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KIITOS! 
Jalkaväen Säätiön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Myös 

Jalkaväkimuseolla on syytä juhlaan sen täyttäessä 25 vuotta. Jalkaväen Säätiö on va
kiinnuttanut paikkansa puolustusvoimiemme pääaselajin tukijana muiden puolustus
haara- ja aselajisäätiöiden tavoin. Säätiö on kyennyt tukemaan jalkaväen koulutusta ja 
kehitystä palkitsemalla eteenpäin pyrkiviä, lahjakkaita jalkaväen upseereita ja opis
toupseereita erilaisilla stipendeillä ja apurahoilla. Säätiö on palkinnut myös jalkaväkeä 
kouluttavien joukko-osastojen parhaat varusmiehet jokaisesta saapumiserästä Jalka
väen mitalilla ja Reserviupseerikoulun jalkaväkilinjan parhaan oppilaan säätiön pla
ketilla. Säätiö on tarjonnut myös erinomaisen foorumin jalkaväen kehittäjille tuoda 
esille omia kirjoituksiaan 2- 3 vuoden välein julkaisemassaan Jalkaväen vuosikirjassa. 
Tänä vuonna tämä teos on erityisen arvokas juhlakirja. 

Näin juhlavuonna haluamme kiittää kaikkia säätiötä tukeneita yrityksiä, yhteisöjä ja 
yksityisiä henkilöitä erinomaisesta ja arvokkaasta tuesta. Tukenne on luottamuksen 
osoitus suomalaiselle jalkaväeile ja sen kehittämiselle haastaviin tehtäviin niin koti

maassa kuin kansainvälisissä tehtävissä ulkomaillakin. 

Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Kenraaliluutnantti 

Hallituksen puheenjohtaja 
Eversti 

Vesa Kämäri 

(?k;·~ 
Kari Kokkonen 
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JALKAVÄEN KEHITTÄMISESSÄ 
PANOSTETAAN LAATUUN 

M aavoimat ovat keskellä 
suurinta sodan jälkeisintä 
murroskauttaan. Uudet 
suorituskyvyt muuttavat 

jalkaväen tulevaisuuden näkymiä. Kehi
tyksen perusajatuksena on tosiasia, että 
etulinjan taistelijaa ei voi korvata millään 
väl~neellä. Hyvä koulutus, varustus ja 
muiden aselajien tuki varmistavat maa
voimien iskevien osien toimintakyvyn 
myös tulevaisuuden taistelukentällä. 

10 Jalkaväen vuosikirja 2007 

Olemme kehittämässä kaikki puolus
tushaarat ja aselajit kattavaa integroitua 
tiedustelun, valvonnan ja johtamisen 
tietojärjestelmää. Tämä tukee jalkaväen
kin taistelijoiden päätöksentekoa ja toi
~intaa. Aikaviiveiden pieneneminen ja 
tiedon luotettavuuden paraneminen 
lisäävät joukon suojaa olennaisesti. Ke
hitämme myös joukkojemme liikkuvuut
ta ja kykyä vaikutukseen. 

X 

Moni lukija saattaa olla huolestunut 
sodan ajan joukkojen määrän nopeasta 
laskusta. Suhteellinen osuutemme lähialu
een joukoista kuitenkin säilyy tai jopa kas
vaa. Samalla tekniikan kehitys nopeutuu 
ja materiaalin hinta nousee.Jalkaväen kou
lutus on aina ollut korkeatasoista, mutta 
se ei yksinään riitä. Meidän on varmistet
tava uskottavuutemme varustamalla jäl
jelle jäävät joukkomme ajanmukaisella 
materiaalilla. Nykyisellä resurssitasolla 
laatuun panostaminen vaikuttaa vääjää
mättä määrään. 

Joukkojen määrän väheneminen ja toi
saalta suorituskyvyn kasvu vaativat inno
vatiivisia ratkaisuja myös jalkaväessä. 
Meidän on otettava irti hankittavista jär
jestelmistä kaikki teho parhaan tuloksen ai
kaansaamiseksi. Suorituskykyjen opti
mointi mahdollistaa perinteisistä poik
keavia ratkaisuja. Meidän on osattava aset
taa vaatimukset uusille joukoille, osattava 
ajatella uudella tavalla. Miten käytämme 

mekanisoitua jalkaväkeä, panssari joukko
ja, helikoptereita, kaupunkijääkäreitä tai 
erikoisjoukkojamme? 

Jalkaväkitaistelijan perusvaatimuksia 
ovat hyvä aseenkäsittely- ja ampumataito 
sekä hyvä fyysinen kunto. Joukon on ky
ettävä taistelemaan kaikissa valaistus- ja 
sääolosuhteissa. Näistä vaatimuksista ei 
meillä ole varaa tinkiä. Viimeaikaiset so
takokemukset korostavat yksinkertaisia 
perusasioita ja-ratkaisuja. Nopeasti muut
tuvat tilanteet ja nykyaikaiset välineet aset
tavat kovat vaatimukset yksittäisille johta~ 
jille ja taistelijoille. Uskon jalkaväen 
seuraavan aikaansa ja kouluttavan puolus
tusvoimiin jatkossakin taistelun perus
tekijän: erinomaisia suomalaisia taistelijoi
ta. 

Tervehdin Jalkaväen Säätiötä ja kaikkia 
Jalkaväen vuosikirjan lukijoita sekä toi
votan menestystä kehittyvälle aselajille! 

Puolustusvoimain komentaja 
Amiraali 
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VASTUU KOKONAISUUDESTA 

JALKAVAKI 

J alkaväki on maavoimien pääaselaji, 
jonka toimintaan muiden aselajien 
käyttö sovitetaan. Palvelus pääase

lajissa ei aina ole tietoisen valinnan tai pyr
kimisen tulos, vaan yksilö toteuttaa kutsun
takiintiön asettamaa tavoitetta. Jalkaväen 
erilaisia joukkotyyppejä, koulutus-haaroja 
ja palveluspaikkoja on huomattava määrä. 
Sitoutuminen omaan joukkoon on tärkeää ja 
aselajin merkitys voi jäädä taka-alalle. 
Tässä jalkaväki eroaa muun muassa tykis
töstä. 

Jalkaväki on monella tapaa enemmän 
kuin aselaji. Jalkaväki on vaikutuksen yh
distäjä ja vastuun kantaja. Vaikka aselaji
identiteetti ei jalkaväessä aina näy kovin 
vahvana, vaikuttaa jalkaväen asenne ja tapa 
toimia läpi maavoimien. Jalkaväkijoukon 
johtajan on aina hahmotettava kokonaisuus 
ja sen pohjalta määritettävä tavoitteet ja teh
tävät sekä iskuportaalle että tukeville osille. 
Myös rauhan ajan suunnittelussa ja kehit
tämisessä jalkaväki asettaa etusijalle maa
voimien kokonaisuuden rakentamisen. Jal
kaväki menestyy vain aselajien yhteistyön 
avulla. 

Jalkaväkitaistelijan osa taistelukentällä 
on raskas. Näin on ollut läpi historian ja 
muutosta ei ole näköpiirissä. Jalkaväkitais
telija ei välttämättä ole voiton ehdoton 
avain, mutta jalkaväen taistelukyvyn tai 
-tahdon romahtaessa tappio on lähes varma. 
Jalkaväessä yksilöön kohdistuu kovia fyy
sisiä ja henkisiä vaatimuksia. Tämän vuoksi 
ryhmän ja joukkueen sisäinen toimintakyky 
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Eversti Seppo Toivonen, 
jalkaväen tarkastaja. 

ja luottamus ovat ehdottoman tärkeitä teki
jöitä. Vastuu on helpompi kantaa yhdessä. 

Jalkaväen Säätiö on 50 -vuotisen toimin
tansa aikana tukenut jalkaväessä palvelevia 
stipendein ja huomionosoituksin. Jalkaväen 
ansioristi on aselajissamme merkittävä tun
nustus ja yhteishengen vahvistaja. Jalka
väkimuseo on arvokas historiamme tallen
taja ja esittelijä. Kiitän Jalkaväen Säätiötä 
pitkäjänteisestä ja arvokkaasta tuesta ja 
toivotan vapaaehtoiselle työlle jatkuvaa 
menestystä. 

Jalkaväen vuosikirjan välityksellä minul
la on kunnia tervehtiä kaikkia pääaselajim
me vihreän värin omakseen tuntevia ja kiit
tää teitä toiminnastanne maavoimien ja 
Isänmaan parhaaksi. Perinteet, yhteenkuu
luvuus, yhteistyö ja uudistumiskyky takaa
vat jalkaväelle menestyksen myös tulevai
suuden haasteissa. 

X 
MULTIMEDIA JALKAVÄEN KÄYTTÖÖN 

SUOMEN JALKAVÄKI 

Suomen Jalkaväki -multimedia valmis
tui vuonna 2006 sitkeän työn tuloksena. 
Aselajimme on saanut nykyaikaisen tieto
pankin, jonka sisällön painopiste on jalka
väkijoukkojen taistelun suunnittelussa, 
johtamisessa ja totutuksessa ryhmästä pa
taljoonaan. Opetuspaketin tärkein käyttä
järyhmä on jalkaväen kouluttajat, mutta 
uskon sen monipuolisen sisällön kiin
nostavan kaikkia jalkaväen omakseen 
tuntevia. Multimedian valmistelusta halu-

Suomen 
Jalka väki 

an osoittaa erityiset kiitokset Maasota
koululle ja projektipäällikkö Timo Här
köselle. Sisällön osalta eversti evp Kalle 
Liesinen teki hämmästyttävän työn yhdis
tämällä eri ohjesäännöistä ja oppaista kat
tavan esityksen jalkaväkijoukkojen tak
tiikasta ja taistelutekniikasta. Kannustan 
kaikkia Suomen Jalkaväki -opetuspaketin 
aktiiviseen ja ennakkoluulottomaan käyt-
töön. 

Seppo Toivonen 

Jalkaväen vuosikirja 2007 13 



.MEILTÄ SAAT 
LAADUKKAAT 

TYÖKALUT, LAAKERIT 
JA AUTOVARAOSAT 

23 toimipistettä 12 paikkakunnalla 

Tulliportinkatu 55 Joensuu• P. (013) 254 4110 
www.bromangroup.fi 
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SUOMI JA 
EU-PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN 

SALDO 

Yksi merkkipaalu kansainvälisessä toiminnassamme 

S 
uomi toimi EU:n puheenjohtaja
maana loppuvuoden 2006. Edel
lisen kerran olimme tässä haas
tavassa tehtävässä vuonna 1999, 
seitsemän vuotta sitten. Syksyllä 

1999 järjestetty Helsingin kokous oli histo
riallinen, sillä tuolloin Euroopan Unionin 
yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
sai käytännössä alkunsa, kun yhteinen soti
laallinen voimavaratyö aloitettiin. Kehitys 
tuosta syksystä eteenpäin on ollut menestys
taival Euroopan Unionin yhteisen puolus
tuspolitiikan kannalta. Euroopan Unionista 
on tullut aito turvallisuusyhteisö,jokaon us
kottava ja aktiivinen globaali toimija. 

EU:lla on tänä päivänä käytössään muita 
kansainvälisiä toimijoita laajempi kirjo työ
kaluja niin siviili- kuin sotilaskriisinhal
lintaankin. Puolustuspolitiikan saralla saa
vutettu edistys on oikeastaan pitänyt koko 
Unionia liikkeellä muualla kohdatuista ta
kaiskuista huolimatta. 

Suomella oli puheenjohtajuuskautensa 
aikana mahdollisuus vahvistaa tätä myön
teistä kehitystä, "enemmän Eurooppaa"
hengessä. Kesällä 2006 ennen puheenjohta
juuskautemme alkua monet asiantuntijat, 
mm. professori Esko Antola, arvioivat että 
Suomen pj-kausi on onnistunut, mikäli kehi
tyksessä ei mennä taaksepäin. Jos tämä to-

16 Jalkaväen vuosikirja 2007 

siaan oli ainoa onnistumisen kriteeri, meillä 
ei ole mitään hävettävää. Ne keskeiset pro
sessit, jotka olivat käynnissä jo ennen 
Suomen kautta, saivat luontevan jatkumon. 
Puheenjohtajuuskauden EU:n eteen nous
seista yllättävistä tilanteista, kuten Libano
nin kriisin sovittelusta, selvittiin myös 
hyvin. Erityisen tyytyväisiä voimme olla 
kehitykseen yhteisessä ulko-, turvallisuus
ja puolustuspolitiikassa. 

YHTEISTYÖ JA AMMATTITAITO 

Kuusi kuukautta on lyhyt aika tehdä 
suuria saavutuksia, varsinkin kun kyseessä 
on 25 valtion muodostama yksimielisyyspe
riaatteella toimiva yhteisö. Puheenjohta
juuskausien nopea vaihtuminen nostaa kes-

X 
keiseen asemaan puheenjohtajamaiden vä
lisen yhteistyön. Uuden puheenjohtajan on 
oltava tiiviissä yhteistyössä edellisen pu
heenjohtajan kanssa ja istuvan puheenjohta
jan on pidettävä joustavaa yhteistyötä 
seuraavaan ja jopa sitä seuraavaan puheen
johtajamaahan. Tilannetta voi verrata vies
tijuoksuun, jossa puheenjohtajuuskapula 
aina kuuden kuukauden jälkeen luovutetaan 
seuraavalle. Kaikkien tavoitteena on, että 
vaihto tapahtuu jouhevasti ja ilman rikkeitä. 
Kapulaa ei saa pudottaa. Toisaalta jokaisella 
EU-jäsenmaalla on oma erityisosaamisensa, 
jonka se voi antaa EU:n käyttöön omalla 
puheenjohtajuuskaudellaan. Kahden edel
lisen - yhteistyön ja ammattitaidon -yhdis
täminen luo parhaat edellytykset puheen
johtajuuskauden onnistumiselle ja EU:n ke
hittämiselle. Suomi toimi tässä hengessä 
johdonmukaisella tavalla EU:n yhteisen tur
vallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvista
miseksi. 

Henkilökohtaiset suhteet korostuivat pu
heenjohtajuuskauden asioiden hoitamises
sa. Itselläni oli Itävallan puheenjohtajuus
kaudella keväällä 2006 mahdollisuus tehdä 
tiivistä yhteistyötä puolustusministeri 
Giinther Platterin kanssa. Tapasimme ke
vään aikana useasti sekä EU-kokousten 
yhteydessä että kahdenvälisesti. Suhteet tu
levaan puheenjohtajamaan puolustusminis
teriin, Saksan Franz Josef Jungiin, hoidet
tiin samalta pohjalta. Yhteyksiä oli tietenkin 
pidettävä koko ajan myös muihin jäsen
maihin ja EU:n korkeaan edustajaan Javier 
Solanaan. Nämä kontaktit mahdollistivat 
käynnissä olevien prosessien tehokkaan 
eteenpäinviemisen. 

Yhteistyö muiden maiden ja EU:n neu
voston sihteeristön kanssa ei kuitenkaan 
yksin riitä. On yhtä tärkeää, että kansallinen 
yhteistyö toimii hyvin. Hallitus toimii myös 

EU-asioissa tiiminä. Edus~untaa tulee infor
moida riittävästi käynnissä olevista hank
keista. Yhteistyön puolustusministeriön ja 
Pääesikunnan kanssa pitää olla saumatonta. 
Puolustusministerinä koin erittäin arvok
kaaksi sen, että sain säännöllisesti riittävät 
tiedot puolustusministeriön puheenjohta
juusasioita hoitavilta virkamiehiltä. Tiivis 
kanssakäyminen avaintahojen kanssa loi 
edellytykset puheenjohtajuuskauden onnis
tumiselle. 

PAINOPISTEALUEISSA ONNISTUITIIN 

Puheenjohtajuuskautemme alussa nos
timme toimintamme keskeisimmiksi paino
pistealueiksi operaatiot, voimavaratyön ja 
sotilassiviilikoordinaation. EU:lla on par
haillaan käynnissä kymmenkunta kriisin
hai lintaoperaatiota Euroopassa, Afrikassa ja 
Lähi-idässä. Suomen pj-kaudella päättyi 
myös EU:n ensimmäinen siviilikriisinhal
lintaoperaatio Aasiassa. Acehin tarkkailu
operaatio valvoi onnistuneesti presidentti 
Ahtisaaren johdolla solmittua rauhansopi
musta. EU :n sotilaalliset kriisinhallinta
toimet ovat keskittyneet Länsi-Balkanille ja 
Afrikkaan. Siviilitoimia on näiden alueiden 
lisäksi käynnissä myös Lähi-idässä. 

Suurin tähänastinen EU :n sotilasoperaa
tio Althea on jatkunut Bosnia-Hertsegovi
nassa ja luonut vakautta alueella. Yksi osoi
tus tästä on viime vuoden lokakuussa onnis
tuneesti läpiviedyt parlamenttivaalit. Tämä 
myönteinen kehitys mahdollistaa sotilaal
lisen läsnäolon vähentämisen ja painopis
teen siirtäminen erilaisiin siviilihankkei
siin. Tätä kirjoitettaessa Kosovon statusneu
vottelut ovat edelleen kesken, mutta EU on 
jo valmistautumassa laajamittaiseen siviili
operaatioon Kosovossa. Operaation paino
.piste tulee olemaan poliisi- ja oikeusvaltio 
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tonnmnassa. Sotilaallinen operaatio tulee 
jatkossakin olemaan Nato -johtoinen. 

Suomen pj-kauden ehkä näkyvin soti
laallinen operaatio oli EUFOR RD Congo. 
Sen avulla EU tuki menestyksekkäästi YK:n 
MONUC -operaatiota ja paikallisia virano
maisia Kongon demokraattisessa tasaval
lassa maassa pidettyjen vaalien aikana. Ne 
olivat ensimmäiset vapaat ja demokraattiset 
vaalit maassa yli 40 vuoteen. Sotilaallinen 
operaatio käynnistyi kesällä 2006 ja päättyi 
ennen joulua. EU :n tuki on kuitenkin jatku
nut maan poliisi- ja armeijauudistuksille. 

Voimavaratyön alueella Suomi on johta
nut pyrkimyksiä luoda entistä paremmat 
valmiudet kriisinhallintatyölle. Suomen 
ensimmäisellä puheenjohtajuuskaudella 
vuonna 1999 EU:n kriisinhallinnalle asetet
tiin määrälliseksi tavoitteeksi kyky lähettää 
60 000 henkeä 60 vuorokaudessa operaa
tioon. Kun nämä tavoitteet on nyt pääpiir
teittäin saavutettu, on painopiste siirtynyt 
EU :n sotilaallisten voimavarojen laadulli
seen parantamiseen. 

Tästä konkreettinen esimerkki on nopean 
toiminnan kyvyn kehittäminen. Suomen 
puheenjohtajuuskauden päättyessä EU:n 
taisteluosastot julistettiin täyteen toiminta
valmiuteen. EU:n ensimmäiset aidosti mo
nikansalliset taisteluosastot aloittivat päi
vystysvuoronsa 1.1.2007 kuudeksi kuukau
deksi. Suomi on mukana toisessa niistä 160 
henkilön voimin yhdessä Saksan ja Alanko
maiden kanssa. Olemme aloittaneet jo myös 
valmistautumisen toiseen taisteluosastoom
me, jonka muodostamme vuoden 2008 alus
ta Ruotsin, Norjan, Viron ja Irlannin kanssa. 
Maavoimapainotteisten taisteluosastojen 
lisäksi on kehitetty nopean toiminnan ilma
ja meriulottuvuuksia. 

Kriisinhallinnassa yksin sotilaalliset toi
met eivät voi tuoda ratkaisua. Näiden lisäksi 
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tarvitaan toimia myös siviilikriisinhallinnan 
alalla sekä erityisesti molempien toimien 
koordinaatiota. Tässä on Euroopan Unionin 
vahvuus. Suomen, Itävallan ja Ison-Britan
nian kanssa tekemämme yhteisaloite siviili
sotilaskoordinaation parantamisesta on 
edennyt hyvin. Suomen puheenjohtajuus
kaudella keskusteltiin erityisesti operaati
oiden tilannetietoisuuden parantamisen 
keinoista. Saksa jatkaa omalla puheenjohta
juuskaudellaan siviili-sotilas -koordinaati
on vahvistamista. 

Vaikka EU :n rooli globaalina toimijana on 
kehittynyt, kriisinhallinnassa tarvitaan tii
vistä yhteistyötä myös muiden kansainvälis
ten toimijoiden kanssa. Suomi pyrki omalta 
osaltaan kehittämään yhteistyötä kolman
sien maiden ja tahojen kanssa. Käytännön 
yhteistyö Naton kanssa on sujunut hyvin. 
EU ja Nato toimivat tällä hetkellä yhdessä 
muun muassa Sudanissa ja Bosnia-Hertse
govinassa. Jatkossa EU ja Nato tekevät kiin
teätä yhteistyötä Kosovossa. EU :n ja Naton 
yhteistyö on ollut hyödyllistä myös molem
pien järjestöjen kehittäessä nopean toimin
nan kykyjään. Hyvä esimerkki EU :n ja 
YK:n yhteistyöstä on jo edellä mainittu 
EU :n sotilaallinen operaatio Kongon demo
kraattisessa tasavallassa. Lisäksi EU :n tais
teluosastot voivat tukea erityisesti YK:ta 
kriisinhallinnan alalla. 

SUOMALAINEN TOIMINTAMALLI 

Euroopan Unionilla on omaperäistä an
nettavaa kansainvälisten kriisien ratkaise
miselle ja ehkäisemiselle. Jokaisella pu
heenjohtajamaalla on vastuu jatkaa työtä 
siten, että Euroopan Unionin yhteinen krii
sinhallinta- ja puolustuspolitiikka jatkaa ke
hittymistään. Tämä on tiimityötä. Puheen
johtajamaa Suomi kantoi vastuunsa ja saa 
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toiminnastaan arvosanan hyvä. 

Arvosanan saavuttaminen perustuu pit
kälti meidän tapaamme toimia. Toimintata
paamme voisi hieman kansanomaisemmin 
kutsua myös suomalaiseksi "ratekiaksi". Se 
perustuu ainakin viiteen tukijalkaan, jotka 
yhdessä toinen toistaan tukien pitävät koko
naisuuden pystyssä. Ensimmäinen niistä on 
käytännönläheisyys. Puheenjohtajuuskau
dellamme lähtökohtana oli se, että ajamme 
asioita käytännön lähtökohdista. Hyviä esi
merkkejä tästä ovat EU:n ja Naton sekä 
EU:n ja Venäjän väliset suhteiden kehit
täminen. Lähestyimme näitä, usein periaat
teellisista syistä vaikeita suhteita siitä näkö
kulmasta, että käytännön yhteistyö, esi
merkiksi operaatioissa EU:n ja Naton vä
lillä, pitää saada toimimaan. Pyrimme siis 
"deideologisoimaan" mahdolliset ongel
mat. 

Toinen "ratekiamme" tukijalka on yhtei
nen politiikka. Pienen maan etu on se, että 
kyetään yhteisen politiikan rakentamiseen. 
Käytännössä tämä EU:ssa tarkoittaa poli
tiikkaa, jota kaikki jäsenmaat voivat olla 
tukemassa. Tätä perusperiaatetta tukee 
läheisesti myös kolmas tukijalka ns. pienten 
askelten politiikka. Asioissa on joskus pa
rempi edetä rauhallisesti pienin askelin ja 
huolehtia siitä, että toimintamme perusta 
säilyy koko ajan lujana. Toiminnalle tulee 
asettaa tavoitteet ja niiden tulee olla kaikille 
selviä. Tästä on suoraan johdettavissa neljäs 
tukijalka, joka on asiapitoinen tulokselli
suus. Me emme julista, me toimimme. 
Yhteisen ja pienten askelten politiikan avul
la saavutetaan konkreettisia tuloksia. Täl
lainen politiikka on myös EU-kansalaisille 
helpompi ymmärtää ja tuo näin Euroopan 
Unionin lähemmäksi kansaa. 

Viimeinen ja viides tukijalka niputtaa 
koko "ratekian" yhteen. Se on luotettavuus 

ja sanansa pitävyys. Meill4 suomalaisilla on 
kansainvälisesti perinteisesti ollut sellainen 
maine, että meihin voi luottaa. Tämän mai
neen olemme vuosien saatossa saavuttaneet 
muun muassa kansainvälisissä operaatiois
sa. Näin myös EU-puheenjohtajuuskaudel
la. Suomen toiminta oli koko kauden joh
donmukaista ja rehellistä. Muut maat ovat 
voineet luottaa siihen, että lupaamamme 
pitää ja että meillä ei ole keskeisissä kehit
tämishankkeissamme piiloagendaa. 

EU-puheenjohtajuuskausi oli merkittävä 
merkkipaalu puolustusministeriön ja puo
lustusvoimien kansainvälisessä toiminnas
sa. Selviydyimme siitä hyvin ja olemme 
näin osaltamme edistäneet Euroopan ja en
nen kaikkea Suomen turvallisuutta. 

* * * 

Näillä sanoilla haluan onnitella 50-vuoti
asta Jalkaväen säätiötä. Toivotan samalla 
kaikille hyvää kevättä ja menestystä vuo
delle 2007. 

Puolustusministeri 
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JALKAVÄKI RATKAISEE 
EDELLEEN 

Jalkaväki on aselajeista vanhin. Siten sen kuolemakin on ennätetty ennustaa lu
kuisia kertoja. Oikeastaan jokaisen uuden aseen tai aselajin ilmestymisen taiste
lukentälle on arvioitu soittaneen kuolinkelloja jalkaväelle. 

Artikkelin kuvat ovat vanhoja puu- ja kuparipiirroskuvia. 

M 
uinaisimpien aikojen soti
jat olivat epäilemättä yk
sittäistaistelijoita, mutta 
jos heidät jonkin aselajin 
edeltäjiksi haluttaisiin lu

kea, se aselaji olisi jalkaväki. Jalkaväkeä 
olivat joka tapauksessa yksittäistaistelijoista 
vähitellen muodostuneet suuremmat ryh
mittymät, jotka pian ansaitsivat jo sota
joukon nimen. Ei merkinnyt jalkaväen hajo
amista vaan ennemminkin monipuolistu
mista se, että aseistus alkoi eriytyä. Jollain 
oli pääaseena peitsi, toisella jousi nuolineen, 
kolmannella ehkä linko. Miekkaa tai ainakin 
tikaria kantoi kupeellaan lähes jokainen. 

JALKAVÄELLÄ MAAILMANVALLAKSI 

Jalkaväkimies on rivikansalainen, ja rivi
kansalaisen kohtalona on jäädä aina näyt
tävämpien vaan ei välttämättä merkittä
vämpien asioiden varjoon. Ratsuväki,jonka 
jalkaväki sai antiikin taistelukentillä rinnal
leen, oli näyttävä aselaji. Niinpä ei kummas
tuta, että ainoa säilynyt kuva Aleksanteri 
Suuresta, mosaiikki Napolissa, esittää tätä 
mailmanvalloittajaa ratsumiehenä. Ratsun 
selässä istuu myös Marcus Aurelius, joka 
hänkin oli merkittävä sotapäällikkö ja jonka 
patsas on puolestaan ainoa säilynyt entisen 
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Kirjoittaja , eversti Sampo Ahto on toiminut 
mm. sotakoulujen sotahistorian opettajana. 
Hän on yksi tunnetuimmista sotahistori
oitsijoistamme. 

Rooman lukuisista ratsastajapatsaista. Tai
vasalla oleva monumentti on tosin vain ko
pio museossa säilytettävästä aidosta kuten 
on Gaius Julius Caesarinkin muistomerkki 
muutaman sadan metrin päässä. Mutta Cae
sar, antiikin merkittävin sotapäällikkö, ei 
ratsasta, vaan hän seisoo legioonalaisup
seerin, siis jalkaväkiupseerin asussa. Hänen 
patsaansa äärellä on helposti erottavinaan 
legioonan raskaan marssiaskeleen kaiun. 

Legioonalaisten hiellä ja verellä Rooman 
valtakunta luotiin ja aikansa myös säilytet
tiin. Legioonaan, jonka vahvuus enimmil
lään oli 6000 miestä, kuului ratsuväkeä ai
noastaan vajaa kymmenen prosenttia. Le-
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gioona oli siis lähes puhdas jalkaväkimuo
dostelma, kuten oli ollut myös kreikkalais
ten falangi. Raskasaseisen kreikkalaisen 
jalkaväkimiehen, hopliitin, tyylitelty prons
sikypärä e.i ollut sattumalta omankin jalka
väkemme entisen opetuslaitoksen Taiste
lukoulun heraldinen tunnus. Sotilashyvei
den symboolina se on muutenkin tunnettu 
kaikkialla maailmassa. 

Rohkeus on ominaisuus, jota kaikilta soti
lailta edellytetään. Jalkaväkisotilaalta vaa
dittu rohkeus on kuitenkin ollut aina jotakin 
aivan erityistä. S~ on ollut rohkeutta käydä 
taisteluun, kun vihollisen silmänvalkuaiset 
näkyvät, kuten vanha sanonta kuuluu. 
Soveltaen sanonta on edelleen voimassa. 
Nykyaikaiseenkin sodan kuvaan sisältyy tai 
ainakin pitäisi sisältyä, että jalkaväkitais
telija näkee vihollisen silmästä silmään. 
Useimmissa muissa aselajeissa tällainen ti
lanne katsotaan kriittiseksi poikkeustapauk
seksi. 

VALTION RAPPIO - JALKAVÄEN 
RAPPIO 

Tiedämme, että Rooman valtakunta tu
houtui. Syitä oli monia, mutta yksi tärkeim
mistä oli sotilasmahdin rappeutuminen. 
Käytännössä se oli samaa kuin jalkaväen 
rappeutuminen. 

Entisen jalkaväen opetuslaitoksen 
Taistelukoulun heraldinen tunnus. 

Mutta armeija ei yksinä~ rappeutunut. 
Sotaväkihän on oman yhteiskuntansa hei
jastuma. Terveellä yhteiskunnalla on terve 
armeija, mutta sairaan yhteiskunnan sairaus 
tarttuu sen laitoksiinkin. Vaikka Rooman 
armeija säilytti elinkelpoisuutensa pitem
pään kuin valtakunnan muut elimet, sekään 
ei ollut ikuisesti immuuni tartunnalle. "Nihil 
enim semper floret", tiesi Cicero jo ennen 
keisariajan alkua, "mikään ei kukoista ikui
sesti". 

"Se, mikä minua kaikkein eniten on askar
ruttanut, on dekadenssin ongelma", sanoi 
puolestaan Friedrich Nietzsche. Tyhjen
tävää vastausta ei nerokas ajattelijakaan silti 
pystynyt antamaan. Tämän kirjoittajalla 
sellaiseen on luonnollisesti vielä vähemmän 
kykyä, mutta joitain Rooman rappeutuvan 
yhteiskunnan ulkoisia piirteitä sentään voi
daan luetella. 

Vaikka myöhemmällä Roomalla ei ollut 
paljoakaan tekemistä aikaisemman tasaval
lan kanssa, se säilytti ulospäin tasavallan 
idealistisen kulissin. Todellisuudessa aat
teellisuuden tilalle tuli karkea materialismi 
taloudellisten "arvojen" hallitessa ajattelua. 
Mukavan elämän tavoittelusta tuli pää
määrä, ja kuuluisat "leipä ja sirkushuvit'' 
riittivät elämänsisällöksi rivikansalaiselle. 
Huveja löytyi kaupungeista.jotka kasvoivat 
maaseudun kuihtuessa. Koska uutta oli kek
sittävä, huvittelu sai enemmän ja enemmän 
perverssejä piirteitä, ja "luonnollista" alet
tiin pitää poikkeavana. Rooman yhteiskun
nan alkuperäinen kivijalka, perhe, menetti 
merkityksensä. Syntyvyys laski ja väkiluku 
sen mukana. 

Pintapuolinen kulutusyhteiskunta ei luon
nollisestikaan tyydyttänyt kaikkia. Tästä 
tympääntymisestä sai kasvupohjaa muun 
muassa kristinusko, mutta Rooman vanhan 
valtakunnan pelastajaksi siitä ei ollut. Kris-
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tityillä ei ollut halua puolustaa sosiaalisesti 
yhä epäoikeudenmukaisemmaksi käynyttä 
mätänevää järjestelmää, vaan ennemminkin 
he levittivät kiihkeää pasifismia miekkaan 
tarttumisen vaaroista saamatessaan. Maan
puolustustahto sillä taholla heräsi vasta ai
kanaan, kun valtakunta tai pikemminkin sen 
jäännökset oli vatkristittyjen omissa käsissä. 

Sotilaan ja varsinkin jalkaväkisotilaan 
elämä on ollut aina karua ja sitä se oli erityi
sesti laajassa Rooman valtakunnassa, jonka 
nurkissa paloi jokseenkin pysyvästi. Le
gioonat muuttuivat vähitellen puhtaiksi 
palkkajoukoiksi, joiden miehistö värvättiin 
alimmista ja oppimattomimmista kansan
luokista. Runsaasti täydennystä saatiin maa
hanmuuttajista, joiden motivaatio taistella 
Rooman puolesta oli usein enemmän kuin 
kyseenalainen. Horatius Coclesinja Mucius 
Scaevolan esimerkit saatettiin mainita vielä 
juhlapuheissa, mutta tunteetonta palkkaso
turia ne eivät enää elähdyttäneet sillä tavoin 
kuin ne olivat elähdyttäneet aikaisempia le
gioonalaisia. 

Rooman historiassa poliitikon ja sotilas
johtajan ero oli aina vähäinen, mutta olemat
tomiin se hävisi palkkasoturipäälliköiden 
sekaantuessa avoimesti politiikkaan. Maan
puolustukselle ei ollut eduksi, kun sotilas
johto oli enemmän kiinnostunut omasta val
ta-asemastaan kuin ulkoisen vihollisen tor
jumisesta. 

Samaan tapaan alkoi ajatella tavallinen 
legioonalainenkin, jolle raskaat marssit, 
yöpyminen taivasalla ja alistuminen tiuk
kaan kuriin kävivät yhä vieraammiksi. Jal
kaväen perinteeseen kuulunutta lähitaiste
lua vihollista vastaan yritettiin välttää, vaik
ka ajanvieton siinä muodossa, jota nykyään 
kutsutaan viihteeksi, oli totuttukin monen
laisen väkivallan katseluun. 

Helpomman elämän tavoitteluun sopi 
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hyvin se, että uuvuttavia marsseja kaihtanut 
legioonalainen nousi mielellään ratsun sel
kään, minkä seurauksena jalkaväen merki
tys väheni ja ratsuväen lisääntyi. Vanhaa 
jalkaväkeä mukavuudenhaluisetja alati ret
telöivät "modernit" sotilaat eivät voineet 
kuitenkaan korvata. 

Ajan materialistisen hengen mukaista oli, 
että tukea ja turvaa pyrittiin löytämään eri
laisista laitteista ja koneista. Niiden avulla 
voitiin välttää myös sitä pelottavaa uhkaa, 
että olisi jouduttu taisteluun silmäkkäin vi
hollisen kanssa. Kehitettiin siis monenlaisia 
katapultteja ja ballistoja, ja jalkaväen leirit, 
joita alunperin oli pystytetty vain marssi
taukoja varten, muuttuivat yhä monimutkai
semmiksi ja suuritöisemmiksi linnoituksik
si. Niiden muurien suojassa ennen hyök
käyksellinen jalkaväki toivoi olevansa suo
jassa. 

Jalkaväen poiskuihtumiseen antiikin aika 
ei kuitenkaan päättynyt, vaikka Rooma kuo-

Hopliitti ja peltasti, raskasaseinen ja kevyt
aseinen kreikkalainen jalkaväkimies olivat 
antiikin klassisen jalkaväen perustyypit. 
(Lähde: M.Jähns: HandbuchderGeschich
te des Kriegswesens mit Atlas.) 
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likin. Jalkaväki oli nimittäin se tekijä, joka 
~aatoi Rooman !ahoksi käyneen rakennel
man. Mutta tämä jalkaväki oli vihollisen, 

i:nnaanien jalkaväki. Germaanit eivät 
~ aihtaneet kovaa kenttäelämää, he suoras
taan hakeutuivat taisteluun mies miestä vas
ll1an, he olivat kurinalaisia ja he olivat mo
tivoituneita. Alkeellisia barbaareja he tosin 
olivat ainakin roomalaisten mielestä, mutta 
todellisuudessa heidän alkeellisuutensa oli 
laistelukentällä tehokkuutta. 

Vaikka "barbaarien" sotainen menestys 
111menomaan perustui jalkaisin etenevien 
murten kolonnien käyttöön, se ei silti aloit
tanut uutta nousukautta jalkaväelle. Roo
man valtakunnasta ja varsinkin sen sivistyk
sestä jäi niin paljon jäljelle, että se vaikutti 
myös valloittajiin. Omaksuessaan rooma
laisten tapoja gennaanit omaksuivat myös 
sitä ja varsinkin sitä, mikä oli kielteistä. 
Seurauksena oli nopeasti levinnyt rappio ja 
uusien germaanivaltioiden tuhoutuminen. 

Tuhoutumiseen oli myötävaikuttamassa 
, että myös sotataidon alalla jäljiteltiin 

roomalaisten kehittyneempänä pidettyä 
mallia. Ja siinä mallissahan ei perinteistä 
jalkaväkeä enää paljoa arvostettu etusijan 
mentyä ratsain taisteleville ja erilaisten ko
neiden yritelmille. Mutta jalkaväkimiehen 
osaksi tulevat rasitukset, joita äskeiset bar
baarit eivät olleet pitäneet minään, alkoivat 
nyt olla liikaa heidän mukavuudenhal ui siksi 
väsähtäneille jälkeläisilleen. 

JALKAVÄEN RENESANSSI 

Keskiaika ei siis ollut jalkaväen eikä yli
päätään sotataidon kukoistusaikaa. Sotilas
tai paremminkin ritarihyveitä, kuten mies
kohtaista urhoollisuutta, tosin ihannoitiin ja 
vieläpä enemmän kuin ehkä koskaan 
muulloin. Mutta tämän romanttissävyisen 

ihannoinnin kohteena oli llljas ja haarnis
koitu yksittäistaistelija ratsunsa selässä, ei 
vähemmän näyttävä jalkaväkimies. Tyy
pillinen kuvallinen ilmaisu tästä suhtau
tumisesta oli Bayeauxin kuuluisa seinä
vaate 1060-luvulta. Vaatteelle hahmotetussa 
Hastingin taistelun kuvauksessa jalka
väelle annettu toisarvoinen osa näkyy sii
täkin, että mukaan mahdutetut jousimiehet 
on esitetty paljon pienemmässä koossa kuin 
ratsumiehet. 

Sinänsä kuvaus vastasi tuolloista todelli
suutta. Vähälukuinen jalkaväki oli enää vain 
ritareiden apujoukko, jonka sotilaallista 
käyttöarvoa ei pidetty suurena ja jonka luo
tettavuuskin saattoi olla kyseenalainen. 
Suuret taistelut olivat keskiajalla harvinai
sia, vaikka sotia oli paljon. Linnoituksia 
puolustettiin ja piiritettiin ja miehitettyjä 
alueita ryöstettiin ja poltettiin. Ritareiden 
varustuksia kehiteltiin yhä täydellisemmik
si ja näyttävämmiksi ja linnoitusten muurien 
murtamiseksi valmistettiin aina vain tehok
kaampia piirityskoneita. Varsinainen so
tatekniikan läpimurto sillä alalla tapahtui, 
kun mu ureihin ryhdyttiin jyskyttämään auk
koja ruudin voimalla lennätetyillä kivikuu
lilla. 

Jalkaväen pitkään jatkunutta vähättelyä 
kuvasi se, että kun ratsu ritareiden valtakausi 
taistelukentällä lopulta päättyi, tuloksen kat
sottiin yleisesti aiheutuneen ruutiaseiden 
käyttöönotosta. Niinpä Crecyn taistelu vuo
delta 1346 tuotiin sotahistoriassa esiin sen 
vuoksi, että siinä mainitaan ensi kertaa 
käytetyn kenttätykkejä. Vähemmän koros
tettiin sitä, että kyseisillä tykeillä ei ollut 
paljoakaan merkitystä taistelun kulkuun, 
mutta sitäkin enemmän jousimiehillä eli 
jalkaväellä, jonka panos vastustajan ritari
armeijan lyömiseen oli ratkaiseva. 

Crecyn taistelu oli todellisuudessa eräs 
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niistä ennemerkeistä, jotka osoittivat, että 
jalkaväki oli syyttä suotta vaipunut toisar
voiseen asemaan lähes tuhanneksi vuodeksi. 
Varsinaisen käänteen toi kuitenkin Sem
pachin taistelu vuonna 1386, jolloin 1500 
sveitsiläistä talonpoikaa löi perusteellisesti 
4000 miehen ritarisotajoukon. Peitsin, hil
parein ja jousin aseistettu tiheä kolonna, 
joka muistutti muodostelmia, joilla ger
maanit olivat muinoin lyöneet roomalaiset, 
oli ylivertainen verrattuna urhoollisiin rita
reihin, joista jokainen yritti käydä omaa yk
sittäistaisteluaan. · 

Hetkessä ritarit eivät sotakentiltä kadon
neet, mutta kehityksen kulku oli silti vää
jäämätön. Jalkaväki oli palannut pääasela
jiksi ja sellaiseksi se jäi, vaikka tekniikka loi 
sen ja ratsuväen rinnalle uusia aselajeja, en
nen muuta tykistön. Niiden tehtävänä oli 
kuitenkin vain jalkaväen tukeminen ja aut
taminen, jos kohta niiden osallistumisella 
taisteluun saattoi olla suurikin vaikutus. 
Näin oli laita esimerkiksi Kustaa II Aadolfin 
armeijan ratsuväkiatakeilla, joita jäljiteltiin 
pian kaikissa armeijoissa. Tykistöupseeri 
Napoleon toi puolestaan taistelukentille 
massiiviset tykistökeskittymät, joiden tulel
la vastustajan ryhmitys revittiin auki. Mutta 
äärimmäisen harvinaisia poikkeuksia sään
nöstä olivat sittenkin taistelut, joissa päätyö 
ei olisi langennut jalkaväelle. Sotiminen il
man jalkaväkeä ei yksinkertaisesti ollut 

Sveitsiläinen jalkaväki ja Kaarle Rohkean 
ritarit taistelussa vuosien 1471-76 sodassa, 
missä jalkaväki lopullisesti osoittautui voit
tajaksi. (Kuva: Keskiaikainen miniatyyri
piirros, Steinitzer/Michel: Der Krieg in Bil
dern mit 90 Abbi!dungen.) 
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mahdollista. 
Myös jalkaväkitaistelijan käytössä ollut 

asetekniikka kehittyi. Peitsienjajousien rin
nalle tulivat musketit, ja kun pistin keksit
tiin, siitä ja musketista muodostui jalkaväen 
yhtenäisase. Tekninen kehitys, niin hidasta 
kuin se olikin, oli osaltaan vaikuttamassa 
siihen, että myös taktiikassa tapahtui muu
toksia. 1500-luvun raskaat espanjalaiset 
neliöt vaihtuivat Kustaa II Aadolfin lin
joihin, joista kehittyi 1700-luvun jäykkä lin
jataktiikka. Ranskan vallankumouksen jäl
keen siirryttiin joustavampiin tiraljööriri
vistöihin, jotka soveltuivat paremmin ase
velvollisista muodostetuille ja nopeasti kou
lutetuille joukoille kuin entisten pienten 
ammattiarmeijoiden kankeat ryhmittymät. 

1800-luku oli teollisen vallankumouksen 
vuosisata, ja sama vallankumous jatkuu 
edelleen. Nykyhetken näkökulmasta katsot
tuna kehitys oli edellisinä vuosisatoina ja 
vuosituhansinakin ollut tekniikan alalla hi
dasta, mikäli sitä ylipäätään oli. Nyt men
nään vauhdilla, joka tuskin on enää hallin
nassa. 

X 
Sotaväki ei tietenkään jäänyt kehityksen 

ulkopuolelle, vaan moni keksintö päinvas
loin sai alkunsa sen piiristä vanhaa sanontaa 
noudattaen, jonka mukaan sota on keksin
töjen äiti. Taistelukentällä se merkitsi sitä, 
että tulivoima kasvoi valtavasti. Näkyvim
min uutta suuntaa edusti kenttätykistö, mut-
111 hyvin jalkaväkikin pysyi mukana. 1800-
luvun lopulla noin kahdensadan miehen 
komppanian tulivoima oli suunnilleen sama 
11.uin 750 miehen pataljoonan tulivoima oli 
ollut puoli vuosisataa aikaisemmin. Ensim
mäisen maailmansodan alkaessa saman tu
livoiman aikaansaamiseksi tarvittiin enää 
noin 40 miehen joukkue. 

Kasvaneen tulivoiman ensimmäinen nä
kyvä uhri oli ratsuväki. Kunniakkaan asela
Jm viimeiseksi menestykselliseksi hyök
käykseksi kirjattiin niin sanottu von Bre
dowin prikaatin kuolemanratsastus Brezon
vil lessä elokuussa 1870 Saksan - Ranskan 
sodassa. Mainesana kertoi, että menestyk
sen hinta ei ollut oikeassa suhteessa voit
loon. 

Toinen uhri oli värikkäät ja näyttävät uni
vonnut, jotka saivat tehdä tilaa vaatimat
tomalle kenttäharmaalle tai ruskealle. Muu
tenkin lisääntynyt tuli pakotti tekemään 

joukoista mahdollisimman näkymättömiä, 
mikä vaikutti muun muassa taistelumuo
toihin. Näkymättömyydestä taistelukentäl
lä tuli muotisanonta. 

JALKAVÄKI MAAILMANSODISSA 

Kenttätykistön hirvittävä voima oli var
maankin pysyvin vaikutelma, joka jäi mie
leen ensimmäisen maailmansodan suurtais
telukentiltä selviytyneille. Mutta kenttäty
kistö pystyi vain tuhoamaan, ei valtaamaan. 
Voiton saavuttamiseksi tarvittiin siis edel
leen jalkaväkeä, jonka omakin tuhovoima 
lisääntyi yhä. Sen takasivat konekivääreiden 
lisääntynyt määrä, uudelleen käyttöön otetut 
käsikranaatit, kranaatinheittimet, panssari
vaunut, jotka usein katsottiin omaksi asela
jikseen, ja panssarintorjunta-aseet. 

Ensimmäisen maailmansodan tuntema
ton sotilas oli jalkaväkisotilas, joka edelleen 
ratkaisi taistelun lopullisen kulun. Mutta 
hinta siitä oli kallis, sillä sodan miljoonatap
piot kohdistuivat juuri jalka väkeen. Sen seu
rauksena mutta myös uusien niin sanottujen 
teknisten aselajien syntymisen vuoksi jal-

. kaväen osuus suurvalta-armeijoiden maa
voimissa laski kuudestakymmenestä pro

sentista neljäänkymmeneen pro
senttiin. 

Jalkaväki oli pääosassa myös 

Lineaaritaktiikan ajan jalkaväki
rivistöä yhdenmukaisine musket
teineen 1700-luvulla. 
(Kuva: Adolf Menzel.) 
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toisen maailmansodan taistelukentillä, vaik
ka tilanne näennäisesti näytti joskus toisen
laiselta. Niinpä meillä Suomessa on aivan 
oikein korostettu kenttätykistön ratkaisevaa 
merkitystä Ihantalan torjuntavoiton aikaan
saamisessa kesällä 1944. Mutta vielä oleel: 
lisempi oli jalkaväen osuus. Tykistö tuhosi 
tosin entistäkin tehokkaammin, mutta jalka
väki oli yhä se, joka pureutui maahan kiinni. 
Jos se puoli petti, petti kaikki muukin. 

Tietenkin myös jalkaväen tehokkuus 
lisääntyi maailmansodan aikana. 1800-lu
vun alkupuolen pataljoonan tulivoima saa
vutettiin nyt kymmenen miehen ryhmällä ja 
ylitettiinkin. Otettiin ensimmäiset askeleet 
kohti koko jalkaväkiaseistuksen automati
sointia. Liikkuvuus kasvoi motorisoinnin 
kautta länsivaltojen pystyessä halutessaan 
motorisoimaan kaikki yhtymänsä. Nopeutta 
ja taistelutehokkuutta kasvattivat erityiset 
panssarijalkaväkidivisioonat ja luonnolli
sesti myös varsinaiset panssaridivisioonat, 
jotka tarkoituksensa ja käyttönsä vuoksi on 
luettava myös jalkaväkeen. 

Lisääntyneellä tulivoimallaan jalkaväki 
jo sellaisenaan ja taitavasti johdettuna kyke
ni aiheuttamaan vastustajan jalkaväelle ar
vaamattomia menetyksiä. Samansuuntai
sesti vaikutti kenttätykistön kasvanut tehok
kuus. Erityisen vaaralliseksi osoittautui jal
kaväen kannalta uusi puolustushaara ilma
voimat, mistä asiasta jo ensimmäinen maa
ilmansota oli antanut viitteitä. Keski-Eu
roopan ja Japanin suurkaupunkien raunioit
taminen, minkä kauhistuttavana loppuluku
na oli amerikkalaisten atomipommien ai
kaansaama totaalinen tuho, todisti ihmisen 
ylittäneen aikaisemmin nähtyä korkeam
man kynnyksen hävityksen synnyttämi
sessä. 

Mutta hävittäminen ei ollut samaa kuin 
alueen valtaaminen tai sen hallussapito. 
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Jonkinlainen varmuus saavutettiin vain sil
loin, kun oma jalkaväki oli paikalla. Sen ti
lanteen saavuttaminen taas ei ollut helppoa, 
kuten esimerkiksi osoittivat taistelut Nor
mandiasta kesällä 1944. Yli kahden kuukau
den ajan pystyi saksalainenjalkaväki pidät
telemään massiivisen ylivoimaista vastus
tajaa, jonka tukena olivat rajattomat materi
aalivarat ja absoluuttinen ilmanherruus. 

Kuitenkaan edes se, että hyökkääjä oli 
vallannut ja miehittänyt jonkin alueen, ei 
todellisuudessa välttämättä taannut sitä, että 
vastustaja oli nujerrettu. Esimerkiksi Balka
nin niemimaa ei saksalaisten näennäisestä 
voitosta huolimatta ollut koskaan täydelli
sesti miehittäjän valvonnassa. Siitä pitivät 
huolen sissit, partisaanit, vapaustaistelijat, 
bandiitit, terroristit tai millä nimellä heidät 
nyt sitten tunnettiinkaan. Käytännössä he 
olivat kuitenkin pääasiassa jalkaväkeä, 
vaikka säännöllisen armeijan jalkaväkisoti
las ehkä vieroksuukin rinnastusta. 

Saksalaisten miehityskokemuksia ei so
dan jälkeen kuitenkaan suuremmin huomi
oitu, vaan kehitystä rakennettiin lähinnä 
voittajavaltioiden ajattelutavan pohjalle. 
Sehän tuntui perustellulta, sillä voittaja oli 
voittanut, ja sen menettelytapojen oli siis 
oltava parempia. 

Tällainen näkemys esti kuitenkin näke
mästä asioiden ytimeen. Paikkansa piti esi
merkiksi se, että kun britit Normandiassa 
käynnistivät sotatoimi Epsomin kesäkuun 
lopulla 1944, he pääsivät eteenpäin kerras
saan kymmenkunta kilometriä ennen kuin 
hyökkäys keskeytettiin. Tällä tavallahan 
saksalaisten puolustus vähitellen jauhettiin 
hajalle. 

Mutta ydinkysymyksen pitäisikin kuulua: 
Mikseivät britit lyöneet saksalaisia koko
naan? Miksi he keskeyttivät Epsomin, vaik
ka asetettuun tavoitteeseen oli vielä matkaa? 

X 
t uilenkin hyökkäykseen osallistui koko-
111ista 180 000 miestä, joita tukivat muun 
1111111ssa raskas ja järeä laivatykistö sekä täy-

11 llisen ilmanherruuden omanneet ilma
oimat. Hyökkäyksen kohteeksi joutuneen 
1ksalaisen SS-divisioonan vahvuus on 

11 v ioitu korkeintaan 6000--7000 mieheksi. 
"lt' se kykeni pidättelemään brittejä niin 
1 tuan, että kokoon saatiin haalittua vähäisiä 
1 ,crvejä, jotka pysäyttivät hyökkäyksen 
lopullisesti. 

Jonkinlainen selitys läntisten voittajien 
1 unsaslukuisessa kirjallisuudessa toki on 
ll~ydetty sotatoimi Epsomin ja Normandian 
muiden vastaavien sotatoimien epätyydyt-
1 !välle kululle. Kirjoittajat ovat olleet kovin 

ksimielisiä: Pahimman esteen muodos-
1 meet SS-divisioonat taistelivat "fanaatti

sti". Upseerit olivat fanaattisia, miehistö 
oli fanaattista, ja niin ei vastarintakaan ollut 
järkevää" vaan fanaattista. 
Selitys on syytä kääntää selväkielelle. 

l 01 ittäin hyvin motivoituja koulutettu sekä 
101akuinkin asiallisesti varustettu jalkaväki-
1oukko pystyi vähälukuisenakin myös toi-
,!n maailmansodan tulimyrskyssä ihme

lc Itäviin suorituksiin. Tämä päti kuitenkin 
vain taktisella tasolla. Jos sotaa käyvän val
takunnan voimat muuten olivat riittämät
tömiä, menestyksestä kentällä ei ollut muu
hun kuin hetkellisen ajanvoiton saavut
tamiseen. 

l'ULAA TAISTELIJOISTA 

Voimasuhde Saksan ja sen vihollisten vä-
1 illä oli todellakin mitä epäsuhtaisin. Niin 
osoittivat jo teoreettiset luvut voimavarois
ta, mutta käytäntö oli saksalaisille vielä teo
r iaakin mustempi. Wehrmacht oli lähinnä 
jalkaväkiarmeija, ja niinpä sillä oli itärinta
malla keskimäärin noin pari sataajalkaväki-

tai vastaavaa divisioonaa. Mutta millaisia 
olivat nuo divisioonat, joita Hitler siirteli 
kartoillaan? 

Esimerkiksi kelvatkoon Panssarikrena
töörirykmentti 12, joka oli toinen 4.Pans
saridivisioonan moottoroiduista jalkaväki
rykmenteistä. Sen teoreettinen vahvuus oli 
noin 2300 miestä. Rykmentin huoltovah
vuudeksi divisioona 24.2.1944 ilmoitti 1115 
miestä. Taisteluvahvuudeksi mainittiin kui
tenkin vain 305 miestä, ja heistäkin taiste
luun oli käytettävissä ainoastaan 112 miestä. 

Esimerkistä selviää ensinnäkin, miten 
suuresti taistelutappiot olivat kuluttaneet 
rykmentin miesvoimaa. Tappiothan kohdis
tuivat ennen muuta jalkaväkeen ja jalka
väessäkin niihin, jotka olivat varsinaisia 
taistelijoita. Myös jälkimmäinen asia käy 
esimerkistä selville. Moottoroidussa jalka
väkirykmentissä kaikki eivät olleet niitä, 
joiden paikka oli taisteluhaudassa. Oli ryk
mentin esikunta ja pataljoonien esikunnat, 
oli melko mittavat huoltoelimet ja oli koko 
joukko ajoneuvojen kuljettajia. Näidenkin 
rivit olivat toki harventuneet, mutta eniten 
kuolema oli kuitenkin niittänyt viljaa niitten 
joukossa, jotka seisoivat eturivissä. Siten 
"taisteluhautavahvuus" (saksalainen käsite 
Grabenstärke) oli pudonnut 112 mieheen. 

Jos siis jostakin oli puutetta, sitä oli jal
kaväestä. Otettakoon vielä yksi esimerkki 
Normandiasta. Maihinnousun ydinalueella 
oli rantaviivalla puolustuksessa 716.Divi
sioona. Sen vahvuus oli 7771 miestä vii
meinenkin kirjuri ja divisioonaan kuuluneet 
kaksi venäläispataljoonaa mukaanluettuina. 
Divisioonan puolustusalueen leveys oli 40 
kilometriä ohjesäännön suositteleman 10 
kilometrin asemesta. Seurauksena oli, että 
divisioona pystyi luomaan rannan puolusta
miseen vain harvan verkon heikoista tuki
kohdista. Syvyyttä puolustuksella ei voinut 
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olla, ei liioin reservejä. 
Puolustuksen oli siis suorastaan pakko 

sortua, kuten se tekikin, vaikka eräissä tuki
kohdissa tehtiin vastarintaa jopa viikon ver
ran. Mutta todistiko 716.Divisioonan kohta
lo sitä, että nykyaikainen koneanneija oli 
ylivoimainen jalkaväkijoukkoon verrattu
na? Sitä se ei todistanut, vaan se osoitti vain 
oikeaksi sen itsestäänselvyyden, että heikko 
ei voi kestää pitkään, kun päälle käy tavaton 
ylivoima. 

Jalkaväen vähälukuisuus ei aiheutunut 
kuitenkaan pelkästään siitä, että taistelut 
kuluttivat eniten juuri jalkaväkeä. Nykyai
kainen sotaväki oli teknisyydessään muut
tunut yhä monimutkaisemmaksi koneistok
si, ja esikunnat, huolto, selustan lukuisat lai
tokset, koulutuskeskukset ja muut vaativat 
aina vain enemmän väkeä toimiakseen. 
Myös monet inhimilliset tekijät kuten ar
vovaltasyyt tai halu välttyä etulinjan vaa
roilta ja epämukavuuksilta vaikuttivat sa
maan suuntaan. 

Esimerkkinä siitä, että miehiä tappioista 
huolimatta sittenkin oli jossain vaikka ei 
taistelukentällä, mainittakoon vielä kerran 
Saksan länsirintama alkukesällä 1944. Ku
ten tunnettua Saksan Luftwaffe loisti poissa
olollaan, kun maihinnousua yritettiin torjua. 
Maihinnousun alkaessa Luftwaffella oli län
nessä toimintakunnossa noin 220 lento
konetta. Luftwaffen miesvahvuus maini
tulla alueella oli kuitenkin reippaasti y Ii puo
li miljoonaa miestä. Tarkoituksenmukaises
ta hyötysuhteesta oltiin siis kaukana. Näin 
pääsi tapahtumaan, vaikka Hitler oli vuoden 
1943 lopulla vaatinut jyrkästi, että kaikkien 
esikuntien, selustan laitosten jne. miesvah
vuuksia oli supistettava rintamajoukkojen 
hyväksi 25 prosenttia. Jos näin ei tehtäisi, 
hän tulisi kohtelemaan vastuussa olleita so
tarikollisina. 
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Helposti sanottua on kuitenkin usein vai
kea toteuttaa. Niinpä itärintamalla, missä 
etäisyydet olivat pitkiä ja partisaanit häirit
sivät yhteyksiä, kamppailtiin jatkuvasti kul
jetusongelmien kanssa. Siten pelkästään 
Keskustan Armeijaryhmän selustassa sitou
tui rautatieliikenteen ylläpitämiseen 188 
000 miestä. Rautatieyhteyksien toisessa 
päässä, siellä missä taisteltiin, ei kärjistäen 
sanottuna ollut kohta juuri ketään, joka olisi 
ollut ottamassa vastaan sinne vaivalla toimi
tettua tavaraa. 

Saksassa koettu ilmiö tunnettiin Suomes
sakin, vaikka päällisin puolin katsottuna ni
menomaan Suomen armeija oli etulinjatais
telijoiden armeija. II Armeijakunnan ko
mentajaksi talvella 1944 nimitetty kenraali
luutnantti Talvela totesi, että hänen annei
jakuntansa muodollinen vahvuus oli 59 000 
miestä todellisen taisteluvahvuuden ollessa 
ainoastaan 18 000 miestä. Varsinaisen tais
televan jalkaväen lukumäärä oli vieläkin 
pienempi, koska Talvelan taisteluvahvuus
lukuun sisältyi muitakin aselajeja kuin 
jalkaväki. 

Ainakin Yhdysvalloissa koettiin sekin, 
että myös laadullinen taso jalkaväen mie
histön keskuudessa laski. Lainaan amerik
kalaista kenraali Howzea, jonka viimeinen 
virka oli 8.Armeijan komentajuus Koreassa: 
"Olen viimeinen, joka haluaisi epäillä kes
kivertaisen amerikkalaisen sotilaan yleistä 
suorituskykyä. Mutta jalkaväkiryhmässä ei 
ole enää 'keskivertoa'. Miksi? Koska alok
kaiden joukosta etsitään aina koulutetuim
mat ja älykkäimmät ja heidät sijoitetaan 
mittaviin huolto- tai teknisiin joukkoihin. Ja 
ketkä päätyvät esikuntakomppanioihin ja 
erikoisjoukkoihin? Voitte olla vakuuttunei
ta: miehet, jotka ovat keskitasoa parempia. 
Suoraan sanoen, miehet,jotka ovat keskita
soa heikompia,joutuvat etulinjan ryhmiin ... 

X 
• on yksinkertaisesti sietämätöntä." 
Tärkein selitys SS-divisioonien tehok-

1.. uuteen ei ehkä ollutkaan niiden miesten 
fanaattisuudessa". Päinvastoin kuin Yh

dysvalloissa Howen mukaan näyttää tapah-
1 uneen, Waffen-SS:n divisiooniin valikoitui 
111 seulottiin paras miesaines. Mutta yleinen 
lcndenssi varsinkin niin sanotuissa länsi
maissa on kulkenut Yhdysvaltojen esimer-
1.. m suuntaan. Meno kohti palkkasoturi
mmeijoita on vahvistanut tätä kehitystä, 
~,llä värvättyjä on helpointa rekrutoida 
yhteiskunnan vähiten koulutettujen ja muu
lenkin vähemmälle jääneiden keskuudesta. 
Muinaisen Rooman esimerkki tulee väis
llimättä mieleen. 

KONEILLA TUHOTAAN MUTTA 
El VOITETA 

Esikuva turvautumisesta koneisiin ja ties 
mihin laitteisiin löytyy samoin Rooman rap
pion ajoilta. Nyt tähän on vain kokonaan 
toiset edellytykset kuin oli roomalaisilla, 
jotka eivät tunteneet ruutia, polttomoottoria 
eivätkä sähköä. Erityisesti kyky saada ai
kaan tuhoa ja hävitystä on kasvanut mitta
suhteisiin, jollaisista roomalaisilla ei voinut 
olla aavistustakaan. 

Mutta koneet ja laitteet maksavat. Niiden 
hankkiminen maksaa ja niiden ylläpitämi
nen maksaa, mutta ilman niitä ei nykyaikana 
länsimainen joukko osaa enää taistella. Jo 
polttoaineen niukkuus tuottaa arvaamatto-

Ensimmäisistä ohjuksista ja atomipommeista huolimatta toinen maailmansota oli 
jalkaväkimiehen sota. (Kuva: R. Lipus: Halki Venäjän arojen.) 
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man katastrofin. Pelkästään jääkaapin epä
kuntoon menon sanotaan aiheuttavan mie
lialakriisin amerikkalaisessa perusyksikös
sä. 

Varoja siis tarvitaan kehityksessä mukana 
pysymiseksi, mutta kustannusten kaikki 
mielikuvat ylittävän kasvun vuoksi laitteita 
saadaan hankittua entistä vähemmän. Kun 
jossain on nipistettävä, säästöpaine osuu 
ensimmäisenä perinteiseen jalkaväkeen. 
Tendenssi kulkee yhteislinjassa ruumiillis
ta rasitusta väheksyvän ja amerikkalaista 
elämänmuotoa jäljittelevän kulttuurimme 
kanssa. Taistelu silmästä silmään vihollisen 
kanssa tuntuu yhä epämiellyttävämmältä 
vaihtoehdolta, kun kerran vaikuttaa mahdol
liselta käydä hygienistä painonappisotaa, 
jonka seuraukset kohteessa tosin ovat kaik
kea muuta kuin hygieniset. 

Kalliiksi käynyt konearmeija on kuitenkin 
varmaan hintansa arvoinen, jos sotaa käy
dään sille soveltuvissa harjoituskenttämäi
sissä oloissa. Mutta ongelmia tulee, jos 
maasto on hankala eikä vastustaja toimi 
siten kuin harjoituskenttävastustaja. Eräs 
mielivaltainen esimerkki Korean sodasta 
kertokoon, millaisia tulokset silloin saatta
vat olla. 

Amerikkalaisen 25.Jalkaväkidivisioonan 
tehtävän piti olla helppo. Maasto tosin oli 
vuorista korkeimpien huippujen kohotessa 
783 metrin korkeuteen. Peitteistäkin se oli. 
Mutta divisioonan vahvuus oli 24 000 hyvin 
koulutettua ja ensiluokkaisesti varustettua 
miestä. Jalkaväkitaistelijoita tosin eivät 
suinkaan kaikki olleet, sillä pelkästään 
erilaisten ajoneuvojen kuljettajina toimi yli 
5000 miestä. 

Vallattavalla aluet;lla oli puolustajana 
pohjoiskorealainen 6.J alkaväkidivisioona. 
Sen alkuperäinen vahvuus oli ollut 11 000 
miestä, mutta taistelut olivat kuluttaneet sitä 
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siinä määrin, että miehiä oli todennäköisesti 
jäljellä enää 3600. Vahvennukseksi divi
sioona sai yhden rykmentin, jonka vahvuus 
oli sulanut 2800 miehestä tuhanteen mie
heen. Divisioonan miehistä pari tuhatta oli 
lähes kouluttamattomia täydennysmiehiä, 
joilta osaksi puuttuivat jopa aseet ja univor
mut. 

Amerikkalaisten hyökkäystä edelsi sel
lainen tulivalmistelu, että lentäjät pyysivät 
uusia maaleja kauempaa selustasta, koska 
heidän havaintojensa mukaan hyökkäysa
lueella ei ollut enää kohteita. Tästä huoli
matta liikkeelle lähteneet amerikkalaiset 
saivat heti kohta vastaansa yllättävän vas
tahyökkäyksen, ja vei aikaa ennen kuin poh
joiskorealaiset oli saatu painettua puolustus
kannalle. Sitäkin kesti vain hetken, ja uusi 
vastahyökkäys vei pohjoiskorealaiset pian 
jo amerikkalaisten kenttätykistön tuliase
miin saakka. Vain vaivoin onnistui ame
rikkalaisten palauttaa asemat siihen, missä 
ne olivat olleet ennen heidän hyökkäyksensä 
alkamista. 

Mielikuvitusleikkinä voitaisiin kuvitella, 
olisivatko pohjoiskorealaiset menestyneet, 
jos he olisivat rakentaneet divisioonansa 
amerikkalaisen mallin mukaan. Lähtökoh
tana voidaan siinä tapauksessa pitää sitä, 
että resurssien vähäisyyden vuoksi heillä 
joka tapauksessa olisi ollut koneita ja muita 
laitteita vähemmän kuin amerikkalaisilla. 
llmaylivoima, tai paremminkin ilmanher
ruus, olisi varmastikin yhä kuulunut ame
rikkalaisille. Niinpä voidaan kysyä jo sitä, 
olisivatko pohjoiskorealaiset niissä oloissa 
onnistuneet edes viemään divisioonaansa 
etäälle Etelä-Koreaan Pusanin lähelle, missä 
mainittu taistelu elokuussa 1950 käytiin. 
Kun vaivalla perille saatu tekninen ihme
kalusto olisi sitten joutunut amerikkalaisten 
tuli valmistelun ja ilmaiskun kohteeksi , siitä 

X 
olisi oletettavasti jäänyt vain vähän jäi jelle. 
Millä väellä pohjoiskorealaiset olisivat teh
neet vastaiskunsa, jos heidänkin miehistään 
suurin osa olisi koulutettu muiksi kuin jal
kaväkitaistelijoiksi? 

Ajatusleikki on vain ajatusleikki, mutta 
Vietnamin sota ei ollut ajatusleikki. Ame
rikkalaiset kykenivät tälläkin kertaa saa
maan aikaan mittaamatonta tuhoa, jonka 
seurauksista kärsitään vieläkin. Sodan ih
mismenetykset nousivat vietnamilaisten 
puolella muutamaan miljoonaan, kun ne 
amerikkalaisten puolella pysyttelivät kym
menissä tuhansissa. Mutta silti sodan me
nettivät amerikkalaiset. 

Kehnosti olisi tosin käynyt vietnamilai
sillekin, jos he olisivat yrittäneet panna ko
neen konetta vastaan. Tulos oli heille ama 
murskaavan tappiollinen, kun he uskaltau
tuivat "oikeisiin" kenttätaisteluihin. Mutta 
muissa oloissa kotiseutunsa kaikkia mah
dollisuuksia hyväkseen käyttävät "fanaat
tiset" jalkaväkisotilaat eivät olleet lyötävis
sä. Riitti, kun osakin heistä säilytti taiste
lukykynsä. Sellainen sekoitti amerikkalais.
tcn suunnitelmat, ja kun heidän miehensäkin 
kammoksuivat taistelua, missä silmänval
kuaiset näkyivät, voitto meni osapuolista 
"alkeellisemrnalle". 

Yhdysvaltojen hallussa olevan ydintuho
voiman sanotaan riittävän ihmiskunnan hä
vittämiseen monisatakertaisesti, mutta hä
vittäminen ei ole samaa kuin voittaminen. 
Kun presidentti Bush julisti, että Irakin sota 
oli voitettu ja päättynyt, Irak todellakin oli 
miehitetty ja sen infrastruktuuria vaurioitet
tu perusteellisesti. 

Tätä vuoden 2006 lopulla kirjoitettaessa 
amerikkalaisten pääongelmana Irakissa 
näyttää olevan, miten vetäytyminen maasta 
saataisiin vaikuttamaan vähemmän nololta 
kuin oli pako Vietnamista. Suurvalta, joka 

teoriassa kykenisi hävittämään ihmiskun
nan monikertaisesti, on Joutunut ylivoi
maisiin vaikeuksiin sodassaan taistelijoita 
vastaan, joita amerikkalaisten kielellä nimi
tetään terroristeiksi ja viime maailmanso
dan saksalaisten kielellä bandiiteiksi. Seka
laista jalkaväkeä nämä taistelijat tosiasiassa 
kuitenkin olivat ja ovat, jos heitä yritetään 
sijoittaa johonkin aselajikaavaan. 

Paras ja ehkä ainoa keino tämän lajin 
jalkaväen lyömiseen on vastaavan lajin jal
kaväki vastapuolella. Muttakonearmeijoilla 
ei sellaista jalkaväkeä ole eikä muutakaan 
jalkaväkeä. Suurin osa sotilaspukua kanta
vista toimii tehtävissä, joiden hoitamista 
kaikenlainen ammuskelu vain häiritsee. 
Tämä pätee myös niihin 140 000 amerikka
laiseen sotilaaseen, jotka ovat miehittämäs
sä Irakia. Niinpä Yhdysvalloista on kuulu
nut vakavasti otettavia ääniä,joiden mukaan 
miehittäjiä olisi oltava ainakin 500 000, jot
ta tilanne saataisiin hallintaan. Lähinnä jal
kaväkitaistelijoita noiden puolen miljoo
nan miehen pitäisi olla. Ongelma on vain 
siinä, että heitä ei ole olemassa. Tuhottomia 
maksava sotakoneisto on kyllä hankittu, 
mutta taistelun klassista suorittajaa on vä
heksytty. 

Sotakokemukset muistakin tuoreista so
dista, joissa suurvallat ovat olleet mukana, 
ovat samankaltaisia kuin kokemukset Ira
kista. Neuvostoliitto joutui vetäytymään 
vuonna 1989 Afganistanista, ja hammasta 
purren se sen teki. Vastaavaa ei ole haluttu 
kokea Tsetseniassa, mutta valtavasta ylivoi
masta ja äärimmäiskeinoista huolimatta 
miehittäjän ote lipsuu heti, kun tarkkaavai
suus hellittää vähänkin. Amerikkalaisten 
hyökkäys Afganistaniin ei tuottanut sinne 
muuta kuin miehittäjän valvoman nukkehal
lituksen, jonka tarina päättyy heti kun mie
hittäjä poistuu. Israelin konearmeijan hyök-
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käys Libanoniin loppui lyhyeen tavalla.joka 
yleisesti on tulkittu Hizbollahin sissien me
nestykseksi. 

Kaikki nämä tuoreet sodat ovat aiheut
taneet hirvittävää tuhoa kohdemaille. Mutta 
todellisia taistelijoita on jäänyt kuitenkin 
riittävästi ulottumattomiin,ja heidän lannis
tamiseensa ei hyökkääjällä ole ollut väli
neitä eikä näillä näkymillä tule olemaan
kaan. "Rättipäiksi" halveksien kutsutut "fa
naattiset" sissit ovat tämän päivän köyhän 
miehen tehokas vastaus teknologiaa palvo
van päällekäyjän haasteeseen. Jalkaväeksi 
heitä on pakko luonnehtia, vaikka asian sa
nominen ääneen ei tunnukaan miellyttä
vältä. Mutta tuskinpa entiset roomalaiset
kaan auliisti rinnastivat "barbaareja" omiin 
legioonalaisiinsa. 

Vähäisillä, eliittijoukoiksi mielletyillä 
erikoisjoukoilla, joiden esikuvana ovat esi
merkiksi toisen maailmansodan komman
doryhmät ja joita kernaasti esitellään suurel
le yleisölle, ei jalkaväen yleistä puutetta kor
vata. Roomalaisillakin oli kuolemaa halvek
sivat gladiaattorinsa, jotka taatusti hallitsi
vat kaiken maailman ninjatemput, mutta 
käytettävissä olleen armeijan yleisluonne ei 
siitä mihinkään muuttunut. 

Materialistisen ja mukaavuudenhaluisen 
läntisen maailman sotataito on tulossa um
pikujaan. Helppoa ulospääsyä ei ole, mutta 
suureksi avuksi olisi jo se, kun muistettai
siin käytännössäkin eikä vain juhlapuheissa, 
mitä aselajia perinteisesti on kutsuttu taiste
lukenttien kuningattareksi. Jalkaväen mies 
on edelleen tai tarkemmin sanottuna nimen
omaan edelleen ainoa taistelija, joka katsoo 
vihollista silmästä silmään. Ja se on ratkai
sevaa. D 
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MSM
VIHERSIMPUKKA

HAINRUSTO
UUTEKAPSELI 

Ikääntyminen, ylipaino, huonot työ
asennot ja urheilu kuluttavat niveliä 

ja saattavat aiheuttaa nivelten 
ja lihasten jäykkyyttä. 

CARTIMARE® MSM 
on nivelten jäykkyyteen ja tukikudosten 
hyvinvointiin suunniteltu ravintolisä, 
jossa on kolme tehoainetta: 
• MSM vastaa osaltaan kudosten, esim. 

ruston uusiutumisesta. 
• Vihersimpukan Omega-3 -rasvahapot 

sekä hainruston proteiinit voitelevat 
ja ravitsevat niveliä. 
Pakkaus: 80 kaps. 

Terveyskaupoista, -osastoilta ja apteekeista 

m~~u~ 
Tutkittua suomalaisen lääketehtaan laatua 

X 

Dnly Up-to-the-minute lnformation 

Permits Targeted Action. 

Military decisions are based 
on hard facts. The required in
formation must be gathered dur
ing the day, at night and often 
at great distances. Clear vision 
is a must. ldeally, this means 
the ability to aisa determine the 
target coordinates using the 
observation instrument and 
transfer this information to the 
command center. Th is data is 

Carl Zeiss Optronics GmbH 

73446 Oberkochen, Germany 

www.zeiss.com/optronics 

obtained by means af an 
integrated laser rangefinder, a 
compass and GPS. 

EIII . ,'4111, 1 
'·! • ~ ' 

Nestor is currently the 
only compact observation 
instrument that, in addition 
to its function as binoculars, 

. ._, 
rJlso permits the superimposition of daylight 
and thermal images in order to determint 
'1nd transmit positional data. 

• 

• We make it visible. 
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Viime sotiemme aikana toimi erilai
sissa tehtävissä yli 600 000 suomalaista 
miestä. Heistä 191 nimitettiin Manner
heim-ristin ritariksi. Haapavedellä 
maanviljelijä Matti ja Rosa Törmäleh
don poikakolmikon keskimmäisenä 
27.3.1922 syntynyt Taavi Armas oli yksi 

heistä. Hänet nimitettiin Mannerheim
ristin ritariksi nro 41 päivämäärällä 
19.11.1941 ollessaan 19 vuoden, seit
semän kuukauden ja 22 päivän ikäinen, 
vasta mieheksi varttuva nuorukainen. 
Kaikista ritariksi nimitetyistä vain yksi 
oli häntä kuukauden nuorempi. 

TOISEKSI NUORIN 
MANNERHEIM-RISTIN RITAREISTAMME 

TAAVI TORMALEHTO 

J 
ohtamistaitoa pyritään kehittämään 
monin keinoin ja mittarein, muttei 
parempaa mittaria sotilasjohtajalle 
olekaan kuin hänen taistelijansa. Ei 

tarvitse muuta kuin tutustua niihin miehiin, 
jotka taistelivat viime sodissamme itsenäi
syytemme puolesta, kun edellinen väite tar
kentuu. 

Raumalle viime heinäkuussa 2006 tehtyä 
haastattelumatkaa 84-vuotiaan sotiemme 
monivarnmaisen ritarin luo - alikersantti ja 
levyseppä- täydensi hänen vasta viisi vuotta 
aiemmin julkaisemansa kirja, Marskin ri
tarin tilitys. Taavi Törmälehdon kertomus 
kasvamisestaan Suomen puolustajaksi ja 
konepistoolimiehen kokemuksista kolmes
sa sodassamme nousee Pentti Haanpään kir
jojen tasoiseksi taistelutuntemusten kokoel
maksi. Siihen saivat haastattelijat hyviä 
tarkennuksia ritarilta itseltään, ja kertomuk
set saivat lihaa luittensa ympärille. 

Muisteluja sotakokemuksistaan ja mui
takin tapahtumia pitkän elämänsä varrelta 
Törmälehto oli kirjannut muistiin heti sotien 
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Kuva Kari Norkola 

X 
11 I ~ ccn. Hän keskittyi kertomaan tuntemuk-
1 11111 ja toimintaansa niin, että usein lukija 
, 1 vaikutelman täysin joukkoon sopeutu-

111 ,uomasta yksittäistaistelijasta, jonka eloa 
lmiehet osin vain häiritsivät. Samoin te

' ,k kaan taistelijan tuomion saivat useim-
11 asevoimien valvontakeinot, kuten asia

! 11 jojen laatiminen, ilmoittautumisvelvol-
11 ,uus ja sotapoliisi, kun hän samalla näki, 
11111cn valvonta ei ulottunut kaikkiin tasa
puolisesti. 

faavi Törmälehto oli kuitenkin täynnä 
uomalaisuutta, minkä hänen vapaussoturi-

1 insäja isoisänsä olivat häneen istuttaneet. 
11\'idän kauttaan hän oli saanut halun oppia 
1 ~iden käytön Suojeluskunnassa ja imenyt 
icllä aikansa tunnon, minkä mukaan oli 

1 uikin voimin valmistauduttava puolus-
1 1111Uan Suomen nuorta itsenäisyyttä. 

110.JELUSKUNTAAN 

faavi Törmälehto liittyi Suojeluskunnan 
poikaosastoon veljiensä tapaan heti tultuaan 
1IUidettyyn 17 vuoden ikään. Hän piti hyvin 
mielenkiintoisina ja asiallisina siellä pidet
lyjä harjoituksia, joita johti jo vapaussotaan 
osallistunut ja Vöyrin sotakoulun käynyt 
l'aavi Kujala. Erääseen ampumaharjoituk
;cen kuuluneen kilpailun jälkeen Taavi Ku
jula ojensi muiden muassa Törmälehdolle 
mojeluskuntakiväärin saatesanoilla: "Kun 
sinä nyt olet saavuttanut sen iän, mikä 
IUysivaltaiselta suojeluskuntalaiselta vaadi
taan, annan tämän kiväärin sinun huostaasi. 
Pidä siitä hyvää huolta. Toivon, että olet aina 
valmis seuraamaan vapaussodan urhoolli
sesti ja kunnialla käyneen isäsi jälkiä". 

Törmälehto tunsi vasta sillqin olevansa 
täysivaltainen suojeluskuntalainen. Kivää
rin saaminen oli niin mieliinpainuva tapah
tuma, että hän muistaa sen ja Kujalan sanat 

erittäin hyvin vuosikymmenten jälkeenkin. 

RINTAMALLE, EI RIVIIN 

Surullisen synkkänä antinpäivän aamuna 
30.11.1939 poikaosaston kokoontuessa aa
mutoimille, heidän rivistään virisi spontaani 
laulu "Siniristilippumme, sulle valan van
nomme kallihin." 

- Tuon valan moni rivissä olleista täytti 
katkeraan loppuun saakka, yhdenkään sitä 
pettämättä, Törmälehto totesi. 

Erään Piippolassa pidetyn harjoituksen 
yhteydessä he kuulivat radiosta, että ryssät 
olivat hyökänneet rajan yli polttaen kyliä, 
tappaneet aseettomia ihmisiä Hyrsylän mut
kassa ja ottaneet heitä vangiksi. Kenenkään 
yllyttämättä poikajoukon päätös tuli kuin 
yhdestä suusta: "Menemme sinne mukaan 
heti kun pääsemme!" 

Törmälehto totesi päätöksen kummun
neen heidän jokaisen sisimmästä. Siinä ei 
ollut pelkoa eikä paniikkia, pikemminkin 
päättäväisyyttä ja uhmaa. He olivat valmiit 
astumaan palvelukseen Isänmaan heitä tar
vitessa. 

Pian tämän jälkeen he jättivät nimismie
helle hakemukset vapaaehtoiseen armeijan 
palvelukseen. Hänen kysymykseensä oliko 
Taavin isä antanut alaikäiselle pojalleen 
suostumuksensa, hän valehteli isänsä niin 
tehneen. Kun anomukseen oli kuitenkin saa
tava isän allekirjoitus, niin poikakaverit vää
rensivät sen - ja anomus lähti eteenpäin! Sen 
jälkeen alkoi pitkästyttävä odotus päätöksen 
saapumisesta. 

Törmälehto korosti, ettei hänen isänsä 
vastustanut hänen lähtöään rintamalle po
liittisesti, olihan hän itsekin osallistunut va
paaehtoisena vapaussotaan 1918 kuten Taa
vi Kujalakin. Hänen isänsä ei lyhytsanaise
na miehenä siitä juuri huudellut, joten sen 
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takia hän ei mennyt isältä lupaa nirhaa
maan. Niinpä hän päätti lähteä sinne kave
reittensa kanssa omin lupinensa. 

Lopulta palvelukseenastumismääräysten 
saavuttua he hakivatlitteransa nimismiehel
tä, joka evästi heitä kätellen: "Olette sitten 
perillä Ilmajoella 19.1.1940. Esitän omasta 
ja valtiovallan puolesta parhaimmat onnen 
ja menestyksen toivotukset. Antakaa ryssää 
turpiin!" 

Ilmajoen koulutusvaihetta Tönnälehto ei 
kokenut lainkaan koulutusta antavana ajan
jaksona. Hänet sijoitettiin eräänlaiseen pa
lokuntaan, jota ei oltu suunniteltu lähet
tääkään rintamalle. Palokunnan koulutus oli 
pääasiassa letkusulkeista- letkut asento, let
kut lepo, letkut maahan, letkut ylös, letkut 
ryömikää- ja sulkeisjärjestystä, sekä kun
niantekoa eli tervehtimispakkoa. Kaiken 
tämän hän koki täysin turhana, kun taas kou
luttajien mielestä se oli tärkeää sotilaskoulu
tusta - jopa sotaa varten. 

- Esimerkiksi asekäsittelyä saati mitään 
muutakaan harjoittelua aseiden kanssa ei 
ollut kertaakaan, niin tärkeää kuin se olisi 
ollutkin. Sotasaalisaseitakin olisi ollut käy
tettävissä, joiden tuntemus olisi ollut meille 
hyödyksi, olimmehan menossa rintamalle. 

Tuon vaiheen seurauksena alkoi Taavi 
Tönnälehdon mielissä väistämättä itää kri
tiikki, purnaus ja jopa suoranainen viha sim
puttavia ja huutavia kouluttajia ja esimiehiä 
kohtaan. Sodan edetessä vastenmielisyys 
nimenomaan upseereita, jopa pappejakin 
kohtaan voimistui. Nimiä hän ei yleensä 
maininnut - paria poikkeusta lukuunotta
matta. Vuonna 2001 julkaistussa kirjassaan 
Marskin ristin ritarin tilitys hän päästää 
julkisuuteen vuodatuksiaan muutaman si
vun välimatkoin. 
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"MOTTI-MATIN HIIPIJÄÄN" 

Muistorikkaimmat ja ylväimmät hetket 
Taavi Tönnälehto sai kokea tammikuun lo
pulla 1940 saapuessaan seitsemän kave
rinsa kanssa Jääkäripataljoona 4:ään, "Hii
pijään". Pataljoonan tehtävänä oli vartioida 
saarrettua venäläisten Lemetin mottia. 
Todella erikoista oli, että heidät lähetettiin 
Ilmajoelta rintaman etulinjaan - ilman asei
ta! Tätä lähtöhetkellään kysellessään heille 
vastattiin: "Ottakaa ryssiltä". 

Jo alku aseettomille jääkäreille oli mieltä 
kohottava. Pataljoonan komentaja, majuri 
"Motti-Matti" Aarnio otti heidät vastaan 
henkilö-kohtaisesti kätellen. Se merkitsi 
kahdeksalle tulokkaalle paljon. Tunnelma 
jatkui, kun 3.Komppanian päällikkö, luut
nantti Erkki Komonen väsyneenä ja ulko
asultaan räh-jäisenä lausui tulijat sydämel
lisesti tervetulleiksi. Hänen sotansa oli alka
nut jo 30.11.39. 

Samalla heille jaettiin "vastustajalta" 
otetut aseet. Tönnälehto tosin otti Suomi
konepistoolin, jonka käyttö myös opetettiin 
käytännössä: edestä antaa (vaihdin edessä, 
ase sarjatulella), keskeltä pihistää (vaihdin 
keskiasennossa, ase kertatulella), takaa ei 
anna (vaihdin takana, ase varmistettu, aseel
la ei voi ampua). 

Rintamalle päästyään hän tunsi olevansa 
oikeassa paikassa. Hän tunsi tulleensa sa
manhenkisten ystävien joukkoon, missä 
vain miehinen teko merkitsi jotakin. Tulok
kaat joutuivat vanhempien miesten ohjauk
seen. Esimerkillään nämä neuvoivat heitä, 
sillä eihän heistä olisi vielä mihinkään ollut. 
Mistään simputuksesta ei Tönnälehto sil
loin tiennyt mitään, vaikka sen hän myö
hemmin oppi karvaasti kokemaan. Joukon 
nuorimpana Tonnälehto määrättiin komp
panian päällikön lähetiksi. 

X 

/9-vuotias Mannerheim-ristin ritari Taavi 
Törmälehto maaliskuussa 1941. 

Alusta alkaen hän hakeutui paikkoihin, 
joissa tarvittiin rohkeita, pelkäämättömiä 
taistelijoita, ratkaisijoita. Jääkäri Tonnäleh
to ja Suomi-konepistooli m 31 ikäänkuin 
kasvoivat yhteen - ja sen sai tuta vihollinen 
nahoissaan. 

LEMETTI OPETTI KÄSITTELEMÄÄN 
ASETTA 

"Hiipijän" tehtävänä oli piirittää Leme
tin ns. Kenraalimottia. Siellä Tönnälehdol
le mieluinen "sattuma-alikersantti" Viljo 
Huisko antoi konepistoolin käytöstä kullan 
arvoisia neuvoja: "Muista aina, kun käy
tössäsi on enää yksi täysi lipas, että laitat 
aseen kertatulelle, muuten ruilahtaa vii
meinenkin lipas nopeasti tyhjäksi. Silloin on 
vaara, että saat pistimen niskaasi ja se kuule-

ma tuntuu vähemmän mukavalle." 
Kun venäläisten ulohyntäys motista 

alkoi 28.-29.2.1940, ei taistelukuvaukseen 
sopinut muuta kuin vihollisen voimakas 
uraa -huudon muuttuminen surkeaksi uli
naksi ja omien sarjatuliaseiden jatkuva 
rätinä. Kun viimeinen lipas oli menossa, 
Tönnälehto muutti aseensa kertatulelle pat
ruunoita säästääkseen. Odottamatta vierelle 
ilmestyi "kuin taivaan lahjana" mies ahki
oineen, joka oli täynnä erilaisten aseiden 
täytettyjä lippaita. Niin hänkin pääsi muut
tamaan taas aseensa kestotulelle, sillä maa
leja oli enemmän kuin tarpeeksi. 

Törmälehdon mielestä takuuvarmaa oli, 
että ahkiomies pelasti heidän vajaan jouk
kueensa varmalta tuholta, sillä vihollisen 
hyökkäys tuntui vain vahvistuvan patruu
noiden alkaessa olla lopussa. 

TALVISODAN JÄLKEEN 
VARUSMIEHEKSI 

Talvisodan päätyttyä "Hiipijä" siirrettiin 
Kuopion Niiralan kasarmeille, jossa uusien 
"kouluttajajohtajien" koulutus oli pääasias
sa huutamista, jota Tormälehto valittelee 
kuulevansa toisinaan vielä näin vuosikym
menten jälkeenkin. 

Rauhan, saati sodan ajan, harjoittelu oli 
sitten kysymys sulkeisesta tai sisäpalveluk
sesta, ei sopinut Törmälehdolle. Kuinka pal
jon hän siitä kärsi aloittaessaan varus
miespalvelun syksyllä 1940 Santahaminas
sa, ei käy suoraan ilmi hänen kertomuksis
taan. Ainakin hänen esimiehensä joutuivat 
vaikeuksiin miehen kiemurrellessa tyhjiksi 
arvioimistaan tehtävistä. 

- Miksi ihmeessä kunnianteko on armei
jassamme niin viimeisen päälle tärkeää, että 
sitä yritetään lyödä jääkärien kalloon vaikka 
takapuolen kautta, Törmälehto kertoi vuo-
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den 1940 harjoituksista. 
- Sillä ei ole mitään tekemistä todellisen 

sotilaallisuuden kanssa, kun taas tärkeilevi
en herrojen kanssa sitäkin enemmän, hän 
jatkoi mielipiteitään. 

Varusmiesaikana Törmälehdon kohdalle 
sattui kaksi unohtumatonta tapahtumaa 
19.12.1940. Mm. hänen joukkueensa muo
dosti eduskuntatalon portaille kunniakujan 
Tasavallan presidentti Risto Rytin kulkiessa 
juhlallisen vakuutuksen eduskunnalle an
nettuaan Mannerheim seurassaan portaita 
alas. Toinen tapahtui samana iltana, kun he 
olivat kunniakujassa Helsingin rautatiease
malla entisen presidentti Kyösti Kallion teh
dessä lähtöä junalla kotipaikkakunnalleen 
Nivalaan. Yht'äkkiä syntyi valtava tungos ja 
sekamelska, jonka syyn he saivat tietää seu
raavana päivänä - presidentti Kallio oli me
nehtynyt asemalaiturille. 

"MÖKIN UKON" JOHDOLLA VAUHTIA 

Jatkosota alkoi kesällä 1941 Taavi Törmä
lehdon osalta edelleen Jääkäripataljoona 
4:ssä. Hyökkäys alkoi kuvauksella: "Me 
Merikallion johtamat jääkärit työnnyimme 
kohti Varisvaaraa". Eteneminen tapahtui 
Laguksen kirittämällä nopeudella Vilok
kiin, Koirinojalle ja Tuulosjoelle. 

Syskyjärvellä Törmälehto kertoi näh
neensä myös itse eversti Laguksen, ensim
mäisen Mannerheim-ristin ritarin. Vaiku
telmistaan hän kertoi: "Lyhyenläntä suur
mies kuulen häntä jonkun luonnehtivan. 
Mielestäni hän vaikutti paremminkin 
joltakin mökin ukolta kuin jääkäriprikaatin 
komentajalta, mutta kerrankos se ulkonäkö 
pettää." 

Laguksen lisäksi Tuulosjoella syyskuun 
alussa tapaamiaan pataljoonan komentajak
si tullutta majuri Pol6nia ja JR 22:een siirret-
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tyä Väinö Merikalliota - kaikki jääkäriup
seereita - Törmälehto piti vertaansa vailla 
olevana kolmikkona! Koskaan hän ei kuul
lut heidän korottavan ääntään alaisilleen ja 
toiminta pelasi. Kaikista ja varsinkaan eteen 
sattumalta komennetuista "töpinän keika
reista" hän ei voinut sanoa samaa. 

Heinäkuun 21. päivänä tapahtuneen Sal
min kirkonkylän valtauksen jälkeen komp
panian päällikkö, kapteeniksi ylennetty Ko
monen määräsi Törmälehdon tutkimaan 
Jukakosken siltapadon kunnon ja joki
uoman ylittämismahdollisuuden. Hänellä 
olikin asettaa tutulle, joviaalille päälli
kölleen ehdoksi: "Olen kerran ollut vapaa
ehtoinen ja olen sitä edelleenkin, mutta ette 
pistä enää minua suljettuun, jos tästä leikistä 
elävänä selvitään." Komonen yllätti lupaa
malla irrottaa hänet kaikesta kenttäpalvelus
ta, kuten silloin suljettuakin nimitettiin ja 
homma hoidettiin kotiin. Törmälehto oli 
kovin hämmästynyt, kun Komonen toisen 
upseerin kuullen sinutteli häntä, sillä sehän 
ei ollut hänen tapaistaan! 

Heidän hyökkäyksensä jatkui Tulema
joen yli Viteleeseen ja Tuulokseen. Aunuk
sessa 5.9. tapahtuneen lievän haavoittumi
sen ja Varkauden sotasairaalassa annetun 
hoidon jälkeen Törmälehto oli mukana jo 
Syvärin ylityksessä yöllä 14.-15. syyskuuta 
voimalaitoksen viereisen padon kohdalla. 
Joen ylityksen jälkeen Törmälehdon uusi 
komppanian päällikkö, kapteeni Helge 
Ruusuvuori kaatui. Kahden ryhmänsä mie
hen avustamana Törmälehto haki hänen 
ruumiinsa yön pimeydessä rintamalinjojen 
välistä omien puolelle. 

Törmälehdon sotataival jatkui Aunuksen 
Mäkriään paluun jälkeen etenemisellä Lat
van kautta kohti Petroskoita, johon hänen 
pataljoonansa saapui lokakuun 1. päivänä. 
Sieltä pataljoonan eteneminen jatkui kovan 
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Kuva teoksesta Marskin ritarin tilitys. 

Jääkäri Taavi Törmälehto Aunuksen Juksiolassa etenemisvaiheessa 5.9.1941, päivänä,jol

loin hän haavoittui ensimmäisen kerran. 

pakkasen kourissa olleeseen Karhumäkeen, 
jonne saavuttiin joulukuun alkupäivinä. 

Törmälehdon toinen haavoittuminen ta
pahtui itsenäisyyspäivän aattona hänen toi
miessaan Vickers -panssarivaunun tähystä
jänä. Nimityksestään Mannerheim-ristin ri
tariksi hän kuuli ensimmäisenä ryhmän joh
tajaltaan tultuaan tajuihinsa Suojärven sota
sairaalassa. 

Taavi Törmälehto sai Mannerheim-ristin 
haltuunsa käydessään toipumuslomalla ko
tonaan jouluna 1941. Se oli lähetetty Pääma
jasta hänen isälleen omistuskirjoineen. 
Taavi Törmälehdolla ei sotasairaalassa 
olonsa johdosta ollut mahdollisuuksia läh
teä vastaanottamaan ristiään Päämajaan itse 
Mannerheimilta. Matti-isä ojensi parin tuli
aisryypyn jälkeen ristin pojalleen sanoen: 
"Kai sinut nyt on mieheksi tunnustettava, 
vaikka sinne luvatta menitkin." 

KARJALAN KANNAKSELLE -
JA LAPPIIN 

Toipumislomalta palattuaan Törmälehto 
määrättiin Hyrynsalmen lähettyvillä Vaa
ralassa sijainneeseen Jalkaväkirykmentti 
32:n I Pataljoonan jääkärijoukkueeseen. 
Keväällä 1942 Törmälehto rykmentin nuo
remman ikäluokan mukana siirrettiin 
Jalkaväkirykmentti 11 :n III Pataljoonan 
9 .Komppanian komentoryhmään. 

Pahin haavoittuminen Taavi Törmäleh
dolle sattui 30.4.1943 Uhtualla. Potilasker
tomuksen mukaan hänellä oli "sirpalevam
moja päässä, kasvoissa, vasemmassa yläraa
jassa, oikeassa sääressä ja selässä, lievä 
aivovamma ja räjähdyspaineen aiheuttama 
kuulon huononeminen. Ei kuulopartioon, 
eikä vartioon." 

Talvella 1944 Törmälehto joutui korkean 
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kuumeen takia Kuusamon ja edelleen Oulun 
sotasairaalaaan selässä olevien sirpalehaa
vojen tulehtuessa. 

Kesäkuun alussa 1944 JR 11 siirrettiin 
junalla Kemijärveltä Karjalan Kannakselle 
ja ryhmitettiin 8. kesäkuuta alkaen Valkjär
ven Kivennavan alueelle, seuraavan päivän 
kaikkein pahimmasta paikasta Valkeasaa
resta 40 kilometriä pohjoiseen. Siitä eteen
päin Väärämäessä, Kaukolassa, Revonky
lässä, sekä kylmänä ja sateisena juhannuk
sena Noskuan Riikkolanvuorella käytyjen 
tiukkojen taistelujen jälkeen hänen III Patal
joonansa oli kärsinyt 75 %:n tappiot! 

Komppanian päällikkö, luutnantti Hela
vuori ylensi Torrnälehdon 4.7. alikersantik
si, jotta tämä voisi "virallisesti" johtaa ryh
mänsä vanhempia miehiä noutamaan heidän 
asemiensa eteen jääneet kolme omaa haa
voittunutta. Keskellä vihollisen tykistökes
kitystä suoritettu vaarallinen tehtävä onnis
tui hyvin. 

Aselevon 4. syyskuuta 1944 astuttua 
voimaan rykmentti siirrettiin Ihantalasta 
Antrean alueelle lepoon. Siitä ei ehditty 
"nauttia" kuin runsaat pari viikkoa paikalli
sia asukkaita mm. perunannostossa auttaen 
kun tuli lähtö junalla kohti pohjoista, mutta 
sitä ei kerrottu mihin - siviiliin? Törrnäleh
don sotataipaleella alkoi seuraava vaihe -
Lapin taistelut. 

Toppilan satamassa heidät laivattiin 
syyskuun viimeisenä päivänä ja kuljetettiin 
Tornion Röyttään, jonne saavuttiin seuraa
vana päivänä. Satamasta edettiin kohti Ke
miä ja edelleen kohti Laurilaa. Siellä III 
Pataljoonan komentaja, joviaali herrasmies, 
kapteeni Ronkanen määräsi Torrnälehdon 
lokakuun 9. päivän aamusta alkaen patal
joonan jääkäri joukkueen johtajaksi joukku
een johtajan, vänrikki Keijo Koskelinin kaa
duttua. 
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Tätä Törmälehto ei osannut vähääkään 
odottaa. Hän katsoi joukkueenjohtajan tai
tonsa olevan sitä sun tätä, hän ei ollut saanut 
edes ryhmänjohtajan koulutusta, vaikka hä
net oli ylennetty alikersantiksi jo 4. heinä
kuuta. Mitään ylennystä ei tähän tehtävään 
kuitenkaan sisältynyt. 

Hänen toimintansa joukkueenjohtajana 
kesti vain runsaan viikon. Kovia tappioita 
kärsinyt pataljoonan eteneminen pysäytet
tiin 16.-17. lokakuuta Rovaniemen luo
teispuolella Ounasjoen varrella N ivan kylän 
viereisessä Vennivaarassa, jossa he pääsivät 
huollettavaksi ja lepoon. 

Ounasjoelta tuli lähtö ilman seremonioita 
siviiliin. Kävellen piti mennä etelän suun
taan, mutta luonteensa mukaan Törmälehto 
irtosi pian rivistä ja hankkiutui kotiin omin 
keinoin. Hänet kotiutettiin Lapista palan
neena Raahessa 19.11.1944. 

Kotiin palaaminen hänestä ei ollut herk
kua. Monet kotiseudun tutut näyttivät hänen 
mielestään nauttivan suurtakin arvostusta 
veteraaneina, vaikkeivät ehkä etulinjaa kos
kaan joutuneetkaan tallaamaan. Erityisen 
happamalta kuulosti, kun joku kertoi vaati
mattomasti olevansa "ohiammuttu" asian 
kiteyttäen. 

- Varmaan niin, jos rintamaa oli nähnyt
kään, totesi Taavi Torrnälehto. 

JOHTAMISEN LAATUA 

Kaikki sotavuosien rintamanosat antoivat 
ainesta Marskin ritarille kertoa kokemansa 
niin värikkäästi, että ohjeet jalkaväkijohta
jalle ovat tänäkin päivänä poimittavissa 
sieltä: 

- Johtaja voittaa luottamuksen ottaessaan 
jokaisen saapuvan miehen vastaan henki
lökohtaisesti. 

- Hänen on liikuttava oman joukkonsa 

X 
mukana ennenkaikkea silloin, kun miehillä 
on kosketus viholliseen. 

Hänen on annettava tehtävät alaisilleen 
silmästä silmään. Partiotehtäv ä lähetin kaut
ta vie häneltä alaistensa luottamuksen. 

-Kärkiryhmän johtajan paikka on tunnus
tclijoiden takana seuraavana miehenä ja 
kärkijoukkueen johtajan paikka on liikkua 
l'nsimmäisenä miehenä kärkiryhmän jäl
jessä. 

- Johtajan on oltava perillä alaistensa rat
kaisuista toiminnan jokaisessa vaiheessa. 
Hän saa helposti syyn niskoilleen, jos varti
ointia ei järjestetä järkevästi ja vihollinen 
pääsee yllättämään. 

- Joukolla on oltava aina reservi: miehiä, 
muonaa, lippaita ja patruunoita käytössä 
oleviin aseisiin. On pystyttävä huolehti
maan erityisesti, että voimakkaan kosketuk
sen aikana on nimetty henkilöt, jotka lipas
tavat ja kuljettavat ampumatarvikkeet eteen 
ja aina tarpeen vaatiessa kuljettavat samalla 
evakuointia vaativat pois. 

-Johtajan on muistettava liikkua alaisten
sa luona ennen kosketuksen alkamista roh
kaisten varsinkin uusimpia alaisiaan jutte
lullaan. 

Taavi Törmälehdon tehokas taistelijan 
toiminta sai hänen esimiestensä, komppa
nian päällikön Erkki Komosen ja Jääkäri
pataljoona 4:n komentajan, kapteeni V Lou
nilan esittämään hänen nimittämistään 
Mannerheim-ristin ritariksi jo jatkosodan 
ensimmäisten kuukausien jälkeen. 

Mannerheim-ristin lisäksi Taavi Tormä
lehdon rintaa koristavat VR 4 mk, VM 1 ja 
VM 2 ankarista taisteluista kertovien muis
tomitalien ohella. D 

Haastattelijoista majuri Kari Norkola on 
Mannerheim-ristin ritarien säätiön halli
tuksen jäsen. Toinen haastattelija ja tekstin 
kirjoittaja, majuri Pentti Vainikka toimii 
Karjalan Prikaatin edeltäjän, jatkosodan 
Jalkaväkirykmentti 8:n Perinnetoimikun
nan sihteerinä. 

VIRALLISET NIMITYSPERUSTELUT 

Ylipäällikkö on pvm:llä 19.11.1941 ni
mittänyt Vapaudenristin 2. luokan Manner
heim-ristin ritariksi jääkäri Taavi Armas 
Törmälehdon. 

Jääkäri Tormälehto on konepistoolimie
henä toiminut erittäin urheasti ja uhkaroh
keasti monissa eri tilanteissa. Mm. Vilokin 
taistelussa 14. 7.41 hän joukkueen johtajan 
haavoituttua oma-alotteisesti esti konepis
toolillaan vihollisjoukkueen etenemisen ja 
suojasi täten omien haavoittuneiden siirron 
turvaan. 

Koirinojalla 16.7.41 hän valtasi yksi-

nään vihollisen panssarintorjuntatykin ja 
toi samalla arvokkaita tietoja vihollisen 
asemista ja toiminnasta. 

Tuulosjoella 25.7.41 hän käsikranaa
teilla ja konepistoolilla tuhosi useita vihol
lispesäkkeitä ja niiden miehistöjä, ja 
15.9.41 hän toverinsa tukemana valtasi 
Syvärin voimalaitoksella kaksi vihollisen 
pesäkettä. Hän osallistui myös vapaaeh
toisena partioon, joka yöllä kävi nouta
massa pois tulilinjojen välistä komppanian 
päällikön kylmenneen ruumiin. 
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MAAVOIMIEN SYNTY 
Hajautetusta mallista yhdistettyyn malliin 

Valtioneuvoston vuoden 2004 selonte
ko oli lopullinen sinetti maavoimien pe
rustamiseksi. Selonteon jälkeen syntyi 
näkyvin ja ehkä samalla kiistellyin 
päätös perustaa Maavoimien Esikunta 
Mikkeliin. Maavoimien Esikunnan pe
rustaminen on kuitenkin vain pieni osa 
kokonaisuutta. On huomattava, että sa
malla päätöksellä lakkautetaan nykyi
nen johtamis- ja hallintojärjestelmä, pe
rustetaan maavoimien alueellisen tason 
esikunniksi seitsemän sotilasläänin esi-

P 
ääesikunta antoi maavoimien 
suunnittelulle reunaehdot vuo
den 2004 syksyllä. Tällaisia reu
naehtoja olivat mm. sodan ajan 
joukkojen supistus 350 000 soti

laaseen, uuden johto-organisaation perus
rakenne, toimintamenojen säästövaatimuk
set sekä henkilöstön supistus- ja kohdennus
vaatimukset. Kumppanuuksien vaikutus 
maavoimien toimintaan eri tahoilla oli ja on 
yhä monilta osin auki. Lisäksi Puolus
tusministeriö pidätti toimivaltansa puitteis
sa muutamia keskeisiä päätöksiä itsellään 
melko pitkään. 

Maavoimien suunnittelua valmistele
maan perustettiin syyskuun 2004 lopussa 
suunnitteluryhmä. Ryhmän jäsenet määrät
tiin tehtävään oman toimensa ohella keskei
sistä johtoportaista. Suunnitteluryhmässä 
työskenteli noin 15 upseeria. Itäisen Maan
puolustusalueen komentajalle, kenraali
luutnantti Ari Puheloiselle määrättiin vas-
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kuntaa ja Materiaalilaitos organisoidaan 
kokonaan uudelleen. Yhteyden pitämi
seksi reserviin perustetaan kuusitoista 
aluetoimistoa, joukko-osastojen johto
suhteita muutetaan ja Pääesikunnan 
Maavoimaesikunta siirretään vastuineen 
Mikkeliin osaksi Maavoimien Esikuntaa. 

Kirjoituksessa tarkastellaan miten 
suunnittelu lähti liikkeelle, miten se on 
edennyt sekä mitä muutoksia uusi johta
mis- ja hallintojärjestelmä tuo maavoi
mien pääaselajin jalkaväen rutiineihin. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti M arkkuMylly
kangas palvelee Itäisen Maanpuolustus
alueen Esikunnassa Maavoimien Esikun
nan rungossa apulaisosastopäällikkönä 
suunnitteluosastolla (G5 ). 

tuu sekä maavoimien, että Maavoimien Esi
kunnan valmistelusta ja perustamisesta. 
Suunnitteluryhmän johtajaksi määrättiin 
vankan jalkaväkitaustankin omaava eversti 
Keijo Suominen. Suunnitteluryhmä aloitti 
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Suunnittelun johto koolla: Uutta suunnitellaan ja vanhaa ajetaan alas tiiviissä yhteistyössä. 
Suunnitteluosaston päällikkö, eversti Keijo Suominen jaltäisenMaanpuolustusalueen Esi
kunnan esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Antti Lankinen keskustelemassa kenraaliluut

nantti Ari Puheloisen kanssa. 

toiminnan kenraali Puheloisen suorassa 
alaisuudessa vuoden 2004 lopussa. 

SUUNNITTELUKÄSKYLLÄ TÖITÄ 
.JOHTOPORTAILLE 

Maavoimien uuden johtamis- ja hallinto
järjestelmän suunnittelukäskyn ensimmäi
nen luonnos valmistui siten, että se voitiin 
lähettää laajalle lausuntokierrokselle huh
tikuussa 2005. Luonnos k.irvoittikin useat 
johtoportaat esittämään kannanottojaan ja 
perusteltuja parannusesityksiään. Ne otet
tiin suunnittelutyössä huomioon reunaeh
tojen niin mahdollistaessa. 

Keväällä 2005 suunnittelukäskyn sisältö 

täydentyi uusien velvoitteiden myötä. Suun
nitteluaikataulua kiristi myös Puolustus
ministeriön vuodella aikaistettu päätös lak
kauttaa kaksi maavoimien joukko-osas
toa. Tämä edellytti suunnittelun nopeut
tamista erityisesti henkilöstön käytön ja 
joukkotuotannon suunnittelun osalta. Ta
voitteena oli valmistella henkilöstöä kos
kevat päätökset siten, että kaikilla muutok
sen piirissä olevilla henkilöillä olisi mahdol
lisuus tulla otetuksi huomioon henkilöstö
järjestelyissä tasapuolisesti. Suunnittelun 
aloittamiskäsky valmistui ja lähetettiin liik
keelle 31.5.2005. 

Suunnittelukäskyn luonnoksen valmiste
luvaiheessa aloitettiin tiedottaminen omalle 
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henkilökunnalle ja käynnistettiin yhteistoi
mintalain edellyttämä informointi ja kuule
minen eri johtoportaissa. Aikaisessa vai
heessa alkaneella tiedottamisella ja yhteis
toimintamenettelyllä pyrittiin paitsi saa
maan tarvittava palaute kaikilta tahoilta, 
myös vähentämään suunnittelun mukanaan 
tuomaa epätietoisuutta. 

MAAVOIMIEN ESIKUNNAN RUNKO 
PERUSTETAAN 

Suunnitteluryhmä lakkautettiin vuoden 
2005 lopussa ja 1.1.2006 perustettiin pää
toiminen suunnitteluelin, Maavoimien Esi
kunnan runko. Se organisoitiin Mikkelissä 
yhdeksi osastoksi osaksi Itäisen Maanpuo
lustusalueen Esikunnan kokoonpanoa. Teh
tävänsä se sai Itäisen Maanpuolustusalueen 
komentajalla. Rungon päälliköksi määrät
tiin jalkaväen tarkastajanakin toiminut pri
kaatikenraali Mika Peltonen. Maavoimien 
Esikunnan runko oli ja on pääosin edelleen
kin suunnitteluorganisaatio vailla toimeen
panovaltaa. Suunniteltujen asioiden toi
meenpano tapahtuu esittelyiden kautta voi
massa olevaa johtamis- ja hallintojärjes
telmää noudattaen. 

Suunnitteluvaiheen toiminnan kannalta 
keskeisenä kysymyksenä nähtiin alusta al
kaen se, miten voimassa oleva toimivaltai
nen organisaatio saataisiin pidettyä tietoise
na suunnittelusta ja miten suunnitteluvas
tuussa olevat muut komentajat ja johtajat 
pääsisivät vaikuttamaan suunnitteluun._ On
gelma ratkaistiin muodostamalla Maavoi
mat 2008 koordinaatioryhmä, joka suunnit
telun edetessä on kokoontunut lähes joka 
kuukausi. Koordinaatiokokouksissa osako
konaisuuksien suunnitteluvastuussa tai yh
teistyössä suunnittelussa olevat komentajat 
pidetään tietoisina suunnittelun etenemi-
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sestä. Kokouksissa heillä on luonnollisesti 
mahdollisuus esittää oma näkemyksensä 
asioista. 

Ensimmäinen Itäisen Maanpuolustusalu
een komentajan johtama koordinaatioko
kous pidettiin jo marraskuussa 2004. Tähän 
kokoukseen ottivat osaa maavoimapääl
likkö, Läntisen Maanpuolustusalueen ko
mentaja, Pohjoisen Maanpuolustusalueen 
komentaja ja Puolustusvoimien Materiaali
laitoksen johtaja. Myöhemmin kokouksiin 
päätettiin kutsua myös Helsingin sotilaslää
nin komentaja ja Kymen sotilasläänin ko
mentaja. Lisäksi niihin kokouksiin, joiden 
pääteema oli maavoimien huoltojärjestel
mä, kutsuttiin Puolustusvoimien huolto
päällikkö. Vuoden 2006 lopulla uusien teh
tävään määräysten myötä vastuu maa
voimien perustamisen valmisteluista siirtyy 
maavoimapäällikölle, kenraalimajuri Ilkka 
Asparalle 1.4.2007 alkaen. Hänet on mää
rätty Maavoimien ensimmäiseksi komenta
jaksi 1.1.2008 alkaen. 

MUUTOKSIA JALKAVÄEN ASIOIDEN 
HOITAMISESSA 

Pääesikunnan Maavoimaesikunta siirre
tään tehtävineen osaksi Maavoimien Esi
kuntaa siten, että se on toimintavalmiina 
Mikkelissä 1.1.2008 alkaen. Suurin osa hen
kilöstöstä on tarkoitus siirtää etupainoisesti 
Mikkeliin 1.10.2007. Vuoden 2007 aikana 
toimeenpantavien tehtävään määräysten 
osalta yksittäisiä henkilöitä voi siirtyä teh
tävineen jo ennen tuota päivämäärää. 

Pääesikuntaan kuuluva Maavoimaesi
kunta on vastannut keskitetysti maavoimien 
aselajien kehittämisestä. Kehittäminen nä
kyy ulospäin pääosin uutena kalustona. 
Näin on ollut myös jalkaväessä. Valmiuspri
kaatien varustamisen myötä laatua on ke-
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Maavoimien Esikunnan rungon ja Pääesikunnan Maavoimaosaston vastuiden siirtoa suun
nittelemassa Mikkelissä rungon päällikkö, prikaatikenraali Mika Peltonen (vas), suunnitte- . 
/uosaston päällikkö, eversti Keijo Suominen, vanhempi osastoesiupseeri, everstiluutnantti 
Jyrki Kaiponen ja jalkaväen tarkastaja, eversti Seppo Toivonen . 

hitetty ja saatu. Jalkaväen tarkastajalla on 
ollut keskeinen rooli kehittämisohjelmien ja 
hankkeiden jalkauttamisessa kentälle. 
Maavoimien Esikunnassa jalkaväen tarkas
tajan vastuu aselajinsa kehittäjänä kasvaa, 
sillä hankkeiden lisäksi hän vastaa myös 
operatiivisista asioista. 

Jalkaväen tarkastaja on muiden tarkasta
jien ohella organisoitu Maavoimien Esikun
nan suunnitteluosastoon (G5). Operatiivi
nen ja strateginen suunnittelu tehdään suun
nitteluosastolla. Suunnitteluosastolla laadi
taan myös valtakunnallinen joukkotuotan
tosuunnitelma, jossa jokaiselle joukko
osastolle annetaan resursseihin sovitetut 
koulutustehtävät. Aselajien välinen- yhteis
toiminta korostuu ja helpottuu osastoilla. 
Jalkaväen tarkastajan apulaisina suunnitte
luosastolla ovat everstiluutnantin ja majurin 
arvoiset upseerit. 

Jalkaväen koulutusalan suunnittelu ja yh
teen sovittaminen tehdään vastaavasti hen
kilöstöosastolla (Gl). Maavoimien Esikun
nassa osaaminen on usealla eri toimialalla 
hajautettu eri osastoihin, jotta kaikki toimi
jat voivat ottaa kokonaisuuden huomioon 
nykyistä tehokkaammin. Maavoimien Esi
kunnan organisaatiota suunniteltaessa ha
luttiin muodostaa mahdollisimman toimin
nallisia kokonaisuuksia. Aselajien ja toimia
lojen ei haluttu käyvän omaa sotaansa, vaan 
henkilöstön on toimittava saumattomana 
osana eri osastoja ja sektoreita. 

Myös koulutusalalla muutos tulee ole
maan suuri. Yhdistetäänhän käytännössä 
kolme hieman erilaista koulutus- ja harjoi
tusjärjestelmää yhdeksi valtakunnalliseksi 
kokonaisuudeksi. Tämä ei tule tapahtumaan 
aivan kivutta. Jokainen maanpuolustusalue 
pitää omaa järjestelmäänsä parhaana. Ja sitä 
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ne olivatkin. Ne eivät vaan uudessa johta
mis- ja hallintojärjestelmässä suoraan vas
taa toimintaympäristön muutokseen. 

Jalkaväen osalta kranaatinheittimistön 
rooli ja merkitys välittömän tulituen tarjoa
jana on kiistaton. Uudistetun harjoitus
järjestelmän mukaan kranaatinheittimistö 
harjoittelee osana jalkaväkeä entistä tii
viimmin. Poissuljettu ei kuitenkaan ole ras
kaan kranaatinheittimistön harjoittelu yh
dessä kenttätykistön kanssa. 

Jalkaväki on viime vuosina ollut voimak
kaasti kehittyvä aselaji. Sillä on käynnissä 
lukuisia kehittämishankkeita. Näiden 
hankkeiden loppuunsaattaminen sekä mah
dollisesti uusien käynnistettävien hank
keiden läpivienti edellyttää henkilöstöltä 
osaamista. Hankkeiden myötä korostuu tar
vittavan ammattitaidon hallittu siirtyminen 
nykyisestä Maavoimaesikunnasta tulevaan 
Maavoimien Esikuntaan. 

Maavoimien tulivoimaisimpien yhtymi
en kehittäminen on jalkaväen tarkastajan 
vastuulla. Valmiusprikaati edustaa nykyai
kaista ja erittäin tulivoimaista kokonaisuut
ta. Suunnittelutyön edetessä on jouduttu 
useasti perustelemaan jalkaväen ja sen edus
taman kokonaistulivoiman merkitystä. 
Eräiden tahojen mielestä esimerkiksi pri
kaati on korvattavissa erilaisilla puolustus
haarakohtaisilla asejärjestelmillä. Viimei
simmästä Irakin ja Libanonin sodasta aina
kin tiedotusvälineiden perusteella voinee 
kuitenkin vetää sellaisen johtopäätöksen, 
ettei perinteisestä jalkaväkitaistelijasta ole 
kyetty kehittyneimmissäkään armeijoissa 
luopumaan. Alueiden valtaamiseen ja hal
lussapitoon tarvitaan jalkaväkeä. 

Jalkaväen henkilöstöä on maavoimien 
kokoonpanossa aselajeista eniten. Nykyi
sen johtamis- ja hallintojärjestelmän aikana 
on herännyt epäilyksiä kyetäänkö vuoden 
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2008 johtamis- ja hallintojärjestelmässä 
hoitamaan jalkaväen asioita yhtä hyvin kuin 
pienempien aselajien. Keskitetty kokonais
valtainen johtaminen ja sen mukanaan 
tuomat hyödyt pitää nähdä mahdollisuutena 
toteuttaa myös jalkaväen ylläpito ja kehit
täminen entistäkin paremmin. Jokaisesta 
jalkaväkimiehestä on kiinni miten hyvin hän 
asettuu osaksi uutta organisaatiota ja miten 
hyvin hän kykenee hyödyntämään sen tar
joamat aselajin kehittämisen mahdollisuu
det. 

KOULUTUS- JA 
HENKILÖSTÖSUUNNITTELU 2006-2007 

Erityisen haasteen Maavoimien Esikun
nan perustamiselle tuo se, että Pääesikunta 
siirtyy uuteen kokoonpanoon jo 1.1.2007 
alkaen. Samanaikaisesti on opeteltava uutta 
toimintatapamallia Pääesikunnan kanssa ja 
toimittava saumattomasti yhteen Maavoi
maesikunnan kanssa, jonka vastuita siir
retään Mikkeliin sitä varten laaditun yhteis
toimintamuistion perusteella. 

Pääesikunnan Maavoimaesikunta vastaa 
1.1.2008 asti lukuisista viranomaistoimin
noista. Tällaisia ovat varomääräykset, varo
ohjeet, pysyväisasiakirjat, ohjeet ja oppaat. 
Se vastaa myös omiensa sekä ohjausvas
tuullaan olevien joukko-osastojen upseerien 
urasuunnittelusta vuoden 2007 loppuun asti. 
Maavoimaesikunta vastaa myös keskitetyn 
urasuunnittelun aselajisuunnittelusta asela
jitarkastajien johtamana vuoden 2007 lop
puun asti sekä Maasotakoulun ja Utin 
Jääkärirykmentin toiminnasta ja aselajikou
lujen ohjaamisesta mukaan lukien Reservi
upseerikoulun koulutustoiminta vuoden 
2007 loppuun asti. 

Maavoimien Esikunnan runko vastaa 
maavoimien keskitetystä urasuunnittelusta 

X 
uodcn 2007 alusta lukien. Vuoden 2008 
iulutusjärjestelmäkokonaisuuden, maa

nimien harjoitustoiminnan, asevelvollis-
11 koulutuksen sekä oppimisympäristöjen 
tlmistelut kuuluvat Maavoimien Esikun-

111111 rungon vastuulle. Mikkelissä valmistel
lnun myös maavoimien henkilöstövoima

ll'Ojen johtaminen, maavoimien henki
lllstösuunnitelma 2008 sekä suunnitellaan 
nykyisten Maavoimaesikunnan alaisten 

uotta 2008 koskevat tehtävät ja resurssit. 

HMINNAN OHJAUS 
RESURSSISUUNNITTELU (TRSS) 

Maavoimat on uusi merkittävä toimija. 
Maavoimien komentaja vastaa noin 60 
prosentista puolustusvoimien määrärahois
ta. Haasteita työlle tuo se, miten maavoi
mien rahoitustarve kyetään osoittamaan ja 
sitä kautta turvaamaan. Maanpuolustusalu
ciden, Puolustusvoimien Materiaalilaitok
sen ja Pääesikunnan Maavoimaesikunnan 
osat on koottava yhdeksi kokonaisuudeksi 
ottaen huomioon uudet maavoimille tulevat 
vastuut. Kokonaan uusia haasteita Maavoi
mien Esikunnalle ovat vastuu asevelvolli
suusasioista, vastuu maavoimien henki
löstöasioista sekä vastuu puolustusvoimien 
yleishuollosta muut puolustushaarat mu
kaan lukien. Vuoden 2008 lopussa uuden 
haasteen tuo myös työn tuloksellisuuden 
arviointi, eli mitä vuonna 2008 maavoimissa 
saatiin aikaan. 

Toiminnan ohjaus ja resurssien suunnitte
lu toteutetaan Maavoimien Esikunnan joh
tamana yhdessä sotilasläänien esikuntien ja 
joukko-osastojen kanssa. Maavoimissa syn
tyy yksi toimintakäsky, jolla ohjataan toi
mintaa joukko-osaston tasalle asti. Käsky 
sisältää Puolustusvoimien komentajan aset
tamat vaatimukset maavoimille, maa-

voimien komentajan linjaukset, tehtävät ala-. . ., . . 
johtoportaille, resurssien Jaon Ja suunmtte-
luperusteet, Maavoimien Esikunnan eri 
toimialojen perusajatukset sekä maavoi
mien tärkeimpien tapahtumien aikataulun. 
Toimintakäskyn soisi olla maavoimien lue
tuin asiakirja. Toimialat voivat antaa tarken
nettu ja ohjeita, mutta niiden on oltava 
maavoimien komentajan allekirjoittaman 
toimintakäskyn hengen mukaisia. Toimiala
johtamiseen ei ole tarkoitusta palata. Myös 
nykyisenkaltaisista tulosneuvotteluista luo
vutaan. Ne korvataan maavoimien komenta
jan johtoryhmällä, joka kokoontuu 6-8 ker
taa vuodessa. 

Maavoimien ensimmäisen toimintakäs
kyn luonnos allekirjoitettiin 15.11.2006. 
Allekirjoittajina olivat Itäisen Maanpuolus
tusalueen komentaja, kenraaliluutnantti Ari 
Puheloinen sekä Maavoimien Esikunnan 
rungon päällikkö, prikaatikenraali Mika 
Peltonen. Maavoimien lopullinen toimin
takäsky annetaan lokakuussa 2007. 

Vuosien 2006-2007 osalta Pääesikunnan 
Maavoimaesikunnan ja Maavoimien Esi
kunnan rungon väliset vastuut on sovittu 
siten, että Maavoimaesikunta vastaa vuo
sien 2006-2007 suunnittelusta ja Maavoi
mien Esikunnan runko vuosia 2008-2012 
koskevasta suunnittelusta ja laatii maavoi
mien toimintasuunnitelman luonnoksen 
vuosille 2008-2011. 

OPERATilVISILLA 
SOTILASLÄÄNEILLÄ JA ALUE
TOIMISTOILLA TÄRKEÄ ROOLI 

Suunnittelun edetessä selvisi, että opera
tiivisessa vastuussa olevien neljän sotilas
läänien komentajan ja esikunnan tehtävä on 
aivan keskeinen. Epäselvyyksien välttä
miseksi kyseiset neljä sotilaslääniä nimet-
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tiin operatiivisiksi sotilaslääniksi ja näiden 
alaisuudessa toimivat kolme sotilaslääniä 
alueellisiksi sotilaslääneiksi. Alueellisen 
sotilasläänin komentaja on siis tulevassa 
johtamisjärjestelmässä operatiivisen soti
lasläänin komentajan alainen. 

Suomalainen puolustusjärjestelmä perus
tuu koulutettuun reserviin ja kokonaismaan
puolustukseen. Tämän järjestelmän tärkeitä 
tekijöitä ovat maanpuolustustahto ja koko 
maan kattava puolustus sekä yhteydenpito 
muuhun yhteiskuntaan. Nämä tekijät olivat 
määräävässä asemassa, kun päädyttiin esit
tämään 16 aluetoimiston perustamista. 

Aluetoimistot päätettiin perustaa siten, 
että yhdeksän toimistoa on maavoimien 
joukko-osastojen vastuulla ja ne kuuluvat 
joukko-osastojen esikuntien kokoonpanoi
hin. Loput seitsemän aluetoimistoa sijoite
taan muiden puolustushaarojen joukkojen 
tai laitosten yhteyteen. Nämä aluetoimistot 
ovat osa sotilasläänin esikuntaa. Tämä rat
kaisu takasi kattavan järjestelmän koko 
Suomen alueelle verrattain vähäisin resurs
sein. Aluetoimistot on sijoitettu siten, että 
niiden toiminnan vastu~alue yhtyy pääosin 
maakuntien alueisiin. 

HUOLTO AIHEUITI ALUKSI 
PÄÄNVAIVAA 

Maavoimien johtamis- ja hallintojärjes
telmän muutos aiheutti tarpeen ottaa voi
massa oleva huoltojärjestelmä erityistar
kasteluun. Tämän erityistarkastelun mah
dollisti ja sitä edellytti se, että Puolustus
voimien Materiaalilaitos oli selonteossa 
päätetty liittää osaksi maavoimia. Huollon 
järjestelyistä ja johtosuhteista laadittiin 
kevään 2005 kuluessa monia erillisiä selvi
tyksiä. 
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Edellisessä valtioneuvoston selonteossa 
esitettiin huoltorykmenttien perustamista. 
Eri vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen pää
dyttiin esittämään niiden lukumääräksi nel
jää. Nämä vastaavat huollon järjestelyjen 
johtamisesta Puolustusvoimien Materiaali
laitoksen johtajan alaisuudessa. Huollon 
johtosuhteet ja järjestelyt luodaan siten, että 
rauhan ajan järjestelmä toimii jatkossa suo
raan kriisiajan järjestelmän pohjana. Maa
voimien rauhan ajan huolto muodostaa 
maavoimien sodan ajan huollon perustan. 
Rauhan ajan huoltoa kehitetään siten, että 
sen toimintaa kyetään laajentamaan valmi
ustilan edellyttämällä tavalla. Maavoimien 
huollossa hyödynnetään kumppanuuksia. 
Huollon kumppanuushankkeet ja niiden 
ohjaustarve sekä materiaalin elinkaaren 
kestävän vastuun terävöittäminen ovat ol
leet osaltaan vauhdittamassa esitettyä muu
tosta. 

Maavoimien huolto on osa puolustus
voimien logistiikkajärjestelmää. Maavoi
mien Esikunta vastaa maavoimien huollos
ta. Maavoimien huolto on valtakunnallinen 
järjestelmä, joka muodostuu huoltoryk
menttien alueellisesta huollosta. Maavoi
mien Materiaalilaitos vastaa huollon järjes
telyistä. Meri- ja ilmavoimat sekä Rajavarti
olaitos tukeutuvat maavoimien huoltoon. 
Maavoimat tukeutuu ilmavoimien huoltoon 
F-materiaalin kunnossapidossa. Meri- ja il
mavoimat sekä Rajavartiolaitos tukeutuvat 
maavoimien varastointiin. 

Alueellinen huolto perustuu huoltoryk
mentteihin, joita täydennetään valmiutta 
kohotettaessa perustamalla lisää huolto
joukkoja. Huoltorykmentit ovat osa Maa
voimien Materiaalilaitosta. Rykmentit yh
distävät alueellisesti puolustusvoimien 
huollon toimijat ja elinkeinoelämän palve-
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lu1en tuottajat osaksi maavoimien huoltoa ja 
dclleen puolustusvoimien logistiikka

jllrjestelmää. Paikallinen huolto perustuu 
1oukko-osastojen omaan huoltoon ja huolto
, ykmenttien järjestämään huoltoon. 

11AAVOIMIEN YLLÄPITO 
IA KEHIITÄMINEN JATKUU 

On muistettava, että tätä kirjoitusta laadit
taessa maavoimien suunnittelua on eri 
1ahoilla tehty vasta noin kaksi vuotta. Voi
<laan siis sanoa, että työ ja maavoimien yh
distämisen sekä sen johtamisen valmistelu 
on vasta puolivälissä matkalla maaliin. Töitä 
on siis tiedossa myös niille noin kahdelle
sadalle henkilölle, jotka tulevat Mikkeliin 
vuoden 2007 aikana. Maavoimien Esikun
nan runko ei hyvästä yrityksestä huolimatta 
kykene tarjoamaan valmiita maavoimia tai 
Maavoimien Esikuntaa semminkin kun 
Maavoimien Esikunnan rungon vahvuus 
1. 10.2006 oli vain 39 henkilöä. Maavoimien 
Esikunnan tavoitevahvuus on 242 henkilöä. 
Tässä vaiheessa suunnittelua voitaneen 
kuitenkin jo todeta, että päätös Maavoimien 
Esikunnan perustamisesta ja maavoimien 
yhdistämisestä on osoittautunut oikeaksi 
ratkaisuksi. Tuleva järjestelmä karsii pääl
lekkäisiä töitä, mahdollistaa yhteiset toimin
tamallit koko maavoimissa, jäntevöittää 
puolustushaaran kehittämistä sekä tarjoaa 
kattavan asevelvollisten palveluverkon 
koko maassa. 

Jalkaväen osalta mitkään merkit uudessa 
johtamis- ja hallintojärjestelmässä eivät 
vaikuta huonolta. Keskitetyn valtakunnal
lisen toimijan syntyminen edesauttaa myös 
pääaselajimme jalkaväen suunnittelua ja 
toimintaa, koska maavoimat on yksi 
kokonaisuus, jota maavoimien komentaja 

johtaa. Maavoimien Esikunnassa operatii
viset asiat, henkilöstö, ~ateriaali, infra
struktuuri ja tukeutuminen on integroitu yh
teen mitattavissa olevaksi maavoimien suo
rituskyvyksi. On tietysti luonnollista, että 
suunnittelutyö kohtaa vielä monenlaisia 
vaikeuksia. Pitää muistaa, että laaditut or
ganisaatiot ja henkilöstö on mitoitettu par
haan ymmärryksen mukaan kyseessä ole
vaan prosessiin. Prosessi on yksinkertainen 
ja suoraviivainen, johon kaikki pääsevät 
omalta osaltaan läpinäkyvästi vaikutta
maan. Resurssit voidaan jakaa tasapuolisesti 
eikä suunnittelussa ole päällekkäisyyksiä. 

Varmaa on, että maavoimien järjestel
mästä ei tule pysyvää, vaan sitä tullaan ke
hittämään ympäristön ja suorituskykyvaati
musten muuttuessa. Tämän, kuten muiden
kin muutosten hyväksymiseen meidän tulee 
olla valmiina, koska sotilaallisen järjestel
män kehittäminen on yksi upseereiden 
päätöistä. Maavoimien Esikuntaa ja maa
voimien johtamis- ja hallintojärjestelmää 
suunnittelevien tavoitteena on tehdä tähän 
hetkeen parhaiten sopiva järjestelmä. D 
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MIKKELI 
.. 

JALKAVAEN KAUPUNKINA 

M 
ikkelillä on pitkä ja kunnia
kas historia jalkaväen ase
mapaikkana. Tästä histori
asta ehkä kaikkein selkeim

min kertoo se, että kaupungissa on kaksi eri 
ajoilta peräisin olevaa varuskunta-aluetta -
vanha kasarmialue aivan kaupungin kes
kustan tuntumassa ja Karkialammen varus
kunta-alue noin neljän kilometrin päässä 
keskustasta. 

Jalkaväen jättämät jäljet näkyvätkin eri 
puolilla Mikkeliä niin kaupunkirakenteessa 
kuin kadunnimissäkin. Lähes kaikki vanhat 
kartanot kaupungissa ja ympäröivällä alu
eella ovat olleet alun perin sotilasvirkataloja 
tai Ruotsin vallan aikaisissa joukko-osas
toissa palvelleitten upseerien omistamia. 
Suomen historiaan liittyvät sotilassuvut 
kuten Sprengtporten, Sandels, von Fieandt, 

Kirjoittaja Eero Kaitainen on Mikkelin kau
pungin apulaiskaupunginjohtaja. Hän toi
mii Jalkaväen säätiön valtuuskunnan jäse
nenä. 

Ehrnrooth, Jägerhom, Töme ja Tigerstedt 
ovat asuttaneet näitä kartanoita. 

Lukuisat muistomerkit kertovat paikka
kunnan pitkästä sotilasperinteestä, joka 
ulottuu vuosisatojen taakse. Tunnetuin su-
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Mikkelin torilla on paraateja ja katselmuksia pidetty lukuisa määrä. 

kupolvien takaa sotilaalliseen historiaan 
liittyvä paikka lienee Porrassalmen kulttuu
rimaisema, joka avautuu laajana vanhalta 
Mikkelin ja Lappeenrannan väliseltä maan
tieltä. Porrassalmen taistelu käytiin näissä 
maisemissa 1789. Taistelun muistoksi har
julle pystytettiin muistokivi 1923. Tänä 
päivänä Porrassalmi kuuluu kansallisiin 
maisemiimme. 

SAVOLAISIA SOTAJOUKKOJA JA 
VENÄLÄISIÄ KASAKOITA 

Savon rykmentti, joka perustettiin kunin
gas Kustaa II Aadolfin käskystä 1626, käytti 
silloista Mikkelin kirkonkylää keskuspaik
kanaan. Rykmentti oli ruotujakoinen ja sen 
vahvuus oli noin tuhat sotilasta. Tämä Suur
Savon alueelta koottu rykmentti osallistui 
kolmekymmenvuotiseen sotaan. Savon jää
tyä rajamaakunnaksi Pikkuvihan jälkeen 
vuonna 1743 Mikkelin seudun sotilaallinen 
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merkitys muuttui. Rajaseudun sotilaallisen 
turvallisuuden tultua uhatuksi Savon jouk
koja ryhdyttiin vahvistamaan. Savon ryk
mentin pataljooniin tuli kuhunkin perustaa 
yksi jääkärikomppania. Nämä joukot pitivät 
harjoituskokouksensa ja tarkastustilaisuu
tensa Mikkelin kirkonkylässä. 1770-luvulla 
Savossa olleista joukoista ryhdyttiin käyt
tämään nimitystä Savon Prikaati, ja joukko
osastona kuninkaallinen Savon Prikaati pe
rustettiin Mikkeliin vuonna 1775. Savon 
Prikaati soti paitsi Kustaan sodassa 1788-
1790, myös Suomen sodassa 1808-1809. 

Tappiollisen Suomen sodan jälkeen 
maamme siirryttyä osaksi Venäjän valta
kuntaa Suuriruhtinaskuntana, Suomessa 
olevat armeijanosastot lakkautettiin. Kesti 
aina vuoteen 1854 saakka ennen kuin seu
raava suomalainen joukko-osasto perustet
tiin. Tällöin keisarin manifestin perusteella 
muodostettiin mm. Mikkelin ruotuväkipa
taljoona. Vuonna 1879 säädettiin yleinen 

X 

Yksi Polkupyöräpataljoona 3:n komppania Mikkelin vanhalla kasarmialueella nykyisen 
.lalkaväkimuseon vastapäätä olevan kasarmin edustalla. 

asevelvollisuuslaki, jonka perusteella maa
hamme perustettiin kahdeksan tarkk'am
pujapataljoonaa. Näistä yksi oli Mikkelin 
tarkk'ampujapataljoona. Kaupunki lahjoitti 
pataljoonalle "25 tynnörinalaa" maata,jois
ta seitsemän oli tarkoitettu rakennuston
teiksi ja 18 harjoituskentäksi. Ensimmäiset 
alokkaat sijoitettiin uusiin kasarmeihin mar
raskuussa 1881. Pataljoonan miehistö oli 
miltei yksinomaan savolaisia. 

Krimin sodan aikana Mikkeliin oli siirret
ty kasakkakomennuskunta, jolle kaupunki 
rakennutti 1859 kasarmirakennuksen. Ra
kennus sijaitsi nykyisen musiikkiopiston 
kohdalla Vilhonkadun ja Maaherrankadun 
kulmauksessa. Kasakat poistuivat Mikke
listä syksyllä 1881 ensimmäisten asevelvol
listen saapuessa Mikkelin tarkk'ampuja
pataljoonaan. 1902 Mikkeliin sijoitettiin 5. 
Suomenmaalainen tarkk' ampujarykmentti. 

SOTAVÄKEEN LIITTYVIÄ ALUEITA JA 
RAKENNUKSIA 

Mikkelin torin tienoilla oli sotaväen har
joituskenttä 1721 lähtien aina Ruotsin val
lan loppuun saakka. Sotaväen harjoituskent
tä eli "Mikkelin plaani" ulottui nykyisestä 
Kirkkopuistosta aina Hallitustorin etelä
puolisille alueille. Mikkelin kaupungin pe
rustamisen 1838 jälkeen tori on toiminut 
paitsi Hallitustorina, jonka ympärillä sijait
sevat kaikki keskeisimmät hallintoraken
nukset, myös kauppatorina, jossa kuuluisia 
Mikkelin markkinoita on pidetty ja pidetään 
edelleen. Unohtaa ei kuitenkaan sovi 
Mikkelin torin merkitystä paraatitorina. 
Erilaisia paraateja ja katselmuksia on vuo
sikymmenten saatossa pidetty lukuisa 
määrä. Tämän voi nähdä heijastuvan myös 
toria ympäröivän rakennuskannan arkkiteh
tuurissa. Keskeisten rakennusten symmetri-
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syys - lääninhallitus, kaupungintalo ja torin 
päädyn porttirakennukset - on omiaan ko
rostamaan myös aukion arvokkuutta. 

Vanha kasannialue rakennettiin Mikkelin 
tarkk'ampujapataljoonalle 1879-82. Venä
läisen sotaväen aikana 1900-luvun alussa 
aluetta laajennettiin vielä 20:llä kasarmilla. 
Vanhimmat puiset symmetrisesti sijoitetut 
kasannirakennukset sijaitsevat hoidetun 
puiston katveessa. Sekä itse kasanniraken
nukset että niiden asemakaava ovat parhai
ten säilyneitä maassamme. Kasarmialueella 
toimii vuonna 1982 perustettu Jalkaväkimu
seo. Jalkaväen toimintaan liittyviä raken
nuksia on kaupungissa säilynyt muuallakin. 
Tuukkalan kasarmit rakennettiin lääninark
kitehti A. Loenbomin suunnitelmien mukai
sesti vuosina 1883-86. Kasarmeissa toimi 
Suomen Sotaväen 22.Reservikomppania 
vuosina 1892-1901. Sen jälkeen kasar
meihin asettui Mikkeliin sijoitettujen jouk
ko-osastojen aliupseerikoulu vuosina 
1918-1956. Kasarminkadun ja Snellmanin
kadun kulmassa sijaitseva Sotilaskoti raken
nettiin 1929-30 kasarmin porttia vastapäätä. 

VAPAUSSOTA JA 
ITSENÄISYYDEN ALKU 

Vapaussodan aikana Mikkelistä tuli val
koisten joukkojen kokoamis- ja koulutus
paikka. Kaupunkiin oli tuolloin sijoitettu 
monia valkoisen päämajan osastoja ja lai
toksia, mm. sotavänrikkikoulu, konekivää
rikoulu ja kenttälennätinkoulu. Vapausso
dan aikana myös Valkoisen armeijan pääma
ja toimi Mikkelissä reilun kuukauden verran 
sodan loppuvaiheessa. Päämaja sijaitsi tuol
loin Mikkelin Seurahuoneella - rautatiease
man lähellä - rakennuksessa, joka tuhoutui 
talvisodan ankarissa pommituksissa. Va
paussodan jälkeen Mikkelin varuskuntaan 
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sijoitettiin Polkupyöräpataljoona 3, Ratsas
tava Patteri, 3.Divisioonan esikunta ja 
Mikkelin Sotilaspiirin Esikunta. Keväällä 
1936 Kolmannen polkupyöräpataljoonan 
nimi muutettiin Jääkäripataljoona 3:ksi. 

VIIME SOTIEN AIKA 

Talvi- ja jatkosodan vuosina Suomen 
armeijan päämaja toimi Mikkelissä hajau
tettuna ympäri kaupunkia ja lähiympä
ristöä. Päämajan keskeisimmät toiminnot 
olivat sijoitettuna Mikkelin keskuskoululle, 
jossa tätä nykyä toimii koulun ohessa Pää
majamuseo. Tuolloin kaikki kaupungin 
julkiset rakennukset olivat päämajan eri yk
siköiden käytössä. Päämajan merkitys pie
nelle 10 000 asukkaan puutalokaupungille 
oli valtava - niin hyvässä kuin pahassakin. 
Päämajan henkilöstömäärän ollessa suurim
millaan noin 2200 henkeä tämä vaikeutti 
suuresti kaupungin jo muutoinkin hankalaa 
asuntotilannetta. Toisaalta kaupungin 
elinkeinoelämään Päämajalla oli myöntei
nen vaikutus. Päämajan toiminta henkilöityi 
hyvin pitkälle marsalkka Mannerheimiin ja 
monet mikkeliläiset saivatkin mahdolli
suuden nähdä Mannerheim liikkumassa 
Mikkelin kaduilla tai lähiympäristössä. 

Viime sotien aika näkyy monella tavoin 
mikkeliläisessä arjessa. Tåällä on Päämaja
museo, Viesti keskus Lokki, Mikkelin Klubi, 
Mannerheimin Salonkivaunu ja tietenkin 
Marskin patsas, kuva oik. (päämajapat
sas). Tuon Kalervo Kallion veistämän pat
saan sijoitus on ollut kaupungissa myös 
kiistelyn aihe. Vuonna 2003 patsas lopulta 
sijoitettiin alunperin suunnitellulle paikalle 
torin reunustalle Lääninhallituksen raken
nuksen eteen, missä se erinomaisella tavalla 
viestii päämajakaupungin historiasta. 

X 
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Marsalkka Mannerheim pyrki henkilökohtaisesti luovuttamaan Mannerheim-ristit nimit
tämilleen ritareille päämajassa. Kuvassa talvella 1943 tapahtuneen luovutustilaisuuden 
osanottajat vasemmalta: alikersantti Paavo Paajanen, ylikersantti Antti Vallebo, kapteeni 
Veikko Karu, eversti Eero Laaksonen, kersantti Toivo Manninen, komentajakapteeni Olavi 
Arho, kapteeni Birger Ek, kapteeniluutnantti Osmo Kivilinna, luutnantti Niilo Korhonen, 
sotilasmestari Toimi Ovaskainen, vääpeli Harald Storbacka, alikersantti Arvid Nordin ja 
ylikersantti Einar Schadewitz. 

SAVON PRIKAATI KARKIALAMMELLA 

Jatkosodan päätyttyä määrättiin Mikkelin 
varuskunta Jalkaväkirykmentti 7:n sijoitus
paikaksi. Syksyllä 1952 JR 7:stä muodos
tettiin 6.Prikaati. Vuoden 1957 alusta kuul
tiin jälleen kerran historian havinaa. Tällöin 
maamme joukko-osastot saivat jälleen 
maakunnalliset nimensä. 6.Prikaati sai 
nimekseen Savon Prikaati. Samalla se sai 
vaalittavakseen Kuninkaallisen Savon Jää
kärirykmentin ja talvisotaa edeltäneen Sa
von Jääkärirykmentin perinteet, lipun ja 
kunniamarssin. Savon Prikaati majoitettiin 
vanhalle kasarmialueelle. Käytettävissä ol
leet tilat osoittautuivat kuitenkin ahtaiksi ja 
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puutteellisiksi. Sijainti aivan kaupungin 
keskustan tuntumassa ei vastannut aika
kauden kehitystä, jonka mukaisesti kasar
mien tuli olla kaupunkirakenteen ulkopuo
lella ns. korpivaruskunnissa. 

Uutta varuskunta-aluetta ryhdyttiin ra
kentamaan Siekkilän ampumaradan ja har
joitusalueen viereen Karkialammelle, noin 
neljän kilometrin päähän kaupungin kes
kustasta. Uuden kasarmialueen kehittämi
nen ja rakentaminen kesti kuitenkin pari
kymmentä vuotta. Savon Prikaatin esikunta 
siirtyi Karkialammen alueelle vasta tam
mikuussa 1976. 

Karkialampi on ollut varuskunta-alueena 
suorastaan ihanteellinen eikä siis mikään 

X 
korpivaruskunta. Välittömästi kaupungin 
kyljessä sijaitseva alue on tarjonnut erino
maiset koulutusolosuhteet, sekä varusmie
hille ja henkilöstölle virikkeellisen elämi
sen ympäristön. On siis ymmärrettävää, että 
kun vain reilun 30 vuoden kuluttua alueen 
käyttöönotosta pannaan "pillit pussiin", tun
tuu tilanne kovin hämmentävältä. Prikaatin 
lakkauttaminen on ollut mikkeliläisille iso 
kynnys ja surutyölle on varattava aikansa. 
Voidaan olla iloisia siitä, että prikaatin hen
kinen isä ja taustatuki jalkaväenkenraali 
Ehrnrooth ei joutunut tätä vaihetta koke
maan. Jalkaväenkenraaliin henkilöityi mo
nella tavoin myös Savon Prikaatin hieno his
toria, sillä vaalihan prikaati myös kunniak
kaan JR 7:n (Tyrjän rykmentti) perinteitä. 
Jalkaväenkenraali oli aina odotettu vieras 
prikaatin vuosipäivän tilaisuuksiin, joihin 
hän uskollisesti viimeiseen saakka osallis
tui. Kiitokseksi Mikkelin kaupungin hyväk
si tehdystä työstä hänelle myönnettiin Pro 
Mikkeli -mitali. 

Varusmiehiä on koulutettu Mikkelissä 
koko puolustusvoimien historian ajan. Soti
laat ovat aina kuuluneet kaupunkielämään ja 
maanpuolustuksen arvostus alueella on 
suuri. Savon Prikaatin viimeinen paraati 
pidettiin haikeissa tunnelmissa 16.6.2006 
samoin kuin juhla Porrassalmella prikaatin 
vuosipäivänä. 

Prikaatin toiminta siis lakkasi 1.1.2007 
lukien, jonka jälkeen Maavoimien johto ot
taa Karkialammen varuskunnan hallintaan
sa. 

MIKKELIN KULTAKAUSI - PRIKAATI 
JA ESIKUNNAT 

Palataan vielä ajassa taaksepäin eli vuo
teen 1993, jolloin Mikkelin asema sotilaal
lisena keskuksena vahvistui voimakkaasti. 

Tuolloin toteutettiin puolustusvoimissa 
edellinen iso johtamisjärjes(elmän muutos, 
jolloin maa jaettiin kolmeen maanpuolus
tusalueeseen ja niiden alaisiin sotilaslää
neihin. 

Mikkeliin sijoittui Itäisen Maanpuolus
tusalueen Esikunta sekä myös sotilasläänin 
esikunta. Maanpuolustusalueen ensim
mäisenä komentajana toimi kenraaliluut
nantti Heikki Koskelo, joka myöhemmin 
vaikutti pitkään Jalkaväen säätiön valtuus
kunnan puheenjohtajana. Vuosikymmenen 
loppuun mennessä maanpuolustusalueiden 
rooli vielä vahvistui, joten voidaan sanoa, 
että tuossa vaiheessa puolustusvoimien alu
eellinen vaikuttavuus oli suurimmillaan, 
sillä työllistihän puolustusvoimat Mikkelis
sä lähes 600 henkeä. 

MAAVOIMIEN JOHTO MIKKELIIN 

Muutokset puolustusvoimissa kuitenkin 
jatkuivat. Viimeiseen puolustuspoliittiseen 
selontekoon liittyen päätettiin sotien jälkeen 
suurimmasta rakenne- ja johtamisjärjestel
män muutoksesta. Suurin asia oli Maa
voimien eriyttäminen itsenäiseksi puolus
tushaaraksi. Maavoimien esikunta päätettiin 
sijoittaa Mikkeliin, missä toiminta täysimit
taisesti käynnistyy vuoden 2008 alusta lu
kien. 

Historiaan peilaten ratkaisua voidaan 
pitää hyvin luontevana. Kuriositeettina voi
daan todeta, että edellisen kerran Maavoi
mien esikunta perustettiin Mikkeliin vä
lirauhan alussa 16.3.1940, jolloin esikunta 
muodostettiin Kannaksen armeijan esikun
nasta. 

Kun Maavoimat muodostavat yli 80 % 
puolustusvoimien sodanaikaisesta vahvuu
desta, merkitsee ratkaisu sitä, että merkit
tävältä osin puolustusvoimien johtoresurssi t 
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keskittyvät Mikkeliin. Esikunta tulee sijoit
tumaan Karkialammen varuskunta-alueelle 
ja valmistelutyötä tehdään Itäisen Maan
puolustusalueen komentajan, kenraaliluut
nantti Ari Puheloisen ja esikunnan rungon 
päällikön, prikaatikenraali Mika Peltosen 
johdolla. 

TERVETULOA MIKKELILÄISIKSI 

Maavoimien esikunnan perustaminen on 
luonnollisesti Mikkelin kaupungille upea 
asia. Kaupunki tulee kaikin tavoin tekemään 
parhaansa, jotta aloittavan esikunnan toi
mintaedellytykset muodostuvat mahdol
lisimman hyviksi. Kaupunki on perustanut 
erityisen työryhmän tukemaan esikunnan 
käynnistämisvalmistelujaja myös ylin luot
tamus johto on asiaan vahvasti sitoutunut. 
Erityisesti tulemme panostamaan siihen, 
että mahdollisimman monet perheet löytäi
sivät tai rakentaisivat kodin paikkakunnalle. 
Mikkeli tarjoaa hyvää elämisen laatua ja 
kaupungin kehitysnäkymät ovat myön
teiset. Monet kehittyvät yritykset sekä Itä
Suomen läänin pääkaupungin monipuoli
nen julkinen palvelusektori tarjoavat myös 
puolisoille hyviä työmahdollisuuksia. 

Liikenneyhteydet erityisesti Helsingin 
suuntaan ovat Lahti-Lusi -moottoritien ja oi
koradan myötä parantuneet ja lähivuosina 
vielä paranevat niin, että matka Helsinkiin 
taittuu lähes kahdessa tunnissa. Lentokent
täkin on ja toivotaan, että myös liikenne 
saadaan ainakin ulkomaanyhteyksiä palve
levana käyntiin. Mikkeli on myös yliopis
tokeskuskaupunki, minkä lisäksi kaupun
gissa toimii vahva ammattikorkeakoulu. 
Lisäksi saatavilla on monipuolista lukio- ja 
toisen asteen ammatillista koulutusta. Kult
tuurin ja vapaa-ajan harrastuksiin löytyy 
myös erinomaiset mahdollisuudet. Mikke-
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Iin seutu on valtakunnan suosituinta vapaa
ajan asumisen aluetta. Täältä voi löytyä sel
lainenkin vaihtoehto,jossa kiinteä asuminen 
täyttää myös kesäasumisen vaatimukset. 

Suomen Marsalkka Mannerheim luovutti 
tunnustuksena ja kiitoksena Mikkelin kau
pungille vaakunaan liitettäväksi marsalkan 
sauvat ja vapaudenristin, joka sodan ajan 
ansioista on luovutettu vain Mikkelille. 

Maavoimien esikunta merkitseekin taval
laan Mikkelin päämaja-ajan uutta tulemista 
ja hienoa päätöstä jalkaväen kunniakkaalle 
historialle kaupungissarnrne. 

Uskomme, että myös tänä päivänä 
saamme Maavoimien johdon ja henkilöstön 
viihtymään kaupungissamme, joten lämpi
mästi tervetuloa. o 

Haluatko 
valloittaa? 
Valkeala on nykyaikainen vireä 
kunta Pohjois-Kymenlaaksossa, 

Kouvolan kupeessa. Kunnassa on 
hyvA elH ja asua. lima on raikasta 

ja ympåröiva luonto tarjoaa 
mahdollisuuksia niin pitkälle kuin 

oma luonto riittää,, eli kantti 
kestää. Valkeala vallorttaa yhtä 

helposti vierailijat kuin 
omat asukkaansa. 

Valkeala on myOs suuri ja 
tunnettu Hvaruskunta". Lltissa on 

ollut sotilaslentotoimintaa käytän
nöllisesti katsoen koko rtsenäisyy

temme ajan ja Vekaranjärvellä, 
Suomen suurimmassa varus

kunnassa, on opetettu maan
puolustusta jo yli 30 vuotta. 

TervetuJoa Valkealaan vaUoittajaksi 
tai valloitettavaksi. 

Kysy mahdollisuuksistasi. 

~ 
Valkeala 

Valloittava kunta 
Kustaa UI tie 10, 45370 Valkeala 

Puh. (05) 8631 
www.valkeala.fi, www.repovesLcom 
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Asiakasomistajuus - yhteistä etua! 
Valtakunnallinen S-ryhmä muodostuu 31 osuuskaupasta, jotka ovat oman 
alueensa tuntijoita ja vahvoja kehittäjiä. Osuuskaupan toiminnan hedelmät 
käytetään asiakasomistajien ja lähiympäristön hyväksi. Osuuskaupat inves
toivat, työllistävät ja jakavat tuloksesta mittavan määrän Bonuksina takaisin. 

• S-Etukortilla saat Bonusta S-ryhmän ja yhteistyökumppaneiden yli 2000 
bonustoimipaikasta kautta maan. Lisäksi saat monia muita rahanarvoisia etuja. 

• S-Etukortin saat kun liityt oman alueesi osuuskaupan jäseneksi eli asiakas
omistajaksi. Osuuskaupassa asiakkaat ja kaupan väki ovat kumppaneita, 
asiakasomistajia molemmat. 

• Parasta asiakasomistajuudessa on se, että hyödyt siitä jatkuvasti - päivästä 
toiseen, kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen. 

Asiakasomistajuus kannattaa!™ 

Bonusr.a myös yhteistyökumppaneiltamme: 

~ TAPTOLA motkovek.ka f/1!J1!tJ erisa ()ISKU • • !ft!!!! 
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JALKAVAEN VAIKUTTAMISKYKY 
Jalkaväki muodostaa maavoimien ja 

samalla alueellisen puolustuksen selkä
rangan. Tässä kirjoituksessa arvioidaan 
jalkaväkeen ensi vuosikymmenellä koh
distuvia muutoksia ja kehittämistarpei
ta. Aiheen käsittelytapaan on vaikutta
nut majuri Matti Honkelan esityksestä 

J 
alkaväen vaikuttamiskyvyn kan
nalta keskeiset tekijät ovat vuoden 
1997 selonteosta käynnistynyt 
joukkojen ja järjestelmien kehitys-

työ sekä toisaalta edessä oleva vanhan mate
riaalin suorituskyvyn lasku ja turvallisen 
käyttöiän (elinjakson) päättyminen. Kehit
tämisen painopiste on ollut strategisen is
kun ennaltaehkäisyn ja torjunnan edellyttä
missä joukoissa. Jalkaväen yksikkötyy
peistä kaupunki jääkärikomppaniat, valmi
usprikaatien jääkäripataljoonat ja -komppa
niat sekä erikoisjääkäriyksiköt vastaavat 
hyvin näiden tehtävien vaatimuksiin pitkälle 
tulevaisuuteen. 

Vielä kehitysvaiheessa olevat maakunta
joukot rakentuvat paljolti jalkaväen yksi
köistä, joiden pohjalta luodaan monipuo
lisiin tehtäviin koulutettuja, hyvän valmiu
den omaavia joukkoja. Kansainvälisiin teh
täviin tarkoitettujen jalkaväen joukkojen 
kehitystyö on edennyt ripeästi. Ne on räätä
löity arvioitujen tehtävien sekä joukkoko
konaisuuden tarpeiden mukaisesti. Varsin
kin Euroopan Unionin taisteluosastoissa 
toimivien joukkojen, kuten omasuojakomp
panian ja kranaatinheitinosaston, koulutuk
selle, materiaalille ja toimeenpanovalmiu-
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käynnistetty jalkaväen tutkimus- ja ke
hittämishanke "Jalkaväen vaikuttamis
kyky 2020". Sen perusajatuksena on pur
kaa auki kehitystarpeet halutun tavoit
teen ja erityisesti siinä tarvittavan vai
kuttamiskyvyn kautta. 

delle on asetettu korkeat vaatimukset. 
Materiaalihankinnat ovat jalkaväessä 

kohdentuneet operatiivisille joukoille. Alu
eellisten joukkojen suorituskyky perustuu 
monilta osin vanhaan sotavarustukseen. 
Puolustusvoimien sodan ajan vahvuuden 
hallittu vähentäminen 350 000:een mah
dollistaa joukkojen materiaalisen valmiu
den ylläpidon, mutta elin jaksojen päättymi
nen 2010-luvulla tuo merkittäviä haasteita. 
Jalkaväessä suurimmat muutospaineet koh
distuvat panssarintorjuntaan ja taisteluajo
neuvoihin. 

Jalkaväen vaikuttamiskyvyn ylläpito ei 
ole vain vanhan sotavarustuksen korvaa
mista uudella. Olennaista on arvioida, mihin 
ja miten vaikutetaan, eli muuttuvatko koh
teet ja toiminta sekä niiden edellyttämä 
osaaminen. Seuraavassa tarkastellaan edes
sä olevia muutoksia ja valintoja keskeisten 
suorituskykyjen, tulivoiman, liikkuvuuden 
ja johtamisen, kannalta. 

TULEN KOKONAISKÄYTTÖ 

Jalkaväen aseistuksessa tärkein elinjak
sojen päättymisestä johtuva muutos koskee 
panssarintorjuntaa. Koko panssarintorjun-

X 
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ta järjestelmä tullaan rakentamaan uudelleen 
2010-luvulla. Nykyisestä aseistuksesta jää 
peruspilariksi Panssarintorjuntaohjus 2000 
(EUROSPIKE), jolla on edelleen merkit
tävää kehittämispotentiaalia tulevaisuuden 
tarpeisiin. 

Vaikka Kylmä sota on päättynyt jo aikaa 
sitten, jatkuu panssarintorjunnassa aseen ja 
vasta-aseen välinen kamppailu edeten uu
siin teknologioihin. Kokonaan uusien tais
telupanssarivaunujen kehitystyö ei ole nä
köpiirissä, mutta reaktiivipanssarien yleis
tyminen ja erilaisten aktiivisten suojajärjes
telmien kehitys tekee modemisoitujen tais
teluvaunujen tuhoamisen haastavaksi teh
täväksi. Sama kehitys koskee rynnäkkö
panssarivaunuja ja on nähtävissä, että pää
osa tulevaisuuden taistelukentän kohteista 
on paremmin suojattuja kuin tänä päivänä. 

Panssarintorjunnassa tarvitaan sekä mää
rää että laatua. Uskottavan vaikuttamis
kyvyn ylläpito edellyttää riittävän moni-

Panssarintorjuntaoh
jus 2000 (EUROSPI
KE), jolla on edelleen 
merkittävää kehittämis
potentiaalia tulevaisuu
den tarpeisiin. 

puolista aseistusta, jolla kyetään läpäisyyn 
ja jälkivaikutukseen kaikkia todennäköisiä 
maaleja vastaan. Sitoutuminen vain yhteen 
teknologiaan saattaa olla hetkellisesti yli
voimainen ratkaisu, mutta suojajärjestel
mien kehittyessä voi vaikuttamiskyky vaa
rantua. Panssarintorjunnan ajallinen ja alu
eellinen kattavuus voidaan todennäköisesti 
varmistaa vain edullisilla, kertakäyttöisillä, 
kevyillä sinkoaseilla. Aseiden suorituskyky 
on parantunut, mutta painopistealueilla tor
juntaan vaaditaan enemmän ulottuvuutta ja 
tehoa. Valmisteilla oleva lähipanssarintor
juntahanke onkin erittäin tärkeä, koska rat
kaisulla tulee korvata sekä käytöstä poistu
vien raskaiden sinkojen että raskaiden kerta
sinkojen vaikuttamiskyky pitkälle 2020-lu
vulle. 

Sinko- ja ohjusaseita käytetään perintei
sen panssarintorjunnan lisäksi rakennetun 
alueen taistelussa, jolloin taistelulataus on 
kehitetty tehokkaaksi seinän puhkaisuun ja 
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jälkivaikutukseen. Jalkaväki on käynnis
tänyt tältä osin vaatimusmäärittelyn ja asei
den testauksen. Ensi vuosikymmenellä jal
kaväen aseistus kattaa nykyistä paremman 
rakennetun alueen vaikuttamiskyvyn, joka 
osaltaan soveltuu lisäksi kevyesti panssa
roitujen kohteiden kuten komentovaunu
jen, konttien tai aselavettien tuhoamiseen. 
Uusia tähän tarkoitukseen soveltuvia taiste
luvälineitä ovat muun muassa thermobaric
aseet ja -taistelulataukset. 

Panssarintorjunta-aseet ovat vain yksi osa 
tulenkäyttöä, johon kuorma-ammukset ja 
syvän asevaikutuksen kehittäminen tuovat 
uutta tehokkuutta. Ensi vuosikymmenen 
merkittävä painopistealue on tulen koko
naiskäytön suunnittelu ja johtaminen. Sen 
tulee kattaa kaikki välineet miinoista ohjuk
siin ja kranaatteihin sekä erilaisiin erikois
ammuksiin yhdistettynä joukkojen käyt
töön. Teholtaan optimoituja oikea-aikainen 

vaikuttaminen edellyttää hyvää tilanneku
vaa, jonka rakennusaineet ovat tiedustelu, 
valvonta ja tiedonsiirto. Vaikuttamiskyvyn 
monipuolistuminen asettaa lisää vaatimuk
sia tulenkäytön johtamiselle ja joustavuu
delle. Jo yksittäinen aselavetti voi eräissä 
tilanteissa olla merkittävä vaikutuskeino. 
Hyvä esimerkki on erikoisampumatarvik
keilla varustettu AMOS-FIN -kranaatinhei
tinpanssariajoneuvo. 

Jalkaväen kehittämisen perustana on tu
levaisuudessakin kokonaisuus eli maavoi
mien vaikuttamiskyky, jossa eri aselajien 
yhteistoiminta ratkaisee menestyksen. 

LIIKKEEN TARKOITUS 

Toinen merkittävä elinjaksoista johtuva 
haaste koskee joukkojen liikkuvuutta eri
tyisesti sotavarusteeksi hankittujen ajoneu
vojen osalta. Kun muutosta tarkastellaan 

Suomen jalkaväki -multimedia 

TULEN KOKONAISKÄYTTÖ 

Tulen kokonaiskäytön tulee kattaa kaikki välineet miinoista ohjuksiin ja kranaatteihin sekä 
erilasiin erikoisammuksiin yhdistettynä joukkojen käyttöön. 
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teoreettisen 30 vuoden teknisen elinjakso
ennusteen mukaan, puolittuu pataljoonien 
taisteluajoneuvojen määrä vuoteen 2025 
mennessä. Tilannetta parantaa suunnitel
mallinen huolto- ja korjaustoiminta sekä 
kaluston kierrätys. Monen kaluston todelli
nen käyttöikä on pitempi kuin 30 vuotta, 
vaikka käyttöolosuhteet ovat vaativat. Esi
merkiksi kotimaisten panssariajoneuvojen 
hyväksi koettu perusratkaisu mahdollistaa 
myös elinjakson jatkamisen. 

Telakuorma-autot tulevat kuitenkin väis
tämättä käyttöikänsä päähän ja niiden suori
tuskyvyn korvaaminen pakottaa arvioi
maan jalkaväen liikkuvuuden tarkoitusta ja 
tavoitetta. Liikkuvuus on keino, ei itsetar
koitus. Se on keino siirtää vaikutusta eli 
joukkoa tai asetta, välinettä tai järjestelmää 
oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Tämä 
tulisi vielä tehdä mahdollisimman kustan
nustehokkaasti. 

Jalkaväkijoukot voidaan liikkuvuuden ja 

taistelutavan perusteella jakaa kolmeen 
karkeaan pääluokkaan: 
1) Raskas jalka väki eli mekanisoidut jou
kot, joilla on kyky kohtaamistaisteluun sekä 
taisteluun panssarivaunuin ja niiden tuke
mana murtokohdassa ja vastustajan syvyy
dessä. 
2) Keskiraskas jalkaväki eli panssaroiduin 
ajoneuvoin varustetut ja hyvän tieliikku
vuuden omaavatjääkärijoukot. Ne etenevät 

· nopeasti sirpalesuojassa lähtöalueelta läh
töasemaan, mutta taistelevat ensisijassa jal
kautuneena. 
3) Kevyt jalkaväki. Sen liikkuvuudeltaan 
suorituskykyisimmän osan muodostavat te
lakuorma-autoin varustetut, hyvän maasto
liikkuvuuden omaavat jääkäriyksiköt. Pää
osa kevyestä jalkaväestä on varustettu otto
ajoneuvoin, käytännössä maataloustrakto
rein. Kevyt jalkaväki taistelee jalan ja ajo
neuvo ei anna niille sirpalesuojaa. 

Liike ja ajoneuvot antavat mahdollisuuk-

I 

Liikkuvuus on keino, ei itsetarkoitus. Se on keino siirtää vaikutusta eli joukkoa tai asetta, 
välinettä tai järjestelmää oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. 
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sia, mutta asettavat rajoituksia. Tämän taamisessa ja suojaamisessa. 
vuoksi on tärkeää, että liikkuvuuden valin-
nat ja kehittäminen toteutetaan osana jou- TILANNEKUVALLA TEHOKKUUTTA 
kon käytön kokonaisvaltaista suunnittelua. 
Liike on olennainen osa edullisen taistelu- Puolustusvoimissa on merkittävään ase-
asetelman luomista, kuten edesmennyt 
kenraaliluutnantti Olli-Matti Multamäki 
eräässä esittelyssä hyvin muistutti. Liike 
oikeaan aikaan, edulliseen maastoon mah
dollistaa vastustajan liikkeen kohtaamisen 
paikallaan - puolustajana. 

Erityisesti keskiraskaan ja kevyen jalka
väen osalta on tarkkaan arvioitava kehit
tämisresurssienjakoa ajoneuvon ja sen suo
rituskyvyn sekä jalkautuvan joukon taiste
lukyvyn välillä. Olennaista on lisäksi liik
kuvuuden optimointi eli valitaan käyttötar
peen täyttävä, kokonaistaloudellisesti edul
lisin väline. Optimointia on myös liikku
vuuden tarkoituksenmukainen räätälöinti 
joukon tehtävän ja käyttöalueen mukaan. 

Kevyen jalkaväen liikkuvuuden ratkaisu
ja on todennäköisesti helpompi hakea edel
leen kevyistä maastoliikkuvista välineistä ja 
joukkojen hajautetusta käytöstä kuin ras
kaammista, sirpalesuojatuista ajoneuvoista. 
Määrä on tärkeämpi kuin laatu. Liikkuvien 
joukkojen kokonaismäärä on pyrittävä pi
tämään mahdollisimman suurena. Suojan 
puutteet on korvattava taistelutekniik
kaa kehittämällä. Ottoajoneuvojen antamat 
mahdollisuudet tulee lisäksi käyttää täy
simääräisesti hyväksi, mikä edellyttää käy
tännön kokeilua ja harjoittelua. Raskaat 
pyörätraktorit, erilaiset city-maasturit, mön
kijät, moottorikelkat, moottoripyörät ja jopa 
maastopyörät tarjoavat monipuolisen vali
koiman ylläpitää alueellisten joukkojen liik
kuvuutta. 

Kuten edellä todettiin, hyvä tilannekuva 
on tehokkaan tulenkäytön edellytys, se on 
myös perustekijä liikkeen oikeassa suun-
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maan nostettu integroidun tiedustelu-, val
vonta- ja johtamiskyvyn (iTVJ) muodosta
man kokonaisuuden kehittäminen. Tarvitta
va rahallinen panostus on suuri, mutta lop
putavoitteena, osana vaikuttamiskyvyn ko
konaisuutta, on saada vähemmällä enem
män. 

Yksittäisen joukon tai asejärjestelmän 
todellinen tehokkuus on suoraan suhteessa 
siihen, miten niiden suorituskyky saadaan 
palvelemaan operaation kokonaistavoitetta. 
Suuri läpäisy, pitkä kantama tai tehokas sir
palevaikutus menettävät merkitystään, mi
käli ne ovat väärässä paikassa. Korkeaa 
teknologiaa ja tehokkuutta edustavien ase
järjestelmien määrä tulee väistämättä jää
mään maavoimissa ja jalkaväessä suhteel
lisen vähäiseksi, joten hyvän tilannekuvan 
merkitys korostuu entisestään. 

Perinteinen jalkaväkiryhmä tai -joukkue 
varustettuna käsiasein, singoin, kiikarein ja 
viestivälineellä on edelleen taistelukentän 
vaikuttavimpia sensoreita. Siinä yhdistyy 
parhaimmillaan tiedon keruu, analysointi ja 
välittäminen sekä päätöksenteko ja oikea
aikainen vaikuttaminen kokonaistoiminnan 
tavoitteiden mukaisesti. Vaikka emme ky
kene varustamaan läheskään kaikkia jouk
kojamme uudella varustuksella, voimme 
paremman tilannekuvan avulla ylläpitää 
perinteisen taisteluvoiman tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta myös tulevaisuudessa. 

On erittäin tärkeää, että valtakunnallisen 
iTVJ -kokonaisuuden kehittämisen osana 
saamme kohdennettua riittävät resurssit 
maavoimien tiedonsiirron ratkaisuihin ulot
taen ne laajasti myös alueellisiin joukkoihin. 

X 
Suomen jalkaväki multimedia 

Tässäkin vasta kokonaisuus, operatiivisten 
ja alueellisten joukkojen yhteen sovitettu 
vaikuttaminen, ratkaisee lopputuloksen. 

Jalkaväkijoukkojen johtaminen on vah
vasti perustunut tehtävätaktiikkaan. Voima
kas panostus tilannekuvaan sekä tiedonsiir
ron nopeuteen ja varmuuteen tukee tätä toi
mintamme peruspilaria. On kuitenkin viit
teitä siitä, että jalkaväen taistelussa ollaan 
jossain määrin kadottamassa aloitteellisuut
ta ja aktiivisuutta. Maasotakoululla majuri 
Jari Sormusen johdolla toteutettu erinomai
nen komppaniatutkimus tullee antamaan 
tästä myös tieteellisesti pätevän todistuk
sen. 

Kurssiveljeni ja yksi parhaista tuntemis
tani taktikoista, eversti Veli-Pekka Parkatti, 
on kiteyttänyt ongelman siten, että olemme 
unohtaneet taistelun perustavoitteen. Jou
kon tehtävänä voi olla pitää, vallata tai hi
dastaa. Kokonaisuuden eli taistelun ja sodan 
voittamisen kannalta on kuitenkin olennais
ta riittävien tappioiden tuottaminen vas
tustajalle. Vasta se pysäyttää liikkeen ja ope-

raati on. 

Jalkaväkijoukkojenjohtaminen 
on vahvasti perustunut tehtävä
taktiikkaan. 

Nopeutuvasta taistelutempostajohtuen on 
periaatteessa kaikilla jalkaväkijoukoilla 
oltava tehtävä tuhota vastustajan taistelu
voimasta vähintään sellainen osa, minkä 
joukon aseistus ja muu suorituskyky mah
dollistaa. Tämä on olennainen lähestymista
pa, kun jalka väkijoukkoja ja niiden tehtäviä 
sekä varustusta kehitetään ensi vuosikym
menellä. 

Maailman raadollisuuden ja jalkaväen 
aseman muuttumattomuuden ovat vahvis
taneet myös viime aikojen sotakokemukset 
Afganistanissa, Irakissa ja Etelä-Libanonis
sa. Eli kuten Leningradin Sotilaspiirin ko
mentaja vierailuillaan Pohjois-Suomessa 
vuonna 2005 totesi, "lopullinen voitto on 
edelleen jalkaväkitaistelijan pistimen 
kärjessä". D 

Kirjoittaja , eversti Seppo Toivonen, toimii 
Pääesikunnassa jalkaväen tarkastajana. 
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MAAVOIMATUTKIMUS OSANA 
JALKAVÄEN KEHITTÄMISTÄ 

Puolustusvoimien kehittäminen ja 
maavoimien kehittäminen osana puolus
tusvoimia ja puolustusjärjestelmää on 
pitkäjänteistä ja pitkäkestoista työtä. 
Puolustusvoimien suorituskyvyn kehit
tämiseen liittyvät päätökset ohjaavat toi
mintaa ja niiden vaikutukset ulottuvat 
vuosikymmenien päähän. Päätösten ja 
ratkaisujen tulee pohjautua visioiden ja 
arvioitujen todennäköisten kehitystren
dien analysoinnin ja tutkimuksen pojal
ta laadittuihin perusteisiin. Rajallisten 
resurssien tehokas käyttö halutun suori
tuskyvyn kehittämiseksi tasapainoiseksi 
ja toimivaksi kokonaisuudeksi, edellyt
tää että kaikki suorituskyvyn muodos
tumiseen ja sen käyttöön vaikuttavat te
kijät huomioidaan kehitystyössä. 

M 
aavoimien sisällä, sen asela
jien ja toimialojen välillä, 
asia on vastaavalla tavalla. 
Suorituskyvyn kehittämi

sessä näistä toisiinsa liittyvistä asiakoko
naisuuksista ja niiden vaikutuksista toi
silleen on oltava koko ajan tietoisia ja ne on 
huomioitava siten, että kehitettävä suori
tuskyky syntyy oikea-aikaisesti ja tasapai
noisesti ja suorituskyky on kokonaisuutena 
käytössä kaikissa todennäköisissä tilanne
malleissa ja -vaihtoehdoissa. 

Suorituskyvyn kehittämisen tulee perus-
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Puolustusvoimien kehittämisen suun
talinjat määritetään valtion ylimmän 
johdon linjausten ja näiden mukaisten 
päätösten perusteella. Strateginen tutki
mus tuottaa perusteet kehittämisen 
päämäärille ja tavoitteille. Valtioneuvos
ton turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa 
selonteoissa määritetään kehittämisen 
keskeiset tavoitteet ja tavoitteiden saa
vuttamiseen kohdennettavat resurssike
hykset. Puolustusvoimien kehittämis
ohjelmissa edellisissä perusteissa olevat 
suuntalinjat ja päämäärät konkretisoi
daan puolustushaaroittainja toiminnoit
tain alakehittämisohjelmiksi, jotka ovat 
perustana kehittämiseen liittyvien hank
keiden toimeenpanolle. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Kari Halonen 
palvelee Maanpuolustuskorkeakoulussa 
Taktiikan laitoksella. 

X 
tua yhteisiin perusteisiin, vaatimuksiin ja 
näkemyksiin siitä mihin suorituskykyä tar
vitaan, miten se on edullisinta kehittää ja 
mitä sen käyttö edellyttää. Nämä yhteiset 
perusteet ja vaatimukset ja niiden kattava 
analysointi ei onnistu parhaalla mahdollisel
la tavalla siten, että kulloisenkin kehittämis
tavoitteen ja -päämäärän pohjaksi laaditaan 
omat uhkamallit, pääkäyttötapaukset, tilan
nevaihtoehdot ja muut tarvittavat perusteet. 
Vaikka toisistaan erillään laaditut perusteet 
olisivatkin yhteneväisiä ja ristiriidattomia, 
niiden laatiminen ja tekeminen toisistaan 
erillään kuluttaa vähäisiä arvokkaita resurs
seja päällekkäisenä työnä. Vaarana on myös 
se, että kehitettävään suorituskykyyn jää 
aukkoja tai kaikkia suorituskyvyn avulla 
mahdollisesti saatavia kykyjä ei osata tai 
huomata ottaa käyttöön. 

Puolustusvoimien vaatimustenhallinta- ja 
hankeohjausjärjestelmät ovat toimivia. Ne 
mahdollistavat jäntevän, kokonaisvaltaisen 
ja jäsentyneesti toteuttavan suorituskyvyn 
kehittämisen. Paras tulos kehitettävälle suo
rituskyvylle saadaan siten, että kehitettävien 
suorituskykyjen ja suorituskykyjen osa-alu
eiden tuntemus yhteisine perusteineen on 
kaikkien kehittämistyötä tekevien tiedossa. 
Tällöin vältytään tarpeettomien päällek
käisten suorituskykyjen kehittämisestä. Ra
japinta-, integrointi- sekä yhteistoiminta
vaatimukset tunnistetaan myös ajoissa ja ne 
ovat otettavissa huomioon kehittämisvai
heessa. 

Maavoimatutkimuksen päämääränä on 
yhteisessä tutkimusalustassa ja yhteisin pe
rustein tutkia ja selvittää ne oleelliset ja 
keskeiset maavoimien suorituskykyvaati
mukset ja kehittämisen perusteet, jotka on 
sisällytettävä tuleviin kehittämisohjelmiin 
ja niiden mukaisiin hankkeisiin. Maavoi
matutkimus tähtää myös siihen, että ennen 

kehittämisohjelmien ja hankkeiden käyn
nistymistä, niiden edellyttamät keskeisim
mät tutkimuskysymykset on käsitelty siten, 
että kehittämisohjelman tai hankeen ei tar
vitse ensimmäiseksi käynnistää perusteita 
selvittää tutkimusta. Muutos on jatkuvaa, 
niin myös kehittämisessä. Muutosten teko ja 
kehittämisen suuntaaminen uudelleen on 
perustellummin tehtävissä, jos sen pohjana 
on yhteinen analyysi ja siitä johdetut joh
topäätökset. 

Maavoimatutkimuksen tavoitteena on: 
- luoda maavoimien tutkimuksellinen pe
rusta kehittämällä tutkimusmenetelmät, 
- tukea maavoimien kehittämistä laatimal
la selkeät tutkimukseen perustuvat kehit
tämislin jaukset, 
- tuottaa perusteita puolustusvoimien ke
hittämisohjelman mukaisten maavoimien 
kehittämisohjelmien suunnittelulle, ja 
- päivittää maavoimien tutkimussuunni
telma. 

Tähän mennessä maavoimatutkimukses
sa on tarkasteltu alueiden valtaamiseen täh
täävän hyökkäyksen tilannemallia, johon 
seuraavassa esille tuotavat asiakokonaisuu
det pohjautuvat. 

JALKAVÄKI OSANA 
MAAVOIMATUTKIMUSTA 

Maavoimien joukoista merkittävä osa on 
jalkaväkijoukkoja. Puolustuksemme on pe
rustunut ja tulee nähtävissä olevassa tule
vaisuudessakin perustumaan siihen, että 
joukkojen käytöllä valvotaan avainalueet ja 
-kohteet, suojataan tärkeät kohteet, hidas
tetaan ja kulutetaan vihollista, otetaan hal
tuun ja pidetään oman toiminnan kannalta 
edullisia maastokohtia, estetään hyökkää
jän pääsy avainalueille sekä torjutaan ja lyö-
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dään hyökkääjä. Osa näistä tehtävistä voi
daan joissakin tilanteissa toteuttaa aselaji
joukoilla ja asejärjestelmien tulenkäytöllä 
sekä muulla vaikuttamisella. Pääosa teh
tävistä on kuitenkin sellaisia, että niiden to
teuttaminen onnistuneesti suunnitellulla 
tavalla edellyttää jalkaväen joukkojen käyt
töä, joita tuetaan maavoimien muiden asela
jien ja muiden puolustushaarojen toimesta. 
Edellä esitetty pätee kulloisestakin uhka
mallista ja niihin liittyvistä sotatoimista 
huolimatta. Alueiden valtaamiseen tähtää
vää hyökkäystä tai strategisen iskun torjun
taa ei voida toteuttaa ilman maavoimia ja 
jalkaväkeä keskeisenä osana maavoimia. 

Maavoimatutkimus on koko maavoimien 
yhteinen tutkimus jota tehdään yhteisin pe
rustein ja yhteistyössä. Tutkimustulokset ja 
tutkimustuloksista tehtävät johtopäätökset 
eivät tästä johtuen ole välttämättä yksi
löitävissä pelkästään yksinomaan jonkin tie
tyn aselajin tai toimialan toimintaan ja kehit
tämiseen vaikuttaviksi tuloksiksi. Seuraa
vassa on pyritty kuitenkin keskittymään nii
hin seikkoihin, jotka ovat jalkaväen kannal
ta keskeisiä. 

JALKAVÄEN KEHITTÄMINEN 
MAAVOIMATUTKIMUKSEN 
PERUSTEELLA 

Suoja ja taistelukyky 

Tuli-elso-iskuoperaatiossa hyökkääjä toi
mii painopisteisesti valtakunnallisia kohtei
ta ja järjestelmiä vastaan, pyrkien romahdut
tamaan puolustusjärjestelmän ja puolustus
järjestelmää tukevan yhteiskunnan raken
teet. Tämän lisäksi maahyökkäyksen torjun
taan ryhmitetyt joukot ainakin painopiste
suunnissa, sekä operatiiviset reservit ja tär
keimmät ja iskukykyisimmät maavoimien 
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asejärjestelmät ovat tuli-elso-iskuvaiheessa 
vastustajan kauaskantoisten ja tulivoimais· 
ten asejärjestelmien kohteina. 

Maahyökkäyksen torjuntaan ryhmitetyt 
joukot ovat pääasiassa alueellisia joukkoja. 
Näiden joukkojen tehtävien toteuttamisen 
kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ne 
selviytyvät taistelukykynsä säilyttäen sekä 
tuli-elso-iskuvaiheen että maahyökkäyksen 
käynnistymiseen liittyvistä tulivalmisteluis
ta. Linnoittamalla joukot niille saadaan koh
tuullinen suoja. Linnoittamisen kautta saa
tava suoja ei kuitenkaan tutkimustulosten 
perusteella takaa sitä, että vastustajan valit
semille murtoalueille ryhmitetyt joukot, 
joihin kohdistuu tuli-iskuvaiheen tulenkäy
tön lisäksi voimakkaat tulivalmistelut, säi
lyisivät torjuntakykyisinä. Murtoaukoissa 
oleville joukoille aiheutuu paikoitellen niin 
merkittävät tappiot, että niiden suunnitel
tujen tehtävien toteutuminen on kyseen
alaista. 

Suoja-alueen taisteluiden onnistumisen 
todennäköisyyttä voidaan parantaa, jos tuli
iskuvaiheen aikana, vastustajan maahyök
käyksen torjuntaan ryhmitetyt joukot voi
daan pitää tuli-iskuvaiheen aikana hajautet
tuna linnoitetuissa asemissa. Painopiste
suunnissa tulee viivytys- ja puolustuskes
kusten ja -asemien vaihto-, vara- ja väistö
asemat !innoittaa vastaavalle tasolle kuin 
varsinaiset asemat. Haasteena tässä järjeste
lyssä on tietysti joukkojen ryhmitysmuutos
ten tekeminen tuli-iskuvaiheen ja maa
hyökkäyksen tulivalmistelun jälkeen. Ryh
mitysmuutoksia jouduttaneen tekemään 
joka tapauksessa tulen alla, joten tarve suo
jaisille "linnoitetuille" siirtymisreiteille on 
ilmeinen. Näitä samoja suojaisia siirtymis
reittejä voidaan hyödyntää myös omiin vas
tahyökkäyksiin, haavoittuneiden evakuoin
tiin ja aikanaan irtautumiseen. 

X 
Puolustusasemissa olevien ja niitä tukevi

en joukkojen suojaaminen tuli-iskun tulen
käytön vaikutuksilta toteutetaan vastaavalla 
periaatteella kuin suoja-alueella. Puolustus
asemissa olevat joukot eivät joudu maa
hyökkäyksen torjuntatehtäviin niin nopeasti 
kuin suoja-alueella olevat joukot, joten nii
den ryhmitysmuutosten tekemiseen on 
enemmän aikaa ja mahdollisuuksia, ja to
dennäköisesti nämä ryhmitysmuutokset 
voidaan tehdä pienemmin riskein kuin suo
ja-alueella. 

Operatiiviset reservien toimintakyky ja 
taistelukunto säilytetään parhaiten siten, että 
joukot hajautetaan laajoille alueille niin, että 
yksittäiset joukkueet, jopa ryhmät, muodos
tavat yksittäisen maalipisteen vastustajan 
täsmä- ja aluevaikutteisille asejärjestel
mille. Asutuskeskusten, taajamien ja teolli
suusalueiden rakennusten tarjoama suoja 
tiedustelulta, tähystykseltä ja tulenkäytöltä 
on hyödynnettävä täysimääräisesti. Tämän 
lisäksi ulottuvan ja kauaskantoisen ilmator
junnan suoja sekä oman hävittäjätorjunnan 
suoja edesauttavat operatiivisten joukkojen 
taistelukyvyn säilyttämisessä. 

Reservit 

Suoja-alueen taisteluissa on perusteltu 
tarve taktisille reserveille. Iskukykyisten 
joukkueiden - komppanioiden vastahyök
käyksillä, joita tuetaan voimakkaalla tulen
käytöllä, voidaan osin korvata aiheutuneita 
tappioita, saada vastustajan kärjen hyök
käys pysähtymään ja näin helpottaa aika
naan omien joukkojen irrottamista taistelus
ta. Suoja-alueella käytettävät reservit on 
ryhmitettävä varsin lähelle niiden suunnitel
tua käyttöaluetta mutta kuitenkin niin kauas, 
että ne pystytään pitämään salassa ja vihol
lisen tulenkäytön painopisteen ulkopuolel-

la. Reservien käytön lisäksi aktiivinen toi
minta vastustajan kärjen jdhtamis-, tuki- ja 
huolto-osia vastaan panssarintorjunta- ja tu
len johtokykyisillä iskuosastoilla, suoja-alu
eelle ryhmitettyjen joukkojen etupuolella, 
sitoo niin ikään hyökkääjän voimaa ja pakot
taa sen varmistamaan sivustansa. 

Puolustusasemaan murtautuvien tai mur
tautuneiden sekä puolustusasemia kiertä
mään pyrkivien joukkojen liikkeen pysäyt
täminen, torjuminen ja lyöminen, edellyttää 
poikkeuksetta reservien käyttöä. Haasteena 
on saadahyökkäävänjoukon liike ja tuli vai
kuttamaan oikean aikaan oikeassa paikassa. 
Voimasuhteiden tasoittamiseksi ja saami
seksi itselle edulliseksi vastahyökkäyksen 
kohteena olevan vihollisen tulee olla sitou
tuneena taisteluun mahdollisimman suurel
la voimalla. Vastustajan omaan vastahyök
käykseen mahdollisesti vaikuttamaan kyke
nevät reservit on pysäytettävä ja lamautetta
va tulenkäytöllä. 

Vastahyökkäysten toteuttaminen on teh
tävä viiveettä. Jos vastustaja ennättää suoja
ta oman hyökkäyksensä sivustat sivustojen 
suojaamisosastoilla ja sulutteilla, murto
aukkoja auki pitävin osastoin ja järjestää 
tulenkäyttönsä ovat edellytykset vasta
hyökkäyksen onnistumiselle kutistuneet 
vähäisiksi. Vastahyökkäys pysähtyy ennen 
tavoitetta vastustajan sivustansuojausosas
toihin. 

Oman hyökkäyksen suuntaaminen vas
tustajan heikkoon kohtaan edellyttää teho
kasta tiedustelua. Tämän lisäksi vastustajan 
liike on saatava pysähtymään,jotta tuo valit
tu heikko kohta olisi edelleen heikko siinä 
vaiheessa kun omien joukkojen tuli ja liike 
siihen vaikuttavat. 

Joukkojen määrän vähentyessä, niiden 
vastuualueet ja alueet joilla niitä tulee tar
vittaessa pystyä käyttämään, kasvavat enti-
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sestään. Osaltaan tämä aiheuttaa myös sen, 
että joukoille käskettävien valmistautumis
ja varautumistehtävien määrä lisääntyy. Eri
tyisesti sivu suuntien ja sauma-alueiden sekä 
uhanalaisten maahanlaskualueiden valvon
ta tulee olla jatkuvaa ja mahdollisiin vas
tustajan soluttautumis-ja kiertoyrityksiin on 
pystyttävä reagoimaan nopeasti. Tämä edel
lyttää, että kyseiset alueet ja siirtymis- ja 
etenemisreitit kyseisille alueille ovat valvot
tuja joko tähystyksellä tai sensoreilla siten, 
että uhkaavasta tilanteesta saadaan riittävän 
ajoissa ennakkovaroitus. Ennakkovaroituk
sesta huolimatta omien torjuntatoimen
piteiden toteuttamisella on poikkeuksetta 
kiire. On tarve nopeasti tehtävään suunnat
taville reserveille. Tällaisen reservijoukon, 
joka ottaa tiedustelu- ja taistelukosketuksen 
soluttautumista tai kiertämistä yrittävään 
viholliseen, ei tarvitse olla välttämättä suuri. 
Joukolla on oltava kyky tiedusteluun, pans
sarintorjuntaan, epäsuoran tulen käyttöön ja 
ilmatorjuntaan. Tällaiset nopeat reservit 
voidaan kuljettaa ja siirtää tehtävään kulje
tushelikoptereilla niin lähelle tehtäväaluetta 
kuin se riskien kannalta on mahdollista. Siir
tymisessä voitetaan näin aikaa ja yllätyksen 
pääsemiseen on paremmat mahdollisuudet. 
Tarvittaessa joukkoa vahvennetaan ja omaa 
voimaa kasvatetaan siirtämällä lisäjoukkoja 
joko kuljetushelikoptereilla tai tehtävään 
suunnattavien joukkojen omilla kuljetus
välineillä. 

Operatiivisten reservien keskittäminen ja 
suuntaaminen onnistuneesti vastahyökkä
ykseen on haasteellista. Operatiivisten re
servien keskittäminen taisteluun on kyet
tävä tekemään mahdollisimman nopeasti ja 
hajautetusti. Siirtymisreitit ja hyökkäys
suunnassa olevat urat on oltava tiedusteltui
na ja niiden suunnissa olevat vastustajan ja 
omien sulutteiden raivaaminen on oltava 
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toteutettuna ennen joukkojen hyökkäystä, 
Ilmatorjunnan ja hävittäjätorjunnan kes
kitetty käyttö operatiivisten reservien käy
tön yhteydessä on ehdoton edellytys, jotta 
vastustajan rynnäkkö koneiden ja taisteluhe
likoptereiden tulenkäyttö (ilmasta tapah
tuva miinoittaminen ml.) hyökkäykseen 
keskitettäviin joukkoihin voidaan minimoi
da. Joukkojen kyky raivata nopeasti siro
temiinoitteet, joita vastustaja voi levittää 
hyökkäysreiteille raketinheittimistöllä il
ma-aseen lisäksi, on välttämätöntä. 

Joukkojen joustava käyttö 

Oma vastahyökkäys pyritään suuntaa
maan vastustajan heikkoon kohtaan, sen 
tuki-, johtamis- ja huolto-osia vastaan. On 
kuitenkin todennäköistä, että usein vasta
hyökkäyksen jossain vaiheessa joudutaan 
taistelemaan myös vastustajan mekanisoi
tuja ja panssaroituja joukkoja ja niiden osia 
vastaan. 

Jalkaväkipataljoona tai jalkaväkipatal
joonarunkoinen taisteluosasto (vast.) sovel
tuu heikosti liikkuvuutensa, suojansa ja tu
li voimansa takia vastahyökkäykseen moot
toroitua ja mekanisoitua vihollista vastaan. 
Näihin tehtäviin soveltuvat parhaiten jää
käripataljoonarunkoiset taisteluosastot tai 
moottoroidut ja mekanisoidut taisteluosas
tot. Alueellisen joukon reservin, esimerkiksi 
puolustuksessa olevan jalkaväkiprikaatin 
reservin, tulisi olla vähintään jääkäripatal
joonarunkoinen joukko, jonka johtamisvä
lineistö, liikkuvuus liikkeenedistämiskyky 
mukaan luettuna, panssarintorjunta ja muu 
suora-ammuntatulivoima on riittävä hyök
käystaistelun käymiseen mekanisoitua vi
hollista vastaan. 

Moottoroituja ja mekanisoituja taistelu
osastoja on rajallinen määrä ja kaikkiin vas-

X 
111hyökkäystehtäviin niitä ei riitä. Näiden 
1oukkojen "tehtävämäärää" voidaan kuiten-
1..in mahdollisesti lisätä, jos vastahyökkäys
lchtävä toteutetaan mekanisoidulla tai 
moottoroidulla taisteluosastolla, jonka pe
rään syötetään alueellinen taisteluosasto. 
Viholliselle tuotettujen tappioiden tulokse
na ja vastustajan voiman ehtyessä ja voima
suhteiden tasoittuessa alueelliselle taistelu
osastolle edulliseksi, tehtävän loppuunsaat
taminen jätetään sen tehtäväksi. Mekani
soitu tai moottoroitu taisteluosasto irrote
taan täydennettäväksi ja huollettavaksi ja 
valmistautumaan seuraavaan tehtävään. 
Tällä menettelyllä mekanisoidun ja moot
toroidun taisteluosaston suorituskykyä käy
tetään niissä tehtävissä ja niissä taistelu
vaiheissa, joissa niiden suorituskyky on te
hokkaimmillaan. Ne eivät sitoudu tavoitteen 
hallussapitoon, eikä niiden suorituskykyä 
käytetä hukkaan taisteluun alivoimaista vi
hollista vastaan, ellei sitten tätä kautta haluta 
päästä yllätykseen ja laajentamaan nopeasti 
saavutettua menestystä. Oma haasteensa täl
laisessa hyökkäyksen aikana tapahtuvassa 
rintamavastuun vaihdossa on johtamistoi
minnalle, tulenkäytölle ja joukkojen liik
keen järjestelylle. 

maan joukkojen tehtäviä ja johtosuhteita, 
jotta suunnitellut tehtävät voitaisiin toteut
taa riittävällä taisteluvoimalla. 

Joukkojen joustavalle käyttöperiaatteelle 
on muitakin syitä ja tarpeita. On varsin 
todennäköistä, että oma taisteluajatus ja sen 
mukainen joukkojen käyttöajatus ei vastus
tajan toiminnan, tilannekehityksen ja synty
vien tappioiden takia toteudu suunnitellusti. 
Hankalampia tilanteita ovat sellaiset, jossa 
omat taktiset tai operatiiviset reservit sido
taan taisteluun ja estetään niiden suunniteltu 
käyttö joko osittain tai kokonaan. Toisaalta 
osa puolustukseen ryhmitetyistä (alueelli
sista joukoista) voi olla irti taistelusta ja niitä 
on mahdollista käyttää muihin tehtäviin. 
Tällaisissa tilanteissa joudutaan muutta-

Tämän tyyppisten tilanteiden syntymistä 
tulee tietysti välttää kaikin keinoin mini
moimalla sellaiset tekijät ja mahdollisuudet, 
joiden seurauksena kuvatunlaiset haasteet 
ovat edessä. Koulutuksessa, operatiivisessa 
suunnittelussa, joukkojen kokoonpanoissa 
ja sotavarustuksessa tulee kuitenkin varau
tua siihen, että haasteisiin ja ongelmiin on 
ratkaisut ennen kuin ne ovat edessä taiste

lukentällä. 

Panssarintorjuntakyky jalkaväen tulivoiman 

keskeinen tekijä 

Puolustuksen onnistumisen kulmakiviä 
on tehokas panssarintorjunta. Panssarintor
junta perustuu sulutteiden, panssarintorjun
ta-aseiden ja muun tulenkäytön yhteisvaiku
tukseen. Sulutteet ja miinoitteet, joita ei ky
etä valvomaan omalla tähystyksellä tai tek
nisillä sensoreilla ja joihin ei vaikuteta 
muulla omalla tulenkäytöllä, ovat varsin te
hottomia. Sulutteiden vapaa raivaaminen 
tapahtuu nopeasti ja ilman merkittäviä tap

pioita. 
Epäsuoran tulen teho perinteisillä ampu-

matarvikkeilla rynnäkköpanssarivaunuja 
vastaan, saati taistelupanssarivaunuja vas
taan, on heikko. Laskennallisesti nykyaikai
sen rynnäkköpanssarivaunun suojassa ole
vaa henkilöstöä on lähes mahdoton la
mauttaa tai tuhota sirpalekranaattien ase
vaikutuksella. Erikoisampumatarvikkeita, 
joilla kyetään vaikuttamaan tehokkaasti 
panssaroituun viholliseen, ei myöskään tule 
olemaan määrättömästi. Epäsuoran tulen
käytön resurssien riittämättömyys kiivaissa 
taisteluvaiheissa, kun tulitehtäviä tulee ky
etä samanaikaisesti toteuttamaan useaan eri 
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suuntaan usean joukon tukemiseen liittyen, 
johtaa tilanteeseen, jossa edes vaatimatto
man tehon omaavia sirpalekranaatteja ei 
voida aina käyttää.Joukon oma kyky tehok
kaaseen panssarintorjuntaan on oleellinen 
joukon taistelun kannalta. Rynnäkkö- ja 
taistelupanssarivaunujen suora-ammunta
tulivoima on merkittävin vastustajan voi
manlähde, jolla se viimekädessä kykenee 
lyömään puolustajan tai estämään sen vas
tahyökkäykset. 

PÄÄTÄNTÄ 

Sotatoimet ja taistelut taistelukentällä 
ovat kokonaisuus. Yksi puolustushaara, ase
laji ja toimiala on osa kokonaisuutta, jonka 
suorituskykyä ja tehtäviä on tarkasteltava ja 
kehitettävä osana koko puolustusjärjestel
mää. Maavoimatutkimuksen päämääränä 
on tutkimuksen avulla ja keinoin löytää ne 
keskeiset suorituskykyvaatimukset ja suori
tuskyvyn kehittämisen perusteet,joilla mah
dollisimman kustannustehokkaasti ja tasa
painoisesti ilman suorituskykyyn jääviä 
aukkoja päästään haluttuun tavoitteeseen. 
Suorituskyvyn kehittämisessä ja luomisessa 
ei ainoana keinona ole uuden, entistä tehok
kaampien, kauaskantoisempien ja tarkem
pien asejärjestelmien hankkiminen. Kehit-

tämisen perustana olevan järjestelmän suo
rituskykyä voidaan kehittää ja parantaa 
myös joukkojen käyttöperiaatteisiin, toi
mintamenetelmiin sekä operaatiotaitoon ja 
taktiikkaan liittyviä tekijöitä tarkastelemal
la. Poikkeuksetta tämä on taloudellisia re
sursseja ajatellen paljon edullisempaa. 

Joukkojen käyttöperiaatteiden, toiminta
menetelmien sekä operaatiotaidon ja taktii
kan kehittäminen ei kuitenkaan ole mah
dollista, tai se ei johda haluttuun tulokseen, 
elleivät tietyt perussuorituskyvyt ole kun
nossa ja ellei niitä kehitetä toimintaym
päristön ja siinä tapahtuvien muutosten mu
kaisesti. Jalkaväki aselajina on maavoi
mien yksi keskeisistä aselajeista. Jalkaväen 
kyky toteuttaa tehtävänsä suorituskykyvaa
timusten mukaisesti nyt ja tulevaisuudessa 
on keskeisessä asemassa maavoimien ja tätä 
kautta edelleen koko puolustusvoimien 
kokonaissuorituskyvyssä. 

Suoja, taistelunkestävyys, joukkojen jo
ustava käyttö, johon liittyy keskeisesti joh
taminen ja tilannetietoisuus, liike ja tulivoi
ma ovat ne keskeiset kehittämiskohteet joi
hin jalkaväen suorituskyky nojaa maavoi
matutkimuksen tulosten ja johtopäätösten 
perusteella. D 

MYLLYKOSKI 
PAPER 

74 Jalkaväen vuosikirja 2007 

X 
NÄKEMYKSIÄ MAAVOIMIEN 

HAASTEISTA TÄNÄÄN JA 
TULEVAISUUDESSA 

Vuoden 2008 alusta ilmavoimien ja 
merivoimien esikunnat saavat Suomessa 
rinnalleen maavoimien esikunnan, joka 
ottaa johtoonsa maavoima-, aselaji- ja 
toimialajoukkoja. Sotataidollisesti maa
voimien perustaminen sinänsä ei kuiten
kaan merkitse suurta murrosta, koska 
maavoimien esikunnan johtoon tulevat 
joukot ovat olemassa ja niillä on toimin-

S 
otilaallisen varautumisen lähtö
kohta on uhka. Jos tarkastelemme 
tämän päivän sodan kuvaa maail
malla käytyjen viimeaikaisten so

tien, vaikkapa Irakin sodan tai Libanonin 
viime kesän sodan näkökulmasta, voimme 
varmaan todeta, että niissä on paljon piir
teitä meille tutusta symmetrisestä sodan
käynnistä. Näihin sotiin on kuitenkin ~iit
tynyt myös paljon jotain muuta sellaist~ 
epäsymmetristä toimintaa, jota me yleensa 
olemme tottuneet kutsumaan sissisodan
käynniksi,joka taas voidaan nähdä sekä o~a
na suurempaa kokonaisuutta, kumoukselbs
ta sotaa että myös sisällissotana. Terrorismi 
eri muodoissaan on myöskin osa nykyai
kaista uhkaympäristöä. Lisäksi terrorismilla 
voi vielä olla liittymäkohtia kumoukselli
seen sotaan,jolloin voimme puhua myös va

paussodista. 
Perinteisen sodankäynnin ja siihen varau

tumisen me pystymme jollain tavalla hah-

taperiaatteet, henkilöstö, taisteluvälineet 
ja muu materiaali. Sotilaspoliittinen ase
mamme sotataidollinen kehitys ja sota-' . tekniikan kallistuminen pakottavat km-
tenkin kaikki puolustushaarat arvioi
maan asemaansa ja tulevaisuuttaan 
kriittisesti; mihin pitäisi varautua ja 
miten valmistelut voitaisiin toteuttaa an
netuin resurssein? 

Kirjoittaja, everstiluutnantti.filosofian toh
tori, Pasi Kesseli on Maanpuolustuskor
keakoulun Taktiikan laitoksella operaatio
taidon ja taktiikan professori. 

mottamaan. Perinteisessä sodassa osapuoli
na ovat yleensä olleet valtiojärjestelmät kes
kenään tai valtiojärjestelmiin verrattavissa 
olevia hallituksia vastaan tavanomaisin 
sodankäynnin keinoin toimineet aseistetut 
ryhmittymät. Tällaiset sodat eivät myös
kään ole syttyneet ilman keskinäisen jänni-
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tyksen kiristymistä ja yllättäen, vaikkakin 
taistelut ovat saattaneet alkaa yllätyshyök
käyksellä. 

Uusien uhkien, mm. terrorismin ja ku
mouksellisen toiminnan myötä näkemyk
semme sodasta ja sotilaasta ovat kuitenkin 
muuttuneet tai ainakin muuttumassa ja raja
sodan ja rauhan, taistelun ja normaaliolojen 
välillä on hämärtynyt. Tällaiset uudet uhkat 
voivat syntyä ja ovat syntyneet- eivät ehkä 
yllättäen, jos tapahtumiin johtanutta kehi
tystä tarkastellaan kriittisesti jälkeenpäin -
mutta hetkessä ja ne uhkaavat paitsi ase
voimia myös kokonaisia yhteiskuntia. Pe
rinteisesti taistelusta kuvatun kaltaisia epä
symmetrisiä uhkia vastaan on käytetty ter
mejä vastakumouksellinen taistelu tai vasta
kumouksellinen sodankäynti. Tällaisessa 
sodassa käytettävä keinovalikoima on myös 
ollut pelkkää aseellista vastatoimintaa laa
jempi, kun vastatoimintaanja iskujen ehkäi
syyn ovat osallistuneet asevoimien sotilai
den lisäksi myös erilaiset hallintoviran
omaiset. 

Länsimaissa toiminnasta terrorismia ja 
kumouksellista toimintaa vastaan käytetään 
tänään varsin kritiikittä käsitettä sota terro
rismia vastaan. Lisäksi vastatoimet ovat 
toistaiseksi olleet aika sotilaallispainotteisia 
huolimatta siitä, että sotilaiden lisäksi vasta
toimintaan on osallistunut turvallisuuspal
veluita, poliisi, rajaviranomaisia ja hallin
toviranomaisia. 

Lisäksi sotilaallisen varautumisen toi
mintaympäristöön on perinteisen rauhantur
vaamisen rinnalle tullut mukaan sotilaalli
sen voiman käyttö ehkäisemään ennalta 
mahdollisten kriisien syttymistä sekä krii
sien jälkihoito ennaltaehkäisemään mah
dollisia uusia uhkia. 
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SUOMEN UHKAYMPÄRISTÖ 

Mitä tällainen kehitys voisi tarkoittaa 
Suomen näkökulmasta? Perinteisen sodan 
uhka on ollut meillä jo pitkään vähäinen. 
Huolimatta sodan kuvan muutoksesta ja 
epäsymmetrisyyden lisääntymisestä viime
aikaisissa sodissa ja kriiseissä useimpien 
maiden asevoimat näyttäisivät kuitenkin 
vielä - jos tarkastellaan asevoimien ko
koonpanoja ja doktriineja - varautuvan en
nen kaikkea tavanomaisen sodan uhkaan. 
Tämän voisi tulkita siten, että kun sotilaat 
varautuvat yleensä uhkasta pahimpaan, val
tiojärjestelmien ja mahdollisten liittokun
tien toisilleen muodostamat uhkat ovat yhä 
merkittävimmät tekijät varauduttaessa soti
laallisen voiman käyttöön. Se, että sodan 
kuva on hämärtynyt ja että epäsymmetrinen 
sodankäynti ja kriisien ennalta ehkäisy ovat 
aikakauden trendejä, eivät toistaiseksi näytä 
juurikaan muuttaneen mainittua ajatteluta
paa. Näin tarkasteltuna perinteisen sodan
käynnin mahdollisuus ei siis ole hävinnyt, 
vaikka uhka ei useimpien maiden kohdalla 
ole nyt konkreettinen. Tällainen varautu
misajattelu lienee realistista myös Suomen 
kohdalla. 

Tarvitseeko meidän sitten varautua epä
symmetriseen uhkaan? Tällä hetkellä näkö
piirissämme ei ole tällaistakaan uhkaa. Tä
mä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö 
mekin osana länsimaista yhteiskuntajärjes
telmää voisi tulevaisuudessa joutua vaikka
pa alueelliseen kriisiin liittyvän tuholais
toiminnan tai yhteiskuntaamme vastaan 
suunnattujen terrori-iskujen kohteeksi. Asia 
on siis syytä pitää mielessä ja mahdollisuuk
siamme ennakoida ja vastata tällaisiin uh
kiin on ainakin harkittava silloin, kun pää
töksiä asevoimiemme kehittämisestä teh
dään. 

X 
Lisäksi meidän pitänee ottaa asevoimi

amme kehitettäessä huomioon, että osana 
yhä integroidumpaa maailmanjärjestystä 
myös meidän lienee tulevaisuudessa annet
tava panoksemme yhteiselle turvallisuu
delle. Myös tämä asettaa haasteita, joiden 
taustalla on oltava sellainen uhka-arvio, että 
joukkomme, minne ne sitten tulevaisuudes
sa ehkä lähetetäänkin, ovat tehtäväänsä oi
kein varustettuja ja koulutettuja. 

AJATUKSIA SOTATAIDON 
KEHITTÄMISESTÄ 

Maavoimien suorituskyky(vaatimus) 
määritetään osana puolustusvoimien suori
tuskykyä. Puolustusvoimien kehittämisen 
lähtökohtana on uhkaympäristö. Tätä ei voi 
määritellä tarkasti, koska tulevaisuutta ei 
voi ennustaa. Niinpä uhkaympäristö pitänee 
määritellä siten, että tuloksena syntyy erilai
sia uhkia. Todennäköistä on, että tällaisessa 
uhka-analyysissa eri vaihtoehdoille löytyy 
yhteisiä tekijöitä. "Keskittymien" hahmot
taminen uhka-arviosta auttaa luokittele
maan uhkat todennäköisyys- ja tärkeysjär
jestykseen perusteeksi sellaisten toiminta
periaatteiden ja joukkojen rakentamiselle, 
millä uhkaan varaudutaan. 

Monesti on esitetty kysymys, kumpi ra
kennetaan ensin; joukko ja sen suorituskyky 
ja sitten joukolle toimintaperiaatteet, vai 
ensin toimintaperiaatteet, jotka määrittävät, 
millaisia mahdollisuuksia tavoitteiden saa
vuttamiseksi eli uhkaan vastaamiseksi on 
olemassa? Tutkijan näkökulmasta vastaus 
on jälkimmäinen. Se, että meillä on monesti 
toimittu ensin mainitulla tavalla ja selitetty 
tätä toimintatapaa resurssien vähyydellä ei 
ole riittävän perusteltu syy. Niinpä kestävän 
kehityksen tiellä joidenkin toimintavaihto
ehtojen sulkeminen pois harkinnasta aloitta-

malla sotataidon kehitystyö organisaatioi
den rakentamisesta ei todtnnäköisesti tuo 
hyvää lopputulosta, koska kaikkia toimin
taan vaikuttavia vaihtoehtoja ei ole edes har
kittu. Yleensä edellä mainittu tarkoittaa 
myös sitä, että muiden kuin valittujen toi
mintamallien olemassaoloa ei välttämättä 
edes tunneta, jolloin mahdollisuus muuttaa 
kokoonpanoja tai toimintaperiaatteita tar
peen ilmaantuessa ei onnistu, ainakaan riit
tävän ajoissa. 

Toinen usein esitetty kysymys on, kumpi 
sotataidon kehittämisessä on määräävämpi; 
toimintaperiaate vai sotatekniikka, tai kum
pi ratkaisee taistelukentällä; taito vain tek
niikka? 

Sodankäynnin historian tutkiminen osoit
taa, että sotataidon toimintaperiaatteellinen 
eli taidollinen kehitys on ollut evolutiivista 
kirjoitetun historiankirjoituksen ajan. Tämä 
tarkoittaa siis sitä, että sotataidossa tietyt 
periaatteet ovat säilyneet aikakaudesta toi
seen, muuttuen ja sovellettuna uusiin so
tateknisiin innovaatioihin, mutta tunnistet
tavasti kuitenkin säilyneet. Tämä tietenkin 
herättää jatkokysymyksen, miksi näin on 
ollut, mikä sotataidossa on sellaista pysy
vää, mikä kestää muun sotataidollisen kehi
tyksen rinnalla? Vastaus lienee ihminen, 
koska hän kykyineen soveltaa oppimaansa 
ja vie hyväksi koettuja ajatuksia ajasta toi
seen. 

Sotatekniikka taas on kehittynyt murros
ten kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kehitys 
ei ole ollut lineaarista, vaan uusia aseita ja 
muita sodankäyntivälineitä tai vanhojen 
sodankäyntivälineiden merkittäviä teknisiä 
parannuksia on tullut taistelukentälle yh
teiskunnallisen teknisen kehityksen myötä. 
Uudet sotatekniset ratkaisut ovat myös usein 
toimineet sotataidon taidollisen kehityksen 
käynnistäjinä, mutta sinänsä pelkällä sota-

Jalkaväen vuosikirja 2007 77 



tekniikalla sotia ei ole ratkaistu pl. ehkä 
ydinaseen käyttö II maailmansodan lopulla. 
Itse asiassa, pitkässä juoksussa uutta tek
niikkaa vailla oleva osapuoli on joko pyrki
nyt hankkimaan itselleen vastaavan teknii
kan kuin vastustajallakin, tai eliminoimaan 
vastustajansa uuden tekniikan suoman edun 
toimintaperiaatteilla, jotka eivät ole olleet 
kovin alttiita uuden tekniikan vaikutukselle. 

Nykyistä sotataidollista kehitystä näyttäi
si ohjaavan teknologiakeskeisyys. Kuiten
kin, useamman ajassa takana olevan sodan
käynnin murroksen tarkastelu osoittaa, että 
vaikka sotatekniikka - niin tärkeä asia kuin 
se sotataidon kehityksessä on ollutkin -
antaa mahdollisuuksia, sen soveltaminen ei 
ole ratkaisevaa ilman toimintaperiaatteita ja 
osaavia käyttäjiä. Ja kuten yllä onjo todettu, 
ajan kuluessa osapuolet saavat samat väli
neet ja silloin ratkaisee joko merkittävä 
ylivoima tai sellainen toimintaperiaate, jo
hon uudellakaan tekniikalla ei voida tehok
kaasti vaikuttaa. Merkittäväkin tekninen 
ylivoima on ollut eliminoitavissa toiminta
periaattein, mistä hyvänä esimerkkinä ovat 
talvisotamme, Vietnamin sota, Afganistanin 
sota, Irakin sota ja osittain myös viimeisin 
Libanonin sota. 

Edellä kirjoitettu toimikoon perusteena ja 
johdantona sille, mitä asioita maavoimiam
me kehitettäessä tulisi ainakin miettiä, jotta 
meidän mahdollisuutemme tulevaisuuden 
haasteissa tulisi kriittisesti harkittua. Lisäksi 
todettakoon, että ollakseen uskottavaa, ke
hitystyön taustalla oleva tutkimustyö vaatii 
ensinnäkin aikaa, mikä edellyttää tutkimus
tietoa haluavilta ennakointia ja toiseksi sel
laista kysymyksenasettelua, joka tuottaa 
taustatietoja erilaisista mahdollisuuksista 
objektiivisesti ja kriittisesti. Sellainen tutki
mus, joka ottaa lähtökohdaksi oletetun uh
kakuvan ilman tulevaisuuden toimintaym-
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päristön kartoittamista ja päättää organi
saatiomallit yhdistämättä niitä uhkaan ajat
telemalla, että "Olemme päätyneet valitse
maan meille tällaisen järjestelmän ja orga
nisaatiot. Miten näitä pitäisi käyttää, jotta 
saavuttaisimme tavoitteemme?" ei ole 
oikeaa tutkimusta. Kuten jo todettu, se, että 
resursseja ei ehkä ole käytettävissä opti
miratkaisun rakentamiseksi ei saa estää ke
hitystyön vaihtoehtojen tutkimista. Itse 
asiassa kriittinen toimintaympäristön ja toi
mintaperiaatteiden taustojen tutkiminen 
tuottaa päättäjille - huolimatta siitä, mitä 
vaihtoehtoja valitaan jatkokehitettäväksi -
sellaista tietoa muistakin vaihtoehdoista, 
mistä jossain vaiheessa saattaa olla hyötyä, 
kun erilaisia ulkomaisia sovelluksia ryh
dytään muovaamaan mahdollisimman so
veltuviksi suomalaiseen toimintaympä
ristöön. Edellä kursiivissa olevaa kysymys
tä parempi olisikin hahmottaa tulevaisuu
den toimintaympäristö, joka edelleen mää
rittäisi, miten meidän pitäisi toimia, jotta me 
mahdollisimman tehokkaasti pystyisimme 
vastaamaan todennäköiseksi arvioituun uh
kaan ja ehkä muihinkin mahdollisiin uhkiin. 
Tämä sitten edelleen ohjaisi sitä tutkimusta, 
joka pyrkisi selvittämään, millaisia käytän
nön mahdollisuuksia meillä on rakentaa 
järjestelmiä, jotka soveltuvat valitun toi
mintatavan toteuttamiseen. 

MAASOTATAIDON KEHITTÄMINEN 

Vuoden 2008 alusta ilmavoimien ja meri
voimien esikunnat saavat Suomessa rin
nalleen maavoimien esikunnan, joka ottaa 
johtoonsa maavoima-, aselaji- ja toimiala
joukkoja. Sotataidollisesti maavoimien pe
rustaminen sinänsä ei kuitenkaan merkitse 
suurta murrosta, koska maavoimien esikun
nan johtoon tulevat joukot ovat olemassa ja 
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niillä on toimintaperiaatteet, henkilöstö, 
taisteluvälineet ja muu materiaali. Sotilas
poliittinen asemamme, sotataidollinen kehi
tys ja sotatekniik.an kallistuminen pakotta
vat kuitenkin kaikki puolustushaarat arvi
oimaan asemaansa ja tulevaisuuttaan kriit
tisesti; mihin pitäisi varautua ja miten val
mistelut voitaisiin toteuttaa annetuin resurs

sein? 
Perusteet maavoimien toiminnalle ja ke-

hittämiselle tulevat pääesikunnasta. Viime
aikaiset sodat ja ilmavoimien korostunut 
rooli näissä ovat synnyttäneet kysymyksiä, 
tarvitaanko tulevaisuudessa enää maavoi
mia? Toistaiseksi tähän on aika helppo vas
tata: tarvitaan. Tähän päivään mennessä ei 
vielä ole käyty sellaista sotaa, missä ei olisi 
tarvittu maavoimia joko voimannäyttöön tai 
taisteluun. Itse asiassa, viimeisten sotien 
pienpiirteisyys, epäsymmetrisyys näyttäisi 
lisäävän maavoimajoukkojen tarvetta. 

Ensimmäinen kysymys, joka meidän on 
itsellemme esitettävä, on, millaiseen uhkaan 
meidän pitäisi varautua: symmetriseen, 
epäsymmetriseen vain molempiin? Tässä 
yhteydessä on syytä siteerata everstiluut
nantti Kimmo Rajalan tekstiä Oulu varus
kuntakaupunkina -teoksessa. Vuonna 1971 
silloinen eversti Ermei Kanninen antoi en
simmäiselle parlamentaariselle puolustus
komitealle asiantuntijalausunnon alueelli
sen puolustusjärjestelmän perusteista. 

"Sotilaallisen varautumisen perusteena 
oli yliätyshyökkäys, jota pidettiin vaaral
lisimpana uhkana. Lisäksi yllätyshyökkäys 
saattoi epäonnistuessaan jatkua suur
hyökkäyksenä. Puolustushaaroista maa
voimat oli ratkaiseva valtakunnan aluetta 
puolustettaessa,joskin meri- ja ilmavoimien 
osuus yllätyshyökkäyksen alkuvaiheessa oli 
korvaamaton. Taktiikasta todettiin, että se ei 
voinut perustua samoihin menettelytapoi-

hin vastustajan kanssa, koska me olimme 
pysyvästi ilma-alivoimaisla ja liikkuvuu
temme ja tulivoimamme oli vastustajaa hei
kompi. Näillä perusteilla päädyttiin seu
raaviin ratkaisuihin: Puolustustaistelua ei 
voitu ratkaista määrämaastossa vaan syvil
lä alueilla.Aseteknillinen heikkous ja huono 
liikkuvuus kompensoitiin joukkojen run
saalla määrällä ja alueellisella puolustuk
sella. Kun suomalaiset eivät kyenneet rat
kaisevasti parantamaan omaa liikkuvuut
taan, oli vihollisen liike pyrittävä hidas
tamaan omalle tasollemme. Koska emme 
pystyneet myöskään parantamaan tulivoi
maamme ratkaisevasti, oli vihollista estet
tävä käyttämästä tultaan keskitetysti. Lisäk
si paikallisen ylivoiman saavuttamiseksi vi
hollisen joukot oli sidottava taisteluun 
hajautettuna ja estettävä sen voimien keski

tys." 

Kun katsoo yllä olevia doktriinimme pe
rusteita, voi pelkistäen todeta, että tehty 
arvio ja sen perusteet ovat pääosin valideja 
vieläkin. Maavoimien kehittämisen lähtö
kohdaksi pitänee edelleenkin ottaa olettama, 
että me olemme määrällisesti alivoimaisia 
kaikin tavoin. Jotta me pystyisimme tasoit
tamaan voimasuhteita ja käyttämään omia 
vahvuuksiamme (maasto, olosuhteet, ope
raatioalueen syvyys, suomalaisen sotilaan 
yksilöominaisuudet) hyödyksemme tavan
omaista symmetristä hyökkäystä torjuttaes
sa - alueellinen hyökkäys ehkä todennä
köisempi kuin suurhyökkäys - on vastusta
ja edelleen pyrittävä sitomaan taisteluun 
syvällä alueella. Tämä edellyttää, että meillä 
on sekä alueellisia joukkoja että operatiivi
siajoukkoja,joilla voidaan muodostaa pain
opiste halutuille operaatioalueille. 

Alueellisen puolustusjärjestelmän kes
keisiä edellytyksiä ovat olleet mm. yleinen 
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asevelvollisuus (jolla taas on ollut suuri 
merkitys maanpuolustustahdollemme), ker
tausharjoitukset, aina toimintavalmis hajau
tettu johtamisjärjestelmä sekä hajautettu 
joukkojen perustaminen. Tämä järjestelmä 
on taannut meille riittävän määrän koulutet
tuja reservejä korvaamaan teknistä alivoi
maisuutta. Tässä yhteydessä on syytä kysyä, 
vastaako nykyinen toimintamallimme, että 
alueellisten joukkojen suorituskykyä yllä
pidetään, mutta ei kehitetä mahdollista uh
kaa? Jos me ajattelemme pahinta uhkaku
vaa, ns. "hannaassa vaiheessa" (ei rauha, 
mutta ei myöskään sota, nykyisin puhutaan 
ns. normaaliolojen häiriötilanteesta) täsmä
iskuilla alkavaa, vähintään alueellista il
maiskuin ja mahdollisesti myös merivoima
joukoin tuettua maaoperaatiota, eivät alu
eellisen puolustusjärjestelmän perusteet ole 
juurikaan muuttuneet. Tämä pitäisi varmaan 
ottaa huomioon erityyppisiä joukkoja ke
hitettäessä. Se, että nykypäivän uhka-arvi
oissa on jollain tavalla luultavasti otettava 
huomioon myös terrori-iskut eri muodois
saan, ei muuta perusasetelmaa, koska varau
tuminen terrori-iskujen torjuntaan on pit
kälti samaa kuin varautuminen erikoisjouk
koiskujen torjuntaan. Hannaassa vaiheessa 
vain toimintaa johtava johtoporras ei perus
ratkaisussa ole sotilasorganisaatio, mutta 
siihenkin ja varsinkin yhteistoimintaan eri 
viranomaisten kanssa on varauduttava. 

Operatiiviset joukot, siis ne joukot,joiden 
toiminta yhdistää taistelukentällä saavutetut 
tulokset sodan päämääriin on meillä pyritty 
varustamaan tietyillä alueilla taistelevia 
joukkoja paremmin. Tavoite on looginen. 
Ratkaisuihin tarkoitetut joukot pitää varus
taa siten, että niillä on mahdollisuus menes
tyä taistelukentällä. Moderni sotatekniikka 
on kuitenkin kallista ja yhä kallistumaan 
päin. Tämä tarkoittaa meillä sitä, että huip-
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putekniikalla varustettujen operatnv1sten 
joukkojemme määrä ei ole koskaan kovin 
suuri. Niinpä maapuolustuksen runko tulee 
edelleenkin perustua alueellisiin joukkoi
hin, joille on annettava nykyisiä suunnitel
mia suurempi rooli ja nämä joukot on myös 
organisoitava, varustettava ja koulutettava 
tehtäviinsä siten, että niillä on kyky itsenäi
seen toimintaan omalla operaatiosuunnal
laan samalla, kun jollain toisella operaatio
alueella vaikkapa vakautetaan tilannetta ja 
valmistaudutaan ratkaisutaistel uihin. Lisäk
si on syytä pitää mielessä, että "nuolen 
kärkeä", siis parhaimpia operatiivisia jouk
koja ei pidä käyttää symmetrisesti vastusta
jaamme vastaan, koska vastustajalla on 
todennäköisesti meihin verrattavissa oleva 
sotavarustus ja mitä suurimmalla toden
näköisyydellä selkeä ylivoima. Jos alueelli
sia joukkoja ei olisi tai niitä ei olisi har
joitutettu ja varustettu itsenäisiin operaati
oihin sitomaan ja kuluttamaan vastustajaa, 
operatiivinen nuolen kärki ei todennäköi
sesti olisi pitkään operaatiokykyinen. Tosi
asia nimittäin on, että samalla tavalla tais
televista joukoista määrällisesti vahvempi 
voittaa jonkin aikayksikön kuluessa. Esi
merkkejä tästä löytyy historiasta riittävästi. 

Onko epäsymmetrisyys sitten meille uhka 
vai mahdollisuus? Jälkimmäinen varmaan
kin, koska alivoimainen ei voi toimia samal
la tavalla kuin vastustaja, kuten yllä todet
tiin. Suomalaiset olosuhteet, ilmasto ja toi
minta-alueen laajuus sekä suomalaisen soti
laan yksilöominaisuudet mahdollistavat 
epäsymmetrisen sodankäynnin, josta hyvä 
esimerkki on sissitoiminta. Suomalaista sis
sitoimintaa ei pidä sotkea sissisodankäyn
tiin, joka on osa kumouksellista sodankäyn
tiä ja pitää sisällään monenlaisen kirjon 
erilaisia toimintatapoja propagandasta ter
rorismiin. Sissitoiminta osana alueellisten ja 
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operatiivisten joukkojen taistelua on kuiten
kin hyvin varustetulla, toiminta-alueeseensa 
perehtyneellä ja toimintaansa koulutetulla 
joukolla erittäin kustannustehokas toimin
tatapa kuluttamaan vastustajaa ja kiistä
mään siltä aloite. Pitääkö sissitoimintaan sit
ten olla omat joukot, sitä pitänee harkita siltä 
pohjalta, mitä ja missä sissitoiminnalla 
halutaan saada aikaan? Lisäksi kannattanee 
miettiä, onko sellaisella epäsymmetrisellä 
toiminnalla merkitystä tulevassa uhka
ympäristössä, missä operatiiviset joukot 
taistelevat hajautettuina pyrkien painopis
teen muodostamiseen taistelukentällä sa
manaikaisilla iskuilla useissa kohteissa tai 
toisaalta kokoamaan laajalle alueelle hajau
tetun voimansa koottuun hyökkäykseen 
määritetylle alueelle? Jos tätä kysymystä 
peilaa viimeaikaisten sotien kokemuksiin, 
voi todeta, että sillä on suurikin vaikutus. 
Moniongelmaisen tilanteen luominen vihol
liselle samalla, kun itse pystytään monimut
kaisuuden hallintaan pakottaa vastustajan 
nykyaikaisella aikakriittisellä taisteluken
tällä reagoivaan tilaan ja mahdollistaa sa
malla aloitteen tempaamisen itselle. 

Mikä painoarvo meidän pitäisi antaa 
epäsymmetrisen uhkan mahdollisuudelle? 
Voidaan kai arvioida, että sellainen uhka on 
olemassa, kuten aikaisemmin onjo mainittu. 
Toimintaa epäsymmetrisiä uhkia vastaan 
voisi pelkistäen luonnehtia uhkien hahmot
tamiseksi ja suojautumistapojen valinnaksi, 
mihin sotilaallinen vastasissitoiminta liit
tyy. Erikoisjoukkoja, sissijoukkoja tai ter
roristeja vastaan taistelu on pienpiirteistä 
etsi, löydä ja vaikuta -toimintaa, joka vaatii 
aikaa, erikoiskoulutettuja joukkoja ja eri
koisvarusteita. Nykyisen sodan kuvan pe
rusteella voi todeta, että tällainen toiminta 
on harmaassa vaiheessa todennäköistä ja 
myös syvän rauhan aikana mahdollista, 

mitä osoittavat meneillään 9leva Irakin krii
si tai vaikkapa isku WTC:iin syyskuussa 
2001. Epäsymmetriseenkin uhkaan on siis 
varmaankin jollain tavalla myös varaudutta
va. Kysymys kuuluukin, miten suurella 
voimalla? Pitääkö esimerkiksi operatiiviset 
joukot tai ainakin osa niistä kouluttaa kyke
neviksi myös vastasissisotaan, jos sissitoi
minta sattuisikin osoittautumaan oletettua 
laajemmaksi? 

Kansainväliset kriisinhallintatehtävät 
asettavat lisäksi omia erityisvaatimuksiaan 
maavoimien joukkojen kouluttamiselle ja 
varustamiselle. Mahdollisiin operaatioihin 
osallistuttaessa joukkojen koulutus ja va
rustus pitänee aina harkita erikseen. Joka 
tapauksessa, synergiaa ainakin varustus
kysymyksissä on haettava siten, että jouk
kojen varustaminen ei pääasiassa syö koti
maan puolustusvalmiudelta varoja vaan että 
löytyy ratkaisuja, jotka sopivat molempiin 
tehtäviin. Kriisinhallintajoukkojen koulutus 
sen sijaan pitänee erottaa varsinaisesta tais
telukoulutuksesta näiden toimintojen hyvin 
erilaisen luonteen vuoksi. 

MAAVOIMAJOUKKOJEN 
JOHTAMISESTA 

Yleisesti esitetty arvio on, että yhä kal
liimmat sodankäyntivälineet harventavat 
tulevaisuudessa taistelukenttää, toisin sano
en sotilaiden määrä taistelutilassa vähenee. 
Edellä mainittu ei kuitenkaan välttämättä 
tarkoita sitä, että joukkojen - siis johtopor
taiden määrä taistelukentällä vähenee - nii
den koko vain pienenee. Sotataidollisesti 
joukkojen vahvuuksien pieneneminen tar
koittaa, että liikkeen merkitys taistelu
kentällä kasvanee, koska sinne tullee ny
kyistä enemmän tilaa. Jos näin on, tämä tar
koittaa myös sitä, että sotataidollisen luo-
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vuuden merkitys sotaliikkeitä suunnitelta
essa kasvaa, siis sotataidon taidollisen puo
len merkitys korostuu. 

Tämän päivän informaatioyhteiskunnas
sa ja myös sodankäynnissä korostuvat 
oikea-aikainen ja oikeanlaatuinen päätök
senteko ja päätösten toteuttaminen. Tavoit
teena on aloitteen hankkiminen. Mah
dollisimman reaaliaikaiseen tietoon poh
jautuvan nopean tilannearvion, päätöksen
teon ja toimeenpanon arvioidaan murtavan 
vihollisen päätöksentekosyklin. Tällöin vi
hollinen joutuu reagoivaan tilaan, jolloin 
järjestelmällinen taistelu tulee mahdotto
maksi. Sinänsä toimeenpanonopeuden ei 
kuitenkaan pitäisi olla itseisarvo, sillä jos 
vastustaja käyttää erilaisia menetelmiä kuin 
omat joukot, se saattaa olla immuuni vas
tustajansa päätöksentekonopeudelle. Sen si
jaan, jos pyrkimys on saavuttaa nopea 
päätöksentekokyky, jota voidaan säädellä 
tarpeen mukaan, silloin voidaan jo puhua 
taistelutilan hallintaan liittyvistä asioista. 
Säädeltyä päätöksentekoa tukee myös tais
telukentän sirpaleisuus-paljon erilaista toi
mintaa laajalla alueella, mikä vaikeuttaa 
kokonaiskuvan muodostamista. Saksalai
nen tehtävätaktiikka II maailmansodassa ja 
israelilainen vaihtoehtojohtaminen ratkaisi
vat oikea-aikaisen päätöksenteon delegoi
dulla johtamisjärjestelmällä. Molemmat 
mainitut johtamismallit sisälsivät myös 
ajatuksen siitä, että tilanteen muuttuessa 
johtaja saattoi myös muuttaa saamaansa 
tehtävää ylemmän johtoportaan toiminta
ajatuksen hengessä. Keskeisin tavoite tais
telutilan ajan hallinnalla oli-kuten jo todet
tiin - hankkia ja ylläpitää aloite, jolla edel
leen pyrittiin vaikuttamaan vihollisen pää
töksentekosykliin ja kykyyn käydä suun
nitelmallista taistelua. Tänään me kutsum-
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me tällaista oman tehtävän säätämistä ni
mellä itsesynkronointi (tai itsesynkronoitu
minen). 

Teknologian merkitystä tämän päivän 
taistelukentän johtamisperiaatteille on tut
kittu monissa maissa. Tutkimustulokset 
vaihtelevat riippuen siitä, perustuuko tutki
mustyö taistelukentän kokemuksiin vai 
muulla tavalla laskettuun tai analysoituun 
tietoon, millainen suoritustaso tutkimusten 
kohteena olevilla armeijoilla on ollut, mil
lainen on ollut näiden armeijoiden johtamis
ja organisaatiokulttuuri jne. Eräs suomalai
sesta näkökulmasta mielenkiintoinen johta
misperiaatteita ja johtamistekniikkaa tar
kasteleva tutkimus tehtiin 1980-luvun lo
pulla Israelissa. Se perustuu Israelin sota
kokemuksiin ja on mielenkiintoinen erityi
sesti siksi, että Israelin armeijan koulu
tustaso on korkea, kuten on myös meidän. 
Tässä tutkimuksessa pohditaan perinteisen 
rationaalisen ajattelun ja kybemeettisen 
johtamisen suhdetta. Tutkimuksen tekijä 
puolustaa perinteistä rationaalista johtamis
ta, missä komentajat, siis ihmiset tekevät 
edelleenkin ratkaisut taistelukentällä sii
täkin huolimatta, että edestä johtaminen 
saattaa olla riski, jos komentaja kaatuu tai 
häneen ei saada yhteyttä. Kyberneettinen 
päätöksenteko, joka pohjautuu ennalta ra
kennettuun normistoon ja erilaisiin stan
dardisoituihin, johtamista ja operatiivista 
ajattelua tukeviin vakioituihin ratkaisuihin, 
siis myös johtamisteknisiin ratkaisuihin, tu
kee rationaalista päätöksentekoa. Kyber
neettisessä mallissa taistelukentällä saata
vissa oleva tieto suodatetaan eräänlaiseksi 
esivalmistelluksi tiedoksi rationaaliselle 
päätöksenteolle. Varsinaisen päätöksen ope
ratiivisista ja taktisista ratkaisuista tekee 
kuitenkin ihminen, koska hänellä on tie-
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tokonetta parempi kyky arvioida tilanne ja 
soveltaa oppimaansa sotataitoa tässä tilan
teessa sen vaatimalla tavalla. Tällaisessa 
päätöksenteossa tiedon laatu on merkit
tävämpää kuin se, miten nopeasti tietoa py
stytään keräämään tai analysoimaan. Ratio
naalinen päätöksenteko on siis viime 
kädessä dominoiva, mikä tarkoittaa myös 
sitä, että vaikka tietoa kerätään ja ana
lysoidaan yhteiseksi pääomaksi, toimin
taanjohtavat päätökset pitää kuitenkin tehdä 
päätöksen taustalla olevan tiedon laadun ta
kaamiseksi ja päätösten mahdollisimman 
oikea-aikaisten toimeenpanojen varmista
miseksi siellä, mistä tieto on peräisin. Jos 
liike tulevalla taistelukentällä korostuu, 
edellä mainitun toimintamallin merkitys 
vain kasvaa, koska sirpaleinen taistelukenttä 
ei ole liikkeen nopeuden, tiedon laadun sekä 
tiedonsiirto- ja analysointiviipeen vuoksi 
enää hallittavissa keskitetysti. Se, että tietoa 
pystytään nopeasti keräämään keskitetysti 
ja vielä analysoimaan sitä ei enää riitä, koska 
laatu on määrää tärkeämpi asia. 

Tiedon kulkuun liittyy myös johtoportai• 
den määrä, joka taas liittyy sotataito -käsit
teen mieltämiseen. On esitetty ajatus, että 
jos ja kun taistelukentän joukkojen vahvuu
det pienenevät, taktisen tason joukoilla 
voidaan saavuttaa sodanpäämääriä, jolloin 
tarvetta operaatiotaidolle tai operatiivisten 
päämäärien asettamiselle ei enää ole. Tämä 
ajattelutapa ei ole perusteltu. Perinteisesti 
operaatiotaito, pyrkimys vastustajan suun
nitelmallisen toiminnan estämiseen yhdis
tää taktisen taistelukentän tavoitteet ja nii
den saavuttamisen strategisen tason koko
naisturvallisuutta palveleviin sodan pää
määriin. Tämä määritelmä on edelleen vah
di ja tarve operaatiotaidolle ei suinkaan ole 
hävinnyt. Itse asiassa, jotta pystyisimme tu-

levaisuudessa hallitsemaan huomattavasti 
monimutkaisempaa sodan toimintaympä
ristöä kuin mitä se oli silloin, kun operaatio
taito syntyi Napoleonin sotien aikana, 
sodankäynnin operatiivisen tason säilyt
täminen ja operaatiotaito ovat itse asiassa 
niitä keinoja.joilla voidaan lyhentää päätök
senteon ketjua. Tekniikan on kuviteltu mah
dollistavan komentoketjun virtaviivaista
misen, mutta eihän näin ole, koska tekniikka 
ei takaa tiedon laatua. Tekniikalla ei siis voi 
ratkaista monimutkaisessa, aikakriittisessä 
toimintaympäristössä oikea-aikaista ja 
mahdollisimman tilanteen huomioon otta
vaa päätöksentekoa, vaan se on tehtävä me
netelmällisesti, mm. hajauttamalla päätök
senteko ja päätöksen toimeenpano. Ja mitä 
sitten, jos syntyy useampia operaatiosuun
tia? Jotta yhä sirpaloituvammassa toimin
taympäristössä meillä olisi kyky reagoida 
vastustajan toimintaan oikeaan aikaan ja 
mahdollisimman tehokkaasti, tarvitaan it
senäisiä operaatioita johtamaan kykeneviä 
välijohtoportaita. 

Keskittämisestä mahdollisesti aiheutuvat 
ongelmat koskevat myös sekä puolustus
haarojen yhteisoperaatiota että aselajitoi
mintojen roolia taistelukentällä. Keskitetty 
joint toimii todennäköisesti silloin, kun 
meillä on mahdollisuus tehdä päätökset 
ensin. Tätä ylellisyyttä meidän on kuiten
kaan turha kuvitella saavamme ilman liit
toutumista ja silloinkin saatava tilannekuva 
olisi luultavasti muuta kuin taktisessa ja 
ehkä operatiivisessakin päätöksenteossa tar
vittavaa tietoa. Ajattelutapana joint on 
kuitenkin hyvä asia ja parantanee yhteis
operaatioiden tehoa, jos meillä on itsenäi
seen toimintaan koulutetut joukot ja jointin 
toimeenpanoa ja toimeenpanotasaa ohjaa
vat yhteinen operaatioalue, yhteinen pää-
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määrä, yhteinen suunnittelu ja yhteinen 
toimeenpano ilman, että joint olisi sidottu 
vain johonkin organisaation tasoon. 

Ihan vastaavalla tavalla aselajitoimin
tojen keskittäminen saattaa viedä alajohto
portaiden komentajilta mahdollisuuden it
senäisiin operaatioihin ja pahimmassa tapa- · 
uksessa joukot - ennen kaikkea varmaan 
alueelliset joukot- voisivat jäädä ilman ase
lajitukea tai tukeen tulisi niin suuria viipeitä, 
että kokonaiset operaatiosuunnitelmat voi
sivat sortua. Rauhan ajan trendit kuten ul
koistamiset eivät missään nimessä saa olla 
sodan ajan tehokkuuden perustana. Tämän 
vuoksi aselajijoukkojen kokoonpanoja ja 
organisointia tehtäessä tulee huolellisesti 
miettiä, mitä etu ja ja haittoja keskittämisestä 
ja hajauttamisesta voi ylipäätään olla. Joka 
tapauksessa, asela jitoimintojen suuntaamis
ta koskevat samat tiedon laadun kriteerit 
kuin tietoa ylipäätäänkin; miten me tie
dämme, milloin ja minne resursseja pitäisi 
suunnata? Lisäksi päätöksiä tehtäessä on 
syytä pitää mielessä, että aselajituen käyttö
mahdollisuus ja aselajien sujuva yhteistoi
minta on eräs itsenäisten operaatioiden pe
rusedellytyksistä. 

LOPUKSI 

Ajatellaanpa sotataidon kehittämisestä, 
sen lähtökohdista ja kehitystyön taustalla 
olevasta tutkimuksesta mitä tahansa, sota
taitoa on kuitenkin mahdotonta rakentaa il
man käsitteitä. Tämä koskee myös maaso
tataitoa. 

Suomen puolustusvoimissa ei ole yhte
näistä käsitejärjestelmää. Tämä tuntuu eri
koiselta, kun Suomen sotakouluissa ja soti
lasopetuslaitoksissa on tutkittu taktiikkaa jo 
1920-luvulta alkaen. Käsitteitä on kuitenkin 
määritelty, niitä on vain tehty pääasiassa 
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tapauskohtaisesti yksittäisissä tutkimustöis
sä. 

Yllä olevasta huolimatta ja johtuen myös 
tänään meidän on kuitenkin yhä vaikeampi 
elää kansainvälistyvässä toimintaympä~ 
ristössämme ilman käsitteitä, jotka määrit
televät oman toimintamme perusteet siten, 
että me pystymme ymmärtämään asiat sa
malla tavalla. Vasta sen jälkeen nimittäin on 
mahdollisuus ymmärtää toimintaamme osa
na suurempaa kokonaisuutta, mm. kansain
välisiä tehtäviä, jos siihen tarvetta tulee. 
Niinpä puolustusvoimat onkin aika suuren 
haasteen edessä, kun se yrittää sovittaa yh
teen perinteiset käsityksemme sotataidon 
tasoista, joista strateginen, operatiivinen ja 
taktinen kuvaavat toiminnan tavoitteita ja 
strategia, operaatiotaito ja taktiikka toi
mintaa. Perinteisesti nämä tasot ovat meillä 
vielä olleet sidottuja joukkojen kokoon; 
pataljoona ja komppania taktisia, yhtymät 
operatiivisia, puolustusvoimat (sotilas )stra
teginen jne. Uusi kenttäohjesäännön luon
nos mm. määrittelee asiat kuitenkin huomat
tavasti eri tavoin. Työtä ajatusmaailmamme 
yhtenäistämisessä siis vielä riittää. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa on aloi
tettu operaatiotaidon ja taktiikan yleisten 
tieteenfilosofisten perusteiden ja käsitteiden 
laatiminen. Tämän rinnalla puolustusvoi
missa on yhtenäistettävä ensin puolustus~ 
voimien yhteiset käsitteet, siis kenttäohje
säännössä käytetty käsitteistö. Vasta sen jäl
keen voi alkaa puolustushaarojen käsittei
den määritteleminen. Maavoimissa tämän 
työn tulee lähteä liikkeelle kysymyksestä, 
mitä ovat maa voimat, maapuolustus ja maa
sotataito, joka sitten jakaantuu maasotatak
tiikkaan, maasotaoperaatiotaitoon, aselajien 
taktiikkaan ja operaatiotaitoon jne. 

Haasteita ja pohdittavaa siis riittää, ei vain 
käsitteissä vaan koko maapuolustuksen jär-

X 
jestämisessä siten, että joukkojen kehit
täminen perustuu mahdollisimman moni
puolisesti arvioituun uhkaan, joka edelleen 
toimii perusteena operatiivisten ja taktisten 
toimintaperiaatteiden ja joukkojen raken
tamiselle. Eikä alueellisen puolustusjärjes
telmän perusteita tule näitä asioista mietit
täessä unohtaa, pikemminkin, on syytä tar
kastella huolellisesti, miten ja millä perus
teilla maapuolustustamme on aikaisemmin 
kehitetty. 
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OPERATIIVISEN TASON .. 
SODANKA YNNIN SYNTY 

Operatiivisen tason sodankäyntiä pi
detään sodankäynnin tasoissa erikoi
suutena, jonka merkitys tunnistettiin 
vasta viime vuosituhannen loppupuolel
la. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on 
tarkastella lähemmin niitä syitä ja teki-

S 
otataito jaetaan länsimaissa ylei
simmin kolmeen eri tasoon: strate
giaan, operaatiotaitoon ja taktiik
kaan. Näistä tasoista strategia on 

ylin taso ja taktiikka alin. Hierarkisesti tasot 
ovat pysyneet samoina käsitteiden synnystä 
lähtien. Sotataidollinen käsite operaatiotai
to on käsitteenä varsin nuori ja ensimmäisen 
kerran se otettiin käyttöön vasta 1900-luvun 
alussa. Operaatiotaito ei siis ole strategia- ja 
taktiikkakäsitteiden aikalainen, jotka ovat 
syntyneet yli kaksi tuhatta vuotta sitten. 
Operaatiotaidon käsitteen syntyyn ovat 
vaikuttaneet muun muassa muutokset so
dankäynnissä, sodankäynnin laajentuminen 
ja teknologinen kehitys. 

Vielä feodalismin aikana sodankäynnissä 
ei ollut operatiivista tasoa. Ensimmäiset 
operatiiviset piirteet ilmestyivät Napoleo
nin sotien aikana. Napoleonin aikakauteen 
verrattuna sotilaalliseen kehitykseen vai
kuttavat tekijät muuttuivat 1800-luvun puo
lessa välissä. Teollisen vallankumouksen 
yhteydessä tapahtunut teknologinen ja mää
rällinen tuotanto toivat esiin erinäisen mää
rän sodankäyntiin vaikuttavia muutoksia. 
Esimerkiksi asevelvollisuusarmeijoiden pe
rustaminen johti massamaisiin joukkojen 
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jöitä, jotka johtivat sen syntyyn ja kehit
tymiseen. Vaikka valittu tarkastelun nä
kökulma on historiallinen, se ei poissulje 
saatujen oppien soveltamista myös nyky
päivään. 

Kirjoittaja, majuri Mika Huttunen palvelee 
Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan lai
toksella. 

käyttöihin. Rautateiden kehitys lyhensi 
joukkojen keskityksiin vaadittavaa aikaa ja 
joukkoja alettiin käyttää laajoilla alueilla. 
Myös huoltoyhteydet parantuivat merkit
tävästi. Sähkölennättimen käyttöönotto oli 
merkittävä muutos johtamisessa, jossa ai
emmin johtamisen viesti väline oli ollut up
seerilähetti. Kenttätykistö koki 1870-luvul
la taktisen käytön osalta merkittävän muu
toksen. Preussilaiset pyrkivät käyttämään 
tykistön tulta mahdollisimman kauas ja 
täten hyödyntämään koko tykistön kan
tomatkaa. Preussilaiset ottivat käyttöönsä 
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myös massamaisen tulenkäytön,joka periy
tyi ensimmäiseen maailmansotaan ns. rum
putuleksi. Lisäksi tykistön tekninen kehitys 
tuotti takaaladattavat tykit,jotka nopeuttivat 
tuli toimintaa. 

Aseellisten taisteluiden kirjo lisääntyi. 
Pienten ja suurten aseellisten yhteenottojen 
määrä kasvoi, kun aiemmin sodat ratkaistiin 
yhdellä "yleistaistelulla". Näissä tilanteissa 
sotilaallisen johdon oli sodan päämäärään 
päästäkseen kyettävä taitavasti yhdistä
mään erillään olevien massojen sotilaalliset 
ponnistelut. Täten 1800-luvun loppuun 
mennessä sotilaalliset operaatiot saavuttivat 

uusia luonteenomaisia piiqeitä, joita voi
daan pitää indikaatioina nykyaikaisesta ope
raatioymmärryksestä. Uusista sotataidolli
sista ilmiöistä osa ei kuulunut strategian eikä 
toisaalta myöskään taktiikan piiriin. Ky
seisenä aikakautena teoreettinen sotilaalli
nen ajattelu ei kuitenkaan kyennyt tulkitse
maan historiallisia kokemuksia ja tunnis
tamaan näitä uusia ilmiöitä. Tästä johtuen 
1800-luvun sotilaalliset teoriat siirtyivät ke
hittymättöminä 1900-luvulle ja vaikuttivat 
muun muassa ensimmäisen maailmansodan 
alkuaikoina, jolloin teoria oli erkaantunut 
jyrkästi todellisuudesta. 

1800-luvun puolessa välissä siirryttiin siteistä piipuista käsiaseiden ja tykistön osalta 
rihlattuihin piippuihin. Samoin siirryttiin käyttämään takaa ladattavia aseita. 
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Ensimmäisen maailmansodan ensimmäi
set operaatiot osoittivat vääräksi huomat
tavassa määrin pääosapuolten kaikki laskel
mat ja kaikki sotilaallisten doktriinien pe
rusopit. Tämä johtui osittain siitä, että ky
seisen sodan materiaaliset lähtökohdat oli
vat aivan toiset kuin 1800-luvun sodissa. Ly
hytkestoisen sodan teoria vaarantui. Armei
joiden massiivisuus johti luonnollisesti laa
joihin rintamiin ja ryhmityksiin, jossa oli 
mahdotonta päättää sota yhdellä ratkaise
valla iskulla. Syntyneet rikkomattomat rin
tamalinjat sekä tietynlainen joukkojen por
rastaminen syvyyteen ja uudentyyppiset 
muodostelmat johtivat suunniteltuihin 
hyökkäyksiin. Taisteluiden käyminen sy
vyydessä, jotka luonnollisesti hajosivat 
taisteluiden tai yhteenottojen sarjoiksi, oli
vat toisistaan erillään tilassa, mutta yhdis
tyivät kokonaisuudeksi suunnitelmassa. 
Täten se uusi ilmiö sotataidossa (eli operaa
tio), joka ilmeni jo Napoleonin sodassa, sai 
selkeän muodon ja täydellisemmän sisällön. 

Operaation toteuttaminen siirtyi armei
joille, joiden aiempia tehtäviä olivat olleet 
strategisten tehtävien toteuttaminen. Usei
den muodostelmien synty vaati myös toi
mintojen koordinoimiseksi laajojen opera
tiivis-strategisten ryhmittymien luomista: 
lännessä armeijaryhmien ja Venäjällä rin
tamien muodostamista. Erillisen operaation 
johtaminen annettiin armeijan tai rintaman 
johdettavaksi ja operaatio oli yksittäinen 
yhdistetty sekä tavoitehakuinen ketjutettu 
sarja taisteluita, jotka muodostuivat tietyllä 
akselilla operatiivisella sotanäyttämöllä. 

Operatiivisen sodankäynnin kehitys alkoi 
Saksan yleisesikuntaupseeriston toimesta 
1850-luvun lopulla ja jatkui vuoteen 1914 
saakka. Marsalkka Helmuth von Moltkea 
voidaan pitää operaatiotaidon kehityksen 
edelläkävijänä vaikkakaan hän ei luonut 

88 Jalkaväen vuosikirja 2007 

nykyaikaista operaatiotaitoa. Hän kuitenkin 
kylvi siemenet nykyaikaiselle operaatiotai• 
don teorialle. Helmuth von Moltke on en
simmäinen henkilö, joka käytti ahkerasti 
sanaa operatiivinen (operativ). Roland G. 
Foersterin tutkimuksien mukaan Moltke 
käytti sanaa "operaatio" lähinnä joukkojen 
liikuttamiseen liittyen. Liikuttamisen pää
määränä oli saada joukot yhdistettyä ratkai
sevaan taisteluun. 

Operatiivisen tason sodankäynnin syntyä 
tarkasteltaessa on otettava huomioon, että 
operatiivisen sodankäynnin tasoon ei itse 
asiassa pyritty, vaan siihen ajauduttiin. Pe
russyy sen muodostumiseen oli sodån laa
jeneminen rinnakkaisiin taisteluihin ja tais
teluiden sarjoiksi. Sodassa taktisen tason 
taisteluita käytiin useassa eri suunnassa ja ne 
olivat irrallaan toisistaan. Voidaankin sanoa, 
että operatiivisen tason taistelu ja sodan
käynti olivat oman aikansa lapsia. 

NAPOLEON JA MOLTKE 
OPERATIIVISEN TASON 
SODANKÄYNNIN LÄHTEILLÄ 

Napoleonin päämäärä sodassa oli pakot
taa vihollinen yhteen ratkaisevaan taiste
luun, jota seuraisi voimakas takaa-ajo, joka 
täysin murentaisi vihollisen toimintakyvyn 
ja taistelutahdon samalla kun omien jouk
kojen moraali kasvaisi. Napoleon pyrki 
tähän suunnittelemalla lyhyitä kamppanioi
ta (sotatoimia), jotka perustuivat tuhoami
seen, Keski-Euroopan tieverkoston hyödyn
tämiseen, armeija(kunta)organisaatioiden 
käyttöön sekä strategisten ja poliittisten 
asioiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen. 
Napoleonin joukkojen strategisen ryhmit
tämisen tarkoitus oli luoda asetelma val
tavalle ja ratkaisevalle taistelulle. Tämä 
johtui siitä, että Napoleon ymmärsi Ranskan 

X 
lykistökoulun arkisto 

Teknisen kehityksen ja taktisen ymmärryksen kasvun myötä tulen teho taisteluissa kasvoi 
1850-luvun jälkeen. 

vihollisten tappioiden syyt 1790-luvulla 
käydyissä sodissa. Tappiot johtuivat siitä, 
että joukkoja mobilisoitiin pienin erin ja ne 
olivat helppoja tuhota aalloittain. 

Moltken käyttämät sotasuunnitelmat 
vuosien 1866 ja 1870 sodissa olivat Napole
onin aikaisista hyökkäyssodista saatujen 
havaintojen sovellutuksia teollisuuden ajan 
sodankäyntiin. Moltke yhdisti nopean jouk
kojen perustamisen, niiden kuljettamisen ja 
ryhmittämisen sekä niiden taistelun yhtäjak
soiseksi ketjuksi, jonka tavoitteena oli ai
kaansaada ylivoima ratkaisevaan taisteluun. 
Sodan päämäärän ja operaation tavoitteen 
erojen oli oltava Moltken mukaan selkeät. 
Sodan päämäärä ei ollut vihollisen armeija, 
vaan vihollisen maa-alueet ja pääkaupunki, 
joihin sisältyvät resurssit sekä poliittinen 
valta. Sodan päämäärä sisälsi sen, mitä itse 
haluttiin hallita tai millä haluttiin käydä 
kauppaa. Operaatioiden tavoitteena oli vi
hollisen armeija vain siinä tapauksessa, että 

se halusi puolustaa sodan päämäärää. Tämä 
päämäärä lakkasi olemasta, jos puolustava 
armeija oli lamautettu taistelussa, se oli liian 
heikko tai liian kaukana tai maasto esti sen 
tehokkaan käytön hyökkäyksellisiin sota
toimiin. Tämä Moltken näkemys poikkesi 
selvästi Napoleonin päämäärästä, joka oli 
ensisijaisesti vihollisen päävoimien tuho
aminen. Napoleon piti maavoimien tuhoa
mistanopeimpana tapana vastustajan hallin
non kukistamisessa kuin maaalueiden tai 
pääkaupungin valtausta. 

Verrattaessa Napoleonin ja Moltken tapaa 
toteuttaa strategisia päämääriä ja johtaa so
tatoimia voidaan havaita niiden olevan var
sin erilaiset. Napoleon piti kiinni esikuntan
sa ja joukkojensa johtajuudestaan, jopa sii
hen saakka, että joutui kärsimään siitä. Hän 
ei koskaan antanut henkilöstönsä itsenäises
ti tehdä suunnitelmia, käyttää valtaa käs
kyjen toimeenpanossa tai johtaa joukkoja. 
Tästä johtuen hänen henkilöstönsä ydin-
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joukko eli esikunta ei koskaan ollut muuta 
kuin organisaatio, joka keräsi Napoleonin 
tarvitsemaa tietoa ja joka jakeli raportteja 
sekä käskyjä. Edellä mainittu menettely ei 
sinänsä tuottanut ongelmia, jos armeija tais
teli suurin piirtein samalla fyysisellä alueel
la ja se oli jakaantunut divisiooniin. Ar
meijan koon kasvaessa ja taisteluiden jakau
tuessa eri sotanäyttämöille Napoleonin stra
teginen johtajuus kuitenkin murtui. Yhtenä 
syynä tähän olivat kasvaneet johtamis
yhteydet sekä alituiseen muuttuvat tilanteet. 
Ranskalainen esikuntatyöskentely oli kui
tenkin ylivertaista aina vuoteen 1812 saak
ka, vaikkakin Napoleonia on syytetty liian 
keskitetystä johtamistavasta. Esikuntatyös
kentelyä haittasivat lähinnä tekniset rajoit
teet kuten esimerkiksi viestiyhteyksien hi
taus johtuen hevosen ja ihmisen nopeudesta. 
Myös karttojen laatu, tiedustelutietojen 
käytettävyys ja puutteellinen tieverkosto 
aiheuttivat ongelmia suunnittelulle. Viimei
sinä vuosinaan Napoleon oli venyttänyt 
oman aikansa teknologian käyttömahdolli
suudet äärimmilleen. 

Preussilainen kenraali Helmuth von Molt
ke kehitteli nykyaikaisen esikuntaupseeris
ton, jonka yhtenä tehtävänä oli suunnitella 
joukkojen, lähinnä divisioonien ja armei
jakuntien, liikkeet aina taistelukosketuk
seen saakka. Samanaikaisesti toinen osa 
esikuntaupseeristoa suunnitteli taistelun 
keinoja ja valmistautui seuraaviin taistelui
hin. Tämä saksalaistyyppinen esikuntara
kenne toimi mallinna muille maille. Nyky
aikaiset esikunnat eivät kuitenkaan olleet 
Moltken aikana uusi ilmiö, sillä kuten edellä 
mainittiin, jo Napoleon oli luonut esikunta
rakenteet, joissa eri alojen asiantuntijat vas
tasivat alastaan tiettyyn rajaan saakka. Täten 
esikunta vapautti komentajan yksityis
kohtaisen ja määrällisesti laajan tiedon hal-
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linnasta, jolloin komentaja pystyi keskit
tymään päätöksentekoon. Moltken merki
tystä yleisesikuntien kehitykseen voidaan 
kuvata tehtävien selkeällä jakamisella ope
raatioiden suunnitteluun ja valmisteluun 
sekä operaatioiden johtamiseen. 

Teknologian riittämättömyydestä johtuen 
Napoleon ei enää kyennyt keskitetys 
johtamaan ja hallitsemaan koko sotanäyt" 
tämöä. Yksinkertaisesti teknologian puut
tuminen ja itsepintainen autoritäärinen joh
taminen saattoivat koitua Napoleonin tu
hoksi. Napoleon ei täysin luottanut alaisiin
sa ja hän halusi itse johtaa jokaisen taistelun. 
Ongelmana oli vain se, että käytävät taistelut 
olivat toisistaan niin kaukana, ettei Napo· 
leon enää kyennyt hallitsemaan niitä kaik
kia. Siis missä oli vika, kun menestys alkoi 
kääntyä vastaan? Napoleonin yhtenä ongel
mana oli keskijohdon puute ja tämä puute 
vaikutti hänen lopulliseen tappioon. Von 
Moltke ymmärsi tämän puutteen ja hyödyn
si Napoleonin sodasta saatuja kokemuksia. 
Moltken johtamisen tunnusmerkit voidaan 
kiteyttää kahteen seikkaan: johtajien pitäisi 
käskeä mahdollisimman vähän (jättää yksi
tyiskohdat alaisilleen) sekä johtajien olisi 
huolellisesti rajoitettava käskynsä toteutet
tavissa olevaan. Moltke päätyi johtamisen 
hajauttamiseen omien tutkimuksiensa pe
rusteella. Johtamisen hajauttaminen johtui 
siitä, että armeijat kasvoivat kasvamistaan, 
ryhmitykset olivat entistä laajempia, kulku
välineet yhä nopeampia. Lisäksi tilanteiden 
jatkuva vaihtelu velvoitti alaisia toimimaan 
aloitteellisesti, mutta yhtenäisesti vallitse
van doktriinin mukaisesti. Tästä johtuen 
taistelun alettua yleisluonteisten ohjeiden 
oli korvattava tarkat käskyt. Moltken mu
kaan sodan johtajan ei pidä puuttua yksityis
kohtiin. Ylemmän johdon, Moltken tapauk
sessa sodan johdon, olisi hänen mukaansa 

X 

Nykyaikainen sodankäynnin välineistö on kehittynyt huomattavasti verrattuna Moltken 
aikaisiin asejärjestelmiin. Myös taistelun ulottuvuudet ovat muuttuneet. 

jaettava yleisluontoisia ohjeita, määriteltävä 
yleinen päämäärä ja tarkennetut tehtävät 
sekä antaa alaistensa hoitaa yksityiskohdat. 
Muun muassa J.F.C. Fuller kuvaa Moltken 
tapaa johtaa seuraavasti: Moltke johti 
armeijansa alkupisteeseen ja sen jälkeen 
luopui johtajuudestaan sekä päästi armei
jansa valloilleen. 

NAPOLEONIN AJASTA NYKYPÄIVÄÄN 

Napoleonin sotien aikana 1800-luvun 
alussa taistelut ja niihin liittyvät valmistelut 
saavuttivat mittasuhteet, joita ei aiemmin 
pystytty kuvittelemaan. Taisteluihin liit
tyvät elementit kuten tulivoima ja liikku
vuus kasvoivat teollisen vallankumouksen 
ansiosta sekä teknologisen kehityksen 
myötä. Jo pelkästään fyysisten mittasuh
teiden kasvuun liittyen taisteluiden suunnit
telu ja johtaminen eivät enää olleet yhden 
miehen johdettavissa. Sodankäynnin taso-

jen jako perinteisesti taktiikkaan ja strate
giaan joutui kyseenalaiseksi. Euroopassa 
operatiivisen sodankäynnin taso syntyi 
tarpeeseen. Oli vastattava ekspansioon ja 
ymmärrettävä, ettei sotaa enää voitu rat
kaista yhdellä taistelulla. 

Carl von Clausewitzin mukaan sodan
käynnissä vaikeudet kasaantuvat ja aiheut
tavat kitkaa. Kitka on yleisluontoinen käsi
te, joka erottaa todellisen sodankäynnin pa
perille kirjoitetusta. Kitka on se tekijä, joka 
muuttaa näennäisesti helpon vaikeaksi. 
Moltke loi aikoinaan sodankäyntitapansa 
vähentämään kitkaa ja epävarmuustekijöitä 
sodassa. 

Napoleonin ja Moltken ajoista sodan
käynti on kehittynyt ja saanut uusia muotoja. 
Perinteisesti sodankäynti ja siihen liittyvät 
taistelut ovat olleet varsin fyysisiä tapah
tumia, mutta nykyisin niissä nähdään olevan 
muitakin ulottuvuuksia. Nykypäivänä tais
teluita voidaan käydä fyysisen ulottuvuuden 
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Lemminkäinen Oyj 
Lemminkäinen on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva rakennuskonsemi, joka toimii 
rakentamisen kaikilla osa·alueilla. Konsernin päätoimiala! ovat talonrakentaminen, maa- ja 
vesirakentaminen, rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka. 

Palvelun laatu ei saa olla yrityksen koosta kiinni. Eläke-Fenniassa 
tarjoamme yrityksellesi aina henkilökohtaista palvelua, oli yrityk
sesi kooltaan millainen tahansa. www.elake-fennia.fi ~ Eläke-Fennia 
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lisäksi myös informatiivisella ja kognitii
visella alueella. Näiden ulottuvuuksien mer
kitys on ollut kasvava, mutta ei kuitenkaan 
vielä fyysisen sodankäynnin ulottuvuutta 
syrjäyttävä. Sinänsä tässä ei ole mitään uutta 
sillä jo Sun Tzu kirjoitti vihollisen tahdon 
murtamisesta ja vihollisen kukistamisesta 
ilman taistelua. Lisäksi Sun Tzu viittaa use
asti henkisiin tekijöihin sekä niiden käyt
tötapoihin. Vaikka Sun Tzu ei jaa edellä 
mainituin periaattein taistelua eri ulottu
vuuksiin hän kuitenkin tunnistaa niiden 
merkityksen sotataidossa ja hyödyntämisen 
osana taistelua. 

Venäjällä ja Saksassa operatiivisen tason 
sodankäynti tunnistettiin jo 1920-luvulla. 
Yhdysvalloissa sen sijaan operatiivisen ta
son sodankäynti tunnustettiin vasta 1970-
luvulla Vietnamin sodan jälkeen. Selkeä 
yhtäläisyys tasojen tunnistamisessa on ollut 
sodankäynnin monimutkaistuminen ja laa
jentuminen. Tämä on ilmentynyt fyysisten 
muutosten lisäksi myös psykologisen eli 
niin sanotun tahtojen taistelun muodossa. 
Monimutkaistuminen näkyy myös teknolo
gisen edistyksen myötä, jossa informaa
tioteknologian kehityksellä on ollut osansa. 
Tämä monimutkaisuus aiheuttaa Clausewit
zin mainitsemaa kitkaa, joka ei välttämättä 
ole enää samanlaista kuin se oli 1800-luvul
la, vaan se on muuttanut muotoansa. 
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.. 
KENTTAARMEIJAA 

SUPISTETAAN - SOTATAITO 
PAIKKAAMAAN AUKKOA? 

Yleiseen asevelvollisuuteen perustu
van sotaväenoton kahden vuosisadan 
perinne katkesi Ranskassa 28.5.1996 
presidentti Jacques Chiracin julistettua 
tämän perinteen päättyneeksi. Rans
kan vallankumoushallituksen elokuussa 
1793 määräämä leveen masse oli alku
sysäys 1800- ja vielä 1900-lukujen talou
dellisesti nopeasti kehittyvien kansallis
valtioiden armeijoiden muodonmuutok
seen kohti massamaisia elollisen voimak
kuuden ja vaikuttavuuden väkivaltaisia 
rakenteita. Ranskan päätös ei poikennut 
suurestikaan 1900-luvun lopun yleiseu
rooppalaisesta muutosprosessista, voisi
pa sitä kutsua jopa tavanomaiseksi. 

Suomi on valinnut omalla tavallaan sa
mantapaisen, asevoimiensa henkilöstö
määrän vähentämiseen johtavan tien. 
Joukkomäärän vähennys pakottaa ajat-

S 
sotataidollisten ajatusten käyttöä 
tässä tarkoituksessa. Onko men
neisyyden ajatuksilla sitten käyt
töarvoa tämän päivän sotatai
dollisissa ajatuksissa? Mielestäni 

ne antavat hyvä pohjan ymmärtää mennei
syyttä ja tuovat esimerkkien avulla laajem
man näkemyksen vuosituhansien aikana 
rakentuneista sodan taidon viisauksista sekä 
kehitystrendeistä. Niiden avulla voi päästä 
käsiksi myös niihin negatiivisiin tekijöihin, 
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telemaan sotatoimien toteuttamista uu
sin miettein. Yksi vaihtoehto on yrittää 
paikata "harventuneet rivit" tekniikan 
avulla. Toinen vaihtoehto on uusien so
tataidollisten ajattelutapojen tai oppi
rakenteiden eli doktriinien muodosta
minen. Kustannustehokkain tapa on 
näiden yhdistäminen. 

Tässä artikkelissa pohditaan seuraavia 
asiakokonaisuuksia, joiden rakennusai
neet löytyvät menneisyydestä, mutta jois
sa on erityisesti huomisen sotataidollisen 
ajattelun ja käytännön aineksia: 
- Ajattelemmeko edelleen noudatta

vamme historiallista "sodan ja sota
toimien luonnollista kulkua"? 

- Miksi pienet asevoimat (lue jalka
väki) tarvitsevat epäsuoran vaikut
tamisen/lähestymistavan metodia 
(I ndirect Approach)? 

Kirjoittaja, ma1urz, VTM Juha Mälkki 
palvelee Maanpuolustuskorkeakoulussa 
sotahistorian pääopettajana. 

X 
jotka mahdollisesti rajoittavat sotilaallista 
ajattelukykyämme. 

Menneisyyden teoreettisiin malleihin pe
rehtyminen ei välttämättä tuo minkäänlaista 
lisäarvoa, vaan saattaa jopa aiheuttaa soti
laallisen mielen lukittumisen menneisyyden 
konsepteihin, jotka vain näyttävät edelleen 
ajankohtaisilta. Menneisyyteen perehtymi
nen ei siten ole aina täysin arvovapaata, tai 
sisällä vain ajatuksia kehittävää aineista. 
Tämä johdannoksi, kun lähden käsittele
mään "sodan luonnollista kulkua", joka on 
pinttynyt hyvin syvälle ajatteluumme. Se 
sisältää jotain sellaista, joka on kulkeutunut 
"itsestään selvänä" satoja vuosia, aina tähän 
päivään asti. 

SODAN JA SODANKÄYNNIN 
LUONNOLLINEN KULKU? 

Sotataidon tutkiminen ja tutkimattomuus 
on ollut puheenaiheena aikaisemminkin. 
Yllättäen juuri ammattisotilaat ovat olleet 
kritiikin keskiössä. Seuraava sitaatti on yh
den valistusajan sotataidon teorioiden kehit
täjistä, jonka pohdinnat olivat tärkeä raken
nusaine Napoleonin käytännönläheiseen so
tilaalliseen taitoon: 

"It is universally agreed upon, that no art 
or science is more difficult than that of war; 
yet by an unaccountable contradiction of the 
human kind, those who embrace this profes
sion take little or no pains to study it." 

Henry Lloyd, The History of the Late War 
in Germany (1766). 

Sodan tutkimattomuus ei toisaalta ole 
nykypäivän ammattisotilaalle niin kriitti
nen puute, kuin se, että ei välttämättä tutkita 
niitä asioita, jotka mahdollisesti ratkaisevat 
seuraavan sodan/kriisin lopputuloksen. So
tataidon tutkimuksessa ensisijaista on pai-

kantaa omien itsestäänselvyyksien olemas
saolo ja heijastaa niitä suoraan vastustajaan. 
Mikäli pohdinnat päätyvät johtopäätökseen, 
että vastustaja tuntee oman sodankäyntita
pamme, ovat mahdollisuutemme seuraavas
sa mahdollisessa kriisissä kuvainnollisesti 
sijoitettu veitsen terälle. Tämä olettama pe
rustuu siis ajatukseen, että vastustaja pystyy 
ennustamaan mitä esimerkiksi suomalainen 
vakinaiseen asevoimaan kuuluva maavoi
mien sota joukko tekee erilaisissa tilanteissa, 
eli siis ollessaan puolustuksessa, hyökkäyk
sessä tai viivytyksessä. Taustalla on oletus 
eräänlaisesta sodan luonnollisesta kulusta. 

Siirryn toiseen maailmansodan kohtalon
hetkiin, loppuvuoteen 1939, Lapin Ryhmän 
sotatoimialueelle Sailaan, jossa ratkaistiin 
yksi osa Suomen kohtalosta. Tämän alueen 
sotatoimien kautta voidaan tarkastella myös 
taistelulajeja ja niiden menneisyyden merki
tystä, sekä näiden merkityksien olemassa
oloa nykyisessä ajattelutavassamme. Talvi
sotaan lähti hyökkäystaisteluun koulutettu 
ja varautunut kenttäarmeija, jonka toiminta 
tuli sodassa yllättäen painottumaan puolus
tustaisteluihin. Talvisodassa taistelleelle 
kenttäarmeijalle oli toisaalta itsestään sel
vää, että puolustustaistelu toteutettaisiin yh
dessä linjassa, jossa toteutettiin jalkaväen 
ohjesäännön periaatetta: "puolustukseen 
määrätty joukko saa luopua asemastaan ja 
perääntyä vain puolustukseen käskeneen tai 
ylemmän johtajan käskystä". Tåhän taiste
lulajiin ei oltu varauduttu, varsinkaan Poh
jois-Suomessa. Puolustustaistelua pidettiin 
aikakaudella tilapäisluonteisena olotilana, 
josta oli siirryttävä hyökkäykseen niin pian 
kuin tilanne ja olosuhteet sallivat, ellei puo
lustuksen tarkoituksena ollut ainoastaan 
pitää hallussaan määrättyä maaston kohtaa. 
Puolustuksen onnistumisen tai epäonnis
tumisen mittarit olivat tässä mielessä sel-
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keät: jos vihollinen pääsi puolustajan ase
miin ja valtasi ne, niin puolustanut joukko 
oli epäonnistunut tehtävässään. 

Oheinen piirros osoittaa erämaaoloissa 
taistelevien ja taistelleiden osapuolten toi
mintalogiikan (tämä kuva on yksi kuudesta 
N. M. Rekkedalin kirjan "klassisista sota
liikkeistä"). Erämaaolosuhteissa ei kaikkia 
sivustoja voitu suojata. Toisaalta ryhmityk
sissä tukeuduttiin "ylitsepääsemättömiin" 
maastonesteisiin mutta pääasiassa talviolo
suhteet mahdollistivat koukkaukset puolus
tajan selustaan. Hyökkäyksillä yritettiin si
toa vastustajan reservit. Tätä menetelmää 
käyttivät niin venäläiset kuin myös suoma
laiset joukot. Aikakauden oletus oli muuten
kin, että liian kapea hyökkäysryhmitys kil
pistyisi puolustajan kohdistamaan "keski
tettyyn tulivaikutuksen". Ainakin näin asiaa 
käsiteltiin 1930-luvun kenttäohjesäännöis
sä. Vastassa piti toisaaltaollaalivoimainenja 
erämaasotaan kykenemätön vastustaja. 

Suunnitelmat eivät perustuneet myöskä" 
siihen, että puolustajat olisivat olleet koke 
mattomia, huonosti varustettuja tai että 
hyökkääjä olisi määrällisesti aivan niin yli· 
voimainen kuin mitä se talvisodassa tuli ole· 
maan. Puolustuksen onnistuminen tuli siksi 
olemaan enemmän kiinni maastosta, suoma
laisten joukkojen hengestä, taisteluonnesta 
ja puna-armeijan taitamattomuudesta kuin 
taitavasta puolustustaktiikasta. Myös "tais~ 
teluiden luonnollinen kulku" osoittautui 
talvisodan olosuhteissa sellaiseksi, johon 
oltiin kuitenkin varauduttu. 

"Sodan ja sodankäynnin luonnollinen 
kulku" voidaan ajatuksena johtaa helposti 
Karl von Clausewitzin kirjoitukseen, vaikka 
sen synnyinsijat ovatkin kauempana histori
assa. Clausewitzin mukaan puolustus.. 
toimenpide oli välttämätön toimenpide vi
hamielisen hyökkäyksen torjumiseksi. Täs
sä vaiheessa kyse oli siis vastustajan pysäyt
tämisestä - tarvittaessa vastahyökkäyksien 

JOKI 

TtuVallincn 
tivusta. "'t ... 

Vihollisen tt11etYit titov1. hyölw.y, 
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Puolustus- ja hyökkäystaisteluiden periaatteellinen kulku Pohjois-Suomessa talvi
sodan aikana. Lähde: N. M. Rekkedal: Nykyaikainen sotataito (2006) . 
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avustamana, jotta olisi ollut mahdollisuus 
siirtyä hyökkäysvaiheeseen, jolla taas näh
tiin olevan merkittävä rooli positiivisen lop
putuloksen saavuttamisen kannalta. Puo
lustukseen jäämisen haittapuolena olivat 
sen sisältämät negatiiviset tavoitteet ja psy
kologiset seuraukset. Omien joukkojen pe
rääntyminen nähtiin vaikuttavan haitalli
sesti sotilaiden mutta myös siviiliväestön 
taiteluhenkeen, varsinkin jos luovuttiin alu
eista ja väestökeskuksista. Hyökkäyksellä 
taas oli positiivinen tavoite - valloittaminen 
ja toiminnan yleinen aktiivisuus. Sillä 
uskottiin saatavan lisäksi enemmän tappi
oita vastustajalle,joka menettäisi edun mah
dollisesta määrällisestä ylivoimasta. "Sodan 
luonnollinen kulku" perustui siten puolus
tuksella aloittamiseen, vastustajan hyök
käyksen pysäyttämiseen ja sen lyömiseen 

hyökkäyksellä. Miten tämä tilanne näkyi 
loppuvuonna 1939? 

Oheinen kartta osoittaa taisteluiden maan
tieteelliset ja ajalliset mittasuhteet sekä 
toimintalogiikan pääpiirteet Sallan suunnal
la. 

Suomalaisilla oli käytettävissään taiste
luiden alkuvaiheessa vain yksi pataljoona 
(ErP 17), jonka tehtävänä oli Sallan suun
taan mahdollisesti etenevien neuvostojouk
kojen pysäyttäminen ja sissiosaston lähet
täminen Muurmannin radalle. Vastassa oli 
kaksi venäläistä divisioonaa, joiden teh
tävänä oli vallata Rovaniemi kahdessa vii
kossa ja jatkaa etenemistä Ruotsin rajalle 
Tornioon. Maastonkohdista avainasemassa 
olivat venäläisten kannalta ensiksi Salla, sit
ten Pelkosenniemi ja Kemijärvi, joista olisi 
ollut helppo suunnata joukkoja Sodankylän 

' ! ' f 1111 

Sallan suunnan taistelualue ja operaation pääpiirteet. ( Karttapohja Talvisodan 
historia 3 (1984) , s. 310) . 
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ja Rovaniemen suuntiin. Sotatoimien alku
asetelma yllätti suomalaiset, mutta nämä 
pystyivät nopeasti sopeutumaan tilantee
seen. Puna-armeijan hyökkäys alkoi 
2.12.1939. Suomalaiset pyrkivät kaikin 
keinoin ja kiireesti keskitetyin joukoin 
pysäyttämään vihollisen monilla eri viivy
tystasoilla. Hyökkäys saatiin pysähtymään 
18.12 mennessä Pelkosenniemen kiivaissa 
taisteluissa, jolloin yhdellä jalkaväkiryk
mentillä (JR 40) toteutettiin ratkaiseva vas
tahyökkäys. Tämä hyökkäys sai vastustajan 
luopumaan hyökkäysvaiheestaan ja siirty
mään viivytykseen ja lopulta puolustukseen. 
Suomalaisten hyökkäys (vihreällä) eteni 
nopeasti Sai jaan ja etelässä kiivaiden taiste
luvaiheiden jälkeen aina Märkä järvelle asti. 
Suomalaisten oli lisäksi tästä lähtien toimit
tava kahdessa erillisessä suunnassa, jouk
konsa jakaneena, kun taas venäläiset pys
tyivät käyttämään ns. sisälinjoja hyväksi ja 
tukeutumaan tärkeään Sallan risteykseen. 

Lähtökohtana sotatoimille oli "sodan 
luonnollinen kulku", jossa ensiarvoista oli 
ensin saada vastustaja pysähtymään, jotta 
hyökkäysvaihe voitiin aloittaa. Lähtökoh
tana Sallan suunnan taisteluille oli ollut alus
ta alkaen vihollisen hyökkäyksen pysäyt
täminen taktisen tason vastahyökkäysten 
tukemana. Tämä toteutui tosin vasta 100 ki
lometrin viivytysvaiheen jälkeen. Suoma
laisten puolustustaistelun, mutta myös so
dankäynnin, opit perustuivat ranskalaisiin 
malleihin, vaikka armeija olikin varsin 
hyökkäyshenkinen. Ranskalaiset olivat rat
kaisseet ensimmäisen maailmansodan tuot
tamat traumat ja ongelmat staattisena Magi
not -linjalla, jotta heillä olisi ollut mahdolli
suus käydä sotaa inhimillisemmissä ja ehkä 
myös joukkojen käytön kannalta mielek
käämmissä ja taloudellisimmissa olosuh
teissa. Saksalaisilla oli tunnetusti toisenlai-
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nen tie. He lähtivät kehittämään hyökkäyk
sellisyyttä tukevia välineitä, aseita ja ajatte
lutapoja. Blitzkrieg-konsepti murskasi het
kessä puolustustaistelun myyttisen ylivoi• 
maisuuden kesällä 1940, muutaman kuu
kauden kuluttua Sallan alueen taisteluiden 
päättymisestä. Puolustuksella ei saatu vas
tustajan panssarivoimia pysähtymään, eikä 
taktisen tason vastahyökkäyksillä ollut lo
pulta mitään todellista vaikuttavuutta (esi
merkkinä tästä on brittienArrasissa toteutta
ma panssarihyökkäys). Saksalaiset sotivat 
omaa operatiivisen tason sotaansa, eivätkä 
liittoutuneiden taktisen tason yritykset pitää 
taistelukenttää kontrollissaan enää pysty
neet vastaamaan tähän uuteen sodankäynti
tapaan. Lineaarinen puolustus oli osoittau
tunut kertaheitolla vanhanaikaiseksi. Myös 
sodan luonnollinen kulku osoittautui olevan 
tällä kertaa aivan muuta kuin mihin oli 
varauduttu. 

Edellisistä havainnoista huolimatta, Suo
men armeija jatkoi hyvällä menestyksellä 
sotaa, pystyen torjumaan venäläisten mas
siiviset hyökkäykset uudestaan kesällä 
1944. Tämä vahvisti sodan jälkeen ajatusta, 
että suomalaisissa olosuhteissa vihollisen 
pysäyttäminen oli mahdollista, vaikka so
tanäyttämön kokonaisuutta koskeva hyök
käysvaihe vihollisen pysäyttämisen jälkeen 
olikin unohdettu talvisodassa Karjalan kan
naksella saatujen huonojen kokemusten 
vuoksi. Tilalle tuli pienten vastahyökkäys
ten toteuttamisen kaava. Olemmeko edel
leen lähteneet liikkeelle ajatuksesta, että 
mahdollinen vihollinen pitää pysäyttää, en
nen kuin voimme edes ajatella tekevämme 
mitään muuta? Laitammeko edelleen suu
rimman osan energiastamme tämän vaiheen 
toteutumiseen? Mitä jos vihollista ei pys
tytäkään pysäyttämään, kuten toisen maail
mansodan taistelukentällä oli onnistuttu? 

X 
Olisiko aika muuttaa käsitystä "sodan ja so
tatoimien luonnollisesta kulusta" ja nähdä 
etenkin hyökkäyksen ja puolustuksen taiste
lulajit, vai eräänlaisina toiminnan taustalla 
olevina peruselementteinä? Vastustaja ko
kee pelkästään Suomen kansallisten rajojen 
sisäpuolella siinä määrin kitkatekijöitä, että 
sen taistelukyky heikkenee päivittäin. Odo
tammeko siis sopivaa hetkeä hyökätä, vai 
yritämmekö pitää yllä historiallista "sodan 
luonnollista kulkua" ja käyttää voimava
ramme vastustajan pysäyttämiseksi? 

Nykyiset ja tulevat organisaatiomme eivät 
enää mahdollista toiselle maailmansodalle 
ominaisia rakenteita ja toimintatapamalleja. 
Enää eivät armeijakuntien tai armeijoiden 
komentajat kierrä taistelukenttiä luomassa 
taisteluhenkeä sitkeitä puolustustaisteluja 
toteuttaviin rintamajoukkoihin. Nyt saatta
vat yksittäiset taktisen tason joukot suorittaa 
toisistaan poikkeavia taistelutehtäviä. Osa 
näistä tehtävistä voi olla joukon itsensä 
määrittämiä, tehtävätaktiikan mukaisesti 
määrittyneitä. Taistelulajeja ei niitäkään 
enää välttämättä toteuteta ja tulkita kaava
maisesti. Kyse on ehkä enemmän niiden 
soveltamisesta ja sovittamisesta. Ensim
mäinen maailmansotakin jo osoitti, että 
joukot käytännössä hyökkäsivät, puolusti
vat ja viivyttivät samanaikaisesti. Silti ne 
pystyivät toimimaan tehokkaasti taistelu
kentällä. Tämä ajatuskaava johdattaa seu
raavaan kysymykseen: miten toimia, jos 
sodankäynti ei enää perustu edellä mainit
tuun sodan luonnolliseen kulkuun ja massa
armeijoiden muodostamiin valtaviin yhdis
tettyihin ja monitasaisiin puolustusasemiin, 
kaavamaisiin mutta symmetrisyydellään 
myös "turvallisilta" tuntuviin asetelmiin? 

PIENENEVÄT MAAVOIMAT -
MITÄ TILALLE? 

Asevoimien henkilöstömäärää on aikai
semminkin sodankäynnin historian aikana 
supistettu, vaikka ammattisotilaat ovat yrit
täneet perustella tämän toimenpiteen mie
lettömyyttä. Ensimmäisessä ja toisessa 
maailmansodassa toisiaan vastaan mitteli 
suunnattomat ihmis- ja materiaalimäärät. 
Sodat olivat kuitenkin hyvin kalliita inhi
millisten ja taloudellisten mittareiden valos
sa, vaikka puolustussuunnitelmissa hiottiin 
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja seuraavan so
dan varalle. Tämä tilanne synnytti toisaalta 
myös erään ratkaisuesityksen, josta tuli sa
malla myös yksi l 900-luvun kuuluisimmis
ta sotateoreettisista ajatuksista. Esittäjä oli 
kapteeni Basil Henry Liddell Hart (viimei
set kaksi siis sukunimeä), joka markkinoi 
1920-luvulta alkaen ajatuksiaan pienten, 
ammattimaisten ja iskukykyisten ase
voimien toiminta- ja vaikutusmahdollisuuk
sista nykyaikaisella sotanäyttämöllä. Maail
mansodat olivat osoittaneet, että suuret 
joukkokeskittymät ja toisaalta asevelvolli
suusarmeijat olivat kyvyttömiä vaativam
pien sotaliikkeiden ( manoeuvre) toteuttami
seen. 

Liddell Hart muodosti teoreettiset ajatuk
sensa aikakaudella, jolloin sota ja yleises
tikin sodan käsite oli valjastettu kansallis
valtioiden välisiin kirjoittamattomiin sopi
muksiin. Sota oli politiikan jatkamista toisin 
keinoin, avoimin ja kollektiivisesti hyväk
sytyin sopimuksin määritellyn väkivallan 
toteuttamista selkein ja hyväksytyin kei
noin. Hänen ajatuksensa asevoimien strate
gisen ja sotanäyttämön tason (Strategy) 
suuntaamisesta valtion suurstrategisten, 
ylätason poliittisten (Grand Strategy) ta-
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voitteiden saavuttamiseksi ovat enty1sen 
kiinnostavia ja jatkuvasti ajankohtaisia. 
Lähtökohtana ei siis ollut asevoimille etukä
teen suunniteltu ja harjoiteltu tehtävä tietyn 
vaikutuksen tuottamisesta viholliselle, vaan 
vaikuttamisen keinovalikoiman laajentami
sesta jo rauhan aikana mahdollisimman 
monimuotoiseksi. Kyse oli jokaisen sodan 
tai kriisin ainutlaatuisuuden hyväksymi
sestä. Oleellista ei ole yhteisten nimittäjien 
löytäminen menneisyyden ja nykyisyyden 
väliltä, eli menneisyyden tapahtumien kopi
oiminen osaksi nykypäivää, vaan sen perus
asian hyväksyminen, että sodan rakenteet 
monimutkaistuvat ja että vaikuttamisen kei
novalikoima laajenee jatkuvasti. Saksalai
nen käytäntö vuoden 1940 kesällä ei siis ole 
sellaisenaan käyttökelpoinen enää tulevai
suudessa, mutta sen menestymiseen johta
neet syyt ovat edelleen ajankohtaisia. Epä
tavanomainen metodi toi kiistattoman me
nestyksen juuri siksi, että se oli niin epäta
vanomainen ja yllättävä. Yksi hyökkäys
operaatio merkitsi siis länsiliittouman ku
kistumista Euroopan sotanäyttämöllä. Rat
kaisevaksi ja liittouman kannalta sen kriit
tiseksi heikkoudeksi osoittautui eri kansal
lisuuksien välinen yhteistyö. Tämä oli siis 
liittoutuneiden Voimanlähde, (Centre of 
Gravity, CoG) nykytermein ilmaistuna. 
Vaikuttavuus liittyi kehittyneempään ope
ratiivisen tason vaikuttavuuden hallintaan, 
joka taas puuttui saksalaisten vastustajilta. 
Tämä konsepti oli myös lähellä sitä mitä 
aikakauden liikesodankäynnin (nykyään 
manoeuvre warfare) teoreetikot olivat en
nustaneet, heidän mukanaan myös Liddell 
Hart, vaikka yleisesti ei uskottukaan puolus
tuksen näin dramaattiseen paikalliseen 
alivoimaisuuteen. 

Blitzkrieg-konsepti syntyi uudestaan 
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amerikkalaisten doktriinikehittelyn tulokse
na heti Vietnamin sodan jälkeen, vaikka 
aluksi kyse oli supistettavien asevoimien 
liikkuvuuden (movement) kehittämisestä. 
Väline- ja doktriinikehittelyn seurauksesta 
syntyi pian maavoimien kehittynyt suori
tuskyky, jonka varassa kehittelytyötä on 
voitu viedä vieläkin pitemmälle. Uusin kon
septi on nimeltään EBO ( Ejfect based ope
rations ),joka liittyy epäsuoraan vaikuttami
seen. Kyse ei ole enää panssaridivisioonien 
taistelukyvystä ja helikoptereiden sekä il
mavoimien suorituskyvyn yhdistämisestä 
maavoimien liikkeeseen, vaan vastustajan 
kriittisten heikkouksien paikantamisky
vystä ja niihin nopeasta vaikuttamisesta. 
Lukumääräisesti pienemmillä voimilla tu
lee pystyä siis vaikuttamaan tarvittaessa 
ylivoimaiseen vastustajaan (vrt. Blitzkrieg
asetelma). 

Liddell Hartin ajatus epäsuorasta vaikut
tamisesta (lähestymistavasta) (indirect app
roach) ei liity koukkaamiseen, vaikka suo
malaista toisen maailmansodan aikaista 
motti-konseptia voisikin pitää yhtenä sen 
käytännön esimerkeistä. Kyse on kuitenkin 
paljon laajemmasta ilmiöstä, joka syntyi 
Liddell Hartin sotataidollisten pohdintojen 
kautta, kun hän ammensi sotahistorian 
käytännöstä eräänlaisen "varman voiton" 
konseptin. Epäsuoruus ei tässä ajattelussa 
merkitse taistelun ja sodan raadollisuuden 
välttämistä, vaan olemassa olevien resurs
sien tarkoituksenmukaista ja kustannuste
hokasta käyttämistä. Lähtökohtana kaikelle 
vaikuttamiselle on haluttu lopputulos ja sen 
huolellinen purkaminen keskeisiin osako
konaisuuksiin, hallittaviin kokonaisuuk
siin. Taktisella ja taistelu teknisellä tasolla on 
tässä ajattelutavassa suuri merkitys. Jokai
sella joukkueen johtajalla, komppanian 

X 
päälliköllä ja pataljoonan komentajalla on 
keskeinen rooli tämän konseptin onnistu
misessa. Joukkomäärät ovat pieniä, mutta 
juuri tämä pienuus mahdollistaa joukkojen 
joustavan liikkumisen ja estää liian monien 
johtamisportaiden tuottaman johtamisen 
kaavoittumisen ja kangistumisen. Siksi se 
sopi hyvin saksalaiseen sodankäyntitai
toon, tehtävätaktiikan toteuttamislogiik
kaan (Auftragstaktik viittaa käsitteenä ehkä 
enemmän toimeksiantoon kuin tehtävänan
toon). Heillä tosin oli aikakauden kuului
suudet hyökkäyskiilojen kärjissä, muun 
muassa Heinz Guderian ja Erwin Rommel. 

Oheinen kuva kertoo epäsuoruuden ilmi
östä taistelukentällä. Kyse on siis odot
tamattomasta hyökkäyksestä vastustajan 

suojaamattomiin ja sen kriittisiin toimin
taedellytyksiin ("Voimanlä.1\de"). Puolusta
ja luulee, että molemmat sivustat on suojattu 
naapurijoukoilla tai ylitsepääsemättömällä 
maastonesteellä. Ardennien metsä oli rans
kalaisessa suunnittelussa viimeisenkaltai
nen maastoneste - siis piti olla. Sen läpi kul
ki kuitenkin saksalaisten panssaridivisioo
nat, taistelukentän tehokkain liikkuvuus ja 
tulivoima. Tämä liike mursi puolustajan 
taistelumoraalin ja sotatoimi oli käytän
nössä viimeistelyä vailla valmis pelkän 
sisäärunurron jälkeen. 

Käytettiinkö Pohjois-Suomessa epäsuo
raa vaikuttamistapaa mainitun Pohjois
Suomen operaatioiden aikana? Mielestäni 
tämä tapa käydä sotaa liittyy kykyymme 

Tukeutumiulue 

JOKI 

Turvallinen 
sivusta ' 1 

1 

Johtamisyht-eydet 1 
1 
1 
1 .... 

~ 
Tukihyökkäy, 

0 
PUhyökkAye 
(kyae ei ole taktisen tason sivustahyökk:äykmtä, vwi 
hyökkiybestä, joll,. on open.tiivuen tai stn.tegisen tuon 
vaikuttawus, wikka olisi vain pienellä joukolla suoritettu) 

Epäsuoran vaikuttamisen logiikka. Lähde: N. M. Rekkedal: Nykyaikainen sotataito (2006). 
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Epäsuora vaikuttaminen: Oleellista 
on selvittää mikä on vaikuttamisen 
tarkoitus ja pohtia niitä mentaalisen 
tason ongelmia mitkä ehkä estävät 
näkemästä vastustajan ja omien jouk
kojen todellisia kriittisiä heikkouksia 
ja vahvuuksia. Niiden paljastaminen 
on avain voittoon. 

toimia taktisella tasolla. Komentajat ja pääl
liköt toteuttivat innovatiivisia sotaliikkeitä 
ja pystyivät yllättämään vastustajansa ajal
lisesti ja paikallisesti. Etenkin ratkaiseva 
vastahyökkäys Pelkosenniemellä käänsi 
vastustajan hyökkäyksen sotanäyttämöllä 
viivytykseksi ja lopulta puolustukseksi. 
Suomalaiset puolustussuunnitelmat eivät 
tosin lähteneet liikkeelle ajatuksesta, että 
seuraavaksi viivytetään 100 kilometriä, 
vaan hyökkäyksen välittömästä pysäyttä
misestä ja oman hyökkäysvaiheen aloitta
misesta. Tapahtumasarjaa ei siis suunniteltu, 
mutta siitä tuli silti yksi talvisodan me
nestystekijä. Sotatoimi perustui sodankäyn-

nin luonnolliseen kulkuun, eikä tätä lain
alaisuutta ollut aikakaudella edes syytä ky
seenalaistaa. Vihollisen pystyttämiseen 
käytetyt voimavarat eivät valuneet hukkaan 
ja vastustaja joutui lopulta toimimaan 
aanmma1sen pitkillä huoltoyhteyksillä, 
joukkonsa jakaneena. Toisaalta venäläiset 
pystyivät vetäytymään hyvässä järjestyk
sessä, eivätkä joutuneet saarrostetuiksi tai 
muulla tavalla lyödyiksi. Taistelut osoittau
tuivat menestykseksi, mutta ovatko tästä 
taistelusta tehdyt johtopäätökset enää käyt
tökelpoisia nykypäivän ja huomisen taiste
luissa? Ne perustuvat kuitenkin 1930-luvun 
loppupuolen ymmärrykseen ajasta, liikku
vuudesta, informaatiosta, tulivoimasta ja 
ennen kaikkea ihmisestä osana aikakautensa 
yhteiskuntaa. Kokemukset perustuivat 
aikakauteen, jolloin elävää voimaa oli 
käytössä ja sitä uskallettiin käyttää varsin 
surutta. Menneen ajan sotahistoria auttaa 
ymmärtämään sotaa inhimillisenä väkival
tana. Tulevaisuuden konseptien rakennus
aineeksi siitä ei välttämättä ole, ainakaan 
sellaisenaan. D 
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PATALJOONAN 

JA KOMPPANIAN .. 
TAKTIIKAN KEHITTAMINEN 
Taistelu on kaikilla tasoillaan vuoro

vaikutuksellinen tapahtuma, jonka lop
putulos on riippuvainen molempien osa
puolien toiminnasta. Toiminnan tavoite 
on kummallakin osapuolella taistelun 
voittaminen. 

Muutokset toimintaympäristössä, jos
sa taistelua käydään tai vastustajan toi-

T 
aktiikkaa ei tule eikä voi tarkas
tella irrallisena käsitteenä. Tak
tiikkaa harjoittaa joukon johtaja 
omalla johtamistoiminnallaan 

kouluttaenjoukkonsa toimimaan haluamal
laan tavalla. Taktiikan menestyksekäs to
teuttaminen edellyttää taistelun lainalai
suuksien tuntemista kaikilla tasoilla ja ky
kyä soveltaa oppimaansa muuttuvissa olo
suhteissa. Juuri tässä on myös komppanian 
ja pataljoonan taktiikan kehittämisen kes
keinen ongelma. Kokonaisuus on enemmän 
kuin osiensa summa. 

Toinen taktiikan kehittämiseen vaikuttava 
tosiasia on, että kehitystyötä tehdään hajau
tetusti. Taisteluteknisen, taktisen ja opera
tiivisen tason kehitystyö on jaettu eri sota
aselajikouluille ja joukko-osastoille, joka 
vaikeuttaa yhtenäisen kokonaisuuden muo
dostamista. Niin pataljoonan kuin komppa
niankin taktiikan kehittäminen edellyttää 
aselajitoimintojen sisällyttämistä kokonai
suuteen. Perusteita joukoista, niiden sota
varustuksesta ja suunnitelluista tehtävistä 

mintamenetelmissä aikaansaavat tar
peen tarkastella omia toimintatatapoja 
(taktiikkaa). Muutokset taktiikassa ovat 
näin aina tulkintoja havaittavissa olevis
ta muutoksista ja arvailuja niiden vaiku
tuksista menestyksellisen taistelun käy
miseen. 

Kirjoittaja, majuri Timo Heijari palvelee 
Maasotakoululla Sotataidon ja Koulutta
misen opettajaryhmän johtajana. 

taas hallinnoi operatiivinen toimiala. Esi
merkkinä voidaan ajatella vaikkapa tilan
netta, jossa komppanian yleistä taktiikkaa 
pyrittäisiin kehittämään ilman, että patal
joonan tai prikaatin taktiikasta vallitsee yk
simielisyyttä. Jos tähän vielä lisättäisiin epä
tietoisuus joukkojen määrästä, laadusta ja 
suunnitelluista tehtävistä niin ongelman 
ydin alkaa hahmottua. 
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Ohjesäännöt ja oppaat ovat kanava, jonka 
kautta muutokset tuodaan koulutusta antavi
en opetuslaitosten tietoisuuteen. Riippumat
ta aselajista, koulutushaarasta tai joukko
tyypistä taktisen perustan tulee toimiakseen 
olla yhteneväinen näille kaikille. Kalustolli
sista ja organisatorisista eroavaisuuksista 
johtuen tämä ohjeistus ei voi olla yksityis
kohtainen ollakseen käyttökelpoinen. Tästä 
johtuen erityyppisiä joukkoja kouluttavat 
joukko-osastot joutuvatkin nyt ja tulevai
suudessa laatimaan eri tasoilla, yhteisen tak
tisen ohjeistuksen hengessä yksityiskohtai
sen ohjeistuksen tarpeisiinsa. 

Kehitystyön tulee vaikuttaakseen konkre
tisoitua toimintana. Omien joukkojen si
säistä toimintaa on verrattain helppo arvioi
da sota- ja taisteluharjoituksissa purkamalla 
eri suoritteet osakokonaisuuksiin ja vertaa
malla niitä kokonaisuuteen. Tätähän me 
teemme ansiokkaasti koko ajan. Taktiikan 
kehittämisen näkökulmasta ongelman muo
dostaa se, ettei vastustaja harjoituksissa 

lähes poikkeuksetta toimi omia periaattei
taan noudattaen. Toisin sanoen puolet koko
naisuudesta puuttuu. Johtopäätösten teke
minen harjoitustilanteesta, jossa kaksi sa
malla periaatteella toimivaa, usein saman
laisella kalustolla varustettua joukkoa tais
telee keskenään on vähintäänkin kyseen
alaista. 

Mitä sitten jää jäljelle kehittämisen poh
jaksi? Sotakokemusta meillä ei enää ole, 
eivätkä rauhanturvaoperaatiot sitä juurikaan 
käyttökelpoisessa muodossa tuota, pl. "har
maan vaiheen toiminta". Ulkomaisten sota
kokemusten ja ohjesääntöjen tutkiminen on 
yksi vaihtoehto. Vaikeutena on kuitenkin 
olosuhde- ja kulttuurillisten tekijöiden suh
teuttaminen suomalaiseen toimintaympä
ristöön ja oikeiden johtopäätösten vetämi
nen niistä. 

MUUTOSPAINEITA 

Komppanian ja pataljoonan toiminta-

Koulutustilanne. 
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ympäristössä on tunnistettu erilaisia muu
toksia tutkittaessa kansainvälistä kehitystä. 
Näistä on taas puolestaan pyritty vetämään 
johtopäätöksiä, joita sovelletaan omien 
joukkojemme käyttöperiaatteisiin ja jouk
korakenteeseen. Seuraavaksi tarkastellaan 
eräitä keskeisimpiä haasteita komppanian ja 
pataljoonan taktiikan osalta. 

Joukkojen määrän väheneminen ja niiden 
laadullinen paraneminen on tulkittu yksi
selitteisesti edellyttävän Suomen osalta sa
mankaltaista toimintalinjaa. Näin ollen ol
laan meilläkin laskemassa sodan ajan jouk
kojen määrää, joka taas edellyttää jäljelle 
jäävien pataljoonien ja komppanioiden 
kykenevän suorittamaan entistä vaativam
pia tehtäviä aikaisempaa laajemmilla toi
minta-alueilla aikaisempaa itsenäisemmin. 

Suorituskyvyn kasvattaminen edellyttää 
komppanioissa ja pataljoonissa entistä 
parempaa materiaalista valmiutta, sekä kou
lutustason nostamista. Komppanian on pys
tyttävä aikaisempaa liikkuvammassa ja no
peatempoisemmassa taistelutilanteessa siir
tymään joustavasti taistelulajista toiseen, 
sekä ennakoimaan vastustajan toiminta 
aloitteen saavuttamiseksi. Toisaalta komp
panian on kyettävä joko omilla tai tukevien 
asejärjestelmien tulella nopeasti aikaan
saamaan tappioita kohteena olevassa vihol
lisjoqkossa hyötyäkseen tai pitääkseen 
aloitteen. 

Koulutuksen kannalta tarvitaan siis en
tistä vähemmän henkilöstöä, mutta heidät 
on kyettävä altistamaan opetettavalle ainek
selle aikaisempaa pitempään, tai koulutuk
sen tulee tuottaa parempia tuloksia samassa 
ajassa. Jos tähän ei kyetä, eli jos komppani
oiden ja pataljoonien suorituskykyä ei saada 
vastaamaan niitä tarpeita, joita muuttunut 
taistelukentän todellisuus niille asettaa, syn
tyy ristiriitatilanne. Joukot joilla kuvitte-

lemme operoivamme, eivät kykene toteut
tamaan haluamaamme taistelutapaa. 

TEHTÄVÄKENTTÄ JA KEINOT 

Joukkotyypistä riippuen taistelutilan val
mistelun merkitys korostuu. Pääosa käy
tettävistä joukoista on nyt ja lähitulevai
suudessajalkaväkijoukkoja, sekä vastustaja 
mekanisoitua jalkaväkeä. 

Puolustustaistelussa tämä edellyttää ai
kaisempaa suurempaa panostusta suojan 
hankkimiseen, vastustajan taistelutoimin
nan vaikeuttamiseen ja vaihtoehtoisten toi
mintatapamallien harjoittelemiseen. lyh
jentyvällä taistelukentällä komppania tai 
pataljoona ei voi enää turvautua siihen ole
tukseen, että sivusta on suojattu naapurijou
kon toimesta. Vastustajan peruslähtökoh
tanahan on edelleen etsiä ryhmityksen aukot 
ja hyödyntää niitä hyökkäämällä sivustaan 
tai selustaan pyrkien puolustavan joukon 
täydelliseen tuhoamiseen. Staattinen yhteen 
uhkasuuntaan painottuva puolustusajattelu 
ei enää näissä olosuhteissa vastaa tarkoi
tustaan. 

Hyökkäyksessä keskeiseksi ongelmaksi 
muodostuu riittävän tulivaikutuksen ai
kaansaaminen jalkaväkijoukon hyökkäyk
sen tueksi. Aloitteen saaminen hyökkäyk
sessä edellyttää komppanialta ja pataljoo
nalta liikkeen jatkumista ja sen pitäminen 
lisävoiman suuntaamista jatkumona aikai
sempaa menestystä hyväksikäyttäen. Toi
sin, kuin panssaroidulla joukolla, ei jalka
väkijoukon tulen teho oleellisesti kasva kes
kittämällä joukko pienelle alueelle. Tästä 
johtuen jalkaväen hyökätessä yleensä näh
dään perinteinen "vastustajan kääriminen 
pakettiin", jolloin jalkaväkiaseiden tulella, 
joukon käyttöalan puitteissa vastustajaa 
päästään kuluttamaan useista suunnista. 
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Taisteluliike joudutaan useimmiten suorit
tamaan jalan, jolloin väistämättä aikaa ku
luu ja vaikka hyökkäyksessä lopulta pääs
täisiinkin menestykseen, aloite menetetään. 

Perinteisten päätaistelulajien ohella 
komppanian ja pataljoonan edellytetään 
kykenevän toimimaan "erityistehtävissä", 
kuten aluevalvonnassa, etsinnässä tai suo
jaamaan kohteita. Samalla sen tulee kyetä 
yhteistoimintaan siviiliviranomaisten kans
sa ja noudattamaan portaittaisen voiman
käytön periaatteita. 

Sillä mitä tehtävää komppania tai patal
joona suorittaa, ei muuttuneissa olosuhteis
sa ole merkitystä käytettävien keinojen suh
teen. Niin hyökkäys, puolustus kuin erityis
tehtävässä päällikkö tai komentaja valitsee 
tilanteenarviointinsa pohjalta käyttämänsä 
keinojen yhdistelmän. 

Kaikissa taistelulajeissa taistelu tiedosta 
on saamassa entistä huomattavasti suurem
man merkityksen. Taistelu vastustajan tie
dustelua vastaan on selkeästi erottumassa 
omaksi taisteluvaiheekseen sisältäen sekä 
aktiivisen toiminnan vastustajan tiedustelu
osia vastaan, että myös passiiviset keinot 
oman taisteluajatuksen salaamiseksi. 

Tietääkseen, missä vaikuttaa, komppani
an tai pataljoonan on kyettävä joko itse tuot
tamaan päätöksentekoon tarvittava tilanne
tieto vastuualueeltaan, tai se on saatava 
ylemmältä johtoportaalta. Kyseessä on tila 
ja aikasidonnainen haaste; mitä enemmän 
joukko itse sitoutuu pohjatiedon hankkimi
seen, sitä vaikeampi (hitaampi) sitä on käyt
tää nopeasti taistelutoimintaan vaihtoeh
toisessa suunnassa. Toimittaessa laajalla 
vastuualueella tai käytettäessä joukkoa 
hyökkäystehtävään lähtökohtana tulee olla 
päätöksentekoon tarvittavan tiedon tuotta
minen ylemmän johtoportaan toimesta. 
Joukkojen määrän vähentyminen lisää vaa-
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timuksia ylemmän johtoportaan tiedustelu
ja tiedonsiirtojärjestelmän toimivuudelle. 

TAKTISET PERIAATTEET 
KOKEELLISESSA ASETELMASSA 

Aikaisemmissa osioissa on pyritty ku
vaamaan muutamia keskeisiä komppanian 
ja pataljoonan taktiikan kehittymiseen 
vaikuttavia tekijöitä. Seuraavaksi tarkastel
laan suomalaisen komppanian taktiikan ke
hittämisen kannalta keskeisimpiä yleisiä 
taktisia periaatteita "Komppanian hyökkä
yksen menestystekijät" tutkimussarjan ko
kemuksiin pohjautuen. Valinta on suoritettu 
tarkastelemalla XX kaksipuolista taisteluti
lannetta aikaan, johtajien päätöksiin, toteu
maan ja lopputulokseen (vaikutukseen) pe
rustuen. 

Vastustajan, sekä oman joukon tuntemus; 
Vastustajan organisaatio, toimintaperiaat
teet ja vaikutusmahdollisuudet on tunnetta
va ja ne on kyettävä suhteuttamaan oman 
joukon toimintaan sekä ajallisesti että pai
kallisesti. Kyky hahmottaa komppaniaan 
kohdistuva uhka antaa johtajalle mahdolli
suuden toiminnanvapauden säilyttämiseen, 
maaston ja olosuhteiden, salaamisen ja har
hauttamisen menestyksekkääseen käyttöön. 

Aktiivisuus; Selvitäkseen taistelukentällä 
joukon on oltava aktiivinen kaikissa toimis
saan. Johtajan kannalta tämä edellyttää jat
kuvaa tilanteen arviointiprosessia ja roh
keutta hyödyntää tilannekehityksen seu
rauksena aukeavat mahdollisuudet. Aktii
visuus joukon toiminnassa ilmenee jatkuva
na taisteluvalmiuden ylläpitona, oikeana 
taistelutekniikan valintana ja toiminnan 
suojaamisena. 

Yksinkertaisuus; Taistelun ennalta-ar
vaamattomuudenja kaikissa portaissa esiin
tyvän kitkan johdosta kaikkien toimintojen 

X 

Tupakkiaskin kansi 

tulee olla korostetun yksinkertaisia. Tållä 
tarkoitetaan niin joukon sisäisiä toimin
tatapoja, kuin suoritettavia taisteluliik
keitäkin. Yksinkertaiset toimintatapamallit 
syntyvät ennen kaikkea oikeanlaisen koulu
tuksen ja harjoittelun tuloksena. Johtajan 
kannalta yksinkertaisuus tarkoittaa ennen 
kaikkea mahdollisuutta keskittyä olennai
seen taistelukentällä. Yksinkertaisuus jou
kon toiminnassa ilmenee kaikilla tasoilla 
toteutuvana toimeenpanokykynä, toimin
nan tavoitteellisuutenaja turvallisena toteu
tuksena. 

Vaikutuksen keskittäminen; Vaikutuksen 
maksimointi edellyttää vaikutuksen keskit
tämistä ajallisesti ja paikallisesti taistelun 
kulun kannalta keskeiselle alueelle (paino-

piste). Johtajan kannalta tämä edellyttää vi
hollisen ja oman joukon tuntemista, mutta 
antaa mahdollisuuden vastustajan komenta
jan taisteluajatuksen romahduttamiseen. 
Vaikutuksen keskittäminen ilmenee joukon 
toiminnassa joukon tuomisena taistelu
kentälle edullisessa asetelmassa, aselajitoi
mintojen yhteisvaikutuksena taisteluliik
keiden aikana (painopiste), sekä jatkuvana 
huollollisten toimintojen etupainoisuutena. 

Reservin varaaminen ja käyttö; Taiste
lukentällä tilannekuva ei koskaan ole täydel
linen johtuen tiedonkulussa ilmenevistä 
häiriöistä, tiedustelun epäonnistumisesta tai 
vastustajan yllättävästä toiminnasta. Re
servin varaaminen liittyy johtajan kannalta 
ennen kaikkea varautumiseen vaihtoehtoi-
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seen tilannekehitykseen. Taistelun kulku tu
lee suunnitella lähtökohtaisesti siten, että 
reserviä ei jouduta käyttämään käsillä ole
vassa tilanteessa. Sen käytöllä luodaan en
nen kaikkea jatkuvuus ja hyödynnetään jo 
aikaansaatua menestystä. Reservin käytöllä 
tulee pyrkiä ratkaisun aikaansaamiseen, ei 
vaihtoehtoisten uhkasuuntien varmistami
seen. Käytöllä on pyrittävä vapauttamaan 
uutta reserviä. 

Taktiset periaatteet on aina yhdistettävä 
ajalliseen ulottuvuuteen ja niiden oikea-ai
kainen käyttö johtaa toiminnan yllätykselli
syyteen ja aloitteen siirtymiseen omalle 
joukolle. Vaikka yleisiä taktisia periaatteita 
voidaankin lähteistä riippuen tunnistaa 
miltei kolmekymmentä, näyttää menestys 
suomalaisen komppanian taistelun osalta 
kulminoituvan näiden muutaman perusperi
aatteen ympärille. 

LOPUKSI 

Taktiikan kehittämisen tehostamiseksi 
voimavarojen käytössä voitaisiin kuitenkin 
harkita aikaisempaa selkeämpää painopis
teen Juontia suunnattaessa resursseja eri ke
hittämiskohteisiin. Luonnollinen etene
misjärjestys muutoksen toteuttamiselle olisi 
operatiiviselta tasolta taktiselle ja sieltä vuo
rostaan taistelutekniselle tasolle, toki muis
taen aktiivisen yhteistoiminnan työn ede
tessä. 

Resurssien säästämiseksi ja toiminnan te
hostamiseksi tutkimus- ja kehittämistoimin
ta olisi edullista keskittää paikkaan, jossa 
sekä yleinen taktiikka että aselajit olisivat 
edustettuna. Komppanian ja pataljoonan 
taktiikan kehittämisessä uusia ajatuksia on 
verrattain vaivaton kokeilla käytännössä ja 
tuoda ne suoraan ohjesääntöihin ja oppai
siin. Tämä kuitenkin edellyttää asela jit sisäl-
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tävän joukko-osaston olemassaoloa kysei
sen paikan välittömässä läheisyydessä ja sen 
toiminnan priorisoimista tutkimus- ja kehit
tämistoimintaan. Toki, ajatusta eteenpäin 
kehiteltäessä ko.joukko-osasto saattaisi pal
vella muitakin akuutteja tarpeita, kuten 
joukkojen suoritustason mittaamista "puo
lueettomissa" olosuhteissa toimien itse vas
tustajan ominaisuudessa. 

Taktiikan opettamisen tarkoituksena ei 
ole mekaaninen tiedon siirtäminen suku
polvelta toiselle, vaan taistelun logiikan 
syvällisemmän ymmärryksen aikaansaa
minen. Tämä edellyttää sekä opettajalta, että 
oppilaalta jatkuvaa valmiutta epävarmuu
den sietämiseen, uuden oppimiseen ja alati 
muuttuvien toimintatapamallien hakemi
seen. Perinteisessä taktiikan opetuksessa 
painottuvien eksaktien "oikeiden" vastaus
ten sijasta arvioinnin painopisteen tuleekin 
olla valitun ratkaisun (kokonaisuuden) vai
kuttavuuden arvioinnissa. 

Niin komppaniat, kuin pataljoonalån ovat 
juuri niitä joukkoja, joiden toimivuuden 
kautta luodaan mahdollisuudet taistelun 
voittamiseen. Edellytykset menestyksek
käälle operoinnille ja luovalle operatiivisen 
tason ajattelulle syntyvät vastustajan tun
temisen ohella näiden joukkojen toiminnan 
tuloksina. On erittäin positiivista, että mie
lenkiinto on viime vuosina enenemässä 
määrin kohdistunut juuri tähän aikaisemmin 
verrattain vähäisen huomion kohteena ol
leeseen suuntaan.O 

X 
MATERIAALISEN KEHITTÄMISEN 

HAASTEET 

Maavoimien ja samalla jalkaväen ke
hittämisen vuosikymmen lähestyy lop· 
puaan. Valmiusyhtymät on varustettu ja 
joukkotuotettu vuoden 2008 loppuun 
mennessä. Samalla sodan ajan joukkoja 

M 
aav01m1en vuosikymmen 
lähestyy loppuaan. Muun 
muassa valmiusyhtymienja 
pääkaupunkiseudun puo-

1 ustuksen kehittämisen tilausvaltuuksilla 
hankittava materiaali on tilattu ja parhail
laan vastaanotetaan viimeisiä sarjatoimituk
sia. Merkittävimmistä jalkaväen uusista 
järjestelmistä vain AMOS -kranaatinheitin
panssariajoneuvojen käyttöön saanti ajoit
tuu osin valmiusyhtymille asetetusta vuo
den 2008 tavoiteaikataulusta jäljessä. 

Materiaalisen kehittämisen saralla ei ole 
tiedossa lähivuosien hankintasuunnitelmis
sa merkittäviä jalkaväen uusia järjestelmä
hankintoja lähipanssarintorjuntaaseistuk
sen mahdollista uusimista lukuun ottamatta. 
Hankintavalmius saavutettaneen vuoden 
2007 aikana päättyvän esiselvitysprojektin 
myötä. Valitettavasti rahoitusta ei ole kyetty 
toistaiseksi sisällyttämään esitettyihin ti
lausvaltuuksiin. 

Vuoden 2004 puolustus- ja turvallisuus
poliittisen selonteon myötä päätettiin luo
pua jalkaväkimiinoista vuoden 2016 lop
puun mennessä. Poistuvan suorituskyvyn 
korvaaviin hankintoihin kohdennettiin sa
massa yhteydessä 300 miljoonaa euroa. 
Määrärahan turvin on jo hankittu raskaalle 

supistetaan merkittävästi ja kalustosta 
luovutaan. Olemassa olevista rakenteista 
haetaan säästöjä toimintamenomäärära
hojen riittävyyden turvaamiseksi. 

Kirjoittaja, eversti Markku Lainevirta toimi 
ennen reserviin siirtymistään Puolustus
voimien Materiaalilaitoksen Esikunnassa 
asejärjestelmäosaston päällikkönä. 

raketinheittimelle kaukomiinoituskyky mii
naraketein. Lisäksi tultaneen modernisoi
maan telamiinoja sekä hankkimaan tuki
kohtien (vast) suojaksi lähipuolustusheit
timiä ja viuhkapanoksia. 

Ensimmäisellä sotataloudellisen valmiu
den kehittämisen tilausvaltuudella (STAL
VA 1) kehitetään ja luodaan hankintavalmius 
vuoteen 2008 mennessä mm. kranaatinheit
timistön uusille ampumatarvikkeille. Am
musperheeseen sisältyvät pitkän kantaman 
sirpalelaukaus sekä valo-, savu- ja kuorma-
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ammus. Suunnittelun alla olevalla STALVA 
11:lla on tarkoitus siirtyä sarjahankintavai
heeseen nyt tuotekehitettyjen ampumatar
vikkeiden osalta. 

Patrian kaikessa hiljaisuudessa tekemän 
kehitystyön tuloksena on syntynyt AMOK
SELLE pikkuveli nimeltään NEMO (New 
Efficient Mortar System). Sen ensiesittely 
pidettiin EuroSatoryn puolustustarvike
näyttelyssä kesäkuussa 2006. Tavoitteena 
on ollut aikaansaada edelleen riittävän tuli
voimainen mutta mahdollisimman kevyt 
rakenne, jotta sen integrointi useimpiin käy
tössä oleviin ajoneuvoalustoihin olisi mah
dollista. Samalla varmistettaisiin ilmakulje
tuskelpoisuus, mikä vaade on noussut varsin 
merkittävään rooliin kriisinhallintatehtävi
en myötä. 

NEMO järjestelrnäkehityksessä on pyrit
ty hyödyntämään maksimaalisesti AMOK-
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SEN teknisiä ratkaisuja. Yksiputkisena ver
siona sen käytettävyys on merkittävästi 
parempi kuin isolla veljellään. Tomin paino 
on vain 1500 kiloa, joten alustaksi kelpaavat 
vaikkapa telakuorma-autot ja kevyet nope
akulkuiset partioveneet. Tulivaikutus toki 
puolittuu, mutta muut AMOKSEN erityis
ominaisuudet kuten suora-ammuntamah
dollisuus, 10 kilometrin kantama ja useam
man (maksimissaan kuusi) ammuksen sa
manaikainen vaikutus maalissa ovat käytet
tävissä. Vaikka järjestelmä on ollut yleisessä 
tietoisuudessa vasta vajaan vuoden, voidaan 
sitä pitää jo nyt menestystarinana. Joulu
kuun 19. päivänä 2006 Slovenia tilasi sen 
ensimmäiset sarjaversiot. 

Kehittyvää jalkaväkeä esitellessä jää var
sin usein taustalle se materiaalialan työ, jolla 
mahdollistetaan järjestelmien koulutus sekä 
turvallinen käyttö niin kotimaassa kuin kan-

X 
sainvälisissä operaatioissakin. Viimeisenä 
parina vuonna on noussut voimakkaasti 
esiin kolme kokonaisuutta, joihin jäljem
pänä paneudutaan hieman tarkemmin. Tais
teluosastojen varustaminen on vaatinut mer
kittävän teknisen lisäselvityksen sekä kulje-

tus- että varastointiluokituksen osalta. Kou
lutuskustannusten kasvu uusien järjestel
mien myötä ravisuttaa jo vanhojenkin kou
lutusohjelmien perusteita. Kolmas haaste, 
järjestelmien kustannus-tehokkuudeltaan 
optimoitu käytöstä poistaminen, on tullut 
ehkä yllätyksenä monille. 

MATERIAALIHANKKEET JA NEMO 

Lähipanssarintorjuntahankkeessa ovat 
loppusuoralle edenneet tämän hetken kaksi 
parasta järjestelmää, englantilaisvalmistei
nen NLAW-ohjusjärjestelmä ja saksalais
valmisteinen Panzerfaust-sinkojärjestel
mä. Käytössämme oleva Apilas on tekni
sesti vanhentunut taistelupanssarivaunujen 
torjunnassa, erityisesti niiden reaktiivilisä
panssaroinnin seurauksena. Hankkeen myö
tä tavoitteena on korvata poistuvaa suori
tuskykyä lähivuosina, mikäli rahoitus järjes

tyy. 
Vertailussa olevat järjestelmät poikkeavat 

merkittävästi toisistaan. NLAW-järjestel-
män ohjus lentää panssarivaunun 
yli ja vaikuttaa vaunun ohuemman 
kattorakenteen kautta. Siten sen 
käytettävyys eri ampumatilanteis
sa on laajempaa kuin vaunun runk
oon vaikuttavalla tandem-taiste
lukärjellä varustetulla kilpailijal
laan. Lisäksi ohjuksen yli 600 
metrin kantama on noin 20-30 % 

Lähipsthankkeessa ovat englanti
laisvalmisteinen NLAW-ohjus
järjestelmä (ylempi kuva) ja sak
salaisvalmisteinen Panzeifaust
sinkojärjestelmä. 
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suurempi kuin sinkoaseella. Vertailua tasa
painottaa Panzerfaustin halvempi hinta, jol
loin hankittavien järjestelmien määrä tulisi 
olemaan suurempi. Lisäksi järjestelmän 
ammusperheen myötä on sinkopartiolle 
mahdollista antaa esimerkiksi bunkkerien ja 
asutuskeskusten rakenteiden tuhoamisteh
täviä, mikä puolestaan monipuolistaa sen 
käytettävyyttä. 

Keväällä suoritettavien kenttäkokeiden 
jälkeen ovat viimeisetkin kokeilutulokset 
käytettävissä. Monikriteerimenetelmällä on 
painotettu eri ominaisuuksien keskinäistä 
suhdetta. Samoin on mitattu ja arvioitu 
järjestelmien hyvyyksiä. Kaikki perusteet 
hankintasuositukselle ovat siten olemassa. 

Lähipuolustusheitinjärjestelmän erityisi
nä vaatimuksina ovat asejärjestelmän ke
~eys, helppokäyttöisyys, tehokkuus ja luo
tettavuus. Heittimellä tulisi voida ampua 
vaadittavien sirpale- ja harjoituskranaattien 
lisäksi savu-, infrapuna- ja valokranaatteja. 
Kansainvälisten tehtävien vuoksi olisi eduk
si, jos ammusperheeseen sisältyisi myös 
ääni- ja kyynelkaasukranaatit. Lisäksi ase
järjestelmällä on kyettävä ampumaan esteen 
yli vähintään 50 metrin, mutta mielellään 
jopa 800 metrin etäisyydelle. Sen sijainti ei 
saisi paljastua äänen eikä suuliekin perus
teella. 

Heittimet ovat yleensä moniputkisia kan
nettavia järjestelmiä. Ne on mahdollista 
kiinnittää ajoneuvojen omasuojajärjestel
miksi. Putkien suuntauseroilla aikaansaa
daan peitto, joka on optimoitu yk~ittäisten 
heitteiden vaikutusetäisyyksien mukaisesti. 
Eräs tällainen järjestelmä oli tuote-esit
telyssä Santahaminassa jo vuonna 1992. 
Ranskalaisen Ruggieri nimisen yrityksen 
markkinoimaa Spider-järjestelmää testat
tiin lähinnä sirpale- ja savuvaikutuksen osal
ta niin maa- kuin Pasi-asenteisena. Havain-
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Raskaan kranaatinheittimen uusin ammus
perhe, savu-, valo-, sirpale-ja kuorma-am
mus. (Kuva: Patria). 

not olivat jo tällöin varsin positiivisia, mutta 
puolustusjärjestelmässä ei nähty niin suurta 
aukkoa jalkaväkimiinojen ja kevyiden heit
timien välissä, että hankintoihin olisi koh
dennettu varoja. Nyt tilanne on toinen teh
tyjen poliittisten päätösten seurauksena. 

Meneillään olevan STALVA-tilausval
tuuden tarkoituksena oli erityisesti kehittää 
uudenaikaisia ampumatarvikkeita tykistölle 
ja kranaatinheittimistölle tai hankkia niiden 
kotimaisen valmistuksen edellyttämä tieto
taito. Raskaan kranaatinheittimen osalta 
tämä tarkoitti kattavaa perinteistä ampu
matarvikeperhettä savu-, valo-, sirpale- ja 
kuorma-ammuksineen. Vaatimuksena oli 

X 
niiden soveltuvuus perinteisille heittimille 
ja erityisesti AMOKSEN ampumatarvik
keiksi. 

Sirpalelaukauksen tärkeimmät vaatimuk
set ovat noin 10 kilometrin kantama ja 30 % 
sirpaletehokkuuden lisäys perinteiseen kra
naattiin verrattaessa. Sytyttimenä tultaisiin 
käyttämään herätesytytintä mutta myös 
iskusytyttimen tulee olla yhteensopiva. 
Valoammuksen osalta tilaus kohdistui jo 
käytössä olevan ammuksenjatkohankintaan 
siten, että samalla syntyy valmius tehdä ko
koonpano kotimaassa. Ulkomaista tuotan
toa on ammuksessa enää sen valokapseli 
Iaskuvarjoineen. Savuammuksen osalta ti
lanne on lähes valoammuksen kaltainen eli 
kokoonpano kotimaassa Nammo Vihtavuo
rella ja IR-savukapselit ovat ulkomaista tuo
tantoa. Savu- ja valoammusten profiilit ovat 
lähes identtisiä. Molemmissa on käytössä 
olevan sirpalelaukauksen kotimainen pa
nosjärjestelmä. Kranaateissa on aikasytytin, 
joka pienten räjäytyspanosten avulla katkai
see ammuskuoren noin 400 metrin korkeu
della. Valokapseli vajoaa hiljalleen lasku
varjon varassa kun taas savuammuksen 
kolme erillistä savukapselia putoavat sellai
senaan maahan. Kuorma-ammus on espan
jalaisen Instalazan valmistama ammus. Se 
on jatkokehitetty meilläkin testikäyttöön 
80-luvun loppupuolella ostetusta ESPIN-ni
misestä kuorma-ammuksesta. Erityisesti on 
pyritty kehittämään tytärkranaattien luotet
tavuutta niin toimintavarmuuden kuin it
setuhonkin osalta, sillä ovathan suutarit 
kuorma-ammusten keskeisin ongelma tais
telukentällä. Kotimaisuusaste on ammus
perheen pienin, sillä vain metalliosat toimi
tetaan Patrialta. 

TAISTELUOSASTOJEN 
MATERIAALINEN VALM{STELU 

Suomi on rauhanturvaamisen suurvalta, 
kuten hyvin usein meillä on tapana todeta. 
50-vuotisen YK-historiamme aikana olem
me voineet tehdä operaatioihin osallistumis
päätökset itsenäisesti ja tapauskohtaisesti. 
Tällöin olemme voineet myös päättää, mil
laista joukkoa ja millaisella materiaalilla 
varustettuna tarjoamme joko YK:n, EU :n tai 
NATOn käyttöön. 

Tämän kirjan ilmestymishetkellä tilanne 
on toinen. Olemme mukana kahdessa EU:n 
taisteluosastossa. Toinen näistä, saksalais
hollantilais-suomalainen taisteluosasto on 
parhaillaan päivystysvuorossa. Vuoden ku
luttua on vuorossa virolaisilla täydennetty 
pohjoismainen taisteluosasto. 

Sotilaallinen suunnittelu ja valmistelu tar
vitsee lähtökohtatietoja tai -oletuksia. Eräs 
julkisuudessa ollut tieto mahdollisesta tais
teluosaston operaatioalueesta oli ympyrä, 
jonka säde olisi 6 000 kilometriä ja sen 
keskipisteenä Bryssel. Alue sisältää sekä 
arktisen Grönlannin että keskeisen Afrikan 
alueet. Kun vielä huomioidaan, että etu
joukon osalta nopeus on valttia, niin ilma
kuljetteisuus on eräs suunnittelun lähtökoh
dista. Näistä reunaehdoista kun johdettiin 
vaatimukset materiaalin luokitukselle, niin 
havaittiin työtä olevan tehtävänä, ennenkuin 
joukko on varustettuna uudentyyppisiin olo
suhteisiin hyväksytyllä materiaalilla 

Perinteisesti Suomi on materiaalihankin
nan yhteydessä asettanut käyttölämpötila
vaatimuksiksi + 40 astetta olosuhteidemme 
perusteella. Usein erityisesti ulkomailta 
hankittujen tuotteiden haasteena on ollut toi
mintavarmuus kylmissä olosuhteissa ja vaa
timusta on jouduttukin alentamaan toisinaan 
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noin 30 pakkasasteeseen. Samoin ilmakulje
tuskelpoisuutta ei ole pidetty useinkaan vaa
timuksena. 

Ohessa eräitä parin viime vuoden aikana 
tehtyjä toimenpiteitä, joilla on varmistettu 
materiaalin soveltuvuus taisteluosastojen 
käyttöön. 
- Räjähtävä materiaali on uudelleen testat
tu korkeissa lämpötiloissa ja ilmankos
teuspitoisuuksissa, tai eräissä tapauksissa on 
val-mistajalta haettu lisädokumentaatiota jo 
tehdyistä olosuhdetesteistä (Tavoitteena 
kuljetus-, kenttävarastointi- ja käyttöläm
pötila -46 ... + 71 °C. Joissain tuotteissa käyt
tölämpötila on rajoitettu joko 58°C tai 63°C). 
Tuotteille on haettu Pääesikunnalta uusien 
testattujen olosuhteiden mukaiset laajen
netut luvat. 
- Hermeettisissä pakkauksissa olevat tuot
teet on uudelleen pakattu tai pakkaukset on 
jouduttu rei'ittämään ilmakuljetuskelpoi
suuden saavuttamiseksi. 
- Räjähtävä materiaali ja pakkauslaatikot 
on hyväksytty maa-, rautatie-, meri- ja ilma
kuljetusmääräykset täyttäviksi. Pakkaus
merkinnät on uusittu siten, että ne ovat 
uusien luokitusten mukaiset sekä täyttävät 
myös mahdollisen välivarastointimaan, 
kuten Saksan kansalliset vaatimukset. Pak
kauksille saadut tyyppihyväksyntätodistuk
set on käännetty englannin kielelle. 

Lisäksi on selvitetty lukuisia muita yksi
tyiskohtia jäljelle jääneiden haasteiden rat
kaisemiseksi. Onko korvaavia tuotteitahan
kittavissa testejä läpäisemättömien tilalle? 
Voidaanko materiaalia varastoida ilmastoi
duissa varastoissa maksimilämpötilojen es
tämiseksi? 

Joitakin haasteita on vielä lopullisesti rat
kaisematta jälkimmäisen taisteluosaston 
osalta. Erityisesti raskaan kranaatinheitti-
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men ampumatarvikkeet ovat muodostaneet 
ongelman, jota edellisessä luvussa mainitut 
uudet STALVA-tuotteet eivät ehtine pois
tamaan. Sirpalelaukauksen osalta räjähdys
aine (TNT) on yllättäen alkanut pursuamaan 
jo 71 asteen lämpötilassa, vaikka TNT:n jäh
mettymispiste on tätä korkeampi. Luokituk
sen kannalta ratkaisu on löydetty tiukem
milla kärkitulpilla. Avoimena kysymyksenä 
on edelleen, että onko kranaatti turvallinen 
ampua tai millä toimenpiteillä turvallisuus 
tulee varmistaa, jos sytyttimen kierteisiin on 
kuivunut vähääkään räjähdysainetta. Savu
ammuksen osalta sen nykyinen pohjasytytin 
ei kestä 12 metrin pudotuskoetta. Uusi pu
dotuskoe jäykemmällä sytyttimen jousella 
on suunniteltu suoritettavaksi ensi syksynä. 

Pääosa mittavasta urakasta on saatu teh
tyä. Viimeistenkin auki olevien kysymysten 
ratkaisemiseksi on vielä lähes vuosi aikaa. 
Vaikka edellä kuvattu työ tehty taisteluosas
tojen varustamisen vuoksi, voidaan laajem
man turvallisuustestauksen lisäävän enti
sestään jo erinomaisella tasolla olevaa käyt
töturvallisuuttamme. Lisäksi kansainvälis
ten standardien mukaan tehdyt laajat testit 
tukevat kotimaisen puolustustarviketeolli
suuden vientimahdollisuuksia. 

KOULUTUSKUSTANNUKSET 

Toimintamenomäärärahojen riittävyys 
koulutusampumatarvikkeiden hankkimi
seksi on ollut koetuksella viimeisten vuo
sien aikana. On jouduttu syömään kuormas
ta. Nyt tämä kehitys on tullut tiensä päähän. 
Enää ei ole mahdollista ottaa käyttöön mate
riaalia varauksesta kulutusoikeuksien ja 
ampumasuunnitelmien mukaisen koulutuk
sen mahdollistamiseksi. 

Syitä tähän kehitykseen on monia. Vii
meisin tilausvaltuus, jolla hankittiin pel-
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kästään ampumatarvikkeita niin rauhan ajan 
koulutukseen kuin varausmateriaaliksikin, 
ajoittui 90-luvun alkupuoliskolle. Samaan 
aikaan toteutui myös niin sanottu Saksan 
kauppa. Sen ansiosta tykistön ampumatar
vikkeita ei ole juurikaan tarvetta hankkia 
koulutukseen lähitulevaisuudessa joitakin 
osaelementtejä kuten sytyttimiä ja panoksia 
lukuun ottamatta. Koulutuskulutuksen mu
kaiset ohjukset on perinteisesti hankittu 
järjestelmähankinnan yhteydessä, joten ne 
eivät ole olleet rasittamassa toimintameno
määrärahakeh ystä. 

Muiden koulutusampumatarvikkeiden 
vuosittainen hankintakustannus on noin 15 
miljoonaa euroa. Esimerkiksi jokamiehen 
aseena tunnetun kevyen kertasingon harjoi
tusrakettien kulutuskiintiö on ollut lähes 
90 000 kpl vuodessa, keskimäärin siis vain 3 
rakettia mieheen. Hankintakustannuksena 
tämä tarkoittaa noin 3 miljoonaa euroa. 
Tähän meillä ei ole enää varaa, vaan kulutus
oikeuksia on jo aloitettu tarkistamaan ala
päin siten, että löydettäisiin pysyviä sääs
töjä. 

Käyttö- jakunnossapitokustannukset seu
raavat materiaalin hankintahinnan kehitystä 
eli kasvavat huomattavasti yleisen hintata
son nousua nopeammin. Toinen oravan
pyörää kiihdyttävä tekijä on lisäksi joukko
tuotanto, niin kannatettava asia kuin se 
kokonaisuutena ottaen onkin. Jos tarkastel
laan esimerkiksi valmiusyhtymää,jokakou
luttaa noin 3 000 varusmiestä vuodessa. 
Joukkotuotettava prikaati on teoreettisesti 
tarkasteltuna sijoituskelpoinen kahdessa 
vuodessa. Todellisuudessa tämä aika on 2-3 
kertainen, joten keskimäärin 25 vuotiaat re
serviläiset "jatkosijoitetaan" - vaikkapa te
lakuorma-autokalustoinen jääkäripataljoo
na jalkaväkipataljoonaksi ja AMOS-mie
histö kevyeksi heitinryhmäksi. 

Hidastamalla joukkotuotantorytmiä ja 
pitämällä koulutettujen ammattitaitoa yllä 
kertausharjoituksin, olisi koulutuskustan
nuksissa saavutettavissa merkittäviä sääs
töjä. Keskeisimpänä haasteena onkin, kes
tääkö imagomme tämän ? Seurauksenahan 
olisi, että uudet jalkaväen lippulaivajärjes
telmät olisivat ajoittain kokonaisuudessaan 
varastoissa. Valmiusyhtymien joukkotuo
tannossa olisi esimerkiksi jalkaväkiprikaati, 
jonka kuorma-autoin varustetut joukot olisi
vat "pääesiintyjiä" vaikkapa omaistenpäi
vän taistelunäytöksissä. 

Toinen lisäkeino säästöjen löytämiseksi 
olisi harjoitusten kriittinen arviointi siten, 
että esimerkiksi 10-20 prosenttia niistä olisi 
toteutettavissa muilla kuin taisteluajoneu
voilla. Ajokilometrit ovat tunnetusti merkit
tävästi halvempia pyöräajoneuvoilla kuin 
mitä tela-alustaisella. Karkeana nyrkki
sääntönä voidaan pitää, että kumiteloilla 
liikkuvien telakuorma-autojen käyttökus
tannukset ajettua kilometriä kohden ovat 
viisinkertaiset ja teloilla liikkuvien panssa
roitujen ajoneuvojen viisikymmenkertaiset 
esimerkiksi PASI:in verrattuna. Jos pääo
makustannukset huomioidaan vertailuun 
mukaan, suhde karkeasti ottaen puolittuu. 

KÄYTÖSTÄPOISTAMINEN 

Valtioneuvoston vuoden 2004 selonteossa 
asetettiin sodan ajan vahvuudeksi 350 000 
miestä. Sen myötä tultiin tilanteeseen,jota ei 
oltu koettu koskaan aiemmin. Materiaalia 
oli varsin paljon yli joukkojen tarpeen. 
Ylijäämämateriaalin hallittua ja riittävän 
nopeaa hävittämistä varten perustettiin maa
voimiin oma projektinsa, niin sanottu käy
töstäpoistamisen projekti. Siihen osallistui
vat kaikki eri vastuutahot käyttäjistä järjes
telmävastuuorganisaatioihin. Pääesikun-
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nassa tehtyjen päätösten mukaisesti tullaan 
viimeistään vuoden 2007 loppuun mennessä 
hävittämään muun muassa 

240 taistelupanssarivaunua (T-72, T55M 
ja T-54), 
180 kuljetus- tai rynnäkköpanssari
vaunua (BTR 60 ja BMP-1), 
yli 200 kettätykkiä (152H55 ja 130K54), 
rynnäkkökivääreitä, 

- 120 mm kranaatinheittimiä, sekä 
- 23 mm ilmatorjuntakanuunoita. 

Asejärjestelmien ampumatarvikkeiden 
osalta aikataulu on merkittävästi hitaampaa. 
Vaikka hävittämiskapasiteetti on maksimo
itu niin Pokassa kuin Ähtärin Asevarikol
lakin, työ jatkuu vielä ensi vuosikymme
nellä. 

Miksi edellä mainitut jalkaväen materi
aalinimikkeet ovat joutuneet sitten tälle 
poistettavien listalle? 

T72 -panssarivaunujen modernisointitut
kimus käynnistettiin vuonna 1992. Usko 
kaluston käyttöön pitkälle tulevaisuuteen eli 
vahvana. Niinpä niitä hankittiin lisääkin 
Saksan kaupan yhteydessä, jotta vanhem
masta vaunukalustosta voitaisiin luopua. 
T72:n modernisointimahdollisuudet 2000-
luvun taistelukentän olosuhteisiin osoittau
tui varsin haasteelliseksi ja kustannuste
hokkuudeltaan kyseenalaiseksi ratkaisuksi. 
Myöhemmin tutkimukseen liitettiinkin 
vaihtoehdoksi mahdollisuus hankkia käy
tettyjä panssarivaunuja, mikä tulikin tut
kimuksen suositukseksi. Leopard -kauppa 
allekirjoitettiin vuonna 2001, joka samalla 
sinetöi päätöksen T72 -kalustosta luopumi
sesta, ainakin pääosiltaan. 

Merkittävimmät säästöt saadaan aikaan, 
jos tietystä kalustosta voidaan luopua koko-
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naisuudessaan. Tällöin voidaan poistaa 
kaikki järjestelmän koulutukseen ja kunnos
sapitoon liittyvät elementit. T72 -panssari• 
vaunu on tästä hyvä esimerkki. Koulutus
välineistö eri simulaattoreineen voidaan 
hävittää ja samalla tilat kohdentaa uuden 
kaluston tarpeisiin. Varaosista ja kunnossa
pitoon liittyvistä järjestelmäkohtaisista ko
neista ja laitteista voidaan luopua. Osaamis
ta ja ammattitaitoa ei "kurssitarjottimen" 
eikä huoltolaitostenkaan osalta tarvitse 
ylläpitää ja siten henkilöstöresurssit on ai
dosti kohdennettavissa uusiin tehtäviin. 

Muiden poistettavien järjestelmien osalta 
selkeää korvaavaa järjestelmää ei ole han
kittu ehkä CV9030 -taisteluajoneuvoja lu
kuun ottamatta. Yksiselitteinen syy on 
edellämainittu joukkojen merkittävä vähen
täminen sodan ajan kokoonpanosta, josta 
maavoimien osuus on noin 60 000 sotilasta. 
Rynnäkkökiväärien ja raskaiden kranaatin
heittirnien osalta kyettiin poistamaan van
himmat mallit kokonaisuudessaan varauk
sesta eli venäläisvalmisteiset 7 ,62 RK 54 ja 
120 KRH 38. Siten mallikirjoa kyettiin pie
nentämään kyseisten sotavarustenimikkei
den osalta. 

Mitä sitten on tapahtunut tai tulee tapahtu
maan tälle hylätylle asemateriaalimassalle. 
Pääosin ensimmäinen toimenpide on niiden 
evakuointi järjestelmävastuuvarikkoon. 
Siellä sotamuseolle "korvamerkitään" 
heidän haluamansa yksilöt. Tämän jälkeen 
otetaan järjestelmistä talteen ne varaosat ja 
varusteet, jotka ovat käyttökelpoisia jäljelle 
jäävälle materiaalille ja joista on puutetta. 
Seuraavaksi pyritään myymään materiaalia 
hallinnonalan määräysten ja päätösten salli
missa puitteissa taloudellisen tuloksen opti
moimiseksi. Viimeisin hävittämistoimen
pide on jäljelle jääneen materiaalin myy-
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minen romumetallina metalliyhtiölle, jol
loin toteutuu ajatus panssarivaunujen "tako
misesta" auroiksi. Nykypäivänä aurojen ti
lalla sulatetuista panssarivaunuista ja 
tykeistä syntyy esimerkiksi ruokalusikoita 
tai vaikkapa tuulivoimaloiden siipiä. 

LOPUKSI 

Materiaalialalla haasteet ovat monipuoli
sia kuten edellä on kuvattu. Varsin usein 
taustalla on joko suoraan tai epäsuorasti 
taloudellisten resurssien niukkuus. Viime 
aikoina huoli on tuotu julki sekä puolus
tusministerin että puolustusvoimain komen
tajan suulla. On puhuttu selvästä puolustus
budjetin tasokorotuksesta teknisten ase
järjestelmien muuta kehitystä nopeammasta 
kallistumisesta johtuen. 

Tasokorotusta odotellessa kaikki toimen
piteet toiminnasta aiheutuvien kulujen ku
riin saattamiseksi on toteutettava. Osa 
leikkauksista ja supistamisista kohdentuu 
vääjäämättä myös koulutukseen. On ky
seenalaistettava perinteisiä toimintatapo
jamme. Onko harjoitusalueille taisteluajo
neuvoin siirtymisiä vähennettävissä esimer
kiksi käyttämällä heittokuljetuksia ja suun
niteltu koulutus toteutettavissa kalustoa 

Senaatti 

kierrättämällä ja harjoituksen,kulkua rytmit
tämällä? Missä määrin raskaan kranaatin
heittimistön kovapanosammuntoja on to
teutettavissa kevyen heittimen vanhoja sir
palelaukauksia käyttäen? Voidaanko siirtyä 
kaksiasejärjestelmän käyttöön ennenkuin 
uusimmat rynnäkkökiväärimme on kulutet
tu loppuun? Näitä kysymyksiä on hyvä har
joitella jo nyt, sillä vastaukset ovat rahanar
voista tietopääomaa todelliseen tilaaja-tuot
tajamalliin siirryttäessä. 

Vuoden päästä on Maavoimat aloittanut 
toimintansa Mikkelissä itsenäisenä puolus
tushaarana. Maavoimien kehittämisen ja 
materiaaliseen valmiuteen sekä joukkotuo
tantoon ja operatiivisiin tehtäviin liittyvät 
asiakokonaisuudet ovat kaikki ensi kertaa 
yhden esikunnan vastuulla. Tämä helpottaa 
merkittävästi joukkotuotantoon liittyvien 
päätösten materiaalialalle aiheuttamien seu
rannaisvaikutusten kustannustietoista arvi
ointia - ja päinvastoin. Jalkaväki suurimpa
na aselajina kantaa myös suurimman vas
tuun tämän arvioinnin toteuttamisessa. D 

EVLI 
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JALKAVÄEN KOULUTUS JA 

SIMULAATTORIT 
KOULUTUSTAPAHTUMAN ELÄVÖITTÄJÄSTÄ KOHTI 

SODAN AJAN JOUKKOJEN SUORITUSKYVYN ARVIOINTIA 

Jalkaväellä on käytössä kolme pääsimu
lointijärjestelmää: TASI (taistelijan si
mulaattori), KESI (komentaja- ja esi
kuntasimulaattori) ja KASI (kaksipuo
lisen taistelun simulointi). Vuoden 2005 
Jalkaväen vuosikirjassa kuvattiin kat
tavasti kyseisten järjestelmien ominai
suuksia, kehitysnäkymiä ja mahdolli
suuksia. KESISTÄ ja KASISTA ei ollut 

T 
ASIN käyttöä on pyritty tehos
tamaan entisestään, mutta ka
luston käyttöaste on alentunut 
rikkoutumisista ja varaosien 

saatavuudesta johtuen. Simulaattoreita kes
kitetään siten, että järkevät noin komppa
nian vahvuiset harjoitukset mahdollistuvat. 
KESILLÄ on koulutettu useita sodan ajan 
esikuntia tai harjoitusesikuntia. KASI on 
ollut käytössä vuonna 2005 Porin Prikaatin 
harjoituksissa ja vuonna 2006 laajemmin 
Läntisellä Maanpuolustusalueella. 
Vuonna 2007 KASIN käyttökokemuksia 
kerätään valtakunnallisesti siten, että koko 
järjestelmää kierrätetään Maavoimaesikun
nan käskemän suunnitelman mukaisesti. 
Kokemusten saaminen on tärkeää, jotta jär
jestelmän tehokkaalle ja kustannus taloudel
liselle jatkokäytölle saadaan kattavat pe
rusteet. 
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kuitenkaan käyttökokemuksia edellisen 
kirjan kirjoitushetkellä. Tässä artikkelis
sa painopiste on simulaattoreista saaduis
sa kokemuksissa,joita on kerätty vuosina 
2005--06. 

Tämän artikkelin tuottamiseen ovat 
osallistuneet Maavoimaesikunnan lisäksi 
Maasotakoulu, Maanpuolustuskorkea
koulu ja Porin Prikaati. 

Kirjoittaja, majuri Vesa Helminen palve
lee Pääesikunnassa maavoimaosastolla 
koulutus- ja henkilöstösuunnittelusektoril
la osastoesiupseerina. 

Tavoitteena on löytää optimaaliset har
joitukset järjestelmien käytölle. Kokonai
suuden tulee palvella paremmin sodan ajan 
joukkojen suorituskyvyn arviointia 2010-
luvulla. 

TASIN VAKIINTUNUT ASEMA 
J A HYÖDYN IRTIOTTO 

Taistelijan simulaattori on ollut puolus
tusvoimilla koulutusvälineenä käytössä 
2000-luvun alkupuolelta saakka. TASIN 
elinkaari on arvioitu tällä hetkellä olevan 
noin puolessa välissä. Saatujen käyttökoke
musten perusteella on pystytty lisäämään 
TASIN käytettävyyttä simulaattoriavustei
sissa harjoituksissa, tuomalla mukaan TA
SIRAPIN (raportointiohjelma), paikannuk
sen ja johtamisjärjestelmät. Näillä toimen
piteillä saadaan TASISTA panos-/tuotos 
-suhteessa paras hyöty irti elinkaaren loppu
jaksolta. 

TASIRAP on ollut puolustusvoimissa 
koulutuskäytössä laajemmin vuodesta 2005 
lähtien. Muun muassa Maasotakoulun joh
tama Komppaniatutkimus tarvitsi tappio
tietoa hyökkäyksien henkilökohtaisista tap
pioista aina taisteluosaston tappioihin asti 
sekä lisäksi tietoa vastustajalle tuotetuista 
tappioista. Tappiot sidotaan aikaan ja hyök
käystasoihin. Taisteluiden päätyttyä noin 
tunnin päästä ovat tappiotiedot käytettävissä 
numeraalisesti ja näyttöesityksenä. TASI
RAP ei tarvitse erillistä tietokonetta tai vas
taavaa, vaan se toimii TASI-järjestelmässä 
olevassa tiedonkeruukoneessa (kannettava 
PC). TASIRAPIN avulla tehdyt palautteen 
formaatit ovat kaikille samat ja karttojen liit
täminen palautteisiin on helppoa. 

Paikkatieto tuotetaan paikantamisjärjes
telmällä, jolloin seurataan noin joukkueen 
suuruisia osastoja tai erillisiä ryhmiä. Hen
kilöpaikantimetkiinnitetään pääsääntöisesti 
joukkueiden erotuomareihin tai joukkueen 
johtajiin. Hyökkäysten aikana voidaan ra
kentaa palautteen karttaosiota valmiiksi vie
lä hyökkäyksen edetessä. Kartoissa käyte
tään taktisia merkkejä havainnollistamaan 

joukkojen Liikkeitä ja tapah
1
tumia. Hyök

käykseen liittyvät kartat ovat valmiina 
hyökkäyksen päätyttyä noin viidentoista 
minuutin kuluttua. 

Ensimmäistä kertaa taisteluharjoitukseen 
tuotiin tukevien aselajien johtamisjärjes
telmät osaksi jalkaväen simuloitua harjoi
tusta. JOHLAA (johtamislaite) ja AHJOA 
(ammunnanhallintajärjestelmä) käytettiin 
vasta-asematoiminnan apuvälineenä tulen
käyttöön liittyen. Tulenkäytön kuvaamisen 
kannalta olennaisinta on saada iskemien 
paikkatietoja iskemien vaikutushetki niiden 
kouluttajien tietoon, jotka ovat tulenkäyt
töalueella tai sen läheisyydessä. Tieto iske
mistä välitetään kouluttajille VIRVE-ver
kossa reaaliaikaisesti tulikomentoon liit
tyen. JOHLA ja AHJO mahdollistivat reaa
liaikaisen tulenkäytön harjoituksessa. 

Tutkimusta varten kehitetyt ja käyttöön 
otetut lisälaitteet olivat samat mitä koulutus 
tarvitsi saadakseen tarvittavan hyödyn irti 
TASISTA. TASIRAP toi tarvittavan lisäar
von tappiotietoihin sen helppouden ja 
käytettävyyden ansiosta manuaalijärjestel
mään verrattuna. Paikkatieto nopeutti pa
lautteessa tarvittavien karttojen valmistu
mista sekä tietojen oikeellisuutta. JOHLAN 
ja AHJON käyttöönotto vasta-asematoi
minnassa toi realistisemman kuvan epäsuo
ran tulen osumatarkkuudesta. Tulevaisuu
dessa MATl-projektin (maavoimien tieto
järjestelmä) tuoman johtamisjärjestelmän 
avulla voidaan tuottaa joukkojen liikkeistä 
saatu karttapalaute. Tähän liitetään TASI
RAPISTA saadut tappiotiedot, mistä syntyy 
joukolle annettava palaute. Palautteen ra
kentaa esim. pataljoonan esikunnan henki
löstö käytössä olevien sodan ajan välineiden 
avulla. Samalla opitaan käyttämään sodan 
ajan joukon välineistöä tehokkaammin niin 
henkilökunnan kuin reserviläisen osaltakin. 
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TASIA käytettiin ennen Komppanian tut
kimusta elävöittämiseen simuloimalla yk
sittäisen taistelijan ja joukon taistelutoi
mintaa taisteluharjoituksessa. Tappiotiedot 
saatiin käsiteltyä manuaalisesti paperilla. 

Komppanian tutkimuksen jälkeen TASIA 
käytetään tehokkaammin hyväksi taistelu
osaston kokoisissa harjoituksissa. Harjoi
tusten palaute on monipuolisempaa tutki
muksesta saatujen kokemusten perusteella. 
Tappiotiedot voidaan käsitellä koneellisesti. 

TASIA tulee käyttää opittujen asioiden to
dentamiseen eikä uuden asian opettami
seen. Näin saadaan simulaattoreiden avulla 
paras oppimistulos. Koulutettava ei opi 
käyttämään järjestelmän heikkouksia hy
väkseen, eikä tästä johtuen tule väärää oppi
mista. Lisäksi joukon koulutustasossa todet
tujen puutteiden korjaaminen on helpompaa 
ja ne kohdistuvat oikeisiin asioihin. Har
joituksien palautteissa on tärkeintä korostaa 
asioita, jotka eivät ole kunnossa ja vaativat 
korjausta. Hyviäkään suorituksia ei pidä 
unohtaa. 

KESIN KÄ YTTÖKOKEMUKSET 
JA KEHITTÄMINEN 
LÄHITULEVAISUUDESSA 

Ensimmäiset kenttäkokemukset KESIST Ä 

Komentaja- ja esikuntasimulaattorin han
kintaprojekti päättyi ja järjestelmä otettiin 
koekäyttöön Maanpuolustuskorkeakoulun 
Johtamisen laitoksella kevättalvella 2005. 
Seuraavan vuoden alusta simulaattoria ope
roiva johtamisjärjestelmäryhmä siirtyi Tak
tiikan laitoksen organisaatioon. Riittävät 
tilat ja muut resurssit mahdollistivat siirc 
tymisen varsinaiseen tuotantokäyttöön. 
Vuonna 2006 järjestettiin 10 johtoportaan 
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harjoitusta ja viisi sotakoulun omaa harjoi
tusta. Painopisteenä oli tärkeimpien jouk
koyksiköiden esikuntien harjaannuttaminen 
sekä perus-,jatko- ja täydennyskoulutettavi
en upseerien opettaminen. Hankittu kart
tamateriaali mahdollisti ensimmäistä kertaa 
harjoitusten järjestämisen eteläisen Suomen 
lisäksi myös pohjoisessa Suomessa. 

Jo hankintaprojektin aikana tehty päätös 
keskittää simulaattorijärjestelmän käyttö 
yhteen paikkaan osoittautui oikeaksi. Kal
lisarvoista aikaa ei ole kulunut järjestelmän 
siirtämiseen ja toimintakuntoon virittelyyn. 
Samalla laitteet ovat pysyneet toimintakun
toisina. Harjoitusjärjestelyt on kyetty pit
kälti vakioimaan ja niukat henkilöstöresurs
sit on voitu käyttää optimoidusti harjoitus
ten liukuhihnamaiseen valmisteluun, läpi
vientiin ja jälkihoitoon. Myös Taktiikan lai
toksen tutkimusryhmän sijoittaminen sa
maan rakennukseen on tuonut mukanaan ai
toa hyötyä. 

Teknisestä näkökulmasta Linux-pohjai
nen KESI on osoittautunut toimintavar
maksi ja joustavaksi järjestelmäksi. Käytön 
ehkä suurimmaksi haasteeksi on koettu har
joitusten valmisteluvaiheeseen liittyvä eri
laisten organisaatioiden sekä lähtökohtati
lanteiden työläs luominen. Niiden määrittä
minen vaatii paitsi riittäviä perusteita harjoi
tus joukoilta myös kokemusta, näkemystä, 
aikaa ja tarkkuutta harjoituksen valmisteli
jalta. Yksittäisten asejärjestelmien tai jouk
kojen parametrit ovat jo pitkälti kohdillaan 
tarviten hienosäätöä enää harvakseltaan. 

KESI-harjoitukset ovat tavallisesti keskit
tyneet tehtyjen suunnitelmien testaukseen 
halutuissa olosuhteissa, kuten pataljoonan 
esikunnan ja sen alaisten johtoportaiden 
päätöksentekoon sekä tilanteenmukaiseen 
johtamiseen. Lisäksi on tehty erityistarkas-
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teluja aselajien ja toimialojen näkökulmas
ta, esimerkiksi teemalla tiedustelu ja tulen
käyttö, tai huollon järjestelyt välitavoittees
sa. Harjoituksiin on yleensä liittynyt kiin
teästi maavoimien tietojärjestelmän (MATI) 
sovellusten kouluttaminen. 

KESIN kattava palautejärjestelmä on saa
nut paljon positiivista palautetta. Käydyt 
taistelut tallentuvat yksityiskohtaisesti 
muistiin ja erilaiset tilastot tarjoavat mah
dollisuudet monipuolisiin jälkitarkastelui
hin. Harjoitusten suolaksi ovatkin usein 
muodostuneet lopuksi pidettävät palauteti
laisuudet. Niissä ei ole etsitty voittajia tai 
häviäjiä, mutta etenkin tehdyistä virheistä 
on haettu oppia. Operaatioiden yksityis
kohtainen tarkastelu ja syventävä keskuste
lu ovat tuoneet esille taistelujen kulminaa
tiopisteet eli ratkaisuhetket tai -pisteet, jois-

Asiakas-
• • om1staJuus 

kannattaa!,. 

sa tavallisesti johtamisen ja joskus sattu
mankin kautta on syntynyt 'selkeä käänne 
operaation toteutuksessa. Palauteaineisto on 
toimitettu harjoitusjoukoille jälkikäteen 
myös sähköisessä muodossa. 

Virtuaalitaisteluista ei ole niinkään löy
detty uusia joukkojen taktisia käyttöperiaat
teita, mutta kylläkin vahvistettu jo olemassa 
olevia. Aloitteellisuus ja aktiivisuus sekä 
voimien ja vaikutuksen keskittäminen ovat 
edelleen usein mukana menestyksellisesti 
läpiviedyissä operaatiossa. Lisäksi ovat ko
rostuneet muun muassa maasto- ja olosuh
deanalyysi, komentajan taisteluajatuksen 
ymmärtäminen sekä tilannetietoisuus, jat
kuva tilanteen arviointi ja suunnittelun jat
kuminen. 

Kaikkein olennaisinta on, että järjes
telmän käyttäjät, asiakkaat, ovat kokeneet 

I.Yä tietoa ja tarj<MUffl saat osoitteesta 
www.vapo.fl ~VAPO 
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KESIN mielenkiintoiseksi, motivoivaksi ja 
myös kustannustehokkaaksi koulutusväli
neeksi, jonka on koettu antavan harjoituk
siin selkeää lisäarvoa. Erityisen antoisaksi 
on koettu kaksipuolisen sotapelin toteutta
minen, jossa lopputulosta ei ole valmiiksi 
käsikirjoitettu ja vastustajasta on voitu ottaa 
aidosti mittaa. 

Tulevaisuuden simulointia - KESIN käytön 
kehittäminen 

Vuoden 2007 tavoitteena on KESIN käy
tön tehostaminen järjestämällä vähintään 20 
harjoitusta. Tutkimustoiminnan osalta kes
kitytään edelleen opiskelijoiden opinnäyte
töiden tukemiseen, mutta tarvittaessa myös 
laajempiin tutkimushankkeisiin osallistu
taan mahdollisuuksien mukaan. Jatkossa 
selvitetään lisäksi viranomaisyhteistyön 
mahdollisuudet, kuten pelastushallinnon 
pelaaminen laajemmissa harjoituksissa. 
Lisäksi on todennäköistä, että kansainväli
nen yhteistoiminta muiden samaa simulaat-

toria käyttävien valtioiden kanssa lisääntyy, 
esimerkkinä Saksan vuonna 2007 johtaman 
taisteluosaston operaatioiden valmistelut ja 
harjoittelu. 

KESl-järjestelmän kehittämisen osalta 
voidaan pelkistetysti erottaa kaksi näkökul
maa. Ensimmäinen on nykyisen järjestel
män kehittäminen ja sen käytön edelleen te
hostaminen. Kyseessä on oikeammin jär
jestelmän optimoitu ylläpito. Vuodesta 2008 
lukien realistiseksi tavoitteeksi voidaan 
nykyisten henkilöstöresurssien perusteella 
asettaa noin 25 käyttöviikkoa vuodessa. 
Tämä edellyttää ainakin eri joukkojen har
joitustyyppien ja palautteenantomekanis
mien vakiointia. Kun kokemukset KESIN 
käytöstä lisääntyvät, harjoituksiin tulevat 
joukot pystyvät tarkemmin etukäteen mää
rittelemään opetustavoitteensa ja saamaan 
harjoituksista enemmän irti. 

Ammattioperaattoreiden eli erikseen kou
lutettavien eri alajohtoportaiden perusyk
siköitä ja toimialoja pelaavien tahojen, 
käytännössä uuden palkattavan henkilös-

KESI-operaattori työnsä ääressä. 
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tön, käyttö ei ole Suomessa jatkossakaan 
realistista. Sen sijaan, vapaaehtoisen reser
viläispoolin kouluttamista kannattaa jatkaa 
ainakin tärkeimpien harjoitusten tarpeita 
ajatellen. Aikaa ja kustannuksia voidaan 
säästää, kun ammattisotilaat pääsevät har
joituksissa suoraan tehtäviinsä johtamaan 
joukkojaan varsinaisten johtamisjärjestel
mien kautta. KESI-operaattoreiksi olisikin 
jatkossa kustannustehokkainta valita koulu
tettu, taktisesti ja teknisesti perusteet hallit
seva motivoitunut reserviläisjoukko. Myös 
upseerikokelaiden käyttöä KESI-harjoituk
sissa kannattaa lisätä. 

Toinen kehittämisen näkökulma liittyy 
mahdollisen seuraavan sukupolven järjes
telmän hankintaan. Simulaattori, jolla pys
tyttäisiin konkreettisesti tukemaan esikun
nan päätöksentekoprosessia, esimerkiksi 
vertaillen pelaamaan operaation toteutta
misen vaihtoehdot, olisi hyvä lisä komenta
jan työkalupakkiin. Seuraavan sukupolven 
järjestelmän suotavina ominaisuuksina voi
sivat olla esimerkiksi KESIST Ä puuttuvat 
äänihavainnointi, joukkojen moraalin taso 
sekä kolmiulotteinen kuva. 

Maavoimapäällikön keskeinen vaatimus 
on se, että KESIN jatkokehittämiseen liittyy 
myös tietojärjestelmien ja -yhteyksien ke
hittäminen siten, että harjoitteleva sodan 
ajan esikunta kykenee toimimaan esimer
kiksi perustajavaruskunnastaan käsin. 

KASI - KÄYTTÖKOKEMUKSISTA 
KÄYTÖN OPTIMOINTIIN 

Sovelluksista sodan ajan toimintojen 
analysointiin 

KASIA voidaan perustellusti kutsua jär
jestelmäksi: kaikki järjestelmän ajoneu
vomaalit, henkilökohtaiset maaliliivit ja 

aseet keskenään yhteensopivia ja vielä yh
teydessä järjestelmän ytimeen, tiedonsiirto
järjestelmään. Verrattuna aikaisempiin 
maavoimien käytössä oleviin simulaattorei
hin on astuttu huomattava askel eteenpäin. 
Kehitystä on tapahtunut mm. laitteiden 
koossa, laskimien suorituskyvyssä ja virta
lähteiden kapasiteetissa. Esimerkiksi suora
ammunta-aseiden vaikutus on lisääntyneen 
laskentakapasiteetin myötä erittäin toden
mukainen. Maalien tuhoutumiseen tai vauri
oitumiseen on aseesta ja maalista riippuen 
suoritettu noin 350 000 laskennallista vai
kutusarviointia. 

Rynnäkkökivääriin ja muihin kiväärika
liiperisiin aseisiin kiinnitettävät laserlähet
timet lähettävät ammuttaessa laserpulssin, 
joka sisältää koodattuna ampujan tunnuk
senja käytetyn ampumatarvikkeen. Käytös
sä on kuitenkin huomioitava se, että !-suun
tainen laserpulssi ei simuloi luodin lentora
taa eikä lentoaikaa vaan kulkee valonno
peudella suoraviivaisesti suoraan maaliin. 
Tästä syystä 1-tiesimulaattorilla varustetut 
aseet soveltuvat huonosti ampumakoulu
tukseen. Niillä ammuttaessa ei oteta ennak
koa vaan tähdätään suoraan maaliin. Tämä 
rajaa niiden käytön pääsääntöisesti taistelu
koulutukseen. Tulevaisuuden yhtenä suu
rimmista haasteista simulaattoriteollisuu
delle lienee kivääriaseisiin sopivien, riittä
vän pienien, halpojen, ja kenttäkäyttöön so
veltuvien 2-tielähettimien kehittäminen. 

Kertasinkojen simulaattoreilla ja pans
sarivaunujen simulaattorijärjestelmillä pys
tytään toimimaan kuten toimittaisiin oikeil
la aseilla. Niiden 2-tiesimulaattorit simuloi
vat ammuksen lentoradan ja lentoajan. Jär
jestelmän sinkoaseet ovatkin paitsi hyviä 
välineitä panssarintorjunnan toteuttamiseen 
niin erinomaisia välineitä käytettäväksi 
erikoiskoulutuskauden ja joukkokoulutus-
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kauden ampumakoulutukseen. Simulaatto
reiden suurimpia etuja ovat mahdollisuudet 
ampua käytännössä rajoittamattomia mää
riä laukauksia, jotka maksavat hankintahin
nan jälkeen huomattavan vähän. 

Panssarintorjunta-aseilla toimittaessa on 
myös huomioitava ja tunnettava oikean 
aseen ominaisuudet. Maalin ollessa osittain 
piilossa kasvillisuuden takia pitää ampujan 
mieltää se, ettei kova ammuskaan tunkeudu 
räjähtämättä tai suuntavakavuuttansa me
nettämättä kasvillisuuden läpi. Lisäksi on 
muistettava, että aseilla on naamiovarmis
tukset. Lähemmäs ampuminen ei kannata, 
koska ammus ei maalissa toimi oletetulla 
tavalla. Sama pätee myös simulaattorisin
koihin, jotka toimivat ampujan kannalta ku
ten kova asekin. Lisäksi tulee ampujien 
muistaa, että jos kovaa asetta tai simulaat
toria käsitellään liian kovakouraisesti eikä 
välitetä sen toimintakunnossa pysymisestä, 
se ei tilanteen tullessa välttämättä toimi. 

/ 1 \ 
LiilJIIII. IIWWll jlrjllttlll,iill, Niltelyt 
jl~ 

Yleensä toimimattomuuden tai osumatto
muuden takana onkin käyttäjän virheellinen 
toiminta. Tästä päästään eroon vain koulut
tamalla aseiden oikeaa käyttöä. 

Uutena omaisuutena KASISSA järjes
telmään kuuluva tiedonsiirto mahdollistaa 
lähes reaaliaikaisen kaksisuuntaisen yhtey
den jokaiseen sotilaaseen ja ajoneuvoon. 
Tiedonsiirto kattaa vähintään 10 x 10 km 
alueen, käytännössä kuitenkin esimerkiksi 
Säkylässä alue on suurempi johtuen harjus
ta, jonne voidaan sijoittaa vastaanottimet 
korkeisiin maastonkohtiin. Kaikki pelaajat 
eli taistelijat ja ajoneuvojen maalilaitteet on 
varustettu paikannuslaitteella (DGPS), 
minkä avulla ne paikantavat oman paikkan
sa noin viiden metrin tarkkuudella. 

Pelaajat ilmoittavat tiedonsiirtoverkon 
välityksellä johtokeskuksen tietokoneille 
käytännössä kaiken mitä taistelukentällä 
on tapahtunut. Kaikki ampumatapahtumat, 
osumat, osumien vaikutukset, paikan muu-

KAS/ -jä,jestelmä. Lähde: KASl-dokumentaatio/Saab Training Systems Ab. 
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tokset, tappiot yms. ovat tiedossa johtokes
kuksessa muutaman sekunnin viiveellä. 

Taistelukentän ilmiöiden simuloinnissa 
pystytään kuvaamaan myös aluevaikutteis
ten asejärjestelmien tulenteho. Näitä ovat 
epäsuora tuli, miinoitteet ja taisteluaineet. 
Näiden asejärjestelmien teho on syötetty jär
jestelmän tietokantaan. 

Epäsuoran tulen simuloinnissa erotuoma
reiden välittämä tulenkäyttö aktivoidaan 
johtokeskuksesta, jolloin tiedonsiirtoverk
ko lähettää radiolla simulaattoreille tiedon 
kranaattien räjähdyspaikoista. Paikkatie
don avulla simulaattori laskee ensin onko se 
asevaikutuksen alueella, minkä jälkeen tie
tokannan tuhoutumis- tai haavoittumisto
dennäköisyyksien perusteella laskee itsel
leen osuman aiheuttamat vaikutukset. Vai
kutukseen vaikuttaa myös se, onko pelaaja 
asetettu kaivautuneeksi, makuuasennossa, 
käyttääkö kypärää ja onko sirpaleliivi ase
tettu suojavälineeksi. Kaikkiaan epäsuoran 
tulen ja miinoitteiden simuloinnissa siirtyy 
tuhansia radioviestejä ja maalilaskimissa 
lasketaan satoja vaikutuslaskuja lyhyessä 
ajassa. 

Miinoitteet ja saastuneet alueet luodaan 
karttapohjalle erotuomareiden välittämänä 
kun joukko on rakentanut miinoitteen tai 
alueelle on käytetty taisteluaineita. Miinoi
tetulle alueelle määritellään miinatyypit, 
miinoitteen estearvot ja sirotemiinoitteisiin 
liittyvät aktivoitumisajat. Saastumisten 
kohdalta määritellään taisteluaineet, niiden 
tyyppi ja pysyvyys. Järjestelmään asetetun 
tuulen suunnan ja nopeuden perusteella 
saadaan saastunut alue siirtymään todelli
sen sään mukaan alueella. Pelaaja aktivoi 
vaikutuslaskelmat automaattisesti, kun se 
oman paikkatietonsa perusteella on alueella, 
jolle on määritetty miinoite tai saastuminen. 
Samalla tapaa voidaan asettaa simuloituja 

esteitä ja vaikka rajat, joiden sisällä pelaa-
.. .. .. ' Jien on pysyttava. 

Lääkintärniehet on varustettu kenttälää
kintäsimulaattoreilla, joilla voidaan simu
loida lääkintätoimenpiteiden vaikutus maa
liliiveihin. Osuman saaneen taistelijan tila 
heikkenee osuman perusteella määritellyllä 
vauhdilla, ja jos potilas ei saa lääkintähoitoa 
riittävän ajoissa seuraa tilan muuttuminen 
haavoittuneesta kaatuneeksi. Lääkintämie
hen simulaattorilla maaliliiviin syöttämät 
oikeat hoitotoimenpiteet vaikuttavat elinti
lan heikkenemisnopeuteen hidastavasti ja 
potilas ennätetään evakuoida hoitoketjussa 
parempaan hoitopaikkaan, jossa hoitoa jat
ketaan edelleen kenttälääkintäsimulaatto
reilla. 

Kehittynyt tekniikka ei poista kouluttajien 
ja tulenkuvaajien tarvetta eikä edes vähennä 
heidän työtään varsinkaan, jos harjoituksen 
simulaattoritoimintaa ei suunnitella huolel
la. Kuitenkin KASI tarjoaa entistä parem
mat mahdollisuuden tarjota koulutettaville 
mahdollisuuksia ratkaista tilanteita ympä
ristöstä ja simulaattoreiden ilmaisuista tule
vien kuvausten perusteella. Tämä korostuu 
varsinkin joukon koulutuksen loppupuolel
la. 

Simulaattori harjoituksista 

Simulaattoreiden täysimääräinen hyö
dyntäminen harjoituksissa vaatii runsaasti 
suunnittelua ja valmisteluja ennen harjoi
tuksen alkamista. Harjoitusten rakenteessa 
pitäisi ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomi
oon simulaattorijärjestelmän edut ja rajoi
tukset. Simulaattorit eivät saa kuitenkaan 
nousta itsetarkoitukseksi harjoituksissa. 
Yksityiskohtia suunniteltaessa on kiinni
tettävä huomiota siihen, että järjestelmän 
toiminta ei haittaa tavoitteen saavuttamista. 
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Esimerkki harjoituksen rakenteesta käytettäessä simulaattoreita. 

Harjoituksen jakaminen opetustarkoituk
sen mukaan sopiviin osakokonaisuuksiin 
auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tällöin 
hyödynnetään simulaattoreiden toiminnalli
sia ominaisuuksia ja palautemahdollisuuk
sia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen osion 
jälkeen pidetään palautetilaisuus. 

Harjoituksessa tapahtumien ja siitä anne
tun palautteen pitää vaikuttaa harjoituksen 
kulkuun. Kaksipuolinen harjoitus antaa par
haan tuloksen silloin, kun molemmilla puo
lilla on mahdollisimman suuri toiminnanva
paus. Johtajat johtavat omaajoukkoaan par
haan kykynsä mukaan ja kouluttajat tukevat 
heitä tarvittaessa. Vaadittavat rajoitukset an
netaan ylemmän johtoportaan käskynä, jotta 
tilanteenmukaisuus harjoitteessa säilyy. 
Harjoitus keskeytetään sopivaan kohtaan, 
josta voidaan jatkaa suunnitelmassa eteen
päin tai palata tekemään sama suoritus hie
man mukautettuna uudestaan. 

KASI-järjestelmän käyttö harjoituksissa 
vaikuttaa niiden läpivientiin suuresti. Enää 
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ei voida tehdä "niin kuin ennen" ja käyttää 
samaa harjoitussuunnitelmaa päivitettynä. 
Suurimman muutoksen tähän on tuonut pa
lautteenannon mahdollisuuksien parantu
minen. 

Ymmärtämällä oppimaan 

Palaute on tärkeä oppimisen apuväline 
varsinkin jos palautteen sisällön avulla voi
daan osoittaa koulutettaville selvästi ja pe
rustellusti toiminnan seuraukset. Yksi uu
den tekniikan tuoma uudistus on palautteen 
annon nopeutuminen harjoitusten jälkeen. 
Tapahtumat kerääntyvät automaattisesti 
koko harjoituksen ajan ja niitä voidaan 
työstää palautteen muotoon jo harjoituksen 
aikana, jolloin palautetilaisuudet voidaan 
pitää nopeasti harjoituksen tai vaiheen jäl
keen. Palautteessa voidaan näyttää ja rapor
toida joukon suorituksia aina koko harjoi
tusjoukon liikkeestä karttapohjalla yksit
täisen sinkomiehen osumaan ja sen vaiku-
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tukseen. Palautteeseen voi kuulua myös am
pumatulosten esittäminen, videokuvaa har
joituksesta ja komentoradioverkon nauhoi
tettua liikennettä. 

Palautteeseen voidaan liittää analysoituja 
kuvaajia ja tuloksia tukemaan päätelmiä 
taistelun kulusta ja tekijöistä,jotka ovat teh
tävän toteuttamisen kannalta tärkeitä. Nii
den perusteella voidaan usean harjoituksen 
jälkeen tarkastella sitä, onko joukoille kou
lutettu asiat oikein vai pitääkö muuttaa 
joitakin asioita. 

Harjoitustulosten analysoinnissa piilee 
kuitenkin myös mahdollisuus joutua harha
teille. Simulaattorien tekemät vaikutukset 
harjoitusjoukkoon ovat loppujen lopuksi 
tekniikasta riippuva, mahdollisimman hyvä 
jäljitelmä todellisuudesta. Vaikutukset pe
rustuvat ihmisten tekemiin määrittelyihin 
parametrien, osumakuvioiden, läpäisyjenja 
tulen tehon osalta. Simulaattoreiden tuotta
ma tulos on aina simulaattoritulos, jossa on 
epätarkkuuksia ja yleistyksiä. 

Tulevaisuus tulee näyttämään sen, miten 
tätä vahvennetun komppanian vastaan vah
vennetun joukkueen kaksipuoliseen taiste
luun tarkoitettua järjestelmää tullaan käyt
tämään ja kehittämään varusmies- ja reser
viläiskoulutuksessa - kenties osana inte
groitua maavoimien simulointiperhettä,jos
sa uusilla ja vanhoilla simulointijärjestel
millä saadaan aikaan toisiaan tukevia joh
topäätöksiä joukkojen kehittymisestä kohti 
sodan ajalta edellytettävää osaamista. 

LOPUKSI 

Jalkaväki, osana maavoimia, on 2010-lu
vulle tultaessa kerännyt suomalaisissa olo
suhteissa tarvittavan informaation siitä, 
miten käytössä olevia simulaattoreita voi
daanja tulee käyttää optimaalisesti. Mikään 

käytössä oleva järjestelmä ei kuitenkaan 
poissulje toisen järjestelmän tarvetta. Haas
teena säilyy pikemminkin se, miten vanhen
tuvan kaluston korvaaminen uudishankin
noilla kyetään toteuttamaan siten, että sodan 
ajan joukkojen koulutukseen ei tule notkah
dusta. Kyse on siis siitä, mitä vastaavia väli
neitä tarvitaan lisää ja toisaalta, mitä uusia 
välineitä tai ominaisuuksia simulaattorijär
jestelmiin tarvitaan kerääntyneen kokemus
pohjan perusteella lisää. Tåmä määrittely
prosessi on ollut ja tulee olemaan muutaman 
lähivuoden keskeinen sodan ajan joukkojen 
oppimisympäristöön liittyvä kehittämis
kohde, mikä edellyttää myös merkittäviä 
taloudellisia panostuksia. 

Tulevaisuuden sodan ajan osaamista 
simuloivaa oppimisympäristöä voidaan vi
sioida monella eri tavalla. Eräässä hypoteet
tisessa mallinnuksessa voisi kohti 2020-
lukua tultaessa olla samassa harjoituksessa 
toimivia joukkoja, esikuntia ja pelattavia 
joukkoja tai esikuntia, jotka käyttävät kehit
tyneessä tiedonsiirto- sekä viestijärjestel
mässä kaikkia tässä artikkelissa mainittuja 
simulointijärjestelmiä tai niiden pohjalta 
hankittuja uudisversioita. Tällöin ei muun 
muassa harjoitus paikka ja simulaattoriväli
neistön määrä, kunto tai ikä ole merkittävää 
- merkittävää on sodan ajan joukkojen 
todenmukaisesti opeteltu toiminta rauhan 
ajan harjoituksessa, jossa jokaisella simu
laattorijärjestelmällä on oma räätälöity roo
linsa ja joukolla sille kuuluva varustus 
johtamisyhteyksineen. D 
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X 
TAISTELIJAN SUORITUSKYVYN .. 

KEHITT AMINEN 

VAATIMUKSISTA JÄRJESTELMÄKSI 

Uudet uhkakuvat, taistelukentän muu
tos, yhteisoperaatiot ja vaatimus aiem
paa suuremmalle toimeenpanon nopeu
delle ovat asettaneet uusia vaatimuksia 
taistelijan ja pienryhmien suoritus
kyvylle. Tämän vuoksi useissa maissa 
onkin käynnissä erilaisia tutkimuksia, 
hankkeita tai jopa hankintoja taistelijan 
järjestelmien kehittämiseksi. Lyhenteet 

P erinteisesti jalkaväkitaistelijan 
varustusta on kehitetty hankki
malla maastopukukokonaisuus, 
jalkineet ja varustukseen soveltu

va kantolaitejärjestelmä. Tätä toimintatapaa 
edusti taistelijan varustus m91, joka vielä 
tällä hetkellä on pääosan joukkojen 
käytössä. Vastaavalla tavalla rakennettiin 
taistelijan varustekokonaisuus m2005. Eril
lisinä materiaalihankkeina tai -hankintoina 
varustekokonaisuuteen liitettiin joukkotyy
pistä riippuen pimeänäkölaitteita, rynnäk
kökiväärin optisia tähtäimiä, luotisuojalii
vejä, jne. Tulevaisuudessa taistelija on näh
tävä järjestelmänä, joka sisältää tulenan
tokyvyn, selviytymiskyvyn, tilannetietoi
suuden ja taistelukyvyn ylläpidon osajär
jestelmiä. Tämän lisäksi koulutus ja koulu
tuksen apuvälineet ovat kiinteä osa taiste
lijan järjestelmää. 

Liian usein materiaalihankkeissa keski
tytään nimenomaan välineeseen, eikä sii
hen, mitä ko. välineellä tulisi saada aikaan ja 

FIST, FELIN ja FFW ovat tulleet tutuiksi 
erilaisten sotilasjulkaisujen artikkeleista. 
Myös meillä on käynnistetty tutkimustyö 
taistelijan ja pienryhmän suorituskyvyn 
kehittämiseksi. 

Tässä artikkelissa käsitellään kehitys
työn taustoja sekä kehityksen suuntalin
joja tulevaisuudessa. 

Kirjoittaja, majuri Matti Honkela palvelee 
Maavoimaesikunnan materiaaliosastolla. 

missä olosuhteissa. Tulevaisuuden taisteli
jan järjestelmäkokonaisuuden kehittämisen 
lähtökohtina ovat uhka- ja toimintaympä
ristöön perustuvat vaatimukset. On sano
mattakin selvää, että hankkeessa,joka tähtää 
jopa viidentoista vuoden päähän, tulee tar
peitamäärittelyn tarkistuksille. Suuret suun-
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nanmuutokset on kuitenkin vältettävissä 
sillä, että hankkeen henkilöstöä ei vaihdeta 
liian nopealla aikasyklillä ja vaatimusten 
rakentaminen/tarkastaminen sidotaan osak
si operatiivista suunnittelua ja kehittämiso
hjelmien valmistelurytmiä. 

UHKAKUVAT JA SODANKÄYNNIN 
YLEINEN MUUTOS 

Keskeinen kehitystä ohjaava tekijä on 
uhka ja sen asettamat vaatimukset suori
tuskyvylle. Käsitykset sodasta ovat 1990-
luvulla muuttuneet maa-alan ja kansan puo
lustamisesta yhä kaukaisempien kriisien 
hallintaan ja rajoitettujen sotilasoperaati
oiden suuntaa. Maavoimien osuus sodan
käynnissä ei kuitenkaan tule katoamaan. 
Kuten käynnissä olevissa operaatiossa on 
havaittu, niin tarve ratkaisevalle ja usein pit
käaikaiselle fyysiselle läsnäololle säilyy 
maaoperaatioiden erityispiirteenä. Olennai
nen tekijä sodan kuvan muutoksessa on 
kiivas operatiivinen tempo yhä harvemmas
sa taistelutilassa sekä sähkömagneettisen 
spektrin entistä laajempi käyttö. Tämä aset
taa omat vaatimuksensa pienemmille, keve
ämmille ja monikäyttöisemmille joukoille, 
joissa kehittyneellä logistiikalla sekä tie
dustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäl
lä sekä pitkän kantaman täsmäasevaikutuk
sella on keskeinen merkitys. 

Viimeaikaisissa kriiseissä taistelut ovat 
keskittyneet hyvinkin paljon rakennetuille 
alueille ja kaupunkeihin. Asutuskeskus 
muodostaa houkuttelevan kohteen erilais
ten terroristiryhmien toiminnalle ja sinne si
joittunut kauppa sekä teollisuus voidaan 
luokitella kriittiseksi infrastruktuuriksi. 
Asutuskeskus on taisteleville joukoille 
monitahoinen ja vaativa taisteluympäristö. 
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Rakennukset, lyhyet tähystys- ja tulenkäyt
töalueet, kapeat kujat ja maanalaiset raken
teet ovat ominaisia asutuskeskusympäris
tössä. 

Kansainvälinen yhteistyö edellyttää so
tavoimilta yhä laajempaa sitoutumista kan
sainvälisiin kriisinhallinta- ja rauhanturva
operaatioihin. Kriisinhallintatehtävissä pää
määränä on nopealla väliintulolla estää tais
telutoiminnan eskaloituminen. Tehtävätyy
pit vaihtelevat suorasta taistelutoiminnasta 
aina perinteiseen rauhanturvaamistoimin
taan. Kriisinhallintatehtävät ovat kaikilta 
osin eri kansallisuuksien yhteisoperaati
oita. Tämän vuoksi niin toiminnalliset, kou
lutukselliset kuin materiaalisetkin yhteen
sopivuustekijät tulee huomioida joukkoja 
rakennettaessa kyseisiin tehtäviin. 

Tulevaisuuden maasodassa tarvitaan mo
nimutkaisuuden hallintaa, uudenalaisia toi
mintamenetelmiä ja välineitä. Yhdistelmä 
pieniä joukkoja, yhä suorituskykyisempiä 
tiedustelu- ja valvontajärjestelmiä sekä 
pitkän kantaman täsmävaikutusta lisää 
suuntausta kohti hajautetumpia joukkoja, 
tyh-jempää taistelutilaa ja nopeaa 
liikkuvuutta. 

JALKAVÄKITAISTELIJA JA 
JÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN 

Jalkaväkitaistelijoiden tehtävänä on tais
tella vihollisen kanssa silmästä silmään 
lähitaisteluetäisyyksillä ja pitää tai ottaa 
maasto haltuun. Perinteisissä massa-armei
joissa jalka väki taistelijaa on pidetty lähinnä 
uusiutuvana luonnonvarana. Päähuomio ke
hittämisessä on aiemmin suuntautunut tuke
vien asejärjestelmien ja johtamisen kehit
tämiseen. Nyt tilanne on muuttunut. Sodan 
kuvan muutoksen myötä yksittäisen taisteli-

Ranskalainen PELIN-järjestelmä. 

jan ja pienryhmän merkitys on noussut 
keskeiselle sijalle. 

NATO:n piirissä taistelijan järjestelmien 
tutkimus käynnistyi vuonna 1993 silloisen 
Land Group 3:n ohjaamana. Samanaikaises
ti useat maan käynnistivät omia kansallisia 
tutkimushankkeitaan. Tutkimusten käyn
nistämistä vauhdittivat kokemukset ensim
mäisestä Persianlahden sodasta. Tutkimuk
siin liittyen alettiin käyttää termiä "Infantry 
Centric" - jalkaväkikeskeinen - kehittämi
nen. Keskeisiä kehittämiskohteita olivat 
taistelijan kokonaissuorituskyvyn kehittä-

minen yhä tyhjemmässä taistelutilassa, väli
neistön painon pudottamintn ja ergonomia, 
varustuksen yhteensopivuus, omatunnistus 
ja tilannetietoisuus. 

Voimakkaimmin uusia taistelijan järjes
telmäkokonaisuuksia on kehitetty Yhdys
valloissa, Ranskassa, Saksassa ja Iso-Bri
tanniassa. Yhteistä näille hankkeille on nii
den erilaisuus. Kaikki maat ovat toteutta
neet kehitystyön omista kansallisista läh
tökohdistaan, eikä laitteiden tai osajärjestel
mien yhteensopivuuskysymyksiä ole riittä
västi huomioitu. 

Esimerkkinä ranskalaisen PELIN-taiste
lijan järjestelmän kehitystyö aloitettiin 
vuonna 1993 soveltuvuustutkimuksella. 
Vuonna 1999 Ranskan armeija sai 11 de
monstraattori järjestelmää testaukseen. Lo
pullinen hankintasopimus solmittiin rans
kalaisen päätoimittaja SAGEM:n kanssa 
vuonna 2004. Lopullinen järjestelmära
kenne jäädytettiin vuonna 2005 ja tällä het
kellä 350 kpl PELIN-taistelijan järjestel
määon testauksessa lopullista tuotanto lupaa 
varten. Tavoitteeksi on asetettu, että vuoden 
2012 loppuun mennessä on toimitettu yh
teensä 31 500 PELIN-järjestelmää. 

TAISTELIJA 2020:n TOIMINNAN 
KUVAUS 

Millainen sitten on tulevaisuuden taiste
lija ja taistelijan järjestelmä? Jalkaväessä 
lähtökohdaksi on otettu uhkaan perustuva 
toimintaympäristön sekä taistelijalle asetet
tujen vaatimusten määrittely. 

Taistelija ja pienryhmä tukeutuu ajoneu
voon (maa-ajoneuvo tai ilma-alus), jonka 
kautta on mahdollista liittyä johtamisjärjes
telmään (tietoverkko) ja toteuttaa tiettyjä 
taistelukyvyn ylläpitoon liittyviä toimintoja, 
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kuten esimerkiksi virtalähteiden latausta 
yms. Lisäksi pienryhmän lähiympäristössä 
toimii erilaisia robotiikkaan perustuvia jär
jestelmäsovelluksia (UGV, UAV), joiden 
kautta on mahdollista vaikuttaa tai saada tie
toa lähialueelta. 

Tulevaisuuden järjestelmät eivät ole hal
littavissa enää nykyisen kaltaisella koulu
tuksella. Ydinosaajat hallitsevat modernit 
ase-, sensori- jajohtamisjärjestelmät. Vaati
vien järjestelmien hallitseminen paineen 
alaisena edellyttää lähes ammattilaisen tai
toja. Perusosaajat hallitsevat kapea-alaises
ti oman toimintansa osalta modernin sota
materiaalin. 

Vaikuttamiskyky 

Vaikuttamiskyky määritellään suoritus
kykynä tuhota tai lamauttaa kohde joko pe
rinteisillä tai keskipitkällä aikavälillä käyt
töön tulevilla asejärjestelmillä. Lähtökoh
tana on se, että taistelija 2020:n käyttämät 
asejärjestelmät ovat kokonaistehokkuudel
taan (tuhovaikutus, tarkkuus, tulenkäytön 
nopeus, jokasään toimintakyky, käytettä
vyys ja luotettavuus) nykyisin palvelus
käytössä olevia asejärjestelmiä suoritus
kykyisempiä. 

Tulevaisuuden pienryhmän ja taistelijan 
maalikirjoon kuuluvat: 

henkilömaalit (perinteisiin uhkamallei
hin sekä moderniin toimintaan koulute
tut ja varustetut taistelijat), 
asepesäkkeet ja vihollisen pienryhmät, 
asutuskeskusrakenteet, 
perinteiset maataisteluajoneuvot (taiste
lupanssarivaunut ja rynnäkköpanssari
vaunut sekä kevyet ajoneuvot), 
tulevaisuuden maataistelulavetit 
(ground fighting platforms), ja 
robotiikkaan perustuvat maa-ajoneuvot 
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(UGV) ja ilma-alukset. 
Pienryhmällä (ryhmä/partio) on kyky kul

jettaa mukanaan edellä esitettyihin maa
leihin tehokkaasti vaikuttavat asejärjestel
mät. Henkilökohtaisilla ja aseisiin liitetyillä 
tähystysvälineillä kyetään havaitsemaan ja 
tunnistamaan kohde riittävän ajoissa ennen 
kuin päätös asevaikutuksesta tehdään. 

Taistelijan sensoreita kyetään käyttämään 
kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina. 
Sensorien käyttö ei vaikeutta taistelijan liik
kumista tai taistelutoimintaa. Aseen tähtäi
met ja maalinosoittimet on integroitu kiin
teäksi osaksi taistelijan kokonaisjärjestel
mää. Tähtäimet mahdollistavat katveiden 
taakse ampuminen ja tiedon välittämisen 
muille ryhmän jäsenille tai ylemmälle joh
toportaalle. Sensorit toimivat täysin passii
visesti, jottei vihollinen saa ennakkovaroi
tusta omista toimenpiteistä. 

Taistelija vaikuttaa havaittuun uhkaan 
joko lamauttavilla (Less Lethal Weapons), 
omilla henkilökohtaisilla tai ylemmän joh
toportaan aseilla. Uhkan torjumisessa vasta
toimet mitoitetaan pienimmän vahingon 
mukaan. Vastatoimia valittaessa on pienryh
män kyettävä lisäämään käytettävää tehoa 
riittävän vaikutuksen aikaansaamiseksi 
(voiman portaaton lisääminen aina kohteen 
tuhoamiseen saakka). Tämän vuoksi ase- ja 
ampumatarvikekirjo sisältää ns. vähemmän 
vaarallisia sekä sirpale-, paine-, moni
vaikutus- ja terminaaliballistiikkaan perus
tuvia järjestelmiä. 

Selviytymiskyky 

Selviytymiskyky määritellään taistelijan 
suorituskykynä välttää vihollisen asevaiku
tus ja suojautua erilaisilla henkilökohtaisilla 
suojavälineillä taistelijaa vastaan kohdiste
tulta asevaikutukselta. 

X 
Selviytymiskyvyn korkeimmalla tasolla 

on riittävä tilannetietoisuus, jolla estetään 
yllättävä ja valmistautumaton viholliskoh
taaminen. Tilannetietoisuus saadaan aikaan 
suorituskykyisellä taisteluhallintajärjestel
mällä ja lähiverkolla. Sensorijärjestelmä 
sisältää tähystysvälineiden lisäksi keveitä 
laitteita, joilla kyetään havaitsemaan esim. 
alueella toimivat tarkka-ampujat. Lisäksi 
varustukseen kuuluu laitteita, joilla voidaan 
tunnistaa omat taistelijat vihollisista epä
selvissä tilanteissa. 

Taistelijan varustus on sellainen, että se on 
vaikeasti havaittavissa termisen alueen, 
lähi-infrapuna-alueen ja näkyvän valon aal
lonpituusalueen tähystimillä. Lisäksi varus
tuksen tutkaheräte on minimoitu. Mikäli 
taistelija tai ryhmä havaitaan, on suora ase
vaikutus kyettävä välttämään joko erilaisilla 
teknisillä ratkaisuilla tai taisteluteknisillä 
toimenpiteillä. 

,. 

Taistelijan ballistinen suoja on sellainen, 
ettei suoralla asevaikutuk~ella kyetä saa
maan tuhoavaa (tappavaa) vaikutusta. Bal
listisen suojan kannalta tärkeitä kohteita 
ovat ylävartalo ja rintakehä, pää ja kaulan 
alue, reidet, käsivarret sekä silmät. Lisäksi 
taistelijan kuulo on suojattu äkilliseltä im
pulssimelulta, menettämättä kuitenkaan 
mahdollisuutta kuulla komentoja tai puheel
la (viestimellä) annettuja käskyjä. 

Suojan kokonaisuus on rakennettu modu
laariseksi siten, että suojan tasoa voidaan 
vaihdella joustavasti. Modulaarisuus tar
koittaa myös sitä, että eri ruumiinosia 
voidaan suojata joustavasti tilanteen ja uh
kan mukaisesti. Keskeistä ballistisen suo
jauksen käytössä on se, ettei taistelijan ha
vainnointi-, liikkumis- tai tulenkäyttökyky 
heikenny suojavälineistön käytön johdosta. 

Edellä esitettyjen lisäksi taistelijan suo
javarustus mahdollistaa täysimittaisen toi-

, 
Australialainen taistelijan järjestelmäkokonaisuus. 
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minnan taisteluaineiden (CBRN) vaikutus
piirissä ja aaltoaseiden vaikutuksessa. Esi
merkiksi silmäsuojauksen on omattava bal
lististen ominaisuuksien lisäksi suojaus 
nykyisin käytössä olevien ja tulevaisuudes
sa käyttöön tulevien laserien vaikutukselta. 

Johtaminen ja tilannetietoisuus 

Reaaliaikainen johtamisella ja tilanne tie
toisuudella ympärillä tapahtuvasta toimin
nasta on ratkaiseva merkitys taistelijan ja 
pienryhmän kokonaissuorituskykyyn (vai
kuttaminen, selviytymiskyky ja taistelu
kyvyn ylläpito). 

Tulevaisuuden johtamisjärjestelmä 
(C412; Communication, Control, Com
mand, Computers, Intelligence and Infor
mation) on päätelaitteista, tiedonsiirtojär
jestelmistä, sensoreista ja avoimesta tieto
arkkitehtuurista muodostuva kokonaisuus. 

Ryhmällä on käytössään henkilökohtaisia 
tähystysvälineitä (sensoreita) ja mahdolli
sesti myös lähialueen tiedusteluun soveltu
via lennokkeja, robottiajoneuvoja tai koh
dealueelle ammuttavia kuvauslaitteita. Sen
sorien välittämä kuva on yhteensovitettu 
(sensorifuusio) siten, että taistelija kykenee 

G36 rynnäkköki
vääri varustettuna 
oma tunnistus lait
teistolla. 
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havainnoimaan yhden päätelaitteen/senso
rin välityksellä useita sähkömagneettisen 
spektrin aallonpituusalueita. Tiedusteluvä
lineet (UGV, UAV) ovat kooltaan sellaisia, 
että ne kyetään kuljettamaan pienryhmän tai 
ryhmän varustuksen mukana. 

Tilannetietoisuus on apu päätöksenteolle. 
Liiallinen informaatio kuormittaa järjestel
män ja liian vähäinen tieto aiheuttaa epätie
toisuutta. Liiallinen luottaminen jatkuvaan 
tiedonsaantiin saattaa aiheuttaa toiminta
kyvyn lamaantumisen häirinnän alle jou
duttaessa tai päätelaitteiden vioittuessa. 

Taistelukyvyn ylläpito 

Taistelija selviytyy itsenäisesti tai pien
ryhmän osana kahden taisteluvuorokauden 
aktiivisesta taistelutoiminnasta ilman täy
dennyksiä. Taistelija toimii 3-5 miehen par
tioissa, joissa on henkeä pelastavaan ensia
puun tarvittavat välineet ja ammattitaito. 
Nestehoidon aloittamiseen taistelukentällä 
on välitön valmius. 

Taistelija kuljettaa mukanaan tarvitse
mansa nesteet ja ravintoaineet. Nesteen on 
pysyttävä sulana, ravintoaineet on pystyt
tävä nauttimaan kaikkina vuoden ja vuoro-

X 
kaudenaikoina sellaisenaan, ilman niiden 
kuumentamista. Ravintoaineet takaavat 
taistelijan tarvitsema energiamäärän taiste
lutoiminnassa. 

Taistelijalla on mukanaan akut ja muut 
virtalähteet, jotka kykenevät tuottamaan 
taistelijan järjestelmien vaatiman käyttövir
ran yhtäjaksoisesti ainakin kahden vuoro
kauden ajan. Kylmyys ei vaikutta virta
lähteiden toimintaan. Taistelija huoltaa it
sensä ja varusteensa taistelukentällä (käyt
täjän suorittamat välittömät huoltotoimen
piteet) ja majoittuu tehtävän aikana tilapäis
välineisiin tai mukana kuljetettaviin kevei
siin majoitusrakenteisiin tukeutuen. 

Taistelijan tai partion kuormitusta on ke
vennetty automatisoimalla valvontaan liit
tyviä toimintoja. Taistelijan järjestelmässä 
on sensorijärjestelmä, joka ilmaisee ympä
ristössä tapahtuneet muutokset (taistelukaa
sut, lasermittaus, liike lähialueella ja ase
vaikutus), jotta tämä kykenee sen väis
tämään vihollisvaikutusta tai suojautumaan 
siltä. Taistelijan varustukseen kuuluu sen
sorijärjestelmä, joka mittaa taistelijan elin
toimintoja (esim. veren sokeritaso, nesteta
sapaino, ruumiinlämpö) välittäen elintoi
mintojen tilan taistelijalle ja tämän johta
jalle. Mikäli taistelijan elintoiminnoissa 
tapahtuu kriittisiä muutoksia (esim. haa
voittunut), saadaan ilmoitusjärjestelmän 
kautta tieto evakuointitarpeesta. 

TEKNOLOGINEN KEHITYS 

Mikä on sitten mahdollista tulevaisuu
dessa? Teknologian kehitys mahdollistaa 
suorituskyvyn konkretisoitumisen välineik
si ja sotavarustukseksi. Teknologiakehitystä 
puolestaan ohjaa kysynnän ja tarjonnan laki. 
Seuraavassa on esitetty ennustus siitä mikä 
saattaisi olla mahdollista seuraavan vuosi-

kymmenen aikana. 

Optroniikka-alueen sensorit 

Valonvahvistin on nyt ja lähitulevaisuu
dessa tärkein pimeänäkölaite. Rakennusten 
ja ajoneuvojen ikkunat sekä ohjaamoiden 
kuomut eivät läpäise pitkäaaltoista IR-sä
teilyä, joten mm. ajoneuvojen kuljettajat ja 
helikopterilentäjät käyttävät tulevaisuudes
sakin valonvahvistinta henkilökohtaisena 
pimeänäkölaitteena. Valonvahvistirnen etu
na lämpökameroihin verrattuna on halvem
pi hinta sekä pienempi koko ja paino. 

Valonvahvistimen heikkous lämpötähys
timeen verrattuna on sen herkkyys häiriö
valoille, jotka eivät haittaa lämpökameran 
tmmmtaa. Lämpötähystimellä nähdään 
myös savun ja pölyn läpi. Tämän vuoksi 
kevyet ja jäähdyttämättömät lämpötähtäi
met tulevat yleistymään taistelijan käsi
aseissa jo lähitulevaisuudessa. 

Keskipitkällä aikavälillä tähtäimeen yh
distetään VIS-, NIR- ja TIR-ilmaisimien 
signaalit, ja ilmaisimien tuottamat kuvat 
tuodaan samalle näytölle. Yhdellä laitteella 
korvataan siten valonvahvistin ja lämpöka
mera. Näin voidaan yhdistää VIS-alueen 
hyvä resoluutio, NIR-alueen keinotekoisia 
kohteita korostava kontrasti ja TIR-alueen 
kuva, joka paljastaa lämpimät ("elävät") 
kohteet. Näitä yhdistelmälaitteita on käy
tössä jo viiden vuoden kuluttua. 

Rf- ja tutkataajuiset sensorit 

Taistelijan varustuksessa radiotaajuuksil
la on tärkein merkitys paikannus-, tietolii
kenne- ja omatunnistusjärjestelmien kan
nalta. 

Maastonvalvontatutkilla havaitaan maas
sa liikkuvien kohteiden lisäksi matalalla 
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lentävät lentokoneet, helikopterit ja lenno
kit. Maastonvalvontatutkissa suuntaus on 
keveiden, ns. reppututkien kehittämisessä. 
Millimetriaaltotaajuuksien käyttö tutkatek
niikassa tulee korostumaan tulevaisuudessa. 
Pienikokoisella laitteistolla saavutettava 
hyvä etäisyys- ja kulmaerottelukyky sekä 
hyvä elektronisen häirinnän sietokyky ovat 
millimetriaaltoalueen tutkaa kuvaavia omi
naisuuksia. Millimetriaaltoalueen passiivi
setkuvantavat tutkat ja tutkavaroittimet ovat 
tutkimuskohteina. 

Sensoreiden leviäminen taistelujärjestel
miin, jopa yksittäisiin sotilaisiin, linkitet
tynä kattavaan informaatioarkkitehtuuriin 
on verkottuneen sodankäynnin keskeisiä 
elementtejä. Pitkällä aikavälillä yksittäisten 
sensorien tilalle tulevat sensori verkot, jotka 
kommunikoivat langattomasti kaksisuun
taisesti toistensa ja hallinnoivan järjestel
män kanssa. Tällöin voidaan ehkä parem
minkin puhua tietoa tuottavasta ja tarpeisiin 
mukautuvasta kokonaisjärjestelmästä. Sen
soriverkkojen kehitystä määrittävät samat 
tekijät kuin tiedonsiirtoverkkojakin. 

JOHTAMINEN, TIEDONSIIRTO JA 
PÄÄTELAITIEET 

Tietoliikenneverkkojen ytimen muodos
tavat erilaiset liityntäverkot toisiinsa yhdis
tävät runkoverkot. Runkoverkot perustuvat 
pääsääntöisesti nopeisiin kuituyhteyksiin, 
joskin radiolinkki- ja satelliittiyhteyksiä 
käytetään eräissä tapauksissa. 

Sotilasverkkojen suuntaus on tiedon 
hajauttaminen verkkoon, mikä tukee myös 
käyttäjien hajauttamista verkon alueelle. 
Näin ei tarvita enää kiinteitä, helposti maali
tettavia esikuntia vaan käyttäjät voidaan 
hajauttaa pieniin liikkuviin yksiköihin,jotka 
liitetään kiinteään viestintäverkkoon joko 
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langallisesti tai langattomasti. Sotilasvies
tintäverkkojen keskeinen kehitystrendi 
on siirtyminen IP-pohjaisiin verkkoihin. 
USA:n JTRS-ohjelmistoradiohankkeessa 
kehitetty WNW-aaltomuoto tukee kaupal
lista IP-reititystä ja käyttää ad hoc-verkko
ratkaisua. Radiolle kerrotaan vain IP-osoite 
ja verkko muodostuu automaattisesti. 

Ohjelmistoradiotekniikka on paras ratkai
su toteuttaa ns. Multi-Band, Multi-Mode, 
Multi-Role-radio, joka mahdollistaa soti
las-, viranomais- ja kaupallisten verkkojen 
yhteiskäytön. Ohjelmistoradion sisään on 
ohjelmoitu myös verkkotoiminnot. Ohjel
mistoradiotekniikkaa käyttävä tukiasema 
pystyy näin siirtämään esimerkiksi TETRA
verkosta tulevan puheen tai datan taktiseen 
radioverkkoon. 

ASEJÄRJESTELMlEN KEHITYS 

Keveys, käytettävyys ja käsittelynopeus 
ovat tekijöitä, joiden perusteella pienikalii
perisia asejärjestelmiä kehitetään. Tavoit
teena tulevaisuudessa on pienentää aseen 
kokonaispainoa 35 % ja ampumatarvikkeen 
painoa noin 40 %. Aseiden tehoa lisätään 
erilaisilla lisälaitteilla, kuten optisilla täh
täimillä, laser-osoittimilla ja valaisimilla. 
Pitkällä aikavälillä kyseiset lisälaitteet tul
laan integroimaan osaksi itse asetta. Käsi
aseisiin tullaan liittämään tähtilinjärjestel
miä, joiden kuva voidaan siirtää ampujan 
kypäränäyttöön ja näin ollen mahdollistaa 
tulitoiminta myös esteiden ja rakenteiden 
taakse ilman, että ampujan täytyy olla näky
vissä. 

Ryhrnäaseissa, kuten konekivääreissä, 
kranaatinampumalaitteissa tai kranaattiko
nekivääreissä, yleistyvät laskintähtäimet. 
Laskintähtäimellä kyetään parantamaan 
osumatarkkuutta, ammunnan valmisteluun 
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kuluvaa aikaa ja sitä kautta tulen tehoa jopa 
50%. 

Ampumatarvikkeissa sirpalekranaattien 
ohjelmoitavien aikasytyttimien kehittymi
nen mahdollistaa laukauksen räjäyttämisen 
halutulla etäisyydellä aseesta esim. poteron 
yläpuolella tai rakennuksen ikkuna-aukon 
sisäpuolella. Tekniikka yleistyy entistä pie
nemmissä ammuksissa. Nyt sitä käytetään 
40 mm kaliiperissa, mutta tulevaisuudessa 
jopa 20 mm kaliiperiin asti. 

Olalta ammuttavista aseista on tullut jal
kaväen yleisaseita. Niinpä samaan kannet
tavaan aseeseen tai laukaukseen pyritään 
yhdistämään erilaisia toimintoja, kuten 
panssarinläpäisykyky, seinänläpäisykyky ja 
sirpale- sekä painevaikutus. Panssarintor
juntaan suunnitellut ontelolaukaukset läpäi
sevät jopa kaksi metriä teräsbetonia, mutta 
tekevät vain pienen reiän, ja vaikutus raken
nuksen sisällä on heikko. Tavalliset sirpale
laukaukset taas eivät pysty läpäisemään 
vahvaa seinärakennetta. Uusimpana kehi
tyssuuntana ovat termobaariset räjähteet. 
Termobaarisessa räjähteessä räjähdysai
neen palo- ja painevaihetta on tehostettu, ja 
teho perustuu siten räjähdyspilven korkeaan 
kuumuuteen ("thermo") ja paineaallon 
("baric") pitkään kestoon. Lämpötila räjäh
dyspilvessä on noin 3000---4000 K ja paine 
noin 25-30 bar. Räjähdysaineeseen seoste
taan erilaisia polttoaineita ja myös happea 
tuottavia yhdisteitä. Polttoaineina käytetään 
yleisesti hienojakoista alumiini- tai magne
siumjauhetta. 

Häivetekniikka 

Taistelukentän muuttuminen metsämaas
tosta asutuskeskuksiin lisää myös haastet
ta lähitulevaisuuden UV-VIS-NIR -alueen 
häivetekniikalle. Kaupunkiympäristökuvi-

oinnissa esiintyy metsämaastokuvioinnista 
poiketen selkeitä vaaka- ja pystysuoria lin
joja. Taistelijan varustukseen liittyen eri 
maissa on käynnissä kansallisia hankkeita 
uuden sukupolven taistelijan varustuksen 
kehittämiseksi sekä maasto- että kaupunki
toimintaympäristöihin. Suuntaus on se, että 
varusteet kehitetään johonkin toimintaym
päristöön optimoiduksi. 

Nanoteknologia on lupaava teknologian 
ala, joka on maailmanlaajuisesti voimak
kaassa kehitysvaiheessa. Nanoteknologialla 
tarkoitetaan materiaalin ominaisuuksien op
timoimista muokkaamalla aineen atomi- ja 
molekyylirakennetta. Uudet ns. älykkäät 
materiaalit voivat reagoida mm. lämpötilan
muutoksiin, kosteuteen, paineeseen ja mag
neetti- tai sähkökenttään. Näiden ulkoisten 
tekijöiden vaikutuksesta materiaalit esimer
kiksi muuttavat väriään, kimmoisia omi
naisuuksiaan ja sähköisiä ominaisuuksiaan. 
Nanoteknologian yleisen kehitysennusteen 
mukaan massatuotantoon päästäneen 2020-
luvulla. 

Tennisen infrapunan alueella jäähdytys, 
eristäminen ja yksittäisen taistelijan maas
touttamisjärjestelmät säilyvät palveluskäy
tössä lähitulevaisuudessa. Keskipitkällä 
aikavälillä matalaemissii viset pinnat tulevat 
käyttöön termisen alueen häivetekniikkaan. 
Pitkällä tarkastelujaksolla adaptiiviset he
rätteiden hallintajärjestelmät tulevat yleis
tymään. Ne tunnistavat ympäristönsä läm
pöemissiot ja sopeutuvat toimintaympä
ristönsä muutoksiin. 

Ballistinen suoja 

Arvioiden mukaan sotilasoperaatioissa 
jopa 80 % miehistötappioista on sirpaleiden 
aiheuttamia haavoittumisia. Tavanomai
sesta taistelutoiminnastaja -tehtävistä poik-

Jalkaväen vuosikirja 2007 137 



keavien erikoisjoukkojen, kuten YK-jouk
kojen, miehistötappioista yli puolet aiheu
tuu edelleen kiväärien luodeista. Kuole
maan johtavat vammat sijaitsevat pään, rin
takehän ja vatsan alueella. Suojaamalla 
elintärkeät elimet henkilökohtaisilla ballis
tisilla suojaimilla voidaan kuolleisuutta 
taistelutilanteissa vähentää noin 60 % ja 
vaikeasti vammautumista noin 30 %. 

Sirpalesuojaliivit koostuvat yleensä ara
midista tai polyeteenistä valmistetuista 
monikerroksisista kangaspaneeleista. Luo
tisuojaliivien perusrakenne koostuu sirpa
leliivin tavoin monikerroksisista kangas
paneeleista ja materiaalit ovat samoja kuin 
sirpalesuojaliiveissä. Tällä hetkellä paras 
henkilösuojaimissa käytetty lisälevymateri
aali on boorikarbidi,jonka etuna yleisimmin 
käytettyyn alumiinioksidiin verrattuna on 
suurempi kovuus sekä pienempi tiheys. 
Boorikarbidista valmistetun 7.62 mm:nAP
luodit pysäyttävän lisälevyn paino on noin 
1,5 kg. Muiden alumiinioksidia kovempien 
keraamien, kuten piikarbidi ja piinitridi, 
käyttö tulee yleistymään luotisuojalevyissä 
nykyistä halvempien valmistustekniikoi
den kehittyessä. 

Kypärä suojaa käyttäjäänsä pieniltä sirpa
leilta sekä teräskypärästä poiketen myös 
useimmilta pistoolikaliiperisilta luodeilta. 
Kypärää ei lähitulevaisuudessakaan kyetä 
valmistamaan kiväärinluodin kestäväksi il
man keraamisia tai metallisia lisälevyjä. 
Lähinnä rajoituksen kypärän suojaustasolle 
asettaa ihmisen fysiologia. Suurin riski 
aiheutuu luodin iskun aiheuttaman paineen 
ja kiihtyvyyden välittymisestä kalloon sekä 
aivoihin. Kallo- ja aivovaurioita ilmenee jo 
800 J iskuenergialla. 

Silmiä suojaavat polykarbonaattilaseilla 
voidaan suojautua pieniä sirpaleita vastaan. 
Sirpalesuojaustaso (m=l,1 g) on noin 250 
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m/s lasien painon ollessa 200 g. Suojalasien 
sekä visiirien sirpalesuojauskykyä voidaan 
lähitulevaisuudessa parantaa korvaamalla 
osa polykarbonaatista lasikeraamilla. 

Tulevaisuudessa sirpale- ja luotisuojalii
vit tullaan integroimaan sotilaan kokonais
varustukseen siten, ettei erillistä suojaliiviä 
enää ole, vaan suojaus valitaan modulaari
silla elementeillä uhkakuvan mukaisesti. 
Tavoitteeksi on asetettu kokonaistappioiden 
minimoiminen. Jalkaväkitaistelijan osalta 
tavoitetta ei saavuteta mahdollisimman te
hokkaasti pysäyttävällä suojaimella, vaan 
suojaustason ja -pinta-alan optimoinnilla. 
Pieniä ja nopeita sirpaleita vastaan suo
jaustasoa kohotetaan ja kokonaissuojaus
pinta-alaa kasvatetaan raajojen suojauksel
la. Luoteja vastaan suojaus rajoitetaan vain 
erillisten lisälevyjen kattamalle alueelle. 

Taistelijan sähkötehon tarve 

Nykyinen taistelija kantaa mukanaan jopa 
6- 8 erilaista sähkökäyttöistä laitetta, joissa 
jokaisessa on erilainen akku tai paristo. Lait-

Kehitystyössä jalkojen tulee kuitenkin pysyä 
tukevasti maassa. 
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teistovalikoimasta riippuen kahden vuo
rokauden virtalähdetarpeen paino nousee 
jopa kuuteen kiloon. Tulevaisuudessa taiste
lijalla on yksi sähköteholähde,jossa voi olla 
polttokenno jatkuvaa sähköntuottoa varten 
ja lisäteholähteenä akku ja superkonden
saattori,jota ladataan polttokennolla. Taiste
lijan sähköpaketti kannetaan vaatetuksen tai 
taisteluliivin taskussa, ja sähkökäyttöiset 
laitteet kytketään kaapeleilla liitti mien kaut
ta. Keskitetystä sähkötehon syötöstä saa
daan täysi hyöty vasta sitten kun taistelijan 
käyttämien sähkölaitteiden käyttöjännite 
olisi vakio ja sama kuin sähkötehonlähteen 
tuottama. 

LOPUKSI 

Meillä "taistelija 2020" -tutkimushanke 
käynnistettiin vuoden 2006 alussa. Työ on 

painottunut nimenomaan taistelijan toimin
taympäristön ja vaatimusten määrittelyyn. 
Työtä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä 
yksin. Käytännössä kansainvälisellä yhteis
työllä saavutettaneen parhaat tulokset. Toi
mijoina tällä foorumilla ovat EDA (Europe
an Defence Agency) ja NAAG LCG 1 (Land 
Capability Group 1 ). Myös kotimainen teol
lisuus on osallistunut kiitettävästi omalla 
tahollaan teknologiakehityksen arviointiin. 

Suomalaiselta näkökannalta arktisen 
ympäristön ja reserviläisarrneijan asettamat 
vaatimukset ovat keskeisiä. Uudet tekniset 
laitteet itsessään ovat kiehtovia. Toisaalta 
jalat on syytä pitää tukevasti maassa, jotta 
taistelijan toiminta ei tulevaisuudessa keski
ty "avarn1fflrjan'-'- välineillä pelaamiseen, 
vaan viholliseen vaikuttamiseen ja tehtävän 
toteuttamiseen. D 

Yksilöllisiä henkilöstöravintolapalveluja 
koko Suomessa 

www.antell.fi 
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QUO VADIS, SUOMEN 
JALKAVÄKI 

TIEDÄTKÖ SINÄ, MISSÄ ENSISIDE SIJAITSEE 
TAISTELIJAN VARUSTUKSESSA? 

"Määritetään murtokohdaksi heikoin 
kohta ja kohdistetaan siihen kaikki suo
ra- ja epäsuora tuli. Jaetaan joukko isku
' suojaus- ja tulitukiosaan. Suojausosa 
kantaa ylimääräisen taistelumateriaalin 
ja ottaa haltuun vallatut kohteet. Muo
dostetaan vahva tulitukiporras. Kaksi 
iskupartiota etenee lähelle murtokohtaa 
ja pyrkii tuhoamana siinä olevat vihol
liset suora-ammuntatulella ja räjähdys
aineilla. Kun iskupartiot ovat valmiita 
tunkeutumaan murtokohtaan, kes
kitetään tuli murtokohdasta sen sivuille 
vihollisen häiritsemiseksi. Iskupartiot 
heittävät käsikranaatit murtokohtaan ja 
syök-syvät sisään. Murtokohdassa isku-

T ämän artikkelin kirjoittajalla 
oli mahdollisuus seurata afga
nistanilaisen jalkavälci joukon 
koulutusta. Kouluttajina toimi

vat brittiläiset aliupseerit. Koulutustilai
suutta seuratessa väistämättä palasi mieleen 
muistot aikaisemmasta suomalaisesta tais
telukoulutuksesta, jossa pääpaino oli toi
menpiteissä ennen varsinaista taistelua. 
Taistelu vihollisen ryhmityksessä jäi autta
mattoman vähäiseksi, jollei olemattomaksi. 
Vielä vuosikymmen sitten jalkaväkitaiste
lijat valittiin osassa joukkoja viimeisenä 
ikäluokastaan. Taistelijoiden taso vaihteli, 

140 Jalkaväen vuosikirja 2007 

partiot kääntyvät aluksi vastakkaisiin 
suuntiin ja tuhoavat viholliset. Sen jäl
keen iskupartiot syöksyvät eteenpäin ja 
ryhmittyvät suojaamaan kunnes suo
jauspartiot ja tulitukiporras saadaan 
murtokohtaan. Suojauspartiot vyöryt
tävät murtokohtaa sivuille ja ryhmittyvät 
lopuksi suojaamaan murtokohtaa. Tuli
tukiporras ryhmittyy murtokohtaan 
tukemaan hyökkäyksen jatkoa ja es
tämään vastahyökkäykset. Iskupartiot 
valmistautuvat jatkamaan hyökkäystä." 

Lähde: Murron aikaansaaminen jouk-
kueella. Afganistanilaisen Kandakin 
joukkueen taistelukoulutuksesta. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Jouni laari 
palvelee Itäisen Maanpuolustusalueen Esi
kunnassa. 
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eikä lukumääräkään saapumiserää kohden 
ollut päätä huimaava. 

Tästä on edetty mm TASIN ja KASIN 
myötä, mutta vastaako jalkaväkemme kehi
tys toimintaympäristömme muutosta? Tätä 
kysymystä voi peilata yhdysvaltalaisen 
erikoisjoukkojen upseerin suomalaiselle 
upseerille esittämän toteamukseen: " .. . en 
pidä minään sellaista asevoimaa, jonka 
taistelija ei tiedä missä taistelutoverin en
siapuside on ja joka ei siten voi taistelussa 
auttaa haavoittunutta toveriaan!" Tåmä 
sinänsä arrogantti kommentti herätti ainakin 
kirjoittajan miettimään, että missä muuten 
sen ensisiteen pitäisi oikein olla?! 

Jalkaväen taistelijan maailma rakentuu 
yksityiskohdista, jotka voivat ratkaista hä
nen onnistumisensa taistelussa, lopunperin 
eloonjäämisen. Lähiympäristössämme ase
voimat siirtyvät sopirnussotilaisiin ensilin
jan taistelujoukoissa ja joukoilla on taiste
lukokemusta. Tähän muutokseen on kyet
tävä vastaamaan niin henkilökohtaisten 
taistelutaitojen, johtajien ja taistelijoiden ta
son kuin varustuksen osalta. Vaikka nyky
aikaiset varusteet maksavatkin, kyetään jo 
nyt vaikuttamaan henkilöstön tasoon ja tai
toihin. Yksinkertaistettuna jalkaväen tasoa 
on kehitettävä ammattilaisempaan suun
taan. Ei niinkään ammattisotilaiden varaan, 
joita tosin jatkossa tarvitaan suhteellisesti 
aiempaa enemmän, vaan nostamalla jalka
väki kokonaisuudessaan erikoistaitoja 
omaavaksi eliittiaselajiksi. Suomalaisen 
jalkaväkitaistelijan on kyettävä tuntemaan 
ylpeyttä aselajistaan. Terve aselajiylpeys 
syntyy ulkopuolisesta arvostuksesta ja 
sisäisesti luottamuksesta omiin kykyihin ja 
varusteisiin. Ulkoinen arvostus syntyy vain 
teoista ja korkeatasoisesta varustuksesta. 
Tekoja punnitaan pääosin vain tässä 

päivässä, ei eilisessä. Sotahistoria luo sillan 
menneisiin jalkaväkipolviih, mutta samalla 
on tietoisesti vältettävä aikaisempien mai
netekojen muodostumista terveen kehittä
misen esteeksi. 

Sotakokemuksemme osoittavat, että noin 
30 % taistelijoista ratkaisi taistelut. Tämä 
tosiasia on tuskin muuttunut ja jalkaväen 
taistelijoiden valintaan on kiinnitettävä ai
empaa suurta huomiota samoin kuin koulu
tuksen laatuun. Jalkaväen taistelijoiden on 
kyettävä pitkiin marsseihin ja siirtymään 
juosten taistelussa. Tähän päästään vain lii
kuntakoulutuksen lisäämisellä. Jokainen 
koulutuspäivä tulisi aloittaa tunnin liikun
nalla, mieluiten juoksemalla saappaissa tai 
taisteluvarustuksessa. Juoksemisesta pitää 
tehdä jalkaväen elintapa. Jalkaväen urheilu
koulutukseen sopisi myös rugby, pelin fyy
sisen luonteen ja ryhmätyöskentelyä ko
rostavan luonteen ansiosta. 

JALKAVÄEN TAISTELIJAN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Kolmen korttelin sodankäynti on Yhdys
valtain merijalkaväen tapa kuvata moni
ulotteisia vaatimuksia, joita tulevaisuuden 
sodankäynti asettaa taistelijoille. Samassa 
kokonaisoperaatiossa voidaan joutua to
teuttamaan samanaikaisesti humanitaarisia 
operaatioita, vakauttamisoperaatioita (so. 
kriisinhallintaa) ja taisteluoperaatioita -
kaikki äärimmäisessä tapauksessa saman 
kaupungin sisällä, mutta eri kortteleissa. 
Tämän mallin mukaisesti jalkaväen tulisi 
kyetä kaikkiin operaatiotyyppeihin. Itse 
asiassa Suomen jalkaväen osalta kolmen 
korttelin sodankäynti on ollut reaalinen to
siasia jo pitkään uhkamalliemme muodossa. 
"Harmaa aika" syvän rauhan tilan ja aseel-
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lisen konfliktin eskaloitumisen välillä saat
taa olla merkittävänkin pitkä. Ennen varsi
naisia taistelutehtäviä perustettavat joukot 
saattavat joutua toteuttamaan ajoneuvojen 
tarkastamista, vartiopalvelusta, toimintaa 
tarkistuspisteellä, valvontatehtäviä, vihol
lisen erikoisjoukkojen etsintää jne. - kaikki 
tehtäviä, jotka nykyisin koulutetaan pääosin 
vain kansainvälisiin tehtäviin hakeutuville. 
Koulutammeko ja varustammeko jalka
väkemme tehtäviin, joita taistelijat todelli
suudessa joutuvat toteuttamaan? 

Yhdysvalloissa on juuri julkaistu Irakin ja 
Afganistanin kokemusten perusteella uusi 
ohjesääntö toiminnasta "pikku sodissa" (US 
Army and USMC Small Wars Manual). 
Ohjesäännössä esitetään kaksi väitettä: 
- "Mitä enemmän suojaat joukkosi, sitä 
suojattomampi olet (The more up protect the 
force, the less protected you are!)" 
- "Mitä enemmän joukkoja käytät, sitä te
hottomampi olet (The more force you use, 
the less effective you are!)" 

Edellä mainittujen kahden väitteen 
keskeinen sanoma on, että jalkaväen kehit
tämisessä on löydettävä tasapaino. Loput
tomasti ei joukkojen teknistä suojaamista 
voi nostaa ilman että toimintakyky laskee. 
Toisaalta joukkojen määrän kasvattaminen 
ei välttämättä lisää toimintatehoa. Jalka
väen varustuksen kustannukset kasvavat jat
kuvasti, eikä kaikkia kyetä varustamaan tar
vittavalla varustuksella. Tyydyttävästi kou
lutetulla massalla kyetään vain puolustuk
seen, mutta ei hyökkäystaisteluun. Tehtäviin 
on siis kyettävä yhä vähäisemmillä joukoil
la. Ratkaisu voi löytyä vain jalkaväen 
monipuolisuudesta, joustavuudesta sekä 
taistelijakohtaisen suojan ja tulivoiman ke
hittämisestä. Vaikka jalkaväkemme toi
mintaympäristö on kansainvälistynyt, 
keskeistä on kuitenkin edelleen tottumus 
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toimintaan arktisissa olosuhteissa ja pime
ässä. Näiden olosuhteiden osalta suomalai
sen jalkaväen tulisi olla maailman huippua. 
Ja tämä edellyttää huippuvarustusta! 

ISKUOSASTOTAKTIIKKA 

Saksalaiset evl Wetzell ja kapt Geyer ke
hittivät ensimmäisen maailmansodan aika
na iskuosastotaktiikan, joka perustui iskuun 
kapealla alueella vihollisen ryhmitykseen, 
puolustettujen kohteiden kiertämiseen ja 
saavutetun menestyksen hyödyntämiseen. 
Olennaista oli liike, osin jopa tulen varjolla. 
Saksalainen kenraali Oskar von Hutier so
velsi taktiikkaa ensimmäisen kerran käytän
nössä itärintamalla syyskuussa 1917 valla
tessaan Riikan. Lokakuussa 1916 Italian rin
taman Caporettossa saksalaiset ja itävaltal
aiset sovelsivat jälleen iskuosastotaktiikkaa 
murtaessaan yllättäen Italian armeijan puo
lustuksen taistelussa.joka ensimmäisen ker
ran teki kuuluisaksi Erwin Rommel nimisen 
Wiirttenbergiläisen vuoristojoukkojen up
seerin. Joulukuussa 1917 britit pääsivät tak
tiseen läpimurtoon käyttäessään ensim
mäistä kertaa Cambraissa panssarivaunuja. 
Hyökkäyksen menetettyä teränsä saksa
laiset käynnistivät iskuosastotaktiikkaan 
perustuvan vastahyökkäyksen ja valtasivat 
takaisin panssarivaunujen aikaisemmin val
taamaan alueen. Riianlahden operaatio oli 
luonteeltaan suhteellisen rajoitettu, Capo
rettossa saksalaiset ja itävaltalaiset eivät ky
enneet hyödyntämään taktis-operatiivisen 
tason menestystään strategisen tason 
voitoksi logististen ongelmien takia ja Cam
brain hyökkäys toteutettiin alun perinkin 
matalin tavoittein vastahyökkäyksenä. lsku
osastotaktiikka oli kuitenkin osoittanut tar
joavan potentiaalisen mahdollisuuden rat
kaista länsirintaman paikalleen jymähtänyt 
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asemasota. Keväällä 1918 saksalaiset olivat 
tietoisia, että heidän olisi kyettävä vuoden 
aikana lyömään ranskalaiset ja britit länsi
rintamalla, jos aikoivat vielä voittaa sodan 
ennen yhdysvaltalaisten joukkojen täysi
mittaista osallistumista sotaan. Päämajoi
tusmestari Erich Ludendorfin suunnittele
ma Operaatio Michael 1918 hyödynsi 
täysimääräisesti iskuosastotaktiikkaa, mut
ta epäonnistui monestakin syystä, ehkä eni
ten jalkaväen hitaan liikenopeuden takia. 
Itse iskuosastotaktiikka oli kuitenkin lopul
lisesti osoittanut tehonsa. 

Basil Liddel Hart oli erittäin tuottelias so
tatieteellinen tutkija ensimmäisen ja toisen 
maailman sodan välillä. Hänen eräs perus
ajatuksensa oli "tulvavesihyökkäys", eli 
hyökkäyksen suuntaaminen vastustajan 
heikkojen kohtien kautta, kuten vesi etsii 
tiensä. Liddel Hartin ajatusmaailman perus
ta oli saksalaisessa iskuosastotaktiikassa. 
Suomalainen omintakeinen taktiikka talvi
ja jatkosodassa oli itse asiassa saksalaisen 
iskuosastotaktiikan ja Liddel Hartin "tul
vavesihyökkäyksen" sovellus: vihollisen 
kimppuun hyökätään sen heikommin puo
lustetuilta sivustoilta ja tiukasti puolustetut 
kohteet sivuutetaan ja eristetään. Suoma
lainen lisä iskuosastotaktiikalle oli syvät 
koukkaukset tiettömän maaston kautta (vrt 
israelilainen hyökkäys yllättävästä ja liik
keelle vaikeasta suunnasta). Jostain syystä 
on joskus sotien jälkeen Suomessa luovuttu 
iskuosastotaktiikasta ja siirrytty saksalais
ten itärintamakokemusten mukaiseen avo
rivihyökkäysmuotoon. Avorivin hyvänä 
puolena on sen mahdollistama joukon koko 
tulivoiman maksimaalinen käyttö. Avorivi 
soveltuu hyvin avomaastoon, mutta hajoaa 
väistämättä peitteisessä maastossa ja asu
tuskeskuksissa. Lisäksi heikot ja epävarmat 
taistelijat eivät tunne saavansa joukon 

suomaa tukea ja jättäytyvät/jäävät jälkeen 
jolloin tämän ja maaston 'vaikutuksen an
siosta avorivimuoto tosiasiassa muotoutuu 
yleensä kiilaksi. Joukossa on yleensä 
muutama avaintaistelija, jotka vetävät muut 
mukanaan taisteluun. Luonnollisin hyök
käysmuoto onkin iskuosastotaktiikalle 
tyypillinen kiila. Kiilan etuna on sen liike
energiaa tukeva vaikutus. Kärkitaisteli
joiden tuhoutuessa heidän paikalleen löytyy 
välittömästi uusi taistelija ja takana tulevat 
antavatkärkitaistelijoille tarvittavaa henkis
tä, materiaalista ja tulitukea. lskuosastotak
tiikka ja "kolmen korttelin sodankäynnin 
malli" tulisi valita jalkaväkemme koulutuk
sen perustaksi. Tämä puolestaan edellyttää 
jalkaväen varustuksen ja kokoonpanojen 
uudelleen tarkastelua. 

JALKAVÄEN ASEISTUS JA VARUSTUS 
2000-LUVUN VAATIMUKSIA 
VASTAAVAKSI 

Suomen puolustusvoimien dilemmana on 
tarvittava maajoukkojen suuri lukumäärä 
suhteessa taloudellisiin resursseihin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että yksittäisen taistelijan 
varustusta hankitaan yleensä satoja tuhansia 
varten. Tämä kasvattaa kokonaiskustannus
ten määrää ja pakottaa hankinnoissa toimin
nallisuuden kannalta joskus jopa äärim
mäisiin kompromisseihin. Kaikki operaati
oissa olleet ovat joutuneet vertaamaan va
rustustamme muiden länsimaiden vastaa
viin, eikä vertailu suinkaan ole yleensä 
eduksemme. Jalkaväen tulevaisuuden 
varustuksen kehitys on länsimaissa kiih
tynyt Irakin ja Afganistanin kokemusten 
perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa on 
pyritty täydentämään olemassa olevia va
rustuksia, mutta sen lisäksi on kehitetty fu
turistisia varusteluvaihtoehtoja. 

Jalkaväen vuosikirja 2007 143 



Seuraavassa esityksessä kuvataan, 
minkälainen olisi jalkaväkemme ideaali
varustus 2020-luvulle tultaessa. Ra
hoituskehyksiä ei ole huomioitu varustusta 
esitettäessä, mutta artikkelin lopussa pala
taan eräisiin mahdollisuuksiin. 

Eräs yleistyneimpiä trendejä niin sodassa 
kuin kriisinhallinnassa on suojaliivien 
yleistyminen. Suojaliivejä pitävät kaikki -
niin terroristit kuin rosvojoukkiot tai 
asevoimien edustajat. Tämän takia joukon 
aseistukselta edellytetään eri etäisyyksillä 
läpäisykykyä ja pysäytyskykyä. Suojava
rustuksen läpäisy ei takaa vielä rynnäköivän 
vihollisen pysähtymistä, joten käsiaseen 
luodilla on oltava myös riittävä liike-ener
gia. Läpäisy- ja pysäytyskyvyn lisäksi tarvi
taan suurta hetkellistä tulivoimaa nopeasti 
syntyvissä tilanteissa. 

Jokaisella taistelijalla on oltava perus
aseistuksenaan rynnäkkökivääri ja lähipuo
lustusaseena pistooli. Rynnäkkökivääri voi
daan korvata tehtävän mukaan tarkka-am
pujakiväärillä, haulikolla tai konepistoolin 
korvaavalla rynnäkkökiväärin kevennetyllä 
ja lyhennetyllä versiolla. Pistoolin valinnas
sa tulisi painottaa muitakin kriteerejä kuin 
sen taistelukestävyys. Pistoolin tärkeimmät 
ominaisuudet ovat tarkkuus, helppokäyttöi
syys ja suuri pysäytysvoima. Jälkimmäisen 
vaatimuksen takia pistoolin kaliiperin tulisi 
olla 0.45 kai. Pistoolissa tulisi kyetä käyt
tämään rynnäkkökiväärin heijastin- ja pi
meätähtäintä. Käyttäjän on kyettävä varus
tamaan pistooliaan henkilökohtaisia omi
naisuuksiaan ja mieltymyksiään sekä erilai
sia tehtäviä vastaavaksi. 

Suomi on pohjoisella pallonpuoliskolla 
viimeisiä 7.62 mm rynnäkkökiväärin kalii
perin käyttäjiä. Kaliiperina 7.62-käyttö oli 
perusteltua sen ollessa vielä lähialueemme 
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Esimerkki parannetusta saksalaisesta 
jalkaväkivarustuksesta. 

asevoimien käytössä ja päätaistelumaaston 
ollessa runsaasti aluskasvillisuutta käsittävä 
metsämaasto. Länsimaista 5 .56 mm kaliipe
ria raskaampi 7.62 mm luoti on suuntava
kaampi metsämaastossa, jossa luoti voi hel
posti osua aluskasvillisuuteen ja edelly
tetään puiden läpäisyä. Taistelumaasto on 
kuitenkin muuttunut enemmän asutus
keskuksiin ja aukeampiin olosuhteisiin pai
nottuvaksi. Asutuskeskusten osuus ja merki
tys on lisääntynyt Suomessakin. Lisäksi 
kriisinhallinnassa asutuskeskusten merkitys 
on painottunut ja toisaalta kansainvälisissä 
operaatioissa metsät ovat enemmänkin 
harvinaisuus. Perinteellisesti on suomalais
sotilaiden koulutuksessa painotettu hyvää 
aseen käsittelyä ja tarkkuutta. Näitä ei tule 
missään tapauksessa muuttaa, mutta nyky
aikainen taistelukenttä edellyttää myös het
kellistä rajua tulivoimaa. Tilanteet syntyvät 
ja kuihtuvat pois muutamassa hetkessä. 
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Yhdysvaltalainen Land Warrior, Objective Warrior ja Future Warrior konsepti. 

Joukon suorituskykyä mitataan kuinka no
peasti se kykenee yllättävässä tilanteessa 
vastaamaan tulitukseen massiivisella vas
tatulella. Tulivoimavaatimus kasvattaa tais
telijan tuliannosta ja siten mukana kannet
tavaa painoa. Tämän ja kansainvälisen yh
teensopivuuden vuoksi tulisi siirtyä 5.56 
mm kaliiperiin 2020-luvulle tultaessa. 

Rynnäkkökiväärin kaliiperin uudistami
sen yhteydessä tulisi pyrkiä yhtenäiseen 
aseperheeseen. Aseperheen tulisi käsittää 
rynnäkkökiväärin lisäksi samasta aseesta 
tehdyn kevyen konekiväärin ja lyhytpiip
puisen mallin, joka soveltuisi mm. erikois
jääkäreille, sotilaspoliiseille, ajoneuvomie
histöille ja helikopterimiehistöille. Rynnäk
kökivääriin tulisi olla mahdollista liittää 
kiväärikranaattien laukaisulaite. Sen halti
jan haavoittuessa tai kaatuessa on laukaisu
laite oltava mahdollista siirtää toisen taiste
lijan aseeseen. Kiväärikranaattien laukaisu-

laite sijasta voidaan käyttää myös erillistä 
kranaattipistoolia. Kaikki aseet tulisi varus
taa nopeissa tilanteissa aseen tarkkuutta 
lisäävillä heijastintähtäimillä ja pimeätoi
mintatähtäimillä. Heijastintähtäin on kui
tenkin ensisijainen, varsinkin jos heijasti
men tähtäinpiste kyetään näkemään valon
vahvistinkiikarin näytön läpi. 

Jokainen taisteluryhmä on lisäksi varus
tettava 7 .62 mm pitkää patruunaa ampuvalla 
kevyellä konekiväärillä ja tarkka-ampu
jakiväärillä. Pitkän patruunan käyttö mah
dollistaa taisteluryhmien tukemisen 600-
1000 metrin etäisyyksiltä ja lisäävät ryhmän 
läpäisy- ja pysäytysvoimaa. Taisteluajoneu
von aseistuksella on kyettävä tukemaan 
taisteluryhmien toimintaa. Aseistuksen on 
sovelluttava kevyesti panssaroitujen maa
lien tuhoamiseen, helikopterien torjuntaan, 
seinien läpäisyyn ja aluetulitukseen kaikis
sa valaistusolosuhteissa. Miehistön kulje-
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tusajoneuvojen osalta tulisi harkita ratkai
sua, jossa joka toinen ajoneuvo varustetaan 
kranaattikonekiväärillä ja joka toinen ras
kaalla 12.5 mm konekiväärillä. Kaikkien 
ryhmäaseiden on oltava pimeätoimintaky
kyisiä. 

Esityksen mukainen aseistus merkitsisi 
siirtymistä pois yhden patruunan ratkaisus
ta. Viimeaikaiset sotakokemukset Irakista ja 
Afganistanista kuitenkin osoittavat, että 
tärkeämpää on suuri tulivoima ja kyky 
vaikuttaa eri etäisyyksille. Yhden patruunan 
periaate oli ideaa,linen, mutta ei toimiva rat
kaisu. Siitä on tosiasiallisesti jo nyt luovuttu 
PKM-konekiväärin käyttöön oton myötä. 
Jalkaväkiryhmä on varustettava monikäyt
töisellä, kannettavalla panssarintorjunta
aseella, jonka on sovelluttava myös raken
nuksissa sijaitsevien vihollispesäkkeiden 
tuhoamiseen ja ammuttavaksi rakennuksen 
sisältä sekä hitaasti liikkuvien ilma-alusten 
tuhoamiseen. Asutuskeskustaistelua varten 
tarvitaan jatkossa myös polttotaisteluase, 
joko sinkotyyppisenä tai perinteisenä liekin
heitinratkaisuna. Mikäli mahdollista polt
totaisteluammus tulisi olla mahdollista lau
kaista jalkaväkiryhmän panssarintorjunta
aseella. 

Jokaisen taistelijan on kyettävä pimeätoi
mintaan. Arviolta muutaman seuraavan 
vuosikymmenen sisällä lämpöerotteluun 
perustuvat pimeätoimintavälineet tulevat 
syrjäyttämään valonvahvistukseen perustu
vat. Toistaiseksi lämpötähystysvälineet ovat 
suhteellisen kalliita, mutta teknologian ke
hittymisen mahdollistama yleistyminen tu
lee laskemaan hintaa ja puolestaan edelleen 
lisäämään yleistymistä. Vähintään jouk
kueenjohtajalla ja mieluiten kussakin taiste
luajoneuvossa tulisi olla kannettava läm
pötähystin. 

Nykyinen kenttälapio sopii heikosti lähi-
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taisteluun. Jalkaväen taistelijalla on oltava 
käytössään väline, jolla kaivautumisen li
säksi voi hakata rikki ikkunan karmeja asu
tuskeskuksessa tai pilkkoa polttopuita ma
joituksessa ja joka myös todella sopisi lähi
taisteluun. Nykyistä kenttälapiota tulisi joko 
kehittää tai lisätä taistelijan varustukseen 
pieni retkikirves tai siviilimallista pienempi 
ja uudelleen muotoiltu vesuri. 

Jokaisella taistelijalla on oltava suojalii
vit ja ballistiset suojalasit, jotka suojaavat 
myös lasersäteeltä ja toimivat aurinkolasei
na. Suojaliiveissä tulisi olla mahdollisuus 
lisätä ballistisen suojan tasoa. Suojaliivien 
ergonomiaan tulee kiinnittää suurta huomi
ota. Suojaliivejä tulisi voida myös käyttää 
hätätilanteessa kantolaitteen korvikkeena. 
Lisäksi tarvitaan repun korvaava kantolaite, 
joka kyetään kiinnittämään suojaliiviin tai 
kantamaan erikseen repun tapaan. Taiste
lijan varustus 2005 tarjoaa hyvän pohjan 
varustuksen kehittämiselle esitetyllä taval
la. Taistelijan henkilökohtaisessa vaatetuk
sessa on jatkossa huomioitava suojaliivien 
käyttö. Taskut on sijoitettava suojaliivien 
peittämän alueen ulkopuolelle hihoihin ja 
lahkeisiin. Vaatetuskankaan tulisi olla hen
gittävää ja ulkopuolista kosteutta hylkivää. 

Korkea tilannetietoisuus tarjoaa ratkaise
van etulyöntiaseman. Jalkaväki tulisi va
rustaa henkilökohtaisella taistelija-, ryhmä
ja joukkueradiolla. Radiot tulisi varustaa 
GPS- ja Galileo-paikantimella ja mah
dollistaa siten taistelijoiden paikantaa itsen
sä ja oma joukkueensa taistelijakohtaiselta, 
karttapohjaiselta tilannenäytöltä. 

Vielä jatkosodan aikana monet taistelijat 
varasivat taskuunsa polkupyörän sisäku
mista leikattuja lenkkejä. Niitä käytettiin 
raajaan haavoittumisen yhteydessä nopeana 
puristussiteenä. Nykyisin länsimaissa ase
voimissa ovat monikäyttöiset ja halvat nip-
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pusiteet korvanneet sisäkumilenkit. Puris
tussiteen lisäksi nippusiteitä voidaan käyt
tää varusteiden tilapäiseen kiinnitykseen ja 
sotavankien tai kiinniotettujen raajojen sito
miseen. 

JALKAVÄEN AJONEUVOT 

Nykyinen jalkaväen ajoneuvokanta on 
hajanainen. Kalusto käsittää ottoajoneuvo
jen lisäksi kirjavan määrän erilaisia panssa
roitu ja kuljetusajoneuvoja, rynnäkköpans
sarivaunuja sekä kuorma- ja telakuorma
autoja. Kaiken lisäksi joukon kokoonpano 
on vielä usein räätälöity sen ajoneuvon mu
kaan. Vastustajan tiedustelun kannalta on
kin luvattoman helppoa määrittää suoma
lainen joukkotyyppi havaitun yksittäisen 
ajoneuvon perusteella. 

Jalkaväen ajoneuvojen suojan tarve vaih
telee sen mukaan, onko joukko tarkoitettu 
Suomen puolustamiseen vai myös kansain
välisiin operaatioihin. Yleistettynä pahim
man uhkan kansallisen puolustukseen tar-

koitettujen jalkaväkijoukkojen (pl. mekani
soidut joukot) ajoneuvoill~ muodostavat il
mauhka ja sirpaleet. 

Kustannussyistä vain pienelle osalle kan
sallisen puolustuksen jalkaväkeä voidaan 
hankkia panssaroituja kuljetusajoneuvoja. 
Toisaalta ajoneuvotarpeiden täyttäminen ot
toajoneuvoilla on yhä vaikeampaa yh
teiskunnan siviiliajoneuvokaluston muut
tuessa. Järkevin ratkaisu olisikin varustaa 
pääosa kansallisen puolustuksen jalkaväkeä 
kaupallisesti hankittavilla kevyillä maastoa
joneuvoilla ja tinkiä kaikesta tavanomaises
ta "MIL"-varusteluvaatimuksista. Toimivin 
malli olisi avolavallinen (Pick Up) kau
pallinen maastohenkilöauto, jonka lavalle 
rakennetaan penkit. Yksi avolavallinen 
maastohenkilöauto soveltuu kuudelle tais
telijalle (kaksi ohjaamossa ja neljä lavalla). 
Yhden AMV:n hinnalla kyettäisiin hankki
maan noin 30 avolavallista maastohen
kilöautoa, käytännössä vahvennetun jal
kaväkikomppanian tarve. 

Kansainvälisissä v akauttamisoperaati-

Esimerkki Pick Up -tyyppisestä maastohenkilöautoratkaisusta. 
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oissa (kriisinhallinta) pahimmat uhkat ovat 
erilaiset panssarimiinat ja tienvarsipommit. 
Jos verrataan kansallisen puolustuksen ja 
kansainvälisten vakauttamisoperaatioiden 
ajoneuvotarpeita (pl. mekanisoidut joukot) 
on jälkimmäisen olosuhde- ja suojavaati
mukset korkeammat. Kansainväliset va
kauttamisoperaatiot toteutetaan lisäksi yhä 
kauempana Euroopasta, merikuljetusten 
ulottumattomissa ja erittäin vaikeissa maas
to-olosuhteissa. Operaatioalueiden pääties
tö on usein erittäin heikkolaatuista tai puut
tuu miltei tyystin. Tämän takia vakauttamis
operaatioiden ajoneuvokalustoa tulisi kyetä 
siirtämään ilmoitse niin Suomesta operaa
tioalueelle kuin operaatioalueen sisälläkin. 
Ajoneuvokalustolta edellytetäänkin kan
sainvälisissä operaatioissa alle 20 tonnin 
painoa ja korkeaa suojan tasoa miinoilta ja 
tienvarsipommeilta. Pitkien toimintaetäi
syyksien takia tarvitaan pyöräajoneuvoka
lustoa. Edellä mainituista syistä kansain-

välisiin vakauttamisoperaatioihin tarvitaan 
kolmea perusajoneuvotyyppiä: kevyt pans
saroitu maastohenkilöauto, panssaroitu 
miehistön kuljetusajoneuvo ja panssaroitu 
kuorma-auto. Kaikkien ajoneuvojen tulee 
olla myös pimeätoimintakelpoisia. 

JALKAVÄEN KOKOONPANOT 
2020-LUVULLE 

Eräs asia.josta ilmenee ettäsotakokemuk
sistamme on yli 60 vuotta (toisaalta onnek
si), on maavoimien ja erityisesti jalka
väkiorganisaatioiden kirjavuus, erityisesti 
kornppaniatyyppien suhteen. Pääsyynä on 
ollut joukon räätälöinti sen päätehtävän 
mukaan. Lisäksi eri ajoneuvoratkaisut ovat 
vaikuttaneet erityisesti jalkaväen ryhmien 
kokoonpanoon, lähinnä sen mukaan kuinka 
monta taistelijaa varusteineen mahtuu tietyn 
tyyppisiin ajoneuvoihin. 

Kokoonpanojen kirjavuudesta tulisi pääs-
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tä eroon. Joukon ensimmäinen tehtävä tai 
suunniteltu päätehtävä ei saisi sanella jou
kon kokoonpanon muodostamista taisteli
jan tarkkuudella. Nykyaikaisessa taisteluti
lassa joukko joutuu väistämättä tekemään 
erilaisia tehtäviä: hyökkäystä ja puolustusta, 
valvontaa ja erilaisia vartiotehtäviä. Joukot 
voivat joutua toimimaan metsämaastossa, 
aukeamaastossa tai asutuskeskuksissa. 
Taistelujaotuksen jatkuvat muutokset ovat 
enemmän sääntö kuin poikkeus. Sirpaloi
tuneella taistelukentällä jalkaväki väistä
mättä joutuu taistelemaan osan aikaa eris
tyksessä omista johtoportaistaan. Alijohta
jilta vaaditaan paljon, niin upseereilta kuin 
aliupseereilta. Ryhmänjohtajat ja partion
johtajat joutuvat tekemään suhteellisen 
yksin merkittäviä ratkaisuja, joilla saattaa 
olla vaikutusta jopa koko taistelun lopputuo
tokseen. 

Kokoonpanot tulisi suunnitella YKSIN
KERTAISEN ja MODULAARISEN perus
ratkaisun pohjalta. Modulaarisessa ratkai-

sussa organisaation perusll]oduli pysyy sa
mana, huolimatta siitä joukon luonteesta. 
Perusratkaisuna on pitkään ollut taistelija
parin käyttö pienimpänä mahdollisena 
jalkaväen elementtinä. Tåstä on kuitenkin 
poikettu esim. sissitoiminnassa, jossa on 
käytetty taistelun kestävämpää ja itsenäi
sempää kolmeen taistelijaan perustuvaa 
soluratkaisua. Soluratkaisussa haavoittunut 
voidaan vielä kuljettaa kahden kunnossa 
olevan taistelijan toimenpitein hoitoon ja 
solu on vielä taistelukuntoinen. Tåssä artik
kelissa perusmoduJiksi nähdään kolme tais
telijaa käsittävä partio. Kolmihenkinen par
tiokokoonpano soveltuu myös panssa
roitujen taisteluajoneuvojen miehistöjen pe
rusorganisaatiovahvuudeksi. 

Partion johtajan on oltava alikersantin ar
voinen aliupseeri. Taisteluryhmän johtaja 
tulisi olla kersantti tai tätä ylempiarvoinen 
aliupseeri tai jopa upseeri. Taisteluryhmä 
koostuisi esityksessä vähintään kahdesta 
kolmihenkisestä partiosta. Minimikokoon-

Joukkueen johtaja 1 

1. TAISTRUR'/1911A 2. TAISTELUR'IMMÄ l. TAISTELUR'WHMÄ 

ISKUPAlfflO 11 TUN&PARTIO 1 IBKUPMmO 11 TUl'QPARllO 1 tsKUPNmO 11 TUKIPARTIO 1 

TSTAJOH MIIEHISTO 1 TSTAJON MltEfttSTO 1 1 l'STAJON MIIEHtS'l'O 1 
.'9KUPARTIO : .t8KUPARTIO : ASMUPAR110 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Esitys uudesta modulaarisesta jalkaväkijoukkueen kokoonpanosta. 
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panossa taisteluryhmään tulisi kuulua yksi 
iskupartio ja yksi tukipartio. Iskupartio 
edustaa taisteluryhmän varsinaista isku
voimaa. lskupartion johtaja toimii myös 
koko taisteluryhmän johtajana. Nimensä 
mukaisesti iskupartion tehtävänä on tun
keutua ensimmäisenä vihollisen ryhmityk
seen tai rakennuksiin. Tämän takia partion 
aseistuksen ja varustuksen on oltava riit
tävän kevyt, mutta tulivoimainen. Iskupar
tion aseistukseen tulee kuulua henkilö
kohtaisten aseiden lisäksi kolmannella tais
telijalla kiväärikranaatin ampumalaite (tai 
vast.). Konekivääri ei sovellu liian raskaana 
iskupartion aseistukseksi ja on siksi sijoitet
tu tukipartioon. 

Tukipartioon on koottu kaikki tukevat, 
kannettavat aseet. Tukipartioon kuuluu pe
rusmoduliratkaisun mukaisesti kolme tais
telijaa, josta yksi on alikersantti, joka toimii 
partion johtajana. Hänen henkilökohtaisena 
aseenaan on kevyt konekivääri. Panssarin
torjujan henkilökohtaisena on singon lisäksi 
haulikko, joka soveltuu rakennusten ovien 
saranoiden tuhoamiseen ja kriisinhallinnas
sa ei-tappavien panosten ampumiseen. Hän 
on myös lääkintäkoulutettu. Kolmas taiste
lija toimii tarkka-ampujana. Hänellä on 
myös tiedustelukoulutus. Tarkka-ammunta
tehtävässä muu partio toimii tarkka-ampu
jan tukena. 

Jalkaväkijoukkueen tukipartioita voi yh
distää joukkueen tulitukiportaaksi. Samoin 
yksittäisiä panssarintorjuntataistelijoita voi
daan yhdistää joukkueen tilapäiseksi pans
sarintorjunta-osastoksi ja tarkka-ampujia 
tiedusteluosastoksi. 

Erityisesti, jos joudutaan toimimaan asu
tuskeskuksissa tai tekemään murto puolus
tukseen valmistautuneen vihollisen ryhmi
tykseen, tarvitsee iskupartio suojakseen eril
lisen suojauspartion (vrt. USMC kokemuk-
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set Irakissa Fallujahin taisteluissa). Tämä 
muodostetaan yhdestä joukkueen iskupar
tiosta ja sen tehtävänä on ottaa haltuun 
hyökkäyksen lähtöasema ja vallatut maas
ton kohdat tai rakennukset, suojata sivustoja 
sekä kantaa iskupartiolle sen tarvitsema vä
litön taisteluvälinemateriaalitäydennys. 

Jos joukko on varustettu panssaroiduilla 
kuljetusajoneuvoilla tai rynnäkköpanssari
vaunuilla, kuuluu ajoneuvon miehistö tais
teluryhmän kokoonpanoon. Perusmodulin 
mukaisesti ajoneuvomiehistö on kolmihen
kinen ja varustettu ja koulutettu, kuten isku
partio. Jos ajoneuvo tuhoutuu, toimii sen 
miehistö isku- tai suojauspartiona. 

YHDISTELMÄ 

Onko meillä varaa varustaa 
tulevaisuuden jalkaväki? 

Perinteisesti varustehankintoja on val
misteltu koko sodan ajan puolustusvoimien 
tarpeiden näkökulmasta, vaikkei täysimää
räisiin hankintoihin kyettäisiinkään. Tämän 
seurauksena varusteiden laadun tasosta on 
tingitty lukumäärävaatimusten johdosta, 
jota kuitenkaan ei yleensä saavuteta. Voisiko 
jatkossa varusteita kehittää kahta tasoa, 
erinomaista ja massalle sopivaa hyvätasois
ta? Erinomaista materiaalia hankittaisiin 
osalle joukoista ja lopuille hyvätasoista. 
Erinomaista tulisi olla mahdollista ostaa itse 
asevelvollisten tai kantahenkilökunnan 
toimesta. Länsimaisen mallin mukaan am
mattimainen taistelija tietää itse minkälai
nen taisteluvarustus sopii hänelle parhaiten. 
Taistelijoille on siis voitava tarjota perus
varustepaketti, mutta heillä on oltava oikeus 
säätää varustusta omaan ruumiin muotoonsa 
sopivammaksi ja toisaalta oltava oikeus os
taa vastaavaa, mutta tasokkaampaa materi-

X 
aalia. Käsiaseiden osalta tätä samaa voitai
siin soveltaa lisävarusteluun. 

Kokonaan toinen kysymys on, miksi pie
nen Suomen pitää itse kehittää esim. taisteli
jan varusteita. Länsimaat ovat täynnä erilai
sia tulevaisuuden taistelijan varusteiden ke
hittämishankkeita. Miksi meidän pitää uhra
ta tähän? On turhaa vedota arktisiin olosuh
teisiin, koska länsimaisissa varusteissa ark
tiset olosuhteet on huomioitu ja toisaalta 
pohjoismaisessa vertailussa omat nykyiset 
kylmän sään varusteet häviävät esim. ruot
salaisille ja norjalaisille vastaaville ehkä 
pakkassaappaita lukuun ottamatta. Lisäksi 
on turha vedota siihen, että käyttämällä 
esim. muiden maiden asepukua, suomalai
nen sotilas joutuisi vaaraan tulla ammutuksi 
väärän tunnistuksen takia.Jo nyt kaikki län
simaiset sotilaat käsitetään kriisinhallinnas
sa yhdeksi ja samaksi, kaikki ovat maaleja 

lähtömaasta huolimatta. Monet pienet maat 
1 

käyttävät jo nyt isompien maiden suurella 
rahalla kehittämiä varusteita omin kansalli
sin tunnuksin varustettuina. 

Esitetyllä tavalla olisi mahdollisuus saa
vuttaa säästöjä varusteiden kehittämisessä 
ja hankinnoissa. Jos hankinta toteutettaisiin 
keskitasoa suuremmasta maasta, jo pelkäs
tään hankintavolyymi suuruus alentaisi 
hankintahintoja. Kehittämiskulut jäisivät 
puolestaan lähdemaan vastuulle. Toimivin 
ratkaisu olisi strateginen hankintakumppa
nuus länsi-eurooppalaisen maan asevoi
mien kanssa. Strateginen kumppanuuden 
ansiosta Suomella olisi varmuus, että jossa
kin maailmalla on maa, jonka asevoimilla on 
merkittävissä määrin käytössä samaa aseis
tusta ja materiaalia kuin Suomessa. Hankin
tavolyymi olisi suurempi ja toisaalta materi
aalisen avun vastaanotto olisi mutkatonta. 

Kirjoittajan näkökulmasta nykyaikaises
sa toimintaympäristössä toimimaan kyke
neviä monitaitoisia jalkaväen taistelijoita ei 
kouluteta kuudessa kuukaudessa. Ainakin 
operatiivisiin yhtymien ja tärkeimpien alu
eellisten joukkojen jalkaväen koulutus tulisi 
kestää tulevaisuudessa saman kuin nyt anne
taan kansainvälisiin tehtäviin. Tämän vasta
painona osa asevelvollisista voisi kouluttaa 
suoraan muihin alueellisiin joukkoihin ja 
lyhentää heidän palvelusaikaansa. 

Tiedätkö muuten sinä, missä ensiside on 
omassa ja taistelutoverisi varustuksessa?!D 

Jalkaväen vuosikirja 2007 151 



PILOTTINA MALLIA MUILLE 
MAAKUNTAJOUKON 

PERUSTAMISEN HAASTEITA 

Valtioneuvosto päätti puolustusselon
teossaan v. 2004, että "sotilaallista 
maanpuolustusta tukeva vapaaehtoinen 
maanpuolustus organisoidaan uudel
leen siten, että se voi tukea viranomais
ten toimintaa kaikilla tasoilla. Tässä tar
koituksessa muodostetaan maakunta
joukkoja, jotka kuuluvat puolustus
voimien sodan ajan joukkoihin." (VNS 
2004) 

Tähän kirjoitukseen on koottu ha-

J 
oukkojen muodostamisen kokeilu 
päät~ttiin aloittaa _viide~-s~- sotilas
läämssä. Perustam1stehtavan saatu
aan Uudenmaan Sotilasläänin Esi

kunta käynnisti työn nopeasti, kun ensin oli 
päästy Pääesikunnan kanssa yksimielisyy
teen siitä, mikä sotilasläänin joukko aloittaa 
valtakunnallisena pilottina. 

Sotilasläänin komentaja valitsi ehkä val
takunnan linjasta poikkeavan menettelyn 
antamalla perustamistehtävän yhdelle soti
lasalueistaan. Perusteena oli mm. se, että 
kyseisellä sotilasalueella oli jo 1990-luvulla 
luotu kotiseutuharjoituksen malli, jota vuo
sien mittaan oli kehitetty vastaamaan niitä 
koulutustarpeita, joita kuntien ja eri virano
maisten yhteistoiminta sotilaiden kanssa 
edellytti. Tämän mallin mukaan, sotilaslää
nin esikunnan valvomana, sotilasalue suun
nitteli ja johti vuosittain yksi - kaksi (par
haimmillaan neljä) kotiseutuharjoitusta, 
joissa oli mukana sotilasalueen joukkojen 
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vaintoja, joita on syntynyt vajaa kaksi 
vuotta kestäneen pilottivaiheen kulues
sa. Kokemukset, havainnot ja kannano
tot eivät ole virkamiehen, vaan pikem
minkin reserviläisten näkökulmasta 
syntyneitä. 

Tässä kirjoituksessa esitettyjen asioi
den ja kokemusten taustaksi on hyvä tu
tustua Pertti Suomisen ja Markku Man
nisen aihetta käsitteleviin kirjoituksiin 
Jalkaväen vuosikirjassa 2005. 

Kirjoittaja, eversti Hannu Kontiainen on 
Uudenmaan sotilas/äänin Hiidenveden so
tilasalueen päällikkö. 

lisäksi vuorollaan vaihtuva kunta, poliisi- ja 
pelastusviranomaiset sekä muut yhteistyö
kumppanit ja järjestöt. 

KÄYNNISTÄMISEN HAASTEITA 

Tammikuun alussa v. 2005 Hiidenveden 
sotilasalue sai käskyn maakuntakomppa-

X 
nian perustamisen aloittamisesta osana val
lakunnallista kokeilua. Uudenmaan sotilas
ltiänin komentajan käskyllä sotilasalueella 
aloitettiin maakuntajoukon suunnittelu. 

Käskyn mukaan "sotilasläänin komentaja 
vastaa maakuntajoukon perustamisesta, ja 
~otilasalueen päällikkö perustamisen ja kou
lutuksen käytännön suunnittelusta ja toteu
luksesta sotilasläänin komentajan hy
väksymällä tavalla". 

Tehtävän mukaan kyseessä oli yksi valta
kunnallisista pilottihankkeista, jolla oli tar
koitus perustaa ja kouluttaa maakuntajouk
ko sekä hankkia samalla kokemuksia val
lakunnallisesti hyödynnettäväksi. 

Pilottivaiheen tavoitteeksi määritettiin 
hankittavaksi kokemuksia mm. joukon pe
rustamismenetelmistä, henkilöstön rekry
toinnista ja sitoutumisesta, joukon koulu
tusjärjestelmästä, viranomaisten virka-apu
tarpeista sekä joukon varustamisesta. Li
säksi pilotoinnilla oli tarkoitus kehittää 
maakuntajoukoille kannustejärjestelmä se
kä maakunnalliset nimet ja tunnukset. 

Joukon rungoksi sotilasalue sai valita teh
tävään soveltuvimman vartioyksikön. 

Lisämääreen mukaan "joukon tulee olla 
kaikilla osa-alueillaan (koulutus, henki
löstö, varustaminen) operatiivisesti toimin
takykyinen vuoden 2008 alussa". Siis varsin 
haasteellinen tehtävä. Aikaa hankkeen to
teuttamiselle oli siis runsaat kaksi vuotta; vv. 
2005-2007. 

Saatu tehtävä oli selkeä, ja antoi suunnit
telijoille melkoisen vapauden, jopa niin, että 
suunnitteluperusteet luotiin suurelta osin 
itse. Alkuvaiheessa ei ollut ainuttakaan kir
jallista käskyä tai ohjetta määrärahoista pu
humattakaan. Ensimmäiset kirjalliset ohjeet 
koskivat joukon muodostamista (hen
kilöstön kokoamista) periaatteellisella ta
solla. 

Toki jo kesäkuussa 2005 sotilasläänin esi
kunta julkaisi myös kirjallisen käskyn 
maakuntajoukkojen perustamisesta. 

Pääesikunta hyväksyi joukon viralliseksi 
nimeksi "Hiidenveden komppania". 

TÄSTÄ SE LÄHTI 

Koska aluksi vaikutti siltä, että varoja ei 
ollut suunniteltu pilotin toteuttamiseen, oli 
hyödynnettävä jo olemassa olevaa sotilasa
lueen koulutussuunnitelmaa, jossa oli va
rauduttu määrärahojen salliessa vuosittain 
yhden ampumaleirinja yhden kotiseutuhar
joituksen toteuttamiseen. Tämä malli valit
tiin maakuntajoukon koulutuksen pilotti
vaiheen koulutussuunnitelman rungoksi vv. 
2005-2007. Vuosi 2005 tuli sisältämään re
krytoinnin ja yhdistetyn ampuma- ja koulu
tusleirin. 

Joukon perustamista varten laadittiin pe
rustamissuunnitelma, joka muodostui seu
raavista kokonaisuuksista: 

henkilöstösuunnitelma, 
koulutussuunnitelma, ja 
varustamissuunnitelma. 

Operatiivisen suunnitelman laatimiselle 
ei tässä vaiheessa ollut perusteita. 

Koulutussuunnitelman laatimista ase- ja 
ampumakoulutuksen osalta vaikeutti se, että 
lopullista tietoa joukolle tulevasta raskaasta 
aseistuksesta ei ollut. 

Kaikkien muidenkin perusteiden puuttu
essa lähes täysin aloitettiin suunnittelu oma
toimisesti pienessä työryhmässä sotilasa
lueen esikunnassa. Haluttiin käynnistää toi
minta mahdollisimman pian. Pilottiin varat
tu aika oli varsin lyhyt, eikä ollut aikaa odot
taa kaikkia perusteita. 

Kiireisimmin odotettiin perusteita hen
kilöstön vaatimusten ja sitoumuksen, jou-

Jalkaväen vuosikirja 2007 153 



kon tehtävän (ml. virka-apu), organisaation 
sekä varustuksen osalta. 

Koulutuksen suunnittelun ja koordinoin
nin osalta keskeiseksi henkilöksi muodostui 
"koulutuspäällikkö", joksi nimitettiin kou
liintunut reservin upseeri sotilasalueen esi
kunnasta. 

Pilotoinnin aloittaminen julkistettiin syk
syllä 2005 näyttävästi sotilasläänin esikun
nan järjestämässä ja johtamassa valtakun
nalliseksi tarkoitetussa mediatilaisuudessa, 
joka jäi tavoitteesta huolimatta vain paikal
liseksi tapahtumaksi. 

Alusta alkaen tiedottamisessa korostettiin 
sitä, että maakuntajoukot ovat puolustus
voimien sodan ajan joukkoja. Tällä haluttiin 
selkiyttää vapaaehtoisesta maanpuolustuk
sesta ja maakunta joukon statuksesta vallin
nutta epätietoisuutta. 

Pääosin vuoden 2005 aikana tehtiin soti
lasläänin esikunnalle lukuisia, koulutuk
seen, organisaatioon ja varustamiseen liitty
neitä esityksiä, joista osan tiedetään men
neen Pääesikuntaan asti. 

Komppanian organisaatiota mm.esitettiin 
kehittäväksi siten, että siihen liitetään uusi
na osina tulitukijoukkue sekä komento- ja 
huoltojoukkue. Näistä tulitukijoukkue-esi
tys etenikin niin, että saatiin lupa aloittaa 
koulutus ilmatorjuntakonekiväärillä. 

Kun muihin esityksiin ei saatu vastauksia, 
toimittiin näiltä osin omien perusteiden ja 
suunnitelmien mukaan. 

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI JA 
SIJOITTAMINEN 

Henkilöstösuunnitelman toteutuksen vaa
tivin ja ehdottomasti työllistävin osa oli hen
kilöstön rekrytointi. Tavoitteeksi asetettiin 
se, että sotilasalueen jokaisesta kuudesta 
kunnasta saadaan edustus mukaan. Yläikä-
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rajalla ei katsottu alussa olevan poissul
kevaa merkitystä, koska haluttiin antaa ar
voa vuosien myötä harjoituksissa saavute
tulle kokemukselle. Kaikkien tuli olla luon
nollisesti vapaaehtoisia. Aierrunissa har
joituksissa sotilasalueen joukkoihin sitou
tuneen henkilöstön merkitys oli ratkaiseva. 
Päälliköksi oli turvallista sijoittaa jo koke
nut reservin upseeri, joka oli lukuisissa har
joituksissa ja myös yksityiselämässään 
kyvykkyytensä osoittanut vartiokomppani
an päällikkö. Samoin oli helpohkoa löytää 
muut halukkaat upseerit ja ali upseerit koke
neesta joukosta. Kyvykkäitä johtajia jäi jopa 
sijoitettavaksi joukon varalisään. 

Miehistön löytämiseksi käynnistettiin 
rekrytointikampanja. Rekrytoinnin aikata
voitteeksi asetettiin vuoden 2005 loppu, jol
loin komppanian tulisi olla henkilöstöltään 
täysimääräinen. Tällä pyrittiin siihen, että 
sen jälkeen olisi kaksi vuotta aikaa kouluttaa 
täysivahvaa komppaniaa. Päätettiin aloittaa 
linjalla, jossa varusmieskoulutustaustalla ei 
ollut merkitystä. Kaikille luvattiin tehtävän 
mukainen koulutus. 

Sopivuusvaatimukset ja sitoumusehdot 
laadittiin itse, koska ei sotilas läänin esikunta 
eikä Pääesikuntakaan osannut niitä antaa. 
Vaatimukset tehtiin kaikille alusta alkaen 
selviksi. Niiden mukaan reserviläinen si
toutuu 
- osallistumaan joukon koulutukseen, 

osallistumaan joukon kriisiajan toimin
taan, 
osallistumaan erikseen sovittavalla taval
la virka-aputoimintaan, 

- huolehtimaan haltuunsa annetusta mate
riaalista, 

- huolehtimaan fyysisen kunnon ylläpi
dosta, 
lisäksi joukkoon liittyminen edellyttää 
suoritettua varusmiespalvelusta ja ase-

X 
Simo Havukorpi 

Taistelukoulutuksella on oleellinen osa myös maakuntajoukkojen koulutuksessa. 

velvollisuuslain määrittämää ikää, sekä 
reserviläinen asuu jossakin sotilasalueen 
kuudesta kunnasta. 

Ensimmäinen luonteva rekrytointitilai
suus oli huhtikuussa 2005 Lohjalla järjestet
ty kotiseutuharjoitus, jonka kuluessa jaet
tiin sotilasalueen joukoille informaatiota tu
levasta maakuntajoukosta ja siihen liitty
misestä. Varsinainen kampanja piti sisäl
lään informaatiotilaisuuksia medialle sekä 
reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöille. 

Paikallislehdet osallistuivat kutsuttuina in
fotilaisuuksiin innokkaasti ja julkaisivat 
niille jaettua materiaalia toiveidemme mu
kaisesti. Tieto asiasta levisi myös tehok
kaasti joukon sisäisen "puskaradion" väli
tyksellä. Sotilasalueen kotisivuilla oli myös 
tietoa maakuntajoukosta ja ohjeet mukaan 
liittymisestä mukaan lukien hakulomake. 
Kyseinen sähköinen, omatoimisesti laadittu 
hakulomake olikin lajissaan valtakunnan 
ensimmäinen. 
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Henkilöstö sijoitettiin komppaniaan soti
lasläänin esikunnassa. Alkuvaiheessa oli 
ratkaistava kaksoissijoituksen ongelma, 
mikä aiheutui siitä, että useilla nuorilla jouk
koon halukkailla oli tärkeä sodan ajan sijoi
tus muussa joukossa. Asian ratkaisu edellyt
ti neuvotteluja vastuussa olevien sotilaslää
nin esikuntien kanssa. Näissä päästiin 
pääsääntöisesti helpohkosti maakuntako
mppanian kannalta myönteiseen tulokseen. 
Tässä sijoitustyössä komppanian päällikkö 
ja vääpeli olivat sotilasläänin esikunnan 
tarpeellisena apuna. Kaksoissijoitusten rat
kaisussa auttoi merkittävästi myös puolus
tusvoimien johdon taholta asetetut vaa
timukset asian ratkaisun suhteen. 

Jotta tarjolla ollutta kyvykästä johtaja
ainesta voitiin hyödyntää tehokkaasti sa
malla kompensoiden miehistön vajausta, 
voitiin lopulta, sotilasläänin komentajan lu
valla, täyttää joukkueen varajohtajan teh
tävät upseereilla ja ryhmän varajohtajan 
tehtävät ali upseereilla, mikä joukon toimin
takyvyn kannalta olikin pelkästään positii
vinen asia. 

Rekrytointitavoitteeseen ei täysin päästy 
ajallisesti, sillä viimeiset miehistötehtävät 
saatiin täytetyksi juuri ennen toukokuun 
2006 ampumaleiriä. Tämänkin jälkeen on 
ollut pientä vaihtuvuutta, kun aivan jokai
sen kohdalla todellisuus ei ehkä kuitenkaan 
vastannut odotuksia. Henkilöstön rekry
tointi on siis jatkuva prosessi. 

HENKILÖSTÖN SITOUTUMINEN 

EF~isesti miehistön osalta osoittautui 
tärkeäksi pääseminen tuttujen kanssa sa
maan joukkueeseen. Tältä pohjalta yritettiin 
mahdollisuuksien mukaan muodostaa jouk
kueet kunnittain, mikäli mahdollista. Mie
histölle tärkeäksi osoittautui myös se, että 
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niin ryhmän kuin joukkueenkin johtajat oli
vat "oman pitäjän miehiä" ja mielellään tut
tuja. 

Komppanian päällystö sitoutui alusta al
kaen hyvin joukkoonsa ja tehtäväänsä. Uu
den luomisessa oltiin selvästikin innolla 
mukana. Intoa tosin latisti hieman se, että 
asiat eivät aina näyttäneet edistyvän reser
viläisten toivomalla tavalla, eivät ainakaan 
toivotulla nopeudella. Organisaatiota, kou
lutusta ja joukon varustusta suunniteltiin in
nokkaasti. Reserviläisjohtajat odottivat saa
vansa projektin myötä lisää vastuuta ja luot
tamusta itseään kohtaan koulutukseen ja 
johtamiseen liittyvissä asioissa. Uuden 
järjestelmän myötä odotettiin muutoksia 
tässä suhteessa. Mutta osoittautui, että ih
meen vähäistä on edelleenkin luottamus re
serviläisiin. Virkamiehen ja reserviläisen 
välinen kuilu on suuri. 

Jo alusta alkaen tuli selväksi, että joukko 
kyllä sitoutuu tehtäväänsä ja on motivoitu
nut, kun sillä on selkeä tehtävä ja sen mu
kainen kokoonpano, varustus ja koulutus. 

Pääesikunta kiinnitti alusta alkaen huomi
ota reserviläisten motivointiin ja sitoutumi
seen. On kuitenkin tärkeätä, että motivointi 
ei jää ainoastaan puheiden ja teorioiden 
tasolle, vaan asian yhteyteen saadaan konk
retiaa, siis aktiivista toimintaa ja tavoitteel
lisuutta. 

Joukon ja sen toiminnan liittyminen koti
seutuun koettiin selvästikin motivoivaksi 
tekijäksi. Tämän tulisikin näkyä selkeästi 
joukon tärkeiksi koetuissa ulkoisissa tun
nuksissa ja tiedottamisessa. Joukko itse 
toiminnallaan hankkii paikkansa kotiseu
dun väestön keskuudessa ja sen hyväksyn
nän. 

Valmius virka-aputehtäviin on vielä si
toutumisen suuri kysymysmerkki,ja sen rat
kaisut odottavat lakiperusteita erityisesti 
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Nimikkoaseiden varastoinnin myötä sääs
tetään kallista aikaa koulutukselle; aseita 
ei tarvitsisi joka kerta kohdistaa. 

työnantajan suhteen. 
Reserviläiset tuntevat tervettä ylpeyttä 

kuuluessaan maakuntajoukkoon. Tästä on 
hyvänä osoituksena vapaaehtoisesti hankit
tu joukon oma, tunnuksin varustettu verryt
telyasu. 

KOULUTUS 

Koulutussuunnitelma painotettiin siten, 
että pääpaino (80 %) oli sotilaallisella kou
lutuksella ja virka-apukoulutukselle jäi lo
put 20 %. 

Koulutuksen tavoitteeksi määritettiin itse 
laaditussa koulutussuunnitelmassa: 

kehittää ja ylläpitää sotilastaitoja, 
- kehittää ensiaputaitoja, 
- kouluttautua viranomaisten tarvitsemiin 

virka-apu tehtäviin, 

- edistää reserviläisten liikunnallisia har
rastuksia ja fyysistä kuntoa, ja 
lujittaa joukon yhteishenkeä ja maanpuo
lustustahtoa. 

Virka-avun suhteen ajatuksena oli kyetä 
tarvittaessa antamaan muiden viranomais
ten käyttöön näiden kouluttama, hyväkunto
inen, suunnistus- ja ensiaputaitoinen sekä 
hyvin organisoitu ja johdettu joukko. 

Alkuvaiheen tiedottamisessa virka-apu
tehtäviä pidettiin tarkoituksellisesti esillä. 
Tästä syystä aiheen tuli näkyä koulutus
suunnitelmassa ja myös käytännössä. Nyt 
aiheen merkitys on useammastakin syystä 
tunnetusti huomattavan vähäinen. 

Koulutusvastuu haluttiin pitää alusta al
kaen täysin omissa käsissä periaatteella 
joukon johtaja vastaa joukkonsa koulutuk
sesta. Tämän menettelyn sotilasläänin ko
mentaja hyväksyi ja antoi sille täyden tuken
sa. Näin koulutus toteutettiin käytännössä 
täysin sotilasalueen päällikön johtamana 
sotilasalueen omin voimin käyttäen eri 
kursseilla pätevöityneitä reserviläisiä tarvit
tavilta osin sotilasläänin esikunnan valvon
nassa. 

Lyhyen ja tiiviin pilottivaiheen koulutus
haaroiksi määritettiin: 

ase- ja ampumakoulutus, 
- taistelukoulutus, 

liikuntakoulutus, 
ensiapukoulutus, ja 
virka-apukoulutus. 

Kullekin koulutushaaralle määrättiin kou
lutushaaravastaava, joka vastasi oman alan
sa koulutuksen suunnittelusta ja toteutuk
sesta samoin kuin yhteydenpidosta muihin 
kouluttaviin tahoihin. 

Pilottivaiheen koulutussuunnitelma ra
kentui periaatteelle, jonka mukaan vuosit
tain järjestetään yksi kotiseutuharjoitus 
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Ensiapukoulutus palvelee sekä taistelutehtäviä että virka-aputehtäviä. 

Puolustusvoimien vapaaehtoisena har
joituksena sekä yksi ampumaleiri kertaus
harjoituksena. Molemmat harjoitukset oli
vat muodollisesti sotilasläänin johtamia, 
mutta käytännössä sotilasalueen toteut
tamia. Harjoitukset päätettiin järjestää aiem
masta totu tulla tavalla kolmepäiväisenä vii
konloppuun liittyen. Näin reserviläisten oli 
helpointa irrottautua työstään. 

Harjoitusten suhteen tavoitetilana pidet
tiin sitä, että reserviläiset tulisivat kotoa hen
kilökohtaisessa varustuksessa, jolloin ly
hyestä harjoitusajasta ei tarvitsisi käyttää 
aikaa varustamiseen eikä purkamiseen, 
kuten normaalisti harjoituksissa tapahtuu. 
Osana tätä jarjestelyä esitettiin jaettavaksi 
henkilökohtainen varustus kotiin sekä otet
tavaksi käyttöön henkilökohtaiset nimikko
aseet. Asejärjestelyn myötä pyrittiin siihen, 
että aseita ei tarvitsisi joka kerta kohdistaa. 
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Tämäkin olisi keino säästää kallista aikaa; 
nämä reserviläiset hallitsevat aseen kohdis
tamisen. Aseen haltija tiesi, että kohdistus on 
hänen jäljiltään, eikä aseella ole kukaan muu 
ampunut. Seikka, jolla on merkitystä myös 
joukon operatiivisen käytön kannalta. Kun 
näihin järjestelyihin ei päästy, ne reservi
läiset (n. 70 % ), joilla oli oma maastopuku, 
käyttivät sitä. 

Harjoitusten perustamis- ja purkamisjär
jestelyistä vastasi sotilasalueen suoritusor
ganisaatio (koulutusta sillekin). Näin itse 
komppanialle jäi hieman enemmän koulu
tusaikaa. 

Virka-apukoulutus sovittiin annettavaksi 
poliisin ja pelastusviranomaisten toimesta. 
Tältä pohjalta laadittiin yhdessä ensim
mäiset koulutussuunnitelmat, ja toteutettiin 
ensimmäiset harjoitukset onnistuneesti. 
Myöhemmin alkoi ilmetä ongelmia kysei-
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,Ien kouluttajien pyytäessä lisäohjeita ja pe
rusteita omilta esimiehiltään ja edelleen 
111 inisteriöltään, eikä sellaisia ollut antaa. 
l'!imä johti siihen, että virka-apukoulutus 
1 cskeytettiin ja jäätiin odottamaan sisäasi
urnministeriön ohjeita, joita ei vielä tätä kir-
1oitettaessa ole ilmaantunut. Samoin jäätiin 
odottamaan uudistumassa olevan lain mää
räyksiä asiassa. 

Ensiapukoulutuksen suhteen tehtiin en
nakkoluulotonta yhteistyötä Suomen Punai
sen Ristin kanssa, kun komppanian ensiapu
~oulutus annettiin SPR:n Vihdin paikallis
osaston tehtäväksi. Sotilasläänin esikunta 
hankki koulutusmateriaalin, ja SPR vastasi 
~oulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta 
soveltaen ea-kurssien ohjelmaa kenttäolo
Jen vaatimuksiin. Yhteistoiminta on toteutu
nut esimerkillisesti, ja SPR:n kouluttajat 
ovat olleet motivoituneita ja tehtävästään 
innostuneita. Yhteistoimintasuhteet oli luo
lu vuosien kuluessa yhteisissä kotiseutuhar
joituksissa. 

1 IENKILÖSTÖN FYYSINEN KUNTO 

Henkilöstölle tehtiin alusta alkaen sel
väksi fyysisen kunnon merkitys yksilölle ja 
joukolle. Kunnon testaamisessa käytettiin 
milfit-menetelmää. Ensimmäinen kunto
testi vahvisti yleistä käsitystä reserviläisten 
heikohkosta kunnosta. Huonon kunnon 
vuoksi keneltäkään ei kuitenkaan evätty 
pääsyä joukkoon, mutta vaatimukseksi ase
tettiin ehto kunnon kohentamisesta seuraa
vaan testiin (harjoitukseen) mennessä. 

Kunnon kehittymistä seurattiin, ja tyydy
tykseksemme voitiin havaita joukon kunnon 
kehityksen osoittavan nousujohteista suun
taa. Verrattaessa 9.5.2006 ja 7.10.2006 
järjestettyjen juoksutestien (Cooper) tulok
sia voidaan todeta joukon keskiarvon ko-

honneen viidessä kuukaudessa 2257 met
ristä 2275 metriin parhaan h~nkilökohtaisen 
tuloskehityksen ollessa 465 m (2450-2915). 

Merkittävä osa fyysisen kunnon kehittä
misessä on ollut myös joukon omaehtoisella 
toiminnalla, joka pitää sisällään mm. suun
nistus- ja salibandyharjoituksia. 

Liikuntainnostuksen tukemiseksi komp
pania hankki omakustanteisen ja hyvin suo
situksi muodostuneen, joukon tunnuksin 
varustetun verryttelyasun. 

VARUSTAMINEN 

Sotilasläänin esikunnalle laadittiin esitys 
joukon varustamissuunnitelmaksi, joka 
sisälsi seuraavat kokonaisuudet sisältöesi
tyksineen: 
- joukkokohtainen varustus, 
- ajoneuvot, 
- henkilökohtainen varustus, 
- taisteluvälinemateriaali, ja 
- varustamisaikataulu. 

Näistä ainakin henkilökohtainen varustus 
esitettiin otettavaksi mukaan pilottikokei
luun, koska näin uskottiin saatavan arvokas
ta kokemusta, ja menettelyä voitaisiin käyt
tää myös kannustinkeinona, kun tiedettiin 
asiaan liittynyt suuri mielenkiinto reservi
läisten keskuudessa. Samoin tällä menette
lyllä pyrittiin säästämään koulutusaikaa har
joituksissa. Tåtä varten laadittiin tarkkaan 
harkittu esitys varustepaketin sisällöksi,jos
sa otettiin huomioon sekä taistelutoiminnan 
vaatimukset että virka-aputehtävät. 

Henkilökohtaisen aseen osalta esitettiin 
käyttöön otettavaksi edellä mainitut "kor
vamerkityt" nimikkoaseet. 

Henkilökohtainen varustus luvattiinkin 
jakaa useamman kerran, mutta vielä tätä kir
joitettaessa (marraskuu 2006) se ei ole toteu-
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tunut. Tilanne on sama myös nimikkoaseen 
kohdalla. 

Huollon vaatimukset esitettiin otettavaksi 
myös huomioon komppanian organisaatiota 
kehitettäessä. 

Komppanian ajoneuvojen käytön suhteen 
esitettiin varsin radikaalia ratkaisua, jonka 
mukaan mm. virka-apuajoneuvot olisivat 
joustavasti päällikön vastuulla ja harkinnan 
mukaan käytettävissä joukon koulutus- ja 
maanpuolustustapahtumissa. 

Varustamissuunnitelma oli laatimistam
me suunnitelmista ainoa, joka ei toteutunut 
miltään osin pilottivaiheen aikana. Tämä 
koettiin niin suunnittelijoiden kuin joukon
kin keskuudessa vähemmän motivoivaksi 
seikaksi. 

KITKAA RATTAISSA 

Pilotti aloitettiin niin valtakunnallisesti 
kuin sotilaslääninkin tasolla näyttävällä jul
kisuuskampanjalla. Alkuinnostuksen jäl
keen mielenkiinto ja asian esillä pito näyt
tivät kuitenkin laantuneen. Sotilasalue teki 
kaikkensa pitääkseen asian suhteen median 
vireänä, sillä sen apua tarvittiin rekrytoin
nissa. 

On varsin tavallista, että uutta luotaessa 
järjestelmän sisällä ilmenee muutosvasta
rintaa, mistä seuraa jos jonkinlaista sotkua 
käsitteissä ja perusteissa ja itse toiminnassa. 
Niin kävi tässäkin. Liian usein kuultu vas
taus esitettyihin kysymyksiin oli: " Ei näin 
ole tehty ennenkään". Useasti kävi mielessä 
vanha toteamus: mikäli ohjeet eivät salli 
uudenlaista toimintaa, ohjeita on muutetta
va! 

On ollut vaikuttavaa kokea kuinka innos
tuneina reserviläiset ovat olleet rakenta
massa uutta järjestelmää. Sen sijaan on ollut 
surullista nähdä joidenkin virkamiesten nu-

160 Jalkaväen vuosikirja 2007 

rinkurinen suhtautuminen asiaan. Puolus
tusvoimien henkilöstön puolelta osoitetun 
epäuskon seurauksena saattaa reserviläisten 
into laantua. Tähän meillä ei pitäisi olla 
varaa niin kauan, kun puheissa julistamme 
puolustuksen rakentuvan reservin varaan. 

Reservin aktiivisuuden ylläpitoon tulisi 
kiinnittää huomiota tukemalla, kannusta
malla ja rohkaisemalla, ei liiallisin rajoituk
sin ja kielloin. Paras motivointikeino on 
oikeus olla mukana hyvin suunnitellussa ja 
johdetussa harjoituksessa. 

Välillä tuntui turhauttavalta yrittää järjes
tellä maakuntakomppanian, "sotilasläänin 
oman joukon", tapahtumia, kun byrokratia 
teki asioiden hoidon mahdollisimman vai
keaksi. Jopa Maanpuolustuskoulutus ry:n 
kurssilaisille tuntui olevan helpompi saada 
varusteita kuin maakuntajoukolle. Onneksi 
sotilasläänin esikunnasta löytyi venymis
kykyä. 

Kun luodaan maakuntajoukon kaltaista 
uutta, olisi suotavaa, että koko ajattelumalli 
samalla uudistettaisiin; mahdollisimman 
paljon irti byrokratiasta uusin ohjein ja avoi
min mielin. Nyt on jäänyt sellainen maku, 
että päämääränä on kylläkin tehdä jotain 
uutta, mutta sitä ei kuitenkaan uskalleta 
viedä loppuun asti. On vaara, että tuotteesta 
tulee torso. Vieläkään ei uskalleta luottaa 
reservin johtajien kykyyn johtaa joukkoaan, 
vaan esimerkiksi virka-aputehtävissä reser
vinupseerin valvojaksi tulee asettaa virka
mies. Mikä voi olla reserviläisen kannalta 
vähemmän motivoivaa? Ei reservin komp
panian päällikköä virka-aputehtävään voida 
tietenkään ilman koulutusta lähettää. Sodan 
ajan vaativiin tehtäviin olemme kyllä val
miit lähettämään reserviläiset yksinään; 
jopa käytännössä ilman koulutusta. 

Reserviläisten vapaaehtoista panosta 
maanpuolustuksen hyväksi on alettu pitää 

X 
itsestään selvänä asiana. Tämänkin pilotti
vaiheen aikana he ovat tehneet mittavan 
työn suunnitellen, kokeillen, käyttäen omaa 
aikaansa ja ajoneuvojaan. Se kaikki on pois 
virkamiesten työtaakasta. Luulisi tämän 
poistavan kitkaa rattaista. 

Virka-aputoiminnan kehittämisen osalta 
olisi ollut ehdottoman tärkeätä, että asiano
saiset muut ministeriöt olisivat olleet alusta 
alkaen mukana toiminnan suunnittelussa. 
Nyt oli toivoton yritys saada kentällä hyvin 
alkaneelle yhteistoiminnalle jatkoa .aikai
seksi, kun ei ollut ohjeistusta ylemmältä ta
holta. Itse asiassa yhteistoiminta oli toimi
vaa siihen asti, kunnes alettiin kysellä ohjei
ta ylempää. 

Työn edistymistä hankaloitti se syntynyt 
vaikutelma, että kaikki vaikuttamaan kyke
nevät tahot eivät olleet asiassa likimainkaan 
tosissaan mukana. 

Sotilasläänin esikunta teki kyllä voitavan
sa resurssien hankinnassa. 

OVI AUKI TULEVAISUUTEEN 

Reserviläiset näkevät maakuntajoukossa 
kanavan aktiiviselle maanpuolustustyölle 
rauhan aikana muutoinkin kuin vain harjoi
tusten yhteydessä. Tätä halukkuutta ei pidä 
kahlita, vaan kannustaa ja rohkaista reservi
läisiä kehittämällä heille uusia, yhteiskuntaa 
tukevia aktiviteetteja menemättä muiden 
reviirille. 

Pilottivaiheen aikana luodaan pohja tule
ville maakuntajoukoille. Jatkossa on tär
keätä huolehtia reserviläisten palvelumoti
vaation säilymisestä. Liekin ei saa antaa 
sammua. Reserviläiset on saatava vakuut
tumaan, että toiminta jatkuu. Tämä tapahtuu 
puolustusvoimien aktiivisella toiminnalla, 
kuten: 
- antamalla perusteet koulutustoiminnan 

jatkumiselle, 
- tukemalla joukon omaehtoista toimintaa, 
- selvittämällä mahdollisuudet tuottaa ryh-

miä ja joukkueita maakuntakomppaniaan 
varusmiespalveluksen joukkotuotannon 
osana, ja hyödyntämällä kutsuntoja. 

- jakamalla joukolle ajanmukaista materi
aalia,joka tarvittavilta osiltaan vastaa vir
ka-aputoiminnan vaatimuksia, 

- antamalla maakunnasta poistuvan varus
kunnan tehtäviä, kuten kunniavartiot, 
veteraanien tukeminen, jne. maakunta
joukolle, sekä 

- osoittamalla luottamusta reserviläisten 
kykyyn ja vastuuntuntoon. 

On myös muistettava, että henkilöstön 
rekrytointi on jatkuva prosessi. Koulutus
kaan ei lopu milloinkaan. 

Olisi suotavaa, että byrokratian määräyk
siä voitaisiin kehittää siten, että maakunta
joukonja siinä toimivien reserviläisten käyt
tömahdollisuudet olisivat nykyistä jousta
vammat. Näin sekä yhteiskunnan että reser
viläisten mielenkiintoa on helpompi pitää 
yllä. 

On pidettävä mielessä, että maakunta
joukko on puolustusvoimien joukko, jota 
kehitetään puolustusvoimien ehdoilla, mut
ta: se on tehtävä uusin ajatuksin! o 
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on 

kantaa 

Vastuulliselle kuluttajalle tuotteiden ja kaupan valinnalla on merkitystä. Me Keskossa ja K-kaupoissa haluamm41 
helpottaa valintaasi kantamalla vastuuta toimintamme vaikutuksista. Työskentelemme aktiivisesti ympäristö1' 
hyväksi esimerkiksi tehostamalla kierrätystä ja edistämällä ekotehokasta rakentamista. Ostoissa huolehdimme siit~ 
että tavarantoimittajan tuotanto-olot ovat vähintään kansainvälisten normien mukaiset. 

Lisätietoa osoitteessa www.kesko.fi/vastuullisuus. 

DONJonn Kesko on valittu toimialansa parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin 

-
Su:..n.,.~.~ blllty lndtKII -.. maailmanlaajuisessa kestävän kehityksen Indeksissä. KESKO 
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 50 VUOTTA 

1957 

Jalkaväen Säätiön virallisena perusta
mispäivänä pidetään 30.11.1957, jolloin 
säädekirja allekirjoitettiin. Eversti Pek
ka Kurenmaa laati vuonna 1997 ilmes
tyneeseen Jalkaväen vuosikirjaan Jal
kaväen Säätiön ansiokkaan 40-vuotishis-

S äätiön hallintoeliminä ovat olleet 
valtuuskunta ja hallitus. Säätiön 
valtuuskuntaan on kuulunut 2000-
luvulle asti vähintään 12 ja enintään 

24 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet on valittu 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen 
vahvuus on ollut kuusi henkilöä. Lisäksi 
hallitus on voinut palkata tarvittavia toimi
henkilöitä kuten sihteerin ja rahastonhoita
jan. 

Vuonna 1998 sääntöjä tarkistettiin siten, 
että 5 §:n loppuun lisättiin lause: "Täytet
tyään 70 vuotta luopuu valtuuskunnan jäsen 
tehtävästään seuraavassa valtuuskunnan 
kokouksessa". Tällä toimenpiteellä valtuus
kuntaan toivottiin saatavan toimintaa akti
voiva vaihtuvuus. 

Vastaavasti uusittiin 12 §:n sanamuotoa: 
"Säätiön kunniapuheenjohtajiksi tai -jäse
niksi voidaan kutsua erityisen ansiokkaasti 
jalkaväen toimintaa edistäneitä henkilöitä". 
Toimenpiteellä tuli mahdolliseksi laajentaa 
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toriikin. 
Tässä historiikin täydennysosassa kes

kitytään aikavälin 1997-2007 tapahtu
miin. Keskeiset henkilöstötaulukot kat
tavat koko Jalkaväen Säätiön 50-vuotis
jakson. 

Kirjoittaja, eversti Risto Muurman on Jal
kaväen säätiön hallituksen jäsen. Hän toi
mii Maanpuolustuskoulutus ry:n Uuden
maan Maanpuolustuspiirin piiripäällikkö
nä. 

palkitsemistoimenpiteitä myös valtuuskun
nan jäsenistön ulkopuolelle. 

Vuonna 2001 vahvistettiin sääntömuutos, 
joka mahdollisti valtuuskunnan koon kas
vattamisen 30 henkilöön ja siten säätiölle 
entistä kattavamman edustuksen koko val-
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Jalkaväen säätiön30-vuotisjuhla pidettiin 16.3.1987 Katajanokan kasinolla. Puolustusvoi
main komentajan, kenraali Jaakko Valtasen onnittelut otti vastaa säätiön valtuuskunnan 
puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalevi Sarva seurassaan valtuuskunnan varapuheenjohta
ja, kenraaliluutnantti Raimo Viita ja hallituksen puheenjohtaja, eversti Sakari Rusama 
(oik.) 

takunnan alueelle. 
Pääesikunnan organisaatiotarkistukset 

ovat heijastuneet myös hallituksen varapu
heenjohtajan ja sihteerin valintaan. Jalkavä
kitoimiston päällikkö toimi vuoteen 1993 
asti hallituksen varapuheenjohtajana ja vuo
desta 1993 alkaen jalkaväkiosaston van
hemman osastoesiupseerin tehtäviin sisältyi 
varapuheenjohtajan tehtävät. 

Maavoimaesikunnan aselajiosastojen 
lakkauttamisen jälkeen, vuodesta 200 l va
rapuheenjohtajaksi kutsuttiin maavoima
osastonjalkaväkitaustainen vanhempi osas
toesiupseeri. 

Sihteeriksi nimettiin tehtävään sopiva 
jalkaväkitoimiston, vuodesta 1993 jalkavä
kiosaston ja vuodesta 2001 maavoimaesi
kunnan jalkaväkitaustainen osastoesiup-

seeri. Vuosien aikana osastoesiupseerien vi
ranomaistehtävät kasvoivat siinä määrin, 
että sihteerin tehtävä jäi väkisin taka-alalle. 
Vuonna 2006 katsottiin tarpeelliseksi valita 
sihteeri maavoimaesikunnan ulkopuolelta 
ja reserviläispohjalta. Toki jalkaväen tar
kastajan ja maavoimaesikunnan tuki säilyi, 
mikä henkilöityi jalkaväkiupseereihin ja eri
tyisesti toimisto/osastosihteeriin. Muun 
muassa jalkaväen ansioristiin liittyvät asiat 
säilyivät edelleen Pääesikunnassa. 

VUOSI- JA SYYSKOKOUS 

Sääntöjen mukaan vuosikokous on 
pidettävä maaliskuun aikana. Perinteisenä 
kokouspaikkana on ollut nykyinen Maan
puolustuskorkeakoulun Täydennyskoulu-
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Jalkaväen säätiön 40-vuotisjuhlakokous pidettiin 20.3.1997 Puolustusvoimien Koulutuk
sen Kehittämiskeskuksen tiloissa Tuusulassa. Eturivissä olivat Sakari Rusama (vas), llmari 
Kirjavainen, Raimo Viita, Kalevi Sarva, Vilho Tervasmäki, Mirjami Junttila, Lea Vanonen 
ja Maire Pöyhönen. 

tus- ja kehittämiskeskus (TKKK) Taistelu
koulun alueella Tuusulassa. Kokous on al
kanut juhlatilaisuudella, joka on sisältänyt 
palkitsemiset ja muistamiset sekä ajan
kohtaisen kokousesitelmän. Virallisen ko
kousosuuden jälkeen ilta on päätetty yhtei
seen päivälliseen. 

Kokouksiin osallistumisilla toivottiin 
lisättävän myös Säätiön arvostusta ja sidos
ryhmien tietoisuutta Säätiön toiminnasta. 
Valtuuskunnan jäsenten toivottiin edusta
van Säätiötä ja jakavan palkintoja tilaisuuk
sissa, jotka joukko-osastot katsovat merkit
täviksi. Jäsenten toivottiin tukevan myös 
vuosikirjan markkinointia. 

Valtuuskunnan puheenjohtajan kenraali
luutnantti Heikki Koskelon puheenjohta
jakaudella aloitettiin valtuuskunnan syys
kokoukset. Syyskokouksesta muodostui 
valtuuskunnan laillinen ja päätösvaltainen 
kokous, tarjottiin valtuuskunnan jäsenille 
ajankohtaista tietoa jalkaväestä ja joukko
osastojen toiminnasta sekä lujitettiin yh-
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teenkuuluvuutta. Syyskokoukset on toteu
tettu avec-tilaisuuksina. Tavoitteeksi asetet
tu kokoontuminen valtuuskuntana kaksi 
kertaa vuodessa on toteutunut. 

Ensimmäinen syyskokous pidettiin 
6.11.1996 Kaartin Jääkärirykmentissä San
tahaminassa. Kokousasioina olivat jalka
väkimuseon vuokrasopimus ja kiinteistö
asiat, säätiön 40-juhlavuoden tapahtumat 
sekä vuosikirjan juhlapainoksen rahoitus ja 
markkinointi. 

Toinen syyskokous pidettiin 9.9.1997 
Savon Prikaatissa Mikkelissä, jolloin tutus
tuttiin samalla myös Jalkaväkimuseoon, 
Päämajamuseoon ja Viestikeskus Lokkiin. 

Kolmas syyskokous pidettiin 1.10.1998 
Maanpuolustuskorkeakoululla Santahami
nassa. Kokouksessa todettiin Patentti- ja re
kisterihallituksen hyväksyneen 14.7.1998 
säätiön sääntömuutokset, painotettiin val
tuuskunnan jäsenten alueellista edustamista 
ja keskusteltiin säätiön taloudesta. 

Muina vuosittaisina syyskokouksen 

X 
1 ohteina on ollut 
'1.09.1999 Utin Jääkärirykmentti Valkea

lussa 
11.10.2000 Porin Prikaati Säkylässä 

1.11.2001 Kymen Sotilasläänin Esikunta 
~ ouvolassa, Pahkajärven leirialue ja Kar
J11lan Prikaati Vekaranjärvellä 
1 l.06.2002 Syyskokouksen korvasi Jalka
!lkimuseon 20-vuotisjuhla Mikkelissä 

07.10.2003 Maasotakoulu Lappeenrannas
su 
' 1.10.2004 Panssariprikaati Parolassa 
' 1.09.2005 Uudenmaan Prikaati, Dragsvi
kissa 
'1.09.2006 Utin Jääkärirykmentti Valkea
lassa. 

'iÅÄTIÖN MUU TOIMINTA 

l'alkitseminen ja kannustaminen 

Jalkaväen Säätiön arvokkain palkitse
mismuoto on kutsua yksityishenkilö säätiön 
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäsenek
si. Säätiön 40-vuotisjuhlakokouksessa Tuu
sulassa 1997 kunniapuheenjohtajiksi kut
suttiin eversti Sakari Rusama, kenraalima
juri Kalevi Sarva ja kenraaliluutnantti 
Raimo Viita sekä kunniajäseniksi jalka
väenkenraali Adolf Ehrnrooth ja Naistoi
mikunnan pitkäaikainen puheenjohtaja, 
rouva Maire Pöyhönen. 

Valtuuskunnan vuosikokouksessa 1998 
hyväksyttiin hallituksen puheenjohtajan, 
eversti Pertti Vuolennon laatima säätiön 
uusi palkitsemisjärjestelmä, joka vuoden 
2002 vuosikokouksessa tarkentui yksityis
kohdiltaan. Säätiön perinteisiä muisto- ja 
palkitsemisesineitä ovat säätiön plaketti, 
säätiön mitalit (kullattu, hopeoitu ja prons
sinen), säätiön lautanen ja rintamerkit (kul
lattu ja hopeoitu), säätiön adressi sekä ja!-

kaväen vuosikirja. 19.3.1998 otettiin käyt
töön myös everstiluutnantti Risto Muurma
nin suunnittelema säätiön standaari. Säätiö 
voi myös palkita ansioituneita henkilöitä, 
yhteisöjä, joukko-osastoja tai joukkoyk
siköitä muun muassa jakamalla stipendejä, 
apurahoja tai muita lahjaesineitä. Päätöksen 
palkitsemistavasta tekee säätiön hallitus 
kutakin kertaa varten erikseen. 

Perinteisenä palkitsemistapana on ollut 
antaa parhaalle sotilaiden SM-kilpailussa 
menestyneelle varusmiessuunnistajalle 
vuosittain arvokas rinkka. 

Vuonna 1989 aloitettua vuoden jalka
väkikouluttajien valintaa on jatkettu siten, 
että joka toinen vuosi on palkittu plaketeilla 
ja stipendeillä kaksi ansioitunutta koulutta
jaa. Vuoteen 2007 mennessä palkittuja on 
ollut yhteensä 18. 

Puolustusvoimain komentaja hyväksyi 
1.2.2001 tapahtuneessa esittelyssä Jalka
väen Säätiön ja Pääesikunnan Jalkaväki
osaston perustaman Jalkaväen ansioristin. 
Ensimmäinen ansioristi, jonka on suunnitel
lut everstiluutnantti Juhani Ruutu, luovutet
tiin 25.4.2001 jalkaväen tarkastajana 
toimineelle ja apulaismaavoimapäälliköksi 
siirtyneelle prikaatikenraali Jaakko Koske
lalle. Ansioristi sai erittäin myönteisen vas
taanoton ja oli edukseen muiden vastaavien 
ristien joukossa. Jalkaväen vuosikirjassa 
2003 on esitelty Jalkaväen ansioristin synty
historia, heraldiikka ja ansioristin myön
tämisperusteet. Vuonna 2004 ansioristiin 
otettiin käyttöön pienoiskunniamerkki, 
mikä mahdollistaa huomionosoituksen en
tistä monipuolisemman käytön. Vuoteen 
2007 mennessä Jalkaväen ansioristejä on 
myönnetty yhteensä 910, joista soljen kera 
285. Jalkaväen ansiorististä on tullut lyhy
essä ajassa keskeinen osa säätiön palkit
semisjärjestelmää. 
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Jalkaväen Säätiön plaketilla on vakiin
tuneen tavan mukaan palkittu Reserviup
seerikoulun kurssien parhaat jalkavälcimie
het ja Säätiön pronssisella mitalilla joukko
osastojen ja rajavartiostojen kunkin saapu
miserän parhaiten menestyneet varusmie
het. 

Säätiö palkitsi vuonna 2004 stipendeillä 
Jalkaväen vuosikirjan varusmiesten kirjoi
tuskilpailun parhaat, upseerikokelas Tuo
mas Kokon Tuli tukiryhmä -kirjoituksesta ja 
jääkäri Timo Nuutisen kirjoituksesta: Jalka
väen koulutuksen parannusehdotuksia. 

Vuodesta 1997 alkaen otettiin tavaksi pal
kita Maanpuolustuskorkeakoulussa ja 
Maanpuolustusopistossa menestyneet opis: 
kelijat J aika väen Säätiön hopeoidun mitalin 
lisäksi stipendeillä. 2000-luvulle tultaessa 
stipendien määrää lisättiin ja palkitsemiset 
kohdentuivat myös perinteisten henkilö
kunnan kurssien ulkopuolelle. Hopeoidulla 
mitalilla ja/tai stipendillä on palkittu vuosit
tain mm. seuraavat henkilöt: 
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Vuosi 1997 
- Esiupseerikurssi 50, kapteeni 
Vesa Virtanen 

- 80.Kadettikurssi, kadettiylikersantti 
Mikael Salo 

-peruskurssi 53, vänrikki Riku Uusikoski 
Vuosi 1998 

-Esiupseerikurssi 51, kapteeni 
Tom Linden 

- 81.Kadettikurssi, kadettikersantti 
Matti Toivio 

-Peruskurssi 54, vänrikki Ville Nykänen 
- Kouluttajastipendit lisäksi Maanpuolus-
tusopistolle (80 v) ja Panssarikoululle 
(50 v) 

Vuosi 1999 
- Esiupseerikurssi 52, kapteeni 
Kari Kaakinen 

- 82.Kadettikurssi, kadettiylikersantti 
Veli Matti Kemppilä 

- Peruskurssi 55, vänrikki 
Timo Pekka Tarvainen 

- Everstiluutnantti Olli Dahlille stipendi 
jalkaväen tutkimus- ja kehittämityöstä 

X 

Vuosi 2000 
- Esiupseerikurssi 53, kapteeni Jukka 
Jokinen 

-83.Kadettikurssi, kadettiylikersantti 
Mikko Westerlund 

-Luutnanttikurssi 27, luutnantti 
Juha Alatalo 

-Everstiluutnantti Pekka Tattari 
stipendi jalkaväen kehittämisestä 

Vuosi 2001 
-Esiupseerikurssi 54, kapteeni Kimmo 
Tarvainen 

-84.Kadettikurssi, kadetti ylikersantti 
Kimmo Suotsalo 

-Peruskurssi 56 , opistoupseerioppilas 
Kai Juhani Virtala 

Vuösi 2002 
-Esiupseerikurssi 55, kapteeni 
Marko Kivelä 

- 85.Kadettikurssi, kadettivääpeli 
Tino Savolainen 

-Peruskurssi 57, ps-opintosuunta, opisto
upseerioppilas Santeri Hasunen 

-Opistoupserien jatkokurssi 1, luutnan
tit Ville Hautamäki ja Osmo Bräsy 

Vuosi 2003 

Jalkaväen säätiön 
syyslokoukset ovat 
suuntautuneet jalka
väen joukko-osastoi
hin, kuten esim. v. 
1999 Utin Jääkäri
rykmenttiin. Kuvassa 
tutustutaan jalkaväen 
taistelijan viimeisim
paan sotavarustuk
seen. Oikealla silloi
nen jalkaväen tarkas
taja, eversti Jaakko 
Koskela. 

- 86.Kadettikurssin jalkaväkiopintosuun
ta, kadettialikersantti Juha Hollanti 

-Maasotakoulun 89.kadettikurssin jv
opintosuunta, kadetti Johanna Franzen 

-Pataljoonan komentajakurssin jalkavä
kilinja, yliluutnantti Jarno Limnell 

-Pataljoonan komentajakurssin mekani
soitu linja, yliluutnantti Janne Viitasalo 

-Stipendit, kapteeni Jukka Pesonen 
(KaiPr), teknikkokapteeni Arto Naska
li (Ps V), everstiluutnantti Eero Lauri 
(KymSIE), everstiluutnantti Timo Mus
taniemi (PE), luutnantti Veli-Matti Sala
kari (PorPr) 

-Maasotakoululle myönnetty koulutta
jastipendi, majuri Juha Koskinen, majuri 
Jussi Kuusela, kapteeni Kim Wester
lund, kapteeni Hannu Pitkänen ja yli
luutnantti Kyösti Kaijanen 

Vuosi 2004 
-87 .Kadettikurssin jalkaväkilinja, 
kadettialikersantti Annukka Ylivaara 

-Opistoupseerien jatkokurssi 3, 
luutnantti Juha Haaparanta 
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-Pataljoonan komentajakurssin jalka
väkilinja, yliluutnantti Mikko Wester
lund 

-Pataljoonan komentajakurssin mekani-
soitu linja, yliluutnantti Mikko Ollila 

-Stipendit, DI Ari Pynnönen (PvMatLE), 
kapteeni Yrjö Soranius (KarPr), insi
nööriyliluutnantti Ismo Silvonen (Kar 
Pr), luutnantti Janne Tirkkonen (KarPr), 
luutnantti Mika Partanen (KarPr) 

Vuosi2005 
- 88.Kadettikurssi, kadetti ylikersantti 
Mika Penttinen 

-Panssarikoululle myönnetystä stipen
distä palkittu kapteeni Jussi Toivonen ja 
yliluutnantti Tomi Kalliosaari 

Vuosi 2006 
- 89.Kadettikurssi, kadettikersantti 
Johanna Franzen 

Tutkimustoiminta 

Jalkaväen Säätiön tarkoituksena on ollut 
myös edistää jalkaväen piirissä tapahtuvaa 
tutkimustyötä.Viimeisen kymmenen vuo
den aikana Säätiö on keskittynyt tukemaan 
sotilasopetuslaitoksissa ja joukko-osastois
sa tapahtuvaa tutkimusta myöntämällä sti
pendejä jalkaväen tutkimusta tekeville hen
kilöille. 

Tutkimustyöksi kelpaa hyvin myös evers
tiluutnantti Kalevi Salovaaran laatima 
Jalkaväkimuseon 20-vuotishistoriikki, joka 
julkaistiin 12.6.2002 Mikkelissä. 

Jalkaväen vuosikirja 

Jalkaväen vuosikirjalla on pitkät perin
teet, sillä vuonna 2005 julkaistu vuosikirja 
oli järjestykseltään jo 25. Ensimmäinen 
vuosikirja ilmestyi vuonna 1961, ja kirjaa 
julkaistiin vuosittain. Vuodesta 1969 lähtien 
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siirryttiin joka toinen vuosi ilmestyvään kir
jaan. Valtuuskunnan vuosikokoukses 
16.3.2000 päätettiin, että jalkaväen vuo 
sikirjaa ryhdytään julkaisemaan joka kol
mas vuosi. Suuret muutokset jalkaväen ke
hityksessä, Säätiön 50-vuotisjuhlavuosi ja 
viimeisimpien vuosikirjojen hyvä menekki 
aiheuttivat toistaiseksi paluun kahden vuo
den julkaisuväliin. 

Vuosikirjan valmistuminen oli aina 1990-
luvulle asti jalkaväkitoimiston ja jalkavä
kiosastoon määrätyn upseerin vastuulla 
hänen toimiessa samalla kirjan toimittajana. 
1990-luvulta alkaen siirryttiin uuteen käy
täntöön siten, että vuosikirjan toimittaja 
valittiin Puolustusvoimien ulkopuolelta 
evp-henkilöstä. Jalkaväen tarkastaja ja 
Pääesikunnan jalkaväkiosasto antoivat toi
mittajalle hänen tarvitsemansa tuen. Vuo
den 2000 vuosikirjasta alkaen kirjan toimit
tajan tueksi perustettiin hallituksen varapu
heenjohtajan johtama toimituskunta, johon 
kutsuttiin reserviläisten, opistoupseerien ja 
markkinoinnin edustus. Toimituskunnan 
jäsenille määriteltiin vastuujaot. 

Jalkaväen vuosikirjoissa asioiden käsit
telyssä on pyritty samanlaiseen jäsentelyyn. 
Kirjassa on perinteisten tervehdysten ja 
Säätiön ajankohtaisten asioiden jälkeen ol
lut mm. arvostettujen asiantuntijoiden kir
joituksia; jalkaväen asemaa maavoimissa, 
taktiikkaa ja taistelutekniikkaa, koulutusta 
ja sotavarustusta sisältäviä kirjoituksia, sekä 
lopussa joukko-osastojen katsaukset. Vuod
esta 2000 lähtien jokaisessa vuosikirjassa on 
haastattelun pohjalta esitelty jalkaväen 
Mannerheim-ristin ritareita kuten Tuomas 
Gerdt, Väinö Hämäläinen, Pentti Iisalo, 
Heikki Nykänen ja Taavi Törmälehto. 

Osalla kirjoista on ollut myös selkeä tee
ma kuten esimerkiksi vuoden 2005 kirjalla 
Jalkaväen toimintakyky. 1990-luvulta läh-

X 
111 n vuosikirjojen toimittajina ovat olleet 
versti Vesa Y rjölä, majuri Harri Heinilä ja 

majuri Pentti Vainikka. 
Kirjojen painosmäärä on viime vuosina 

uihdellut 2000-3000 välillä. Vuosikirjan 
ulmistaminen on rahoitettu kirjamyynnin 

Hsliksi ilmoitustuloilla. Viimeisimmät vuo-
1ikirjat on voitu valmistaa tappioitta. 

1 LKAVÄKIMUSEO 

Jalkaväkimuseo täyttää 12.6.2007 25 
vuotta. Museo muodostaa keskeisen osan 
Jalkaväen Säätiön toiminnasta ja täydentää 
sopivasti Päämaja.museon näyttelyitä esi
tellen laajasti eri rintamilla tapahtuvia tais
teluita ja käytössä olleita aseita ja materiaa

lia. 
Jalkaväkimuseon näyttelyt ovat laajen-

1uneet viime sodista myös sotien jälkeiseen 
aikaan, mikä näyttelyosuus avattiin kesällä 
2006. Museoon tutustuu vuosittain 8000-
9000 kävijää. Jalkaväkimuseon 25 vuo
tistaipaleesta on museonjohtaja Reijo 
Mäkeläisen laatima erillinen kirjoitus. 

NAISTOIMIKUNTA 

Naistoimikunnan puheenjohtajana vuo
desta 1997 alkaen on toiminut rouva Lea 
Vanonenja sihteerinä vuodesta 1976 alkaen 
rouva Irma Autti. Jalkaväen vuosikirjassa 
2005 on Naistoimikunnan ensimmäisen pu
heenjohtajan rouva Maire Pöyhösen ansio
kas kirjoitus Naistoimikunnan toiminnasta. 

Naistoimikunnan vuosittaisina ulospäin 
näkyvinä toimintamuotoina ovat helmi
kuun konsertit. Toimikunta on elänyt aina 
ajan hengessä sopeuttaen konserttiajan
kohtia ja järjestäen muitakin ohjelmallisia 
tilaisuuksia. Naistoimikunta järjesti vuonna 
1997 Jalkaväen Säätiön 40-vuotisjuhlakon-

sertin Helsingin Yliopiston juhlasalissa ja 
on jatkanut konserttiperinrfettä vuosittain: 
- 1998 lltakonsertti Ritarihuoneella. 
- 1999 helmikuussa Naistoimikunnan 25-

vuotisjuhlakonsertti Maanpuolustuskor
keakoululla, ja 
lokakuussa "Talvisota -105 kunnian päi
vää"-konsertti Helsingin Yliopiston juh
lasalissa. 

- 2000-2003 Kahvikonsertit Maanpuolus
tuskorkeakoululla. 

- 2004 Naistoimikunnan 30-vuotisjuhla
konsertti Maanpuolustuskorkeakoululla. 

- 2005-2006 Kahvikonsertit Maanpuolus
tuskorkeakoululla. 

- 2007 Jalkaväen Säätiön 50-vuotisjuhla
konsertti Helsingin Konservatoriossa. 
Naistoimikunnan viimeisen kymmenen 

vuoden aikana antama tärkeä tuki yhteensä 
yli 50.000 euroa on mahdollistanut entistä 
paremmin toteuttaa säätiön palkitsemistoi

mintaa. 

SÄÄTIÖN TALOUS 

Jalkaväen Säätiön talous on vakaalla poh
jalla ja sijoitustoiminnassa on noudatettu 
varovaista linjaa. Pääoma on sijoitettu vii
me vuosina joukkovelkakirjalainoihin ja 
osakkeisiin. 

Lisäksi säätiö on saanut vuosittain eri ta
hoilta avustuksia toimintansa tukemiseen. 
Jalkaväkimuseo on saanut tukea Opetus
ministeriöltä ja Mikkelin kaupungilta. Mu
seon kiinteistönhoito on muuttunut Maan
puolustuskorkeakoulun alaiseksi budjettira
hotteiseksi. Eri säätiöt ovat antaneet vuosit
tain avustuksia. Taloudellisen tuen kasvat
tamisessa ratkaiseva osuus on ollut myös 
valtuuskunnan jäsenillä. 
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖN 
KUNNIAPUHEENJOHTAJAT 
JA KUNNIAJÄSENET 

Kunniapuheenjohtajat 
Jalkaväenkenraali Erik Heinrichs 
1958-1965 t 
Jalkaväenkenraali Armas Eino Martola 
1973-1986 t 
Eversti Sakari Rusama 1997-
Kenraalimajuri Kalevi Sarva 1997-
Kenraaliluutnantti Raimo Viita 1997-

Kunniajäsenet 
Jalkaväenkenraali Sakari Simelius 
1966-1985 t 
Eversti Valo Nihtilä 1967-1973 t 
Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth 
1997-2004 t 
Puheenjohtaja Maire Pöyhönen 1997-

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN 
TOIMIHENKILÖT 

Valtuuskunnan puheenjohtajat 
Kenraaliluutnantti Armas Eino Martola 
1956-1973 t 
Kenraaliluutnantti Veikko Koppinen 
1973-1976 t 
Kenraaliluutnantti Unto Matikainen 
1976-1980 t 
Kenraalimajuri Kalevi Sarva 
1980-1988 
Kenraaliluutnantti Raimo Viita 
1988-1996 
Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 
1996-2004 
Kenraaliluutnantti Vesa Kämäri 2004-

Valtuuskunnan varapuheenjohtajat 
Kenraaliluutnantti Sakari Simelius 
1956-1960 t 
Kenraaliluutnantti Akseli Kurenmaa 
1960-1963 t 
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Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa 
1963-1967 t 
Kenraaliluutnantti Otto Erkki Ylirisku 
1967-1970 t 
Kenraalimajuri Erkki Setälä 1970-1972 
Kenraalimajuri Pentti Multanen 
1972-1975 t 
Kenraalimajuri Jukka Pajula 
1975-1976 t 
Kenraalimajuri Kalevi Sarva 1976-1980 
Kenraalimajuri Raimo Viita 1980-1988 
Kenraalimajuri Matti Kopra 1988-1990 
Kenraalimajuri Ilkka Ilmola 1990-1993 
Eversti Antero Leirimaa 1993-1997 
Eversti Osmo Kiiskinen 1997-1999 
Eversti Jaakko Koskela 1999-2001 t 
Eversti Hannu Toivonen 2001-2002 
Eversti Mika Peltonen 2002-2005 
Eversti Markku Lainevirta 2005-2006 
Prikaatikenraali Mika Peltonen 2006-

H allituksen puheenjohtajat 
Eversti Valo Nihtilä 1956-1967 t 
Eversti Niilo Riuttala 1967-1973 t 
Eversti Vilho Tervasmäki 1973-1976 
Eversti Sakari Rusama 1976-1988 
Eversti Purmo Saarikoski 1988-1995 
Eversti Pertti Vuolento 1995-2002 
Eversti Kaarle Ruutu 2002-2005 
Eversti Kari Kokkonen 2005-

Hallituksen varapuheenjohtajat 
Everstiluutnantti Kalle Karttunen 
1956-1962 t 
Eversti Mikko Sisto 1962-1963 t 
Eversti Erkki Setälä 1963-1964 
Eversti Otto Erkki Ylirisku 1964-1966 t 
Eversti Paavo Junttila 1966-1972 t 
Everstiluutnanttillkka Halonen 
1972-1975 
EverstiluutnanttiMarkku Salonen 
1975-1980 t 
EverstiluutnanttiHeikki Koskelo 
1980-1983 

1 i verstiluutnanttiPertti Vuolento 
1983-1989 
1 iverstiluutnanttiKari Hietanen 
1989-1991 
Everstiluutnantti Osmo Kiiskinen 
1991-1994 
EverstiluutnanttiRisto Muurman 
1994-1999 
Everstiluutnantti Eero Lauri 
1999-2001 
Everstiluutnantti Timo Mustaniemi 
2001-2004 
EverstiluutnanttiJukka Valkeajärvi 
!004-2005 
Everstiluutnantti Pekka Saariaho 
2005- 2006 
EverstiluutnanttiJyrki Kaiponen 2007-

1/allituksen sihteerit 
Majuri Simo Sirkkanen 1956-1958 
Majuri Pentti Multanen 1958 t 
Majuri Leo Saressalo 1959-1961 t 
Kapteeni Jukka Suviniemi 1961-1962 t 
Kapteeni Sakari Annala 1962-1964 
Majuri Raimo Katona 1964-1967 t 
Kapteeni Martti Keskitalo 1967-1973 
Majuri Hannu Särkiö 1973-1974 
Kapteeni Seppo Tanskanen 1974-1976 
Majuri Markku Hämäläinen 1976-1978 
Majuri Eero Riuttala 1978-1981 
Kapteeni Lauri Jokinen 1981-1985 
Kapteeni Asko Kohvakka 1985-1987 
Majuri Risto Muurman 1987-1990 
Majuri Esa Pulkkinen 1990-1993 
Majuri Ari Parkkola 1993-1996 
Majuri Heikki Välivehmas 1996-1997 
Majuri Martti Koivula 1997-2000 
Majuri Kari Nisula 2000-2005 
Majuri Asko Kopra 2005-2006 
Eversti Markku Manninen 2006-

Säätiön rahastonhoitajat 
Hallituksen sihteerit 1956-1962 
Osastosihteeri P Kandelin 1962-1972 

X 
Ylipursimies M Purhonen 1972-1978 
Luutnantti P Hautala 197~-1980 
Kirjanpitäjä E Pyyne 1980-1981 
Yo-merkonomi Katariina Ruponen 
1981-1985 
Sihteeri Tarja Takala 1985-

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN 
NAISTOIMIKUNTA 

Puheenjohtajat 
Maire Pöyhönen 1974-1997 
Lea Vanonen 1997-

Varapuheenjohtajat 
Eija Matikainen 1974-1987 
Lea Vanonen 1987-1997 
Veronica Aho 1997-2002 t 
Anna-Maija Muroma 2002-

Sihteerit 
Maija-Liisa Halonen 1974-1975 t 
Marita Salonen 1975-1976 
IrmaAutti 1976-
Rahastonhoitajat 
Pirkko Väänänen 197 6-2004 t 
Kirsti Muhonen 2004-

JALKAVÄKIMUSEO 

Johtajat 
Everstiluutnantti Aimo Metso 1981-1988 
Everstiluutnantti Kalevi Salovaara 
1988-2001 
Everstiluutnantti Reijo Mäkeläinen 2001-
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SAATION PALKITSEMAT .. 
JALKAVAKIKOULUTTAJAT 

Jalkaväen Säätiö palkitsee joka toinen 
vuosi - Jalkaväen vuosikirjan ilmestymis
vuosina - joukko-osastojen esitysten pe
rusteella kouluttaja- tai opetustehtävissä 
erityistä ammattitaitoa sekä kyvykkyyttä 
osoittaneen upseerin ja opistoupseerin vuo
den jalkaväkikouluttajaksi. 

Palkittavilta edellytetään edellä esitetty
jen vaatimusten lisäksi moitteettomia ja esi
merkillisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia 
sekä palveluksessa että vapaa-aikana. 

Vuodesta 1989 alkaen vuoden jalkaväki
kouluttajina on palkittu: 
Vuosil989 
Yliluutnantti Jouni Tuominen (SavPr) 
VääpeliEsa Kakko (JPr) 

Vuosi 1991 
Kapteeni Jukka Ojala (RUK) 
Vääpeli Jari Pantsari (PKarPr) 

Vuosi 1993 
Yliluutnantti Kari Toivonen (PorPr) 
Luutnantti Per-Erick Håkans (UudPr) 

Vuosi 1995 
Kapteeni Vesa Virtanen (MpKK) 
Kapteeni Pekka Saksala (PsPr) 

Vuosi 1997 
Majuri Esko Raaterova (JPr) 
Yliluutnantti Jouni Halonen (KaiPr) 

Vuosil999 
Yliluutnantti Klaus Luotola (UtJR) 
Luutnantti Vesa Hartikainen (KarPr) 

Vuosi 2001 
Majuri Lauri Sipari (RUK) 
Yliluutnantti Lauri Asikainen (Raja- ja 
merivartiokoulu) 

Vuosi 2003 
Kapteeni Marko Lahtinen (PorPr) 
Luutnantti Jorma Hokkanen (SavPr) 

Vuosi 2005 
Kapteeni Jani Virta (KaartJR) 
Yliluutnantti Ari Kurppa (SlMePa) 

Vuoden 2007 jalkaväkikouluttajina palkittiin kapteeni Juha Martiskainen 
Maanpuolustuskorkeakoulustaja yliluutnantti Heikki Tiainen Utinlääkäri
rykmentistä. 
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X 
JALKAVÄKIMUSEO 

25 VUOTTA 
Sotahistoriallinen museotoiminta alkoi 

1929 Sotamuseon perustamisesta. Sotien 
J ilkeen perustivat eri aselajit ja joukko
osastot erilaisia perinnetiloja, jonne 

uottiin joukon historiasta kertovaa esi
neistöä. Osasta näistä kehittyi aselajimu
;eoita. Pääaselajimme jalkaväen museo
hanke virisi 1970 -luvulla, ja Jalkaväen 
äätiö ryhtyi vetämään hanketta. 

A 
lkuvaihee~sa tilojen sa~ti tuo~
ti ongelmia, mutta momen vai
heiden jälkeen 1978 valtiovalta 
luovutti säätiölle Mikkelin van

halta kasarmialueelta neljä kasarmiraken
nusta ja päävartion museon toimitiloiksi. 
Rakennukset olivat päässeet huonoon kun
toon pitkän tyhjillään olon aikana ja vaativat 
perusteellista korjausta. Lisäksi kasarmien 
muuttaminen näyttelytiloiksi vaati paljon 
työtä ja varoja. Korjaustyöt aloitettiin 1979 
ja saatiin valmiiksi 1983. Rahoituksen 
järjestämiseksi toimeenpantiin 1979-1981 
valtakunnallinen keräys. 

Ensimmäisen näyttelyn rakentaminen 
aloitettiin 1982 maisteri Tom Bergrothin joh
dolla Sotamuseon ja oman henkilökunnan 
avustuksella. Perusnäyttely valmistui ja mu
seo avattiin samana vuonna 12.6. Se kertoo 
itsenäisyytemme ajan jalkaväen historiasta 
pääpainon ollessa sotiemme ajassa. Näytte
lyn avasi puolustusvoimain komentaja, ken
raali Lauri Sutela. 

Jalkaväkimuseo on saanut kokoelmiinsa 
runsaasti arvokasta ja harvinaista esineis-

Kirjoittaja, everstiluutnantti Reijo Mäke
läinen toimii Jalkaväkimuseon johtajana. 

töä. Jälkimmäistä edustaa talvisodassa so
tasaaliiksi saatu neuvostodivisioonan radio
ajoneuvo, joka lienee ainut jäljellä oleva. 
Arvokkainta osaa ovat jalkaväenkenraali 
Erik Heinrichsin sotilaspuku kunniamerk
keineen, joihin kuuluu mm 1. ja 2.luokan 
Mannerheim-ristit sekä muita korkeita koti
ja ulkomaisia kunniamerkkejä. Museon hal
lussa ovat ritareiden Eino Polon ja Eero Sep
pänen Mannerheim-ristit. Museossa on 
myös 151 :n jalkaväen Mannerheim-ristin ri
tarin valokuvat. Kokoelma on suurin yhte
näinen kuvakokoelma ritareista. 
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Museon padrakemws. 

Museo laajeni perusnäyttelytilan vasta
päiseen rakennukseen 1984 ja sinne tuli 
pysyvien näyttelyiden lisäksi tilat vaihtu
ville näyttelyille. Pysyvistä näyttelyistä 
mainittakoon 1990-luvulla rakennettu Sa
volaista sotilasperinnettä 1700-luvun lopul
ta lähtien sekä YK-rauhanturvatoimintaa 
esittelevät näyttelyt. Vaihtuvia näyttelyitä 
on järjestetty vuodesta 1985 alkaen ja varsin 
suurta mielenkiintoa herättivät Nainen so
dassa 1991 ja Kaukopartiotoiminta 1966. 
Jalkaväkimuseolla ei ollut käyttöä kahdelle 
muulle kasarmille jane vuokrattiin edelleen. 

Jalkaväkimuseon ensimmäisenä johtaja
na toimi everstiluutnantti Aimo Metso vuo
teen 1988, jonka jälkeen tehtävän otti vas
taan everstiluutnantti Kalevi Salovaara. Hän 
luovutti tehtävän 2001 nykyiselle joh
tajalle, everstiluutnantti Reijo Mäkeläiselle. 

UUDISTUSVAIHE 

Perusnäyttely uudistettiin 1990-luvun 
alkupuolella. Tällöin laajennettiin talviso
dan osastoa, jonne sijoitettiin "taistelukent-
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tä". Jatkosotaa elävöitettiin Ihantalan taiste
lun pienoismallilla valo- ja ääniefekteineen. 
Lapin sota-aiheeseen lisättiin karttapohja, 
jolla sotajoukkojen liikkeet esitetään valoil
la. Alkuperäiset näyttelyt rajavartioista ja 
lotista purettiin ja materiaali siirrettiin omi
in erikoismuseoihin. 

Jalkaväkimuseo täytti 20 vuotta 
12.6.2002 ja juhlatilaisuus järjestettiin Mik
kelin upseerikerholla arvovaltaisen kutsuvi
eras joukon ollessa läsnä. Tilaisuuden 
isäntänä oli Jalkaväen säätiön valtuuskun
nan puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Heik
ki Koskelo. Jalkaväkimuseon edellinen joh
taja Kalevi Salovaara esitteli laatimansa 
museon historiikin "Wanhan väen kasar
meista jalkaväkimuseoksi". 

Jalkaväkimuseo palasi 20-vuotista taipa
letta muistellessaan alueen ja rakennusten 
juurille ja rakensi näyttelyn tarkk'ampujis
ta "Suomalaiset tarkk'ampujapataljoonat 
1881-1901 ". Näyttelymateriaali oli pääosin 
Sotamuseon kokoelmista. 

Näyttely herätti erikoisuudellaan suurta 
huomiota tiedotusvälineissä ympäri maata. 

X 
Näyttelyyn liittyi syksyllä samasta aiheesta 
luentosarja, jossa luennoitsijoina olivat pro
fessori Ohto Manninen, arkkitehti Kirsi 
t ovanen, dosentti Kyösti Väänänen ja 
dosentti Eero Elfvengren. 

Tämän lisäksi pystytettiin valtakunnalli
nen näyttely sotilaspoikien toiminnasta yh
teistyössä Suomen Sotilaspoikaliiton kans

sekä sotilaskotisisarista kertova näyttely 
hteistyössä Mikkelin Sotilaskotiyhdistyk

,en kanssa. Sotilaspoikanäyttelyn avasi ken
' aaliluutnantti Heikki Koskelo. 

Vuoden 2003 erikoisnäyttelynä oli "Suo
malaiset sotilaat kansainvälisissä tehtävis-

·. Se kertoi suomalaisista sotilaista kansa
invälisissä rauhanturvatehtävissä. Näyttely
trlana oli entinen YK-näyttely, joka nyt uu
distettiin ja laajennettiin ja joka jäi pysväksi 
näyttelyksi. Näyttelyn avasi pääesikunnan 
kansainvälisen osaston päällikkö, prikaa
tikenraali Heikki Holma. 

Vuonna 2003 aloitettiin uusi näyttelysar
Ja, "Ansioitunutjalkaväkisotilas". Näyttely
henkilöksi valitaan huomattava jalkaväki
mies sotilasarvosta riippumatta vuodeksi 
kerrallaan. Valinnan suorittaa Jalkaväen 
säätiön hallitus. Näyttely rakennetaan hen
k ilönäyttelyksi, siinä esitellään kunkin hen
kilön sotilasuran lisäksi elämää ennen ja jäl
keen sotilaspalveluksen. 

Ensimmäisenä ansioituneena jalkaväki
sotilaana esiteltiin Mannerheim-ristin ritari, 
kenraalimajuri Jouko Hynninen. Näyttelyn 
avasi Savon Prikaatin komentaja, eversti 
Markku Riittinen. 

Vuonna 2004 avattiin yhteistoimin Pio
neerimuseon kanssa näyttely "Jalkaväki
pioneerit". Se kertoi monipuolisesti jalka
väkeen liittyvästä pioneeritoiminnasta al
kaen jääkäriajoista ja päättyen aivan nyky
päiviin. Näyttely oli oiva esimerkki muse
oiden välisestä yhteistyöstä molempia osa-

puolia hyödyttävällä tavalla. Näyttely oli 
esillä normaalien tiedotusvälineiden lisäksi 
pioneeriaselajin julkaisuissa. Näyttelyn 
avasi Pioneerikiltojen Liiton puheenjohtaja 
Aimo Hattula. Se oli vaihtuvana näyttelynä 
kaksi vuotta. 

Ansioituneena jalkaväkisotilaana oli 
Mannerheim-ristin ritari, kapteeni Lauri 
Törni. Näyttely toteutettiin yhteistyössä 
Sotamuseon ja Lauri Törnin Perinnekillan 
kanssa. Näyttelyn avasi Perinnekillan pu
heenjohtaja Juha Rajala. 

Museossa pidettiin jatkosodan 60 vuotta 
sitten tapahtuneen päättymisen merkeissä 
yleisöluento 15.6. Everstiluutnantti, VTM 
Ari Raunio esitelmöi aiheenaan kesän 1944 
suurhyökkäys ja sen torjunta. 

Vuoden 2005 ansioituneena jalkaväkiso
tilaana esiteltiin jääkärikenraaliluutnantti 
Hugo Östeman. Näyttely koottiin Sotamu
seon ja omaisten hallussa olevasta materi
aalista. Näyttelyn avasi Itäisen maanpuolus
tusalueen komentaja, kenraalHuutnantti Ari 
Puheloinen. 

Museossa esiteltiin itsenäisyyspäivänä 
sodan ajan radiokalustoa, jolla yleisöllä oli 
mahdollista ottaa yhteys johonkin vasta
asemaan Mikkelin radioamatöörien opas
tuksella. 

LAAJENTUMINEN 

Näyttelyvuotta 2006 leimasi uuden ra
kennuksen käyttöönotto. Mikkelin teknilli
sen koululle vuokrattu rakennus oli palautu
nut museolle jo edellisenä vuonna. Siihen 
päätettiin rakentaa näyttely "Jalkaväen 60 
rauhan vuotta". Näyttelyn pinta- ala on noin 
800 neliömetriä ja se on suurin näyttely ja 
laajennus sitten perustamisvaiheen. Näytte
ly rakennettiin omana työnä yhteistyössä 
Sotamuseon ja puolustusvoimien kanssa. 
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Näyttelyn "Jalkaväen 60 rauhan vuotta" vuonna 2006 avasi kenraali ~ustav_ Hägglun1, 
Avauspuhetta kuuntelemassa Jalkaväen säätiön valtuuskunnan puheen1ohta1a, kenraalt
luutnantti Vesa Kämäri ja museon johtaja, everstiluutnantti Reijo Mäkeläinen. 

Näyttelyn avasi entinen puolustusvoi
main komentaja, kenraali Gustav Hägglund. 
Näyttely on ensimmäinen sodanjälkeistä ai
kaa käsittelevä maassamme ja se jää pysy
väksi. 

Vuosi 2007 on Jalkaväkimuseon toimin
nan 25. vuosi. Juhlanäyttelynä on Savon 
Prikaatin ja sen edeltäjien toiminnasta kerto
va näyttely "Savon jääkärit". Samana vuon
na on myös Jalkaväen säätiön 50-juhlavuo
si. Siksi ansioituneena jalkaväkisotilaana 
esitellään jalkaväenkenraali Sakari Sime
lius, Jalkaväen säätiön kunniajäsen 1966-
1985. 

Lakkautettavan Savon Prikaatin perinteet 
eivät siirry minnekään ja Jalkaväen säätiö on 
päättänyt, että prikaatin ja sen edeltäjien 
perinne-esineistö säilytetään Jalkaväkimu
seossa. Tästä saadaanjuhlanäyttelyn runko
materiaali. 
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HALLINTO 

Museon kiinteistöt siirtyivät rakennus
hallituksen kanssa 1980 solmitun vuokra
sopimuksen päätyttyä myyntiyhtiö Kapitee
li Oy:lle vuoden 2002 alusta. Tämän jälkeen 
aloitettiin neuvottelut rakennusten 
saamiseksi takaisin säilytettävien rakennus
ten joukkoon eli Senaatti-kiinteistöille. 
Neuvottelut johtivat tulokseen 2003, jolloin 
Senaatti-kiinteistöt otti haltuunsa museon 
rakennuskannan. Uuden järjestelmän mu
kaan rakennukset kuuluvat Sotamuseon 
vastuualueeseen. Rakennus 13, joka oli 
vuokrattu Mikkelin teknilliselle koululle, 
palautui Museon käyttöön, mutta rakennus 
11 jäi edelleen Mikkelin kaupungille. 

Senaatti-kiinteistöt yhdessä ympäristö
ministeriön kanssa aloitti rakennusten ulko
puolisen kunnostus- ja maalaustyön 2005 ja 

X 
saadaan museon osalta päätökseen 2007. 
Museon kiinteistönhoito siirtyi Puolus

tu~hallinnon Rakennuslaitoksen vastuulle 
uoden 2005 alusta. Kiinteistönhoito mak
•taan kokonaisuudessaan budjettivaroin. 

Uudjettivarat myönnetään Maanpuolustus
~ orkeakoululle ja niitä valvoo Sotamuseo. 

Rakennusten kohtalosta pitkään jatkunut 
, pävarmuus on poistunut ja nykyisin kiin
tdstöasiat ovat paremmin kuin koskaan 
museon historiassa. 

Yleisöä oli museon alkuvuosina runsaasti, 
mutta on vähitellen tasaantunut. Suurin osa 
~ ävijöistä on turisteja kesäaikana. Noin kol
masosa vieraista käy ryhmissä lähinnä se
·mnkiajan ulkopuolella. Alussa enem
mistönä olleet veteraanit ovat nyt pienenä 
vlihemmistönä. Nuorten ja lapsiperheiden 
1 unsas määrä on ilahduttavaa. Koululaisten 
määrä on ollut kohtalaisen suuri ja vakaa 
koko ajan, tosin viime vuosina on ollut 
lievää laskua. Ulkomaalaisia vieraita, lähin
nä Keski-Euroopasta on käynyt koko ajan 
tasaisesti. Heitä varten on tehty opaslehtisiä 
usealla eri kielellä. Savon Prikaatin kaikki 
varusmiehet ovat tutustuneet museoon ko
tiutumisen yhteydessä. Muiden joukko
osastojen varusmiehiä on käynyt satunnai
sesti. Viime aikoina on myös vieraillut ka
detteja Maasotakoulusta ja Pioneerikoulus
ta. 

Museoon on tutustunut vuosittain 8000-
9000 kävijää. 

Museon talous on perustunut puolus
tusministeriön kiinteistötukeen, sekä ope
tusministeriön ja Mikkelin kaupungin avus
tukseen. Pääsylipputulot ja museokaupan 
myyntitulot ovat vain noin kymmenesosa 
tuloista. Erikoisnäyttelyiden rakentamiseen 
on saatu avustuksia eri säätiöiltä ja yrityk
siltä. 

Pääesikunta on antanut Sotamuseo lie teh-

tävän ohjata ja valvoa aselajimuseoiden toi
mintaa ja siten myös J alkaväkimuseo on nyt 
kiinteämmin osa puolustushallintoa. Bud
jettiraha museolle ohjautuu nykyisin Sota
museon ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
kautta. 

Museokahvila on alusta saakka ollut 
vuokrattu ulkopuoliselle yrittäjälle. Vii
meiset pari vuosikymmentä toiminut yrit
täjä Anja Kuitunen lopetti kahvilanpidon ja 
tilalle saatiin Mikkelin Sotilaskotiyhdistys. 
Nyt yhteistyö on syventynyt niin, että Soti
laskotiyhdistys hoitaa museokahvilassa mu
seon myymälää ja myös museon pääsylip
pujen myyntiä vuoden 2007 alusta alkaen. 

Uusi museolaki edellyttää, että valtion
osuuksien saamiseksi museossa tulee olla 
kaksi päätoimista työntekijää. Museo pyrkii 
täyttämään vaatimukset vuonna 2007. 
Resurssien lisääntymisen myötä museo ky
kenee entistäkin paremmin toteuttamaan 
päätehtäväänsä, jalkaväen perinteiden vaa
limista. 

Jalkaväkimuseo on viime vuosina laajen
tunut ja uudistunut näyttelyiltään ja koko
elmiltaan ja tullut tunnetuksi korkeatasoi
sista näyttelyistään. Sen talous on vakaana 
pohjalla budjettirahoituksen vakiinnuttua. 
Museolla on nyt aikaisempaa paremmat 
mahdollisuudet toimia jalkaväen perin
teiden tallentajana, vaalijana ja esittelijänä. 

Museonjohtajana on toiminut Reijo 
Mäkeläinen ja muina työntekijöinä ovat 
olleet Riitta Vauhkonen, Risto Miller ja Juk
ka Koskinen. D 

Jalkaväen vuosikirja 2007 179 



Hyvistä materiaaleista hyvin rakennettu 

z• RAKENNUSTEOLLISUUS 

Rakennusteollisuus RT ry• PL 381 (Unioninkatu 14) • 00131 Helsinki 
puh. (09) 129 91 • faksi (09) 129 9252 • www.rakennusteollisuus.fl 

Tietoa rakennusalan ammattilaisille 

z• RAKENNUSTEOLLISUUDEN 
KUSTANNUS RTK OY 

Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy• PL 381 (Unioninkatu 14) • 00131 Helsinki 
puh. (09) 129 91 • faksi (09) 129 9277 • www.rtk.fi 

Koulutamme rakennusalan ammattilaisia 

z•RATEKO 

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO • PL 5 (Kauplntie 2) • 00441 HELSINKI 
puh. (09) 12 991 • faksi (09) 4242 8242 • www.rateko.fi 
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X 
JALKAVAEN SÄÄTIÖN 

VALTUUSKUNTA JA HALLITUS 

X 
Toimitusjohtaja Magnus Savander 
Kenraalimajuri Seppo Tanskanen 
Kapteeni Markku Toivanen 
Valtiosihteeri Pertti Torstila 
Varatuomari Turo KJ Tukiainen 
Kauppaneuvos Jouko Tuunainen 

IALKAVÄEN SÄÄTIÖN Konsernijohtaja Björn Wahlroos 

VALTUUSKUNTA Ekonomi Veikko Ylitalo 

Puheenjohtaja JALKAVÄEN SÄÄTIÖN 

Kenraaliluutnantti Vesa Kämäri HALLITUS 

Varapuheenjohtaja Puheenjohtaja 

Prikaatikenraali Mika Peltonen Eversti Kari Kokkonen 

Jäsenet Varapuheenjohtaja 

foimitusjohtaja Harri Broman Everstiluutnantti Jyrki Kaiponen 

Varatuomari Ensio Hakkarainen 
Jäsenet Kauppaneuvos Ilmari Hokkanen 
Valtiotieteen maisteri Juhani Autti foimitusjohtaja Heikki Hulkkonen 
Eversti Juhani Heinonen Apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen 
Professori Kari Heiskanen lcollisuusneuvos Erkko Kajander 
Eversti Risto Muurman Kenraalimajuri Jaakko Kaukanen 

Filosofian maisteri Risto Kausto 
TOIMIHENKILÖT Kenraaliluutnantti Matti Kopra 

Pääjohtaja Henri Kuitunen 
Sihteeri Kauppaneuvos Ilkka Lantto 
Eversti Markku Manninen Professori Ohto Manninen 

Vuorineuvos Esko Muhonen 
Museonjohtaja l lallituksen puheenjohtaja Heikki Pentti 

Varatuomari Risto Piepponen Everstiluutnantti Reijo Mäkeläinen 

Kenraaliluutnantti Kari Rimpi 
Rahastonhoitaja foimitusjohtaja Pekka Räihä 
Sihteeri Tarja Takala Eversti Purmo Saarikoski 
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SAVOLAISEN JALKAVÄKIJOUKON HISTORIAA 

SAVON PRIKAATI 

S 
avo joutui rajamaakunnaksi vuon
na 1743 tappiollisen Pikkuvihan 
seurauksena. Turun rauhassa so
vittu Ruotsin ja Venäjän raja kulki 

Pohjois-Karjalasta Savon halki Kymijoelle. 
Savon ainoa pysyvä ja maakunnallinen jouk
ko-osasto oli 30-vuotisen sodan sekä Ison- ja 
Pikkuvihan kokenut 1600-luvulla perustettu 
Savon Jalkaväkirykmentti vahvuudeltaan 
noin tuhat sotilasta. Rykmentti oli ruotuja
koinen. Rauhan ajan perusjärjestelmä rasitti 
puutteessa elävää Savon rajamaak:untaa sie
tokyvyn rajoille saakka. 

Keskieurooppalaisten kokemusten tuke
mina alkoivat Pommerin sotaan osallistu
neet veljekset Jaakko Maunu ja Yrjö Maunu 
Sprengtporten ajaa hanketta kevyiden jouk
kojen perustamisesta itärajan suojajoukoksi 
Savoonkin. Monivaiheisen toiminnan tulok
sena valtiopäivien ja kuninkaan päätöksellä 
30.1.1770 aloitettiin Savon Jääkärijoukon 
perustaminen. Tavoitteena oli perustaa aluk
si kuhunkin Savon Rykmentin pataljoonaan 
yksi jääkärikomppania. Jääkärit olivat tuon 
ajan sotilaskäsitteistössä jalkaväen sotilaita, 
jotka toimivat raskasliikkeisempien ja ras
kaammin varustettujen joukkojen edellä tai 
sivustoilla. 

Savon jääkärijoukon vahvuudeksi mää
rättiin 400 sotilasta. Upseerit ja aliupseerit 
hankki komentaja itse. Komppanian pääl
liköt värväsivät miehistön. Toimintaansa 
varten he saivat rahasumman, passevolans
sin. Tällä maksettiin värväämis- ja joukon 
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ylläpitämiseen tarvittavat kulut. Jääkäri si
toutui palvelemaan sovitun määrän vuosia. 
Ajan oloon keskimääräiseksi sitoutumis
ajaksi tuli 6 vuotta. Savon joukkoja koulu
tettiin käyttämään rikkonaista maastoa 
hyväksi Ison- ja Pikkuvihan kokemuksista 
viisastuneena. 

Eversti Yrjö Maunu Sprengtporten mää
rättiin Savon Rykmentin komentajaksi 
vuoden 1775 alussa ja 9.3.1775 kaikkien 
Savon joukkojen komentajaksi. Hänen ko
mennossaan oli Savon Rykmentti (vahv 954 
m), Savon Jääkärijoukko (vahv 400 m) ja 
Karjalan Rakuunat (vahv 250 m). Vuoden 
1778 harjoituksissa käytettiin näistä jou
koista ensimmäisen kerran nimitystä Savon 
Prikaati. Savon Jääkärijoukko nimitettiin 
vuonna 1778 Savon Jääkärirykmentiksi. 
Vahvuus oli kasvanut 800 sotilaaseen. Ryk
menttinä joukko oli saavuttanut vakiin
tuneen aseman. Suomalaisen upseerikoulu
tuksen alku oli myös Savon Prikaatin ensim
mäisen komentajan, eversti Yrjö Maunu 
Sprengtportenin ansiota, sillä hänen esityk-

X 
,cstään perustettiin Rantasalmelle Haapa
niemen kadettikoulu vuonna 1779. Ennen 
lfaapaniemen rakennusten valmistumista 
toimi kadettikoulu tilapäisesti lähellä Mik
lo.eliä Ristiinassa ja Kuopiossa vuosina 1779 
80. Haapaniemessä kadettikoulu toimi 

vuodet 1781-1819. 

<\VON PRIKAATIN ENSIMMÄINEN 
OTA- KUSTAAN SOTA 1788 -1790 

Sotatoimien alkaessa kesällä 1788 kuului 
Savon Prikaatin johtoon Savon Jalkaväki-
1 ykmentti, Savon Jääkärirykmentti ja Kar
jalan Rakuunarykmentti, yhteensä 1700 
miestä. Prikaatille alistettiin kesän 1789 so-

tatoimiin lisäjoukkoina Porin rykmentti . ' 
Porin rykmentin varaväkipataljoona ja Po-
hjanmaan rykmentti. Venäläisten hyökkä
yksen alkaessa kesän 1789 koittaessa Savon 
Prikaatin johdossa olevat joukot olivat eri
laisinaosastoina kyseisissä useassa eri suun
nassa varmistustehtävissä. Joukkojen 
suomalaiset sotilaat olivat pääasiassa ruotu
sotamiehiä Savosta, Satakunnasta ja Poh
janmaalta. Koulutustaso ja ennen kaikkea 
kokemus oli viholliseen nähden heikko. 

13.6.1789 käytiin ankara taistelu Porras
salmella noin kahdeksan kilometriä Mikke
lin eteläpuolella. Kiivas taistelu paahtavassa 
helteessä, johon sisältyi monia onnettomia 
ja onnellisia sattumia, kesti kokonaista 

Savon Prikaatin ja Porin Prikaatin perinneasuiset sotilaat kunniavartiossa Porrassalmen 
taistelun muistomerkin äärellä 13.6.2006. (Kuva: Savon Prikaatin arkisto.) 
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11 tuntia. Suomalaiset sotilaspukuiset maa
laismiehet olivat kestäneet ja venäläiset 
irtautuivat illalla Porrassalmelta etelään. 
Taistelu oli vuoden 1709 Pultavan tappion 
jälkeen ensimmäinen kenttätaistelu, jossa 
Ruotsin joukot voittivat. Voittoa juhlittiin 
kuninkaan käskystä koko valtakunnassa. 
Taistelussa onnistuttiin hyödyntämään jal
kaväen taistelijoille nykyisinkin tärkeää tai
toa, maaston hyväksi käyttöä. Porrassalmel
la voitolliseen lopputulokseen vaikuttivat 
puolustajalle edullinen maasto ja onnistunut 
tulen keskittäminen. Porrassalmen taistelun 
vuosipäivää on vietetty ainakin jo vuodesta 
1920 alkaen. 

Suomen sodassa 1808 - 1809 savolaiset 
joukot osallistuivat voitokkaasti taisteluihin 
niin Revonlahdella, Lapualla kuin Koljon
virralla. Osa savolaisista joukoista osallistui 
osana Suomalaista Prikaatia taisteluun ve
näläisiä vastaan myös Härneforssissa 
5.7.1809. Rauhan sopimuksessa Suomen 
sotajoukot lakkasivat olemasta, joskin ruo
tujakolaitos säilyi organisaationa asettamat
ta sotilaita. 

SAVOLAISTA SOTILASPERINNETTÄ 
VENÄJÄN VALLAN AIKANA 

Napoleonin hyökättyä Venäjälle kat
sottiin tarvittavan Suomenkin sotilaallisia 
resursseja. Keisarillisella Manifestilla 
18.9.1812 Suomessa perustettiin kolme 
jääkärirykmenttiä, joihin miehistö hankit
tiin värväämällä. Sovittu palvelusaika oli 3-
6 vuotta. Jääkärirykmentti 2:een kuuluivat 
Heinolan ja Kuopion pataljoonat, jotka 
kumpikin olivat noin 600 miehen vahvuisia. 
Rykmenttiä voidaan pitää Savon Jääkäri
rykmentin seuraajana. 

Krimin sodan (1854 - 1856) aikana pe
rustettiin uudelleen aktivoidun ruotujako-
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laitoksen pohjalta yhdeksän suomalaistapa 
taljoonaa. Tarkk'ampuja -nimitys ei tarkoit 
tanut tarkka-ampujaa, vaan oli epäonnistu 
nut käännös venäjän kivääripataljoon 
merkitsevästä sanasta. Yleinen asevelvoll 
suus mahdollisti sotavoimien vahvuuksic 
ja koulutustason ratkaisevan lisäämisen 
Venäjä siirtyi yleiseen asevelvollisuute 
monen muun Euroopan maan esimerkki 
seuraten vuonna 1874. LähinnäJV Snellma. 
nin aktiivisuuden tuloksena Suomi sai oman 
asevelvollisuuslakinsa vuonna 1878. En
simmäiset alokkaat astuivat palveluksee 
1.11.1881. Suomalainen sotaväki käsitti 
kahdeksan pataljoonaa, jotka perustettr 
läänien pääkaupunkeihin ja nimettiin sijoi• 
tuspaikan mukaan. Mikkeliin perustettiin 6. 
Suomalainen Mikkelin Tarkk'ampujapa 
taljoona. 

Mikkelin pataljoonan - kuten muidenkin 
suomalaisten pataljoonien - koulutustasosta 
piti huolen vaatimus osallistua sekä koti
maassa että Venäjällä järjestetyille koulu
tusleireille. Venäjällä Krasnoje Selon suur
leirille osallistui Suomesta joka vuosi kaksi 
pataljoonaa. Leireillä oli parhaimmillaan 
noin 60 000 sotilasta eri puolelta Venäjää. 
Kyseiset sen ajan "valtakunnalliset" leirit 
karsivat joukko-osastoissa helposti synty
vän itsetyytyväisyyden ainakin muutaman 
vuoden välein. Suomalaisten sotilaskunto 
todettiin Venäjän valtakunnan jatkuvasti so
ta valmiina olevassa ja Euroopan suurim
massa armeijassa hyväksi. Tarkk'ampuja
pataljoonien toiminta päättyi vuonna 1901 
ja alkoi vajaan kahdenkymmenen vuoden 
sotilasperinteen katkos maassamme. 

ITSENÄISYYSAJAN 
ALKUTAIPALEELLA 

Itsenäisyyden alkuajan perinnejoukkoja 

X 
ovat vapaussodan aikainen edeltäjä 2. Jää-
1 urirykmentti,jonkahistoriaalkaa vuodesta 
1918. Rykmentin tie kulki vapaussodan 
1 dstelutantereet Tampereelta Karjalan kan
nakselle. Vapaussodan jälkeen perustettu 
'iuvon Jääkärirykmentti vietti vuosina 1919 
1927 itäisellä valtakunnan rajoilla vallin

neista epävakaista oloista johtuen liikkuvaa 
lämää toimien samanaikaisesti usealla eri 

puikkakunnalle itäisessä Suomessa ja ltä
f arjalassa. Rykmentin eri osien sijoitus-
1>aikkoja vuosina 1919-1921 olivat Kouvo-

Koria, Porajärvi, Suojärvi, Kuopio, Mik-
1 eli, Käkisalmi, Viipuri ja Sakkola. 

Savon Jääkärirykmentti sai valmistautu-
ssaan siirtymään Kouvolasta Karjalan kan

nakselle vuonna 1921 Savonlinnan naisten 
lahjoittaman lipun. Savon jääkäreiden lippu 
vihittiin puolustusvoimien lippujuhlan val
takunnallisessa paraatissa Helsingin senaa
t intorilla 16.5.1921. Lipun on suunnitellut 
urkkitehti , rakennustaiteen ja tyyliopin tut
kija, professori Carolus Lindberg. Sen on 
valmistanut Suomen Käsityön Ystävät Oy. 
Savon Prikaatin lakkauttamisen 31.12.2006 
jälkeen sotamuseoon siirretty lippu oli nel
jäs itsenäisyyden aikana käytössä ollut 
joukko-osastolippu. 

Savon Jääkärirykmentin nimi muutettiin 
1.6.1927 voimaanastuneella väliaikaisella 
määräyksellä puolustuslaitoksen kokoonpa
nosta Savon Prikaatiksi. Nimi muutettiin 
vuonna 1934 siirryttäessä puolustusvoimis
sa ns. aluejärjestelmään uudelleen Savon 
Jääkärirykmentiksi. Tuolloin joukko-osas
ton sijoituspaikat olivat Viipurissa, Käki
salmessa ja Sakkolan Kiviniemessä. Näillä 
sijoituspaikoilla Savon Jääkärirykmentti 
toimi talvisotaan saakka, jolloin Savon jää
käreistä perustettiin suunniteltu sodan ajan 
3.Prikaatin I Pataljoona (1/3.Pr). 

ANKARAT SODAN VUODET 

Kiivaimpiin taisteluihin 1/3.Pr joutui 
Summan läpimurron tapahduttua helmi
kuussa 1940. Varusmiesjoukkoja pidettiin 
parhaina joukkoina ja niitä haluttiin säästää 
liikkuviin sotatoimiin kuten vastahyök
käyksiin. Pataljoona oli usein reservinä ja 
joutui siirtymään usein. Puolustusvaiheet 
olivat yleensä joutumista rajoittamaan läpi
murtoa. Vastahyökkäykset ja iskut tapah
tuivat ylivoimaista vihollista vastaan ääriti
lanteessa. Nuoret Savon jääkärit taistelivat 
kunnialla koko talvisodan. 

Muita talvisodan aikaisia perinnejoukko
ja ovat Karjalan kannaksen puolustusjouk
koihin kuuluneet Jalkaväkirykmentit 28 ja 
30, sekä Kollaanjoen rintamalinjoja puo
lustanut Jalkaväkirykmentti 35. 

Välirauhan solmimisen jälkeen sotaan 
edeltäneen ajanjoukko-osastoelämäei alka
nut uudelleen. Joukkojen perinteiset nimet 
jäivät odottamaan rauhallisempaa tulevai
suutta. Savon Jääkärirykmentin lippu oli so
tamuseossa. Joukoista, jotka sotatilan voi
massa olosta huolimatta olivat tietynlaisia 
rauhanajan joukkoja, muodostettiin kesän 
1940 kuluessa prikaateja. 7.Prikaati muo
dostettiin talvisodassa jalkaväkirykment
tien 28 ja 30 palveluksessa olevasta hen
kilöstöstä Savonlinnan itäpuolelle. Prikaa
tin komentajaksi määrättiin jääkärieversti 
Armas Kemppi. 

7.Prikaatin nimi muutettiin 10.6.1941 
Jalkaväkirykmentti 7:ksi. Rykmentti löi 
elokuun alkupäivinä 1941 'fyrjän kylän alu
eella linnoitetuissa asemissa olleen viholli
sen kärsien itsekin ankaria tappioita. Sodan 
edettyä asemasotavaiheeseen rykmentti otti 
nimekseen Tyrjän rykmentti. Nimi on säi
lynyt nykypäivään saakka monissa Savon 

Jalkaväen vuosikirja 2007 185 



Prikaatia koskevissa yhteyksissä. 
Rykmentti kunnostautui kesän 1944 tor

juntataisteluissa mm. Siiranmäessä, Äyrä
päässä ja Vuosalmella. Taisteluihin otti osaa 
myös Jalkaväkirykmentti 49 (Saimaan R yk
mentti), jonka perinteitä Savon Prikaati on 
myös vaalinut. Taistelut olivat jatkuneet kii
vaina päivästä toiseen. Kun jalkaväkiryk
mentit 7 ja 49 siirrettiin kuluneina hieman 
taaemmaksi lepoon, oli Jalkaväkirykmentti 
49 taistellut yhtäjaksoisesti 40 vuorokautta! 

Välirauhan (19.9.1944) sopimuksen sol
mimisen jälkeen aloitettiin vetäytyminen 
rajan taakse noin viikon kuluessa. Jalkavä
kirykmentit 7 ja 49 marssivat Savonlinnan 
itäpuoliselle alueelle, mistä ne olivat sotaan 
kesällä 1941 lähteneet. Maavoimien rauhan 
ajan vahvuuden ylärajaksi oli käsketty 
26 000 henkeä. Sodanajan armeija saatiin 
purettua määräaikaan 5.12.1944 mennessä. 
Jalkaväkirykmentti 7:n kuuluminen rauhan 
ajan armeijaan vahvistettiin 14.11.1944. 
Varusmiespalvelustaan jatkaneet vänrikit ja 
aliupseerit olivat 1924 ja 1925 ikäluokkiin 
kuuluneita ja miehistö koostui 1925 ja 1926 
syntyneistä, kuitenkin jo sotakokemustakin 
omanneista nuorukaisista. 
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KUUDEN VUOSIKYMMENEN 
TAIVAL MIKKELILÄISENÄ JOUKKO, 
OSASTONA 

Jalkaväkirykmentti 7 aloitti rauhan ajan 
toimintansa joulukuussa 1944 Mikkelissä. 
Jyväskylässä ja Savonlinnassa. Jyväsky 
Iässä tehtävänä oli Lievestuoreen varikon ja 
Savonlinnassa Aholahden varikon suojaa1 
mistehtävä. Mikkelissä suojauskohtee 
olivat siellä sijainneet Päämajan osat. 
Toukokuussa 1945 saatiin rykmentti lopulta 
sijoitettua kokonaisuudessaan Mikkeliin, 
Koulutus tapahtui pääasiassa kaupungiq 
lähimaastoissa ja ammunnat Siekkilän am
pumarata-alueella. Vuodesta 1948 alkaen 
Tyrjän rykmentin sotilaat matkasivat junalla 
Niinisaloon 3.Divisioonan leirille ampu
maan mittavia komppania-ammuntoja. 
3.Divisioonan leirit siirtyivät vuodesta 1957 
alkaen uuden leirialueen valmistuttua Pah
kajärvelle. 

Jalkaväkirykmentti 7 :n nimi muutettiin 
puolustuslaitoksen uudelleen järjestelyn 
yhteydessä 1.12.1952 6.Prikaatiksi. 1950 -
luvun alkupuoliskolla aloitettiin valmistelut 
harjoitusalueen laajentamisesta pohjoiseen 

J alkaväkirykmentt 
7:n miehiä Jaakki
man valtauksessa 
elokuussa 1941. 

Oikealla näkymä 
Mikkelin vanhalta 
kasarmialueelta, 
jonne JR 7 siirtyi 
jatkosodan päätyt
tyä. (Mikkelin kau
punginmuseon va
lokuvakokoelma.) 

X 
~ nrkialammen alueelle ja uuden kasarmi
dueen rakentamiseksi. Rakentaminen Kar-
1 wlammella aloitettiin joulukuussa 1956. 
C, Prikaatin nimi muuttui 1.1.1957 Savon 
I' ikaatiksi. Tätä vanhaa kunniakasta nimeä 
1oukko-osasto sai kantaa aina seuraavat viisi 
uosikymmentä. 
1 ~nsimmäinen kasarmirakennus valmistui 

h•säkuussa 1958, jolloin aliupseerikoulu 
i11rtyi uusiin tiloihin. Savon Prikaati siirtyi 
unhalta kasarmialueelta vähitellen Karkia

lummelle. Viimeinen kasarmi valmistui 
1968. Varusmiessaapumiserien vahvuudet 
! asvoivat 1960 -luvulla suurten ikäluokkien 
1ullessa asevelvollisuusikään 1000 mie
hi,en, mikä nosti joukko-osaston kokonais
v uhvuuden enimmillään 3000 mieheen. 

Puolustusvoimien uudelleen järjestelyt 
toivat useaan otteeseen muutoksia myös 
Savon Prikaatin kokoonpanoon. Aiemmin 
Kouvolassa sijainnut 3.Erillinen Viesti
komppania liitettiin prikaatiin vuonna 1979 
JU 3.ErillinenAutokomppania vuonna 1991. 
Panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo 
BTR-60 tuli prikaatin kouluttamien jääkäri-

joukkojen pääkalustoksi 1990-luvun alussa. 
Savon Prikaati säilyi loppuun saakka perin
teistä jalkaväkikoulutusta antavana joukko
osastona. Viimeisen vuosikymmen aikana 
kehitettiin voimakkaasti tiedustelu- ja soti
laspoliisikoulutusta, joiden osalta Savon 
Prikaatista tuli maanpuolustusalueen kärki
osaaja. 

VARUSMIESKOULUTUS SAVON 
PRIKAATISSA LAKKAUTTAMISEN 
ALLA 

Savon Prikaatin lakkauttamispäätös jul
kistettiin 16.3.2005, jonka mukaan prikaa
tin toiminta päättyisi vuoden 2006 lopussa. 
Päätös aiheutti huolen siitä, mikä on palka
tun henkilöstön motivaatio ja kuinka he 
oman tulevaisuutensa ollessa epävarma si
toutuvat asetettuihin koulutustavoitteisiin. 
Myös lakkauttamispäätöksen mahdollista 
vaikutusta koulutettavina olevien varus
miesten asenteisiin pohdittiin. Yhteistyössä 
ylemmän johtoportaan Itäisen Maanpuolus
tusalueen Esikunnan kanssa sovittiin ke-

Jalkaväen vuosikirja 2007 187 



vään 2005 aikana varusmieskoulutuksen to
teuttamisen järjestelyt aina prikaatin toi
minnan päättymiseen saakka. 

Vuonna 2005 varusmieskoulutus Savon 
Prikaatissa toteutettiin määrällisesti aikai
sempien vuosien tasolla molempien saapu
miserien tulovahvuuden ollessa noin 650 
miestä. Prikaatin tekemän esityksen mukai
sesti vuoden 2006 tammikuun saapumise
rän alokkaiden tulovahvuutta pienennettiin 
200 varusmiehellä, jolloin prikaatiin astui 
palvelukseen vain noin 450 miestä. Vuoden 
toisessa saapumiserässä prikaatiin ei enää 
astunut lainkaan varusmiehiä palvelukseen. 

Varusmieskoulutuksesta vastaavan Sa
von Prikaatiin kuuluvan Savon Jääkäripatal
joonan Esikunnan ja sen alaisten perusyk
siköiden lakkauttaminen toteutettiin kol
messa eri vaiheessa vuonna 2006. Pienen
tynyt tulovahvuus mahdollisti Jääkäri-

komppanian toiminnan lopettamisen tam 
mikuun kuluessa ja antoi aikaa BTR-60 
kaluston poissiirroille. Tiedustelukomp 
nian ja Sotilaspoliisikomppanian toiminta 
varusmieskoulutuksen osalta päättyi 
13.7.2006, jolloin kuuden kuukauden jää· 
käreiden kotiuduttua palvelukseen jääneet 
pitemmän palvelusajan varusmiehet siirret• 
tiin 3.Erilliseen Autokomppaniaan. Tämän 
jälkeen yksiköihin jäivät päällikkö ja yk· 
sikköupseeri saattamaan yksikön tilat ja hal
linnon luovutuskuntoon. Hallinnollisesti 
yksiköiden toiminta päättyi syyskuun lopus .. 
sa. Savon Jääkäripataljoonan Esikunnan toi
minta lakkautettiin lokakuun alussa ja vii
meinen perusyksikkö 3.Erillinen Auto
komppania siirrettiin loppuvuodeksi suo
raan prikaatin komentajan alaiseksi yk
siköksi. Viimeiset varusmiehet siirtyivä 
7.12.2006 Savon Prikaatista Karjalan Pri-

Savon Prikaatin tiedustelijat vesistökoulutuksessa Sotinpurolla keväällä 2005. 
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X 
1 aatin, joka kotiutti heidät 2007 vuoden 
alussa. Tämä mahdollisti viimeisen varus
mieskasarmin suunnitelmallisen tyhjen
i imisen ja hallinnon lopettamisen ennen 
, uoden vaihdetta. 

IIEHISTÖKOULUTUKSEN 
IUfEUTUMINEN VUONNA 2006 

Saapumiserä 1/06 oli viimeinen prikaa-
11 in palvelukseen astunut ikäluokka ja sen 
tuvoitevahvuus oli 450: Palvelukseen astui 
~uitenkin 503 varusmiestä. Saapumiserän 
vahvuus oli suurempi kuin suunnitellut 
joukkotuotantotehtävät. Tämä aiheutti haas-

teen koulutuksen järjestelyille, mikä ratkai
stiin kouluttamalla yksi jääkärijoukkue 
joukkotuotantovelvoitteiden lisäksi sekä 
lisäämällä Sotilaspoliisikomppaniassa kou
lutettavan vartiojoukkueen vahvuutta. Mie
histöainesta rekrytoitiin myös Itäisen Maan
puolustusalueen muihin joukko-osastoihin. 
Ylimääräisenä velvoitteena syksyllä 2006 
prikaatissa koulutettiin 32 merivoimien 
varusmiestä sotilaskuljettajiksi. 

MUUTOKSET 
JOHTAJAKOULUTUKSESSA 

Prikaatin lakkauttaminen vaikutti varus-

Minulle oli laadittu J-kauden toimintasuunnitelma, 
jossa oli esitetty selkeästi tulevat johtamissuoritukseni 

ja täydennyskoulutusohjelmani 

.-.TledK 
Z,5 +--::7"-'----"""-->,-i:,~--,;i~ --=::-,f---::...>.--++----~ -r- Spol< 

- U!rAutoK 
Z -t------------T------+-------1 ...,._ SavPr 

t,5 -t---------------------

Ked Talvl Kesl Talvi Kesl Talvl Kesl Talvi Keal 
2002 2102 2003 2003 2804 2ot4 ZHS zoes ZOH 

18. """'= 

"Mittarit nousivat lakkauttamisesta huolimatta" . (Savon Prikaatin arkisto.) 
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mieskoulutuksen johtamiskoulutuksen 
suunnitteluun jo saapumiserästä 2/05 alka
en. Koska Jääkärikomppania oli lakkautu
massa vuoden 2006 alussa, niin prikaatin 
oma tarve kouluttaa johtajia oli 25 prosenttia 
pienempi ja prikaatilla oli johtaja-ainesta ja 
johtajakoulutukseen halukkaita oli yli pri
kaatin oman tarpeen. Tasapuolisuuden ni
missä myös tälle joukolle tarjottiin mah
dollisuus johtajakoulutukseen valitsemalla 
koulutustarvelaskelmaa suurempi määrä 
varusmiehiä tiedustelu-, sotilaspoliisi- ja 
moottorilinjoille. Aliupseerikurssin ensim
mäisen jakson jälkeen Reserviupseeri
kurssille valittiin prikaatista 21 ylimääräistä 
oppilasta. Heille tarjottiin mahdollisuus kil
voitella Reserviupseerikoulun kouluttaja
kokelaiden paikoista tai siirtyä muihin jouk
ko-osastoihin. Mainittu ylivahvuus vähen
nettiin muiden joukko-osastojen kouluttaja
kokelasvelvoitteista. Saapumiserän 1/06 
osalta johtajakoulutukseen hakeutuminen ja 
valinnat toteutettiin pääpiirteittään kuten 
saapumiserällä 2/05. Sen sijaan Karjalan 
Prikaatiin valikoitui johtajakoulutukseen 
15, Pohjois-Karjalan Prikaatiin seitsemän ja 
Karjalan Lennostoon viisi varusmiestä. 

KOULUTUKSEN ONNISTUMINEN 

Savon Prikaatin komentajan asettama 
keskeinen vaatimus oli, että Savon Prikaatin 
lakkauttaminen ei saa vaikuttaa varusmies
koulutukseen negatiivisesti. Varusmieskou
lutukselle asetettiin kolme keskeistä tavoi
tetta vuodelle 2006: 

Ensimmäisenä tavoitteena oli sotakel
poisten joukkojen tuottaminen sijoitetta
vaksi reserviin. Tämä saavutettiin täysi
määräisesti tiedustelu-, jääkäri- ja vartio
joukkueiden osalta. Sen sijaan tuotettavana 
olleen huoltokomppanian osalta tavoitteesta 
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jäätiin lievästi miesmäärän vähyyden vuok 
si. 

Toisena tavoitteena oli varusmiesjoh 
jien loppukyselyn johtaja- ja kouluttajako 
lutuksesta antaman palautteen tason nosta 
minen. Se saavutettiin hyvin ja palautekys 
lyn tulos nousi kauttaaltaan. 

Kolmantena tavoitteena oli peruskoulq 
tuskauden kärkiampujakilpailussa saavut 
taa Savon Prikaatin dokumentoidun histori 
an paras tulos. Myös tämä tavoite saavutet 
tiin. 

Itäisen Maanpuolustusalueen (IMpa:n) 
yhtymäharjoitusten palautekertomuksien ja 
muista harjoituksista saadun palauttee 
sekä 2/05 saapumiserän kotiuttamiskysel 
perusteella voidaan todeta, että koulutustu• 
lokset olivat edelleen hyviä. Loppuky1 
selyssä oli tapahtunut lähes kauttaaltaan pa
rantumista edelliseen kyselyyn verrattuna. 

Saapumiserän 1/06 osalta voidaan todeta 
positiivisen kehityksen edelleen jatkuneen 
Saapumiserä ampui Savon Prikaatiin kirja
tun historian parhaan tuloksen Kärkiampu 
jakilpailussa ja palautteet harjoituksista oli
vat positiivisia. Lisäksi loppukyselyn tulok· 
set jatkoivat edelleen nousua. Etenkin 
varusmiesjohtajien antama palaute oli erit
täin positiivinen. 

Vuoden 2006 heinäkuussa Savon Prikaa
tin johtovastuulla oli IMpa:n sotilaspolii
sien ampumaharjoitus, sekä syyskuussi 
IMpa:n sotilaspoliisien ampuma- ja taistelu
harjoitus. Molemmat harjoitukset onnis
tuivat hyvin. Savon Prikaatin sotilaspolii-s 
seista muodostettu joukkue voitti harjoituk
sen yhteydessä pidetyn IMpa:n sotilaspolii• 
sien taitokilpailun. 

Kaiken kaikkiaan varusmiesten loppuky
selyn palautteen, harjoituksista saadun pa
lautteen, eri tarkastuksien ja saavutettujen 
tulostavoitteiden perusteella voidaan todeta, 

X 
eitä asetetut vaatimukset saavutettiin erit
lUin hyvin. Myös merkittävänä voidaan 
pitää positiivista kehityssuuntaa johtajien 
untaman palautteen osalta. 

Voitaneen rehellisesti todeta, että päätös 
Savon Prikaatin lakkauttamisesta ei vaikut
tunut varusmieskoulutukseen negatiivisesti. 
Päinvastoin, eri mittareiden perusteella 
voidaan hyvin mielin todeta, että prikaatin 
varusmiehet lopettivat toimintansa huipulla. 

Näiden arvojen alla koulutettiin tuhannet 
jalkaväen taistelijat isänmaan palvelijoiksi. 
(Kuva: Savon Prikaatin arkisto.) 

Savon Prikaatin henkilöstö päätöskatselmuksessa Karkialammella 31.12.2006 esikun
tapällikkö, everstiluutnantti Heikki Hokkasen johdolla. 
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Maanpuolustuskorkeakoulu 

www.mpkk.fi 
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UPSEERIKOULUTUS KEHITTYY 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 

uomalaisen upseerikoulutuksen 
kehittymistä aina vuodesta 1779 ja 
Haapaniemen Kadettikoulusta al
kaen on leimannut pitkäjänteinen 

111 päämäärätietoinen pyrkimys kouluttaa ja 
kasvattaa suomalaista upseeristoa sodan 
UJan joukkojen johtajiksi ja uudemmalla 
ajalla myös rauhan ajan joukkotuotannon 
kouluttajiksi ja kasvattajiksi. Kansallisen 
upseerikoulutuksemme kehitystä ovat lei
manneet ajoittaiset murrosvaiheet, joista 
keskeisimpien joukkoon voidaan nostaa 
Maanpuolustuskorkeakoulun perustaminen 
1993 yhdistämällä Kadettikoulu, Sotakor
keakoulu ja Taistelukoulu yhdeksi sotatie
tcelliseksi yliopistoksi. 

Täydennyskoulutusosaston perustamisen 
yhteydessä 1999 Maanpuolustuskorkea
koulun opiskelijakunta laajeni entisestään 
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
kaikkiin henkilöstöryhmiin. Toisaalta on 
syytä muistaa, että Maanpuolustuskorkea
koulun Maanpuolustuskurssit ovat jo vuo-
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desta 1961 kouluttaneet yli 7000vaikuttajaa 
kokonaismaanpuolustuksen järjestelyihin. 
Myös yliopistojen välisen joustavan opinto
oikeussopimuksen (JOO) mukaisia opiske
lijoita Maanpuolustuskorkeakoulussa opis
kelee yhä enemmän ja yhä useammilla aine
laitoksilla. Vastaavasti opiskelijakunta jat
kaa kansainvälistymistään kuten opettajis
tokin. 

Vuonna 2001 upseerin perustutkintoa uu
distettaessa Maanpuolustuskorkeakoulun 
ohjausvastuu laajeni ulottumaan upseeri
kouluttaviin puolustushaara-, aselaji- ja toi
mialakouluihin sekä Raja- ja merivartio
kouluun. Viimeisimpiin kehityskulkuihin 
kuuluu vuoden 2006 alussa toteutettu Puo
lustusvoimien koulutuskeskuksen kehit
tämiskeskuksen yhdistäminen Maanpuolus
tuskorkeakouluun ja tässä yhteydessä tapah
tunut ainelaitosten määrän nousu seit
semään (uusimpana Käyttäytymistieteiden 
laitos). Myös Maanpuolustuskorkeakoul
uun sisältyvien kirjaston, Sota-arkiston ja 
Sotamuseon tukevaa palvelutoimintaa on 
pitkäjänteisen suunnittelutoiminnan kautta 
edelleen kehitetty. 

Vuosi 2006 on merkinnyt Maanpuolus
tuskorkeakoululle uutta ja merkittävää mur
rosvaihetta, jota on leimannut lisäksi yleis
eurooppalaisena Bolognan prosessina tun
netun suunnittelun kautta uudistetun 93. ka
dettikurssin ja 76. merikadettikurssin opin- · 
tojen alkaminen ja Maanpuolustuskorkea
koulun uusimuotoinen strategialuonnos 
vuosiksi 2006 - 2016. 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 
VUONNA2016 

Strategialuonnokseen kirjatun vision mu
kaisesti vuonna 2016 Maanpuolustuskor
keakoulu on kansallisesti ja kansainvälisesti 
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arvostettu turvallisuus- ja puolustuspo 
tisiin sekä maanpuolustuksellisiin kysy 
myksiin keskittyvä yliopisto. Visiota hah 
motettaessa on otettu huomioon se, että sota 
laitosten, asevoimien, upseerien ja sotilal 
den tehtävät saattavat muuttua sekä maail 
manlaajuisesti että kansallisesti turvalh 
suuskehitykseen liittyvien kehitystrendi 
vuoksi. Strategiaa työstettäessä oletettiin 
että yhteiskunnat kuten Suomi, tulevat aset 
tamaan puolustusjärjestelmänsä yhä enem 
män vastuuseen laajemmasta turvallisuu1 
kentästä kuin on ollut perinteisesti tapana 
Turvallisuuskentän muutoksen laajuu 
ajoittuminen ja tarkempi sisältö ovat vielä 
pitkälti tuntemattomia, ja ne vaativat perus 
tutkimustakin osakseen. 

Vision uudenlainen, entistä laajem~ 
muotoilu ei ole tarkoitettu sellaiseksi, että 
Maanpuolustuskorkeakoulu kilpailisi jos 
takin tieteenalasta jonkin toisen yliopisto 
kanssa. Kilpailun sijaan Maanpuolustu 
korkeakoulu pyrkii aiempaakin yhteisty 
hakuisemmin ja laajaan tutkimukseen pe
rustuen määrittämään oman roolinsa, ase
mansa ja statuksensa osana alati kehittyv· 
ja eurooppalaistuvaa kansallista yliopisto 
laitosta ja turvallisuustoiminnan kokonais
kenttää. 

Opetus Maanpuolustuskorkeakouluss 
perustuu muiden yliopistojen tapaan ja Bo
lognan prosessin periaatteiden mukaisesti 
tutkimukseen ja alan käytäntöihin sekä ope
tusta antavien asiantuntijoiden tieteelliseen 
oppineisuuteen ja käytännön kokemukseen. 
Näistä lähtökohdista Maanpuolustuskor
keakoulun opiskelijat ymmärretään tiede
yhteisön ja ainelaitosten tutkimusryhmien 
jäseniksi, jotka tuottavat tietoa ja osaamista 
puolustusjärjestelmän ja ihmisten turvalli
suuden kehittämiseksi yhteistyössä ja vuo
rovaikutuksessa useiden koti- ja ulkomais-

X 
h n tahojen kanssa.Jatkossa tutkimus ja ope
tus ovat aiempaakin enemmän monitie-
11 istä ja ainelaitos-, tieteenala- ja yliopis
h u·ajat ylittävää sekä käytännön kehittävään 
tutkimustoimintaan ulottuvaa toimintaa. 

1- l>ETTIKOULUTUS UUDISTUU; 
\M MATILLISIAJAAKATEEMISIA 
1 \VOITTEITA TASAPAINOTETAAN 

Upseerin tutkintoja kehitetään ed~lleen 
1 uroopan Unionin puitteissa sovittujen 

leiseurooppalaisten periaatteiden mukai
:sti. Käytännössä tämä tarkoittaa muun 

muassa sitä, että yhdenmukaistuvien tutkin
lorakenteiden avulla edistetään opiskelija-
111 opettajaliikkuvuutta eri yliopistojen vä
lillä niin Suomessa kuin laajemminkin Eu
mopassa. Opintojen mitoituksessa siirry
tliän opintoviikoista opintopisteisiin ja tut
ki ntoihin sisällytettyjen opiskeltavan ainek
sen määrää vähennetään ydinainesanalyy
sien avulla. Y dinainesanalysoinnin perus
teella opiskelijoiden kokonaiskuormitusta 
voidaan aiempaa paremmin säädellä ja täten 
tehostaa itse oppimista. Maanpuolustuskor
keakoulussa tämä Bolognan prosessina tun
nettu muutos tapahtuu vuotta muita yliopis
toja myöhemmin, joskin osa uudistuksista 
oli voitu sisällyttää jo vuoden 2001 perustut
kintojen uudistukseen (esim. 2001 toteutettu 
kaksiportainen tutkintorakenne). 

Sekä sotatieteiden kandidaatin että mais
terin tutkinnon yleiset tavoitteet tulevat suo
raan yliopistolaista, ja ne ovat siten vastaa
vat kuin muissakin yliopistoissa. Tutkinto
jen akateemisissa tavoitteissa ja opinnoissa 
mennään kuitenkin astetta korkeammalle 
kuin aiemmin, ja tutkimuskoulutuksen 
osuutta sekä määrää on oleellisesti lisätty 
kuitenkaan tinkimättä sotilasammatillisista 
tavoitteista. Ammatillisten tavoitteiden kar-

kea jako tutkintotasoittain menee siten, että 
kandidaattivaiheessa keskitytään perusyk
sikön varapäällikön tehtäviin sekä rauhan 
että sodan aikana ja luodaan valmiudet oman 
aselajin keskeisten järjestelmien koulut
tamiseen. Maisteritutkinnossa siirrytään 
astetta ylemmäs, ja tavoitteet ovat sekä rau
han että sodan aikaisten perusyksikön pääl
likön tehtävissä ja sodan ajan joukkoyk
sikön taistelun periaatteissa. 

Valintakokeiden perusteella kaikki kor
keakouluun hyväksytyt saavat sotatieteiden 
maisterin tutkinnon opinto-oikeuden. Kaik
ki uudet kadetit aloittavat kandidaattiopin
tonsa Maanpuolustuskorkeakoulun Kadet
tikoulussa. Opinnot toteutetaan kahdessa 
vaiheessa opiskellen oppiaineina sotataitoa 
Uoka käsittää operaatiotaidon ja taktiikan, 
sotahistorian sekä strategian), sotilaspeda
gogiikkaa, johtamista ja sotatekniikkaa. 
Kaikista neljästä pääoppiaineesta suorite
taan vähintään perusopinnot, ja jokainen ka
detti valitsee yhden aineen pääaineekseen ja 
toisen pitkäksi sivuaineekseen. Sotilaalli
sen erityisosaamisen takaamiseksi jokaisen 
tulee kuitenkin opiskella sotataito joko pää
aineena tai pitkänä sivuaineena. 

Alempi korkeakoulututkinto, sotatietei
den kandidaatin tutkinto (180 opintopis
tettä), suoritetaan kolmessa vuodessa. 
Ylempi korkeakoulututkinto, sotatieteiden 
maisterin tutkinto (120 opintopistettä), suo
ritetaan kahdessa vuodessa. Jotta kadetti 
voidaan nimittää upseerin virkaan, tulee 
hänen suorittaa hyväksytysti sekä sotatie
teiden kandidaatin tutkinto että hankkia so
tilasammatissa vaadittava ammatillinen eri
tyisosaaminen. Tällä tarkoitetaan esimer
kiksi puolustushaaran tai aselajin määrit
telemiä erilaisia oikeuksia johtaa ammunto
ja tai käyttää oman aselajin tai toimialan ase
järjestelmiä tai muita järjestelmiä. 
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Kadetteja Vuosangan ampuharjoituksessa. 

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon jäl
keen opiskelija nimitetään määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ja seuraavien 3 - 4 vuoden 
ajan hän lähes poikkeuksetta syventää oppi
maansa oppimalla työssään. Täten upseerin 
perusopintojen aikana opitaan oppimistapa, 
jossa kouluoppiminen ja työssä oppiminen 
tukevat toinen toisiaan osana upseerin elin
ikäistä oppimista. 

Puolustusvoimien tarpeen mukaan koulu
tetaan edelleen määräaikaisen reserviup
seerin tehtäviin opiskelijoita, jotka toimivat 
kouluttajina perusyksiköissä. Koulutus kes
tää vuoden, ja se on sisällöltään samanlai
nen kuin sotatieteiden kandidaattien ensim
mäinen opiskeluvuosi. 

Upseerin tutkintoihin sisältyvissä opin
noissa vastuuta siirretään yhä enemmän 
opiskelijalle, ja sotatieteiden kandidaatin 
opintojen aikana opiskelua tuetaan aiempaa 
monipuolisemmilla opintojen ohjausjärjes
telyillä, mutta myös maksuttoman opiske-
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lun lisäksi päivärahalla, ilmaisella majoi 
tuksella, ruoalla ja terveydenhuollolla sekä 
kuukausittaisella yhdellä ilmaisella edesta• 
kaisella kotimatkalla. Myös palvelusvaa 
tus kuuluu opiskelijan etuihin. Työelämä 
jakso ja sotatieteiden maisterivaihe suo
ritetaan palkallisena, mutta tällöinkin opin• 
tojen ohjausmenettelyt toki jatkuvat. Koulu
tus tuottaa myös yleisesti itse kustannettavia 
valmiuksia kuten esimerkiksi erilaisia ajo
kortteja ja pätevyyskirjoja. 

Opiskelijaksi sotatieteiden kandidaatin ja 
maisterin tutkintoihin voidaan hyväksy 
hakija, joka on suorittanut reservin upseeriit 
koulutuksen tai reservin aliupseerikoulu 
tuksen sillä edellytyksellä, että hän ennen 
opintojen alkua suorittaa Pääesikunnan py
syväisasiakirjoissa määritetyn reservinuJ>j 
seerin koulutuksen. Lisäksi opiskelijaksi 
valinta edellyttää yliopistoasetuksen (115/ 
1998) mukaista kelpoisuutta korkeakoulu
tutkintoon johtaviin opintoihin sekä ennen 

X 
l uikkea soveltuvuustestien ja -kokeiden 
hyväksyttyä suorittamista. Maanpuolustus
~ orkeakoulu määrittää tarkemmat perusteet 
ulintamenettelystä vuosittain laadittavassa 

hukuohjeessa, joka jaetaan vuosittain jouk
~ o osastoihin mutta on saatavissa myös in
ternetistä ( www.mil.fi/upseerikoulutus ). 

1 l'SEERIN JATKOTUTKINTOA ON 
1 <\RKASTETTU JA KEHITETTY: 
lll/OMIO SIIRTYY OPISKELUPAIKASTA 
1 ll'PIMISTULOKSIIN 

Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotut
k intoja ovat yleisesikuntaupseerin tutkinto 
Ja sotatieteiden tohtorin tutkinto. Maanpuo
lustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osastossa 
suoritettava yleisesikuntaupseerin tutkinto 
jakautuu esiupseerikurssiin ja yleisesikun
laupseerikurssiin. Vakinaisessa virassa ole
vat puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
upseerit komennetaan esiupseerikurssille, ja 
yleisesikuntaupseerikurssille valitaan noin 
kolmannes esiupseerikurssin opiskelijoista 
opintomenestyksen ja soveltuvuuden perus
teella. 

Yleisesikuntaupseerin tutkintoa suoritta
maan voidaan hyväksyä myös soveltuvalla 
alalla muussa korkeakoulussa ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, 
jonka on oltava asetuksen mukaisesti sopiva 
koulutettavaksi upseerin ylimpiin tehtäviin. 
Jatkotutkinto-osastossa on mahdollista suo
rittaa tekniikan lisäopintoja. Sotatieteiden 
tohtorin tutkinto suoritetaan tieteellisessä 
jatkotutkinto-ohjelmassa korkeakoulun ai
nelaitoksissa. 

Syyskuussa 2005 opintonsa aloittanut 
esiupseerikurssi 58 suoritti opintonsa tar
kistetun opetussuunnitelman mukaisesti. 
Pääesikunnan linjausten mukaisesti opetus
ta monimuotoistettiin siten, että syysluku-

kaudella pääosa opiskelusta tapahtui etä
opiskeluna ja kevätlukukåudella pääosin 
lähiopiskeluna Santahaminassa. Opiskelijat 
olivat ja ovat esiupseerikurssillaan edelleen
kin komennettuina opiskelemassa, mikä 
merkitsee käytännössä muun muassa sitä, 
että kotijoukko-osastolla ei ole oikeutta 
teettää opiskelijoilla omia virkatöitään etä
jaksojenkaan aikana. 

Esiupseerikurssilta 58 saadun oppilaspa
lautteen, käytyjen opettajakeskustelujen ja 
jatkotutkinto-osaston johdolla tehdyn suun
nittelutyön perusteella esiupseerikurssin to
teutusta kehitettiin edelleen esiupseeri
kurssille 59. Kehitystarpeet olivat lähinnä 
kuitenkin pientä hienosäätöä, joten esiup
seerikurssin opintoviikkojen käyttösuun
nitelman perusajatukseen ei tarvinnut puut
tua myöskään esiupseerikurssi 60:n osalta. 

Esiupseerikurssin päämääränä on, että 
kurssin suoritettuaan opiskelijalla tulisi olla 
valmiudet toimia puolustushaaransa ja ase
lajinsa esikuntien sekä sotilaslaitosten toi
mialojen suunnittelu-, kehittämis- ja johto
tehtävissä, omata valmiudet osallistua esi
upseerin kansainvälisiin tehtäviin ja yhteis
työhön ja osata soveltaa tehtävien hoidossa 
tarvittavilta osin tieteellisen tutkimuksen 
menetelmiä. Yleisesikuntaupseerin tutkin
non suoritettuaan opiskelijalla tulisi olla val
miudet toimia oman puolustushaaransa, 
Pääesikunnan ja kokonaismaanpuolustuk
sen suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtä
vissä erilaisia kansainvälisen kriisinhallin
nan sekä muiden ulkomaantehtävien aset
tamia osaamisvaatimuksiakaan unohtamat
ta. Yleisesikuntaupseerikurssi järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakoulussa joka toinen 
vuosi. 

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon toi
meenpano perustuu opetusmoduuleihin ja 
niihin kuuluviin opintojaksoihin. Esimer-
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Esiupseerikurssi on päättynyt. 

kiksi "Sodan ajan toimintaympäristö" on 
yksi moduuli. Ainelaitosten antamaa, mo
duuliin liittyvää, opetusta liitetään mah
dollisimman saumattomasti kurssin ja tut
kinnon kokonaispäämäärän saavuttamiseen 
tähtääväksi kokonaisuudeksi. Moduulien 
kautta ainelaitosten järjestämä opetus kiin
nittyy kaikkiin puolustusvoimien toimin
taympäristöihin rauhan ajasta aina syvim
pään sodan ajan kriisiin sekä myös upseerin 
elinikäiseen tarpeeseen kehittyä ammatis
saan. Painopiste on selkeästi kansallisessa 
puolustuksessa, jota monikansallisiin krii
sinhallintatehtäviin valmentava opetus tu
kee. 

Kurssien opetussisältöjä kehitetään vas
taamaan tulevaisuuden osaamisvaatimuk
sia. Esimerkiksi moduulin "sodan ajan toi
mintaympäristö" upseerille asettamia osaa
misvaatimuksia määritettäessä on tarkastel-
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tu missä määrin puolustushaarojen yhteis .. 
toimintaa edistävää (kykyä yhteisoperaati .. 
oihin; "joint") oppiainesta on lisättävä. Uu
dessa yleisesikuntaupseerin tutkinnon ope
tussuunnitelmassa opetuksesta 77 prosent
tia on kaikille yhteistä ja 23 prosenttia puo
lustushaaroittain eriytyvää. Painopiste on 
siis selkeästi kaikille puolustushaaroille yh
teisissä opinnoissa. 

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon pääop
piaineena on sotataito, joka sisältää strate
giaa, operaatiotaitoaja taktiikkaa sekä sota
historiaa. Muita oppiaineita ovat johtami
nen, sotatekniikka ja sotilaspedagogiikka. 
Oleellinen osa tutkintoa on tutkimuskoulu
tus ja tähän liittyvä yleisesikuntaupseeri
kurssin aikana laadittava diplomityö, johon 
esiupseerikurssin aikaisen tutkielman kaut
ta rakennetaan valmiuksia. 

Tutkimuskoulutuksen kautta opiskelijoi-
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lil'n tutkijavalmiuksia kehitetään sekä tutki
van työnotteen mukaiseen tulevissa töissään 
tupahtuvaan tutkimustoimintaan että puo
lustusvoimien soveltavaan ja perustutki
mukseenkin liittyvään ja esimerkiksi sota
lieteen tohtorin opintoihin sisältyvään tutki
mustoimintaan. 

Jatkotutkinto-osastossa on mahdollisuus 
suorittaa myös tekniikan lisäopinnot (TLO) 
Ja niihin voi hakeutua joko esiupseeri
kurssin tai yleisesikuntaupseerikurssin jäl
keen. TLO toteutetaan niinä vuosina, jolloin 
yleisesikuntaupseerikurssia ei järjestetä. 
Joko osittain tai kokonaan suoritetut opinto
jaksot antavat myös muille puolustus
voimien teknisissä tehtävissä palveleville 
henkilöstöryhmille mahdollisuuden päte
vöitymiseen tai tutkintojen täydentämiseen. 

Jatkotutkinto-osaston kurssien yksittäisiä 
opintojaksoja voivat suorittaa myös muiden 
yliopistojen opiskelijat. Maanpuolustuskor
keakoulun rehtori myöntää opinto-oi
keuden. Kaikille opintojaksoille on määri
tetty lähtötasovaatimus ja osa opinto jaksois
ta sisältää turvaluokiteltua aineistoa, jolloin 
ulkopuolisten osallistumista joudutaan ra
joittamaan. 

TÄYDENNYSKOULUTUS UUDELLEEN 
ORGANISOITUI 

Täydennyskoulutusosaston toiminta San
tahaminassa päättyi 31.12.2005 sen siir
tyessä Tuusulaan Maanpuolustuskorkea
koulun ja Puolustusvoimien koulutuksen 
kehittämiskeskuksen yhdistyessä. Samassa 
yhteydessä osaston nimi muutettiin Täyden
nyskoulutus- ja kehittämiskeskukseksi 
(TKKK). 

Täydennyskoulutus- ja kehittämiskes
kuksessa annetaan puolustushallinnon sekä 
rajavartiolaitoksen eri henkilöstöryhmien 

ylemmän korkeakoulututkinnon suoritta
neille tai muille riittävät oplskeluvalmiudet 
omaaville henkilöille täydennyskoulutusta 
Pääesikunnan määräämällä tavalla. Kes
kuksessa järjestetään lisäksi henkilöstoalan 
toimialakohtaista täydennyskoulutusta si
ten kuin Pääesikunta määrittää yhteistoi
minnassa Maanpuolustuskorkeakoulun 
kanssa. 

Täydennyskoulutustehtävänsä lisäksi 
keskus tutkii ja kehittää opetusta, koulu
tus-, oppimis- ja työskentelymenetelmiä 
sekä niihin liittyviä teknologioita ja 
tietojärjestelmiä. Keskus toimii alansa 
asiantuntijana puolustusvoimissa ja kehit
tää, koordinoi sekä hallinnoi puolustus
voimien verkkotuettuun monimuoto-ope
tukseen liittyviä sisältöjä ja kursseja. 
Keskus tuottaa myös valtakunnallisesti 
työskentely-, oppi-, opetus- ja viestintäma
teriaalia sekä tukee puolustushallinnon 
kurssi- ja seminaaritoimintaa, dokumentoi 
kuvaamalla puolustusvoimien toimintaa, 
ylläpitää kuva-arkistoja ja niiden palveluja 
sekä vastaa puolustusvoimien lomaketuo
tannosta. 
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JALKAVÄEN OMA KOULU 

MAASOTAKOULU 

M 
aasotakoulu on maavoi
mien puolustushaarakoulu 
ja jalkaväen aselajikoulu. 
Tämä yhdistelmä takaa sen, 

että jalkaväkiupseerien ja -opistoupseerien 
koulutuksessa on käytettävissä korkeata
soinen opettajakunta kaikista aselajeista. 
Maasotakouluhan perustettiin 2001 ja sa
malla lakkautettiin opistoupseerien koulu
tukseen keskittynyt Maanpuolustusopisto. 
Tämän jälkeen päähuomio on ollutkadettien 
koulutuksessa unohtamatta tietenkään opis
toupseerien jatkokoulusta, joka jatkuu aina 
vuoteen 2012 saakka. 

Vuonna 2008 Maasotakoulussa käyn
nistyy laajamittainen aliupseerikoulutus 
Maasotakoulu johtaa maa voimissa tapahtu
van ali upseeriston suunnittelun ja valmiste
lun Maavoimapäällikön käskyjen mukai
sesti. Maasotakoulussa aliupseereille annet
tava opetus jakautuu maavoimien yhteisiin 

Jalkaväkiupseeri(m koulutus jatkuu upseerien koulutusuudistuksesta huolimatta lähes 
samalla volyymilla kuin ennenkin. 
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opintoihin ja jalkaväen opintoihin. Aliup
seerikoulutusta luotaessa pyritään räätä
löimään koulutus juuri tarvetta vastaavasti 
siten, että jalkaväkijoukot saavat kaipaami
aan käden taitajia, kouluttajia ja erityisasi
antuntijoita. Aliupseerikoulutuksella on 
Maasotakoulussa pitkät perinteet. Tästä 
huolimatta uusi aliupseerikoulutus on suun
niteltu modernein perustein ja uusia opetus
menetelmiä hyödyntäen. 

Maasotakoulun koulutustuloksissa on 
tapahtunut viime aikoina erittäin positiivista 
kehittymistä mm. opiskelijapalautteiden 
osalta. Kehityksen taustalla ovat mm. koulu
tustapahtumien entistä huolellisempi suun
nittelu sekä opiskelijoiden asenteen ja arvo
maailman kehittäminen. Maasotakoulu suo
ritti myös laajan tutkimuksen vuonna 2006 
siitä, miten käyttäjät eli komentajat ja pääl
liköt kokevat nuorten jalkaväkiupseerien 
osaamisen tason. Esimiehet olivat yleisesti 
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ottaen varsin tyytyväisiä valmistuneiden 
upseerien tasoon. Kiitosta saivat erityisesti 
taisteluammuntojen johtamistaidot ja val
mistuneiden upseerien asenne. Kehittämi
sen tarvetta nähtiin erityisesti koulutustai
dossa tai paremminkin harjaantumisessa 
koulutustehtäviin sekä kyvyssä yhdistää 
teoriaa ja käytäntöä. Saatujen tulosten pe
rusteella Maasotakoulu kehittää koulutusta 
mm. siten, että tulevien jalkaväkiupseerien 
ja -aliupseerien koulutusohjelmaan liitetään 
riittävän pitkä harjoittelu jakso jalkaväen pe
rusyksikössä. 

Maasotakoulun toimintaedellytyksiä on 
kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Esi
merkiksi luokkarakennuksen peruskorja
us- ja laajennustyöt valmistuivat syyskuussa 
2006. Uusissa tiloissa on yksi 350 hengen 
auditorio ja lisäksi kahtia jaettava komppa
nialuokka, 8 muuta luokka- tai pienryhmäti
laa, ruokala ja sotilaskoti. 

1 

1 

1 

3,5 4 4,5 5 

• 2004 
D 2005 
• 2006 

Opiskelijat ovat entistä tyytyväisempiä saamaansa opetukseen. 
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TUTKIMUS PALVELEE 
KOKO JALKAVÄEN KENTTÄÄ 

Maasotakoulu tutkii ja kehittää maavoi
mien ja jalkaväen sodan ajan pataljoona- ja 
komppaniatason taktiikkaa, johtamista, tu
livoimaa, suojaa, liikkuvuutta sekä koulu
tusta. Henkilöstömääräänsä nähden Maaso
takoulun Tutkimus- ja kehittämisosasto on 
saavuttanut varsin merkittävän aseman ko
ko maavoimien tutkimus- ja kehittämis
kentässä. Tosin tällä saralla on vielä ke
hitettävää. 

Maasotakoulun tutkimus on käytännön
läheistä maavoimien ja jalkaväen tutki
mustyötä. Tutkimustulokset perustuvat vah
vaan näyttöön sekä määrällisen ja laadulli-

sen tutkimuksen yhdistämiseen. Maasota 
koulun keskeisiä ja näkyvimpiä tutkimus- ja 
kehittämistehtäviä ovat Maavoimien Tieto 
järjestelmään (MATI) liittyvät tehtävät, 
kranaatinheitinpanssariajoneuvon (AMOS 
FIN) kenttäkokeet ja taktisen käytön kehit
täminen sekä taistelijansimulaattoreide 
seuraavan sukupolven järjestelmävaatimu 
ten määrittely. Suurena yksittäisenä tut
kimuksena Maasotakoulu on tehnyt Komp
panian hyökkäyksen menestystekijät -tut
kimuksen, joka poikii uuden Komppanian 
oppaan kaikkien jalkaväkijoukkojen käyt
töön. Voidaankin nähdä, että Maasotakou
lun rooli jalkaväen ja koko maavoimien tut
kimus- ja kehittämistoiminnassa tulee ko
rostumaan tulevina vuosina. 

Opistoupseerien jatkokurssit kehittävät jalkaväen kannalta keskeisen kouluttajaryhmän 
osaamista kohti vaativampia tehtäviä. 
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X 
1AAS0TAK0ULU ON MONIPUOLINEN 

.IOUKKO-OSASTO 

Eräs Maasotakoulun keskeisimmistä teh
tävistä on operatiiviseen valmiuteen liittyvi
en velvoitteiden tinkimätön hoitaminen. 
Vuodesta 2008 alkaen Maasotakoululla on 
entistä selkeämpi maakunnallisen toimi
jan rooli Etelä-Karjalassa. Maasotakouluun 
kuuluva Etelä-Karjalan Aluetoimisto saa 
nykyisen sotilasläänin tehtäviä, joista mer
kityksellisin on asevelvollisuusasioiden 
hoitamiseen liittyvät tehtävät, kuten kutsun
tojen toteuttaminen Etelä-Karjalassa. 

Lappeenrannassa alokaskoulutus päättyi 
vuonna 1989 Uudenmaan Rakuunapatal
joonan lakkauttamisen yhteydessä. Pitkän 
tauon jälkeen Rakuunaeskadroona ottaa 
vuonna 2007 taas alokkaita. Tulevaisuudes
sa Maasotakoulu kouluttaa omat sotilaspo
liisinsa. Rakuunaperinteitä ylläpitää myös 
ryhdikäs Rakuunasoittokunta. 

Maasotakoulu on varsin suosittu palve
luspaikka mm. upseerien keskuudessa. Tätä 
ei selitä pelkästään vireä Lappeenranta,joka 

tarjoaa miellyttävän asuinympäristön ja run
saasti työmahdollisuuksia I aviopuolisolle. 
Tärkeää on varmasti myös se, että Maasota
koulu on kolmionkeskellä,jonka muodosta
vat RUK, Utin Jääkärirykmentti, Karjalan 
Prikaati ja Maavoimien esikunta. Voidaan 
olettaa, että tulevaisuudessa jalkaväkiup
seeri voi palvella suuren osan urastaan asuen 
yhdellä keskeisellä paikkakunnalla. 

TIETONURKKAUS 

Opiskelijavuorokaudet: 
- vuosi 2006 noin 27 000 
- vuosi 2007 noin 40 000 
- vuosi 2008 noin 55 000 

Henkilöstö vuonna 2007 199 
- Upseereja 59 
- Opistoupseereja 57 
- Sotilasammattihenkilöitä 21 
- Siviilejä 62 

Toimintamenot 16,5 M€ 

Tutkimus- ja kehittämistyö jalkaväen hyväksi vaatii runsaasti voimavaroja 
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SODAN AJAN JOHTAJIEN PERUSKOULUTTAJA 

RESERVIUPSEERIKOULU 

R eserviupseerikoulussa on Maa
voimien keskitetty reserviup
seerikoulutus, josta valmistuu 
reserviupseereita puolustus

voimien kaikille puolustushaaroille ja jouk
ko-osastoille sekä Rajavartiolaitokselle. 
Koulun 87-vuotisen historian aikana on re
serviupseerikursseilta valmistunut yli 
163 000 reserviupseeria. 

JOHTAJA- JA ASELAJIKOULUTUSTA 
YHTEISTOIMINNASSA 

Reserviupseerikoulu sai päätehtävän, re
serviupseerikoulutuksen, lisäksi uusia kou-
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lutustehtäviä . vuonna 2006. Koulu otti 
johtoonsa Jääkärikomppanian, jossa aloitet
tiin varusmiesten joukkotuotanto Itäisen 
Maanpuolustusalueen joukkoihin. Sen 
lisäksi aloitettiin sotilaspoliisien miehistö-

X 
Ja aliupseerikurssit sekä erikoisupseerien 
sotilasjohtamisen kurssit. Reserviup
seerikurssien lisäksi koulu johtaa vuodessa 
yli 50 erillistä kurssia ja koulutustapahtu
maa. 

Maavoimien reserviupseerikurssi 
Maavoimien reserviupseerikurssi kestää 

14 viikkoa. Reserviupseerikurssit alkavat 
vuosittainhuhti-jalokakuussajaniiden vah
vuus on noin 750 upseerioppilasta. 

Reserviupseerikurssin keskeinen tavoite 
on antaa yhtenäiset toimintatapamallit ja pe
rusteet upseerioppilaille johtaa aselajinsa 
joukkuetta tai jaosta sodan aikana. Näin 
varmistetaan kenttäarmeijaan ja tulevai
suuden taistelukentälle "samaan hiileen pu
haltava" yhtenäispäällystö. Taistelun joh
tamisen perusteet koulutetaan käyttäen 
jääkäri- tai valmiusprikaatin harjoitusorga
nisaatiota. 

Reserviupseerikurssilla annettava koulu-

tus jakaantuu kolmeen vaiheeseen. Ensim
mäisessä vaiheessa yhtenäistetään asela
jiosaaminen. Toisessa vaiheessa painopiste 
on aselajien välisen yhteistoiminnan harjoit
telussa. Koulutuksen painopiste on kolman
nessa vaiheessa, jossa on mm. ampuma- ja 
johtamisharjoitus. Eri aselajien välistä 
yhteistoimintaa harjoitetaan ryhmä-, jouk
kue-, komppania-, pataljoona- ja osin myös 
perusyhtymätasolla. 

Reserviupseerikurssilla on yhdeksän pe
rusyksiköä, joissa on yhteensä noin 30 kou
lutusjoukkuetta/-jaosta. Jalkaväkikoulutus
ta annetaan viidessä yksikössä: Sissikomp
paniassa, l .Komppaniassa, 2.Komppanias
sa, Sotilaspoliisikomppaniassa sekä Tu
liasema- ja Tulenjohtopatterissa,jossa anne
taan jalkaväen kranaatinheitinkoulutus. 
Panssarintorjuntakoulutus ja valmiuspri
kaatien upseerioppilaiden koulutus anne
taan 1.Komppaniassa. 

Yhteistoimintaharjoituksissa luodaan toi-
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mintaympäristö, joka mahdollistaa hyvin 
harjaantumisen oman aselajien johtajate
htäviin. Yhteistoimintaharjoitukset tarjoa
vat erinomaisella tavalla mahdollisuuden 
ymmärtää muiden aselajien toimintaa ja 
niiden erityispiirteitä. Tämä luo upseeriop
pilaille tärkeän perustan tulevaa taiste
lukenttää varten. 

Sotilasjohtamisen kurssi 
Reserviupseerikoulu sai vuonna 2006 

uutena tehtävä johdettavakseen palkatun 
henkilöstön erikoisupseerien sotilasjohta
misen kurssin. Sotilasjohtamisen kurssi on 
reserviupseerikoulutusta. Tämä kahdeksan 
opintoviikon kurssi järjestetään elokuussa 
joukkueenjohtajakurssin kanssa samaan ai
kaan. Kurssi antaa reservin aliupseerikoulu
tuksen saaneille kurssilaisille pätevyyden 
harjaantumisen jälkeen yletä reserviup
seeriksi ja saada nimityksen erikoisupseerin 
virkaan. Kurssilaisten määrä on vuosittain 
noin 30 henkilöä. 

J oukkuee njohtajakurssi 
Reserviupseerikoulu johtaa Kadettikou-

Kurssi 229 

{ 

Kivåårilinja •• 

1.K Panssaritorjuntalinja • 82 
AliUp$e'E'rista upseeriksi reserviu.1 lc:urui • 

2.K Kiväärilinja 

. "k { Sissilinja 
SISSI 

nedustelulinja 

1 SpolK Sotilaspolii,ilinja 

T
.Pt . { Tulenjohtolinja ••• 
J n 

nedustelutulenjohtolinja • 93 
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luun opiskelemaan valituille reservin aliup 
seereille joukkueenjohtajakurssin. Kurssi 
on reserviupseerikoulutusta. Tämä seitse 
män opintoviikon kurssi järjestetään elo 
kuussa samaan aikaan edellä mainitun soti 
lasjohtamisen kurssin kanssa. Kurssi antaa 
reservin aliupseerikoulutuksen saaneille 
kurssilaisille pätevyyden aloittaa upseeri 
opintonsa Kadettikoulussa, jossa heidät 
ylennetään reserviupseeriksi. Kurssilaiste 
määrä on vuosittain noin 50 henkilöä. 

Aliupseerista upseeriksi täydennyskurssi 
Reserviupseerikurssi toteuttaa osana yh• 

tenäistä reserviupseerikoulutusta reservin 
aliupseereille tarkoitetun täydennyskurssin 
jossa heille annetaan perusteet reserviu 
seerin vaativia tehtäviä varten. Kurssin pi
tuus on yhteensä 10 opintoviikkoa. Kurssi 
ajoittuu yhdeksän kuukauden ajalle ja sen 
koulutus toteutetaan osin käynnissä olevien 
reserviupseerikurssien kanssa. Kurssin vah
vuus on vuosittain noin 30 reserviläistä. 

Aliupseerikurs~i 
Reserviupseerikoulun 

/ 

T 
. { Kranaatinheitinlinja 

-asptn 
Kenttåtykirtölinja 

ltPtri { Tykkilinja 
Tulenjohtolinja 

1 PionK Pioneerilinja 

Sotilaspoliisi-

•• •• 
•• •• 

•••(?} 
VK Viestilinja ••••@) 
Yhteensä: 30+ 1 joukkuetta/ jaosta 728 (+3l) 
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1 omppania vastaa aliupseerikurssin toteut
tumisesta yhteistoiminnassa Jääkärikomp
punian kanssa. RUK:n aliupseerikoulussa 
ovat koulutuslinjoina sotilaspoliisi- ja 
moottorialiupseerilinjat. Aliupseerikurssil
lu koulutetaan myös Utin Jääkärirykmentin 
111 Maasotakoulun aliupseereita. Aliupseeri-
1 urssin vahvuus on noin 80 oppilasta. 

IU:SERVIUPSEERIKOULU RESERVJ
l PSEERIEN JATKOKOULUTTAJANA 

Reserviupseerikurssi antaa reserviupsee
rien jatkokoulutusta upseerikokelaille jär
jestettävillä aselajien erikoiskursseilla. Val
takunnallisilla upseerikokelaiden kursseilla 
koulutetaan jalkaväen ja kenttätykistön tie
dustelu-upseereita, pioneerien tiedustelu
upseereita sekä epäsuoran tulen mittausup
seereita. J atkokoulutettavien upseerikoke
laiden määrä on noin 10 % kurssivahvuudes
ta. Jatkokoulutus toteutetaan kaksi kertaa 

vuodessa reserviupseerikurssien jälkeen. 
Reserviupseerikoulu johtaa vuosittain 

edellä mainitun lisäksi valtakunnallisen 
kouluttajakurssin. Kohderyhmänä ovat re
servin johtajat ja miehistö. Kurssin vah
vuus on noin 200 reserviläistä. 

RUK-HENKI KENTT ÄARMEJJAN 
SELKÄRANKA 

Reserviupseerikoulun antama johtaja
koulutus on tärkeä osa sodan ajan johtajaksi 
kehittymistä. Yhdessä sotilasjohtamisen ja 
aselajikoulutuksen kanssa syntyy kursseilta 
perusasiat osaavia ja maanpuolustustahtoi
sia upseerikokelaita, jotka johtavat edestä 
omalla esimerkillä niin sodan kuin rauhan 
aikana. Tämä näkyy kurssista toiseen siir
tyvänä "RUK-henkenä". 

"Kerran Rukkilainen 
- aina Rukkilainen" 
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POHJOIS-SUOMEN VALMIUSYHTYMÄ 

KAINUUN PRIKAATI 

P uolustusvoimienjohtamis-jahal
lintojärjestelmää koskevan muu
toksen seurauksesta Kainuun Pri
kaatissa eletään sen historian kol

matta murrosvaihetta. Ensimmäinen mur
rosvaihe oli prikaatin perustaminen Kajaa
niin. Toinen murrosvaihe liittyi edelliseen 
suureen rakennemuutokseen ja valmius
yhtymän syntymiseen. Kolmanteen murros
vaiheeseen liittyy monia tekijöitä ja muu
toksia, jotka vaikuttavat tehtäviin, toimin
taan ja toimintaedellytyksiin. Muutokset tu
levat olemaan huomattavia ja kehittämistä 
joudutaan viemään eteenpäin samanaikai
sesti laajalla rintamalla. Tästä aiheutuu mo
nia haasteita Kainuun Prikaatille. 

Kainuun Prikaatin lähtökohdat muutok
sille ja kehittämiselle ovat haasteista huoli
matta varsin hyvät. Henkilöstötilanne on 
tyydyttävä ja toimintaedellytykset ovat kun
nossa. Koulutustulokset ovat olleet erittäin 
hyviä ja ne ovat olleet tasapainossa annet
tujen resurssien kanssa. Toimintatavat ja 
prosessit ovat tarkoituksenmukaiset. Tästä 
lienee paras osoitus Suomen Laatupalkinto
kilpailun voitto vuonna 2005. 

Kainuun Prikaatin tärkeimpinä tehtävinä 
tulee säilymään joukkotuotanto sekä soti
laallisen valmiuden ylläpitäminen ja kehit
täminen. Lisäksi prikaati antaa virka-apua 
muille viranomaisille. Prikaati kouluttaa 
viidessä joukkoyksikössä merkittävän osan 
Pohjoisen Suomen puolustamiseen tarvit
tavista joukoista. Prikaatin perustamis- ja 
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sijoittamisvelvoitteet ovat huomattavia. 
Kainuun Prikaatissa työskentelee yli viisi 

sataa henkeä, joista yli puolet on ammattis()I 
tilaita. Siviilihenkilöstöä on eri tehtäviss 
hieman yli kaksi sataa. Vuosittain noin 3 800 
nuorta täyttää kansalaisvelvollisuuten 
Kajaanissa. Rakennemuutoksen seurauk• 
sesta Kainuun Prikaatin varusmiessaap 
miserien vahvuus tulee jonkin verran kasva• 
maan. Prikaatia voidaan perustellusti pitää 
eräänä Suomen suurimmista joukko-osast 
toista. 

UUDISTUSTEN JA MUUTOSTEN AIKA 

Merkittävimpiä muutoksia on Kainuun 
aluetoimiston perustaminen Kainuun Pri
kaatin yhteyteen. Aluetoimiston myötä pri· 
kaatin tehtävät tulevat lisääntymään ja 
monipuolistumaan. Prikaatin vastuu Kai 
nuun alueen maanpuolustuksesta, asevel
vollisten valvonnasta sekä yhteistoiminnas
ta eri viranomaisten ja muiden toimijoiden 
kanssa laajenee ja syvenee aluetoimiston 
perustamisen myötä. Uudet tehtävät ja vel
voitteet joudutaan hoitamaan ilman merkit· 
täviä lisäyksiä prikaatin henkilöstöresurs• 
seissa. Seuraavien vuosien aikana joudu• 

X 
taan panostamaan melkoisesti uusien tehtä
vien ja velvoitteiden vaatimien toimin
taedellytysten ja osaamisen luomiseen, 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

Maavoimien Esikunnan perustamisen 
myötä moni vakiintunut toimintatapa tulee 
muuttumaan. Kainuun Prikaatin toiminnan 
ja resurssien ohjausta ja seurantaa koskevat 
järjestelyt saavat uusia piirteitä. Maavoi
mien Esikunnan rooli tulee olemaan kes
keinen sen antaessa tärkeimmät tehtävät ja 
perusteet suoraan Kainuun Prikaatille. 
Nykyisin käytössä olevaa koulutus- ja har
joitusjärjestelrnää tullaan myös tarkista
maan. Maavoimien Esikunnan lisäksi Kai
nuun Prikaati tulee saamaan määrätyissä 
asioissa tehtäviä ja ohjausta myös tulevasta 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnasta. 

Kainuun Prikaatissa on tehty pitkä
jänteistä työtä yhteistyössä ylemmän johto
portaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
koulutusedellytysten kehittämiseksi jouk
kotuotannon ja nykyajan vaatimuksia vas
taaviksi. Perusedellytykset tarkoituksenmu
kaiselle ja tehokkaalle koulutukselle ovat 
olemassa. Koulutuspaikat ja harjoitusalueet 
ovat pääosin asianmukaisia. Prikaatin lähi
harjoitusalue sijaitsee varuskunnan etelä
puolella aivan kasarmien tuntumassa. Lähi-

harjoitusalueeseen kuuluvalla Kassunkurun 
ampuma-alueella järjestetään pienimuotoi
sia taisteluammuntoja käsiaseilla ja kranaa
tinheittimistöllä. Vaativammat taisteluam
munnat suoritetaan Vuosangan ampuma
kenttäalueella ja Rovajärvellä. Maakunta
kaavaan tehdyt muutosesitykset Vuosangan 
ampumakenttäalueen laajentamiseksi ja 
paikallisten toimijoiden kanssa tehdyt 
yhteistoimintasopimukset tulevat paranta
maan ja selkiyttämään prikaatin koulutus
edellytyksiä entisestään. 

Valmiusprikaatin tehtävien ja uhkakuvan 
mukaisia koulutus- ja toimintaedellytyksiä 
on parannettu rakentamalla varuskuntaan 
taajamataistelukoulutuspaikka ja paloase
ma sekä tehostamalla tilojen käyttöä. Alue
toimiston perustamisen myötä on tarkoitus 
tarkistaa myös esikunnan työjärjestystä ja 
tilojen käyttöä. Muutoksen yhteydessä kun
nostetaan esikunnan käytössä olevat tilat. 
Vuosangan ampumakenttäalueen rakennus
kantaa on jatkuvasti parannettu ja työtä on 
tarkoitus jatkaa lähivuosina kehittämis
suunnitelman mukaisesti. Toimintaedelly
tysten parantamisen kannalta merkittävim
piä hankkeita ovat vuonna 2006 käynnistet
ty kuntotalon peruskorjaus, polttotaistelu
radan uusiminen ja erityisesti valmisteilla 

HÄRMÄ 04 -harjoitus Vuosangassa. 
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HIISI 06-harjoitus, Kainuu. 

oleva Vuosangan ampumakenttäalueen laa
jennus. 

Puolustusvoimia koskevat uudistukset; 
palvelukeskusten perustaminen, toiminto
jen ulkoistaminen, kumppanuushankkeet, 
uudet prosessit ja tietojärjestelmät vaikutta
vat merkittävästi myös Kainuun Prikaatin 
toimintaedellytyksiin. Aikaisemmin suo
raan prikaatin komentajan johdossa olleiden 
tuki toimintojen hajaantuminen eri johtopor-

taiden alaisuuteen tulee 
asettamaan uusia haasteita 
johtamiselle ja mahdollis
uuksille toiminnan koordi
nointiin. Uusien tehtävien ja 
muiden muutosten seurauk
sesta joudutaan tarkis
tamaan ja kehittämään pri
kaatin organisaatiota, toi
mintatapoja ja työjärjestyk~ 
siä. Haasteet tulevat koros
tumaan erityisesti kriisi
aikoina. 

SUORITUSKYKYÄ JA OSAAMISTA ON 
KEHITETTÄVÄ NOUSUJOHTEISESTI JA 
TASAPUOLISESTI 

Kainuun Prikaati vastaa keskeisten sodan 
ajan joukkojen perustamisesta ja niiden val
miuden kehittämisestä. Valmiuden kehit
täminen on toteutettava nousujohteisesti ja 
tasapuolisesti. Edellisten lisäksi prikaatin 

Kranaatinheitintelakuorma-auto (krh-teka) Rovajärvellä. 
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henkilökuntaa sijoitetaan myös muiden 
Pohjoisen Suomen joukkojen avaintehtä
viin. Tämä aiheuttaa melkoisia haasteita 
Kainuun Prikaatin henkilöstömäärään ja 
-rakenteeseen sekä kriisinajan tehtävien 
edellyttämän osaamisen ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen. 

Materiaalisesti Kainuun Prikaati alkaa 
olla lähes valmis valmiusyhtymä. Uuden 
kaluston optimaalinen käyttö ja valmiuspri
kaatin käyttöperiaatteiden kehittäminen ja 
omaksuminen vaativat kuitenkin jatkuvaa 
koulutusta ja työtä. Lähivuosina joudutaan 
aikaisempaa enemmän panostamaan myös 
muiden Kainuun Prikaatin perustamis- ja 
koulutusvastuulla olevien joukkojen suori
tuskyvyn kehittämiseen. Perustettavien 
joukkojen suorituskyvyn niin henkilöstön ja 
materiaalin määrän ja laadun kuin osaami
senkin osalta tulee vastata tehtäviä ja taiste
lunkuvaa. 

Sodan ajan joukkojen määrän pienenty
essä entistä vähemmän joukkoja on 
käytettävissä laajojen toiminta-alueiden 
puolustamiseen. Aikaisempaa enemmän tu
lee korostumaan avainhenkilöiden operatii
vis-taktinen osaaminen sekä joukkojen op
timaalinen ja joustava käyttö ratkaisun 
saamiseksi. Tämä edellyttää pitkäjänteistä, 
alueen toimintamahdollisuuksiin ja olosuh
teisiin perustuvien toimintatapojen ja taktii
kan kehittämistä. Tämä työ tulee jatkumaan 
intensiivisenä lähivuosien aikana. 

Kainuun Prikaatin perustamien joukko
jen käyttöön tulevan kaluston ja materiaalin 
on vastattava tehtäviä ja suoritusvaatimuk
sia. Tämä edellyttää laaja-alaista yhteis
työtä Kainuun Prikaatin, ylempi en johtopor
taiden ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Tietojärjestelmien, liikkuvuuden ja tulen 
vaikuttavuuden kehittäminen ovat keskeisiä 
asioita. Lähivuosien aikana on tehtävä mon-

ta merkittävää ase- ja muitt järjestelmiä ko
skevaa päätöstä. Erityisen haasteellinen teh
tävä on telakuorma-autojen seuraajaksi han
kittavan ajoneuvotyypin päättäminen. 

Edellä esitetyistä haasteista huolimatta 
Kainuun Prikaati katsoo luottavaisesti tu
levaisuuteen. Lähivuosien päämääränä on 
kehittää prikaatia määrätietoisesti kohti pit
kän tähtäimen suunnitelmassa määritettyä 
tavoitetilaa; olla suorituskykyisellä kalus
tolla varustettu, tehokkaasti toimiva, hyvä
henkinen ja osaava kriisiajan joukkoja tuot
tava ja uskottavaa puolustusvalmiutta yllä
pitävä maavoimien valmiusyhtymä, jonka 
henkilökunnalla on erittäin korkeat valmiu
det kriisiajan tehtävien hoitamiseen. 

TIETO NURKKAUS 

Henkilöstö: 530 
- upseerit 94 
- määräaikaiset nuor upseerit 23 
- määräaikaiset res upseerit 22 
- erikoisupseerit 12 
- opistoupseerit 163 
- aliupseerit 34 
- sopimussotilaat 17 
- siviilityöntekijät 145 
- työllisyysvaroin palkatut 20 

Varusmiessaapumiserän vahvuus 1900 
Koulutettavia reserviläisiä 300 
Ajoneuvoja noin 1000 

Toimintamenokehys 
- palkat 
- kiinteistömenot 
- muut toimintamenot 

45M€ 
17,7 M€ 
9,2M€ 

18,1 M€ 
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MAAVOIMIEN MEKANISOITU VALMIUSYHTYMÄ 

KARJALAN PRIKAATI 

K 
arjalan Prikaati on kaikista 
maavoimien aselajeista koos
tuva, maavoimien ja Itäisen 
Maanpuolustusalueen valmi

usyhtymä, jonka tehtävänä on tuottaa sodan 
ajan valmiusprikaati sekä muita sotakelpoi
sia joukkoja maanpuolustusalueen käyt
töön. 

Vekaranjärvellä toimivaan valmiusyh
tymään kuuluu esikunta ja kuusi joukkoyk
sikköä. Kouluttavia perusyksiköitä on 16. 
Saapumiserässä palvelukseen astuu noin 
1850 alokasta. Varusmiesvahvuus on suu
rimmillaan 2600 miestä ja naista. Lisäksi 
vuosittain koulutetaan reserviläisiä kertaus
harjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituk
sissa. 

Valmiusyhtymässä palvelee noin 660 
palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa, joista 
sotilaita on noin 460 ja siviilityöntekijöitä 
noin 200, mikä tekee Karjalan Prikaatista 
Valkealan kunnan suurimman työnantajan. 
Henkilökunnasta yli 70 % asuu Kouvolan 
kaupungin - Valkealan kuntataajaman alu
eella, 25 - 35 minuutin työmatkan päässä 
varuskunnasta. Varuskunnassa asuu nyky
ään vain noin 15 % henkilökunnasta. Asu
misviihtyvyyden ja tason parantamiseksi 
rakennuskantaa on peruskorjattu. Vuoden 
2007 toimintamäärärahat ovat 54,6 miljoo
naa euroa. Prikaatin komentajana on 
toiminut 1.10.2004 alkaen prikaatikenraali 
Jukka Pennanen. 

Viimeisen viiden vuoden aikana on val
mistunut nykyaikaiset koulutus- ja huolto-

212 Jalkaväen vuosikirja 2007 

hallit panssari- ja ilmatorjuntakalustoll 
sekä johtamisjärjestelmille. Varuskunta• 
alueella on viisi kasarmia ja parisataa muuta 
rakennusta. Varuskunnan vieressä on noin 
3000 hehtaarin laajuinen lähiharjoitusalu 
ja suoja-alueineen runsaan 8 000 hehtaarin 
laajuinen Pahkajärven ampuma-alu~ 
Näiden alueiden lisäksi valmius yhtymä har
joittelee läheisellä Selänpään lentokentän 
alueella, Taipalsaaressa, Utissa ja muilla 
ampumakenttäalueilla Lohta jaa ja Rovajär
veä myöten. Taisteluharjoitukset tapahtuvat 
pääosin Kaakkois-Suomen alueella. Hyvät 
harjoitusalueet ovatkin prikaatin toiminnan 
kannalta elintärkeitä. 

VELVOITTAVAT PERINTEET 

Karjalan Prikaatin joukko-osastolipun 
tangon kärjessä on IV luokan Vapaudenristi 
nauhoineen. Sen ansaitsivat valmiusyh
tymän perinnejoukot, vapaussodassa kun
nostautuneet karjalaiset joukot. Talvisotaan 
prikaatin perinnejoukko-osaston Karjalan 
Kaartin Rykmentin miehet lähtivät Viipurin 
Papulan kasarmialueelta ja olivat suojajouk-

X 
kopataljoonana (1/2.Pr) pysäyttämässä 
puna-armeijan hyökkäystä Karjalan kan
naksella. Pataljoona lakkautettiin talviso
dan jälkeen. 

Jatkosodan Jalkaväkirykmentti 8, aka
teemikko Väinö Linnan romaanista kuului
sa "Tuntemattoman sotilaan rykmentti" tais
teli Itä-Karjalassa ja Lapin sodassa. Sotien 
päätyttyä se kotiutui kesäkuussa 1945 Kou
volaan. 1952 rykmentin nimi muutettiin 
ensin 5 .Prikaatiksi ja edelleen vuoden 1957 
alusta Karjalan Prikaatiksi. Tuossa yhtey
dessä prikaatille määrättiin vaalittavaksi 
Karjalan Kaartin Rykmentin perinteet ja se 
sai niiden tunnuksina rykmentin joukko
osastolipun ja kunniamarssin. Vuonna 2007 
prikaati juhlii 50. vuotta Karjalan Prikaati
na. 

SODAN AJAN JOUKKOJEN 
TUOTTAMINEN 

Karjalan Prikaatin keskeisin rauhan ajan 
tehtävä on tuottaa sodan ajan mekanisoitu 

valmiusprikaati. Tähän liittyy keskeisesti 
perustamis- ja materiaalis~sta valmiudesta 
huolehtiminen. Tämän lisäksi koulutetaan 
henkilöstöä sijoitettavaksi muihin Itäisen 
Maanpuolustusalueen sodan ajan joukkoi
hin. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa so
takelpoisia joukkoja. Sen vuoksi valmius
prikaatin koulutusjärjestelmä sisältää sekä 
varusmies- että reserviläiskoulutustapah
tumia, joissa koko järjestelmää koulutetaan 
riittävän suurina ja toimivina kokonaisuuk
sina. Erityinen painopiste on aselajien vä
lisessä yhteistoiminnassa ja varusmiesten 
johtajakoulutuksessa. 

Valmiusyhtymän esikuntaan kuuluvat 
henkilöstö-, operatiivinen ja huolto-osasto. 
Esikunnan tärkein tehtävä on kokonaisuu
den, tulevaisuuteen tähtäävä suunnittelun ja 
johtamisen tukeminen. 

Kymen Jääkäripataljoonassa tuotetaan 
valmiusprikaatin iskevät osat kouluttamalla 
sodan ajan panssarijääkärikomppanioita, 
CV9030-taisteluajoneuvojen miehistöjä ja 

Valmiusprikaatin iskukykyä: CV9030-taisteluajoneuvo ... 
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muita iskuportaan erikoismiehiä sekä tie
dustelijoita ja panssarintorjujia. 

Karjalan Tykistörykmentti vastaa tykistö
ja kranaatinheitinjärjestelmien toimintaan 
tarvittavan henkilöstön kouluttamisesta. 
Varusmiehistä tuotetaan joukkoja, jotka 
kykenevät johtamaan tykistön ja kranaatin
heittimistön tulta sekä järjestämään tulen
johto- ja johtamispaikkojen sekä tuliasemi
en tarvitsemat viestiyhteydet. 

Salpausselän llmatorjuntapatteristo kou
luttaa ilmatorjunnan tulenkäytön johtami
sessa sekä tykki- ja ohjusilmatorjunnan tai
tavia ilmatorjuntajoukkoja. 

Kymen Pioneeripataljoona tuottaa pio
neeriyksiköitä, joiden päätehtävänä on val
miusprikaatin liikkeen edistäminen ja vas
tustajan liikkeen hidastaminen. 

Itä-Suomen Viestipataljoona vastaa val
miusyhtymän esikunta- ja viestijoukkojen 

koulutuksesta. Se tuottaa valmiusprikaatin 
viestiyksiköitä, alueellisia viestijoukko 
maanpuolustusalueen käyttöön sekä näiden 
joukkojen tarvitsemia huoltomiehiä. Lisäksi 
koulutetaan sotilaspoliiseja ja esikunta 
jääkäreitä sekä esikuntien tieto- ja viesti 
järjestelmiä hallitsevia viestimiehiä. 

Karjalan Huoltopataljoona vastaa huol 
lon palvelujen tuottamisesta. Sen lisäksi se 
kouluttaa huollon yksiköissä ja Huolto- ja 
kuljetuskomppaniassa huollon osaajia. Me 
kanisoituna joukkona Karjalan Prikaati tar, 
vitsee paljon erilaisten ajoneuvojen kuljetta 
jia. Yhteensä prikaatissa koulutetaan vuo 
sittain noin 500 kuljettajaa. 

ISKUKYKYINEN MEKANISOITU 
VALMIUSPRIKAATI 

Valmiusyhtymän lopputuotteen, valmi 
usprikaatin henkilövahvuus on noin 5100 
taistelijaa ja 1200 panssaroitua ja muuta ajo 
neuvoa. Kolmen iskevän pataljoonan lisäksi 

Valmiusprikaatin iskukykyä: AMOS-FIN -kranaatinheitinajoneuvo ... 
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kokoonpanoon kuuluvat esikunta- ja vies
t 1 , pioneeri- sekä huoltopatal joonat, kenttä
tykistö- ja ilmatorjuntapatteristot sekä pans
~arintorjuntaohjuskomppania. 

Uusi johtamisjärjestelmä mahdollistaa 
valmiusprikaatin toiminnan informaatio- ja 
johtamissodankäynnin ympäristössä. Ka
lustona ovat YVI2-viestijärjestelmä, PASI
ulustaiset viesti-, esikunta- ja komento
paikkavaunut sekä hyppivätaajuuksiset 
kcnttäradiot. 

Panssarijääkäripataljoonien iskuvoima 
perustuu CV9030-taisteluajoneuvojen ja 
Leopard 2A4-taistelupanssarivaunujen yh
teiskäyttöön. Varusmieskoulutus CV9030-
kalustolla on aloitettu vuonna 2004 ja vuo
desta 2005 alkaen on tuotettu panssari
jääkärikomppania jokaisesta saapumis
crästä. Karjalan Prikaatin panssarijääkäri
komppaniat ovat omien harjoitusten ohella 
harjoitelleet saapumiserää kohden 3-4 yh-

teisessä harjoituksessa Panssariprikaatin 
taistelupanssarivaunujen kanssa. Panssari
jääkäripataljoonien tulivoimaa lisäävät kou
lutuskäytössä oleva panssarintorjunta-ohjus 
2000 sekä tulivoimaiset AMOS-kranaatin
heitinajoneuvot. 

Kenttätykistöpatteriston tykkikalusto on 
kotimainen apumoottorilla varustettu 155 
millimetrin kanuuna. Johtamiseen ja tulen
käyttöön on käytössä uusi ammunnan hal
linnan ja johtamisen laitteisto AHJO. Tie
dustelunja tulenkäytön ulottuvuutta lisäävät 
maastonv alvontatutkat. Ilmatorjuntatykki
kalustona on modifioitu 23 mm kanuuna ja 
uusi ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 2005. 
Uusi johtamiskeskuskalusto JOKO 06 
otetaan koulutuskäyttöön vuonna 2007. 

Pioneeripataljoona valmistautuu edistä
mään iskuportaan liikettä entistä järeäm
millä Leopard-panssarialustaisilla raivaa
mis- ja siltakalustoilla. 

.. .Ilmatorjuntaohjus 2005 ASRAD-R-FIN. 
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Simulaattorikoulutuksella hyviit perusteet taisteluammuntoihin. 
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Huoltopataljoonan kalustollista ja koulu

tuksellista kykyä on kehitetty ja kehitetään 
edelleen siten, että se kykenee pitämään val
miusprikaatin taistelukykyisenä. Mekani
soidun joukon taistelun tehokkaan logistii
kan merkitys on aikaisempaa suurempi. 

MEKANISOITUMISEN HAASTEET 

Karjalan Prikaati on hyvässä iskussa ole
va valiojoukko. Tätä osoittavat muun muas
sa erinomaiset koulutustulokset valtakun
nallisissa ja maanpuolustusalueen kilpai
luissa ja mittauksissa, sekä henkilökunnalle 
ja varusmiehille suoritetuissa kyselyissä 
saavutetut tulokset. Hyviin tuloksiin pää
semistä edesauttaa prikaatin sisältä löytyvä 
monipuolinen ja laaja-alainen asiantunte
mus, nuorekas kouluttajakunta, aselajien 
välisen yhteistoiminnan jatkuva harjoittelu 
ja uuden kaluston tuoma luonnollinen noste. 

Toimintoja on kuitenkin jatkuvasti ke-

hitettävä, jotta tulevaisuudei;i haasteisiin ky
etään vastaamaan oikea-aikaisesti. Valmi
usprikaatin tulee olla koulutettu ja operatii
visessa käytössä vuoden 2008 loppuun men
nessä. Toimintastrategiassa on kytketty yh
teen perustehtävät ja kehittämistavoitteet 
toimenpiteineen sekä niiden saavuttamisek
si tarvittavat henkilöstö-, osaamis-, rahoi
tus-, tila- ja aikaresurssit. Tavoitteet tarken
netaan ja sovitetaan toimintaympäristön 
muutoksiin ja käyttöön saataviin voimava
roihin vuosittaisessa toimintakäskyssä. 

Uuden kaluston kouluttaminen, kunnos
sapito ja tehokas käyttö edellyttävät hen
kilöstön osaamisen varmistamista. Tähän 
vastataan prikaatin ja joukkoyksiköiden 
sekä henkilökohtaisilla osaamiskartoituk
silla ja niiden perusteella vuosittain laadit
tavalla täydennyskoulutussuunnitelmalla. 

Varuskunnan infrastruktuuria on kehitetty 
vastaamaan mekanisoitua joukkoa. Johta
misjärjestelmähalli varastoineen valmistui 
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vuonna 2002 sekä 10 suurta kalustohallia ja . 
ympäristönormit täyttävä polttoaineenjake
luasema vuonna 2004. Panssarihalli ja ilma
torj unnan koulutushalli valmistuivat vuon
na 2005. Uuden nykyaikaisen korjaamon ja 
hankkeeseen kytkeytyvän valmiusvaraston 
rakentamisen päätökset puuttuvat vielä. 

Mekanisoituminen edellyttää myös kou-
1 utusjärjestelmän, harjoitusalueiden ja kou
lutuspaikkojen kehittämistä. Hankkeet ovat 
edenneet hyvin. Selänpään lentokentän ja 
lähiharjoitusalueen yhdistävä panssariura 
otettiin käyttöön vuonna 2005. Pahkajärven 
~uunnitelmallisen kehittämisen myötä kye
tään siellä toteuttamaan mekanisoidun 
komppanian hyökkäysammunta muiden 
aselajien ja taistelupanssarivaunujen tuke
mana. Tavoitetilassa Pahkajärvellä voidaan 
toteuttaa valmiusprikaatin kaikkien aseiden 
kovapanosammunnat pl. ilmamaaliammun
nat ohjuksilla. Tärkeinä kehittämisen koh
teena tulevina vuosina ovat ampumaratojen 
muutostyöt ja Pahkajärvelle rakennettava 
kouluampumarata sekä ahtaaksi käyvien lii
kuntatilojen kehittäminen. 

Lähivuosien isona haasteena on valmius
prikaatin taktiikan ja taistelutekniikan kehit
täminen. Oppia haetaan toimimalla kiin
teässä yhteistyössä Panssariprikaatin kans
sa. Leopard-taisteluvaunujen ja CV9030-
taisteluajoneuvojen yhteisharjoitukset aloi
tettiin vuonna 2005. Yhtymäharjoituksissa 
ja mekanisoidun joukon harjoituksissa sekä 
muissa vuosittain lähes 200 taistelu- ja am
pumaharjoituksessa kehitetään suoritus
kykyisen mekanisoidun yhtymän taistelua 
eri olosuhteissa. 

Kumppanuushankkeiden kautta harkiten 
etenemällä prikaatin henkilöstön työpanos
ta on suunnattu ja tullaan edelleen suun
taamaan tulevaisuudessa entistä enemmän 

omaa erikoisosaamista ja kriisiajan valmi
uksien luomista vaativiin tehtäviin. 

Tuloksellisen toiminnan ehdoton edelly
tys on osaava, motivoitunut ja kehitty
mishakuinen sekä kenttäkelpoinen hen
kilöstö. Karjalan Prikaati on tässäkin suh
teessa iskukykyinen. Hyvät rekrytointitu
lokset Maanpuolustuskorkeakouluun ovat 
esimerkki siitä, että kehittyvä valmiusyh
tymä on vetovoimainen ja haluttu työpaik
ka. 

Valmiusyhtymässä tehtävän työn tavoit
teena on luoda edellytykset sille, että sodan 
ajan valmiusprikaati kykenee taistelemaan 
menestyksellisesti tämän vuosituhannen 
taistelukentän olosuhteissa. 

TIETO NURKKAUS 

Henkilökuntaa 660, joista 
- sotilaita 460 
- siviilejä 200 
Lisäksi lähes 100 muuta puolustus
hallinnon ja soti laskotiyhdistyksen 
työntekijää 

Saapumiserä 1850 henkilöä 

Toimintamäärärahat v. 2007 54,6 M€ 
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LÄNTISEN MAANPUOLUSTUSALUEEN 

VALMIUS YHTYMÄ 

PORIN PRIKAATI 

P orin Prikaati on maavoimien ja 
Suomen Kansainvälisten Valmi
usjoukkojen kehittyvä koulu
tuskeskus, joka muodostaa Län

tisen Maanpuolustusalueen Valmiusyhty
män. Nykyisellään se vastaa myös uusien 
rauhanturvaoperaatioiden perustamisesta 
sekä Kosovon (KFOR) ja Bosnian (SR
JBIH) operaatioiden suomalaisten vaihto
henkilöstöjen koulutuksesta. Euroopan uni
onin nopean toiminnan joukkoihin kuuluvi
en taisteluosastojen suomalaisosien toi
meenpano on ollut prikaatin vastuulla vuo
desta 2006 alkaen. 

Huolimatta kansainvälisten tehtävien saa
masta julkisuudesta, lähes 400-vuotiset pe
rinteet omaavan prikaatin päätehtävänä nyt 
ja nähtävissä olevassa tulevaisuudessa on 
Suomen puolustamiseen tarkoitetun val
miusyhtymän, Porin Jääkäriprikaatin, kou
luttaminenja siihen liittyvän uuden, huippu
nykyaikaisen kaluston käyttöönotto. Noin 
yhdeksän kymmenestä Huovinrinteellä 
koulutettavasta varusmiehestä saa puhtaasti 
kansallisen koulutuksen omaan sodan ajan 
tehtäväänsä. Kolmisensataa vapaaehtoista, 
valintakokeiden kautta kansainväliseen 
koulutukseen hakeutunutta varusmiestä saa 
lisäksi koulutuksen vaativiin kriisinhallin
tatehtäviin. 

Vuoden 2005 jälkeen Porin Prikaatin in
frastruktuuria on kehitetty edelleen määrä
tietoisesti. Kesällä 2005 käynnistyi muoni
tuskeskuksen peruskorjaus, joka valmistui 
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alkuvuodesta 2007. Entisestä autohallista 
saneerattiin tilapäinen muonituskeskus re
montin ajaksi, mikä osoittautui varsin toimi
vaksi ratkaisuksi. Kasarmisalueen aitaamin
en saatettiin päätökseen loppuvuodes 
2006, ja samalla pääpuomi valvomoineen 
siirrettiin entisen ostoskeskuksen tasalle. 
Tämän myötä myös esikunta ja sotilaskoti 
ovat jatkossa aidatun alueen sisäpuolella. 

TAISTELUOSASTOJEN TOIMEENPANO 
"PORILAISTEN" VASTUULLA 

Suomen päätös osallistua Euroopan unio
nin nopean toiminnan joukkoihin merkitsi 
uudenlaisia haasteita Porin Prikaatille. Suo
men 10-vuotisenjäsenyyden myötä on luon
nollista, että maamme osallistuu myös EU:n 
kriisinhallintakyvyn luomiseen. Osallis
tuminen perustuu poliittisiin linjauksiin ja 
on osa puolustusvoimien kansainvälistä toi
mintaa, joka hyödyntää myös kansallista 
puolustustamme ja viranomaisyhteistyötä1 

Näiden taisteluosastoiksi kutsuttujen jouk
kojen tehtävät ovat samoja kuin muillakin 
kriisinhallintajoukoilla. Erona aiempaan on 
kuitenkin se, että joukoilla on parempi suo
rituskyky: parempi koulutus, parempi va-

X 
rustus ja parempi toimeenpanon nopeus. 
Tämän myötä niitä voidaan käyttää myös 
tarvittaessa niin sanottuna Entry Force 'na, 
jolloin joukko voi esimerkiksi kriisin alku
vaiheessa siirtyä operaatioalueelle sillan
pääaseman, vaikkapa lentokentän tai sata
man haltuunottamiseksi. Joukkoja on suun
niteltu käytettäväksi 6000 km:n säteellä 
Brysselistä. Taisteluosaston kokonaisvah
vuus on enimmillään 2500 sotilasta. EU:n 
nopean toiminnan joukoilla ei korvata mi
tään nykyisessä valmiusjoukkopoolissa ole
via joukkoja. Suomi osallistuu jatkossakin 
EU:n, Naton ja YK:n kriisinhallintaoperaa
tioihin. 

Taisteluosastojen suomalaisosien toi
meenpano on määrätty Porin Prikaatin vas
tuulle. Ensimmäisenä vuorossa olevan Sak-

sa-Hollanti-Suomi-taisteluosaston rekry
tointi käynnistyi vuoden 2005 lopulla. 
Valintakokeiden kautta joukkoon valittiin 
161 henkilöä, joista reservistä hakeutuneita 
oli runsaat sata ja loput puolustusvoimien 
palkattua henkilöstöä. Suomen osaston run
gon muodostaa 116 -henkinen Suojaus
komppania. Kansallinen koulutusvaihe jär
jestettiin 1.5 .-31.8.2006. Tämän jälkeen jat
kettiin monikansallisella koulutusvaiheella, 
mikä huipentui marraskuussa Saksassa 
järjestettyihin taisteluosaston yhteishar
joituksiin. Taisteluosaston kuuden kuu
kauden mittainen päivystysvuoro alkoi 
1.1.2007 ,jolloin suomalaiset ovat kotimaas
sa viiden vuorokauden lähtövalmiu-dessa. 
Toisena vuorossa olevan Ruotsi-Suomi
Norja-Viro -taisteluosaston toimeenpano 

Tasavallan presidentti Tarja Halonen tutustui elokuussa 2006 EU:n nopean toiminnan 
joukkojen suomalaisten toimintaan Säkylässä. Ylipäällikkö oli erittäin tyytyväinen näke
määnsä. 
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Vuoden 2007 alussa Porin Prikaatin organisaatiota uudistettiin. 
Uutena joukkoyksikkönä aloitti tällöin Kriisinhallintakeskus. 

Libanoniin marras
kuussa 2006 lähetetty 
SuomalainenKriisinhal
lintajoukko oli järj estyk
sessään neljäs Porin 
Prikaatin perustama, 
varustama ja koulutta
ma kriisinhallintajouk
ko. Pääasiassa raken
tamiseen ja partiotiestön 
kunnostamiseen keskit
tyvällä Pioneerikomp
panialla on käytössään 
yli 130 ajoneuvoa ja työ
konetta. 
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käynnistyi marraskuussa 2006, ja sen 
toimeenpano noudattaa edeltäjänsä jalan
jälkiä. Tämän Pohjoismaisen taisteluosas
ton suomalaisten kokonaisvahvuus on 221 
sotilasta, runkonaan 85 -henkinen Kranaa
tinheitinosasto. Heidän päivystysvuoronsa 
alkaa 1.1.2008. 

KRIISINHALLINTAJOUKKO 
LIBANONIIN PIKAVAUHTIA 

Lähi-Idän viimeisimmän yhteenoton seu
rauksena Porin Prikaati sai loppukesästä 
2006 tehtäväkseen Suomalaisen Kriisinhal
lintajoukon perustamisen Libanoniin 
(SKJL/UNIFIL II). Kokonaisvahvuudeksi 
tuli 211, jakaantuen esikuntaupseereihin, 
Esikunta- ja huoltokomppaniaan sekä Pio
neerikomppaniaan. Suomalaisten pääteh
täviksi tuli tukikohtien rakentaminen UNI
FIL-joukoille, partiotiestön kunnostaminen 
ja räjähteiden raivaaminen. Tehtävän luon
teesta johtuen joukko koostui pääasiassa 
maansiirto- ja rakennusalan ammattilaisista. 
Runsaassa kuukaudessa joukko koottiin, 
koulutettiin ja varustettiin uuteen tehtä
väänsä. Ajoneuvojen ja työkoneiden määrä 
nousi yli 130:een,ja materiaaliakinkertyi yli 
160 merikontillista, jotka laivattiin marras
kuun alussa Raumalta Beirutiin. Joukon 
toimeenpano ennätysnopeasti vaati prikaa
tilta melkoista venymistä, mutta onneksi ai
emmat kokemukset Kosovon, Eritrean ja 
Bosnian operaatioista ovat luoneet rautai
sen osaamisen tässäkin asiassa. 

UUDELLA ORGANISAATIOLLA KOHTI 
UUSIA HAASTEITA 

Porin Prikaatin tehtävät tulevat entises
tään lisääntymään lähitulevaisuudessa. 
Vuoden 2008 alusta prikaati hoitaa nykyi-

sen sotilasläänin tehtävät Satakunnan osalta, 
mikä tarkoittaa käytännös!få mm. kutsun
tojen järjestämistä. Puolustusvoimien Kan
sainvälisen Keskuksen tehtävien uudelleen
järjestelyjen myötä Porin Prikaati saa vas
tuulleen nykyisten kansainvälisten velvoit
teiden lisäksi käynnissä olevien kriisinhal
lintaoperaatioiden kansallisen johtamisen. 
Tuleviin velvoitteisiin prikaati varautui 
mukauttamalla organisaatiotaan 1.1.2007 
alkaen. Tällöin uutena joukkoyksikkönä 
aloitti Kriisinhallintakeskus, joka vastaa 
kansainvälisten kriisinhallintajoukkojen 
joukkotuotannosta. Samaan aikaan Aliup
seerikoulu lakkautettiin ja aliupseerikoulu
tus siirtyi joukkoyksiköiden hoidettavaksi. 
Aiemmin useimmissa perusyksiköissä an
nettu varusmiesten kansainvälinen koulutus 
keskitettiin jatkossa yhteen yksikköön, 
l .Jääkärikomppaniaan. 

Haasteita siis riittää. Jatkossa Säkylän 
Huovinrinteellä hoidetaan joukko-osaston 
perustehtävän - sodan ajan joukkojen kou
luttamisen - ohella osin entisten sotilas
läänien ja pääosa puolustusvoimien kan
sainvälisten velvoitteiden edellyttämistä 
tehtävistä. Henkilöstön riittävyys ja uusien 
tehtävien vaatima osaaminen ovat keskei
sessä asemassa haasteisiin vastattaessa. Pri
kaatin v ah vuudet eli henkilöstön korkea työ
moraali ja ympäröivän yhteisön varaukse
ton tuki toisaalta huolehtivat siitä, että tahtoa 
kasvavien velvoitteiden hoitamiseksi on tar
jolla. 

Näin "Porilaiset" ovat toimineet aina ja 
toimivat myös jatkossa, sillä "Porilaisten" 
tunnuslause 

- Kunnia, Velvollisuus, Tahto -
tätä edellyttävät. 
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TIETONURKKAUS 
Palkattu henkilöstö 
- upseerit 
- opistoupseerit 
- erikoisupseerit 
- aliupseerit 
- siviilit 
- sopimussotilaat 
- valmiusjoukkosotilaat 
Kaikki yhteensä 

134 
145 

17 
31 
99 
16 

161 
603 

Varusmiessaapumiserien keskimääräiset 
vahvuudet: 
- tammikuu 
- heinäkuu 

1100 
1300 
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Rauhanturvaoperaatioiden 
vaihtohenkilöstö 
- Kosovo 420 
- Bosnia 80 

Vuoden 2006 budjetti runsaat 45 M€, 
josta 
- toimintamenot 13,9 M€ 
- palkat 14,7 M€ 
- kiinteistömenot 6,2 M€ 
- rotaatiokoulutukset 0,9 M€ 
- EU:n taisteluosaston koulutus 10,0 M€ 

X 
LAAJA-ALAISTA ERITYISOSAAMISTA 

.. 
HAMEEN RYKMENTTI 

ämeen Rykmentti on Henna
lan kasarmialueella Lahdessa 
toimiva joukko-osasto, jonka 
päätehtävä on puolustusvoi

alueella. 

mien ja rajavartiolaitoksen henkilökunnan 
sekä varusmiesten ja reserviläisten koulut
taminen. Hämeen Ratsujääkäripataljoona, 
Urheilukoulu, Huoltokoulu ja Sotilasmu
siikkikoulu ovat kouluttavia joukkoyk
siköitä, joita rykmentin komentaja johtaa 
apunaan esikunta,jajoiden toimintaa Huol
tokeskus tukee. 

Rykmentin muut tehtävät liittyvät val
miuteen, sekä materiaalin ja kiinteistöjen 
hoitoon ja kunnossapitoon. 

Rykmentin kokoonpanoa muutettiin 
1.1.2006 yhdistämällä Huoltokoulutus
keskus ja Tekninen Koulutuskeskus yhdek
si joukkoyksiköksi, Huoltokouluksi. 

Hämeen Rykmentti vastaa hyvien suhtei
den ylläpidosta muihin viranomaisiin ja 
maanpuolustusjärjestöihin Päijät-Hämeen 

Rykmentin esikunta organisoidaan osas
tokoonpanoon 1.1.2007. Esikuntaan kuu
luu henkilöstö- ja operatiivinen osasto. 
Huoltotoimisto siirtyy osaksi Huolto
keskusta. 

HÄM.!:.!:N .. 
RATSUJAAKARI
ESKADROONA 

ESIKUNTA
ESKADROONA 

ALIUPSEERI
KOULU 

RYKMENTIN KOMENTAJA 

1-----t ESIKUNTAPÄÄLLIKKÖ 
ESIKUNTA 

URHEILU- HUOLTO- SOTILAS- HUOLTO-MUSIIKKI-
KOULU KOULU KOULU KESKUS 

1 .TIEDUSTELU· KORKEA- PUOLUSTUS- TÄYDENNYS-
KOMPPANIA KOULU-JA VOIMIEN VARUS- KESKUS KURSSIOSASTO MIESSOITTOKUNTA 

2.TIEDUSTELU- ASE- KURSSI- KUWETUS-JA 
JÄRJESTELMÄ- KUNNOSSAPITO-KOMPPANIA OSASTO OSASTO KESKUS 

KURSSI-JA AJONEUVO- TERVEYS-TUTKIMUS- JÄRJESTELMÄ-JA ASEMA OSASTO KUWETUSOSASTO 

TUTKIMIJ,S- JA 
KEHITTAMIS-

OSASTO 
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JOHA 08 mukaisesti rykmentti perustaa 
1.1.2008 lukien Päijät-Hämeen A I uetoimis
ton, joka vastaa asevelvollisuus- ja reser
viläisasioista Päijät-Hämeessä. 

HÄMEEN RYKMENTIN HISTORIA 

Hämeen Rykmentti vaalii Hennalassa 
1919-1939 toimineen Tampereen Rykmen
tin perinteitä, jotka ulottuvat 1600-luvulle 
saakka. Ensimmäisen Hämeen Rykmentin 
perusti kuningas Kustaa II Adolf v. 1626, ja 
sen jälkeen rykmentti jatkoi toimintaansa 
koko Ruotsin vallan ajan osallistuen kaik
kiin Ruotsi-Suomen käymiin sotiin. Venä
jän vallan aikana joukko toimi Hämeenlin
nan pataljoonan tai tarkk'ampujapatal
joonan nimissä aina v. 1902 suomalaisen 
sotaväen lakkauttamiseen saakka. 

Tampereen Rykmentti muodostettiin 
1919 osallistuttuaan sitä ennen eri nimillä 
vapaussodan taisteluihin. Rykmentin toi-
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minta lakkasi 1939 talvisotaan lähtöön. 
Hämeen Rykmentti perustettiin 1.1.1986 

yhdistämällä siihen saakka Hennalassa it 
senäisinä toimineet joukot ja laitokset 
yhteisen johdon alaiseksi. Rykmentin lippu 
on vanha Tampereen Rykmentin puna 
valkoinen lippu. Kunniamarssi, Parolan 
marssi, on myös perintöä Tampereen Ryk· 
mentiltä. Vuosipäivä 3.10. määräytyy sen 
päivän mukaisesti, jolloin Puolustusminis• 
teriö teki päätöksen rykmentin perustami
sesta. 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona 

Hämeen Ratsujääkäripataljoonaan kuu
luu kaksi perusyksikköä, Esikuntaeskad
roona ja Aliupseerikoulu. 

Esikuntaeskadroonassa koulutetaan soti
laspoliiseja, sotilaskuljettajia, lääkintämie
hiä, sotilaskeittäjiä, taisteluvälinemiehiä 
sekä kirjureita. Eskadroonan sotilaskuljet~ 

X 
tajat koulutetaan Ajoneuvojärjestelmä- ja 
kuljetusosaston autokoulussa. 

Aliupseerikoulu antaa huoltopalvelu-, 
moottori~ ja aseseppäaliupseerin koulutusta 
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
varusmiehille, painottuen sodan ajan toi
mintaan ja johtamiseen. Aliupseerikoulu 
osallistuu huoltoalan tutkimus- ja kehittä
mistoimintaan. 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona jatko
kouluttaa edellä mainittujen alojen mie
histön sekä johtajat. Ryhmänjohtajia ja up
seerikokelaita koulutetaan johtamaan sekä 
kouluttamaan koulutushaarojensa mukaisia 
joukkoja. 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona vaalii 
suomalaisen ratsuväen perinteitä. 

Urheilukoulu 

Urheilukoulu kouluttaa henkilökuntaa, 
varusmiehiä ja reserviläisiä sekä toimii 
puolustusvoimien valmennuskeskuksena. 
Varusmiehet valitaan ur
heilumenestyksen ja so
veltuvuustestien perus
teella. Tiedustelukomp
panioihin palvelukseen 
tulevat varusmiehet kou
lutetaan miehistötehtävi
in (180 vrk), reservin ali
upseereiksi (362 vrk) tai 
reservin upseereiksi (362 
vrk). Sotilaskoulutuksen 
lisäksi Urheilukoulun 
tavoitteena on kehittää 
varusmiehistä hyvän tu
loskunnon omaavia ur
heilijoita. 

Kurssi- ja tutkimus
osasto kouluttaa henkilö
kuntaa tiedustelu- ja lii-

kunta-alan tehtäviin. Osastoon kuuluvalla 
Testi asemalla tehdään fyysfäen kunnon mit
tauksia sekä suorituskyvyn seurantaa. 

Urheilukoulu vaalii suomalaisten sotilas
urheilujoukkojen perinteitä. 

Huoltokoulu 

Huoltokoulun tehtävä on Puolustusvoi
mien logistiikkajärjestelmän ja puolustus
haarojen huoltojärjestelmien koulutus- ja 
tutkimuspalveluiden valtakunnallinen tuot
taminen ja kehittäminen. Se tuottaa puolus
tusvoimien logistiikka- ja huolto-järjes
telmän edellyttämän kaikille puolustus
haaroille yhteisen huollon osaamisen sekä 
järjestelmien kehittämisessä tarvittavan 
tutkimustiedon. 

Huoltokoulu vastaa Puolustusvoimien 
huollon palkatun henkilöstön logistiikan ja 
huollon koulutuksesta sekä tutkimus- ja ke
hittämistoiminnasta kaikkien puolustus
haarojen, Rajavartiolaitoksen ja aselajien ja 
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strategisten kumppaneiden tarpeisiin, jär
jestää huollon henkilöstön kertausharjoi
tuksia sekä tukee Hämeen Rykmentissä an
nettavaa varusmieskoulutusta. Huoltokou
lu vastaa myös valtakunnallisen SAP-täy
dennyskoulutuksen järjestämisestä. 

Huoltokouluun kuuluvat: johtaja, toimis
to, korkeakoulu- ja kurssiosasto (KKOS), 
asejärjestelmäosasto (AJOS), ajoneuvo
järjestelmä- jakuljetusosasto (AKOS) sekä 
tutkimus- ja kehittämisosasto (TKOS). 

Huoltokoulu vaalii Kuormastopataljoo
nan ja Aseseppäkoulun sekä niiden seuraa
jien Huoltopataljoonan, Huoltorykmentin 
ja Huoltokoulutuskeskuksen sekä Asekou
lun ja Teknisen Koulutuskeskuksen perin
teitä. 

Sotilasmusiikkikoulu 

Sotilasmusiikkikouluun kuuluu kurssi
osasto ja Puolustusvoimien Varusmiessoit
tokunta. 

Kurssiosasto järjestää sotilassoittokun
nissa palvelevien henkilöiden koulutuksen. 
Kurssitarjontaan kuuluvat perus-, jatko- ja 
täydennyskoulutus eri henkilöstöryhmille. 
Musiikkiaineiden opetus toteutetaan yh
teistyössä eri musiikkioppilaitosten kanssa. 

Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 
tarjoaa muusikoille ja alan harrastajille 
mahdollisuuden suorittaa varusmiespalve
luksensa sotilassoittokunnassa. Varusmies
soittokunta esiintyy erityistä näyttävyyttä ja 
edustavuutta vaativissa tilaisuuksissa koti
maassa ja ulkomailla, erikoistuen kuvio
marssin ja konserttimusiikin esittämiseen. 
Varusmiessoittajista kootaan lisäksi erilai
sia kamarimusiikki- ja viihdekokoonpano
ja. 

Varusmiessoittokuntaan otetaan vuosit
tain noin 80 soittajaa, joista osalle järjes-
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tetään aliupseerikurssi. 
Sotilasmusiikkikoulu vaalii 1918 perus 

tetun sotilassoitto-opiston perinteitä. 

Huoltokeskus 

Huoltokeskus vastaa Hämeen Rykmentin 
ja pääosin varuskunnan huollon tukipalve 
luista, joilla mahdollistetaan joukkoyk 
siköiden koulutus. 

Huoltokeskuksen Täydennyskeskus vas
taa materiaalin jaosta, korjauksesta, varas 
toinnista sekä täydentämisestä, Kuljetus- ja 
kunnossapitokeskus vastaa kuljetuksista, 
kunnossapidosta sekä ajoneuvojen varas
toinnista. Terveysasema vastaa varuskun• 
nan terveydenhuoltopalveluista. o 

TIETO NURKKAUS 

Palkattu henkilöstö 291 
- upseerit 54 
- erikoisupseerit 16 
- opistoupseerit 100 
- aliupseerit 15 
- siviilit 80 
- sotatieteiden kandidaatit 8 
- määräaikaiset reservinupseerit 9 
- sopimussotilaat 9 

- Henkilökunnan kursseja vuonna 2005 
30 kpl, joissa oppilaita noin 400 

-Varusmieskursseja vuonna 2005 40 kpl 
(1561 varusmiestä) 

- Kertausharjoituksia 20 kpl, joissa noin 
470 reserviläistä 

- Vapaaehtoisia harjoituksia 9 kpl 
- Hämeen Rykmentin omia varusmiehiä 
1/2005: 304 varusmiestä, 11/2005: 221 
varusmiestä, 1/2006: 300 varusmiestä 

X 
ARKTISTA OSAAMISTA 

.. 
JAAKARIPRIKAATI 

J 
ääkäriprikaati on Keski-Lapissa 
Sodankylässä sijaitseva arktiseen 
koulutukseen erikoistunut Puolus
tusvoimien pohjoisin joukko-osas

to. Jääkäriprikaati kouluttaa sodan ajan 
jääkäriprikaatin joukkoja ja sissejä, jotka 
kykenevät taistelemaan Pohjois-Suomen 
vaativissa olosuhteissa. 

Saapumiserän tavoitevahvuus on 850. 
Palvelukseen astuvista alokkaista kou
lutetaan henkilöstö sodan ajan prikaati 2005 
organisaation mukaisiin jääkäri-, kranaatin
heitin- ja huoltokomppanioihin sekä pans
sarintorjunta-, panssarintorjuntaohjus-, sis
si-, tiedustelu- ja sotilaspoliisijoukkoihin. 
Vuodesta 2006 alkaen Jääkäriprikaatissa 
koulutetaan henkilöstöä jääkäripataljoonan 
viestijoukkueeseen. Muut sodan ajan jää
käriprikaatin aselajijoukot koulutetaan Kai
nuun Prikaatissa Kajaanissa ja Lapin Ilma
torjuntarykmentissä Rovaniemellä. 

Koulutuskilpailujen ja joukkotuotannos
sa olevien sodan ajan joukkojen koulutuk
sen mittaustulosten perusteella Jääkäripri
kaatin joukkojen koulutus on varsin kor
kealla tasolla. 

Arktiseen sodankäyntiin liittyvä tutkimus 
ja koulutuksen kehittäminen sisältyvät luon
tevasti Jääkäriprikaatin toimintaan. Lapin 
ainutlaatuinen luonto ja sen tarjoamat ark
tiset olosuhteet luovat erinomaiset puitteet 
tutkimus- ja kehitystyölle. 

Puolustusjärjestelmämme vaatimuksiin 
kuuluu, että valtakunnan kaikkia osia on 

voitava puolustaa. Jääkäriprikaatia tulee jat
kuvasti kehittää operatiivisena yhtymänä, 
jotta sen asema merkittävänä sotilaallisena 
voimana Lapissa säilyy uskottavana. 

KOULUTUS 

Joukkojen koulutus vaativaan sodan ajan 
tehtävään edellyttää koulutusta oikeassa toi
mintamaastossa ja olosuhteissa. Jalkaväki
taistelija on yli 12 h/vrk kestävissä maasto
harjoituksissa lähes kolmanneksen -noin 50 
vuorokautta - palvelusajastaan. Lapin olo
suhteissa tämän tavoitteen saavuttaminen 
on yksittäiselle taistelijalle kova ponnistus. 
Arktinen luonto on haaste koulutettaville ja 
kouluttajille. 

Jalkaväkijoukkojen koulutus toteutetaan 
valtakunnallisen ja vuonna 2007 vielä Poh
joisen Maanpuolustusalueen sekä Jääkäri
prikaatin nousujohteisen harjoitusjärjestel
män mukaisesti. 

Peruskoulutuskaudella annetun sotilaan 
perustaitojen opetuksen jälkeen siirrytään 
erikoiskoulutuskauden alussa joukkotuo
tantokokoonpanoon. Kauden lopulla järjes-
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Kokeilutoimintaa OTSO 2005-harjoitukses
sa. Jääkärijoukkueen johtaja upseeri
kokelas Juha Marjala taistelijan varustuk
sessa m 2005. 

tetään aselajiharjoitus, joka vuonna 2007 
järjestetään Pohjoisen Maanpuolustusalu
een jääkäri- ja pioneeriharjoituksen nimellä. 
Harjoituksessa joukkotuotantojoukot har
joittelevat aselajien yhteistoimintaa jouk
kue- ja komppaniakokoonpanossa. 

Saapumiserän koulutus huipentuu jouk
kokoulutuskauden lopulla pidettävään yhty
mäharjoitukseen (vuoteen 2007 saakka Poh
joisen Maanpuolustusalueen taistelu- ja am
pumaharjoitus ). Harjoituksen päämääränä 
on harjoituttaa esikuntia, johtoportaita ja 
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joukkoja toimimaan sodan ajan 
olosuhteis- sa yhtymäkehy 
sessä. Painopiste on joukkoje 
yhteistoiminnan ja johtamis 
harjoittelussa. Harjoitukseen os 
allistuvat Jääkäri-prikaatin jouk 
kojen lisäksi Kai-nuun Prikaatin 
ja Lapin Ilmatorjuntarykmen 
joukot sekä La-pin ja Kainuun 
Rajavartioston joukkoja. Lisäksi 
harjoitukseen osallistuu erikseen 
käskettyjä kertausharjoitusjo 
koja. 

Panssarintorjuntaohjusjouk 
osallistuvat joukkokoulutuska 
della valtakunnalliseen pans 
sarintorjuntaohjusharjoitukse 1 

ja tulenjohtueet sekä kranaatin• 
heitinkomppania tykistön ja kra· 
naatinheittimistön sota- ja ampu· 
maharjoitukseen. 

TUTKIMUSJA 
KEHITTÄMISTOIMINTA 

Jääkäriprikaati on osallistunut vuosien 
ajan sotilaan toimintakykyä selvittäviin tut
kimusprojekteihin. Puolustusvoimien ulko
puolisena yhteistyökumppanina tutkimuk
sissa on ollut Työterveyslaitos (TTL) ja 
etenkin sen Oulun aluetoimipiste, joka on 
Suomen kärkiosaaja kylmätutki-muksessa, 
Projektien tutkimustuloksia on käytetty 
hyväksi muun muassa talvikoulu-tusopas 
kirjoitettaessa. 

Tutkimussopimus "Sotilas kylmässä: ter
veys, toimintakyky, suojautuminen" on sol
mittu Puolustusvoimien ja Työterveyslai 
toksen/Oulun aluetyöterveyslaitoksen vä
lille vuosiksi 2003--07. Tutkimuksen tavoit
teena on selvittää sotilaiden ja sotilasyk
siköiden kyky toteuttaa tehtävänsä pitkäkes-

X 
Loisessa talviajan taistelutilanteessa, jossa 
sotilas joutuu käyttämään kaikkia voima
varojaan. 

Tutkimusta on toteutettu useina vuosina 
talvella järjestetyissä Pohjoisen Maanpuo
lustusalueen taistelu- ja ampumaharjoituk
sissa. Jääkäriprikaati on tukenut tutkimus
projektia asettamalla useisiin harjoituksiin 
tutkittavan joukon sekä yhteysupseerin. 

OTSO 2005-harjoituksessa tavoitteena 
oli täydentää HÄRMÄ 2004-harjoituksessa 
tehtyjä mittauksia taakan kannon, vaatetuk
sen kylmänsuojaavuuden, monitorointi
järjestelmän ja haavoittuneiden kuljetuksen 
osalta. Lisäksi kokeiltiin tehostetun juoma
huoltojärjestelmän toteuttamista ja sen vai
kutuksia, koska juoman saatavuus on toistu
vasti osoittautunut ongelmaksi taisteluhar
joituksissa. Alustavat tulokset osoittavat 
selkeästi, että nestetasapainon ylläpito on 
ratkaisevaa joukon toimintakyvyn säilymi
sen kannalta. Eräs tutkimusprojektin tulok
sista tulee olemaan tarkennettu ohjeistus 
nestetasapainon ylläpidosta. 

Vuonna 2007 järjestetään tutkimuksen 
päätösseminaari, jonka yhteydessä julkais
taan tutkimusprojektin tulokset raportteina. 
Varmaa on, että uutta ja tärkeää tietoa soti
laan toimintakyvystä kylmässä saadaan sil
loin käyttöön otettavaksi. Erittäin toden
näköistä on myös se, että hedelmällinen tut
kimusyhteistyö Puolustusvoimien ja Työ
terveyslaitoksen kanssa jatkuu tulevai
suudessa. 

Yhteistyö tutkimus- ja kehitysasioissa on 
jatkunut aktiivisena muun muassa asiantun
tijuudella Lapin kylmä- ja talviteknologian 
kehittämishankkeessa. 

Tulevaisuudessa keskitytään kokeilutoi
minnan ohessa erityisesti jääkärikomppa
nian toiminnan kehittämiseen Lapin arkti
sissa olosuhteissa. Työn tuloksia tullaan 

hyödyntämään Maanpuolustuskorkeakou
lun Lapissa pitämissä taktiikan harjoituksis
sa. 

YLÄ-LAPIN ALUETOIMISTO 

Puolustusvoimien muutokseen liittyen 
Jääkäriprikaatissa aloittaa vuoden 2008 
alussa toimintansa Ylä-Lapin Aluetoimisto, 
jonka tehtäviin kuuluu muun muassa Ylä
Lapin alueen asevelvollisten valvontaja pe
rustamisvastuulla olevien sodan ajan jouk
kojen perustaminen, koulutus ja johtamin
en. 

LOPUKSI 

Jääkäriprikaatilla on erinomaiset edelly
tykset kehittyä edelleen arktiseen sodan
käyntiin erikoistuneena koulutuskeskukse
na. Monipuolinen tutkimus- ja kehittämis
toiminta tukee Jääkäri prikaatin ja koko Puo
lustusvoimienkin toimintaa. 

Pystyäkseen tehokkaasti vastaamaan 
taistelukentän haasteisiin vaativissa Lapin 
olosuhteissa Jääkäriprikaatilla tulee olla 
käytössä ensiluokkainen mies- ja jouk
kokohtainen varustus. 

Yksittäisen taistelijan on kyettävä toimi
maan kaikissa Lapin olosuhteissa kaikkina 
vuodenaikoina. Joukkojen johtamiskyvyn, 
tulivoiman ja liikkuvuuden on vastattava 
niiden operatiivista ja taktista käyttöä. D 

TIETO NURKKAUS 

Saapumiserien tavoitevahvuus 850 
Henkilöstö 1.2.2007 235 
- sotilaat 13 8, siviilit 97 
Toimintamenokehys v. 2006 21,2 M€ 
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CHEMPR0100 
Kaasunilmalsin M90-D1·C 

Taistelukaasunilmaisin 

EnviScreen 
Aluevalvontajärjestelmä 

ENVI Assay System 
Bioaseiden tunnistusjärjestelmä 
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ASUTUSKESKUSTAISTELUN ERIKOISOSAAJA 

KAARTIN JAAKARIRYKMENTTI 

K 
aartin Jääkärirykmentti on asu
tuskeskustaistelun kärkiosaaja 
pääkaupunkiseudulla normaa
li- ja poikkeusolojen aikana. 

Rykmentin päätehtävänä on tuottaa suori
tuskykyisiä joukkoja pääkaupunkiseudun 
puolustamiseksi. Rykmentti ylläpitää ja ke
hittää sotilaallista valmiutta sekä turvalli
suustoimintaa pääkaupunkiseudulla yhteis
toiminnassa muiden viranomaisten kanssa. 
Tämän lisäksi rykmentti vastaa pääosasta 
Helsingin alueen joukkojen, esikuntien ja 
laitosten huoltopalveluista sekä valtakun
nallisista edustus- ja soittotehtävistä. Kaar
tin Jääkärirykmentin voidaan sanoa toimi
van monella tavalla näyteikkunana puolus
tusvoimiin. 

1.7.1996 perustettuun Kaartin Jääkäri
rykmenttiin kuuluvat Esikunta, Uudenmaan 
Jääkäripataljoona, Kaartin Pataljoona, Ali
upseerikoulu, Kaartin Soittokunta sekä 
Huoltokeskus. Varusmiehet saavat rykmen
tin joukkoyksiköissä ja aliupseerikoulussa 
asutuskeskustaisteluun painottuvan asela
jikoulutuksen. Noin kolmasosa varusmie
histä saa sotilaspoliisikoulutuksen ja joka 
kuudes koulutetaan ajoneuvon kuljettajaksi. 

Kaartin Jääkärirykmentin sijaintipaikka 
on Santahamina ainoastaan Kaartin Soitto
kunnan toimiessa Taivallahden kasarmia
lueella. Rykmentti ei ole pääkaupunkiseu
dun joukko-osasto vain sijainniltaan ja teh
täviltään. Palveluksen astuvat varusmiehet 
tulevat lähes poikkeuksetta samalta alueelta, 
jonka puolustajiksi heidät koulutetaan ja har
jaannutetaan. Toimintaympäristö on vai-

takunnallisesti ainutlaatuinen, eikä sen puo
lustamisen edellyttämiä tehtäviä voida har
joitella pelkästään Santahaminassa. Huo
mattava osa varsinkin joukkokoulutus
kauden harjoituksista pidetään eri puolilla 
pääkaupunkiseutua sekä osittain myös sen 
ulkopuolella. Sotilaallisen erityisosaamisen 
lisäksi tehtävät edellyttävät runsaasti mitta
via suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Har
joitusten ja muun toiminnan valmistelu 
edellyttää tiivistä yhteistyötä seudun kau
punkien valmiussuunnittelijoiden sekä 
kaikkien viranomaisten kanssa, jotta lähes 
miljoonaisen siviiliväestön joukossa voi
daan toimia niin normaali- kuin mahdollis
ten poikkeusolojenkin kaikissa vaiheissa. 

Rykmentin tehtävä valtakunnallisena asu
tuskeskustaistelutekniikoiden ja -taktiikan 
kehittäjänä ja kouluttajana edellyttää jatku
vaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä 
koulutuspaikkarakentamista. Parhaillaan 
Santahaminaan rakennetaan uutta asekäsit
telyampumarataa, joka tuo uusia mahdolli
suuksia lähiammuntojen toteuttamiselle. 
Santahaminan taisteluampumarataa on 
parannettu ja asutuskeskuskoulutuksen Hel
sinki -rataa laajennettu. Pitemmän tähtäyk-
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X 
sen tavoitteena on entistä moni
puolisemman asutuskeskustaiste
luharjoittelualueen rakentaminen. 
Sen tarjoama oppimisympäristö 
mahdollistaisi paitsi yksittäisten 
taistelijoiden taistelutekniikan, 
myös kaupunkijääkäri- tai sotilas
poliisiyksköiden taktiikkaan, joh
tamiseen ja yhteistoimintaan liit
tyvän osaamisen kehittämisen. 

Kaartin Jääkärirykmentti jär
jestää puolustusvoimien palka
tulle henkilöstölle asutuskes
kustaistelun täydennyskoulutusta. 
Koulutus jakaantuu taistelutekni
seen ja taktiseen koulutukseen. 
Puolustusvoimien henkilöstön 
lisäksi koulutukseen on osallistu
nut myös ulkomaisia kouluttajia 
(Ruotsista, Norjasta ja Virosta) 
sekä sidosryhmien edustajia. Ryk- , 
mentti järjestää puolustusvoimien 
avainhenkilöstölle sekä erilaisissa 
saattue-ajotehtävissä toimivalle 
sotilas- ja siviilihenkilöstölle tur
valliseen ajamiseen ja ajoneuvon 
hallintaan liittyvää koulutusta. 
Rykmentin aliupseerikoulu toi
meenpanee valtakunnallisen miehistöstä 
aliupseeriksi -kurssin. 

Puolustusvoimien johtamis- ja hallinto
järjestelmän muutosten myötä Kaartin 
Jääkärirykmentin rooli pääkaupunkiseudun 
puolustajana vahvistuu entisestään. Kaartin 
Jääkärirykmentti on ainoa maavoimien 
joukko-osasto Etelä-Suomen Sotilasläänin 
vastuualueella. Rykmentin operatiivinen 
vastuu laajenee, vastuu pääkaupunkiseudun 
vartiointi- ja turvallisuusasioista kasvaa ja 
koulutettavien varusmiesten määrä lisään
tyy. Rykmentin kokoonpanoon perustettava 
Helsingin aluetoimisto ottaa vastuulleen 

huomattavan osan Helsingin Sotilasläänin 
Esikunnan ennen hoitamista asevelvolli
suusasioista. Huoltopalveluissa rykmentin 
rooli muuttuu palvelujen tuottajasta tilaa
jaksi Etelä-Suomen Huoltorykmentin pe
rustamisen myötä. 

Uudet ja lisääntyvät tehtävät edellyttävät 
muutoksia rykmentin kokoonpanossa. Kas
vava varusmiesvahvuus ja tarkentuvat jouk
kotuotantovelvoitteet edellyttävät kahdek
sannen perusyksikön perustamista. Esikun
ta muutetaan osastopohjaiseksija sen sisäis
tä tehtäväjakoa tarkistetaan. Helsingin alue
toimisto tulee toimimaan osana esikuntaa, 
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Kesän 2006 saapumiserän alokkaat vannoivat sotilasvalansa erityisen juhlavissa puitteiss 
Senaatintorilla. Tilaisuus oli osa rykmentin elokuisia 10-vuotisjuhlallisuuksia. 

palvelupisteen sijaitessa Santahaminan 
portilla. Pääosa rykmentin Huoltokeskuks
en henkilöstöstä siirtyy Etelä-Suomen 
Huoltorykmentin alaisuuteen. 

Kaartin Jääkärirykmentti on eteenpäin 
pyrkivä ja kehittyvä joukko-osasto. Kehi
tämme jatkuvasti sekä osaamistamme että 
kalustoamme vastaamaan entistä paremmin 
nykyisten ja tulevien uhkakuvien asettamiin 
vaatimuksiin. D 
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TIETO NURKKAUS 

Saapumiserä 
Henkilöstö 

750-800 henkeä 

- upseerit 
- erikoisupseerit 
- opistoupseerit 
- aliupseerit 
- sopimussotilaat 
- siviilit 
YHTEENSÄ 

Toimintamenokehys noin 
- palkat 
- vuokrat 
- muu toiminta 

83 
15 

103 
71 
19 

101 
392 

28,5 M€ 
13M€ 
SM€ 

10,5 M€ 
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MEKANISOITUJEN TAISTELUOSASTOJEN JA 

1 

ILMATORJUNNAN KOULUTUSKESKUS 

PANSSARIPRIKAATI 

P 
anssariprikaati on ollut muutos
ten kohteena koko 2000 -luvun 
alun ajan ja on vielä lähivuodet. 
Vuoden 2001 selonteon perus

teella panssarikoulutuksen koulutusorga
nisaatiota supistettiin voimakkaasti ja ilma
torjuntakoulutusta laajennettiin. Sodan ajan 
panssariprikaatien varusmieskoulutusta 
ajettiin alas ja perustettiin Hämeen Ilmator
juntapatteristo. Vuoden 2004 selonteon ja 
puolustusministerin tekemien päätösten 
seurauksena prikaatin asema maavoimien 
koulutusjärjestelmän osana vahvistuu. 
Panssariprikaatilla on selkeästi kaksi pää
tehtävää. Prikaati on vuoden 2007 alusta 
muuttunut mekanisoitujen taisteluosastojen 
koulutuskeskukseksi ja ilmatorjunnan kou
lutuskeskukseksi. 

Panssariprikaatin tärkeimpänä tehtävänä 
on kouluttaa asevelvollisia; varusmiehiä ja 
-naisia sekä reserviläisiä sodan ajan 
- operatiivisiin joukkoihin kuuluviin me-

kanisoituihin taisteluosastoihin, 
- valmiusprikaatin (Karjalan Prikaati) 

Leopard-taistelupanssarivaunukomppa
nioihin, 

- valmius prikaatin (Porin Prikaati) ilmator
juntayksiköihin, 

- valtakunnallisiin ilmatorjuntajoukkoi
hin, ja 

- muihin aselajien ja huollon joukkoihin. 

Mekanisoidut taisteluosastot tuottavat tu
leville maavoimille merkittävän suoritus-

kyvyn, to1m1vatpa ne itsenäisinä, yhteis
toiminnassa tai alistettuna valmiusprikaa
tille. Tärkeimpien taisteluvälineiden luku
määrän perusteella kaksi mekanisoitua tais
teluosastoa vastaa suorituskyvyltään yhtä 
valmiusprikaatia (Karjalan Prikaati). Niiden 
yhteenlaskettu taistehipanssarivaunujen, 
rynnäkköpanssarivaunujen tai tykkien 
määrä ylittää valmiusprikaatin vastaavien 
aseiden lukumäärän. Raskaita kranaatin
heittimiä ja jalkaväkitaistelijoita on lähes 
yhtä paljon. Merkittävin ero valmiusprikaa
tin hyväksi on ilmatorjunnan määrässä ja 
laadussa. 

Panssariprikaati kouluttaa ilmatorjunta
ohjus 2005:tä lukuun ottamatta kaikkia 
käytössä olevia ilmatorjunnan asejärjestel
miä. Joukkoja tuotetaan kaikkien puolus
tushaarojen käyttöön. Prikaati vastaa pää
kaupunkiseudun ilmatorjunnan maakom
ponentista. 

Panssariprikaatiin kuuluu 1.1.2007 al
kaen kuusi joukkoyksikköä, joista viisi kou
luttaa varusmiehiä. Jalkaväen erikois- ja 
johtajakoulutusta antavat Hämeen Panssa
ripataljoona, Jääkäritykistörykmentti, Paro-
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lan Pataljoona ja Panssarikoulu, ilmatorjun
nan erikois- ja johtajakoulutusta Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentti. llmatorjuntakoulu 
kouluttaa palkattua henkilökuntaa. Esikun
ta, huoltokeskus ja Panssarisoittokunta 
tukevat kouluttavia joukkoyksiköitä. 
Varusmiesten aliupseerikoulutus on osin 
hajautettu perusyksiköihin, joilla on 
käytössään koulutuksessa tarvittava kalus
to. Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä ja 
Jääkäritykistörykmentissä koulutus anne
taan kootusti. 

Hämeen Panssaripataljoona kouluttaa 
panssarimiehiä, panssarijääkäreitä ja pans
saripioneereita. Taistelupanssarivaunuyksi
köitä tuotetaan Leopard 2A4 -kalustolla 
sekä mekanisoituihin taisteluosastoihin että 
Karjalan Prikaatin käyttöön. Varusmies
koulutus T-72 -kalustolla on päättynyt. 
Panssarijääkäreiden pääkalusto on BMP-2. 
Pataljoonan kokoonpano luo edellytykset 
iskuportaan yhteistoiminnan harjoitta
miseUe kaikissa keskeisissä harjoituksissa. 

Jääkäritykistörykmentti vastaa mekani
soitujen taisteluosastojen tulenkäyttö- ja 

johtamisjärjestelmän kouluttamisesta, 
Panssariviestikomppanian lakkauttamisen 
myötä taisteluosastojen viestikoulutus kes
kitettiin Jääkäritykistörykmenttiin heinä
kuun 2006 saapumiserästä alkaen. R ykmen
tin kokoonpano antaa hyvän pohjan kehittää 
tykistö-, kranaatinheitin- ja viestijoukko
jen yhteistoimintaa tuettaessa iskuportaan 
hyökkäystä. 

Panssariviestipataljoona otti uudelleen 
käyttöön edeltäjänsä nimen Parolan Patal
joona. Pataljoona kouluttaa sotilaspoliiseja, 
mutta sen toiminnan painopiste on siirty
mässä selkeästi huollon eri toimialojen kou
luttamiseen joukkotuotannon periaatteita 
noudattaen. Tämän myötä Huoltokomppa
niassa ja Autokomppaniassa ryhdytään tuot
tamaan mekanisoitujen taisteluosastojen 
sekä tuotannossa olevien ilmatorjuntayk
siköiden huolto-osia. 

Hämeen llmatorjuntapatteristo muuttui 
ilmatorjunnan laajenevien koulutusvelvoit
teiden ja kaksinkertaistuvan henkilöstön 
myötä rykmentiksi ja sai perinteikkään ni
men Helsingin llmatorjuntarykmentti. Ryk-

llmatorjuntaohjus 96. 
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Leopard 2A4 ampuu. 

mentin tehtäväkenttä on kolmitahoinen. 
Pääkaupunkiseudun ohella se vastaa me
kanisoitujen taisteluosastojen ja pääosin 
myös Porin Prikaatin ilmatorjuntajoukkojen 
tuotannosta. 

Panssarikoulu kouluttaa sekä varusmie
hiä reservin upseereiksi että henkilökuntaa 
mekanisoitujenja panssarijoukkojen tarpei
siin. Panssarireserviupseerikurssin oppi
laista yli puolet tulee Panssariprikaatin ulko
puolelta, Karjalan Prikaatista ja Porin Pri
kaatista. Yhteistä heiUe on se, että sodan ajan 
tehtävässään he tarvitsevat jonkin pans
sarivaunun johtajaoikeuden. Tämän he saa
vat tavanomaista aliupseerikurssin I jaksoa 
viisi viikkoa pidemmällä panssarialiup
seerikurssi I:llä. 

Panssarikoulu antaa mekanisoitu jenjouk
kojen henkilökunnalle perus- ja täyden
nyskoulutusta ja toimii mekanisoitujen 
joukkojen toimialakouluna. Tutkimus- ja 
kehittämisosasto sekä toteuttaa että osallis
tuu jalkaväen ja osin muiden aselajien sota
varusteiden kenttätesteihin ja vastaa me
kanisoitujen joukkojen taktiikan tutkimuk
sesta ja sen kehittämisestä. 

/lmatorjuntakoulu vastaa ilmatorjunnan 
henkilökunnan perus- ja täydennyskoulu
tuksesta sekä ilmatorjunnan tutkimus- ja 
kehittämistoiminnasta, jonka haasteina säi
lyvät edelleen lukuisat ilmapuolustuksen ja 
aselajin johtamisjärjestelmähankkeet osa
hankkeineen sekä hankkeiden laitekoh
taiset kenttäkokeet. Asejärjestelmien osalta 
vaativimpana työnä tulee olemaan uuden 
pitkän/keskipitkän kantaman ohjusjärjes
telmän hankinnan esiselvitykset ja valmiste
lut. 

llmatorjuntakoulu liitetään osaksi llmaso
takoulua 1.1.2008. 

Sekä Panssarikoulu että llmatorjuntakou
lu valmistelevat aliupseeriston koulutuksen 
aloittamista. 

Eri joukkoyksiköt kouluttavat omat osan
sa mekanisoituihin taisteluosastoihin. Eri 
aselajien yhteistoiminta hiotaan yhteistoi
mintaharjoituksissa prikaatin sisällä sekä 
yhdessä valmiusprikaatien kanssa. Harjoi
tuksissa edetään perussuoritteista aina yh
teisammuntoihin Poh jankankaalla. 
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Prikaatin monipuolinen kalusto muodos
taa haasteenjärjestelmänhallinnalle. Koulu
tuksen, käytön ja kunnossapidon vaatimuk
set osaamiselle ovat moninaiset. Osaavan 
henkilökunnan ohella vaaditaan kalus
tokohtaisia erikoistyökalu ja ja mittalaitteita, 
joiden lukumäärä ei edes mahdollista kun
nossapidon hajauttamista eri joukko-osas
toihin. 

Kehittyvä Panssariprikaati katsoo luot
tavaisena tulevaisuuteen. 65 vuotta sitten 
Panssaridivisioonan perustamisesta alkanut 
taival jatkuu. 2010-luvulla prikaati on ym
päröivän yhteiskunnan ja henkilöstönsä ar
vostama, perinteitä kunnioittava, aselajien 
yhteistoiminnan hallitseva, maavoimien 
iskukykyisimpien asejärjestelmien osaavin 
ja parhaat koulutusedellytykset omaava 
kouluttaja. D 

H 

TIETO NURKKAUS 

Henkilöstö 1.1.2007 
- upseerit 138 
- määräaikaiset nuoremmat upseerit 22 
- määräaikaiset reserviupseerit 18 
- erikoisupseerit 46 
- opistoupseerit 246 
- aliupseerit 64 
- siviilivirkamiehet 104 
- työsopimussuhteiset 42 
YHTEENSÄ 680 

Keskimääräinen varusmiesvahvuus 2000 

Määrärahat 
- toimintamenot 
- varsinaiset palkat 
- tilahallinta 
YHTEENSÄ 

17,0 M€ 
25,2 M€ 
7,5M€ 

49,7M€ 

ON™ 
Specialty Chemicals 
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KOLLAA KESTI - EMME ANNA TULEN SA~MUA! 

POHJOIS-KARJALAN PRIKAATI 

M 
ikä on maavoimien opera
tiivisen toiminnan voiman
lähde (Center of Gravity)? 
Pohjois-Karjalan Prikaatin 

näkökulmasta vastaus on helppo. Se on jal
kaväen suorituskyky ja sen taito toimia voi
tokkaasti kaikissa maasto- ja sääolosuhteis
sa. Tätä suorituskykyä rakennamme Itä
Suomen läänin ainoassa maavoimien jouk
ko-osastossa. 

Vuonna 2004 hyväksytyn valtioneuvos
ton turvallisuus- ja puolustuspoliittisen 
selonteon linjaukset ja puolustusvoimien 

uusi johtamis- ja hallintojärjestelmä toimi
vat ohjenuorana Pohjois-Karjalan Prikaatia 
kehitettäessä. Tässä yhteydessä varmiste
taan osaaminen alueellisten jalkaväkijouk
kojen koulutuksessa sekä maakunnan soti
laalliseena johtoportaana toimimisessa. 
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Prikaatiin kuuluvassa Karjalan Jääkäri
pataljoonassa koulutetaan sissi-, tieduste
lu-, jalkaväki-, kranaatinheitin-, panssarin
torjunta-, kuljettaja-, viesti-, sotilaspoliisi
sekä huollon joukkoja koko valtakunnan 
alueellisen puolustuksen tarpeisiin. Patal
joonan toimintaa tukee prikaatin Aliup
seerikoulu. Kykenevien jalkaväen varus
miesesimiesten kouluttaminen on joukko
osastomme selkeä painopistealue. 

Joukkomme perinteisimpiä rekrytointi
alueita ovat olleet Pohjois-Karjala ja Poh
jois-Savo. Viimeaikaisessa kehityksessä 
alue on laajentunut yhä selkeämmin käsit
tämään myös Etelä-Savon. Olemmekin laa
jentaneet prikaatin kummikuntatoimintaa 
aina Mikkeliin asti. Haluamme näkyä 
kaikissa rektytointikunnissamme niin vala
tilaisuuksien kuin muidenkin maanpuolus
tusjuhlien merkeissä prikaatiin kuuluvan 
Karjalan Sotilassoittokunnan säestämänä. 
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Koulutusolosuhteet ovat hyvät ja säilyvä1 
sellaisina. Kontiolahden kunta ottaa ratkai 
suissaan huomioon prikaatin toimintaedel
lytyksien säilymisen. Samoin Pohjois-Kar• 
jalan maakuntaliitto kuuntelee puolustus
voimia herkällä korvalla. 

Jaamankankaan lähiharjoitusalue ampu
maratoineen ja ampumahiihtostadionei
neen tarjoavat hyvät mahdollisuudet asevel
vollisten peruskoulutukseen. Samoin Sotin
puron ampumakenttäalue Rautavaaran ja 
Nurmeksen välisellä alueella on tiiviissä 
käytössä. Toiminnallisia vuorokausia ker
tyy vuodessa 220. Alueella toteutetaan tais
teluammuntoja kaikilla prikaatin joukko
tuotantoon kuuluvilla asejärjestelmillä. Ke
hitystyö jatkuu muun muassa panssarintor
junta-ammuntojen mahdollisuuksia moni
puolistamisella. 

Tällä hetkellä kehittämisen painopiste 
jalkaväessä on, aivan oikein, operatiivisissa 

X 

joukoissa. Pohjois-Karjalan Prikaatin näkö
kulmasta olisi kuitenkin tärkeää, että alueel
listen joukkojen osalta etenkin sotilaspo
liisien ja sissien varustuksen kehittäminen 
saataisiin resurssoitua myös valtakunnalli
sesti. Samoin tulisi huolehtia aselajin tekni
sen kehittämisen ohella jalkaväen kouluk
seen tarvittavan perustaisteluaseistuksen 
riittävyydestä ja toimintakuntoisuudesta 
etenkin panssaritorjunta-aseiden osalta. 
Joukko-osaston näkökulmasta on myös 
tärkeää, että omaa toimintaa kehitettäessä 
tai toimintoja kumppanoitaessa jalkaväen 
taisteluvälinemateriaalista vastaavan huol
tohenkilöstön osaaminen ja riittävyys var

mistetaan. 
Puolustusvoimien johtamis- ja hallinto

järjestelmän kehittämiseen liittyen Pohjois
Karjalan Prikaatin tehtäviin kuuluu vuodes
ta 2008 alkaen koko maakunnan sotilaalli
seen turvallisuuteen liittyvä suunnittelu- ja 
valmistelutyö. Prikaatin esikuntaan liite
tään aluetoimisto, joka vastaa muun muassa 
yhteydenpidosta maakunnan asevelvolli
siin sekä heidän koulutuksensa suunnitte
lusta. Samoin Maanpuolustuskoulutus ry:n 
toiminta siirtyy prikaatin vastuulle eräänä 

tärkeimpänä osa-alueenaan maakuntajouk
kojen koulutus. Tåmä vahvistaa entisestään 
joukko-osaston roolia ja vaikuttavuutta ym
päröivässä yhteiskunnassa. 

Prikaatin etuna on se, että aluetoimiston 
työntekijät omaavat sotilaspiiri- ja lääni
kokemusta. Yhteistoiminta Pohjois-Karja
lan Sotilasläänin ja prikaatin välillä onkin 
ollut saumatonta uuteen järjestelmään siir

ryttäessä. 
Yhteistyökumppaneista keskeisin soti

laallisen koulutuksen saralla on Pohjois
Karjalan Rajavartiosto. Rajavartiolaitoksen 
uudet joukkotuotantotehtävät tulevat omal
ta osaltaan vaikuttamaan myös prikaatin 

koulutustehtäviin. 
Haastavinta uusien tehtävien, kasva

neiden varusmieskiintiöiden ja prikaatiin 
tulevien uusien työntekijöiden osalta on tila
hallintaan liittyvät järjestelyt. Osin 1950-
sluvulla rakennetut kasarmit eivät enää joka 
suhteessa täytä nykyajan vaatimuksia. Ajo
neuvokaluston varuskunnallinen varastointi 
olisi myös saatettava ajanmukaiseen kun

toon. 
Prikaatin toiminta ja kehittäminen nojaa

vat vahvasti joukko-osaston perinteisiin ja 
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Prikaatin tarkka-ampuja aidossa Simo Häyhän tuliasemassa (kuvamanipulaatio). 

arvoihin. Perinnehuoneessaamme voi tu-
tustua muun muassa legendaarisen tarkk' 
ampujan ja Kailaan taistelijan Simo Häyhän 
asepukuun kunniamerkkeineen sekä avo
tähtäinkivääriin, Jalkaväkirykmentti 9:n 
komppanianpäällikön Ahti Vuorensolan 
Mannerheim-ristiin, sekä talvi-että jatkoso
dassa toimineen kaukopartiomiehen Onni 
Määttäsen muotokuvaan - myöskin viimek
si mainittu on Mannerheim-ristin ritari. 

Arvomme ovat kunnioitus, vastuun
tunto ja yhteistyö. Nämä muistaen kehi
tämme Euroopan unionin mantereen itäi
sintä joukko-osastoa ensi vuosikymmenelle 
osana maamme kunniakkaita jalkaväki
joukkoja. D 
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TIETO NURKKAUS 

- Palkattua henkilöstöä 245 
- upseereita (ml. SM ja SK) 55 
- määräaikaisia reservinupseereita 15 
- opistoupseereita 75 
- erikoisupseereita 5 
- ammattialiupseereita (ml. SAH) 20 
- sopimussotilaita 10 
- siviileitä 65 

Saapumiserän vahvuus 730 

Toimintakehys v. 2007 17,5 M€ 

X 
MAAVOIMIEN ERIKOISJOUKKO - HELIKOPTERI-, ~RIKOIS

JÄÄKÄRI- JA SOTILASPOLIISIKOULUTUKSEN KÄRKI OSAAJA 

UTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI 

U 
tin Jääkärirykmentti on maa
voimapäällikön alainen jouk
ko-osasto, joka vastaa puolus
tusvoimien helikopteriyksi

köiden ja maavoimien erikoisjoukkojen 
tuottamisesta, käskettyjen lentotehtävien 
toteuttamisesta sekä valtakunnallisesta hen
kilökunnan sotilaspoliisikoulutuk:sesta. 

KEHITIYVÄ JA KASVAVA RYKMENTTI 

Rykmentti perustettiin 1.1.1997 Lasku
varjojääkärikoulusta, ilmavoimista siirre
tystä Helikopterilentueesta sekä Panssari
prikaatista Uttiin siirretystä Sotilaspoliisi
koulusta. 

Helikopteritoiminnan volyymin kasvun 
myötä Helikopterilentue organisoitiin vuo-

den 200 l alussa Helikopteripataljoonaksi. 
Vuoden 2005 alussa rykmentti siirtyi kah
den joukkoyksikön kokoonpanoon. Lasku
varjojääkärikoulu ja Sotilaspoliisikoulu yh
distettiin ja niistä muodostettiin Erikois
jääkäripataljoona. Rykmentin tunnukset ja 
perinteet uusittiin vuoden 2005 aikana. 
Joukko-osastotunnus vaihtui laskuvarjosta 
siivekkääseen nuoleen ja rykmentti sai uu
den joukko-osastolipun, jossa on maavoi
mien vihreällä pohjalla valkoinen aarnikot
ka ja lipputangon puoleisessa yläkulmassa 
viikatteinen hakaristi. Rykmentti vaalii 
sodan aikaisten erikoisjoukkojemme - Pää
majan kaukopartio-osastojen - sotilasheli
kopteri- ja sotilaspoliisitoiminnan perintei
tä. 

Joukko-osaston nykyvahvuus on vajaat 
500 henkeä, josta varusmiehiä on noin 170. 
Palkatun henkilöstön suuri määrä kuvaa 
rykmentin moninaisia tehtäviä ja ainutlaa
tuisuutta maavoimissamme. Rykmentti on 
maavoimien erikoisjoukko, joka antaa rau
han aikana korkeatasoista erikoisjoukko
koulutusta, joka pitää sisällään helikopteri-, 
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erikoisjääkäri- ja sotilaspoliisikoulutuksen. 
Eri toimialat tukevat toisiaan niin koulutuk
sen, tutkimuksen kuin itse operoinninkin 
näkökulmasta. Rykmentin vahvuutena on 
ammattitaitoinen ja-ylpeä henkilöstö. Tule
vina vuosina rykmentin henkilöstömäärä 
kasvaa edelleen. Henkilöstömäärän kasvu 
kohdistuu erityisesti helikopterilentäjiin 
uuden NH90-helikopterikaluston käyt
töönoton myötä. 

Rykmentin toiminnalle on tunnusomaista 
harjoittelu koko valtakunnan alueella, hen
kilökunnan koulutuksen runsaus, tavano
maista laajemmat tutkimus- ja kehittämis
tehtävät sekä vaativat varusmiesten ja reser
viläisten koulutusvelvoitteet. Yhteistoimin
ta muiden puolustushaarojen kanssa on 
kiinteää. 

UTTI - MAAVOIMIEN 
. LENTOTUKIKOHTA 

Utin tukikohta, joka alueena kattaa 750 
hehtaaria, mahdollistaa kaikkien rykmentin 

Ellbm1a Eslbnlll 

1.Hekoll L--,il 

2.HokoK Spolk 

J.HokoK Erft.JK 

L-lalK TelotlnHjouflba 

KllfNMlaa1a 
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vastuulla olevien toimintojen kouluttami
sen. Varuskunta-alueen sisällä ja lähi-ilmati
lassa voidaan järjestää lento-, erikoisjouk
ko- ja sotilaspoliisikoulutukseen liittyvät 
perusharjoitukset. Tyrrin ampumakeskus ja 
varuskunnan koulutusradat ovat tarkoituk
senmukaisia. Utin lentoasema sai ensim
mäisenä lentoasemana Suomessa ympä
ristölupaviraston myöntämän ympäristölu
van, joka astui voimaan vuoden 2006 alussa. 
Ympäristölupa velvoittaa rykmenttiä huo
lehtimaan ympäristöstä ja yhteiskuntasuh
teista samalla mahdollistaen jokapäiväisen 
koulutuksen ja kehittämisen. 

Puolustusministerin tammikuussa 2002 
tekemä päätös, että Utista tulee helikopteri
toiminnan rauhan ajan päätukikohta, aloitti 
Utissa voimakkaan rakentamisen jakson. 
Vuosien 2002-2006 välisenä aikana on Ut
tiin valmistunut uusi helikopterikäyttöhalli, 
ajoneuvokatos ja Valkealan kunnan raken
nuttama monitoimihalli liikuntaa varten. 
Vanhan.rakennuskannan peruskorjaus alkoi 
vanhan teknisen korjaamon perusparan-

TUldkomppa,la 

Toi-

SpoU 

llnl-Je IU 

Tukeutumlsjeuldale 

J-djoullbo 
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tamisella rykmentin esikunnan uusiksi ti
loiksi ja jatkuu muonituskeskuksen ja van
hojen helikopterihallien peruskorjauksella 
vuosien 2006-2008 aikana. 

HELIKOPTERIPATALJOONA 
TOIMINNAN MURROSVAIHEESSA 

Utin Jääkärirykmentti ja erityisesti sen 
Helikopteripataljoona vastaavat maavoimi
en helikopterialan koulutuksesta, joukkota
son taktisesta ja teknisestä kehittämisestä 
sekä lentotehtävistä ja niihin liittyvästä len
tovalmiuden ylläpidosta. 

NH90-helikopterin myöhästymisen 
vuoksi on kahden vanhan ja luotettavan 
"työjuhdan" Mi-8 kuljetushelikopterin elin
kaarta jouduttu jatkamaan vuoden 2007 lop
puun asti. Kaksi vielä vuoden 2006 käytössä 
ollutta Mi-8 helikopteria poistui käytöstä 
vuoden loppuun mennessä. Pääosa helikop
terikoulutuksesta toteutetaan seitsemällä 
MD 500-helikopterilla. Peruskoulutuksen 
lisäksi on painopiste laitettu pimeälento- eli 
NVG-lentokoulutukseen. 

NH90-helilwpteri Suomen väreissä. 

Henkilöstön koulutus uudelle NH90-he
likopterijärjestelmälle on hankkeen haas
teellisin tehtävä. Ensimmäinen NH90-he
likopteri saataneen Uttiin keväällä 2007, 
jonka jälkeen alkaa tiivis koulutusjakso,jot
ta ensimmäiset koneet ja miehistöt saadaan 
koulutettua vuoteen 2008 mennessä ainakin 
virka-apu- ja pelastuspalveluvalmiuteen. 
Koulutuksen haasteellisuutta lisää se, että 
NH90-helikopterin käyttäjänä Suomi on 
yksi ensimmäisistä ja siten ei käytössä ole 
aikaisempaa kokemusta. Tavoitteena on, 
että kaikki 20 uuttakul jetushelikopteria ovat 
puolustusvoimien käytössä vuoden 2010 
kuluessa. 

ERIKOISJOUKOT
PUOLUSTUSVOIMIEN MONIPUOLINEN 
JA LAADUKAS TYÖKALU 

Maavoimien erikoisjoukkojärjestelmäs
sä on käynnissä merkittävä kehittämisvai
he. Ensimmäiset uusien suorituskykyvaati
musten mukaiset laskuvarjojääkärikurssit 
on viety läpi onnistuneesti ja palkatusta hen-
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kilöstöstä koostuva erikoisjääkärikomp
pania on pääosiltaan sitoutunut Saksa-Alan
komaat-Suomi -taisteluosaston toimintaan 
vuoden 2007 puoleen väliin saakka. 

Varusmiespalvelustaan suorittavien las
kuvarjojääkärien koulutus annetaan perin
teiseen tapaan laskuvarjojääkärikurssilla 
(Laskuvarjojääkärikomppania). 

Laskuvarjojääkärikurssille valitaan vuo
sittain vapaaehtoisista pyrkijöistä valinta
kokeen kautta noin 80 oppilasta. Koulutuk
seen hakeutuvien fyysinen suorituskyky on 
viime vuosina selkeästi nousuut. Kun haki
joiden laatu ja määrä ovat hyvällä tasolla, 
saadaan laskuvarjojääkärikurssille valittua 
vuosittain maan parasta varusmiesainesta. 
Hakijoiden suuri määrä on osoitus sekä on
nistuneesta rekrytointityöstä että erityisesti 
suomalaisten nuorten halusta saadil vaativaa 
ja asiallista sotilaskoulutusta. Koulutukseen 
hyväksyttävien laadusta ei tingitä. Oppi
laiden on oltava fyysisesti vahvoja ja henki
sesti tasapainoisia. Kurssin keskeyttämis
prosentti on noin 10. Keskeyttämisen syynä 
on useimmiten fyysisestä rasituksesta syn
tyneet palvelusvammat, joilta ei kaikista 
ponnistuksista huolimatta voida kokonaan 
välttyä. 

Vuoden varusmiespalvelus mahdollistaa 
erikoisjääkärin peruskoulutuksen antami
sen. Koulutusaika ei riitä koko tehtäväkirjon 
kattamiseen. Tämän vuoksi rykmentissä on 
vuodesta 1999 alkaen koulutettu sopimus
sotilaita vaativimpiin tehtäviin. Vuonna 
2005 erikoisjääkärikoulutukseen hakeu
tuminen avattiin myös muualla kuin Utin 
Jääkärirykmentissä reservin aliupseerin tai 
upseerin koulutuksen saaneille asevelvol
lisille. Ensimmäiset kokemukset ovat olleet 
yksinomaan myönteisiä. Erikoisjoukkojen 
koulutuksessa on kyse ensisijaisesti kansal
lisen puolustuksen kehittämisestä. Samalla 
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koulutuksella mahdollistetaan myös kyky 
virka-apuun muille viranomaisille Suomes
saja kyky osallistua vaativimpiin ja nopeas 
käynnistettäviin kansainvälisiin tehtäviin, 
mikäli näin päätetään. 

VALTAKUNNALLINEN 
SOTILASPOLIISIKOULUTUS 

Nykymuotoisen sotilaspoliisikoulutuk
sen tavoitteena on tuottaa turvallisuus- ja 
vartiointitehtäviin kykeneviä joukkoja ja 
henkilöitä niin rauhan kuin kriisiajan toi
mintaympäristöön. Henkilökunnan valta
kunnallisen sotilaspoliisikoulutuksen ja 
maavoimien erikoisjoukkokoulutuksen kes
kittäminen samaan varuskuntaan voidaan 
koulutuksen synergiaetujen ja kursseista 
saadun palautteen perusteella todeta onnis
tuneeksi ratkaisuksi. 

Sotilaspoliisikoulun kursseilla koulute
taan sotilaspoliisitehtäviin sijoitettava hen
kilökunta sotilasammattihenkilöt mukaan 
lukien. Kursseilla keskitytään sotilaspoliisi
taktiikkaan ja -taistelutekniikk:aan, toimi
valtakysymyksiin sekä sotilaspoliisin eri
koisvälineiden käsittelyyn. Kurssilaisille 
koulutetaan myös kaikki rauhan ajan soti
laspoliisivartioston toimintaan liittyvät asi
at. Valtakunnallisten kurssien tärkein anti on 
yhtenäisten toimintatekniikoiden ja sotilas
poliisi taktiikan opetus. Näistä taidoista on 
erityisesti hyötyä silloin, kun toimitaan 
yhteistyössä eri joukko-osastojen ja muiden 
viranomaisten kesken. Vuosittain eri 
kursseilla ja opetustilaisuuksissa koulute
taan yhteensä runsaat 150 ammattisotilasta. 

Tulevien vuosien haaste sotilaspoliisi
alalla on aliupseeriston koulutuksen järjes
telyt. Alustavasti näyttää siltä, että tulevien 
vuosien sotilaspoliisikoulutusvolyymi tulee 
kasvamaan luotavan aliupseeriston myötä. 

X 
Jatkossa sotilaspoliisikoulutukseen sisältyy 
nykyisen kurssitarjonnan lisäksi sotilaspo
liisialiupseeriston erikoistumisvaiheen 
opinnot. Suunnittelu on hyvässä vauhdissa 
yhdessä muiden maavoimien osien kanssa. 

HAASTEITA RIITTÄÄ 
TULEVINAKIN VUOSINA 

Uudella helikopterijärjestelmällä pyri
tään ensisijaisesti parantamaan maavoi
mien operaatiokykyä. NH90-kuljetushe
likoptereita tullaan pääasiassa käyttämään 
erikoisjoukkojen ja valmiusprikaatien ope
raatioissa. Kuljetushelikopterien käytössä 
siirrytään perinteisistä yhden tai kahden 
koneen kuljetuslennoista useamman koneen 
ja jopa koko pataljoonan yhdenaikaisiin 
suorituksiin tavoitteena erikoisoperaatio
kyky koko henkilöstöllä. Kyky erikoisope
raatioihin mahdollistaa kaikki muut heli
kopterioperaatiot sekä kansallisesti että kan
sainvälisesti. 

Utin Jääkärirykmentin tavoitteena on ke
hittää erikoisjääkäreiden ja helikopteriyk
siköiden yhteistoimintaa ja taktiikkaa sel
laiselle tasolle, että maavoimien kaikki krii
siajan ilmakuljetusoperaatiot kyetään to-

teuttamaan menestyksekkä~sti. Suunnitte
luprosesseja ja toimintamenetelmiä ke
hitetään ja testataan rykmentin omissa har
joituksissa. Valmiusprikaatien ja muiden 
m·aavoimien joukkojen tukeminen tulee 
määrällisesti olemaan suurin tehtävä. Muun 
yhteiskunnan tukeminen kuljetushelikop
tereilla tulee saamaan aivan eri ulottuvuu
den sekä määrällisesti että varsinkin suori
tuskyvyllisesti. 

Samanaikaisesti, kun uudet kuljetusheli
kopterit saapuvat Uttiin, kehitetään erikois
joukkojen koulutusta edelleen vastaamaan 
seuraavan vuosikymmenen suorituskyky
vaatimuksia ja vastaanotetaan merkittävä 
määrä uutta erikoisjääkäriyksiköiden sota
materiaalia. 

Utin Jääkärirykmentti elää voimakasta 
kehitysjaksoa. Tavoitetilassa noin vuonna 
2010 Utin Jääkärirykmentti on maavoimien 
komentajan alainen erikoisjoukko, jolla on 
kyky reagoida nopeasti eriasteisiin krii
seihin koko valtakunnan alueella ja kyky 
yhteisoperaatioihin kaikkien puolustushaa
rojen kanssa. Rauhan aikana rykmentti 
antaa korkeatasoista koulutusta operatiivis
ten vaatimusten saavuttamiseksi. D 
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JALKAVÄKIKOULUTTAJA MEREN ÄÄRELLÄ 

UUDENMAAN PRIKAATI 

U 
udenmaan Prikaati on erikoi
nen joukko-osasto monessa 
mielessä. Se on maamme ainoa 
joukko-osasto, joka antaa kou

lutusta toisella kotimaisella kielellä, se on 
merivoimien suurin jalkaväkikouluttaja ja 
ainoa, joka kouluttaa rannikkojääkäreitä. 

HÄNEN MAJESTEETTINSÄ 
KÄSKYSTÄ 1626 

Prikaatilla on pitkä historia, sillä joukko
osaston perinteet lasketaan alkaneen Ruotsi
Suomen hallitsijan kuningas Kustaa IIAdol
fin käskystä 1626. Osana perinnetyötään 
Uudenmaan Prikaati julkaisi vuosipäi-
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vänään 18.04.2006 historiikin, joka käsit
telee prikaatin Ruotsin vallan ajan perinne
joukkoa, eli Kuninkaallista Uudenmaan 
Rykmenttiä. Kuninkaallinen Uudenmaan 
Rykmentti taisteli menestyksellä monella 
suurvalta-ajan taistelutantereella. Jopa 
muuten niin surkealla menestyksellä sodi
tussa sodassa 1808-09, rykmentin panos oli 

X 
erinomainen. Kunnioittaen ansioita kyseis
en sodan Siikajoen taistelussa, prikaati viet
tää vuosipäiväänsä taistelun muistoksi. 

IHANTEELLINEN SUAINTI 

Uudenmaan Prikaati sijaitsee luonnon
kauniissa Tammisaaren rannikkokaupun
gissa. Kaupunki on Etelä-Suomen tärkeim
piä ruotsinkielisiä keskuksia ja jo tästäkin 
syystä sijaintipaikka varuskunnalle on oiva. 

Prikaatilla on lähiharjoitusalue aivan va-

Rannikkojääkäriryhmä aseistuksenaan 
7,62 RK95. 

ruskunnan lähituntumassa j~ reilun puolen 
tunnin ajomatkan päässä eteläisen Suomen 
suurin harjoitusalue Syndalen. Syndalenin 
maasto on erittäin monipuolinen ja siellä voi 
ampua kovapanosammuntoja lähes kaikilla 
jalkaväen aseilla. Alueen yhteydessä on 
myös prikaatin sotasatama, jota koko ajan 
kehitetään vastaamaan joukko-osaston kas
vavan aluskannan tarpeita vastaavaksi. 

PRIKAATIN NYKYORGANISAATIO 

Uudenmaan Prikaatissa on esikunta, kaksi 
jalkaväkeen lukeutuvaa pataljoonaa sekä 
huoltokeskus. Pataljoonat ovat Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoona ja Tammisaaren 
Rannikkopataljoona. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoona kou
luttaa sodan ajan rannikkojääkäripataljoo
nia sekä erillisiä rannikkojääkärikomppa
nioita ja rannikon pioneeri- ja kranaatinhei
tinyksiköitä. 

Koulutusta antavat yksiköt ovat ran
nikkojääkärikomppania, kranaatinheitin
komppania ja pioneerikomppania. Jouk
kojen pääsääntöinen kuljetusväline on koti
maassa valmistettu Jurmo-luokan jouk
kojenkuljetusvene sekä panssaroitu mie
histönkuljetusvaunu PASI. Jurmo-luokka 
on alumiinirakenteinen, joten se on kevyt. 
Yhdistettynä voimakkaisiin moottoreihin se 
antaa tehokkaan ja nopean liikekyvyn. 
Joukot harjoittelevat myös helikopterikul
jetuksia, jotka täydentävät liikkumiskon
septia vastaamaan kaikkia vuodenaikoja ja 
maasto-olosuhteita. 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoona viet
tää vuosipäiväänsä 5. heinäkuuta muistoksi 
rannikkojoukkojen sotatoimista Teikarin 
saarella Viipurinlahdella kesän 1944 ratkai
sevien torjuntataistelujen yhteydessä. 
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Rannikko-ohju~ 
saaristossa. 

Maihinnousu
osasto menossa 
tehtävään. 

Patrick lkg."e 

ATU-joukoille an
netaan monipuo
linen asekoulutus, 
johon kuuluu am
muntaa mm. pis
toolilla , haulikolla 
ja myös eri aseilla 
pimeällä. 

X 
Tammisaaren Rannikkopataljoona 

(TammRannP) kouluttaa sotilaspoliisi- ja 
rannikko-ohjusyksikköjä sekä kaikki pri
kaatin kuljettajat. Rannikko-ohjusjärjestel
mä, jolle pataljoonassa annetaan koulutusta 
on muunnelma samasta järjestelmästä, mikä 
maavoimilla on panssarintorjuntakäytössä. 
Järjestelmä on ominaisuuksiltaan erino
mainen liikkuvaan alustorjuntaan saaris
tossa ja rannikolla. Järjestelmän täsmäomi
naisuuksien puolesta se on myös soveltuva 
kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin. 

TamrnRannP vastaa myös prikaatin ali
upseerikursseista ja kansainväliseen valmi
us joukkoon valmentavista kursseista. Kou
lutusta antavat yksiköt ovat 1. ja 2.Ran
nikkokomppania sekä Amfibiokoulu. 

Tammisaaren Rannikkopataljoona vaalii 
viime sotien aikaisen 14.Divisioonan - ns. 
Tammidivisioonan perinteitä. Perinnepäivä 
on 17. kesäkuuta, jolloin 14.Divisioona pe
rustettiin vuonna 1941. 

KANSAINVÄLINEN RANNIKKO
JÄÄKÄRIYKSIKKÖ 

Uudenmaan Prikaati vastaa kansainväli
sen rannikkojääkäriyksikön kouluttamises
ta. Yksikkö kulkee nimellä "Amphibious 
Task Unit" eli ATU. ATU:n tehtäviin kuulu
vat tiedustelu-, valvonta- ja etsintätehtävät 
rannikolla, saaristo- tai jokialueilla sekä sa
tamissa. Yksikköä suunnitellaan käytet
täväksi kansainvälisissä kriisinhallintateh
tävissä ja siihen liittyminen on täysin vapaa
ehtoista. 

ATU-koulutus annetaan karsinnan lä
päisseelle joukolle vapaaehtoisia varusmie
hiä. Saapumiserästä ATU-koulutuksen saa 
noin 50 sotilasta, joille koulutuksen päätyt
tyä tarjotaan mahdollisuus allekirjoittaa val
miussitoumus kansainvälisiin kriisinhal-

lintatehtäviin. 
1 

ATU-koulutus on monipuolista ja koos
tuu sekä teoriasta että käytännöstä. Siihen 
sisältyy voimankäytön perusteet, viestikou
lutusta ja viestintää englannin kielellä, tul
kin käyttöä, aseiden ja räjähteiden käsitte
lyä, ajoneuvo- ja ajokoulutusta, ensiapu
koulutusta sekä perehdyttämistä kriisinhal
lintatehtävien ympäristöön ja tilanteisiin. 

ATU:n harjoitustoiminta on jo monen 
vuoden ajan sisältänyt kahdenkeskeisiä har
joituksia Ruotsin amfibiojoukkojen (Amfi
biekåren) kanssa. Tärkein yhteistyötaho 
Ruotsissa on ollut Bergassa sijaitseva 1.Am
fibiorykmentti (Amfl). ATU:lle ja sen 
toiminnalle ollaan myös hankkimassa puo
lustusliitto NATO:n laatusertifiointi Suo
men ja NATO:n välisen rauhankumppa- nu
uden yhteistyönä. 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

Tulevaisuudennäkymät ovat Uudenmaan 
Prikaatin näkökulmasta valoisat. Joukko
osastossa annettava koulutus on ainutlaa
tuista ja sekä kielipoliittisten suuntaviivojen 
että menneiden puolustuspoliittisten lin
jausten johdosta prikaati puskee tulevaisuu
teen luottavaisin mielin. 

BRIGADEN LEVER -
LEVE BRIGADEN! 

HURRA! HURRA! 

TIETO NURKKAUS 

HURRA! 

Saapumiserän vahvuus keskim. 750 
Palkattu henkilöstö noin 200 
Toimintamenot 16,3 M€ 
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RAJAVARTIOLAITOKSEN VARUSMIESKOULUTUS 

RAJAVARTIOLAITOS 

R 
ajavartiolaitos osallistuu raj~
vartiolaitoksesta säädetyn 1am 
mukaisesti valtakunnan puolus
tamiseen ja tässä tarkoituksessa 

antaa henkilöstölleen ja rajavartiolaitoksen 
palvelukseen määrätyille asevelvollisille so
tilaskoulutusta. Vuodesta 2000 alkaen myös 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeu
tuneet naiset ovat voineet suorittaa palve
luksensa Rajavartiolaitoksessa. Rajavarti
olaitoksen sotilaallisen maanpuolustuksen 
tehtävät sisältävät lisäksi puolustusvalmi
uden ylläpidon ja kehittämisen yhteistoimin
nassa puolustusvoimien kanssa. Sotilaalli-

. nen maanpuolustus on yksi Rajavartiolaitok
sen päätulosalueista. Ulospäin näkyvin 
osuus siitä on varusmieskoulutus. 

Rajavartiolaitoksessa on annettu varus
mieskoulutusta käytännössä Rajavartiolai
toksen perustamisesta alkaen. Maamme 
itärajan vartioinnin uudelleenjärjestelyistä 
tehtiin päätös valtioneuvoston istunnossa 
21.3.1919, jolloin rajojen vartiointi siirtyi 
sotaministeriöltä sisäasiainministeriölle ja 
Rajavartiolaitokselle. Ensimmäisinä vuosi
kymmeninä varusmiehiä jouduttiin käyt
tämään koulutuksen kustannuksella raja
palveluksessa vakinaisen väen vajetta paik
kaamaan. Varusmiehille annetun jääkäri
koulutuksen ohella huomattava osa koulu
tuksesta ja palvelusajasta painottui raja
palveluun. 1950-luvulla rajapalvelun opet
taminen varusmiehille kuitenkin lopetettiin 
ja keskityttiin jääkärikoulutukseen. Vähi-
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tellen jääkärikoulutuksen ohessa aloitettiin 
sissikoulutuksen antaminen. Seuraavalla 
vuosikymmenellä koulutusohjelmat muo
kattiin palvelemaan sissikoulutuksen tarpeita 
ja sissikoulutuksesta tuli ainoa koulutus
suunta Rajavartiolaitoksen varusmieskoulu
tuksessa. Tämä jatkui aina 2000-luvun alku
puolelle saakka. 

Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutuk
sen kehittämisvastuu on Raja- ja merivar
tiokoululla. Varusmieskoulutuksen yleisessä 
kehittämisessä tukeudutaan puolustusvoi
miin. Sissitoiminnan taktiikkaa ja mene
telmiä kehitetään pienimuotoisesti Rajavar
tiolaitoksen oman tutkimustoiminnan avul
la. 1960-luvulla laadittu sissitoiminnan opas 
on korvattu uusilla rajajääkäripataljoonan ja 
- komppanian oppailla. Koulutuksen kehit
tämisen keskeinen väline on kuitenkin 
varusmieskoulutusta antavien yksiköiden 
tiivis keskinäinen yhteistyö ja yhteiset har
joitukset. Rajajääkärikomppanioiden yh
teistyöllä on laadittu mm. kaikkia varusmies
yksiköitä hyödyttäviä harjoitus- ja oppitun
ti aineistoja. 

X-
RAJAJOUKOILLA AKTIIVISEMPI 
ROOLI 

Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutuk
sen sisältö vastaa rajajoukkojen kriisin ajan 
suunniteltuja tehtäviä ja toimintaperiaattei
ta. Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolus
tuspoliittisen selonteon 2004 mukaisesti 
kriisin ajan rajajoukkojen kokoonpanojen, 
käyttöperiaatteiden ja sotavarustuksen kehit
tämisen lähtökohtia ovat turvallisuus
ympäristössä tapahtuneet muutokset. Te
hostetuissa rajaturvallisuus tehtävissä ja stra
tegisen iskun ennalta ehkäisyssä ja torjun
nassa korostuvat alueellisen koskemat
tomuuden valvontaja vastaerikoisjoukkotoi
minta. Alueiden valtaamiseen pyrkivän 
hyökkäyksen torjunnassa rajajoukoilla 
voidaan lisätä muiden operatiivisten ja alu
eellisten joukkojen taisteluvoimaa. 

Selonteon mukaisesti rajajoukkojen ky
kyä torjua erikoisjoukkoja ja valmiutta ai
empaa vaativampiin ja aktiivisempiin sodan 
ajan tehtäviin kehitetään parantamalla raja
joukkojen tulivoimaa, johtamisedellytyksiä, 
joukkojen liikkuvuutta sekä taistelukes
tävyyttä. Suorituskykyä kehitetään Raja
vartiolaitoksen esikunnan ja Pääesikunnan 
kesken yhteistyönä tehdyllä rajajoukkojen 
kokonaisuudistuksella. 

Viime vuosikymmenien aikana rajajouk
kojen taktiikan kehittämistä ovat rajoittaneet 
puutteet erityisesti tulivoimassa ja liikku
vuudessa. Tämä on leimannut myös varus
mieskoulutusta sekä sen kehittämistä sissi
toiminnan taktiikan osalta. Rajajoukkojen 
kehittämisen keskeisiä uudistuksia varus
mieskoulutuksen kannalta ovat uudet yk
sikkötyypit ja niille suunnitellut tehtävät 
sekä taisteluvälineiden ja muun kaluston 
uudistaminen nykyisiin yksiköihin verrat
tuna. 

Rajajoukkojen kehittämisty,ön kautta Ra
javartiolaitoksen varusmieskoulutus tulee 
kokemaan tähän asti suurimman muutok
sen. Joukkotuotannon toiminta-ajatus ja 
varusmieskoulutusta antavien yksiköiden 
määrä tulee muuttumaan. Myös varusmies
koulutuksen sisältöä uudistetaan. Koulutus
sisällöt joudutaan uusimaan eräiltä osin 
täysin ja niiden perustana olevat uusien yk
siköiden toimintamenetelmät on testattava 
koulutuksessa ja harjoituksissa. Myös palve
lusajan jaksottelua ja pituutta tarkistetaan. 

Edellä mainitut muutokset tarkoittavat 
konkreettisesti seuraavia toimenpiteitä. 
Kainuun Rajavartioston rajajääkärikomppa
nia lakkautetaan heinäkuussa 2007. Lapin 
Rajavartioston rajajääkäriosasto Ivalossa ja 
Pohjois-Karjalan rajajääkärikomppania Ont
tolassa keskittyvät sissi- ja tiedustelukoulu
tuksen antamiseen. Imatran rajajääkäri
komppania aloittaa heinäkuun 2007 alusta 
erikoisrajajääkärikoulutuksen ja samalla 
nimi muuttuu erikoisrajajääkärikomppaniak
si. Muutoksen myötä tehdään uusi erikois
rajajääkäreiden koulutussisältö. Vuosittain 
rajajoukkoihin sijoitetaan Rajavartiolaitok
sen kouluttamia taistelijoita noin 500. 

ERIKOISRAJAJÄÄKÄREIDEN 
KOULUTUS 

Erikoisrajajääkärikomppaniaan valittavis
ta varusmiehistä koulutetaan rajaturvalli
suuden ja sotilaallisen valmiuden ylläpitoon 
sekä tehostamiseen kykeneviä reserviläisiä. 
Heillä on kyky toimia tiedustelu- ja taiste
lutehtävissä kaikissa maasto-, sää- ja valais
tusolosuhteissa kaikkina vuorokauden sekä 
vuoden aikoina. Erikoisrajajääkärikoulutuk
seen valitaan motivoituneita, fyysisesti ja 
henkisesti tasapainoisia ja kestäviä hen
kilöitä. Koulutukseen hakeneiden hen-
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kilöiden ominaisuudet sekä yhteistyökyky ja 
terveydentila selvitetään valintakokeilla. 
Valintakokeet sisältävät fyysiset ja psyko
logiset soveltuvuustestit sekä lääkärintarkas
tuksen. 

Vuosittain palvelukseen erikoisrajajääkä
rikomppaniaan astuu yksi saapumiserä hei
näkuussa. Palvelukseen hyväksytään 70 -100 
varusmiestä ja heidän palvelusaikansa on 12 
kuukautta. Kaikki erikoisrajajääkärit saavat 
vähintään aliupseeritasoisen johtajakoulu
tuksen. Noin neljännes varusmiehistä kou
lutetaan reservin upseereiksi. 

Erikoisrajajääkärikomppanian monipuo
lisessa ja haastavassa koulutuksessa varus
miehille annetaan valmiudet toimia yksi
kössään rajavartiolaitoksen kriisin ajan vaa
tivimmissa rajanvartiointi- ja taisteluteh
tävissä. Toimintaympäristölle on ominaista 
valtakunnan rajan läheisyys erityispiir
teineen. Erikoisrajajääkäri saa koulutuksen 
vaativiin tiedustelu- ja iskuosastotehtäviin 
raja-alueella. Jokaisen koulutukseen kuu
luu erikoisjoukkotehtävien taktiikkaa, ase
ja ampuma-, siirtymämenetelmä-, pitkälle 
vietyä erätaito- ja selviytymis- sekä lähitais
telukoulutusta. Jokaisella koulutuskaudella 
annetaan rajavartiointikoulutusta. 

Peruskoulutuskaudella jokaiselle erikois
rajajääkärikomppanian varusmiehelle anne
taan sotilaan peruskoulutuksen lisäksi ase
ja ampuma-, taistelu- sekä erätaito- ja selviy
tymiskoulutusta. Erikoiskoulutuskaudella 
annetaan erikoisrajajääkärin peruskoulutus 
muun muassa köysilaskeutumiseen sekä asu
tuskeskus taisteluun. 

Aliupseerikurssin ensimmäisessä vaihees
sa jatketaan miehistön perustaitojen opette
lua johtamis- ja kouluttarnistaidossa sekä tie
dustelukoulutuksessa. Vaiheen aikana anne
taan perusopetusta johtamiseen, viestitoi
mintaan, aseisiin, pioneeritoimintaan sekä 
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kenttälääkintään liittyen. Aliupseerikurssin 
toisessa vaiheessa erikoistutaan viestitoi
mintaan, aseisiin, pioneeritoimintaan, lää
kintään tai johtamiseen. 

Reservinupseerikoulutus annetaan suun
nitelmien mukaan Raja- ja merivartiokou
lussa. 

RAJAJÄÄKÄREIDEN KOULUTUS 

Rajajääkärikomppanioihin valitut asevel
volliset koulutetaan rajajääkäreiksi siten, että 
he kykenevät toimimaan heille suunnitellus
sa sodan ajan tehtävässä rajajoukoissa ja tar
vittaessa rajanvartiointitehtävissä. Raja
jääkärikomppanioissa annettavalle sissi- ja 
tiedustelukoulutukselle ovat ominaista run
saat sekä fyysisesti että henkisesti raskaat 
maastoharjoitukset. Liikkuminen harjoituk
sissa tapahtuu jalan tai suksilla. Edellytyk
senä palveluksen menestyksekkäälle suorit
tamiselle rajajääkärikomppaniassa on riit
tävä fyysinen ja henkinen kunto. Rajavar
tiolaitoksen raja jääkärikomppanioihin 

X 
varusmiespalvelukseen otetaan vain palve
luskelpoisuusluokkaan A kuuluvia varus
miehiä. 

Vuosittain rajajääkärikomppaniaan/-osas
toon tulee palvelukseen kutsuntojen kautta 
kaksi saapumiserää. Koulutusjaksottelussa 
noudatetaan maavoimia koskevia ajan
kohtia. Saapumiserien vahvuudet ovat 
Ivalossa noin 80 ja Onttolassa noin 130 
varusmiestä. Vapaaehtoisesta asepalvelusta 
suorittavia naisia Rajavartiolaitoksessa on 
koulutettu vuodesta 2000 alkaen Raja- ja 
merivartiokoululla. Naisten koulutus siirtyi 
saapumiserästä 11/2004 alkaen Pohjois-Kar
jalan Rajavartiostoon. 

Peruskoulutuskaudella varusmiehille kou
lutetaan sotilaan perustaitoja sekä luodaan 
valmiuksia erikois- ja joukkokoulutuskaut-

ta varten. Miehistön tiiviistä palvelusajasta 
johtuen peruskoulutuskaudella aloitetaan 
ensimmäisten sissi- tai tiedustelutoiminnan 
asioiden opettelu. Erikoiskoulutuskaudella 
sissi- tai tiedustelutaidot opetellaan pääasias
sa maastoharjoituksissa. Harjoittelussa kes
kitytään partion ja ryhmän toimintaan. 
Erikoiskoulutuskauden alkupuolella järjes
tetään kursseja miehistön erikoistehtäviin 
koulutettaville, kuten lääkintämiehille, tark
ka-ampujille sekä moottorikelkan- ja tela
kuorma-auton kuljettajille. Erikoiskoulu
tuskausi sisältää noin viikon mittaisen raja
vartiokoulutusjakson, jolla annetaan perus
teet rajavartiotoiminnasta ja harjoitellaan 
toimimista varusmiehille suunnitelluissa ra
javartiotoiminnan reservitehtävissä. Jouk
kokoulutuskausi koostuu harjoituksista, jois-
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X 
ta pisimmät ovat kestoltaan reilun viikon 
mittaisia. Näissä harjoituksissa mitataan vii
meistään fyysisen ja henkisen suorituskyvyn 
äärirajoja. Ampumataitoa harjaannutetaan 
kaikilla koulutuskausilla. 

Jokaisesta saapumiserästä koulutetaan ali
upseereita partion- ja ryhmänjohtajiksi 25-
40 varusmiestä rajajääkäriosastossa/-komp
paniassa järjestettävällä aliupseerikurssilla. 
Lääkintäaliupseerit koulutetaan Hämeen 
Rykmentissä. Reserviupseerin koulutus an
netaan Reserviupseerikoulussa. 

VARUSMIEHESTÄ 
RAJAVARTIOMIEHEKSI 

Rajavartiolaitoksen varusinieskoulutuk
sella on merkitystä muutenkin kuin joukko
tuotannon näkökulmasta. Varusmieskoulu
tusta antavat rajajääkärikomppaniat ja - osas
to sekä erikoisrajajääkärikomppania ovat 
keskeisiä rekrytointikanavia otettaessa uut
ta henkilöstöä palvelukseen raja- ja meri
vartiostoihin. Vaikka varusmiesaikaan ei 
sisällykään palvelua rajalla, on varusmiesai
kana koettu mielekäs palvelus, kouluttajien 
esimerkillisyys sekä rajavartiokoulutus ja 
lyhyt tutustuminen palvelusajan loppu
puolella itärajaan saanut monen nuoren mie
lessä aikaan lopullisen päätöksen hakeutua 
rajavartiomiehen uralle. Rajavartiolaitoksen 
varusmiesten johtajakoulutus antaa laajan 
pohjan esimies- ja johtamistehtäviin myös 
siviilisektorilla. Jatko-opiskelupaikoista ja 
koulutusohjelmista riippuen luetaan hyväk
si suoritettavaan tutkintoon varusmiesaikai
nen johtajakoulutus 6-10 opintopisteen ver
ran. o 

TIETO NURKKAUS 

Henkilökuntaa kussakin Rajavartiolai
toksen varusmiesyksikössä: 
- sotatieteiden maistereita ja kandidaat

teja 5-11 
- opistoupseereita 4-9 
- rajavartijoita ja siviilejä 1-2 

Erikoisrajajääkärikomppanian saapu
miserän varusmiesvahvuus on 70-100, 
rajajääkärikomppanian noin 130 ja 
rajajääkäriosaston noin 80. 
Naisten kiintiö Pohjois-Karjalan raja 
vartioston rajajääkärikomppaniassa on 
10/saapumiserä. 
Palvelusajat erikoisrajajääkärikomp
paniassa 12 kk ja rajajääkärikomppa
niassa 6/9/12 kk. 
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