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KIITOS 

Jalkaväen säätiön päämääränä on maamme puolustusvoimien pääaselajin, 
jalkaväen kestävän kehityksen edistäminen. Sen yhtenä osoituksena on kah
den-kolmen vuoden välein ilmestyvä Jalkaväen vuosikirja, jalkaväkimiesten 
ajankohtainen ammattijulkaisu ja yhdysside. Kirjoittajille ja toteuttajille an
nettakoon tunnustus. 

Jalkaväen säätiön hallitus esittää parhaimmat kiitoksensa kaikille säätiön 
toimintaa tukeneille yhdistyksille, liikelaitoksille ja yksityisille henkilöille. 
Säätiön hallitus tulkitsee lahjoituksenne luottamuksen osoitukseksi suomalai
selle jalkaväelle ja rohkenee vakuuttaa, että nykypäivän jalkaväkimies ei sääs
tä voimiaan pyrkiessään olemaan luottamuksenne arvoinen niin kotimaassa 
kuin kansainvälisissä tehtävissä. 
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Jalkaväki ei taistele yksin 

aavoimien uudistami
nen etenee valtioneu
voston turvallisuus- ja 

puolustuspoliittisen selonteon tuorei
den peruslinjausten mukaisesti. Uu
den johtamis- ja hallintojärjestelmän 
luomisen ohella puolustusvoimien 
toimintaa sävyttää maavoimien itse
näisen suorituskyvyn kehittäminen. 
Uuden puolustushaaraesikunnan 
muodostaminen ja sen aseman sel
keyttäminen ovat maavoimien suurin 
haaste tulevina vuosina. Ajallisesti 
kaikki tavoitteet on asetettu vuoteen 
2008, joka lähestyy kovaa vauhtia. 
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Viimeaikaiset kriisit ovat muistutta
neet jalkaväen tarpeellisuudesta tais
telukentällä. Aseteknisen ja taktisen 
kehityksen murrosvaiheissakin jalka
väki on komponentti, jolla kyetään 
alueiden hallintaan ja näin mahdollis
tamaan ratkaisevat operaatiot. Tämä 
ominaisuus korostuu niin perinteisis
sä operaatioissa kuin kriisinhallinta
tehtävissäkin. Jottajalkaväki kykenee 
toteuttamaan tehtävänsä, sen tulivoi
maa, liikkuvuuttajasuojaaonkehitet
tävä tulevaisuuden taistelukentän vaa
timusten mukaisesti. Jalkaväki ei tais
tele yksin. Operatiivisten ja taktisten 

tavoitteiden saavuttaminen vaatii 
kaikkien aselajien ja puolustushaaro
jen saumatonta yhteistoimintaa. 

Joukon suorituskyvyn luomiseen 
tähtäävät kehittämisohjelmat ohjaa
vat jalkaväen kehitystä osana koko
naisuutta. Kehitystyön ohella on kai
killa tasoilla huolehdittava sotilaan 

. perustaitojen ylläpitämisestä. Kaikki 
organisaatiot rakentuvat yksilöistä. 
Jalkaväkisotilaan keskeisiä ominai
suuksia ovat varma aseenkäsittely- ja 
arnpumataito, hyvä fyysinen kunto ja 
kyky toimia vastuullisesti osana jouk
koa. Näin on aina ollut, eikä näistä 
vaatimuksista ole varaa tinkiä tulevai
suudessakaan. 

Sodan ajan reservin pienentäminen 
mahdollistaa entistä voimakkaammin 
sen laadullisen kehittämisen. Tiedus
telun, valvonnan ja johtamisen järjes
telmien nykyaikaistaminen luo poh
jaa joukkojen menestyksekkäälle joh
tamiselle. Uusiutuva kalusto ja sen 

Puolustusvoimain komentaja 
Amiraali 
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tarkoituksenmukainep koulutus teke 
vätmyös operaatiotaidonja taktiikan 
kehittämisen ajankohtaiseksi. Uusi
en menetelmien ja välineiden istutta
minen osaksi suomalaisen jalkaväen 
osaamista vaatii joustavuutta ja en
nakkoluulotonta asennetta. Tässä 
suhteessajalkaväellä on pitkät perin
teet ja veteraanien lujat näytöt. 

Tervehdin Jalkaväen Säätiötä ja 
kaikkia Jalkaväen vuosikirjan luki
joita sekä toivotan menestystä kehit
tyvälle pääaselajille. 



X 
Vesa Kämäri 

JALKAVÄENKENRAALI ADOLF EHRNROOTH 
09.02.1905 - 26.02.2004 

Jalkaväenkenraali, Mannerheim-ristin ri
tari Adolf Ehrnrooth siunattiin viimeiselle 
matkalle Helsingin Tuomiokirkossa talviso
dan päättymisen muistopäivänä 13. maalis
kuuta 2004 ja saatettiin sotilaallisin kunni
anosoituksin Hietaniemen hautausmaalle. 

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin 
suku on Suomessa tunnettu sotilassuku, jo
hon on vuosisatojen kuluessa kuulunut tä
hän mennessä seitsemän kenraalia. J alkavä
enkenraali Adolf Ehrnroothin elämään kuu
luivat erottamattomasti suvun perintönä 
ihanteet ja kunniantunto. Hän osallistui 
omalla vuosisadallaan isänmaansa vapau
den puolustamiseen ja piti ihanteidensa 
mukaisesti huolen siitä, että sotiemme vete
raanien työ jää totuudenmukaisenajälkipol-
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vien tietoisuuteen. Vielä uudella vuosituhan
nellakin hän jaksoi muistuttaa historian ope
tuksista ja varoittaa liiasta hyväuskoisuudes
ta. Hän jos kuka ymmärsi, että sodassa pieni 
kansakunta kokee aina vain menetyksiä. 

* * * 

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothista on 
tämän vuosikirjan ilmestymiseen mennessä 
kirjoitettu lukemattomia muistokirjoituksia. 
Hänen uransa keskeiset kohdat ovat meille 
kaikille tuttuja. Niitä ei ole tarpeen kerrata. 

Jalkaväenkenraali Ehrnroothin pitämät 
puheet ja kirjoitukset sodan ajan johtamises
ta sisälsivät periaatteita, jotka eivät vanhene 
taistelukentän muutoksista huolimatta. Itse 

/alkaväkirykmentti 7:n komentajan katselmus Mannerheimin syntymäpäivänä 4.6.1944 
viisi vuorokautta ennen suurhyökkäyksen alkua. 

1siassa hän osoitti sodan ajan johtamistoi
minnallaan, että sotakoulujen johtamisen 
pi:rusopit toimivat hyvin taistelukentällä, 
1 unhan niitä noudatti tinkimättä. Hänen on
nistunut johtamistoiinintansa nojasi erityi
testi seuraaviin periaatteisiin: 

Johtajan on hankittava johdettaviensa 
luottamus omilla teoillaan ja luottamuksen 
on oltava molemmin puoleista. 

Sotilailleen kenraali Ehrnrooth sanoi yk
sinkertaisesti: "Luotan teihin rajattomasti, 
mutta teillä on myös täysi syy luottaa mi
nuun. En jätä teitä pulaan." Asemasotavai
heen päivittäisissä tarkastuksissa hän oppi 
tuntemaan rykmenttinsä ja rykmentti oppi 
tuntemaan komentajansa. 

Komentajan on osattava vaatia. 
Puolustusasemien linnoittamisen perus

teellisuutta kuvaa Maaselän ryhmän esikun
tapäällikön, eversti Kai Savonjousen totea
mus vuoden 1943 tutustumismatkastaan 
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Kannakselle: "Tästä käynnistä minulla on 
sellainen muisto, että ainoa rykmentti, joka 
mielestäni oli täysin kunnossa, oli Adolf 
Ehrnroothin rykmentti. Ampumahaudat, es
teet ja kaikki." Kenraali Ehrnrooth oli vaati
va ja antamiensa tehtävien suhteen tinkimä
tön komentaja. 

- Joukko toimii niin hyvin kuin se on kou
lutettu. 

Pitkän asemasodan aikana kenraali Ehrn
roorh kuului niihin komentajiin, jotka jär
jestivät sotilaille säännöllisiä harjoituksia 
taistelukunnon ylläpitämiseksi ja kehittämi
seksi. Takamaastossa tapahtuvien harjoitus
ten lisäksi jokaisen miehen tuli olla säännöl
lisesti mukana etulinjan etupuolelle suorite
tuilla partiomatkoilla. 

- Johtajan on vaadittava itseltä samaa, mitä 
vaatii miehiltä. Henkilökohtainen rohkeus 
on osa johtamistoimintaa. 
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Eversti Ehrnrooth ja everstiluutnantti Halsti etulinjassa 23./24.7.1944. 

Kenraali Ehrnrooth lähti Jalkaväkiryk
mentti 7:n komentajana itse mukaan ensim
mäiseen partioon ja osallistui tiedustelu
matkoihin säännöllisesti- ei johtajana vaan 
tilanteen seuraajana. 

Suomalaista sotilasta on johdettava edes
tä. 

Taistelutilanteissa johtaminen tapahtui 
aina etukomentopaikalta ja käskynantoti
lanteissa kenraali Ehrnrooth meni itse aina 
eteen. 

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth on 
jlUlnyt Suomen sotahistoriaan rohkeana ja 
tuituvunu rykmentin komentajana. Siiran
milcn, Äyräpäänja Vuosalmen taistelut ovat 
·~1111c1 kkl!jä suomalaisen jalkaväkijohtajan 

onnistunci:stu johtamistoiminnasta. Taiste-
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luiden johtaminen edestä, hyökkäysten pe
riksiantamaton torjunta sekä alaisten tuke
minen vaikeissa tilanteissa ovat vaatineet 
suurta henkistä lujuutta. 

* * * 

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth oli 
rohkea niin sodan kuin rauhankin vuosina. 
Hän tulkitsi kenraalin kuulumisen elämän
ikäisesti reserviin velvoittavan häntä jatka
maan aktiivista maanpuolustustyötä myös 
eläkkeelle siirtymisensä jälkeen. Hän oli 
suomalaisen maanpuolustustahdon ja itse
näisen puolustuksen uupumaton puolesta
puhuja. Hän puhui isänmaasta ja maanpuo
lustuksesta silloinkin, kun sellaista puhetta 
pidettiin vähemmän sopivana. Hänen taita
va sanankäyttönsä rohkaisi suomalaisia 

nuorista veteraaneihin. Hän puolusti voi
mallisesti sotiemme veteraanien työtä ja oli 
1 cskeisesti vaikuttamassa veteraanien ar
' ostuksen palautumiseen. Hänestä tuli isän
maata puolustaneiden ja rakentaneiden 
miesten ja naisten edustaja. 

Hänen Kenraalin testamentti -kirjansa 
motoksi valitsemat sanat "Suomi on hyvä 
maa. Se on puolustamisen arvoinen. Ja sen 
ainoa puolustaja on Suomen kansa" ovat 
levinnet koko kansan tietoisuuteen. Niitä on 
lainattu laajasti erilaisissa maanpuolustus
puheissa. 

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth oli 
Jalkaväen säätiön valtuuskunnan jäsen vuo
sina 1966-1976. Hänet kutsuttiin Jalkaväen 
säätiön kunniajäseneksi vuonna 1987. Hän 
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Jalkaväenkenraali Marskin mtt 
sästysmajalla [,,opella 22.5.2000 

oli aktiivinen toimija myös muissa Puolus
tusvoimia lähellä olevissa organisaatioissa. 
Hän oli muun muassa Kadettikunnan, Suo
men Reserviupseeriliiton, Suomen Sotave
teraaniliiton ja Savon Prikaatin Killan kun
niajäsen. 

Me jalkaväkiupseerit muistamme kunni
oituksella ja lämmöllä Jalkaväenkenraalia, 
Mannerheim-ristin ritaria Adolf Ehrn
roothia. Me muistamme hänet rohkeana ja 
taitavana johtajana ja esimerkillisenä toimi
jana Isänmaan hyväksi. o 

Kirjoittaja,' kenraaliluutnantti Vesa Kä
märi on Jalkaväen säätiön valtuuskunnan 
puheenjohtaja. 



JALKAVÄEN SÄÄTIÖN KUULUMISIA 

uonna 1957 perustetun Jal
kaväen säätiön tarkoitukse
na on maamme pääaselajin, 
jalkaväen kehityksen edis

täminen ja sen historiallisten perintei
den säilyttäminen. Tarkoituksensa to
teuttamiseksi säätiö jakaa palkintoja ja 
apurahoja lahjakkaille, ansioituneille ja 
eteenpäin pyrkiville jalkaväkeenkuulu
ville henkilöille sekä tukee ja edistää 
jalkaväen piirissä tapahtuvaa opinto-, 
tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimin
taa, sekä jalkaväen perinteiden ja histo
rian kokoamista, tallettamista ja vaali
mista. 

Jalkaväen säätiön toiminta on kulu
neena jaksona ollut perinteistä. Säätiö 
on tukenut stipendeinja apurahoin ansi
oitunutta henkilöstöä sekä ylläpitänyt 
Jalkaväkimuseota. Säätiön toimintaa 
ohjaavat valtuuskunta sekä hallitus. 
Valtuuskunnan vuosikokous pidetään 
vuosittain maaliskuussa Puolustusvoi
mien Koulutuksen Kehittämiskeskuk
sen tiloissa Tuusulassa. Vuosikokouk
sen lisäksi valtuuskunta on järjestänyt 
syyskokouksen valitussa jalkaväen 
joukko-osastossa. Vuoden 2004 syys
kokous järjestettiin Panssariprikaatis
su. Silätiön hallitus kokoontuu kuukau
silluin hoitaen säätiön käytännön toi-

minnan. Valtuuskunnan vuosikokouk
sessa 11.3.2004 valtuuskunnan pitkä
aikainen puheenjohtaja, kenraaliluut
nantti Heikki Koskelo luovutti tehtävät 
uudelle puheenjohtajalle, kenraaliluut
nantti Vesa Kämärille. 

Jalkaväen säätiö on pyrkinyt määrä
tietoisesti kehittämään palkitsemisjär
jestelmäänsä. Vuonna 2001 käyttöön
otettuun Jalkaväen ansioristiin otettiin 
vuonna 2004 käyttöön pienoiskunnia
merkki, mikä mahdollistaa huomion
osoituksen monipuolisemman käytön. 

Vuoden jalkaväkikouluttajiksi valit
tiin kapteeni J ami Virta Kaartin Jääkäri
ry kmentistä sekä yliluutnantti Ari 
Kurppa Suomenlahden Meripuolustus
alueelta. 

Mikkelissä sijaitseva Jalkaväkimu
seo on keskeinen osa säätiön toimintaa. 
Kiinteistöjärjestelyjen myötä museo 
on saanut käyttöönsä lisää tilaa Mikke
lin vanhalta kasarmialueelta. Tuleva 
näyttely "Jalkaväen 60 rauhan vuotta" 
esittelee aselajin kehitystä toisen maa
ilmansodan jälkeen. Näyttely avataan 
vuonna 2006. Museon saamat merkittä
vät avustukset ovat mahdollistaneet 
näyttelytoiminnan kehittämisen nyky-

aikaa vastaavaksi. Viimeisten vuosien 
aikana museo onkin kehittynyt valta
kunnallisesti arvostetuksi Jalkaväen 
historian ylläpitäjäksi. 

30 vuotta täyttänyt naistoimikunta on 
tukenut työllään merkittävästi säätiön 
toimintaa ja omalta osaltaan mahdollis
taa jalkaväen piirissä toimivien ansioi-

. tuneiden henkilöiden palkitsemisen. 
Naistoimikunta juhli 30-vuotista toi
mintaansa upealla konsertilla 1.2.2004. 

Kiitoksena vuosien metkittävästä tues
ta Heikki Koskelo jakoi naistoimikun
nan jäsenille säätiön lautaset konsertin 
päätteeksi. 

Jalkaväen säätiön perusasioiden voi
daan hyvillä mielin katsoa olevan kun
nossa. Lähestyessään 50 vuoden ikää 
Jalkaväen säätiöllä on kaikki edelly
tykset toimintansa toteuttamiseen Jal
kaväen hyväksi. 

Heikki Koskelo ojensi Vesa Kämärille merkkipäivälahjana säätiön lautasen sekä kiin
nitti hänen takkinsa rintaan säätiön kultaisenjäsenmerkin luovuttaessaan Kämärille 
valtuuskunnan puheenjohtajuuden. Rouva Outi Piepponen sai vastaanottaa säätiön 
lautasen kiitoksena toiminnastaan säätiön naistoimikunnassa, josta hän jättäytyi 
pois. (Kuva Kari Nisula.) 
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Rahastonhoitaja 
Sihteeri Tarja Takala 

.. 
JALKAVAEN TARKASTAJA VAIHTUI 

Puolustusvoimain komentaja on mää
rännyt eversti Mika Peltosen hoitamaan 
apulaismaavoimapäällikön tehtäviä 1.1. 
2005 lukien. 

Eversti Mika Peltonen on syntynyt 
23.1.1956 Tampereella. Hän on suoritta
nut upseerin virkatutkinnon 64. kadetti
kurssilla 1980 ja yleisesikuntaupseerin 
tutkinnon 1989. Hän toimi jalkaväen tar
kastajana l. l 2.2002-31 .12.2004. 

Hän on palvellut mm. toimistoesiup
seerina Helsingin Sotilaspiirin Esikun
nassa 1989-1991 , toimistopäällikkönä 
Sotakorkeakoulussa 1991-1992, koulu
tuspäällikkönä Maanpuolustuskorkea
koulussa 1993, pataljoonaupseerina Uu
denmaan Jääkäripataljoonassa 1993-
1994, tasavallan presidentin adjutanttina 
1994-2001 ja Savon Prikaatin komenta
jana 2001-2002. 

Jalkaväen säätiö kiittää eversti Mika 
Peltosta hänen jalkaväen hyväksi teke
mästään työstä sekä toivottaa menestystä 
uudessa tehtävässä apulaismaavoima
päällikkönä. 

Eversti Markku Lainevirta on määrätty 
hoitamaan jalkaväen tarkastajan tehtäviä 
1.1.2005 lukien. 

Eversti Mui kku 1 111111 11111011 111 11 1 
1 S.S. 19~6 S11k vullu 111111 1111 1101111111111 
upsccrm vn l 1111111111111111 <1 I 1 11h 1111111 
sillu 1979 111 yh 1 ,ll 11111.1111, 1111 1111 
kinnon 1989 

Hän on palvellut 111111 11111111111111 1111 
seerina ja-plillllikkönli J>llllc11ik1111111 11 11111 
kaväkiaseteknillisessli toimistossn l 1JK11 
1992, opettajana Maanpuolustuskor k,·11 
koulussa 1993-1996, varikon plillll ikkll 
nä Kuopion Asevarikossa 1997-2000, 
apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan 
materiaaliosastossa 2000-2001 ja erityis
tehtävässä Pääesikunnan maavoima
osastossa 2001-2004. 
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Jalkaväen Säätiö toivottaa uudelle jal
kaväen tarkastajalle onnea ja menestystä 
vaativassa tehtävässä. 



KOHTAUSPAIKKA 

MIKKELI 
50 000 asukasta • 20 000 työpaikkaa 

2 500 yritystä • 6 000 opiskelijaa 

www.mikkeli.fi 
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Kari Rimpi 

MAAVOIMAT ITSENÄISEKSI 
PUOLUSTUSHAARAKSI (?) 

Jokseenkin varmaa on, että osa, ellei pääosa lukijoista ja maavoimien aiemmasta sekä 
nykyisestä henkilöstöstä tuntee kirjoittajalle annetun otsikon identiteettiänsä loukkaa
vaksi. Etteikö maavoimat olisi aina ollut oma puolustushaaransa ja vieläpä itsenäinen 
sellainen? Otsikossa viitataan luonnollisesti turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selon
tekomme 2004 sisältöön. Vastako maavoimien erillisen esikunnan perustaminen tuon 
puolustushaarastatuksen vahvistaa ja kruunaa? 

Kirjoittaja, kenraaliluutnantti Kari Rimpi toimii Pääesikunnan päällikkönä. 

A ivan aluksi on syytä hälventää 
ensiotsikkomme epäilys paitsi 
menneen ja nykyisen, myös 
tulevan maavoimien puolus

tushaaraitsenäisyyden kyseenalaisuudesta. 
Maavoimat on aina ollut ja tulee olemaan 
oma puolustushaaransa. Asia on niin itses
täänselvä, että jopa perustelujen haaliminen 
tuntuu hukkaan heitetyltä ajalta ja ponnis
tukselta. · 

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolus
tuspoliittisten selontekojen 2001 ja 2004 
perusteella supistettujen maavoimien osuus 
sodan ajan koko vahvuudestamme, rajavar
tiolaitoksen mahdolliset alistukset mukaan 
lukien, on vielä tavoitetilassa vuonna 2009 
yli 80 %. Tätä ennen osuus on ollut selvästi 
enemmänkin, riittävästi ja varmasti puolus
tushaaraksi asti. 

Maavoimien taistelutehtävät, niihin liitty
vU suunnittelu ja muu yleinen merkitys ovat 
monesta muustakin näkökulmasta aina ol
leet ja tulevat olemaan sodan ajan puolus
tuksessumme ratkaisevia. Alati kestävän 
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alueellisen, koko valtakuntamme kattavan 
puolustuksen periaatetta ei voida käytän
nössä ilman maavoimia toteuttaa. Vahvan, 
nykyaikaisen ja ulottuvan ilmavoimiemme 
suorituskyky ei koko puolustukseemme yk
sin riitä. Meri voimiemme toiminta rajoittuu 
luonnollisista syistä vain osaan maastam
me. Kaikilla puolustushaaroilla on oma roo
linsa ja tehtävänsä osana puolustuksemme 
kokonaisuutta. Tästä kokonaisuudesta on 
tulevaisuudessa vain saatava enemmän irti 

1 uin puolustushaarojen pelkkä yhteenlas-
1 :ttu summa osoittaa, myös maavoimien 

;uudesta. 
Vähäisten tietojen varassa toimivien väit-

1 l!t maavoimien ylläpidon ja kehittämisen 
t 1rpeettomuudesta voidaan huoletta ohittaa 
111 perustelemattomina kumota. Oma sota
historiammekin sivuuttaen maavoimien tar
peen osoittaa viimeisten 15 vuoden nykyai-
1 aiset ja nykyiset sodat, tai vaikkapa vain 
l I iisinhallintaoperaatioiden jatkuva maan
lllheisyys. Tulevaisuuskaan ei muulta näytä. 
Ei siis ole olemassa yhtä ilman toista ja kol
matta, puolustuksen kokonaisuutta ja maa-
oimien keskeistä osuutta siinä. 

NÄIN ON, JOS SILTÄ NÄYTIÄÄ 

Tunnettu presidenttienkin käyttämä suo
malainen sanonta on, että "näin on, jos siltä 
näyttää". Voidaan hyvin kysyä, onko maa
oimat tosiaan näyttäytynyt omana, itsenäi
,mä puolustushaaranaan ? 
Sinänsä merkityksettömänä, mutta valai-

1cvana yksityiskohtana on jopa varusmies
ten lomakassien nimeäminen mieluimmin 
1oukko-osaston, aselajin tai koko puolustus
voimien tunnuksin. Sanaa" maavoimat" on 
ulkoisissa tunnusmerkeissä kovin harvoin 
luettavissa. Toisin on muissa puolustushaa
roissa, vapaa-ajan lippalakit mukaan lukien. 
Maavoimien identiteetti on siis näinkin ehkä 
ollut kateissa. 

Selityskin edellä mainitulle on selvä. 
Maavoimien rauhan ajan toiminnassa ko
rostuu enemmän alueellinen tai jopa paikal
linen joukko-osastoylpeys kuin maavoi
mien kokonaisuus. Yhtään vähemmän mer
kityksellistä ei ole ollut maavoimien sisäi
nen aselajien välinen kilpailu, muistaen että 
osa aselajeista on ollut varsinkin sodan ajan 
vahvuudeltaan, osin myös merkitykseltään 
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varsinaisten puolustushaarojen vertaisia, 
jalkaväkeä tässä tietenk,in painottaen. 

Maavoimien aselajien kilpailu ja itsenäi
syyden tavoittelu aina " puolustushaarasta
tukseksi" asti ei ole varmasti ollut parasta 
maavoimien kokonaisuuden kannalta. Ku
ten koko puolustusvoimissa kaikkien puo
lustushaarojen, myös maavoimien aselajien 
yhteissuorituksen tulos on ratkaiseva - ei 
yksittäisen aselajin suorituskyky summa
lauseketta, siis toisten osuutta vähentäen. 

Edellä olevassa ei sinällään ole lainkaan 
moitittavaa. Kukin meistä tahtoo omansa 
parhaaksi, mutta yhteisten voimavarojen 
koordinaation puute ja maavoimien tahdon 
hajanaisuus ei kokonaisuuden hahmotta
mista ole ainakaan helpottanut. Maavoima
kokonaisuuden nilkutuksen estämisen tu
lee olla jatkuvan tarkkailun kohde, 

Tästäkin tietoisena maavoimaesikunnun 
organisaatiota ja etenkin toimintatapoja uu 
distettiin 2000-luvun taitteessa, osunu PUU 
esikuntaa. Keskeisenä, ylitsekäyvtlnä ta 
voitteena oli aselajien välisten raja-aitojen 
madaltaminen ja maavoimien kokonuiske 
hittämisen alleviivattu korostaminen. Ta 
voitetta ei tiedon mukaan kukaan ole kos
kaan asettanut kyseenalaiseksi, vaikka työn 
kulku vielä ongelmia tuottaakin. Tulostakin 
on tullut. 

Oman osansa maavoimien " puolustus
haarakäyttäytymisen" mielikuvaan on luon
nollisesti tuottanut vastuunjaon hajauttami
nen ja jakautuminen. Pääesikunnan osana 
toimiva maavoimaesikunta vastaa maavoi
mien kehittämisestä. Operatiivinen käyttö 
jakautuu Pääesikunnan eri esikuntien, var
sinkin operaatioesikunnan, ja loppukäyttä
jinämaapuolustusalueiden vastuulle. Kehit
täjän ja käyttäjien eriytymisessä ei sinänsä 
ole mitään poikkeuksellista. Järjestelmä on 
toiminut hyvin, ei epäilystäkään, mutta 
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keskeistä on kysyä voitaisiinko asioita tehdä 
maavoimissa vieläkin paremmin. Ilma- ja 
merivoimien yhdistetyt konseptit ovat joka 
tapauksessa olleet menestyksellisiä ja siten 
esimerkkeinä rohkaisevia. 

Maavoimien kehittäminen ja jopa opera
tiivisen, vieläpä yksityiskohtaisen johtami
sen läheisyys Pääesikuntaanja sen osana, on 
ongelmallista. Aika-ajoin Pääesikunta, sen 
alaesikunnat ja osastot istuvat maavoimien 
harteilla piinaaviin pikkupiirteisiin asti. 
Kaikki ovat maavoima-asiantuntijoitaja si
ten toiminta sirpaloituu. Toisaalta asiantun
temus ilma- ja merivoimien käsittelyyn osa
na puolustusvoimia on Pääesikunnan koko 
laajuudessa puutteellista. 

Samoja piirteitä on havaittavissa puolus
tusministeriössä, jossa poliittinen ja hallin
nollinen asiantuntemus aika-ajoin laajenee 
ja syvenee sotilaalliseksi, varsinkin maavoi
mien yksityiskohtia käsitteleviksi menette
lytavoiksi. Ilma- ja merivoimien asioiden 
eteneminen ainakin tuntuu sujuvan joutui
sasti, ehkäpä ja nimenomaan niiden parem
man valmistelun tai vain asioiden vaikeuden 
vuoksi. 

Viimeisenä ja tärkeimpänä syynä maavoi
mien selkeästi näkyvän itsenäisyyden ja 
puolustushaaraominaisuuden hahmottami
sen vaikeuteen on se, että maavoimat on aina 
ollut yhtäkuin puolustusvoimat ja päinvas
toin. Maavoimien suuri vahvuus, alueelli
nen johtamisjärjestelmä ja siinä myös koko 
puolustusvoimia koskevien ns. yleisten ja 
yhteisten asioiden hoitaminen on ollut 
osaltaan puolustushaarastatusta hämärtävä 
perustekijä. Muistetaanpa vain, että maavoi
mat sai maavoima-alkuisen esikuntansa 
osana Pääesikuntaa vasta runsas vuosikym
men sitten. Tästä on nyt jatkettava eteen
päin. 
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MAAVOIMIEN JOHTAMISEN 
KEHITTÄMISEN PERUSTEITA, 
KOKONAISUUDEN NÄKÖKULMASTA 

On tietysti oikeutettua väittää, että maa
voimien kehittämiselle omaksi, itsenäiseksi 
puolustushaarakseen luodaan pohja vasta 
selonteossamme 2004. Mutta mieluummin 
kuin maavoimien itsenäisyyden korostami
sessa, tarkastelun painopisteen tulee olla 
puolustusvoimien johtamisjärjestelmän ko
konaisuudessa, ylhäältä alas ja alhaalta ylös 
- siis kokonaisuutena. 

Päämääränä on kehittää Pääesikunta joh
toportaaksi, joka kehittää ja johtaa kaikkia 
kolmea puolustushaaraa. Pääesikunta tulee 
olemaan paitsi puolustusministeriön alai
nen keskushallintoviranomainen, myös ja 
erityisesti koko puolustusvoimien strategi
seen ja operatiiviseen suunnitteluun keskit
tyvä yhteisesikunta. Pääesikunnan ensisi
jaisena tehtävänä on johtaa ja koordinoida 
kaikkien puolustushaarojen yhteiset kehit
tämisohjelmat sekä operaatiot ja jakaa tai 
keskittää niihin tarvittavat voimavarat. 

Maavoimaesikunnan ja ennen kaikkea 
maavoimasuunnittelun irrottaminen Pääesi
kunnasta keventää keskushallintoa ja sel
keyttää Pääesikunnan tehtäväkuvaa sekä 
toimintaa. Tulevaisuudessa Pääesikunta ei 
enää johda yhtä puolustushaaraa osana 
omaa toimintaansa ja kahta muuta puolus
tushaaraa sekä kolmea erillistä ja erilaista 
maanpuolustusaluetta erikseen. Pääesikun
ta ei enää sitoudu maavoimienkaan yksityis
kohtaiseen kehittämiseen, vaan voi keskit
tyä koko puolustusvoimien yhteisen suori
tuskyvyn luomiseen ja käyttöön. 

Uudistukseen liittyen Pääesikunnan ko
koonpanon vahvuus karkeasti puolitetaan. 
Se on enemmän kuin pelkkä maavoimaesi
kunnan irrottaminen, siis enemmän kuin 

lhennyslaskun suora tulos. Supistamisen 
1 ts seuraus on, että Pääesikunnan on ikään-
111n pakko keskittyä vain puolustusvoima-

1 , ,iisiin strategisiin ja operatiivisiin asioi
h111 

Maavoimien suorituskyvyn kehittäminen 
11 käyttö ovat tulevaisuudessa yksiselittei

iti maavoimien komentajan vastuulla, 
muiden puolustushaarakomentajien tavoin. 
Mnavoimien kehittäminen ja operatiivinen 
uunnittelu toteutetaan yhden komentajan 

1ohdolla ja vain yhdessä esikunnassa. On 
ytä uskoa, että toiminta selkiytyy jajous-

11voituu. Maavoimia kehitetään maavoi-
1111cn kehittämisohjelmien ja Pääesikunnan 
1ohtarnien kaikkia puolustushaaroja koske-

ien kehittämisohjelmien mukaisesti. Me-
111 ttelytavat ja prosessit ovat kaikilla saman
l11iset. 

Maavoimien taistelut johdetaan tulevai-
1uudessa keskitetysti koko valtakunnan alu-

lla. Alueellisella ja paikallisella tasolla 
l tistelu on maavoimien esikunnan alaisten 
operatiivisten ja operatiivisesti niiden alais-
1< n muiden sotilaspiirien johtamaa alueel
lista taistelua. Ratkaisutaisteluja varten 
maavoimilla on lisäksi omat operatiiviset 
1ohtoportaansa. 

Keskeisintä tulevassa uudistuksessa on 
havaita maavoimien esikunnan uusi rooli 
mhteessa Pääesikuntaan ja maavoimien esi-
1 unnan alaisten alueellisten johtoportaiden 
muodostaminen. Viimeksi mainittu ei toi
mintaa johtosuhdetta lukuunottamatta ny
kyisestä juurikaan muuta. 

Pääesikunnasta erillinen maavoimien esi
kunta vastaa hyvin kansanvälistä NATO
yhteensopivuutta. Ylemmän esikunnan alai
set maa-, ilmavoima- ja merikomponentit 
ovat länsimaisen käytännön mukaiset. 
Vastauksena niille, jotka ihmettelevät Pää
esikunnan vastaavaa, poikkeuksellistajoint-

X 
kokoonpunon 1oh1oc11ikunnan tasolla on, 
ett!I muuhun IVIII VIIIHIIIVIII lllllllW riitä. 
Meill!I ylempi 1111 ~1111111 l 11111 1111 

NÄIN SE ON SELONII ei: ·,A iANOllll 

Turvallisuus- ja puolw1ll111pnllllli 1 

lonteossamme 2004, joka muulcn 1111 ~ 11l11 

puolustushallinnon yhteinen ja yhteen1mv1 
tettu kanta, johtamis- ja hallintojärjestcl 
mämme kehittämistä ja maavoimien osuut 
ta siinä kuvataan muun muassa seuraavasti 
(ei suoria lainauksia, lisäykset, painotukset 
ja kommentit kirjoittajan). 
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Pääesikunnan tehtävät ja organisaatio tar
kistetaan siten, että Pääesikunta keskittyy 
koko puolustusvoimien suorituskyvyn luo 
misen ja ylläpidon kokonaiskehittämiseen 
sekä suorituskyvyn käytössä kuikkien puo 
lustushaarojen yhteisoperaatioiden 1ohlu 
miseen. Maavoimien esikunta 011 tusuvcrtui 
sena muiden puolustushaaraesikunticn 
kanssa kokonaisvastuussa omun puolustus 
haaransa suorituskyvystä, sen kehitt!lmises 
täja käytöstä sekä muusta toiminnasta. L!lh 
tökohtina ovat luonnollisesti puolustusvoi
main komentajan tahto ja antamat tehtävät 
sekä Pääesikunnan niiden perusteella anta
mat käskyt. 

Maavoimien tehtävänä on maa-alueiden 
puolustaminen yhdessä muiden puolustus
haarojen kanssa. Merkittävää tässä on teh
tävämäärittely nimenomaan maavoimille ja 
tehtävän kohdentuminen. Tämä ei merkitse 
nykyisten maanpuolustusalueiden kaikkia 
puolustushaaroja koskevan koordinaatio
tehtävän poistamista. Vastuu vain siirtyy 
maavoimille. 

· Selonteossa ohjataan edelleen myös rau
han ajan puolustusvoimien organisaatio
muutoksia. Kirjoittaja itsekin syyllisenä to
teaa, että selonteon kyseinen otsikko " rau-
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MAAVOIMIEN JOHTAMIS- JA 
HALLINTOJÄRJESTELMÄ 1.1.2008 

o Maavoimien Esikunta 
o Sotilas/äänin esikunta ~"'n ~ ) 

) o
LBp/n So/ilaslllllni \ 

Sal/O-Ka18lan Soti/asiaani 

Itä-Suomen Sotilas/ääni 

Etelä-Suomen Sotilas/ääni 

han ajan puolustusvoimat" on ainakin osin 
epätarkka. Tarkoituksena ei ole luopua van
hasta periaatteestamme, että johtamisjärjes
telmä sodan tai kriisin oloissa on sama kuin 
rauhan aikana ja päinvastoin. Muutokset 
kriisin keskellä eivät ole mahdollisia, eikä 
ainakaan järkeviä. 

Selonteossa vahvistetaan maavoimaesi
kunnan lakkauttaminen ja uuden puolustus
haaraesikunnan, maavoimien esikunnan 
perustaminen. Nykyiset maanpuolustusalu
eet ja sotilasläänit lakkautetaan. Tilalle pe
rustetaan seitsemän uutta maavoimien alu
eellista johtoporrasta, seitsemän uutta soti
laslääniä (kuva yllä),joista neljä on niin sa
notusti operatiivisia. Sotilasläänien alaisten 
aluetoimistojen tai työnimenä sotilaspiirien 
lukumäärä ja sijoituspaikat ovat tätä kirjoi
tettaessa vielä tutkimisen ja harkinnan koh
teina. 

Huomattavaa on, että nykyiset alueelliset 
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johtoportaat nimetään maavoimien johto
portaiksi, vaikka niille kosolti ns. yhteisiä ja 
yleisiä tehtäviä kaikkien puolustushaarojen 
tukemiseksi, nykyisten maanpuolustusalu
eiden sekä sotilasläänien tavoin, vielä jää
kin. 

Tässä yhteydessä on selkeästi torjuttava 
muiden kuin maavoimien operatiivisten so
tilasläänien mahdollinen vähättely. Johto
suhde operatiivisiin sotilaslääneihin on, 
operatiivisiin suuralueisiinkin pyrkien, pel
kästään operatiivinen (kuva oikealla yllä). 
Muiden kuin operatiivisten sotilasläänien 
tehtävinä paikallispuolustuksen lisäksi jää 
tai oikeammin säilyy yllin kyllin yhteisiä, 
koko suorituskykyymme keskeisesti vaikut
tavia kokonaisuuksia. Alueellisten tai tule
vaisuudessa maavoimienjohtoportaiden vä
hentämisen syynä nykyisestä on koko puo
lustusvoimien sodan ja rauhan ajan vah
vuuksien pienentäminen. Samalla henkilös-

JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ 2008 
Maa voimat 

llmavE 

1 , voidaan kohdentaa uusiin suoritusky
ihin sekä vähentää kustannuksia. Pää ei 

,, olla isompi kuin hartiat. Suorituskykyä 
111 keskitettävä myös lihaksiin. 

1,aljon on selonteossa 2004 muutakin, 
101 a liittyy maavoimiin ja sen tehtäviin 
,muna, itsenäisenä puolustushaaranaan 

1 ä osana kokonaisuutta. Suositeltavaa on 
l oko selonteon lukeminen ja omien johto-
1 iätösten tekeminen, asioiden eteen- ja 

llispäin viemiseksi. Toteutukseen on vielä 
1 ot va aikaa. 

l OPUKSI 

Ehkä sittenkin on niin, että pääotsikko oli 
Jiheellinen. Kehittäminen ja uudistukset ai
nakin osoittavat toteutuessaan todeksi peri

ltteen "näin on, jos siltä näyttää". Hyvä 
näin. 

Kun kerran jalkaväen vuosikirjassa ol
laan, on perusteltua toistaa, ettäjalkaväki on 
yhä taistelukenttien kuningatar. Kuningatta
ren viittaa vaan on äärimmäisen vaikea 
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Joukko
osastot 

kantaa ennen kaikkea sotilaan siiH ihmisen 
- kentällä työtä tekevän tuistclqnn 111 hllncn 
johtajansa n!iköku lmustu Jnlk11vUk1sotilu1111 
ja -johtajan on tchtUvissUUn kohdulluvu so 
dan äärimm!iisct olot sihnUslU s1hnlllln hen 
kilökohtaisesti, vuillu tuntccllonum kuuko 
vaikuttamisen ylellisyyttä. Onnrks1 lllt't llll 
on yllämme ilma- ja mcnv01m1cn plltcvll 
tuki ja takanamme maavoimien kuikkien 
aselajien yhteinen ponnistus maavoimien ja 
koko puolustusvoimien tehtävien täyttämi 
seksi.D 
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Presidentti Martti Ahtisaari 

SUOMI OSANA 
EUROOPAN TURVALLISUUSRATKAISUA 

L änsi-Euroopan valtiot ovat 
1940-luvulta lähtien pyrkineet 
määrätietoisesti rakentamaan 
Eurooppaan valtiorajat ylittävää 

taloudellista ja poliittista infrastruktuuria. 
Tämän prosessin puitteissa perustetut insti
tuutiot, kuten OECD, Euroopan neuvosto, 
NATO ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, 
loivat perustan nykyisen muotoisen Euroo
pan unionin kehittymiselle. Myös ajatus yh
teisen turvallisuusratkaisun toteuttamisesta 
on ollut alusta saakka keskeinen osa Euroo
pan integraatiosuunnitelmaa. 1950-luvulla 
poliittinen integraatio oli suunniteltu alka
maan juuri yhteisen puolustuksen perusta
misesta. Tuolloin hanke kuitenkin kariutui 
valtioiden keskinäiseen epäluottamukseen. 
Vasta kylmän sodan jälkeen unionimaat oli
vat kypsyneet ajatukseen yhteisen turvalli
suus- ja puolustuspolitiikan perustamisesta. 

Suomen osallistuminen Euroopan unio
nin yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspoli
tiikkaan ja sen puitteissa tapahtuvaan krii
sinhallintayhteistyöhön on vahvasti esillä 
valtioneuvoston 24. syyskuuta 2004 hyväk
symässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa 
selonteossa. Siinä todetaan, että Suomen 
tavoitteena on vahvistaa unionia sekä turval
lisuusyhteisönä että kansainvälisenä toimi
jana vuonna 2003 hyväksytyn EU:n turval
lisuustrategian mukaisesti. Tämä linjaus 
edustuu johdonmukaista jatkoa Suomen ai
kaisempuun EU-politiikkaan, jossa Suomi 
on osullistunut tiiviisti turvallisuus- ja puo-
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lustuspoliittiseen yhteistyöhön ja ollut mu
kana kehittämässä vaativaan sotilaalliseen 
kriisinhallintaan kykeneviä joukkoja. 

Suomen liittyessä Euroopan unionin jä
senmaaksi vuonna 1995 oli unionin kehitys 
edennyt johdonmukaisesti kohti syvempää 
integraatiota yhteisen turvallisuus- ja puo
lustuspolitiikan saralla. Ensimmäiset selke
ät suuntaviivat kehitykselle antoi vuonna 
1992 voimaantullut Maastrichtin sopimus, 
johon oli kirjattu maininta siitä, että yhtei
nen ulko- ja turvallisuuspolitiikka saattaa ai-

, rnn johtaa EU :n yhteisen puolustuksen 
111ymiseen. Maastrichtin sopimuksen al
li joittamisesta vauhtia saanut integraa-

1pmsessi eteni niin nopeasti, että tätä mää
' lrntiä jouduttiin päivittämään uudelleen 
111s1crdamissa vuonna 1997. Tällöin sopi-

11111~ seen kirjattiin tavoite asteittain määri-
1 ltUvilstä yhteisestä puolustuspolitiikasta, 

1 saattaa johtaa yhteisen puolustuksen 
111ymiseen,jos unionin jäsenmaiden halli-

1111 1 Euroopan neuvostossa niin päättävät. 
t •säkuussa 1999 Euroopan neuvosto teki 
llnissä päätöksen unionin yhteisen turval-

11 uus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) perus-
11misesta. Ratkaisu voidaan tulkita reakti-

1 Balkanin kriisin opetuksiin. Juuri Köl-
11111 kokouksen alla Kosovon kriisitilanne oli 

111u rauhoitettua. Kaikkien tiedossa kui
n~ in oli, että kriisiin johtaneet ongelmat 

ut jääneet ratkaisematta. 
t un ottaa huomioon silloisen 15 jäsen
mn moninaiset puolustusratkaisut, oli 
Unin päätös yhteisen turvallisuus- ja puo-

111 tuspolitiikan perustamisesta monessa 
uhteessa historiallinen merkkipaalu. Köl-

111 , ja sittemmin Helsingissä tehdyt pää-
1 set ovat vaikeuksista huolimatta vieneet 

1 uroopan unionia tasaista tahtia kohti konk-
1 1 ltisia toimia vakauden edistämiseksi, 
1 ,ntliktien estämiseksi ja kriisien hallitse
miseksi. 

l'änä päivänä on vaikea uskoa todeksi sitä 
1 hitystä, joka Euroopan yhteisessä turval
lu1uus- ja puolustuspolitiikassa on muuta
massa vuodessa tapahtunut. Sen myötä 
unionista on tullut yhä vaikutusvaltaisempi 
1 msainvälinen toimija ja tärkeä yhteistyö
kumppani YK:lle, ETYJ:lle ja NATO:lle. 
fämä kehitys ei kuitenkaan ole tapahtunut 
ongelmitta. Historia on vahvasti läsnä unio
nin toiminnassa, mistä johtuen jäsenmaat 
suhtautuvat EU:n kohtaamiin ongelmati-
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lanteisiin eri tavoin. Esimerkiksi Jugoslavl 
an hajoamisesta puhjennut Balkanin krihii 
paljasti unionin poliittisen tason kyvyttö 
myyden puuttua lähialueidensa tapahtu
miin. Toinen ajankohtaisempi asia on EU:n 
laajentumispolitiikkaan heijastuva Turkin 
ja Kreikan välinen ongelmallinen suhde. 

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspoli
tiikan ansioita arvioitaessa on huomioitava, 
että jäsenvaltioiden omia intressejä ja tavoit
teita on saatu sovitettua politiikassa huo
mattavan samansuuntaisiksi. Tähän liittyen 
eräs Kölnin huippukokouksen päätelmistä 
oli yhteisymmärrys siitä, että eurooppalai
nen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
toimisi tehokkaasti vain silloin,jos NATO:n 
eurooppalaisilla liittolaisilla sekä EU:n liit
toutumattomilla jäsenmailla olisi tasaver· 
taiset oikeudet osallistua EU:n operaatioi 
den suunnitteluun ja toimintaan. 

Vuonna 2002 NATO ja EU pääsivät pitkiin 
neuvotteluprosessin jälkeen yhteisymmär
rykseen kriisinhallintavoimavarojen ja 
toimintojen yhteensovittamisesta niin kut 
sutun Berliini Plus -järjestelyn kuutta. Jilr. 
jestelyn puitteissa kaksi keskeistli euroop· 
palaista turvajärjestelmää ovat luoneet toi
mivan yhteistyön, mikä on tärkeää myös 
EU :n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspo
litiikan tulevaisuuden kannalta. 

Irlannin, Ruotsin ja Itävallan lisäksi myös 
Suomi, joka on koko itsenäisen historiansa 
ajan luottanut omaan armeijaansa alueensa 
puolustamiseksi, huomasi olevansa uudessa 
tilanteessa. Euroopan liittoutumattomien 
valtioiden kohdalla Euroopan turvallisuus
ja puolustuspolitiikan kehittäminen johti 
puolueettomuuspolitiikan uudelleenarvi
ointiin ja Suomen tapauksessa siitä luopu
miseen. Muutamissa NATO:n jäsenmaissa 
ETPP:n lisääntyvä painoarvo herätti puo-



lestaan arvostelua siitä, että Euroopan tur
vallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämi
nen menee päällekkäin NATO:n tehtävien 
kanssa. 

Eräs osoitus siitä tahdosta, joka vie unio
nin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspoli
tiikkaa eteenpäin oli se vaiva, jonka unioni 
näki päästäkseen sopimukseen keskinäisis
tä puolustustakuista ja muista EU:n perus
tuslakiehdotuksen puolustuksellisista lau
sekkeista. Kuten monissa muissakin poli
tiikkalinjauksissa, myös EU:n turvallisuus
ja puolustuspolitiikassa on pyritty yhdistä
mään eri maiden lähestymistapoja yhteen 
toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Vaikka useat yhteiset intressit tukevat 
EU:n yhteisten tavoitteiden saavuttamista, 
monet asiat, kuten esimerkiksi jäsenvaltioi
den erilaiset uhkakuvat, kuitenkin edelleen 
tuovat esteitä yhtenäisen politiikan harjoit
tamiseen. Syynä tähän voivat olla myös eri
laiset näkemykset siitä, mitkä kaikki asiat 
kuuluvat yhteisen turvallisuus- ja puolus
tuspolitiikan piiriin. 

Viime aikoina muutamista EU:n jäsen
maista on kuulunut äänekkäitä vaatimuksia 
puolustusytimen muodostamisesta, erään
laisesta puolustuksen sisäpiiristä,joka voisi 
toimia EU:n nimissä nykyistä tehokkaam
min ja voimakkaammin. Mielestäni sellai
nen kehitys toimisi eurooppalaisuuden aja
tusta vastaan. Meidän tulee antaa jokaiselle 
Maastrichtin sopimukseen sitoutuneelle jä
senmaalle oikeus osallistua yhteistä turval
lisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämi
seen. Onnistuakseen prosessin on pysyttävä 
aidosti yleiseurooppalaisena. 

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspoli
tiikan kehittämiseen osallistuvien maiden 
erilaiset perinteet ja tavat ovat suoneet Eu
roopan unionille mahdollisuuden muodos
tua uudeksi maailmanlaajuiseksi toimijaksi, 
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joka tuo uusia toimintamalleja ja lähesty
mistapoja kriisinhallinnan keinoihin. Esi
merkiksi Pohjoismaat ovat nostaneet esille 
kriisinhallinnan siviilipuolen olennaisena ja 
erottamattomana osana toimivaa kriisinhal
lintaa. Mielestäni toimivan ETPP:n on hyö
dynnettävä juuri tuota erityistä kykyä. 

UNIONIN KRIISIHALLINTAKAPASITEETIN 
KEHITIÄMINEN 

Poliittisen tahdon ansiosta unionin yhtei
nen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka saa
tiin operatiiviseksi paljon nopeammin kuin 
moni oli osannut kuvitella. Suomi ja Ruotsi 
ovat aktiivisesti myötävaikuttaneet erityi
sesti kriisinhallinnan kehitykseen aina EU
jäsenyytensä alkuajoista asti. Juuri Suomen 
ja Ruotsin yhteinen esitys vuonna 1996 johti 
siihen, että Maastrichtin sopimukseen sisäl
lytettiin Petersbergin tehtävät ja luotiin siten 
puitteet toimivalle ETPP:lle. Kölnin päätös
ten valtuuttamana Suomen puheenjohtaja
kaudella ja Helsingin huippukokouksessa 
konkretisoitiin kriisinhallintavälineitä luo
malla poliittis-sotilaallisia rakenteita sekä 
siviilikriisinhallintamekanismi, joista on 
tullut oleellinen osa johdonmukaista ja ko
konaisvaltaista EU :n kriisinhallinta politiik
kaa. Siten Helsingin päätökset tasoittivat 
tietä uudelle tavalle valjastaa jäsenvaltioi
den ponnistelut kriisitilanteissa. 

Uudenlaisena toimijana EU :lla on mah
dollisuus luoda parempi pohja kriisinhallin
taoperaatioiden onnistumiselle. EU noudat
taa kriisinhallinnassaan kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa. Sen työkalut ulottuvat ke
hitysyhteistyöstä ja kauppapolitiikasta soti
laalliseen kriisinhallintaan. Toiminta on 
suunniteltu joustavaksi kokonaisuudeksi, 
johon on sisällytetty erilaisia toimintamal-

Ii p1 joiden avulla väliintuloa voi laajentaa 
11 >1yventää tarpeen mukaan. Huolimatta 
11 , ;takin huomattavista aukoista EU :n soti
l 1 ,ll isessa kapasiteetissa, unioni ilmoitti 

,tyvänsä suoriutumaan kaikista Peters-
1 , in tehtävistä aikataulun mukaisesti vuo-

1 n 2003 mennessä. 
Vuosi 2003 oli Euroopan turvallisuuden ja 

puolustuspolitiikan läpimurtovuosi. EU 
1 iynnisti neljä erillistä kriisinhallintaope-
1 111tiotaja osoitti kykynsä toimia tehokkaas
ti lyhyelläkin varoitusajalla. Viisi vuotta 
1 1\lnin kokouksen jälkeen Eurooppa on en-
immäistä kertaa historiassaan osallistunut 

uutena toimijana kansainvälisiin kriisinhal
lintatehtäviin. 

Vaikka EU voikin laskea ansiokseen on
nistumisia sotilaallisessa kriisinhallinnassa, 

1maaei voi vielä sanoa sen siviilikriisinhal
llntakyvystä. Sellaisten operaatioiden 
pl rustaminen,joihin kuuluisi sekä EU :n että 

1senvaltioiden resursseja käyttävä sotilas-
1u siviilikomponentti, on vielä suurelta osin 
1 esken. EU:ssa tarvitaan vielä paljon työtä 
111 sitoutumista, jotta se olisi muutakin kuin 
pelkkä lupaus. On selvää, että kriisialueilla 
toimivien hallintorakenteiden kehittäminen 

1 onnistu pelkällä sotilaspuolen panoksella. 
Siviilikriisinhallintakykyä pyritään unio
nissa kehittämään, mutta EU ei ole vielä 
iperalisoinut muita suunniteltuja siviilikrii
sinhallinnan keinoja kuin poliisitoimen. 

Tämän päivän kriisitilanteissa on ensiar
voisen tärkeää kyetä tarjoamaan konflikti
alueille kokonaisvaltaista kriisinhallintaa. 
Viimeaikaiset kokemukset Irakissa, Afga
nistanissa ja Balkanilla ovat osoittaneet oi
keusvaltion, siviilihallinnon ja siviilien suo
jelun kehittämisen tarpeellisuuden jo ope
raatiosuunnittelun alkuvaiheessa. Valtioi
den rakentamiseen ei ole oikoteitä, mutta 
siviilipuolen hidas käynnistyminen voi 
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maksaa kansainväliselle yhteisölle sen ly
hyen otollisen hetken,joka usein seuraa krii
sitilanteita. EU :n tavoitteita ja sitoumuksia 
kriisinhallintahenkilöstön suhteen pitää 
tukea tarkoituksenmukaisilla suunnittelu-ja 
tukirakenteilla kaikilla neljällä painopiste
alueella, joita ovat poliisivoimavarojen ke
hittäminen, oikeusvaltion vahvistaminen, 
siviilihallinnon vahvistaminen ja 
pelastusapu. Siviilioperaatioiden ammatti
mainen toimeenpano edellyttää asiantunti
jaresursseja strategisessa ja operationaali
sessa suunnittelussa kaikilla painopistealu
eilla sekä operaation tukitoimissa. 

Euroopan unionin ja koko kansainvälisen 
yhteisön on tunnustettava se tosiasia, että 
yhä useammat maat eivät pysty järjestä
mään hallintoaan ja ovat haluttomia tarjoa
maan kansalaisilleen turvallisuutta ja val
tion peruspalveluja. Yhä useammin jatkuvat 
vaikeudet haittaavat kansainvälisen yhtei
sön ponnisteluja saada aikaan kansallinen 
hallitus ja toimiva paikallishallinto, jotka 
takaisivat maalle sekä sisäisen turvallisuu
den että minimitason julkiset palvelut. 

Epäonnistuneet valtiot ovat kansanväli
selle yhteisölle perustavanlaatuinen haaste. 
On ensiarvoisen tärkeää, että kriisinhallin
tapuolen toimijat ryhtyvät tosissaan pohti
maan uusia strategioita ja toimintamalleja, 
joita valtionrakentamisessa voisi hyödyn
tää. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää 
nopean toimintakyvyn luomiseen. Taiste
lussa rauhan ja vakauden puolesta kansain
välisen yhteisön tulisi uudistaa kriisinhal
linnan toimintamalleja esimerkiksi infor
maatioteknologian tarjoamia mahdolli
suuksia hyödyntäen. 
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MONENKESKINEN TOIMINTA LUO 
YNERG IAETUJA 

1 uroopan turvallisuuden ja puolustuspo-
1 1ikan kehittäminen on osunut ajallisesti 
1 uin YK:n rauhanoperaatioiden kehittä-

1111•1en ja uudelleenjärjestelyn kanssa vii-
1111 ksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. 
f lmän sodanjälkeinen ympäristö on myös 
1ohtanut rauhan ja turvallisuuden kysynnän 
11 tarjonnan uudelleen määrittelyyn. 

~ :hon verrattuna EU:lla on alusta alkaen 
1llut useita etuja sekä poliittisena toimijana 
11 kriisinhallintaoperaatioiden toteuttaja-

111 
Poliittisella tasolla unionin laajentumis

p1 >sessi auttoi vakauden ja demokraattisiin 
muutoksiin tähtäävien aloitteiden käynnis-
1 mistä Keski- ja Itä-Euroopan EU-jäse-
11 yttä tavoitelleissa ja tavoittelevissa mais-

t EU:n ja NATO:n integraatioprosessien 
msiosta näille valtioille on tarjottu sekä kei
noJa että mahdollisuuksia yhteiskunnallis
t, n uudistusten käynnistämiseen. Viimeis
h n kymmenen vuoden aikana saavutettu 
1 :hitys on kirkastanut tulevaisuudennäky
miä ja tarjonnut esimerkkejä vastaavien 
muutosten kanssa kamppaileville Balkanin 
1lueen maille. 

EU on tehnyt selväksi, että sen tarkoitus ei 
ole tehdä muita kansainvälisen yhteisön 
1 riisinhallintatoimijoita tarpeettomiksi. 
Vaikka päällekkäiset toiminnot ovat tuhla
usta niukkojen resurssien maailmassa, pieni 
päällekkäisyys on kuitenkin parempi kuin 
että rauhan rakentamisen ja kriisinhallinnan 
ulalla on aukkoja. Tehtävien jakaminen ja 
eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen 
vapauttaisi kunkin organisaation tekemään 
sitä, mihin se parhaiten sopii. 

EU:n laajentumista edeltänyt 15 jäsenval
tion ryhmittymä vastasi lähes puolesta YK:n 
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rauhanturvaamisen budjetista. Tilmiln 
vuoksi onkin hämmästyttävää, että EU ja 
YK eivät ole vielä nähneet tarpeelliseksi 
luoda välilleen kiinteämpää yhteistyösuh
detta. Askelia oikeaan suuntaan on kuiten
kin otettu. EU:n ja YK:n yhteinen julistus 
syyskuussa 2003 yhteistyöstä kriisinhallin
nan alalla sekä kansainvälisen tason aktiivi
set keskustelut kriisinhallintasuhteiden vi
rallistamisesta ovat edelleen tervetulleita 
toiminnan eri roolien ja vastuiden kartoitta
miseksi. 

Kongon demokraattisen tasavallan Ope
raatio Artemis osoitti, että Euroopan unio
nista löytyy tarvittaessa sekä kykyä että ka
pasiteettia reagoida nopeasti kriisitilantei
siin. Uskon, että EU:n sotilaallisen toimin
takyvynkehittäminenja unionin nopean toi 
minnan joukkojen perustaminen vuoteen 
2007 mennessä tulevat olemaan SU\Jrenu 
apuna YK:n rauhanturvaamiselle, jonka on 
tulevaisuudessa kohdattava yhä pahenevia 
ongelmatilanteita etenkin Afr ikan suunnal 
la. EU:n ja YK:n yhteistoiminnasta löytyy 
myös esimerkkejä päinvastaisesta tchtllvien 
jakamisesta; Bosnia ja Hertsegovinassa EU 
joukot ottivat YK-joukkojen tehtävät 
vastuulleen ja vapauttivat näin YK:n resurs
seja muihin kiireellisempiin tehtäviin. 

Monenkeskisen järjestelmän tehokkuus 
riippuu valtioiden poliittisesta tahdosta 
osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja 
tarvittaessa puuttua voimakeinoin konflikti
alueiden tapahtumiin. Myös Euroopan uni
onin on oltava valmis löytämään yhteinen 
poliittinen tahto käyttää sitä osaamista ja 
kapasiteettia, joka unionille on yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämises
sä muotoutunut. Ensimmäiset EU-operaati
ot ovat jo osoittaneet, ettäkaikkijäsenvaltiot 
eivät aina ole innokkaita osallistumaan 
EU:n puitteissa tapahtuvaan kriisinhallin-
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taan. 

Vaikka päätöksenteko operaatioihin osal
listumisesta tulee pitää kansallisena, pitää 
EU:n olla sitoutunut käyttämään sen puit
teissa kehitettyä yhteistä kapasiteettia. Vain 
siten unioni voi lunastaa paikkansa maail
massa ja vastata niihin vaatimuksiin ja tar
peisiin, joita monimuotoiset turvallisuus
haasteet sille asettavat. EU :n on otettava 
operaatioita vastaan joustavasti ja kyettävä 
selviytymään myös tilanteista, jotka eivät 
sovi siististi etukäteen suunniteltuihin aika
tauluihin. 

Nykyisessä turvallisuusympäristössä 
meitä muistutetaan aivan liian usein toimi
van monenkeskisyyden akuutista tarpeesta. 
Vaikka jotkut väittävät, että yksipuoliset toi
met ovat yksinkertaisempia ja vähemmän 
aikaa vieviä, saattavat ne kuitenkin osoittau
tua nopeasti kalliiksi toimintatavaksi, jos ne 
johtavat paikallisen ja maailmanlaajuisen 
uskottavuuden menetykseen. 

Kokemus on osoittanut, että laaja osallis
tuminen ja vastuunkanto rauhanoperaatiois
sa tuottaa useimmissa tapauksissa parhaan 
lopputuloksen. Ainoa tapa välttää toistuvia 
virheitä ja turhaa työtä on ottaa EU:ssa sys
temaattisesti opiksi menneistä kokemuksis
ta ja jakaa oppia myös muille rauhanturva
tehtäviin osallistuville organisaatioille. Li
säksi EU:n tulisi keskittää toimiaan teke
mällä riskianalyysi sen mahdollisista tule
vista operaatioista. Kartoitusprosessissa tu
lisi erityisesti identifioida pikaista toimintaa 
vaativat konfliktit, joiden hoitoon unioni 
voisi osallistua yhdessä YK:n, ETYJ:n tai 
NATO:n kanssa. Jotta yhteistoiminta olisi 
tehokasta, tulisi kunkin organisaation kes
kittyä niihin kriisinhallinnan osa-alueisiin, 
joiden kautta ne pystyvät tuottamaan par
haiten lisäarvoa. EU:n tapauksessa kysee
seen voisi tulla yhteistyön, rauhanturvaami-
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sen ja rauhan rakentamisen kehittäminen. 

TEORIASTA KÄYTÄNNÖN TEKOIHIN 

Kansainvälisen yhteisön läsnäolo ja pon
nistelut kestävän rauhan rakentamiseksi ja 
valtioiden jälleenrakentamiseksi Balkanilla 
tai millä tahansa muulla kriisialueella edel
lyttävät pitkäaikaista sitoutumista. Maail
manpolitiikan muutoksesta seurannut johta
juuden siirto Balkanilla on johtanut siihen, 
että alueen tulevaisuuden suuntaviivoista 
vastaa yhä enenevässä määrin Euroopan 
unioni. Tämä ei lisää dramaattisesti ainoas
taan EU :n vaikutusta alueella vaan myös sen 
vastuuta alueen tapahtumista. EU:n poliitti
sen toimivallan vahvistaminen on unionin 
tulevaisuuden keskeisiä haasteita. Kriisin
hallintatoiminnan näkökulmasta se on vält
tämätöntä, jotta unionilla olisi edellytyksiä 
puuttua kriiseihin lähialueillaan. 

Unionin parantunut kriisinhallintakyky 
on edellytyksenä toimiville transatlanttisille 
suhteille. On pidettävä mielessä, että EU:ta 
kehitetään sen jäsenvaltioiden yhteisten 
päämäärien saavuttamiseksi. Nämä tavoit
teet eivät ole Yhdysvaltoja vastaan eivätkä 
myöskään sen sanelemia. EU on pystynyt 
osoittamaan käytännössä, että se haluaa ja 
kykenee ratkaisemaan lähialueiden turvalli
suuskysymyksiä. Kuitenkaan pelkästään 
institutionaalisen tason uudistukseteivätrii
tä ongelmien ratkaisemiseksi, ellei jäsenval
tioilla ole aitoa halua ja poliittista tahtoa 
yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi. 
Vakavasti otettavaksi ulko- ja turvallisuus
poliittiseksi toimijaksi tuleminen edellyttää 
toimivaa päätöksentekojärjestelmää, jossa 
jäsenvaltiot ovat siirtäneet todellisen ulko
ja turvallisuuspoliittisen määräysvallan 
EU:lle. Se edellyttää myös sotilaallista voi
maa ja valmiutta sen käyttöön viimeisenä 

1 1nona ja yhteisten sääntöjen pohjalta. 
Vaikka EU:n yhteinen ulko- ja turvalli

uuspolitiikka on vielä keskeneräinen koko-
1111isuus, unioni on siitä huolimatta rohkeasti 
1 ltlttänyt ottaa NATO:n SFOR-operaation 
ustuulleen Bosnia ja Hertsegovinassa vuo
Ien 2004 loppupuolella. Myös Suomi on 

1, hnyt päätöksen osallistua operaatioon rei
lun kahdensadan rauhanturvaajan panoksel
l I Kriisinhallintaoperaation siirtyessä 
1 U:n hallintaan on selvää, että siitä tulee 
rlls tärkeimmistä Euroopan ja Yhdysvalto-

11 n yhteistyön koetinkivistä. Jotta konfliktin 
jUlkeinenjälleenrakennus alueella onnistuu, 
dellyttää se vahvaa EU:nja Yhdysvaltojen 
hteistyötä ja yhteistä sitoutumista, kunnes 

, iperaation päämäärä on kokonaan saavutet-
1 u EU:llaja Yhdysvalloilla on oltava yhtei
nen strategia siitä, miten parhaiten tukea 
uutta valtiojohtoa demokraattisessa muu
losprosessissa. Lisäksi on ensiarvoisen tär-
1 eää, että myös Venäjä on huomioitu yhtei
Hessä strategiassa. 

EU on vielä aloittelija kriisinhallintaope
l'Uatioissa, mutta sen jäsenvaltiot ovat olleet 
1<• vuosikymmeniä mukana rauhanoperaati
oiden koko kirjossa eri puolilla maailmaa. 
EU:n jäsenvaltioiden tulee vaatia operaatio
iltaan ammattimaisuutta ja johdonmukai
suutta. Yhteistä ulko-ja turvallisuuspolitiik
ka eivät kuitenkaan kaada muiden petty
mykset, vaan epäonnistumiset omassa toi
minnassa. Kriisinhallinnan onnistumisen 
kannalta keskeiset tekijät, kokemus ja osaa
minen, ovat jo olemassa. Tulevaisuudessa 
meidän on kyettävä yhdistämään ne järke
västi ja saatava teoria toimimaan käytännön 
tasolla. 

Kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön 
nopeasta lisääntymisestä ja kehittymisestä 
huolimatta ei Suomen kansallisen puolus
tuskyvyn tarve ole poistunut. Suomen puo-
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lustamisesta vastaavat kaikissa tilanteissa 
ensisijassa suomalaiset it~e. Uskottava puo
lustuskyky ehkäisee ennalta sotilaallisten 
turvallisuusuhkien syntymistä. Valtioneu
voston hyväksymästä ulko- ja turvallisuus
poliittisesta selonteosta käy ilmi, että tämä 
tarve säilyy myös pidemmällä aikavälillä. 
Kansainvälisen kriisinhallinnan kehittämi
nen tukee osaltaan Suomen puolustusta. 
Tämän päivän turvallisuuspoliittisen ympä
ristön muutokset eivät kuitenkaan enää anna 
aihetta jyrkkään rajanvetoon puolustuksen 
kansallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden 
välillä. Etenkin yhteiskunnan toimintojen 
eri osa-alueiden globalisaation myötä tur
vallisuus- ja puolustuspoliittinen ajattelu ja 
sitä kautta puolustuspolitiikan kansallinen 
ja kansainvälinen osa muodostavat kiinteän, 
toisiaan täydentävän kokonaisuuden, joku 
on jatkuvan muutosprosessin uluinrn 

Ulko- ja turvullisuusp<1li1iikussu Euroo 
pan unioni on nyt Suomen lllrkein viitckc 
hys. On sen vuoksi johdonmukaista, ettli 
Suomi pyrkii aktiivisesti vahvistumaan uni 
onin turvallisuusyhteistyötä. EU painotus 
ei millään muotoa vähennä transatlanttisen 
yhteistyön merkitystä maailmantilanteessa, 
jossa terrorismi sen paremmin kuin mitkään 
muutkaan uuden uhat eivät katso minkään 
valtakunnan rajoja. Unionin turvallisuusyh
teistyötä ei kehitetä Yhdysvaltojen ja Naton 
vastapainoksi vaan täydennykseksi . o 
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191 :stä Mannerbeim-ristin ritarista jalk:aväkimiehiä oli 159. 

Yksi heistä on Heikki Nykänen, ritari nro 118 pvm:llä 1.8.1943. 
Hänen haastattelunsa on ohessa. 

SUOJELUSKUNNASSA 
KOULUTETTIIN OIKEITA ASIOITA 

Haastatelijoista Risto Muurman on eversti evp ja toimii Uudenmaan maanpuolustus
piirin piiripäällikkönä. Majuri evp Kari Norkola on Mannerheim-ristin ritarien säätiön 

hallituksen jäsen ja sihteeri. Tekstin kirjoittanut majuri evp Pentti Vainikka on 
palvellut Karjalan Prikaatissa ja toimii sen edeltäjän jatkosodan Jalkaväkirykmentti 8:n, 

"Tuntemattoman sotilaan rykmentin", veteraanien perinnetoimikunnan sihteerinä. 

' V edin Laskuvarjojääkärikil
lan viirin tuohon lipputan-
kooni teidän kunniaksen
ne", sanoi Heikki Nykänen 

tervetulotoivotuksenaan haastattelijoiden 
saapuessa hänen Forssan Kaukjärven ran
nalla sijaitsevan talonsa pihapiiriin. Haas
tattelijakolmikkoa vastaan asteli ryhdikäs, 
jäntevänoloinen, olemuksesta päätellen 
fyysisestä kunnostaan hyvää huolta pitävä 
Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ris
tin ritari numero 118. 
- Olen ensimmäisiä laskuvarjohyppääjiä 
mitä Suomen armeija on saksalaisella hyp
pykalustolla kouluttanut. Osallistuin ke
väällä 1944 ensimmäiselle Erillispataljoo
na 4:lle (ErP 4) järjestetystä kolmesta 25-30 
miehen kurssista. Kurssin johtajana toimi 
Saksassa koulutuksen saanut luutnantti 
Eino Räisänen.joka oli hankkinut saksalai
set laskuvarjojääkärien varusteet ja varjot. 
Koulutuksemme oli kovin vaatimatonta, 
saimme tehdä vain kaksi hyppyä ryhmähyp
pyinä. Noiden hyppyjen perusteella sain 
muutama vuosi sitten myös laskuvarjojää-
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kärien baretin eräässä ErP 4:n tilaisuudessa 
Utissa. Harmittelin suuresti, etten saanut 
käyttää hyppytaitoani sodan aikana. Toi
saalta se saattoi olla onnikin, muutamia ErP 
4:n laskuvarjopartioita pudotettiin Kannak
sella kesän 1944 viimeisten taistelujen aika
na, mutta ne kaikki epäonnistuivat. 

SUOJELUSKUNTAAN - KUINKAS MUUTEN 

Keskikoulun suoritettuaan Heikki Nykä
nen toimi konepajaharjoittelijana tarkoituk
senaan jatkaa opintojaan teknillisellä alalla. 
Hän oli 12-vuotiaana liittynyt Helsingin 
suojeluskunnan poikaosastoon ja kävi myös 
poikaryhmänjohtajakurssin Nummenky
lässä Järvenpään pohjoispuolella. 
- Vuoden 1937 alussa pääsin aseelliseen 
joukkoon, se oli säännösten mukaan mah
dollista sen vuoden alussa, jonka aikana 
täytti 17 vuotta. Suojeluskuntani Erillinen 
konekiväärikomppania antoi varusteet pu
kuineen sekä aseen.jonka sain viedä kotiini. 
Tänä päivänä aseen vieminen kotiin tuon 
ikäisenä olisi aika radikaalia. Se oli silloin 

normaalia elämää, ajan henkeen kuuluva 
t 11>a, eikä mitään vahinkoja tapahtunut. 

Suojeluskunta oli erinomainen järjestö, 
1c 1sa koulutuksen painopiste oli aivan oi-
1 tssa asioissa! Koulutus oli puhtaasti soti
i aallista; taistelutekniikkaa, suunnistusta, 
,ekäsittelyä, ammuntaa sekä talvella hiih

lc Kivääriammunnat olivat erittäin tärkei
t Ja tehokkaita, jopa mukavia ampumatai
lon kehittämisessä. Ammuimme prosentti
mmuntoja- suorittajien lukumäärän suhde 

1 oko jäsenmäärään - ja myös henkilökoh-
1.iisia kilpailuja, joissa tulokseksi laskettiin 
taulupisteet. Maastoammunnassa ampuma-
täisyys saattoi pisimmillään olla jopa 600 

metriä syöksyjäkuvioon,joskin se oli y lipit-
1 ll matka ammuttavaksi avotähtäimellä täh
däten. Patruunoita saimme aivan riittävästi, 
1oten voimme käydä myös omin päin har
Joittelemassa Suojeluskunnan ampumara
dalla Haagassa. Olin hankkinut oman kivää
rinkin, hyvän pystykorvan, taisi olla ns. 
omavaraiskivääri,josta piti hieman maksaa-
1 in. Konekiväärisuojeluskunnassa koneki
vääri oli taasen toinen tärkeä juttu. Myös 
hiihdossa laskettiin järjestön prosentti tulok
set. 

Aatteellista koulutusta ei meillä ollut lain-
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Laskuvarjokurssi
laisia lähdössä 
hyppäämään Utis
sa toukokuussa 
1944. Kolme kes
kimmäistä: vasem
malta Heikki Nor
ri, Heikki Nykänen 
ja Sulo Uitto. 
(Kuva Heikki Ny
käsen kirjasta Sis
sisotaa.) 

kaan, eikä se olisi ketään kiinnostanutkaan. 
Toisaalta me kaikki tiesimme mitä varten 
harjoittelimme, kuka tai mikä oli Sumnt'll 
uhka tai vihollinen, ei sitä tarvinnut pt<t 11~ 

tella. 1930-luvun lopulla NeuvoNloliilon lu 
holta alkoi Suomen olo,1r1111111s111111111m 11 ,n 
nomalehtikirjoituksi1111a, kulkt'ssu 

Nykänen oli kcsllllll 1 ~ \CJ kolmrn viikon 
ajan Kannaksen linnoitus111lkn1NNU, 1011m· 
lähes kaikki suojeluskuntalals I vict1111 JUlll 

enhärkävaunuilla,jollaisiksi kutsutt1111 soit 
laskuljetuksissa käytettyjä kaminullu vurus 
tettuja tavaravaunuja. Hän oli kaivamassa 
panssarivaunujen estehautaa Parkkilassa lä
hellä Muolaata. 
- Tultuani Kannakselta jätin anomukseni 
suorittaakseni varusmiespalveluni vapaaeh
toisena. Astuin palvelukseen Jalkaväen 
Koulutuskeskus 1:een vasta tammikuussa 
1940. Varusmiespalvelu oli tuolloin kahden 
vuoden pituinen. Meidät suojeluskunnassa 
sotilaskoulutusta saaneet testattiin ja sen pe
rusteella muun muassa minut komennettiin 
RUK:n kurssi 45:lle Niinisaloon 5.2.-
27.4.1940. Talvisodanaikanaolikovapuute 
upseereista, joten tällainen koulutus tuossa 
vaiheessa katsottiin tarpeelliseksi. Olisin 
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RUK:njälkeen halunnut päästä Lapin jouk
koihin, mutta niissä kiintiöt olivat täynnä. 
Niinpä jouduin Suomussalmella olevaan JR 
64:ään. Kun reserviläiset oli kotiutettu alku
kesällä 1940 jäimme muodostamaan 11.Pri
kaatin. 
- Minut ylennettiin reservin vänrikiksi hei
näkuun viimeisenä päivänä 1940 ja luutnan
tiksi 30.12.1941. Tammikuussa 1942olijat
kosotaa käyty jo puoli vuotta, kun pääsin 
reserviläisten kirjoihin. Seuraavaan tehtä
vään kesällä 1942 siirtymiseeni mennessä 
olin johtanut lukuisia vihollisen linjojen 
taakse suoritettuja tiedustelupartioretkiä. 

3.DIVISIOONAN KAUKOTIEDUSTELU
OSASTON PÄÄLLIKÖKSI 

Heinäkuun lopulla 1942 Nykänen sai käs
kyn ilmoittautua 3.Divisioonan Esikunnas
sa "Myrskyssä". Hänelle ilmoitettiin, että 
divisioonan komentaja, eversti Uno Fager
näs oli käskenyt perustaa divisioonaan kau
kotiedusteluosaston ja hänet määrättiin sen 
päälliköksi esikunnan operatiivisen osaston 
päällikkö, majuri Ahti Paavola lähimpänä 
esimiehenä. 

Osaston kokoonpanoksi hyväksyttiin 
esittämäni kolme joukkuetta a' kolme ryh
mää ja pieni huoltojoukkue. Osastoon valit
semamme miehet olivat kotoisin pääasiassa 
Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta, oikein 
oivaa joukkoa, selkosilla he olivat kuin koto
naan. !Joukkueen johtajaksi sainkuhmolai
sen luutnantti Kullervo Leskisen, II joukku
een johtajaksi Sippolasta kotoisin olevan 
vänrikki Valio Perilän ja III Joukkueen joh
tajaksi entisen suojeluskuntakaverini yli
kersantti Eilo Salmian. 

Ryhdyimme heti varustamaanjakoulutta
maan joukkoamme. Aseistamisessa, erityi
sesti konepistoolien saamisessa, oli vaike-

uksia, koska osastomme ei kuulunut armei
jan virallisiin kokoonpanoihin. Vasta divisi
oonan esikuntapäällikön ryhdyttyä hoita
maan asiaa, alkoi kaikki sujua ja saimme 
joukkomme varustettua hyvin. Ase- ja am
pumakoulutusta pidimme koulutusvaihees
sa erittäin tärkeänä. Ammuimme paljon di
visioonan esikunnan lähettyville rakenta
mallamme ampumaradalla 150 ja 300 met
rin matkoilta järjestämällä jopa kilpa-am
muntoja. Pidimme erittäin tärkeänä, että jo
kainen mies hallitsi aseensa ja myös kave
reitten aseet. 
- Ensimmäisellä hyökkäysmatkallamme 
Jyvälahdenkyläänheinäkuussa 1941 toimi
essani konekiväärijoukkueen johtajana 
vaihdoin henkilökohtaisen aseeni sotilaski
väärin erään käteen lievästi haavoittuneen 
alikersantin Suomi-konepistooliin. Sitä 
minä kannoin koko sodan ajan. Konepistoo
li oli ennen talvisotaa harvinaisuus, se tuli 
käyttöön vasta talvisotaan. Se oli erittäin 
tehokas ja toimiva ase, minulle se ei koskaan 
tehnyt häiriöitä, kunhan osasi huoltaa sen 
oikein. Varsinkin lähietäisyydeltä läpäisy
kykyä sen luodeilla oli tarpeeksi. Eräskin 
äijä yritti selittää minulle, ettei konepistoo
lin luoti läpäise kuorma-auton ikkunaakaan. 
Eipä tietysti, jos yli 100 metrin päästä am
mutaan, mutta kun ammuimme kymmenen 
metrin etäisyydeltä, niin auton pellistä meni 
läpi että napsahti. Partioretkillämme kone
pistooli oli pääaseistus. Saimme vapaasti 
valita aseistuksemme, miehet saivat halu
tessaan ottaa mukaan pistoolinkin. Minä en 
sellaista koskaan ottanut mukaan - sehän on 
sellainen itsensätappamisase. 
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- Kokemusteni perusteella voin sanoa, että 
ampumakoulutuksessamme on tänä päivä
nä puutteita; metsätaistelussa erittäin tärke
ää ja nopeaa lonkalta ampumista ei tietääk
seni kouluteta. Siinä konepistooli roikkui 

11\ysästä hihnasta olkapäälläni vaakasuoras
ampumavalmiina. Törmäsimme kerran 

llättäen vihollisosastoon, ja lonkalta am
puen olin sen ratkaisevan puoli sekuntia no
peampi kuin aseen tähtäysasentoon poskelle 
heittäneet viholliset. Nopeuteni oli henkeni 
pelastus. Kerran henkeni pelasti konepis
loolini lipas. Toisella yrityksellämme 
Jyvälahteen heinäkuun puolivälin jälkeen 
1941 avasi vihollinen tulen minua kohti pi
i akiväärillään, räjähtäviä luoteja pöllähteli 
maassa edessäni ja muutama niistä osui ko
nepistoolini lippaaseen. Sain ainoastaan 
muutamia naarmuja käsiini. 

Lukiessaan muutamien sodassa olleitten 
johtajien muistelmia on Nykänen kiinnittä
nythuomiota siihen, että nämä valittivat jou
koltaan puuttuneen sitä ja tätä varustusta, ei 
ollut konepistooleja, pikakiväärejä, ampu
matarvikkeita, räjähdysainetta jne. 

Minusta se on turha valitus, johtajan teh
tävänä on hankkia tarvittavat välineet. Jos se 
d muuten onnistu, niin on käytävä esimies
ten kimppuun, kyllä ne ryhtyvät toimenpi-
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"Käskyjen tulee olla lyhyitä ja selviä, suun
nitelman ja toiminnan täytyy olla yksinker
taista ja selkeää. Jos mennään liian moni
mutkaisiin kuvioihin, niin kaikki saattaa 
mennä sekaisin ja epäonnistua" ( Kuva Pent
ti Vainikka) 

teisiin kuten tapahtui meidän kohdallamme 
sissiosastoamme varustaessamme. Mikä se 
sellainen esimies on, joka ei varusta joukko
aan niin, että se pystyy toimimaan. Nämä 
kaverit kertomuksissaan olivat alistuneet 
kohtaloonsa ja siitä vielä kehdataan kirjoit
taa. Sitä minä en ymmärrä. 

ETU KUKKULA 

Sissiosastoa koulutettiin kuikc1111u ruuhus 
sa Uhtuan päätien varressa lllhcllll JulkuvU 
kirykmentti 11 :n korncntopuikkua osan 
osastosta käydessä myös ticdustclurctkill!l 
vihollisen puolella. Elokuun lopulla 1942, 
vajaa kuukausi osaston perustamisesta, sai 
Nykänen tehtäväkseen vallata ns. etu kukku 
lan toimimalla puhtaasti jalkaväen tapaan. 

Etukukkula oli tärkeä eteen työnnetty tu
kikohta suuremman Kiiskisjärven lounais
rannalla. Se oli hallitseva maastokohta,jolta 
tulella voitiin hallita laajat alueet, myös 
omat taaemmat asemat. Sen joutuminen vi
hollisen haltuun olisi aiheuttanut muutoksia 
omien linjojen kulkuun. 28. elokuuta vihol
linen oli vahvoin joukoin tehdyllä hyökkä
yksellä vallannut kukkulan. 

JR 11 :n Aliupseerikoulu vahvennettuna 
reservikomppanialla oli saanut tehtäväk
seen vallata kukkula takaisin. Samalla 3.Di
visioonan komentajan sijainen, eversti Joel 
Svantte Wallden antoi Nykäselle esikäskyn 
valmistautua sissiosastollaan valtaamaan 
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kukkulan, ellei se aliupseerikoululta onnis
tu. Eikä onnistunut. 
- Osan sissiosastostani ollessa partiotehtä
vissä sain kokoon vain 40 sissin joukon. Sitä 
täydennettiin konepistooleilla ja käsikra
naateilla, sekä pantiin everstin auto nouta
maan savurasioita atp:ltä. Käytössämme oli 
kahden patteriston 24 tykin ja kranaatinheit
timistön tulituki. Taistelusuunnitelmani oli 
yksinkertainen; jaoin osastoni pää joukkoon 
ja sitovaan osaan. Pääjoukon tehtävänä oli 
hyökätä nopealla rynnäköllä aukean yli suo
raan kukkulan juurelle, josta heitetään käsi
kranaatit ja rynnätään perässä. Luutnantti 
Leskisen johtama 10 miehen sitova osa te
kee rynnäkön vasemmalta puoleltamme 
Kiiskinjärven rannan kautta saarrostaen. 
Tulenjohtajan ehdotuksesta tykistöllä am
mutaan kolme kolmen minuutin iskua pitä
mällä niiden välissä minuutin tauko. Hyök
käyksen aikana tuli siirretään eteenpäin vi
hollisen asemiin. 

Kaikki sujui kuten oli suunniteltu, valta
simme kukkulan. Tappiomme oli kuusi haa
voittunutta, joista yksi menehtyi myöhem
min sotasairaalassa. Ainoa epäonnistumi
nen tapahtui savutuksessa; tuuli muutti hie
man suuntaansa ja savu leijui osittain vää
rään suuntaan. 
- Olen usein jälkeenpäin ajatellut kukkulan 
valtausta. Ottaen huomioon vaikean aukean 
maaston ja kirkkaan päivän tehtävä voitiin 
suorittaa vain riittävän epäsuoran tulituen 
tukemana. Tuli tuen merkitys jalkaväen tais
telussa on arvaamattoman suuri. Vain sen 
avulla voidaan pienillä tappioilla saavuttaa 
välttämättömät tavoitteet. Kaikkien reservi
läisten olisi kansan ja omien etujensa tähden 
vaadittava kriisiajan varalle riittävästi ras
kasta tulitukikalustoa,joka nykyisen teknii
kan keinoin voi liikkua kaikissa maasto
oloissa. 
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29. elokuuta 1942, Etukukkula on vallattu. 
Päällikkö kumartuu suojaan vihollisen kra
naateilta. Kuvan otti Nykäsen kameralla 
hänen lähettinsä, kun oli päästy kukkulan 
laelle. (Kuva Heikki Nykäsen kokoelma) 

- Sissiosastomme teki Etukukkulan valtaa
misella itsensä tunnetuksi pohjoisrintamilla 
ja saimme lujaa itseluottamusta. Lisäänty
nyt maineemme näkyi myös huoltoasioissa, 
saimme nopeasti vielä puuttuvia aseita ja 
muita varusteita. 

Kukkulan valtaamisen taustalla oli Nykä
sen käyttämä ohje: "Käskyjen tulee olla ly
hyitä ja selviä. Suunnitelman ja toiminnan 
täytyy olla yksinkertaista ja selkeää. Jos 
mennään liian monimutkaisiin kuvioihin, 
niin kaikki saattaa mennä sekaisin ja epäon
nistua." 

NYKYISESTÄ KOULUTUKSESTA 

Seuratessaan Utissa Laskuvarjojääkäri
~ oulussa noin 10 vuotta sitten aloitettua 
~ oulutuksen kahtiajakoa, laskuvarjojääkä
l'eiden ja erikoisjääkäreiden koulutusta, on 
1 ieikki Nykäselle muodostunut siitä sodan 
lJan kokemustensa pohjalta selkeä mielipi~ 
de. 

Siellä annetaan erinomaisen hyvä perus
koulutus. En kuitenkaan pidä viisaana, että 
näin pienessä maassa pidetään tällaista kah
tiajakoa, se on turhaa hajottamista. Minulle 
1:i ole selvinnyt mihin tällaista kahtiajakoa 
tarvitaan ja mikä hyöty sillä saavutetaan? 
Kokeiden ja testien perusteella sinne hyväk
sytyt ovat valittua joukkoa, ja heidän tulee 
pystyä suorittamaan kaikki samat tehtävät, 
kyllä se koulutus siihen vuoteen saadaan 
mahtumaan. Tulisi olla yksi linja, jossa kai
kille annetaan erikoisjääkäri- ja tiedustelu-
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koulutusta sekä jossain määrin eriytyvää 
lääkintä-, pioneeri- ja viel!tikoulutusta. 

Julkisuudessa on keskusteltu paljon nyky
nuorison huonosta fyysisestä kunnosta.joka 
on ollut eräs osasyy keskeyttää varusmies
palvelu. Miten tämän päivän nuoret sotilaat 
selviäisivät tiukan paikan tullen? Heikki 
Nykänen on toiveikas. 
- Minä uskon heidän pärjäävän hyvin, kun
han muutama kuukausi ensin harjoitellaan. 
Kyllä nuoren miehen kunto kohenee siinä 
ajassa. Nyt tosin kuvitellaan, että seuraava 
sota käydään ajoneuvoissa istuen. Ei se niin 
ole, sodankäynti kaikkinensa vaatii kovaa 
fyysistä kuntoa, vaikka se olisi ns. ajoneuvo
sotaa. 
- Kaupunkilaispoikana minun kuntoni ko
heni suojeluskunnan poikaosaston suunnis
tus- ja hiihtoharjoitusten ansiosta ja ollessa
ni kesäisin maatöissä täilllil Tammelassa. 

··Stemma® 
HAMINA Kalustetalo Strömberg 
Mannerheimintie 9, puh. 230 3888 

KOTKA Stemma Kotka 
Kirkkokatu 14, puh. 218 4456 

AVOINNA:Ma-pe 10-18,la 10-14 

LUOTETTAVAA HUONEKALUKAUPPAA VUODESTA 1929 
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Jäätyään pois työelämästä ryhtyi Heikki Nykänen harrastamaan akvarellien maalaamista, 
joka hänen mielestään on vaikeampaa kuin öljymaalaus. Häntä ovat kiehtoneet eritoten 
Lapin avarat maisemat lähellä Pyhätunturia. Kuvassa esiintyvät maalaukset ovat erinomai
sia esimerkkejä hänen taidoistaan. Ne kelpaisivat kenen tahansa seinälle, toteaa haastatte
lija Pentti Vainikka. (Kuva Kari Norkola). 

Sotavuosien aikana pidimme kuntoamme 
yllä jatkuvalla harjoittelulla. Esimerkiksi 
ennen lähtöämme Ilomantsin retkelle kesäl
lä 1944 koulutimme sissejä Savitaipaleella 
Kuolimojärven rantamilla. Mestarihiihtäjä 
Sulo Hännisen vetämänä juostiin kymme
nen kilometrin lenkkejä kuin tyhjää vaan. 
Myös tyydyttävä uintitaito oli jokaisen saa
vutettava. Kyllä juttu on niin, että jos vähän 
sataa vettä, vähän on kylmä, vähän on nälkä, 
ja fyysinen kunto on lähes nolla, niin monel
ta ihmiseltä menee luonto pois ja tulee välin
pitämätön olotila. Sellainen sotilas on hyvin 
pian tuhoon tuomittu. 
- Osasto Paatsalon tiedusteluosastoa - ErP 
4:n neljättä komppaniaa - perustettaessa 
otettiin siihen koulutuskeskuksista nuoria 
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miehiä, koska joukko-osastot eivät mielel
lään omista hyvistä miehistään luopuneet. 
Hyviä kaukopartiomiehiä heistä ajan mit
taan koulutuksen ja kokemuksen myötä ke
hittyi. 

ERILLISPATALJOONA 4:N RIVEIHIN 

Heikki Nykänen pääsi Päämajan tarun
hohtoiseen kaukopartiopataljoona Erillis
pataljoona 4:ään (ErP 4) maaliskuussa 
1944. Hän ilmoittautui pataljoonan komen
tajalle, everstiluutnantti Jussi Soviolle Mik
kelin Pursialassa. Sovio oli ilmavoimien 
upseeri, ja oli Nykäsen mielestä erinomai
sen sopiva tällaisen erikoispataljoonan ko
mentajan teht!lv!IUn. Kun hänen kanssaan 

neuvotteli, niin hän suhtautui asioihin hyvin 
positiivisesti ja selkeästi. 

ErP 4:ään kuuluivat osasto Paatsalo La
pissa, osastot Kuismanen ja Vehniäinen Itä
Karjalassa, sekä Vehniäinen Kannaksen 
suunnalla. 

Oltuani vajaan kuukauden esikunnan toi
mistoupseerina tutustumassa esikunnan toi
mintaan komennettiin minut Lieksaan ma
juri Into Kuismasen johtaman, venäläisten 
tukikohtanaan pitämän Suopasalmen kylän 
tuhoamisretkelle. Sieltä huhtikuun alkupäi
vinä Mikkeliin palattuani jouduin laatimaan 
uusien miesten koulutussuunnitelmia. Niis
sä korostin erityisesti hyökkäystaistelun 
kouluttamisen tärkeyttä metsäolosuhteissa. 

Kesäkuun alkupäivinä 1944 - Kannaksen 
suurhyökkäyksen alkaessa - majuri Harri 
Paatsalo, luutnantit Esko Ollila, Heikki 
Norri ja Heikki Nykänen komennettiin La
pin Hanhikoskelle tutustumaan saksalaisten 
olosuhteisiin. Nämä olivat pyytäneet avuk
seen suomalaisia partiojoukkoja Alakurtil
le. 
- Vierailimme kenraali Weissenbergerin 
AK:n esikunnassa, jossa elämä oli täysin 
rauhan aikaisella tasolla. Tarjoilu oli ylen
palttista, erityisesti ranskalainen juomapuo
li - saksalaisten kertomaa sotasaalista - oli 
hyvin esillä. Saksalaiset olivat hyvin kiin
nostuneita ja uteliaita suhteeni. Heillä oli 
ääretön kunnioitus Ritterkreuzträgeriä (rita
riristinkantaja) kohtaan. Niinpä minut ma
joitettiin Dietl-Hiitteen, majoitukseen, joka 
oli varattu kenraalieversti Eduard Dietlille 
tämän vieraillessa armeijakunnan esikun
nassa. Tuntui oudolta ja kiusalliselta, kun 
saksalainen sotamies yritti passata minua 
pyyheliina käsivarrellaan. 
- Teimme tiedustelumatkan saksalaisten 
asemiin kahden aliupseerin opastamana, et-
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tei meille kenttävartiosta toiseen liikkues
samme tapahtuisi mitään haavereita. He tie
sivät tunnussanansa ja reittinsä. Ajoimme 
saksalaisten tukikohtaan Kynsitunturille ja 
sieltä edelleen kävelimme erämaan halki 
Ketkoiva -tunturille heidän erämaatukikoh
taansa. Siellä en ollut uskoa silmiäni miten 
surkeasti he olivat majoittuneet; osa miehi
tyksestä asui kolmiomaisista telttakankaista 
yhteen napitetuissa teltoissa ilman min
käänlaisia lämmityslaitteita. Asemat olivat 
puutteellisiajakorsuntapaiset kehnoja. Kai
kessa näkyi keskeneräisyyden leima. Eri
koista oli, että saksalaisia oli ankarasti kiel
letty käyttämästä luonnosta löytyvää vettä, 
jonka he pelkäsivät vihollisen myrkyttä 
neen. 

Pian selvisi, ettei suomuluisiu 11111k ~. 11111 
enää riittänyt suksuluistcn nvu~ t 111111111 11 
Kannaksella muuttucsi.u 11M unvu~ 1 

ILOMANTSIN MOTIN TUHOAMl!1IH TKI 

Nykänen 11111inil , 1 poyilllllllll11 oh 1111 
kolmekymmem1en1t1sr11 l lt 111k , 1 11 'I II pii 
noismallin tuovan miclcrn 1111w,111,111 ,,11111 
ajoilta. Näillä koneilla ja niitti vunhr111111111lu 
mallilla Heinkel 59:llä Nykäsen kuukopurll 
oita lennätettiin mm. Ilomantsiin tuhou 
maan viholliskolonniaja Pelloon Lapin so 
dan aikana. Pienoismallia oli hyvin vaikea 
saada, mutta Nykäselle sen toi Hollannista 
sissilentäjämme, sotien jälkeinen liikenne
lentäjä Olavi Kepsu. Pienoismallin kokosi 
Kepsun kotipaikan Valkealan Utin Kepsun
kylän lennokkikerho. 
- Elokuun alussa 1944 minut määrättiin 
johtamaan Ilomantsin itäpuolella muodos
tuvan kahden venäläisdivisioonan motin 
huoltokuljetusten tuhoamista. Anttolasta 
lähtenyttä 30 miehen porukkaani kuljetti 
luutnantti Kepsun ohjaama Heinkel 59, 
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jossa minä olin, ja puoli tuntia sen jälkeen 
lähteneet sitä nopeammat ja nuoremmat 
kaksi Heinkel 115:a ohjaajina lentomestari 
Torsten Raitio ja kapteeni Erkki Jauri. Por
rastimme lähtömme ollaksemme samanai
kaisesti perillä Ilomantsista noin 60 kilo
metriä itään Suurkontiojärvellä. Se on to
dennäköisesti ainoa suuri armeijan lento
kuljetus mitä Suomessa sodan aikana suori
tettiin. 

Heinkel 59:n ponttooni osui laskeutues
samme keskellä järveä olevaan kariin ja 
kone pyörähti vaakatasossa ympäri. Saim
me kuitenkin tavaramme purettua rantaan, 
mutta kone ei kyennyt ponttoonin täytyttyä 
vedellä enää nousemaan ilmaan ja se oli jä
tettävä ansoitettunajärven rantaan, missä se 
tuhoutui. 

Tuhosimme kaksi autokolonnaa yhteensä 
noin 30 kuorma-autoa. Retken aikana lähet
tini Mikko Sappinen haavoittui ja kuoli 
Tshudojärven rannalle. 

LAPIN TAISTELUISSA 

Heikki Nykänen sai viimeiseltä jatko
sodan partioretkeltä palattuaan käskyn läh
teä Lappiin saksalaisten selustaan tehtävänä 
mm. tuhota silta keskellä Pellon kylää. 
- Valitsin osastooni vain 13 miestä joukos
sa myös muutama pioneeri. Se oli sopiva 
määrä kuljetettavaksi varusteineen Heinkel 
115:llä. Lisäksi meillä oli 60 kiloa rotulia 
tulilankoineen ja sytyttimineen sekä muita 
tarvikkeita. 8. lokakuuta lensimme Oulujär
veltä Ylä-Alposjärvelle noin parikymmentä 
kilometriä Pellosta etelään. Parin päivän 
marssin jälkeen saavuimme Pelloon, jossa 
lähetin osastooni kuuluvan, paikkakunnalta 
kokoisin olevan Antti Havelan tiedustele
maan siviiliasuisena, oliko silta kenties pa
nostettu. Tiesimme saksalaisten käyttäneen 
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paljon sellaista etukäteisansoitustaja se oli
si tehnyt työmme helpommaksi. Niin ei ol
lut, ja päätimme toimia seuraavana yönä. 
Muodostin kolme ryhmää ja annoin niille 
käskyt toiminnasta; tuhoamisryhmän tehtä
vänä oli sillalla olevan parivartion tuhoami
nen ja varmistaminen etelään, panostusryh
män tehtävänä oli sillan panostaminen ja rä
jäyttäminen, ja varmistusryhmän tehtävänä 
oli varmistaa pohjoiseen. Menin tuhoamis
ryhmän mukaan, ja kun en tiennyt miesten 
konepistoolin käsittelytaitoa, päätin itse tu
hota vartiomiehet. Niin tapahtuikin ja silta 
räjäytettiin käyttökelvottomaksi kahteen 
pääkannattajaan kiinnitetyillä panoksilla. 
- Pellosta meidät lennätettiin Muonion 
Äkäsjärvelle tehtävänä saksalaisten liiken
teen ym. häirintä. Saimme radiolla käskyn 
vallata Pallastunturin matkailuhotellin ja 
pelastaa se saksalaisten mahdolliselta tuho
amiselta. Juuri kun me olimme 28. lokakuu
ta valmiina lähtemään liikkeelle tuli vartio
mies kertomaan: "Ne räjäyttivät sen." Sitä 
minä en ymmärtänyt, enkä ymmärrä vielä
kään, minkä takia se hotelli siellä tunturissa 
piti vallata. Mielestäni siinä ei ollut mitään 
sotilaallista ideaa. 

LOPUKSI 

Heikki Nykäsen vuonna 1983 kirjoitta
maa kirjaa "Sissisotaa" lukiessa ja haastat
telun yhteydessä kiinnittää kuulijan huo
miota hänen erinomaisen hyvä muistinsa. 
Taistelutapahtumien yksityiskohdat, palve
lustovereiden nimet etunimiä myöten ovat 
säilyneet hyvin muistissa. Mutta siihen on 
myös hyvä selitys. 
- Sodan aikana minulla oli tapana kirjoittaa 
pieneen taskukalenteriini muutama sana 
päivittäisistä tapahtumista. Sen perusteella 
ko. päivä palasi hyvin mieleen. Minulla on 
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/leikki Nykänen on erittäin hyvässä henkisessäjafyysisessti kunnos.~a. Hlinmjokaptiivtii 
,veen ohjelmaansa kuuluu säästä riippuen tunnin-kahden tunnin klivelvlenkki sulan maan 
aikana ja talvella hiihto. "Mieluummin hiihtelen metstimaastoissa,jtirvienjtitit ovat turhan 
yksitoikkoisia." (Kuva Pentti Vainikka). 

vieläkin sama tapa. Työelämässä pidin sitä 
hyvin tärkeänä. Siten muistin hyvin, kenet 
olin missäkin tavannut, milloin ja missä 
merkeissä.Syksyllä 2003 tapasivat Nykäsen 
suojeluskuntakaverit kokouksessaan Hel
singissä. Sen yhteydessä eversti Pertti Suo
minen piti esitelmän maakuntajoukko -aja
tuksesta. Nykänen piti sitä aivan erinomai
sena asiana. 

Mahdollisessa kriisi- ja sotatilanteessa 
koko valtakunnan aluetta on valvottava, sii
nä on maakuntajoukoille tehtäviä. Sanoin 
Suomiselle entisenä suojeluskunnan poika
osaston kasvattina, että älkää unohtako nuo
ria. Poikaosastossa olin oppinut paljon soti
lastaitoja. Kunpa suunnitelluista maakunta
joukoista saataisiin samantapainen. 
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Sotahommista veteraaneillemme pälli 
limmäisenä mieliin on vannaasti jlilineet 
nälkä, vilu, pelko ym. sodan vaikeudet ja 
viheliäisyydet. Seuraavan pellolaisilta saa
mansa tiedon Heikki Nykänen mainitsee 
erityisesti yhdeksi mieluisimmaksi sota
muistokseen. 

Nykäsen sissiosaston siirtyessä lokakuun 
viimeisinä päivinä 1944 saamansa käskyn 
mukaisesti Pallastunturin kupeesta kohti 
etelää oman' yksikkönsä yhteyteen, pysäh
tyivät he hetkeksi Pellon kylässä. Kylän 
asukkailta he kuulivat saksalaisten vangin
neen muutamia kyläläisiä syytettyinä yhtey · 
denpidosta suomalaississeihin. Mutta 
suomalaisten joukkojen nopea eteneminen 
etelästä Pelloon pelasti syytetyt varmalta 
kuolemantuomiolta. D 



Helmikuun neljäntenä 2005 paljastettiin Mikkelin vanhan kasarmialueen sotilaskodissa 
Heikki Nykäsen muotokuva, jonka maalautti Mannerheim-ristin ritarien säätiön valtuus
kunta puheenjohtaja Tauno Matomäen esityksestä. Muotokuvan on maalannut taidemaalari 
Igor M~~limov ja sen ovat kustantaneet suomalaiset teollisuusyritykset. Muotokuva sijoite
taan ltazsen Maanpuolustusalueen Esikunnan - myöhemmän Maavoimaesikunnan tiloihin 
Mikkelissä. (Kuva Antero Teittinen, Länsi-Savo.) 

Kuva Pentti Vainikka 
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Heikki Nykänen 

- Insinööri, investointijohtaja. 
- Syntynyt 19.9.1920 Helsingissä 
- Vanhemmat tehtaanjohtaja Frans Nykä-
nen ja yhteiskuntatieteiden maisteri Helmi 
Mäkinen. Puoliso Helmi Marjatta Möttönen 
(k. 1993), kaksi tytärtä. 
- 5/8 Helsingin Keskuksen yhteiskoulu, 
Tampereen Teknillinen koulu 1945-46, 
Nordiska Korrespondentsinstitut i Stock
holm 1952. 

- Suunnittelu- ja työnjohtotehtävät A Ahl
ström Oy Karhulan Konepaja 1946-51, 
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1 lrikki Nykänen: Sissisotaa. Sissipäällikön 
muistelmia jatkosodasta j a Lapin sodasta. 
ISHN 951-951-9272-79-8 

Edellisten sivujen haastatteluartikkeli pohjautuu suurelta 
.in Heikki Nykäsen oheiseen kirjaan. Artikkelissa tulee esille 

11•1cita kirjassa mainittuja tapahtumia. 

Mannerheim-ristin ritari Heikki Nykänen kirjoitti tammi-
1 uussa 1983 julkaistun aseveljiensä pitkään odottaman kuvauk

n sissisodan todellisesta luonteesta. Siirryttyään eläkkeelle 
1 mma-Repolan konepajaryhmän investointijohtajan toimesta 
hlinellä oli tilaisuus syventyä sota-aikaisiin muistiinpanoihinsa ja kirjoittaa siitä, millaista 

,ta oli sissipäällikön näkökulmasta. 
Kirjassa hän kuvaa ammattimaisen viileästi sissiosaston toimintaa vihollisen selustassa. 

'l1cpataan vankeja, valloitetaan tukikohtia, tuhotaan huoltokolonnia ja räjäytetään silta La
pm sodassa, vaiheessa, jolloin vihollinen oli vaihtunut saksalaiseksi. 

feksti on liioittelematonta, karun todellista; sodan rajuus paljastuu ilman ylisanoja. Tcoslu 
on pidettävä kunnianosoituksena sotiemme veteraaneille, sisseille, kai kille hei llc K 11 11111 

, llivöittävät runsaat kirjoittajan ottamat valokuvat ja tilante ita selventlivllt kmllupiirmkscl 
lisättynä suurennetuilla karttaluonnoksilla. 

Kun jonkinlaista mielenkiintoa kirjaa kohtaan oli myöhemmin esiintynyt, 1 lcikki Nykä 
ncn teetti siitä syksyllä 2004 näköispainoksen. 

Kirjan voi tilata tekijän osoitteesta: Kaukjärventie 554, 30 100 Forssa, tui 
puh. 03-435 1241 tai 040 088 5993. Kirjan hinta on 30 euroa + postituskulut , 

usennusinsinööri Rauma-Raahe Oy 1951-
55, konepajainsinööri Enso-Gutzeit Oy 
l ,ypsyniemen Konepaja Savonlinna 1955-
SS, tuotantopäällikkö Rauma-Repola Oy 
Porin tehtaat ja tekninen johtaja Mänty luo
don tehtaat 1958-72, sekä investointijohtaja 
Konepajaryhmä 1972-81. Rauma-Repola 
Oy:n kultainen ansiomerkki. 

Mannerheim-ristin ritarien säätiön halli
tuksen jäsen 1969-87 ja 1995-99, varajäsen 
1987-93 ja varapuheenjohtaja 1999-
- MR 2, SL K, VR 3 tlk, VR 4 mk, Ts mm, 
Js mm, RUL am, SaksRR 2 
- Majuri 4.6.1977. 
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"Ylipäällikkö on pvm:llä 1.8.1943 nimittli
nyt Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim
ristin ritariksi luutnantti Kaarlo Heikki Ny
käsen, joka on hänelle uskotuissa tärkeissä 
erikoistehtävissä, joiden laatua ja tuloksia 
sodan vielä jatkuessa ei ole syytä yksityis
kohtaisemmin selvittää, osoittanut ainut
laatuista johtaja- ja aloitekykyä, erinomais
ta mieskohtaista rohkeutta, sisukkuutta ja 
neuvokkuutta mitä vaikeimmissa olosuh
teissa. Hänen suorituksensa ja saavutuk
sensa on luettava suomalaisen sotilaan ul
jaimpien ja kunniakkaimpien tekojen jouk
koon". 
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Eversti Pekka Kurenmaa 

.. 
JALKAVAKISOTILAAN RASKAS TAIVAL 

1939 - 1945 
Kautta maamme kirkkomailla olevat sankarihauta-alueet kertovat jälkipolville sotiemme 
vaatimien uhrien määrästä ja vainajista itsestään. Tässä artikkelissa pyritään eri näkökul
mista tarkastelemaan muun muassa henkilöstötappioiden syntyä, laatua ja vaikutuksia sekä 
muita taustoja. Käsittelyn painopiste on jatkosodassa. Kirjoituksessa oleva sodissamme 
menehtyneitä koskeva taulukko on laadittu Sota-arkiston tiedostosta, josta useat muutkin 

luvut ovat peräisin. Täten on nyt nähtävissä kokonaisuutena sotiemme 1939-1945 
hinta eri tavoin menehtyneiden lukumäärinä. 

V 
uosikymmenen työn tuloksena 
on syntynyt tietovarasto,johon 
edelleenkin saadaan uusia tai 
puuttuvia tietoja, korjataan 

virheellisiksi havaittuja sekä turvataan tieto
jen säilyminen ja niiden saatavuus. Kusta
kin menehtyneestä on pyritty selvittämään 
nimi, sotilasarvo, syntymäaika ja -kunta, 
kirjoillaolo- ja asuinkunta, ammatti, siviili
sääty, lasten lukumäärä, hauta- tai siunaus
paikka, viimeiseksi jäänyt joukko-osasto, 
kaatumis-, kuolin- tai katoarnisaika ja -paik
ka. Haavoittuneina kuolleiden osalta on sel
vitetty myös haavoittumisaika ja -paikka. 
Tietojen perusteella on määritetty niin sa
nottu menehtymisluokka. Sota-arkistolla 
on nyt hallussaan mittava viime sotiemme 
uhreina menehtyneitä koskeva tiedosto, 
joka kaikkine puutteineen ja virheineenkin 
on ainutlaatuinen. 

Sodan hintaan kuuluvat myös haavoittu
neet, joita talvisodassa tuli noin 44 000, jat
kosodassa noin 150 000 ja sodassa saksalai-
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sia vastaan noin 3000, eli kaikkiaan lähes 
200 000 tilastoitua haavoittumista. Näistä 
miehistä vammautui 94 000 ja vuonna 2004 
heitä oli yhä elossa noin 20 000. 

KAATUNEIDEN HUOLTO 

Ennen talvisotaa voimassa olleet ohjeet 
kaatuneiden käsittelystä olivat puutteelliset; 
toimenpiteet ja vastuut olivat ylimalkaiset 
eikä organisaatiota ihmisineen ollut lain
kaan. Perusperiaatteena oli ohjesäännön ja 
ulkomailla saadun kokemuksen , mukaan 
haudata kaatuneet pääsääntöisesti rintama
linjan taakse kenttähautoihin tai lähellä ole
van seurakunnan hautausmaahan. Nykyään 
tunnettu toimintamalli ja organisaatio syn
tyivät vasta talvisodan jo alettua ja ne va
kiintuivat vähitellen sodan kuluessa. Järjes
telmä ei syntynyt kuitenkaan ilman kasvuki
puja, vastustajia löytyi sekä sotilaspapiston 
että komentajiston taholta. Argumentteina 
olivat muun muussa henkilöstön ja välineis-

ton puute sekä mahdollisuus että kotirinta
man henkinen kestokyky romahtaisi suurien 
~ aatuneitten määrien johdosta 

Kaatuneitten kotiseurala,mtiin evakuoi
misen esitaistelijaksi nousi talvisodan aikai

<!n II Armeijakunnan (IIAK) sotilaspastori 
Johannes Sillanpää, joka sai ajatustensa tu-
ksi myös esimiehensä II AK:n komentajan 

kc·nraaliluutnantti Harald Öhquistin. Myös 
Kannaksen Armeijan komentaja kenraali
luutnantti Hugo Österman hyväksyi IIAK:n 
menettelyn. Sillanpään työstämä kaatunei
len huoltoa käsittelevä ohjesääntö syntyi 
vasta keväällä 1941 ja tuli kirjapainosta 
18.6. juuri jatkosodan kynnyksellä. 

SODISSAMME 1939-1945 MENEHTYNEET 

Vuosien 1939-1945 aikana ehti sotiimme 
sen eri vaiheissa osallistua armeijan organi
saatioon sijoitettuina noin 700 000 miestä. 
Suurimmillaan kenttäarmeijan vahvuus -
noin 500 000 sotilasta - oli hyökkäysvai
heessa 1941 ja toistamiseen torjuntataiste
luiden aikana kesällä 1944 (elokuun alussa 
noin 528 000 miestä minkä lisäksi työjou
koissa oli 19 000 ja ilmasuojelujoukoissa 
25 000 miestä sekä 40 000 naista armeijan 
eri tehtävissä). Tämä määrä edusti 16,1 %:a 
koko väestöstä, joka tuolloin oli noin 3,8 
miljoonaa. Talvisodassa kenttäarmeijamme 
vahvuus kohosi noin 340 000 mieheen ja oli 
lokakuun 1944 lopulla Lapissa saksalaisia 
vastaan suurimmillaan noin 75 000 miestä 
laskien demobilisaation myötä joulukuussa 
12 000:een. Maaliskuusta 1945 alkaen jäi 
Käsivarressa rintamavastuuseen Osasto 
Loimu, joka käsitti noin 620 miestä. 

Seuraavan aukeaman taulukosta il
menevät sotien aiheuttamat ihmismenetyk
semme. Kiihkeimmät taisteluvaiheet olivat 
talvisodassa vuoden 1940 tammi-maaliskuu 
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ja jatkosodassa hyökkäysvaiheen heinä-elo
kuu 1941 sekä vuoden 1~44 torj untataiste
luidenkesä-heinäkuu. Talvisodan ja vuoden 
1941 hyökkäys vaiheen 6 kuukauden tappiot 
kuolleina ovat lähes yhtä suuret. Jälkimmäi
sessä tapauksessa ensimmäisten kolmen 
kuukauden menetykset olivat ankarimmat 
kohoten peräti noin 21 000 mieheen. Torjun
tataisteluissa kesä-heinäkuussa 1944 mene
tykset kohosivat jälleen ollen noin 16 000 
miestä. 

Tappioiden menehtymisluokkia tarkas
teltaessa käy ilmi taistelujen luonne. Kun 
luokkien C (jäi kentälle) ja D (katosi) yh
teenlaskettu lukumäärä talvisodassa 1940 (2 
1/2 kk) on noin 4500, hyökkäysvaiheessa 
1941 heinä-elokuussa noin 1000 miestä ja 
jälleen torjuntataisteluissa pelkästään kesä
kuussa 1944 noin 3900, voidaan tästä pää· 
tellä, että puolustus- ja viivytystaisteluissa 
syntyy paljon tilanteita, jolloin sotilaita kir
jaimellisesti tuhoutuu ja hautautuu taistelu
asemiinsa tykistötulessa ja ilmapommituk
sissa sekä eri syistä katoaa ja hukkuu. Kiih
keiden liikuntavaiheiden aikana ei aina 
myöskään ollut mitään mahdollisuutta eva
kuoimiseen ja näin kaatunut jäi kentälle. 
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Jatkosodan "rauhallisimpina" aikoina 
asemasotavaiheessa vuonna 1942 kuukau
sittaiset tappiot kaatuneina ja kadonneina 
olivat keskimäärin 800 miestä ja vuonna 
1943 sekä alkuvuonna 1944 noin 500 mies
tä. 

Kun sodissamme menehtyneiden koko
naismäärään lisätään vielä muut taulukon 
seliteosassa mainitut menetykset niin pää
dytään lähes 96 000 sodan seurauksena syn
tyneeseen suomalaiseen uhriin. 
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SODISSAMME 1939 - 1945 MENEHTYNEET 

(1.12.2003 tilanne) 

MENEHTYMISl,UOK-
KA JA MENEHTYNEE1 A•lka B-lka 

YH:n aika 
30.11.- 31.12.1939 
1.1. - 13.3.1940 
YHTEENSÄ 

14.3.1940-24.6.1941 
TALVISOTA YHT 

25.6. - 30.6.1941 
• heinäkuu -41 

elokuu-41 
syyskuu 41 
lokakuu 41 

• marraskuu 4 l 
• joulukuu -41 
25.6.1941-31.12.1941 

vuosi 1942 
vuosi 1943 

1.1.1944- huhtikuu -44 
- toukokuu -44 
- kesäkuu -44 
- heinäkuu -44 
- elokuu -44 
- syyskuu 1.- 4.-44 

- " - 5.- 14.-44 
* 15.9.-44 - 27.4.-45, 

siirto 
1.1.1944- 14.9.1944 

JATKOSOTA YHT 

15.9.1944- 31.12.1944 
1.1.1945 - 27.4.1945 
LAPIN SOTA YHT 

28.4.1945-31.12.1945 

SODAT YHTEENSÄ 

3966 574 
12800 2515 

16766 3089 

1) 37 651 

80 4 
5304 l114 
6548 1761 
3317 1181 
1570 647 
1292 516 
611 299 

18722 5522 
4416 2339 
2161 1281 

604 381 
176 105 

3052 1181 
3430 1442 

935 503 
56 36 
13 30 

- 264 
8266 3942 

33565 13084 

3)1060 149 
17 46 

1077 4)195 

- 5) 25 

51445 17044 

C-lka 

657 
2846 
3503 

19 
147 
172 
382 
54 
74 
27 

875 
203 
114 

28 
8 

2083 
889 

51 

3059 

4251 

37 
11 
48 

2 

7804 

D-lka F-lka S·lka 

308 4 
34 

119 
524 
677 

1404 16 
1712 20 

2) 28 

17 
131 
96 
82 
41 
15 
10 

392 
159 
102 

25 
3 

1816 
1015 

37 
2 
1 

2899 

3552 

3) 25 
2 

27 

5319 

4 322 

1 39 
1 213 
1 198 
3 207 

10 204 
8 149 

27 179 
51 1189 

301 2151 
69 2352 

4 929 
5 271 

20 313 
13 311 
6 277 
1 39 
3 100 

127 300 
179 2540 

600 8232 

27 442 
1 188 

28 630 

3 232 

655 10093 

T (ei YHT 
tietoa) 

34 
19 5647 

118 20223 
137 25904 

62 

7 
32 
45 
27 
12 
14 
8 

145 
160 
92 
44 
17 
77 
43 
24 
5 
4 

214 

611 

51 
125 
176 

217 

(YHml) 

1104 
27008 

167 
6942 
8821 
5199 
2538 
2068 
1161 

26896 
9729 
6171 
2015 
585 

8542 
7143 
1833 

139 
151 

691 
21099 

63895 

1791 
390 

2181 

479 

1203 6) 93563 

* Siirto: jatkosodan uhreja, jotka menehtyivät Lapin sodan aikana. 

TAISTELUTAPAUSTEN ANKARUUDEN 
TARKASTELUA ERILAISTEN ESIMERKKIEN 
VALOSSA 

Taistelutappioilla tarkoitetaan kaatunei
na, haavoihinsa menehtyneinä, kentälle jää-
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neinä ja kadonneina sekä haavoittuneina 
menetettyjen miesten määrää yhteensä. 
Haavoittuneita tästä joukosta oli yleensä 
vähintään kaksi kolmasosaa. Ehdottomiin 
taistelutappioihin ei sisälly haavoittuneita, 
joita lähteissä ei useinkaan ole erikseen 

X 
SODISSAMME 1939-1945 MENEHTYN~ET 

SELITE: 
A kaatui, ruumis haudattu 
B haavoittui, kuoli haavoihinsa 
C kaatui, ruumis jäi kentälle tai tuhoutui, 

siunattu poissa olevana 
D katosi, julistettu kuolleeksi 

HUOM: 

F kuoli todistettavasti sotavankeudessa 
S kuolinsyy muu, kuin sodasta välittö

mästi johtuva (taudit, tapaturmat, 
itsemurhat jne) 

T syy ei ole tiedossa 

1) mm. jälkeen 14.3.1940 ja ennen 25.6.1941 tulleita sekä rajakahakoissa syntyneitä 

tappioita 
2) mm. kuolleeksi julistettuja ja siepattuja 
3) sisältää Suursaaren taistelun tappiot saksalaisten hyökättyä saarelle 15.9.1944 

(mm. 37 kaatunutta ja 8 kadonnutta) 
4) voi sisältää vielä jatkosodan aiheuttamia uhreja (samoin myös sarakkeissa F ja S 5) 

mm laivoilla palvelleita, muutama miinanraivaustappio 
6) sisältää 383 naista, joista lottia 283 (noin 120 sotavammojen johdosta); mm. 

partisaani uhreja 
312 ulkomaalaista vapaaehtoista: talvisota 39 ja jatkosota 273 (viro!., 
ruotsal., NL: suomen suk., tanska!.) 

TAULUKOIHIN EI SISÄLLY 
(talvi- ja jatkosodan historiateoksista poimittuja lisätietoja) 
- ilmapommitusten talvisodassa 957, jatkosodassa 939 ja pääosa partisaani

hyökkäysten noin 190 siviiliuhria, 
vuosina 1946-1982 kuollutta ja sankarihautausmaahan haudattua, yhteensä 1400 

henkilöä, 
osa ulkomaalaisvapaaehtoisten tappioista: talvisodassa 4 ja jatkosodassa 60, 
suomalaisten teloittamaa 62 omaa sotilasta, ja 
heimojoukoissa taistellutta vajaata 200 Neuvostoliiton kansalaista. 

mainittu. Käsite kuvaa eräissä tapauksissa Talvisota 30.11.1939-13.3.1940 

ko taistelun ankaruutta. 
Pitkän sodan kuluessa joukot saivat 

ajoittain täydennystä koulutuskeskuksista 
ja myös niistä haavoittuneista, jotka toipu
neina palasivat takaisin. 
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Talvisodan alkaessa oli Ilomantsista poh
joiseen uhanalaisiksi arvioituihin suuntiin 
ryhmitetty kaikkiaan 26 erillispataljoonaa. 
Useissa kohdissa 1-2 pataljoonaa osoittau
tui kuitenkin täysin riittämättömäksi. Vaa
rallisimmiksi suunniksi ilmenivät pian Tol-



vajärven-Ilomantsin ja Suomussalmen alu
eet. 

Ilomantsissa vihollisdivisioonan hyökkä
ys onnistuttiin lisävoimien saavuttua py
säyttämään noin 10.12.1939 kun taas Tolva
järvellä aloitettiin vaikeiden torjuntataiste
luiden jälkeen 12.12.1939 vastahyökkäys. 
Osasto Pajari käsitti tuolloin 7 pataljoonaa 
vastassaan vihollisdivisioona ja toinen saa
pumassa. Sitkeiden taistelujen ja 30 km:n 
etenemisen jälkeen uupuneiden joukkojen 
hyökkäys pysäytettiinAittojoelle vihollisen 
puolustusaseman eteen 24.12.1939. Vastus
taja menetti kaatuneina noin 3 000 miestä. 
Osasto Pajarin tappiotkin 10.-23.12.1939 
olivat raskaat: 670 kaatunutta, 990 haavoit
tunutta ja 65 kadonnutta. 
- Suomussalmelle keskitettiin lisäjoukkoja 
niin, että runsaan parin pataljoonan määrä 
kohosi joulun tienoilla yli kymmeneen. Jou-

koista muodostettiin 9.Divisioona 
20.12.1939. Kovien taistelujenjälkeenneu
vostojoukkojen 163.Divisioona saarrettiin 
Suomussalmen kirkonkylän alueelle ja 
hyökkäyksen jatkuessa vihollisjoukkojeQ 
rippeet aloittivat 30.12.1939 pakenemise~ 
Kiantajärven jäätä pitkin pohjoiseen. Sen 
henkilötappioiden arveltiin olleen 6 000-
7 000 miestä. 9.D:n tappiot olivat noin 350 
kaatunutta, 600 haavoittunutta ja 70 kadon
nutta. 
- Samanaikaisesti Suomussalmen taistelun 
kestäessä eteni vihollisen 44.Divisioona 
Raatteen tietä länttä kohti. Divisioona on
nistuttiin pysäyttämään noin 15 km ennen 
kirkonkylää ja se jäi varsin passiiviseksi~ 
Suomen alueella noin 25 km pitkäksi rivis
töksi tien varteen suomalaisten sissien ah
distelemana. 9.Divisioona sai vielä vajaan 
rykmentin lisää joukkoja ja tammikuun 

MYLLYKOSKI 
PAPER 
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1 J m alussa käynnistyi sen vastahyökkäys. 
lhollisrivistö paloiteltiin sivustakouk-
111ksin motteihinja aloitettiin niiden tuho-

11111ncn ankarimpien taistelujen ajoittuessa 
1. päiville. 44.Divisioona tuhottiin lä
kokonaan osien paetessa korpimetsän 

111tta omalle puolelle. 
'uomussalmen-Raatteen taisteluissa suo-

111 lluisten tappiot olivat noin 600 kaatunut-
11 1 200 haavoittunutta ja 162 kadonnutta 
1111t stä. 

Suomalaisten viivyttäessä neuvostojouk-
1 :n hyökkäys Laatokan koillisen ranta-

111 ian suunnassa saavutti Pitkärannan alu
n 10.12. 1939. Vähitellen suomalaisten 

1 Divisioona onnistui vastahyökkäyksin-
1 tn rajoittamaan vastustajan etenemisen ja 

1vuttamaan aluevoittojakin. Tammikuun 
1>liivänä alkoi uusi vahvennetuin joukoin 

(mm. Jääkäripataljoona 4) suoritettu hyök
l vihollisen pohjoiselta sivustalta kohti 
1 aatokkaa ja se johti useiden mottien synty
miseen. Niistä suurinta, kokonaisen vihol-
11!.divisioonan käsittävää Kitilän mottia ei 
l yetty koko sodan aikana tuhoamaan mui
den pienempien tavoin. 

Tammikuun lopulla Jääkäripataljoona 4 
1 tehtäväksi Länsi-Lemetin motin tuho

amisen, seuraavaksi läheisen Myllyn motin 
JU sitten yhdessä Hämeen ratsurykmentin 
l anssa Itä-Lemetin panssarimotin tuhoami-

!n 28.-29.2. Tänne viholliselta jäi yli 3 000 
kaatunutta ja muun muassa 105 panssari
vaunua. Rajut mottitaistelut verottivat ras
kaasti myös pataljoonaa,joka menetti kaik
kiaan 65 miestä kaatuneina. 

Karjalan kannaksella 5.Divisioona (5.D) 
ryhmitettiin puolustukseen pääasemaan 
(Mannerheim-linja) Summan lohkolle vi
hollisen arvioituun päähyökkäyssuuntaan 
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X 
kohti Viipuria. Suojajoukkojen viivytyksen 
jälkeen alkoivat 6.12.1939 menestykselliset 
puolustustaistelut. Vuoden vaihteessa divi
sioona vedettiin reserviksi kärsittyään noin 
1 000 miehen taistelutappiot. 

Neuvostojoukot aloittivat helmikuun 
-40 alussa hyökkäystoiminnan ja 11 .2. läpi
murtoon tähtäävän uuden, rajun hyökkäyk
sen, jota rintamavastuun aiemmin ottanut 
3.Divisioona ei kyennyt torjumaan. Synty
neen murtoalueen taisteluihin heitettiin nyt 
reservissä ollut 5.D. Näidenkään joukkojen 
avulla ei vihollista pystytty pysäyttämään, 
murto laajeni ja suomalaisten oli vedettävä 
joukkonsa taaempana olevaan väliasemaan. 
Vastahyökkäyksessä 11.-17 .2. kärsi 5.D 
noin 800 miehen taistelutappiot, näissä tais
teluissa 3.D:lläkin ne olivat runsaat 900 
miestä. 

Talvisota päättyi torjuntataisteluihin taka 
asemassa, jossa 5.D vastasi "Tammisuon" 
lohkosta Viipurin ja Talin välillä. Divisioona 
torjui 3.- 13.3. aikana kaikki vihollisen 
hyökkäykset joutuen tosin luovuttamaan 
jonkin verran aluetta. Divisioonan tlimlin 
vaiheen taistelu tappiot olivat yli 900 miestä. 
Vieressä oleva Viipuri pysyi suomalaisten 
hallussa. 

5 .D kärsi talvisodassa noin 4 000 miehen 
taistelu tappiot; kaatuneina lähes 1 000, haa
voittuneina noin 2 700 ja kadonneina yli 300 
miestä. 

Jatkosota 25.6.1941-4.9.1944 

Suomen pääministeri oli todennut illalla 
25.6.1941 maan olevan sodassa Neuvosto
liittoa vastaan, koska tämä oli ilmavoimil
laan hyökännyt valtakunnan alueelle ja 
myös varhain aamulla aloittanut tulituksen 
rajalinjan yli. Suomalaisten päähyökkäys 
alkoi 10.7.1941 Laatokan pohjoispuolella. 



X 
Hyökkäysvaihe heinäkuusta 1941 joulukuun 
alkuun 

Saksalaisille alistettu vajaan divisioonan 
vahvuinen Ryhmä J aloitti hyökkäyksensä 
1. 7 .-41 päämääränä katkaista Muurmannin 
rautatie Louhen alueella. Kiestinki vallattiin 
8.8., mutta sen jälkeen hyökkäys Kiestingis
tä Louheen johtavien maantien ja rautatien 
suunnissa pysähtyi elokuun lopulla vastus
tajan lujittuneen puolustuksen ja lukuisten 
vastahyökkäysten vuoksi edettyään Kies
tingistä noin 25 km itään. Rautatien suun
nassa taistellut Jalkaväkirykmentti 53, joka 
oli jäänyt mottiin, murtautui saarrostuksesta 
2.9. ja samalla koko Ryhmä J vetäytyi Kies
tingin suuntaan puolustukseen. Jalkaväki
rykmentti 53:n ehdottomat taistelutappiot 
olivat 350 miestä. 

Divisioona J (entinen Ryhmä J) aloitti 
uuden hyökkäyksen Louhen suuntaan 2.11. 
Ankarien koukkaus- ja mottitaisteluiden 
sekä vihollisen alati voimistuneen torjunta
taistelun vuoksi hyökkäys pysäytettiin ja 
joukot vedettiin marraskuun lopulla puolus
tukseen lähes entiselle tasalle. Suomalaisten 
joukkojen todelliset vahvuudet olivat 
pudonneet keskimäärin alle 50%:iin 
määrävahvuuksista. 

- KarjalanArmeijan hyökkäyksen paino
piste oli Korpiselässä, jossa suomalaisilla 
oli selkeä ylivoima. VI Armeijakunta (VI 
AK) aloitti hyökkäyksen 10.7. ensimmäi
sessä portaassa 5.Divisioonan joukot. Va
jaan vuorokauden jälkeen vihollisen puo
lustusasemat oli murrettu Jalkaväkiryk
menttien 22:n ja 23:n voimin. Syntyneestä 
aukosta työnnettiin Jääkäripataljoonat 3 ja 4 
sekä Jalkaväkirykmentti 44 kohti Tolvajär
veä, jokajo seuraavana aamuna oli vallattu. 
Murtovuiheen ehdottomat taistelutappiot 
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olivat 160 miestä. Jääkäripataljoona 4:n an
karin hyökkäysvaiheen taistelu käytiin heti 
Tolvajärven jälkeen Vilokissa, jossa 14.7. 
pataljoona menetti kaatuneina 25 miestä. 

VI AK:n hyökkäys jatkui ja Tuulosjokll 
saavutettiin 25.7. Hyökkäys pysäytettiin ja 
sitä jatkettiin uudelleen 4.9. Syvärille ja osin 
Petroskoihin. Luoteinen Syväri saavutettiin 
6.9. ja Petroskoi 1.10. samanaikaisesti poh
joispuolella hyökänneen VII AK:n kanssa. 
Armeijakunnan taistelutappiot olivat noin 
11 000 miestä. Koko Laatokan-Karjalan ja 
Aunuksen valtauksen taistelutappiot olivat 
Karjalan Armeijassa noin 22 000 miestä. 
- Kannaksen operaatio alkoi ensin IIAK:n 
hyökkäyksenä 31.7. Laatokan luoteisosien 
valtaamiseksi ja sitten edelleen Vuoksea 
kohden kaakkoon. IV AK:n hyökkäys Vii
purin ja eteläisen Kannaksen valtaamiseksi 
alkoi 22.8. Molemmat armeijakunnat saa
vuttivat vanhan rajan syyskuun alussa. 

II AK:n läpimurtokohdissa Tyrjän alu
eella noin 2 rykmentin voimin ja Änkilänsa
lossa noin 4 rykmentin voimin edettiin 5.8. 
mennessä kummassakin suunnassa kovia 
taisteluja käyden vajaat 20 km. Tyrjän tais
teluissa menetettiin ehdottomina taistelu
tappioina noin 230 ja Änkilänsalon suun
nassa noin 390 miestä. 

Kuukauden pituinen Kannaksen operaa
tio oli menestyksekäs, mutta rask~s. Sen ai
kana molemmat armeijakunnat menettivät 
yhteensä noin 12 000 miestä: II AK runsaat 
9 000 ja IV AK vajaat 2 500. 

Asemasodan aika 
joulukuu1941 -kesäkuu 1944 

-Maaselän kannaksen koko leveydellä käy
tiin jo tammi-helmikuussa 1942 torjunta
taisteluiden sarja. Rintaman pohjoisosalla 
Krivin alueella neuvostojoukkojen hyökkä-

Johti murtoon 1.1.-42 alkaen. Suomalais
h n vastahyökkäykset pääsivät alkamaan 
110m 6. 1. Voimat eivät kuitenkaan riittäneet 
lopullisen torjunnan saavuttamiseksi ennen 
1 illjoukkojen saapumista 6.2. Ratkaisevat 

1stahyökkäykset johtivat jo samana päivä-
11 1 vihollisen motittamiseen. Pesäke pesäk-
1 eitä tuhoamistaistelut jatkuivat seuraavan 
pllivän. Vihollisen kaatuneita laskettiin 
1 1ikkiaan noin 4 300 miestä. Omat tappiot
l 111 olivat kaatuneina noin 100 miestä. 

Vihollinen aloitti Syvärin rintaman koko 
lt veydellä 11.4.-42 hyökkäykset saaden sen 
1 •skisellä osalla Shemenskin-Pertjärven 
1lueella uhkaavan murron, jonka torjumi-

en ja lyömiseen tarvittiin lopulta noin 16 
pataljoonan voimat. Vastahyökkäysten sar-
1111 johtivat 22.4. mennessä entisten asemien 
pulauttamiseen. Suomalaisten taistelu tappi
ot olivat 2 165 miestä, joista kaatuneita oli 
HO. 

Puna-armeija aloitti 24.4.-42 hyökkäyk-
.:n Kiestingin suunnassa Divisioona J:n 

( Div.J) pohjoisella sivustalla. Sen laaja 
1 oukkaus oli saavuttamaisillaan Kieslingin 
jujohtamassa mottiin,jonne huomattava osa 
J )iv.J:n joukoista oli jäämässä muun muassa 
jälleen Jalkaväkirykmentti 53. Suomalais
ten ja saksalaisten joukkojen vastahyökkä
ykset käynnistyivät 5.-6.5. ja jatkuivat voi
mistuneina 23.5. saakka,jolloin eteneminen 
pysähtyi vihollisen hyvin varustetun puo
lustuslinjan eteen. Omat entiset asemat oli 
lähes saavutettu. Suomalaisten tappiot oli
vat kaatuneina 170 ja haavoittuneina 902, 
yhteensä 1 072 miestä, saksalaisten koko
naismenetykset olivat 1 480 miestä. 

Kesän 1944 torjuntataisteluiden aika 

- Puna-armeijan vuoden 1944 neljäs strate
ginen isku kohdistui Karjalan kannakselle 

X 
painopisteen ollessa Valkeasaaren alueella 
Leningradin-Viipurin maantien suunnassa 
edullisessa panssarimaastossa. 
Kesäkuun 9. päivänä alkoi tulivalmisteluja 

päähyökkäys seuraavana päivänä vielä 
murskaavamman tulivalmistelun saattama
na. 1 O.Divisioonan Jalkaväkirykmentti 1 :n 
puolustus murtui heti, rykmentti hajosi, osin 
vetäytyi, miehiä jäi vangiksi tai tuhoutui to
taalisesti. Rykmentti menetti lyhyenä aika
na runsaat 800 miestä (tiedostettuja tappioi
ta: 11 evakuoitua kaatunutta, 267 kuoletta
vasti haavoittunutta ja 101 kentälle jäänyt
tä), muun muassa 8 komppanian päällikköä 
kaatui. 
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- Puna-armeijan onnistunut läpimurto johti 
myös suomalaisten vetäytymiseen taistellen 
VT-linjalle. Vahvennettu JR 7 ryhmittyi 
puolustukseen Siiranmäkeen osin valmis
teltuihin asemiin. Täällä rykmentti kävi an
karat torjuntataistelut 13.- 16.6.-44. Viholli
nen sai noin 1.5 km syvän murron, jota vas
tahyökkäyksin ei vuorokauteen onnistuttu 
lyömään. Illalla 15.6. aloitetut uudet vasta
hyökkäykset johtivat lähes täydelliseen 
menestykseen ja neuvostojoukot pysäytet
tiin. Suomalaisten taistelutappiot olivat 72 
upseeria, 185 aliupseeria ja 716 miestä. Sii
ranmäestä oli kuitenkin luovuttava. 
- Puna-armeija oli tiedustelullaan selvittä
nyt, että melko hyvin linnoitetun, mutta vie
lä keskeneräisen VT-aseman heikoin kohta 
oli Sahakylän-Kuuterselän alue Kivenna
valta noin 10 km etelään. Hyökkäyksen pai
nopiste siirrettiin Viipurin valtatien suun
nasta tänne. Jälleen suurella tulivoimallaan 
ja panssareillaan vihollinen mursi Jalkavä
kirykmentti 53:n puolustuksen. Iltaan 14.6. 
mennessä sen joukot olivat työntyneet poh
joiseen 3-4 km ja lounaaseen noin 10 km. 

Vastahyökkäykseen, jonka tarkoituksena 
oli vallata Kuuterselkä takaisin ja samalla 



X 
katkaista vihollisen yhteydet, heitettiin illal
la Panssaridivisioonan Jääkäriprikaatija sil
le alistettu Rynnäkkötykkipataljoona. Vas
tahyökkäys saavutti Kuuterselän kyläauke
anja edelleen osittain myös VT- aseman. Vi
hollisen rajut vastatoimet pakottivat kuiten
kin Jltäkäriprikaatin luopumaan Kuuterse
län maastosta seuraavana päivänä. Runsaan 
vuorokauden pituisen ankaran taistelun seu
rauksena vahvennettu Jääkäriprikaati 
menetti ehdottomina taistelutappioina noin 
115 miestä. 
- 20.Prikaati saapui Viipuriin 18.-19.6.Au
nuksen kannakselta. Prikaati ehti juuri ryh
mittyä puolustukseen, kun se joutui jo 20.6. 
torjumaan neuvostojoukkojen hyökkäyk
sen. Osa prikaatista jätti luvatta asemansa 
eikä syntynyttä murtoa enää kyetty rajoitta
maankaan. Prikaatin tappiot tänä päivänä 
olivat 19 kaatunutta, 101 haavoittunutta ja 
419 kadonnutta. 
- Vihollisen hyökkäykset Viipurista eteen
päin torjuttiin Kivisalmella. Tämän takia 
neuvostojoukot pyrkivät Vtipurinlahden yli 
ja päästäkseen länsirannalle heidän oli val
lattava muun muassa Teikarin saari. Suoma
laiset torjuivat ensimmäisen hyökkäyksen 
ja viholliselta jäi saarelle noin 1 000 kaatu
nutta. Ratkaisutaistelut käytiin 4.-5.6.-44. 
Saarta puolustaneet rannikkojoukot kärsi
vät noin 50% :n eli 830 miehen taistelutappi
ot, näistä noin 70 jäi kentälle tai hukkui ja 
noin 150 katosi. Vetäytyminen saarelta, osin 
uimallakin, tapahtui omaehtoisesti kun to
dettiin mahdottomaksi pitää saari. 
- Kun puna-armeijan joukot eivät päässeet 
Viipurin valtauksen jälkeen jatkamaan suo
raan liikkeestä hyökkäystään yli Kivisal
men suomalaisten lujittunen puolustuksen 
johdosta, valittiin uusi painopiste Viipurin 
koillispuolelta Talin-Ihantalan suunnasta. 
Täällä käytiin 25.6.-7.7.-44 Pohjoismaiden 
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suurin taistelu alueella.jonka leveys oli noin 
12 km ja syvyys noin 15 km. Taistelun eri 
vaiheissa siihen osallistui kaikkiaan noin 50 
000 suomalaista, 150 000 neuvostoliittOof 
laista ja 400 saksalaista. Kahden taisteluvii .. 
kon aikana vihollinen onnistui valtaamaan 
vain noin 10 km syvän alueen ja hyökkäys 
torjuttiin lopullisesti tällä suunnalla Ihanta
lan tasalla. 

Panssaridivisioonan Jääkäriprikaati me
netti 25.-29.6. taisteluvahvuudestaan noin 
kolmanneksen eli kaatuneina 144, haavoit
tuneina 586 ja kadonneina 205 miestä, kaik
kiaan 935. Koko tämän kaksiviikkoisenjak-t 
son taistelu tappiot olivat suomalaisten osal
ta noin 8 500 ja puna-armeijan osalta noin 25 
000 miestä. 
- Neuvostojoukot saavuttivat Vuoksen lou
naisrannanÄyräpäässä20.6.-44 ja varsinai
nen suurhyökkäys alkoi 4.7. suomalaisten 
sillanpäätä vastaan, josta oli lopulta irtau
duttava, menetykset olivat kaatuneina 423 
miestä. 

Suomalaisten vastahyökkäykset, joihin 
myös Panssaridivisioona 11.7. alkaen osal
listui, pysäyttivät lopulta vihollisen etene
misen. Sen haltuun jäi 2.5 km syvä ja 8 km 
leveä kaistale Vuoksen koillisrantaa. Näi
den Vuoksen varren taistelutappiot olivat 
suomalaisilla noin 8 000 ja vastustajalla yli 
13 000 miestä. 
- Suomalaisten tarkoituksena oli pysäyttää 
Syväriltä 21.6. alkanut puna-armeijan suur
hyökkäys Laatokan pohjoispuolella vii
meistään V-asemassa aivan Pitkärannan 
pohjoispuolella. Tässä onnistuttiinkin mo
nien kriittisten taisteluvaiheiden jälkeen. 
Tämän Aunuksen vaiheen suomalaisten 
taistelutappiot kohosivat runsaaseen 11 000 
mieheen. 

Puna-armeija kehitti sotatointaan yhä 

1111hjoisemmaksi laajalle erämaarintamalle 
11 kohti Tolvajärveä, jossa sen eteneminen 
t lllcn torjuttiin. Uusi uhkaava tilanne kehit-
1 1 seuraavaksi Ilomantsin alueelle. 

Maaselän joukkojen viivytys 20.6.-44 
tH uen jatkui Tolvajärvelle ja Ilomantsin 
11 1,:elle, jonne syntyneen uhkan torjumi-

~ si muodostettiin Ryhmä Raappana. Ken-
1 1.11imajuri Raappanan ideana oli lyödä vi
hollinen kahdella samanaikaisesti toteutet-
1 valla kaksipuolisena saarrostuksella. 
llyökkäykset alkoivat 30.7. ja niiden seu-
1 tuksena kaksi neuvostodivisioonaa osin 
motitettiin ja lopulta lyötiin 9.8. Ryhmä 
1 uuppanan taistelutappiot olivat noin 2 500 
miestä ja vastustajan runsaat 5 000 miestä. 

1 apln sota saksalaisia vastaan 
1 9.1 944- 27.4.1945 

Sota Lapissa oli kaksijakoinen. Loppu
uonna 1944 noin kahden kuukauden aika

na käytiin kovimmat taistelut, jota vastoin 
, uosi 1945 oli vain saksalaisten vetäytymi
•·n seuraamista varusmiesjoukoin. Tästä 
ma havainnollisen kuvan menehtymisistä 
l,.crtovasta taulukosta. 

Merikoukkaus Oulusta Tornioon oli uhka
rnhkea suoritus, sillä saksalaisten lento
hyökkäyksissä olisi saattanut syntyä erittäin 
suuret tappiot. Tornion alue vallattiin 8.10. 
fässä taistelussa suomalaisten tappiot olivat 
kaatuneina 189, haavoittuneina 1 025 ja ka
donneina 25 miestä, kaikkiaan 1 236. 

Saman aikaisesti Tornion taistelujen olles
sa käynnissä eteni vahvennettu 15.Prikaati 
Oulusta kohti Kemiä, jonka valtaamiseksi 
suoritettiin päävoimin laaja koukkaus kau
pungin itäpuolitse. Kemi vallattiin 8.10. 
Suomalaisten taistelutappiot olivat yli 500 
miestä. 
- Keski-Lapin sotatoimista ankarin oli 7.-

X 
SU 0. Ranuan pohjoispuolella Portimojär
ven-Saukkojärven alueella. Jääkäri prikaatin 
taistelutappiot olivat 295 miestä. Prikaatin 
Jääkäripataljoona 4 menetti kaatuneina 42 
miestä (koko Lapin sodassa sille kertyi kaik
kiaan 77 kaatunutta). 
- Lapin sodan viimeisiä suuria taisteluita oli 
Muonion taistelu 28.-30.10. Suomalaisten 
tarkoituksena oli kahden rykmentin voimin 
osin saarrostaen tuhota Muoniossa olleet 
saksalaisjoukot. Motitus onnistui vain pie
neltä osin ja kovien taistelujen jälkeen sak
salaiset irtautuivat pohjoiseen Käsivarren 
suuntaan. Suomalaisten tappiot olivat katu
neina 63, haavoittuneina 197 ja kadonneina 
20 miestä. 

TAPPIOIDEN KOHDENTUMINEN 

Maavoimat kärsivät luonnollisesti suu
rimman osan taistelutappioista eli noin 
97%, merivoimat runsaat 2% ja ilmavoimat 
noin 0.5%. Koko jatkosodan aikana suurim
mat tappiot (yli 17 000) kärsi 2.D eli run
saasti yli silloisen kirjavahvuutensaja Rv.Pr 
(vajaat 7 000) noin kirjavahvuutensa verran. 
Raskaimmat kuukausitappiot noin 31 % oli 
Ps.D:lla kesäkuussa 1944. 
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Sotilasarvoltaan korkeimmat menehty
neet upseerit olivat kenraalimajurit Kaarlo 
Viljanen 4.Divisioonan komentaja (Maase
län kannas, kevät 1942, miinaräjähdys), 
Aarne Snellman 17 .Divisioonan komentaja 
(Syvärin Vaaseni, kevät 1942, haavoittui 
kuolettavasti ilmapommituksessa), Einar 
Vihma 6.Divisioonan komentaja (lhantala, 
kesä 1944, tykistötuli). Heidän lisäkseen sy
dänkohtaukseen menehtyivät kenraalimaju
rit Hannu Hannuksela 2.Divisioonan ko
mentaja ja Bertel Winell 8.Divisioonan ko
mentaja. 



X 
TAPPIOIDEN KOHDENTUMINEN 

Taulukon kunkin sarakkeen luvut koostuvat sotiemme aikana kaatuneiden haavoihinsa 
kuo!leiden, kent!ille jääneiden ja kadonneiden yhteismääristä ( ns. ehdott~mat taistelu

tappt~t). Aliupseeri ja ,1;1pseerioppila~t, kadet~! ja ratsuväen sekä merivoimien upseerit 
on s1sällytet.ty vastaavun taulukossa 1lmenev11n sotilasarvoihin. 
Sodat: talv!sota 30.l l.1939- 13.3.1940, jatkosota 25.6.1941--4.9.1944, 

Lapm sota 15.9.1944-27.4.1945 

TALVI-, JATKO- TALVI- jatko- jatko- jatko- jatko- JATKO- LAPIN TS+JS+LS 
JA LAPIN SOTA SOTA sota-41 fiOta-42 sota-43 sota-44 SOTA SOTA YHT. 

YHT. 

MIEHISTÖ 19 463 19102 5424 2 818 l3 833 41177 1 012 61652 
ALIUPSEERIT 4496 4806 l 239 639 3143 9 827 228 14 551 
UPSEERIT 1111 1 603 454 201 1190 3448 107 4666 

ARVO ASTEITTAIN 
- Alikersantti 3 719 3485 811 402 1938 6636 132 10487 
- Kersantti 655 1051 320 166 814 2 351 66 3072 
- Ylikersantti 57 160 76 48 297 581 18 656 
- Vääpeli 62 91 28 18 88 225 8 295 
- Sotilasmestari 3 19 4 5 6 34 4 41 
Aliupseerit 4496 9827 228 14 551 

- Sotilaspastori 2 1 2 4 7 9 
- Sotilasv irkamies I 8 3 4 21 22 
• Vänrikki 796 1 041 270 106 417 I 834 27 2657 
• Luutnantti 278 444 140 79 578 1 241 64 I 583 
• Kapteeni 25 85 20 9 145 259 11 295 
- Majuri 7 18 11 4 21 61 5 73 
- Everstiluutnantti 1 3 3 5 11 12 
- Eversti I 3 3 5 11 12 
- Kenraalimajuri 2 1 3 3 
Upseerit 1111 3448 107 4666 

Ti~ot 1.12. 2003 tilanteesta. Yllä oleviin tarkkoihin lukuihin tulee suhtautua varauksella 
(pienet muutokset ovat mahdollisia ). 

Ehdottomat taistelutappiotjakautuivatkoko määrästä laskettuna miehistölle noin 76.2%, 
aliupseereille noin 18% ja upseereille noin 5.8%. Alikersantit (ryhmänjohtajat) näyttivät 
ehdottomien tappioitten valossa olleen todellisia esitaistelijoita, heitä menehtyi noin 1 O 
500 eli 13% ja vastaavasti vänrikkien (joukkueenjohtajien) luvut olivat noin 2650 ja 
3.3%. 

Yllä olevan taulukon luvut, ehdottomat 
taistelutappiot, koostuvat talvi-, jatko- ja 
1,apin sodan aikana kaatuneiden, haavoihin
su kuolleiden, kentälle jääneiden ja kadon
neiden yhteismääristä. 

Suomen kenttäarmeijan yksiköitä perus-
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tettiin liikekannallepanossa paikkakunnit
tain. Tällöin kunkin joukon perustaminen 
silloiset kulkuyhteydet huomioon ottaen oli 
nopeaa ja henkilöstö pitkälti keskenään tut
tuja, jolloin joukon kiinteys oli hyvä. Nämä 
positiiviset seikat johtivat usein myös tilan
teisiin, jolloin ankariin taisteluihin joutu-
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neet yksiköt saattoivat kärsiä suuria tappioi
tuja tällöin menetykset kohdentuivat samal
le paikkakunnalle. Pääsääntöisesti ne olivat 
paikkoja, joissa perustettiin jalkaväkiyksi~ 
köitä. Niistä pahiten kärsineitä olivat muun 
muassa Längelmäki (prosentuaalisesti 
miespuolisesta väestöstä sodissa yhteensä n 
9.8%), Taipalsaari (9.3), Kylmäkoski (8.7), 
Somemiemi (8.7), Kesälahti (8.6), Virtasal
mi (8.6), Humppila (8.5) jne. 

TAPPIOT VAIKUTTIVAT VIELÄ VUOSIA 
MYÖHEMMINKIN 

Vuonna 1992 Suomen ja Venäjän hallitus
ten välillä solmittiin kaatuneiden sotilaiden 
muiston vaalimista koskeva yhteistyösopi-

X 
Sodan ankaruus oli joskus riipaisevan 
kova. Pysähdy ja ajattelo. 
Helsingin-Turun tien varrella Kruusilaan 
lähtevän tien risteyksessä noin 95 km Hel
singistä on mäen päällä tien pohjoispuolel
la muistokivi.joka kertoo samalla myös van
hempien tuskasta tuolloin ja jälkeen. (Kuva 
Pekka Kurenmaa.) 
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mus. Se mahdollisti kenttlletsintöjen toteut 
tamisen talvi- ja jatkosodan taistelukentillä, 
joilta on löydetty ja kotimaahan tuotu 842:n 
vainajan jäänteet. Vuonna 2003 löytyi ja 
tuotiin kotimaahan yhteensä 16 suomalai
sen sotilaan jään teet. Vainajista 189 on kyet
ty DNA-testein tunnistamaan. Työ jatkuu ja 
venäläisten ilmoittamien uusien löydösten 
selvittely oli vuoden 2004 töitä. 

Pääsääntöisesti näiden vainajien hautaan
lasku on tapahtunut perinteisin sankari
hautausmenoin kotiseurakuntiensa kirkko
mailla. Tunnistamattomat on haudattu Lap
peenrannan (suurin), Joensuun, Kajaanin ja 
Helsingin sankarihautausmaihin. Vuonna 
2002 haudattiin 112 vainajaa, seuraavat 
hautajaiset olivat vuonna 2004. 
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Oheinen eversti Pekka Kurenmaan an
siokas kirjoitus jäi valitettava,sti hänen 
viimeisekseen, sillä hänet siunattiin vii
meiseen lepoon 5.11.2004 Huopalahden 
kirkossa. Hän oli syntynyt 10.4.1933 
Terijoella ja valmistunut jalkaväkiupsee
riksi 41.kadettikurssilta vuonna 1957. 
Monipuolisen sotilasuransa hän päätti 
vuonna 1993 Sotatieteen Laitoksen joh
tajan tehtävässä. 

Pekka Kurenmaa toimi Jalkaväen sääti
ön hallituksessa vuodesta 1982 aina vuo
teen 2004. Hän oli aikaansaava, luotetta
va ja erittäin yhteistyökykyinen jalkaväen 
asiantuntija. Hänet on palkittu useillaan
siomerkeillä ja ansioistaan Jalkaväen 
säätiössä kaikilla jaettavilla näkyvillä 
tunnuksilla. (Kuva Juha Kurenmaan 
kokoelmat.) 



Mika Peltonen 

Kirjoittaja, eversti Mika Peltonen toimii Pääesikunnassa apulaismaavoimapäällikkönä. 

P 
itkällisen kehitystyön tuloksena 
Maavoimien suorituskyky oli 
huipussaan 2000- luvulle tultaes
sa. Joukkojen kehittäminen pe

rustui perinteisesti Maavoimaesikunnan 
koordinoimaan aselajilähtöiseen suunnitte
luun ja valmisteluun. Näin oli totuttu toimi
maan ja rahoitusjärjestelmäkin tuki tätä 
käytäntöä. Tilausvaltuuksien rahoitus koh
distui ja kohdistuu edelleenkin pääsääntöi
sesti eri aselajien hankkeisiin tai järjestel
miin. Käytäntö on ollut toimiva. S uoritusky
ky kestää myös kansainvälisen vertailun. 

Rahalla saa kuitenkin jatkossa aina vain 

vähemmän. Kustannustietoisuus ja muuttu
va taistelun kuva asettavat· kehittämiselle 
jatkuvasti uusia haasteita. Maavoimissakin 
on pakko keskittyä kaikkein oleellisimpaan. 
Miten turvataan kuuden eri aselajin kehittä
misen suorituskykylähtöisyys ja tavoiteha
kuisuus kokonaisuuden kannalta? Vastauk
seksi on löydetty kehittämisohjelmat. 

Maavoimissa käynnistettiin vuoden 2003 
lopulla laajat kehittämisohjelmat. Niiden 
johtotähtenä ovat hyväksytyt suorituskyky
vaatimukset. Ohjelmien avulla on tarkoitus 
jatkaa joukkojen kehitystyötä aiempaa ko
konaisvaltaisemmissa raameissa ja ohjauk-

,•ssa. Tavoitteena on siirtää painopistettä 
yksittäisen aselajin tai järjestelmän kehittä
misestä joukon suorituskyvyn kehittämi-
1cen. Kehittämisohjelmat ovat työkalu ko
i onaisuuden hallintaan ja synergiaetujen 
varmistamiseen. 

Kyseessä on muutos, joka heijastuu väis
tllmättä myös aselajien rooleihin. Kaikki 
11selajit pakotetaan kehittämään yhteisesti 
hyväksyttyä kokonaisuutta. Perinteiset ase
lnjirajat alkavat hämärtyä - vai alkavatko? 
On mielenkiintoista seurata miten käy, ja 
näkyykö se uuden Maavoimien Esikunnan 
organisaatiossa. 

SUORITUSKYKYÄ KOHTI 

Joukko ei ole suorituskykyinen, ellei se 
hallitse taistelutekniikkaa ja välineitään. 
l lankeohjauksen mallin mukaisesti hanke 
on muutakin kuin hankintaa. Prosessi sisäl
tUä suorituskykyvaatimusten laatimisen, 
Ideat, vaihtoehdot, päätöksen sekä sen mu
kaisen toimeenpanon. Siinä hankinta on 
vain osa kokonaisuutta. (Hankeohjauksen 
malli seuravana aukeamalla). Mallin mu
kaisesti henkilöstön jatkokoulutus on kyet
tävä aloittamaan ennakoivasti. Näin kalusto 
saadaan käyttöön suuunnitellusti. Koulu
tuksen toimivuus edellyttää myös tilaratkai
sujen kehittämistä. Maanpuolustusalueiden 
csikunnat ja kehittävät joukko-osastot ovat 
tässä suhteessa avainasemassa. 

Maavoimien harjoitusjärjestelmää tar
kennetaan. Uusien kalustohankintojen 
myötä on tarve tehostaa taistelu- ja rynnäk-

X 
köpanssarivaunujen ja jääkäreiden yhteis
toimintaa. Myös johtami.<;- ja hallinnonuu
distusprosessi pakottaa muokkaamaan har
joitustenjohtovastuut uudestaan. Maanpuo
lustusalueiden esikunnat häviävät ja syntyy 
kokonaan uusi puolustushaaraesikunta sekä 
uusimuotoiset sotilasläänit. Maavoimien 
Esikunta ottaa kokonaisvastuun maavoi
mien koulutus- ja harjoitusjärjestelmästä 
vuonna 2008. Kaikki tämä merkitsee var
muudella muutoksia olemassa olevaan jär
jestelmään. 

Materiaalinen kehittäminen on pitkäjän
teistä toimintaa. Viime vuosina aselajitar
kastajat ovat johtaneet lähes kaikkia maa
voimien hankkeita päätoimisina hankepääl
liköinä. (Hankepäällikön tehtävät seu
raavalla aukeamalla). Yksittäisellä tarkas
tajalla voi olla vedettävänään useita kym
meniä hankkeita. Pääosa hankkeista on 
edennyt sujuvasti, ja osa vähemmän suju
vasti. Syitä vaihtelevaan menestykseen on 
paljon. Yhtä, yli muiden nousevaa tekijää ei 
voida nimetä. Ketään ei voida osoittaa sor
mella, koska kaikki hankkeet ovat erilaisia 
ja niiden vaikeuskerroin vaihtelee. Teolli
suuden valmius sekä kauppapolitiikka vai
kuttavat myös hankkeiden etenemiseen. 

Kaikki vanhatkin hankkeet yhdistetään 
palvelemaan kehittämisohjelmien tavoittei
den mukaista suorituskykyä. Yhteinen ko
konaistavoite ja kehittämisohjelmien katta
vuus mahdollistavat paremman koordinoin
nin. Sen tulee näkyä hankkeen ohjaamisessa 
niin, että niukkoja resursseja ei vahingossa
kaan kohdennu vähemmän oleelliseen. 
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Hankkeen omistaja, vaihtoehdon 

selvittäjä I hankepäällikkö 

Hankkeen omistaja ja vaihtoehdon selvittäjä/ hankepäällikkö määrätään selvityksen 
1 äynnistävässä toimeksiannossa tai hanke-esittelyssä. Hankkeen omistaja johtaa hank
i een toteutuksen toimien itse hankepäällikkönä tai ohjaten erikseen määrättyä hanke
päällikköä. Vaihtoehdon selvittäjäksi kutsutaan vaihtoehtovaiheen "hankepäällikköä". 

Vaihtoehdon selvittäjä/ hankepäällikkö 
johtaa selvitettävään vaihtoehtoon kuuluvan suunnittelun ja selvityksen sekä 
hankkeen toteutuksen, 
ratkaisuoikeuksien mukaisesti ratkaisee itse tai esittelee ratkaisua vaativat asiat, 
johtaa esittelyaineistojen ja toimeksiantojen valmistelun (tulosneuvottelut, 
kehittämisohjelmaesittelyt, hankkeen esivalmistelun käynnistäminen) ja 
tarvittaessa esittelee ne, 
vastaa selvitystyön ja hankkeen aikana syntyneen tiedon arkistoimisesta asianmu 
kaisesti ja riittävän laajasta käytettävyydestä HOTI -järjestelmässä, 
päättää vaihtoehdon/hankkeen luku-ja editointioikeuksista HOTI ·järjestelmässä, ja 
tiedottaa selvityksestä ja hankkeesta sekä puolustushallinnon sisällä ettll mahdolli 
sille yhteistoimintatahoille (teollisuus, muut asevoimat). 

Muun hankehenkilöstön työpanos kohdennetaan hankkeen arvioitujen tarpeiden 
mukaisesti joko perustamalla linjaorganisaatioon hankeyksikkö, projektoimalla osa 
hankkeet eri yksiköille tai näiden yhdistelmällä. Ensin mainittua vaihtoehtoa noudate
taan pitkäkestoisissa ja suurissa hankkeissa. 

Hankeorganisaatioon on aina sisällytettävä loppukäyttäjien ja hankintaorganisaation 
edustus. 

KEHITIÄMISOHJELMAT RATKAISUNA 

Maavoimilla on kaksi maavoimapäälli
kön omistamaa kehittämisohjelmaa. Ne 
ovat "operatiiviset joukot" ja "alueelliset 
joukot". Lisäksi maavoimat osallistuvat 
"tiedustelun, valvonnan ja johtamisen", 
"valtakunnallisen ilmatorjunnan" sekä 
"huollon" kehittämisohjelmiin. Kaikki ase
lajitarkastajat ovat hankepäällikköinä mu-
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kana eri ohjelmissa. Operatiivisten ja alu
eellisten joukkojen kehittämisohjelmat lin
jaavat koko maavoimakokonaisuuden ke
hittymistä 2010- luvulla. 

Jalkaväen tarkastajan johtamassa opera
tiivisten joukkojen ohjelmassa kehitetään 
kaikkia valmiusyhtymiä, Jääkäriprikaatia, 
mekanisoituja taisteluosasoja, eräitä valta
kunnallisia joukkoja ja järjestelmiä, eri
koisjoukkoja ja kuljetushelikopteripatal-
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joonaa. Operatiiviset joukot muodostavat 
maavoimien liikkuvan ja iskukykyisen kei
häänkärjen. Pääosa hankittavasta .uudesta 
sotavarustuksesta kohdennetaan operatiivi
siin joukkoihin, mikä merkitsee ko. joukoil
le mittavia haasteita. Pääosa joukoista tulee 
valmiiksi vuonna 2008, ja viimeisetkin osat 
saavuttavat suunnitellun valmiutensa vuon
na 2012. Työ on käynnistynyt ripeästi ja ai
kataulussa on pysytty. 

Pioneeri- ja suojelutarkastajan johtamas
sa alueellisten joukkojen ohjelmassa kehit
täminen on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, 
joita ovat "välittömästi toimeenpantavat 
joukot", "nopeasti toimeenpantavat joukot" 
ja "myöhemmin toimeenpantavat joukot". 
Näiden työnimien alla kehitetään mm. va
ruskunnallisen turvallisuusympäristön soti
laspoliisiyksiköitä ja suojelukomppanioita, 
kaupunkijääkäriyksiköitä, kohdesuojaus
komppanioita ja rajavartiokomppanioita. 
Mainittujen joukkojen kehittämisen ajalli
set tavoitteet jakautuvat pitkälle aikavälille, 
aina vuodesta 2006 vuoteen 2016 asti. Alu
eellisten joukkojen kehittämisellä rakenne
taan puolustuksemme perusjärjestelmää. 
Tämäkin ohjelma etenee aikataulussa. 

Kehittämisohjelmien rinnalla kulkee luo
pumisohjelma. Sen perusteella edelleen 
käyttökelpoinen sotavarustus kohdennetaan 
kehitettäville joukoille ja käytettävyytensä 
menettävä hävitetään. On selvää, että edellä 
mainittujen kehittämisohjelmien on 
edettävä synkronissa luopumisohjelman 
kanssa. 

Maavoimien kehittämisohjelmat ovat 
edenneet vaiheeseen, jossa suorituskyky
vaatimusten lisäksi sodan ajan kokoonpanot 
on tarkistettu ja joukkokohtaiset hanke
suunnitelmat on tehty ja auditoitu. Suunni
telmilla on kytketty kaikki Maanpuolustus-
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alueiden Esikunnat ja asianomaiset joukko
osastot sekä Puolustusvoimien Materiaali-1 
laitos mukaan suunnittelu- ja valmisteluty 
hön. Myös sotakouluja on informoitu tilan
teesta ja tulevista koulutuksellisista haas
teista. Lisäksi ne ovat mukana asiaan liitty-, 
vässä tutkimustoiminnassa. 

Nyt eletään toimeenpanon aikaa ja mai
nittujen tahojen sitoutuminen hankkeisiin 
on tulosten kannalta ratkaisevaa. Käytän• 
nössä kukin Maanpuolustusalueen Esikunta 
vastaa alaisensa valmiusyhtymän tai muun 
operatiivisen tai alueellisen joukonjoukkOII 
tuotannosta, henkilöstön kouluttamisesta ja 
hankittavan materiaalin sijoittamisesta. 
Puolustusvoimien Materiaalilaitos vastaa 
tarvittavan materiaalin käytännön hankin
nasta Maavoimaesikunnalta saamiensa toi
meksiantojen perusteella. 

Kehittämisohjelmien suurin mukanaan 
tuoma muutos on siinä, että aselajikeskeii 
sestäkehittämisestä siirrytäänjoukon suori
tuskykyvyn tuottamiseen keskittämällä toi
minta johtamisen, tulivoiman, suojan, liik
kuvuuden ja logistiikan kehittämiseen. Toi
mintamalli vaatii aselajeilta kokonaisvaltai
sempaa asennoitumista. Kaikilla aselajeill 
on tärkeä rooli näillä mainituilla suoritusky 
vyn osa-alueilla. Aselajien rooli koulutusta 
ohjaavana tahona tulee korostumaan Maan
puolustusalueiden häviämisen myötä. 

Ohjelmien toimivuudesta voidaan jo nyt 
todeta, että kyseessä on massiivinen yrity~ 
ottaa hallintaan se yleisesti vaikeaksi tun
nustettu yhtälö, jossa kaikki suorituskyvYJll 
osatekijät kehittyisivät samaan tahtiin. Joka 
tapauksessa kehittämisohjelmien avulla ol
laan lähestymässä sitä päivää jolloin henki
löstö, materiaali, koulutus ja rakentaminen 
kohtaavat hallitusti. 

KEHITYSTÄ KEHITYKSEEN 

Sen verran on valmistakin saatu aikaisek-
1 että jo nyt voidaan kokemusten valossa 

, .ittää kritiikkiä ja ehdotuksia meneillään 
olevien ohjelmien parantamiseksi. Ensim
mliinen havainto perustuu ohjelman ohjaus
mahdollisuuksiin ja resurssointiin . Kehittä
misohjelmaa joudutaan vielä toistaiseksi 
ohjaamaan vanhan käytännön mukaisesti, 
uikka uusimmat hankkeet etenevät jo uusi
n toimintamallien mukaisesti. Syy on siinä, 
ttä kehittämisohjelmalla itsellään ei toistai
iksi ole omaa rahoitusta. Ohjelman rahoi-

tus koostuu sen sisältämästä sirpaleisesta 
hankerahoituksesta. Jo myönnettyjen re-
1urssien uudelleenkohdennus ohjelman si
dlllä ei ole joustavaa. 

Kehittämisohjelmien rahoitukseen liitty
vu ongelma on ratkaistavissa. Kullakin oh
jelmalla tulisi olla jatkossa joustava resurssi, 
Jonka turvin rahan käyttötarkoituksen 
muuttaminen olisi helpompaa, mutta edel
leen kokonaistavoitetta palvelevaa. Tähän 
päästäneen tulevalla toiminnan ja talouden 
suunnittelun kaudella, jolla itse ohjelmille
kin on luvassa rahoitusta. Näin rahoitusta 
voisi kohdentaa ohjelmien sisällä sen eri 
hankkeiden etenemismahdollisuuksien mu
kaan. 

Toisena havaintona voi todeta, että asela
jitarkastajien sitoutuminen lukuisten eri
laisten hankkeiden hankepäälliköiksi etään
nyttää heitä ohjelmapohjaisen kokonaiske
hittämisen vastuusta. Aika kuluu väkisinkin 
niin merkittävien kuin vähemmän merkittä
vienkin hankkeiden kanssa painiskeluun. 
Tilausvaltuuksien käyttö ja hankkeen ohja
us on teknisesti yhtä vaativaa isossa ja pie
nessä hankkeessa. Rutiinikin vaatii aina te
kijänsä. Allekirjoittaneen mielestä aselaji
tarkastajilla tulisi tulevaisuudessa olla mah-
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dollisuus keskittyä ohjelmien kokonaista
votteiden ja niiden osa-alueiden edistämi
seen. Oleellisia osa-alueita ovat johtaminen, 
tulivoima, suoja, liikkuvuus ja logistiikka. 

Hankepäälliköiksi Maavoimaesikuntaan 
tai Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen 
Esikuntaan, kuitenkin viimeistään tulevaan 
uuteen Maavoimien Esikuntaan, tarvitaan 
eversti- ja everstiluutnantti -tasoisia hanke
päälliköitä. Yhdellä hankepäälliköllä tulisi 
olla korkeintaan yksi tai kaksi isoa päähan
ketta ja sen ohella vain muutama pienempi 
sivuhanke. Samalla tulisi harkita, kuinka 
alas käsite "hanke" halutaan ulottaa? Nyt 
vaikuttaa siltä, että kaikki halutaan hank
keistaa, vaikka moni pieni hanke voisi olla 
yksinkertaisesti vain hankinta tai vaadittava 
muu toimenpide. Tällä menettelyllä saatai
siin tehoa oikeiden hankkeiden edistämi
seen. Allekirjoittanut ei usko hankkeiden 
etenemisen tehostuvan vain menetelmiä ja 
toimintatapoja muuttamalla. Tarvitaan lisää 
osaajia sinne, missä pullonkaulat ovat. Eri
tyisesti sopimusoikeudellisen sekä kaupal
lisen ja teknisen koulutuksen saaneille val
mistelijoille olisi tarvetta. 

Maavoimien kehittämisohjelmat ovat jo 
alkutaipaleellaan osoittautuneet oikean 
suuntaiseksi askeleeksi. Kehittämisohjel
missa Maavoimilla on työkalu,jolla voidaan 
keskittyä oleellisen - eli suorituskykyvaati
muksista kumpuavaan suorituskyvyn 
kehittämiseen. Eri esikunnista ja kentältä 
saatu palaute on alun hämmennyksen jäl
keen muuttunut positiiviseksi. Suuntaus jat
kuu sitä mukaan, kun oikea tieto tavoittaa. 
Jo nyt kehittämisohjelmat ovat luoneet us
kottavuutta reaalipohjaisilla perusteillaan. 
Ainakin jalkaväessä liputetaan kehittämis
ohjelmien ja kokonaistavoitteen puolesta.o 



Vesa Tynkkynen 

Jalkaväkikoulutus ja -taktiikka 
Jalkaväen koulutuksen perustana ovat suomalaiset toimintamenetelm~t tais
telussa. Joukot koulutetaan toimimaan niin taisteluteknisesti kuin taktisesti 
kehitettyjen periaatteiden mukaisesti. Seuraavana tarkastellaan jalkaväen 
koulutuksen ja taktiikan välistä vuorovaikutusta ja tulevaisuuden haasteita. 

Kirjoittaja, eversti, filosofian tohtori Vesa Tynkkynen toimii 
Maanpuolustuskorkeakoululla Taktiikan laitoksen johtajana. 

S uomen itsenäistyessä taisteluken
tällä vaikuttivat hivenen pelkistä
en vainjalkaväkija tykistö. Taktii
kassa olikin kysymys tulen ja liik

keen optimaalisesta yhdistämisestä. Ensim
mäisen maailmansodan jälkeen Euroopassa 
haluttiin muokata tulevaisuuden taistelu
kenttää siten, että raskaan asemasodan sijas
ta taistelut käytäisiin nopeina ammattilais
ten yhteenottoina. Liike sai taistelun perus
elementtinä lähes itseisarvoisen aseman tu
len rinnalla. Sanonta "hyökkäys on paras 
puolustus" oli aikakauden trendi. 

Suomessa kuljettiin eurooppalaisen tren
din mukana. Koska liike nähtiin myös ali
voimaisen osapuolen ainoana mahdollisuu
tena tasoittaa voimasuhteita, oli ajattelulle 
nuoressa juuri itsenäistyneessä valtiossa 
selvä tilaus voimaansa kasvattavan Neuvos
toliiton rajanaapurina. Itsenäisyyden en
simmäisinä vuosina kehitettiin voimak
kaimmin j alkaväki taktiikkaa. Oppiriidat 
kokoonpanoista olivat kiivaita. Esimerkiksi 
1920-luvun puolivälissäjalkaväenjoukkue
ja komppaniakokoonpanosta ei päästy soti
laiden kesken yksimielisyyteen,jolloin asia 
vietiin presidentin ratkaistavaksi. 
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Vaikka tykistön ja jalkaväen välistä yht 
teistoimintaa korostettiin, pidettiin hyökkä 
yksessä yllätyksen saavuttamista niin tär1 
keänä tekijänä, että yhteistoiminta jäi useas, 
ti vain teoriaksi. Jalkaväessä esitettiinkin 
näkemyksiä, joiden mukaan yllätys tarjosi 
niin suuren edun, ettei sitä voitu vaarantaa 
paljastavalla tykistön tulivalmistelulla. Tal
visota osoitti näkemyksen virheelliseksi. 

Liikkeen korostuminen taktisessa ajatte
lussa johti siihen, ettäjalkaväki koulutettiin 
lähinnä hyökkäämään. Suuret sotaharjoi
tukset alkoivat lyhyellä viivytysvaiheella, 
josta siirryttiin nopeasti hyökkäykseen. Tal
visodan kenttäarmeija oli koulutettu valitun 
taktiikan mukaisesti hyökkäykseen. Sodas
sa joukot saivat kuitenkin puolustustehtä
viä. Lopputulos oli kaikesta huolimatta on
nistunut, koska puolustustaistelusta muo
dostui erityisesti Laatokan pohjoispuolella 
aktiivista ja hyökkäyshenkistä kantaen voit
toisia hedelmiä. 

Sodat opettivat jalkaväen ja tykistön väli
sen yhteistoiminnan merkityksen. Voidaan 
kuitenkin väittää, että Jalkaväen asema tär
keimpänä aselajina ei ole muuttunut nyky
päivänäkään. Pelkästään Irakin sodan tai 

l'setsenian tapahtumien seuraaminen osoit
tua jalkaväen säilyttäneen asemansa taiste
lukentällä. Pelkällä tulella ei vielä nykyään
! ään ole saavutettu haluttuja päämääriä. 

KEHITTYVÄ VASTUSTAJA 

Tulevan sodan kuvaajat ovat yleensä epä
onnistuneet. Sodat ja taistelut eivät ole nou
dattaneet niitä mielikuvia ja näkemyksiä, 
joita asiantuntijat ovat etukäteen esittäneet. 
fämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 
vaihtoehtoisia kehitysmalleja pitäisi tarkas
tella,jotta varaudutaan eri tyyppisiin uhkiin. 
Eräitä keskeisiä reunaehtoja voidaan nähdä 
JO nyt pohdittaessa 2020-luvun taistelukent
tliä jalkaväen kannalta. 

Asejärjestelmien ja aseteknologian kehit
täminen etenee huimaavan nopeasti. Uusien 
järjestelmien kehittäminen suunnittelijan 
piirustuslaudalta operatiiviseen käyttöön 
kestää 10- 15 vuotta. Asevoimien käyttöön 
tulevat järjestelmät ovat joukoilla useita 
vuosikymmeniä. Ainoastaan ajoittaiset IJlO

difikaatiot ajantasaistavat niiden suoritus
kykyä. Tällä perusteella voidaan väittää, 
että 2020-luvun taistelukentällä on asejär
jestelmiä, jotka ovat jo nyt palveluskäytös
sä, joukoilla kenttäkokeissa tai suunnitteli
jan piirustuslaudalla. Arvioitavissa olevassa 
tulevaisuudessa uusi teknologia ei ole tuo
massa mullistavia muutoksia jalkaväen toi
mintaympäristöön taistelussa. 

Vähemmälle huomiolle ja keskustelulle 
on jäänyt joukkojen toimintamenetelmien 
kehittyminen. Yleismaailmallinen trendi on 
asevoimien lukumäärän vähentäminen ja 
jäljelle jäävien joukkojen samanaikainen 
laadullinen kehittäminen. Entistä painok
kaammin tulisi tarkastella uhkaympäristöön 
sijoittuvien joukkojen toimintatapojen ja 
taktiikan muutoksia. 

65 

X 
Olemme tottuneet ajatteluun, jossa suur

valtojen suhteellisen pienetkin joukot toimi
vat kaavamaisesti ohjesäännöissä esitetty
jen periaatteiden mukaisesti. Tulevaisuu
dessa on kuitenkin otettava huomioon kehi
tys, joka johtaa siihen, että mahdollisen vas
tustajan joukot toimivat hyvinkin itsenäi
sesti ja arvaamattomasti. Suomalaisen jal
kaväkitaktiikan kehittäminen joutuu esite
tyn kehityskuvan perusteella uusien haastei
den eteen. 

JALKAVÄKITAKTIIKAN JA -KOULUTUKSEN 
VÄLINEN SUHDE 

Jalkaväen toiminnan perusta lepää luodun 
taktiikan varassa, joka antaa perusteet jouk
kojen ja niiden johtajien kouluttamiselle 
sekä varustamiselle. Jalkaväen pataljoonat 
ja komppaniat on koulutettava siten, että ko
mentajat ja päälliköt voivat toteuttaa tehtä 
vänsä ohjesääntöjen ja oppaiden hengessä 
taistelutilanteeseen sovellettuna. Jalkaväen 
taktisten toimintaperiaatteiden ja jalkaväen 
koulutuksen kehittämisen välillä vallitsee 
voimakas riippuvuus. 

Taktisten toimintaperiaatteiden on oltava 
toteuttamiskelpoisia. Jos luotuja periaattei
ta ei syystä tai toisesta kyetä kouluttamaan 
tai välineet eivät mahdollista toteuttamista, 
on harkittava toimintaperiaatteiden tarken
tamista. Taktiikan ja koulutuksen välillä on 
vuorovaikutus. Tämä tarkoittaa sitä, että 
myös kouluttavan "kentän" mielipiteet on 
otettava huomioon toimintamenetelmiä ke
hitettäessä. 

Suomessa jalkaväkitaktiikka yhdistetään 
voimakkaimmin pataljoonaan. Komppani
an toiminnankin katsotaan yleensä kuulu
van taktiikan käsitteen alle. Talvisotaa edel
tävinä vuosina kehitettiin voimakkaasti ryh
män ja joukkueen taktiikkaa sekä toiminta 
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menetelmiä vastaamaan suomalaisia olo
suhteita. Sotien jälkeen alettiin keskustella 
taistelutekniikasta,joka tarkoitti lähinnäjal
kaväkiryhmän ja -joukkueen toimintaa. 

Taktiikan ja taistelutekniikan käsitteisiin 
liittyvistä eroista keskustellaan harvoin. 
Taistelutekniikka ymmärretään yleensä yk
sittäisen taistelijan taitona toimia taistelu
kentällä. Toisaalta taistelutekniikkaa ovat 
vakioidut menetelmät,joilla pyritään yleen
sä nopeuttamaan toimintaa. Tällaisia ovat 
esimerkiksi jalkaväkiryhmän asemaan 
meno, joukkueen ilmasuojaan ajo tai komp
panian taistelun aloittaminen kohtaamisolo
suhteissa. Jalkaväen koulutus on edellä ku
vatun perusteella lähinnä taistelutekniikan 
opettamista. 

Edellä esitetty ei tarkoita sitä, että ryhmä 
ja joukkue selviytyisivät taistelussa pelkäs
tään vakioiduilla taisteluteknisillä menetel
millä. Suomalainen taktiikka edellyttää, että 
koulutuksen soveltavissa vaiheissa jalkavä
en johtajat ja yksittäiset taistelijat kykenevät 
soveltamaan opittuja perustaitoja. 

JALKAVÄEN HAASTEET 

Perustettavien sodan ajan joukkojen mää
rä vähenee lähivuosina voimakkaasti. Vä
hennys koskee myös maavoimia ja erityi
sesti jalkaväkeä. Jos mahdollinen vastusta
jakin on kehittymässä taktisella tasolla vai
keasti ennakoitavaksi, on jalkaväkitaktiikka 
ja samalla jalkaväen koulutus uusien haas
teiden edessä. 

Suomalaisessa taktiikassa on yleensä to
tuttu siihen, ettäjalkaväkipataljoonalle voi
daan käskeä itsenäisiä tehtäviä, koska sen 
kokoonpanossa ovat valmiina taistelevat, 
tukevat ja huoltavat osat. Joukkojen määrän 
vähentyessä pataljoonat tulevat saamaan 

entistä vaativampia tehtäviä. Tulevaisuu 
dessa nykyisen prikaatin vastuualueen 
saattaakin olla ainoastaan pataljoona. Kehi• 
tys tulee väistämättä johtamaan siihenki 
että myös jalkaväkikomppaniat tulevat saa
maan nykyistä itsenäisempiä tehtäviä erit~ 
sesti painopistealueiden sivustoilla. Komp
panian kokoonpanon ja sotavarustuksen on 
kyettävä vastaamaan tähän haasteeseen. 

Tulevaisuuden kehitys näyttää edelleen 
puoltavan tehtävätaktiikan painottamis~ 
Joukkotiheyksien laskiessa taistelukentällä 
on johtajien kyettävä toimimaan entistä itse
näisemmin käsketyn tehtävän hengessä. 
Tämä edellyttää jalkaväen johtajien koulu
tuksessa taktisen soveltamistaidon painotta
mista entistä enemmän. Itsenäinen ja ana
lyyttinen kyky päättää on ulotettava johtaja
koulutuksessa kaikille tasoille. Jalkaväen 
johtajalta vaaditaanjatkossakuteqnykyään .. 
kin oma-aloitteisuutta, päättäväisyyttä ja 
uskallusta - siis ei mitään uusia asioita. Joh
tamisen näennäinen teoretisoituminen ja 
johtamisen teknisten apuvälineiden lisään
tyminen näyttävät ajoittain peittävän alleen 
sen tosiasian, että "etulinjan" johtaminen on 
edelleen maanläheistä ja suoraviivaista toi
mintaa. 

Edellä on painotettu johtajien kykyä so
veltaa taktisia periaatteita. Ryhmityksien 
harventuessaja suurien alueiden ollessa pel
kän valvonnan varassa on oletettavaa, että 
liike lisääntyy taistelukentällä. Kohtaarnis
taistelujen todennäköisyys kasvaa. Tällai
sessa tilanteessa oman joukon on kyettävä 
toimimaan vihollista nopeammin. Aloitteen 
~aarninen edellyttää vakio!!_l}ja meneteliru.1i, 
jötta7 paastää'n måhdollisimman nopeasti 
ecffilliseen asetelmaan. Jalkaväen tarkastaja 
onkin ohjeistuksellaanpainottanut vakioi-
tujen menetelmien tärkeyttä. 
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Jalkaväen koulutuksessa ei kuitenkaan 
11 itä ikäluokan parhaan jalkaväkiyksikön ni-
111cäminen toteutettujen mittausten perus
h l la. Suoritusvaatimusten määrittämistä 
oidaan katsoa eräästä harvemmin esille 

tuodusta näkökulmasta. Tarkasteltaessa 
1 uhdenjoukon kohtaamistaisteluaedun saa-

uttaa yleensä se, joka toimii nopeammin. 
Joukon toimintamenetelmät on vakioitava 
111 koulutettava siten, että etu saavutetaan. 
l'limä edellyttää mahdollisen vastustajan 
1 oulutuksen suorituskykyvaatimusten tun
lcmista. 

Jalkaväen määrän vähentyminen ei saa 
1ohtaa siihen, että joukot ryhmitetään joihin-
1 m pidettäviin maastonkohtiin. Jo taktisella 
tusolla komppanioissaja pataljoonissa puo
lustustaistelun luonteen on muututtava. 
l'aktinen ratkaisu, jossa pääosa joukosta lin
noitetaan ja vähäinen osa jätetään reserviksi 
ei ole tulevaisuudessa enää päämenetelmä. 
l'oimintamalli on käännettävä toisin päin. 
Vain pieni osa joukosta käytetään määräalu
cen pitämiseen ja pääosa varataan reservik
si. Vihollisen toiminnan perusteella reservit 
suunnataan taisteluun oman puolustusryh
mityksen etupuolelle ja pyritään tempaa
maan aloite. Taistelu siirretään vihollisen 
ryhmitykseen. Toimintatapa edellyttää, että 
ainakin pataljoonan komentajalla on erittäin 
ajantasainen tilannekuva. Hivenen liioitel
len voisi sanoa, että jalkaväen on siirryttävä 
defensiivisestä puolustuksesta aktiiviseen 
puolustukseen. Nykyinen toimintatapa on 
juurtunut syvälle. Jos puolustustaistelun to
teutusmallia kehitetään esitetyllä tavalla, 
joudutaan niin taktiikassa kuin johtajien 
koulutuksen uudistamisessa mittavien haas
teiden eteen. 

Aselajien välisen yhteistoiminnan tärke
yttä ja tarpeellisuutta on painotettu 1920-
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luvulta alkaen. Jatkosodan hyökkäysvai
heenjälk:een vuoden 1941 lopulla asia osat
tiin käytännössä. Yhteistoiminnan tärkeyttä 
painotetaan tänäkin päivänä. Tähän liittyen 
on kuitenkin eräs yksityiskohta,josta kuulee 
keskusteltavan hyvin harvoin. Uusimpien 
jääkäriprikaatiemme pataljoonien iskupor
taan nopeus on kasvanut merkittävästi. Pri
kaati ja sen pataljoonat muodostavat järjes
telmän, jonka eri elementtien pitäisi kyetä 
toimimaan iskuportaan nopeuden asettami
en vaatimusten mukaisesti. Jalkaväen toi
minnan kannalta tukevien ja edellytyksiä 
luovien toimintojen on kyettävä vastaamaan 
iskuportaan liikkeen nopeuteen. Esitettyä 
vaatimusta voisi kai kuvata jalkaväen 
haasteeksi muille aselajeille. 

LOPUKSI 

Jalkaväen asema keskeisimpänä aselajlnu 
näyttäisi säilyvän tulevaisuudessakin. A11e 
voimien rakenteiden muutokset, uudet toi 
mintamallitja kehittyvät asejärjestelmät tur 
joavat kuitenkin haasteita niinjalkaväkituk 
tiikalle kuin jalkaväkikoulutukselle. Tule
vaisuus näyttäisi luovan suurimpia muutos
paineita jalkaväkitaktiikalle ja johtajakou
lutukselle. Toimintatapojen on oltava yksin
kertaisia ja nopeasti omaksuttavia, koska 
varusmiespalveluksen ajallinen kesto aset
taa omia rajoituksiaan. o 



Markku Lainevirta 

•• 

JALKAVAEN MATERIAALINEN 
KEHITTÄMINEN 

Jalkaväen keskeisimmät taisteluajoneuvot ovat tulevaisuudessa yhä enenevässä 
määrin moniteknologisia järjestelmäajoneuvoja. Niiden kustannustaso 
on merkittävästi korkeampi kuin mihin on totuttu. Väistämättömänä 
seurauksena on operatiivisten joukkojen määrällinen väheneminen. 

Kirjoittaja, eversti Markku Lainevirta toimii Pääesikunnassa jalkaväen tarkastajana. 

P 
uolustusmateriaalihankkeiden 
tehostamista suunnitellut työ
ryhmä jätti loppuraporttinsa 
(MATSI-raportti) kesäkuussa 

2003. Työryhmän keskeisin haaste oli löy
tää keinoja materiaalihankkeiden siirtyvien 
määrärahojen pienentämiseksi. 

Raportissaan työryhmä esitti hankintape
riaatteiksi mm seuraavaa: 
1) Määrärahoista vähintään puolet on koh
distuttava kotimaahan huomioiden vasta
kaupat ja materiaalin elinjaksokustannuk
set. 
2) Puolustusmateriaalihankinnat on koh
distettava ensisijaisesti EU-maihin tai mui
hin pohjoismaihin. 
3) Hankittavan materiaalin on oltava 
NATO -yhteensopivaa. 
4) Ulkomailta hankittavan materiaalin on 
oltava pääsääntöisesti valmiiksi kehiteltyä, 
sen modifiointi tulee kyseeseen vain poik
keustapauksessa eikä Suomi saa olla ainoa 
käyttäjämaa. 
5) On pyrittävä eurooppalaiseen yhteistoi-
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mintaan niin hankinnan, elinkaaren hallin
nan kuin huoltovarmuudenkin osalta tarvit
taessa kansallisista erikoisvaatimuksista 
tinkien. 

Raportin suosituksia on aloitettu noudat
tamaan. Nähtäväksi jää, joudutaanko suosi
tusten seurauksena tinkimään kansainvälis
täkin arvostusta saaneesta kenttäkoetoimin
nastarnme,jolla on kyetty varmistamaan ka
luston toimintavarmuus erityisolosuhteis 
samme. 

MATERIAALIN KALLISTUMINEN 

Asejärjestelmien kustannusten kasvun on 
laskettu olevan merkittävästi suurempaa 
kuin vastaavan kehityksen muilla teknolo
gia-aloilla. Keskeisimpinä syinä voidaan 
mainita muun muassa 
- taistelu- ja järjestelmäajoneuvojen mer
kittävä lisääntyminen kaikilla organisaatio
tasoilla, 
- siirtyminen ammusasejärjestelmistä oh
jusasejärjestelmiin, sekä 
- vaatimus olla toimintakykyinen kaikissa 

Kranaatinheitinpanssariajoneuvo AMOS-FIN. Lähde: Patria Hägglunds. 

sää- ja valaistusolosuhteissa edellyttää kal
liiden pimeätoiminta- ja sensorivälineistön 
hankintoja. 

Millaisia vaikutuksia kehityksellä on ollut 
ja tulee olemaan jalkaväen materiaaliseen 
kehitykseen ? 

Kranaatinheittimen kehitystyön perusaja
tuksena on aiemmin ollut luoda rakenteel
taan ja käytöltään mahdollisimman yksin
kertainen ja toimintavarma ase, joka sovel
tuu tehokkaasti jalkaväen taistelun välittö
mään tukemiseen. Asejärjestelmän keskei
simpiin etuihin on kuulunut myös sen hal
puus. 

Nykyisin kehityksessä on siirrytty asetet
tujen vaatimusten myötä järjestelmälavetti
ratkaisuihin. Tästä esimerkkeinä viimeisim
mät hankinnat kuten telakuonna-autokra
naatinheitin sekä erityisesti kuvassa oleva 
tulevaisuuden kranaatinheitinpanssariajo
neuvo (AMOS-FIN). 
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Niiden käyttämät ajoneuvoalustat ovat 
merkittävimmältä osaltaan olleet kasvatta
massa järjestelmäkustannuksia jopa kym
menkertaisiksi vedettävään heittimistöön 
verrattaessa. 

Miehistönkuljetusajoneuvojen vaatimuk
set niin suojan kuin tulivoimankin osalta 
ovat kasvaneet. Hyppäys PaseistaAMV- tai 
CV9030 -kaluston käyttöön on siten välttä
mätöntä ainakin iskukykyisimmissä valmi
usyhtyrnissämme. Samalla se merkitsee va
litettavasti myös 5-10 kertaista kustannus
ten nousua. 

Panssaritorjunta-aseina yksinkertaisten ja 
halpojen kertasinkojen käyttömahdollisuu
det taistelupanssarivaunujen torjunnassa 
ovat vähentyneet. Ohjuksin haetaan parem
paa suorituskykyä niin osumatodennäköi
syyden, läpäisyn kuin kantamankin osalta. 
Tämäkin kehitys tietää järjestelmäkustan
nusten merkittävää kasvua. 



X 
Jokaisen taistelijan varustaminen henki

lökohtaisella rynnäkkökiväärillä oli kaukai
nen haave vielä 1980-luvulla. Vasta niin sa
notut "Kiinan ja Saksan kaupat" mahdollis
tivat kiväärien ja konepistoolien poistami
sen varausmateriaalista. Nyt vastaavanlai
nen haave on pimeätoimintakyvyn hankki
minen yksittäisille taistelijoille. Ratkaisu on 
yksinkertainen. Varustetaan esimerkiksi 
henkilökohtainen ase valonvahvistimella ja 
mahdollisesti vielä "pointterilla" tähtäämi
sen helpottamiseksi. Taloudellisen haasteen 
muodostaa vain niiden massamainen tarve. 

Edellä kuvatun kehityksen väistämättö
mänä seurauksena on operatiivisten jalka
väkijoukkojen merkittävä väheneminen, 
koska taloudelliset resurssit ovat säilyneet 
ennallaan. 

JALKAVÄKI JA ISKUKYKYTUTKIMUKSEN 
SUOSITUKSET 

1. TUTKIMUKSEN TAUSTA 

Valtioneuvoston vuoden 200 l turvalli
suus- ja puolustuspoliittinen selonteko edel
lytti laaja-alaista tutkimusta vaihtoehtoi
neen maavoimien 2010-luvun tehokkaimpi
en asejärjestelmien kehittämisen perusteik
si. 

Tutkimuksen tuli tarkastella maavoimien 
operatiivisten yhtymien ja niitä tukevien 
joukkojen tulivoimanja liikkuvuuden kehit
tämistä vaihtoehtoina, jotka sisältävät eri
laisten asejärjestelmien muodostamia koko
naisuuksia. 

Selonteossa tarkasteltaviksi asejärjestel
miksi määritettiin ainakin taisteluhelikop
terit, tykistöjärjestelmät, panssarivaunut ja 
panssarintorjuntaohjukset. Puolustusminis
teriö täsmensi edellä esitettyjä vaatimuksia 
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siten, että tarkastelun tulee sisältää myös 
mahdollisen ilma- ja maavoimien ilmasta 
maahan toiminnan edellyttämän kokonais
järjestelmän. Näkökulman tuli painottaa 
puolustushaarakohtaisen tarkastelun sijaan 
kaikkia puolustushaaroja koskevaa tulen 
kokonaiskäyttöä. Ohjeistuksen perusteella 
lisättiin vertailtaviin asejärjestelmiin sekä 
taistelulennokit että ilmavoimien ilmasta 
maahan -järjestelmä. 

Keskeisin tutkimuskysymys oli, että mil
laisella useamman asejärjestelmän muodos
tamalla kokonaisuudella (asejärjestelmä
kombinaatio) parhaiten kehitetään koko
naispuolustusjärjestelmää suorituskyky
vaatimusten mukaisesti. 

2. KOKONAISVERTAILUMALLI 

Asejärjestelmien perusvertailut tebtiin 
vuoden 200 l selonteossa määritetyissä uh
kamalleissa ottaen huomioon eri maanpuo
lustusalueiden, meri- ja ilmavoimien alueel
liset erityispiirteet. Lisäksi on arvioitu nii
den soveltuvuutta muun muassa kansainvä
lisiin kriisinhallintatehtäviin, virka-apuun 
sekä kokonaispuolustusjärjestelmään. 

Mallin sisältämien kriteereiden keskinäi
nen painotus arvioitiin eri asiantuntijaryh
mien toimesta. 

Alla olevassa luettelossa on esitetty mal
lin sisältämät neljä kriteeriryhmää alakri
teereineen. Sulkeissa on mainittu kuvauk
sista tai arvioinneista vastanneet tahot. 

A. Strategisen iskun torjunta 
- Läntisen maanpuolustusalueen tehtävät 

(LMpaE) 
- Itäisen maanpuolustusalueen tehtävät 

(IMpaE) 
- Pohjoisen maanpuolustusalueen tehtä-

vät (PMpaE) 
Merellisen uhkan torjunnan tehtävät 
(MerivE) 
Kaukovaikuttamisen tehtävät (PEop-os 
ja IlmavE) 

B. Laajamittaisen hyökkäyksen torjunta 
Läntisen maanpuolustusalueen tehtävät 
(LMpaE) 
Itäisen maanpuolustusalueen tehtävät 
(IMpaE) 
Pohjoisen maanpuolustusalueen tehtävät 
(PMpaE) 
Merellisen uhkan torjunnan tehtävät 
(MerivE) 

- Kaukovaikuttamisen tehtävät (PEop-os 
ja IlmavE) 

C. Soveltuvuus erityistehtäviin 
- Alueellisen koskemattomuuden torjun-

nan tehtävät (PEop-os) 
- Kriisinhallintatehtävät (PEkansainv-os) 
- Virka-aputehtävät (PEop-os) 
D. Soveltuvuus kokonaispuolustusjärjestel
mään 
- Soveltuvuus maavoimien osalta 

(MaavE) 
- Soveltuvuus merivoimien osalta 

(MerivE) 
- Soveltuvuus ilmavoimien osalta 

(IlmavE) 
- Soveltuvuus liittoumaoptioiden osalta 

(PEop-os) 
- Soveltuvuus huoltovannuuden osalta 

(PEstal-os) 
- Soveltuvuus käytettävyyden osalta 

(Hankeryhmä) 

Järjestelmien hyvyyttä uhkamallien osal
ta arvioitiin monipuolisten tulenkäyttötilan
teiden avulla, joissa laskettiin järjestelmien 
vertailukelpoiset kustannus-tehokkuuslu
kuarvot. 

Soveltuvuutta erityistehtäviin sekä koko-
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___ X 
naispuolustusjärjestelmän kannalta tarkas
teltuna arvioitiin eri a~iantuntijaryhmien 
toimesta. 

3. JÄRJESTELMIEN PERUSVERTAILUJEN 
TULOKSET 

Seuraavan sivun kuvassa on esitetty tut
kimuksen teoreettinen kokonaistulos. Isku
kyvyn kehittämisen kannalta raskas raketin
heitinjärjestelmä on paras. Se saa noin kol
manneksen enemmän hyvyyspisteitä kuin 
seuraavaksi parhaat järjestelmät. 

Raketinheittimen paremmuus perustuu 
sen hyvästä soveltuvuudesta suurimpaan 
osaan tutkituista tehtävistä. Ulottuvuusalue 
on noin 20 - 300 km riippuen halutusta vai
kutuksesta ja käytettävästä ampumatarvik
keesta, joka voi olla raketti tai ohjus. 

Erikoisarnpumatarvike saavuttaa toiseksi 
parhaat hyötypisteet johtuen sen erinomai
sesta kustannustehokkuudesta alle 40 km:n 
vaikutusalueella. Seuraavaksi parhaita jär
jestelmiä ovat taisteluhelikopteri ja ilmavoi
mien ilmasta maahan -järjestelmät (Homet 
lavetti). 

Jalkaväen iskukykyisten jo hankittujen 
asejärjestelmien katsottiin olevan tulevai
suudessakin riittävän suorituskykyisiä. Täs
tä hyvinä esimerkkeinä ovat vasta hankitut 
Leopard 2A4 -panssarivaunut sekä SPIKE -
panssarintorjuntaohjusjärjestelmät. Tämä 
heijastui tutkimuksessa siten, että maanpuo
lustusalueiden tulenkäyttötilanteista tär
keimmiksi nostettiin painokerrointen mää
ritysten yhteydessä tilanteet, joihin ei tällä 
hetkellä ole vaikutuskeinoa. Tällaisia olivat 
muun muassa reservijoukot, johtamispai
kat, tuliasemat ja huoltokeskukset. Myös 
kaukovaikuttamisen alakriteeriryhmän tär
keys oli osaltaan korostamassa tarvetta kau
kovaikutuskyvylle, jolla kyettäisiin kiistä-



Perusvertailu iskukyvyn kehittämisen kannalta 

Raskas rakelinheitin 

Tykistöohjus 

Tykistön erikoisampumatarvikkeet 

Taistelu lennokki 

Miehittämätön taisteluilma-alus 

Taisteluhelikopteri 

Käytetty taistelupanssarivaunu 
(Leopard 2A4) 

Modernisoitu taistelupanssarivaunu 
(mod Leopard 2A4) 

Panssarintorjuntapanssarivaunu 

Kevyt kaukotorjunta-alueen 
panssarintorjuntaohjus 

Raskas kaukotorjunta-alueen 
panssarintorjuntaohjus 

Pitkän kantaman panssarlntorjuntaohjus 

Ilmavoimien ilmasta-maahan järjestelmä 

mään hyökkääjän toimintavapaus. 
Edellisen kuvan pylväiden pituutta ei pidä 

sellaisenaan verrata toisiinsa. Esimerkiksi 
juuri jalkaväen asejärjestelmät eivät olleet 
käytettävissä vaikutusetäisyydestään johtu
en merkittävässä osassa tulenkäyttötilantei
ta, jääden siten niissä ilman hyvyyspisteitä. 

TULEVAISUUDEN UUDET HAASTEET 

Valtioneuvoston selonteossa 2004 tode
taan, että maavoimien iskukykyä kehitetään 
hankkimalla raskaita raketinheittimiä ase
vaikutuksen ulottamiseksi vastustajan ope
ratiiviseen syvyyteen. Tykistölle hankitaan 
erikoisampumatarvikkeita alue- ja piste
maalien tulittamiseen ja ilmavoimille luo
daan kyky ilmasta-maahan toimintaan. Is
kukyvyn kehittämiseen liittyen luodaan 
kauaskantoisen tulenkäytön edellyttämä 
tiedustelu- ja maalinosoitusjärjestelmä, 
joka perustuu suorituskykyisten lennokkien 
ja nykyaikaisten sensorien hyväksikäyt-

-----
töön. 

Ensi vuosikymmenellä syntyvä iskukyky 
luo edellä mainituilla järjestelmillä koko
naan uuden ulottuvuuden panssarintorjun-. 
nalle. Se on merkittävä suorituskyvyn lisäys 
niin määrällisesti kuin käytettävyydenkin 
kannalta tarkasteltuna. Se ei tule poista
maan vaatimusta joukkojen omatoimisesta 
panssarintorjuntakyvystä. Vain sen määräl
listä mitoitusta arvioitaessa tulee syntyvä 
suorituskyky ottaa huomioon. 

Jalkaväkijoukkojen haasteena tuleekin 
olemaan keinojen ja menetelmien kehittä
minen, joilla varmistetaan tueksi saatavan 
iskukyky-yksikön tehokas ja oikea-aikai
nen käyttö. Haasteet kohdistuvat ennen 
muuta johtamis- ja maalinosoitustoimin
taan. 

Kuljetushelikopterit otetaan operatiivi
seen käyttöön tämän vuosikymmenen lop
pupuolella. Jalkaväki on eräs niiden keskei
sistä käyttäjäryhmistä. Pienehköjen 
(erikois)joukkojen ilmakuljetuskyky tuo ai-
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MicroBat "tiedusteluhyönteinen ". Lähde: Jane 's lnformation. ( Jatkokopiointi kielletty/) 

van uudenlaisen elementin erityisesti eri
koisjoukkojen torjuntaan ja selustaoperaati
oihin. 

Miehittämättömien järjestelmien kehitys
työ on aktiivista ja erittäin laaja-alaista tällä 
hetkellä. Onhan niiden tarve olemassa eri
tyisesti henkilötappioiden minimoimiseksi 
samalla kun teknologia mahdollistaa mitä 
monipuolisempien ratkaisuvaihtoehtojen 
toteuttamisen. Hurjimmat visionäärit puhu
vatkin jo tiedusteluhyönteisten (mikro-len
nokki) kehittämisestä taktisen tason tiedus
teluvälineeksi. 

Kuvassa ylhäällä oleva University of 
Marylandin kehitystyön alla oleva "hyöntei
nen" kykenee lentämään nopeasti sekä tar
vittaessa leijumaan paikallaan. 

Näköpiirissä oleva kehitys tuo joka tapa
uksessa markkinoille taktisen tason tiedus
telulennokin (mini-lennokki). Lennokki 
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voidaan ampua esimerkiksi kuljetussäiliös
tään rakettimoottorilla tiedustelualueelle, 
jolta se lähettää reaaliaikaista kuvaa vaikka
pa aluevastuullisen johtajan näyttöpäätteel
le. Toimintamatka tulenee olemaan kymme
rien kilometrin luokkaa. 

Taisteluajoneuvojen etäkäyttömahdolli
suudet tulevat lisääntymään merkittävästi. 
Tänä päivänä on jo valmiina tuotteena etä
käyttöinen miinanraivauspanssarivaunu. 
Täyssähköajoneuvo tulee tuomaan ensi 
vuosikymmenellä lähes rajattomat kehitys
mahdollisuudet tällä alueella. 

Uudet järjestelmät tulevat, jalkaväki -
olemmeko valmiina? D 
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Juha Väisänen 

•• 

JALKAVAEN TAISTELIJA 2005 

Artikkelissa tarkastellaan jalkaväkisotilaan varusteita ja niiden taistelun voittamisen kan
nalta elintärkeitä ominaisuuksia. Tarkastelu suoritetaan asutuskeskustaisteluun koulutettu
jen joukkojen näkökulmasta. Kirjoituksessa esitellään myös joitakin kehittelyn kohteena 
olevia tuotteita.joilla taistelijan suoritus-ja selviytymiskykyä voidaan lisätä ja suojaa paran
taa. 

Kirjoittaja, luutnantti Juha Väisänen palvelee toimistoupseerina Kaartin 
Jliliklirirykmentin Esikunnan operatiivisen toimiston tutkimus- ja kehittämis

ryhmlissli. Artikkelin kuvat ovat kirjoittajan ellei erikseen mainita. 

p uolustusvoimissa kehitetään jal
kaväkitaistelijan suorituskykyä. 
Suorituskykyvaatimukset taiste
lijalle ja hänen käyttämilleen va

rusteille ovat kasvaneet viime vuosien aika
na yhä kiihtyvällä vauhdilla, ja jalkaväkiso
tilaalta vaaditaan yhä enemmän ammattitai
toa ja laaja-alaisuutta. 

Tämän päivän jalkaväkitaistelijalla täy
tyy olla monipuoliset taidot ja lisäksi hyvä 
fyysinen kunto jaksaakseen kantaa kaikki 
taistelukentällä tarvittavat välineet. Hänen 
täytyy hallita monimutkaiset viestivälineet, 
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paikannuslaitteet ja aseisiin kiinnitetyt lisä
laitteet. Samanaikaisesti hänen täytyy juos
ta, ryömiä, syöksyä ja selviytyä hengissä 
vastustajan tulen alla, mieluiten vastustaja 
tuhoten. Nopeasti ja yllätyksellisesti vaihtu
vat tilanteet vaativat paljon taistelijalta ja 
erityisesti hänen käyttämiltään varusteil
taan. 

Taistelujen ja konfliktien keskittyminen 
asutuskeskuksiin ja rakennetulle alueelle 
asettavat uusia vaatimuksia varusteiden ja 
taisteluvälineiden kehittämiselle. Taisteli-

1111 kohtaamat tilanteet vaihtelevat sotaa 
1ll mpiasteisista kriiseistä laajamittaisiin 
1 iistelutehtäviin,ja tehtäviä suoritetaan niin 
~ iupungeissa kuin metsämaastossakin. Eri
l 1iset toimintaympäristöt ja olosuhteet on 
itettava huomioon joukkoja varustettaessa. 

foivottavasti tuleva jalkaväkitaistelijam-
111c muutaman vuoden jälkeen näyttääkuvi
' n kaltaiselta. Lukijan on syytä muistaa, että 
1 uvissa näkyvät ja teksteissä mainitut väli
neet ja asusteet ovat kokeilu- ja kehitysma
leriaalia ja muutoksia voi osiin tuotteista 
, ielä tulla. Osa materiaalista on tarkoitettu 
Kaartin Jääkärirykmentin kouluttamien 
~ uupunkijääkäreiden varustamiseen. 

TULIVOIMA 

R ynnäkkökivääri 
Eri joukkojen kehitystarpeet ja niihin 

~uunnatut resurssit ovat antaneet mahdolli
suuden rynnäkkökiväärin kehittämiseen. 
Uudet, tosin maailmalla jo jonkin aikaa käy
tössä olleet, välineet ovat mahdollistaneet 
usejärjestelmiemme päivittämisen tämän 
päivän haasteisiin. Tulenavausnopeutta, tu
lentarkkuutta ja aseen käytettävyyttä onpa-

Kiväärikaukoputki 2004. 
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X 
rannettu erilaisin Iisävarustein. 

Etenkin rakennetulla alueella tulenkäyt
tötilanteet ovat nopeita ja yllätyksellisiä. 

Asutuskeskustaistelijan ampumaetäisyy
det rakennetulla alueella ovat I yhyitä (keski
määrin 25-50 metriä), yli 100 metrin ampu
maetäisyydet ovat harvinaisia. Tarkka-am
pujilla yli 300 metrin etäisyydet ovat esi
merkiksi pääkaupungissamme harvinaisia. 
Lyhyet ampumaetäisyydet vaativat nopeita 
reaktioaikoja, ja se, joka ensin saa aseen 
kohdistettua vastustajaan, voittaa. Tämän 
vuoksi asutuskeskustaistelijan aseen vaati
muksiin kuuluu kyky vaikuttaa nopeasti 
vastustajaan. 

Käyttöön on tulossa kahdenlaista tähtäin
tyyppiä. Suurentavalla optiikalla tehoste 
taan taistelukentän tähystämistä, oman/vie 
raan tunnistamista ja parannetaan rynnlik 
kökiväärin osumatarkkuutta yli 150 metrin 
etäisyyksillä. Lyhyistä ampumaetäisyykslN 
tä ja rynnäkkökiväärimme turkkuude!illl 
johtuen ryhmän tasolla olevan tarkku um 
pujan aseeksi käy erinomaisesti kyseinen 
ase. Läpäisyä lisätään käyttöön otctullu 
panssarin läpäisypatruunalla. Tähtäimen ru
kenteesta johtuen se toimii kohtuullisesti 
myös Jähitaistelutilanteessa. 

Toinen kenttäkokeet läpäissyt ja tehonsa 
osoittanut tähtäinmalli on punapistetähtäin. 
Tähtäimessä ei ole suurennosta, vaan näkö
kenttään on eri keinoin heijastettu punainen 
piste. Teho perustuu tähtäämisen helppou
teen, koska käyttäjän tarvitsee huolehtia 
vain pisteen ja kohteen yhdistämisestä, eikä 
ajattelua "maali-jyvä-hahlo" enää tarvita. 
Erityisesti hengästyneenä ja erilaisissa 
stressaavissa tilanteissa tähtäin on osoittau
tunut erinomaiseksi. Tähtäin nopeuttaa 
aseen suuntaamista kohteeseen ja varsinkin 
toisen laukauksen ampuminen on rautatäh
täimiin verrattuna nopeampi. 



X 
Tähtäimen suurin hyöty tulee esille yh

teiskäytössä aseeseen kiinnitetyn taktisen 
valon kanssa. 

Valon tarve tämän päivän taistelukentällä 
on suuri taistelujen keskittyessä yhä enem
män asutuskeskuksiin; rakennusten sisälle 
ja kellareihin. Aseeseen kiinnitettävä valo 
osoittaa aina piipun suuntaan. Valon käyttö 
on yksinkertaista: peukalolla tai etusormella 
painetaan aseeseen kiinnitettyä käyttökyt
kintä. Tilanteen mukaan valoon voidaan 
asentaa erivärisiä suodattimia, muun muas
sa infrapunasuodatin. 

Neljäs aseen käytettävyyttä lisäävä tekijä 
on taktisen kantohihnan käyttöönotto. Hih
nan ansiosta ase on jatkuvasti käyttäjänsä 
hallinnassa ja aseen nostaminen ampuma
asentoon on nopeutunut entiseen nahkahih
naan verrattuna. 

Lisävarusteiden mukanaan tuomia pieniä 
haittoja ovat tietenkin aseen lisääntynyt pai
no, uusien laitteiden opetteluun käytettävä 
aika, lisääntynyt varustehuolto ja virtaläh
dehuolto. Kokemusten ja testien perusteella 
voidaan kuitenkin todeta, että hyödyt ovat 
haittoja suuremmat. Painoa kertyy kaikki 
varusteet mukaan luettuna kilon verran li
sää, mikä on vielä hyväksyttävissä. Laitteet 
ovat nykyiselle tekniikkaan tottuneelle su
kupolvelle yksinkertaisia ja helppoja opet
taa ja omaksua. Taktinen valo toimii vaih
dettavalla AA- luokan paristolla. Suurenta
vassa optiikassa ei ole vaihdettavaa virtaläh
dettä, eikä punapistetähtäimen pariston
vaihdosta tarvitse käyttäjän huolehtia. 

Kranaattipistooli 
Ryhmäaseeksi hankittu 40 millimetrin 

kranaatti pistooli on lisännyt ryhmän tulivoi
maa. Ase. on erinomainen väline asepesäk
keisiin ja rakennusten sisälle vaikuttami
seen, ja aseella ampuminen on helppoa. A-

Punapistetähtäin 2004 ja Taktinen valo 2004, 

40 mm kranaattipistooli 2002. 

76 

1urvikevalikoimaa aseessa riittää: sirpale, 
onteloarnmus, paukku- ja valopanos, valo, 
mvu ja erilaisia ei-tappavia ammuksia. 
rehokas ampumaetäisyys ovista ja ikku
noista sisään on noin 150 metrin luokkaa ja 
aseella voi ampua 350 metriin asti. Tällöin 
maalin koko saa olla jo isohko, koska kra
naatin 78 - 79 m/s lähtönopeus on tuulelle 
altis. Aseelle on valmistettu oma kantokote
lo, jonka kiinnitys varusteliiviin on mahdol
linen. Asetta voidaan kantaa joko sivulla 
lantiolla, reppuun kiinnitettynä tai hihnan 
avulla kaulan ympärillä. 

TAISTELUVARUSTUS 

Varuste liivi 
Tällä hetkellä käytössä olevat varusteet 

ovat edelleenkin toimivia. Taistelijan laa
jentunut tehtäväkenttä asettaa varusteille 
uusia vaatimuksia, joihin ei ilman kehitys
työtä kyetä riittävän hyvin vastaamaan. Li
sääntynyt erikoisvarustus ei ole riittävän 
hyvin kannettavissa nykyisillä kantojärjes
telmillä, eikä varusteiden ergonomia ja 
käyttömukavuus ole kaikissa tehtävissä tar
koituksenmukaista. Esimerkiksi käy kanto
laite m85 :een kuuluva taistelu vyö. Taskujen 
määrä, laatu ja sijoittelu eivät täytä käyttäjä
vaatimuksia. Lipastaskuja vyössä on kolme 
kappaletta, ja esimerkiksi asutuskeskustais
telijalla pitää olla vähintään kuudesta kah
deksaan lipastettua lipasta mukanaan. Lip
paita voi tietenkin laittaa muuallekin, mutta 
niiden hallittu ja nopea esille saaminen on 
tällöin vaikeata. Erilaisten heitteiden kirjo 
on kasvanut tavanomaisista paine- ja sirpa
lekäsikranaateista erilaisiin tainnuttaviin ja 
sokaiseviin välineisiin. Käyttöön otetut ryh
mätason lähiradiot pitää myös saada mahtu
maan varusteliiviin ja integroida osaksi va
rustekokonaisuutta. Tietenkin mukaan pitää 
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Kaupunkijääkäri. 

mahduttaa myös suojanaamari varustei
neen, suomalaisen sotilaan ruokalautanen 
eli pakki, suojavaatetus ja niin edelleen. 

Uuden varusteliivin kehittämisen pohjana 
onkin ollut ajatus modulaarisuudesta, 
jolloin käyttäjä voi tarpeidensa ja halujensa 
mukaisesti kiinnittää runkona olevaan lii
viin erilaisia taskuja tilanteiden ja uhkien 



muuttuessa. 
Suurin ja jatkuvasti esiin tuleva ongelma 

on liiallinen painon lisääntyminen. Vaarana 
on, että taistelijan kannettavaksi tulee liian 
paljon tärkeää ja tarpeellista materiaalia. 
Uusiin varusteisiin ja luotiliiviin pukeutu
neen taistelijan varusteiden paino nousee 
herkästi yli kahdenkymmenen kilon. Johto
ajatuksena on, että taistelija kykenee suoriu
tumaan taistelusta, mikäli varustuksen pai
no ei ylitä 25 - 30 % kantajan painosta. 

Ballistinen suoja 
Suojaliivien ja kypärien ominaisuuksia 

kehitetään. Suurin hidaste kehitystyölle on 
erikoismateriaalien korkeahko hinta. Keve
ys ja kalleus kulkevat käsi kädessä. Ballis
tisten suojaliivien käytön tärkeys on todettu 
- suojaliiveistä on hyötyä kaikille joukoille 
tehtävästä riippumatta. Joukon tehtävä ja 
uhka, eli vastustaja, määrittelee, minkä ta
soisen liivin käyttäjä tarvitsee. Sirpalesuo
jaliivit, joiden V50 arvo 1,1 g sirpaleelle on 
noin 400-500 m/s, antavat riittävän suojan 
pääosille joukoistamme. Liiviin voidaan li
sätä keraaminen levy, jolloin pystytään suo
jautumaan yleisimpien rynnäkkökiväärei
den luoteja vastaan. 

Sekä asutuskeskuksissa että erikoisjouk
koja vastaan toimiville joukoille on tarjolla 
luotisuojaliivit. 

Ilman levyjä luotiliivin suojaustaso on 
NU-0101 -standardin III tason mukainen, 
eli se pysäyttää kahdeksan grammaa paina
van 9 mm:n luodin nopeudella 426+ 15 m/s. 
Keraamisen levyn kanssa liivi pysäyttää 
kaikkien rynnäkkökiväärien luodit, jopa 
30-06 kaliiperin panssarinläpäisyluodit. 

Liivien keveyttä, puettavuutta ja käyttö
mukavuutta kehitetään edelleen. Tuotan
toon tulevissa liiveissä kuviointi ja väri ovat 
sama kuin maastopuvussa. 
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Yksi sirpaleliivin kehitysversio. 

Maastopuku 
Maastopuvun maastokuvio on pitkän ja 

haastavan tutkimustyön jälkeen muuttu
massa. Uusi kuvio häviää suomalaiseen 
metsämaastoon kaikilla tähystysetäisyyk-

Maastopuku m05 ja kesälakki m05. 

sillä edellistä kuviota paremmin. Värisävyt 
ovat luonnollisemmat ja kuvio on pienipiir
teisempi. Häiveteknisesti uudet värit ovat 
entisiä paremmat; maastopuku näkyy edel
listä huonommin valonvahvistimen läpi tä
hystettäessä. Pukuun käytetty kangas on 
noin 10 % kevyempää, mutta sen hankaus-, 
repäisy- ja vetolujuudet ovat m91 :tä parem
mat. Kankaan keventämisen etuja ovat pu
vun keventyminen, parempi hengittävyys ja 
nopeampi kuivuminen. 

Puvun ylä- ja alaosan leikkauksia on jon
kin verran muutettu paremman istuvuuden 
takaamiseksi. Housuissa on polvien kohdal-
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Lumipuku m05. 

la taskut, joiden sisälle voi laittaa polvisuo
jat. Suojat toimivat samalla myös eristeenä 
kylmää ja kosteutta vastaan. Takissa olevia 
taskuja on jonkin verran muokattu parem
man käytettävyyden lisäämiseksi. 



X _ 
Lumipuku 

Lumi puvun kuvio on samantapainen kuin 
maastopuvussa, värinä kuviossa on harmaa 
valkoisella pohjalla. Harvoin Suomenkaan 
talvessa on täysin valkeata, joten uusi puku 
häviää hyvin taustaan. Puvun mallia on pa
ranneltu ja taskuja lisätty. 

Pakkaspuku 
Pakkaspuvun takki on kokenut suuria uu

distuksia. Takissa on reilun kokoinen, hyvin 
kiristettävä huppu. Hupun voi kiristää jopa 
kypärän päälle ilman, että se haittaa pään 
liikuttelua sivusuunnassa. Takissa on vyötä
röllä ja helmassa kiristysnauhat, joilla este
tään kylmän ilman pääsy sisään ja lämpimän 
ilman pääsy ulos. 

Kuviointi on sama kuin maastopuvussa, 
poikkeuksena vaaleanvihreän värin korvaa
minen harmaalla. Värinvaihto johtuu takin 
käytön ajoittumisesta pääosin muuhun vuo
denaikaan kuin kesään. Samoin kuin maas
topuvun, myös pakkaspuvun kangasta on 
kevennetty. 

Housuihin ei ole tarvinnut tehdä muutok
sia. 

TULEVAISUUS 

Kehitystyötä taistelijan suorituskyvyn li
säämiseksi tehdään ympäri maailmaa. Työ 
jakaantuu koulutuksen tehostamisen kehit
tämiseen sekä materiaalisen suorituskyvyn 
parantamiseen. 

Meillä kehitykseen vaikuttavat asiat ovat 
pienen maan rajalliset resurssit sekä varus
miesten koulutusajat. Kehitystyö on pitkä
jänteistä työtä, jossa on jatkuvasti otettava 
huomioon edellä mainitut resurssit ja reali
teetit, ja sovitettava se koulutettavien jouk
kojen tarpeisiin. Liian korkealentoisia tutki
mus- ja kehittämishankkeita on maailmalla 
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Pakkaspuku m05, talvilakki m05, kasvon
suojus ja nahkakintaat m05. 

jouduttu palauttamaan kokonaan suunnitte
lupöydälle. 

Miltä jalkaväen taistelija näyttää vuonna 
2015-2020? 

Siihen on kirjoittajan hyvin vaikea vasta
ta. Oletettavaa on, että välineistön ja varus
teiden teknistyessä taistelijan koulutusta 

täytyy yhä lisätä. Henkilökohtainen ase on 
tulivoimaisempi, ampumatarvikelajitelmat 
monipuolistuvat, aseissa on monipuoliset 
tähtäinjärjestelmät ( optiikka, lämpötähtäin, 
laserosoitin, ehkä jopa ammunnanhallinta
järjestelmiä). Ase valmistetaan kevyistä ma
teriaaleista - titaanista tai komposiitista. 
Taistelijalla on vaihtoehtoina tehtävän vaa
timusten mukaan käyttää "ei-tappavia" am
pumatarvikkeita tai "ei-tappavia" aseita. 

Taistelija on tietoverkkojen kautta jatku
vassa yhteydessä ylempään johtoportaa
seen, ja tiedon siirto on reaaliaikaista ja 
monisuuntaista. Taistelija voi välittää näke
mänsä informaation komentoketjussa ylös
päin esikuntien analysoitavaksi. Taistelijan 
silmien edessä olevassa näytössä on näky
vissä etäisyyksiä, lämpökameran kuvaa, 
suuntaa ynnä muuta. 

Ballististen suojavälineiden materiaalit 
keventyvät niin, etteivät ne heikennä taiste
lijan suorituskykyä. Suojaliivit suojaavat 
lähes koko taistelijan. Vaatetukseen integ
roidut jäähdytysjärjestelmät ovat jo tär
keimpien joukkojen käytössä. 

LOPUKSI 

Tässä lyhyessä kirjoituksessa "raapaistiin 
vain pintaa" jalkaväen käyttöön lähitulevai
suudessa tulevasta kalustosta ja materiaalis
ta. Taistelijan käyttöön tulevasta henkilö
kohtaisesta materialista ei pidä unohtaa 
komposiittikypärää m05, kasvonsuojusta, 
päähineitä, käsinejärjestelmää kokonaisuu
dessaan, alus-, ja välivaatetusta eikä tieten
kään kenkiä. 

Tästä kaikesta voi tehdä sen johtopäätök
sen, että jalkaväen taistelijalla menee mate
riaalisesti hyvin, suorastaan erinomaisesti. 

Kuitenkaan ei saa unohtaa, että tärkein 
palanen on kuitenkin se hyvin motivoitunut 

81 

X 
ja hyvin koulutettu, asiantunteva materiaa
lin ja kaluston käyttäjä: jqlkaväkitaistelija! 

Tulevaisuuden jalkaväkitaistelija? 
Lähde: NATO Combat clothing exhibition 
Nitra Tsekki 2003. 



Joutseno • Lappeenranta • Lemi • Luumäki • Savitaipale 
• Suomenniemi • Taipalsaari • Ylämaa 

SELMAn tehtävät ja palvelut 
Lappeenrannan seudun markkinointi 

Yritystoiminnan tukipalvelut 

Yritystoiminnan laadullinen kehittäminen 

Kehittämishankkeet ja projektihallinto 

Matkailupalvelut 
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Juha-Pekka Liikola 

SIMULAATTORIT - PANOSTUSTA 
JALKAVÄEN KOULUTUKSEEN 

~ikkelis~-~ t~~astella~jalkaväenja esikuntien kouluttamisessa hyödynnettäviä keskeisiä 
JaIJestelnua, nuden kehitysnäkymiä ja myös niiden hyödyntämiseen liittyviä haasteita. 

Kirjoittaja, eversti Juha-Pekka Liikola toimii Maasotakoulunjohtajana. 

0 lemme käyttäneet simulaatto
reita_jo ~itkään yksittäisen mie
hen Ja pienryhmän kouluttami
sen apuvälineenä. Vähitellen 

myös suurempia joukkoja, esikuntia ja ko
mentajia on ryhdytty kouluttamaan simu
laattoriavusteisesti. Kehitys on ollut nopeaa 
ja kallista. Jalkaväkisotilaan, aseryhmän, 
joukon ja esikunnan kouluttamiseen kannat
taa kuitenkin panostaa. Jos simulaattoreita 
käytetään oikein, saavat joukot ja komenta
jat ansaitsemansa kunnollisen valmennuk
sen taistelutilanteeseen tai muihin vaikeisiin 
hetkiin. Simulaattoriavusteiset harjoitukset 
tuovat koulutukseen todenmukaisuutta ja 
helpottavat joukon motivoitumista kovaan
kin koulutukseen. Palaute ohjaa itsearvioin
tiin ja siten ymmärtämään toiminnan merki
tyksen. Myös sotilaskoulutukseen oleelli
sesti kuuluva lukemattomien toistojen tarve 
on helpompi järjestää. Kovapanosammun
tojen merkitys ei kuitenkaan vähene. 
Simulaattoriavusteisella koulutuksella am
muntojen taso kohoaa ja tuhoavien osumien 
määrä aikayksikössä nousee. 

Simulaattorien hyödyntämisen kriittinen
kin tarkastelu on kuitenkin paikallaan oi-
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keansuuntaisen kehityksen varmistamisek• 
si. Saammeko kalliista järjestelmistä kaiken 
tehon irti vai jämähdämmekö yksittäisen 
taistelijan tai aseryhmän kouluttamiseen tai 
harhaudummeko simulaattoritaktiikkaan 
tai - tekniikkaan? Käytössämme jo nyt ole
vat järjestelmät mahdollistavat myös koko 
joukon kouluttamisen, siis johtajat ja päälli
köt mukaan lukien. 

Harjoituksen valmistelun oleellisin osa 
on edelleenkin opetus tarkoituksen ja tavoit
teiden määrittäminen. On siis harkittava 
miksi simulaattoreita käytetään ja rakennet
tava harjoitus asetettujen tavoitteiden saa
vuttamiseksi. Harjoituksen johtajan merki
tys vain korostuu. Myös yksittäisen koulut
tajan ammattitaitoon tarvitaan uutta simu
laattorien hyvien puolien hyödyntämiseksi. 
Tämä koskee kaikkia käytössämme olevia 
järjestelmiä. 

Lähitulevaisuudessa simulaattoreihin liit
tyy kaksi isoa kysymystä. Toisaalta osaam
meko muuttaa rutiinejamme ja rakenteitam
me niin, että saamme näistä kalliista järjes
telmistä kaiken tehon irti ja toisaalta saam
meko eri järjestelmät toimimaan yhdessä? 

TAISTELIJAN SIMULAATTORI
JÅRJESTELMÄ (TASI) 

l'aistelijan simulaattorijärjestelmä (TA
I) on ollut koulutuskäytössä 1990 -luvun 

h>pulta. TASI tukee taisteluharjoitusten elä-
clittämistä simuloimalla yksittäisen taiste

ltJun ja joukon taistelutoimintaa. Järjestel
mllän kuuluvat aseeseen kiinnitettävä laser
lllhetin, taistelijan maaliliivi sekä erotuoma-
11Use. Välittömästi simuloidaan kiväärika
liiperisen suora-ammuntatulen vaikutuksia. 
lima-aseen, epäsuoran tulen, muun suora
ummuntatulen, sulutteiden, ABC -aseiden 
1u erikoisvälineiden vaikutukset simuloi
daan erotuomariaseella. Simulaattoria voi
daan käyttää myös taisteluammuntojen val
mistavaan koulutukseen, jossa voidaan an
lua välitön palaute ampujan taisteluteknii-
1 usta sekä tulen tehosta. TASI -järjestelmiä 
on käytössä noin 2000 kappaletta. 

KAKSI PUOLEINEN 
SIMULAATIORITAISTELUHARJOITUS 

Kaksipuoleisessa simulaattoritaisteluhar
joituksessa luodaan mahdollisimman todel
lisen taistelukentän kaltainen oppimisym
päristö. Taistelevat osapuolet saavat itsenäi
sesti toteutettavan tehtävän eikä harjoituk
sen lopputulosta ole ennalta määrätty. Osa
puolet voivat tehtävänsä mukaisesti osallis
tua tulenkäyttöönja ovat haavoitettavissa tai 
tuhottavissa. 

Joukkojen ohjeistaminen on harjoituksen 
onnistumisen kannalta yksi keskeisimmistä 
tapahtumista. Harjoitusjoukoille annettavia 
ohjeita ovat muun muassa harjoituksen 
yleisjärjestelyt, erotuomaritoiminta, nouda
tettavat varomääräykset ja simulaattori peli
säännöt. Lisäksi harjoituksen kouluttajapu
huttelulla on tärkeä merkitys harjoituksen 
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onnistumisen kannalta. 

Harjoituksen simulaattoriorganisaation 
tulee olla niin kattava, että asejärjestelmien 
vaikutukset voidaan kuvata reaaliaikaisesti 
ja oikein. Näin saadaan luotettavat simulaat
tori tulokset arvioinnin pohjaksi. 

Kaksi puoleiset simulaattoriavusteiset 
taisteluharjoitukset vaativat aiempaa enem
män henkilö- ja materiaaliresursseja. Esi
merkiksi harjoitusampumatarvikkeiden tar
ve on huomattavasti suurempi kuin ns. pe
rinteisessä taisteluharjoituksessa. Harjoi
tuksien rakenteeseen on otettava mukaan 
opetusvaiheet ja käytännön soveltamisen 
vaiheet. 

Perinteiseen taisteluharjoitukseen verrat
tuna harjoituksen erotuomaritoiminta on 
huomattavasti helpompaa, koska simulaat 
torit itsessään ratkaisevat kumpi tui stelcvis 
ta osapuolista saavuttaa menestystä. 

SIMULAATIORIAVUSTEINEN 
TAISTELUAMPUMAKOULUTUS 

Taistelijan simulaattoria on käytetty myös 
muunlaisina sovelluksina. Varusmiesten 
taisteluampumakoulutuksessa niitä on käy
tetty valmistavissa harjoituksissa taistelija
parin ammuntoihin liittyen vuodesta 2000 
alkaen. Etuina on ollut se, että harjoituksia 
kyetään järjestämään lähes vastaavanlaisina 
kuin taisteluammunnat. Lisäksi harjoituk
sen järjestäminen ei ole niin aluesidonnai
nen kuin taisteluammunnoissa esimerkiksi 
harjoitus- ja ampuma-alueilla vaan niitä voi
daan järjestää varuskuntien lähiharjoitus
alueilla luonnollisesti ilman vaara-alueiden 
rajoituksia. 

Laitteiston avulla kouluttaja voi antaapa
lautetta ampujien taisteluteknisestä toimin
nasta välittömästi suorituksen aikana. Pa
laute ohjaa taistelijat toimimaan halutulla 



tavalla. Kouluttajan välineenä on erotuoma
riase, jolla hän pystyy kuvaamaan esimer
kiksi taistelijan heikkoa maaston tarjoaman 
suojan käyttöä vihollisen läheisyydessä tai 
esimerkiksi epäsuoran tulen vaikutusta. 
Harjoituksessa käytetään automaattisissa 
maalilaitteissa (Janter) kiinnitettyjä simu
laattorien kohdistustauluja, jotka antavat 
äänimerkin ampujan osuttua niihin. Tällöin 
ampuja saa myös välittömän palautteen 
omasta aseen käsittelytaidostaan ja osuma
tarkkuudestaan. 

Harjoituksen järjestäminen perinteisen 
harjoittelun sijasta vaatii hieman enemmän 
niin kalusto- kuin aikaresursseja valmiste
luihin liittyen. Etuna voidaan kuitenkin pi
tää sitä, että harjoitus tarjoaa niin taistelu
tekniikan kuin palvelusturvallisuuden osal
ta kokonaisvaltaisen opetuksen,jota tukevat 
palaute ja taistelijoiden osaamisen tason to
teaminen. Harjoitus ei kuitenkaan poista 
taistelijoiden perustaitojen opettamista 
vaan tukee niitä juuri osaamisen tason totea
misessa. 

PALAUTEJÄRJESTELMÄ 

Simulaattorijärjestelmällä voidaan simu
loida suora-ammuntatulen, epäsuoran tulen, 
sulutteiden, ilma-aseen, ABC-aseiden ja 
muiden erikoisvälineiden vaikutuksia. Tais
telijan simulaattorilla saatava palaute on 
joko välitöntä tai välillistä. Simulaattorilii
vin antama välittömän palautteen tavoittee
na on ohjata taistelija aktiiviseen, jatkuvaan 
ja omatoimiseen ajatteluun, toiminnan arvi
ointiin sekä itse taistelutoimintaan. Maali
liivi ilmaisee taistelijan saaman haavoitta
van- tai tappavan osuvan erilaisella äänisig
naalilla. Lisäksi taistelijan henkilökohtai
sen aseen toimintakyky lakkaa joko hetkel
lisesti tai kokonaan. 
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Välillinen palaute saadaan maaliliivistll 
taistelujen jälkeen siirrettävän tiedon analy
soinninjälkeen. Analysoinnin jälkeen saata
vaa tietoa on esimerkiksi oliko saatu osuma 
haavoittava vai tappava sekä kuka tai mikä 
yllämainituista simuloitavista toiminnoista 
on aiheuttanut haavoittumisen tai kaatumi• 
sen. Välillinen palaute voidaan jakaa kenttä· 
palautteeseen, johtajapalautteeseen ja lop
pupalautteeseen. 

Kenttäpalautteen tarkoituksena on analy
soida taistelun onnistumiseen tai epäonnis
tumiseen johtaneita tekijöitä välittömästi 
taistelutilanteen tai vaiheen jälkeen ero
tuomari ja kouluttajajohtoisesti. Palauttee
seen osallistuvat kaikki taisteluihin osallis
tuneet taistelijat. Palaute aktivoi reflektoi
maan oman joukon toimintaa. Palautteen 
jälkeen taistelun uusiminen tai jatkaminen 
konkretisoi oppimisen tuloksia 

Johtajapalautteessa analysoidaan miten 
taistelutekniset ja taktiset ratkaisut vaikutti
vat taistelun onnistumiseen ja tehtävän täyt· 
tämiseen. Palaute annetaan vain johtajille ja 
siihen voidaan yhdistää keskustelu. 

Loppupalautteen tarkoituksena on analy
soida miten taistelutekniset ja taktiset rat
kaisut vaikuttivat taistelun onnistumiseen ja 
tehtävän täyttämiseen. Loppupalaute anne
taan harjoituksen lopussa ja/tai taisteluvai
heen jälkeen ja siihen osallistuvat kaikki 
harjoitus joukot. Loppu palaute on valmistel
tava huolellisesti siten, että kaikille muo
dostuu kokonaiskuva taistelun kulusta sekä 
omista ja joukon kehittämistarpeista ja 
osaamistasosta. Loppupalautetilaisuudessa 
on pyrittävä vuorovaikutukseen ja keskuste
luihin. Tilaisuudessa taistelujen havainnol
listamiseen käytetään karttapiirroksia, 
tilastoja, videoita, kertomuksia, jne. 

JÅRJESTELMÄN ETUJA JA 
KE HITIÄMISTARPEITA 

Simulaattoreita käyttävä joukko on moti
voitunut ja suoritustaso nousee, koska tais
telussa halutaan menestyä ja välttää tappioi
ta. Joukkojen liike on muuttunut varovai
,eksi ja maaston käyttötaidon merkitys on 
korostunut. Jos taistelukentän elementit 
osataan kuvata ja simuloida oikein, joukko
jen suorituskyvyn arvioinnista tulee hel
pompaa, koska taisteluiden lopputulokset 
pystytään konkreettisesti todistamaan nu
meraalisilla tuloksilla. 

Simulaattorijärjestelmän puutteena mai
nittakoon suojavahvuuksien vaikutuksen 
simuloinnin puuttuminen. Lasersäteen tun-
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keutumiskyvyn puuttuminen saattaa aiheut
taa taistelijoiden suojautµmisen sellaisiin 
paikkoihin, jotka eivät todellisuudessa tar
joa suojaa suora-ammuntatulelta, kuten 
pensaikkoon, heinikkoon tai puiden taakse. 

Taistelijan simulaattori ei noudata nor
maalia ballistiikkaa, joten ennakon määrit
tämisen ja ampumaetäisyyden huomioonot
tamisen kouluttamiseen on käytettävä muita 
menetelmiä. 

Simulaattoriavusteisesta harjoituksesta 
joukolle annettavan palautteen rakenne ei 
ole vakio. Tästä syystä saadun palautteen 
vertaaminen edellisiin vastaaviin harjoituk
siin on vaikeaa. Vakioidun palautejärjestel
män käyttöönotto helpottaisi joukon kehi
tyksen seurantaa. Suoritustason mittaami-

Esimerkki taistelujen havainnollistamisesta. 
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sen parantamiseksi yhtenä vaihtoehtona 
ovat saapumiserittäin vakioidut simulaatto
riavusteiset harjoitukset. 

Palautteenantoa nopeuttava ja informaa
tioarvoa syventävä kehittämistyö on me
neillä. TASI -järjestelmään on kehitetty TA
SIRAP -palautteenantojärjestelmä, joka 
jaetaan joukko-osastojen käyttöön vuonna 
2005. Paikantamistekniikat ovat tällä het
kellä kehittymässä voimakkaasti. Taktiikan 
kenttätutkimukseen liittyen TASI -järjestel
mlilin on integroitu ryhmätasolle ulottuva 
GPS perusteinen paikantamisjärjestelmä. 
Mcncilllilin olevilla kehittämishankkeilla 
palvellaan sekä koulutus- että volyymiltaan 
laajenevaa kenttätutkimuskäyttöä. 

TASI -järjestelmän kehittämishankkeilla 
on osaltaan luotu mahdollisuuksia ja vaihto
ehtoja maavoimien simulointikoulutusjär
jestelmälle. Päämääräksi voidaan asettaa 
maavoimien integroitu simulointikoulutus
ympäristö, jossa kaksipuoleinen simulaat
toriavusteinen taisteluharjoitus voidaan to
teuttaa kustannustehokkaasti noin taistelu
osaston kehyksessä. Samassa järjestelmäs
sä olisivat tällöin simuloituina kaikki kes
keiset johtamisen, vaikuttamisen, liikkeen 
ja taistelukyvyn elementit. 

Simulaattoreiden käyttö ei muuta sitä to
siasiaa, että taistelija ja joukon taistelutek
niikka on koulutettava perustellen, tavoittei
ta asettaen, mallisuorituksesta aloittaen ja 
harjoittaviin toistoihin päätyen. Simulaatto
reiden käytön painopisteen tulisi olla osaa
misen toteamisessa ja puutteiden havaitse
misessa. Liiallinen simulaattoreiden käyttö 
harjoituksissa laskee niistä saatavaa hyötyä 
ja saattaa johtaa simulaattorisotaan, jossa 
unohdetaan harjoitusten varsinainen ope
tustarkoitus. Lääkintähuollon kulku, epä
suoran tulen käytön kuvaaminen ja ero
tuomaritoiminta ovat tärkeitä tekijöitä tule-
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vaisuuden simulaattoriavusteisia harjoituk 
sia suunniteltaessa. 

KAKSIPUOLEISEN TAISTELUN SI· 
MULOINTI (KASI) 

KOKEMUKSIA MAAILMALTA 

Jalkaväellä on edustaja Nato Training and 
Simulation Working Group'ssa, joka muun 
muassa ylläpitää rekisteriä Nato- ja PfP • 
maiden käytössä olevista simulaattorijärjes• 
telmistä. Työryhmä käsittelee osallistuja• 
maiden simulaattorikoulutuksen tilannetta 
kaksi kertaa vuodessa. Kuluneen kymme• 
nen vuoden aikana eri maat ovat hankkineet 
huomattavia määriä ase-ja asejärjestelmäsi 
mulaattoreita. Tulevaisuuden kehityssuun• 
tana vaikuttaa olevan eri simulaattorijärjes .. 
telmien yhteensopivuuden kehittäminen, 
asutuskeskustaistelun huomioiminen sekä 
yksittäisen taistelijan simulaattorijärjestel• 
mien kehittäminen. Lisäksi huomioita 
tultaneen kiinnittämään taistelukentän eri 
elementtien kuvaamisen kehittämiseen ku
ten esimerkiksi epäsuoran tulen ja suluttei
den simuloimiseen. Haasteena on myös eri 
esteiden läpi (rakenteet, panssarointi jne.) 
suuntautuvan asevaikutuksen huomioimi
nen. 

Saab Training System toimittaa puolus
tusvoimille vuoden 2005 kuluessa kaksi
puoleisen taistelun simulointi järjestelmän 
(KASI, CTS Finland), joka mahdollistaa 
noin 400 taistelijan harjoitusten järjestämi
sen. Järjestelmä sisältää rynnäkkökivääri
taistelun simuloinnin lisäksi osajärjestelmät 
sinkojen, panssarintorjuntaohjusten, ilma
torjuntakonekiväärien sekä panssaroitujen 
ajoneuvojen ja panssarivaunujen asejärjes
telmiä varten. Järjestelmä mahdollistaa 

myös epäsuoran tulen ja miinoitteiden ku
vaamisen. Lisäksi järjestelmään kuuluu ke
hittynyt palautejärjestelmä. 

Suomeen tilattu järjestelmä tullaan raken
tumaan kontteihin, joten sitä voidaan käyt
tllä koko maassa. Alankomaat ovat hankki
neet saman järjestelmän. Siellä ensimmäi
'ICn vuoden kokemukset ovat olleet rohkai
sevia. Norja on tilannut paikallaan pysyvän 
järjestelmän. 

TEKNI IKASTA 

Puolustusvoimilla on ollut käytössä jo 20 
vuotta laser -simulaattoreita erilaisten ase
järjestelmien koulutukseen. Käyttäjän vaa
timusten ja aikaisemman simulaattorikoke
musten perusteella on luotu KASI-järjestel
män tekniset vaatimukset. Kokemuksia on 
saatu ampuma- ja taistelukoulutuksesta. Si
mulaattoriteknisesti KASI ei poikkea ny
kyisestä kalustosta kovinkaan merkittäväs
ti. Kehitystä on tapahtunut laitteiden koossa, 
laskimien suorituskyvyssä ja virtalähteiden 
kapasiteetissa, mutta yksittäisten simulaat
torien suorituskyky on ollut tällä tasolla jo 
jonkin aikaa. 

Kun hankitaan kaikkiin sovellutuksiin 
samaan aikaan simulaattorit yhdeltä valmis
tajalta, saadaan kaikkien sovellutusten yh
teensopivuudesta mahdollisimman suuri. 
Edelleen teknologia rajoittaa tiettyjä yh
teensopivuusvaateita. Kaikki uudet toimin
nallisuudet vaativat pitkän kehitysajan ja 
näin järjestelmä ei tule valmiiksi koskaan 
vaan aina on tulossa seuraava versio, josta 
saadaan tiettyjä lisäominaisuuksia. 

Uutena omaisuutena KASI:ssa järjestel
mään kuuluva tiedonsiirto mahdollistaa 
muutaman uuden piirteen. Tiedonsiirtover
kon avulla voidaan olla kaksisuuntaisessa 
yhteydessä jokaiseen sotilaaseen ja ajoneu-
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voon. Kaikki taistelijat on varustettu pai
kannuslaitteella (DGPS),Jolla paikkatiedon 
tarkkuus on viiden metrin luokkaa. 

Taistelukentän ilmiöiden simuloinnissa 
pystytään kuvaamaan aluevaikutteisten ase
järjestelmien tulen teho. Näitä ovat epäsuo
ra tuli, miinoitteet ja taisteluaineet. Näiden 
asejärjestelmien teho on syötetty järjestel
män tietokantaan. Paikkatiedon avulla pe
laaja päättelee onko asevaikutuksen alueel
la. Tietokannan avulla pelaaja päättää itsel
leen tuhoutumis- tai haavoittumistodennä
köisyydet. 

Toinen uuden tekniikan tuoma uudistus 
on palautteen annon nopeutuminen harjoi
tusten jälkeen. Tietoa tapahtumista kerään
tyy koko harjoituksen ajan ja sitä voidaan 
työstää palautteen muotoon jo harjoituksen 
aikana, jolloin palautetilaisuudet voiduun 
pitää nopeasti harjoituksen/vaiheen jälkeen 

HARJOITUKSET 

KASI -järjestelmän hyödyntäminen hur 
joituksissa vaatii suunnitteluaja valmistelu 
ja. Simulaattoriavusteiset taisteluharjoituk 
set voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan si
mulaattorien käyttöasteen mukaan: täysi
mittaiseen, rajoitetusti hyödyntävään ja 
vain välitöntä palautetta hyödyntävään. 

Täysimittaisissa simulaattoriavusteisissa 
taisteluharjoituksissa harjoitus suunnitel
laanja valmistellaan siten, että pyritään hyö
dyntämään kaikki järjestelmän tarjoamat 
mahdollisuudet niin itse harjoituksessa kuin 
palautteen annossa. Tämä tarkoittaa, että 
harjoitus on ositettu opetustarkoituksen 
mukaisiin kokonaisuuksiin. Jokaisen osion 
jälkeen pidetään palautetilaisuus. Harjoi
tuksen läpivienti on suunniteltu siten, että 
tarvittaessa harjoitusvaiheet voidaan uusia. 

Rajoitetusti järjestelmää hyödyntävässä 
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harjoituksessa otetaan järjestelmästä ne 
avut käyttöön jotka eivät vaadi erityistä työ
panosta simulaattoreihin. Sellainen KASI
järjestelmässä on esim. aluevaikutteisten 
asejärjestelmien simulointi. Palautetta an
nettaan harjoituksen kulkuun sopivana het
kenä ja se ei vaikuta harjoituksen läpivien
tiin. 

Kolmantena tyyppinä on harjoitus missä 
simulaattoreita ei erityisemmin hyödynne
tä, mutta käyttäjät saavat välittömän palaut
teen toiminnastaan esim. laukauksen jäl
keen. 

Nykyisin suurin osa harjoituksista toteu
tetaan kahden jälkimmäisen tavan mukaan 
tai niiden väliltä. Suuret nykyjärjestelmillä 
toteutetut harjoitukset satoine tai tuhansine 
osallistujineen eivät mahdollista kustannus
tehokasta toimintaa ensimmäisenä kuvatul
la tavalla. Nykyinen järjestelmä manuaali-

sella tiedonkeruulla vaatii oman henkilös 
tön ainoastaan tuottamaan materiaalia pu 
lautetilaisuuksia varten. Nykyisellä järje1 
telmällä tarkoitetaan TASI:n ja BT46/4 I 
simulaattorien käyttöä. 

PALAUTE 

Palautetta syntyy kaikessa toiminnass 
monella eri tavalla. Parhaiten toimija oppii 
itse oivaltamalla välittömän palautteen 
avulla. Simulaattoreista saadaan välitöntä 
palautetta niin onnistumisista kuin epäon 
nistumisistakin. Esimerkiksi singolla tuho 
tun panssarivaunun simulaattorin valot jää 
vät vilkkumaan tuhon merkiksi. Näin väli 
töntä palautetta tulee molemmille osapuo 
Iille. 

Erillisiä palautetilaisuuksia voidaan pitää 
monella eri tasolla aina yksittäisestä ampu-

Hyvistä materiaaleista hyvin rakennettu 

iä.11 RAKENNUSTEOLLISUUS 

Rakennusteollisuus Rf ry, PL 381 (Unioninkatu 14). 00131 Helsinki 
puh. (09) 12991 faksi (09) 129 9252 www.rakennusteottisuus.fi 

Koulutamme rakennusalan ammattilaisia 

iä .11 RATEKO 

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, PL 381 (Unioninkatu 14), 00131 Helsinki 
puh. (09) 129 91 faksi (09) 129 9280 www.rateko.fi 

Tietoa rakennusalan ammattilaisille 

ä!ä .11 RAKENNUSTEOLLISUUDEN 
KUSTANNUS RTK OY 

Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, PL 381 (Unioninkatu 14), 00131 Helsinki 
puh. (09) 129 91 faksi (09) 129 9277 www.rakennusteollisuus.fi/rtkoy 
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mukoulutuksen henkilökohtaisesta tulosten 
1 11 kastelusta koko harjoitus joukkoa käsitte
h vään harjoituspalautteeseen. Taisteluhar
toituksessa palautetilaisuuksia on sopiva 
p1Uiä edellä esitetyn harjoituksen vaiheis
tuksen mukaisesti. 

KASI -järjestelmään kuuluu 30 henkilölle 
1uunniteltu siirrettävään konttiin rakennettu 
pulautetila. Se on varustettu välineistöllä 
1olla voidaan esittää kaikkea harjoituksesta 
1 erättyä materiaalia työstettynä palauteti
luisuutta varten. Palautteeseen voi kuulua 
toukon liikkeen esittäminen kartalla, ampu
matulosten esittäminen, videokuvaa harjoi
tuksesta ja komentoradioverkon nauhoitet
tua liikennettä. 

KÄ YTTÖPERIAATE 

Järjestelmää käytetään valtakunnallisesti. 
Maanpuolustusalueille jaetaan harjoitus
viikkoja toiminnan ja resurssien suunnitte
lun vuosikierron mukaisesti. Järjestelmäsi
joitetaan Porin Prikaatiin, johon luodaan 
tarvittava huolto- ja ylläpitokyky. Vuonna 
2005 järjestelmää testataan ja käytetään 
Porin Prikaatissa. Vuonna 2006 järjestelmää 
käytetään Läntisellä Maanpuolustusalueel
la sekä 2/06 valtakunnallisessa panssarin
torjuntaohjusharjoituksessa. Lisäksi järjes
tetään joukko-osastojen KASI -harjoitusten 
johtajien, kouluttajaerotuomareiden sekä 
tulenkuvaajien koulutustilaisuus Porin 
Prikaatissa. Vuonna 2007 järjestelmä on 
täysimittaisessa valtakunnallisessa tuotan
tokäytössä. Maavoimaesikunta käskee vuo
sittaisen harjoitus viikkojen jaon. 

Järjestelmän tilauksen yhteydessä määri
tetty käyttöprofiili määrittää vuosittain jaet
tavissa olevat harjoitusviikot. Alustavasti 
sotaharjoitusperusteisia harjoitusviikkoja 
jaetaan 4-5 kullekin maanpuolustusalueel-
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le. Muun ajan järjestelmä on Läntisen 
Maanpuolustusalueen ja, Porin Prikaatin 
hallinnoimana, jolloin on edelleen mahdol
lista järjestää tuntiperusteisia harjoituksia 
järjestelmän huollon ja käyttöhenkilöstön 
rajoitukset huomioiden. Harjoitusviikkojen 
ajankohtia määritettäessä tulee huomioida 
se, että järjestelmää ei voida kohdentaa 
kaikkien maanpuolustusalueiden loppuhar
joituksiin vaan maanpuolustusalueita keho
tetaan suunnittelemaan harjoitusviikkoja 
joukko-osastojen omiin harjoituksiin. 

KASI -huolto ja ylläpitosopimuksen mu
kaisesti Saab Training System vastaa siitä, 
että järjestelmä pysyy toimintakykyisenä. 
Sopimus edustaa uutta ajattelua esimerkiksi 
siinä mielessä, että harjoituksissa järjestel
män kanssa työskentelevä huoltohenkilöstö 
on toimittajan palvel uksessaja etUI rikkoon 
tuneiden osien vaihtaminen (kw1tunnukNct 
ml) kuuluu sopimukseen. Nllin rikkoontu 
nut laite tai osa on käytettävissä heti sc1111111 
vana harjoituspäivänä. 

Toimitettava KASI -järjestelmä ei poistu 
tarvetta TASI:lle, kuten edellä esitetystä voi 
päätellä. Joukko-osastot tarvitsevat taisteli 
jan simulaattoreita myös KASI -harjoitus
viikkoina ulkopuolella. Ratkaisuna tähän 
voisi olla useamman KASI -järjestelmän 
hankkiminen, TASI:n modernisointi tai uu
den taistelijan simulaattorin hankkiminen. 

KOMENTAJA- JA ESIKUNTA
KOULUTUSSIMULOINTI
JÄRJESTELMÄ (KESI) 

TOIMINNAN TAVOITIEET 

Komentaja- ja esikuntakoulutussimuloin
tijärjestelmän (KESI) tarpeet on kirjattu 
vuonna 1995 kirjoitetussa maavoimien si-
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mulaattorikoulutuksen raportissa. Silloin 
katsottiin, että maavoimien prikaatien ja 
pataljoonien komentajat ja heidän esikunti
en henkilöstöt tarvitsevat pidemmälle vie
tyä koulutusta kuin aikaisemmin oli ollut 
tarjolla. Tavoitteena oli koulutuksen tehos
taminen ja monipuolistaminen, kuten mo
nessa muussakin maassa oli jo kehitteillä. 

KESI:n tavoitteet voidaan jakaa: 
1. Komentajien ja heidän esikuntiensa kou

lutus ja harjoitus 
2. Taktiikan ja operaatiotaidon opetus ja 
3. Taktiikan ja operaatiotaidon tutkimus 

Ensimmäinen tavoite mahdollistaa tehok
kaan ja innovatiivisen harjoittelun ja itsensä 
sekä joukon kehittämisen komentajille ja 
heidän esikuntien henkilöstölle. Tällainen 
harjoitusympäristö mahdollistaa päätök
senteon ja esikuntaprosessien sisäistämisen 
sekä toisaalta myös oman toiminnan testaa
misen ja varmistumisen siitä, toimivatko 
johtamisjärjestelmän organisaatio, proses
sit ja välineet halutulla tavalla. 

Opetus ja tutkimus mahdollistavat erilais
ten roolien "pelaamisen", ongelmaratkai
sutaitojen ja päätöksenteon ja analysointi
taitojen kehittymisen sekä toiminnan erilai
sissa simuloiduissa tilanteissa, joita ei voida 
rauhan aikana koulutuksessa toteuttaa. Ny
kyisessä toimintaympäristössä on niin soti
laallisia kuin ei-sotilaallisia operaatioita, 
joissa sotilasjohtajien on osattava toimia 
oikein. 

JÄRJESTELMÄ, SEN KÄYTTÖKOHDE JA 
TOIMINTAPERIAATIEET 

KESI on tietokonesimulaatiojärjestelmä, 
joka on tarkoitettu pataljoona-prikaatitason 
komentajien ja heidän esikuntien henkilös-
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tön kouluttamiseen. Suomessa toistaiseksi 
ainoa järjestelmä on asennettu Maanpuol 
tuskorkeakoululle. Tulevaisuus tulee osoit 
tamaan tarpeet useammalle järjestelmälle 
tai nykyisen laajentamiselle. Alustavan 
suunnitelman mukaan välinettä käytetään 
pataljoonan komentajakurssinjaesiupsee 
kurssin taktiikan ja operaatiotaidon harjoi, 
tuksissa alkaen vuodesta 2005. Myös mui
den kurssien opetukseen ja aselajikouluje 
käyttöön se tullaan liittämään kokemuksien 
karttuessa. Tämän lisäksi järjestelmää käy 
tetään valmiusyhtymien (vast.) henkilöstön 
kouluttamiseen esim. 2-4 vuoden rytmissä. 
Yhtymien rytmittärninen tulee olla operatii 
visen johdon alla. Tämänhetkisen arvion 
mukaan voidaan simulaatioaika jakaa 
Maanpuolustuskorkeakoulun näkökulmas, 
ta puoliksi sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. 

Järjestelmä tukee johtamisen prosessia 
(tilanteenarviointi, suunnittelu, päätöksen• 
teko ja toimeenpano, valvonta) niin perintei• 
sessä sodankäynnissä kuin myös rauhantur, 
vaoperaatioissa. Harjoituksen johto edustaa 
ylempää esikuntaa harjoitettavalle joukolle 
ja KESI:ä käyttävät operaattorit edustavat 
alempia johtoportaita. Pataljoonatason 
harjoituksessa "siirrettäviä pelinappuloita'" 
ovat joukkueet ja erillisryhmät sekä 
prikaatitasolla vastaavasti komppaniat ja 
erillisjoukkueet. Eli toimintaprosessi on ai
van sama kuin olemme tottuneet esikunnis
sa ja harjoituksissa toimimaan, mutta erona 
aikaisempaan on se, että toiminnan tulokset 
näkyvät virtuaalimaailmassa taistelukentäl
lä tietokoneen laskemana. Operaattori käs
kee joukkojaan periaatteella "MITÄ tekee -
KUKA tekee - MITEN tekee - TOIMI". 
Ohjelmisto mahdollistaa useiden käskyjen 
antamisen muistiin eli antaa mahdollisuu
den joukon osittaisen "taistelusuunnitel
man" lataamiseen ennen varsinaista toimin-

lilU. 

Vaikka järjestelmä on asennettu Maan
(lUOiustuskorkeakoululle, mahdollistaa se 
myös eri aselajien esikuntien kouluttamisen 
niissä ympäristöissä kuin se katsotaan tar-
1welliseksi. Ainoastaan järjestelmän siirret
tlvyys voi asettaa näkökulmia koulutuspai-
1 un valinnalle tai siirtämiselle. 

'ilMULAATIORIJÄRJESTELMÄN OSAT 

KESI koostuu seuraavista osajärjestel
mistä: laskentaohjelmisto, tilanne-editori, 
~sejärjestelmäeditori, maastoeditori ja pa
lautejärjestelmä. KESI:ssä on palvelin ja 30 
lyöasemaa, joiden käyttö määräytyy harjoi
tuksen tarkkuuden ja laajuuden mukaan. 

Laskentaohjelmisto perustuu todennäköi
'lyyslaskentamalleihin ja käyttää hyväkseen 
kartta-aineistosta mallinnettua virtuaali
maailmaa. Simulaatio voi sisältää enintään 
6000 laskentaelementtiä (asejärjestelmää 
lai taisteluryhmää) samanaikaisesti. Maail
man tila päivitetään joka kolmas sekunti. 

Tilanne-editorilla luodaan harjoituksen 
ulkutilanne. Siinä määritetään tilanteeseen 
osallistuvat organisaatiot sekä lähtöryhmi
tys ja mahdolliset ensimmäiset käskyt ja 
vastuualueet sekä organisaatioiden väliset 
11uhteet (vihollinen, oma, liittolainen, neut
raali) ja eri puolueet (esim. sotilaat, siviilit, 
militantit, poliisit, humanitaariset organi
saatiot, jne.). Tässä vaiheessa määritetään 
myös sääolosuhteet (lämpötila, tuulen no
peus ja suunta, sumun tyyppi, lumen pak
suus) ja annetun aloituspäivämäärän mu
kaan lasketaan automaattisesti auringon 
nousut ja laskut simulaation edetessä. Nämä 
vaikuttavat esim. asejärjestelmien havainto
kykyyn sekä liikkuvuuteen ja sitä kautta 
organisaation tehokkuuteen. 

Asejärjestelmäeditorilla perustetaan eri 
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puolueiden joukot, eli luodaan organisaatiot 
ja varustetaan ne. Organiiaation perustana 
on ryhmä, ajoneuvo tai ilma-alus. Asejärjes
telmillä ja organisaatioilla on omat tehok
kuus- ja toimintaparametrit. Kaikki para
metrien arvot ovat muutettavissa. 

Maastoeditorilla luodaan simulaatiolle 
annetusta kartta-aineistosta virtuaalimaail
ma, jonka koko voi olla 160x160 km2

, ja 
joka riittää hyvin pataljoonan tai prikaatin 
toiminta-alueeksi. Maailma muistuttaa hu
najakennoa, jonka maastoelementti halkai
sija on 50 m. Maastomalli sisältää kaikki tar
vittavat maasto-objektit (esim. tiet, peittei
syydet, kulkukelpoisuudet, joet, sillat, tor
nit, kylät, voimajohdot,jne.),jotka vaikutta
vat joukon liikkuvuuteen tai toimintamah
dollisuuksiin. 

Palautejärjestelmli/Ui kootaan valmis pu 
laute esikunnalle annettavaksi harjoituksen 
jälkeen. Sillä voidaan näyttää tila11totiet0Ju, 
toistaa taistelun osia, esittää te ks tili ja kuvia 
Järjestelmän palautetyökalut kouluttajille Jll 
harjoituksen johdolle ovat monipuoliset, 
hyvät ja helppokäyttöiset. 

SIMULAATIORIJÄRJESTELMÄN 
MALLIT 

Mallit perustuvat panssaroidun jalkaväen 
ja panssarijoukkojen taisteluun. Tämän on 
ollut lähtökohtana useille vastaaville simu
laatio-ohjelmistoille. Muut aselajit ovat tul
leet malleihin jälkeenpäin. Joukon ja niiden 
ajoneuvojen liike on mallinnettu usealla eri 
tavalla. Joukon liikkeeseen voidaan vaikut
taa määrittämällä muoto (jono, rivi, .. ), no
peus ja reitti (tie, maasto, peitteisyyden hy
väksikäyttö = taktinen liike). Muoto voi
daan määrittää perinteisten etenemismuoto
jen lisäksi vapaasti koskien ryhmää,joukku
etta, komppaniaa tai pataljoonaa. Tuliase-
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mat voivat olla mallia pika, maastoutettu tai 
linnoitettu. Linnoitetut asemat tulee raken
taa ja talvella tiet on aurattava asemiin myös 
virtuaalimaailmassa. 

Tiedustelutiedot saadaan sensoreiden 
suorituskykymallien mukaisesti. Tiedon 
taso on havainnosta (ajoneuvo) aina tark
kaan tulokseen asti (psv, T72, sininen). 
Elektronisen tiedustelun välineet on mallin
nettu ja sijoitettu orgaanisesti tykistön jou
koille. Välineitä ovat esim. maastovalvonta
tutka, lentoratatutkaja äänimittaus. On huo
mattava, että mallit ovat rajoittuneita, mutta 
niiden tarkoitus onkin totuttaa komentajat 
huomioimaan ao. mahdollisuudet taistelu
kentällä. 

Rauhanturvaamisoperaatiot ovat tuoneet 
simulaatioon sellaisia operaatioita ja omi
naisuuksia kuten varoituslaukaus, ylläkkö, 
itsepuolustus, antautuminen, ryöstö, sabo
taasi ja kohteen tutkinta. Näiden ominai
suuksien käyttöä tulee harjoittaa vain tie
tyissä yksityiskohtaisissa harjoituksissa ta
voitteiden saavuttamiseksi. 

Tykistöä käytetään yleensä patteristoit
tain tai pattereittain. Asemaanajon jälkeen 
tykistö on käytettävissä ja sille voidaan 
määrittää useita ampumatarvikkeita käyt
töön, esim. sirpaleet, valot, kuorma-am
mukset tytärammuksilla, savut ja miinat. 
Ohjelmassa on valmiina useita maalityyp
pejä tai -alueita. Tykistölle voidaan valmis
tella useita tuliasema-alueita, ja käskeä 
esim. pattereita vaihtamaan asemia jokaisen 
tulitehtävän jälkeen automaattisesti. Kuten 
aikaisemmin mainittiin, tykistöllä on tie
dusteluvälineitä paikantaa myös kauempa
na olevia maaleja elektronisesti. 

Pioneeritoiminta on erittäin monipuoli
nen. Se sisältää tuliasemien, linnoitteiden, 
esteiden, murrosteiden ja miinoitteiden ra
kentamisen sekä ylitystoiminnan järjestä-
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misen. Järjestelmässä voidaan rakentaa 
puu-, kivi- ja lankaesteitä sekä tehdä kaivan· 
toja. Lisäksi erilaisia kohteita ja siltoja voi• 
daan panostaa ja tuhota. Vastaavasti havaitut 
miinoitteet voidaan raivata tai avata niihin 
tarvittava läpimenoreitti. Ylitystoimint 
varten voidaan alueelta tiedustella kahlaa
moalue tai rakentaa silta käyttäen erityyppi• 
siä pioneerisiltoja, ponttonisiltoja tai lautto· 
ja. "Pitkospuutkin" löytyvät. 

Ilmatoiminta ja ilmapuolustus on ohjel· 
moitu maataistelun näkökulmasta tarvitta• 
vassa laajuudessa. Ilmasta maahan toimin• 
taan voidaan käyttää helikoptereita ja/tai 
pommittajia. Lisäksi helikoptereita voidaan 
käyttää huoltokuljetuksiin, haavoittuneiden 
kuljettamiseen ja maahanlaskuihin. Heli
kopterit voivat lentää aina O - 10 m tasolla ns. 
pintalentoa käyttäen katveita hyväkseen, 
Helikoptereille perustetaan omat tukikoh
dat, joissa ne täydennetään ja huolletaan. 

Järjestelmä sisältää niin ohjus- kuin am
musilmatorjunnan. Molemmat voidaan va
rustaa optisen havaintokyvyn lisäksi tutkal
la. Ohjelmistolla voidaan tarkastella ilma
torjunta-asemien käytettävyyttä esim. käyt
tämällä katvelaskentaominaisuutta hyväks4 
Se ilmaisee niin näköesteet kuin alakatveet. 
Tutkien käytöstä on huomattava, että ne ovat 
havaittavissa vastapuolen järjestelmillä 
myös virtuaalimaailmassa. 

Huoltotoiminta koostuu ampumatarvik .. 
keiden ja polttoaineen täydennyksistä, kul
jetustoiminnasta, korjaustoiminnasta sekä 
haavoittuneiden kuljettamisesta ja lääkintä
palveluista. Materiaalitoimintoja varten 
voidaan järjestelmään perustaa varastoja ja 
varikoita joukkojen käyttöön. Järjestelmä 
seuraa joukkojen huoltotilannetta tiiviisti ja 
jos joukkoja ei huolleta ennen toimintaa, on 
niiden käyttö mahdotonta tai se keskeytyy 
kesken taistelun. Jos haavoittunutta ei toimi-

tcta sidontapaikalle tai sairaalaan 6 tunnissa, 
niin hän siirtyy kaatuneiden listaan. 
Kuljettamiseen voidaan käyttää helikopte-
1eita, kuljettamiseen kykeneviä autoja tai 
umbulansseja. Lievästi haavoittunut voipa
lata määräajan jälkeen vahvuuteen. Korjat
tuvaksi joutunut ajoneuvo toimitetaan takai
Nm joukolle kun se on korjattu. Korjausaika 
1 lippuu aiheutuneesta vauriosta ja korjaus
kupasiteetista. 

HARJOITUSTEN ELEMENTIT JA TOTEUTUS 

Tietokoneavusteinen esikuntaharjoitus 
on harjoitus, jossa käytetään tietokonepoh
jaisia simulointimalleja muodostamaan 
operatiivisesti realistinen ympäristö ko
mentajien, esikuntienjaheidänjohtamisjär
jestelmien käytölle päätöksen teossa, esi
kuntaprosesseissa ja yhteistoiminnassa 
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muihin esikuntiin. Lisäksi toimintaan liittyy 
simulaatiojärjestelmän ja johtamisjärjestel
män tarkoituksenmukainen yhteenliittymi
nen. Tällä hetkellä ainoa johtamisjärjestel
mä, joka on liitetty KESI:in, on JOTI. Muut 
vastaavaa sanomarakennetta käyttävät jär
jestelmät on liitettävissä tarvittavien modi
fikaatioiden jälkeen kohtuullisen yksinker
taisesti. Harjoitus koostuu yleensä harjoi
tuksen johdosta ja sen edustamasta ylem
mästä johtoportaasta (esim. harjoitettavan 
organisaation oikea johtoporras), harjoitet
tavasta/harjoitettavista esikunnista, vastus
tajan esikunnasta/esikunnista, sekä edellis
ten johdettavista alajohtoportaista ( operaat
torit, esim. harjoitettavan organisaation oi
keat alajohtoportaat). Tällaisella rakenteella 
kaikki harjoitukseen osallistuvat oppivat ja 
harjoittelevat, ei pelkästään varsinainen har· 
joitettava komentaja ja esikunta. Tllmli 

Harjoituksen johto 

käskyt 

info 

käskyt 

Sähköinen 
karttatilanne 

info 

käskyt 
---------- --

Koulutus-: 
esikunnat 1 

Esikunta 
1 
1 

käskyt 1 

-----------· tilannepäivitys 
info - - - - - - - - info 

~~-'--.1----, r-~-~-----, 
Kntop/K:t Simuloitu 

sotanäyttämö 
Kntop/K:t 

operaattorit operaattorit 

operaattorit Pelikeskus 
'---------------------------------------------------

Tietokoneavusteisen harjoituksen elementit. 

95 



myös vaatii johtoportaita ja alajohtoportail
ta riittävää ammattitaitoa tehtävästä suoriu
tumiseen. Periaate tällaisen harjoituksen 
elementeistäjaniiden välisistä tietovirroista 
on edellisen sivun kaaviossa. 

Harjoitus on yleensä viikon pituinen. Al
kuvaiheessa se on jaettu harjoituksen perus
tamiseen ja käyttäjäkoulutukseen. Tämän 
rinnalla simulointijärjestelmän tarvittavat 
asetukset tarkistetaan ja asetetaan harjoituk
sen vaatimaan tilaan. Varsinainen harjoitus 
kestää noin kaksi ja puoli vuorokautta työs
kentelyajan ollessa joko 12 tai 24 tuntia vuo
rokaudessa. Harjoituksen viimeisenä päivä
n!l käytetään 3 6 tuntia vuorovaikutteisen 
palautteen antoon ja harjoituksen tapahtu
mien kertaamiseen. Tämä on tärkeä osa kou
lutettavien itsearviointia ja sen kautta oppi
mista. 

Muutaman pidetyn harjoituksen perus
teella harjoitusjoukot ovat todenneet 
KESI:n olevan erinomainen opetus- ja har
joitusväline. Järjestelmän koulutuksen tulee 
olla nousujohteista komppania- (vast) ja 
pataljoonatasojen (vast) kautta yhtymäta
solle. 

HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 

Uusi simulointi järjestelmä on aina haaste 
sen käyttöön ottavalle organisaatiolle. Sen 
tuomat mahdollisuudet on osattava painot
taa oikealla tavalla omaan toimintakulttuu
riin sitoen. Uudet asiat haastavat kehittä
mään ja muuttamaan johtamisjärjestelmä
koulutusta. Toisaalta on ymmärrettävä ja 
sisäistettävä simulointikoulutuksen mah
dollisuudet ja rajoitukset niin taktisessa, 
operatiivisessa kuin rauhanturvaoperaatioi
den ympäristössä. Simulointi avaa uusia 
mahdollisuuksia tutkia tulevaisuuden johta
misen koulutusjärjestelmiä. 
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Vakioidut simulaatioharjoitukset kehittlt 
vät taktiikan ja operaatiotaidon osaamistl 
komentajien ja esikuntien osalta. Samana! 
kaisesti analysointi- ja päätöksentekotai 
kehittyvät. Lisäksi simulaatiot antavat hy 
vän mahdollisuuden laajamittaiste 
suunnitelmien testaamiseen. Ehkä raadolll 
sinta on kehittää esikuntien mittausjärjestel 
miä, mutta toisaalta palautteen kautta omis 
ta virheistä opimme parhaiten. Simulointi 
järjestelmät tulevat olemaan osana tuleva! 
suuden johtamisjärjestelmiä. 

KESI tulee parantamaan komentajien ja 
esikuntien henkilöstön tapaa tehdä päätök 
siäja toimia tehokkaasti tilanteen mukaises 
ti. Se laittaa harjoittelijat joskus jopa hikoi 
lemaan ja varmasti sitä kautta oppimaan 
omista virheistä tai ainakin kokemuksista. 
Koulutustilanteet ovat toistettavissa ja niis 
saatava palaute on helposti muodostettavia, 
sa. Terve kritiikki asioiden arvioinnissa on 
kuitenkin aina muistettava. Viimeisen 
arvioinnin kaikissa olosuhteissa tekee ihmi 
nen, myös tietokoneavusteisissa simulaati• 
oissa. 

YHDISTELMÄ 

Muutamien vuosien kuluessa jalkaväen 
koulutusta tukevien simulaattoreiden perhe 
täydentyy merkittävästi. Voimme antaa si
mulaattoriavusteista koulutusta yksittäises 
tä miehestä ja aseryhmästä aina yhtymän 
komentajaan ja esikuntaan asti. Joukkojen 
koulutustason nostamiseen on siis teknisesti 
hyvät edellytykset. 

Joukko-osastoissa ja koulutusta johtavis 
sa esikunnissa on kuitenkin tehtävä alusta
vaa työtä, että saamme näistä kalliista järjes 
telmistä kaiken tehon irti koulutusvälineis
tön kehittyessä uuden vuosituhannen mu
kaiselle tasolle. On arvioitava simulaattori-

1111estelmien vaikutuksia koulutuksen ra-
1 nteisiin ja ajan käyttöön. Simulaattori

usteisen koulutuksen nousujohteisuus on 
uunniteltava, että myös joukko johtajineen 

hyödyn, ei vain pienryhmät tai yksittäi-
1 miehet. Kouluttajien on paneuduttava 

11nulaattorien hyödyntämiseen, ettei pudo-
111 hienon tekniikan mahdollistamiin suden
! uoppiin. 

Esikuntien ja komentajien kouluttaminen 
1111mlaattoriavusteisissa sotapeleissä on 
meille lähitulevaisuudessa mahdollisuus. 
Vihdoinkin meillä kehittyy tosiasiallinen 
1 yky harjoitella ainakin periaatteessa riittä
' ästi. Voimme myös räätälöidä esikuntien 
1 oulutuksen kunkin tarpeen mukaan. Myös 
lwnkilövalintoihinja sodan ajan sijoituksiin 
on aikaisempaa paremmat edellytykset. 

X 
Meillä on aikaisempaa paremmat edellytyk
set kouluttaa ja harjaannuJ:taajohtajia,jotka 
pystyvät toteuttamaan tehtävänsä ja voitta
maan joukkonsa taistelun. 

Uuden ja jo käytössä olevan tekniikan 
hyödyntämisen edellytyksistä on myös huo
lehdittava. Joukoissa tarvitaan riittävä tek
ninen henkilöstö samoin huolto- ja säilytys
tilat on kehitettävä kunnossapidosta puhu
mattakaan. 

Itse simulaattoreiden lisäksi tarvitaan siis 
infrastruktuuri kuntoon, jotta meille syntyy 
koulutusta tukevia järjestelmiä. Lisäksi tar
vitaankin vain koulutuksen suunnittelua 
sekä kouluttajien ammattitaitoa ja viisautta. 
Ja sitähän meillä on - jalkaväkemme siis 
kehittyy. D 

YLI 60 VUOTTA 
MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ 

Kymenlaakson Terveyden Turva ry. 
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Erkki Nordberg 

•• 
JALKAVAEN TAISTELIJAN 

TOIMINTAKYKY 

Kirjoittaja, eversti Erkki Nordberg palvelee Pääesikunnassa 
koulutusosaston päällikkönä. 

S 
otilaan toimintakyvyllä tarkoite
taan sitä, että yksilö pystyy yksin ja 
yhdessä toisten kanssa toimimaan 
määrätietoisesti sekä tilanteen mu

kaisesti sodan tai kriisien erilaisissa ympä
ristöissä. Joukon kohdalla puhutaan suori
tuskyvystä, jonka tasoon perustuu sotilaalli
sen maanpuolustuksen teho. 

Joukon suorituskyky sodassa on sen tais
telukykyä, joka koostuu taistelutahdosta, 
taistelijoiden ja yksilöiden osaamistasosta 
sekä käytettävissä olevasta sotavarustukses
ta. Vain toimintakykyiset yksilöt voivat 
muodostaa suoritus-ja taistelukykyisenjou
kon. Toimintakyky on sen takia peruskäsite 
myös koulutuksen näkökulmasta. 

Sotilaan toimintakyky koostuu neljästä 
toiminnan edellyttämästä valmiudesta. Ne 
ovat: .. 
1) fyysinen, jaksaminen; ·· .. 
2) psyykkinen, ajattelu, kestätninen, 
informaation käsittely, motivaatio, tahto, 
rohkeus ja paineensietoky sekä a~ia- ja tilan
nekokonaisuuksien tajuaminen; ; 
3) sosiaalinen, yhteistoiminta/ ihmissuh
teet, vuorovaikutus sekä 
4) eettinen, ·vastuunt~t0;--6'ikeustaju ja 
kyky tehdä eettisesti kestäviä päätöksiä, jot
ka ovat läheisessä suhteessa sosiaaliseen 

toimintakykyyn. 
Vaikka sotilaan toimintakyky on yksilöta 

son käsite, sitä on tutkittava suhteessa yh 
teiskunnalliseen ja kulttuuriseen ympäris 
töön. Yksilöiden liikunta-, ravinto- ja pu
keutumistottumukset samoin kuin valmiu 
det tulla toimeen maasto-olosuhteissa ovat 
tyypillisiä esimerkkejä kulttuuriin liittyvis 
tä tekijöistä, jotka kuuluvat olennaisesti toi
mintakykyyn. 

Edes itsetunto ja luottamus taistelijapa 
riin, esimiehiin sekä taistelu välineisiin eivät 
ole pelkästään sisäsyntyisiä. Sotilaan toi
mintakyky muovautuukin yksilön ja kult· 
tuurisen ympäristön jatkuvassa vuorovaiku~ 
tuksessa. 

.SOTIEMME JALKAVÄKITAISTELIJAT 
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Jalkaväen sotilas on etummaisen etulin
jan taistelija,jokajoutuu tappamaan viholli
sia ja säilymään itse hengissä karuissa olo
suhteissa. Historiallisina esimerkkeinä 
jalkaväkisotilaalta edellytettävästä suori-

Taisteluammunnat ovat sotilaskoulutukser6 
ehdottoman välttämätön huipentuma. 
Kokenut komentaja voi niissä perustellus 

arvioida joukon suorituskykyä. 



X _____ _ 
tuskyvystä v01tais1m maimta tai visodan 
taistelut sekä jatkosodan alun hyökkäys
vaihe ja vuoden 1944 torjuntataistelut. 

Vuonna 1939 noin 70 prosenttia suoma
laisista oli työläisiä ja heistä 70 prosenttia 
maa- ja metsätaloudesta "kannikkansa ko
panneita työmiehiä". Vähäiset joukkomme 
eivät siitä huolimatta jaksaneet talvisodassa 
taistella musertavan ylivoiman alaisena. 
Talvisodan rykmenttien sotilailla ei ollut 
työläistaustastaan huolimatta riittävää fyy
sistä toimintakykyä. Tähän seikkaan alettiin 
kiinnittää huomiota vasta jatkosodan ase
masotavaiheen aikana. 

Veteraanien taistelutahto ilmeni talviso
dan torjuntavoiton ohella myös siten, että 
jatkosodan alussa palvelukseen käsketyistä 
yli 400 000 reserviläisestä vain 1400, noin 4 
promillea, ei noudattanut Iiikekannallepa
nokäskyä. 

Suomalaisten sotatoimiyhtymien taistele
vien iskuosien, jalkaväkirykmenttien mää
rävahvuus oli puolestaan 158 500 miestä. 

Kukin jalkaväkirykmentti joutui periaat
teessa hyökkäämään vähintään noin kuu
kauden ajan ilman vaihtoa ja vähällä levolla. 
Saatavilla ollut ruoka pelasti kuitenkin pit
kälti joukkojen suorituskyvyn. Kun sisäfi
Iettä ei ollut, jouduttiin syömään hiilihyd-. 
raattipitoista einestä; puuroa, leipää ja ma
karonia. Sillä pärjäsi pitkälle. 

Hyökkäykseen lähteneistä miehistä vain 
3 601, keskimäärin yksi kutakin komppani
aa kohti, karkasi etulinjasta tai pakeni sieltä 
pelkurina. 

Jalkaväkijoukoissa vanhalla rajalla ja sen 
takana tapahtuneista kieltäytymisistä on kir
joitettu kiitoksia saanut pro gradu -opinnäy
tetyö. Sen mukaan vanhan rajan ylityksen 
yhteydessä tapahtui lisäksi 1830 syytetoi
miin johtunutta kieltäytymistapausta, jotka 
edustivat noin 1,2 prosenttia jalkaväkiryk-

menttien taistelu vahvuudesta. Niiden ohella 
tapahtui vielä joitakin kymmeniä karkaami 
sia. Kieltäytymisetkin johtuvat pääasiass, 
väsymyksestä ja nälästä, eivät mistään ideo
logisesta syystä niin kuin aluksi epäiltiin. 

TAISTELUKENTÄN VAATIMUKSET 

Taistelukentän vaatimukset asettavat si 
ten peruslähtökohdan sotilaan fyysisen toi
mintakyvyn määrittämiselle. Fyysisellä toi
mintakyvyllä ymmärretään fyysistä kuntoa 
sekä motorisia taitoja, ja se on kiinteässä 
yhteydessä psyykkiseen toimintakykyyn 
sekä motivaatioon. Fyysinen kunto koostuu 
kestävyydestä, voimastajanopeudesta. Kun 
ne loppuvat, joukko ei jaksa liikkua, ja sen 
jäsenet alkavat pelätä. 

Me emme pääse toistaiseksi käsiksi ame
rikkalaisten ja brittien Irakista hankkimaan 
taisteludataan, jota NATO:n ja Yhdysvalto, 
jen kokemustenkeruuryhmät parhaillaan 
kokoavat Irakista ja Afganistanista. Omille 
sodan ajan joukoillemme on siitä huolimatta 
asetettu tietyt suorituskykyvaatimukset 
Niiden tulisi perustua omiin tutkimuksiim
me,joita tältäkin alalta on tehty ja koko ajan 
tehdään. 

Puolustusvoimien fyysisen koulutuksen 
päämääränä on tuottaa sodan ajan joukkoj~ 
joiden sotilailla on riittävä fyysinen toimin
takyky. Taistelijoiden on pystyttävä toimi
maan menestyksellisesti nykyaikaisella 
taistelukentällä ainmattisotilaista kokoon
pantuja vihollisen joukkoja vastaan. Siihen 
sisältyy monenmoisia haasteita. 

Joukon suorituskyky myös laskee taiste
lujen aikana nopeasti, koska sen sotilaiden 
toimintakyky heikkenee. Fyysisen toimin
takyvyn palauttamiseen tai fyysisen kunnon 
harjoittamiseen ei ole kuitenkaan aikaa so-
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latoimien kestäessä. Edes sodankäynnin 
teknistyminen ei ole lieventänyt niitä vaati
muksia, joita taistelukenttä yksityiselle tais
telijalle asettaa. 

Nykyaikaisella taistelukentällä toteutet
tavat operaatiot edellyttävät sotilailta päin
vastoin kykyä toimia aiempaa pitempiä jak
soja ilman lepoa sekä nopeampaa palautu
mista taistelun rasituksista. Taistelijan on 
lisäksi pystyttävä tekemään väsyneenäkin 
nopeita, järkeviä ja eettisesti kestäviä pää
töksiä. 

SOTI LASKOULUTUKSEN KUORMITTAVUUS 

Kokemusperäisesti voidaan arvioida, että 
jo normaali sotilaskoulutus on fyysiseltä 
lo..uormitukseltaan vähintään keskiraskaan 
tai raskaan työn kuormituksen tasolla. Varsi
naista intensiivistä työtä on keskiraskaassa 
työssä noin 25-40 prosenttia aerobisesta 
tehosta, jolloin syketaajuus on 100-150 
lyöntiä minuutissa. 

Raskas työ on submaksimaalista työtä, 
joka on noin 40-60 prosenttia aerobisesta 
tehosta. Syketaajuus on silloin 125-150 
lyöntiä minuutissa. Pelkän sotilaskoulutuk
sen fyysinen kuormitus voi hetkellisesti 
nousta myös hyvin raskaan työn kuormituk
sen tasolle. Sellainen työ on maksimaalista 
työtä, joka vaatii 60-100 prosenttia tekijänsä 
aerobisesta tehosta. Syketaajuus on silloin 
yli 150 lyöntiä minuutissa. 

Hyvin raskaan työn energiankulutus on 
yli 10 kilokaloria minuutissa ja hapenkulu
tus yli 30 millilitraa painokiloa kohden mi
nuutissa. 

Sotilaskoulutuksen eniten kuormittavia 
osioita ovat suomalaisen tutkimustiedon 
mukaan raskaat maastomarssit, taisteluhar
joitusten aktiiviset taisteluvaiheet, erilaiset 
kilpailut ja kovatehoinen liikuntakoulutus. 

X 
Kannettavan lisäkuorman määrä enentää 

tietenkin taistelijoiden tnergiankulutusta. 
Yhdysvaltojen armeijan tutkimustulosten 
mukaan taisteluvarustuksen enimmäispai
noksi suositellaan sen takia 22 kiloa. Lyhyt
aikaisesti taistelija voi kumminkin kantaa 
33 kilon lisäkuormaa. 

Kiinalaiset pitävät taisteluvarustuksen 
enimmäispainona 20 kiloa, joka on noin 30-
35 prosenttia keskimääräisen nuoren kiina
laisen pojan kehon painosta. 

Pääesikunnan koulutusosasto teettää par
haillaan tiedemiesryhmällä tutkimusta soti
lastyön tehtäväkohtaisesta energiankulu
tuksesta, fyysisestä minimisuorituskyvystä 
sekä kuormituksen arvioinnista kenttäolois 
sa. Sen ensimmäiset kenttäkokeet on tehty 
syksyllä 2004 Karjalan Prikuutissa. Kokc1s 
sa on toistaiseksi mitattu muun 111111,ssn kc 
vyessä ja raskaassa vurustukscss11 kllvrllyn 
jalkamarssin, poteronkaivuun sckll 1ykk1 
ryhmän toiminnan kuormittuvuutt11 

Mittauksissa on todennettu sykevuihtc 
lua, hapenkulutusta, EKG-vaihtelua, lchty 
EPOC-analyysia sekä mitattu rektaali ja 
iholämpötiloja sekä liikemäärää. Alustavien 
tulosten mukaan voidaan todeta, että jo 
jalkamarssin aikainen hapenkulutus oli kor
keimmillaan 46-47 millilitraa painokiloa 
kohden minuutissa. 

Tykkiryhmän toiminnan aikana hapenku
lutus kohosi korkeimmillaan 43-45 millilit
raan ja poteroa kaivettaessa 25-30 millilit
raan painokiloa kohden minuutissa. 

SOTILAAN FYYSINEN TOIMINTAKYKY 

Pääesikunnan koulutusosasto teetti vuon
na 1998 silloisella Päällystöopistolla ja Puo
lustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskes-
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1 uksella pienimuotoisen tutkimuksen siitä, 
11111laista kuormitusta hyökkäys aiheuttaa 
Julkaväkiryhmän taistelijoille. 

Tutkimuksen kohteina olivat hyökkäävän 
1yhmän fyysinen, sosiologinen, kognitiivi
nen ja taistelutekninen toiminta taistelussa. 
luistelijan simulaattoreiden käyttö lisäsi ti
lunteeseen tietyn pelko- tai ainakin jännitys
efektin. Tässä, jääkäriryhmän hyökkäys
tuistelun perusselvityksessä, käytettiin 
poikkitieteellisiä, sota- ja liikuntatieteen, 
psykologian ja sosiaalipsykologian tutki
musmenetelmiä. 

Tutkimuksessa todettiin, että pelkkä 
marssi hyökkäyksen lähtöasemaan 25 kiloa 
painavassa taisteluvarustuksessa nosti ryh
mäkohtaista välineistöä kantavan ryhmän 
taistelijoiden sykkeen yli 140 lyöntiin mi
nuutissa. 

Hyökkäävien taistelijoiden syke kohosi 
tuistelun kiivaimmissa vaiheissa hetkittäin 
Jopa 180-200 lyöntiin minuutissa. Sellainen 
ponnistus edellyttää noin 50-55 millilitran 
hapenottokykyä painokiloa kohti minuutis
sa. Tällaisen hapenottokyvyn tason voi hel
posti mitata 12 minuutin juoksutestillä, jol
loin tuloksen tulee olla 2 800 metriä tai 
enemmän. Taisteluvarustuksen ja taistelu
välineiden kantokyky sekä taistelun aikai
nen liikkuminen tuliasemasta toiseen edel
lyttää puolestaan, että jalkaväkitaistelijan li
haskuntoindeksin on oltava vähintään hy
vällä tasolla. 

Jalkaväen moottoroitumisesta huolimatta 
jalkaväkitaistelijan keskeisenä vaatimukse
na säilyy hyvän fyysisen kunnon merkitys. 
Kuvassa jalkaväkitaistelijoita tauolla en
nen koulutustapahtumaa. 

X 
MURTOKOHTAAN 

J alkaväkitaistelijalla on näiden perusomi
naisuuksien lisäksi oltava hyvä taito liikkua 
maastossa niin kesällä kuin talvellakin. Toi
sin sanoen hänen on osattava hiihtää, suun
nistaa ja uida hyvin. Asutuskeskuksessa 
taistelevalta sotilaalta edellytetään taas eri
tyisesti nopeutta, ketteryyttä, anaerobista 
toimintakykyä sekä voima- ja nopeuskestä
vyyttä. 

Kun jalkaväkisotilaalle on harjoitettu 
nämä kyvyt ja taidot, alkaa varsinaisen tais
telun opettaminen. Taistelun tutkimuksessa 
todettiin hyökkäävillä jalkaväkiryhmillä 
tiettyjä toiminnallisia puutteita, joista voi
daan edelleen johtaa taistelukentän jalkavä 
kitaistelijan toimintakyvylle asettumia pc 
rusvaatimuksia. 

Ryhmän etenemisvauhti 111111 tokoht1111 
kohti oli simuloidussa tuistclu1111u huo11111tt11 
vasti hitaampi kuin milli oltjc11UUnnt11. i 11 
moitetaan tavoitevauhdiksi. \ · rohtui pilli 
asiassa kahdesta seikasta: hyökkllyk11r11 111 
kenne hahmotettiin puutteellisesti ju s1111u 
laattorit aiheuttivat todenoloisen tunteen, 
haavoittumisen ja kuolemisen mahdollisuu 
des ta. 

Hyökkäyksen kriittisin piste on hetki, jol
loin ryhmä ryhtyy taistelemaan omilla aseil
laan murtokohdan saavuttamiseksi. Ryh
mänjohtajan on tällöin kyettävä tekemään ja 
käskyttämään suunnitelma siitä, miten mur
tokohta otetaan haltuun. Viholliseen on 
myös tällöin oltava riittävästi etäisyyttä,jot
teivät taistelijat joudu ryhmittymään sen 
suora-ammunta-aseiden tulen alla. 

MIHIN KUKIN AMPUU 

Tutkimuksessa huomattiin, että taisteli
joilla oli vaikeuksia hahmottaa sitä, mihin 
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vihollinen kykenee tulittamaan. Tämä ilme
ni runsaina tappioina, jotka vaihtelivat 
hyökkäävästä ryhmästä riippuen 29-71 pro
sentin välillä. 

Iskuportaan ryhmänjohtaja sai myös 
poikkeuksetta osuman heti taistelun alku
vaiheessa. Varajohtajan johtamiskyky to
dettiin tämän jälkeen aina heikoksi. Heidän 
johtamistaan vaikeuttivat erityisesti puut
teellinen tilannetietoisuus ja johtamisotteen 
tehottomuus. 

1 {yökänneiden ryhmien viitteellinen osu
ma tarkkuus jäi yllättävän heikoksi, vain 
noin yhdeksi prosentiksi. Puolustavan ryh
mlin osumatarkkuus kohosi puolestaan hui
keaan kolmeen prosenttiin. Yksittäisten 
taistelijoiden tulitusaktiivisuus korreloi taas 
merkittävästi heidän aiheuttamiinsa tappi
oihin. 

Vain kolmannes hyökkäävien ryhmien 
taistelijoista kykeni aiheuttamaan puolusta
jalle tappioita, kun sitä vastoin puolustavas
ta ryhmästä vain 1-2 taistelijaa ei osunut 
hyökkääjiin. Merkittävä ero havaittiin myös 
tulituksen keskittämisen vaikutuksessa. 
Puolustajan tulitusaktiivisuus lyhensi puo
lustavien taistelijoiden hengissäpysymisai
kaa, kun hyökkääjät saivat tulensa keskitet
tyä. 

HYÖKKÄYKSEN HENKINEN PUOLI 

Ryhmänjohtajan puutteellisen tilannetie
toisuuden todettiin vaikuttavan ratkaisevasti 
päätöksentekoon ja johtamiseen sekä sitä 
kautta hyökkäyksen onnistumisen tasoon. 
Eräällä ryhmänjohtajalla voimakas pyrki
mys tilanteen hallintaan aiheutti puolestaan 
suurta henkistä kuormitusta. Tilannetietoi
suuden selkeimmät puutteet ilmenivät 
hyökkäyksen rakenteen ja viholliskuvan 
hahmottamisessa. 

Ryhmän taistelijoiden henkinen kuormi• 
tus säilyi kuitenkin vain kohtuullisella tasol 
la koko taistelun ajan. Ryhmänjohtajien 
henkinen kuormitus näytti sen sijaan koho
avan jopa ylikuormituksen tasolle. Tämä 
johtui ilmeisesti siitä, että kaikki tehtävät ja 
koko vastuu ryhmän suorituksesta ovat kes· 
kittyneet johtajan hennoille harteille. 

Hyökkäävien ryhmien johtajien päätök· 
senteko noudatti varsin suoraviivaista yh• 
den vaihtoehdon mallia. Ryhmänjohtajat 
eivät pohtineet ja vertailleet mielessään toi
minnan erilaisia vaihtoehtoja, vaan toteutti· 
vat ensimmäiseksi mieleen tulevan ratkai
sun. Tämä tulos vastaa toisaalta uudempia 
kansainvälisiä tutkimuksia ihmisten pää
töksenteosta luonnollisissa aikarajoitteisis
sa ympäristöissä. 

Kommunikaatiolla on tietty tehtävänsä 
taistelun eri vaiheissa. Etenemisen aikana 
kommunikaation tehtävänä on pitää ryhmä 
koossa, edetä oikeaan suuntaan sekä saada 
tietoja vihollisen sijainnista. Ellei kommu
nikaatio sitten taistelutilanteessa edistä sille 
asetetun tehtävän täyttämistä, se on turhaa. 
Jos kommunikaatio taas on puutteellista, 
tarpeellinen tieto ei välity ja taistelu voi epä· 
onnistua. Erityisen tarpeellista kommuni
kointi on tilannetietoisuuden ylläpitämises
sä. Ilman tilannetietoisuutta ryhmä ei kyke• 
ne täyttämään tehtäväänsä. Toisaalta tilan
netietoisuus hälventää hyvän fyysisen toi
mintakyvyn ohella pelkoa. Sillä on siten 
selvää jalkaväkitaistelijan toimintakykyä 
kohottavaa vaikutusta. 

VOITON AVAIMET 

Yksinkertaistettuna johtopäätöksenä voi
daan todeta, että vihollisen tappaminen 
edellyttää ensinnäkin sitä, että sotilaat pitä
vät sotaa ja saamaansa tehtävää oikeutettui-
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na. Tässä suhteessa suomalaisilla nuorilla ei 
ole motivaatio- eikä tahto-ongelmia niin 
kauan, kun kyse on oman isänmaan puolus
tamisesta. 

Varsinainen taistelu edellyttää sotilailta 
hyvää havainnointi- ja maastonlukukykyä, 
•rinomaista ampumataitoa sekä taitoa käsi
tellä jalkaväen taisteluvälineistöä. Johtajan 
on sen lisäksi kyettävä johtamaan ryhmään
sä, mikä onkin aivan oma taitonsa. Pieni
muotoisessa taistelun tutkimuksessa havait
tiin lisäksi, että hyökkäävät sotilaat kommu
nikoivat taistelun aikana toistensa kanssa 
jatkuvasti ja huomattavasti enemmän kuin 
oli kuviteltu. 

Edelleen voidaan todeta, että ryhmän ja 
joukkueen kiinteys on erityisen merkittävä 
seikka taistelukentällä. Kun ryhmälle aiheu
tui suuria tappioita eikä ryhmänjohtaja hal
linnut tilannetta, virallinen organisaatio ha
josi. Osa ryhmän toiminnan ohjauksesta 
siirtyi silloin epäviralliselle organisaatiora
kenteelle. Näyttäisi siltä, että taistelun on
nistuminen riippuu tässä suhteessa lopun 
perin yli koko joukkueen ulottuvasta hor
isontaalisesta kiinteydestä. 

Henkilökohtaisesta rohkeudesta on taiste
lijan simulaattoreiden käytöstä huolimatta 
kovin vaikea saada käsitystä rauhan ajan 
harjoituksissa ja tutkimuksissa. Tässä kysy
myksessä lienee turvauduttava siihen koke
musperäiseen tietoon, että joukossa on aina 
arempia sotilaita,joitarohkeammat tempaa
vat mukaansa taiston tuoksinaan. 

Joukon taisteluhenki on toinen tekijä,jota 
joukolla joko on tai ei ole. Esimerkkinä hy
vähenkisestä joukosta, jossa ei käpykaarti
laisuutta ilmennyt, voidaan mainita jatko
sodan Panssaridivisioona Panssari- ja Jää
käriprikaateineen. Se oli saatu aikaan koval
la koulutuksella, joka oli hitsannut ryhmät, 
joukkueet, komppaniat ja pataljoonat yh-
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teen. Niistä ei kukaan iljennyt paeta karkaa
misesta puhumattakaan. , 

MARSSI VATSALLA 

Lopuksi on vielä todettava, että ihminen 
tarvitsee energiaa päivittäiseen elämiseen ja 
elintoimintojen kannalta välttämättömien 
toimintojen ylläpitämiseen. Energiaravin
toaineita ovat hiilihydraatit, rasvat ja prote
iinit. Energiankulutus on aikayksikössä 
suoraan verrannollinen lihastyön suoritus
tehoon. Riittävän ravinnon saanti on sen ta
kia jalkaväkitaistelijan toimintakyvylle eh
doton välttämättömyys. 

Ihminen kuluttaa energiaa normaalin fyy
sisen toiminnan ohella henkilökohtaisen 
perusaineenvaihdunnan ylläpitämiseen. Sii
hen kuluu 75 kiloa painavalta mieheltä lähes 
2 000 kilokaloria. Toimistotyötä tekevän 
miehen vuorokautinen energiankulutus on 
enintään 2 500 kilokaloria vuorokaudessa. 
Ruumiillista työtä tekevän miehen ener
giankulutus voi vastaavasti nousta yli 4 000 
kilokaloriin vuorokaudessa. Vaativissa soti
laallisissa harjoituksissa on taistelijoiden 
energiakulutukseksi mitattu jopa 4500-6 
000 kilokaloria vuorokaudessa. 

Suomessa saatavissa olevan datan perus
teella sotilaiden energiankulutus on suurim
millaan maastossa tapahtuvissa useita vuo
rokausia kestävissä taisteluharjoituksissa. 
Sotilaat joutuvat toimimaan niissä vähällä 
unella sekä kovan fyysisen ja psyykkisen 
kuormituksen alaisina erilaisissa sää- ja va
laistusolosuhteissa. 

Fyysisen aktiivisuuden määrällä on kui
tenkin eri tutkimusten mukaan suurempi 
merkitys sotilaan energiankulutukseen kuin 
säällä ja ilman lämpötilalla. Kylmän on kui
tenkin todettu lisäävän sotilaiden energian
kulutusta. Neste- ja ravintotasapainon yllä-
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X __ 
pitämisellä on siten erittäin suuri merkitys 
sotilaan taistelukelpoisuudenja toimintaky
vyn ylläpitämisessä. 

Sotilaiden neste- ja ravintotasapainon yl
läpitäminen on hankalaa pitkäkestoisissa 
taistelutoimissa, koska energiahuollon on 
usein vaikea tavoittaa taistelevia joukkoja. 
Toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta 
energiaa tulisi kuitenkin saada elimistöön 
useita kertoja, 4-6 kertaa vuorokaudessa. 
Nestemäisen hiilihydraattipitoisen energian 
onkin todettu sopivan erityisen hyvin soti
laiden lisäenergiaksi. 

Ihmisen elintoiminnot edellyttävät lisäksi 
1 iittävän nestemäärän ja suolamäärän saa
mista kehoon niin vastenmieliseltä kuin jäl
kimmäinen vaatimus saattaa ravintotera
peuttiselta kannalta kuuluakin. Taistelijan 
toimintakyky hiipuu liki olemattomiin, mi
käli hänen nestetasapainonsa laskee kah
deksan prosenttia tai suolatasapainonsa yh
den prosentin. Jalkaväkisotilaan toiminta
ja taistelukyky ei saa loppua näihin vajei
siin. D 
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Pertti Suominen 

MAAKUNTAJ OUKOT 
•• •• •• 

KEHITTAMISEN LAHTOKOHTIA 
Vapaaehtoinen maanpuolustus elää voimakkaan kehittämisen vaihetta. Puolustusvoimii 
ollaan luomassa maakuntajoukkoja, jotka tarjoavat aktiiviselle reserville uudenlaisen mah 
dollisuuden osallistua oman kotiseutunsa turvaamiseen niin kriisin sattuessa, kuin rauhan 
ajan häiriötilanteissakin. Kehittämistyössä ovat mukana sekä viranomaiset että järjestöt. 
Eduskuntakin on sanansa sanonut ja antanut tukensa kehittämishankkeille. 

Kirjoittaja, eversti evp Pertti Suominen, toimi vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tarkastajana 2002-2004. 

P 
uolustusministeriö käynnisti 
loppuvuodesta 2002 vapaaehtoi
sen maanpuolustuksen kehittä
mistä koskevan laajan selvitys

työn. Hankkeen käynnistämiseen oli monia 
niin vapaaehtoisen kentän kuin viranomais
tenkin tarpeista lähteneitä syitä. 

Maanpuolustuskoulutus ry oli vuosikym
menen mittaisen kehityksen tuloksena saa
vuttanut varsin vakiintuneen ja hyväksytyn 
aseman vapaaehtoisen koulutuksen tuotta
jana. Puolustusvoimille Maanpuolustus
koulutus ry:n sotilaallisista kursseista oli 
tullut yhä suunnitelmallisempi ja kiinteäm
pi osa reservin kokonaisvaltaista koulutusta. 
Ongelmaksi reserviläisten taholla alettiin 
kuitenkin kokea se, että vapaaehtoinen kou
luttautuminen ei juuri johtanut konkreetti
siin tehtäviin. Tähän oli löydettävä vastaus. 

Puolustusvoimien kannalta vapaaehtoi
sen maanpuolustuksen kehittämisellä olikin 
kaksi selkeätä lähtökohtaa: paikallispuolus
tuksen tukeminen sekä vapaaehtoisuuden ja 
reservin sijoitusten kohtaaminen. Puolus
tusvoimien johto oli lisäksi jo aiemmin Iin-

jannut, että joitakin alueellisiajoukkojaolisi 
voitava nimetä paikallisilla tai maakunnalli· 
silla nimillä. 

Reserviupseeriliiton keskuudessa herä
teltiin samoihin aikoihin keskustelua mui
den pohjoismaiden kaltaisen kodinturvajär• 
jestelmän perustamisesta Suomeen. Suun
nitehnat ja esitykset tarvittavista toimenpi
teistäkin olivat jo valmiina. Puolustusmi
nisteriön käynnistämällä työllä hankkee
seen sisältyvät hyvät ajatukset haluttiin ot
taa viranomaisten ohjaukseen niiden yhteis
kunnallisen hyväksyttävyyden ja toteutumi
sen turvaamiseksi. 

Viranomaisten kannalta oli lisäksi tarpeen 
saada sovitettua vapaaehtoinen maanpuo
lustus laajempaan kokonaisturvallisuuden 
viitekehykseen, määrittää eri toimijoitten 
vastuut ja ennen muuta etsiä keinoja vapaa
ehtoisen maanpuolustuksen tukemiseen 
käytettävien resurssien tarkoituksenmukai
seen kohdentamiseen. 

Pääesikunnan johdolla laadittiin vuonna 
2003 vapaaehtoisen maanpuolustuksen ke
hittämisestä laaja, kuusiosainen raportti, 
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MAAKUNTAJOUKOT, MPK 
JA TOIMINTAKESKUKSET 

Puolustusvoimat 1 Maanpuo!ustu 
1 

,iperin kunt 
Sotilasläänin 
komeota ... 

Muuts!:n 
alueelliset Joukot 

Maakuntajoukkojen tavoitetila 2008: Osa alueellisista joukoista on muodostettu maakun 
tajoukoiksi, joita sotilasläänit puolustusvoimien omien johtosuhteiden mu~aises!i jo~ta.~~I. 
Koulutusta toteutetaan yhdessä MPK:n maanpuolustuspiirien koulutus- Ja tukzyks1kko1en 
kanssa. Valtakunnallinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta ohjaaja koor

dinoi MPK:n toimintaa. 

joka marraskuussa jätettiin puolustusminis
teriölle. Selvitystyötä tehtiin erinomaisen 
hyvässä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Itse 
asiassa missään aiemmassa työryhmässä 
järjestöt eivät ole olleet näin vahvasti muka
na arvioimassa omaa toimintaansa ja teke
mässä konkreettista kehitystyötä. Muutami
en eri hallinnonalojen edustajista koottu 
puolustusministeriön työryhmä jatkoi sitten 
selvitystyötä ja laati pitkälti pääesikunnan 

raportissa esitettyjen kehittämiskohteiden 
pohjalta oman yhteenvetonsa. 

Tämän puolustusministerille kesäkuussa 
2004 jätetyn raportin keskeisimmät suosi
tukset koskivat vapaaehtoisen maanpuolus
tuksen valtakunnallisen ohjauksen kehittä
mistä, puolustusvoimiin muodostettavia 
maakuntajoukkoja, Maanpuolustuskoulu
tus ry:n aseman vahvistamista, valtakunnal
listen toimintakeskusten perustamista, ei-
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asevelvollisten naisten toimintamahdolli
suuksien parantamista sekä kehittämisen 
perustaksi tarvittavia säädösmuutoksia. 
Kummassakaan raportissa ei päästy tavoit
teena olleeseen vapaaehtoisen maanpuolus
tuksen kokonaisvaltaisen rakenteen luomi
seen, sen paremmin kuin toiminnan tukemi
seen tarvittavien resurssien syvälliseen tar
kasteluun. Tämä on jossakin määrin heijas
tunut myöhemmin keskusteluun maakunta
joukkoihin kohdistuneena kritiikkinä. 

Selvitystöiden eräänä tarkoituksena oli 
tuottaa työn alla olleeseen valtioneuvoston 
turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selon
tekoon vapaaehtoista maanpuolustusta kos
kevaa sisältöä. Syyskuun lopulla 2004 jul
kistetussa selonteossa onkin sekä puolus
tuksen kehittämistä että sisäisen turvallisuu
den kehittämistä koskevissa luvuissa 
mainintoja vapaaehtoisen maanpuolustuk
senja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä. 

SELONTEON LINJAUKSIA 

Pääesikunnan selvitystyöhön kirjattu ja 
sitä kautta selontekoon päätynyt ajatus puo
lustusvoimiin muodostettavista maakunta
joukoista on toistaiseksi vain konsepti, jon
ka toteuttamisesta toki on moniakin mielipi
teitä, mutta jonka yksityiskohtainen suun
nittelu on vasta alkamassa. Lopulliset maa
kuntajoukkojen ja laajemminkin vapaaeh
toisen maanpuolustuksen kehittämistä kos
kevat linjaukset saadaan vasta sitten, kun 
eduskunta on antanut oman mietintönsä se
lonteosta. 

Maakuntajoukkojen asemasta selonteos
sa todetaan muun muassa seuraavaa: "Soti
laallista maanpuolustusta tukeva vapaaeh
toinen maanpuolustus organisoidaan uudel
leen siten, että se voi tukea viranomaisten 
toimintaa kaikilla tasoilla. Tässä tarkoituk-

sessa muodostetaan maakuntajoukkoja, j 
ka kuuluvat puolustusvoimien sodan ajan 
joukkoihin." Selonteon mukaan maakunta 
joukot ovat osa noin 250 000 reserviläisell 
vahvuisia alueellisia joukkoja, joilla suoja,
taan yhteiskunnalle ja puolustusvoimil 
keskeiset rakenteet sekä pidetään valtakun 
nan puolustuksen kannalta tärkeät alueet 
omassa hallussa. 

Selonteossa todetaan edelleen, että on tar
peen selvittää siviilihallinnon viranomais• 
ten varautumiskoulutuksen ja maakunta• 
joukkojen kouluttamisenjärjestelyt. Sama} 
la selvitetään myös Maanpuolustuskoulutu 
ry:n asema ja tehtävät. Mahdollisesta koulu• 
tusyhteistyöstä huolimatta selonteossa teh
dään selkeä vastuujako toteamalla, että "si
säisen turvallisuuden viranomaisia tukeva 
vapaaehtoistoiminta tapahtuu aina asian
omaisen viranomaisen ohjauksessa". Toi
saalta perustettavien maakuntajoukkoje 
katsotaan kuitenkin mahdollistavan nykyis
tä paremmin pelastustoimen tukemisen. 

MITÄ MAAKUNTAJOUKOT OVAT? 

Maakuntajoukkojen jatkosuunnittelu 
ohjaavat sekä selonteon linjaukset että ope
ratiivisen suunnittelun kautta saatavat pe
rusteet. Joukkojen luonteen ja tehtävien 
osalta ne voidaan lyhyesti tiivistää seuraa
viin periaatteisiin. 

Maakuntajoukkojen muodostamisen 
päämääränä on ylläpitää ja kehittää 
erityisesti alueellisten joukkojen suoritus
kykyä ja reserviläisten osaamista sekä 
tukea tarvittaessa siviiliviranomaisia puo
lustusvoimille lakisääteisesti kuuluvissa 
virka-apu- ja pelastuspalvelutehtävissä. 
Tavoitteena on myös reservin motivaation 
ylläpitäminen tarjoamalla sitoutumaan 
halukkaille reserviläisille mahdollisuus 
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h!!itä itseään kiinnostaviin tehtäviin ja 
loimintaan. 

Maakuntajoukot ovat siis yksiselitteisesti 
puolustusvoimien sodan ajan joukkoluette
loon kuuluvia joukkoja, joihin voidaan si
Joittaa vain reserviin kuuluvaa henkilöstöä. 
Muulle vapaaehtoiseen toimintaan haluk
kaalle henkilöstölle luodaan tähän mahdol
lisuus kehittämällä Maanpuolustuskoulutus 
,y:n paikallisosastoista koulutus- ja tukiyk
siköitä, joille on tarkoitus antaa maakunta
joukkojen koulutustehtäviä sekä muita nii
den toimintaa tukevia tehtäviä. 

Pääosa maakuntajoukoista tulisi olemaan 
maavoimien alueellisiin joukkoihin kuulu
via joukkoja, joiden tarkempi koko ja raken
ne ratkaistaan tapauskohtaisesti alueellisten 
tarpeiden ja henkilöstön saatavuuden mu
kaisesti. Tyypillisiä maavoimien joukkoja 
voisivat olla esimerkiksi paikalliskomppa
niat, vartiokomppaniat, sissikomppaniat ja 
sotilaspoliisikomppaniat. Maakuntajouk
koihin voisi kuulua myös aselaji- tai huolto
yksiköitä. Merivoimien maakuntajoukkoja 
puolestaan voisivat olla muun muassa var
tiokomppaniat sekä erilaiset tuki- ja huolto
yksiköt. Ilmavoimien maakuntajoukkoja 
voisi löytyä esimerkiksi ilmavalvontayksi
köistä ja vartiokomppanioista. Maakunta
joukkojen kokonaisvahvuutta ei ole määri
tetty, mutta sen voisi arvioida asettuvan noin 
30 000:n ja 50 000:n välille. 

Minkä tahansa maakuntajoukon ensim
mäinen ja ehdottomasti tärkein tehtävä on 
kyseisen joukon sodan ajan tehtävä ja siihen 
kouluttautuminen. Tällaisia yleisiä tehtäviä 
voisivat olla esimerkiksi perustamiseen liit
tyvät toiminnot, kohteiden suojaaminen, 
valvonta- ja vartiointitehtävät sekä sissitoi
minta. 

Puolustuspoliittisen selonteon mukaan 
puolustusvoimien henkilöstöä, joukkoja ja 
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materiaalia valmistaudutaan käyttämään 
entistä tehokkaammin virka-apuun sekä 
normaalioloissa että erilaisissa häiriötilan
teissa. Näihin tehtäviin käytettävään keino
valikoimaan on ajateltu sisällyttää myös 
maakuntajoukot. Koulutuksessa ja harjoit
telussa onkin varauduttava esimerkiksi et
sintään, alueen eristämiseen, liikenteen oh
jaukseen, tulvien torjuntaan sekä pelastus
ja öljyntorjuntatehtäviin. Virka-aputehtä
vissä noudatetaan voimassa olevia ohjeita ja 
sopimuksia avun pyytämisestä ja toiminnan 
johtosuhteista. Virka-avun antamisesta 
päättää aina toimivaltainen sotilasviran
omainen, ei maakuntajoukonjohtaja. 

SUUNNITIELUN LÄHTÖKOHTIA 

Maakuntajoukkojen muodostaminen ja 
siihen liittyvä muu vapaaehtoisen maanpuo
lustuksen kehittäminen on kytketty puolus
tusvoimien suunnitteluprosessiin siten, että 
uuden järjestelmän tulisi olla toimintaval
mis vuoden 2008 alussa. Samaan aikaan 
astuu voimaan selonteossa kuvattu uusijoh
tamis- ja hallintojärjestelmä. 

Maakuntajoukkojen rakenteen ja tehtävi
en täsmentämisen ohella ensimmäisiä vuo
den 2005 aikana käynnistettäviä toimenpi
teitä ovat konseptin kokeilu erikseen vali
tuilla alueilla sekä ensimmäisten maakunta
joukkojen valinta ja nimeäminen maakun
nallista tai paikallista identiteettiä ilmaise
villa nimillä. Lähtökohtaisesti maakunta
joukot luodaan olemassa olevien sodan ajan 
joukkojen pohjalta. Myöhemmin, samalla 
kun alueellisia joukkoja muutenkin kehite
tään, voi olla mahdollista, että maakunta
joukkoihin luodaan uudenlaisiakin joukko
tyyppejä. 

Maakuntajoukkojen suunnittelussa ja ke
hittämisessä tarvittavat perusteet ja toimi-
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alakohtainen ohjaus annetaan pääesikunnan 
eri esikunnista. Käytännön toimenpiteistä 
puolestaan vastaavat maanpuolustusaluei
den, puolustushaarojenja sotilasläänien esi
kunnat. Uudessa johtamis- ja hallintojärjes
telmässä tulevalla maavoimien esikunnalla 
ja uusilla sotilaslääneillä tulee varmasti ole
maan merkittävä vastuu maakuntajoukko
jen edelleen kehittämisessä ja johtamisessa. 
Sotilasläänien alaisten johtoportaiden, työ
nimeltään aluetoimistojen, lukumäärästä, 
kokoonpanosta ja tehtävistä selonteko ei 
unna lopullista vastausta. Tulevista ratkai
suista riippumatta niillä, samoin kuinkaikil
lu joukko osastoilla, tullee olemaan tärkeä 
rooli yhteydenpidossa reserviin ja maakun
ta joukkoihin. 

Avainkysymyksiä jatkosuunnittelussa tu
levat olemaan myös maakuntajoukkojen 
henkilöstön valinta sekä joukkojen koulutus 
ja varustaminen. Henkilöstön valinnan läh-

PUOLUSTUSVOIMIEN 
MAAKUNTAJOUKOT 
JAMPK 

r- -- - -- ------
arusmiesjoukko uotanto 

tökohtana on paikallistuntemuksen ohella 
reserviläisten vapaaehtoinen kiinnostu 
saada sijoitus maakuntajoukkoon sekä ha
lukkuus sitoutua joukon toimintaan. Sijoi, 
tettavalta henkilöstöltä edellytetään tehtävi, 
en vaatimaa ammattitaitoa ja osaamista, 
Kun kyse on sodan ajan joukosta, jonka on 
kyettävä suoriutumaan kaikista tehtävis, 
tään, täytetään puuttuva henkilöstö tarvitta• 
essa normaalilla sijoitusmenettelyllä. Va
paaehtoiset sitoutujat voisivat näin muodos, 
taa pienemmänkin osan, mieluiten kuiten, 
kin esimerkiksi joukkuekokonaisuuden, pe, 
rustettavaa joukkoa. 

Henkilöstön valinnoissa ja erityisesti kou
lutuksessa on otettava huomioon maakunta
joukon suoritevaatimukset niin sotilaallisis
sa kuin virka-apu tehtävissäkin. Yksittäisten 
reserviläisten ja koko joukon osaamista on 
tältä pohjalta kehitettävä nousujohteisesti1 

Maakuntajoukon osaamisesta vastaa sen 

r------ ------- , 
1 Palkalllne rekrytointi , 

1 1 1 

Muut Muut r : _M_a~~u~~a!o~~~o- ~ 
SA-yksiköt I SA-yksiköt I r, 1 1 

______ ----__ -~ : : : Koulutus- ja ,_.'~ -~ 
- - - - - - - - - - - - - - 1 • tukiyksikkö 1 

~ --- - - -- -- - --- - - -- ---. ·- -- ------- --- - -· 
Maakuntajoukon rekrytoinnissa avainsanoja ovat vapaaehtoisuus, sitoutuminen, paikallis
tuntemus ja monialainen osaaminen. Rekrytoiminen tapahtuu pääsääntöisesti joukkotuo
tettujen joukkojen jatkosijoittamisen yhteydessä. 

11 2 

X 
MAAKUNTAJOUKKOJEN TEHTÄ VÄT 

1. Puolustusvoimien sodan ajan tehtävät (voi käynnistyä 
virka-apuna poliisille, joka jatkuu kohteen suojaamisena) 

2. Viranomaisia tukevat tehtävät 
• pelastuspalvelutehtävät 

virka-aputehtävät poliisille ja muille siviiliviranomaisille 

Maakuntajoukkojen viranomaisia tukevia tehtäviä voivat 
olla esimerkiksi 
• palontorjuntatehtävät 
• etsintätehtävät 
• öljyntorjuntatehtävät 
• liikenteen ohjaustehtävät 

alueen eristämistehtävät, 
esim. suuronnettomuuksissa. 

Maakuntajoukot toteuttavat puolustusvoimille laissa säädettyjä tehtäviä, joita sodan ajan 
tehtävien ohella ovat myös virka-apu- ja pelastuspalvelutehUivät. 

sodan ajan johtaja. Tarvittavaa osaamista on 
ajateltu hankittavan erityisesti Maanpuo
lustuskoulutus ry:n kautta, mutta kyseeseen 
voi tulla myös normaali kertausharjoitus
koulutus. Erityisosaamista maakuntajou
koille voivat yhtä hyvin tuottaa myös 
pelastusalan viranomaiset ja koulutusorga
nisaatiot. 

Kun maakuntajoukkojen halutaan katta
van mahdollisimman laajalti koko maan, on 
luonnollista, että suuri osa maakuntajou
koista tullee toimimaan kaukana joukko
osastoista tai muista puolustusvoimien toi
mintapisteitä. Siksi on tärkeätä, kuten selon
teossa on todettu, että selvitetään mahdolli
suudet maakuntajoukkojen varustuksen 
paikalliseen varastointiin. Henkilökohtai
nen varustus asetta lukuun ottamatta voita
neen tarvittaessa antaa reserviläisille itsel
leen säilytettäväksi. 

LOPPUPÄÄTELMIÄ 

Ajatus maakuntajoukoista on saanut jul
kisuudessa myönteisen vastaanoton. Tätä 
osoittaa sekin, että tavoite niiden muodosta
misesta on kirjattu selontekoon. Muutamat 
joko tahalliset tai tahattomat kriittiset kan
nanotot ovat koskeneet lähinnä maakunta
joukkojen mahdollista käyttöä sisäisen tur
vallisuuden välineenä sekä niiden suhdetta 
pelastusalan toimijoihin. Toiminnan yleisen 
hyväksyttävyyden kannalta on joka tapauk
sessa tärkeätä huolehtia jatkossa siitä, että 
maakuntajoukkojen toiminta on avointa, 
selkeästi puolustusvoimien johtamaa ja 
puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin 
perustuvaa. 

Maakuntajoukkomallin täysipainoinen 
toteuttaminen ei ole mahdollista ilman 
Maanpuolustuskoulutus ry: n kehittämistä ja 
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MAAKUNTAJOUKOT KÄSITTEESTÄ 

MAAKUNTAJOUKKO on puolustusvoimien 
sodan ajan vahvuuteen 

kuuluva joukko. 

ESIMERKIKSI 
• vartio komppania 
• sissi komppania 
• sotilaspoliisi komppania 
• llmavalvontakomppania 
• llma-/merivoimien osoittama joukko 
• nimettyjä aselajijoukkoja 
• lukuisat huollon eri yksikkötyypit 

Maakuntajoukkojen yksikkövalikoima on moninainen ja kattaa kaikki puolustushaarat. 

toiminnan tueksi tarvittavan säädöspohjan 
luomista. Jo nyt osana reservin koulutuksen 
uudistamista tehty työ Maanpuolustuskou
lutus ry:n koulutusjärjestelmän vakioimi
seksi, koulutustulosten arvioimiseksi ja 
koulutustietojen siirtämiseksi puolustus
voimien tiedostoihin antaa erinomaiset läh
tökohdat maakuntajoukkojen koulutuskon
septin rakentamiselle. Kokonaan uuden 
ulottuvuuden siihen toisivat maakuntajou
koille järjestettävät harjoitukset. 

Vaikka pääosa tästä koulutuksesta tullee
kin tapahtumaan paikallisella ja alueellisel
la tasolla, olisi selonteossa mainittujen va
paaehtoisen maanpuolustuksen toiminta
keskusten perustamiseen liittyen selvitettä
vä mahdollisuudet Maanpuolustuskoulutus 
ry:n valtakunnallisen koulutuskeskuksen 
perustamiseen. Puolustusvoimien odotetta
vissa olevan rakennemuutoksen yhteydessä 
vapautuvat kasarmitilat lähialueineen olisi
vat yksi käyttökelpoinen ratkaisu tähän, jos 

niin halutaan. 
Sijoituskelpoisen reservin rekrytoiminen 

maakuntajoukkoihin tulee olemaan haas
teellista, vaikka järjestelmän toteutumista 
monin paikoin innolla odotetaankin. Selke
ät pelisäännöt sekä erilaisten kannusteiden 
tukemat vaativuudeltaan nousujohteiset 
tehtävät ovat avaintekijöitä. Lainsäädännöl
lä on huolehdittava siitä, että toimintaan si
toutuvien oikeudet ja velvollisuudet on tar
koin määritetty. Osaltaan rekrytointia ovat 
omiaan tukemaan myös maakuntajoukko
jen ja uudistuvan Maanpuolustuskoulutus 
ry:n asemaa selkiyttävät säädökset. 

Maakuntajoukot on erinomaisen hyvä ja 
käyttökelpoinen käsite kuvaamaan sitä puo
lustusvoimien osaa, jossa reservin tahto, 
paikallinen identiteetti ja kotiseudun turvaa
minen niin rauhan kuin kriisinkin aikana 
yhdistyvät toisiaan täydentäväksi kokonai
suudeksi. Parempaa suomalaista kodintur
vamallia tuskin voisi löytää. D 
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Markku Manninen 

MAAKUNTAJOUKOT 

VAPAAEHTOISUUDESTA VOIMAA 
KOTISEUDUN PARHAAKSI 

Maakuntajoukot tulevat. Niiden on korostettu olevan puolustusvoimien sodan ajan jouk
koja, joiden päämääränä on ensisijaisesti parantaa alueellisten joukkojen suorituskykyä, 
mutta myös tukea siviiliviranomaisten valmiustehtäviä. Edessä olevan suunnittelutyön myötä 
ratkeaa, aletaanko maakuntajoukoista kehittää paikallispuolustuksen uutta todellista 
kulmakiveä vai tuleeko niistä ainoastaan täydennysjoukkoja olemassa olevaan järjestel
mään vähäisin lisätehtävin. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti evp Markku Manninen on Keski-Uudenmaan sotilasalueen 
päällikkö ja MP K ry:n Uudenmaan Maanpuolustuspiirin johto ryhmiin jtisen. 

V 
uoden 2004 turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisen selonteon 
yhtenä osa-alueena on ollut 
luoda suuntaviivat vapaaehtoi

sen maanpuolustuksen tulevalle toiminta
mallille. Asiaa valmistelleen pääesikunnan 
selvitystyöryhmän työn ytimenä esiteltiin 
julkisuuteen käsite puolustusvoimien maa
kuntajoukot. Laajalti hyväksytyn esityksen 
keskeinen ajatus on, että osa puolustusvoi
mien alueellisista ja paikallisista joukoista 
nimetään maakuntajoukoiksi. Joukkojen 
määrä, laatu ja kokoonpano vaihtelisivat alu
eellisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mu
kaan. 

Kyseisiin, puolustusvoimien johtamiin 
sodan ajan joukkoihin sijoitettavilta reser
viläisiltä edellytettäisiin vapaaehtoista sitou
tumishalukkuutta niin kouluttautumiseen 
kuin toimimiseen tarvittaessa poikkeusolo
jen edellyttämissä tehtävissä. Ajatuksena on 
myös ollut, että maakuntajoukkoja voitai
siin käyttää sotilaallisten uhkatilanteiden li-

säksi eri siviiliviranomaisten tukena v11 ku 
apuun normaalioloissa ja criluisiNsu hllir111 
tilanteissa osana paikallista peh1stusp11l v, 
lujärjestelmää. 

Maakuntajoukkojen muodostamisen suur 
ten linjakysymysten tultua ratkaistuiksi on 
pureuduttava astetta syvemmälle ja ryhdyt 
tävä miettimään, mitä tulevat käyttäjät uu
silta joukoilta odottavat. Minkälaisia tällais
ten perustamistehtäväluetteloon eli PTL:ään 
sijoitettujen sodan ajan joukkojen tulisi olla 
suorituskyvyltään ja kokoonpanoltaan? Voi
ko niiden perustaminen olla vain vapaaeh
toisuuden ja innokkuuden varassa? Tulisi
ko tavoitetilan kuitenkin vastata alueellista 
tarvetta, eikä vain sitä, miksi vapaaehtois
joukko nyt sattuu maan milläkin kolkalla 
muodostumaan? 

Tässä artikkelissa tarkastelen asiaa hen
kilökohtaisen näkemykseni pohjalta Uudel
lamaalla toimivan sotilasalueen näkökul
masta. Tarpeet maan muissa osissa saatetaan 
luonnollisesti nähdä eri kulmasta. 

115 



X __ 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA JOUKKOJEN RIIT
TÄVYYS 

Maakuntajoukkojen kokonaismääräksi 
esitettiin aluksi noin 50 000--100 000 hen
keä. Vaikka tavoitetila asetettaneen viimeis
ten esitysten mukaan haarukan alarajan koh
dalle, ei luku ole mitenkään vähäinen. Mi
käli uudet maakunta joukot saadaan muodos
tettua puuttumatta nykyisten sotilasaluei
den käytössä oleviin tärkeimpiin paikallis
joukkoihin, voidaan niiden katsoa antavan 
huomattaviakin lisäresursseja myös alueel
lisen puolustuksen suunnitteluun. 

Puolustusvoimissa siirrytään uuteen alu
eelliseen organisaatio- ja johtamisjärjestel
mäiln samassa aikataulussa maakuntajouk
kojen muodostamisen kanssa. Maanpuolus
tusalueet ja nykyiset sotilas läänit korvataan 
uusilla sotilaslääneillä (7 kpl) ja niiden ala
johtoportaina toimivilla sotilasalueilla tai 
aluetoimistoilla (yhteensä noin 20 kpl). Tu
levan alueellisen johtoportaan nimeä ei ole 
vielä vahvistettu. Julkisuudessa on eniten 
käytetty nimitystä aluetoimisto, jota käyte
tään jatkossa myös tässä esityksessä. Tule
van alueellisen johtoportaan vastuualue kat
tanee 3-4 nykymuotoista sotilasaluetta. 
Harvaan asutuilla alueilla voisivat maakun
nalliset joukot olla suoraan uusimuotoisen 
sotilasläänin johdossa. Vastaavasti runsaan 
väestöpohjan alueilla, esimerkiksi Uudella
maalla voisi sotilasläänillä olla jopa 2-3 
pataljoonan vahvuista maakuntajoukkoa, 
jotka toimisivat aluetoimistojen johtamina. 

TARVE JA TEHTÄVÄT 

Maakuntajoukkojen tarpeen ja organisoin
nin lähtökohtana tulee olla niitä johtaville 
aluetoimistoille suunniteltavat tehtävät. Ne 
saattavat muotoutua valtakunnan eri osissa 

hyvinkin erityyppisiksi. Tämä on otettava 
huomioon myös joukkojen määrissä ja ko
koonpanoissa. Varuskuntaverkon harvene• 
misen myötä tulee uuden alueellisen johto• 
portaan rooli korostumaan puolustusvoimi 
en tärkeimpänä yhdyssiteenä alueen muu
hun yhteiskuntaan. Näin ollen sen on pys
tyttävä suoriutumaan eri viranomaisten toi
mintaa tukevista virka-aputehtävistä sekä 
perusvalmiuden että niin sanotun "harmaan 
vaiheen" aikaisissa uhkissa. Tarvemäärit
telyn painopiste tulee kuitenkin asettaa alue
toimiston ja sen alaisten joukkojen kykyyn 
toimia varsinaisissa sotilaallisissa uhkatilan
teissa, joita ovat strategisen iskun ennalta
ehkäisy ja torjunta (SIETO) sekä laajamit
taisen hyökkäyksen ennaltaehkäisy ja tor
junta (LHT). 

Puolustusvoimien yhtenä tehtävänä perus
valmiuden aikana on antaa virka-apua po
liisi- tai pelastusviranomaisille tapauksissa, 
joissa niiden omat resurssit eivät riitä tai 
mikäli tilanteen hoitaminen ei ole mahdol
lista ilman puolustusvoimien erikoiskalus
toa tai -henkilöstöä. Näistä tehtävistä ne, 
jotka toteutetaan nykyisin varusmiesosas
toin, voitaisiin tulevaisuudessa siirtää maa
kuntajoukkojen tehtäviksi. Sitoutuneiden, 
paikalliset olot tuntevien reserviläisten käyt
tömahdollisuudet erilaisissa ei-sotilaallisis
sa uhkatilanteissa voisivat olla monipuoli
semmat kuin mihin varusmiesosastoja voi
daan käyttää. Tällaisia tilanteita ovat perin
teisten etsintä- ja alueen eristärnistehtävien 
lisäksi esimerkiksi tulvien, metsäpalojen tai 
vaikkapa öljytuhojen torjunta. 

"Harmaalla vaiheella" ymmärretään ylei
sesti viranomaistoimintojen kannalta ongel
mallista aikaa, joka liittyy jonkin tyyppiseen 
kiristyneeseen tilanteeseen. Tällöin synty
nee erilaisia häiriötilanteita, joista on vai
kea päätellä, että ovatko ne vain puhtaita 
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sattumia vai tahallisesti aiheutettuja. Oikean 
tilannekuvan muodostaminen saattaa olla 
vaikeata ja puutteellista. Johtovastuu on ai
nakin alkuvaiheessa tilanteesta riippuen joko 
poliisilla tai pelastusviranomaisilla, mutta 
eri viranomaisten toimivaltuuksia voidaan 
joutua tarkentamaan nopeassakin rytmissä. 
Todennettuun sabotaasiuhkaan tulisi voida 
vastata mahdollisimman pikaisesti ainakin 
ryhtymällä valvomaan ja vartioimaan oman 
alueen tärkeitä siviilikohteita. Poliisin rajal
liset resurssit huomioon ottaen tällainen sel
keä sotilaallinen tehtävä sopisi luontevasti 
maakuntajoukon hoidettavaksi. Vartio- ja 
valvontatehtävien lisäksi joukko voisi toi
mia virka-apureservinä erityyppisten häiriö
tilanteiden selvittelyssä. Kohteiden vartioin-

nin ja valvonnan ajallinen kesto voi muo
dostua pitkäksikin. Sen vuoksi maakunta
joukon vahvuuden tulee olla sellainen, että 
se mahdollistaa vuorottelun. 

Strategisen iskun ennaltaehkäisyyn ja 
torjuntaan liittyvät paikallispuolustustehtä
vät ovat alueellisen johtoportaan joukkojen 
käytön suunnittelun lähtökohta. Tällöin voi
daan lähteä siitä, että valmiuslain toimival
tuuksia on merkittävässä määrin käytössä. 
Muodostettavien maakuntajoukkojen tehtä
vät suunnitellaan osana muiden paikallis
joukkojen toimintaa. Joukon tulevasta ko
koonpanosta, varustuksesta ja koulutusta
sosta riippuu, muodostuuko siitä aluetoi
miston päällikön käyttöön todellinen puo
lustuksen kulmakivi, vai ainoastaan täyden-

117 



nysjoukko olemassa olevaan järjestelmään. 
Mikäli maakunta joukosta halutaan muodos
taa merkittävä paikallispuolustuksen voima
vara, tulisi sen kyetä täyttämään kyseisessä 
valmiustilassa sekä myös mahdollisessa laa
jamittaisen hyökkäyksen ennaltaehkäisyn ja 
torjunnan vaiheessa tilanteesta riippuen seu
raavat tehtävät: 
- perustamisen suojaaminen, 
- tärkeiden kohteiden valvonta, vartiointi 

ja suojaaminen, 
tärkeiden maastoalueiden haltuunotto 
määräajaksi, 
maahanlaskun rajoittaminen aukeavoit
toisella alueella, 
yleisjoukkojen taistelun tukeminen ja 
opastus, 

- sissi- ja vastasissitoiminta, ja 
- paikallispuolustuksen reservitehtävät. 

Tehtävien määrittämisessä tulee hyödyn
tää maakunnallisen joukon keskeisintä voi
mavaraa; paikallistuntemusta. Osa tehtävistä 
edellyttänee liikkuvuutta, taajamataisteluky
kyä ja myös ainakin rajoitettua hyökkäys
kykyä. 

KOKOONPANO 

Maakuntajoukoille ajatellut tehtävät vaih
televat vaativuudeltaan ja laajuudeltaan huo
mattavasti vallitsevasta uhkakuvasta riippu
en. Strategisen iskun ennaltaehkäisyn ja 
torjunnan aikaisten tehtävien täyttäminen 
vaatii vahvoja ja iskukykyisiä paikallisjouk
koja. Perusvalmiuden aikaiset virka-aputeh
tävät voidaan puolestaan täyttää vähäisem
mälläkin voimalla. Kokoonpanon lähtökoh
tana tulisikin olla valmiustiloittain jousta
vasti kehittyvä organisaatiomalli. Perusval
miuden aikaisten, ei-sotilaallisten tehtävien 
hoitamisessa korostuu toiminnan nopea 

käynnistyminen ja tarve käyttää joukkoja 
eri tyyppisiin virka-aputehtäviin hyvinki 
joustavasti siviiliviranomaisten edellytti 
mällä tavalla. Tehtäviin tarvittaisiin 1 - ] 
henkilökohtaisin varustein varustettuajoulq 
kuetta. Joukkueita voisi olla useampiakin ja 
ne voitaisiin organisoida maakunnan en 
osissa paikkakunnittain. Joukkueet voisivat 
toimia tilanteesta riippuen tehtävissään eri) 
lisinä tai koossa aluetoimiston päällikönjoh 
dossa. 

"Harmaan vaiheen" aikana tulisi pystyä 
kasvattamaan joukon kokoa ja lisäämään 
myös sen sotilaallista iskukykyä. Tällöin 
tulisi perustaa maakuntapataljoonaan 3 - 5 
kevyesti varustettua komppaniaa ja tarvit
tavat esikunta- ja huolto-osat. 

Strategisen iskun ennaltaehkäisyn ja tor
junnan aikaisten vaativien sotilaallisten teh
tävien täyttäminen edellyttäisi joukon kut
sumista palvelukseen täydessä vahvuudes• 
saan. Kevyesti aseistettujen jalkaväki- tai 
vartiokomppanioiden tukena täytyisi orga
nisaatioon kuulua tällöin osia, jotka kyke
nevät käsiaseistusta voimakkaampaan ja 
ulottuvampaan tulenkäyttöön. Kyseeseeq 
voisi tällöin tulla kevyt kranaatinheitinjouk 
kue, kevyt ilmatorjuntatykkijaos tai kranaat
tikonekiväärijoukkue sekä pioneeri joukkue, 
Viereisen sivun kaaviossa on esimerkki 
Keski-Uudellamaalla muodostettavasta 
maakuntapataljoonasta. Joukkueiden mää
rä eri komppanioissa voi olla liukuva. 

ASEISTUS JA VARUSTUS 

Mikäli maakuntapataljoonasta halutaan 
muodostaa alueellisen puolustuksen ydin
joukko, on se pystyttävä aseistamaan ja va
rustamaan sen mukaisesti. Jokaiselle taiste
lijalle jaettavan kevyen 7 ,62 mm rynnäkkö
ja konekivääriaseistuksen lisäksi tarvitaan 
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raskasta aseistusta, jolla voidaan vaikuttaa 
viholliseen laajoilla aukeavoittoisilla alueil
la, esimerkiksi maahanlaskun rajoittamisteh
tävissä. Tällaisina aseina voisivat tulla ky
seeseen kevyiden kranaatinheittirnien lisäksi 
ainakinl2,7 mm ilmatorjuntakonekiväärit, 
kranaattikonekiväärit ja jopa 23 mm ilma
torjuntatykit. Panssarintorjunta tulisi järjes
tää muiden joukkojen tapaan kevein ja ras
kain kertasingoin ja telamiinoin. Muun tais
teluvälineistön, kuten esimerkiksi pimeätoi
mintavälineiden, sisällyttäminen joukon 
varustukseen tulee ratkaista tarveharkintai
sesti sille suunnitelluista tehtävistä riippu
en. 

Joukolle varatut aseet, niin kevyet kuin 
raskaatkin tulisi voida varastoida aluetoimis
ton hallinnoiman toimintakeskuksen varas
toon, mistä ne olisi jaettavissa tarvittaessa 
nopeastikin. Samoin joukkue- ja komppa-

niakohtainen jakomateriaali tulisi vurustrn 
da toimintakeskuksiin. 

Taistelijoiden henkilökohtaisen varustuk 
sen tulisi vastata muille PTL:n joukoille 
varattavaa materiaalia. Henkilökohtaisten 
varusteiden säilyttämiseen kotona tulisi olla 
mahdollisuus. Siten edesautettaisiin joukon 
nopeaa perustamista ja helpotettaisiin vapaa
ehtoisten harjoitusten käynnistämistä. On
gelmaksi muodostuisi kuitenkin varusteiden 
huolto ja säilyminen käyttökuntoisina. Kai
killa ei varmasti myöskään olisi mahdolli
suutta tai halua säilyttää varusteita kotonaan. 

Pataljoonan ajoneuvotarve on suoraan 
sidoksissa sille määrättäviin tehtäviin ja 
kokoonpanoon sisällytettävien raskaiden 
aseiden laatuun ja määrään. Todennäköisim
min liikkuminen tulisi suunnitella toteutet
tavaksi vuorattavilla henkilöpaketti- tai tila
autoilla, jotka voisi varustaa peräkärryin. 
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JOUKON MUODOSTAMINEN 

Koko maakuntajoukkojärjestelmän kes
keisin johtoajatus on, että ne muodostetaan 
niihin varta vasten ilmoittautuneiden vapaa
ehtoisten reserviläisten keskuudesta. Järjes
telmän piiriin tavoitellaan sellaisia jatkosi
joitusvaiheessa olevia työikäisiä, aloilleen 
asettuneita, yli 35-vuotiaita hyväkuntoisia 
reserviläisiä, jotka haluavat säilyttää itsel
lään sodanajan sijoituksen ja jotka ovat 
valmiit sitoutumaan omatoimiseen koulu
tukseen ja harjoitteluun sodanajan joukon 
kokoonpanossa. Se, kuinka paljon tällaisia 
sitoumuksen allekirjoittamaan valmiita re
servilliisiä löytyy, on vasta arvailujen varas
sa. Nykyisin järjestettävien vapaaehtoisten 
harjoitusten perusteella voidaan olettaa, että 
reserviläisen urapolusta kiinnostuneita up
seereita ja aliupseereita joukkoihin on tar
jolla kohtalaisesti. Sen sijaan miehistöä har
joitukset kiinnostavat varsin vähän. Nykyi
nen kiireinen työelämä ja toisaalta vanhem
pien osallistuminen yhä enenevässä määrin 
lastensa harrastuksiin aiheuttanevat myös 
osaltaan sen, ettei monikaan ole valmis li
säsitoumuksiin. Jossain määrin ongelmia 
saattaa syntyä toisaalta myös sen vuoksi, 
etteivät kaikki halukkaat olekaan soveltuvia 
muodostettavan maakuntajoukon tehtäviin. 
Maakuntapataljoonan pitäisi olla kuitenkin 
selkeästi puolustusvoimien johtama sodan 
ajan joukko - paikallispuolustuksen 
ydinjoukko. Siten onkin mietittävä hyvin 
tarkoin se, kenen ehdoilla henkilövalinnat 
tehdään. Lähtökohtana tulisikin olla, että 
sijoittaminen joukkoon tapahtuu selkeästi 
puolustusvoimien tarpeet etusijalle asetta
en eikä ainoastaan halukkuuden ja innok
kuuden pohjalta. 

Maakuntapataljoonaan sijoitettavien rek
rytoinnissa saattaisi olla tarkoituksenmu-

kaista harkita selkeän kirjallisen sitouturnl 
sen rinnalla vähemmän velvoittavaa lupau 
tumista joukon toimintaan. Varsinaisen M 

toumuksen tehneet tulisi pyrkiä sijoittam 
niihin 3-5:een paikkakunnittain rekrytcll 
tavaan joukkueeseen, jotka muodostaisi 
jalkaväki/vartioyksiköiden rungot ja jot~ 1 

olisivat käytössä jo perusvalmiuden aikal 
sissa tehtävissä. 

Yksiköiden muiden joukkueiden ja patal 
joonan tukiosan miehistötehtävät voitaisiin 
ainakin alkuvaiheessa täyttää ilman sitou 
tumisvelvoitetta. Aloite olisi sijoittajallu 
joka selvittäisi kyseisiin tehtäviin soveltu 
vat reserviläiset ja tarkistaisi esimerkik1 
kirjallisella kyselyllä näiden halukkuuden ja 
mahdollisuudet osallistua vastaisuudes1 
vapaaehtoisiin harjoituksiin. Myönteisesti 
asiaan suhtautuvat henkilöt sijoitettaisiin ja 
heidät kutsuttaisiin joukon seuraaviin har 
joituksiin. Menettely voisi myöhemmin jo 
taa myös varsinaisten sitoumusten syntyml 
seen, kun joukon kiinteys ja yksilöiden halu 
kuulua siihen vahvistuvat. 

Yksi maakuntajoukkojärjestelmän suu 
rimmista haasteista tulee olemaan toimin 
taan sitoutuneiden reserviläisten motivaatio 
tason ylläpito. Siihen vaaditaan usein tois• 
tuvia, aiheiltaan monipuolisia harjoituksia, 
Reserviläisillä tulee olla myös mahdollisuus 
säännölliseen ammunnan harjoitteluun koh· 
tuullisen matkan päässä kotoaan. Harjoitus• 
ten saaminen mielekkäiksi edellyttää toimi• 
via harjoitusalueita, ampumaratoja ja riittä· 
viä määrärahoja. Upseereita ja aliupseerei .. 
ta motivoivana tekijänä voi toimia myös 
jossain määrin halu edistää omaa reserviläis
uraa. Miehistön kohdalla tämä keino on 
käytetty kuitenkin nopeasti loppuun. Yhte
nä keinona voisi tulla kyseeseen jonkinlai
nen ansio- ja kunniamerkkijärjestelmä. 
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Tärkeimpiä aseita käsitellään harjoituksissa reserviläiskouluttajien opastuksella. 

KOULUTUSJÄRJESTELYT 

Maakuntapataljoonien vuosittaisen koulu
tuksen runkosuunnitelmien laatimisesta 
vastaavat aluetoimistot, jotka myös budje
toivat tarvittavat määrärahat. Suunnitellun 
koulutustarpeen perusteella päätetään kou
lutusvastuun tarkoituksenmukaisesta jaka
misesta puolustusvoimien reserviläiskoulu
tusjärjestelmän ja Maanpuolustuskoulutus 
ry:n maanpuolustuspiirien kesken. Harjoi
tukset, joissa tarvitaan runsaasti puolustus
voimien kalustoa ja henkilöstöä, esimerkiksi 
taisteluammunnat, on tarkoituksenmukais
ta järjestää puolustusvoimien vapaaehtoisi
na harjoituksina. Muilta osin kouluttamisen 
päävastuun kantaisi Maanpuolustuskoulutus 
ry järjestämällä sekä joukko- että tehtävä-

kohtaisia vapaaehtoisia harjoituksia. Ne 
voivat olla aiheeltaan joko selkeästi sotilaal
lisia tai siviiliviranomaisille annettavia vir
ka-aputehtäviä käsitteleviä. Maanpuolustus
piirien koulutus- ja tukiyksiköt soveltuvat 
järjestämään myös vuosittaiset kouluampu
matapahtumat koko pataljoonan henkilös
tölle. Sekä puolustusvoimien että etenkin 
MPK ry:n johtamissa vapaaehtoisissa har
joituksissa hyödynnetään kokeneiden reser
viläiskouluttajien osaamista koulutustapah
tumien yksityiskohtaisessa valmistelussa ja 
toteutuksessa. 

Vapaaehtoiset harjoitukset ja muu MPK 
ry:n johtama koulutus on sijoitettava pää
sääntöisesti reserviläisten vapaa-ajalle eli 
iltoihin ja viikonloppuihin. Suuri osa har
joituksista ja kursseista on järjestettävissä 
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vakioidusti, mikäli käytössä on tarkoituk
seen sopivat tilat. Koulutus porrastuu ajalli
sesti luontevasti varusmieskoulutuksen 
kanssa, jolloin varuskuntapaikkakunnilla 
voidaan hyödyntää varusmieskoulutukses
ta vapaana olevia koulutus tiloja ja harjoitus
alueita. Varuskunnissa toimittaessa merkit
tävänä etuna on myös huoltopalvelujen 
mutkaton saatavuus. Lähes kaikissa varus
kunnissa on myös ampumarata. Mikäli va
ruskunnan tiloja ei ole käytettävissä kohtuul
lisen matkan päässä, on koulutus- ja harjoi
tustilat hankittava muilla järjestelyillä. Rat
kaisuna on esitetty maanpuolustuspiirikoh
taisten toimintakeskusten perustamista. Toi
mintakeskuksia voitaisiin perustaa puolus
tusvoimilta tai muilta valtion hallinnon aloil
ta vapautuviin tiloihin. Niiden tulisi tarjota 
kohtuulliset koulutus- ja toimitilat niin 
maanpuolustuspiirien johtamille koulutus
ja tukiyksiköille kuin myös alueella toimi
ville siviiliviranomaisia tukeville vapaaeh
toisorganisaatioille. Koulutus- ja harjoitus
tilojen lisäksi toimintakeskusten on mahdol
listettava ainakin koulutusmateriaalin varas
tointi ja niiden on tarjottava kohtuulliset 
huoltopalvelut. 

Vakioitujen tehtäväkohtaisten harjoitusten 
lisäksi tulisi vuosittain järjestää ainakin yksi 
suurempi harjoitus, jossa koko joukko tai 
ainakin sen pääosa olisi mukana. Myös kaik
kien alueen siviiliviranomaisia tukevien 
vapaaehtoisorganisaatioiden tulisi voida 
osallistua halutessaan harjoitukseen. Esi
merkkeinä tämän tyyppisistä harjoituksista 
ovat Uudenmaan sotilasläänissä usean vuo
den aikana järjestetyt sotilasaluekohtaiset 
"kotiseutuharjoitukset". Niihin pyritään laa
timaan sellainen tilannepohja, että sotilas
alueen reserviläisyksiköt ja siviiliviranomai
set voivat harjoitella luontevasti yhdessä. 
Harjoitusjoukoista osa voi olla kutsuttu va-

paaehtoiseen harjoitukseen ja osa voi osat 
listua MPK ry:n toimeenpanemille kursseil 
le. 

Vaativammat sotilaalliset harjoitukset, est 
merkiksi tukiyksiköiden taisteluammunn 
voidaan järjestää sotilasläänin johdollu 
Harjoitukseen voidaan tällöin koota useam 
man maakuntapataljoonan tukiyksiköi 
osia. 

SUUNNITELMISTA TOTEUTUKSEEN 

Uusimuotoisten maakunnallisten jou 
jen muodostaminen tulee olemaan suuri 
haaste sekä puolustusvoimille että maanpuo 
lustuspiireille. Järjestelmä tulee rakentaa 
ensisijaisesti puolustusvoimien ehdoilla. Se 
määrittää joukkotarpeet ja -tyypit alueittain 
ja määrittää niiden tehtävät. Puolustusvol 
mat myös varaa määrärahat joukkojen yllä 
pitoon ja koulutukseen alueelliset erot huo 
mioon ottaen. Maakuntajoukkojen koulutus 
voidaan antaa uudenmallisen Maanpuolus 
tuskoulutus ry:n tehtäväksi. Vaikka maakun 
ta joukot muodostetaan vapaaehtoispohjal 
ja niitä suunnitellaan käytettäväksi perusval 
miudessa ja "harmaassa vaiheessa" siviili
viranomaisten tukena, tulee niiden olla sta
tukseltaan selkeästi puolustusvoimien sodan 
ajan joukkoja. Muussa tapauksessa on vaa
ra, että joukoista muodostuu maanpuolus 
tushenkisen eliitin harrastuskerhoja. Tällöin 
on miehistöaineksen saaminen mukaan toi
mintaan entistäkin työläämpää. 

Maakunta joukkojen muodostamispäätök. 
sen lisäksi tarvitaan selkeät päätökset siitä, 
kuinka paljon niihin ollaan valmiita panos
tamaan. Suunnitelman saattaminen toimi
vaksi järjestelmäksi ei saa jäädä muiden sa
manaikaisten uudistusten jalkoihin. 

Suurin haaste koko maakuntajoukkohank~ 
keessa lienee kuitenkin vapaehtoisen mie-
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histöaineksen mukaan saaminen. Jotta reser-
lläiset saadaan antamaan vapaaehtoinen 

punoksensa maanpuolustuksen hyväksi, on 
pu itteiden oltava kunnossa. Koulutuksen 
1uunnitteluun ja harjoitusten mielekkyyteen 
on kiinnitettävä runsaasti huomiota. Varus
tuksen asianmukaisuus vaikuttaa myös suo-
1 anaisesti reserviläisten rekrytointiin ja si
loutumishalukkuuteen. Muilta joukoilta 
vanhentuneena poistettu varustus ei innos
ta. Vain harva tyytyisi harjoittelemaan yli
lllämävarustein minimibudjetein järjestetyis-

harjoituksissa. Järjestelyjen on pelattava 
koulutus- ja toimintakeskuksissa. Tämä 
kaikki maksaa, vaikka koulutettavat ja re-

X 
serviläiskouluttajat antaisivatkin työpanok
sensa lähes ilmaiseksi. Pyrkimykset päästä 
mahdollisimman halvalla vesittäisivät koko 
järjestelmän. 

Onnistuessaan uusi järjestelmä lisännee 
merkittävästi vapaaehtoisen maanpuolustus
toiminnan selkiytymistä ja se tuo huomat
tavan lisän alueelliseen puolustusjärjestel
mään. Kokonaisuus täydentyy entisestään, 
kun Maanpuolustuskoulutus ry:n asema 
virallistetaan osaksi viranomaiskenttää. 
Edessä on kuitenkin vielä pitkä taival, en
nen kuin maakuntapataljoonat on muodos
tettu, varustettu asianmukaisesti ja koulutet
tu iskukykyisiksi. D 

Oikeilla harjoitteluvälineillä 
saavutetaan tuloksia ja 

säästetään rahaa 
Noptel tarjoaa sotilasammunnan har-

joitteluun yksinkertaisia ja tehokkaita väli
neitä, joita voidaan käyttää missä ja milloin 
vain, sisällä, ulkona, yöllä tai päivällä. Laitteet 

soveltuvat harjoitteluun rekyylijärjestelmän kanssa, paukku
patruunoilla ja jopa kovilla ammuttaessa. Tarkkuusammun
ta- ja kenttäharjoittelujärjestelmät voidaan pystyttää nope
asti ja harjoitukset toteuttaa realistisesti ja turvallisesti. 

Lisää tietoa osoitteesta 
www.noptel.fi 

· N~ptel Oy, Tekn~og(antte 2, 90570 Oulu, puh. (08) 551 4351, laksl (08) 556 4101,inlo@noptel.fi,www.noptel.fi 
~-·- - - -=-~~ 
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Heikki Vilkuna ja Risto Paloposki 

PATRIA AMV - UUDEN SUKUPOLVEN 
MODULAARINEN PANSSAROITU PYÖRÄAJONEUVO 

PATRIA VEHICLESIN JA .. 
JALKAVAEN YHTEISHANKKEET 

Kirjoittajista Heikki Vilkuna on tradenomi ja toimii Patria Vehiclesissä 
markkinoinnin sekä myynnin assistenttina ja diplomi-insinööri 

Risto Paloposki Business Development Direktorina. 

V 
uonna 1995 tehtiin laaja tutki
mus uusista panssariajoneuvo
konsepteista Pääesikunnan jal
kaväkiosaston toimeksiannos

ta tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien 
kanssa. Vuosina 1996-1998 Patria jatkoi 
konseptitutkimuksia osana omaa tuotekehi
tysohjelmaansa. Keväällä 1999 pääesikun
nan Materiaalilaitoksen Esikunta tilasi Pat-

rialta uuden pyöräpanssariajoneuvon esisel 
vityksen ja konseptisuunnittelutyön, joka 
valmistui kesällä 2000. Tämän jälkeen Pat
ria päätti käynnistää uuden 8x8 pyöräpans, 
sariajoneuvon perusmallin kehitystyön ja 
valmistaa ensimmäisen prototyypin. 

Ensimmäinen AMV 8x8 prototyyppi oli 
testausvalmiina marraskuussa 2001. Vuon-
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Ensimmäisen 
AMV:-n roll-out 
1.11.2001 proto
pajalta Hämeen· 
linnassa. Sama 
prototyyppi voitti 
Puolan testit tou
kokuussa 2002 
vain kuusi kuu
kautta myöhem 
min. 
( Kuva Patria Ve
hicles ). 
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Puolustusvoimien kaksi prototyyppiä talvitesteissä, AMV 8x8 miehisUJnkuljetusversio va 
rustettuna P ML 12 7 OWS tornilla (vasemmalla) ja AMV 8x8 jalkavtien taisteluajoneuvove r, 
sio varustettuna GDLS LAV 30 tornilla (oikealla). 

na 2003 toimitettiin puolustusvoimille kak
si täydellistä jalkaväen pyörätaisteluajoneu
von prototyyppiä asejärjestelmineen. Li
säksi Patria on valmistanut tähän mennessä 
neljä ajoneuvoa markkinointi- ja asiakas
testikäyttöön. AMV -kehitystyön kokonais
tavoitteena on ollut luoda uusi erittäin kil
pailukykyinen ajoneuvoperhe kotimaahan 
sekä pohjoismaihin ja valittujen muiden 
kohdealueiden markkinoille pyöräpanssari
ajoneuvojen yleisimpään painoluokkaan 
15-25 tonnia. 

AMV:N KÄYTIÖTARKOITUS 

Patria AMV tarjoaa käyttäjälleen erittäin 
hyvän maantie- ja maastoliikkuvuuden, 
kuormankantokyvyn, käyttömukavuuden 

sekä suojaustason. Tämä Hämeenlinnassa 
sijaitsevan Patria Vehicles Oy:n valmistama 
ajoneuvo voidaan muuntaa helposti erilai
silla asejärjestelmillä ja varusteilla taistelu
kentän monenlaisiin tehtäviin. Ajoneuvon 
modulaarinen perusrakenne mahdollistaa 
monien komponentti- ja osajärjestelmäva
lintavaihtoehtojen asentamisen. Esimerkik
si raskaammalla panssaroinnilla ja sopivalla 
aseistuksellaAMV muuttuu panssaroidusta 
miehistönkuljetusvaunusta jalkaväen tais
teluajoneuvoksi taiAMOS -asejärjestelmäl
lä tulitukiajoneuvoksi. AMV -ajoneuvoper
heen peruslavetti rakentuu 8x8 alustalle 
tyyppimerkintänään AMV 8x8. Ajoneuvos
ta voidaan valmistaa tarvittaessa myös 6x6 
alustaja IOxlO alustat. PatriaAMV:n käyt
töalue kattaa mm. nykyisin käytössä olevat 
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Patria AMV BxB varustettuna AMOS TD-tornilla (Technical Demonstrator ). 
Huom! Suomen puolustusvoimille toimitettava sarja AMOS-torni on erilainen ja mm. noin 
30 cm matalampi kuin kuvan torni. (Kuva Patria Vehicles). 

XA -sarjan pyöräajoneuvotyypit sekä 
BMP-1, BMP-2 ja CV9030 jalkaväen tela
taisteluajoneuvot. 

AMV:n SUOMEN TOIMITUKSET 

Vuonna 2003 puolustusvoimat tilasi 24 
kpl AMOS (Advanced Mortar System) kra
naatinheitinjärjestelmää asennettuna AMV 
8x8 pyöräajoneuvoon. Sopimus 62 AMV 
8x8 miehistönkuljetusajoneuvon toimitta
misesta solmittiin puolustusvoimien kanssa 
23.12.2004. Ajoneuvoihin asennetaan 
Kongsbergin Protector 12, 7 mm konekivää
ri torni. 

AMV:n PUOLAN SOPIMUS JA 
TOIMITUKSET SEKÄ VIENTINÄKYMÄT 

Vuonna 2003 Puolan armeija tilasi 690 
AMV:tä useina eri versiona, joista pääosa 
on 8x8 jalkaväen taisteluajoneuvoja, mutta 
mukana on myös 32 kplAMV 6x6 tieduste
luversiota. AMV:n sarjavalmistus Puolan 
puolustusministeriölle alkoi 2004 syksyllä 
Patria Vehicles Oy:n uudessa kokoonpan~ 
hallissa Hämeenlinnassa. 

Ensimmäiset kaksi ajoneuvoa toimitet
tiin puolalaiselle asiakkaalle testattavaksi 
kesällä 2004 ja Puolan puolustusministeri~ 
on jo hyväksynyt marraskuussa 2004 vau
nualustan ja Oto Melaran asejärjestelmän 
verifiointitestitulokset. Ne läpäisivät testit 
menestyksekkäästi. Loppuvuoden 2004 ai
kana toimitettiin Puolaan vielä seitsemän 
ajoneuvoa. Vuoden 2005 aikana toimite-
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!aan 89 ajoneuvoa. Vuoden 2005 jälkeen 
ajoneuvotuotantoa siirretään vaiheittain 
Puolaan. Päätoimittaja Puolassa Patrian 
AMV -ajoneuvolle edustaa puolalainen 
WZMS -yhtiö. 

Patria ja AMV tulevat osallistumaan lu
kuisiin eri vientihankkeisiin Euroopassa ja 
sen ulkopuolella mm. Etelä-Afrikassa, Kro
atiassa, Tsekin tasavallassa ja Belgiassa. 

AMV TUOTEPERHE 

AMV 8x8:n kolmesta perusmalliratkai
susta yleisin on perinteinen miehistönkulje
tus- tai taisteluajoneuvo,johon voidaan liit
tää erilaisia asejärjestelmiä 7,62 millimetrin 
konekivääristä 105 millimetrin panssari
vaunukanuunaan ja AMOS -kranaatinhei
tinjärjestelmään asti. Toinen vaihtoehto on 
takaosasta korotettu järjestelmävaunu, Sys
tem Platform, jonka korkeampi takaosa 
mahdollistaa erilaisten viesti- jajohtojärjes
telmien asennukset sekä komentovaunuto
teutuksen. Kolmas vaihtoehto on alusta.jos
sa takaosa on toteutettu siten, että vaunun 
etuosassa olevan moottori- ja ohjaamotilan 
taakse voidaan asentaa kontti tai vaihto lava-

Patria AMV 8x8:n tärkeimmät 
tekniset tiedot 

Pituus 
Leveys 
Korkeus 
Taistelupaino 
Moottorin teho 
Huippunopeus 

7,7m 
2,9m 

noin 2,3 m* 
max. 26 tonnia 

360kW 
> 100 km/h 

* AMV:n korkeus on säädettävissä. Ilmoite
tun korkeuden päälle tulee vielä mahdolli
nen ase- tai muu järjestelmä. 

X 
laitteella käsiteltävä moduuli. Panssarointia 
on mahdollista muuttaa j9pa kenttäolosuh
teissa tarpeen mukaan erillisillä runkoon 
pultattavilla ja kiinnitettävillä lisäpanssari
levyillä. Samoin moottori ja vaihdelaatikko 
apulaitteineen sekä järjestelmineen, eli niin 
sanottu voimapaketti, on rakennettu omaan 
apurunkoonsa, joka voidaan vaihtaa sopi
valla nosturilla kenttäolosuhteissa noin tun
nissa. Näin moottoririkon sattuessa koko 
koko vaunua ei välttämättä tarvitse toimit
taa huoltoon, vaan järjestelmä voidaan pa
lauttaa käyttöön välittömästi uuden voima
paketin asennuksen jälkeen. 

XA-202 AJONEUVOT 

XA-202 LNP 24 (yllä) ja JNPmetrin mastol
la (kuva seuraavalla sivulla). Ajoneuvon ko
konaispaino on 23 000kg ja se on varustettu 
mm. JOkW sähkövoimakoneella sekä NBC
ja ilmastointilaitteella. 
(Kuvat Patria Vehicles). 
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Joulukuussa 2000 ja marraskuussa 2002 

allekirjoitettujen sopimusten mukaan Patria 
Vehicles Oy toimittaa Pääesikunnan Mate
riaalilaitoksen Esikunnalle 117 kpl XA-202 
järjestelmäajoneuvoa. Sopimukset sisältä
vät myös 24 kappaletta LNP24 -mastoja ja 
16 kappaletta JNP20/24-mastoja. Niiden li
säksi toimitetaan XA-202 vaunuihin 10 kpl 
ELPA -varustelua ja 26 kpl TUPNKOPA 
-varustelua. Näillä erikoisvarusteluilla vau
nu muutetaan erilaisiin viesti-, johto- ja 
elektronisen sodankäynnin tehtäviin. Pro
jekti on edennyt suunnitellussa aikataulus
sa. 

Lokakuun 2004 loppuun mennessä ajo
neuvoja oli luovutettu jo 106 kappaletta. 

AMOS (ADVANCED MORTAR SYSTEM) 

Suomen puolustusvoimat tilasi maalis
kuussa 2003 24 kpl AMOS (Advanced Mor
tar System) -järjestelmää Patria Hägglund
silta. AMOS on kaksiputkinen 120 mm kra
naatinheitintomi, joka voidaan integroida 
panssaroituihin pyörä- ja tela-ajoneuvoihin. 
Tilaus sisältää suunnittelutyön, tuotetuen, 
neljä 0-sarjan AMOS -järjestelmää sekä 20 
kpl sarja AMOS -järjestelmää. 0-sarjan 
AMOS -järjestelmät luovutetaan asiakkaal
le vuoden 2006 aikana ja sarjajärjestelmät 
vuonna 2008-2009. 

AMOS FIN projektissa Patria Hägglunds 
vastaa AMOS -asejärjestelmästä kokonai
suutena mukaan lukien tuotetuki, tuotetur
vallisuus sekä muut palvelut. Land Systems 
Hägglunds vastaa AMOS -tomijärjestel
mästä ja Patria Vehicles AMV 8x8 AMOS 
-alustojen toimituksesta Patria Weapon 
Systems:lle. Patria Weapon Systems vastaa 
aseesta ja ammusvarastosta sekä AMOS 
-tomijärjestelmän integroimisesta AMV 
8x8 AMOS -alustaan. 

AMOS -järjestelmän rakenteen jäädyttä 
minen (CDR, Critical Design Review) hy, 
väksyttiin kesäkuussa 2004. Patria Vehicles 
ja Weapon Systems suorittivat koeammun• 
nat ensimmäisellä AMV 8x8 AMOS -alus· 
tallajaAMOS-TD-tomilla (TD=Technic 
Demonstrator) marraskuussa 2004. Testi· 
ammunnan tulokset olivat hyviä. 

Ensimmäinen AMV 8x8 AMOS -alusta 
luovutetaan Patria Weapon Systemsille in· 
tegrointia varten toukokuussa 2005. AMOS 
-järjestelmän integrointi ja teollisuuden tes
taukset sekä vertifioinnit kestävät noin 10 
kuukautta. Kaksi ensimmäistä AMOS -jär
jestelmää luovutetaan puolustusvoimie 
testeihin ja kenttätesteihin maaliskuussa 
2006. 
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1:v 9030 FIN 

Puolustusvoimat osti vuoden 2000 mar-
1 uskuussa Patria Hägglunds Oy:ltä 57 kpl 
< 'V9030 FIN jalkaväen taisteluajoneuvoja. 
l'ilaus sisälsi 3 kpl esisarjan sekä 54 kpl ajo
neuvosarjan. Lisäksi tilaus sisälsi koulutus
ln koulutusmateriaalia, ajoneuvon käyttö-
111 huolto-ohjeita, erikoistyökaluja ja vara
osia. Hägglunds VehicleAB vastaajärjestel
m!iintegroinnistaja ajoneuvojen valmistuk-

:sta ja Patria Vehicles Oy vastaa tomien 
1 okoonpanosta ja integroinnista sekä vau
nujen viimeistelytyöstä. 

X 
Ajoneuvoon on integroitu 30 mm konety

killä varustettu asejärjestelmä nykyaikaisel
la ammunnanhallinnan järjestelmällä. Toi
mitukset alkoivat vuonna 2002 esisarjan 
ajoneuvoilla. Sarja-ajoneuvojen toimituk
set alkoivat elokuussa vuonna 2003. Vuo
den 2004 loppuun mennessä luovutettiin 43 
kpl ajoneuvoa. Sarja-ajoneuvot valmistuvat 
kesään 2005 mennessä. Lisätilaus tehtiin 
vuoden 2004 toukokuussa käsittäen 45 kpl 
samanlaisia taisteluajoneuvoja sekä vara
osia ja erikoistyökaluja. Toimitukset tulevat 
ajoittumaan vuosille 2006 ja 2007. 

Jalkaväen taistelua ·oneuvo CV 9030 FIN. Kuva Patria Vehicles . 

Patria 
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JALKAVAEN VARUSMIESTEN KIRJOITUSKILPAILU 

•• •• 

VARUSMIEHEN NAKOKULMA 

J 
alkaväen tarkastaja julisti jalkaväen 
varusmiehille kirjoituskilpailun va
rusmieskoulutuksen kehittämisek
si. Kilpailun tavoitteena olivat yksi

löidyt toteuttamiskelpoiset parannusesityk
set. Kirjoituskilpailu jaettiin kahteen sar
jaan; johtajat ja miehistö. Joukko-osastoja 
velvoitettiin suorittamaan esikarsintaa niin, 
että jalkaväen tarkastajalle lähetettiin kusta
kin joukko-osastosta kummankin sarjanpa
ras kirjoitus. Kummankin sarjan voittaja 
palkittiin 500 euron Jalkaväen säätiön sti
pendillä. Lisäksi joukko-osastoille tarjottiin 
mahdollisuus palkita parhaita paikallisia 
parannusesityksiä sekä julkaista kirjoituk
sia omissa julkaisuissaan. 

Kilpailu ajoitettiin maanpuolustusaluei
den viimeisten syksyn 2004 harjoitusten jäl
keen. Näin kirjoitukset oli mahdollista laatia 
niin, että kirjoittajalla oli mahdollisimman 
kattava kokemuspohja omasta varusmies
palveluksestaan jalkaväessä. 

Kirjoituksia lähettäneiden joukko-osasto
jen lisäksi kilpailuun osallistui rajavartiolai
tos, joka ilahduttavalla tavalla näki asian 
tärkeäksi. 

Kirjoitusten sisällöt vaihtelivat melko pal
jon. Toisissa keskityttiin taisteluvälineiden 
ja organisaatioiden parantamiseen ja 
toisissa taas varusmiesjohtajien tai henkilö
kunnan toiminnan kehittämiseen. Esille 
nousivat myös paluu vanhoihin palvelusai-

koihin sekä kalustoihin. Kaiken kaikkiaan 
kriittistä palautetta saatiin runsaasti. Pääpai 
noksi arvioinneissa asetettiin nimenomaan 
jalkaväen koulutuksen kehittämiseen täh 
täävät ajatukset, ideat tai parannusesityks 

Voittajiksi valittiin upseerikokelas Tuo 
mas Kokko Kainuun Prikaatista ja jääkäri 
Nuutinen Kaartin Jääkärirykmentistä. 

Upseerikokelas Kokko käsitteli kirjoituk 
sessaan tulitukiryhmän koulutuksen ja va 
rustuksen kehittämistä. Hänen kirjoitukse 
saan huokuu ammattimainen ote asiaan. 

Jääkäri Nuutinen käsitteli kirjoituks 
saan asutuskeskustaistelun kouluttamisen 
kehittämistä. Parannusehdotuksia saatiin 
sekä simulaattoreiden käytön tehostamises 
ta asutuskeskustaistelun kouluttamisess 
että vihollisen toiminnan kuvaamisesta. 

Kaiken kaikkiaan oli miellyttävää havai 
ta, että nykypäivän jalkaväen varusmiehe1 
tarkastelevat saamaansa koulutusta positil 
visesti, mutta toisaalta kriittisesti. Asiakas 
palautteen pyytäminen vaatii rohkeuden Ii 
säksi myös kykyä kehittää toimintaa saadun 
palautteen avulla. 

Jalkaväen tarkastaja kiittää kaikkia kil 
pailuun osallistuneita joukko-osastoja sekä 
kirjoittajia. Kehittämisajatukset pyrit~ 
ottamaan mahdollisuuksien mukaan huoml 
oon jalkaväen ohjeistuksessa. 
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Jalka~äen tarkastaja, eversti Mika Peltonen ja Jalkaväen säätiön hallituksen puheenjohtaja, 
ev~rsti Kaarle Ruutu palkitsivat kirjoituskilpailun voittajat. Tuomas Kokko oli palkitsemis
va1heessa lokakuussa 2004 jo kouluttajana Kainuun Prikaatissa ja Timo Nuutinen kotiutu
nut Kaartin Jääkärirykmentistä muutama kuukausi aikaisemmin. (Kuva Atte Kajova.) 

Upseerikokelas Tuomas Kokko 

TULITUKIRYHMÄ 

Tulitukiryhmä tunnetaan kaksiputkisena 
81 mm:n kranaatinheittimistön tuli yksikkö
nä, jota käytetään nopeita tulitehtäviä var
ten. Sen tehtävänä on tukea jääkärikomp
panian hyökkäystä ja puolustusta. Tämä on 
erittäin vastuullinen ja kurinalainen tehtävä, 
sillä kranaattien on oltava ajallaan halutussa 
paikassa haluttuun aikaan. Tämä vaatii heit
timistön miehistöltä kurinalaisuutta, uskoa 
ja lojaalisuutta johtajiaan kohtaan. Toisaalta 
tehokas kouluttaminen sekä hyvin jaetut 

tehtävät jääkärien kesken, heidän vahvuuk
siensa mukaan, auttaa jo paljon vaativan 
tehtävän suorittamisessa. 

Niinpä johtajan on jatkuvasti oltava tie
toinen, niin aliupseereiden kuin jääkä
reidenkin toimista, kuin myös heittimien ja 
viestivälineiden tilanteesta. Tämä saattaa ai
heuttaa pientä sekavuuden tunnettakin 
nopean tulitoiminnan aikana, kun pitäisi 
pystyä seuraamaan kahta, jopa kolmeakin 
eri asiaa yhtäjaksoisesti. Lisäksi tulisi on-
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nistua määrittämään tasolle tulevat laskut 
sekä korjaukset oikein ja huutamaan uudet 
ampuma-arvot heittimille. Niinpä tasotyös
kentelyä varten olisi joukkueessa hyvä olla 
tasoaliupseeri, mikä antaisi tällöin tulituki
ryhmän johtajalle paremmat mahdollisuu
det seurata heittimien tulitoimintaa sekä 
viestiliikennettä,jotakäydäänPr2005:njää
kärikomppaniassa niin puheella kuin sano
malaitteella. 

Toisaalta nämä eivät ole ainoita asioita, 
jotka aiheuttavat ongelmia tai hidastavat 
tulitukiryhmän toimintaa. Eritoten vastimen 
alustan valmistelu on hidasta ja vaikeaa 
korostuen varsinkin talvella. Tätä varten eh
dottaisin seuraavaa toimenpidettä: heitin si
joitetaan reki- tai peräkärry -yhdistelmän 
päälle, jossa se olisi pysyvästi kiinni kuten 
120 mm:n heitin telakuorma-autossa. Sitä 
voitaisiin vetää talvella moottorikelkalla ja 
kesällä mönkijällä. Tämä lisäisi myös tulitu
kiryhmän kuljetuskapasiteettia, kun tela
kuorma-auton peräkärryssä ei tarvitsisi olla 
heitinlaatikoita. Niinpä tyhjä tila voidaan 
täyttää kranaateilla, joka kasvattaisi huo
mattavasti tulitukiryhmän tehokkuutta ja 
toisaalta asemaan meno ja asemasta lähtö 
nopeutuisi huomattavasti, mikä säästäisi 
merkittävästi energiaa ja aikaa. 

Vaikka vastimen alustan valmistelu vie 
aikansa, ei se kuitenkaan ole yhtä ongel
mallista kuin käsisuuntakehämittauksen 
suorittaminen, mikä vaatii mittaajalta tark
kuutta ja hyvää kartan lukutaitoa. Toisaal
ta 1:50 000 kartta on itsessään melko epä
tarkka, sillä siihen ei ole merkitty kaikkia 
polkuja ja teiden risteyksiä, mikä saattaa 
tuottaa huomattavasti päänvaivaa mittauk
sen suorittajalle. Mutta jos olisimme saaneet 
käyttää gps-paikantamislaitetta, emme kui
tenkaan olisi oppineet tarpeeksi hyvin mit
taamaan, mikä olisi ollut sa-tilanteen kan-

nalta katastrofaalista. 
Gps:n ohella tulitukiryhmäni ei käyttänyt 

ampuma-arvolaskinta kertaakaan, mikä vai 
kutti aluksi omituiselta, koska laskimella 
pystyy tekemään nopeasti korjaukset jalas 
kemaan tulevan sään tehokkaasti ja varmas 
ti. Toisaalta kova pakkanen ja suuret lämpö 
tilojen vaihtelut kuluttivat patterit nopeasti 
loppuun sanomalaitteesta, mikä sai ongel 
mia aikaan. Tällöin olin tyytyväinen siitä, 
että tein töitä tuliasematasolla, joka toimii 
säässä kuin säässä, eikä se tarvitse yhtään 
virtalähdettä toimiakseen. Tasoon tehtäväni 
uudistuksena ehdottaisin kuitenkin seuraa 
vaa: tasopaperiin tehtäisiin eri sävyiset vii 
vat, jossa pystyviivat ovat poikittaisviivol 
hin nähden eri väriset, mikä mielestäni hel 
pottaisi koordinaattien viemistä nopeasti ta 
solle. 

Kun taso toimii säässä kuin säässä, niin 
samaa ei voi sanoa sanomalaitteesta,joka on 
jo turhan vanha laite. Toisin sanoen olisi jo 
aika hankkia pienempi, varmempi sekä oh 
jelmallisesti käyttäjäystävällisempi laite, 
joka toimisi myös laskimena. Sen ohjelmis 
toon kannattaisi huomattavasti panostaa, 
sillä helppokäyttöiset ja varmat ohjelmat te· 
hostaisivat tulikomentoliikenteen toimi 
vuutta ja nopeutta. Uuden laitteen data-no• 
peus olisi myös paljon suurempi ja parempi 
aikaisempaan laitteeseen verrattuna, ja toi
sekseen uudessa laitteessa voisi olla kunnon 
data -kaapeli, jonka kiinnittäminen radioon 
ei olisi enää yhtä tuskaista kuin tämän hetki
sessä sanomalaitteessa. Toisaalta sanoma
laite toimii vielä ihan hyvin ja on melko 
yksinkertainen laite, vaikka välillä vähän 
takkuileekin. 

Vaikka moni asia ja laite kaipaakin paran• 
nusta, niin silti tulitukiryhmä onjo itsessään 
melko tehokas tuliyksikkö. Toisaalta pienii .. 
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Ui uudistuksilla voitaisiin saavuttaa vielä 
parempi tehokkuus ja toimivuus kuin sillä 
nyt on ja näin jääkärikomppanian tukemi-

Jääkäri Timo Nuutinen 

X 
nen helpottuisi huomattavasti ja tulitukiryh
mästä tulisi vihollisen jalkaväen keskuudes
sa pelättyäkin pelätympi tuliyksikkö. 

JALKAVÄEN KOULUTUKSEN 
PARANNUSEHDOTUKSIA 

Tärkeimpänä asiana nostaisin pöydälle 
yksittäisen miehen taisteluvarustuksen. 
Taisteluvyö (m85) on kömpelö ja epäkäy
tännöllinen ja varsinkin sirpaleliivin kanssa 
se vaikeuttaa liikkumista ja aseenkäsittelyä. 
Paras vaihtoehto mielestäni olisi yhdistetty 
sirpaleliivi ja taisteluvyö. Esimerkiksi nyt 
kokeilukäytössä oleva taisteluvyö m05 voi
taisiin vahventaa sirpaleliiviksi. 

Toinen selkeä puute on rynnäkkö kiväärin 
yötähtäimessä, sekä yksittäisen miehen 
mahdollisuuksissa toimia tehokkaasti pime
ällä. Sekä pimeänkoulutuksen määrään että 
taisteluvarustukseen tulisi lisätä valonvah
vistin/rynnäkkökivääriin kiinnitettävä va
lonvahvistintähtäin. 

Kaupunki j ääkärikomppanian tuotannos
sa on myös puutteita ja parannettavaa. En
sinnäkin rynnäkkökivääri kaupunkiolosuh
teissa on epäkäytännöllinen (rk-62). Taitto
peräinen (rk -95) vaikuttaisi huomattavasti 
paremmalta ja se tulisi ottaa kaupunkijääkä
reille vakio aseistukseksi. Syytä olisi harkita 
aseen varustamista punapistetähäimellä yl
lättävien taistelutilanteidenja lyhyiden etäi
syyksien varalta. Lisäksi kaupunki jääkärien 
maastopuku tulisi vaihtaa paremmin kau
punkimaastoon sulautuvaksi. Polvisuojat 

tulisi lisätä taisteluvarustukseen. 
Asutuskeskustaistelukoulutuksen määrä 

on nykyisin riittämätön. Pitäisi selvittää, 
miten oletettu vihollinen etenee kaupunki 
olosuhteissa ja minkälaisia hyökkäys tai 
puolustus -taktiikoita se käyttää, sekä sistll 
lyttää edellä mainitut asiat koulutukseen 
Korkeaulottuvuutta ei huomioitu koulutuk 
sessa tarpeeksi. Pitäisi järjestää huomuttu 
vasti enemmän sovellettuja hyökkäys JU 
puolustusharjoituksia kaupunkiolosuhtcis 
sa. Nykyinen järjestelmä opettaa ainoastaan 
perusteet toimia asutulla alueella, se ei val
menna tarpeeksi juuri yllätyksellisiin tilan
teisiin, joita asutuskeskustaistelussa tulee 
runsaasti. 

Mielestäni kuuden kuukauden palvelusai
ka on liian lyhyt. Vaihtoehtoina näkisin 
koulutuksen keskittämisen erikoisosaami
seen, eli yksittäiselle taistelijalle ei opetet
taisi monia asioita ympäripyöreästi vaan 
keskityttäisiin muutamaan tiettyyn asiaan ja 
ne opetettaisiin kunnolla. Näin saataisiin 
jokaiseen hommaan "spesialisteja", jotka 
osaavat asiansa erinomaisesti. Toinen vaih
toehto olisi nostaa palvelusaika vaikkapa 
kymmeneen kuukauteen. 
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Maire Pöyhönen 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN NAl1STOIMI-
•• 

KUNTA JALKAVAEN TUKENA 

Kirjoittaja, kenraalitar Maire Pöyhönen toimi Jalkaväen säätiön naistoimikunnan 
puheenjohtajana toimikunnan perustamisesta vuonna 1974 vuoteen 1997, 

jolloin hänet kutsuttiin toimikunnan kunniapuheenjohtajaksi. 
Lisäksi hän on Jalkaväen säätiön kunniajäsen. 

J 
ärjcstimmc kodissamme kenraali
luutnantti Kauko -mieheni kanssa 
eversti ja rouva Uolevi Koskenpalon 
lähtö- sekä everstiluutnantti ja 

rouva Ensio Siilasvuon tulococktailin 
19.6.1967. Kotimme oli täynnä vieraita ja 
tunnelma vapautunut. Mutta yllättäen osa 
vieraista alkoi kesken kaiken hyvästellä. 
Selitykseksi pikaiselle visiitille he kertoivat 
menevänsä talkoisiin Kalastajatorpalle pu
haltamaan ilmapalloja seuraavan päivän 
gaala -iltaa varten. Illan järjestää ilmator
juntasäätiön naistoimikunta apunaan sääti
ön hallituksen jäsen A. J. Aarnio perheineen. 
Vieraista jäivät jäljelle Koskenpalon ja Sii
lasvuon pariskuntien lisäksi puolustusvoi
main komentaja, kenraaliluutnantti Yrjö 
Keinonen rouvineen sekä joukko sotilas
asiamiehiä. 

Kun kaikki vieraat olivat lähteneet, kysyin 
mieheltäni eikö Jalkaväen säätiöllä ole 
naistoimikuntaa. Sain nopean vastauksen: 
"Ei, mutt älä sie vaa mää sitä perustammaa." 
Asia jäi sillä kerralla tähän, mutta ajatus jäi 
kuitenkin kytemään mielessäni. 

Mieheni tapaturmaisen kuoleman jälkeen 
annoimme hänen muistorahastonsa Kadet
tikunnan käyttöön. Ehkä tästä syystä sain 

kutsun Kadettikoululle Kadettikunnan vuo
sikokouksen päiväjuhlaan 30.3.1974. Oh
jelmaosuuden jälkeen keskustelin kahvi
pöydässä kenraalimajuri Erkki Setälän 
kanssa. Ajatus naistoimikunnan perustami• 
sesta pulpahti jälleen mieleeni ja kerroin 
Setälälle naistoimikunnan perustamisaja
tuksen. Hän lämpeni asialle ja sanoi, että jos 
olen vielä kiinnostunut siitä, niin hän pyytää 
Jalkaväen säätiön hallituksen puheenjohta
jaa, eversti Vilho Tervasmäkeä selostamaan 
minulle tarkemmin säätiön toimintaa. 

Eversti Tervasmäki ottikin välittömästi 
yhteyttä. Tunsin hänet hyvin entuudestaan 
ja niin aloimme yhdessä suunnitella perus
tavaa kokousta. Kokouspaikaksi suunnitel
tiin Sotamuseon Marskin sali. Kutsut lähe
tettiin Jalkaväen Säätiön valtuuskunnan ja 
hallituksen jäsenten puolisoille sekä joille
kin maanpuolustuksesta kiinnostuneille 
rouville. 

23.9.1974 pidettyyn kokoukseen osallis
tui lisäkseni seuraavat 10 rouvaa: IrrnaAutti, 
Brita Reunala, Enneli Setälä, Eija Matikai
nen, Maija-Liisa Halonen, Laila Nihtilä, 
Kerttu Korhonen, Martta-Kaisa Koppinen, 
Elina Räsänen ja Karin Pajula. 
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Kokouksessa oli läsnä myös Jalkaväen 
säätiön hallitus, jonka sihteerinä toimi ma
juri Seppo Tanskanen. Minut istutettiin 
Marskin tuoliin ja siinä vaiheessa todella 
jännitin esittäessäni asian. Päätökseksi tuli 
naistoimikunnan perustaminen, minut valit
tiin puheenjohtajaksi ja sihteeri- rahaston
hoitajaksi Maija-Liisa Halonen. Naistoimi
kunnan toiminnan tavoitteeksi hyväksyttiin 

maanpuolustustahdon kohottaminen, 
sekä 
maanpuolustuksen tukeminen pääasela
jin, jalkaväen piirissä. 

Toiminnan aloittamiseksi olin varannut 
etukäteen teatterinäytöksen Kansallisteatte
rin pieneltä näyttämöltä. Toiminta päätettiin 
aloittaa näytöksen lippujen myynnillä. 

X 
Tultuani kotiin rouva Laila Nihtilä soitti ja 

sanoi haluavansa lahjoittjla tuntuvan raha
summan siivittämään toimintaamme ja ky
syi pankkitilin numeroa. Tiliä ei vielä oltu 
avattu, niinpä lupasin lähettää tilinumeron 
seuraavana päivänä. Epävarma oloni sai täs
tä uutta pontta ja kiirehdin välittömästi kuk
kakauppaan lähettämään hänelle ruusuja 
kiitokseksi. Laila Nihtilän lahjoitus oli seu
raavana päivänä toimikunnan tilillä. 

Teatterinäytös myytiin loppuun. Eturivis
sä istuivat mm. puolustusvoimain komenta
ja, kenraali Sakari Simelius puolisoineen, 
Korkeimman oikeuden presidentti Antti 
Hannikainen puolisoineen, kenraalikuntaa 
jne. Muistan kuinka kenraaliluutnantti Juk
ka Pajula tähdensi aulassa minulle viime 
sanoikseni: " Muista, pääasclaji, jalkavliki." 

Jalkaväen säätiön naistoimikunta 1994. Takana vasemmalta Lea Vanonen, Leena Kopra, 
Veronica Aho, Sirkka Hälikkä, Leena Luukko ja Sinikka Saarikoski. Edessä Mary-Ann 
Heinrichs, Ellen Hakkarainen, Lilli Anttila, Maire Pöyhönen, Pirkko Väänänen, Irma Autti, 
Outi Piepponen ja Ella-Liisa Pesonen. 
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Odotellessani salin pimentymistä sanoin 
vieressäni istuvalle kenraali Simeliukselle 
jännittäväni kovasti. Hän rauhoitti minua: 
"Mitä turhia, kaikkihan sä meidät tunnet!" 
Sali pimeni, nousin rappusia ylös näyttä
mölle pimeän turvin. Yht' äkkiä kaikki va
lonheittäjät kohdistivat valokeilansa mi
nuun. Turha lunttilappu rutistui kädessäni. 
Tietoisuus tulevasta toiminnasta meni peril
le ja se tärkein - "pääaselaji, jalkaväki." 

Piun saimme lisävoimia toimikuntaam
mc. Maija Liisa Halosen muutettua pois 
1 lclsingistä uudeksi sihteeri- rahastonhoi
tajak11i valittiin Marita Salonen, tosin vain 
lyhyeksi ajaksi. V. 1976 vakinaiseksi sihtee
riksi valittiin Irma Autti ja rahastonhoitaj
aksi Pirkko Väänänen, jotka ovat innos
tuneesti hoitaneet tehtäviään tähän päivään 
asti. Eija Matikainen oli alussa varapuheen
johtajana ja hänen jäätyään pois tilalle tuli 
Lea Vanonen v. 1987. 

Jätin puheenjohtajan tehtävät v. 1997, jol
loin minut kutsuttiin naistoimikunnan kun
niapuheenjohtajaksi. Uudeksi puheenjohta
jaksi valittiin Lea Vanonenja hän jatkaa teh
tävässä edelleen. 

Naistoimikunnan toiminta on ollut hyvin 
vireää ja moninaista. Alussa järjestettiin eri
laisia tilaisuuksia ja ikään kuin haettiin py
syvämpää toimintalinjaa. Tilaisuuksista 
mainittakoon mm. 
- Teatterinäytös v. 1974, 
- kevätkonsertti ja virpojaiset Katajano-

kan kasinolla v. 1975, 
- kahvikonsertti Runebergin päivänä v. 

1976 Kadettikoululla, 
- muotinäytös Kajaanin upseerikerholla v. 

1976, 
- ilta maastossa Santahaminassa v. 1977, 
- kahvikonsertit Kadettikoululla helmi-

kuun ensimmäisenä sunnuntaina v. 1978 

alkaen 
(konserttia ei pidetty vuosina 1997 ja 
1998, jolloin Kadettikoulun tiloja perus 
korjattiin), 

- gala -illat Adlonissa nimellä "Jalkaväki 
tanssii" vv. 1978, 1980, 1982, 1983 ja 
1985, 

- "Minulta Sinulle" -konsertti Temppeli
aukion kirkossa v. 1981, 

- "Runon ja sävelen ilta" Temppeliaukion 
kirkossa v. 1987, 

- konsertti Mikkelissä v. 1989, 
- "Laulun ja sävelten ilta" Tuomiokirkon 

Kryptassa v. 1990, 
- näytelmä "Lallukka" Karjalatalossa v. 

1991, 
- konsertit Ritarihuoneella v. 1994 ja v. 

1998, 
- Jalkaväen Säätiön 40-vuotiskonsertti 

Yliopiston juhlasalissa v. 1997, 
- "Talvisota - 105 kunnian päivää" -kon

sertti Yliopiston juhlasalissa v. 1999, ja 
- Naistoimikunnan 30-vuotisjuhlakon

sertti 2004. 

MUISTELUJA ERI TILAISUUKSISTA 

Päätimme järjestää muotinäytöksen Ka
jaanin upseerikerholla v. 1976. Kävin sih
teeri Marita Salosen kanssa etukäteen sopi
massa tilaisuuden järjestelyistä. Ilmapiiri 
Kajaanissa oli hyvin ystävällinen; liike- ja 
virkanaiset lupautuivat myymään pääsyli
put. Virpi Miettinen matkusti junalla man
nekiineineen Kajaaniin. Näytöksen alka
mishetkellä kaikki oli valmiina, kuohuviini 
poreili laseissa, mannekiinit olivat valmiina 
astumaan lavalle ja soittokunta odotteli 
taustalla. MUTTA El AINUTTAKAAN 
VIERASTA! Yhteiskuljetus kaupungista 
saapui kuitenkin minuutilleen, jännitys lau
kesi ja näytös voi alkaa. Tämä jäi ainoaksi 
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mannekiiniesitykseksi jännittävine koke
muksineen. 

Santahaminassa järjestetty tilaisuus 'Ilta 
maastossa' oli suunniteltu perheille. Vierai
na olivat myöskin sotilasasiamiehet. Lippu
Ja myytiin noin 1000 kpl. Ohjelma ja tarjoilu 
oli monipuolista, kenttäkeittiöistä tarjottiin 
hernekeittoa, myöskin kahvia ja virvokkeita 
oli saatavana. Makkaranpaistopaikalla viih
tyivät erityisesti venäläiset. Uudenmaan 
Jääkäripataljoona järjesti everstiluutnantti 
Leo Saressalon johdolla mm. teltanpysty
tysnäytöksen sekä maihinnousuharjoituk
sen. Poliisilaitoksen organisoima poliisien 
moottoripyöräpartio sekä poliisikoirahar
joitus olivat erittäin mielenkiintoisia. Nai
sille ja miehille järjestettiin mm. saappaan
heitto-, pussijuoksu- ja köydenvetokilpailu. 

_ _ _ X 
Lapsille oli ongintaa. Aito rakovalkea paloi 
kentän laidalla. Rakovalkean tarvikkeet oli 
tuotu junalla Pohjois-Karjalasta. Torvisoitto 
loi lisätunnelmaa ja kadettikuorokin esiintyi 
musiikkineuvos Urpo Jokisen johdolla. 

Tervehdin vieraita, erityisesti sotilasasia
miehiä. Silmiini osui ratsastusasuinen siir
tomaakenraalin näköinen herra ratsupiiska 
kädessään. Menin tervehtimään häntä eng
lanninkielellä kysyen, kuinka hän viihtyy 
Suomessa jne. Hän sanoi viihtyvänsä oikein 
hyvin. Toivottelin viihtyisää iltaa ja jätin 
"englanninkielisen" vieraani viihtymään. 
Kun sitten kysäisin naapurilta, kuka ja mistä 
vieraamme oli, minulle vastattiin: "Hän on 
Wille Stewen pääesikunnasta!" Lienee hä
nellä ollut hauskaa! 

Gala-illat Adlonissa alkoivat juhlavasti. 

Jalkaväen säätiön naistoimikuntajärjesti Jalkaväen säätiön 40-vuotisjuhlakonsertin Hel
singin Yliopiston juhlasalissa 1997. 
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X 
Ulkona paloivat tervapadat ja Helsingin 
Varuskuntasoittokunta toivotti vieraat ter
vetulleeksi musiikillaan Pörssin linnanpi
halla. Linnanpiha oli koristeltu näyttävästi 
kunakin vuonna eri tavalla. Koristelusta 
vastasivat mm. Uudenmaan Jääkäripatal
joonan Aliupseerikoulun oppilaat, Rannik
kojääkäritoimikunta ja Lahden Huoltokou
lu. Koristelumateriaalina käytettiin erilaista 
sotilaskalustoa, telttoja, maastoverkkoja, 
mäntyjä jne. Gala-illat päättyivät tanssiin 
linnanpihalla. Ensimmäiseen gala-iltaan 
olimme pyytäneet vieraiksemme myös soti
lususiumichct puolisoineen, joiden pöydäs
sll isllntllnll toimi kenraalimajuri Henrik 
Anttila. Opettelin tervetuliaissanat seitse
mällä kielellä. Kävin Kiinan lähetystössä 
opettelemassa kiinalaisen tervehdyksen. 

Kuuluttajana oli Arvi Lind. Myös Raimo 
Lintuniemi oli pari kertaa tilaisuuden juon
tajana. Hän piti mm. hauskan esityksen so
tilasruokailusta eri maissa eri aikoina. Soti
laiden pukeutumistyyliin saimme tutustua 
esityksessä "Porilainen kautta aikojen". 
Myrsky luodon Maija kuultiin itsensä Lasse 
Mårtenssonin esittämänä jne. 

Arpojen myynti kuului myöskin gala-il
tojen ohjelmaan. Arvonta oli suoritettu etu
käteen poliisilaitoksella. Arpajaisvoitot saa
tiin lahjoituksina eri firmoilta. Erityisesti 
hirvipaisti on jäänyt mieleeni - hirvi kun 
juoksi arpoja myytäessä vielä Haminan 
metsissä. Parin päivän kuluttua hirvipaisti 
saapui linja-autolla ja lähdin viemään sitä 
luokkatoverini kanssa voittajalle Espoo
seen. Onneksi jätin autoni kulman taakse, 
ettei talonväki sitä näkisi. Seurasi nimittäin 
yksi elämäni riemukkaimmista kokemuk
sistani. Soitettuani ovikelloa isäntä tuli 
avaamaan, annoin hänelle paketin toivotta
en, että hirvipaisti maistuisi. Isäntä pyysi 
odottamaan ulkoeteisessäja meni itse sisäl-

le. Kuulin hänen keskustelevan vaimonsa 
kanssa ja luulin, että he pyytävät minut si 
sään. Isäntä palasi takaisin eteiseen kädes 
sään viiden markan kolikko, jonka hän ojen 
si minulle sanoen: "Tässä on teille kahvira 
haa, voitte juoda kotimatkalla vaikka kah 
vit." Kiitin kauniisti ja kiirehdin autolleni. 
Iloitsin sydämeni pohjasta elämäni ensim 
mäisestä "tipistä" niin, että kyyneleet valui 
vat poskilleni. Naurua riitti vielä pitkäksi 
aikaa sen jälkeen. 

Eräässä gala-illassa kenraaliluutnantti 
Paavo Junttila voitti 10 kg sokeria, joka oli 
pakattu kahteen viiden kilon pussiin. Vasta 
siinä vaiheessa, kun hän frakki -pukuisena 
kantoi niitä salin läpi tuli mieleeni, että mei• 
dän olisi pitänyt hoitaa asia vähän tyylik• 
käämmin ja toimittaa palkinto hänelle ko
tiin. 

Ritarihuoneella järjestetyistä konserteista 
on jäänyt mieleen, kun eräs rouva istui mie• 
lestämme kovin sivussa seinän vierellä ja 
kehotimme häntä siirtymään istumaan vä
hän mukavammalle paikalle lähemmäksi 
soittokuntaa. Tähän rouva vastasi: "Kiitos, 
istun ihan mukavasti tässä oman sukuvaa
kunani alla omalla tuolillani." 

Ritarihuoneen vaatenaulakoilla syntyi 
kerran hässäkkä, kun avustajamme kyllästyi 
ja lähti omille teilleen jättäen nais toimikun
nan rouvat selviytymään omin avuin. Kaik
ki olisi kyllä sujunut hyvin, ellei yksi nau
lakkona toimineista tangoista olisi romahta
nut alas vaatteineen ulkokenkien päälle. 
Kesti jonkin aikaa ennen kuin kaikki olivat 
saaneet omat vaatteensa ja saappaansa siitä 
kasasta. Erään rouvan uudet Palmrothin tal
visaappaat olivat kadonneet ja jäljelle jäi 
hieman vanhemmat talvisaappaat, joita hän 
ei huolinut. Ne myytiin Second Rand-kaup
paan ja rahat annettiin kyseiselle rouvalle. 
Saatu rahasumma ei vastannut läheskään 
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Naistoimikunta koolla syyskuussa 2004. Vasemmalta Soile Virta, Arja Raade, Heidi Aho, 
Marja Sierla, Kirsti Muhonen, Lea Vanonen, Irma Autti, Leena Luukka, Ellen Hakkarainen, 
Anna-Maija Muromaa ja Riitta-Liisa Artema. ( Kuva Lea Vanosen kokoelma). 

kadonneiden saappaiden arvoa. 
Kahvikonserttienjärjestämisestä Kadetti

koululla tuli perinne, joka on jatkunut aina 
vuodesta 1978 lukien. Ensimmäinen Rune
bergin päivän konsertti järjestettiin tosin jo 
vuonna 1976. Tilaisuus käsittää tunnin kon
sertin juhlasalissa ja sen jälkeen nautitaan 
kahvit ruokasalissa Runebergin torttuineen 
ja pasteijoineen. Yritimme kerran korvata 
pasteijat rouvien paistamilla kinkkupiira
koilla, mutta siitä luovuttiin, kun jokaisen 
samalla ohjeella leipoma uunipannullinen 
piirakoita oli erilainen. Pöytien kattaminen 
ja kahvitus sujuu meiltä niin ammattimai
sesti, että kerran Kadettikoulun kahvinkeit
täjä-avustaja kysyi, mistä pitopalvelusta te 
olette, kun homma sujuu niin tottuneesti. 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali 
Lauri Sutela oli usein Kadettikoululla vie
raanamme. Voidaksemme aloittaa konsertin 
täsmällisesti hän katsoi kelloaan ja huolehti 
alkamisajasta: "Vielä on aikaa 1 min, 1/2 
min, nyt voit mennä." 

Talvisota -esitys Kadettikoululla on jää
nyt erityisesti mieleen. Kirjailijat Inkeri Kil
pinen ja Helvi Hämäläinen istuivat lähellä 
näyttämöä. "Tykinlaukaukset" savupilvi
neen täyttivät näyttämön ja lumipukuiset 
sotilaat juoksentelivat lavalla. Helvi Hämä
läinen eläytyi talvisota -tunnelmaan niin, 
että huudahti ääneen: "Missä vihollinen." 

Kannattajajoukkomme on maanpuolus
tushenkistä ja pääsylippujen myynti etukä
teen on yleensä ollut helppoa. Kuitenkin 

141 



minulle sattui kerran niin, että konserttivii
kolla kädessäni oli pino myymättömiä lip
puja. Onneksi muistin kauppaneuvos Rakel 
Wihurin, niinpä soitin hänelle ja tarjosin lip
puja. Hän ihmetteli, miksi näin myöhään. 
Minä puolestani pyytelin anteeksi ja selitin 
olevani viime tipan ihminen. Hän ymmärsi 
ja pyysi toimittamaan liput hänelle. Katoim
me suuren nelikulmaisen pöydän keskelle 
salia Wihurin klaanille. Siinäkahviajuodes
summc kauppaneuvos tiedusteli rahavaro
jemme ja kuultuaan vuotuisen budjettimme, 
hlln oli hienovaraisesti hiljaa. En kuitenkaan 
rohjennut anoa lisälahjoituksia. 

Puolustusministeri Elisabeth Rehn ilah
dutti meitä kerran mukanaolollaan konser
tissa. Puheenvuorossaan hän kertoi kuinka 
kaunis aurinkoinen ilma oli inspiroinut hä
net ikkunoiden pesuun ennen konserttiin 
tuloa ja olihan seuraavana päivänä hänen 
aviopuolisonsa syntymäpäiväkin. 

Konserttipäivien säät ovat vaihdelleet 

kovista pakkasista ja lumisateista kauniin 
aurinkoisiin päiviin. Helmikuussa 2004 
meidät yllätti poikkeuksellisen runsas lumi 
sade edellisenä yönä. Autot hautautuiva 
lumeen ja niiden kaivaminen lumesta esiin 
vei todella paljon aikaa. Lumen paljous jopa 
esti joidenkin vieraiden saapumisen kon 
serttiin. 

Naistoimikunnan toiminnasta on kirjoi 
tettu Jalkaväen vuosikirjoissa vuoteen 1999 
asti, jolloin toiminta oli jatkunut 25 vuotta. 
Syyskuussa 2004 Jalkaväen säätiön naistoi 
mikunnan perustamisesta tuli kuluneeksi 30 
vuotta. Meille naisille on ollut suuri ilo saa
dessamme toimia hyvässä yhteishengess 
tavoitteemme mukaisesti ja että olemme 
saaneet kiitettävästi tukea Jalkaväen säätiöl
tä. Siitä lämmin kiitos säätiölle. Minä henki
lökohtaisesti iloitsen erityisesti siitä, että 
naistoimikunta jatkaa menestyksekkäästi 
toimintaansa. o 

VARATTU 
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1lsATO 

Sato on asumispalveluja tarjoava asuntosijoitusyhtiö,joka keskittyy 
asu ntojen omistamiseen, rakennuttamiseen, vuokraam iseen ja 
myymiseen. Sato omistaa noin 24.000 vuokra- ja osaomistusasuntoa 
ja tuottaa vuosittain noin 1.000 omistusasuntoa. Saton toimintaa 
ohjaavat henkilöstön ammattitaito,yhteistyö, asiakastyytyväisyys ja 
tu loksellisuus. 

Ku udenkymmenenviiden toimintavuotensa aikana yhtiö on 
ra kennuttanut noin 217.000 asuntoa, noin kymmenen prosentt ia 
Suomen asuntokannasta. 

- - -

www.sato.fi 
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Senaatti 

• MASTSVSTEM 
Teleskooppimastoj en asiantuntija 

Mastsystem Int'I Oy 
puh. (013) 717790, +46 (8) 860446, faksi (013) 717789, +46 (8) 860447 
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Vuoden jalkaväkikouluttajat 

Jalkaväen säätiö valitsee joka toinen vuosi 
Joukko-osastojen esitysten perusteella kou
luttaja- tai opetustehtävissä erityistä am
mattitaitoa sekä kyvykkyyttä osoittaneen 
upseerin ja opistoupseerin vuoden jalkavä
kikouluttajaksi . Valittavilta edellytetään 
edellä esitettyjen vaatimusten lisäksi moit
teettomia ja esimerkillisiä henkilökohtaisia 
ominaisuuksia sekä palveluksessa että va
paa-aikana. 

Vuodesta 1989 vuodenjalkaväkikoulutta
jiksi on valittu 
1989 yliluutnantti Jouni Tuominen (SavPr) 

vääpeli Esa Kakko (JPr) 

1991 kapteeni Jukka Ojala (RUK) 
vääpeli Jari Pantsari (PKarPr) 

1993 yliluutnantti Kari Toivonen (PorPr) 
luutnantti Per-Erick Håk:ans (UudPr) 

1995 kapteeni Vesa Virtanen (MpKK) 
kapteeni Pekka Saksala (PsPr) 

1997 majuri Esko Raaterova (JPr) 
yliluutnantti Jouni Halonen (KaiPr) 

1999 yliluutnantti Klaus Luotola (UtJR) 
luutnantti Vesa Hartikainen (KarPr) 

2001 majuri Lauri Sipari (RUK) 
yliluutnantti Lauri Asikainen (Raja
ja MerivK) 

2003 kapteeni Marko Lahtinen (PorPr), 
luutnantti Jorma Hokkanen (Sav i>r) 

Vuoden 2005 jalkaväkikouluttajiksi valittiin kapteeni Jami Virta 
Kaartin Jääkärirykmentistä ja yliluutnantti Ari Kurppa Suomenlahden 
Meripuolustusalueelta. 
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JALKAVAEN VUOSI- JA 
PERINNEPÄIVÄT 2005 

Tammikuu 

14.1. 
26.1. 

Maanpuolustuskorkeakoulun vuosipäivä 
Maanpuolustusopiston perinnepäivä 

Helmikuu 

2.2. 
16.2. 

Pääesikunnan vuosipäivä 
Porin Prikaatin vuosipäivä 

24.2. 
25.2. 

Pohjan Jääkäripataljoonan (JPr) perinnepäivä 
Sotilasläänien esikuntien vuosipäivä 
Hämeen Jääkäripataljoonan (PsPr) perinnepäivä 
Karjalan Jääkäripataljoonan (PKarPr) perinnepäivä 
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen vuosipäivä 

Maaliskuu 

11.3. Lapin Jääkäripataljoonan (JPr) perinnepäivä 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan (KaartJR) perinnepäivä 

12.3. Kymen Jääkäripataljoonan (KarPr) perinnepäivä 
20.3. Kadettikoulun (MpKK) perinnepäivä 
21.3. Rajavartiolaitoksen vuosipäivä 

Huhtikuu 

1.4. Reserviupseerikoulun vuosipäivä 
2.4. Panssarikoulun perinnepäivä 
5.4. Kainuun Prikaatin vuosipäivä 

18.4. Uudenmaan Prikaatin vuosipäivä 

Toukokuu 

6.5. Karjalan Prikaatin vuosipäivä 
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Kesäkuu 

4.6. Maanpuolustusalueiden esikuntien vuosipäivä 
13.6. Savon Prikaatin vuosipäivä 
14.6. Puolustusministeriön vuosipäivä 
28.6. Panssariprikaatin vuosipäivä 

Heinäkuu 

5.7. Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan (UudPr) perinnepäivä 
14.7. Panssarivaunupataljoonan (PsPr) perinnepäivä 

Elokuu 

16.8. Kaartin Jääkärirykmentin vuosipäivä 
25.8. Utin Jääkärirykmentin vuosipäivä 
26.8. Urheilukoulun (HämR) perinnepäivä 

Syyskuu 

7.9. Hämeen Ratsujääkäripataljoonan (HämR) perinnepäivä 
Uudenmaan Rakuunapataljoonan perinnepäivä 

13.9. Kainuun Jääkäripataljoonan (KaiPr) perinnepäivä 
18.9. Kaartin Pataljoonan (KaartJR) perinnepäivä 

Lokakuu 

1.10. Jääkäriprikaatin vuosipäivä 
3.10. Hämeen Rykmentin vuosipäivä 

10.10. Taistelukoulun (MpKK) perinnepäivä 
19 .10. Maasotakoulun vuosipäivä 
24.10. YK-koulutuskeskuksen (TykPr) perinnepäivä 

Marraskuu 

3.11. Sotakorkeakoulun (MpKK) perinnepäivä 
20.11. Pohjois-Karjalan Prikaatin vuosipäivä 
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UPSEERIKOULUTUS UUDISTUU 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 
Upseerikoulutusta ollaan tarkistamassa uudelleen. Tarkistusta koskevat ensimmäiset pää 
tökset ja perusteet on annettu ja tarkistustyön ensimmäinen vaihe on käynnistynyt niiden 
pohjalta. Lopulliset päätökset tehdään myöhemmin. Upseerikoulutuksen tutkintoja ja kurs 
seja koskevat ammatilliset tavoitteet eivät ole muuttuneet. Muutostarpeetjohtuvat yleisis 
muitakin korkeakouluja koskevista vaatimuksista sekä koulutusjärjestelyihin liittyvis~ 
tekijöistä. 

E 
dellinen upseerikoulusta koske
va uudistus saatiin valmiiksi 
vuonna 2002 niin, että uuden 
upseerien koulutusohjelman 

mukaisen kadettikurssin kandidaattivai
heen opinnot voitiin aloittaa ja upseerien jat
kokoulutusohjelman uudistaminen saatiin 
valmiiksi. Ensimmäiset tämän uudistuksen 
mukaisesti koulutetut upseerit ovat vasta 
valmistuneet, kun upseerikoulutusta ollaan 
jälleen tarkistamassa. Upseerikoulutuksen 
näin nopeaan tarkistukseen on olemassa 
useita syitä ja perusteita. 

Yhtenä tärkeänä syynä on kaikkia Suo
men yliopistoja ja korkeakouluja koskeva 

yleiseurooppalainen tutkintorakenneuudis 
tus (ns Bolognan prosessi). Upseerikunn 
ja yhteiskunnan muidenkin toimijoiden etu 
on, että upseerien koulutusjärjestelmä vas• 
taa ajan haasteisiin ja muodostaa oman, 
mutta selkeästi vertailtavan ja rinnastetta• 
van osan muiden koulutusjärjestelmi 
kanssa. Sen lisäksi, että upseerikoulutukse 
tutkinnot antavat tarvittavat ammatilliset 
valmiudet niiden tulee vastata myös muita 
yliopistoja koskevia yleisiä vaatimuksia. 

Upseerikoulutuksen perustehtävänä on 
tuottaa ammattitaitoisia henkilöitä sodan ja 
rauhan ajan tehtäviin entistä monitahoisem• 
paan toimintaympäristöön. Kehitys ja muu
tos on nopeaa. Erityisen haasteen upseeri 
koulutukseen tuo tulevaisuus ja sen edellyt• 
tämät vaatimukset upseerien asiantuntijuu 
delle ja osaamiselle. Tarkistustyön yhtenä 
tavoitteena on selvittää nämä vaatimukset j 
ottaa ne huomioon upseerien koulutusjär 
jestelmää koskevassa tarkistuksessa. 

Upseerikoulutuksen tavoitteet ja sisältö 
tulee nähdä ja määrittää kahdesta suunnasta; 
tieteellisestä ja ammatillisesta näkökulmas
ta. Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä ja 
ne on otettava huomioon rinnakkain. Koulu
tuksen on tuotettava korkea ammatillinen 
osaaminen erilaisiin ja eritasoisiin sodan 
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sekä rauhan ajan tehtäviin. Lisäksi upseeri
en on kyettävä tieteelliseen ja analyyttiseen 
tutkimukseen, tiedon tuottamiseen ja niihin 
perustuvaan toimintaan. 

Upseerikoulutuksenjärjestelyjen tulee ai
kaisempaa enemmän ottaa huomioon up
seerien palvelusajan pidentyminen, koke
mukseen perustuva oppiminen, jatkuvan 
tiedon päivittämiseen liittyvät tarpeet sekä 
elinikäisen oppimisen periaatteet. 

PERUSTEITA 

Upseerin koulutusjärjestelmään tehtiin 
suuria muutoksia ja uudistuksia edellisellä 
kierroksella. Pääosa tuon tarkistus- tai uu
distuskierroksen aikana tehdyistä ratkai
suista sekä opetuksen tavoitteista ja sisällös
tä ovat edelleen päteviä ja toimivia. Tyhjältä 
pöydältä ei siis ole tarkoitus lähteä liikkeel
le, vaan tarkistustyön lähtökohtana on tällä 
hetkellä käytössä olevat koulutusohjelmat ja 
opetussuunnitelmat. 

Koulutusohjelmia ja opetussuunnitelmia 
tarkistetaan ottaen huomioon toimintaym
päristöä ja koulutusjärjestelmää koskevat 
muutokset ja perusteet, koulutuksesta saa
dut havainnot ja palautteet sekä tulevaisuu
den haasteet ja vaatimukset. Tarkistustyön 
tärkeänä lähtökohtana on, että tutkintoja 
koskevat yleiset vaatimukset ja osa perus
teista ovat yhdenmukaisia muita yliopistoja 
ja korkeakouluja koskevien vaatimusten 
kanssa. Yleiset vaatimukset määritellään 
Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen 
tutkinnoista. Tutkintojen tavoitteet tarkiste
taan ottaen huomioon toimintaympäristöä 
koskevat muutokset ja tulevaisuuden vaati
mukset (upseeri 2020 tarvitsemat valmiu
det). 

Tarkistustyö tulee koskemaan vaiheittain 
kaikkia upseerikoulutuksen tasoja (perus-, 
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jatko- ja täydennyskoulutus). Sotatieteiden 
kandidaatin ja maisterin tulkinnoissa siirry
tään kaksiportaiseen hajautettuun tutkinto
rakenteeseen (3 + 2 vuotta). Jatkotutkintoja 
ja täydennyskoulutusta koskevat tarkistuk
set tehdään myöhemmin. Upseerin koulu
tusjärjestelmää koskeva yksityiskohtainen 
suunnittelu on käynnissä ja esillä on ollut 
erilaisia vaihtoehtoja. 

Opintojen mitoittamisjärjestelmässä luo
vutaan opintoviikoista ja siirrytään yhteisen 
eurooppalaiseen opintosuoritusten siirtojär
jestelmään pohjautuvaan (ECTS = Europe
an Credit Transfer System) opintopistejär
jestelmään. Tarkistuksen jälkeen opintojen 
mitoituksen peruste on opintopiste entisen 
opintoviikon sijasta. Opintojaksot pisteyte
tään niiden edellyttämän työmäärän mu
kaan. 

Uuden mitoitusjärjestelmän mukaan yksi 
opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmää
rää. Yhden lukuvuoden opintojen suoritta
miseen keskimäärin tarvittava 1600 tunnin 
työpanos vastaa 60 opintopistettä ja yhden 
opintokuukauden työmäärä vastaa 160 tun
tia eli kuusi opintopistettä. 

Opintojen ryhmittelyn peruste on opinto
jakso. Opintojakso on pienin suoritettava 
opintojen osa. Uuteen mitoitusjärjestel
mään siirryttäessä päästään eroon myös lii
an pikkupiirteisestä ja sirpaleisesta opinto
jen jaksottamisesta ( opintoviikkojaosta), 
sillä uuden järjestelmän mukaan yksittäisen 
opintojakson vähimmäislaajuus on kolme 
opintopistettä. Muutos selkiyttää opintojen 
hahmottamista ja suunnittelua. 

Yksi tarkistuksen merkittävistä muutok
sista koskee tutkintojen oppiainejaottelua ja 
-nimikkeistöä. Upseerikoulutuksen opin
not ovat muodostuneet kuudesta oppiai
neesta ja mahdollisesti muista erilaisista 
opintokokonaisuuksista. Käytössä olevien 
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oppiaineiden opintojen laajuus vaihtelee 
suuresti eri oppiaineiden kesken sekä erityi
sesti eri puolustushaarojen ja opintolinjojen 
kesken. Lisäksi opintojen sisältö ja laajuus 
on kirjavaa ja sirpaleista. Käytössä oleva 
oppiainejaottelu ja opintojen laajuus eivät 
vastaa yleisiä tutkintovaatimuksia ja opinto
jen vertailtavuus sekä rinnastettavuus on 
vaikeaa. 

Tarkistustyön yhteydessä siirrytään uu
teen oppiainejaotteluun ja neljään oppiai
neeseen; sotataito,johtarninen, sotilaspeda
gogiikka ja sotatekniikka. Lisäksi tutkinto
jen rakennetta kehitetään pää- ja sivuaine
opintojen mukaisesti. 

Edellä esitettyjen muutosten lisäksi tar
kistustyön yhteydessä kehitetään opetusme
netelmiä, tarkistetaan opintojen tavoitteita, 
sisältöä ja mitoittamista. Tarkistustyön aika
na kiinnitetään erityishuomio opintojen 
kuormittavuuteen ja sisältöön (ydinainek
seen) sekä kansainvälisen ja kielikoulutuk
sen, tutkimuskoulutuksen ja opetusmene
telmien kehittämiseen. 

Tärkeänä tavoitteena on myös yhtenäistää 
koulutuksen sisältöä ja luoda yhtenäiset, 
opintoja selkeyttävät moduulit. Muita tar
kistustyöhön liittyviä keskeisiä tavoitteita 
ovat monimuoto-opetuksen lisääminen 
sekä atk-verkkojen parempi hyödyntämi
nen opetussuunnitelmien laatimisessa ja yl
läpitämisessä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena 
on vähentää opintosuuntien määrää ja pääs
tä eroon liian pienistä opetusryhmistä. 

TUTKINTOJEN RAKENNETIA KOSKEVAT 
YLEISET PERUSTEET 

Upseerikoulutuksen tutkintojen tarkis
tuksen tavoitteena on opintojen aikaisem
paa helpompi vertailtavuus ja rinnastetta
vuus. Tämä mahdollistaa aikaisempaa pa-

Vanha ja uusi oppiainejaottelu 

Vanha nimikkeistö Uusi nimikkeistö 

1 

OPERMTIOTAITO 
JA TAKTIIKKA -+ SOTATAITO 

1 
STRATEGIA j 

1 
SOTAHISTORIA 

1 
JOHTAMINEN 

j JOHTAMINEN j SOTILAS· 
PEDAGOGIIKKA 

1 

SOTilAS· 
j PEDAGOGIIKKA 

1 

SOTA'IIKNIIKKA j 
SOTATEKNIIKKA 

remmin opiskelijoiden siirtymisen jatka, 
maan tai täydentämään opintojaan Maan 
puolustuskorkeakoulun ja muiden yliopis 
tojen tai korkeakoulujen välillä. Hyöty on 
molempiin suuntiin. Tämä edellyttää, että 
seuraavana esitettävät yleiset perusteet on 
otettu huomioon ja kyetään selkeästi osoit, 
tamaan. 

Opiskelijan tulee sotatieteiden kandidaa 
tin tai maisterin tutkintoon sisältyviss 
opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saa 
vuttaneensa julkisyhteisöjen henkilöstöltä 
vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon 
siitä annetun lain (424/2003) määrittämällä 
tavalla sekä vähintään yhden vieraan kielen 
taito niin, että oman alan kehityksen seuraa, 
minen ja toiminta kansainvälisessä ympä· 
ristössä on mahdollista. 

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoonjoh• 
tavan koulutuksen tulee antaa opiskelijall 
tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden 
tai koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen 
perusteiden tuntemus. Koulutuksen tulee 
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luoda edellytykset alan kehityksen seuraa
miseen, valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja 
1 ieteellisiin työskentelytapoihin. Lisäksi 
opintojen tulee luoda edellytykset ylem
pään korkeakoulututkintoon johtavaan kou
lutukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä 
edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa 
työelämässä. Tutkinnon suorittaneen tulee 
saada riittävä viestintä - ja kielitaito. 

Koulutuksen tulee perustua tutkimukseen 
ja alan ammatillisiin käytäntöihin. Sotatie
teiden kandidaatin opintojen laajuus on 180 
opintopistettä ja tutkinto pitää pystyä suorit
tamaan päätoimisesti opiskellen kolmessa 
luku vuodessa. 

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoon joh
taviin opintoihin voi kuulua perus- ja aine
opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, moni
tieteisiä opintokokonaisuuksia, muita opin
toja sekä asiantuntijuutta kehittävää harjoit
telua. 

Oppiaineen tai siihen rinnastettavan ko
konaisuuden perusopintojen laajuus on vä
hintään 25 opintopistettä ja aineopintojen 
laajuus yhdessä perusopintojen kanssa en 
vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pää
aineen tai koulutusohjelman aineopintoihin 
sisältyy 6 - 10 opintopisteen laajuinen opin
näyte. 

Tutkintoa varten opiskelijan on suoritetta
va vähintään pääaineen perus- ja aineopin
not sekä kieli- ja viestintäopinnot. Opiskeli
jan on osoitettava saavuttaneensa tutkin
noille, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut 
tavoitteet. Opiskelijan on kirjoitettava kyp
syysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä 
opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin 
kielen taitoa. 

Sotatieteiden maisterin tutkintoon johta
van koulutuksen tulee antaa opiskelijalle 
pääaineen hyvä tuntemus ja sivuaineen pe
rusteiden tuntemus tai koulutusohjelmaan 
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kuuluvien syventävien opintojen hyvä tun
temus. Koulutuksen tulee, antaa valmiudet 
tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetel
mien soveltamiseen sekä valmiudet toimia 
työelämässä oman alansa asiantuntijana ja 
kehittäjänä. Lisäksi koulutuksen tulee antaa 
valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen 
sekä hyvä viestintä - ja kielitaito. 

Koulutuksen tulee perustua tutkimukseen 
ja alan ammatillisiin käytäntöihin. Sotatie
teiden maisterin opintojen laajuus on 120 
opintopistettä ja tutkinto pitää pystyä suorit
tamaan päätoimisesti opiskellen kahdessa 
lukuvuodessa. 

Syventävien opintojen laajuus on vähin
tään 60 opintopistettä ja aineopintojen laa
juus yhdessä perusopintojen kanssa on vä
hintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääai
neen tai siihen rinnastettavan kokonaisuu
den taikka koulutusohjelman syventäviin 
opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 
40 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 

Neljästä oppiaineesta (sotataito, johtami
nen, sotilaspedagogiikka ja sotatekniikka) 
yksi on tutkinnon pääaine ja muut kolme 
sivuaineita. Pääaineesta suoritetaan kandi
daatin tutkinnossa aineopinnot ja maisteri 
tutkinnossa syventävät opinnot. Pääainee
seen sisältyy opinnäytetyö (kandidaatintut
kielma ja pro gradu-tutkielma). Sotatietei
den maisterin tutkinnon pääaineen ei välttä
mättä tarvitse olla sama kuin kandidaatin 
tutkinnossa. Sivuaineissa suoritetaan perus
ja aineopintoja. 

Opintokokonaisuuksien vähimmäislaa
juudet ovat seuraavat: 

- perusopinnot 25 pistettä 
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aineopinnot 35 pistettä (perusopintojen 
lisäksi) 
syventävät opinnot 60 pistettä (perus- ja 
aineopintojen lisäksi) 

Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettu 
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va vähintään pääaineen tai siihen rinnastet
tavan kokonaisuuden syventävät opinnot ja 
sivuaineen riittävät opinnot, jollei niitä ole 
suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon 
johtavassa koulutuksessa. 

Opintolinjakohtaisesti määritellään, mit
kä pää- ja sivuaineet opiskelija voi valita. 
Pääsääntöisesti kaikilla linjoilla opiskellaan 
kaikkia neljää oppiainetta. Opintolinjan ta
voitteista johtuen oppiaineiden määrä voi 
olla myös pienempi, jolloin muissa oppiai
neissa suoritetaan laajempia opintoja. Ta
voitteista riippuen on myös mahdollista 
suorittaa jostakin oppiaineesta perusopinto
ja suppeampia opintoja. 

Edellä esitetyt yleiset vaatimukset tulevat 
näkymään erityisesti sotatieteiden kandi
daatin ja maisterin tutkinnoissa. Upseerien 
jatko- ja täydennyskoulutukseen kuuluvia 
opintoja tarkistetaan alkuvaiheessa ainakin 
oppiainenimikkeistön ja opintojen mitoi
tuksen osalta. 

KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT 
MUUTOKSET 

Upseerin tutkintotarkistuksessa pyritään 
noudattamaan opintojen jaksottelussa elin
ikäisen oppimisen periaatetta. Koulutus py
ritään järjestämään osakokonaisuuksina, 
jonka jälkeen opiskelijoille annetaan mah
dollisuus soveltaa oppimiaan asioita käy
tännössä. Tällä tavalla mahdollistetaan sy
väoppiminen, käytännön ja teorian yhdistä
minen sekä todellisen osaamispohjan luo
mmen. 

Koulutusjärjestelmää koskeva tarkistus
työ tullaan tekemään vaiheittain. Ensim
mäiseksi tarkistetaan upseerin peruskoulu
tukseen liittyvät tutkinnot (sotatieteiden 
kandidaatti ja maisteri) ja siirtymäkauden 
jälkeen tarkistetaan upseerin jatko- ja täy-

dennyskoulutusjärjestelmää. Ensimmäis 
vaiheen aikana tehdään upseerien jatko- ja 
täydennyskoulutusjärjestelmään vain tar 
vittavat muutokset ja tarkistukset. Muutok 
set koskevat lähinnä opintopistejärjes 
mää, moduuleita sekä oppiainejakoa ja -nl 
mikkeistöä. Tavoitteena on lisätä myös mo 
nimuoto-opetusta Tarkistustyön tulokset 
otetaan huomioon myös sotatieteiden tohto 
rien koulutusohjelmissa (pääainejako ). 

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin 
koulutusjärjestelmää tultaneen muuttamaan 
viereisem sivun kuvan periaatteiden mu 
kaiseksi. Kuva on suuntaa-antava ja opinto 
jen järjestelyt tulevat tarkentumaan jatko 
työskentelyn aikana. 

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tut 
kinnot ovat kaksi itsenäistä tutkintoa. Mais 
terin tutkinnon aloittaminen edellyttää sota 
tieteiden kandidaatin tai mahdollisesti 
muun, erikseen määriteltävien muiden aio 
jen kandidaatin tutkinnon suorittamista, 
Tarvittaessa muualla suoritettua kandidaa 
tin tutkintoa täydennetään enintään vuoden 
kestävillä siltaopinnoilla. 

Opiskelijoiksi valitut saavat kaikki opin, 
to-oikeuden sotatieteiden maisterin tutkin
toon. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen 
kestää noin kolme vuotta ja opintojen paino 
piste on ammatillisten valmiuksien luomi, 
sessa. Kandidaatin opintojen päätyttyä opi 
kelijat pääsääntöisesti siirtyvät muutamaksi 
vuodeksi työelämään. Erityisin poikkeus
edellytyksin voi opiskelijalla olla mahdolli, 
suus jatkaa suoraan maisterivaiheeseen. 

Oltuaan työelämässä noin kolme vuotta 
upseeri jatkaa opintojaan. Maisterin opinto,, 
jen aikana korostuu tieteellinen peruskoulu, 
tus. Lisäksi opintojen aikana syvennetään j 
laajennetaan ammatillista osaamista. 

Uudessa järjestelmässä kaikki kadetit 
aloittavat kandidaatin tutkintoon tähtäävät 

152 

_ _______ X 
SOTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN 

OPINTOJEN JÄRJESTELYN YLEISKUVAUS 

Sotatieteiden kandidaatin tutkinto 
180 opintopistettä (op) 

Sotatieteiden maisterin 
tutkinto 300 op 

(Jaksojen pituudet eivät ole mittakaavassa) 
Noin 
3v 
.-+ 

Noin 3 vuotta 

opinnot Maanpuolustuskorkeakoululla. Tä
män vaiheen jälkeen kadetit siirtyvät puo
lustushaarakouluihin suorittamaan oppiai
neiden puolustushaaraopintoja. Kolman
nessa vaiheessa kadetit jatkavat opiskelua 
Maanpuolustuskorkeakoululla. Seuraavas
sa vaiheessa opiskelijat siirtyvät puolustus
haara-, aselaji-ja toimialakouluihin. Kandi
daatin opintojen viimeisessä vaiheessa ka
detit palaavat Maanpuolustuskorkeakoulul
le. Sotatieteiden maisterin tutkintoon täh-

Noin 2 vuotta 

täävistä opinnoista pääosa suoritetaan 
Maanpuolustuskorkeakoululla. Opintojen 
eri vaiheiden kesto ja aikataulu tarkentuu 
suunnittelutyön edetessä. 

Jatkotutkinto- ja täydennyskoulutusjär
jestelmää koskevat tarkistukset tultaneen 
tekemään samojen yleisperiaatteiden mu
kaisesti. D 

Tie Johtajuuteen käy 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN 
kautta 

~aa\\a Merellä limassa • 
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MAAVOIMIEN PUOLUSTUSHAARAKOULU JA JALKAVÄKIKOULU 

MAASOTAKOULU 

M 
aasotakoulussa annetaan 
puolustusvoimien palkatul
le henkilöstölle korkeata
soista perus- ja täydennys

koulutusta sekä tehdään korkeatasoista ja 
käytännönläheistä maavoimienjajalkaväen 
tutkimus- ja kehitystyötä. Toiminnassa pai
nottuvat asiakaslähtöisyys, tieteellisyys ja 
todistusvoima, laatu, vuorovaikutus ja tu
loksellisuus. Oppimis- ja tutkimusympäris
tö sekä opetus- ja tutkimusmenetelmät ovat 
nykyaikaisia ja niitä kehitetään jatkuvasti. 
Opetuksen monimuotoistamiseen, tieto
verkkojen hyödyntämiseen ja simulaattori
avusteiseen koulutukseen on kiinnitetty eri
tyistä huomiota. Maasotakoulun yhteistyötä 
koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja korkea
koulujen kanssa kehitetään. 

Korkeakouluosasto järjestää sotatieteiden 
kandidaatin ja maisterin tutkintojen opinto
ja. Maavoimien upseerin tehtäviin 
valmistuvat kadetit opiskelevat koulussa 
puolustushaaraopintonsa. Jalkaväen tehtä
viin erikoistuvat kadetit opiskelevat lisäksi 
jääkäri-, panssarintorjunta- ja kranaatinhei-

tinalan opintonsa Lappeenrannassa. Maasc, 
takoulussa aloittaa opintonsa vuosittain 
120-170 uutta kadettia. Heidän koulutuk 
sensa on koulun haasteellisin ja tärkein yk 
sittäistehtävä. 

Kadettien opetuksessa on kiinnitetty eri 
tyistä huomiota kasvatuksellisiin tavoittel 
siin, jotka on sisällytetty kaikkiin opetus 
suunnitelmiin ja oppiaineiden tavoitteisiin 
Koulutusteemojamme ovat perusasiat kun 
toon ja sotilasjohtajan kenttäk:elpoisu 
Maavoimien kadetit kokeilevat yhteisiss 
opinnoissaan fyysisen suorituskykynsä ra 
joja, muun muassa taisteluampumaharj 
tuksen päätteeksi joukkueiden 30 kilomet 
rin hiihtomarssilla. Jalkaväkilinjan koulu 
tukseen sisältyy kahden vuorokauden ja 70 
kilometrin Salpamarssi. Sotatieteiden kan 
didaatin tutkinnonjalkaväkilinjan kadettien 
fyysisesti vaativin harjoitus on kuuden vuo, 
rokauden tiedusteluharjoitus. Harjoitus hui 
pentuu tiedustelutehtävään, joka edellyttäl 
noin 70 kilometrin siirtymistä 24 tunnin ai 
kana vaativissa talviolosuhteissa. 

Täydennyskoulutusosasto kehittää puo 
lustusvoimien sotilas- ja siviilihenkilöstö 
ammattitaitoa järjestämällä opistoupseeri 
jatkokurssin kaikkien puolustushaaroje 
yhteiset opinnot ja jalkaväkilinjan opinnot 
sekä maavoimien sotilasammatilliset opin• 
tojaksot ja puolustushaaraopintojaksot 
Vuosittain erilaisia kursseja on 10-15 ja 
niillä opiskelee 300-500 henkilöä. Täyden 
nyskoulutuksessa opinnot on monimuotois, 
tettu ja opinnoissa hyödynnetään verkkoso• 
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Maasotakoulu järjestää joka toinen vuosi panssarintorjuntaupseerikurssin ja vuosittain 
panssarintorjuntakouluttajien opetustilaisuuden. 

takoulun tarjoamia mahdollisuuksia. Täy
dennyskoulutuksen keskeisin haaste on uu
den ammattialiupseeriston maavoimien yh
teisen ja jalkaväen eriytyvän koulutuksen 
suunnittelu ja valmistelu. 

Koulun opetustehtävien ja maavoimien 
joukko-osastojen kasvavat tietotarpeet ko
rostavat Tutkimus- ja kehittämisosaston 
painoarvoa yhdessä sodan ajan joukkojen 
kehittämisestä johtuvien vaatimusten kans
sa. Oikein ajoitettu ja erityisesti näyttöön 
perustuva tieto on välttämätön perustarve, 
jonka tyydyttämisen suhteen ainoa kestävä 
vastaus on kasvava panostus käytännönlä
heiseen ja todistusvoimaiseen tutkimus- ja 
kehittämistyöhön. 

Tutkimus- ja kehittämisosasto tutkii ja ke
hittää maavoimien ja jalkaväen sodan ajan 
joukko- ja perusyksikkötasoista organisoin-

tiaja taktiikk:aa,johtamista, tulivoimaa, liik
kuvuutta ja· suojaa sekä koulutusta. Vuonna 
2005 keskeiset tutkimuskohteet ovat hyök
käystaktiikka, maavoimien johtamisjärjes
telmä, pataljoonan tulitukijärjestelmä, tais
telijan järjestelmä 2015 sekä maavoimien 
simulointikoulutusjärjestelmä. Osasto tu
kee koulun opetustehtäviä muun muassa 
asiantuntijatoiminnalla sekä antamalla tut
kimus- ja fyysisen kasvatuksen opetusta. 
Osasto johtaa koulun julkaisutoimintaa, 
joka palvelee erityisesti joukko-osastojen 
kenttätyötä. Osasto on yhteistyössä koti- ja 
ulkomaisten tutkimusyhteisöjen kanssa. 
Eräänä koulun tehtävänä on maavoimien 
tutkimus- ja kehittämisalan kehittäminen 
verkottumalla. 

Rakuunaeskadroonassa palvelee noin 80 
varusmiestä. He palvelevat sotilaspoliiseina 
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Verkkotuetussa monimuoto-opetuksessa hyödynnetään oppimistiloja ja puolustusvoimi 
koulutusportaalia. 

Etelä-Karjalan Kauppakamari Haminan kaupunki 
Lappeenranta www.hamina.fi 

Liikenne Vuorela Oy E. Hartikainen Oy 
Kotka Joensuu 

Jaakon Kello Talko Knowhow 
Hamina (Karhula) Kotka 

HOTEL ARTHUR 
Kouvolan Sanomat Vuorikatu 19, 00100 HELSINKI 

puh. 09-173 441 www.hotelarthur.fi 
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Maasotakoulu johtaa vuosittain Maanpuolustusalueiden kranaatinheitinharjoitukstn Ro 
vajärvellä. 

ja huollon eri tehtävissä. Maasotakoulu ker
tausharjoittaa vuosittain 700 reserviläistä ja 
vapaaehtoisissa harjoituksissa harjoittelee 
noin 200 reservin johtajaa. 

Koulun toimintaedellytyksiä on kehitetty 
perusparantarnalla Rakuunarnäelle päära
kennus, jonka myötä olemme saaneet käyt
töömme 90 henkilölle viihtyisät työhuo
neet, 85 opiskelijan auditorion, oppimisti
lan ja kolme ryhmätyö- ja neuvottelutilaa. 
Rakuunamäellä on kunnostettu Tutkimus
ja kehittämisosaston käyttöön nykyaikaiset 
toimitilat. Samalla koulun majoitustilat on 
saatu täysimääräisesti opiskelijakäyttöön. 
Oppimisympäristön kehittäminen jatkuu 
vuonna 2005, jolloin aloitetaan Leirikentäl
lä luokkarakennuksen 350 opiskelijan audi
torion ja kahdeksan luokan sekä jakeluruo
kalan ja sotilaskodin tilojen perusparannus. 

Luokkarakennukseen sijoitetaan myös uusi 
100 opiskelijan auditorio ja ryhmätyötiloja. 

Maasotakoulu on vakiinnuttanut aseman
sa sotakoulujen joukossa. Koulutustarjonta 
on uusittu suunnittelemalla yhteensä 20 uut
ta kurssia ja opetustilaisuutta ja noin 50 
arnpumaharjoitusta tai taktiikan harjoitusta 
vuosina 2001 - 2005. Samaan aikaan on 
suunniteltu, perustettu ja käynnistetty kou
lun tutkimus- ja kehittämistoiminta tuotta
malla yhteensä 30 uutta tuotetta. Toiminnan 
painopiste siirtyy opetuksen ja tutkimuksen 
laadun varmistamiseen sekä huoltojärjestel
män kehittämiseen. o 
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RESERVIUPSEERIKURSSILTA KESTÄVÄ PERUSTA 

JOHTAJANA KEHITTYM ISELLE 

RESERVIUPSEERIKOULU 

R 
eserviupseerikoulu sijaitsee so
tilasperinteiltään rikkaassa ja 
perinteikkäässä Haminan lin
noitus- ja ympyräkaupungissa. 

Reserviupseerikoulu on Itäisen Maanpuo
lustusalueen komentajan alainen joukko
osasto, jonka toteuttamaa reserviupseerien 
perus- ja täydennyskoulutusta, sekä siihen 
liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä ohjaa 
suoraan apulaismaavoimapäällikkö apu
naan aselajien tarkastajat. Reserviupseeri
koulun kokoonpano muodostuu yhdestä 
kouluttavasta joukko-yksiköstä eli reser
viupseerikurssista ja sen koulutusta tuke
vasta esikunnasta ja huoltokeskuksesta. Va
ruskunnallisesti Reserviupseerikoulu on 
osa Haminan varuskuntaa, johon kuuluu li
säksi osia merivoimiin kuuluvasta Kotkan 
Rannikkoalueesta. 

Perinteisesti Reserviupseerikoulu on tul
lut tunnetuksi ja saavuttanut valtakunnalli
sesti merkittävän aseman upseerioppilaille 
järjestettävistä reserviupseerikursseista. 
Vuoden 2004 Ioppuun mennessä koulun 84-
vuotisen historian aikana upseerin perus
koulutuksen on saanut lähes 160 000 upsee
rioppilas ta, eli valtaosa maavoimiemme re
serviupseeristosta. Tämän johdosta Reser
viupseerikoulu onkin jo pitkään ollut yhteis
kunnallisesti erittäin arvostettu instituutio 
osana suomalaista maanpuolustusta ja joh
tamiskoulutusta. 

Vlime vuosina Reserviupseerikoulu on 
enenevässä määrin profiloitunut myös re-

servin päällystön koulutuskeskuksena. Täs
tä hyvänä esimerkkinä ovat valtakunnallisel 
kouluttajakurssit ja lukuisat eri aselajien 
tehtäväkohtaiset harjoitukset. Luonnollise
na osana Reserviupseerikoulun toimintaa 
ovat lisäksi upseerikokelaille järjestettävät 
valtakunnalliset jatkokurssit. Uusimpina 
vastuualueina ovat aliupseerista upseeriksi 
reservissä -kurssi ja Maasotakouluun oppi
laita valmentava joukkueenjohtajakurssi. 

Kehitettäessä lähivuosina Reserviupsee
rikoulua osana Haminan varuskuntaa tulee 
entisestään korostumaan yhteistoiminnan 
jatkaminen ja syventäminen Kotkan Ran
nikkoalueen kanssa, sekä puolustusvoimien 
kumppanuusohjelmaan liittyvän ruoka
hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen. 
Koulutuksellisena haasteena Reserviupsee
rikoululla on edelleen jatkaa kehitystyötä 
reserviupseerikoulutukseen liittyvien väli
neiden, menetelmien ja muotojen osalta si
ten, että valtakunnalliset sotilaallisen maan
puolustuksen tarpeet pystytään täyttämään 
mahdollisimman hyvin. Lisäksi reserviup
seerien jatko- ja täydennyskoulutukseen 
liittyen tullaan jo käytössä olevaa puolustus
voimien koulutusportaalia hyödyntämään 
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RUK on kouluttanut johtajien yhteistoimintaa 85 vuotta. 

yhä enenevässä määrin järjestettävien 
kurssien ja harjoituksien monimuotoisessa 
toteuttamisessa. 

RUK KOULUTIAA - RUK KASVATIAA 

Reserviupseerikoulun toimintavuosi ja
kaantuu selkeästi erilaisiin toiminnallisiin ja 
osiltaan myös päällekkäisiin vaiheisiin. 
Reserviupseerikurssi toteutetaan neljän
toista viikon kokonaisuutena saapumis
erittäin kahdesti toimintavuoden aikana. 
Vuonna 2005 toimeenpannaan reserviup
seerikurssit 226 ja 227. Reserviupseerikurs
sien välinen kahdentoista viikon mittainen 
ajanjakso on nimeltään jatko- ja täydennys
koulutus vaihe. Sen aikana toteutetaan mm. 
käsketyt joukkokohtaiset kertausharjoituk
set, eri aselajien upseerikokelaiden tehtävä
kohtaiset kurssit, reservin upseeristolle ja 

-aliupseeristolle tarkoitetut kurssit, tehtävä
kohtaiset kertausharjoitukset sekä Maan
puolustuskoulutus ry:n valtakunnalliset 
kouluttajakurssit. 

Kaikkien kurssien laadukas toteuttami
nen vaatii koko henkilöstön käytön osalta 
pitkäjänteistä ja ennakoivaa suunnittelua. 
Käytännössä henkilöstö on sitoutunut eri 
kurssien toteuttamiseen koko toimintavuo
den ajan. 

Reserviupseerikurssit alkavat vuosittain 
huhti- ja lokakuussa. Kurssien opiskelija 
vahvuus on vakiintunut viime vuosina noin 
750 upseerioppilaan vahvuiseksi. Koulutu11 
ja opetus toteutetaan yhdeksässä perusyksi 
kössä, kuudellatoista linjalla ja yhteens 
noin 30 koulutusjoukkueessa I -jaokse111 
Kurssin toteuttamiseen liittyy keskei11c11tt 
myös oppilaskuntatoiminta ja oppilask1111 
nan järjestämät tapahtumat. Reserviup , , 
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Reserviupseerikoulun päärakennuksen 
edustalla on kuvanveistäjä Kalervo Kallion 
luoma vaikuttava Kaatuneiden upseerien 
muistopatsas "Te ette turhaan taistelleet, te 
ette turhaan kaatuneet". 
Patsas paljastettiin 94. kurssin aikana 
9.9.1957. 
Aloitteen patsaan pystyttämisestä oli tehnyt 
84. kurssi ja monet kurssit olivat ahkeroi
neet sen pystytystöissä. 

rikurssin oppilaskunnan voidaankin mieltää 
olevan käytännössä reserviupseerikoulun 
"kymmenes perusyksikkö" sekä myös kurs
sin etenemisen myötä muodostuvan vahvan 
"rukki-hengen" peruspilari. 

Reserviupseerikurssin keskeisin koulu
tuksellinen tavoite on antaa upseerioppilail
le perusteet johtaa oman aselajinsa sodan 
ajan kokoonpanon mukaista joukkuetta, ja
osta sekä erikoisosaamista ja taitoa vaativia 
erillisiä ryhmiä. Tämän erittäin haastavan 
tavoitteen saavuttamiseksi kurssin opetus
suunnitelma koostuu kolmesta selkeästä 
vaiheesta. Ensimmäisessä noin kolmen vii
kon mittaisessa vaiheessa luodaan teoreetti
nen perusta oman aselajin taistelutekniikan 
ja taktiikan osalta. Toisessa noin neljän vii
kon mittaisessa vaiheessa upseerioppilai
den teoriaosaaminen sidotaan käytäntöön 
aselajiyksiköittäin järjestettävissä perus
harjoituksissa. Reserviupseerikurssin ope
tuksen selkeä painopiste on muodostettu 
kolmanteen noin seitsemän viikon mittai
seen yhteistoimintavaiheeseen. Eri aselaji
en välistä yhteistoimintaa harjoitetaan jouk
kue-, komppania-, pataljoona- ja osin myös 
perusyhtymätasolla. 

Nykymuotoinen valtakunnallisesti keski
tetty reserviupseerikoulutusjärjestelmä an
taakin erittäin hyvät ja opiskelijoiden kan
nalta mielekkäät puitteet eri aselajien väli
sen yhteistoiminnan harjoitteluun sekä ko
konaisuuden ymmärtämiseen eri taistelula
jeissa. Reserviupseerikurssin alun teoria
painotteisesta rakenteesta huolimatta tulee 
upseerioppilaille maasto sotilaskoulutuk
sen tärkeimpänä luokkahuoneena varsin tu
tuksi. Taistelussa yhteishengen merkitys on 
kiistaton, ja reserviupseerikurssilla maavoi
miemme selkärankana toimiva reserviup
seeristo oppii tuntemaan toisensa, luotta
maan toisiinsa ja ponnistamaan voimansa 
äärimmilleen yhteisen tavoitteen saavutta
miseksi. 

Reserviupseerikurssin tärkein kasvatuk
sellinen tavoite on luoda perusteet jatkuval
le, reserviin ulottuvalle johtajana kehittymi-
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selle. Yksittäisen upseerioppilaan opintojen 
etenemistä ja johtajana kehittymistä arvioi
daan neljässä oppiaineessa. Puolustusvoi
mien uuden johtaja- ja kouluttajakoulutus
ohjelman mukaisesti on opetuksen ja arvi
oinnin osalta enenevästi painotettu johta
mistaidon ja kouluttajavalmiuksien merki
tystä. Tämä onkin keskeisellä sijalla reser
viupseerin koulutuksessa. Muiden oppiai
neiden eli oman aselajin taistelutekniikan, 
yleisen taktiikan sekä liikuntakoulutuksen 
opetuksessa pyritään myös selkeästi tuo
maan esille onnistuneenjohtamistoiminnan 
vaikutus halutun tavoitteen saavuttamises
sa. 

Koulutus ja sen kehittäminen toteutetaan 
syväjohtamisen hengessä. Tavoitteena on
kin saavuttaa kaikissa vaiheissa oppimista 
tukeva koulutus- ja johtamisilmapiiri sekä 
arvostava suhtautuminen niin koulutettaviin 
kuin alaisiinkin. Käytännössä tärkeimmät 
oppimista edistävät tekijät ovat innostava 
kouluttaja ja kattava palautejärjestelmä. 
Reserviupseerikurssin oppilailta saama pa
laute osoittaa, että näissä kriittisissä menes
tystekijöissä on viime vuosina onnistuttu 
erinomaisesti. 

Parhaillaan on reserviupseerikurssilla 
meneillään myös itsearvioinnista liikkeelle 
lähtenyt opetussuunnitelman kehittämistyö. 
Kehittämistyön tavoitteena on muun 
muassa käytännöllisyyden lisääminen ja 
käskynantovalmiuden kehittäminen kurssin 
yleisrakenteen sisällä. Kehitystyö onnistu
taan parhaiten tekemään saadun palautteen 
perusteella. Tässä hyödynnetään niin oppi
lailta kuin henkilökunnaltakin saatua palau
tetta. Arvokasta palautetta saadaan myös 
joukko-osastoilta, joihin upseerikokelaiksi 
valmistuneet oppilaat palaavat kurssin suo
ritettuaan. Huomiotta ei jää myöskään pa
laute ympäröivältä yhteiskunnalta. 

X 
NELJÄ TIETÄ RESERVIN UPSEERIKSI 

Nykyään on valittavana useita mahdolli
suuksia kouluttautua reservin upseeriksi. 
Käytössä oleva koulutusjärjestelmä tarjoaa 
mahdollisuuden myös reserviin ennättä
neelle aliupseerille kouluttaa itsensä reser
vin upseeriksi. Olemassa on siten neljä eri 
tietä reservin upseeriksi. 

Oman halukkuuden ja osoitetun kyvyk
kyyden perusteella peruskoulutuskauden 
jälkeen varusmiehistä osa jatkaa aliupseeri
kurssilla. Parhaimmistolle tarjotaan edel
leen aliupseerikurssin 1. jakson näyttöjen 
perusteella mahdollisuus päästä Reserviup 
seerikouluun. Toinen vaihtoehto on niin su 
nottu "jälkirukki" ,jossa jo aliupseerikoulun 
kokonaan käynyt aliupseeri hyvltksytUlln 
reserviupseerikurssille. N!lmU kuks1 vuihto 
ehtoa ovat yleisimmät tuvat ko11lutt11111l111 
reservin upseeriksi. 

Kolmantena ja uusimpana muhdoll isuulC' 
na myös reservin aliupseeristostu voiduun 
kouluttautua reservin upseeriksi. T!lss!l 
vaihtoehdossa ei tie ole yhtään sen helpompi 
kuin varsinaisella reserviupseerikurssilla, 
sillä reservin aliupseeri joutuu ponnistele
maan ja opiskelemaan monimuotoisesti yh
deksän kuukautta saavuttaakseen reservin 
upseerin arvon. Nykyisen linjauksen mu
kaan näitä kursseja järjestetään kerran vuo
dessa yhden koulutusjoukkueen (noin 30 
opiskelijaa) vahvuisena. 

Neljäntenä tienä on Maasotakouluun 
opiskelemaan valituille aliupseereille jär
jestettävä viisi viikkoa kestävä joukkueen
johtajakurssi. Kurssi antaa ryhmänjohtajien 
johtaja- ja kouluttajakoulutukseen perustu
en tarvittavat valmiudet reservi upseerin tie 
<loista ja taidoista. Kurssilla keskeisenä on 
taktiikan ja taistelutekniikan taitojen hiomi 
nen ryhmätasolta joukkuetasolle. 
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JOHTAJA- JA KOULUTIAJAKOULUTUS 
PÄHKINÄNKUORESSA 

Johtamistaidon koulutus alkaa varsinai
sesti aliupseerikoulussa sen ensimmäisellä 
jaksolla. Tavoitteena on, että reservin aliup
seereiksi ja -upseereiksi koulutettavat saa
vat molemmat laajuudeltaan 20 opintovii
kon johtamistaidollisen koulutuksen. Re
serviupseerikurssilla, samoin kuin aliupsee
rikurssin toisella jaksolla tutustutaan ensim
mäistä kertaa syväjohtamisen perusideaan. 
Syväjohtaminen yhdistää syväoppimisen 
ihmisten johtamiseen. Haasteena on antaa 
koulutettaville perusteet tavoitteelliseen ja 
itseohjautuvaan johtajana kehittymiseen 
varusmiesaikana ja reservissä. Tällä osa
alueella tärkein kehitettävä taito reserviup
seerikurssilla on palautteesta oppiminen. 

Johtamistaidon teoriaopetuksessa analy
soidaan ihmisten johtamista taistelussa niin 
sotakokemusten kuin nykyaikaisen taistelu
kentän lähtökohdista. Lisäksi annetaan pe-

rusteet syväjohtamisen kysymyssarj 
käyttöön oman johtajana kehittymisen apu 
välineenä. Tärkein osa johtajakoulutukses 
toteutetaan erilaisissa harjoituksissa, joissa 
ennen kaikkea harjoitellaan käytännön joh 
tamista vertaisjoukossa. Kouluttamistaidol 
lisia valmiuksia kehitetään malli- ja oppilas 
harjoituksissa. Johtamis- ja kouluttamis 
suorituksia seuraavan palautteen avulla tue 
taan johtamiskäyttäytymisen vahvuuksien 
ja kehittärnistarpeiden ymmärtämistä. Joh 
tajakoulutusohjelmajatkuu näistä lähtökoh 
distajohtajakaudella ennen kaikkea käytän 
nön johtamis- ja kouluttamistyönä sekä täy 
<lentävin kurssein. 

Alla olevassa palaute -kaaviossa on 
summamuuttujana (asteikko 1-5) keskiarvo 
henkilökohtaisen palautejärjestelmän toi 
mivuudesta reserviupseerikurssilla seitse 
män tuoreimman kurssin aikana. Tehok 
kaan sotilaskoulutuksen kaava on ainakin 
periaatteessa helppo: toiminta+palau 
oppiminen. Saatujen havaintojen mukaan 

PALAUTE 

-

K218 K219 K220 K221 K 222 K223 K224 

Sain suullisen tai kirjallisen palautteen johtarniss~oritu~sist~i . 
Sain suullisen tai kirjallisen palautteen kouluttam1ssuontuks1stam 
Olen toiminut johtajatehtäviss~ k~rssin ~ka~a ain~i~ k~si kertaa 
Olen toiminut kouluttajatehtäv1ssa kurssm aikana vahmtaan yhden kerran 
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tuon yksinkertaisen kaavan soveltaminen 
näkyy sekä kouluttajien että koulutettavien 
arvioissa sodan ajan toimintakyvyn kehitty
misestä. 

LOPUKSI 

Reserviupseerikoulun antama johtaja
koulutus on "siemenenä säkissä",jonka tu
lee kasvaa ja jatkua myöhemmin johtaja
kaudella sekä edelleen reservissä. Johtaja
koulutuksen periaatteena onkin elinikäinen 
oppiminen, joka ei rajaudu vain tietyissä ti
lanteissa tapahtuvaan oppimiseen, vaan kä
sittää kaiken oppimisyhteydestä ja tavasta 
riippumatta. Syväjohtaminen on osa tätä 
prosessia ja ensi sijassa se on oppimisen 
ohjelma: se antaa sotilasjohtajalle perusteet 
siitä, kuinka hän voi kehittyä esimiehenä ja 
näyttää näin omaa esimerkkiä oppimisesta. 
Avain menestykseen on johtajan ja hänen 

alaistensa välinen luottamus, mikä parhaim
millaan voidaan saavuttaa 'Pitkällä aikajän
teellä. 

Johtaminen on ennen kaikkea vaikutta
mista ihmisiin ja tekemisen puitteisiin niin, 
että ihmiset saavat työssään aikaan yhteisön 
kannalta välttämättömiä tuloksia. Ihmisten 
johtaminen ei ole sitä, että ihmisille tehdään 
jotakin, vaan ihmisten potentiaalin vapaut
tamista yhteisten tavoitteiden suunnassa. 
Joukko on myös saatava sitoutumaan tavoit
teiden saavuttamiseen. Johtaminen onkin 
parhaimmillaan kun joukon jokaisella jäse
nellä on pala johtajuutta (vastuuta) ja tämä 
saa aikaan "me teimme sen" -hengen. Reser
viupseerikoulussa eri aselajien yhteistoi
minnassa tämä näkyy erityisesti kurssista 
toiseen ja pitkälle reserviinkin vallitsevana 
"RUK-henkenä". D 

Reserviupseerikoulu 

Saapumiserä noin 750 upseerioppilasta kahdesti vuodessa. 
Reserviläisiä koulutetaan noin 2500- 3000 henkilöä vuodessa. 
Henkilöstö yhteensä 265 (sotilaat 162, siviilit 103) 
Toimintamenot noin 18 Me. 

OPPILASKUNTA 

75 VUOTTA 
V 2003 

RUK:n Oppllaskunnan 
Kannatusyhdistys r. y. 

SOVUOTTA 
25.11 .2002 
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POHJOIS-SUOMEN VALMIUSYHTYMÄ 

KAINUUN PRIKAATI 

V 
uoden 1997 puolustusselonte
ko ja siitä aiheutunut rakenne
muutos siirsivät Kajaanin ku
peessa sijaitsevaan varuskun

taan Pohjois-Suomen Viestipataljoonan ja 
Pohjan Pioneeripataljoonan Oulusta. Sa
malla Kainuun Prikaatista tuli varusmies
määrältään Suomen suurin varuskunta,jon
ka varusmieskoulutuksen päätuote on isku
kykyinenja pohjoisen olosuhteisiin soveltu
va sodan ajan yhtymä, prikaati 2005. Kai
nuun Prikaati kouluttaa viidessä joukkoyk
sikössään sodan ajan prikaatin joukoista 
kaikki muut paitsi ilmatorjuntajoukot, jotka 
koulutetaan Rovaniemellä Lapin Ilmator
juntarykmentissä. Operatiivisesti Kainuun 
Prikaati on varsin valmis valmiusyhtymä. 

Valmiusyhtymäkonseptiin liittyvän ra
kentamisen ruuhkahuippu on ohitettu ja 

Kainuun Prikaatin toimintaedellytykset in 
frastruktuurin osalta ovat hyvät. Varusmies 
ten majoitustilat ovat asianmukaiset, sillä 
Pohjois-Suomen Viestipataljoonalle raken 
nettiin uusi kasarmi ja kaikki muut neljä ka 
sarmia on peruskorjattu. Huollon palvelu 
edellytysten parantamiseksi on rakennettu 
uusi keskusvarasto ja varuskuntasairaal 
on peruskorjattu sekä laajennettu. Sen sijaan 
kaluston kunnossapidon tilat ovat käyne~ 
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Kainuun Prikaatin pääajoneuvo
kalustona ovat telakuorma-autot. 

auttamattomasti ahtaiksi ja ongelmaa on 
pyritty helpottamaan muiden muassa ajo
neuvojen kunnossapidon kumppanuustoi
minnan kautta. Kumppanuustoiminnasta 
saatuja kokemuksia hyödynnetään jo pit
kään vireillä olleessa korjaamohankkeessa, 
mikä odottaa puolustusvoimien valtakun
nallisen kunnossapidon kumppanuushank
keen (AKKU) mukanaan tuomia ratkaisuja. 

Koulutuspaikat ja harjoitusalueet ovat 
pääosin asianmukaiset. Päivittäiseen koulu
tukseen liittyvät harjoitukset voidaan toteut
taa kasarmien kupeessa lähiharjoitusalueel
la, mikä sisältää noin viisi kilometriä 
kasarmilta etelään Hoikanportin ampuma
radat sekä Kassunkurun ampuma-alueen 
pienimuotoisiin taisteluammuntoihin. Vaa
tivammat taisteluammunnat suoritetaan 
Rovajärvellä ja Vuosangan ampumakenttä-

alueella. Valmiusprikaatin tehtävien ja uh
kakuvan mukaisia koulutusedellytyksiä on 
parannettu rakentamalla taajamataistelu
mahdollistaa monipuolisen palvelus- ja va
paa-ajan liikunnan, joskin rakenteiltaan 
kuntotalo on 60-luvun rakentamisen peruja 
ja vaatii näin ollen peruskorjausta. 

Kainuun Prikaatin erikoisosaamista on 
taistelu laajoilla metsäalueilla. Korpisotu
reita tarvitaan edelleen laajojen toiminta
alueiden puolustamisessa ja tehtävä vaatii 
kykyä hyödyntää maasto-olosuhteita sekä 
kykyä taistella tiestön ulkopuolella. Edellä 
mainitusta johtuen pohjoisen valmiusyhty 
män ajoneuvokalustona on telakuorma-au 
tot. Nykyiset telakuorma-autot eivät kuitcn 
kaan anna vaadittavaa suojaa kuljetettavalle 
miehistölle eikä niillä ole kykyä tukea <11111 I 
la aseillaan kuljetettavan joukon tuistrluu 
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Tavoitteena on korvata nykyiset telakuor
ma-autot pohjoisen olosuhteisiin sopivilla 
suojan, tulivoiman ja liikkuvuuden omaa
villa tela-ajoneuvoilla ensi vuosikymme
nellä. 

Laajoilla metsäalueilla suoritettavissa 
operaatioissa korostuu liikkuvuuden lisäksi 
epäsuoran tulen merkitys. Raskaiden heitti
mien maastoliikkuvuus ja tulen aloituksen 
nopeus on varmistettu siten, että kaikki val
miusprikaatin jääkäripataljoonien kranaa
tinheitinkomppaniat on varustettu kranaa
tinheitintelakuorma-autoin, joihin heittimet 
on asennettu kiinteästi takavaunuun. 

Tulevaisuutta silmällä pitäen Kainuun 
Prikaati on viime vuosina harjoitellut heli
koptereiden käyttöä johtamissaan Pohjoi
sen Maanpuolustusalueen taistelu- ja ampu-

maharjoituksissa sekä omissa valmiushar
joituksissaan. Helikoptereiden käyttöä var
ten rakennetaan tukikohta Kajaanin lento
kentän kupeeseen Paltaniemelle. Lisäksi 
koptereiden laskeutumispaikat varuskun
taan on suunniteltu. 

Materiaalisesti Kainuun Prikaati on lähes 
valmis valmiusyhtymä. Uuden kaluston op
timaalinen käyttö ja valmiusprikaatin käyt
töperiaatteiden omaksuminen vaatii kuiten
kin jatkuvaa koulutusta. 

Kainuun Prikaatin organisaatio tulee tar
kistumaan lähivuosina. Esimerkiksi huolto 
organisoidaan uudelleen. Kaiken uudelleen 
organisoinnin perusajatuksena tulee ole
maan rauhan ja sodan ajan organisaatioiden 
ja henkilöstön tehtävien entistä parempi 
vastaavuus. o 

TIETO NURKKAUS 

HENKILÖSTÖ: 
- upseerit 
- määräaikaiset nuor upseerit 
- määräaikaiset res upseerit 
- erikoisupseerit 
- opistoupseerit 
- sotilasammattihenkilöt 
- sopimussotilaat 
- siviilityöntekijät 
- työllisyysvaroin palkatut 

586 
87 

4 
13 
14 

180 
34 
40 

199 
15 

VARUSMIESSAAPUMISERÄN 
VAHVUUS 1840 

KOULUTETTAVIA RESERVILÄISIÄ 
2300 

AJONEUVOJA noin 1000 

TOIMINTAMENOKEHYS 
- palkat 
- kiinteistömenot 
- muut toimintamenot 

Yhteystiedot: 

42Me 
17 
9 

16 

Majuri Arto Heikkinen, 
koulutuspäällikkö, puh. 08-1816015 
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TULEVAISUUDEN MEKANISOITU 

VALMIUSYHTYMÄ TELOILLA 

KARJALAN PRIKAATI 

K 
arjalan Prikaati on kaikista 
maavoimien aselajeista koos
tuva Itäisen Maanpuolustus
alueen valmiusyhtymä, jonka 

tehtävänä on tuottaa sodan ajan valmiuspri
kaati sekä muita sotakelpoisia joukkoja 
maanpuolustusalueen käyttöön. 

Vekaranjärvellä toimivaan valmiusyhty
mään kuuluu esikunta ja kuusi joukkoyksik
köä. Kouluttavia perusyksiköitä on 16. Saa
pumiserässä palvelukseen astuu noin 1800 
alokasta. Kokonaisvahvuus on suurimmil
laan noin 2500 miestä ja naista. Sen lisäksi 
vuosittain koulutetaan 2300 reserviläistä 
kertausharjoituksissa ja 700 vapaaehtoisis
sa harjoituksissa. 

Valmius yhtymässä palvelee noin 700 pal
kattuun henkilökuntaan kuuluvaa, joista so
tilaita on noin 460 ja siviili työntekijöitä noin 
240, mikä tekee Karjalan Prikaatista Valkea
lan kunnan suurimman työnantajan. Henki
lökunnasta yli 70 % asuu Kouvolan 
Valkealan kuntataajaman alueella, 25-35 
minuutin työmatkan päässä. Varuskunnassa 
asuu nykyään enää noin 21 % henkilökun
nasta. Tämän seurauksena varuskunnan 
asuntokantaa pienennettiin purkamalla viisi 
huonokuntoista rakennusta. Asumisviihty
vyyden ja tason parantamiseksi jäljellejää
nyttä rakennuskantaa on peruskorjattu. Vuo
den 2004 toimintamäärärahat ovat runsaat 

46,2 miljoonaa euroa. 
Prikaatin komentajana toimii 1.10.2004 

alkaen 6.12.2004 prikaatikenraaliksi ylen
netty Jukka Pennanen. 

Vastikään neljäkymmentä vuotta täyttll
neellä varuskunta-alueella on viisi kasarmia 
ja pari sataa muuta rakennusta. Sen vieressä 
on lähiharjoitusalue ja suoja-alueineen run
saan seitsemän tuhannen hehtaarin laajui
nen Pahkajärven ampumakenttäalue. Näi 
den alueiden lisäksi valmiusyhtymä harjoit 
telee läheisellä Selänpään lentokentän alu 
eella, Taipalsaaressa, Utissaja muilla ampu 
makenttäalueilla Lohtajaa ja Rovajärveä 
myöten. Taisteluharjoitukset tapahtuvat 
pääosin Kaakkois-Suomen alueella. Tllll ll 
taataan se, että henkilökunta ja tuotetut so 
dan ajan joukot oppivat tuntemaan toi minin 
alueensa. 
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VELVOITTAVAT PERINTEET 

Jatkosodan Jalkaväkirykmentti 8, akatee
mikko Väinö Linnan romaanista kuuluisa 
Tuntemattoman sotilaan rykmentti, taisteli 
Itä-Karjalassa ja Lapin sodassa. Sotien jäl
keen se kotiutui kesäkuussa 1945 Kouvo
laan. Joulukuussa 1952 rykmentin nimi 
muutettiin 5.Prikaatiksi ja edelleen vuoden 
1957 alussa Karjalan Prikaatiksi. Tuolloin 
prikaatille määrättiin vaalittavaksi entisen 
viipurilaisen Karjalan Kaartin Rykmentin 
perinteet ja se sai niiden tunnuksina ryk
mentin joukko-osastolipun ja kunniamars
sin. Vuosina 1968-73 prikaati siirtyi väljem
mille harjoitusalueille Valkealan Vekaran
järvelle. 

Karjalan Prikaatin joukko-osastolipun 
tangon kärjessä on harvinainen IV luokan 
Vapaudenristi nauhoineen. Sen ansaitsivat 
vapaussodassa kunnostautuneet karjalaiset 
joukot, joista sodan päättymisparaatissa 
kenraali Mannerheimin käskyllä muodos
tettiin Karjalan Kaartin Rykmentti. talviso-

taan rykmentin miehet lähtivät Viipurin Pa
pulan kasarmialueelta ja olivat 2.Prikaatin I 
Pataljoonana pysäyttämässä puna-armeijan 
hyökkäystä Karjalan kannaksella. Pataljoo
na lakkautettiin kesällä 1940. 

SODAN AJAN JOUKKOJEN TUOTTAMINEN 

Karjalan Prikaatin keskeisin rauhan ajan 
tehtävä on tuottaa sodan ajan valmiuspri
kaati. Tähän liittyy keskeisesti perustarnis
ja materiaalisesta valmiudesta huolehtimi
nen. Tämän lisäksi koulutetaan henkilöstöä 
sijoitettavaksi muihin Itäisen Maanpuolus
tusalueen sodan ajan joukkoihin. Koulutuk
sen tavoitteena on tuottaa sotakelpoisia, tu
likasteessaan menestyviä joukkoja. Sen 
vuoksi valmiusprikaatin koulutusjärjestel
mä sisältää sekä varusmies- että reserviläis
koulutustapahtumia, joissa koko järjestel
mää koulutetaan riittävän suurina ja toimivi
na kokonaisuuksina. Erityinen painopiste 
on aselajien välisessä yhteistoiminnassa ja 
varusmiesten johtajakoulutuksessa. 

Varusmieskoulutus on aloitettu CV9030FIN -kalustolla. (Kuva Karjalan Prikaati). 
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Valmiusyhtymän esikuntaan kuuluvat 
henkilöstö-, operatiivinen ja huolto-osasto. 
Esikunnan tärkein tehtävä on k~naisuu
den, tulevaisuuteen tähtäävä suunnittelu ja 
johtaminen. 

Kymen läijkäripataljoonassa tlJQtetaan 
valmiusprik atin ~kevät osat koul tamalla 
sodan ajan pan arijääkän'ko panioita, 
CV9030 - histöä ja mui 1skuportaan 
erikoismiehiä s ·· · 1joita ja panssa
rintorjujia. 

Karjalan Tykistörykmentti vastaa tykistö
järjestelmän toimintaan tarvittavan henki
löstön kouluttamisesta. Varusmiehistä tuo-

Valmiusprikaatin taistt lija. (K. a 
Prikaati). 

X 
tetaan joukkoja, jotka kykenevät johtamaan 
tykistön ja heittimistön tulta ja järjestämään 
tulenjohto- ja johtamispaikkojen sekä tuli
asemien tarvitsemat viestiyhteydet. 

Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo kou
luttaa ilmatorjunnan tulenkäytön johtami
sessa sekä lähi- ja ohjusilmatorjunnan taita
vat ilmatorjuntajoukot. 

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 viestijoukkoja 
maanpuolustusalueen käyttöön sekä näiden 
joukkojen tarvitsemia huoltomiehiä. Lisäk
si koulutetaan sotilaspoliiseja ja esikunta
jääkäreitä sekä esikuntien tieto- ja viestijär
jestelmiä hallitsevia viestimiehiä. 

Karjalan Huoltopataljoona vastaa huol
lon palvelujen tuottamisesta. Sen lisäksi se 
kouluttaa huollon yksiköissä ja Huolto- ja 
kuljetuskomppaniassa huollon osaajia. 

ISKUKYKYINEN MEKANISOITU 
VALMIUSPRIKAATI 

Valmiusyhtymän lopputuotteen eli valmi
usprikaatin henkilövahvuus on noin 5100 
taistelijaaja 1200panssaroituaja muuta ajo
neuvoa. Kolmen iskevän pataljoonan lisäksi 
kokoonpanoon kuuluu esikunta- ja viesti-, 
pioneeri- sekä huoltopataljoonat, kenttäty
kistö- ja ilmatorjuntapatteristot sekä pans
sarintorjuntaohjuskomppania. 

Uusi johtamisjärjestelmä mahdollistaa 
valmiusprikaatin toiminnan informaatio- ja 
johtarnissodankäynnin ympäristössä. Ku 
lustona ovat YVI2 -viestijärjestelmä, PASI 
-alustaiset viesti-, esikunta- ja komento 
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Maali panssarintorjuntaohjus 2000:n tähtäimessä. (Kuva Karjalan Prikaati). 

paikkavaunut sekä hyppivätaajuuksiset 
kenttäradiot. 

Panssarijääkäripataljoonien iskuvoima 
perustuu CV9030 -taisteluajoneuvojen ja 
Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunujen yh
teiskäyttöön. Varusmieskoulutus CV9030 
- kalustolla on aloitettu vuonna 2004 ja vuo
desta 2005 alkaen tuotetaan panssarijääkä
rikomppania jokaisesta saapumiserästä. 
Panssarijääkäripataljoonien tulivoimaa li
sää koulutuskäytössä oleva panssarintorjun
taohjus 2000 sekä muutaman vuoden 
kuluttua toimitettavat tulivoimaiset kaksi
putkiset Amos -kranaatinheitinpanssarit. 

Kenttätykistöpatteriston tykkikalusto on 
kotimainen apumoottorilla varustettu 155 
millimetrin tykki. Johtamiseen ja tulenkäyt
töön on käytössä uusi ammunnan hallinnan 
ja johtamisen laitteisto AHJO. Tiedustelun 

ja tulenkäytön ulottuvuutta lisäävät maas
tonvalvontatutkat. Ilmatorjuntatykkikalus
tona on modifioitu 23 mm kanuuna ja muu
taman vuoden kuluttua uusi ilmatorjuntaoh
jusjärjestelmä 2005 sekä modifioitu johto
porras tuottavat valmiusprikaatin tarvitse
manilmatorjunnan. Pioneeripataljoona val
mistautuu tulevaisuudessa edistämään isku
portaan liikettä entistä järeämmillä Leo
pard-panssarialustaisilla raivaamis- ja silta
kalustoilla. Huoltopataljoonan kalustollista 
ja koulutuksellistä kykyä on kehitetty ja 
kehitetään edelleen siten, että se kykenee 
pitämään valmiusprikaatin taistelukykyise
nä. 

MEKANISOITUMISEN HAASTEET 

Karjalan Prikaati on hyvässä iskussa ole-
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Ryhmänjohtaja johtaa esimerkillään. 
(Kuva Karjalan Prikaati). 

va valiojoukko. Tätä osoittavat muun muas
sa erinomaiset koulutustulokset valtakun-
nallisissa ja maanpuolustusalueen kilpai-

strategialla.joka ulottuu vuoteen 2008. Täl
löin valmiusprikaatin tulee olla operatiivi
sessa käytössä. Siinä kytketään yhteen vuo
sittaisten perustehtävien ja niiden ohessa ta
pahtuvien kehittämistehtävien tavoitteet 
toimenpiteineen ja niiden saavuttamiseksi 
tarvittavat henkilöstö-, rahoitus-, tila- ja ai 
karesurssit. 

luissa ja mittauksissa sekä henkilökunnalle Uuden kaluston kouluttaminenjakunnos 
ja varusmiehille suoritetuissa kyselyissä sapito edellyttävät henkilöstön uudelleen 
saavutetut tulokset. Hyviin tuloksiin pääse- kouluttamista. Tämä on ollut ja on edelleen 
mistä edesauttaa prikaatin sisältä löytyvä iso haaste. Varuskunnan infrastruktuuri on 
monipuolinen ja laaja-alainen asiantunte- muutettava vastaamaan mekanisoitua jouk 
mus, aselajien välisen yhteistoiminnan jat- koa. Tämän kehittäminen on hyvässä vauh 
kuva harjoittelu ja uuden kaluston tuoma dissa. Johtamisjärjestelmähalli varastoi 
luonnollinen noste. neen sekä viime vuonna valmistuneet 10 

Toimintoja on kuitenkin ·atkuvasti kehi- suurta kalustohallia ja ympäristönormil 
tettävä, jotta tule en haa isiin kye- täyttävä polttoaineen jakeluasema ovul 
tään vastaam oikea-aikaises i Pidem- myönteistä kehitystä. Uusi panssariha111 111 

mälle tuleva uuteen tähdätään} t~i/ ilmatorjunnan koulutushalli valmistuvnl 
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vuonna 2005. Uuden nykyaikaisen korjaa
mon rakentamisen päätökset puuttuvat vie
lä. Uuden korjaamon jälkeen rakenteet alka
vat olla valmiina vastaamaan mekanisoidun 
joukon koulutus- ja huoltotarpeita. Varasto
tilan osalta tarvitaan edelleen lisärakenta
mista, jotta kallis materiaali saadaan asian
mukaisesti varastoitua. Toimintaympäris
tön joustavaan kehittämiseen on jatkossa 
paneuduttava entistä enemmän. 

Mekanisoituminen edellyttää myös kou
lutusjärjestelmän, harjoitusalueiden ja kou
lutuspaikkojen kehittämistä. Hankkeet ovat 
hyvässä vauhdissa. Selänpään lentokentän 
ja lähiharjoitusalueen yhdistävä panssari ura 
on otettu käyttöön. Pahkajärven suunnitel
mallisen kehittämisen myötä kyetään siellä 
vuonna 2008 toteuttamaan mekanisoidun 
komppanian hyökkäysammunta muiden 
aselajien ja taistelupanssarivaunujen tuke
mana. Tavoitetilassa Pahkajärvellä voidaan 
toteuttaa valmiusprikaatin kaikkien aseiden 
kovapanosarnmunnat pl. ilmamaaliammun
nat tykeillä ja ohjuksilla. 

Lähivuosien isona haasteena on valmius
prikaatin taktiikan ja taistelutekniikan ke
hittäminen. Oppia haettaessa on toimittava 
kiinteässä yhteistyössä Panssariprikaatin 
kanssa. Tämä toimii pohjana kehitettäessä 
nykyaikaisen suorituskykyisen mekanisoi
dun yhtymän taistelua operaatioalueellam
me. Leopard -taisteluvaunujen ja CV9030 
- vaunujen yhteisharjoitukset käynnistyvät 
vuonna 2005 ja tästä eteenpäin Leot tulevat 
olemaan osa koulutusjärjestelmäämme. 

Utin Jääkärirykmentin kanssa on ryhdytty 
suunnittelemaan kuinka helikopteritoimin
ta yhdistetään rauhan ajan koulutukseen ja 
ennenkaikkea kuinka helikoptereita käyte
tään osana valmiusprikaatin taistelua. 

Kumppanuushankkeiden kautta harkiten 

etenemällä prikaatin henkilöstön työpanos
ta on suunnattu ja tullaan edelleen suuntaa
maan tulevaisuudessa entistä enemmän 
omaa erikoisosaamista ja kriisiajan val
miuksien luomista vaativiin tehtäviin. 

Tuloksellisen toiminnan ehdoton edelly
tys on osaava, motivoitunut ja kehittymisha
kuinen henkilöstö. Karjalan Prikaati on täs
säkin suhteessa iskukykyinen. Hyvät rekry
tointitulokset ovat merkki siitä, että kehitty
vä valmiusyhtymä on vetovoimainen ja ha
luttu työpaikka. 

Valmiusyhtymässä tehtävän työn tavoit
teena on luoda edellytykset sille, että sodan 
ajan valmiusprikaati kykenee taistelemaan 
menestyksellisesti tämän vuosituhannen 
taistelukentän olosuhteissa. o 
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TIETO NURKKAUS 

Saapumiserä noin 1800 henkeä 

Henkilökuntaa yli 700 henkeä 
- sotilaita 460 
- siviilejä 240 

Ajoneuvoja noin 800, joista 
panssaroituja noin l 00 

Vuoden 2004 toimintamäärärahat 
46,2Me 

X 
KANSAINVÄLISTEN VALMIUSJOUKKOJEN 

KOULUTUSKESKUS 

PORIN PRIKAATI 

p orin Prikaati on voimakkaasti 
kehittyvä maavoimien ja Suo
men Kansainvälisten Valmius
joukkojen koulutuskeskus, joka 

muodostaa Läntisen Maanpuolustusalueen 
valmiusyhtymän ytimen. Prikaatin tärkein 
tehtävä on Suomen puolustamiseen tarkoi
tetun valmiusprikaatin kouluttaminen ja sil
le kuuluvan uuden huippunykyaikaisen ka
luston testaus ja käyttöönotto. 

TULIVOIMA, LIIKKUVUUS JA SUOJA 
PARAN EVAT MERKITIÄVÄSTI 

Valmiusprikaatin tulivoimaa lisää merkit
tävästi uusi AMOS -kranaatinheitinjärjes
telmä, jonka ylivertaisuus perustuu liikku-

Porin Prikaatin tulevaa kalustoa edustaa 
Panssariajoneuvo 8x8 AMV (Armoured 
Modular Vehicle), jonka kenttäkokeisiin 
Porin Prikaatin henkilöstöä on osallistunut 
jo vuodesta 2003 lähtien. 

vuuteen, suojaan, nopeuteen ja suureen tuli
voimaan. Panssaroidun ajoneuvon alustalle 
asennettava kaksiputkinen 120 mm:n heitin 
pystyy ampumaan jopa yli 30 kranaattia 
minuutissa. Valmiusprikaatin jääkäripatal
joonissa tulee olemaan neljä AMOS:ta. 
Panssariajoneuvoon asennettava pataljoo
natason, vuonna 2002 käyttöön otettu Pst
ohjus 2000 -panssaritorjuntajärjestelmä pa
rantaa panssarintorjunnan suorituskykyä ja 
mahdollistaa nopean painopisteen luomi
sen. Prikaatin liikkuvuutta, tulivoimaa ja 
joukon suojaa lisäävät aiempia Paseja pa
remmin panssaroidut XA-203 OWS- ja 
AMV -vaunut, joiden asetuksena ovat vau
nun sisältä käytettävät 12,7 mm:n ilmator
juntakonekiväärit tai 30 mm:n konetykit. 
Prikaatin 155mm:n kotimaiset kenttätykit ja 
ilmatorjunnan kevyt kohdeilmatorjuntajär
jestelmä lisäävät tulivoimaa entisestään. 
Panssariajoneuvo XA-202:een sijoitettu 
yhtymän viestijärjestelmä (YVl-2) palve
lee hyvin myös liikkuvan sodankäynnin tar· 
peita. Vuoteen 2008 mennessä Porin Prikaa 
tin panssaroidun kaluston määrä nousee 
runsaasta 150:stä yli 250:een. 
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Vuoden 2003 ja 2004 aikana Porin Prikaati on perustanut joukkoja kolmeen rauhanturva
operaatioon Kosovoon (KFOR), Afrikkaan (UNMEE) ja Bosniaan (SRJBIH). Lisäksi osal
listuttiin Amber Hope -harjoitukseen kesäkuussa 2004. Kuvassa Paseja lastataan laivaan. 

KANSAINVÄLISTEN VALMIUSJOUKKOJEN 
KOULUTUS KEHITIYY 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen rajalla 
Säkylässä sijaitsevan prikaatin kunniakkaa
seen historiaan on viime vuosina liitetty 
voimakas kansainvälinen leima. Valtioneu
vosto totesi 90-luvun puolivälissä, että Suo
melta puuttuu nopean toimintavalmiuden ja 
kansainvälisen yhteistoimintakyvyn omaa
va valmiusjoukko, joka voitaisiin YK:n tai 
ETYJ:n toimeksiannosta lähettää aikaisem
paa vaativampiin rauhanturva- ja humani
taarisiin tehtäviin. Puutteen poistamiseksi 
Porin Prikaatissa ryhdyttiin syksyllä 1996 

kouluttamaan vapaaehtoisia asevelvollisia 
Suomen puolustamiseen tarvittavien taito
jen ohella myös vaativiin rauhanturvatehtä
viin. 

Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon 
uusitun koulutusjärjestelmän myötä vuosit
tain noin 300 asevelvollista saa käytännön 
tason valmiudet rauhanturvatehtäviin koti
Suomen ulkopuolella. Konsepti on maail
manlaajuisestikin katsottuna ainutlaatui
nen. Järjestelmän mukanaan tuomat edut 
ovat realisoituneet suomalaisten onnistu
neenaja arvostettuna toimintana mm. Koso
von ja Etiopian - Eritrean kriisien jälkisel
vittelyissä. 
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Suomen Kansainväliset Valmiusjoukot 
(The Finnish Rapid Deployment Force, 
FRDF) ovat ulko- ja turvallisuuspolitiik
kamme tärkeä osa. Niitä käytetään YK:n ja 
ETYJ:n valtuuttamien, ensisijaisesti uusien 
operaatioiden keihäänkärjiksi. Kansainväli
seen koulutukseen valintakokeiden kautta 
hyväksytyt varusmiehetja naiset aloittavat 
12 kuukauden palveluksensa aina heinä
kuussa. 

Kaikille kansainväliseen koulutukseen 
valituille on luvassa vähintään aliupseerita
soinen johtajakoulutus. 

Väitteet siitä, että varusmiesten koulutta
minen kansainvälisiin tehtäviin vähentäisi 
puolustusvoimien kykyä kotimaan puolus
tamisessa, ovat vailla todellisuuspohjaa. 
Päinvastoin koulutettaville annettava johta
ja- ja monialakoulutus vahventavat samalla 
kykyämme puolustaa kotimaatamme. Kou
lutuksesta päävastuun kantavan Porin Pri
kaatin periaatteena on, että vain hyvästä ja 
motivoituneesta kotimaan puolustajasta voi 
tulla hyvä rauhanturvaaja. 

Viimeisen vuoden aikana Porin Prikaatin 
vastuu kansainvälisten valmiusjoukkojen 
perustajana ja kouluttajana on vain kasva
nut. Hyvinä näyttöinä toimivat joukkojen 
perustamiset ja uusien rotaatioiden koulutus 
Kosovoon ja Eritreaan. Kummastakin 
suunnasta Porin Prikaati on saanut hyvää 
palautetta. 

UUSIA HUOLTOTILOJA 

Valmiusprikaatin ja kansainvälisten val
miusjoukkojen kehittäminen sekä uuden 
kaluston käyttöönotto, kouluttaminen ja ke
hittäminen tuovat tullessaan runsaasti uusia 
haasteita. Uusi materiaali edellyttää tuotet
tavienjoukkojen käyttöperiaatteiden, taktii
kan, huollon sekä koulutuksen kehittämistä 
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ja uudelleenjärjestelyjä. Lisääntyneet vel
voitteet vaativat myös mittavaa uudisraken
tamista, joka onkin edistynyt hyvin. Kevääl
lä 2001 valmistui porilaisten ensimmäisen 
komentajan, everstin Arvid Hornin mukaan 
nimetty koulutushalli, neljä kalustohallia ja 
viestivälinevaraston peruskorjaus. Maapeit
teinen räjähdysainevarasto, puolustusvoi
mien ensimmäinen merikonttivarasto, sekä 
huoltoasema valmistuivat v. 2002. 
Huovinrinteen kasarmialueen mittavin uu
disrakennus sitten varuskunnan rakentami
sen on 8000 neliömetrin keskusvarasto, 
joka valmistui 2003 sekä Kansainvälisen 
Valmiusjoukon koulutustukikohdat. 

Lisärakentamista tarvitaan kuitenkin jat
kossakin. Seuraava suuri kohde on muoni
tuskeskus, jonka peruskorjaus alkaa vuonna 
2005. Uusi kalusto - mm. noin 100 panssa
roitua ajoneuvoa - vaatii myös lisää halliti
laa. 

VAHVUUTENA OSAAVA HENKILÖSTÖ 

Voimakkaasti kehittyvä joukko-osasto 
tarvitsee uusien rakenteiden ohella myös 
osaavaa henkilöstöä. Poikkeuksellisen kor
kea motivaatio ja ammattitaito, kehitysha
kuisuus sekä kuuluisa "Porilaishenki" ovat 
osaltaan taanneet erinomaiset koulutustu
lokset ja onnistumiset kansainvälisten jouk
kojen perustarnisten ja rotaatiokoulutuksen 
osalta. Uuden materiaalin tulo ja toiminta 
periaatteiden kehittäminen omalta osaltaan 
motivoivat henkilöstöä eikä uuden kaksi 
puolisen simulaattorijärjestelmän (KASI) 
vastaanotto tänä syksynä ainakaan heiken 
nä motivaatiota. 

Voimakkaan panostuksen kohteena 011 

ollut myös prikaatissa palvelevien vums 
miesten palvelusolosuhteiden kehitlllmlnc 11 

mm. majoitustilojen, varustuksen ja pul , 
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luksen sisällön osalta "perusasiat kuntoon" 
- hengessä. Koulutuksen sisältöä ja mielek
kyyttä on tarkasteltu kriittisesti pyrkien kar
simaan kaikki turha pois pehmoiluun syyl
listymättä. Porin Prikaatissa varusmies näh
dään puolustusvoimien "asiakas-omistaja
na", tulevaisuuden veronmaksajana, joita 
varten maanpuolustusta ylläpidetään ja ke
hitetään. Edellä mainitusta oivana esimerk
kinä on rekrytoinnin onnistuminen. Maan
puolustuskorkeakoulussa aloitti vuonna 
2003 yli 30 porilaista ja vuonna 2004 hy
väksyttyjen joukossa on 40 porilaistaisteli
jaa. Jatkuvuus on turvattu. 

KUNNIA- VELVOLLISUUS - TAHTO 

Korkean työmoraalin omaavan henkilös
tön ohella yksi Porin Prikaatin vahvuuksista 
on sen ympäröivältä yhteiskunnalta saama 
varaukseton tuki. Hyvänä esimerkkinä tästä 
on prikaatin runsaan 700 hehtaarin lisämaa
alueen hankinta. Säkylän, Köyliön ja Vam
pulan kunnat ovat tarjonneet metsiään aluei
taan menettäville maanomistajille vaihto
maiksi ja kannustaneet maanomistajia suh-

Säkylän varuskunnan jatkuvasti kehittyviJ 
harjoitusalue takaa erinomaisen ympäris
tön sotilaskoulutukseen. Kuvassa taistelija
parin puolustusammunta. ( Kuva Porin 
Prikaati). 

tautumaan prikaatin tavoitteisiin positiivi
sesti. 

Kansainvälisestikin tarkasteltuna ainut
laatuista on myös se, että sotilaat voivat 
harjoitella siviiliyhteiskunnan keskellä. 
Suomen Kansainväliseen Valmiusjoukkoon 
koulutettavat varusmiehet ovat nimittäin 
harjoitellet mm. Säkylän keskusta-alueella. 
Näin tulevat rauhanturvaajat ovat saaneet 
arvokasta kokemusta tulevaa tehtäväänsä 
ajatellen. Tunnelma torstai-torilla on ollut 
ymmärtäväinen ja innokkaita apureita on 
saatu sekä omiin että suuriin kansainvälisiin 
harjoituksiin kuten Nordic Peace -03. Hur
jalta toki näyttää tarkka-ampuja marketin 
katolla tai body check eristetyn torin portilla 
tai julman näköinen Pasi check pointilla 
kylän pääraitilla. Säkylän kunta on monelta 
osin myötävaikuttanut tämän laatuisen toi-
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minnan onnistumiseen. Yksittäisiltä kunta
laisiltakin saatu palaute on ollut kannusta
vaa. Olemme osa Säkylää ja luonnollinen 
osa säkyläläisten elämää. Myös Satakunta
liitto on nähnyt varuskunnan kehittämisen 
maakunnan kannalta erittäin merkittäväksi. 
Tulevaisuus Porin Prikaatin osalta näyttää 
valoisalta. o 

Harjoitusten maalitoiminta pyritään järjes
tämään mahdollisimman todentuntuiseksi. 
Opetetut taidot joutuvat todelliselle koetuk

selle. (Kuva Porin Prikaati). 

TIETO NURKKAUS 

Palkattu henkilöstö yhteensä 445 
- upseerit 99 
- opistoupseerit 166 
- erikoisupseerit 13 
- sotilasarnmattihenkilöt 26 
- siviilit 

- sopimussotilaat 
Kaikki yhteensä 

141 

51 
496 

Varusmiessaapumiserän keskimääräi
nen vahvuus: 
tammikuu 1050 ja heinäkuu 1300 hen
kilöä. Keskiarvo 1175. 

Toimintamenokehys 
- Toimintamenot 
- Palkat 
- Kiinteistömenot 
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12,2 Me 
14,6 Me 
6,9Me 
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AVOT -PROJEKTI - HUOLLON PALKATUN HENKILÖSTÖN 

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

HÄMEEN RYKMENTTI 

Kirjoituksessa käsitellään huollon pal
katun henkilöstön osaamisen kehittämis
tä koulutuksen järjestäjän näkökulmas
ta ajallisena jatkumona. Aiheen käsitte
lyssä edetään AVOT -projektin synnystä 
tämän päivän osaamisen kehittämiseen. 

A 
voin Oppimis- ja Työskentely 
-ympäristö on fyysinen, hen
kinen ja sosiaalinen ympäris
tö. Se mahdollistaa avoimuu

den määrästä riippuen oppilaan ja työsken
telijän vapauden valita toiminta-aika, -paik
ka ja -tapa sekä sisällöt ja päämäärät. Siinä 
mahdollistuu suunnitelmallinen palaute, ar
viointi ja ohjaus (Kalliomaa 2003). 

Vuonna 1997 määrättiin majuri Kai Ylen 
Hämeen Rykmentistä huollon edustajaksi 
AVOT -projektiin. Projektin tarkoituksena 
oli siirtää vastuuta oppimisesta opiskelijal
le, opettajan roolin muutos enemmänkin 
opastajaksija ohjaajaksi oli keskeistä. Aluk
si asia herätti tietenkin vastarintaa, olihan 
ajatus opettajan kuvitteellisen valta-aseman 
murentamisesta ennen kuulumatonta. 

Aluksi oli selvitettävä mistä tässä kaikes
sa oikeastaan oli kysymys. Asiaa selvitettiin 
itselle esittämällä kysymyksiä ja luomalla 
erilaisia verkostoja niin sotilas- kuin siviili
yhteisöihin. Melko pian alettiin kouluttaa 
projektin huollon henkilöitä erilaisilla oppi-

miseen ja kouluttamiseen liittyvillä kurs
seilla ja seminaareissa. Lisäksi käytettiin 
jokainen tilaisuus hyväksi puhumalla asias
ta. Ennen pitkää oltiin tilanteessa, jossa 
puhe ei enää riittänyt, vaan oma ajatusmaa 
ilma oppimisesta muuttui ja projektin ydin
joukko alkoi "elää sen mukaan mitä saarna-

.,, 
Sl . 

NYKYTILAN KARTOITUKSESTA 
ANALYYSIIN 

Huollon koulutustarjonta tarkastettiin ja 
analysoitiin. Koulutustarjontaa peilattiin 
uusimpiin käsityksiin ihmisestä, tiedosta ja 
oppimisesta sekä tiedossa olevaan koulutus
tarpeeseen. Analyysin perusteella huollon 
kurssit jaettiin kolmeen tasoon: perustan luo 
osaamista lisäävät kurssit, seuraavaksi tulee 
oikeuksia ja pätevyyksiä antavaa koulutusta 
ja kolmantena on logistiikkajärjestelmän 
johtamiseen liittyvää koulutusta. Osaamista 
lisäävä koulutus antaa tietoja ja taitoja 
jokapäiväistä toimintaa varten. Oikeudet 
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perustuvat aina johonkin normiin, sekä 
yleisiin että sotilasnormeihin ja nämä 
antavat seikkaperäiset vaatimukset koulu
tukselle. Johtamiseen liittyvä koulutus an
taa perusteita eri tasoilla tapahtuvaan huol
lon johtamiseen ja suunnitteluun niin sodan 
kuin rauhan aikana. 

Kartoituksen ja analyysin yhteydessä 
aloitettiin huollon henkilöstön koulutus ai
heeseen. Tärkeitä pohdittavia ja koulutetta
via asioita olivat, miten ihminen oppii ja 
mitä se oppiminen oikein tarkoittaa. Uusien 
oppimiskäsitysten mukaan oppimisessa ko
rostuu toiminta ja oppiminen on aktiivinen 
prosessi. Oman pohdiskelun ja perehtymi
sen aiheena olivat myös, mitä tarkoittaa 
verkkotuettu monimuoto-opetus, verkkotu
ettu oppiminen sekä verkkopedagogiikkaja 
miten ne tukevat lähi-, etä- ja itsenäistä opis
kelua. 

Tiedon lisääntyessä koko koulutustarjon
nasta alettiin tarkastella yksittäisten kurssi
en sisältöjä. Tärkein kysymys oli ja on edel
leenkin, että mikä on niin tärkeätä, että kal
lispalkkaiset ihmiset kannattaa kerätä jo
honkin tiettyyn paikkaan opiskelemaan? 
Aina kun joukko on koossa, tulee tuoda esil
le jokin uusi näkökulma aiheesta tai asiasta, 
jota ei voi muuten opettaa riittävän tehok
kaasti. Analysoitaessa kursseja tuli selvästi 
esille päällekkäisyyksiä eri kurssien sisäl
löissä. Analyysin lopputuloksena päätettiin 
rakentaa kurssit moduuleista. Yhdistelemäl
lä ja valitsemalla moduulit kohderyhmän 
tarpeen mukaan, voidaan muodos- taa 
kurssikokonaisuuksia. Samassa yhteydessä 
rikottiin henkilöstöryhmäsidonnaisuus 
kursseille osallistumisessa. 

Jokainen kurssi suunnitellaan jollekin 
tietylle kohderyhmälle. Perusteltujen esi
tysten mukaan koko kurssille tai sen osalle 
voidaan ottaa opiskelijaksi henkilöitä eri 

henkilöstöryhmistä. Kurssille osallistuml 
nen edellyttää kuitenkin tiettyjen esiticto 
vaatimusten hallintaa. 

Verkkotuettujen opetusmenetelmien k!I 
yttöönottaminen vaati myös oppimisympä 
ristöjen kehittämistä. Luokkien varustus ja 
kalusto mietittiin uusiksi vastaamaan avoin
ta oppimis- ja työskentely -ympäristöä. 
Luokkiin rakennettiin suunnitelmallisesti 
riittävät ja tarvittavat yhteydet. Luokat ovat 
varustettu intranet ja internet -yhteyksillä 
sekä tarvetta vastaavilla esityslaitteilla. On 
huomattava, että kaikkea ei tietenkään saatu 
tehtyä heti, vaan suunnitelmallisella tilojen 
kunnostuksella, joka jatkuu edelleen, pyri
tään määritettyyn tavoitetilaan. 

OPPIMISKESKUS HÄMEEN RYKMENTISSÄ 

Opiskelun tueksi peruskorjattiin entisestä 
Päällystökerhon rakennuksesta Oppimis
keskus. Oppimiskeskukseen sijoitettiin 
opintotoimisto, kirjasto ja tietokonesali 
sekä neuvottelu- ja ryhmätyötiloja. Opinto
toimisto huolehtii kurssien jokapäiväisistä 
asioista varuskunnassa. Kirjaston käyttöaja
tusta muutettiin kirjavarastosta korkea
koulukirjaston suuntaan, palvelemaan tie
don etsijää ja opiskelijaa. Uutena kokonai
suutena on iso sali, jonne on sijoitettu tieto
koneita kurssilaisten käyttöön. Osa koneista 
on liitetty intranetiin ja osa internetiin. Mo
lemmissa verkoissa on tulostusmahdolli
suus ja salissa on myös kopiokone ja telefax 
opiskelijoiden käytössä aina heidän tarvi
tessaan. 

TYÖN JA OPISKELUN 
YHTEENSOVITTAMINEN 

Jatkuvan ja elinikäisen oppimisen periaat
teiden mukaisesti oppiminen on osa jokai-
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sen työnkuvaa. Osaamista kehitetään 
koulutuksella, työssä oppimisella sekä 
muulla suunnitelmallisella toiminnalla. 
Työssä oppiminen muodostuu organisoidun 
koulutuksen ohella yhä tärkeämmäksi osaa
misen kehittämisen keinoksi. Jotta osaamis
ta voidaan hyödyntää täysimittaisesti, on 
kaikkia työssä oppimisen keinoja, esimer
kiksi mentorointia ja tutorointia käytettävä 
monipuolisesti hyväksi. 

Oppimistavoitteet ovat osa vuosittaisia 
henkilökohtaisia tulostavoitteita. Työssä 
oppimiseen ja opiskeluun käytettävä aika ja 
tavoitteet sovitaan esimiehen ja alaisen väli
sissä kehittämiskeskusteluissa. Alaisen saa
vuttamat, sovitut oppimistavoitteet vaikut
tavat suoritusarviointiin kehittyneenä am
mattitaitona ja saavutettuina tulostavoittei
na. 

OSAAMINEN 

Puolustusvoimien oppimiskulttuuri elää 
murrosvaihetta. Oppimiskulttuuria kehite
tään oppivan organisaation ja elinikäisen 
oppimisen periaatteiden mukaisesti. Uuden 
oppimiskulttuurin myötä aletaan käyttää 
termejä osaaminen, osaamisen kehittämi
nen ja osaamisen varmistaminen. Osaami
sella ymmärretään tarvittavia tietoja ja taito
ja sekä niiden soveltamista sovitun päämää
rän saavuttamiseksi. Osaamisella on selke
ästi kaksi eri näkökulmaa: organisaation ja 
yksilön näkökulma. Organisaatio tarkaste
lee osaamista tehtävän asettamien vaati
muste~ kautta ja yksilön kehittymistarpeen 
kautta. 

Miten organisaation osaaminen saadaan 
selville? Organisaation tehtävä tulee purkaa 
osiksi ja miettiä, mitä osaamista tarvitaan, 
jotta tehtävä saadaan täytettyä. Kun organi
saation tarvitsema osaaminen on määritetty, 

kartoitetaan olemassa olevan henkilöstön 
osaaminen. Verrattaessa organisaatioq 
osaamistarvetta ja olemassa olevaa henki· 
löstön osaamista, voidaan havaita, että jo• 
tain osaamista on riittävästi ja jotain osaa
mista mahdollisesti puuttuu. Osaamistar
peenja käytettävissä olevan osaamisen väli
nen ero muodostaa osaamisvajeen, jota on 
alettava suunnitelmallisesti täyttää laati• 
malla henkilöstölle kehittymissuunnitelm 
ja toteuttamalla se. 

OSAAMISKARTOITUS 

Osaamisen kartoituksen työvälineinä on 
käytetty itsearviointia ja kehittämiskeskus
telua. Vuodesta 2005 alkaen tullaan kehittä
miskeskusteluun liittämään osaamiskartoi
tus. Siinä käytetään apuna puolustusvoimi1 
en osaamishankkeen mukaista osaamisluet
teloa. Osaamisluettelo koostuu noin kym
menestä osaamisteemasta, joista kukin ja
kautuu omiksi osaamisalueiksi. 

Osaamisvaje tulee kartoittaa riittävän pit
källä aikajänteellä. Vuonna 2004 on nähtävä 
pääpiirtein millaista poistumaa ja osaamis
vajetta on tulossa vuosina 2008-2010. 
Tämä osaamisvaje on otettava huomioon 
suunniteltaessa varojen ja henkilöstön käyt
töä siten, että osaamisvaje saadaan täytettyä. 
Tavoitteena on, että meillä olisi jonkin 
verran osaamisreserviä käytössä paikkaa
maan osaamisvajetta lyhyellä aikavälillä. 
Oman lisämausteen pitkän tähtäimen suun
nitteluun tuo pikatilanteet ja henkilöstön 
urakierto. 

HUOLLON KOULUTUSTARJONTA 

Organisaation osaamisvajeen täyttämisen 
ja yksilön kehittymisen tukemisen helpotta
miseksi huollon koulutustarjonta koottiin 
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yhteen paikkaan. Koulutusportaaliin luotiin 
koulutustarjontaosio, joka mahdollistaa 
koulutustarjonnan ylläpidon, esittelyn ja 
monipuoliset hakutoiminnot. Koulutustar
jonta on suunniteltu siten, että se tukee uutta 
kehittämiskeskustelua ja osaamiskartoitus
ta. Monipuolisten hakutoimintojen avulla 
organisaatio ja yksilö pystyvät valmistautu
maan kehittämiskeskusteluun ja hakemaan 
tietoa koulutuksesta kehitettävien osaamis
teemojen ja -alueiden osalta. 

LOPUKSI 

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on 
ollut koko ajan organisaation, henkilöstön ja 
toimintatapojen kokonaisvaltainen ja syste-

X 
maattinen kehittäminen. Osaamisen kehit
tämisessä on korostunut organisaation tarve 
ja yksilön haluja kyky oppia. Oppiminen ja 
osaaminen on olennainen osa jokaisen työn
kuvaa. Olennaista osaamisen kehittämises
sä on, millaista osaamista tavoitellaan ja 
miten mahdollisia muutoksia toiminta- ja 
suorituskykyvaatimuksissa pystytään enna
koimaan. Vaikka osaamisen kehittämisessä 
korostuu organisaation näkökulma, vallitse
van ihmiskäsityksen mukaan arvostetaan 
yksilöä ja hänen osaamistaan. Osaamisen 
arvostaminen on yksi oppivan organisaation 
perusarvoja. Osaamisen kehittäminen ja 
oppimisen tukeminen tulisi näkyä oppivan 
organisaation ajattelu- ja toimintatavassa 
kaikilla eri tasoilla. o 

TIETO NURKKAUS 

Valtakunnallinen henkilökunnan ja varus
miesten koulutus 

Henkilöstöryhmä Kurssien • Oppi
lukumäärä · laita 

- Upseerit 
- Opistoupseerit 
- Erikoisupseerit 
- Sotilasammattihenkilöt 
- Eri henk. ryhmät 
Yhteensä 

Varusmieskurssit 

Saapumiserien vahvuudet 
- saapumiserä I 
- saapumiserä II 

10 140 
8 127 
3. 
5 
3 

29 

33 
46 
41 

397 

31 1420 

315 
235 
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Valtakunnalliset ja maanpuolustus
alueen käskemien varusmieskurssien 
vahvuudet 
- Valtakunnalliset/vuosi 810 
- Läntisen Maanpuolustusalueen 

Esikunnan käskemät/vuosi 610 

Palkatun henkilöstön määrä 
- upseerit 58 
- määräaikaiset reservinups:t 5 
- erikoisupseerit 17 
- opistoupseerit 115 
- sotilasammattihenkilöt 15 
- siviilit 114 
Yhteensä 324 

TOIMINTAMENOKEHYS 
- noin 21 Me/vuosi 



X 
LAPIN LUKKO 

•• •• •• 

JAAKARIPRIKAATI 

J 
ääkäriprikaati on keskellä Lappia 
Sodankylässä sijaitseva arktiseen 
jalkaväkikoulutukseen erikoistunut 
puolustusvoimien pohjoisinjoukko

osasto. Jääkäriprikaati kouluttaa sodan ajan 
jääkäriprikaatin joukkoja ja sissejä, jotka 
kykenevät taistelemaan Lapin vaativissa 
olosuhteissa. 

Saapumiserän vahvuus on 700 asevelvol
lista. Palvelukseen astuvista alokkaista kou
lutetaan sodan ajan jääkärikomppanioita, 
panssarintorjunta- ja panssarintorjuntaoh
jusjoukkoja, kranaatinheitinkomppanioita, 
sissejä, sissiradisteja, tiedustelijoita, soti
laspoliiseja ja huollon henkilöstöä. Lapin 
aselajijoukkojen koulutus on keskitetty 
pääosin Kainuun Prikaatiin. Ilmatorjunta
joukot koulutetaan Lapin Ilmatorjuntaryk
mentissä Rovaniemellä. 

Koulutustasokilpailujen ja Pohjoisen 
Maanpuolustusalueen koulutuksen mittaus
tulosten perusteella Jääkäriprikaatin jouk
kojen koulutus on varsin korkealla tasolla. 

Arktiseen sodankäyntiin liittyvä tutkimus 
ja koulutuksen kehittäminen liittyvät luon
tevasti Jääkäriprikaatin toimintaan. Lapin 
talvinen luonto tarjoaa käyttöön erinomai
sen "tutkimuslaboratorion". 

Puolustusjärjestelmämme vaatimuksiin 
kuuluu, että valtakuntamme kaikkia osia on 
voitava tarvittaessa puolustaa. Jääkäripri
kaatia tulee operatiivisena yhtymänä jatku-

vasti kehittää, jotta sen asema Lapin lukko 
na säilyy uskottavana. 

OLOSUHTEET 

Lappi on maaston ja sää vaihteluiden takia 
maamme vaikeakulkuisimpia alueita sekä 
kesällä että talvella. Se on vesistöjen ja vaa
ra- sekä tunturiselänteiden rikkomaa suo
aluetta, jossa lunta saattaa paikoin olla yli 
metri. Vesistöt ovat osittain sulia kovillakin 
pakkasilla. Vaarat ja tunturit ovat paikoin 
louhikkoisia ja jyrkkäreunaisia. 

Harva asutus, päätiestö ja laajat aukeah
kot hakkuualueet metsätieverkkoineen tuo
vat oman lisänsä alueen kokonaiskuvaan. 
Kelirikkoaikana toukokuussa metsäautotiet 
ovat yleensä kulkukelvottomassa kunnossa. 
Kesän ympärivuorokautinen valoisuus sekä 
talven kylmyys ja pimeys tuovat oman lisä
piirteensä olosuhteisiin. 
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J. 

Jääkärit hyökkäävät. (Kuva Jääkäriprikaati). 

KOULUTUS 

Joukkojen koulutus vaativaan sodan ajan 
tehtävään edellyttää koulutusta oikeassa 
toimintamaastossa ja olosuhteissa. Sotaa ei 
käydä kasarrnirakennuksissa. J alkaväkitais
telija on maastoharjoituksissa noin kolman
neksen - lähes 60 vuorokautta - palvelus
ajastaan. Pohjoisen olosuhteissa tämän 
tavoitteen saavuttaminen on yksittäiselle 
taistelijalle kova ponnistus. Arktinen luonto 
on haaste sekä koulutettaville että koulutta
jille. 

Jalkaväkijoukkojen koulutus toteutetaan 
valtakunnallisen ja Pohjoisen Maanpuolus
tusalueen sekä Jääkäriprikaatin selkeän 
nousujohteisen harjoitusjärjestelmän mu-

kaisesti. 
Jääkäriprikaati on säilyttänyt vanhan va

lamarssiperinteen. Lapissa odotetaan, että 
jääkärit marssivat valalle vuodenajasta ja 
sääolosuhteista riippumatta. Valamarssi to
teutetaan peruskoulutuskaudella muutaman 
päivän mittaisena hiihto- tai polkupyörä 
marssina. Marssin tarkoituksena on luodu 
joukkoon yhteishenkeä ja tutustuttaa joukot 
maakuntaan. Kesän 2004 saapumiserän vala 
järjestettiin Torniossa, ja sitä edelsi IUhcs 
300 kilometrin polkupyörämarssi. 

Erikoiskoulutuskauden alussa siirrytlllln 
joukkotuotantokokoonpanoon. Kauden lo 
pulla järjestetään Pohjoisen Maanpuolu~ 
tusalueen jääkäri- ja pioneeriharjoitu1 10 
hon osallistuvat Jääkäri prikaatin ja K 11111111111 
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Prikaatin lähes koko saapumiserät johtaji
neen. Keväällä harjoitus järjestetään Rova
järvellä Jääkäriprikaatin johdolla ja syksyl
lä Vuosangassa Kainuun Prikaatin johdol
la. Harjoitukseen sisältyvät taisteluharjoi
tus, ampumaharjoitus sekä koulutustaso
kilpailu. 

Jääkäri- ja pioneeriharjoitus on omiaan 
tiivistämään siihen osallistuvien joukko
osastojen yhteistoimintaa. Koulutuskoke
muksia vertaillaan ja tietoja vaihdetaan. 
Tällä on positiivinen vaikutus kummankin 
joukon koulutustuloksiin. 

Saapumiserän koulutus huipentuu jouk
kokoulutuskauden lopulla pidettävään 
Pohjoisen Maanpuolustusalueen taistelu
ja ampumaharjoitukseen, jonka johtavat 
vuoron perään maanpuolustusalueella toi
mivat jalkaväkikoulutusta antavat joukko
osastot ja esikunnat. Taisteluharjoitus to
teutetaan yhtymän puitteissa ja harjoituk
sen eräs tärkeä opetuskohde on yhteistoi
minta aselajijoukkojen kanssa. Harjoituk
seen osallistuu Jääkäriprikaatinja Kainuun 
Prikaatin lisäksi Lapin Ilmatorjuntaryk
mentin sekä Lapin ja Kainuun Rajavartios
ton joukkoja sekä erikseen käskettyjä kerta
usharjoitus joukkoja. 

Panssarintorjuntaohjustaistelijat osallis
tuvatjoukkokoulutuskaudella valtakunnal
liseen panssarintorjuntaohjusharjoi
tukseenja tulenjohtueet sekä kranaatinhei
tinkomppania tykistön ja kranaatinheitti
mistön harjoitukseen. 

TUTKIMUS- JA KEHITIÄMISTOIMINTA 

Jääkäri prikaati on osallistunut aktiivises
ti sotavarustuksen testaamiseen ja kehittä
miseen pohjoisissa olosuhteissa. Tutki
musyhteistyötä tehdään myös siviiliyhteis
kunnan kanssa liittyen erityisesti kylmien 

olosuhteiden perustutkimukseen. Saatuja 
tutkimustuloksia voidaan hyödyntää mm. 
koulutuksessa ja varustusta edelleen kehitet
täessä. 

Helmikuussa 2004 Jääkäriprikaati isännöi 
ensimmäistä Suomessa järjestettyä arktisen 
sodankäynnin kansainvälistä seminaaria. 
Kansainvälisiä vieraita, pääosin jouk-kojen 
kouluttajahenkilöstöä, seminaariin osallis
tui Ruotsin ja Norjan lisäksi myös Virosta ja 
Iso-Britanniasta. Seminaarissa keskityttiin 
yksittäisen sotilaan talvivarustukseenja tais
telijan toimintakyvyn ylläpitoon maastossa. 
Näkökulmana oli palvelusturvallisuus. 

Jääkäriprikaatissa on tehty paljon työtä tal
vikoulutuksen kehittämisen eteen mm. osal
listumalla Talvikoulutusoppaan laatimiseen. 
Opas hyväksyttiin käyttöön talvella 2004. 
Sen aktiivisen käyttöönoton tueksi on henki
lökunnalle laadittu monimuotokoulutuspa
ketti. Osa opiskelusta suoritetaan omalla 
paikkakunnalla tukeutuen monipuoliseen 
koulutusmateriaaliin. Koulutukseen sisältyy 
kolme nk. lähijaksoa, jolloin osallistujat tu
levat koulutukseen Jääkäriprikaatiin. Vii
meisenjakson yhtenä tavoitteena on hankkia 
puolustusvoimien moottorikelkkakortti kou
lutettaville. 

LAPIN JOUKKOJEN KEHITIÄMINEN 

Lappi toimintaympäristönä on haasteelli
nen niin yksittäiselle taistelijalle kuin jou
kollekin. Yksittäisen taistelijan on selvittävä 
erilaisissa sääolosuhteissa erityisesti talvella 
taistelukuntoisena ja pysyttävä mahdolli
simman hyvin suojassa vihollisen optiselta 
ja lämpötähystykseltä. Taistelijan varustus 
2005 tuo merkittävän parannuksen nykyti
lanteeseen. 

Pimeätoimintakyky korostuu Lapin kaa
moksessa. Tähystykseenja aseiden tähtäimi-
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Arktisen sodankäynnin seminaarissa harjoiteltiin mm. hiihtohinausta. ( Kuva Jääkäripri
kaati). 

nä käytettävät valonvahvistimet ja lämpö ka
merat ovat oleellisen tärkeitä niin yksittäi
selle taistelijalle kuin joukkojen suoritusky
vylle. 

Alueen laajuudesta, aukeavoittoisesta 
maastosta ja niihin liittyvästä joukkojen 
käyttöalasta johtuen jääkäriprikaatin aseis
tuksen tulee olla tehokasta ja pitkälle kanta
vaa. Tykistön kantama on oltava vähintään 
30 kilometriä. Tehokas panssarintorjunta 
edellyttää moderneimman ohjuskaluston 
käyttöä. Tarkkuuskiväärien tehokas ampu
maetäisyyden tulee olla vähintään kilomet
ri. 

Sissien tehokkaan toiminnan edellytykse
nä on kyky toimia 500-1000 metrin etäisyy
dellä tiestöstä. 

Lapin alueen laajuudesta ja joukkojen 
määrästä johtuen sodan ajan jääkäri prikaa
tin on oltava liikkuvuudeltaan hyvä. Jääkä
riprikaatin on kyettävä siirtymään nopeasti 

pitkiäkin matkoja. Tämä edellyttää tehtä
vään sopivaa ajoneuvokalustoa. Telakuor· 
ma-autot ovat sekä tiestöllä että maastossa 
liikkumaan kykeneviä ajoneuvoja ja täyttä 
vät liikkuvuuden perusvaatimukset hyvin. 
Nykyisen telakuorma-auton merkittävin 
heikkous on panssaroidun suojan puute. 
Olisi eduksi, jos Pohjoisen Suomen alueella 
toimivien yhtymien liikkuvuutta voitaisiin 
edelleen kehittää paremman suojan ja tuli 
voiman omaavalla tela-ajoneuvolla, jolla 
olisi telakuorma-auton hyvä maastoliikku 
vuus. 

Toiminta laajalla alueella on erityinen 
haaste johtamiselle. Alajohtoportaita on ky 
ettävä johtamaan pitkienkin etäisyyksien 
päästä. Kattavan tilannekuvan muodostaml 
nen ja jakaminen edellyttää paitsi kchilly 
nyttä viestijärjestelmää myös kykyä yhdl1 
tää eri järjestelmien tuottama tieto. 
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"Savun suojassa eteenpäin". Jääkäriprikaatin johtama Jääkäripataljoonan kertaushar
joitus toukokuussa 2004. (Kuva Jääkäriprikaati). 

LOPUKSI 

Jääkäriprikaatilla on erinomaiset edelly
tykset edelleen kehittyä arktiseen sodan
käyntiin erikoistuneena, pääosin jalkaväki
joukkojen koulutuskeskuksena. Aktiivinen 
ja monipuolinen tutkimus- ja kehittämistoi
minta tukee niin Jääkäriprikaatin kuin koko 
Puolustusvoimienkin toimintaa. 

Pystyäkseen tehokkaasti vastaamaan tais
telukentän haasteisiin vaativissa Lapin olo
suhteissa Jääkäriprikaatilla tulee olla käy
tössään ensiluokkainen mies- ja joukkokoh
tainenkin varustus. 

Yksittäisen taistelijan on kyettävä toimi
maan kaikissa luonnonolosuhteissa ja pime
ällä. Joukkojen johtamiskyvyn, tulivoiman 
ja liikkuvuuden on vastattava niiden opera
tiivista ja taktista käyttöä. o 
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TIETO NURKKAUS 

Palkattu henkilökunta 254 
- upseerit 34 
- määräaikaiset reserviupseerit 6 
- erikoisupseerit 8 
- opistoupseerit 82 
- sotilasarnmattihenkilöt 14 
- siviilit 110 

Keskimääräinen varusmiesvahvuus 900 

Toimintamäärärahakehys noin 7 Me 

Toimintamäärärahakehys noin 21 Me 
(sisältää palkat). 

PRISMA 

~ 

I KOILLISMAAN OSUUSKAUP 
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KAUPUNKITAISTELUN KÄRKIJOUKKO 

KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI 

K
aartin Jääkärirykmentti on 
asutuskeskustaisteluun eri
koistunut jalkaväen joukko
osasto. Kaartin Jääkäriryk

mentti tuottaa pääkaupunkiseudun puolus
tukseen asutuskeskustaisteluun erikoistu
neita jalkaväkijoukkoja. Tämän lisäksi ryk
mentille kuuluu Helsingin alueen huolto
palveluita, valtakunnallisia edustus- ja soit
totehtäviä sekä erilaisia vartiointitehtäviä. 
Kaartin Jääkärirykmentin voidaan sanoa 
toimivan näyteikkunana puolustusvoimiin 
monella tavalla. 

Kaartin Jääkärirykmentti on perustettu 

1.7.1996 yhdistämällä Uudenmaan Jääkäri· 
pataljoona ja Kaartin Pataljoona. Kahta 
vuotta myöhemmin rykmenttiin liitettiin 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin Huolto 
keskus. Pataljoonien ja Huoltokeskukse 

Konekivtiäriampuja hyökkäyksen tulituessa. 
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lisäksi rykmenttiin kuuluu Esikunta, Aliup
seerikoulu sekä Kaartin Soittokunta. Henki
löstöä rykmentin palveluksessa on yli 450 
henkilöä, joista noin puolet työskentelee si
viilitehtävissä. Vaikka Kaartin Jääkäriryk
mentti on joukko-osastona nuori, on ryk
mentistä muodostunut vahva ja itsenäinen 
asutuskeskustaistelun kärkiosaaja. 

Kaartin Jääkärirykmentin toiminta on 
keskittynyt jo lähes täysin Santahaminaan, 
ainoastaan Kaartin Soittokunta toimii edel
leen Taivallahden kasarmialueella. Ryk
mentti on saanut lisää tiloja käyttöönsä San
tahaminasta, muun muassa Soneran tiloja ja 
Merivoimien tutkimuskeskuksen aiemmat 
tilat ovat siirtyneet rykmentin käyttöön. Toi
mintojen keskittäminen Santahaminaan nä
kyy myös vanhojen, jo huonoon kuntoon 
päässeiden kasarmien perusparannuksien 
aloittamisessa. Tällä hetkellä perusparan
nustyöt ovat käynnissä Aliupseerikoulun 
kasarmissa sekä aiemmin Merivoimien tut
kimuskeskuksena toimineessa rakennuk
sessa. Näiden rakennuksien käyttöönotto on 
suunniteltu tapahtuvaksi vuoden vaihteessa 

2004-2005. 
Kaartin Jääkärirykmenti.n Huoltokeskus 

tuottaa huoltopalvelut rykmentin lisäksi 
pääkaupunkiseudulla toimiville laitoksille, 
esikunnille ja Maanpuolustuskorkeakoulul
le. Huoltokeskus työllistää melkein puolet 
rykmentin henkilöstöstä. Valtaosa työnteki
jöistä on siviilihenkilöstöä. Huoltopalvelut 
muodostuvat pääasiassa kuljetuksista, muo
nituksesta, terveydenhoidosta ja materiaali
lainauksista. 

ASUTUSKESKUSTAISTELUKOULUTUKSEN 
KEHITIÄMINEN 

Rykmentin tehtävä valtakunnallisena 
asutuskeskustaistelutekniikoiden ja -taktii
kan kehittäjänä edellyttää tutkimus- ja ke
hittämistoimintaa. Rykmentin tutkimus- ja 
kehittämisryhmä laatii uutta asutuskeskus
taisteluoppaan yleistä osaa ja valmistelee 
Kaupunki jääkärikomppanian käsikirjaa. 
Näillä uusilla teoksilla täydennetään vuon
na 2000 valmistunutta Asutuskeskustaiste
lun opetuspakettia,jonka laadintaan Kaartin 
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Jääkärirykmentti osallistui keskeisesti. Uu
sille oppaille on selkeä tarve. Asutuskeskus
taistelu opas vuodelta 1985 ei sinänsä ole 
perustiedoiltaan vanhentunut, mutta luetta
vuudeltaan hieman vaikeaselkoinen. Uusi 
asutuskeskustaisteluopas pyritään teke
mään helpommin käytettäväksi ja samalla 
päivitetään vanhentunutta tietoa ajan tasal
le. Kaupunkijääkärikomppanian käsikirjas
sa tullaan antamaan perusteet Kaartin Jää
kärirykmentissä annettavalle asutuskeskus
taistelukoulutukselle, yksittäisestä kaupun
kijääkäristä aina koko komppanian toimin
taan asti. Vaikka käsikirja käsitteleekin vain 
kaupunkijääkärikomppaniaaja on ensisijai
sesti tarkoitettu Kaartin Jääkärirykmentin 
käyttöön, voidaan käsikirjan periaatteita 
käyttää myös muiden joukkojen asutuskes
kustaistelukoulutuksessa. Kaupunkijääkä
rikomppanian käsikirja pyritään saamaan 
luonnoksena rykmentin käyttöön vuoden 
2005 kuluessa. 

Kaartin Jääkärirykmentti on kehittänyt 
asutuskeskustaistelun koulutusmahdolli
suuksia muun muassa laajentamalla asutus
keskuskoulutuksen Helsinki-rataa kolmella 
rakennuksella. Tavoitteena on kehittää asu
tuskeskustaistelussa käytettävää taktiikkaa 
ja taistelu tekniikkaa sekä luomaan sellainen 
ympäristö, joka tuo realistisia haasteita joh
tajille ja samalla kehittää yksittäisen taiste
lijan taitoja. Jotta tähän päämäärään voidaan 
päästä on rakennettava laajempi asutuskes
kustaisteluharjoittelualue. Rykmentin ta
voitteena on, että Santahaminaan vihdoin 
rakennettaisiin asutuskeskustaistelukylä. 
Suunnitelmien mukaan rakennettava alue 
olisi laajuudeltaan noin 300 x 300 metriä ja 
käsittäisi valmiina 12 rakennusta.joista yksi 
on nelikerroksinen ja loput kaksikerroksi
sia. Asutuskeskustaistelukylä yhdessä jo 
olemassa olevan Helsinki -radan kanssa 

mahdollistaisi kolmen perusyksikön yhtäai 
kaisen taisteluharjoituksen asutuskeskusen• 
omaisissa olosuhteissa ja yhden yksikön 
harjoittelun Helsingin keskustan omaisissa 
olosuhteissa. 

Kaartin Jääkärirykmentti onjatkanutkau
punkijääkärikomppanian taktiikan ja varus· 
tuksen testaamista. Asutuskeskustaistelu 
vaatii tiettyjä erikoisvälineitä ja tätä uutta 
materiaalia ollaan juuri ottamassa koulutus
käyttöön. Uuden materiaalin käyttöönot• 
toon liittyen on rykmentin tutkimus- ja ke
hittämisryhmä laatinut koulutus- ja käsitte
lyohjeita. Tällä hetkellä painopiste on ryn
näkkökivääriin liitettävien lisälaitteiden oh
jeistuksessa. Näitä lisälaitteita ovat muun 
muassa punapistetähtäimet, taktiset valaisi
met ja suurentava optiikka. Uuden materiaa
lin käyttöönottoon liittyy koulutuksellisia 
haasteita ja näihin haasteisiin pyritään vas
taamaan järjestämällä henkilökunnalle kou
lutusta uuden materiaalin käytöstä. 

YHTEISTOIMINTA 

Rykmentti järjestää henkilökunnalle asu
tuskeskustaistelun täydennyskoulutusta, 
Koulutus jakaantuu taistelutekniseenja tak
tiseen koulutukseen. Koulutukseen on osal
listunut rykmentin oman kouluttajahenki
löstön lisäksi muiden joukko-osastojen kou .. 
luttajia, Maasotakoulun ja Maanpuolustus
korkeakoulun opiskelijoita sekä ruotsalai
sen Livgardet joukko-osaston kouluttajia. 
Jotta rykmentti pysyisi asutuskeskustaiste
lukoulutuksen kärkiosaajana on rykmentin 
kouluttajia käynyt ulkomaisilla 
asutuskeskustaistelukouluttajien kursseilla. 
Näitä kursseja on järjestetty Englannissa, 
Ruotsissa ja Norjassa. Saatujen havaintojen 
perusteella voidaan Kaartin Jääkärirykmen
tissä olla tyytyväisiä siihen tasoon, millä 
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Henkilökunnan kurssi hyökkäysharjoituk
sessa. (Kuva Kaartin Jääkärirykmentti). 

asutuskeskustaistelukoulutuksen tietotaito 
rykmentissä tällä hetkellä on. 

Vuonna 2002 aloitettu yhteistyö Livgar
detin kanssa on jatkunut tiiviinä ja vuonna 
2004 Livgardetin sotilaspoliisikomppania 
osallistui vuorostaan harjoitukseen Helsin
gissä. Vuonna 2005 vierailuvuorossa on 
Kaartin Jääkärirykmentti, jolloin suomalai
nen sotilaspoliisikomppania osallistuu har
joitukseen Tukholmassa ja sen lähiympäris
tössä. 

Kaartin Jääkärirykmentin koulutus- ja 
valmiustehtävät liittyvät uhkamalleista vaa-

X 
tivimpaan eli strategisen iskun en
naltaehkäisyyn ja torjuntaan. Pää
kaupunkiseudulla sijaitsee ylim
män valtiojohdon lisäksi valtakun
nallisesti merkittäviä virastoja ja 
laitoksia, joiden toimintaedelly 
tysten turvaaminen myös erityisti 
lanteissa on rykmenttimme vas 
tuulia. Toimintaympäristömme on 
valtakunnassa ainutlaatuinen ja 
edellyttää runsaasti paitsi sotilaal
lista erityisosaamista myös mitta
via suunnittelu- ja valmistelutehtä
viä. 

Pääkaupunkiseudun puolustus
tehtävää harjoiteltaessa osa taiste
luharjoituksista pidetään muualla 
kuin Santahaminassa. Kaikkia 
joukkokoulutuskauden taistelu
harjoituksia ei voida toteuttaa saa 
rella vaan harjoittelutilaa, vaihte 
luaja haasteita johtajille on haetta 
va koko toiminta-alueelta, eri puo 
lilta pääkaupunkiseutua. Harjoi 
tuksiin ja muuhun yhteistoimin 
taan valmistaudutaan tiiviissä yh 

teistyössä muun muassa pääkaupunkiseu 
dun kaupunkien valmiussuunnittelijoiden 
kanssa, jotta lähes miljoonaisen väestön se 
assa voidaan toimia niin rauhan kuin mah 
dollisen kriisinkin kaikissa vaiheissa. Ryk 
mentin erilaiset marssiosastot, sotilaat, ma 
joitus- ja ryhmitysalueet ovatkin tuttu näky 
pääkaupunkiseudulla Helsingin kantakuu 
punkia myöten. 

VARUSMIESKOULUTUS 

Kaartin Jääkärirykmentti ei ole pälikuu 
punkiseudun joukko-osasto vain sijainnll 
taan. Varusmiehemme tulevat Helsinah•lll 
Vantaalta. Espoosta ja Kauniaisista. Kuuri 111 
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Jääkärirykmentissä palvelevat varusmiehet 
saavat merkittävän osan koulutuksestaan 
kotiseudullaan. He saavat rykmentin jouk
koyksiköissä ja aliupseerikoulussa asutus
keskustaisteluun painottuvan aselajikoulu
tuksen. Kaupunki jääkäreitä koulutetaan jal
kaväen lisäksi useihin muihin koulutushaa
roihin, esimerkiksi pioneereiksi, tulenjohto
miehiksi ja kranaatinheitinmiehiksi. Noin 
kolmasosa varusmiehistä saa sotilaspoliisi
koulutuksen ja joka kuudes koulutetaan ajo
neuvon kuljettajaksi. Kaupunkijääkäri
komppanioiden koulutus alkoi todenteolla 
vuoden 2005 alussa uuden saapumiserän 
astuttua palvelukseen. 

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. o 

TIETO NURKKAUS 

Henkilöstö 454 
- upseerit 61 
- erikoisupseerit 15 
- opistoupseerit 109 
- sotilasammattihenkilöt 49 
- sopimussotilaat 34 
- siviilit 186 

Saapumiserä noin 750 henkeä 

Toimintamenokehys 
-noin 26 Me 

Kaupunkijääkiireitä hyökkäyksen välitavoitteessa. 
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MAAVOIMIEN KEIHÄÄNKÄRKI 

PANSSARI PRIKAATI 

V 
uosien 2001 ja 2004 puolustus
selontekojen välissä Panssari
prikaatissa toteutettiin suurin 
rakennemuutos vuonna 1985 
tapahtuneen joukko-osastoksi 

muuttumisen jälkeen. Muutokset toteutet
tiin suunnitelman mukaisesti vaihe kerral
laan. Palkatun henkilöstön vahvuus samoin 
kuin varusmiessaapumiserien koot palasi
vat vuoden 2003 alussa tapahtuneen nousun 
jälkeen organisaatiomuutosta edeltäneelle 
tasolle jo vuoden 2004 alkupuolella. 

Viimeiseen vaiheeseen liittyvät yksikkö
jen yhdistämiset ja niihin liittyvät tilajärjes
telyt saatiin toteutettua vasta selonteon tul
tua julkisuuteen vuoden 2004 syksyllä. 

LEO -JOUKKOTUOTANTO KÄYNNISTYI 

Samanaikaisesti organisaatiomuutosten 

kanssa otettiin käyttöön Leopard 2A4 -tais 
telupanssarivaunu. Päänvaivaa tuottaneiden 
materiaaliprojektien joukossa Leo -projekti 
on myönteinen poikkeus. Kahdessa 
vuodessa hankintapäätöksestä saavutettiin 
sellainen koulutusvalmius, että varusmies 
ten ja kadettien koulutus voitiin aloittaa tur 
vallisesti. Kaikki ei tietenkään mennyt tlly 
sin suunnitelmien mukaisesti, mutta realis 
tisesti ja ammattitaidolla laaditut aikataulut 
pitivät riittävän hyvin paikkansa. Pillh>NII 
menestyksestä perustui siihen, että ei lllh 
detty luomaan kokonaan uutta, vaan tm 111111 

taperiaatteet ja koulutussuunnitelmat perus 

Panssariprikaatin kokoonpano. 

1 KOMENTAJA 1 
ESIKUNTA 

Panssarijääkärl- TulenJohto- ja Panssari-ilma· Panssariviesti- Kori<eekoulu· 
komppania Viest1patten torJunt•pa,_t.tefl komppania osasto 

Panssarivaunu- Panssari• ONUlSllnla- 4.Ertmnen Reserviupseeri 
komppania haupitsi· ~1;JU!'lta- Al.itokomppania osasto 

patteri p tterl 

Panssari- Kra11aatiRMltirl- AliuPffB)'llcoulu Panssari huolto- Tutkimus- J• 
~oneerl·. koroppa11ia komppania kehittllmts-
omppania osasto 

Sotilaspolilsl· 
komppania 

~ 
KUNTA 
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Varusmieskoulutuksessa siirryttiin Leopard 2A4 -kalustoon kesällä 2004. Muistona päätty
neestä T -kaudesta on prikaatin esikuntaa vastapäätä oleva T-55M, T-72 ja T-54 -vaunuista 
muodostettu nuolimuodostelma. ( Kuva Panssariprikaati ). 

tuvat vuosien aikana hankittuun osaami
seen, jota kokemusten myötä kehitetään. 
Vuoden 2005 alusta käynnistyi joukkotuo
tanto yhdessä Karjalan Prikaatin CV-90 -
joukkotuotannon kanssa. 

HYVÄSTIT T -AJALLE 

Kesällä 2004 lopetettiin varusmieskoulu
tus sodan ajan panssariprikaatiin ja alettiin 
tuottaa edellisen selonteon perusteella teh
dyn joukkotuotantosuunnitelman mukaisia 
joukkoja. Samalla varusmieskoulutuksessa 
luovuttiin T-72 ja BMP-1 -vaunuista. Muis
tona päättyneestä T -kaudesta on prikaatin 
esikuntaa vastapäätä oleva T-72Ml, T-55M 
ja T-54 -vaunuista muodostettu nuolenkär
ki. Sodan ajan panssariprikaatin taisteluky
kyä ylläpidetään edelleen kertausharjoituk
sin kunnes kaikki uudet joukkotyypit on 
tuotettu. Suurimman ongelman jatkossa 
muodostaa henkilökunnan ammattitaidon 
ylläpito, kun osa sotavarustuksesta ei enää 
ole päivittäisessä koulutuskäytössä. 

TURKULAISET KOTIUTUIVAT 
PAROLANNUMMELLE 

Turusta vuoden 2003 alussa tullut Varsi-

nais-Suomen Ilmatorjuntarykmentin väki 
kotiutui varsin nopeasti Parolannummelle 
perustettuun Hämeen Ilmatorjuntapatteris
toon. Koulutusedellytyksiä pidettiin jopa 
entistä parempina. Samalla harmiteltiin 
muutokseen liittynyttä joustavuuden ja toi
mintavapauden menettämistä, joka oli seu
rausta toiminnasta isossa varuskunnassa. 
Pienien alkuhankaluuksien jälkeen uuteen 
toimintakulttuuriin kuitenkin opittiin kiitos 
molemminpuolisen positiivisen asenteen. 
Erimielisyyksiä prikaatissa palvelleiden il
matorjuntamiesten kanssa syntyi eniten 
HPK-TPS lätkämatseihin liittyen. 

PANSSARIKOULUN ROOLI KEHITIYY 

Panssariprikaatien joukkotuotannon lop
puminen varusmieskoulutuksen osalta vä
hensi panssarireserviupseerikurssien vah
vuutta. Tämä mahdollisti mekanisoitujen 
joukkojen joukkueen johtajien kouluttami
sen myös Karjalan ja Porin Prikaatille. 
Opistoupseerikoulutuksen päättyminen 
Panssarikoulussa ja upseerien uusimuotoi
nen koulutus lisäsivät kadettikurssien vah
vuutta. Samalla käynnistettfin suunnittelu 
sotilasammattihenkilöiden panssarialan jat
kokoulutuksesta teknisen osaamisen tur-
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vaamiseksi, kun kokeneiden panssarimesta
reiden määrä alkaa uhkaavasti vähetä. Tut
kimus- ja kehittämisosaston tehtävät eivät 
vähentyneet odotetussa tahdissa, sillä käyn
nissä olleiden projektien lisäksi tulivat me
kanisoitujen joukkojen kehittämiseen liitty
vät materiaalihankkeet. 

VALMIINA UUSIIN HAASTEISIIN 

Panssariprikaatin nykyinen kokoonpano 
mahdollistaa joukkotuotannon toteuttami
sen tarkoituksenmukaisesti ja myös kaikki
en aselajien osaamisen säilyttämisen Paro
lannummella. Parin vuoden aikana henki
löstön vaihtuvuus on kuitenkin ollut niin 
suurta, että osaamis- ja ikärakenne eivät 
vastaa tämän hetken joukkotuotantotehtä
viä. Myös joukkotuotantotehtävät esimer
kiksi viesti- ja pioneeri joukkojen osalta ovat 
jo niin pienet, että lisäsupistukset eivät enää 
ole mahdollisia ilman merkittävää osaami
sen katoamista. Prikaatin käytössä olevat 
harjoitusmaastot ja tilat mahdollistavat mo
nipuolisen koulutuksen jatkumisen. Osa 
panssarihalleista on kuitenkin niin huono-

kuntoisia, että ne eivät täytä nykyolk 11 11 
kaluston asettamia vaatimuksia. Yurus11111 
ten liikuntamahdollisuuksia onnistutt1111 p11 
kän vääntämisen jälkeen parantamaan lllm 
mitettävällä liikuntasuojalla. Edellisen 111 
kennemuutoksen onnistuminen on osoilw, 
henkilöstön ammattitaidosta ja kyvystä vuN 
tata myös tulevaisuuden haasteisiin. cJ 
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TIETO NURKKAUS 
Saapumiserän vahvuus 1150 
Reserviläisiä 
- 1300, kh-vuorokausia, 7500 (2004) 

HKP-04 
- upseerit 
- opistoupseerit 
- erikoisupseerit 
- sotilasammattihenkilöt 
- siviilit (ml. työsop) 
- sopimussotilaat 

Toimintamenot Me 
- palkat 
- kiinteistömenot 
- muut toimintamenot 

590 
120 
220 

28 
48 

174 
20 

37,JK 
19,7 
6.~ 

11,2 



X 
SISSIKOULUTUKSEN KÄRKIOSAAJA 

Pohjois-Karjalan Prikaati 

S 
issitoiminnalla on maassamme 
ikivanhat perinteet. Pohjois-Kar
jalan selkeästi toisistaan erottuvat 
vuodenajat ja monipuolinen maas

to tarjoavat sissitoiminnan kouluttamiselle 
mitä parhaimmat edellytykset. Metsäiset 
seudut salaavat niissä taitavasti liikkuvan 
sissiosaston ja tekevät maastoomme pereh
tymättömälle viholliselle sissitoiminnan 
torjumisen vaikeaksi. 

Sissikomppaniassa koulutetaan sissejä ja 
tiedustelijoita, jotka kykenevät taistelemaan 
ja tiedustelemaan tarvittaessa vihollisen 

selustassa. Koulutusjoukkueiden maara 
vaihtelee saapumiserittäin joukkotuotanto
tehtävien mukaisesti. Sissikomppaniaan 
kuuluvien sissijoukkueiden, komento- ja 
huolto joukkueiden lisäksi yksikössä koulu
tetaan sissikomppanioihin kuuluvat kevyet 

Sissijohtaja käskyttää partionjohtajia. 
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Sissiradioaliupseeri sähköttää. (Kuva Pohjois-Karjalan Prikaati). 

kranaatinheitinjoukkueet tulenjohtoryhmi
neen. Johtajakoulutukseen valittavista kou
lutetaan sodan ajan kokoonpanoon tarvitta
vat joukkueen-, ryhmän- ja partion johtajat. 
Miehistökoulutuksen saaneet koulutetaan 
toimimaan partion-, ryhmän- tai joukkueen 
osana eri tehtävissä. Sissien lisäksi miehis
töön kuuluvista koulutetaan sissitarkka-am
pujia, lääkintämiehiä, taistelulähettejä, 
huoltomiehiä, kranaatinheitinmiehiä, vies
timiehiä sekä tulenjohtomiehiä. Sissikomp
paniassa palvelevista varusmiehistä suurin 
osa on hakeutunut vapaaehtoisesti yksik-

köön,jossa he saavat monipuolista ja kovaa 
koulutusta. Sissikomppaniassa palvelevien 
varusmiesten keskeiset yhdistävät tekijät 
ovat erähenkisyys ja lujatahtoisuus. 

Sissikomppania kouluttaa myöskin sissi
radioaliupseereita, jotka toimivat tieduste
luryhmien radioaliupseereina. Ryhmänjoh
tajakoulutuksen ja tiedustelutaitojen lisäksi 
sissiradioaliupseerit hallitsevat HF-radiolla 
sähköttämisen. Tällä erikoistaidolla he saa
vat yhteyden vasta-asemiinsa sääolosuh
teista ja alueesta riippumatta. 
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Sissikomppaniassa kaiken toiminnan pe
rustana ovat henki, kuri ja koulutus. Sissitoi
minnan erityisominaisuuksien vuoksi jou
kon yhteishenki ei saa rakoilla tiukimmas
sakaan tilanteessa. Toiminnassa korostetaan 
tehtäväkohtaista kuria, jotta sissijoukon 
saama tehtävä täytetään parhaalla mahdolli
sella tavalla muistaen, että kuriton joukko ei 
menesty taistelussakaan. Kurinalainen sis
sijoukko toimii myös väsyneenä tunnolli
sesti ja taisteluteknisesti oikein. Vain moni
puolisella ja nousujohteisella koulutuksella 
saadaan ammattitaitoisia taistelijoita, joista 
muodostuu sotakelpoinen joukko. 

Sissit koulutetaan toimimaan vihollisen 
hallussa olevalla alueella. Heidän tehtävä
nään on häiritä vihollisen toimintaa sen se
lustassa ja sivustoilla. Sissitoiminnan eri 
taistelutavoilla ja menetelmillä tuotetaan 
tappioita vihollisen joukoille, tuhotaan sen 
materiaalia ja välineistöä sekä vaikeutetaan 
alueen hyväksikäyttöä. Käytettävät menet
telytavat ovat vaihtelevia ja yllätyksellisiä, 
joissa korostuvat päättäväisyys ja aktiivi
suus. Pieninä partioina - ja jopa yksinkin -
toimivilta sisseiltä vaaditaan fyysistä ja 
psyykkistä kuntoa. Vaativien tehtävien täyt
täminen kaikissa olosuhteissa vaatii perus
taksi taistelijan ja sissin perustaitojen hallit-

semisen, joiden lisäksi monipuoliseen kou
lutukseen sisältyvät sissipioneeri-, viesti-, 
tiedustelu- ja liikuntakoulutus sekä selviy
tymis- ja erätaitojen opettaminen. Sisseiltä 
vaaditaan kylmähermoisuuden lisäksi no
peaälyisyyttä, kestävää fyysistä kuntoa ja 
ennenkaikkea loppumatonta rohkeutta ja 
urhokkuutta. Juuri sellaisiahan ovat olleet 
ne suomalaiset miehet, jotka sisseinä ovat 
tehneet nimensä kuolemattomiksi. Heidän 
esimerkkinsä velvoittaa! D 

TIETO NURKKAUS 

Saapumiserän vahvuus on 670. 
Keskimääräinen varusmiesvahvuus 
on 1000. 

Henkilöstö 243 
- upseerit 27 
- erikoisupseerit 4 
- opistoupseerit 81 
- sotilasammattihenkilöt 21 
- sopimussotilaat 15 
- siviilit 95 

Toimintamenomäärärahat v. 2004 
16 081 823 euroa, josta varsinaiseen 
toimintaan 13 834 290 euroa. 

Rautanet on rakentajaa varten. 
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X 
TIEDUSTELUKOULUTUS 

SAVON PRIKAATI 

I 
täisen Maanpuolustusalueen tiedus
telukoulutus on keskitetty Savon Pri
kaatiin lukuun ottamatta valmiusyh
tymän tiedustelijoita. Savon Prikaa

tin Tiedustelukomppania tuottaa tiedustelu
järjestelmän koko ketjua tiedusteluryhmistä 
tietoa analysoiviin tiedustelu-upseereihin. 
Tiedustelukomppanian osista hioutuu toi
miva yksikkö, joka hallitsee tiedusteluha
vainnon siirtämisen viesti järjestelmän kaut
ta komentopaikalle ja tilannekuvan muo
dostamisen. 

Toiminnan olennainen osa on viestijärjes
telmä, jonka keskeisiä tekijöitä ovat sissira
distit. Savon Prikaatissa aloitettiin sissira
distien kouluttaminen vuoden 2004 tammi
kuussa. Sissiradistit varmentavat yhteydet 
tarvittaessa sähköttämällä, joka on käytössä 
varamenetelmänä. Tarkat tiedustelutiedot, 
oikein tunnistettu kalusto ja toimiva viesti
järjestelmä mahdollistavat tiedustelu-up
seerien harjaantumisen tietojen analysoin
nissa ja tilannekuvan muodostamisessa ko
mentopaikalla. 

SAVON PRIKAATIN 
TIEDUSTELUKOULUTUKSEN HISTORIAA 

Yksikkötasoinen tiedustelukoulutus Sa
von Prikaatissa aloitettiin vuonna 1996 tie
dustelukoulutusosastossa, joka kuului 3. 
Erillisen Viestikomppaniaan. Ensimmäiset 
tiedustelukoulutettavat alokkaat astuivat 
palvelukseen heinäkuussa 1996. Toiminnan 
aloittamiselle leimaa antavaa oli suuri in-

nostus henkilöstön keskuudessa - koulutus
osasto oli luomassa uutta Savon Prikaatissa. 

Savon Prikaatiin perustettiin 1. l.l 997 
Esikuntakomppania, jolle käskettiin tiedus
telu joukkojen ja sinkojoukkueiden tuotan
totehtävät. Alkuvuodet olivat toimintatapo
jen etsimistä kokeillen ja välillä erehtyen
kin. 

Esikuntakomppania lakkautettiin vuoden 
2003 alussa ja tiedustelukoulutus siirrettiin 
Savon Prikaatin rakennemuutoksen yhtey
dessä 1.1.2003 perustettuun Tiedustelu
komppaniaan, jolle käskettiin tiedustelijoi
den tuottamisen lisäksi tulenjohto- ja viesti
alan henkilöstön kouluttaminen. 

KOULUTUKSESTA 

Savon Prikaati kouluttaa jokaisesta saa
pumiserästä tiedustelukomppaniaan ja jää
käripataljoonan tiedustelujoukkueeseen si
joitettavia tiedusteluryhmiä sekä muutaman 
tiedustelu-upseerin. Erähenkisyys, liikun
nallisuus ja suunnistustaito ovat hyviä lähtö
kohtia annettavalle koulutukselle. Tieduste
lutulenjohtopartio koulutetaan vuosittain 
yhdestä saapumiserästä. Sissiradisteja kou 
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Erikoiskoulutuskauden aseenkäsittelyammunnoissa luodaan perusta tiedustelumiehen sel
viytymiselle uhkatilanteissa. (Kuva Savon Prikaati). 

lutetaan jokaisesta saapumiserästä. 
Savon Prikaatin saapumiserien kaikkien 

varusmiesten soveltuvuus sissiradistikoulu
tukseen testataan peruskoulutuskaudella. 
Kuudestasadasta alokkaasta noin kuusi
kymmentä suorittavat jatkotestin, jolla seu
lotaan kaksikymmentäviisi tulevaa sissira
distia. Koulutus aloitetaan peruskoulutus
kauden viidennellä viikolla. 

Tiedustelukomppanian saapumiserästä 
valitaan johtajakoulutukseen noin kolman
nes. Aliupseerikurssi toteutetaan Tieduste
lukomppanian aliupseerilinjalla. Aliupsee
rikoulun ensimmäisellä jaksolla opetellaan 
tiedustelumiehen tehtävät ja tiedusteluryh
män toiminta. Soveltuvimmat oppilaista 
valitaan reserviupseerikurssille. Kurssin 
jälkeen upseerikokelaat toimivat tiedustelu
ryhmien johtajina, pataljoonan tiedustelu
joukkueen johtajina sekä tiedustelu-upsee
reina. Aliupseerilinja yksikössä on kahdek
san vuoden aikana havaittu toimivaksi rat
kaisuksi ja nykyisin Savon Prikaatin aliup
seerikurssit toteutetaankin yksiköiden ali
upseerilinjoilla. 

Joukkotuotantokokoonpanot muodoste
taan erikoiskoulutuskauden alussa. Ryhmät 
toimivat tässä kokoonpanossa kotiutumi
seensa saakka. Miehistökoulutuksen sisäl
tönä erikoiskoulutuskaudella ovat tieduste
lijan perustaidot, viesti-, tunnistamis-, suun
nistus-, ampuma- ja pioneeritaidot. Ensim
mäisten viikkojen teemana ovat tiedusteli
jan perustaidot, tiedusteluryhmän liikkumi
nen ja viestitoiminta. Vuonna 2004 kehitet
tiin ryhmien suoritusten mittaamista. Yksi
kössä luotiin kaksikymmentä tiedusteluryh
män perustaistelumenetelmien suoritusta, 
joiden osaamista ryhdyttiin mittaamaan jär
jestelmällisesti. Menettely on motivoinut 
sekä koulutettavia että kouluttajia. 

Viestitoiminnan perusteet opetetaan op
pitunneilla ja viestikehysharjoituksissa. Tä
män jälkeen viestitoiminta on osa kaikkia 
harjoituksia. Tunnistamiskoulutus on olen
nainen osa koulutusta ja se valittiin kehittä
misalueeksi vuoden 2003 tulosten perus
teella. Oppimistapoina on kokeiltu sekä it
seopiskelua että johdettua opetusta. Pääosa 
tunnistamiskoulutuksesta annetaan oppi-
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Tuliylläkkö on tärkeä työkalu takaa-ajajia vastaan. Sen suorittamisen hiominen toimivaksi 
perustaistelumenetelmäksi on elinehto tiedusteluryhmälle kiperässä tilanteessa. 

tunneilla. Koulutettavat harjoittelevat tun
nistamista neljällä tietokoneella, joihin on 
asennettu tunnistamiskoulutusohjelma. 
Tunnistamistaitoja harjoitellaan lisäksi osa
na muita harjoituksia. 

Erikoiskoulutuskauden ensimmäisessä 
maastoharjoituksessa harjoitellaan tiedus
teluryhmän liikkumista. Taipaleet ovat pit
kiäja osa tapahtuu pimeällä. Toimintakyvyn 
ylläpitämisen taidot korostuvat sekä joukon 
että yksittäisen tiedustelijan osalta. Toinen 
viiden vuorokauden tiedusteluharjoitus on 
erikoiskoulutuskauden kahdeksannella vii
kolla. Teema on ryhmien toiminta tieduste
lutehtävässä. 

Erikoiskoulutuskauden ampumaharjoit
telussa edetään asekäsittelyammunnoista 
partion ja ryhmän taisteluammuntoihin. 

Koulutuskauden ensimmäinen ampumalei
ri on nelipäiväinen ja se toteutetaan kauden 
viidennellä viikolla. Leirillä harjoitellaan 
asekäsittelyammuntoja, partion toimintaa ja 
huipentumana ammutaan ensimmäinen 
ryhmän ammunta. Erikoiskoulutuskauden 
seitsemännellä viikolla tiedustelijat osallis
tuvat Pohjois-Karjalan Prikaatin johtamalle 
ampumaleirille Sotinpuron ampumakenttä
alueella, jossa ammutaan tiedusteluryhmän 
taisteluarnmunnat. 

Joukkokoulutuskaudella harjoitetaan eri
koiskoulutuskaudella opittuja taitoja sovel
letuissa harjoituksissa. Tunnistamistaitojen 
kehittymistä seurataan tasokokeilla. Jouk
kokoulutuskauteen kuuluu kaksi tiedustelu
harjoitusta. Harjoituksissa tehdään yhteis
työtä mm. Savon Prikaatin kouluttamien 

203 



X 
sotilaspoliisien kanssa, jolloin saadaan ke
hittäviä koulutustilanteita molemmille. Pa
taljoonan tiedusteluryhmät harjoittelevat 
joukkokoulutuskaudella osana jääkäri patal
joonaa. 

Johtajat johtavat ja kouluttavat harjoituk
sissa omaa ryhmäänsä. He laativat suunni
telmat toiminnasta päällikön antamien pe
rusteiden mukaisesti. Kouluttajat tarkasta
vat suunnitelmat ja ohjaavat tarvittaessa. 
Joukkokoulutuskaudella kouluttaja on joh
tajan tukena ja arvioi ryhmän suoritukset. 
Tiedusteluryhmän johtaminen on haasta
vaa, sillä tilanteisiin on yleensä vaihtoehtoi
sia ratkaisuja. Kouluttaja puuttuu vain sel
viin virheisiin ja ohjaa toiminnan johtajan 
kautta oikeaan suuntaan. Tiedustelujoukon 
suorituskyvyn lopullinen mittaaminen ta
pahtuu palvelusajan viimeisessä harjoituk
sessa Itäisen Maanpuolustusalueen yhtymä
harjoituksessa. Harjoitukseen kuuluvalla 
tiedustelu- ja sissiampumaleirillä Sotinpu
rolla testataan ryhmien osaaminen tieduste
luammunnoissa ja tunnistamisen kokeessa. 
Harjoitukseen kuuluu lisäksi suunnistustes
ti, vesistökoulutusta ja simulaattoriharjoi
tus. Tiedustelujärjestelmän toimivuus testa
taan ampumaleirinjälkeen alkavassa taiste
luharjoituksessa. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Savon Prikaatin tiedustelukoulutus on 
hiottu kahdeksan vuoden aikana hankittujen 
kokemusten avulla toimivaksi kokonaisuu
deksi. Yksikön kehittäminen on jatkuvaa. 
Viime aikoina olemme tehneet työtä tiedus
telijoiden materiaalin ja varusteiden kehittä
miseksi. Materiaalia on hankittu ja osa on 
kehitetty käytössä olevista varusteista ko
keilemalla ja ideoimalla. 

Koulutustilamme ovat hyvät. Vuoden 

2003 lopussa saatiin nopealla aikataululla 
valmiiksi tietokonepohjainen sähkötys
luokka, joka tarjoaa hyvän välineen sissira
distien kouluttamiseen. Kehitämme tiloja 
edelleen luomalla komentopaikan ja viesti
aseman koulutustilat. 

Vuoden 2004 alussa käynnistetty sissira
distikoulutus on alkanut myötätuulessa. 
Tiedustelijoiden johdonmukainen koulutta
minen vaatii oikean toimintaympäristön 
- tiedusteluketjun. Saapumiserä 2/04 oli en
simmäinen, jossa jokainen ketjun elementti 
oli Savon Prikaatin kouluttama. Keskeiset 
tekijät onnistumisellemme jatkossa ovat 
palkatun henkilöstön koulutus ja riittävyys. 
Savon Prikaatille on tarjottu mahdollisuus 
kehittyä maan johtavaksi tiedustelukoulu
tusta antavaksi joukko-osastoksi. 

Meillä on tahto täyttää vaatimukset ja 
voittaa asetettu haaste. o 
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TIETO NURKKAUS 

Varusmiessaapumiserä tammikuussa 
ja heinäkuussa a' noin 650. 

Palkattu henkilöstö 231 
- upseerit 29 
- määräaikainen reservinupseeri 1 
- erikoisupseerit 3 
- opistoupseerit 73 
- sotilasammattihenkilö 22 
- sopimussotilaat 15 
- siviilit 98 

Toimintamenokehys 15,3 Me 
vuodessa. 

X 
MAAVOIMIEN ERIKOISJOUKKO 

HELIKOPTERI-, ERIKOISJÄÄKÄRI- JA SOTILASPOLIISI
KOULUTUKSEN KÄRKIOSAAJA 

UTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI 

U 
tin Jääkärirykmentti on maa
voimapäällikön alainenjoukko
osasto, joka vastaa puolustus
voimien helikopteriyksiköiden 

ja maavoimien erikoisjoukkojen tuottami
sesta, käskettyjen lentotehtävien toteutta
misesta sekä valtakunnallisesta henkilökun-
nan sotilaspoliisikoulutuksesta. 

TOISIAAN TUKEVAT TOIMIALAT 

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 2001 alussa Helikopteripataljoonaksi. 

Vuoden 2005 alussa rykmentti siirtyi kah
den joukkoyksikön kokoonpanoon. Lasku
varjojääkärikoulu ja Sotilaspoliisikoulu yh
distettiin ja niistä muodostettiin Erikois
jääkäripataljoona. Rykmentti vaalii sodan 
aikaisten erikoisjoukkojemme - Päämajan 
kaukopartio-osastojen - sekä sotilasheli
kopteritoiminnan perinteitä. 

Utin Jääkärirykmentti 1.1.2005 

Helikopteri
pataljoona 

Komentaja 

Erikoisjääkäri
pataljoona 
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Esikunta 

Tuki
komppania 

Huolto
keskus 



X 
Joukko-osaston nykyvahvuus on vajaat 

500 henkeä, josta varusmiehiä on noin 170. 
Palkatun henkilöstön suuri määrä kuvaa 
rykmentin moninaisia tehtäviä ja ainut
laatuisuutta maavoimissamme. Rykmentti 
on maavoimien erikoisjoukko, joka antaa 
rauhan aikana korkeatasoista erikoisjouk
kokoulutusta, joka pitää sisällään helikopte
ri-, erikoisjääkäri- ja sotilaspoliisikoulu
tuksen. Eri toimialat tukevat toisiaan niin 
koulutuksen, tutkimuksen kuin itse ope
roinninkin näkökulmasta. Rykmentin vah
vuutena on ammattitaitoinen ja -ylpeä hen
kilöstö. 

Rykmentin toiminnalle on tunnusomaista 
harjoittelu koko valtakunnan alueella, hen
kilökunnan koulutuksen runsaus, tavan
omaista laajemmat tutkimus- ja kehit
tämistehtävät sekä vaativat varusmiesten ja 
reserviläisten koulutusvelvoitteet. Yhteis
toiminta muiden puolustushaarojen kanssa 
on kiinteää. 

HELIKOPTEREIDEN PÄÄTUKIKOHTA 

Utin tukikohta, joka alueena kattaa 750 
hehtaaria, mahdollistaa kaikkien rykmentin 
vastuulla olevien toimintojen kouluttami
sen. Varuskunta-alueen sisällä ja lähi-ilma
tilassa voidaan järjestää lento-, erikois
joukko- ja sotilaspoliisikoulutukseen liitty
vät perusharjoitukset. Tyrrin ampuma
keskus ja varuskunnan koulutusradat ovat 
tarkoituksenmukaisia. 

Varuskunnassa työskentelevän henkilös
tön määrä on kasvanut vuonna 1997 tehdyn 
kuljetushelikopterihankintapäätöksen jäl
keen. Varuskuntaan ei kuitenkaan tehty juu
rikaan investointeja, koska varsinaista 
helikoptereiden päätukikohtapäätöstä ei 
tuossa vaiheessa ollut. Puolustusministeri 
päätti tammikuussa 2002, että Utista tulee 
helikopteritoiminnan rauhan ajan pää- , 
tukikohta. Kasvava henkilökuntamäärä on · 
johtanut työskentelytilojen suhteen erilai-

Ensimmäiset NH90-kuljetushelikopterit otetaan vastaan Utissa vuoden 2005 aikana. 
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Erikoisjääkäreitä koulutetaan vastaamaan nykyisten uhkakuvien 
mukaisia suorituskykyvaatimuksia. 

siin tilapäisjärjestelyihin. Päätukikohta
päätöksen jälkeen tarvittavat rakennus
hankkeet on saatu käyntiin. 

Varuskuntaan luodaan lähivuosina asian
mukaiset toimitilat sekä uudisrakentamalla 
että peruskorjaamalla nykyisiä tiloja. Toi
minnan volyymin kasvu on siinä määrin 
merkittävä, että ympäristöministeriön pää
töksellä varuskunnan toiminnasta ympäris
tölle aiheutuvat vaikutukset (ns. YYA-pro
sessi) on arvioitu ja tämän perusteella toi
minnalle on haettu ympäristölupaa. 

HELIKOPTERIPATALJOONALLA 
HAASTEELLISET TEHTÄVÄT 

Utin Jääkärirykmentti ja erityisesti sen 
helikopteripataljoona vastaavat maavoi
mien helikopterialan koulutuksesta, jouk-

kotason taktisesta ja teknisestä kehittämi
sestä sekä lentotehtävistä ja niihin liittyväs
tä lentovalmiuden ylläpidosta. 

Viime vuodet ovat olleet Helikopteri
pataljoonassa kiireisiä. Pataljoonan koulu
tusvolyymi on lisääntynyt. Kokeneemmat 
ohjaajat ja henkilöstö ovat työskennellyt 
kovan työpaineen alla opettaessaan nuo
rempiaan ja toteuttaessaan samalla käsketyt 
lentotehtävät. Samat ydinosaajat ovat lisäk
si olleet käyttäjän edustajina useassa heli
kopterijärjestelmän kehittämiseen liittyväs
sä työryhmässä. Tilanne on nyt helpot
tumassa nuoremman väen ammattitaidon 
karttuessa. 

Henkilöstön koulutus uudelle helikopte
rijärjestelmälle on hankkeen haasteellisin 
tehtävä. Tämän vuoksi ns. tukilentoja on 
jouduttu karsimaan ja keskittymään ensisi-
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Erikoisjoukkojen ja helikopteriyksiköiden yhteistoimintaa ja taktiikkaa 
kehitetään jatkuvasti. 

jaisesti sellaisiin harjoituksiin, jotka palve
levat mahdollisimman hyvin ohjaajien ja 
teknisen henkilöstön koulutusohjelmien to
teuttamista. Vuodet 2005-2007 tulevat ole
maan erityisen haasteellisia, kun uusien 
helikopterien edellyttämä koulutus järjestel
mä saadaan käyntiin ja vanhan kuljetus
helikopterikaluston käyttö ajetaan hallitusti 
alas. 

Helikopteripataljoona operoi nykyään 
neljällä Mi-8 -kuljetus- ja kahdeksalla MD 
500 -koulutuskopterilla. Mi-8 -kopterit 
poistuvat käytöstä vuonna 2006. Ensimmäi
nen uusi NH 90 -kuljetuskopteri tulee Uttiin 
vuoden 2005 lopulla. Tavoitteena on, että 
kaikki 20 uutta kuljetushelikopteria ovat 
puolustusvoimien käytössä vuoteen 2009 
mennessä. 

ERIKOISJOUKKOJEN KOULUTUKSESSA 
LAATU ON MÄÄRÄÄ TÄRKEÄMPI 

Maavoimien erikoisjoukkojärjestelmässä 
on käynnissä merkittävä kehittämisvaihe. 
Uusien suorituskykyvaatimusten mukainen 
koulutus käynnistyy vuonna 2005. Lähi
vuosina tehdään myös mittavia materiaali
hankintoja. 

Vuoden 2005 alussa toteutettavan organi
saatiomuutoksen yhteydessä perustettava 
Erikoisjääkäripataljoona saa vastuulleen 
erikoisjääkärien ja laskuvarjojääkärien kou
lutuksen. Pataljoona vastaa lisäksi valtakun
nallisesta sotilaspoliisikoulutuksesta. Va
rusmiespalvelustaan suorittavien lasku
varjojääkärin koulutus annetaan perintei
seen tapaan laskuvarjojääkärikurssilla 
(Laskuvarjojääkärikomppania). 
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_________ X 
Laskuvarjojääkärikurssille valitaan vuo

sittain vapaaehtoisista pyrkijöistä valinta
kokeen kautta noin 80 oppilasta. Hakijoita 
laskuvarjojääkärikoulutukseen on viime 
vuosina ollut 500-600. Koulutukseen hy
väksyttävien laadusta ei tingitä. Oppilaiden 
on oltava fyysisesti vahvoja ja henkisesti 
tasapainoisia. Kurssin keskeyttämispro
sentti on noin 10. Keskeyttämisen syinä ovat 
fyysinen ja henkinen väsyminen sekä 
palvelusvammat, joilta ei kaikista ponnis
tuksista huolimatta voida kokonaan välttyä. 

Vuoden varusmiespalvelu mahdollistaa 
erikoisjääkärin peruskoulutuksen antami
sen. Koulutusaikaeiriitäkokotehtäväkirjon 
kattamiseen. Tämän vuoksi rykrnentissä on 
vuodesta 1999 alkaen koulutettu sopimus
sotilaita vaativimpiin tehtäviin. Toistaiseksi 
koulutukseen on valittu ainoastaan lasku
varjojääkärikurssin suorittaneita. Vuodesta 
2005 alkaen tähän koulutukseen voi hakea 
muutkin reservin aliupseerin tai upseerin 
koulutuksen saaneet asevelvolliset. Saman
aikaisesti aloitetaan sotilasammattihen
kilöiden koulutus kaikkein vaativimpiin 
erikoisjoukkotehtäviin. Näiden muutosten 
taustalla ovat uhkakuvien tarkistuksesta 
johdetut uudet suorituskykyvaatimukset. 
Kyse on siis ensisijaisesti kansallisen puo
lustuksen kehittämisestä. Muutokset luovat 
myös kyvyn osallistua mahdollisiin 
vaativimpiin ja nopeasti käyn-nistettäviin 
kansainvälisiin tehtäviin, mikäli näin pääte
tään. 

VALTAKUNNALLINEN 
SOTILASPOLIISI KOULUTUS 

Nykymuotoisen sotilaspoliisikoulutuk
sen tavoitteena on tuottaa turvallisuus- ja 
vartiointitehtäviin kykeneviä joukkoja ja 
henkilöitä niin rauhan kuin kriisiajan 

toimintaympäristöön. Henkilökunnan val
takunnallisen sotilaspoliisik:oulutuksen ja 
maavomuen erikoisjoukkokoulutuksen 
keskittäminen samaan varuskuntaan voi
daan koulutuksen synergiaetujen ja kurs
seista saadun palautteen perusteella todeta 
onnistuneeksi ratkaisuksi. Nykyinen soti
laspoliisikoulutus on osoittanut toimivuu
tensa myös rauhanturvaoperaatioissa. 
Muun muassa Kosovossa käytettävät toi
mintamallit ovat tuttuja Sotilaspoliisikou
lumme eri kursseilta. 

Sotilaspoliisikoulun kursseilla koulute
taan sotilaspoliisitehtäviin sijoitettava hen
kilökunta sotilasammattihenkilöt mukaan 
lukien. Kursseilla keskitytään sotilaspoliisi
taktiikkaan ja -taistelutekniikkaan, toimi
valtakysymyksiin sekä sotilaspoliisin eri
koisvälineiden käsittelyyn. Kurssilaisille 
koulutetaan myös kaikki rauhan ajan 
sotilaspoliisivartioston toimintaan liittyvät 
asiat. Vuosittain eri kursseilla ja opetus
tilaisuuksissa koulutetaan yhteensä runsaat 
150 ammattisotilasta. 

Utissa vuodesta 1997 alkaen järjestetty 
sotilaspoliisijoukkueen johtajakurssi up
seerikokelaille siirrettiin vuonna 2004 
Reserviupseerikouluun osaksi normaalia 
maavoimien reserviupseerikurssia. Tämä 
toimenpide ja Utin Jääkärirykrnentin orga
nisaation kehittäminen luovat mahdollisuu
den kehittää ammattisotilaille annettavaa 
koulutusta. 

HAASTEITA RIITIÄÄ TULEVINAKIN 
VUOSINA 

Uudella helikopterijärjestelmällä pyri
tään ensisijaisesti parantamaan maavoimien 
operaatiokykyä. NH 90 -kuljetushelikop
tereita tullaan pääasiassa käyttämään 
erikoisjoukkojen ja valmiusprikaatien ope-
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Sotilaspoliisilwulussa järjestetään valtakunnalliset sotilaspoliisialan henkilöstön kurssit. 
Kursseille osallistuu vuosittain noin 160 henkilöä. 

raat101ssa. Kehitystyötä tehtäessä on pidet
tävä mielessä se, että uudet helikopterit eivät 
valtaa, lyö tai tuota tappioita - sen tekevät 
joukot, jotka helikoptereiden kanssa toimi
vat. 

Utin Jääkärirykmentin tavoitteena on ke
hittää erikoisjääkäreiden ja helikopteri
yksiköiden yhteistoimintaa ja taktiikkaa 
sellaiselle tasolle, että maavoimien kaikki 
kriisiajan ilmakuljetusoperaatiot kyetään 
toteuttamaan menestyksekkäästi. Suunnit
teluprosesseja ja toimintamenetelmiä kehi
tetään ja testataan rykmentin omissa harjoi
tuksissa. Helikopteriyksiköiden kanssa toi
mivien muiden joukkojen henkilöstön kou
lutus on käynnistynyt ja sen volyymi kasvaa 
NH 90-kaluston käyttöönoton myötä. 

Samanaikaisesti, kun uudet kuljetus-

helikopterit saapuvat Uttiin, vakiinnutetaan 
erikoisjoukkoyksiköiden uusi koulutusjär
jestelmä ja vastaanotetaan merkittävä määrä 
uutta erikoisjääkäriyksiköiden sota
materiaalia. 

Utin Jääkärirykmentti elää tämän vuosi
kymmenen voimakasta kehitysjaksoa. 
Tavoitetilassa noin vuonna 2010 Utin 
Jääkärirykmentti on maavoimien komenta
jan alainen erikoisjoukko, jolla on kyky rea
goida nopeasti eriasteisiin kriiseihin koko 
valtakunnan alueella ja kyky yhteisoperaa
tioihin kaikkien puolustushaarojen kanssa. 
Rauhan aikana rykmentti antaa korkeata
soista koulutusta operatiivisten vaatimusten 
saavuttamiseksi. D 
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Siellä on 
Kaikki! 
Kouvolan Prisma on 
monipuolinen palvelu
keskus josta saat 
samalla käynnillä 
kaiken tarvitsemasi. 

ll.JYMPÄRISTÖ 

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

Kouvolan kupeessa. Kunnassa on 
hyvl elU ja asua. lima on raikasta 

ja ymplrOiva luonto tarjoaa 
mahdollisuuksia niin pitkllle kuin 

oma luonto riittää, eli kantti 
kertaa. Valkeala valloittaa yhta 

helposti vierailijat kuin 
omat asukkaansa. 

Valkeala on myös suuri ja 
tunnettu "varuskunta'". Utissa on 
ollut sotilaslentotoimlntaa klytän
nölllsesti katsoen koko itsenaisyy
temme ajan ja Vekaranjlrvellå, 

Suomen suurimmassa varus
kunnassa, on opetettu maan· 
puolustusta jo yli 30 vuotta. 

Tervetuloa Valkealaan valloittajaksi 
tai valloitettavaksi. 

Kysy mahdollisuuksistasi. 

~ 
Valkeala 

Valloittava kunta 
Kustaa III tie 10, 45370 Valkeala 

Puh, (05) 8631 

ISO-standardikontit toimittaa ~,,,f (,j ~4Vij ~,.,;\,tt® 
(09) 7258 8700 • www.vuokrakontti.fi 

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS RY. 

www.mpkry.fi 
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(06) 866 5700 
myynti@jeUa-talo..fi 
www.jetto.-taw..fi 

Kruunuasunnot Oy on valtakunnallinen 
asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö. 

Omistuksessamme on noin 4.800 
vuokra-asuntoja 43 paikkakunnalla. 
Vapaita asuntoja on usealla paikka
kunnalla mm. Oulussa. 

Yritysesittelymme ja yritystietomme 
kotisivuiltamme 

www.kruunuasunnot.fi 

STORAENst'J 
what paper can do 

www.storaenso.com 

CAR-EXPERT OY 

Alakyläntie 31 , 45100 Kouvola 
Puh. 371 0590, 311 9190 

AUTON KORIN HOITOA YU 20·V KOKEMUKSELLA 

ERIKOISLIIKKEMME TARJOAA 

lfnllcor RUOSTE-ESTO KÄSITTELYT 
Tectyl RUOSTE-ESTO KÄSITTELYT 

Mercasol AANIERISTE KÄSITTELYT 
BRILLIANT MAALIPINTA KÄSITTELYT 
Wax Guard MAALIPINTA KÄSITTELYT 

Vahaukaet, alaätllapuhdlstukset, verhoilun pesut, 
~~·~ ~~ ut, moott,t:1!'."Jlesut, ~liltlpeaut_ ..... 
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________ X 
JALKAVÄKIKOULUTUS MERIVOIMISSA 

UUDENMAAN PRIKAATI 

U udenmaan Prikaati vastaa meri
voimien komentajan alaisuu
dessa rannikolla ja saaristossa 
taistelevien joukkojen tuotta

misesta. Prikaatin liittäminen merivoimiin 
1998 ja puolustuspoliittiset selonteot 1997 
ja 2001 ovat vaikuttaneet prikaatin toi
mintaan merkittävällä tavalla. Perinteinen 
jääkäri/jalkaväki- ja kenttätykistöjoukkoja 
kouluttanut prikaati sai tehtäväkseen liikku
van rannikon puolustuksen joukkojen tuot
tamisen. Merivoimat mahdollisti hankin
noillaan modernien rannikkojääkärijoukko
jen tuottamisen jakenttätykistön sijaan alet
tiin kouluttaa liikkuvaa rannikkotykistöä. 
Liikkuvan rannikkotykistön varusmieskou
lutus päättyi Uudenmaan Prikaatissa vuon
na 2004 vaihtuakseen rannikko-ohjuskou
lutukseksi vuodesta 2005 alkaen. 

Uudenmaan Prikaati on vuonna 2004 pi
tänyt rannikkojääkäripataljoonan ja rannik
kotykistöpatteriston kertausharjoituksen ja 
osallistunut rannikkojääkärijoukolla Ruot
sin merivoimien vuoden 2004 pääsotahar
joitukseen "SAMMARIN 04". 

ORGANISAATIOMUUTOS 1.1.2005 

Prikaatin komentajana on 1.12.2001 alka
en toiminut kommodori Karl Gustav Stor
gårds. Uudenmaan Prikaatin organisaatio 
vuoden 2004 loppuun asti oli: prikaatin ko
mentaja, esikunta, huoltokeskus, aliupseeri
koulu ja joukkojen tuottamisesta vastaavat 
joukkoyksiköt: Vaasan Rannikkojääkäripa
taljoona ja Raaseporin Rannikkotykistöpat-

teristo. Liikkuvan rannikkotykistön varus
mieskoulutuksen päätyttyä 2004 organisaa
tiomuutokset kohdistuivat lähinnä joukko
jen tuottamisesta vastaaviin joukkoyksiköi
hin. Vaasan Rannikkojääkäripataljoonaan 
kuuluu nykyisellään kolme perusyksikköä: 
Rannikkojääkärikomppania, Kranaatinhei
tinkomppania ja Pioneerikomppania. Vuo
den 2005 alussa perustettu joukkoyksikkö, 
Tammisaaren Rannikkopataljoona, koostuu 
niin ikään kolmesta perusyksiköstä: Amfi
biokoulusta (AmfK), 1. ja 2.Rannikko
komppaniasta (RannK). AmfK vastaa pri
kaatin aliupseerikoulutuksesta ja kurssitoi
minnasta, 1.RannK sotilaspoliisi- ja rannik
ko-ohjuskoulutuksesta sekä 2.RannK pri
kaatin kuljettajien (maa- ja merikuljetukset) 
ja komennusmiesten (b-palveluskelpoi
suusluokka) koulutuksesta. 

MERIVOIMIEN JALKAVÄKIKOULUTTAJA 

Uudenmaan Prikaati tuottaa noin kolman
neksen merivoimien joukoista ja on myös 
samalla merivoimien suurin jalkaväkijouk
kojen tuottaja. Saapumiserän vahvuus onjo 
vuosia ollut noin 750. Näistä noin 500 astuu 
palvelukseen VaaRannJP:aan, jonka vas-
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Merimarssin suunnittelu viesti-Jurmossa. (Kuva: Johan Tillander.) 

tuulla on jääkäri- ja rannikkojääkäripatal
joonien tuottaminen. Näiden lisäksi patal
joona tuottaa erillisiä yksiköitä, kuten kra
naatinheitin- ja rannikkopioneerikomppa
nioita ja viestijoukkoja. 

Venekalustolla liikkuvat rannikkojääkärit 
saavat koulutuksen myös PASI-kalustolle ja 
joukkotuotannossa olevat jääkärijoukot 
koulutuksen rannikkojääkäreiden veneka
lustolle. Tämän lisäksi joukot saavat koulu
tuksen toimintaan helikoptereilla. Yhteis
toiminta prikaatissa tuotettavien rannikko
ohjusjoukkojen kanssa aloitetaan vuoden 
2005 aikana. Rannikkojääkärin koulutusta 
voidaan syystäkin pitää monipuolisena ja 
haastavana. 

VaaRannJP:n toiminnan kannalta on vält
tämätöntä olla kiinteässä yhteistoiminnassa 
maavoimien jalkaväkijoukkojen kanssa. 
Rannikkojääkärit osallistuvat säännöllisesti 
Läntisen Maanpuolustusalueen harjoituk-

siin, kranaatinheitinmiehet tykistön sota- ja 
ampumaharjoituksiin Rovajärvellä ja pio
neerit oman aselajinsa valtakunnallisiin har
joituksiin. VaaRannJP:n on seurattava ja 
kyettävä hyödyntämään omassa toiminnas
saan maavoimien taktista ja teknistä kehi
tystä. 

HARJOITUSALUEET 

Tammisaari ja Hankoniemi saaristoineen 
tarjoavat hyvät harjoitusolosuhteet rannik
kojääkäreille. Noin 25 km:n päässä sijaitse
va Syndalenin ampumakenttä sekä Hästö
Busön ja Russarön linnakkeet mahdollista
vat monipuolisten harjoitusten ja kovapa
nosammuntojen toteuttamisen. Erityisesti 
Syndalenin ampumakenttä on kovassa käy
tössä ympäri vuoden. Syndalenin sataman ja 
ampumakentän leirialueen infrastruktuurin 
pikainen kehittäminen on tärkeää - ei vain 
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Uudenmaan Prikaatille, vaan myös muille 
eteläisen Suomen joukko-osastoille. 

RANN I KKOJÄÄKÄR I PATALJOONA
PROJEKTI 

Merivoimien uudistamisen tilausvaltuu
den (MUT, vuonna 1999) yhteydessä käyn
nistetyn rannikkojääkäripataljoonapro
jektin tavoitteena on ollut tuottaa ja varustaa 
sodan ajan rannikkojääkäripataljoona. Pro
jektin tavoitteiden mukaisestj pataljoona oli 
joukkotuotettu ja varustettu tärkeimmän 
sotavarustuksen osalta vuoden 2004 lop
puun mennessä. 

RannJP:n varustamiseen varattiin 25 mil
joonaa euroa ja projektiin suunnitellut varat 
sidottiin vuoden 2004 kuluessa. UudPr on 
vastaanottanut 36 kpl Uisko 600 -luokan 
(Jurmo) ja 23 kpl G -venettä (ryhmävene). 
Yksi Jurmoista on varustettu pataljoonan 
johtamiseen soveltuvaksi ja 37:s vene on 
tilattu korvaamaan kyseinen viesti-Jurmo. 
Molempien venetyyppien on todettu sovel
tuvan hyvin niille suunniteltuun toimintaan. 
Rannikkojääkärikomppanioiden maakulje-

tuskyvyn tukemiseksi hankitaan mm. maas
toskoottereita (mönkijöitä). 

Rannikkojääkärikomppanioiden aseis
tukseen kuuluvat mm. rynnäkkökiväärit m-
95 valonvahvistimineen (vv-2000), PKM
konekiväärit, 40 mm kranaattipistoolit, 12, 7 
itkk:t ja 40 mm kranaattikonekiväärit. 
Komppanian taistelua tuetaan myös or
gaanisella 3-putkisella kvkrhJ :lla. Johta
miskyvyn kehittämiseksi on hankittu hyppi
vätaajuuksiset digitaaliset kenttäradiot ryh
mätasolle asti. Pimeä-ja joka sään toiminta
kyvyn parantamiseksi hankitaan lämpöka
meroita. Henkilökohtaiseen suojan paranta
miseksi joukoilla on mm. kevlar-kypärät ja 
kelluttavat sirpaleliivit (suoja-aste 3A). Li
säksi joukoille on hankittu erityisesti ran
nikkojääkäritoiminnassa tarvittavaa eri
koisvarustusta. 

Varustamisessa on ollut tavoitteena yhdis
tää hankintoja valmiusyhtymien ja kaupun
kijääkärijoukkojen kanssa. Tässä onkin 
onnistuttu hyvin. Merivoimien Esikunta ja 
UudPr ovat hankkineet tietoa maavoimien 
hankinnoista ja myös osallistuneet maavoi
mien piirissä toteutettuun kokeilutoimin-
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taan. Rannikkojääkäripataljoonaprojektin 
hankinnat saadaan kokonaisuudessaan to
teutettua vuoden 2006 kuluessa. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Vuonna 2001 aloitettua rannikkojääkäri
yhteistyötä Ruotsin kanssa on jatkettu ja 
kehitetty edelleen. Yhteistoiminnan tavoit
teena on ollut ruotsalais-suomalaisen 
Amphibious Task Unitin (ATU; amfibiopa
taljoona) osallistuminen kansainväliseen, 
moni.kansalliseen merijalkaväkiharjoituk
seen vuonna 2006 ja luoda kyky osallistua 
kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon 
vuodesta 2007 lukien. Yhteistoimintaosa
puoli Ruotsissa on ollut Amfibiorykmentti 1 
Vaxholmassa. 

Vuosina 2001-2002 UudPr lähetti kanta
henkilökunnasta ja vapaaehtoisista reservi
läisistä kootun, noin joukkueen vahvuisen 
osaston harjoitukseen Ruotsiin. Ryhmä- ja 
joukkuetason harjoittelusta siirryttiin 
komppaniaharjoitukseen vuonna 2003. 
Tuolloin ruotsalais-suomalainen harjoitus 
(Fin-Swe 03) järjestettiin ensimmäistä ker
taa Suomessa. Harjoituksesta saatujen ko
kemusten perusteella konseptia kehitettiin 
edelleen ja elokuussa vuonna 2004 UudPr 
osallistui 130 hengen vahvuisella rannikko
jääkärikomppanialla ja esikuntaupseereilla 
Ruotsin merivoimien pääsotaharjoitukseen, 
"SAMMARIN 04", Tukholman eteläisessä 
saaristossa. Merimarssit SAMMARIN 04 
harjoitukseen suunnattiin Utöstä avomeren 
kautta Ruotsiin. Näyttävä marssiosasto 
koostui kärjessä ajaneesta Rauma -luokan 
ohjusveneestä ja 11 Jurmosta. 

Suomalaisupseereita sijoitettiin amfi
bioprikaatin ja ruotsalais-suomalaisen am
fibiopataljoonan esikuntiin. Ruotsalais
suomalainen amfibiopataljoona, Task Unit 

03.02 (TU 03.02) harjoitteli toimintaa patal
joonakokoonpanossa kuvitteellisessa krii
sinhallintaoperaatiossa. Harjoitus oli erit
täin hyvin suunniteltu ja kiivastempoinen -
toimintaa riitti tauotta niin esikunnille kuin 
joukoillekin. Harjoitus antoi runsaasti oppia 
- ei vain ATU :n, vaan myös kotimaan puo
lustuksen taktisen osaamisen ja toimintata
pamallien kehittämiseksi. ATU osallistuu 
kesäkuussa 2005 Suomen merivoimien jär
jestämään meripuolustusharjoitukseen. 
Kansainvälisen ulottuvuuden edelleen ke
hittämistä ja asetettujen tavoitteiden saavut
tamista edesauttaisi UudPr:n nimeäminen 
kansainvälistä koulutusta antavaksi joukko
osastoksi. 

TÄSSÄ JA NYT 

Vuoden 2004 puolustuspoliittinen selon
teko ei vaikuttane ratkaisevasti Uudenmaan 
Prikaatin lähitulevaisuuteen. Edelleen 
käynnissä oleva rannikkojääkäripataljoona
projekti, rannikko-ohjuskoulutuksen aloit
taminen, liikkuvan rannikkotykistön kerta
usharjoitusten järjestäminen ja laajentunut 
yhteistoiminta Ruotsin kanssa tarjoavat run
saasti mielenkiintoisia tehtäviä ja haasteita 
lähivuosille. D 
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TIETO NURKKAUS 

Saapumiserän vahvuus keskim. 750 

Palkattu henkilöstö 232 
- upseerit 59 
- erikoisupseerit 7 
- opistoupseerit 71 
- sotilasarnmattihenkilöt 12 
- siviilit 83 
Toimintamenokehys (pl. varsinaiset 
palkat) noin 9 Me. 

VARUSMIESKOULUTUS 

RAJAVARTIOLAITOS 

R ajavartiolaitos osallistuu raja
vartiolaitoksesta säädetyn lain 
mukaisesti valtakunnan puolus
tamiseen ja tässä tarkoituksessa 

antaa henkilöstölleen ja rajavartiolaitoksen 
palvelukseen määrätyille asevelvollisille 
sotilaskoulutusta. Vuodesta 2000 alkaen 
myös vapaaehtoisesti asepalvelusta suorit
tavat naiset ovat voineet suorittaa palveluk
sensa rajavartiolaitoksessa. Rajavartiolai
toksen sotilaallisen maanpuolustuksen teh
tävät sisältävät lisäksi puolustusvalmiuden 
ylläpidon ja kehittämisen yhteistoiminnassa 
puolustusvoimien kanssa. Sotilaallinen 
maanpuolustus on yksi rajavartiolaitoksen 
päätulosalueista. Ulospäin näkyvin osuus 
siitä on varusmieskoulutus. 

Rajavartiolaitoksessa on annettu varus
mieskoulutusta käytännössä rajavartiolai
toksen perustamisesta alkaen. Maamme itä
rajan vartioinnin uudelleenjärjestelyistä 
tehtiin päätös valtioneuvoston istunnossa 
21.3.1919 ja rajojen vartiointi siirtyi sotami
nisteriöltä sisäasiainministeriölle ja rajavar
tiolaitokselle. Ensimmäisinä vuosikymme
ninä varusmiehiä jouduttiin käyttämään 
koulutuksen kustannuksella rajapalveluk
sessa vakinaisen väen vajetta paikkaamaan. 
Varusmiehille annetun jääkärikoulutuksen 
ohella huomattava osa koulutuksesta ja pal
velusajasta painottui rajapalveluun. 1950-
luvulla rajapalvelun opettaminen varusmie
hille kuitenkin lopetettiin ja keskityttiin jää-

kärikoulutukseen. Vähitellen jääkärikoulu
tuksen ohessa aloitettiin sissikoulutuksen 
antaminen. Seuraavalla vuosikymmenellä 
koulutusohjelmat muokattiin palvelemaan 
sissikoulutuksen tarpeita ja sissikoulutuk
sesta tuli ainut koulutussuunta rajavartiolai
toksen varusmieskoulutuksessa. 

Varusmieskoulutusta annetaan rajavartio
laitoksessa neljän hallintoyksikön rajajää
kärikomppaniassa Lapin rajavartiostossa 
Ivalossa, Kainuun rajavartiostossa Kajaa
nissa, Pohjois-Karjalan rajavartiostossa 
Onttolassa sekä Raja- ja merivartiokoululla 
Imatralla. Pääasiallinen aines saapuu palve
lukseen sen sotilasläänin alueelta, jossa ra
jajääkärikomppania sijaitsee. Varusmiehek
si rajavartiolaitokseen hakeutuvat näin ollen 
tyypillisesti rajaseutujen nuoret. Naisia 
rajavartiolaitoksessa on koulutettu vuosina 
2000-2004 Raja- ja merivartiokoululla ja 
saapumiserästä 11/2004 alkaen Pohjois-Kar
jalan rajavartiostossa. 

Varusmieskoulutukselle rajavartiolaitok
sessa asetettu tulostavoite edellyttää, että 
varusmiehiksi käsketyt asevelvolliset kou
lutetaan niin, että he kykenevät toimimaan 
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heille suunnitellussa sodan ajan tehtävässä 
raja joukoissa ja tarvittaessa rajanvartiointi
tehtävissä. Rajavartiolaitoksessa palveluk
seen astuu kaksi saapumiserää vuodessa. 
Koulutusj aksottelussa noudatetaan maavoi
mia koskevia ajankohtia. Pääosa miehistös
tä ja ryhmänjohtajat koulutetaan rajajääkä
rikomppanioissa. Reserviupseerien perus
koulutus järjestetään Reserviupseerikou-

Raja- Ja merivartiokoulun varusmies vauh
dissa 42 kilometrin mittaisella Jukajärven 
marssilla. Marssin suorittavat kaikki Raja
ja merivartiokoululla palvelevat varusmie
het. (Kuva Raja- ja Merivartiokoulu.) 

lussa. Samoin eräät erikoistehtäviin, kuten 
lääkintämiehiksi, koulutettava miehistö ja 
aliupseerit koulutetaan puolustusvoimien 
kouluissa ja kursseilla. Saapumiserässään 
kuhunkin rajajääkärikomppaniaan saapuu 
kerrallaan 100-140 varusmiestä. Määrä on 
mitoitettu täyttämään rajajoukkojen tarvit
seman henkilöstön sissi- ja tiedustelutehtä
viin sijoitettavien osalta. Joukkotuotanto
tehtävästä riippuen varusmiehet koulute
taan sijoitettavaksi rajajoukkoihin sissi- tai 
tiedustelukoulutuksen saaneina. Vuosittain 
rajajoukkoihin sijoitetaan rajavartiolaitok
sen kouluttamia taistelijoita noin 800. 

Varusmieskoulutusta rajavartiolaitoksen 
hallintoyksiköissä antavat rajajääkärikomp
paniat, aikaisemmalta nimeltään sissikomp
paniat. Rajavartiolaitoksen ja puolustushal
linnon välillä tehty niin sanottu PUHARA
sopimus määrittää sotilaallisen maanpuo
lustuksen alalla tapahtuvan yhteistoiminnan 
ja varusmieskoulutuksen osalta muun 
muassa kustannusten jaon. Koulutus 
järjestetään rajavartiolaitoksen esikunnan 
määrittelemien yleisjärjestelyjen sekä raja
vartioston esikunnan käskemän joukkotuo
tantosuunnitelman mukaisesti. Koulutus to
teutetaan kaikissa rajajääkärikomppaniois
sa samojen periaatteiden mukaisesti, maan
tieteelliset olosuhteet ja joukkotuotantoteh
tävä huomioiden. Joukkoyksikkötasoa ei 
organisaatiossa ole, vaan rajajääkärikomp
paniat ovat suoraan hallintoyksikön päälli
kön alaisuudessa. Rajajääkärikomppaniat 
vastaavat koulutuksen toteutuksesta hyvin 
pitkälle itsenäisesti. 

Rajajääkärikomppanioissa koulutushen
kilöstöä on keskimäärin 16. Kouluttajien 
runsas määrä suhteessa koulutettaviin joh
tuu sissi- ja tiedustelukoulutuksen luontees
ta. Maastoharjoitukset toteutetaan pääsään
töisesti partio- ja ryhmäkokonaisuuksina, 

218 

Käskynanto käynnissä ennen kohteelle iskua. (Kuva Kainuun Rajavartiosto.) 

jolloin ryhmä sitoo yhden kouluttajan. Li
säksi useissa harjoituksissa tulee kouluttaja 
löytyä myös tarkka-ampujille, lääkintämie
hille ja johtajiksi koulutettaville. 

KOULUTUSJÄRJESTELYT 

Palvelusajasta peruskoulutuskaudella va
rusmiehille koulutetaan sotilaan perustaito
ja sekä luodaan valmiuksia erikois- jajouk
kokoulutuskautta varten. Miehistön tiiviistä 
pal velusajasta johtuen joudutaan peruskou
lutuskaudella aloittamaan jo kuitenkin en
simmäisten sissitoiminnan asioiden opette
lu. Erikoiskoulutuskaudella sissi- tai tiedus
telutaidot opetellaan pääasiassa maastohar
joituksissa, joissa pyritään noudattamaan 
rasituksen osalta nousujohteisuutta. Maas
tossa liikkumisen ja elämisen opettelu, mii
nojen ja henkilökohtaisen aseen käytön har
joittelulla luodaan valmiuksia siirtyä toimi-

maan ryhmänä. Ensimmäiset lyhyemmät 
maastoharjoitukset käsittävät sissin perus
taitoja, erämies taitoja ja sissin linnoittamis
ta. Vähitellen siirrytään harjoittelemaan 
partion ja ryhmän toimintaa. Lisäksi eri
koiskoulutuskauden alkupuolella järjeste
tään kursseja miehistön erikoistehtäviin 
koulutettaville, kuten tarkka-ampujille sekä 
moottorikelkanja telakuorma-auton kuljet
tajille. 

Erikoiskoulutuskausi sisältää noin viikon 
mittaisen rajavartiokoulutusjakson, jolla 
annetaan perusteet rajavartiotoiminnasta ja 
harjoitellaan toimimista varusmiehille 
suunnitelluissa rajavartiotoiminnan reservi
tehtävissä. Joukkokoulutuskausi täyttyy 
harjoituksista, joista pisimmät ovat kestol
taan lähes kahden viikon mittaisia. Näissä 
harjoituksissa mitataan viimeistään fyysi
sen ja henkisen suorituskyvyn äärirajoja. 
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Ampuma taitoa harj aannutetaan kaikilla 
koulutuskausilla. 

Kustakin saapurniserästäkoulutetaanjoh
tajiksi rajajääkärikomppaniasta riippuen 
30-45 varusmiestä. Aliupseereita koulute
taan suhteessa enemmän kuin normaaleihin 
jääkärijoukkoihin. Aliupseerit koulutetaan 
rajajääkärikomppanioissa partion- ja ryh
mänjohtajiksi. Reserviupseeriksi koulutet
tavat peruskmilutetaan Reserviupseerikou
lussa rajajääkärijoukkueen johtajiksi ja va
rajohtajiksi tai tiedustelujoukkueisiin vas
taaviin tehtäviin. Reservin johtajiksi koulu
tettaviksi on halukkaita enemmän kuin heitä 
voidaan kouluttaa. Koulutettavilta edellyte
tään erityisesti kykyä itsenäiseen toimintaa 
joukkonsa kanssa sekä oma-aloitteisuutta. 
Yhtenä keskeisistä päämääristä koulutuk
sessa on luoda ryhmäkiinteys, jonka avulla 
kyetään selviämään vaikeimmistakin tilan
teista. Asiaa korostetaan erityisesti varus
miesjohtajien koulutuksessa, heihin pyri
tään iskostamaan jo koulutusvaiheessa hen
ki, sillä erityisesti hajautetussa sissitoimin
nassa ei kouluttaja tai esimies ole aina välit
tömässä läheisyydessä antamassa tukea. 

Koulutus on erityisesti maastoharjoituk
sissa fyysisesti ja henkisesti raskasta. Sissi
ja tiedustelukoulutukselle ominaista ovat 
runsaat maastoharjoitukset. Liikkuminen 
harjoituksissa tapahtuu jalan tai suksilla 
Useat viikon-kahden viikon harjoitukset 
maastossa koettelevat nuorten miesten ja 
naisten henkistä kanttia fyysisen rasituksen 
ollessa jatkuvaa. Kaikki viikon aikana har
joituksessa tarvittavat aseet, henkilökohtai
set varusteet ja muonat kuljetetaan mukana. 
Edellytyksenä palveluksen suorittamiselle 
menestyksellisesti on riittävä fyysinen ja 
henkinen kunto. Rajavartiolaitokseen va
rusmiespalvelukseen sijoitetaan kutsunto
jen perusteella vain palveluskelpoisuus-

luokkaan A kuuluvia varusmiehiä. Koulu
tuksen nykyisen tiiviinjaksotuksen onnistu
misen edellytys on riittävän fyysisen pohja
kunnon omaaminen jo palvelukseen tultaes
sa. 

Rajavartiolaitoksessa koulutettaville an
netaan taistelu-, marssi- ja muun yleisen 
sotilaallisen koulutuksen lisäksi rajavartio
koulutusta. Rajavartiokoulutuksen tavoit
teena on mahdollistaa varusmiesten käyttö 
viimeistään erikoiskoulutuskauden lopulla 
rajavartiotoiminnan reservinä. Koulutuksen 
tavoite on, että varusmiehet kykenevät 
toimimaan tarvittaessa rajavartiomiesten 
apuna. Varusmiehille koulutetaan rajaan ja 
rajanvartiointiin liittyviä perusasioita ja 
tehtäviä. Varsinaisiin rajavartiotehtäviin va
rusmiehiä ei palvelusaikana käytetä. 

VARUSMIESTEN MOTIVAATIO 
KORKEALLA 

Yksittäisen varusmiehen näkökulmasta 
rajavartiolaitos tarjoaa kilpailukykyisen 
palveluspaikan varusmiespalveluksen suo
rittamiselle. Pelkkä sijainti lähellä kotia 
houkuttelee erityisesti rajaseutujen nuoria 
hakeutumaan rajajääkärikomppaniaan. 
Vaikka koulutus on tiivistä ja rasittavaa, tar
joaa se mahdollisuuden nuorelle koetella 
omia rajojaan. Palvelusajan järjestelyissä 
kyetään keskittymään pienestä varusmies
määrästä ja hyvästä kouluttajatilanteesta 
johtuen pelkästään koulutukseen. Varus
kunnallisiin tai muihin tukitehtäviin varus
miehiä ei pääsääntöisesti käytetä. 

Rajavartiolaitoksen koulutuksen vaikut
tavuutta arvioidaan pitkälti samoilla mene
telmillä kuin puolustusvoimissakin. Yksi 
keskeisistä mittareista on varusmiesten lop
pupalautekysely, joka toteutetaan samalla 
tavalla kuin puolustusvoimissakin. Palaute 
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koulutuksesta on ollut lähes yksinomaan mieskoulutuksen yleisessä kehittämisessä 
positiivista. Erityisen korkeita arvoja ovat tukeudutaan puolustusvoimiin. Sissitoimin
kyselyssä saaneet maanpuolustustahto ja nan taktiikkaa ja menetelmiä kehitetään 
palvelusmotivaatio kaikkien faktorien kes- pienimuotoisesti rajavartiolaitoksen henki-
kiarvon vaihdellessa neljän rajajääkäri- lökunnan eri kursseilla laatimien tutkielmi-
komppanian keskiarvona välillä 3,9-4, 1. en myötä. 1960-luvulla laadittu sissitoimin-

Hyvän vertailukohdan koulutuksen on- k nan opas on saatu orvattua uusilla rajajää-
nistumiselle antavat kyselyjen lisäksi puo- käripataljoonan ja -komppanian oppailla. 
lustusvoimien suurimmatharjoituksetjouk- Koulutuksen kehittämisen keskeinen väline 
kokoulutuskaudella,joihin kukin rajajääkä- on kuitenkin varusmieskoulutusta antavien 
rikomppania osallistuu omalla suunnallaan. yksiköiden tiivis keskinäinen yhteistyö ja 
Harjoituksissa saavutetaan sissi- ja tieduste- yhteiset harjoitukset. Rajajääkärikomppa-
lukoulutuksen elävöittämisen kannalta tär- nioiden yhteistyöllä on laadittu mm. kaikkia 
keä etu, eli maalitoiminta. Samalla kyetään rajajääkärikomppanioita hyödyttäviä har
harjoittelemaan yhteistoimintaa muiden joitus- ja oppituntiaineistoja. 
joukkojen kanssa. Harjoitukset toimivat 

osaltaan hyvinä mittareina määriteltäessä RAJAJOUKOILLE UUSIA TEHTÄVIÄ 
koulutuksen onnistumisen tasoa. 

Rajavartiolaitoksen koulutuksen kehittä
misvastuu on Raja- ja merivartiokoululla. 
Resursseista johtuen koulutuksen kehittä
minen on kuitenkin pienimuotoista. Varus-

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolus
tuspoliittisen selonteon mukaisesti raja
joukkojen kokoonpanojen, käyttöperiaat
teiden ja sotavarustuksen kehittämisen läh-
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tökohtia ovat turvallisuusympäristössä ta
pahtuneet muutokset. Strategisen iskun en
nalta ehkäisyssä ja torjunnassa korostuvat 
alueellisen koskemattomuuden valvonta ja 
vastaerikoisjoukkotoiminta. Laajamittaisen 
hyökkäyksen torjunnassa rajajoukoilla voi
daan lisätä muiden alueellisten joukkojen 
taisteluvoiman syvyyttä ja ulottuvuutta. 

Selonteossa on linjattu, että rajajoukkojen 
kykyä torjua erikoisjoukkoja ja valmiutta 
aiempaa vaativampiin ja aktiivisempiin so
dan ajan tehtäviin kehitetään. Tämä edellyt
tää raja joukkojen tulivoiman, johtamisedel
lytysten, joukkojen liikkuvuuden sekä tais
telijoiden suojan ja taistelukestävyyden pa
rantamista. 

Viime vuosikymmenien aikana rajajouk
kojen taktiikan kehittämistä ovat rajoitta
neet puutteet erityisesti tulivoimanjaliikku
vuuden kehittymisessä. Tämä on osaltaan 
leimannut myös varusmieskoulutusta sekä 
sen kehittämistä sissitoiminnan taktiikan 
osalta. Rajajoukkojen kokonaisuudistusta 
ollaan kuitenkin parhaillaan valmistelemas
sa Rajavartiolaitoksen esikunnan ja Pääesi
kunnan kesken. Uudistuksen keskeisiä koh
tia varusmieskoulutuksen kannalta ovat uu
det yksikkötyypit ja niille suunnitellut tehtä
vät sekä taisteluvälineiden ja muun kaluston 
uudistaminen nykyisiin yksiköihin verrattu
na. 

Rajajoukkojen kehittämistyön kautta ra
javartiolaitoksen varusmieskoulutus tulee 
kokemaan suurimman muutoksen tähän 
asti. Muutos koskettaa varusmieskoulutusta 
antavien yksiköiden määrää ja muuttaa va
rusmieskoulutuksen sisällön nykyiseen ver
rattuna. Koulutussisällöt joudutaan uusi
maan täysin ja niiden perustana olevat uusi
en yksiköiden toimintamenetelmät on tes
tattava koulutuksessa ja harjoituksissa. 
Myös palvelusajan jaksottelu ja muun mu-

assa sen pituus miehistön osalta joutuvat 
uudelleen tarkasteluun. 

VARUSMIEHESTÄ RAJAMIEHEKSI 

Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutuk
sella on merkitystä muutenkin kuin joukko
tuotannon näkökulmasta. Varusmieskoulu
tusta antavat rajajääkärikomppaniat ovat 
keskeisiä rekrytointikanavia otettaessa uut
ta henkilöstöä palvelukseen rajavartiostoi
hin. Esimerkiksi viimeisen kahden vuoden 
aikana rajavartiostoihin palkatuista run
saasta kahdesta sadasta uudesta rajavartijas
ta noin puolet on suorittanut varusmiespal
veluksensa rajavartiolaitoksessa. Vaikka 
varusmiesaikaan ei sisällykään palvelua ra
jalla, on varusmiesaikana koettu mielekäs 
palvelus, kouluttajien esimerkillisyys sekä 
rajavartiokoulutus ja lyhyt tutustuminen 
palvelusajan loppupuolella itärajaan saanut 
monen nuoren mielessä aikaan lopullisen 
päätöksen hakeutua rajamiehen ja -naisen 
uralle. D 
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TIETO NURKKAUS 

Henkilökuntaa kussakin rajajääkäri
komppaniassa 
- upseereita 3-6 
- opistoupseereita 8-11 
- rajavartioita ja siviilejä 1-3 

Saapumiserän vahvuus rajajääkäri
komppaniasta riippuen 100-150. 

Naisten kiintiö Pohjois-Karjalan raja
vartiostossa on 10 / saapumiserä. 

Vastuuta Energiasta 

~Vaasa 
Engineering 

Runsorintie 5, 65380 Vaasa, puh. (06) 3250 111, fax. (06) 3250 101, www.veo.fi 

Yksilöllisiä henkilöstöravintolapalveluja koko Suomessa 

www .antell.fi 
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