja Venäjältä lähteen kulkee Lappeenrannan ja sen lähialueidenkautta. 

Tulevaisuudennäkymät ovat valoisat. Asukkaiden koulutustaso on korkea, hyvinvointi nostaa 
palvelutasoa kaikilla aloilla ja väkiluku kasvaa. Lappeenrannassa eletään voimakkaan kasvun 
aikaa. 
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UUDENMAAN PRIKAATI 
U udenmaan Prikaatin kannalta viime vuodet ovat 

olleet suurta muutoksen aikaa - pääsääntöisesti pa
rempaan. Prikaatin liittäminen Merivoimiin 1.1.1998 
on tarjonnut uusia haasteita. Suurimmat niistä ovat ol
leet uuden sodan ajan rannikkojääkäripataljoonan ke
hittäminen ja lisääntynyt kansainvälinen toiminta. Tu
levina vuosina yhtenä suurena haasteena nähdään kohta 
päättyvän liikkuvan rannikkotykistökoulutuksen sijaan 
annettavan koulutuksen suunnittelu. 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPROJEKTI 
Yhtenä suurimmista haasteista on ollut uuden sodan 

ajan rannikkojääkäripataljoonan kehittäminen ns Ran
nikkojääkäriprojektin puitteissa. Projekti käynnistettiin 
vuonna 1999 Merivoimien uudistamisen tilausvaltuu
den (MUT:n) valmistelun yhteydessä. Projektiin kuuluu 
Merivoimien Esikunnan ja Uudenmaan Prikaatin edus
tajia. Projektin tavoitteena on, että uusimuotoinen Ran
nikkojääkäripataljoona on varustettu, tuotettu ja ker
tausharjoitettu vuoden 2004 loppuun mennessä. 
MUT:ssa varattiin RannJP:n varustamiseen 25 miljoo
naa euroa. Tällä hetkellä projekti alkaa olla loppu
suoralla; tärkein sotavarustus on hankittu, joukot on 
tuotettu ja kertausharjoitusta aletaan suunnitella. Osa 
erikoisvarustuksesta on edelleen hankinnan alla. 

RannJP:n varustamisessa on pyritty siihen, että mah
dollisimman pitkään seurataan Maavoimien kehittämis
ja hankintaprosessia. Erityisesti on pyritty yhdistämään 
hankintoja valmiusyhtymien ja kaupunkijääkärijoukko
jen kanssa. Eräät materiaalityypit ovat kuitenkin omi
naisia vain rannikkojääkäreille, ja niiden suunnittelussa 
ja hankinnassa projektiryhmä on joutunut tekemään 
omat kehittämisohjelmansa. Näistä suurimmat ovat ol
leet veneiden suunnittelu ja hankinta sekä kelluttavan 
sirpaleliivin hankinta. 
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UISKO 600 JA G-VENEET 
Rannikkojääkäripataljoonan veneiden sunnittelussa päädyttiin kehittämään 

puolijoukkueen nopea kuljetusvene Rannikkouiskon pohjalta. Vaatimuksena 
uudelle veneelle oli se, että joukko piti kyetä siirtämään suojassa sään ja vihol
lisen vaikutukselta nopeasti taistelualueen syvyyteen. Veneen keula ja ohjaama 
varustettiin ballistisella suojalla. Vuonna 2000 valmistui ensimmäinen proto
tyyppi Uisko-600, ns "Jurmo"-sarjasta. Kokemukset olivat erittäin hyvät ja jo 
toisen version perusteella tehtiin päätös sarjatilauksesta koko pataljoonan ve
neistä. Vuoteen 2004 mennessä valmistuu pataljoonan määrävahvuuden mu
kaiset 36 venettä. 

Jurmojen rinnalle hankitaan myös myös Ruotsin amfibiojoukkojen hankki
mat kotimaiset ryhmä- eli G-veneet, joita pataljoonaan on 23 kpl. 

Yhtenä vaatimuksena uuden pataljoonan varustamisessa oli henkilökohtai
sen suojan parantaminen. Rannikkojääkäripataljoonan osalta nähtiin tarvetta 
yhdistää pelastusliivi ja sirpaleliivi. Uudenmaan Prikaatin, Merivoimien Esi
kunnan, Talousvarikon ja toimittajan yhteisenä projektina kehitettiin vuosina 
1999-2002 tiettävästi maailman ensimmäinen toimiva kelluttava sirpaleliivi, 
jossa yhdistyy kelluntakyky ja suoja-aste 3A. Liiviin voidaan yhdistää useita 
eri taskuja eri käyttötarkoituksia varten. Käyttämällä liivin yhteydessä kellun
takaulusta saavutetaan pelastusliivin vaaatimukset. 

YHTEISTOIMINTA RUOTSIN KANSSA 
- SWEFIN AMPHIBIOUS TASK UNIT 

Toinen merkittävä kehittämishanke Uudenmaan Prikaatissa on rannikko
jääkäriyhteistyö Ruotsin rannikkojääkäri- eli amfibiojoukkojen kanssa. Vuo
den 2000 rakennemuutoksessa Ruotsin rannikkotykistö lakkautettiin ja sen 
perustalle perustettiin Amfibiojoukot. Sekä Suomen että Ruotsin organisaatio
uudistusten yhteydessä Amfibiorykmentti 1 (entinen KAl) Vaxholmassa pää
tettiin nimetä Uudenmaan Prikaatin ystävyysjoukko-osastoksi. Ystävyysjouk
kotoiminnan yhteydessä todettiin, että Suomen ja Ruotsin rannikkojääkäreillä 
on paljon yhteistä niin kalustossa, taktiikassa kuin ajattelutavassa. Kun vielä 
lisäksi UudPr:ssä koulutuskieli on ruotsi, syntyi ajatus pidemmälle menevästä 
koulutusyhteistyöstä, joka myös on saanut ylempien esikuntien hyväksynnän. 

Ruotsin Amfibiojoukoilla on tavoitteena kouluttaa ja varustaa kriisinhallin
tajoukkoyksikkö (Amphibious Task U nit, yhteensä 411 miestä) vuoden 2004 
mennessä. Siihen joukkoyksikköön voisi tulevaisuudeesa liittää myös rannik
kojääkäriyksikön Suomesta, alkuvaiheessa harjoituksissa. 

Tavoitteeksi vuoden 2001 alussa laadituissa suunnitelmissa asetettiin se, et
tä Ruotsi ja Suomi asettavat yhteisen SweFin ATU:n NATO:n vuoden 2006 
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Strong Resolve harjoitukseen. Samalla laadittiin suunnitelma, miten siihen ta
voitteeseen päästään. Ensimmäiset kolme vaihetta siitä suunnitelmasta on jo 
suoritettu, joten projekti etenee suunnitelmien mukaan. Ensimmäisessä vai
heessa UudPr osallistui yhdellä rannikkojääkärijoukkueella, joka koostui juuri 
kotiutetuista reserviläisjohtajista ja veneenkuljettajista, Ruotsissa järjestettyyn 
SweFin 01 harjoitukseen heinä-elokuussa 2001. Harjoitukseen sirryttiin en
simmäistä kertaa omilla veneillä. Merimarssi Ruotsiin ja takaisin oli Jurmojen 
siihen mennessä suurin haaste, josta selviydyttiin hyvin. 

Harjoituksessa toimintaa harjoiteltiin ryhmän, joukkueen ja komppanian 
tasan siten, että jopa taistelijaparit olivat monikansallisia. Tämä tehtiin, jotta 
saataisiin mahdollisimman paljon ruohonjuuritason kokemuksia kaluston, 
taktiikan, sotilaiden koulutustason ja ajattelutavan yhteensopivuudesta. Sa
malla myös venemiehistöt tutustuivat toistensa kalustoon. Harjoitus antoi hy
vät perusteet suunnitella jatkotoimintaa. 

Seuraavassa vaiheessa MerivE:sta ja UudPr:sta osallistui neljä upseeria 
Ruotsin ATU:n esikuntaan NATO:n Strong Resolve 02 harjoitukseen, tavoit
teena perehtyä Ruotsin ATU:n esikuntatyöskentelyyn. Vuoden 2002 suurim-

"Jurmo" ja rannikkouisko Ahvenanmerellä matkalla ensimmäiseen Swe
Fin-harjoitukseen heinäkuussa 2001. Kuva: Anders Gardberg. 
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Ruotsalaiset ja suomalaiset rannikkojääkärit ovat juuri suorittaneet en
simmäisen harjoituksen sovelletun vaiheen. Kuva: Anders Gardberg. 

pana haasteena oli yhteisen ruotsalais-suomalaisen rannikkojääkärikomppa
nian perustaminen osana Swe ATU:a Nordic Peace 02 -harjoitukseen. Siihen 
harjoitukseen UudPr osallistui samalla periaatteella kuin edellisvuonna, juuri 
kotiutuneilla reserviläisillä, pääosin johtajilla sekä esikuntaupseereilla ja vene
miehistöillä. Tässä harjoituksessa suomalainen joukkue toimi jo orgaanisena 
joukkueena ruotsalaisessa komppaniassa. 

Suunnitelman seuraavassa vaiheessa seuraava harjoitus järjestetään Suomes
sa kesäkuun alussa 2003. Tälllöin Ruotsi lähettää vahvennetun joukkueen 
johto- ja huolto-osineen Suomeen. Tavoittena on, että Suomi kutsuu siihen 
mennessä ruotsalaisten kanssa harjoitelleet reserviläiset samaan harjoitukseen. 
Näin ollen voidaan todeta, että tavoite vuoden 2006 Strong Resolve harjoi
tukseen perustettavasta yhteisestä pataljoonasta on edelleen realistinen. 

ORGANISAATIO 
Uudenmaan Prikaatin organisatio on viime vuosina pysynyt miltei muuttu

mattomana. Uudenmaan Prikaatin komentaja vaihtui 1.12.2001, jolloin 
kommodori Stig-Göran Grönberg luovutti tehtävänsä seuraajalleen kommo
dori Karl Gustav Storgärdsille. Valtioneuvoston vuoden 2001 selonteon mu
kaan liikkuvan rannikkotykistön varusmieskoulutus päättyy asteittain. Viimei
nen varusmiespatteristo tuotetaan vuoden 2004 loppuun mennessä. Sen kou-
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Rannikkojääkärit nousevat maihin Vallisaaressa ILMA-2002 harjoituk
sessa. 

lucuksen tilalle suunnitellaan tällä hetkellä muuta UudPr:n ja merivoimien 
joukkojen tuotantotehtäviä. Samassa yhteydessä tullaan Uudenmaan Prikaa
tin sisäistä kokoonpanoa suunnittelemaan uudestaan. Perusta on kuitenkin se, 
että nykyisten kahden joukkoyksikön ja kuuden perusyksikön lukumäärä säi
lyy. Henkilökunnan uudelleenkoulutuksessa on tässä erityisen suuri haaste. 
Uudenmaan Prikaati katsoo luottavaisena tulevaisuuteen ja on valmis otta
maan vastaan nämä haasteet. 
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JALKAVAEN VUOSI- JA 
•• •• 

PERINNEPAIVAT 2003 
Tammikuu 
14.1 
26.1 

Maanpuolustuskorkeakoulun vuosipäivä 
Maanpuolustusopiston perinnepäivä 

Helmikuu 
2.2 Pääesikunnan vuosipäivä 

16.2 Porin Prikaatin vuosipäivä, Pohjan Jääkäripataljoonan QPr) 
perinnepäivä 

24.2 Sotilasläänien esikuntien vuosipäivä 
25.2 HämeenJääkäripataljoonan (PsPr) perinnepäivä, KarjalanJääkäri

pataljoonan (PKarPr) perinnepäivä, JP 27:n Perinneyhdistyksen 
vuosipäivä 

Maaliskuu 
11.2 Lapin Jääkäripataljoonan QPr) perinnepäivä, Uudenmaan Jääkäri-

pataljoonan (KaartJR) perinnepäivä 
12.3 Kymen Jääkäripataljoonan (KarPr) perinnepäivä 
20.3 Kadettikoulun (MpKK) perinnepäivä 
21. 3 Rajavartiolaitoksen vuosipäivä 

Huhtikuu 
1.4 
2.4 
5.4 
18.4 

Reserviupseerikoulun vuosipäivä 
Panssarikoulun perinnepäivä 
Kainuun Prikaatin vuosipäivä 
Uudenmaan Prikaatin vuosipäivä 

Toukokuu 
6.5 Karjalan Prikaatin vuosipäivä 

Kesäkuu 
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4.6 
13.6 
14.6 
28.6 

Maanpuolustusalueiden esikuntien vuosipäivä 
Savon Prikaatin vuosipäivä 
Puolustusministeriön vuosipäivä 
Panssariprikaatin vuosipäivä 

Heinäkuu 
5.7 
14.7 

Elokuu 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan (UudPr) perinnepäivä 
Panssarivaunupataljoonan (PsPr) perinnepäivä 

16.8 Kaartin Jääkärirykmentin vuosipäivä 
25.8 Utin Jääkärirykmentin vuosipäivä 
26.8 U rheilukoulun (HämR) perinnepäivä 

Syyskuu 

7.9 

18.9 

Hämeen Ratsujääkäripataljoonan (HämR) perinnepäivä, 
Uudenmaan Rakuunapataljoonan perinnepäivä 
Kaartin Pataljoonan (KaartJR) perinnepäivä 

Lokakuu 
1.10 
3.10 
10.10 
19.10 
24.10 

Jääkäriprikaatin vuosipäivä 
Hämeen Rykmentin vuosipäivä 
Taistelukoulun (MpKK) perinnepäivä 
Maasotakoulun vuosipäivä 
YK-koulutuskeskuksen (TykPr) perinnepäivä 

Marraskuu 
3.11 Sotakorkeakoulun (MpKK) perinnepäivä 
20.11 Pohjois-Karjalan Prikaatin vuosipäivä 
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