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Jalkaväen Säätiö 
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00130 HELSINKI 

Vesa Yrjölä 

KIITOS 

Jalkaväen Vuosikirjan ilmestyessä nyt 20. 
kerran säätiön hallitus esittää parhaimmat 
kiitoksensa kaikille säätiön toimintaa tuke
neille yhdistyksille, liikelaitoksille ja yksityi
sille henkilöille. Säätiön hallitus tulkitsee lah
joituksenne luottamuksen osoitukseksi suo
malaiselle jalkaväelle ja rohkenee vakuuttaa, 
että nykypäivän jalkaväkimies ei säästä vai
vojaan pyrkiessään olemaan luottamuksenne 
arvoinen. 



•• 
JALKAVAEN VUOSIKIRJAN LUKIJAT 

Suomen maavoimien materiaalitilanne pa
ranee 1990-luvun alkupuolella mm Saksasta 
tehtyjen hankintojen tuloksena. Kohentumi
nen näkyy erityisesti lisääntyneenä tulivoi
mana sekä rynnäkkökiväärien ja Suomi-ko
nepistoolien tulona koko reservimme ainoik
si käsiaseiksi. Positiivisestakehityksestähuo
limatta selviä puutteita jää uudenaikaisen 
materiaalin, johtamisen, liikkuvuuden sekä 
taistelukestävyyden osalle. 

Tulevien vuosien aikana puolustusvoi
mien hankinnat painottuvat ilmavoimien tor
juntahävittäjäkaluston uusimiseen. Sijoitus 
on välttämätön myös jalkaväen kannalta. 
Nykyaikaisessa sodassa yli puolet maavoi
miamme kuluttavasta asevaikutuksesta tulee 
ilmasta. Sen leikkaaminen tehokkaalla tor
junnalla. ja sitomalla hyökkääjän ilmavoimia 
suojaustehtäviin on maavoimiemme taiste
lun onnistumisen edellytys. 

Vuoden I 992 aikana tehdyt päätökset 
antavat selkeät perusteet jalkaväkemme ke
hittämiselle, jota tehdään kaikkien yhtymä
tyyppien ja jalkaväen erikoisyksiköiden puit
teissa. Kehitystyön painopiste on alkuvai
heessa uusien organisaatioiden sisäänajossa, 
mutta samanaikaisesti luodaan valmius jal
kaväen materiaalihankintojen jatkamiselle 

Puolustusvoimain komentaja 
Amiraali 

aikanaan. Aika riittää perusteelliseen takti
seen keskusteluun ja teknisiin tutkimuksiin. 
Meillä on mahdollisuus rakentaa omaleimais
ta puolustuspuolustusjärjestelmäämme har
kituin ja hyvin valmistelluin hankintaohjel-
min. 

Uusi johtamis- ja hallintojärjestelmä 
on lisännyt joukko- osastojen merkitystä so
dan ajan joukkojen muodostajina. Käyttöön 
otetun joukkotuotantojärjestelmän tavoittee
na on sijoituksiltaan mahdollisimman val
miin ja kiinteän joukon syntyminen jo varus
mieskoulutuksen aikana. Kertausharjoituk
sissa pidetään yllä ja päivitetään varusmies
koulutuksesta valmiina siirrettyjä joukkoja. 
Uusi järjestelmä selkeyttää joukko-osastojen 
koulutustehtävää ja parantaa koulututettavan 
joukon kiinteyttä. Sen lisäksi on tunnettava 
erityistä huolta yksittäisen jalkaväkisotilaan 
motivaatioista ja mielekkäistä sekä haasta
vaista tehtävistä. Niihinjalkaväellä on hyvät 
mahdollisuudet. 

Puolustusvoimien 75. juhlavuotena 
minulla on ilo puolustusvoimine puolesta 
tervehtiä ja toivottaa menestystä nyt 20. ker
ran ilmestyvälle Jalkaväen Vuosikirjalle ja 
sen lukijoille. 
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•• 
JALKAVAKITULEVALLA 

VUOSITUHANNELLA 

Lähtökohtana jalkaväen koulutukselle ovat 
vastustajanrealististen toimintamahdollisuuk
sien ja ilma-aseen vaikutuksen huomioonot
taminen jalkaväen taistelijoiden, joukkojen 
ja johtajien toiminnassa. 

Onnistuminen tehtävän suorittamises
sa edellyttää oikeata maaston käyttöä, suo
jautumista vihollisen tulelta ja oman tulen 
tehokasta käyttöä. Tilanteeseen parhaiten 
sopivan uskottavan menettelytavan käyttä
minen joukkojen toiminnassa on johtajien 
kouluttamisen tavoitteena. 

6 

Jalkaväen taistelijat koulutetaan hallit
semaan hyvin koulutushaaransa taisteluväli
neiden taktillinen ja teknillinen käyttö. Pää
määränäon,ettätaitavatjakestävätjalkaväen 
taistelijat sekä varusmiehinä että reserviläisi
nä ovat maanpuolustustahtoisia ja valmiina 
toimimaan turvallisuutemme hyväksi vaikeis
sakin olosuhteissa. 

Kannustamiseen, suostuntaan, yritteli
äisyyteen ja oma- aloitteisuuteen perustuvan 
yhteistyön ilmapiirin ylläpitäminen ja kehit
täminen on kaikkien komentajien, päälliköi-

denjakouluttajien tavoitteena. Hyvän yhteis
hengen ja myönteisten asenteiden merkitys 
on ratkaiseva jalkaväen vaativissa ja rasitta
vissa koulutusolosuhteissa. 

Joukkotuotantotehtävät ovat tervetul
leita jalka väkeen ja lisäävät joukko-osastojen 
vastuuta, itsenäisyyttä, tehtävien toteuttami
sen vapautta ja motivaatiota. Joukko-osas
toissa ja sotilaslaitoksissa on ammattitaitoi
nen henkilökunta, jonka innostuneisuus ja 
aktiivisuus on edelleen tärkeä tekijä koulutet
tavan joukon motivaation kehittäjänä. 

Joukkojen käyttöön hankittu ja edel
leen kehittyvä nykyaikainen varustus sekä 
uudet koulutusvälineet ovat sinänsä uskoa 
luova tekijä. Niiden käyttöönotto korostaa 

Jalkaväen tarkastaja 
Eversti 

koulutuksen selkeiden no\Jsujohtoisten jär
jestelyjen, oikeiden opetusmenetelmien ja 
kouluttajien ammattitaidon merkitystä. 

Yksittäisen miehen, joukon ja johtajan 
kokema onnistuminen tehtävässään on yhtei
nen kannustava tekijä. Jalkaväen koulutuk
sesta annetut palautteet osoittavat, että vaati
va koulutus ja myönteiset asenteet yhdessä 
johtavat hyvään lopputulokseen. 

Omasta puolestani tervehdin nyt 20. 
kerran ilmestyvän Jalkaväen Vuosikirjan lu
kijoita. Jalkaväellä on puolustusvoimien 75. 
juhlavuoden näkymänä hyvät edellytykset 
kouluttaa varusmiehistäjareserviläisistä suo
rituskykyisiä joukkoja. 
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•• 
JALKAVAEN TARKASTAJA VAIHTUI 

Kenraalimajuri Ilkka Ilmola toimi jalkaväen 
tarkastajana l.10.1990-31.12.1992. Tästä 
tehtävästä hän siirtyi 1.1.1993 lukien maa
voimapäälliköksi. Virka on otettu käyttöön 
puolustusvoimien siirryttyä uuteenjohtarnis
ja hallintojärjestelmään vuoden 1993 alusta. 
Kenraalimajuri Ilmola on ylennetty kenraali
luutnantiksi l.5.19931ukien. Maavoimapääl
likkö johtaa maavoimaesikuntaa, joka on osa 
pääesikuntaa. Jalkaväen tarkastaja ja jalka
väkiosasto kuuluvat maavoimaesikuntaan. 
Jalkaväen Säätiö kiittää kenraalimajuri Ilmo
laa hänen jalkaväen hyväksi tekemästään työs
tä ja onnittelee häntä ylennyksen johdosta 
sekä toivottaa hänelle menestystä uudessa 
tehtävässä. 
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Eversti Pekka Antero Leirimaa nimitettiin 
jalkaväen tarkastajaksi 1.1.1993 alkaen. 
Eversti Leirimaa on aloittanut palveluksensa 
puolustusvoimissa opetusupseerina vuonna 
1961, jolloin hänet määrättiin väliaikaisena 
hoitamaan vänrikin virkaa. Hän toimi jouk
kueen johtajana Erillisessä Kranaatinheitin
komppaniassa. 

Kadettikurssi 48:n jälkeen eversti Lei
rimaa palveli opetusupseerina ja jääkärikomp
panian päällikkönä 1963-1971, toimistoup
seerina Etelä-Suomen Sotilasläänin esikun
nan operatiivisessa toimistossa, koulutusup
seerina ja taktiikan opettajana Sotakorkea
koulussa 1973-1976, Kadettikomppanian 
päällikkönä Kadettikoul ussa 1976-1982, jal
kaväen kapteenikurssin johtajana Taistelu
koulussa 1982-1985, Hämeen Jääkäripatal
joonan komentajana 1985-1986, Panssarip
rikaatin esikuntapäällikkönä 1986-1990 ja 
Panssariprikaatin komentajana 1990-1992. 
Everstiksi hänet on ylennetty vuonna 1990. 

Eversti Leirimaa on suorittanut jalka
väen kapteenikurssin vv 1967-1968 ja yleis
esikuntaupseerin tutkinnon maasotalinjalla 
(MSL 32-yl) vv 1971-1973. Jalkaväen Sää
tiö toivottaa yhteistyöterveisin onnea ja me
nestystä uudelle pääaselajin tarkastajalle hä
nen uudessa tehtävässään. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 

Päämääränä on jalkaväen, maamme pääaselajin, kehityksen ~istä~inen ja .. sen 
historiallisten perinteiden säilyttäminen. ~ääm~ä~nsä tote~!!Om1se~s1. Jal.kavae.~ 
Säätiö 'jakaa ~lkintoja ja apu~hoja .la~!~~ka1lle,.1a e~.n~m pyrk1v1lle 1al~avakeen 
kuuluvi le henkilöille sekä tukee 10 ed1sttia 1alkavaen pnnssa tapahtuvaa opinto-, 
tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa sekä jalkaväen perinteiden ja historian 
kokoamista, tallettamista ja vaalimista. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA 
Puheenjohtaja: 
Varapuheenjohtaja: 

Kenraaliluutnantti Raimo Viita 
Kenraalimajuri Ilkka Ilmola 

Jäsenet 
Tohtori Matti L Aho 
Varatuomari Ensio Hakkarainen 
Kenraaliluutnantti Ilkka Halonen 
Kauppaneuvos Reijo Häyry 
Kenraaliluutnantti Ilmari Kirjavainen 
Kenraaliluutnantti Matti Kopra 
Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 
Konsuli Ilkka Lantto 
Varatuomari Henrik Lax 
Ylivääpeli Olli Linden 

Teollisuusneuvos Yngve Ollus 
Toimitusjohtaja Harri Palojärvi 
Toimitusjohtaja Risto Piepponen 
Toimitusjohtaja Dennis Seligsson 
Toimitusjohtaja Jarmo Sierla 
Kenraaliluutnantti Wilhelm Stewen 
Varatuomari Turo KJ Tukiainen 
Johtaja Jouko Tuunainen 
Eversti Pertti Vuolento 
Varatoimitusjohtaja Veikko Ylitalo 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN HALLITUS 
Puheenjohtaja: 
Varapuheenjohtaja: 

Jäsenet: 
Pääsihteeri Juhani Autti 

Eversti Purmo Saarikoski 
Everstiluutnantti Osmo Kiiskinen 

Valtiotieteen maisteri Erkko Kajander 
Eversti Pekka Kurenmaa 
Everstiluutnantti Vesa Yrjölä 

•• 
TOIMIHENKILOT 
Sihteeri: 

Rahastonhoitaja: 
Museonjohtaja: 

Majuri Esa Pulkkinen 1.4.1993 asti 
Majuri Ari Parkkola 1.4.1993 alkaen 
Sihteeri Tarja Takala 
Everstiluutnantti Kalevi Salovaara 
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•• 
JALKAVAKIMUSEO 

Jalkaväkimuseon toimintaa Mikkelissä on 
leimannut 1991-1993 erikoisnäyttelyiden 
esillepano ja jatkosuunnittelu. Loppukevääs
tä 1991 avattiin "Nainen sodassa"-näyttely, 
joka saavutti erittäin suuren suosion. Näytte
lyn avasi puolustusministeri Elisabeth Rehn. 

Museon pysyvien näyttelyiden osalta 
voitiin Puolustusministeriön myötävaiku
tuksella uusia kokonaan suomalaista YK
rauhanturvaamistoirninta esittelevä näyttely
tila. Uusittu osasto koostuu pääosin valoku
vista ja kävijää aktivoivista audiovisuaalilait
teista. Osastoa on tarkoitus päivittää rauhan
turvaamistoirninnan laajentuessa koko ajan 
uusille alueille ja pitää näyttely "elävänä his
torian kuvauksena". Tämänkinnäyttelynavasi 

10 

puolustusministeri Elisabeth Rehn syksyllä 
1991. 

Museon kävijämäärä on jonkin verran 
laskenut, mutta näyttää vakiintuneen n 15 000 
ja 20 000 välille. 

Jalkaväkimuseo on saanut tähän asti 
merkittävää taloudellista tukea Mikkelin kau
pungilta, onhan se eräs tärkeimmistä ja suosi
tuimmista matkailukohteista vanhassa Pää
majakaupungissa. Vuoden 1993 alusta luki
en museo vihdoinkin siirtyy myös valtion
avun piiriin, mikä mahdollistaa tulevaisuu
dessa entistä monipuolisempien ja mielen
kiintoisempien näyttelyjen toimeenpanon. 

Museon johtajana toimii edelleen evers
tiluutnantti Kalevi Salovaara. 
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Yleisesikuntamajuri Markku Koli 

SOTAVARUSTE• 
TEKNOLOGIAN 
KEHITIYMISEN HAASTEET SUOMALAISEN 

•• 
MAATAISTELUOPIN JATKOKEHITTAMISELLE 
Majuri Markku Kolin kirjoitus on muodostanut perustan muille 
artikkelikirjoittajille. Kirjoitus poikkeaa sekä laajuudeltaan että sisällöltään 
aiemmasta vuosikirjakäytännöstä. Majuri Kolin artikkelia ei sisällöllisesti ole 
editoitu. Toimitus. 

Kirjoitus perustuu tekijän tutkimustyöhön 
"Development of Military Technology and 
its Impacts on the Finnish Land Warfare 
Doctrine", joka on julkaistu englanninkieli
senä Sotakorkeakoulun Finnish Defence Stu
dies -sarjan osana 4 

ALKUSANAT 

Uusien sotilaallisten järjestelmien laajamit
tainen käyttöönotto on selvästi muuttamassa 
toisesta maailmansodasta lähtöisin olevaa 
maataistelun kuvaa. Puolustusjärjestelmien 
kehittämisessä tämän murroksen huomiotta 
jättäminen osoittautuisi kriisitilanteessa koh
talokkaaksi, kuten Persianlahden sodan kul
ku osoitti. Vaikka suomalaisesta näkökul
masta Irakin sodankäyntikykyä ei voidakaan 

pitää mittapuuna, on yksi sodan tärkeimmistä 
opetuksista se, että Irakin sotilaallisen voi
man tuhon lähtökohtanaol i täysin väärä kuva 
nykyaikaisesta moniulotteisesta maasotatoi
mesta ja siinä käytettävistä välineistä. 

Tämän kirjoituksen tavoitteena on et
siä suuntalinjoja suomalaisen maataisteluopin 
jatkokehittämiselle. Lähtökohdaksi on valit
tu maasotatoimeen liittyvän sotavarustetek
nologian kehittyminen. Keskeisimpien tek
nologia-alueiden ja niiden vaikutusten ku
vaamisen ohella tarkastellaan myös niitä te
kijöitä, jotka tulevat merkittäviksi siinä vai
heessa, kun eri teknologiat yhdistetään ase-ja 
johtamisjärjestelmiksi sekä niihin liittyviksi 
kokonaisuuksiksi. Suomalaisen maataiste
luopin kehittämisen perustaksi arvioidaan 
tulevaisuuden maasodankäynnin keskeisiä 
elementtejä sekä esitetään esimerkki mah-

Majuri Markku Koli on palvellut Sotakorkeakoulussa sotatekniikan 
opettajana ja opiskelee pamaillaan Yhdysvalloissa US Anny 
Command and General Staff Collegessa. 
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dolliseksi hyökkääjän operatiiviseksi toimin
tamalliksi. Taisteluopin ja sotavarustetekno
logioiden vuorovaikutuksen sekä näihin mo
lempiin liittyvien tekijöiden tarkastelu muo
dostavat työn kehyksen. 

TAISTELUOPIN JA 
SOTAVARUSTETEKNOLOGIAN 
VUOROVAIKUTUS 

Suurvalta voi kehittää sotavarustustaan siten, 
että yhdensuuntaisiin tutkimus- ja kehitysta
voitteisiin pyritään useammilla teknologisil
la tai järjestelmäratkaisuilla. Tällainen malli 
sisältää huomioon otetun riskin joidenkin 
teknologisten järjestelmien epäonnistumisesta 
tai virheellisestä ajoituksesta. Vaikka riski 
liittyy väistämättömästi uusia perusteita ja 
ratkaisuja luovaan kehitystyöhön, mahdol
listaa kuvattu kehitysmalli yleensä valitun 
taisteluopillisen peruskonseptinkehittämisen. 
Kehittämisen rajat ovat kuitenkin aina tekno
logian osoittamat rajat. Suurvallan kehitys
malli tekee mahdolliseksi ja jossain määrin 
myös välttämättömäksi ajantasaisen tekno
logian laajamittaisen käyttöönoton. Tällaista 
mahdollisuutta ja välttämättömyyttä ei pie
nillä valtioilla ole. 

Toimivaan taisteluopilliseen peruskon
septiin maasodassa voidaan kuitenkin nyky
aikanakin päätyä ilman kattavaa tietotaitoa 
huipputeknologiankehittämisestä. Tämäjoh
tuu siitä, että verrattuna ilma- ja meritaiste
luun maataisteluun sisältyy oleellisesti suu
rempi epävarmuus, joka puolestaan korostaa 
intuition, tahdon ja pelon merkitystä. Nämä 
tekijät palauttavat maataisteluopin ja taktii
kan perusteiden tarkastelun niin voimakkaasti 
inhimillisten vahvuuksien ja heikkouksien 
tarkasteluksi, että nykyaikaisenkin maatais
telun voittamisen avaintekijät voidaan löytää 
kiinalaisen Sun Tsun ajatuksista yli 2000 
vuoden takaa. 

Inhimillisten sensoreiden ja inhimilli
sen päättelyn ylivertaisuus tekoälyyn nähden 
ja näiden jäljittelemisen vaikeus mahdollis
taa taisteluopin ja teknologian suhteen pel-

14 

kistämisen. Muuttumattomiin reunaehtoihin 
kuten inhimillisiin toimintamalleihin ja py
syviin olosuhdetekijöihin perustuva analyyt
tinen kehitystyö on näiden kahden kokonai
suuden jatkuvasti takaisinkytkettyä vuoro
vaikutusta. Tämän vuorovaikutuksen suunta 
määräytyy pääosin kolmen tekijän mukaan. 
Ensimmäinen ja tärkein tekijä on sota varus
tukseen ja sen kehittämiseen sijoitettavan ta
loudellisen panoksen suuruus, toinen kehi
tystyön perustana oleva uhkamalli ja kolmas 
erilaisille kokonaisuuksille asetettu tärkeys
järjestys. Nämä tekijät pyritään sovittamaan 
muihin järjestelmäteki jöihin kuten henkilös
töpohjaan, organisaatiorakenteeseen ja kou
lutusjärjestelmään. Näin muotoutuva taiste
luopillinen konsepti määrää myös kehitettä
vien teknologioiden painopistealueet. 

Toimivan taisteluopillisenkokonaisuu
den luominen tai muuttaminen kestää vuosia, 
jopa kymmeniä vuosia. Kauimmin sitovat 
aikatekijät juontuvat uusien asejärjestelmien 
käyttöönotosta ja henkilöstön koulutuksesta, 
jotka ovat asteittain kehittyviä prosesseja. 
Täten mihin tahansa ajankohtaan sijoitettu 
tarkastelu kohdistuu vain yhteen kehitysti
lanteeseen,jota edeltää ja seuraa siihen liitty
vä looginen kehitysvaihe. Tässä kirjoitukses
sa ei siten tarkastella tälle vuosikymmenelle 
sijoittuvaa kehitysvaihetta, ettei tarkastelu 
sitoutuisi liiaksi vallitsevaan asetelmaan. 

Aikaperspektiivin valinnan määrittää 
myös yleinen sotavarusteteknologinen kehi
tyskulku. Vaikka eräillä nopeimmin kehitty
villä teknologian alueilla edetään huomatta
vin harppauksin, muodostavat nämä alueet 
aina vain osan järjestelmäkokonaisuudesta, 
esimerkiksi asejärjestelmästä. Asejärjestel
män kehittäminen operatiivisista vaatimuk
sista valmiiksi konseptiksi kestää noin 10 
vuotta. Konseptin saattaminen tuotantoval
miuteen kestää vuosia. Sotatalouden jatku
vuuden kannalta tarkoituksenmukainen tuo
tanto jakautuu useille vuosille,jolloin asejär
jestelmä on merkittävässä laajuudessa opera
tiivisessa käytössä vasta muutaman vuoden 
kuluttua tuotannon käynnistämisestä. Vaik-

ka koulutus käynnistettäisiin konsepti vaihees
sa, mikä on usein mahdollista, kestää uuden 
ase järjestelmän saaminen operatiiviseen käyt
töön yleensä ainakin 15-20 vuotta alustavien 
operatiivisten vaatimusten määrittämisestä. 

Täsmällisen aika-arvion tekemistä vai
keuttavat yleismaailmalliset talousongelmat 
ja kansainvälispoliittisen asetelman nopeat 
muutokset. Voidaan kuitenkin arvioida, että 
nykytilanne Venäjällä ja siihen taloudellises
ti sidoksissa olevissa valtioissa estää merkit
tävien teknologisten uudistusten tekemisen 
ainakin kymmenen vuoden ajan. Asetelma 
heijastuu myös länsimaiseen sotavarusteke
hitykseen,joka uhkamallien muuttuessa jou
tuu entistä tarkempaan kustannusvastaavuu
sanalyysiin. Siitä ja pienenevästä tilauskan
nasta syntyvän kustannusnousun seuraukse
na 1980-luvulla tapahtunut raju ja laajamit
tainen sotavarusteteknologinen kehitys hi
dastuu selvästi tällä vuosikymmenellä. Tämä 
merkitsee sitä, että laboratoriotasolla luotu 
teknologia saavuttaa teollisen tuotantotason 
suhteellisesti ottaen nykyistähitaammin, vaik
ka teolliseen valmistukseen tähtäävät mene
telmät kehittyvätkin jatkuvasti. 

Kansainvälispoliittisen asetelman muu
tokset muuttavat uhkamalleja yllättävänkin 
nopeasti. Kehittämistavoitteiden suuntaami
nen kohti pienempiä ja liikkuvampia joukko
ja sekä siten harvempaa taistelukenttää on 
tapahtunut parin vuoden kuluessa. Täten 1980-
luvulla käynnistetyn ja tällä hetkellä suuntaa 
osoittavan kehitystyön tuloksena muotoutu
nut taisteluoppi on jäämässä jossain määrin 
vanhanaikaiseksi ennen valmistumistaan. 
Massamaiseen syvään iskuun tarkoitetut jär
jestelmät eivät ole optimaalisia, jos maalin 
rakenne tai toimintamalli ei vastaa operatii
visten vaatimusten perustana ollutta uhka
mallia. Uhkamallin muutokset edellyttävät 
suurvallan taisteluopilta myös entistä suu
rempaa joustavuutta, mukautumista toisis
taan poikkeaviin alueisiin ja toimintaperiaat
teisiin. Taisteluopin toteuttamisessa jousta
vuus saavutetaan vain tinkimällä toiminnalle 
asetettavista enimmäisvaatimuksista. 

Tarkastelun perustaksi voidaan edellä 
esitettyyn nojaten koota seuraavat lähtökoh
dat: 
-Sotilaalliset järjestelmät on suunniteltu koh
talaisen tarkan ja siksi rajoittavan uhkamallin 
mukaisesti. Muutoksia uhkamallissaei voida 
ottaa järjestelmäkehityksessä nopeasti huo
mioon. Uhkamallista huomattavasti poikke
avat olot tai asetelma vaikeuttavat oleellisesti 
järjestelmien käyttöä. 
-Sotav arusteteknologian kehitys tulee kulke
maan kaikkialla pääpiirtein jatkossa esitettä
viin suuntiin. Resurssierotja painotukset tuot
tavat erilaisia ratkaisu ja taktisella ja käyttäjä
tasolla. Operatiivisesta näkökulmasta tarkas
teltuna kokonaisuudet tulevat olemaan hyvin 
samankaltaisia. 
- Sotavarusteteknologian usealta rinnakkai
selta kehitysalueelta vain jotkut ratkaisumal
lit tulevat operatiiviseen käyttöön karkeasti 
ottaen esitetyssä aikataulussa. Kaikkia kehi
tysmalleja ei näin ollen ole tarpeen käsitellä. 

SOTAVARUSTETEKNOLOGIAN 
KEHITTYMINEN 

Mikroelektroniikka 

Mikroelektroniikka on viime vuosina selväs
ti nopeimmin kehittynyt teknologian ala. 
Mikroelektroniikan kehittyminen on pienen
tänyt komponenttikokoa samalla kun erillis
ten komponenttien suorituskyky on ratkaise
vasti lisääntynyt. Tämä kehitys on mahdollis
tanut erilaisten tietoteknisten sovellusten ai
empaa laajemman käyttöönoton. Sovellus
tenkehittäminen on puolestaan tarjonnut työ
kaluja sellaisille alueille, joissa laskentaka
pasiteetin riittämättömyys tai tutkittavan il
miön puutteellinen havainnollisuus ovat ra
janneet kehittämismahdollisuuksia. 

Rinnakkaisesti tapahtunut kehittämis
ja tuotantomenetelmien parantuminen on 
edelleen kiihdyttänyt tätä ketjua, jolloin lop
putuotteessa tapahtunut kehitystrendi on ol
luteräilläalueillaeksponentinalista. Tällaisia 
alueita ovat esimerkiksi integroitujen piirien 
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Mikropiiri 

suorituskyvyn lisääntyminen ja magneetti
sen massamuistin vaatiman tila pienenemi
nen. Kehitystyössä saavutetaan 1990-luvulla 
lähes kahden dekadin parannus prosessorin 
tehokkuuteen. Tämä merkitsee esimerkiksi 
valvontajärjestelmän maalinseurantakyvyn 
kasvamista monikymmenkertaiseksi, mikäli 
sensorin suorituskyky mahdollistaa vastaa
van signaalimäärän vastaanoton. 

Mikro- ja millimetriaaltoalueen käyt
töä monipuolistavina komponentteina tule
vat palveluskäyttöön galliumarseeniin ja 
muihin yhdistepuolijohteisiin perustuvat poh
jarakenteet. Näiden teknologisina etuina pe
rinteisiin ratkaisuihin nähden ovat suoritus
kyvyn ja korkean taajuusalueen lisäksi oleel
lisesti alhaisemmat valmistuskustannukset ja 
tilansäästö sekäolosuhdevaihtelujen ja elekt
ronisen häirinnän entistä suurempi sietoky
ky. 

Näillä ratkaisuilla kyetään muodosta
maan vaiheohjattuja tutka- antenneja.joiden 
kukin antennielementti toimii muista riippu
mattomasti sekä lähettimenä että vastaanotti
mena. Tällainen aktiivinen antenniratkaisu 
lisää sekä järjestelmän kykyä monimaaliti
lanteiden hallintaan että sen taistelunkestä
vyyttä. Laajempina sovellusalueina ovat pai-
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kantarnis-, omalaitetunnus- ja viestijärjestel
mät. Kolmas merkittävä sovellusalue on ase
järjestelmien vaikutusosan sensori. Sensorin 
koon pienentyminen ja suorituskyvyn saman
aikainen lisääntyminen johtavat ensimmäis
ten maalin tunnistamiseen kykenevien vai
kutusosien kehittämiseen. Optisella alueella 
samankaltaista kehityssuuntaa haetaan va
rauskytkettyjen komponenttien käytöllä. 
Analogiatiedon tallentajina ne soveltuvat eri
tyisesti kuvainformaation käsittelyyn. Pie
nen koon lisäksi näiden komponenttien etuna 
on pieni tehon kulutus, jotka yhdistettynä 
tekevät hahmon tunnistavat sensori sovelluk
set mahdollisiksi. 

Mikroelektroniikan kehittymisen vai
kutukset voidaan järjestelmätasolla pelkistää 
seuraavasti: se, mikä tänä päivänä voidaan 
toteuttaa vain kiinteänä järjestelmänä, voi
daan ottaa kymmenen vuoden päästä käyt
töön ajoneuvoasenteisena. Vastaavasti ajo
neuvoasenteinen kutistuu samassa ajassa kan
nettavaksi. Täten strategisen tason järjestel
mäkapasiteetti saadaan ensi vuosikymmenen 
alkupuolella ainakin operatiiviseen, osittain 
jopa taktiseen käyttöön. Monipuolisia koko
nais järjestelmiä ei kuitenkaan yleensä voida 
sijoittaa pataljoonatasolle, koska suoritusky
vyn hyödyntäminen edellyttää monipuolisia 
lyhytviiveisiä tiedonsiirtoyhteyksiä, jotka 
puolestaan tekevät kokonaisjärjestelmästä 
huomattavan kalliita. 

Nykyaikaisella mikroelektroniikalla 
tuotettu tiedon käsittelynopeus ja tallennus
kapasiteetti sovellettuna automaattiseen tie
tojen käsittelyyn on aiheuttanut 1980-luvulla 
likimain yhtä suuren työtehtävien uudelleen
järjestelyn kuin mekaanisen teollisuusauto
maation kehittyminen koko sitä edeltävällä 
vuosisadalla. Kehityksen nopeus on johtanut 
eräillä alueilla jopa siihen, että uusia tietotek
niikan suomia mahdollisuuksia ei saada käyt
töön ennen uudemman sukupolven esiinmars
sia. Sotilaallisten sovellusten kehitysaikatau
luun verrattuna on selvää, että mikä tahansa 
tietotekniikkaan laajasti perustuva kokonais
järjestelmä on palveluskäyttöön tullessaan 
vanhentunut. 

Tiedon käsittely ja siirto 

Mikroelektroniikan kehittyminen on mah
dollistanut sotilaallisten järjestelmien ja lait
teiden suorituskyvyn, ohjelmoidun päättely
kyvyn ja automaatioasteen merkittävän ko
hottamisen. Kehityksen seurauksena ohjel
mointimenetelmät paranevat tahdilla, jonka 
täsmällinen ennustaminen on vaikeaa. 
Komponenttien halpeneminen tekee mahdol
liseksi mikroelektroniikan hyväksikäytön 
myös massamaisesti käytettävissä sotilaalli
sissa välineissä. Kustannuskehityksestä joh
tuen uusia sovellusalueita tullaan etsimään 
jatkuvasti. 

Massamaisesti käyttöön otettavissa eli 
taktisen tason järjestelmissä tulevat nopeim
min kehittymään ne alueet, joilta kyetään 
ottamaan käyttöön rinnalla kehitettäviä sivii
lisovelluksia. Tällaisia ovat muun muassa 
henkilöstö- ja materiaalihallintojärjestelmät, 
karttatietokantoihin perustuvat sovellukset, 
tutkimus- ja simulointimallit sekä tiedonsiir
to- ja tietoverkkojärjestelmät. Siviilisovel
lusten tuleminen osiksi sotilaallisia järjestel
miä lisää myös tietotekniikan hyväksikäyt
töön olennaisesti liittyviä standardointi- ja 
yhteensopivuusongelmia. 

Erilaisten tietojärjestelmien loogisen 
koon ja monimutkaisuuden sekä aikayksi
kössä käsiteltävien tietomäärien kasvaessa 
on käyttäjien tueksi kehitettävä asiantuntija
järjestelmiä,joissa sovelletaan tekoälymene
telmiä. Tällaisten järjestelmien avulla voi
daan systemaattisesti kerätä ja käyttää koke
musperäistä tietoa yhdessä muun tietämyk
sen kanssa. Tekoäly kehitystyö on osoittautu
nut hyvin ongelmalliseksi ja kuvattuja sovel
luksia saadaan vain alustavina versioina pal
veluskäyttöön tällä vuosikymmenellä. Osana 
elektronisen sodankäynnin järjestelmiä sekä 
tiedustelu- ja päätöksenteon tukijärjestelmiä 
niiden palveluskäyttöön tuleminen on mah
dollista. Ase- sekäjohtamis-, valvonta-, vies
ti-ja tiedustelu järjestelmien (Command, Cont
rol, Communications, Intelligence = C3I) 

liittyvä ohjelmistokehitystyö muodostaa sen 
sijaan tärkeän strategisen ~ehitysalueen, jon
ka kaikkia vaikutuksia on runsaan 10 vuoden 
aikajänteellä lähes mahdoton arvioida. 

Operatiivisten - asevaikutuksen ja tak
tiikan yhdistävien - peli- ja sirnulointimallien 
rooli tulee lisääntymään merkittävästi paitsi 
tiedustelutietojen analysoinnissa myös so
dankäynnin valmisteluissa. Yksinkertaisia 
malleja tulee saatavaksi kaupallisestikin. 
Kunkin tarvitsijan omista lähtökohdista laati
mat mallit joukkojen ja asejärjestelmien ope
ratiivis-taktisesta suunnittelusta ja käytöstä 
lisääntyvät lähivuosina ratkaisevasti. Simu
laattorien osuus koulutusjärjestelmissä tulee 
nousemaan keskeiseksi osaksi sotilaallisen 
valmiuden kehittämistä. 

Strategisella tasolla kehitetään valta
kunnallisia ja niitäkin laajempia johtamis- ja 
viestiyhteysjärjestelmiä. Yleistavoitteenaovat 
digitaalisiin verkkoihin perustuvat monipal
velujärjestelmät. Tällainen järjestelmä sisäl
tää perinteisen tiedonsiirron lisäksi muun 
muassa tiedon tallennus- ja hakupalveluja. 
Taktisella tasolla kehitetään vastaavia liikku
via verkkoja. Digitalisointi luo edellytykset 
erilaisten palvelujen integroinnille, jolloin 
samassa verkossa voidaan puheen lisäksi siir
tää data-, teksti- ja kuva-aineistoa. 

Taktisen tason johtamisessa, erityisesti 
pataljoonassa ja sen ala johtoportaissa, radio 
muodostaa ensisijaisen yhteys välineen myös 
ensi vuosituhannen alussa. VHF- ja UHF -
radioiden kehitysprojektien tuloksina saadaan 
1990-luvulla palveluskäyttöön digitaalista 
puheensiirtoa ja hajaspektriteknologiaa käyt
täviä radiojärjestelmiä. Nopeasti liikuteltavi
en kenttälinkkien kehitys noudattaa VHF- ja 
UHF -radioiden kehityslinjaa. 

Mikroelektroniikkaan tukeutuvana ja 
sen rinnalla voimakkaasti kehittyvänä ovat 
myös optisen alueen sovellukset. Integroitu 
optiikka,johon lukeutuvat optiset muistit sekä 
optinen signaalin ja tiedon käsittely, nopeut
taa tietojärjestelmien toimintaa. Kuituoptiik
ka tarjoaa hyvin edullisen mahdollisuuden 
suurikapasiteettiseen tiedonsiirtoon elektro-
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nisesti suojattua ja pienihäviöistä väylää pit
kin. 

Teknisten ratkaisujen käydessä yhä 
monimutkaisemmiksi on laitteiden toimin
nan testaamiseen ja vikojen paikantamiseen 
jouduttu kehittämään erilaisia testauslaitteis
toja ja -järjestelmiä. Vastaisuudessa nämä 
järjestelmät sisällytetään niin johtamis- kuin 
asejärjestelmiinkin sisään rakennettuina tes
tausjärjestelminä. Nämä sinänsä toimintaky
vyn testaamista ja huoltoa ratkaisevasti no
peuttavat järjestelmät edellyttävät kokonais
järjestelmältä sitoutumista kalliisiin varaosa
varastoihin sekä pitkälle koulutetun erikois
henkilöstön sijoittamista jo operatiivisen ta
son huoltojärjestelmiin. 

Sensorit 

Optroniikka on perinteisten sovellustensa li
säksi valtaamassa myös muiden järjestelmi
en - muun muassa tutkien - tehtäviä. Suhtees
sa tutkatekniikkaan perustuviin sensoreihin 
nähden optroniikan yleistyminen selittyy suu
rella erottelukyvyllä, joka mahdollistaa en
nen kaikkea maalin tunnistamisen jo kaukaa. 
Toistaiseksi - tällä vuosituhannella - optro
niikkaakehitetään enimmäkseen osana moni
sensorijärjestelmiä. Tyypillisimpiä kehitys
kohteita ovat ilmatorjunta- ja ilmataisteluoh
jusjärjestelmien maalinseurantalaitteistot, 
älykkäiden ampumatarvikkeidenkaksoissen
sorit, tosiaikaiset tiedustelujärjestelmät sekä 
hahmontunnistuslaitteistot. Taktisten jouk
kojen käytössä yksinkertaiset optroniset lait
teet yleistyvät valvontalaitteina, tähystiminä 
ja tähtäiminä. Lämpökamerankorkeahintaja 
toistaiseksi suurehko paino estävät sen käyt
töönoton yksittäisten taistelijoiden välinee-
nä. 

Optronisten järjestelmien passiivisuus 
edellyttää aktiivisten vastaasejärjestelmien 
kehittämistä. Tähän rooliin kehitetään tavan
omaisten nopeatulirytrnisten automaattiak
tioaseiden ohella voimakkaaseen sähkömag
neettiseen säteilyyn perustuvia järjestelmiä. 
Voimakkaasti suuntaavana laser-säteily tar-
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Vaiheistettu antenni. lt-ohjus SA-108. 

joaa jo pienitehoisena tuhoisan vaikutusmah
dollisuuden optronisiin sensoreihin. Tällä 
vuosikymmenellä tällaisia laser-aseita otet
taneen palveluskäyttöön tärkeiden asejärjes
telmien - esimerkiksi taistelupanssarivaunu
jen - lähisuojalaitteina. Toinen nopeasti käyt
töön saatava sovellusalue on sokaiseva laser
ase, jota voidaan käyttää sekä ilmatorjunta
että panssarintorjuntajärjestelmänä. 

V aiheistettu jen antennien -ennen kaik
kea aktiivisten antennielementtien - kehittä
minen mahdollistaa tutkien eri toimintojen 
yhdistämisen rinnakkaisiksi prosesseiksi. 
Tällaisia prosesseja voivat olla valvonta, 
monimaaliseuranta, häirintälähteiden passii
vinen seuranta, ympäristöolojen rekisteröinti 
ja toiminta komentolinkkinä ase järjestelmän 
vaikutusosalle. Tällainen tutka on vaikeasti 
kyllästettävissäja häirittävissä,joten esimer
kiksi tykistötutkalla voidaan seurata saman
aikaisesti useiden projektiilien lentoa kes
keyttämättä horisonttitason valvontaa. Maa
lin seurantakykyä ja elektronista vastatoi
mintakykyä lisää maalin mukaan nopeasti 
adaptoituva pulssin aaltomuoto. Se mahdol
listaa esimerkiksi sen, että rynnäkköhävittä
jää seurannut tutka lukkiutuu automaattisesti 
hävittäjästä irtoavaan ohjukseen, mikäli täl
lainen prosessi on tutkalle ohjelmoitu. Tällai
nen ratkaisu vaikuttaa myös häiveteknologi
an kehittämiseen, koska perinteiset menette
lytavat kohteen tutkaheijastuspinta-alan pie
nentämiseksi menettävät tehoaan. 

Superscout (OH 58 D). 

Tutkan sovellusalueetlaajenevat pitkä
kantamaisistalyhytkantamaisiin sovelluksiin. 
Lyhytkantamaisten maavalvontatutkien lisäk
si voidaan nopeasti ottaa käyttöön erilaisista 
maastoesteistä varoittavialaitteita,jotkamah
dollistavat muun muassa helikoptereiden pi
meälennon hyvin matalalla. Näitä laajemmin 
tutkat yleistyvät kuitenkin aseiden vaikutus
osien sensoreina, jolloin avainteknologioina 
ovat nopeat integroidut piirit. Pyrkimys suo
ra-ammuntaan epäsuoran ammunnan aseella 
edellyttää, että heitteen on kyettävä löytä
mään maali itsenäisesti. Itsenäisesti maalinsa 
löytävien projektiilien kaikissa toiminnoissa 
joudutaan kuitenkin useissa vaiheissa otta
maan huomioon eri komponenttien toimin
nan toisilleen aiheuttamat rajoitukset. 

Johtamis- ja valvontajärjestelmissä 
kootaan useista lähteistä saatavat tiedot, jotka 
edelleen prosessoidaan tarkaksi ja ymmärret
täväksi tilannekuvaksi. Uudenaikaiset tieto
jenyhdistärnisjärjestelmät perustuvat raken
teisiin, jotka voivat joustavasti yhdistää kai
kentyyppisen saatavissa olevan infonnaati
on. Yhdellä sensorilla saatava tieto vaikuttaa 
välittömästi myös toisen sensorin toimintaan 
ja lopullinen tilannekuva muodostuu näiden 
yhdistelmänä. Tällaista järjestelmää voidaan 
verrata vaikkapa ihmisen aistien yhteistoi
mintaan. Kehitystyö tähtää tällä hetkellä muun 
muassa taistelukentän johtamis- ja valvonta
järjestelmään, jossa integroituvat muun mu
assa tutka-, optroniset ja akustiset sensorit. 

Mitattujen ja prosessoitujen tietojen 
perusteella voidaan ennustaa maalien tai 
maaliryhmittymän toimintaperiaatteet, toi
menpiteet ja haavoittuvuus. Kun tilannekuva 
on täysin muodostettu, tarkka kokonaistieto 
mahdollistaa optimoidun maaliosoituksen eri 
asejärjestelmi lle. Tällaisessa kokonaisjärjes
telmässä monisensoritekniikalla saavutetaan 
useita etuja. Toiminta-alue on hallittavissa · 
jatkuvasti yhdistämällä eri sensoreiden ha
vaintosektoritja toiminta-ajat. Järjestelmäte
ho kasvaa käyttämällä automaattista maaliin
lukkiuttamiskykyä ja maalinseurantakykyä. 
Kyky säilyy silloinkin, kun maalista yhdellä 
sensorilla saatu infonnaatio on riittämätön. 
Tätä kokonaisuutta käytetään myös uhka
analyysin tekemiseen. 

Elektronisen sodankäynnin 
järjestelmät 

Elektronisen tiedustelun järjestelmien vas
taanotinteknologian ~ehittyminen rinnan tie
tojärjestelmien, prosessoinnin ja automaati
on kanssa mahdollistaa erilaisten kokonai
suuksien integroinnin. Tällöin yhden vas
taanotintyypin heikkouksia täydennetään toi
sen edullisilla ominaisuuksilla. Viesti- ja tut
ka järjestelmistä kyetään tunnistamaan perus
ominaisuuksien lisäksi myös järjestelmän 
teknisiä ratkaisuja. Näiden lähestyessä toisi
aan elektronisen kuuntelun ja mittaustiedus
telun analysointi järjestelmät voidaan yhdis
tää. Tämä edellyttää kuitenkin asiantuntija
järjestelmien käyttöä. 

VHF- ja UHF -radioverkkojen häirintä 
on oleellinen osa tämän päivän taktisia so
dankäyntijärjestelmiä. Radioteknologian ke
hityslinjat johtavat häirintäjärjestelmien ke
hittämisessä ulottuvuuden lisääntymiseen, 
automaattisesti käynnistyviin prosessiohjat
tuihin lähetin järjestelmiin sekä kertakäyttöi
siin häirintälähettimiin. Viimeksi mainittuja 
käytettäisiin sotatoimiin olennaisesti liittyen 
esikuntien tai avainasejärjestelmien toimin
nan lamauttamiseen. Kehittyneiden algorit
mien avulla tällaisten järjestelmien häirintä-
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vaikutus voidaan tehokkaasti yhdistää suun
niteltuun operaatioon. 

Elektronisen sodankäynnin teknologian 
kehitysmahdollisuudet tarjoutuvat laajamit
taisina vain suurvalloille. Pienet valtiot joutu
vat kustannussyistä tekemään kompromissi
ratkaisuja, joissa vaikutusvaatimukset koh
distetaan vain huolella valituille avainalueil
le. Asetelma ei ole niinkään ongelmallinen 
strategisessa tiedustelussa, missä tietotekni
nen kehitys tuottaa suorituskykyisiä järjestel
miä kohtuullisin kustannuksin. Elektronisen 
häirinnän kohdalla tilanne on toisenlainen, 
mikäli tavoitellaan viesti- ja tiedustelujärjes
telmien monipuolisen kehityksen mukana 
pysymistä. 

Häirintä järjestelmien toiminnan perus
teiden kokoaminen on hyvin pitkäkestoinen 
prosessi. Sen kestäessä useita vuosia kohde
järjestelmät kehittyvät häirinnänsietokyvyl
tään. Tämän takia kohdejärjestelmät ovat 
yleensä askeleen edellä pelkästään sähkö
magneettiseen säteilyyn perustuvia häirintä
järjestelmiä. Yhdistämällä elektroninen tie
dustelu ja asevaikutus - kuten esimerkiksi 
tutkasäteilyyn hakeutuvissa ohjuksissa on 
tehty - asetelma muuttuu toiseksi. Vaikka 
elektronisella häirinnällä voidaan saada ly
hytaikaisesti huomattava vaikutus, on se kui
tenkin vain varmentavajärjestelmäja tehok
kaimpana C31-järjestelmien lamauttajana on 
vastaisuudessakin asevaikutus. 

Asevaikutusteknologian 
kehittyminen 

Yleiset kehityslinjat 

Asejärjestelmien vaikutusosienkehittäminen 
on entistä kiinteämmin sidoksissa asejärjes
telmäkokonaisuuden kehittämiseen. Kehit
tämistarkastelu alkaa maalin ominaisuuksien 
analysoinnillaja päätyy laskentaan siitä, mil
laisin kustannuksin asejärjestelmän eri kom
ponenttien kehittäminen tuottaa halutun ase
vaikutuksen. Tällöin päädytään joko yhä ko
konaisvaltaisempiin asejärjestelmiin tai jär-
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jestelmien asteittaiseen modernisointiin. Ko
konaisvaltaisessa asejärjestelmäkonseptissa 
vaikutusosan taloudellinen merkitys on hävi
ävän pieni, joten vaikutusosan optimointi on 
yleensä mahdollista rakenteellisten ja koko
tekijöiden mahdollistamissa rajoissa. Koko
naisvaltaiset konseptit ovat kuitenkin niin 
kalliita, että valtaosa kehitystyöstä suuntau
tuu olemassa olevien järjestelmien asteittai
seen kehittämiseen. 

Maalista lähtevän tarkastelun pohjalta 
kehitys tuottaa kolme rinnakkaista linjaa. 
Ensimmäisellä linjalla kehitetään vaikutus
osan taistelulatausta siten, että mahdollisim
man pienellä koolla ja massalla saavutetaan 
haluttu vaikutus. Tämä edellyttää maalin haa
voittuvimman osan valintaa vaikutuskohteek
si. Panssarintorjunnassa pyritään vaikutta
maan maaliin joko alhaalta tai ylhäältä. Toi
sella tarkastelulinjalla valitaan vaikutusosan 
ulottuvuutta vastaavaa osuvuutta. Osuvuutta 
voidaan parantaa vain joko lyhentämällä 
maalista saatavan informaation hyväksikäy
tön viivettä tai laajentamalla merkittävästi 
vaikutusosan vaikutusaluetta. 

Osuvuus kytkeytyy voimakkaimmin 
maalin haavoittuvimman osan valintaan. Esi
merkkinä tällaisesta kehityslinjasta ovat itse
näisesti maaliin hakeutuvat projektiilit tai 
maalin löytävät ja räjähtämällä muotoutuvan 
projektiilin lyhytviiveisesti laukaisevat heit
teet. Samaan lähtökohtaan perustuvat myös 
siroteaseet. Niiden kohdalla hyväksytään se, 
että osuvuus maalin yksittäiseen elementtiin 
ei voi nousta korkeaksi. Toisaalta maalit 
maasotatoimissa sisältävät muutamaa poik
keusta lukuunottamatta useita kymmeniä ele
menttejä, jolloin oikein mitoitetuilla teknolo
gisilla ratkaisuilla siroteaseet saadaan hyvin 
kustannusedullisiksi kokonaisuuksiksi. 

Asevaikutustekniikan kehitys on rat
kaisevasti hitaampaa kuin mikroelektronii
kan kehityksestä johdettavilla alueilla. Tutki
mus- ja kehitystekniikka ponnistaa kuitenkin 
samoista lähtökohdista. Merkittäviä edistys
askeleita on saavutettu vain kehittyneisiin 
tietojärjestelmiin tukeutuen. Avainasemassa 
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Tornado ja MW-1 sirotepommeja. 

on ollut simuloinnin ja mallintamisen kehit
tyminen tietokoneavusteiseksi suunnittelu
prosessiksi, jonka avulla esimerkiksi kokeel
linen virtausdynamiikka on muunnettu mo
nimutkaisiksi laskentamalleiksi ja edelleen 
havainnollisiksi kuviksi. 

Tämäkehitystrendi tuottaa 1990-luvulla 
palveluskäyttöön valitun maali tyypin mukaan 
optimoidut tavanomaiset vaikutusosat, joista 
tyypillisimpiä esimerkkejä ovat huippuno
peat ammukset ja ohjukset sekä monipuoli
sesti vaikuttavat ohjelmoidut siroteaseet. 

Vaikutusosat 

Vuosikymmenen lopussa ovat suuret yliääni
nopeudet saavutettavissa myös maanpintata
solla, jossa ilman suuri tiheys asettaa poik
keukselliset vaatimukset heitteen aerodyna
miikan hallinnalle. Esimerkiksi viisinkertai
sen äänennopeuden saavuttaminen mahdol
listaa taistelupanssarivaunun täydellisen tu
hoamisen runsaan 10 kilogramman massalla. 
Huippunopeat panssarintorjuntaohjukset tu
levatpitkäkantamaisinatarjoamaan tällä vuo
sikymmenellä uuden hallitsevan elementin 
aukeavoittoisilla alueilla käytävään panssari-
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taisteluun. Muissa asejärjestelmissä nopeu
den lisääminen vähentää järjestelmän rea
gointiaikaaja siten kyllästettävyyttä. Ohjuk
sen ohjauksen ongelmallisuus rajussa kiih
dytysvaiheessa rajoittaa huippunopeiden oh
justen käytettävyyttä lähitorjunnassa. 

Siroteaseet alkoivat yleistyä jo 1980-
luvulla. Vaikka sirotteet tykistön ja ilma
aseen ampumatarvikkeina ovatkin tarjonneet 
ratkaisevan tehonlisäyksen tavanomaisiin 
räjähteisiin nähden, ovat ne eräässä mielessä 
välivaiheen ratkaisuja. Siroteaseet ovat opti
maalisia sellaisessa maalitilanteessa, jossa 
ammunnan kohde on aukea-alueella ilman 
tehokasta suojaa, esimerkiksi raskasta pans
sarointia tai hyvin valmisteltua linnoitetta. 
Peitteisessä tai pehmeäalustaisessa maastos
sa sirotteiden sirpalevaikutusetäisyys voi pu
dota lähes olemattomaksi. Tehokas suoja 
pysäyttää nopeasti pienikaliiperisen onte
losuihkun. 

Taistelujoukkojen vahvuuksien pienen
tyessä ja tulivoimaan yhdistetyn liikkuvuus
vaatimuksen lisääntyessä maalielementit ovat 
yleisesti arvokkaita yksittäiskohteita. Tällai
siin kohteisiin voidaan vaikuttaa tavanomai
silla räjähteillä vain satunnaisesti. Siroteaseet 
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ovat tehokkaita silloin, kun niitä päästään 
käyttämään hyvin syvällä vihollisen ryhmi
tyksessä. Pitkillä etäisyyksillä on otettava 
huomioon myös osuvuuden heikkeneminen. 
Lähestyttäessä varsinaista taistelualuetta si
roteaseiden suuri hajonta sekä korkea suuta
ririski yhdistettynä huomattavaan räjähdeti
heyteen heikentävät oleellisesti niiden käy
tettävyyttä. Molemmat ongelmat ovat rat
kaistavissa hakeutumisjärjestelmän kehittä
misellä joko sirotteisiin tai niitä kantaviin 
vaikutusosiin. Tämä kehitysmalli on tullut 
mahdolliseksi vasta mikroelektroniikan suo
rituskyvyn tavattoman lisääntymisen seurauk
sena. Tällä vuosikymmenellä otetaan palve
luskäyttöön lähinnä panssarin-, mutta myös 
helikopterintorjuntaan tarkoitettuja sirottei
ta,joiden vaikutusosalla on kyky joko hakeu
tua maaliin tai havaita maali ja edelleen suun
nata räjähtämällä muotoutuva projektiili sii
hen. Tällaiset sirotteet ovat laukaistavissa 
tykistöaseiden lisäksi myös ilmasta. 

TEKN.OLOGIOISTA 
ASEJARJESTELMIKSI 

Sotavarusteteknologian 
kehittymisen vaikutuksista 

Asejärjestelmäkehityksen kohteet ovat myös 
vastaisuudessa perinteiset; pyrkimys ulottu
vuuden ja yksikkötehon lisäämiseen ovat 
keskeisimpiä tavoitteita. Näissä ollaan saa
vuttamassa käytössä olevien teknologioiden 
rajoja, jolloin tavoitteisiin on pyrittävä uusin 
ratkaisuin. Runsaan vuosikymmenen kehi
tysaika ei aivan riitä oleellisiin muutoksiin. 
Asejärjestelmien suorituskykyä voidaan pa
rantaa mahdollistamalla arvokkaiden yksit
täiskohteiden tuhoaminen muutamalla pro
jektiililla. Itsenäisesti maalin löytävät tai nii
hin hakeutuvat projektiilit ovatkin maavoi
mien asejärjestelmäkehityksen merkittävin 
osa. Uusiin asejärjestelmiin samoin kuin ke
hittyneimpiin tiedustelulaitteisiin on löyty
mässä vastatoimintavälineitä, joten totuttu 
järjestelmäkehityksen kilpajuoksu jatkuu yhä. 
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Sen painopiste alkaa kuitenkin siirtyä materia 
vastaan materia -asetelmasta kohti sähkö
magneettisen säteilyn sovelluksia. 

Johtamista palvelevien kokonaisuuk
sien kehittyminen tulee olemaan huomatta
va. Uusien sensoreiden ilmaantuminen tie
dustelujärjestelmien osiksi monipuolistaa 
koottavaa informaatiota. Useiden sensorei
denja muiden elektronisten mittausjärjestel
mien rinnakkainen käyttö tuottaa kohteesta 
käyttökelpoisia tietoja silloinkin, kun mikään 
yksittäinen väline ei siihen pysty. Rinnakkai
set väylät mahdollistavat huomattavien tieto
määrien lyhytviiveisen siirtämisen tietojen 
tarvitsijoille. 

Laajemmin tarkasteltuna sotavaruste
teknologian kehitys tuottaa tällä vuosikym
menellä kuitenkin vain kaksi selvästi uutta 
kokonaisuutta: suuren prosessointikapasitee
tin ja järjestelmäintegraation. Suuri proses
sointikapasiteetti, joka mahdollistaa moni
toimisensorit, älykkäät ampumatarvikkeet ja 
asiantuntijajärjestelmät, on myös perusedel
lytys järjestelmäintegraatiolle. Järjestelmäin
tegraation seurauksena monimutkaisen ko
konaisjärjestelmän toimintoja voidaan auto
matisoida ja siten nopeuttaa. Järjestelmän 
osat, yksittäiset aseet voivat tarvittaessa saa
da toimintojensa muuttuvat perusteet lyhyt
viiveisesti ja liittyä tarvittaessa uudelleen 
kokonaisjärjestelmään. Rinnakkaisten toimin
tojen koordinointi saa täten aivan uuden ulot
tuvuuden. 

Tällainen kehityskulku ei kuitenkaan 
poista tarvetta perinteisiin rinnakkaisiin ase
järjestelmiin. Taistelupanssarivaunulla on 
oltava rinnallaan sitä suojaava rynnäkköpans
sarivaunu, koska taistelupanssarivaunun ase
järjestelmäkehitys vie sitä kohti pelkkää pans
sarintorjunta-asetta. Nämä molemmat telaty
kistön tavoin tarvitsevat ilmatorjunnan väli
töntä suojaa. Tällaisen uuden kokonaisjärjes
telmän kehittäminen, integrointi ja koko
naishallinta tarjoaa aivan uudenlaisen haas
teen nykyaikaisen taisteluvoiman luojille ja 
ylläpitäjille. Taktisella tasolla uudet kokonai
suudet eivät siten tuo kovinkaan dramaattisia 

muutoksia, mutta operatiivisella tasolla so
velluskehittämisen hallitsija on lähtökohdis
saan ylivertainen sitä osaamattomaan näh
den. Ase- ja C3I-järjestelmien laadullinen 
ylivoima saavutetaan ensi vuosikymmenellä 
ohjelmistojen ja suunnittelutyökalujen pa
remmalla hallinnalla. Sen edellytyksenä on 
kuitenkin mittavan taloudellisen panoksen 
suuntaaminen tälle alueelle. 

Voimakkaasta kehitysvauhdista huoli
matta ei lähivuosina siis tulla näkemään ai
van uuden tyyppisiä kokonaisjärjestelmiä. 
Esimerkiksi taistelupanssarivaunut ja -heli
kopterit ovat ulkoisesti samankaltaisia kuin 
ennenkin. Mutta toisaalta: jos järjestelmän 
perusfunktio säilytetään kutakuinkin ennal
laan, ei keskeisten konseptien muuttaminen 
ole mahdollistakaan. Tästä syystä esimerkik
si vuoden 2005 televisiovastaanotin on oleel
lisilta osiltaan aivan puolen vuosisadan takai
sen edeltäjänsä näköinen, vaikka olisikin kai
kissa teknologissa ratkaisuissa aivan erilai-
nen. 

Inhimilliset peruslähtökohdat ohjaavat 
kehitystä yhtä voimakkaasti kuin ennenkin. 
Johtaja haluaa nähdä taistelukentän ja iskeä 
kauempaa kuin vastustaja. Zeppeliinitja tie
dustelukoneet olivat ensimmäisessä maail
mansodassa samoissa tehtävissä, mihin len
nokeita ja taisteluhelikoptereita tänä päivänä 
käytettäisiin. Silloinen taistelupanssarivaunu 
vastasi tulenkäytöllisesti nykyistä rynnäkkö
panssarivaunua. Toisen maailmansodan jäl
keisen taistelupanssarivaunukehityksen seu
rauksena on syntymässä huippunopeaan oh
jukseen perustuva panssarintorjunta järjestel
mä. Inhimillisiin lähtökohtiin perustuu myös 
tarve etäasevaikutuksen, suojan ja liikeno
peuden kehittämiseen. 

On kuitenkin huomattava, että uudet 
tietotekniset kehitystyövälineet tarjoavat jat
kuvasti uusia mahdollisuuksia myös inhimil
lisille innovaatioille. Tämän seurauksena on 
mahdollista kehittää perus järjestelmien tuki
sovelluksia siten, että ulkopuolisten on vai0 

keaa saada edes käsitystä siitä, mitä itse asias
sa ollaan kehittämässä. Tällaisen järjestel-

män tuominen taisteluun etenkin sen alkuvai
heessa saattaa muuttaa syntynyttä asetelmaa 
ratkaisevasti. Vaikka sota'tekniset innovaati
ot voivat liittyä lähinnä elektroniseen sodan
käyntiin, on niitä mahdollisuus löytää myös 
uusien asejärjestelmien torjuntajärjestelmis
tä, vaikkapa taistelupanssarivaunun omasuo
jajärjestelmistä. 

Asejärjestelmien erilaisuus nykyisiin 
nähden syntyy vastaisuudessa järjestelmäin
tegraatiotasolla. Yksittäinen raskas taistelu
väline, esimerkiksi telatykki, muuttuu itse
näisesti toimintakykyiseksi asejärjestelmäk
si. Raketinheittimen tai telatykin kohdalla 
samaan kokonaisuuteen sisältyvät esimer
kiksi oman paikan määrittäminen ja auto
maattinen ilmoittaminen, tulitehtävän vas
taanottaminen, ampumatarvikkeen valinta, 
ampuma-arvojen laskenta sekä tulitehtävän 
ajoittaminen. Nämä tehtävät kyetään toteut
tamaan periaatteessa kaikissa taistelukentän 
oloissa, valoisalla ja pimeällä. Samankaltai
siakokonais järjestelmiä tulevat olemaan myös 
uusimmat taistelupanssarivaunut. 

Tällaisten kokonaisjärjestelmien käyt
täjärniehistön tarve pienenee samalla kun nii
den ylläpitotarve kasvaa. Käyttäjämiehistök
si ei kelpaa mikä tahansa joukko, vaan heidän 
on oltava perusteellisesti koulutettuja. Ase
telma on sikäli paradoksaalinen, että järjes
telmien käyttäjäliittymien kehittyessä moni
mutkaisemmankin järjestelmän käyttöönot
to voidaan tehdä periaatteessa helpommaksi. 
Integroidut kokonaisjärjestelmät vievät kui
tenkin pois nämä yksittäisedut, koska käyttä
jämiehistön on hallittava useampia kokonai
suuksia ja se on yleensä tehtävä aiempaa 
lyhyemmässä ajassa. Mikäli integrointi halu
taan täysin automatisoida, se murentaa järjes
telmän käytön joustavuutta ja tekee sen yllät
tävissä käyttötilanteissa kömpelöksi tai haa
voittuvaksi. 

Ylläpitotarpeen kasvaminen tuo järjes
telmien käyttöön uusia ongelmia. Monimut
kaisten teknologisten järjestelmien keskimää
räiset yhtäjaksoiset toiminta-ajat lyhenevät 
väistämättä komponenttimäärien kasvaessa. 
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Vaikka järjestelmiin voidaan sisällyttää jat
kuvat testaustoiminnot, neeivätvähennähuol
totapahtumien lisääntyvää tarvetta. Huolto
tapahtumat ovat nopeita, mikäli tarvittavat 
komponentit ovat käytettävissä. Taistelu jou
kon omilla ylläpito-organisaatioilla ei taiste
lukentällä kuitenkaan voida juuri tehdä en
nalta määrittelemättömiä toimenpiteitä. Jär
jestelmien kunnossapidon suunnittelu on si
ten entistä tärkeämpi osa operatiivista suun
nittelua, eikä sen perusteita ole mahdollisuut
ta nopeasti muuttaa. 

Edellä esitetystä lähtökohdasta myös 
etäasevaikutukseen pyrkiminen heikentää 
järjestelmien joustavaa käyttöä. Kun käyttö
etäisyyttä jatketaan tähystämättömän alueen 
puolelle, kasvatetaan samalla maalista saata
van informaation mittaamisen viiveaikaa. 
Koska asejärjestelmän käyttötarkkuus heik
kenee ratkaisevasti viiveajan kasvaessa, on 
jollain keinolla kyettävä joko pysäyttämään 
maalitilanne tai säilyttämään jatkuva maalin
tiedustelukontakti. Syvään asevaikutukseen 
pyrittäessä edelliseen päämäärään on vaikea 
päästä. Maalitilanteet on tällöin pyrittävä ha
kemaan staattisista asetelmista tai asejärjes
telmän vaikutusosien on oltava laajalta alu
eelta maalia hakevia ohjuksia. Vaatimus jat
kuvasta maalikontaktista johtaa puolestaan 
vaatimukseen etäisyysportaittaisestaja usei
ta elementtejä sisältävästä maalintiedustelu
järjestelmästä. Koska nykyaikainen maali on 
liikuntakykyinen, on saatavan tiedon edettä
vä viiveettä ja oltava käytettävissä paitsi pää
töksentekoa, myös toiminnan vaikutuksen 
seurantaa varten. Tällaiseen kokonaisuuteen 
on sisällytettävä maalin toimintamallin ja ra
kenteen selvittämiseksi myös useita erilaisia 
teknologia- ja järjestelmäratkaisuja, jolloin 
järjestelmän käytettävyyden kannalta palau
dutaan integroidun asejärjestelmän problee
maan. 

Vaikutukset johtamiseen ja 
päätöksentekoon 

Kehittäminen kohti integroitujakokonaisuuk-
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siaei ole mahdollista ilman uutta tietotekniik
kaa. Nykyaikaiseen maataisteluun valmis
tautuvan joukon komentajan on kyettävä sel- · 
viytymään hyvin ristiriitaisista vaatimuksis
ta. Hänen on kyettävä suojaamaan joukkonsa 
hyvinkin syvällä omalla alueella nykyaikai
silta tiedustelu- ja tulenkäyttöjärjestelmiltä. 
Samanaikaisesti hänen on voitava ryhmittää 
joukkonsa siten, että riittävä asevaikutus on 
käytettävissä taistelun ratkaisemiseksi. Toi
nen probleema kohdistuu johtamis- ja pää
töksentekoprosessiin. Mikäli vastakkain ole
vien osapuolten tiedustelu- ja tulenkäyttöky
ky ovat samantasoisia, on etuottoa tavoittele
van osapuolen johtamis- ja päätöksenteko
prosessin oltava vastustajaa nopeampi tai täy
sin eri tavoin ajoitettu. 

Ristiriidan ratkaisu edellyttää joukko
jen liikkuvuutta, koska ]innoittamalla saavu
tettu suoja vaikeuttaa joukkojen joustavaa 
käyttöä. Liikkeen on tapahduttava hajautet
tuna, koska suuret joukot paljastuvat helposti 
ilmasta kohdistuvalla tiedustelulla ja ovat 
hyvin haavoittuvia jopa epätarkalle massatu
lelle. Hajautettuina siirrettävien joukkojen 
johtaminen edellyttää niiden tilan tietämistä. 
Mikäli liikenopeus on kymmeniä kilometrejä 
tunnissa, on tila tiedettävä puolta tuntia ly
hemmin aikavälein. Koska vastustajan toi
mintaja murskaava tuli voima saattaa minuu
teissa muuttaa joukon osien tilaa ratkai sevas
ti, on asetelmaa kyettävä seuraamaan siten, 
että tarvittava tieto saadaan taktisten joukko
jen tasolla minuuteissa. Tällaiseen tehtävään 
soveltuvaa järjestelmää ei ole mahdollista 
luoda ilman nykyaikaista tietotekniikkaa. 

Perinteiset johtamis- ja viestijärjestel
mät laajenevat alueellisiksi integroiduiksi 
johtamis-, valvonta-, viesti- ja tiedustelujär
jestelmiksi. Sensoreista, kenttäradioista, alu
eellisista tilaajaverkoista, tiedonkäsittely- ja 
päätöksenteon tukijärjestelmistä koostuvien 
integroitujen C31-järjestelrnien avulla komen
tajat ovat entistä huomattavasti paremmin 
selvillä vallitsevasta tilanteesta ja osaavat si
ten käyttää syntynyttä asetelmaa hyväkseen. 
Joukkojen alueellinen käyttö ja johtaminen 

on joustavaa ja nopeaa. Alueellinen liikkuva 
johtamisjärjestelmä kattaa useita kymmeniä 
kilometrejä laajan ja syvän alueen. Operatii
viset järjestelmät linkittävät verkkoja satojen 
kilometrien etäisyyksillä. Tarvittavat koko
naistiedot voidaan siirtää lyhytv iiveisesti vaik
kapa pataljoonatason johtoportaalle, jonka 
itsenäiset toimintamahdollisuudet täten pa
ranevat. Toisaalta sitoutuminen tällaisiin ko
konaisjärjestelmiin antaa mahdollisuuksia 
myös uusille elektronisille vastatoimenpiteil
le. Jotta johtamisjärjestelmä pysyisi toimin
takykyisenä, on sen perustana oleva tiedon
siirto varmennettava useammilla rinnakkai
silla erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin pe
rustuvilla järjestelmillä. 

Päätöksenteon tukijärjestelmien - ke
hittyneiden peli- ja simulointimallien - avulla 
komentajien on myös helpompi analysoida 
asejärjestelmien yhteisvaikutusta määrätilan
teessa. Tämä mahdollistaa paitsi asejärjestel
mien optimaalisen yhteiskäytön, myös vas
tustajan heikkouksien entistä paremman hyö
dyntämisen. Esikuntatyöskentelyrutiinit ja 
suunnittelun perusteet voidaan muokata au
tomatisoiduiksi rinnakkaisprosesseiksi, joita 
voidaan toteuttaa jatkuvina suoritteina. Pää
töksenteon perusteiden muuttumista voidaan 
seurata entistä nopeammin ja lisäksi päätök
sentekijät vapautuvat rutiineista voiden täten 
kohdistaa koko kapasiteettinsa innovatiivi
seen operatiiviseen tai taktiseen johtamiseen. 

Kehittämisen ongelmia ja 
maataistelun kuvaan 
vaikuttavia tekijöitä 

Tarkasteltaessa edellä käsiteltyjä sotavarus
teteknologian aloja on huomattava, että yksi
kään kehitetty asejärjestelmä ei ole vastannut 
sille alkujaan asetettuja vaatimuksia, ei ole 
tullut valmiiksi kaavaillussa aikataulussa eikä 
ole pysynyt kustannuksiltaan asetetuissa ra
joissa. Vaatimusten täyttymättömyys johtuu 
pääasiassa siitä, että vaikka yksittäinen tek
nologinen ratkaisu toimisikin sellaisenaan 
halutulla tavalla, ei usean teknologian yhdis-

tetty toiminta ole mahdollista ilman huomat
tavia kompromissiratkai&uja. Mitä suurem
piin kokonaisuuksiin yhdessä ase järjestelmäs
sä edetään, sitä enemmän joudutaan tinki
mään teknologian tarjoamista mahdollisuuk
sista. 

Aikataulujen ylittäminen on yhdisty
nyt lähes poikkeuksetta asejärjestelmäkehit
tämiseen liittyvään markkinointiasetelmaan, 
jossa kilpailutilanne pakottaa kehityksestä 
vastuussa olevat ottamaan uusien avaintek
nologioiden kehittämiseen liittyviä riskejä. 
Nähtävissä oleva taloudellinen ja kansainvä
lispoliittinen kehitys tullee pienentämään tar
vetta tällaiseen riskinottoon. Sen tilalle aset
tuvat kuitenkin laajojen monikansallisten pro
jektien hallintaongelmat. Kustannusten ylit
tyminen johtuu tutkimus- ja kehityskustan
nusten huomattavasta noususta. Tämä trendi 
tulee säilymään, vaikka välineet ja menetel
mät kehittyvät. Tärkein syy korkeisiin kus
tannuksiin on aikaa vievän inhimillisen työn 
lisääntyminen samalla kun eräiden teknolo
gian alueiden sukupolvenvaihdos tapahtuu 
muutamassa vuodessa. Tämä ilmiö vaikuttaa 
ennen kaikkea asiantuntijajärjestelmiin tu
keutuviin kokonaisuuksiin, kuten tiedustelu
tietojenkokoamis-ja analysointijärjestelmät, 
tulenkäytön suunnittelu- ja optimointijärjes
telmät sekä kehittyneet asejärjestelmäsenso
rit. Kustannuskehityksen seurauksena uusim
pien järjestelmien määrä tulee edelleen jatku
vasti pienenemään. 

Esitettyjen ongelma-alueiden saman
aikainen olemassaolo tuottaa myös tavan
omaistenmaataisteluvälineidenkehittämiseen 
uuden tekijän - laadullisen kilpavarustelun. 
Tietyillä alueilla - esimerkiksi elektronisessa 
sodankäynnissä ja maataisteluetäohjusten 
torjunnassa - siirrytään asetelmiin, joissa etu
lyöntiasetelma voidaan saavuttaa sinänsä 
marginaalisilla ratkaisuilla. Tällaisten hyöty
jen etsiminen johtaa siihen, että asejärjestel
mien kehittämiselle asetetaan kohtuuttoman 
paljon erityyppisiä vaatimuksia tavoittele
mallaentistä useampien erilaisten maalitilan
teiden hallintaa. Vaatimalla yhdeltäjärjestel-
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mältä useiden erilaisten tehtävien 
täyttämistä on onnistuttu tukahdut
tamaan jo tähänkin mennessä ope
ratiivisesti hyvin toimintakelpoi
sia kehitystöitä. 

Samankaltainen kehitys tu
lee koskemaan myös perinteisem
piä kokonaisuuksia, kuten esimer
kiksi panssarintorjuntaa itsenäisesti 
maaliin hakeutuvin ampumataivik
kein ja tutkatulenjohtoista vastaty
kistötoimintaa. 1980-luku osoitti 
kuitenkin, että tällaisessa kilpai
lussa ei ole taloudellisista tekijöis
tä johtuen lainkaan voittajia. Ko
konaisuutena huonosti esimerkik- AS 90. 
si sopiva Persianlahden sotakin 
osoitti ennen kaikkea koeteltujen teknologis
ten perusratkaisujen oikean soveltamisen tär
keyden suhteessa marginaalisiin teknologi
siin hyötyihin. Jälkimmäisestä selkeimmän 
esimerkin tarjosi vaatimattomasti toteutunut 
liikkuvien SCUD-B -ohjuslavettien metsäs
tys sekä ennen kaikkea suuren huomion saa
nut ohjusten torjunta. 

Tarkastelun perusteella uusien maatais
telujärjestelmien toimintakykyä arvioitaessa 
on siten otettava huomioon seuraavia seikko
ja: 
- Toteutetuilla ratkaisuilla ei voida saavuttaa 
niin suurta operatiivista etua kuin puhtaasti 
tekninen tarkastelu voisi tuottaa. Tekninen 
kokonaisjärjestelmä on aina kompromissi, 
joka sisältää valittujen vahvuuksien lisäksi 
myös oleellisia heikkouksia. 
- Useiden teknisten järjestelmien yhdistämi
nen optimaaliseksi taktiseksi järjestelmäksi 
on mahdollista vain teoriassa. Huonosti hal
lituissa oloissa taktisen järjestelmän taistelu
tehosta saadaan irti vain pieni osa. 
- Edellä luetelluista epäedullisista tekijöistä 
huolimatta itsenäisten ja vähän käyttömiehis
töä vaativien liikkuvien asejärjestelmien joh
taminen ja tulenkäyttö on nopeaa. Joukkojen 
toiminta pyritään sitomaan niiden optimoi
tuun käyttöön, jolloin kevyesti aseistettujen 
jalka väki joukkojen osuus keskittyy toissijais-
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tehtäviin, lähinnä hyökkäyksen eri vaiheiden 
sekä sivustojen ja selustan suojaamiseen. 
- Pyrkimys suojan ja turvallisuuden lisäämi
seen kaventaa tavattomasti operatiivista toi
mintavapautta. Jos avainjärjestelmiin perus
tuvaa liike- ja tulivoimaa ei kyetä käyttämään 
hyväksi, on suojaustehtäviin optimoidun osan 
suorituskyky tämänkin päivän panssari yhty
män voimaan nähden heikko. Järjestelmän 
suorituskyky on siten uusien avainjärjestel
mien toimintakyvyn säilyttämisen varassa. 
- Vaikka itsenäisten asejärjestelmien - tykis
tö- ja ilmatorjuntajärjestelmien sekä helikop
tereiden ja panssarivaunujen - teho kasvaa, 
lisää niiden arvokkuus ja määrän pienenemi
nen suojaamistarvetta. Tällaisten avainjär
jestelmien eliminointi pienentää joukon tais
telukykyä huomattavasti ja niiden korvaami
nen taistelukentällä on vaikeaa. 
- Parhaiden joukkojen liikuntakyky ja suoja 
ulottuu kaikkiin tärkeimpiin järjestelmiin. 
Tykistö, kranaatinheittimistö jaliikkuvatjoh
tamispaikat ovat panssarisuojattuja luoteja ja 
kevyen tykistön sirpaleita vastaan. 
- Optimaalisen toiminnan edellytys on teho
kas yleis- ja maalin tiedustelu. Ilman tarkkoja 
tiedustelutietoja koko saavutettu tulivoima 
menettää merkityksensä. Vaikka tiedustelu
laitteet eivät ole kovin haavoittuvia, on sitä 
kuitenkin toiminnan hermoverkko, nykyai
kainen C3-järjestelmä. 

MAASOTATOIMEN KUVA 

Tiedon ja ajan kasvava merkitys 

On selvää, ettei esitetyistä kehityslinjoista 
huolimatta maataistelussa päästä lähellekään 
sellaista asetelmaa, mikä on aina vallinnut 
ilma- ja meritaistelussa. Nämä muodostuvat 
yksittäisistä elementeistä, joiden toiminta 
voidaan hallita varsin hyvin luonnonlakien ja 
havaintojen perusteella. Ilma- ja meritaistelu 
muodostuvat nopeasti kilvaksi teknologian 
paremmuudesta. Avaintekijöiksi nousevat 
tällöin sensoreiden suorituskyky, aseiden ulot
tuvuus ja vastatoimintakyky sekä järjestelmi
en reaktioajat. Rajatekijänä on luonnollisesti 
järjestelmän käyttäjän osaaminen. 

Maataisteluissa tavoitellaan samaa läh
tökohtaa. Maataisteluun osallistuu kuitenkin 
niin paljon enemmän yksittäisiä elementtejä 
ja niin paljon vaihtelevimmissa asetelmissa, 
etteivät suoraviivaiset arviointimenetelmät 
siihen sovellu. Maataistelussa korostuvat sel
västi enemmän inhimilliset tekijät, mukaan 
luettuna erilaiset arvioinnin virhetekijät. Ke
hittyneemmän tiedustelujärjestelmän omaa
va osapuoli saavuttaa ratkaisevan edun, mi
käli aikaa päätöksenteon perusteiden hankin
nalle on riittävästi käytössä. Aika myös van
hentaa tiedon nopeasti. Mikäli tieto ei tilan
teen muuttuessa päivity, siirtyy päätöksente
ko korostetusti arvioiden varaan. Arvionva
rainen päätöksentekijä on ilman muuta ala
kynnessä tietoon tukeutuvaan päätöksen teki
jään nähden. Kun nämä tekijät yhdistetään 
useilla eri menetelmillä saatavien tietojen 
käsittelyyn, ovat päätöksentekijät myös vas
taisuudessa kiinni perinteisessä maataistelu
problematiikassa. 

Kustakin tilanteesta kootuista tiedoista 
voidaan muodostaa useita erilaisia kokonais
kuvia, joista yksikään ei ole välttämättä oi
kea. Tietojen varmentamiseen on käytettä
vissä entistä vähemmän aikaa ja useimmin 
onkin turvauduttava sensoreiden välityksellä 
tai elektronisesti saatuihin tiedustelutietoi-

hin. Paremmin esitetty tieto vaikuttaa luotet
tavammalta. Taitavalla h<\fhauttamisella voi
daan sotkea tehokaskin päätöksentekojärjes
telmä, koska automaatioon sitoutuminen vä
hentää joustavuutta. Nykyaikaisilla tietojär
jestelmillä voidaan siirtäälyhytviiveisesti niin 
valtava määrä tietoa, että sillä voidaan tukah
duttaa minkä tahansa organisaation toiminta. 
Niinpä tiedon suodattaminen ja käsittely ko
hoavat entistä tärkeämmiksi päätöksenteon 
avaintekijöiksi. On myös huomattava, että 
mikäli komentajalla on mahdollisuus saada 
laajalti tietoja oman alueensa ulkopuolelta, 
voi mielenkiinto kohdistua täysin väärään 
asiaan. 

Perinteisesti sotavarusteteknologian 
kehittyminen on tuonut maataisteluvälineille 
lisää tulivoimaa ja -nopeutta sekä tulen tark
kuutta ja ulottuvuutta. Tämä suuntaus tulee 
luonnollisesti jatkumaan, mutta sen rinnalle 
nousee tulen käytön mahdollistavien koko
naisuuksien valtava kehittyminen. 

Nämä tekijät tulevat muuttamaan tais
telun kuvaa lähinnä operatiivisella tasolla. 
Taktisella tasolla, erityisesti lähitaisteluase
telmassa taistelukentällä toimitaan aivan sa
manlaisin periaattein kuin kaikissa aiemmis
sakin sodissa. Tällöin välineen suoritusky
vyn merkitys suhteessa inhimilliseen tahtoon 
ja osaamiseen pienenee ratkaisevasti. Aika 
on kriittinen tekijä myös taistelutilanteessa. 
Asejärjestelmien tulirytmin nopeutuminen 
lyhentää tulenkäyttöaikoja ja joukkojen suu
rempi liikkuvuus etenemis- ja ryhmittymis
aikoja. Tulenkäyttöajat voivat lyhentyä jopa 
kymmenesosaan ja muut toiminta-ajat jopa 
kolmannekseen. 

Tällaiseen teknologiseen kehittämiseen 
liittyy myös siihen sitoutuminen. Sen seu
rauksena ei voida pitäytyä vain joidenkin 
osien pitkälle kehittämisessä, vaan on tavoi
teltava kokonaisjärjestelmiä. Voimakas tu
lenkäyttöjärjestelmä on tehoton ilman toimi
vaa tiedustelumekanismia. Joukkojen liikku
miskyvystä saadaan etua vasta silloin, kun 
joukkojen liikettä voidaan johtaa ja seurata. 
Integroituun kokonaisjärjestelmään sitoutu-
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minen tuo myös toisen perusongelman: mi
käli järjestelmän kriittiset osat saadaan pois 
pelistä, on vaikea siirtyä käyttämään alem
mantasoisia, yleensä manuaalisia järjestel
miä. Tämä ominaisuus muodostaa integroi
dun kokonaisjärjestelmän selvästi haavoittu
vimman osan. 

Ulottuvuus, toimintamalli ja 
yksilön osuus 

Nykyaikaisen maataistelun keskeinen piirre 
on taistelun syvyys. Tulta voidaan käyttää 
tilanteen asettamien vaatimusten mukaisesti 
ja samanaikaisesti kymmenien kilomettien 
syvyydellä. 

Toiminnan edellytyksenä on riittävä 
maalintiedustelukyky. Tarkka tähystetty tu
lenkäyttö voi kohdistua sadan, jopa satojen 
kilometrien etäisyydelle. Syvä tulen käyttö 
pyritään ajoittamaan siten, että hyökkäävät 
tai puolustavat maavoimat kohtaisivat vain 
runsaasti tappioita kärsineitä ja ääritilanteissa 
jopa valmiiksi lamautettu ja joukkoja. 

Maalintiedustelu- ja paikannuskyky 
sekä täsmäaseet muuttavat tulitusaikoja ja 
tarvittavaa tulen määrää. Aikatekijä muuttuu 
siten, että kun tänä päivänä aikaviive tiedus
telutiedon saamisesta syvän alueen tulenkäyt
töön on kymmenistä minuuteista tunteihin, 
on se ensi vuosikymmenellä minuuteista kym
meniin minuutteihin. Päätöksenteon perus
teet saattavat siten muuttua ääritilanteessa 
prikaatitasollakin minuuteissa. 

Taistelukentän tarkka analysointi ko
rostuu. Hyökkääjä valitsee ajan ja alueen 
siten, että se pyrkii välttäämään ne vastassa 
olevat puolustajan joukot, joiden lyömistä 
sen tehtävä ei edellytä. Se pyrkii lentokonein 
ja etävaikutteisin järjestelmin sitomaan, la
mauttamaan tai rajoittamaan alueilleen ne 
joukot, joita sen ei kannata maavoimien ope
raatioilla eliminoida. Aseistuksen monipuo
lisuus antaa mahdollisuuden myös asejärjes
telmien optimaaliseen työn jakoon taloudelli
simmalla tavalla. Tällaisen toiminnan perus
edellytys on kitkatta toimiva tiedustelujärjes
telmä. 
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Yksittäisen taistelijan kannalta toimin
ta vaikeutuu, koska ympärivuorokautinen 
kiivas toiminta rasittaa ja asejärjestelmien 
ulottuvuus vähentää suojautumisen mahdol
lisuuksia kaikkialla taistelukentällä. Koska 
sotatoimien rytmi on kiihtyvä, kasvavat myös 
jokaiselle taistelijalle asetettavat vaatimuk
set. Johtajien nopeiden ratkaisujen merkitys 
korostuu informaation - myös väärän - mää
rän samanaikaisesti kasvaessa.Uusi tekninen 
välineistö edellyttää käyttäjiltään -mutta myös 
johtajilta - korkeaa osaamista. 

Esimerkki maahantunkeutujan 
operatiivisesta toiminnasta 
maasotatoimessa 

Hyökkäyksen valmistelu 

Hyökkäystä valmisteleva nykyaikaisesti va
rustettu sotilaallinen voima käyttää ensi sijas
sa valmiina olevia joukkoja. Joukkojen tais
telujaotus operatiivisella tasolla sekä niiden 
käyttö on simuloitu paitsi tavanomaisena so
tapelinä myös tietokoneperustaisilla taistelu
malleilla. Aseistuksen käyttötapa ja ampu
matarvikevalikoima on sopeutettu mahdolli
simman laajasti toiminta-alueen oloihin. 

Jotta nämä tekijät voidaan saattaa koh
dalleen, on tiedustelun oltava jatkuvaa jo 
rauhan aikana. Satelliittien avulla koottuja 
tietoja pyritään täydentämään välittömästi sen 
jälkeen, kun päätös sotilaallisesta toiminnas
ta on tehty. Vaikka tiedusteluvaihe pyritään 
minimoimaan yllätysvaikutuksen aikaansaa
miseksi, on joissain tilanteissa oikea kuva 
asetelmasta tärkeämpi kuin toiminnan nopea 
käynnistäminen. Mikäli puolustajan valmi
utta on ehditty ratkaisevasti kohottaa, on edul
Iisempaa antaa ajan ku lua,jotta muun muassa 
kohteen toimintatavat, organisaatiot, ryhmi
tyksen avainalueet ja operatiiviset ratkaisu
mallit voidaan hahmottaa toiminnan perus
taksi. 

Ensimmäisenä pääoperaatiosuunnan 
taisteluun suunnattavat joukot ovat parhaalla 
mahdollisella välineistöllä varustettuja. Tämä 

merkitsee suurta tiedustelukykyä, nopeasti 
n•ugoivaa johtamisjärjestelmää, joukkojen ja 
myös niiden huollon suurta liikkuvuutta sekä 
suurta taistelunkestävyyttä. Tiedustelu pe-
1 ustuu satelliittien lisäksi enenevästi ilma
uluksiin, erityisesti tiedustelulentokoneisiin 
111 lennokkeihin. Helikoptereita käytetään tie
lustelussa vain tilanteissa, joissa niiden jou

tuminen voimakkaan ilmatorjunnan kohteeksi 
on epätodennäköistä. Satelliittitiedustelu pai
nottuu kiinteiden puolustettavien kohteiden 
Ja rakenteiden sekä kiinteän johtamisjärjes
telmän selvittämiseen, joten sen merkitys 
vähenee oleellisesti tilanteenkehittyessäkohti 
liikkuvia sotatoimia. Operatiivisilla tieduste
lujärjestelmillä kerätään tietoja myös valitun 
taistelualueen ulkopuolelta. Tiedustelu on 
samalla maalintiedustelua,joka mahdollistaa 
lyhytviiveisen tulenkäytön havaittuakohdet
ta vastaan. Tämä merkitsee huomattavaa uh
kaa jo taistelualueelle siirtyville ja ryhmitty
ville puolustajan joukoille. 

Operatiivisella tiedustelulla kyetään 
suotuisissa oloissa löytämään asejärjestelmi
en kantaman ulottuvissa olevalta alueelta 
helposti jo pataljoonan suuruiset joukot. Au
keavoittoisilla ja vähäsuojaisilla alueilla 
komppanian pitempiaikaisen - useiden tun-
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tien -toiminnan salaaminen on vaikeaa. Vuo
rokaudenaika ei aseta ratkjlisevia rajoituksia 
operatiiviselle tiedustelulle. Ilman metsän 
katveitajasuojaaajoneuvoillaliikkuvatkomp
paniaa suuremmat joukot ovat havaittavissa 
liikkuvan maalin ilmaisuun perustuvilla tut
killa koko valitulla taistelualueella. Elektro
ninen tiedustelu selvittää alle tunnissakenttä
radioperustaisen operatiivisen johtamisjärjes
telmän, sekä paikantaa tärkeimmät solmu
kohdat liikenneanalyysiin ja suuntimiseen 
tukeutuen. Myös joukkojen organisointi ja 
taistelujaotus ovat selvitettävissä nopeasti. 
Elektroninen häirintä integroidaan toteutet
tavaan operaatioon siten, että se vaikuttaa 
täydellä tehollaan samanaikaisesti kun kii
vasrytminen asevaikutus. 

Ensimmäinen hyökkäys pyritään to
teuttamaan kaikin käytettävissä olevin voi
min tavoitteena vastarinnan nopea murtami
nen valituilla alueilla. Hyökkäysaika valitaan 
arvioidun olosuhdekehityksen mukaisesti ja 
ratkaisevimmat alkuvaiheet pyritään toteut
tamaan pimeällä. Hyökkäyksen painopisteet 
suunnataan niille alueille, missä panssaroitu
jen joukkojen liikkumiskykyä parhaiten voi
daan hyödyntää. Painopistesuuntien valin
nassa on ratkaisevana tekijänä joukkojen huol-
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tojärjestelmän toimintakyvyn varmistaminen. 
Ilma-aseen merkitys hyökkäyksen val

mistelu- ja käynnistämisvaiheessa on tärkeä. 
Hyökkääjä pyrkii ilmaherruuteen koko sota
toimialueella, erityisesti alkuvaiheen ratkai
seviin taisteluihin liittyen. Ilma-aseella, eri
tyisesti rynnäkkökoneilla pyritään estämään 
puolustajan joukkojen suunnitelma! linen ryh
mittyminen ja lamauttamaan jo ryhmitetyt 
joukot valituilla alueilla. Ilma-aseen tuli koh
distetaan ensisijaisesti ilmapuolustukseen, 
johtamisjärjestelmiin, huoltoon ja tykistöasee
seen. Ilmatorjunnan kyllästämiseen käyte
tään tiedustelu- ja maalilennokeita. Maaope
raatio käynnistetään siinä vaiheessa; kun sy
vän tykistötulen käyttöön yhdistetyllä ihna
aseella ei kyetä enää parantamaan lähtöase
telmaa. 

Helikoptereita käytetään lähinnä sivus
toilla ja yllättävästi suunnattavissa syvissä 
tiedustelu- ja tuhoamistehtävissä. Laajoilla 
alueilla käytävissä taisteluissa huomattava 
osa helikoptereista sitoutuu sivustan ja selus
tan suojaustehtäviin. Maavalvontatutkalla 
varustettu helikopteri kykenee seuraamaan 
harvapeitteisessä maastossa yksittäistenkin 
ajoneuvojen liikettä kymmenien kilometrien 
päässä. Tällaisin menetelmin pyritään estä
mään sivustoihin suuntautuvat yllättävät ja 
syvät vastahyökkäykset. Mikäli ilmaherruus 
pystytään säilyttämään ratkaisevissa vaiheis
sa, voidaan sotatoimialueellaestää suurehko
jen - kymmenien ajoneuvojen - koottujen 
osastojen liikkuminen aukeavoittoisilla alu
eilla myös pimeällä. Erityisesti operatiivi
seen vastahyökkäykseen suunnattavien jouk
kojen toiminta pyritään kaikin keinoin estä
mään. 

Hyökkäyksen toteutus 

Panssaroitu ja ilmakuljetuksia hyväksi käyt
tävä hyökkääjä pyrkii sotatoimissaan liikku
vaan taisteluun, jonka ensimmäinen vaihe 
toteutettaisiin läpimurtona tai kiertona (saar
rostus ). Liikkuvaa taistelua pyritään ylläpitä
mään ensimmäisen vaiheen jälkeen siten, että 
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puolustaja joutuu jatkuvasti uuden operatii
visen tilanteen eteen. Taistelutavan valinta 
riippuu puolustajan tilanteesta siten, että va
litulla toimintatavalla pyritään käyttämään 
hyväksi puolustajan puutteellista valmiutta. 
Peruslähtökohtana on se, että taistelun käy
misen edellytysten viemisellä estetään itse 
taistelu. Kun hyökkääjä on valinnut taistelu
tapansa, se sitoo voimavaransa sen toteutta
miseen. Erityishuomio kiinnitetään elektro
niseen sodankäyntiin ja harhauttamiseen. 
Elektronisella sodankäynnillä pyritään yllät
tävään ja laajamittaiseen johtamisedellytys
ten viemiseen. Harhauttamisella pyritään luo
maan väärä kuva tilanteen kehittymisestä. 
Harhauttaminen toteutetaan kaikissa opera
tiivisissa vaiheissa kaikilla järjestelmillä, tu
len käyttö ja joukkojen liike mukaan lukien. 

Lyhytkantamaisen suora-ammunta
panssarintorjunnan massoittamisen helppou
den takia rationaalisesti toimiva hyökkääjä 
lähtee kuitenkin tekemään murtoa vain jos 
sen on pakko, koska se voi yleensä saavuttaa 
sotatoimille asetetut tavoitteet muilla tavoin 
sekä nopeammin että pienemmin tappioin. 
Rintamassa syntynyt murto ei ole puolusta
jan kannalta kohtalokasta, jos se kohdistuu 
vähemmän vaaralliseen suuntaan, hyökkää
jän maayhteys on katkaistavissa ja murtautu
neisiin joukkoihin päästään nopeasti vaikut
tamaan. Kierto, jos se perustuu hallittuun 
tilanteeseen eikä epäonnistuneeseen ratkai
suun, on näistä kolmesta asetelmasta vaikein, 
sillä hyökkääjä voi johtaa ja suunnata jouk
kojaan nopeammin ja vapaammin, kun ne 
ovat kosketuksessa toisiinsa. 

Operatiivinen maahanlasku toteutetaan 
vain uuden toimintasuunnan avaamiseksi, 
vaikkakin se voidaan ajoittaa päähyökkäystä 
edeltäväksi. Se voidaan ulottaa lyhytviivei
siin johtamisyhteyksiin tukeutuen jopa muu
taman sadan kilometrin etäisyydelle. Alue on 
kuitenkinkyettäväsaattamaanjatkuvanhuol
lon ja täydennyksen kohteeksi. Huolto voi
daan järjestää ilmoitse, mutta käytettävä jouk
ko voi olla vain kevyesti aseistettu ja siten 
lähinnäsitomistehtävään tarkoitettu. Taktiset 

maahanlaskut ovat todennäköisiä vain tilan
teissa.jossa eteneminen heikosti puolustetun 
tai puolustamattoman alueen kautta halutaan 
varmistaa. Tällaiset tehtävät pyritään toteut
tamaan tulenkäytöllä, joka on nopeasti ulo
tettavissa samoille etäisyyksille, joille takti
sia maahanlaskuja voitaisiin suorittaa. To
teutettiinpa tulenkäyttö helikopterein tai epä
suorin arnmunnoin, ovat henkilöstöriskit mi
nimaaliset käytettävissä olevaan tulivoimaan 
nähden. 

Operatiivinen maihinnousu puolusta
jan selustaan on mahdollinen vain silloin, kun 
se on otettu alustavissa suunnitelmissa mu
kaan. Se sitoo niin suuren suojavoiman, ettei 
se samanaikaisesti laajan maahyökkäyksen 
kanssa ole mahdollinen kuin tilanteessa, jos
sa suuren sotilaallisen voiman tärkeimmät 
resurssit ovat käytettävissä joka suhteessa 
alivoimaista kohdetta vastaan. 

Panssaroidun yhtymän ryhmitysalue 
sijoitetaan vähintään vastustajan kauaskan
toisimman tykistöaseen kantaman etäisyy
dellä alueesta, jossa taistelua joudutaan käy
mään. Joukot hajautetaan lähtöalueella siten, 
ettei ryhmitys toisaalta paljasta keskitetyn 
voiman suuruutta eikä ryhmitysalueistamuo
dostu yksittäisillä tuli-iskuilla tuhottavia maa
leja. 

Panssaroitu yhtymä suuntaa tieduste
lunsa taistelualueelle yhdessä ylemmän joh
toportaan tiedustelun kanssa. Pääasiassa il
masta toteutettuna se on ennen kaikkea maa
lintiedustelua,jonka perusteella taistelua edel
lyttävä tulenkäyttö käynnistetään. Suuret etäi
syydet ajoittavat operatiivisen tiedustelun 3-
4 vuorokautta suunniteltua taistelua edeltä
väksi. Tulenkäytöllä pyritään asetelma tais
telukentällä luomaan hyökkääjän toiminta
malliin sopivaksi. Tähän toimintaan sisältyy 
taistelualueen eristäminen, ilmapuolustuksen 
lamauttaminen,johtamis järjestelmän toimin
tamahdollisuuksien heikentäminen ja elekt
ronisen puolustuksen estäminen. Taktisen 
tason tärkeimpänä kohteena ovat vastahyök
käyskykyiset reservit sekä tykistöase. Sa
manaikaisesti koko syvyyteen ulotettava tu-

lenkäyttö käynnistyy 1-2 vuorokautta ennen 
panssaroidun joukon etenemistä taistelualu
eelle. Tulenkäyttö ei ole Jatkuvaa, vaan se 
toteutetaan lyhytaikaisina ja kiivaina tuli
myrskyinä vaihtuvilta tuliasema-alueilta. 

Alueelliseen varmennettuun johtamis
ja paikkatietojärjestelmään tukeutuen hajau
tettuna ryhmitetty panssariyhtymä siirretään 
hyökkäysalueellehajautettuna.Divisioonata
soinen joukkokin suunnataan taistelualueelle 
enintään pataljoonittain siten, ettäkomppani
oiden suuntaaminen valituille hyökkäysuril
le tapahtuu vähintään raskaan kranaatinheit
timistön tulen ulottumattomissa. Samalle 
vähimmäisetäisyydelle ryhmitetään myös 
hyökkäystä tukevat saman taktisen liikku
vuuden omaavat tuliyksiköt. Aivan etujouk
kojen takana siirtyvät telalavettiset tuliyksi
köt ryhmitetään tuliasemiin ampuma valmiiksi 
ennen pää joukkojen tuloa. Tuliyksiköt liitty
vät murtoa edeltäneeseen tulenkäyttöön, joka 
kohdistuu edelleen vastustajan taisteluedel
lytysten lamauttamiseen. 

Taisteluun etenemistä varten järjeste
tään lähitulituki siten, että pääjoukot voisivat 
edetä vastustajan ryhmitykseen kohtaamatta 
järjestelmällistä vastarintaa. Lähitulitukeen 
osallistuvat kauaskantoisimmat suora-am
munta-aseet sekä raketeilla aseistetut heli
kopterit. Oleellisinta tässä vaiheessa on pans
sarin torjunnan lamauttaminen siten, että ryn
näkköpanssarivaunujen tulivoima saadaan 
tasoittamaan muutoin hyökkääjälle epäedul
lisempaa asetelmaa. Lähitaisteluvaiheen tar
koituksena on hajoittaa puolustajan joukot ja 
luoda aukkoja takana välittömästi seuraaville 
taisteluvalmiille joukoille. 

Pienet, mutta tulivoimaiset joukot suun
nataan kohteisiin, joiden tuhoamisella no
peimmin viedään puolustajalta taistelun jat
kamisen edellytykset. Näiden joukkojen toi
minta suojataan eristämällä taistelualue en
nalta ja etenemiseen liittyen, sulkemalla uhan
alaisimmat sivustat nopeasti levitettävin mii
noittein ja tulivoimaisin partioin sekä suun
taamalla nopeasti reagoiva tiedustelujärjes
telmä tärkeimmille alueille. Tavoiteltavat 
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kohteet voivat olla jo alkuvaiheessa usean 
kymmenen kilometrin etäisyydellä. Etene
minen voidaan suunnitella tiedustelu- ja tu
lenkäyttöu lottuvuuteen perustuen yhteen ope
raatioon liittyen vaikeissakin maasto-oloissa 
yli sadan kilometrin etäisyydelle. 

Tilanteen jatkokehittäminen on hyök
käyksen käynnistämistä vaikeampaa. Erityi
sesti etenemis- ja huoltoteiden rajallisuus 
vähentää operatiivista toimintavapautta ja 
pakottaa pitämään joukot enemmän koossa 
kuin olisi tarkoituksenmukaista. Tämä vai
keuttaa menestyksekkään hyökkäyksen edel
lytystä, jatkuvan liikemäärän ylläpitoa. No
peat massamaiset painopisteen muutokset 
vievät runsaasti aikaa ja sitovat huomattavan 
osan joukoista suojaustehtäviin. Tällaisissa 
vaiheissa hyökkääjä on haavoittuvimmillaan 
kaikenlaisille vastatoimille. Mikäli hyökkää
jä pyrkii syviin tavoitteisiin, sen on pysyttävä 
valituissa suunnissa. Mikäli tavoitteena on 
laajalla alueella toimivan puolustajan jouk
kojen tuhoaminen, on sen joko hajautettava 
taisteluvoimansa tai pyrittävä toimintansa 
jatkuvaan porrastamiseen voimien keskittä
miseksi. Jälkimmäinen toimintamalli on to
dennäköisempi. 

HAASTEITA SUOMALAISEN 
MAATAISTELU.OPIN 
JATKOKEHITT AMISELLE 

Suomen maavoimien taisteluoppiin 
vaikuttavia teki jöitä 

Alueellisen puolustuksen taisteluopillinen 
perusajatus pohjautuu maamme erityisoloi
hin; sen väestön yleiseen koulutustasoon, 
suureen koulutettuun sotilaalliseen reserviin, 
asutuksenjakaumaan, alueen laajuuteen, pin
nanmuodostukseen ja tiestön määrään sekä 
kasvustoon ja säähän. Hyvin koulutettu ja 
maan kaikkia osia asuttava väestö kykenee 
käyttämään hyväksi muita erityisoloja. Alu
een laajuus mahdollistaa joustavan ja syvään 
alueeseen tukeutuvan taistelun. Pinnanmuo
dostus ja tiestön määrä rajoittavat maahan-
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tunkeutujan liikkeen suuntaamista niin maal
la kuin rannikollakin sekä vaikuttavat yhdes
sä kasvuston kanssa ratkaisevasti joukkojen 
suojautumiseen. Sää ja sen voimakkaat muu
tokset vaikeuttavat oloihin mitoittamattomi
en teknologisten järjestelmien käyttöä. Eri
tyisoloja täysimittaisesti hyödyntävällä osa
puolella on käytettävissään niihin tottumatto
maan nähden selvä etu. 

Maastollisia etutekijöitä ovat maaston 
peitteisyys laajoilla alueilla ja siihen liittyen 
havupuuston suuri määrä, teiden katveisuus, 
aukea- alueiden pienuus ja yhtenäisten au
kea-alueiden puute sekä vesistön määrä ja 
niiden rantapengerten vaikeus ylimenon kan
nalta. Nämä tekijät aiheuttavat rajoituksia 
panssaroitujen joukkojen liikkeelle ja suun
taavat ne useimmiten sellaisten alueiden kaut
ta, joissa eteneminen on mahdollista vain 
jalkamiehen nopeudella ja suora-ammunta
aseen ulottuvuus on pikemminkin kymmeniä 
kuin satoja metrejä. Samasta syystä myös 
panssaroitujen joukkojen rintamahyökkäys 
on muutamaa pienehköä aluetta lukuunotta
matta hyvin vaikeaa. Liikenopeuden hidastu
essa massan merkitys niin tulenkäytössäkuin 
joukkojen vaihtoehtoisissa toimintamalleis
sa korostuu. Klassiseen panssaritaisteluun ei 
Suomen oloissa ole mahdollisuuksia kuin 
aukeavoittoisilla alueilla, joita Lapin ulko
puolelta löytyy vain muutamia. 

Maaston peitteisyys tarjoaa suojaa paitsi 
optista myös optronista ja tutkatiedustelua 
vastaan. Vaakatähystysetäisyydetovatmaan
teidenkin suunnissa yleensä enintään muuta
mia satoja metrejä. Kesäoloissa lämpökuva
uksen käyttöä kaikista tähystyssuunnista ra
joittavatpuusto ja tiheä aluskasvillisuus. V aik
ka nämä tekijät eivät estä tiedustelujärjestel
män käyttöä, ne rajoittavat huomattavasti 
kontrastierotteluun perustuvien asejärjestel
mien käyttöä. Liikkuvan yksittäiskohteen 
systemaattinen etsiminen peitteisessä metsä
maastossa sitoo hyötyyn nähden kohtuutto
man suuren kapasiteetin. Suomessa taivas on 
pilvipeitteinen yli kaksi kolmannesta vuo
desta. Tästä ajasta lähes puolet ilman kostei-

den partikkelien määrä on niin suuri, että 
optroninen tiedustelu ja optroniikkaan perus
tuvien aseiden käyttö estyy. 

Puiden lehvästö vaikeuttaa staattisen 
maalin paikantamista myös lähitulevaisuu
dessa käyttöön otettavilla tutkataajuisilla sen
soreilla. Asesensoreiden tutkien väärien hä
lytysten määrät kasvavat selvästi vesistöalu
eilla ja lumioloissa. Kokonaisuutena uusien
kin täsmäaseiden käyttö liikkuvien yksittäis
kohteiden, kuten esimerkiksi taistelupanssa
rivaunujen tuhoamiseen olisi mahdollista vain 
joillakin alueilla. Metsämaastoon sijoitettui
hin taktisiin johtamispaikkoihin vaikuttami
nen täsmäaseilla olisi niinikään vaikeaa. Sen 
sijaan kiinteät rakenteet, kuten sillat ja kanta
linnoitteet, ovat olosuhteiden salliessa tavan
omaisesti tuhottavissa. 

Maaston peitteisyys ja lumiolot hei
kentävät oleellisesti myös asevaikutusta. Eri
tyisesti siroteaseilta korkeat latvaräjähteet tai 
pehmeä lumipeite vievät lähes koko niiden 
suhteellisen suorituskykyedun tavanomaisiin 
sirpalekranaatteihin nähden. Suora-ammun
ta-aseiden tehosta huomattava osa vaimenee 
puiden oksistossa. Tyypillisissä suomalaisis
sa maasto-oloissa esimerkiksi taistelupans
sarivaunun tehokkain ampumatarvike on sir
palekranaatti,joka nykykehityksen myötä on 
kuitenkin poistumassa ampumatarvikevali
koimasta. Ammunnanhallinnan kannalta sen 
palauttaminen valikoimaan ei ole kitkatonta, 
koska lämpökameraperustainen tähtäysjär
jestelmä lukkiutetaan maaliin, joka muodos
taa selvän kontrastin ympäristönsä kanssa. 
Maastokohde ei muodosta riittävää kontras
tia. 

C31-järjestelmien toimintaan ovat vai
kuttamassa maastokatveiden lisäksi erityi
sesti pohjoisilla alueilla esiintyvät sähkömag
neettiset häiriöt. Nämä häiriöt vaikuttavat 
paitsi navigointijärjestelmiin, myös kaikkeen 
tiedonsiirtoon. Tiedustelu- ja asejärjestelmi
en datalinkkien käyttöetäisyydet samoin kuin 
viestijärjestelmien linkkien toimintaetäisyy
det pienenevät. Satunnaiset voimakkaat häi
riöt katkaisevat lyhytaikaisesti reaaliaikaiset 
tiedonsiirtoyhteydet. 

2 Jalkaväen vuosikirja 

Lähtökohtia ja perusedellytyksiä 
taisteluopin kehittämiselle 

On paradoksaalista, että asejärjestel
mien ja niihin liittyen myös taisteluoppien 
kehittäminen on muokkaamassa taistelukent
tää yhä enemmän alueellisen taistelun lähtö
kohtien mukaiseksi. Myös kehityssuuntien 
universaalisuus selkiinnyttää suomalaisen 
maataisteluopin kehittämistä. 

Haasteisiin vastattaessa on otettava 
huomioon Suomen rajalliset taloudelliset re
surssit. Niiden johdosta syntyy kehittämisen 
ensimmäinen rajaehto: Suomen maavoimien 
kehittämistä ei voida suunnata kohti uhka
mallin kaltaisia symmetrisiä järjestelmiä ja 
toimintamalleja. Sen on siten on kohdistutta
va niille sektoreille,jotka ovat edelleen kehi
tetyn taisteluopillisen konseptin mukaisia. 
Kirjoituksen loppuvaiheen tarkastelussa ole
tetaankin, että kehittäminen voidaan toteut
taa karkeasti ottaen nykyresursseilla ja että 
kehittämisen suuntaamisessa käytetään täs
säkin kirjoituksessa esitettyjä mahdollisuuk
sia verrattain optimoidusti. Lähtökohtina voi
daan kuitenkin pitää sitä, että maahantunkeu
tujalla on ulottuvampi ja monipuolisempi 
tiedustelukyky, kattavampi elektronisen so
dankäynnin kyky sekä joukko- ja miesmää
rään nähden suurempi liikkuvuus ja tulivoi
ma. 

Haasteiden perustan muodostavat tais
teluopilliset ongelmat ja niiden vastapooliksi 
asetettavat etutekijät. Huolimatta edullisesta 
maastosta edellä esitetty maahantunkeutujan 
operatiivinen toimintamalli on puolustajalle 
vaikea.jos se päästään häiriöttä toteuttamaan. 
Staattinen, pitkään valmisteltu jäykkä jama
tala torjunta-asetelma on nykyaikaisella maa
taisteluvoimalla aina murrettavissa. Panssa
roitujen joukkojen suuri liikkuvuus saattaa 
estää puolustajaa käyttämästä yhtä joukkoa 
useampaa kertaa samassa taisteluasetelmas
sa. Tiedustelun ja tulenkäytön ulottuessa sy
välle alueelle on suojan tarve lähes yhtä suuri 
selustassa kuin rintamataistelua käyvillä jou-
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koilla. Taistelun yllättävä ja kaikkiin ele
mentteihin vaikuttava käynnistäminen saat
taa tuottaa sellaisen shokki vaikutuksen, joka 
erityisesti ensimmäisellä kerralla joukkoon 
kohdistuessaan lamauttaa sen taistelukyvyn. 
Kuvatut operaatiot voidaan käynnistää kai
kissa sääoloissa, joskin niiden samantasoi
nen ylläpito edellyttää hyviä näkyvyysoloja. 

Haasteisiin pyritään vastaamaan elimi
noimalla tärkeimmät etutekijät, vaikuttamal
la nykyaikaisen hyökkääjän heikkouksiin. 
Mikäli uutta sota varustusta tehokkaasti käyt
tävän hyökkääjän sallitaan toteuttaa konsep
tinsa, sen suorituskyky on suunnitellun sota
toimen toteuttamiseksi riittävä. Toiminnan 
päämääränä on tämän vuoksi oltava hyök
kääjän suunnitelmallisen toiminnan jatkuva 
estäminen ja häirintä. 

Puolustustahtoiseen suureen reserviin 
perustuvat maavoimat ovat nykyaikaista 
hyökkäys voimaa tappionsietokykyisempiä ja 
mahdollistavat joukkojen vuorottaisen ja rin
nakkaisen käytön. Tämän tekijän merkitys 
lisääntyy suuresti sotatoimen keston kasva
essa ja se muodostaa tärkeän voimatekijän jo 
noin viikon taistelujakson jälkeen. Sama 
merkitys on organisaatioiden mukaisten jouk
kojen suurehkolla koolla. Määrä, joka on 
lähitaisteluvoimasuhteita arvioitaessa laatu
tekijää tärkeämpi, tarjoaa myös mahdollisuu
den tilapäisten reservien nopeaan luomiseen. 
Määrällä saavutetaan lähitaistelutilanteissa 
huomattava paikallinen ylivoima, mikä puo
lestaan pienentää tappionmuodostusta. En
simmäinen tulevaisuudenkin maataistelun 
peruselementeistä on pyrkimys hyökkääjän 
pakottamiseen lähitaistelutilanteeseen. 

Hyökkääjän suurempi liikenopeus 
useimmissa asetelmissa estää perinteisen vii
vytystaistelun, jossa joukkoa käytetään sa
malla taistelualueella useammalla tasalla. Sen 
sijaan joukkojen suuri määrä mahdollistaa 
portaittaisen puolustustaistelun käymisen 
operatiivisen viivytystaistelun kaltaisesti. 
Perinteisen viivytystaistelun asemasta liik
kuvien ja tulivoimaisten taisteluosastojen yl
lättävät iskut voivat kuitenkin tuottaa vuoro-
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kausien viiveitä hyökkääjän toiminnalle ja 
siten edesauttaa muiden joukkojen taistelu
valmisteluja. Toinen tulevaisuudenkin maa
taistelun peruselementeistä on pyrkimys hyök
kääjän liikkeen jähmettämiseen taistelualu
een etureunalta alkaen. 

Hyökkääjän liikkeen jähmettyminen 
edellyttää siltä tulivoiman massoittamista, 
mikä edelleen hidastaa toimintoja. Samanai
kaisesti se luo symmetria-asetelmaa, joka 
edellä esitetystä poiketen on puolustajalle 
edullinen. Maasto mahdollistaa hyökkääjän 
liikkeen suuntaamisen myös välillisin mene
telmin. Sekä pitkälle valmisteltu että nopean 
tilanteen mukainen miinoitteiden rakentami
nen on edullisempi liikkeen hidastajalle kuin 
liikenopeuteen pyrkijälle. Vaikea etenemis
maasto tarjoaa yllätysedun sellaiselle joukol
Je,joka sopeuttaa taktisen liikkuvuutensa sen 
mukaiseksi. Operatiivisen liikkuvuuden pe
rusedellytys on joukon kyky ylittää vaikeita 
ja runsaita vesistöjä. 

Syvä taistelualue mahdollistaa, samal
la kun myös edellyttää, alueellisten C31- ja 
huoltojärjestelmien luomista. Kun olot ja 
mahdollisuudet tunnetaan tarkasti ja rauhan 
ajan valmistelumahdollisuudet ovat vapaasti 
käytettävissä, voidaan nämä järjestelmät pi
tää toimintakykyisinä myös hyökkäyskiilo
jen edettyä kauas niiden ohitse. Alueellinen 
tiedustelu järjestelmä mahdollistaa syvän alu
een tarkan tulenkäytön ilman reaaliaikaista 
ilmasta kohdistettavaa maalintiedusteluakin. 
Hyökkääjän toiminnalle välttämättömiksi 
arvioidut avainalueet voidaan valvoa ja halli
ta pienin alueellisin joukoin, joiden havaitse
minen ja lamauttaminen puolestaan sitoo 
huomattavat voimat. 

Ilmatorjunta ja erityisesti panssarintor
junta voidaan osittain järjestää alueelliselle 
perustalle. Alueellinen ilmatorjunta lisää tu
litukihelikoptereiden ja rynnäkkökoneiden 
toimintaetäisyyksiä ja vähentää siten niiden 
toiminta-aikaa kohdealueella. Kannettavin 
ilmatorjuntajärjestelmin voidaan matalien 
lentokorkeuksien käyttö tehdä valituissa suun
nissa tappioihin johtavaksi ja siten epävar-

maksi. Alueellisella panssarintorjunnalla voi
daan tuottaa hyökkääjälle tappioita jatkuvasti 
sen tuodessa joukkoja taistelua] ueelle. Maas
ton tarjoamista edullisista sivustatuliasemis
ta ja lyhyiltä ampumaetäisyyksiltä voidaan 
nykyaikaisiakin taistelupanssarivaunuja tu
hota kannettavin asejärjestelmin. Alueellis
ten järjestelmien tarkoituksenmukainen käyttö 
edellyttää toimivaa johtamisjärjestelmää. 

Taisteluopin kehittäminen 

Voiman heikentäminen, 
liikkeen hallinta 

Hyökkääjän keskittyessä rajatuille toiminta
alueille sen selustaan jää laajoja alueita, joita 
voidaan käyttää hyväksi alueellisen taistelun 
käynnistämisessä ja ylläpitämisessä. Välittö
mästi käynnistyvä ja maahantunkeutujan se
lustassa jatkuva sissitoiminnan keinoin käy
tävä osa alueellisesta taistelusta voidaan to
teuttaa vain pienin joukoin. Komppanian suu
ruiset joukot voivat edetä maastoitse valitulle 
alueelle ja käynnistää toiminnan yllättävästi 
keveiden aseiden arnpumaetäisyyksiltä. Is
kuissa aikaansaatavien välillisten hyötyjen 
maksimoimiseksi niiden tulisi kohdistua huol
lon, johtamis- ja elektronisen sodankäynnin 
välineiden sekä tykistön lisäksi myös tiedus
telu· tai panssarikärkeen. 

Laajamittaisesti panssarisuojattujen 
kohteiden yllättävä tuhoaminen edellyttää 
keveiden kertakäyttöisten panssarintorjunta
aseiden laajamittaista käyttöä. Heikommin 
suojattuihin kohteisiin, C31-järjestelmänkes
kuksiinja linkkiasemiin sekä erityisesti huol
tolaitoksiin ja -kuljetuksiin, on sen sijaan 
mahdollista vaikuttaa myös keveillä aseilla. 
Huollon merkitys avainkohteena korostuu, 
koska uusi teknologia vaatii erikoishuoltoaja 
panssaroidut ajoneuvot runsaasti polttoainet
ta. Satunnaisetkin iskut voivat olla ratkaise
vassa asemassa. Sen sijaan iskut varmennet
tua johtamisjärjestelmää vastaan edellyttävät 
jatkuvaa suunnitelmallista toimintaa. 

Keveiden kertakäyttöisten panssarin-

torjunta-aseiden optimiteho saavutetaan pai
kallaan tai hitaassa liikkee~sä oleviin ajoneu
voihin, jota asetelmaa hyökkääjä puolestaan 
pyrkii välttämään. Tilannetta voidaan muut
taa massamaisin miinoittein. Miinoitteiden 
hidastava vaikutus vaikeassa maastossa on 
huomattava, mutta niiden rakentaminen vaa
tii runsaasti aikaa ja työvoimaa. Miinoitteet ja 
muut esteet onkin kyettävä rakentamaan tais
telujen valmisteluihin liittyen. Mikäli tämä ei 
aika- tai suojautumistekijöistä johtuen ole 
mahdollista, on massamaisen miinoittamisen 
painopiste taistelualueen syvyydessä. 

Edellä esitetyt hyökkääjän osat eivät 
etene ilman kohtalaista ilmasuojausta ja -
varmennusta. Nopeasti suunnattavat helikop
teripartiot vaikeuttavat sissiyksiköiden toi
mintaa kaikkina vuorokauden aikoina sää
olojen ollessa hyvät. Tämä merkitsee sitä, 
että sissijoukkojen toiminta ei voi perustua 
maastokelpoistenkaan ajoneuvojen laajamit
taiseen käyttöön, joka puolestaan rajoittaa 
toiminta-alueiden valintaa. Ilmatorjunnan 
suoja on murskaavien tappioiden ehkäisemi
seksi välttämätön. Se voidaan järjestää alu
eellisesti järjestettävin kannettavin ilmator
juntajärjestelmin. 

Yllättävän ja jatkuvan sissitoiminnan 
onnistumisen edellytyksenä on lyhytviivei
nen kuva oman toiminta-alueen tilanteen ke
hittymisestä. Erityisen tärkeäksi se muodos
tuu siinä vaiheessa, kun hyökkääjän kärjessä 
suunnattavat joukot ovat ohittaneet valitun 
toiminta-alueen. Tässä vaiheessa alueellinen 
tiedustelujärjestelmä toimii samalla iskevien 
sissiosastojen tiedusteluosinaja syvän tulen
käytön tulenjohto-osina. Tällainen järjestel
mä voi toimia vain alueelliseen johtamisjär
jestelmään tukeutuen. 

Toiminnan vaiheesta ja taistelualueen 
laajuudesta riippuen yhteistoiminta liikkuvi
en joukkojen kanssa vaihtelee. Taistelujen 
alkuvaiheessa yhteistoiminta on tarkasti ja 
yksityiskohtaisesti koordinoitua ulottuen vas
tuualue jaosta, huolto- ja kuljetusjärjestelyis
tä sekä miinoittamisesta tulenkäyttöön ja 
maalien jakoon. Etäisyyksien kasvaessa tule-
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vattärkeimmiksi yhteistoimintakohteiksi tie
dusteluja tulen käyttö. Ne edulliset toiminta
vaiheet, joitaei kyetä hyödyntämään sissi yk
siköiden toiminnassa lähinnä aikavaatimus
ten takia, tulisi voida hyödyntää tulen käytöl
lä. Alueellisen C31-järjestelmän lisäksi tämä 
kuitenkin edellyttää useiden kymmenien ki
lometrien etäisyydelle ulottuvaa tulenkäyttö
järjestelmää, jonka asevaikutus on riittävä 
myös kevyen panssarin läpäisyyn. Tällaista 
järjestelmää voitaisiin käyttää myös liikkuvi
en joukkojen toiminnan välilliseen tukemi
seen nopeana miinoittamisvälineenä. 

Operatiivisten joukkojen 
organisointi 

Maasotatoimen ratkaisevimpiin vaiheisiin 
varattujen joukkojen suojaamisen merkitys 
korostuu alueellisen taistelun alkuvaiheessa. 
Joukot tukeutuvat linnoitettuihin asemiin, 
mikäli tämä on toteutettavissa paljastamatta 
joukon tulevan toiminnan rakennetta. Mikäli 
tämä ei ole mahdollista, on liikkuvimmat 
joukot suojattava hajauttamalla ja pitämällä 
niitä liikkeessä suojaisilla alueilla. Molem
mat toimintamallit edellyttävät liikuntaky
kyisen reservin varaamista. Jotta tällainen 
olisi joustavasti toteutettavissa, pitäisi yhty
mät kyetä muodostamaan suunniteltujen tais
telutehtävien edellyttämällä tavalla. 

Molemmissa toimintamalleissa on tär
keimpänä taktisena periaatteena aloitteelli
suus. Torjuntatehtävään suunnitellulla yhty
mällä aloitteellisuus merkitsee tulen käytön 
ulottamista siten, että tärkein torjuntavaiku
tus voidaan kohdistaa suora-ammunta-asei
den ulottumattomiin. Tämä edellyttää yhty
mältä liittymistä alueellisen C31-järjestel
mään. Torjuntatilanteessa on yhtymällä olta
va valmius taistelun jatkamiseen siinä hyvin
kin todennäköisessä tilanteessa, että hyök
kääjän syvä isku eristää joukot toisistaan. 
Liikkuvia joukkoja käytettäessä aloitteelli
suus merkitsee joukkojen voiman ulottamis
ta suoraan sellaiselle alueelle, jossa ennalta 
ehkäisevällä vastahyökkäyksellä saadaan ai-
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kaan hyökkääjän liikkeen pysähtymisen. Esi
tetyssä uhkamallissa tällainen toiminta ei ole 
mahdollista kokonaisin yhtymin, vaan ker
rallaan iskevät joukot voivat olla yhden tai 
kahden pataljoonan suuruisia. Molemmat ti
lannemallit korostavat yhtymien ala johtopor
taiden itsenäistä toimintakykyä,jonka perus
edellytyksenä on mahdollisimman suuri epä
suora tulivoima. 

Koulutuksellisista syistä ei ole tarkoi
tuksenmukaista luoda useamman kuin kah
den-kolmen tyyppisiä pataljoonia. Näihin 
tukeutuen taktiset yhtymät voitaisiin muo
dostaa esikuntaan ja tukiyksiköihin pohjau
tuvalle vakiorungolle. Vakiorunko on luota
vissa sellaiseksi, että se mahdollistaa yhty
män joukkojen johtamisen senkin jälkeen, 
kun ne toteuttavat taisteluasetelmassa toisis
laan riippumattomia tehtäviä. Rakenne tarjo
aa mahdollisuuden siirtyä nopeasti esimer
kiksi kahteen toimintakykyiseen alayhtymään 
tai taisteluosastoon. Tällaisesta ratkaisusta 
saatava hyöty korostuu taistelujen alkuvai
heessa,jolloin syvällä alueella eri rintamata
soilla etenevät taistelut hajoittavat määräalu
eelle suunnattu ja yhtymiä. Näiden osien kyky 
jatkaa taistelua tarvittaessa eristettynä edel
lyttää niiltä ennen kaikkea riittävää itsenäistä 
tiedustelu- ja tulenkäyttökykyä. Tällainen 
kokonaisuus edellyttää niinikään alueellista 
C31-järjestelmää. Organisaatioltaan, johta
mismalliltaanja -järjestelmältään jaettavissa 
olevat yhtymät ovat joustavasti koottavissa 
tarkoituksenmukaisiksi yhtymiksi joukkojen 
uudelleen keskittämistä varten. 

Tehtävänmukaisesti organisoituja yh
tymiä voidaan käyttää operatiivisina yhtymi
nä silloin, kun niiden liikkumiskyky mahdol
listaa sotatoimet syvällä alueella. Alueelliset 
yhtymät muodostetaan niitä asetelmia var
ten, joissa operatiivinen liikkuvuus ei ole 
aivan välttämätöntä tai joukkojen varustami
sen kannalta mahdollista. Alueelliset yhty
mät voidaan edellä esitetyin periaattein jakaa 
tarvittaessa myös pienemmiksi taisteluky
kyisiksi joukoiksi. Aukeavoittoisilla laajoilla 
alueilla tämä on jopa välttämätöntä. 

Aloitteen tempaaminen ja 
ratkaisevat taistelut 

Asetelmassa, jossa hyökkääjällä on parem
mat lähtökohdat aloitteen tempaamiseen, 
voidaan ratkaisuja löytää vain vaikuttamalla 
hyökkääjän tilannekuvaan. Hyökkääjän liik
keen hidastuessa aloitteen tempaaminen on 
mahdollista pientenkin joukkojen yllättävillä 
iskuilla. Jotta iskulla aikaansaatava asetelma 
mahdollistaa saavutetun menestyksen hyväk
sikäytön, on iskevän joukon oltava kuitenkin 
vähintään pataljoonan suuruinen. Puolustuk
sellisesti käytettävän yhtymän on kyettävä 
suuntaamaan liikuntakykyinen pataljoona 
nopeasti syvälle hyökkääjän sivustaan. Täl
lainen taistelu vaihe edellyttää kaiken toimin
nan keskittämistä syvän iskun tukemiseen. 
Ratkaisevan lähitaisteluvaiheen onnistumi
sen edellytyksenä on hyökkääjän suora-am
muntavoiman heikentäminen. Sen perustu
essa suurelta osin panssaroituihin ajoneuvoi
hin on niiden lamauttaminen hyökkäystä tu
kevan tulenkäytön tärkeä tehtävä. 

Alueilla, joilla puolustustaistelua ei 
voida käydä menetyksellisesti, pyritään joko 
laajamittaisiin syviin yllätysiskuihin tai hou
kutusmurtoihin. Laajamittaiset yllätysiskut 
edellyttävät valitulta taistelualueelta useiden 
kymmenien kilometrien syvyyttä, jolla alu
eella on myös tulenkäyttöjärjestelmän kyet
tävä vaikuttamaan. Yllätysiskuissa voidaan 
hyökkäyssuuntaa kohden käyttää korkein
taan pataljoonaa, mutta nekin joudutaan siir
tämään alueelle komppanioittain. Liikkuvien 
joukkojen saaminen vaikuttamaan yhtäaikaa 
edellyttää tukeutumista sekä alueelliseen C31-
järjestelmään että ennalta käskettyihin toi
mi nta-jajatkosuunnitelmiin. Valitun toimin
tamallin kannalta tarkoitustenmukaisten alu
eiden miinoittaminen on tällaisessa toiminta
mallissa tärkeämpää kuin perinteisessä puo-
1 ustustaistelussa. Yllätysvaikutuksen aikaan
saaminen edellyttää sellaista miinoitusnope
utta, jota ei kyetä saavuttamaan mies voimin. 

Operatiivinen houkutusmurto liittää 

laajamittaiset yllätysiskut torjuvaan puolus
tukseenja siten alueellisten~htymien toimin
nan operatiivisten yhtymien toimintaan. Yl
lätysiskut voidaan suunnata hyökkääjän sy
vyyteen, mutta perusasetelmassa ne muodos
tavat toisen portaan taistelun. Torjuvaan puo
lustukseen tarkoitettujen joukkojen toiminta
kyvyn säilyttäminen on aivan keskeistä tä
män toimintamallin onnistumiselle. Se edel
lyttää puolestaan kykyä heikentää ratkaise
vasti hyökkääjän tulivoimaa, erityisesti ty
kistöä. Paikallinen puolustusylivoima keski
tetään suppealle alueelle vain siinä tapauk
sessa, että maasto- ja olosuhdetekijät ovat 
poikkeuksellisen edulliset. 

Edellä esitetyt ratkaisut asettavat sel
laisenaan niin suuret haasteet, että taistelujen 
tähän vaiheeseen on vaikea sijoittaa muita 
operatiivisia konsepteja. Jotta tärkeimpien 
joukkojen toimintakyky voidaan säilyttää 
myös seuraaviin operaatioihin, on hyökkäyk
sissä tavoiteltava ennen kaikkea maahantun
keutujan rakenteiden hajoittamista pyrkien 
samalla oman toimintavapauden säilyttämi
seen. Tällöin hyökkäyksillä ei pyritä syviin 
tavoitteisiin vaan paikallisiin leikkauksiin. 
Mitä ratkaisevimmilla alueilla toimitaan, sen 
suurempi voima näihin operaatioihin suun
nataan. 

Kaikissa tapauksissa taistelujaotuksen 
ja ryhmityksen ennakoiva muodostaminen 
on avainasemassa. Myös tuliyksiköt on ryh
mitettävä tätä toimintaa tukemaan alueilta, 
joiden valinta ennakoi taktisten yhtymien 
ositusta. Erityisesti tykistön laaja hajauttami
nen edellyttää tukeutumista alueelliseen C31-
järjestelmään. Ennakoinnin ohella ositus hel
pottaa myös taistelusta irrottautumista. Kun 
puolustajan tilanteen hallinta on puutteelli
nen, voi hyökkääjä sitoa suurtenkin joukko
jen staattisen puolustuksen voimakkaalla tu
lella tuetuin pienin joukoin. Jotta sitoutumis
ta tuloksettomaan rintamataisteluun ei tapah
tuisi, on alueellistenkin yhtymien kyettävä 
rajoitettuihin vastahyökkäyksiin. Näihin tu
keutuen joukot voivat irtautua taistelusta ja 
siirtyä uusiin tehtäviin. 
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Ratkaisevia taisteluita, joilla pyritään 
hyökkääjän paikalliseen tuhoamiseen tai lyö
miseen, pyritään käymään aina tilanteen mah
dollistaessa. Painopi stesuunnassaniihin koo
taan muista vaiheista irrotettuja tai käyttä
mättömiä operatiivisia yhtymiä. Sivusuun
nissa ja ennen kaikkea hyökkääjän syvyydes
sä kootaan myös alueellisia yhtymiä ratkaise
viin taisteluihin. Näiden taistelujen menes
tyksellisen käymisen edellytyksenä on se, 
että hyökkääjän kokonais järjestelmä on mur
rettu. 

Ratkaiseviin taisteluihin joudutaan kes
kittämään useita yhtymiä, joista osa joutuu 
siirtymään huomattavia matkoja. Niiden toi
minnan integrointi kestää kauan ja suotuisan 
ajankohdan löytäminen saattaa olla vaikeaa. 
Toiminnan tässä vaiheessa korostuu uudel
leen joukkojen suojaaminen. Tästä syystä 
operatiivisen yhtymän ilmatorjunnan on ky
ettävä sekä liikkumaan joukon mukana että 
kattamaan koko yhtymän kulloinkin tarvitse
man alueen. Joukkojen hajauttaminen tekee 
tämän vaatimuksen joissakin toiminta vaiheis
sa mahdottomaksi, jolloin ilmasuojaus on 
tehtävä passiivisiin keinoin, tukeutuen mah
dollisimman laajasti myös kiinteisiin raken
nelmiin. 

Ratkaiseviin taisteluihin on varattava 
sen edellyttämät ampumatarvikkeet. Myös 
taisteluissa vaurioituneet tai muuten rikkou
tuneet välineet on saatava toimintakykyisik
si. Toimivan alueellisen huoltojärjestelmän 
luominen ratkaisevia taisteluita varten onkin 
yksi alueellisen taistelun kehittämisen suu
rimmistahaasteista. Haaste on tosin maastos
ta ja valitusta toimintamallista johtuen hyök
kääjälle vieläkin suurempi. 

Kuvatut taisteluopilliset haasteet ovat 
vaativia mille tahansa sotilaalliselle voimal
le. Niihin sisältyy ristiriitaisten vaatimusten 
lisäksi myös huomattavia ongelmia. Ristirii
taisia vaatimuksia syntyy esimerkiksi siitä, 
että taktisten ala johtoportaiden tulisi olla myös 
tulivoimaltaan itsenäisiä samalla kun ylivoi
man muodostaminen vaatii tulivoiman kes
kittämistä. Tuli voiman, ennen kaikkea tykis-
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tön, syvän käytön osuus nousee entistä tär
keämmäksi. Samalla niistä tulee entistä tär
keämpiä hyökkääjän ilma-aseen ja kauas
kantoisen tutkatulenjohdetun tykistön maa
leja. Niiden on siten oltava joko liikkuvia tai 
linnoittautumiskykyisiä. Myös taisteluun 
omassa syvyydessä etenevät joukot on kyet
tävä suojaamaan samanaikaisesti kun tär
keimmät suojaamisresurssit sitoutuvat toimi
maan taistelualueella. Tähänkin liittyy lin
noittamisen problematiikka. Laajamittainen 
linnoittaminen vaatii koneistettunakin run
saasti aikaa ja se on siitä johtuen nykyaikai
sella tiedustelu järjestelmällä helpohkosti ha
vaittavissa. Menestyksellinen taistelu syvällä 
alueella edellyttää kuitenkin nopeaa tukeutu
mista linnoitettuihin asemiin. 

Alueellisen huolto järjestelmän toimin
nan perusedellytyksenä on järjestelmän suo
jaaminen, ennen kaikkea salassa pitäminen. 
Sen toimeenpano edellyttää kuitenkin huo
mattavia valmisteluja. Alueellinen ilmator
junta sitoutuu valituille toiminta-alueille,jot
ka eivät välttämättä yhdy hyökkääjän ilma
aseen käyttöalueisiin. Alueellinen C3I- jär
jestelmä on kyettävä suojaamaan elektroni
selta tiedustelulta ja sitä seuraavilta toimen
piteiltä, häirinnältä ja asevaikutukselta. Ai
van ratkaiseva kysymys on myös taistelu eri 
vuorokaudenaikoina. Pimeä muodostaa rat
kaisemattoman ongelman maastoon tottumat
tomalle. Pimeänäkölaitteiden massamainen 
käyttö helpottaa kuitenkin maaston hyväksi
käyttöä. Ilmasta kohdistuva lämpökamera
tiedustelu on pimeiden vuorokaudenaikojen 
suurista kontrasti eroista johtuen jopa helpom
paa kuin vastaava tiedustelu valoisana aika
na. 

LOPPUARVIO 

Sotavarusteteknologian kehitys suuntautuu 
kohti uusia avainalueita. Mikroelektroniikan 
kehitys mahdollistaa jatkuvasti uusienJieto
teknisten ratkaisujen toteutuksen. Nämä puo
lestaan lisäävät tarvetta ja mahdollisuuksia 
sovelluskehitykselle ja edelleen yksittäisille 

ulgoritmeille, jotka ohjaavat järjestelmien 
kriittisimpiä toimintoja. Käyttäjän kannalta 
kehitys kulminoituu siihen, että entistä moni
mutkaisemmat toiminnot tulisi hallita entistä 
yksinkertaisemmalla kä yttöympäris töllä. 
Tähän päästään vain lisäämällä dramaatti ses
ti prosessien automatisointia,jolloin inhimil
lisen päättelyn osuutta joudutaan samalla 
vähentämään. Strategisen ja operatiivisen ta
son järjestelmissä kehityssuunta on välttä
mättömyys ja tuottaa selviä etuja automaati
oon tukeutujalle. Taktisen tason järjestelmis
sä edut pienenevät voimakkaasti etäisyyden 
vastustajaan lyhentyessä. Lähi taistelu on vas
taisuudessakin taistelua ihmisten välillä. Tek
nologista etua tavoitteleva pyrkii siten tämän 
asetelman välttämiseen. 

Järjestelmäintegraatio ja kehittyvä tie
don prosessointikyky muuttavat maataiste
lun dimensioita. Operatiivisella tasolla seu
raavan vuosikymmenen järjestelmäkehityk
sellä pyritään kymmenkertaistamaan etäisyy
det ja jakamaan aika kymmenenteen osaan. 
Mikäli näitä tekijöitä ei sidota olosuhteisiin, 
ne voitaneen myös toteuttaa. Piirustuspöy
dälläkin tarkasteltuna ne tosin johtavat varsin 
suoraviivaisiin ja siksi ennustettaviin toimin
tamalleihin. Suureksi kysymysmerkiksi jää 
kuitenkin sotatoimen käynnistys, joka vpi
daan toteuttaa lähes taistelukentän koko sy
vyydessä samanaikaisesti ja useilla erilaisilla 
vaikutusmenetelmillä. 

Laajamittainen uusien teknologioiden 
käyttöönotto on mahdollinen vain suurval
loille. Uusien integroitujen järjestelmien kal
leus tulee vastaisuudessa rajoittamaan niiden 
määrää tehokkaammin kuin tähän mennessä 
solmitut tavanomaisen aseistuksen rajoitta
missopimukset. Siten taistelujoukkojen mää
rä pienenee samalla kun arvokkaiden ele
menttien suhteellinen osuus taistelujoukosta 
kasvaa. 

Mikäli esitettyjä tekijöitä tarkastellaan 
Lanchesterin taistelumallien avulla, saadaan 
mielenkiintoisia tuloksia. Määrän korvaami
nen laatutekijällä heikentää joukon taistelu
voimaa ja se on korvattava muuttamalla aika-

dimensiota. Etäisyydessä vaikuttaminen on 
osa aikadimension muuttamista, mutta lähes
tyttäessä lähitaisteluvaihetia tulenantokyvyn 
on lisäännyttävä, jotta tämä etu kyetään yllä
pitämään. Mallien perusteella toisen osapuo
len samanlaisten järjestelmien tavoittelu edel
lyttää myös samanlaisia määriä. Vaikka puo
lustajalla on sinänsä etuotto, ei se liikkeeseen 
perustuvassa taistelussa ole kovinkaan mer
kittävä. 

Tämänkin pelkistetyn tarkastelun pe
rusteella rajoitetuin resurssein ei kannata ta
voitella symmetrisiä malleja, vaan etutekijät 
on löydettävä olemassa olevista perusraken
teista ja pitkälle kehitetyistä omintakeisista 
toimintamalleista. Suomen kohdalla nämä 
rakenteet ovat alueen laajuus, maasto, sääolot 
jasuuretmaavoimat. Yhdistettynänämäteki
jät muuttavat taistelumalleilla saatuja ratkai
suja aivan oleellisesti symmetria-asetelmaan 
verrattuna. Ne edellyttävät kuitenkin joitakin 
perustekijöitä. Tällaisia ovat hyökkääjän liik
keen suuntaaminen ja jähmettäminen, sen 
voimien jatkuva kuluttaminen ja toiminta
mallien rikkominen sekä omien joukkojen 
suojaaminen. Näiden perustekijöiden ylläpi
tämiseksi on kyettävä väistämään yhä tehok
kaammaksi muuttuvaa tiedustelua. 

Suomalaisissaoloissajakuvatuissaase
telmissa korostuu inhimillinen tekijä. Opera
tiiviset toimintamallit on luotava erilaisiksi 
kuin mihin muualla on totuttu. Tällä tavalla 
ratkaisevan tärkeä yllätystekijä voidaan säi
lyttää myös tiedustelun kannalta alivoimai
sessa asemassa. Alueellisessa taistelussa yl
lätystekijöitä ovat sissitoiminta, syvät yllä
tysiskut ja houkutusmurrot. Jotta niitä pääs
tään joustavasti toteuttamaan, on kaikessa 
toiminnassa korostettava harhauttamisen 
merkitystä. Ihminen on harhautettavissa toi
mimalla toisin kuin määrätilanteessa olete
taan toimittavan. Samaan päämäärään tähtää 
myös integroidun kokonaisjärjestelmän pe
rusosien - C31-järjestelmienjahuollon - nos
taminen hyvin tärkeiksi vastatoiminnan koh
teiksi. 
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Oikein suunniteltuna, kehitettynä ja 
koulutettuna suomalainen maataisteluoppi 
vastaa hyvin Suomen sotilaallinen doktriinin 
asettamia vaatimuksia. Kehittäminen edel
lyttää kuitenkin tukeutumista myös uusiin 
teknologisiin ratkaisuihin. Uusien asejärjes
telmien kohdalla kehittäminen keskittyy vain 
sellaisiin avainjärjestelmiin, joilla saadaan 
aikaan kustannuksiin nähden paras mahdolli
sen torjuntakyky. Maavoimilla tämä merkit
see liikkuvan ilmatorjunnan ja syvälle alueel
le ulottuvan panssarintorjunnan roolin koros
tumista. Taistelun ratkaisuun pystyvien avain
järjestelmien kohdalla laatu on määrää mer-
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Yleisesikuntaeverstiluutnantti Jukka Roiha .. 
MAASODANKA YNNIN 
TAKTIIKKAA 
NYT JA TULEVAISUUDESSA 
Lähitulevaisuuden maataistelun hallitsevin piirre on 
taistelun syvyys. Erityisesti tulta voidaan käyttää tilanteen 
asettamien vaatimusten mukaisesti samanaikaisesti 
kymmenien kilometrien syvyydellä. Toiminnan 
edellytyksenä on riittävä maalintiedustelukyky. Syvä tulen 
käyttö pyritään ajoittamaan siten, että hyökkäävät tai 
puolustavat maavoimat kohtaisivat vain runsaasti tappioita 
kärsineitä ja ääritilanteissa jopa valmiiksi lamautettuja 
joukkoja. 

TAISTELUKENTÄN KUVA 

Kehitys johtaa siihen, että asejärjestelmien 
käytön tavoitteena ovat vihollisen valikoiva, 
taloudellinen, varma ja omille joukoille tur
vallinen lamauttaminen tai tuhoaminen. Se 
tarkoittaa tärkeiden yksittäisten maalien va
lintaa ja tarkkaa käsittelyä ja turhien maalien 
välttämistä. Samalla se tarkoittaa oman tek
niikan etujen ja vastustajan tekniikan puut
teiden hyväksikäyttöä, jolloin myös omat 
tappiot minimoidaan. Teknologia tekee mah
dolliseksi toisaalta tulen massamaisuuden 
vähentämisen; toisaalta sen lisäämisen. Maa
lin laatu on ratkaiseva. 

Perinteisesti sotavarusteteknologian 
kehittyminen on tuonut maataisteluvälineil-

le lisää tulivoimaa ja -nopeutta sekä tulen 
tarkkuutta ja ulottuvuutta. Tämä suuntaus 
tulee jatkumaan, mutta sen rinnalle nousee 
tulen käytön mahdollistavien kokonaisuuk
sien kehittyminen. Maasotatoimessa tämä 
merkitsee tiedon ja ennen kaikkea ajan tärke
yden korostumista. Nämä tekijät tulevat 
muuttamaan taistelutekijöitä operatiivisella 
tasolla. Taktisella tasolla, erityisesti lähitais
teluasetelmassa taistelukentällä toimitaan 
aivan samanlaisin periaattein kuin kaikissa 
aiemmissakin sodissa. 

Ryhmänjohtajan taistelun kuva on täy
sin erilainen, kuin pataljoonan tai prikaatin 
komentajan taistelun kuva. 

Everstiluutnantti Jukka Roiha, 45, on palvellut opetusupseerina 
Hämeen Jääkäripataljoonassa, Panssarikoulussa ja Kadettikoulussa 
vv 1971-1979, toimistoupseerina ja toimistoesiupseerina Pää
esikunnassa ja Etelä-Suomen Sotilasläänin esikunnassa vv 1981-
1987, jonka jälkeen Sotakorkeakoulun lnyk. Maanpuolustus
korkeakoulul taktiikan opettajana. Sotakorkeakoulun yleisesikunta
kurssin hän suoritti 1979-1981. 
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SUURHYÖKKÄYS 

Suurhyökkäys on laajoihin valmisteluihin, 
joukkojen keskityksiin ja voimakkaaseen 
t u lenkäyttöön perustuva sotatoimi maan puo-
1 ustuskyvyn murtamiseksi ja koko valtakun
mm tai ainakin sen strategisesti tärkeimpien 
osien valtaamiseksi. 

Suurhyökkäykselle on ominaista voi
mien keskitetty käyttö strategisesti tärkeissä 
suunnissa, sitovat hyökkäykset sivusuurmis
sa, kaikkien puolustushaarojen ja aselajien 
yhteistoiminta sekä perusteelliset ennakko
v almistelut. 

Suurhyökkäyksessä puolustajan val
mistautuminen pakottaa vihollisen käyttä
mään joukkoja ja tukemaan niitä voimak
kaalla tulella. Sotatoimien suoritusnopeus 
hidastuu, ja ne voivat keskittyä muutamille 
ratkaisutaistelualueille. 

Suurhyökkäys maatamme vastaan al
kanee ilmavoimien voimakkaalla iskulla eri
tyisesti ilmapuolustusta, meripuolustusta, 
johtamisjärjestelmää sekä liikenneyhteyksiä 
vastaan. Maasotatoimet käynnistyvät voi
makkaan tuli valmistelun sekä maahanlasku-
1en tukemina. Rajajoukot pyritään sitomaan 
taisteluun niiden sissitoiminnan vaikeutta
miseksi. Tuhoalaistoiminta ja terroriteot al
kavat tai kiihtyvät koko maan alueella. Eri
koisjoukkojakäytetäänjohtamisjärjestelmän 
ja tärkeimpien asejärjestelmien lamauttami
seen sekä tiedusteluun koko maassa. 

Varsinkin sotatoimien alkuvaiheessa 
vihollinen saattaa päästä nopeisiin ja syviin 
murtoihin. Se pyrkii etenemään syvässä ryh
mityksessä samansuuntaisia teitä ja panssa
roituja joukkoja suosivia aukeauria pitkin 
lyödäkseen suojaavat joukkomme nopeasti. 
Saadakseen joukkoja riittävästi painopiste
suuntiin hyökkääjä jättää aluksi sivustoille 
laajojakin alueita puolustajan haltuun, ellei
vät ne ratkaisevasti vaaranna hyökkäyksen 
jatkamista. Vaikka hyökkääjä ei näille alu
eille maavoimien joukkoja suuntaa, ovat alu
eella olevat joukkomme jatkuvan ilmatoi
minnan uhan alla. 

Vihollinen tukee taktisilla lentoyksi
köillään välittömästi taistelµa syvällä alueel
la. Taistelualueen eristämiseen tarkoitetut 
lentoyksiköt eivät kuulu taktisiin yksiköihin. 
Maavoimien orgaanisiin lentojoukkoihin 
kuuluvilla taistelu- ja muilla helikoptereilla 
tuetaan hyökkääviä joukkoja suorittamalla 
tiedustelua, maahanlaskujaja huollon kulje
tuksia, antamalla välitöntä tulitukea sekä 
hyökkäämällä jopa yksittäisiä ajoneuvoja 
vastaan. 

Vihollinen hyökkää aukeilla käyttäen 
hyväkseen panssariajoneuvojen suojaa, no
peutta ja tulta. Se kykenee toimimaan myös 
peitteisessä maastossa, mutta joutuu tällöin 
luopumaan ajoneuvoistaan ja taistelemaan 
jalan. Monipuolinen ja runsas pimeätoimin
tavälineistö antaa mahdollisuuden taistella 
myös pimeällä. 

Vihollisen kaikkeen toimintaan liittyy 
koko hyökkäysalueelle ulottuva tiedustelu, 
joka on jatkuvaa ja jolta pimeys ei täysin 
anna suojaa. Tiedustelu suunnataan alueelle 
vuorokausia ennen operaatioon ryhtymistä. 

Vihollinen voi miinoittaa nopeasti he
likoptereilla tai tykistön erikoisammuksilla 
joukkojemme taistelujen kannalta tärkeitä 
alueita. Taisteluhelikoptereilla ja lähitulitu
kikoneilla se voi vaikeuttaa myös ajoneuvo
jemme käyttöä taistelun aikana. Lentoyksi
köillään vihollinen pyrkii myös eristämään 
taistelualueen estämällä materiaalin ja jouk
kojen siirrot sekä huollon kuljetukset. 

Teknologian kehityksen myötä ilma
sodankäyntiin ja ilmasta-maahan toimintoi
hin on tullut uusia piirteitä. Näitä ovat muun 
muassa: 
1. Valvontakyky on parantunut. Taistelu
kentän kuva pysyy selkeämpänä ja se mah
dollistaa siviili- ja sotilaskohteiden erottelun 
entistä paremmin. 
2. Kohteet voidaan tunnistaa paremmin ja 
löytää oikeat kohteet. 
3. Osumatarkkuudet ovat parantuneet. Osu
taan oikeaan kohteeseen ja harhalaukaukset 
vähenevät. 
4. Ilmasodankäynnin ulottuvuuden kasvaes-
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sa voi hyökkäyksiä sotilaallisia ja strategisia 
kohteita vastaan tapahtua koko valtakunnan 
alueella. Liikenneyhteydet, sähkönjakelu, 
viesti yhteydet ja tietoliikenne voivat häiriin
tyä tai estyä kokonaan koko valtakunnan 
alueella tai sen osissa. 
5. Pidentyneiden toiminta-aikojen ansiosta 
kyetään pitämään yllä "ilmavoimapainetta" 
vuorokauden ympäri. Näin ollen ei tule hen
gähdystaukoja. Lisäksi muu aseteknologia, 
kuten tavanomaisilla taistelukärjillä varuste
tut risteilyohjukset lisäävät ongelmia valta
kunnallisella tasolla. 
6. Yö- ja jokasään toimintakyvyn lisäänty
minen vaikeuttaa joukkojen siirtoja pimeällä 
ja huonossa säässä. 
7. Aseiden tuhovoima on lisääntynyt. Ase
vaikutus ulottuu entistä laajemmalle alueel
le, varsinkin aluevaikutteisia aseita käytettä
essä. Tällöin kasvaa haavoittuneiden määrä. 

TAISTELU ASUTUSKESKUKSESSA 

Suurimmat asutuskeskukset liikenteen sol
mukohtina ovat usein sotatoimien tavoittei
ta, joiden valtaamisella päästään operatiivi
siin tai strategisiin päämääriin. Asutuskes
kusten katsotaan olevan yleensä vaikeasti 
vallattavia, niihin sitoutuu runsaasti hyök
kääjän joukkoja ja taistelut ovat kestoltaan 
pitkäaikaisia. 

Meren rannalla sijaitsevia asutuskes
kuksia pidetään puolustajalle edullisina. Ran
nikolla sijaitsevaa asutuskeskuksen valtaa
mista suoralla maihinnousulla pidetään erit
täin vaikeana. Valtaamiseen katsotaan tarvit
tavan yhdistetty maihinnousu-, maahanlas
ku- ja maitse suoritettu hyökkäysoperaatio. 

Nopeasti suoraan liikkeestä tapahtu
van hyökkäyksen päämääränä on yllätystä, 
aloitteen tempaamista ja menestystä hyväk
sikäyttäen ottaa haltuun asutuskeskuksen 
keskeiset kohteet. Hyökkäykselle on luon
teenomaista, että se voidaan käynnistää pie
ninkin joukoin ilman voimakasta tulivalmis
telua. Hyökkäävät joukot pyrkivät ohitta
maan kaupungin ulkopuolelle ja reunaosiin 
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ryhmittyneen puolustajan. Eteneminen on 
häikäilemätöntä, puolustaja pyritään jaka
maan osiin ja ottamaan tavoite nopeasti hal
tuun. Hyökkäys pyritään suuntaamaan puo
lustuksen aukkoon tai heikkoon kohtaan. 

Valmisteltuihin hyökkäyksiin liittyy 
hyvin voimakas tulen käyttö. Se valmistel
laan perusteellisesti ja välittömän tulituen 
lisäksi suoralla ja epäsuoralla sekä ilmavoi
mien tulituella pyritään puolustajan johta
misjärjestelmää tukevienjoukkojenja tähys
tyksen mahdollistavien rakenteiden lamaut
tamiseen ja tuhoamiseen sekä reservien liik
keiden estämiseen. 

Asutuskeskuksissa liike on hyvin ra
joitettua. Taistelu käydään pääasiassa jalan. 
Tilaa on vähän, etenemisurat ovat kapeita, 
erillisiä ja sokkeloisia. Sortumat, pöly, savu, 
esteet ja sulutteet rajoittavat ja hidastavat 
liikettä. Joukkojen käyttöalat ovat olennai
sesti tavanomaisia pienempiä ja tavoitteet 
lähellä. 

Rakennukset, suojatilat ja maanalaiset 
muut tilat tarjoavat hyvän suojan tulta, tähys
tystä ja säätä vastaan. Tulipalot, rakennusten 
sortuminen sekä sirpaleiden ja ammusten 
tavanomaista runsaampi kimpoaminen vaa
tivat kykyä suojautua erittäin nopeasti. 

Asutuskeskustaistelussa korostuu yk
sittäisen taistelijan tai taistelijaparin kannal
ta henkisen paineen siedon ohella suojautu
minen erityisesti kiväärikaliiperisten asei
den, sirpaleiden sekä polttotaisteluvälinei
den vaikutuksilta. 

Taistelijan tai taistelijaparin on henki
lökohtaisten suojavälineiden ja -vaatetuksen 
avulla kyettävä ylläpitämään taistelukykyn
sä. Asetoiminnan kohteeksi joutumisen jäl
keen on toimintakyky nopeasti kyettävä pa
lauttamaan. 

SUOMALAINEN DOKTRIINI -
ALUEELLINEN PUOLUSTUS 

Valtakunnan sotilaallisen puolustuksen pe
rusratkaisuna on alueellinen puolustus, mikä 
sisältää alueellisen puolustusjärjestelmän ja 

1lut•ellisen taistelun. Saman kokonaisjärjes
h lmän pohjalta toteutetaan sekä alueellisen 
1 oskemattomuuden turvaaminen että hyök-

Uyksen torjunta. 
Puolustus toteutetaan alueellisena tais-

luna,jolloin tarvittaessa syvää aluetta käyt
t ien, rajoilta ja mereltä alkaen, hidastetaan ja 
1 ulutetaan hyökkääjää sekä estetään sen ete-
11cminen kannaltamme tärkeille alueille. 
11 utkaisutaisteluissa, meille edullisessa maas
tossa, tuhotaan hyökkääjä keskitetyillä vas
tuhyökkäyksillä. Hyökkääjän haltuun joutu
neilla alueilla jatketaan taistelua suluttein, 
ylläköin ja sissitoiminnan keinoin. 

Alueellisen taistelun päämääränä on 
torjua hyökkääjä siten, että se ei saavuta 
hyökkäykselleen asettamiaan tavoitteita eikä 
päämääriä. 

Näitä periaatteita voidaan noudattaa 
myös tulevaisuudessa ja varustaminen on 
suoritettava sen mukaisesti. 

Alueellinen taistelu perustuu seuraa
viin perusperiaatteisiin: 
1. Vaikeimmissakin tilanteissa käytettäväk
semme jää laajoja alueita hyökkäyskiilojen 
välissä omia toimenpiteitämme varten. 
2. Joukkojamme käytetään vihollisen sito
miseksi, hidastamiseksi ja kuluttamiseksi 
rajoilta alkaen puolustusalueen koko syvyy
dessä. 
3. Ratkaisutaisteluihin ryhdytään meille edul
lisilla alueilla silloin, kun vihollisen voimat 
on sidottu. Taistelussa käytetään runsaasti 
sulutteitaja myös sissitoiminnan eri keinoja. 
4. Omassa toiminnassa pyritään aina yllätyk
seen sekä aloitteen ja toimintavapauden säi
lyttämiseen. 
5. Yleisjoukkojen ja paikallisjoukkojen toi
minnan koordinoiminen on suunniteltava 
siten, että yleisjoukkojen taistelulla tehdään 
ratkaisut. 
Taistelu vihollisen selustassa on alueellisen 
taistelun tärkeä osa. Sen tarkoituksena on 
pääasiassa sissitoiminnalla hidastaa, kulut
taa ja häiritä vihollista sekä sitoa se mahdol
lisimman suuressa määrin selustansa suojaa
miseen. 

Toimintaan vihollisen selustassa käy
tetään ensi sijassa paikallisjoukkoja. Joskus 
myös yleisjoukon pataljoonia tai niiden osia 
voidaan käyttää suunnitelmallisesti sissitoi
mintaan, lähinnä kuitenkin lyhytaikaisiin teh
täviin. 

Vihollisen selustassa käytettävien jouk
kojen toimintamuotoina voivat olla hajautet
tu tai koottu sissitoiminta, ajaltaan ja alueel
taan rajoitettu hyökkäys tai tietyn maaston 
määräaikainen hallussapito. 

Alueellisen puolustuksen vaikuttami
seksi vihollinen pyrkii valvomaan hallus
saan olevaa aluetta lentokoneilla, helikopte
reilla ja partioilla sekä estämään selustassaan 
olevien joukkojemme toiminnan. Se suojaa 
siirrot ja huoltokuljetukset sissitoimintaa 
vastaan asettamalla suojueita kuljetuksiin, 
ryhmittärnälläjoukkoja tukikohtiin tärkeim
mille siirto- ja huoltoteille sekä varaamalla 
liikkuvia reservejä sissien jäljittämistä ja tu
hoamista varten. Lisäksi se saattaa suojata 
liikenteensä ''haravoimalla" tienvarsimaas
toja järjestelmällisesti sekä raivaamalla ja 
polttamalla metsää teiden varsilta sissien toi
minnan vaikeuttamiseksi. 

Menestyksellinen taistelu vihollisen 
selustassa edellyttää siihen käytettäviltä jou
koilta hyvää sissikoulutusta, tarkoituksen
mukaista kokoonpanoa, taisteluvälineistöä 
ja varustusta, . selkeitä, pitkäjänteisiä ja yk
sinkertaisia toimintaohjeita, määrätietoista 
joukon johtamista sekä tehokasta salaamis
ta. 

Taistelun on oltava yllätyksellistä ja 
menettelytapoja on vaihdeltava. 

Paikallisjoukkojen toiminta vaatii eri
tyiskoulutusta ja henkistä kestokykyä. 

TAKTIIKKA JA 
OPERAATIOT AITO 

Taktiikka ja operaatiotaito on perinteisesti 
mielletty vain jalkaväen toiminnaksi taiste
lukentällä. Pataljoonien tai prikaatien nuolet 
ja kaaret ovat kartalla pääroolissa, eikä muu
ta kaivatakaan. Epäsuora tuli, ilmatorjunta, 
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pioneeri- ja viestitoiminta sekä huolto koe
taan usein välttämättömäksi pahaksi ja ne 
ohitetaan kevyesti. Kuitenkin siinä missä 
komppanian päällikkö vastaa yksikkönsä 
kaikista elementeistä toteuttaen taistelutek
niikkaa, on pataljoonan ja prikaatin komenta
jan ymmärrettävä kaikki joukkonsa samalla 
lailla omakseen. Niillä toteutetaan taktiikkaa 
sekä operaatioita. 

Kun prikaatin tehtävä on hyökätä,kaik
ki aselajit jalkaväki mukaanluettuna hyök
käävät. Operaatiot ja taktiikka muodostuvat 
kaikkien aselajien toiminnasta. 

Pitäisi miettiä miten kokonaisuus toi
mii yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Jatkossa käsitellään taktiikkaa pääasi
allisesti prikaatin toimintoina, koska se on 
ensimmäinen taso, jossa kaikki aselajit ovat 
selkeästi johtajan vastuulla. Pataljoonatason 
toiminta on paljolti taistelutekniikkaa. Ter
minologisesti on muistettava, että taktiikan 
perusteena on taistelutekniikka. 

Vuonna 2000 tullaan Suomessa nou
dattamaan maavoimien taktiikkaa jääkäri- ja 
jalkaväkiprikaateilla. Sitä toteutetaan soti
laslääni- tai arrneijakuntajohtoisenaja siihen 
liittyy oleellisesti paikallisjoukkojen toimin
ta. Aikaa on vain seitsemän vuotta. Näin ollen 
suurin osa tuntenee välineet, mutta onko nii
den käyttöperiaatteita syytä muuttaa? 

Eri taistelulajit - puolustus, hyökkäys 
ja viivytys - säilyvät tulevaisuudessakin. 
Niiden toteuttamisperiaatteet muuttuvat tek
niikan kehittymisen myötä. Tässä on otetta
va huomioon paitsi vastustajan menetelmät, 
joita on käsitelty aiemmin, ja kalusto. Oman 
materiaalin suhteen on säilytettävä realismi, 
sillä vaarana saattaa olla, että panssariajo
neuvoja käytetään kuten aikanaan ratsuväki 
hevosiaan. Menettelytavat määräytyvät usei
den tekijöiden summasta. Näitä ovat muun 
muassa: 
- omat tavoitteemme ja doktriini 
- taistelumaasto 
- vastustajan organisaatio ja välineet 
- vastustajan taktiikka 
- oma ja vastustajan koulutustaso. 
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Näitä tarkasteltaessa pitäisi löytyä jouk
kojemme tehtävät sekä taktiikka. 

Johtopäätöksenä täytyy olla joukkojen 
kokoonpanot ja varustus. 

Taktiikan perusperiaatteina taistelula
jeista riippumatta ovat muun muassa hajaut
taminen, keskittäminen, reservin varaami
nen, johtaminen sekä aikautus. 

Näitä "hyveitä" on aina arvostettu ja 
niitä arvostetaan tulevaisuudessakin. Jatkos
sa niitä käsitellään tarkemmin. Lisäpiirtee
nä, ei suinkaan vähäisenä, on astumassa esil
le ihmishenkien säästö - sekä vastustajan että 
ennen kaikkea omien. Tätä edesauttaa tek
niikka tulevaisuudessa entistä paremmin. 

HAJAUTIAMINEN -
KESKITTAMINEN 

Taktiikan historian kehitystä voidaan tarkas
tella roomalaisten kohorteista ja ensimmäi
sen maailmansodan rintamalinjoista "sala
masodan" kautta viime vuosikymmenien 
suorituksiin. Asetelma on ristiriitainen: mil
loin hajauttaa ja milloin keskittää; mitä ha
jauttaa ja mitä keskittää. 

Ongelma ratkennee, kun selvittää it
selleen mikä on joukon tehtävä ja mikä on 
suoritettavan operaation vaihe. 

Tulevaisuudessa kaikki massamainen 
ja säännönmukainen toiminta paljastuu. Mitä 
lähempänä vastustajan intressipiiriä toimi
taan, sen tehokkaamman tiedustelun alla 
olemme. Toisaalta, mitä kauempana vastus
tajasta olemme, sen helpompi on meitä vas
taan toimia ilmavoimilla, elektronisesti ja 
epäsuoralla tulella. 

Tästä voidaan johtaa päätelmä: mitä 
suurempi on etäisyys vastustajaan, sitä ha
jautetumpi ryhmitys on oltava. Ratkaisuun 
pyrittäessä on pystyttävä keskittämään. Kes
kittämishetken ja -maaston valinta on ratkai
sevaa, sillä väärin arvioituna joukot joutuvat 
taisteluun suunniteltua aikaisemmin ja tuki
toimet ( epäsuora tuli, pioneeritoiminta, huolto 
jne) eivät palvele kokonaisuutta. 

Ryhmitys ja taisteluidea määräytyvät 

, ~altaan arviosta vihollisen toiminnasta. On 
muistettava, että se on vain arvio - eräänlai-
1wn toive tulevasta. Aina on mahdollista ja 
Jopa todennäköistä, että tapahtumat eivät 
toteudu arvioidulla tavalla. Siitä huolimatta 
uvio on tehtävä. 

Jos puolustusryhrnitys on valmis, vi
hollinen, saatuaan sen selville, suuntaa ilma
voimansa ja epäsuoran tulensa ryhrnityk

l!n riittävän ajoissa 
välttääkseen omia tappioita. Viimeai

kaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että toi
menpide on puolustajalle kohtalokasta, ellei 
sillä ole käytössään riittävää ilmatorjuntaa 
tui taktiikka on kaavoittunutta. 

Puolustustehtävän onnistumisen edel
lytyksenä on tietää mitä vihollinen aikoo 
tehdä. Tämän vuoksi suojaavien osien mer
kitys on ratkaiseva selvittää painopisteen 
sijoittuminen ja vihollisen aikomukset. Suo
jaavien osien tehtävä ei ole mitenkään uusi. 
rulevaisuudessa saattaa todennäköisimmin 
käydä niin, että suojaavat osat eivät ennätä 
varsinaiseen puolustustaisteluun. 

Mikäli puolustusryhmitys on ennalta 
"juntattu" yhden suunnitelman mukaan, voi 
olla, että se on väärässä paikassa. Tämä on 
vältettävissä valmistelemalla useita puolus
tusasemia todennäköisiin suuntiin ja olemal
la valmis jokaiseen kehitysvaihtoehtoon. 
Jos valmisteluihin ei ole aikaa, on puolustuk
sen painopisteen muodostamisessa oltava 
joustava ja sitä paremmin on varustaudutta
va liikuntavälineillä sekä linnoittamismate
riaalilla. Puolustuksen ryhrnityksen ja tulen
käytön painopiste on kyettävä keskittämään 
sinne, missä vihollinen on vaarallisimmil
laan oman tehtävämme suorittamisen kan
nalta. Useinkaan vastustaja ei liene täsmäl
leen siellä, missä me olemme kaavailleet sen 
olevan. 

Hyökkäystehtävää toteutettaessa ha
jauttaminen ja keskittäminen on puolustusta 
selkeämmin käsitettävissä. Pääperiaatteena 
voidaan pitää sitä, että joukkojen resurssit 
ovat taistelussa keskitetyt, irti olevat joukot 
ovat hajautettuina. 

Reservin menestyksellinen käyttö hyök
käyksen myöhäisemmässä vaiheessa voidaan 
tulevaisuudessa taata vain siten, että se ei 
paljastu ilmasta tulevalle uhalle. 

Joukkojen siirtymiset on suoritettava 
yhä pienemmissä kokonaisuuksissa, ellei il
matorjunta ole vahva koko siirtymisen ajan. 

Kaikki tämä edellyttää ajallisesti pit
källe vietyjä käskyjä tai paremminkin toi
mintaohjeita aina siihen saakka, kun keskit
täminen on toteutettu. 

Toiminta edellyttää kaikentasoisten 
johtajien koulutuksessa kokonaisuuksien 
hallintaa ja päättäväisyyttä. Sähköisten vies
ti välineiden käyttö johtamisessa paljastaa 
toiminnan nykyistä nopeammin. Näin on · 
vaara, että voimien keskittämisvaiheen to
teuttaminen vaarantuu. 

Haavoittuvin taistelukentällä on se.joka 
liikkuu, ellei liikkujalla ole ilmaylivoimaa. 
Koska omia tappioita yritetään välttää, on 
pystyttävä eliminoimaan vihollinen tarpeek
si aikaisin. Tässä tulee epäsuora tuli olemaan 
ratkaisevassa asemassa. 

Hyökkäyksen keskittämisvaiheessa 
tykistön on oltava ensimmäisenä valmiina 
riittävällä ilmatorjunnalla varustettuna. Ty
kistön tehtävänä on ennen jalkaväen keski
tettyä hyökkäystä kuluttaa vihollista mah
dollisimman kauan ja tarvittaessa etäälle. 

Keskittämisvaihe on oltava suhteelli
sen lyhytaikainen mutta sitäkin rajumpi. 
Tämä edellyttää esimerkiksi sitä, että jou
koilla on oltava kyky siirtyä kaukaakin suo
raan lähtöasemaan ilman välipysähdyksiä. 

RESERVIT 

Reservien varaaminen ja käyttö tulee ole
maan yhä ratkaisevampaa kokonaisuuden 
onnistumiselle. Sodan alkuvaiheessa "reser
vinä" voi olla suurin osa joukosta. Aiemmin 
todettiin, että varmuudella ei voi tietää, mi
ten ja missä vihollinen toimii. Tällöin taiste
lusta irti olevat joukot ovat avainasemassa. 
Se, mitä aiemmin on käsitelty hajauttamises
ta ja keskittämisestä pätee, kun reservi tekee 
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hyökkäyksen. 
Reservin hyökkäys ei ole vain vasta

hyökkäys, jolla tukitaan syntyneitä murtoja. 
Reserviä on kyettävä käyttämään myös riit
tävän aikaisessa vaiheessa tuhoamaan vihol
linen tai keventämään omien joukkojen pai
netta ennen kuin murtoja syntyy. 

Vastahyökkäys ei koskaan tule liian 
aikaisin. Sillä on kyettävä yllätykseen, mutta 
mikä tärkeintä, sillä on saatava jotain aikaan. 
Jos reservin toiminnalla kyetään irrottamaan 
uusi reservi ja oman tehtävän suorittamise
dellytykset parantuvat, voi joukon komenta
ja olla tyytyväinen. 

Mikäli joukon tehtäväreservinäon vain 
hyökkäyksen suorittaminen, on ryhmitys 
oltava siten, että joukko kykenee tehtävänsä 
todella suorittamaan. Jos vihollinen havait
see joukon liian aikaisin, on liikkeellelähtö 
varsin hankalaa. Ideaalitapaus olisi jos reser
vi voitaisiin valmisteluvaiheessa hajauttaa 
laajalle alueelle ja kuitenkin lähelle tulevaa 
hyökkäysaluetta. 

Persianlahden sodassa Irakin reservi
nä olleet kansalliskaartin divisioonat paljas
tuivat varsin aikaisin ja seurauksena oli, että 
ne eivät päässeet liikkeelle, ennen kuin liit
touman joukot "työnsivät tulpat panssari
vaunujen putkiin". 

Reservin toiminnassa tulee yhä sel
keämmin esille ristiriita liikkuvien ja suojat
tomien joukkojen haavoittuvuudesta ja pai
kallaan pysyvien linnoittautuneiden joukko
jen kulumisesta tulen vaikutuksesta. Suo
men olosuhteissa maasto ja kasvillisuushel
pottavat ongelmaa ja edesauttavat salassapy
symistä. 

AIKA 

Edettäessä vuoteen 2000 tulee aika lyhene
mään nykyisestään. Väite ei tietenkään pidä 
teknisesti paikkaansa, mutta tapahtumien 
frekvenssin ja informaation nopeuden suh
teen kehitys on väistämätön. 

Strateginen doktriinimme perustuu 
puolustukseen. Siitä johtuen hetki, jolloin 
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sota maatamme vastaan alkaa on hyökkääjän 
päätettävissä. Myös taistelutapa ajan suh
teen on hyökkääjän suunnitelmien varassa. 
Todennäköisemmin ensimmäisenä rajamme 
ylittävät hyökkääjän ilma- tai merivoimat. 
Ajan suhteen aiheutetut tappiot puolustajalle 
ratkaisevat maasodankäynnin alkamisen het
ken. Tästä ovat todisteena viime vuosikym
menien konfliktit. 

Toimenpiteet vihollisen ilmatoimintaa 
vastaan, suojautuminen epäsuoralta tulelta, 
vastatoimet vihollisen joukkoja vastaan sekä 
tiedustelun järjestelyt ovat vain joitakin esi
merkkejä, joiden toteuttamiseen vaadittava 
aika on lyhentynyt ja tulee edelleen lyhenty
mään. 

Kun maasotatoimia on perinteisesti 
käsitelty kahdessa ulottuvuudessa, pakottaa 
erityisesti helikopterien käyttö muuttamaan 
ajattelua enenevässä määrin kolmeen ulottu
vuuteen. Suurvalloissa katsotaan helikopte
riyksikkö yhdeksi taistelujoukoista tasaver
taisena esimerkiksi panssari- tai mekanisoi
dun pataljoonan kanssa. Yksikölle annetaan 
itsenäinen taistelutehtävä, joka yleensä on 
panssarintorjunta. Siirtojen ja hyökkäyksen 
aikana helikopterit tulevat olemaan jääkärip
rikaatin pahin uhka. Helikoptereiden toi
meenpanoaika sekä kohteella toimimisen aika 
asettaa vaatimukset sekä ilmatorjunnan rea
goinnille, että ilmasuojelutoimien nopeudel
le. 

Ilmatorjuntataktiikkaan aikakysymys 
vaikuttaa siten, että ilmatorjunta on sijoitet
tava sinne, mistä helikopterit toimivat, eikä 
sinne minne ne ohjuksensa ampuvat. Toisin 
sanoen jos ilmatorjunnan ampumaetäisyys 
on 1 500 - 2 500 metriä ja vastustajan pans
sarintorjuntaohjuksen ampumaetäisyys on 
3 000 - 3 500 metriä, ei ole kovin viisasta 
sijoittaa ilmatorjuntaa omaan marssiryhmi
tykseen. 

Toimintaamme helpottaa kohtalaisesti 
Etelä-Suomen runsas kasvusto ja maaston 
muodot. Lapissa ongelmia on sen sijaan sitä
kin enemmän. 

Epäsuoran tulen tehon lisäyksen ansi-

oksi katsotaan muun muassa aluevaikutteiset 
ummukset, valmisteluihin käytetyn ajan ly
heneminen sekä kasvaneet ampumaetäisyy
tlet. Kun lähtökohdaksi otetaan aika, tode
lnan että yllätyksellisyys tuottaa tappioita. 
l .yhytaikaiset tulenkäytön muodot yhdessä 
vastustajan tuliasemien nopean paikantami
;cn kanssa tekee tykistön tuliyksiköiden "kak
~i ntaistelut" yhä tavanomaisemmiksi. Jotta 
luistelua ei hävitä, on tykistön muututtava 
liikkuvammaksi ja unohdettava kankeat, ai-
1 aavievät tulenkäytön muodot. Linnoitta
mista ei pidä aliarvioida, mutta useiden tun
lien kestävä paikallaanolo saattaa aiheuttaa 
1uskalliset tappiot. Jos niitä ei aiheuta vastus
tajan tykistö, huolehtivat siitä lentokoneet ja 
helikopterit. 

Tästä syystä omaan tykistöömme olisi 
perusteltua liittää ilmatorjunta joko oheisa
<!ena tai orgaanisena joukkona. 

Pataljoonien ja prikaatien liikuttelu, 
uudelleenryhmittärninen, vie kaikkien joh
lajien mielestä aina liian paljon aikaa. Kun 
muistetaan aiemmin todettu vihollisen yllä-
1yksellisyys ja epäreiluus, kun se ei teekään 
kuten olemme toivoneet, voi tästä "hidasliik
keisyydestä" koitua suuria uhkatekijöitä. 
fietoa vihollisesta on saatava riittävän kau
kaa reagointiaikojen pidentämiseksi. Sanal
la ''kaukaa" ei pidä tässä ymmärtää etäisyyt
tä kilometreinä, vaan etäisyyttä aikana. 

Arvio siitä, kuinka kauan oma toiminta 
vaatii aikaa reagointiin eri tilanteen kehitty
misen vaihtoehdoissa määrittää osaltaan tie
don tarpeen etäisyyden. Vastaavasti arvio 
siitä, miten kauan viholliselta kestää siihen, 
kun se vaikuttaa omaan toimintaamme on 
ratkaiseva. Synteesi näistä kahdesta osoittaa 
tiedustelun fyysisen etäisyyden. 

Näin arvioiden tiedustelun ryhmittä
misessä aikakysymykset ovat avainasemas
sa, ei niinkään kilometrit. Viestijärjestelmät 
mahdollistavat teknisesti tiedon siirron riit
tävän nopeasti. Taktiseen suunnitteluun tämä 
aiheuttaa sen, että tiedustelu on ryhmitettävä 
heti operaation alussa siten, että se palvelee 
ajallisesti koko operaatiota. Ryhmityksen on 

oltava valmis alusta alkaen ja reservillä pai
kataan yllättävät suunnat. ,Mikäli tiedustelu 
suunnitellaan ja uudelleenryhmitellään erik
seen kunkin operaatiovaiheen mukaan, on 
järjestelmä myöhässä ja näin ollen aktiivi
seen reagointiin ei ole komentajalla aikaa. 

JOHTAMINEN 

Taktisten johtamispaikkojen asema taistelu
kentällä tulee olemaan aiempaa ongelmalli
sempaa. Toisaalta vihollisen asevaikutus 
edellyttää taistelukestävyyttä ja nopeaa pai
kanvaihtoa, toisaalta omien joukkojen johta
minen laajalla alueella edellyttää staattisuut
ta sekä pitkäjänteisyyttä. Näin ollen on kehi
tettävä toimintamalli, joka on kompromissi 
useista tekijöistä. Kokonaisuuden on vastat
tava kaikkiin vaatimuksiin hyvin, muttei 
mihinkään täydellisesti. "Paras on hyvän vi
hollinen". 

Yhtymän viestijärjestelmä antaa mah
dollisuudet johtamisen joustavuuteen. Esi
kunta ei elektronisen tiedustelun välineillä 
paljastu niin herkästi kuin aiemmin. Ongel
man muodostavat viestijärjestelmän keskuk
set haavoittuvuudessaan. Häirinnän ja sen 
eston välinen kilpajuoksu tuntuu loputto
malta. Fyysisten uhkatekijöiden poistami
seksi yhtymän viestijärjestelmän taistelun
kestävyyden lisääminen lisää johtamisvar
muutta mittavasti. Ensisijaisena kehittämis
kohteena on tällöin sirpalesuojan ja ilmator
junnan lisääminen. 

Komentaja ei johda joukkoja takaa eikä 
edestä, vaan keskeltä. Hänen on näytettävä, 
että hän on yksi joukosta. Näin on oltava 
henkisesti. Fyysisesti, kun komppanian pääl
likkö johtaa välittömästi itse osallistuen tais
teluun, prikaatin komentajan on jäätävä hie
man taka-alalle. Pataljoonan komentajan rooli 
lienee sekoitus molempia. Näin on oltava, 
jos haluaa hallita kokonaisuuksia. Johtami
sen "taktiikassa" ratkaisevinta on johtajan 
persoonallisuus. Johtaminen - tilanteen seu
raaminen ja arvio sen kehittymisestä, päätös, 
käsky ja toimeenpano - ei saa olla kaavoittu-
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nutta ja teoreettista. Vihollinenkin lukee oh
jesääntöjämme ja arvioi toimintaamme. Per
soonallisella johtamistaidolla ja järkiperäi
sellä luovuudella on ratkaiseva merkitys. 
Opetuksella ja soveltamisella on tietty ero. 

Taistelut kestävät 24 tuntia vuorokau
dessa; tulevaisuudessa painopiste voi olla 
pimeällä nykyisen "päivätaistelun" sijaan. 
Johtamispaikoilta ja johtamiselta edellyte
tään samaa. Johtamisen varmuuden säilyttä
minen ja työ vuorotta asettaa fyysiset edell y
tykset koetukselle, jota ei sovi väheksyä. 

Eräs ratkaisu voisi olla kehittää ko
koonpanoja sekä työskentelymenetelmiä 
vuorotteluperiaatteen suuntaan myös esikun
nissa. 

Taktisesti tarkastellen viestijärjestel
män periaate nykyisellään jäänee myös tule
vaisuuden ratkaisuksi. 

Johtamisen taktiikan kehittämisessä 
eräs painopiste tulisi olla liikkuvuuden lisää
minen siten, että yksittäinen viestikeskus 
kykenee siirtymään vähintäin kerran vuoro
kaudessa järjestelmän toimivuuden siitä kär
simättä. Vastaavasti esikunnan on kyettävä 
vaihtamaan paikkaa tarvittaessa kahdesta 
kolmeen kertaan johtamistoiminnan siitä 
vaikeutumatta. 

LOPPUSANAT 

Taistelulajit säilyttävät tulevaisuudessa ny
kyisen luonteensa. Aseteknologia, pyrkimys 
tappioiden minimoimiseen, liikkuvuuden 
kolme ulottuvuutta, elektroniikan kasvava 
osuus sekä pimeätoimintakyky pakottavat 
muuttamaan taktiikan toteuttamista. 

Doktriinimme - alueellinen puolustus -
on nimensä mukaisesti tarkoitettu rajojem
me sisäpuolelle. Taktisesti doktriinia ei saa 
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käsittää vain puolustuksena, sillä tulevaisuu
den taistelukentällä suuret ratkaisut voidaan 
saavuttaa yllätyksellisellä toiminnalla ja sii
hen raamiin soveltuu hyökkäys parhaiten. 
Salassapysymisen ongelma on suuri jos vi
hollisella on vapaa ilmatilan käytön mahdol
lisuus. Toisaalta liike paljastaa ja toisaalta 
paikallaan pysyminen paljastuu ennen pit
kään. Tilanteessa, jossa omat ilmavoimat 
ovat heikot, on torjunnan oltava tehokas. 
Kehitys johtanee siihen, että ilmatorjuntaoh· 
juksesta tulee niinsanottu jokamiehen ase 
kaikkiin aselajeihin. Ylimenoa varmentavat 
pioneerit, tykistön tuliasemarniehet, esikun
takomppanian jääkärit sekä huoltokeskuk
sen varastoryhmät voivat itse ottaa ohjuksen 
käteen ja vastata lentokoneiden ja helikopte
rien toimintaan. Paikallisjoukkojen käytössä 
ase lisäisi vihollisen epävarmuutta. 

Koulutuksellisesti ratkaisu olisi lisäksi 
motiivia lisäävä tekijä. 

Maasto sanelee vaatimuksensa käytet
tävälle taktiikalle. On päivänselvää, että olo
suhteet Lapissa ovat erilaiset verrattuna Kes
ki- ja Etelä-Suomen olosuhteisiin. Tästä joh
tuu, että taktiset ratkaisut eivät voi olla sa
manlaisia kaikkialla. Vertailtaessa etelää ja 
pohjoista voisi karrikoidusti kysyä: "Sovel
tuuko Kuwaitissa käytetyt menettelytavat 
sellaisenaan Jugoslaviaan?" Vastaus on päi
vänselvä. Pelkät patenttiratkaisut taktiikassa 
eivät useinkaan johda tulokseen. Tällä ei 
tarkoiteta kuitenkaan, että mielikuvituksen 
lennokkuudella sota voitetaan. Oppeja on 
kyettävä järkevästi soveltamaan siten, että 
kokonaisuus ei hajoa. Ilman säännöllistä 
harjoittelua taktinen taito puutuu ja operaati
ot ''halvaantuvat". 

Aktiivisuus on ehtymätön 
luonnonvara myös taktiikassa. 

. ·} :::::tti:::t:ii :: muo.1111111 muwa1nsw.:ö.n1 
LOTTA AN LI EHA 

LAADUKKAAT RATKAISUT PUOLUSTUSVOIMIEN 
JOHTAMISJÄRJESTELMILLE 

LUOTETIAVAT VIESTIJÄRJESTELMÄ
OHJELMISTOT 

• Sanla-verkon käyttöliittymäohjelmistot 
• KSL-verkon hallintaohjelmistot 
• Erikoistietoliikenneohjelmistot 

LAN 

PvPAK 

LAN 

1 = LOTTA-turvamoduulit 

KSL = Keskussanomalaite 

LOOGINEN TIETOTURVA
ARKKITEHTUURI , LOTIA 
• ISO/OSI -turva-arkkitehtuuri 
• Toimikorttiin perustuva pääsynvalvonta 
• Tunnistusmenettely 
• Salakirjoituspalvelut 
• Nopeat turvamoduulit 
• Joustava hallintaohjelmisto 
• Lokimenettely 

= Viestijärjestelmäohjelmistot 

= LOTTA-ohjelmistot 



Diplomi-insinööri Erkki Vuori 
Yleisesikuntamajuri Kyösti Halonen 

•• 
SUOMALAISEN JALKAVAKITAISTELIJAN 

VARUSTUS 
2000-LUVUN VAIHTEESSA 

Taistelutilanteissa henkilökohtaisilla aseilla tuotettujen 
tappioiden osuus on jatkuvasti laskenut ja sirpaloituvilla 
ammuksilla tuotetaan selvästi enemmän tappioita kuin 
luodeilla. Kevyiden aseiden tärkeimpiä maaleja ovat 
henkilöstö ja ajoneuvot, joiden suojaa on viime aikoina 
parannettu muun muassa keraamisilla sirpale- ja 
luotisuojilla. Ampumaetäisyydet vaihtelevat 
kosketusetäisyydestä lähes kahteen kilometriin. On selvää, 
ettei mikään ase sovellu käytettäväksi kaikissa tilanteissa 
vaan tarvitaan lähipuolustusase, yleisase sekä riittävän 
kantaman omaavat ryhmäase ja tarkka-ampujan ase. 

Diplomi-insinööri Erkki Vuori on palvellut Pääesikunnan vaatetus· 
teknillisessä toimistossa ja vuoden 1993 alusta lukien materiaali
hallinto-osaston osastoinsinöörinä vastaten varusteprojektin tekni
sestä puolesta. 

Majuri Kyösti Halonen on Sotakorkeakoulun jälkeen vuodesta 
1991 palvellut Pääesikunnan jalkaväkitoimistossa toimisto· 
esiupseerina jatkaen vuoden 1993 alusta osastoesiupseerina 
jalkaväkiosastossa. 
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Yleismaailmallinen kehitys on viime vuosi
na kohdistunut yksittäisen sotilaan varustuk
sessa taistelunkestävyyden parantamiseen. 
Varustuksen tulee mahdollistaa taistelijan 
toiminta kaikissa sääolosuhteissa ja tarjota 
suojaa myös taistelukentän olosuhteissa. 
Merkittävän kehityksen on mahdollistanut 
uudet materiaalit ja uudistunut valmistustek
niikka. Suomessa on pyritty pysymään mu
kana tässä kehityksessä taloudellisten resurs
siemme puitteissa. 

Suomalaisen jalkaväkitaistelijan hen
kilökohtainen vaatetus lähimmän kymme
nen vuoden perustuu vuosina 1987 - 91 kehi
tettyyn uuteen taisteluasukokonaisuuteen. Se 
otetaan lähivuosina rauhanajan käyttöön. 
Samanaikaisesti taisteluasukokonaisuuden 
kanssa on kehitetty ballistiseksi suojavarus
tukseksi uusi komposiittikypärä ja sirpale
suojaliivi,joiden hankinnat on aloitettu vuon-

na 1992. Vuosina 1993 - 94 kehitetään uusi 
taistelijan ABC-suojavarustus, johon kuuluu 
uusi suojanaamari, C-suojapuku, -käsineet ja 
-jalkineet. 

Periaatteessa edellä mainituilla varus
teilla varustetaan suomalainenjalkaväkitais
telija 2000-luvun vaihteessa. 

ASEISTUS 

Yleisase 

Yleisaseen käyttötilanteiden perusteella on 
päädytty siihen johtopäätökseen, että sen te
hokkaaksi kantamaksi riittää 300 metriä. Jal
kaväkimiehen tehon lisäämiseksi nykyaikai
selta aseelta vaaditaan pimeätoimintakykyä 
ja mahdollisuutta ampua kiväärikranaatteja. 

Monissa maissa on siirrytty pienikalii
periseen rynnäkkökivääriin. Tällä toivottiin 

Meillä käytössä olevat rynnäkkökiväärit: Ylimpänä venäläinen RK 54, sen alapuolella 
kiinalainen RK 56 ja suomalainen RK 62. Alimpana olevaan parannettuun kotimaiseen 
rynnäkkökivääriin on kiinnitetty Pilkingtonin Kite ·pimeätähtäin. 
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voitavan lisätä tarkkuutta ja osu
matodennäköisyyttä sekä pienen-
tää taistelijan kantamusta. Kaikis-
ta teknisistäkehitysyrityksistä huo-
1 imatta taistelijan tehokkuudessa 
ratkaiseva tekijä on edelleenkin 
aseenkäsittely- ja ampumataito. 

Vertailtaessa meillä käytös
sä olevaa patruunaa ja NATOn 
pienempää patruunaa voidaan to
deta, että ainoastaan lyhyillä am
pumaetäisyyksillä pienikaliiperi-
nen luoti on läpäisyltään parempi. 
Risukkoisessa maastossa pienestä 
kaliiperista on pikemminkin hait
taa. 

Meillä käytössä olevat 7 ,62 
millimetrin rynnäkkökiväärit ovat 
venäläinen RK 54, kiinalainen RK 
56 ja suomalainen RK 62. Koti
maisesta rynnäkkökivääristä on 

Tarkka-ampujan työkalut: Ylimpänä kotimainen 
7,62 TRKKIV 85, johon on kiinnitetty Simradin KN 
250 ·pimeätähtäin ja sen alapuolella venäläinen 
7,62 TRKKIV Dragunov. Alimpana kokeilukäytössä 
oleva Sakon 0.338 kaliiperin torkkuuskivääri. 

kehitetty parannettu versio, jolla voidaan 
ampua kiväärikranaattia ja johon voidaan 
kiinnittää pimeätähtäin. 

Nykyaikaisilla rynnäkkökivääreillä 
voidaan ampua kiväärikranaatteja, joiden 
ampumaetäisyys on noin 400 metriä. Käytös
sä on sirpale-, ajoneuvo-, valo- ja savukra
naatteja. Kiväärikranaatti voi olla toiminta
periaatteeltaan joko läpiarnmuttava tai luoti
loukulla varustettu. 

Ampujan pimeätoimintakyvyn paran
tamiseksi aseeseen voidaan kiinnittää pimeä
tähtäin tai ampuja käyttää pimeänäkölasejaja 
aseeseen kiinnitettävää laservalaisinta. Ryn
näkkökiväärin parannettuun versioon on teh
tykiinnike pimeätähtäintä varten. Pimeätäh
täimenä on suunniteltu käytettäväksi Pilking
tonin Kiteä, jota käytetään myös raskaassa 
singossa ja raskaassa kertasingossa. 

Lähipuolustusase 

Sotilaskäytössä pistooli on lähipuolustusase. 
Sotilaspoliiseillajamuillaerikoiskoulutetuilla 
se voi olla toisena aseena sellaisten tilantei
den varalta,joissa joudutaan toimimaan lähes 

kosketusetäisyyksillä. Pistooli voi olla asee
na myös esikunnissa työskentelevillä. Meillä 
on käytössä 9 millimetrin pistoolit PIST 80 ja 
PIST 80-91. 

Tarkka-ampujan ase 

Tarkkuuskivääri on suunniteltu käytettäväk
si selvästi yleisasetta pitemmille ampumae
täisyyksille. Nykyisin yleisesti käytössä ole
vien 7 ,62 millimetrin tarkkuuskivääreiden 
maksimiampumaetäisyys on 600 - 800 m. 
Maailmalla käytetään raskaina tarkkuuski
vääreinä myös 0.338 ja 0.50 kaliiperin aseita, 
joilla voidaan ampua tarkasti lähes puoleen
toista kilometriin. Pitemmän ampumaetäi
syyden lisäksi luodin läpäisy on selvästi suu
rempi. 

Sotilaskäyttöön sopii parhaiten puoli
automaattinen kivääri, vaikka sen tarkkuus ei 
välttämättä olekaan samaa luokkaa kertalau
kausaseen kanssa. Maalin laadusta riippuen 
valitaan luoti. Panssari- ja panssarisytytys
luodit eivät ole yhtä tarkkoja kuin lyijy luodit. 

Meillä on käytössä olevista 7,62 milli
metrin tarkkuuskivääreistäkotimainen TRK-
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KIV 85 on ominaisuuksiltaan lähinnä rata
ase. Saksasta hankitut venäläiset, puoliauto
maattiset Dragunovit on sen sijaan suunnitel
tu pelkästään sotilaskäyttöön. 

Tarkkuuskivääreissä käytetään yleen
sä kiikaritähtäimen päälle tai eteen liitettävää 
pimeätähtäintä, jolloin sitä ei tarvitse erik
seen kohdistaa. Meillä käytössä olevat Sim
radin KN 250 - tähtäimet ovat riittävän suori
tuskykyisiä. 

Joissakin tilanteissa tarvitaan pitempää 
ampumaetäisyyttä ja suurempaa vaikutusta. 
Tästä syystä raskas tarkkuuskivääri olisi tar
peen myös meillä. Tähän tarkoitukseen ko
keillaankotimaista 0.338 kaliiperin tarkkuus
kivääriä, jonka tehokas ampumaetäisyys on 
selvästi yli kilometrin. 

Ryhmäase 

Kevyen konekiväärin merkitys tuntui välillä 
jo hieman vähentyneen, mutta se on edelleen
kin tarpeen ryhmän tulitukiaseena. Meidän 
olosuhteissamme ryhmäaseen tehokkaan 
ampumaetäisyyden olisi oltava vähintään 600 
metriä ja sillä olisi oltava kohtuullinen läpäi
sy. Nykyisin käytössä oleva kevyt koneki
vääri ei ole teholtaan paljoakaan rynnäkköki
vääriä parempi. Meillä käytössä olevista pat
ruunoista ja kaliipereista ryhmäaseen sopisi 
parhaiten tarkkuuskivääreissäkäytetty 7 ,62 * 
53R. 

Muut aseet 

Sotilaskäytössä on edellä mainittujen aseiden 
lisäksi konepistooleita ja haulikoita. Ne so
veltuvat parhaiten sotilaspoliiseille ja turva
miehille käytettäväksi lähietäisyyksillä. Kum
pikaan ase ei erityisen hyvin sovellu sotilas
käyttöön. 
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VAATETUS 

Taisteluasukokonaisuus ja se 
kehittäminen · 

Vuonna 1986 puolustusvoimain komentajan 
hyväksymässä sotilasvaatetuksen kehittämis
suunnitelmassa todettiin, että silloin käytössä 
ollut vaatetus ei antanut niin hyvää suojaa ja 
taistelunkestävyyttä käyttäjälleen kuin ajan
mukaisella ja nykyisiin taistelukentän olo
suhteisiin suunnitellulla vaatetuksella voitai
siin saavuttaa. Tästä syystä mainitussa rapor
tissa asetettiin lähivuosien tärkeimmäksi ta
voitteeksi kehittää vaatetus ja ballistiset suo
javälineet sellaisiksi, että ne käytettävissä 
olevien resurssien puitteissa omalta osaltaan 
lisäävät yksittäisen taistelijan taistelunkestä
vyyttä. 

Sotilas uudessa taisteluvarustuksessa 

Koulutuspäällikkö asetti vuonna 1987 
työryhmän kehittämään uutta taisteluasuko
~onaisuutta. Kehittäminen tuli saada valmiiksi 
1. 1.1992 mennessä. Taisteluasukokonaisuu
den vaatimuksia määriteltäessä tärkeimpinä 
asioina pidettiin muun muassa kerrospukeu
tumista, eri tuotteiden yhteensopivuutta, raa
ka-aineissa ja valmistus teknologiassa tapah
tunutta kehitystä sekä alan teollisuudessa ta
pahtuvia rakennemuutoksia. 

Vaatimukset jaettiin yleisiin vaatimuk
siin, jotka koskevat kaikkia tuotteita sekä 
jokaiselle tuotteelle asetettuihin erikoisvaati
muksiin. Yleisiin vaatimuksiin sisältyivät 
käyttäjien ja olosuhteiden asettamat vaati
mukset sekä muut vaatimukset, joita asetta
vat huolto, sotatalous ja teollisuuden mahdol
lisuudet. 

Kehittämistyöhön liittyi vuosina 1989 
- 91 useissa joukko- osastoissa toteutettu, 
laaja ja kaikki vuodenajat käsittävä käyttöko
keilu, johon osallistui noin tuhat kokeilijaa. 
Samanaikaisesti vaatetuskorjaamoissa toteu
tettiin mittava huoltokokeilu. 

Taisteluasutyöryhmä sai työnsä val
miiksi aikataulun mukaisesti. Käytännön työn 
suoritti Pääesikunnan vaatetusteknillinen toi
misto taisteluasutyöryhmän ohjauksessa yh
teistyössä alan teollisuuden, tutkimuslaitos
ten ja kokeilu joukko-osastojen kanssa. 

T aisteluasukokonaisuuden 
kokoonpano ja toimintaperiaate 

Asukokonaisuuden toimivuus perustuu ker
rospukeutumisen periaatteeseen. Toisin sa
noen pukineita lisäämällä tai vähentämällä 
käyttäjällä on mahdollisuus ylläpitää lämpö
tasapainonsa erilaisissa kuormitus- ja sääolo
suhteissa. Asukokonaisuudesta voidaan siten 
muodostaa eri olosuhteisiin sopivia asuja. 

Alus- ja välivaatetus 

Alusvaatetuksen tarkoitus on lämmöneris
tyksen lisäksi toimia iholle syntyvän kosteu
den siirtäjänä seuraaviin kerroksiin erityises-

ti kylmissä olosuhteissa. Tämä perustuu uu
den kenttäpaidan osalta paidan sisäpinnan 
vakorakenteeseen ja kosteutta imemättömään 
kuitumateriaaliin, joka on vaikeasti sulavaa 
synteettistä kuitusekoitusta. Paidan pintaker
ros on puuvillaa, johon kosteus imeytyy ja 
siirtyy seuraaviin kerroksiin. Paidan poolo
kaul us helpottaa vaai.etuksen tu oletusta ja sen 
säätöä. 

Muut alusvaatteet, alushousut, t-paita 
ovat puuvilla- polyesterineulosta. Ne imevät 
hyvin kosteutta, mutta kuivuvat puhdasta 
puuvillatuotetta nopeammin. Poolokauluspai
taa ja t- paitaa on tarkoitus käyttää lämpimänä 
kautena tarvittaessa päällimmäisenä kerrok
sena. Sitä varten niissä on hihassa arvomerk
kien kiinnitysmahdollisuus. Välipusero ja -
housuttoimivatlämmöneristyskerroksena. Ne 
on valmistettu kevyestä ja notkeasta täyssyn
teettisestä tekoturkiksesta, joka ei ime koste
utta ja joka kuivuu helposti. 

Puvut 

Maastopuku asun uloimpana kerroksena suo
jaa tuulelta ja jonkin verran myös kosteudel
ta. Puvun kangas on rakenteeltaan tiivis satii
ni ja raaka-aineeltaan puuvilla-polyesteriä. 
Se on viimeistelty likaa ja vettä hylkiväksi. 
Lisäksi siinä on palosuojakäsittely, joka te
kee siitä heikosti paloa ylläpitävän. Maasto
puvun takki on perusmuodossaan vuoriton ja 
siinä on kyy- närpäissä kosteussuojat. Hou
suissa on vastaavasti kosteussuojat polvissa. 
Maastopukua suunniteltaessa on kiinnitetty 
erityistä huomiota puvun toimivuuteen. 

Maastopuvusta on tulossa läliinnä tal
viseen erikoiskäyttöön tarkoitettu vuori!li
nen versio,jossa on väli vuorina puoliläpäise
väkalvo. Se antaa erittäin hyvän suojan tuulta 
vastaan ja kohtuullisen suojan myös sadetta 
vastaan. Samalla kuitenkin puvun vesihöy
rynläpäisykyky normaalioloissa säilyy koh
tuullisena. 

Lumipuku on tarlcoitettu vain näkösuo
jaa antamaan ja sitä pidetään muun vaatetuk
sen päällä. Siinä ei ole taskuja, ainoastaan 
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aukot, joista pääsee alla olevan vaatetuksen 
taskuihin. Puvun materiaali on kevyttä puu
villapolyesterikangasta,joka kastuttuaankui
vuu helposti. 

Päällysvaatetus 

Päällysvaatetuksena käytetään sissipäällys
takkia ja maastokuvioituja pakkashousuja, 
jotka ovat jo käytössä olevia tuotteita. Kehi
tystyön aikana on niiden toimivuutta ja mate
riaaleja parannettu. Sissitakin kangas on pa
remmin viimeistelty tuulta pitäväksi ja vettä
hylkiväksi. Lisäksi siihen on lisätty kipinä
suojan antava palosuojakäsittely. Molempi
en tuotteiden kaavoitusta ja mitoitusta on 
tarkistettu. 

Molemmat päällysvaatteet ovat vanu
tikattuja tuotteita. Sissitakki on lisäksi kään
tövaate, toiselta puolelta maastokuvioitu ja 
toiselta puolelta valkoinen. Niitä on tarkoitus 
käyttää kenttäolosuhteissa pääasiassa tauko
vaatetuksena ja muulloin vain erittäin alhai
sissa lämpötiloissa toimittaessa. 

Sadevaatetus 

Sadevaatetuksena käytetään nykyistä sade
viittaa ja -lahkeita,jotka on valmistettu poly
uretaanipinnoitteisestakankaasta. Niiden rin
nalla käytetään myös samasta materiaalista 
tehtyä sadepukua. Uuden C-suoja-asun yhte
ydessä mahdollisesti kehitetään uusi sadepu
ku,joka on valmistettu puoliläpäisevällä kal
volla pinnoitetusta kankaasta. 

Päähineet 

Sekä talvi- että kesälakki ovat maastokuvioi
tuja. Talvilakissa on huomionarvoista sen 
suuri peittokyky ja monipuolinen säädettä
vyys. Myös kesälakissa on sisään käännettä
vät korvukset, mikä lisää sen suojaavuutta ja 
käyttöaikaa. Lakkien materiaalit ovat samo
ja, mitä on käytetty päällysvaatteissa ja pu
vuissa. Villaista neulepipoa käytetään lähin
nä hiihtäessä ja vastaavissa toiminnoissa. Se 
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on kaksinkertainen, toinen puoli on valkoi
nen ja toinen maastokuvioitu. Siinä on myös 
tuulta pitävä välivuori. 

Varsinaisten lakkien lisäksi taistelijan 
varusteisiin kuuluu vielä kevyt huppumainen 
kasvonsuojus, joka suojaa talvilakin ulko
puolelle jääviä kasvon osia tuulelta. 

Sukat 

Sukkien, syylinkien ja huopavuorien toimi
vuus perustuu niiden suureen villasisältöön ja 
siten saavutettavaan hyvään kosteudenimu
kykyyn. Sukkien ilmava ja paksu pohjara
kenne parantaa myös jalkapohjan suojaa kyl
mältä. Huopavuoria on tarkoitus olla joka 
miehellä käytössä kaksi paria, toiset jalassa ja 
toiset kuivumassa. 

Uudet materiaaliratkaisut parantavat 
pohjallisten lämmöneristys- ja iskunvaimen
nusominaisuuksia. 

Jalkineet 

Maastojalkineina käytetään kumisaappaita, 
kylmänä vuodenaikanahuopavuorillisia pak
kassaappaita ja muulloin tavallisia kumisaap
paita. Kehitystyön yhteydessä on saappaiden 
rakennetta kehitetty siten, että kumisaappai
den pohjakuvion pitävyyttä on parannettu, 
molempia saapasmalleja on kevennetty ja 
kumisaappaan marssiominaisuuksia on pa
rannettu. 

Kuivia olosuhteita varten on kehitetty 
uudet nahkaiset varsikengät, jotka on valmis
tettu vettähylkivästä nahasta ja pohjattu ny
kyaikaisella suoraruiskutusmenetelmällä 
käyttäen kahta erilasta polyuretaania, väli
kerroksenajoustavaaja huokoista sekä pinta
kerroksena tiivistä ja kovaa. Varsikengissä 
on ns pikanauhoitus, joka merkittävästi no
peuttaa kenkien pukemista ja riisumista. 

Käsineet 

Peruskäsineenä käytetään vuoritonta nahka
sonnikasta. Kylmänä vuodenaikana käyte-

lään nahka- ja niiden alla neulekintaita. Nah
kakintaan kämmenosa on tehty vettähylki
västä nahasta, jonka sisäpuolelle on laminoi
tu puoliläpäisevä kalvo. Selkäpuoli ja varsi 
on tehty vedenpitäväksi pinnoitetusta kan
kaasta. Materiaalivalintojen ansiosta kintaat 
eivät kastu kovin helposti jakuivuvat nopeas
ti. Neulekintaat on valmistettu froteeneulok
sesta. Raaka-aine on villasekoitetta. Kintaat 
säilyttävät käytössä hyvin lämmöneristävyy
tensä. Edellä mainittujen henkilökohtaisten 
käsineiden lisäksi käytetään tehtäväkohtai
sesti neulepohjaisia tartuntasormikkaita kyl
mänä aikana tarkkuutta vaativissa tehtävissä 
ja muovisia rouhekintaita työskenneltäessä 
erittäin kosteissa olosuhteissa. 

MUU VARUSTUS 

Kantojärjestelmä 

Kantojärjestelmä m/85,johon kuuluu taiste
luvyö, reppu ja varustepussi, tulee säilymään 
edelleen käytössä. Se mahdollistaa kohtuulli
sesti kenttä- ja taisteluvarustuksen kantami
sen. Käytettäessä sirpaleliiviä taisteluvarus
tuksen kanssa pidetään sitä normaalisti taiste
luvyön alla. Määrätyissä tilanteissa voidaan 
taistelu vyö korvata sirpaleliivillä ja varuste
pussin pikkureppuversiolla. 

Sissitoiminnassa käytetään tarkoituk
seen erikseen suunniteltua rinkkaa. 

Kenttämajoitusvälineet 

Jalkaväkitaistelijan mukanaan kuljettamiin 
varusteisiin kuuluvat myös makuupussi m/ 
87 ja kenttäpatja. Ne mahdollistavat käyttä
jälleen kuuden tunnin levon-20° C lämpöti
lassaesim lämmittämättömässä teltassa. Pus
sin kaksikerrosrakenne, hyvä Iämmöneris
tysmateriaali ja riittävä koko ovat tekijät, 
jotka vaikuttavat sen lämmöneristyskykyyn. 
Pussissa on käytetty lämmöneristysmateri
aalina onttoja polyesterikuituja, jotka eivät 
pitkäaikaisessakaan käytössä sido kosteutta 
kuten esim untuva. 

Sirpalesuojaliivi 

Ballistinen su~javarustus 

Ballistisia suojavarusteita ovat sirpalesuoja
liivi, komposiittikypäräja suojalasit. Erikois
joukot tulevat käyttämään myös raskaita luo
tisuojalii ve jä. 

Sirpalesuojaliivi suojaa käyttäjäänsä 
pieniltä sirpaleilta, joiden tuhovaikutus ny
kypäivän taistelukentällä on merkittävin. 
Suojaustaso sirpaleita vastaan ilmoitetaan ns 
V50-arvolla. Se tarkoittaa 1,1 gramman pai
noisen standardisirpaleen nopeuden, jolla 
puolet ammutuista sirpaleista ei läpäise tuo
tetta. Suojaus perustuu sirpalesuojaliivissä 
pehmeisiin paneeleihin, jotka on tehty ara
miidikankaista tai vastaavista. Kangasker
rosten lukumäärä vaihtelee kangastyypistä 
riippuen. Nykyisin käytössä olevassa liivissä 
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Komposiittikypärä 

kerroksia on 14 ja V50-arvo on 450 metriä 
sekunnissa. Liivin paino perusmuodossaan 
on noin kolme kilograrrunaa. Suojaustason ja 
painon lisäksi on nykyisessä liivissä kiinni
tetty erityistä huomiota liivin käyttömuka
vuuteen. Lähivuosien kehityksen tuloksena 
tulee markkinoille uusia materiaaleja, jotka 
ovat entistä kevyempiä. Tällöin sama suo
jaustaso saavutetaan aikaisempaa kevyem
mällä liivillä tai samanpainoinen liivi antaa 
entistä paremman suojan. 

Raskas luotisuojaliivi suojaa perusmuo-
, dossaan käyttäjäänsä lähinnä pistoolien luo

deilta ja sirpaleilta Sen V50-arvo on 630 
metriä sekunnissa. Selkään ja rintaan lisättä
vien keraamisten levyjen kanssa liivi suojaa 
myös rynnäkkökiväärin luodilta. Lisälevy on 
jäykkä kuitukomposiitti, jonka pintaan on 
lisätty keraaminen kerros. Kuituna voidaan 
käyttää joko aramiidikuituja tai erikoislujaa 
polyeteenikuitua. Luotisuojaliivin paino il
man lisälevyjä on noin 6,5 ja lisälevyjen 
kanssa noin kymmenen kilograrrunaa. Luoti-
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suojaliivi on tarkoitettu erikoisjoukkojen käyt
töön. 

Komposiittikypärä suojaa käyttäjään
sä pieniltä sirpaleilta kuten sirpaleliivikin. 
Sen suojaus perustuu jäykkään kuitukompo
siittiin, jossa voidaan käyttää samoja kuituja 
kuin luotisuojaliivin lisälevyissä. Uuden kom
posiittikypärän V50-arvo on 550 metriä se
kunnissa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, 
että käytössä olevan teräskypärän V50-arvo 
on 320-40 metriä sekunnissa. Kypärän paino 
sisäosineen on noin puolitoista kilograrrunaa. 
Se on siis hieman raskaampi kuin nykyinen 
teräs kypärä, mutta suojaava pinta-ala on myös 
selvästi suurempi. Uusi kypärä mahdollistaa 
myös kupukuulosuojaimien ja kommunikaa
tiovälineiden käytön kypärän alla. 

Suojalasitsuojaavattaistelukentällälen
täviltä pieniltä partikkeleilta kuten esim ki
vensiruilta ym. Sirpaleilta ne eivät suojaa. 
Suojaus perustuu laseissa käytettyyn poly
karbonaattiin. Lasersuojalaseja joudutaan 
käyttämään rauhanajan harjoituksissa varo
syistä, mutta sotavarusteeksi niitäeijalkavä
kimiehelle ainakaan toistaiseksi tarvita. 

A BC-suojavarustus 

Lähivuosien kehitystyön tavoitteena on saa
da aikaan sellainen suojavarustus, jossa tais
telija kykenee toimimaan kaikissa olosuh
teissa yhtäjaksoisesti 24 tuntia. Tämän mah
dollistavat uusi juomalaitteellinen suojanaa
mari, hengittävä suojapuku, suojakäsineet ja 
suoja jalkineet. 

Suojapuvuksi kehitetään kerrospukeu
tumisperiaatteen mukaisesti aktiivihiili-vä
liasu ja puoliläpäisevällä kalvolla pinnoite
tusta materiaalista valmistettu maastopuku. 
Se suojaa ihon nesteroiskeilta ja aerosoleilta 
(kemialliset ja biologiset taisteluaineet sekä 
radioaktiivinen pöly). Maastopukua voidaan 
käyttää myös sadeasuna. Väliasu suojaa ihon 
myrkyllisiltä kaasuilta. Väliasussa tulee ole
maan tiivis huppu,joka yhdessä suojanaama
rin kanssa suojaa pään. Osalle joukoista suo
japuvuksi kehitetään maastopuvun sijasta 

käytettävä aktiivihiilipuku,joka antaa 
~aman suojan kuin väliasu ja sadeasu. 

Suojakäsine tulee olemaan joko 
kertakäyttöinen muovikäsine tai me
kaanisesti vahva butyylikuminen kä
sine. 

Suojajalkineena käytetään ny
kyisin käytössä olevaa kumisaapas
ta. Suojaa täydennetään saappaissa 
pidettävillä aktiivihiilisuojasukilla. 

LOPUKSI 

Taistelijan henkilökohtaisen aseen 
osalta varustamistilanne on kohtuulli
sen hyvä. Suurimpina puutteina voi
daan tällä hetkellä pitää kevyen kone
kiväärin huonoa tehoa, raskaan tark
kuuskiväärin puutetta ja aseiden huo
noa pimeätoimintakykyä. 

Nykyisin käytössä olevat kevy
et aseet tai niiden modifioidut versiot 
pysyvät kaikkialla jalkaväen pääaseis
tuksena vielä vuosia. Meillä käytössä 
olevat aseet ovat riittävän tehokkaita 
niihin verrattuna. Kaikista teknisistä 
kehitysyrityksistä huolimatta paras 
keino kevyiden aseiden tehon lisää
miseen tulee jatkossakin olemaan kou
lutus. 

Taistelijan henkilökohtaisen va
rustuksen osalta varustamistilanne ei 
ole kovin hyvä. Nykyisessä taloudel-
lisessa tilanteessa uusien, vasta kehi- Sotilas ABC-suojavarustuksessa 
tettyjen varusteiden hankkiminen tu-
lee kestämään vuosia, eikä niitä ole 
mahdollista hankkia kaikille joukoil-
le. Tämä merkitsee sitä, että vielä pit-
kään joudutaan turvautumaan nykyi-
sin käytössä olevaan varustukseen. 
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Yloisesikuntamajuri Tapani Patteri 
Yloisesikuntamajuri Veli-Pekka Parkatti 

•• •• •• 
JAAKARIPRIKAATIN 
VIESTI• •• •• 
JARJESTELMA 
NYT JA VUONNA 2000 
Johtamis- ja viestitoiminnan kehitykselle on 
ollut luonteenomaista päätöksenteon 
pohjaksi käytettävissä olevan tiedon määrän 
voimakas kasvu. Kasvu johtuu viesti- ja 
tiedusteluvälineiden kehittymisestä, jolloin 
on mahdollista hankkia ja välittää 
johtamispaikoille hyvin paljon 
johtamistoiminnan pohjaksi tarvittavaa 
tietoa. 

Majuri Tapani Patteri palvelee Viestikoulussa · apulaisjohtajana ja 
viestitaktiikan pääopettajana. Aiemmin hän on palvellut osaston 
johtajana ja komppanian päällikkönä Keski-Suomen Viesti
pataljoonassa sekä Radiolinjan johtajana Viestikoulun Aliupseeri
koulussa. Sotakorkeakoulun maasotalinjan viestiteknillisen opinto
suunnan hän on suorittanut vuosina 1986 • 89. 

Majuri Veli-Pekka Parketti palvelee Pääesikunnan operatiivisella 
osastolla. Aiemmin hän on palvellut opetusupseerina Uudenmaan 
Jääkäripataljoonassa ja Kadettikoulussa sekä taktiikan, turvalli
suuspolitiikan, sotahistorian ja johtamistaidon opettajana Viesti
koulussa. Sotakorkeakoulun maasotalinjan hän on suorittanut 
vuosina 1987 - 89. 
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70-luvun alkupuolella ei yleisesti vielä 
uskottu automaattisvälitteisten siirret 
tävien kenttäteleverkkojen käyttömahdolli
suuksiin. 70-luvun loppupuolella ja etenkin 
80-luvun alussa otettiin palveluskäyttöön ar
meijakunta - divisioona - prikaati -tasoille 
tarkoitettuja kehittyneitä liikkuvia puhelin
verkkoja. Ne perustuivatmikroelektroniikassa 
tapahtuneeseen voimakkaaseen kehitykseen. 
Siirtyminen digitaaliaikaan mullisti myös te
letekniikan. 

Maavoimamme saivat 1980- luvun lo
pulla yhtymien käyttöön viestijärjestelmän, 
jota kutsutaan Yhtymän viestijärjestelmäksi 
eli YVIksi. 

Millaisia viestijärjestelmä meillä on 
käytössä vuonna 2000 suojajoukkoprikaa
teilla? Valtiontaloudessa tehdyt leikkaukset 
tulevat näkymään myös viestivarustehankin-

Kuva 1. Jääkäriprikaatin YVl-kaavio. 
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noissa. Tulevaisuudessa suorituskyky ja ka
pasiteetti maksavat suhteellisesti vähemmän 
kuin tänään. Perinteisen tekniikan viestilait
teissa pysyttely ei ole mahdollista. Ne kulu
vat loppuun käytössä. Niiden varaosien saan
ti tyrehtyy, ne eivät kestä pitkäaikaista varas
tointia, niiden kapasiteetti ei riitä palvele
maan uusien organisaatioiden ja kaluston li
sääntyneitä tarpeita eikä niiden elso:n sieto
kyky ole riittävä. 

NYKY AJJ(AINEN .. 
V.ll;STUARJESTELMA
JAAKARIPRIKAA Tlhl 
VIESTIJARJESTELMAN RAKENNE 
JA SEN TARJOAMAT 
VIESTI PALVELUT 

Jääkäriprikaatin viestijärjestelmä 

Jääkäriprikaatin viesti
komppania kykenee 
muutamassa tunnissa 
aikaansaamaan jääkäri
prikaatin kaikkia jouk
koja palvelevan viesti
järjestelmän. Sen run
gon muodostavat toi
siinsa liitetty kenttäte
leverkko (YVI joka on 
esitetty kuvassa l) ja 
keskussanomalai te
verkko (KSL-verkko 
joka on esitetty kuvas
sa 2). Ne yhdistetään 
kuvan 3 mukaisesti var
mentamaan toisiaan ja 
toisaalta hyödyntä
mään vapaata tiedon
siirtokapasiteettia. 
Viestikomppanian ja -
järjestelmän liikkuvuus 
on samaa luokkaa kuin 
jääkäriprikaati~ mui-

2 

k nkin osien. Viestilaitteet on asennettu vies-
1111scmakokonaisuuksiksi maastoajoneuvoi
hin, teleakuorma-autoihin tai konttiasentei-

na kevyen maastokuorma-auton alustalle. 

enttäteleverkkona Yhtymän 
lfiestijärjestelmä eli YVI 

YVI mahdollistaa automaattisen puhelinlii-
1 en teen kaikkiinjääkäriprikaatin yksiköihin. 
YVI-kalusto koostuu digitaalisista puhelin
! cskuksista, kenttälinkeistä, kenttävalokaa
pclilaitteistoista ja tilaajien liittämiseen tar
li.oitetuista kanavointilaitteista. 

YVIn tilaajalaitteeksi voidaan liittää 
LB-puhelin, AT-puhelin , telekopiolaite, sa
nomalaitteita ja erilaisia datalaitteita. Sen 
kautta voidaan liikennöidä yleiseen televerk
koon ja näin ollen minne tahansa. 

YVIn keskukset 
Ii. ytketään hilamaiseksi 
verkoksi. Vauriotilan-
teessa järjestelmä ha
kee automaattisesti va
rateitä. Joukot liitetään 
YVIin pääasiassa link
kijänteellä. Tämän li
säksi joukot, johtamis
paikat ja tilaajat liite
tään tai liittyvät puhe
linkeskuksiin valo- ja 
parikaapelilla. 

YVIä valvotaan 
reaaliajassa siihen lii
tetyllä tietokoneella eli 
ohjaus- ja valvontayk
siköllä. Sillä luodaan 
myös tilaajien tarvitse
mia erikoispalveluja -
kuten pikayhteys, läh
tevien puhelujen rajoit
taminen ja lyhytvalin
ta. 

Keskussanomalaiteverkko 

' KSL-verkon kalustoon kuuluvat keskussa-
nomalaitteet, VHF- ja HF- radiot. Verkko 
muodostuu keskussanomalaitteista niiden 
välisistä YVI- ja radioyhteyksistä ja tukira
dioasemista. Eritasoiset johtamispaikat ja joh
tajat voivat liittyä verkkoon johdin yhteydel
lä. Liikkeellä oltaessa sanomat viestitetään ja 
otetaan vastaan radioteitse KSL-verkon tuki
radioasemien kautta. 

KSL-verkko tarjoaa itsenäisenä ja eten
kin YVIin yhdistettynä kenttäkelpoisen, var
mennetun ja salatun sekä automaattisen sa
nomanvälityksen. Keskussanomalaite on tie
tokoneohjattu data vaihde, joka paketoi sano
malaitteilta tulevat sanomat bitti jonoiksi, sa
laa ne ja ohjaa sanomat vastaanottajalle var
sinaisia tai varareittejä pitkin. Lähettäjän ei 

Kuva 2. Jääkäriprikaatin KSL·kaavio. 
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Kuva 3. Jääkäriprikaatin viestijärjestelmä -
kattavat palvelut monipalveluverkossa. 

tarvitse tietää vastaanottajan fyysistä olin
paikkaa. 

Alueellinen viestiverkko 

Jääkäri prikaatin viesti järjestelmä rakennetaan 
alueelliseksi ja kaikkia aselajeja palvelevak
si. Viestikomppanian rakentaa ja ylläpitää 
viestiverkkojen risteyskohtia eli viestikes
kuksia. Niiden kautta tilaajat - esikunnat, 
komentopaikat ja liikkuvat tilaajat - voidaan 
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liittää järjestelmään. Viestikes
kus sisältää yleensä useita viesti
asemia kuten keskuksen, linkki
aseman tai -asemia sekä KSL
aseman. 

Viestiasemat on sijoitettu 
ajoneuvoihin. Viestikeskuksien 
väliset yhteydet aikaansaadaan 
pääasiassa kenttälinkeillä. 

Alueellisten viestikeskuk
sien kautta jääkäriprikaatin jou
koille kyetään tarjoamaan moni
puoliset tietoliikennepalvelut. 
Puhelin- ja telekopioyhteydet 
sekä datansiirto hoidetaan YVIn 
yhteyksilläjasanomapalvelutsa
nomalaitteella KSL-verkossa. 
Yhteyksien tietoturva on korke
aa luokkaa ja vastaanottajan au
tomaattinen haku useita reittejä 
hyväksikäyttäen helpottaa käyt
täjää huomattavasti. 

Jääkäriprikaatin viestijoh
to ja viestikomppania pystyy 
YVIllä ja KSL-verkolla tarjoa
maan monipuoliset telepalvelut. 
Alueellisesti kattavina ne tyydyt
tävät niin tulenjohdon, alueen 
valvonnan kuin alajohtoportai
den johtamisen viestiyhteys
tarpeet. Viestijärjestelmä mah
dollistaa aselajeille ja toimialoil-

le kattavat siirtotiet omien ns loogisten verk
kojen muodostamiseen. 

VAATIMUKSIA .. 
VIESTIJARJESTELMA 2000:LLE 

Joukkojen toiminnan asettamia 
vaatimuksia 

Taistelukentän elementtien liikkuvuuden li
sääntyminen edellyttää johtamistoiminnan 
nopeuttamista siten, että eri organisaatiota
soilla hallitaan nopeasti vaihtuva tilanne. 
Vasteaika tilanteen muutoksesta sen aiheut-

1111111an toimenpiteeseen on saatava mahdol
hi,1mman lyhyeksi. 

Organisaatioiden kehittymiselle on 
11ni naista henkilövahvuuksien supistuminen 

111 Joukkojen liikkuvuuden sekä tulivoiman 
1 b,litiminen. Joukkoja on kyettävä käyttämään 
lnujal laalueella pieninä yksikkökokonaisuuk
~ tna. Taistelun voittaminen edellyttää jouk-
1 ojen ja tulen nopeaa keskittämistä taistelun 
ruikaisuvaiheisiin. Samallajohtajiltajajohta
mispaikoilta vaaditaan suurta tiedonkäsitte
lykapasiteettia ja kykyä liikkua taistelujen 
rytmin mukaan. 

Prikaatin viestitoiminnan on kyettävä 
mukautumaan liikkuvaan nopeatempoiseen 
toimintaan. Viestitoiminnalta vaaditaan yhä 
l'nemmän. Toiminnan salaaminen, esimer
kiksi keskitettäessäjoukkoja taisteluun, aset
taa myös omat rajoituksensa viestijärjestel
mien käytölle. 

Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö jää
käriprikaatilla käytössä oleva viestijärjestel
män konsepti olisi oikeansuuntainen.Uuden
laisia ja tätä konseptia täydentäviä ratkaisu ja 
on kuitenkin kyettävä ottamaan käyttöön, 
jotta voidaan vastata 2000-luvun vaatimuk
siin. 

CJCM = johtamis- ja 
viestijärjestelmään kohdistuva 
uhka 

C3CM (Command, Control, and Communi
cations Counter Measures) on NATO:ssaja 
entisessä Varsovan Liitossa organisoitu toi
mintamalli, jonka mukaan pyritään tuhoa
maan vastustajan johtamisjärjestelmä. 

Toimintamallin karkeat vaiheet ovat 
seuraavat: 
1. ETSI JA HAVAITSE: 
Vihollinen hankkii tietoja jääkäriprikaatista 
mm erilaisilla sensoreilla varustetuilla lento
koneilla, helikoptereilla, lennokeilla, partio
tiedustelulla, tykistön mittaustiedustelulla ja 
elektronisella tiedustelulla. 

Erityisinä etsittävinä kohteina ovat ko
mentopaikat, viesti yhteydet ja tykistön tuli
asemat. 

2. ANALYSOI JA PÄÄTÄ: 
Tiedot yhdistetään ja muopostetaan tilanne
kuva. Päätetään toimenpiteistä ja keinoista 
havaittujen tunnistettujen ja paikannettujen 
kohteiden suhteen sekä jatketaan tilanteen 
seuraamista. 
3.KEINOJEN VALINTA: Keinoina tulee 
kyseeseen ase- tai muun vaikutuksen kohdis
taminen kohteeseen: lentokone, tykistö, eri
koisjoukot, maahanlasku joukot tai elektroni
nen häirintä. Monipuolisesta keinovalikoi
masta valitaan se joka tuottaa optimaalisen 
tuloksen. 

C3CM-toiminta on todellinen uhka 
viesti- jajohtamispaikoillemme. Ne ovat pri
maarimaaleja. Niitä etsitään kaikilla mahdol
lisilla välineillä ja jokaisen löydetyn kohteen 
kimppuun hyökätään syvällä selustassam
mekin. 

Vastalääkkeet ovat mm kaikilla taa
juusalueilla tapahtuva johtamispaikkojen sor
menjälkien hävittäminen, linnoittaminen, liik
kuvuus ja varaesikuntien käyttö. Ne edellyt
tävät merkittäviä muutoksia moniin seikkoi
hin kuten taktiikkaan, koulutukseen, kalus
toon ja esikuntien tukihenkilöstön määrään. 

Tiedustelulta suojautuminen 

Ensiarvoisen tärkeää on kyetä suojautumaan 
tiedustelulta ja johtamisjärjestelmän osalta 
etenkin elektroniselta tiedustelulta. Tähän 
päästään mm sillä, että hajautetaan erilaiset 
sähkömagneettista säteilyä lähettävät laitteet 
ja ilmoitse tapahtuvalla tiedustelulla havait
tavat johtamispaikat ja viestikeskukset. 

Viestijärjestelmän tulee olla struktu
roitu niin, että se ei paljasta elektroniselle 
tiedustelulle organisaatioita ja niiden johto. 
suhteita. Tämän lisäksi viestiyhteyksien tie
toturva tulee olla korkeaa luokkaa. Radioiden 
lähete ei saa paljastaa spektrianal yysissä jouk
koa tai johtoportaita. Parasta olisi tietenkin, 
että lähetettä ei havaittaisi laisinkaan. 

Viestijärjestelmä 2000:ssa suojautumi
nen voidaan toteuttaa 
- hajauttamalla radiot (linkit ml) esikunnan ja 
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muiden johtamispaikkojen läheisyydestä jopa 
kilometrien päähän. 
- käyttämällä hajauttamiseen ja runkoyhte
yksien rakentamiseen valokaapeleita. 
- muodostamalla viestiverkot erilleen johto
portaista - alueellisina ratkaisuina 
- käyttämällä hyväksi hajaspektritekniikkaa 
jossa lähete hukkuu pohjakohinaan 
-käyttämällä vaikeasti havaittavia hyppivätaa
juisia radioita 
- muodostamalla tukiasemia käyttäen lyhyitä 
radioyhteyksiä, jolloin on mahdollista käyt
tää matalia tehoja sekä katveeseen sijoitetta
via asemapaikkoja. 
- käyttämällä yhtenäistä radiokalustoa,joissa 
on puheensalaarnis- tai sanomalaitteita joko 
erillisinä tai joissa radiolaite sisältää ne. 

Asevaikutusten vähentäminen 

Viestiasemien siirrettävyys ja maastoliikku
vuus on oltava niin hyvä, että viestikeskukset 
kyetään hajauttamaan vaikeakulkuisessa 
maastossa ja siirtämään riittävän tiheästi odo
tettavissa olevan taistelutoiminnan alta pois 
viestijärjestelmän toiminnan siitä oleellisesti 
häiriintymättä. 

Viestijärjestelmän on kyettävä sietä
mään elektronista häirintää ja tappioita. Sen 
on myös oltava teknisesti luotettava. Var
mennusta on saatava aikaan silmukoimalla 
verkkoa ja välttämällä viestijärjestelmissä 
solmukohtia, joissa yksittäisen viestiaseman 
tai -laitteen rikkoontuminen laskee oleelli
sesti järjestelmän luotettavuutta. 

Viesti järjestelmä 2000: ssa suojautumi
nen voidaan toteuttaa 
- sijoittamalla viestiasemat telakuorma-au
toihin tai panssariajoneuvoihin. 
- konstruoimalla antenni- ja mastorakenteet 
niin, että ne kyetään rakentamaan hyvin no
peasti. 
- asentamalla toisiaan varmentavat viestilait
teet eri viestiasema- ajoneuvoihin 
- käyttämällä hajautettua keskus-/vaihdejär
jestelmää. 
- käyttämällä hyväksi yleistä televerkkoa. 
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- käyttämällä valokaapeleita. 
- sisällyttämällä viestijärjestelmään useita 
erillisiä toisiaan varmentavia viestiverkkoja 
kuten 

* puhelinverkko, 
* sanomalaiteverkko, 
* datavälitysverkko ja 
* radioverkko (HF- ja VHF-verkot). 

- toteuttamallajohtamispaikkojen lähiyhtey
det esimerkiksi nopeasti rakennettavilla pi
kapuhelinjärjestelmillä. 

Muita teknisiä vaatimuksia 
Viestijärjestelmä 2000:lle 

Reaaliaikainen tilannekuvan muodostamisek
si tarvitaan kattavaa, suorituskykyistä ja luo
tettavaa tiedustelujärjestelmää, joka edellyt
tää vastaavanlaista viestijärjestelmää. Vas
taavasti tehokas epäsuoran tulen käyttö edel
lyttää luotettavia viestiyhteyksiä syvälle vas
tustajan selustaan ja sivustoille sijoitetuille 
tulen johtoelimille. 

Johtamispaikkojen tietokoneistuminen 
edellyttää viestijärjestelmältä suuria datan
siirtonopeuksia tai riittävästi kanavakapasi
teettia. Etenkin graafisten tiedostojen siirto 
vaatii tätä. Tietoa on kyettävä välittämään 
datana ylempien johtoportaiden ja siviilipuo
len tietojärjestelmiin. 

Viestijärjestelmä 2000:ssa on oltava 
- radiopohjaisia viestijärjestelmiä: 

* kenttäteleverkon radioliityntä tuki
asemineen puheviestitykseen 

* sanomalaiteyhteydet KSL-verkos
sa HF- ja VHF-tukiradioasemien kautta 
- johtamispaikkojen lähiverkot: valokaapeli, 
joiden siirtonopeus on ~ l O Mbit/s 
-kytkeytymismahdollisuuksia puolustusvoi
mien tai yleisen televerkon tietojärjestelmiin 
n x 64 kbit/s tilaajaliittymät tai väylätasoisia 
(2 Mbit/s) liittymiä. 

Kuvassa 4 on esitetty kaavio Viestijär
jestelmä 2000:n mukaisen viestiverkoq. mah
dollisesta rakenteesta jääkäriprikaatin alu
eella. 

AÄKÄRIPATAUOQNAN 
IESTIJARJESTELMA VUONNA 

1000 

l lllkliripataljoonan viestijärjestelmän tulee 
111uhdollistaa pataljoonan liikkuvan käytön 
l 111julla alueella. Nykyiset jääkäripatal joonan 

11•stitaktiset ja -tekniset ratkaisut mahdollis
t wat johtamisjärjestelmän kehittämisen luo
pumatta nykyisestä konseptista. 

Radio on pataljoonan keskeinen johta
misväline. Pataljoonan komentopaikka on 
ajoitettu maastoajoneuvoihin 
Johtamisvälineineen. Yhteydet 
muodostuvat komppanioihin ja 

täradiot. Niiden koko on nykyistä kalustoa 
pienempi ja niiden käytettävyyteen on kiinni
tetty entistä enemmän huomiota. Niillä on 
mahdollista liikennöidä tukiasemien kautta 
niin puhelinverkon tilaajan kuin suoraan vas
taavan liikkuvan tilaajan kanssa. Kenttätele
verkosta on mahdollista soittaa liikkuvalle 
tilaajalle. 

Jääkäripataljoonan muut viestiverkot 
toteutetaan sanoma- jakeskussanomalaitteil
la. Radiopoh jaista viesti järjestelmää varmen
netaan johdinyhteyksin. 

JÅÅKÅRIPRIKAATIN VIESTIVERKKO muihin yksiköihin suoraan tai pri
kaatin viestijärjestelmän kautta. 

Pataljoonien sisäiset radio
yhteydetovat muutamasta sadas-

-------x-------

ta metristä muutamaan kilomet-
riin. Niitä voidaan kuunnella 
maasta 10 ... 20 kilometrin ja il-
masta muutaman kymmenen tai 
jopa satojen kilometrien päästä. 
Maasta häirittäessä on vastusta
jan kyettävä tuomaan häirintälä
hettimensä aivan taistelevien 
joukkojensa taakse edulliseen 
maastonkohtaan. 

Pataljoona liitetään useam
malla kuin yhdelläkenttälinkillä 
tai valokaapelilla Viestijärjestel
mä 2000:en. 

Jääkäriprikaatin Viestijär
jestelmä 2000:n monikanavaiset 
tukiradioasemat on kattavasti si
joitettu pataljoonan alueelle. Yh
teydet niihin ovat näin ollen vain 
muutamia kilometrejä. 

Pataljoonan komentajasta 
joukkueen johtajaan on käytettä
vissä puheensalaamislaitteilla 
varustetut hyppivätaajuiset kent-
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Kuva 4. Jääkäriprikaatin viestijä~estelmä 
2000:n mahdollinen rakenne. 
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LOPUKSI 

Viestijärjestelmä 2000 mahdollistaa jääkäri
prikaatin johtamisen entistä kauempaa mutta 
samalla myös hyvin etupainoisesti. 

Liikkuvassa sotatoimessa prikaatin tais
telu muodostuu sen alajohtoportaiden nope
asti muuttuvista tilanteista. Kyky seurata ti
lannetta on eri asia kuin kyky hallita sitä. 
Tilanteiden hallinta tai niihin vaikuttaminen 
edellyttää myös henkilökohtaista johtamista. 
Johtajan on liikuttava taistelukentällä. Hänen 
on hankittava henkilökohtaisia havaintoja, 
oltava esimerkkinä alaisilleen, ja ohjattava ja 
tuettava heitä. Tulevaisuuden viesti järjestel
mät tarjoavat johtajille monipuoliset pal
velut prikaatin koko alueella. Johtamistoi
minta on entistä vähemmän sidottu kiintei
siin johtamispaikkoihin. 

Jääkäriprikaatinjohtaminen onja tulee 
olemaan hyvin riippuvainen prikaatin viesti
järjestelmän tehokkuudesta, mutta myös käyt
täjien kyvystä käyttää tarjolla olevia palvelu
ja. Johtajien on kaikilla tasoilla tunnettava ne 
palvelut,joita viestijärjestelmä kykenee heil
le tarjoamaan sekä osattava itse käyttää sen 
keskeisimpiä viestivälineitä. YVl-viestiasema. 
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Tulevaisuuden taistelukenttä vaatii tiedustelijoilta ammattitaitoa ja välineitä toimia nopeasti 
muuttuvissa tilanteissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. · 

Yleisesikuntamajuri Jorma Ala-Sankila 

.. 
JALKAVAEN 

TIEDUSTELU 
2000-LUVULLA 

Eri tavoin organisoidulla ja toteutetulla tiedustelulla on 
vuosisatojen ajan hankittu tietoja vihollisesta ja muista 
taisteluun vaikuttavista tekijöistä. Tiedustelu on 
vaikuttanut taistelun kulkuun. Onnistuessaan se on 
auttanut johtajia saavuttamaan loistavia voittoja ja 
kuten viimeaikaiset sotakokemuksetkin osoittavat, 
puuttuessaan tai epäonnistuessaan se voi aiheuttaa 
täydellisen katastrofin. 

"1 940-luvun eväilläkö 2000-
luvun haasteisiin?" 

2000-luvun taistelukenttä asettaa tiedustelu
järjestelmille entistä suurempia vaatimuksia. 
Niitä ovat lähinnä parantuneen liikkuvuuden 
aiheuttama vaatimus reagointikyvyn nosta
misesta, tietojen tarkistus- ja analysointiky
vyn parantaminen sekä toimintakyky kaikis
sa sää- ja valaistusolosuhteissa. 

Meillä Suomessa tiedustelun tärkeyden 
tunnustaminen on ollut aika ajoin vaikeaa ja 
on sisältänyt vähätteleviäkin piirteitä. Vasta 
viime aikoina on esitetty "yli aselajirajojen" 

kannanottoja tiedustelun yhteisen kehittämi
sen puolesta. Toivoa vain sopii, että löydetään 
yhteinen kehittärnislin ja ilman itsekkäitä pää
määriä. 

Tarkasteltaessa puolustusvoimien ja 
erityisesti maavoimien kehittämissuunnitel
mia, ja varsinkin käytettävissä olevia resurs
seja rinnan sotateknisen kehityksen kanssa, 
tulee vääjäämättä mieleen joukko kysymyk
siä: Onko kehitys musertavasti ajamassa jal
kaväen joukkojemme tiedustelukyvyn ohi ? 
Otetaanko oman operaatiotaitomme ja tak
tiikkamme kehittämisessä riittävästi huomi
oon tiedustelumenetelmien ja tiedustelutak
tiikan kehittäminen rinnan muun järjestelmän 

Majuri Jorma Ala-Sankila on Satakorkeakoulun jälkeen vuodesta 
1989 palvellut Kaakkois-Suomen sotilasläänin esikunnassa ja 
vuodesta 1993 pääesikunnan operatiivisella osastolla. 
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kanssa ? Koulutetaanko tiedustelijoitamme 
oikeaan sotaan ? 

Näitä kysymyksiä on tietysti helppo 
esittää etsimättä niihin vastauksia ja tyyty
mällä toteamaan vallitseva tilanne. Seurates
sa kehitystä maailmalla muodostuu myös 
helposti liian positiivinen kuva tiedustelun 
tehokkuudesta. Tosiasiassa informaatiota 
kyetään kyllä hankkimaan valtavia määriä, 
mutta sen analysointi riittävän ajoissa johtaji
en käyttöön tuottaakin sitten jo suuria vaike
uksia. 

Tässä kirjoituksessa pyritään herättä
mään ajatuksia jalkaväen tiedustelun kehittä
miseksi vastaamaan 2000-luvun haasteisiin. 
Pyrkimyksenä ei ole maalata näkyviin tieteis
elokuvien mielikuvitusmaailmaa vaan hah
mottaa niitä resurssien puitteissa realistisina 
pidettäviä selkeitä kehityspäämääriä, jotka 
saavuttamalla pystytään palvelemaan eri ta
soisten johtoportaiden ylintä johtoa täsmälli
sillä ja oikea-aikaisilla tiedoilla vastustajasta. 
Tavoite ei voi olla ylivoimainen - haasteelli
nen se kylläkin on! 

TIETOJEN .. 
HANKINTAMENETELMAT 
eli "jäljet oikean tiedon 
lähteille" 

Tiedusteluvälineet 

Sotatekniikan kehitys maailmalla on nopeaa 
ja pelkästään sen seuraaminen vaatii paljon 
energiaa ja aikaa. Tarjolla on runsaasti mate
riaalia, josta suuri osa ei ole meillä käyttöön
otettavissa joko korkean hintansa tai olosuh
teidemme asettamien rajoitusten vuoksi. Jat
kuvasti tulee kuitenkin esittelyyn välineitä ja 
järjestelmiä, jotka joko sellaisenaan tai olo
suhteisiimme muokattuina sovellutuksina 
parantaisivat jalkaväen tiedustelujoukkojen 
mahdollisuuksia tehtäviensä toteuttamiseen. 
Esimerkkeinä tällaisista voidaan mainita yhä 
pienemmät ja keveämmät lämpötähystimet, 
tekniikaltaan kehittyneemmät pimeäkiikarit, 
erilaiset siirrettävät, maastonvalvontaan tar-
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koitetut sensori järjestelmät sekä edellä mai
nittujen välineiden käyttömahdollisuuksia li
säävät virtalähderatkaisut. Vaikka kyseisten 
välineiden hinta on tällä hetkellä korkea, voi
daan olettaa kustannusten laskevan välinei
den yleistyessä ja teknisen kehityksen kulki
essa jatkuvasti eteenpäin. 

2000-luvulla onkin todennäköistä, että 
tiedustelijat kykenevät tekemään havaintoja 
kaikissa valaistus- jakeliolosuhteissa. Lisäk
si heidän mahdollisuutensa kohteiden tunnis
tamiseen paranevat nykyisestä. Taisteluken
tän tilanteiden nopea vaihtuvuus ja tietojen
käsittelyautomatiikka tulevat edellyttämään 
havaintojen tekemistä mahdollisimman tark
koina ja lisäksi niiden välittämistä lähes reaa
liajassa johtoportaiden käyttöön. 

Suomessa ei ole tarkoituksenmukaista 
varustaa kaikkia tiedustelujoukkoja samalla 
tavoin, koska olosuhteet vaihtelevat maan eri 
osissa huomattavasti. Tärkeätä tiedusteluvä
lineiden osalta on, että kaikki joukot pystyvät 
tähystämään alle kilometrin etäisyydelle tar
kasti valaistusolosuhteista riippumatta. Osa 
joukoista on lisäksi varustettava tehokkaam
milla - pidemmät tähystysetäisyydet ja pa
remman häiriön siedon omaavilla - välineillä. 
Pyrkimyksenä voisi olla partiokohtainen pi
meäkiikari/tähystin ja joukon käyttöalueesta 
riippuen joukkue- tai ryhmäkohtainen läm
pötähystin. 

Tiedusteluryhmät ja -partiot joutuvat 
toimimaan usein laajalla alueella peitteisessä 
maastossa. Ryhmän kyetessä pitämään yllä 
jatkuvasti vain yhtä tähystyspaikkaa ei aukot
tomaan valvontaan juurikaan ole mahdolli
suuksia. Keveät kannettavat multisensorijär
jestelmät saattaisivat tarjota keinon laajentaa 
ryhmän valvonta-aluetta nykyisestä ja toi
saalta niiden avulla voidaan vapauttaa miehiä 
vartiotehtävistä varsinaiseen tiedusteluun. 
Tällaisia järjestelmiä voisi ajatella olevan 
pataljoonan tiedustelujoukkueelle yksi ja 
muiden varsinaisten tiedustelujoukkojen va
rustuksessa noin yksi joukkuetta kohden. Jär
jestelmä soveltuu parhaiten puolustukselli
seen toimintaan tarkoitettujen yhtymien tie-

Lämpötähystimellä voidaan tehdä havaintoja lähes kaikissa olosuhteissa pitkillekin 
etäisyyksille. Kokonsakin puolesta ne alkavat sopia tiedustelijoiden käyttöön. Kuvissa 
rans~ålais-saksalaisena yhteistyönä tuotettu Elite·tähystin, jonka paino on vain kolme kiloa. 

dustelujoukoille. 
Virtalähdehuolto muodostuu tieduste

lu joukoille helposti ongelmaksi varsinkin toi
minta-aikojen pidentyessä ja kylminä vuo
denaikoina. Kehittyneempien tiedonhankin
ta- ja siirtovälineiden virtalähteiden riittä
vyys on taattava joko parantamalla nykyisten 

kestävyyttä tai kehittämällä ja hankkimalla 
joukkojen käyttöön keveitä aurinko- tai fyy
siseen voimaan perustuvia varaajia. 

Tiedustelualan kansainvälistä kehitys
tä on seurattava tiiviisti ja kokeilutoiminta on 
organisoitava siten, että kyetään toimimaan 
johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Tähän 

. \ 

\ :~ 
~----------~-]~··· ·------------·-·t®x!' . ·' , .,,,.-· .,-, 

I ~&_ALV I, 

// 7- ,,/; 
• lt i / 

3 KM 

----------SEUTE: I -=lYSPAl<l<A JA PUHELIN-

~~, • SENSORIEN VALVONfAL<llTEJSTO 

- • .. FlW'UNASENSORI (VAROIITAJA) ;;:@ • MAGNEETTINEN ILMAISIN 

VUV-- - SEISMINEN ILMAISIN 

~ • 11...AMISIMEN TAI ILMAIS1NRYHMÅN 
RAOIOLIHETIN 

Kannettava 
sensori järjestelmä 
tarjoaa mahdolli
suuden laajentaa 
tiedusteluryhmän 
valvonta-aluetta. 

75 



on liitettävä kiinteästi oma tiedustelun tekni
nen ja taktinen kehitystyö, jossa otetaan huo
mioon olosuhteet, käytettävissä olevat resurs
sit ja omaksutut taktiset toimintaperiaatteet. 
Tämä edellyttää joko erillisen kokeilu- ja 
kehittämisorganisaation muodostamista tai 
sellaisen liittämistä johonkin nykyisistä jouk
ko-osastoista/sotilaslaitoksista. 

Tiedustelu joukot 

Tiedustelu joukot on organisoitava ottaen huo
mioon yhtymän tai joukkoyksikön käyttöpe
riaatteet. Mikäli kyseessä on liikkuviin sota
toimiin tarkoitettu yhtymä tai joukkoyksikkö, 
sen tiedusteluelimet on muodostettava ko
koonpanoiltaan joustaviksi ja erilaisten tilan
teiden luomien vaatimusten mukaisesti käy
tettäviksi. Käyttökelpoinen lähtökohta saat
taisi olla komppania-joukkuetasolle ulottuva 
kiinteä organisaatio, josta voidaan tilanteen 
mukaan muodostaa erilaisia tiedusteluparti
oita. 

Lähinnä puolustustaisteluun tarkoite
tuissa yhtymissä ja joukkoyksiköissä tiedus
telukomppaniat ja -joukkueet kannattanee 
organisoida nykyistenkaltaisiksi. Tätä puol
taa jo sekin tosiseikka, että ryhmien on pystyt
tävä pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen 
toimintaan. Tämä taas on mahdollista pie
nimmillään vain 7-10 miehen vahvuisen ryh
män kokoonpanossa. Tiedustelujoukkojen 
huolto-osat on organisoitava mahdollisim
man keveiksi. Johtamiseen tarvittavaa miehi
tystä käsitellään jäljempänä tarkemmin. 

Tiedustelujoukkojen varustus voi pe
rusratkaisultaan olla muiden jalkaväkijouk
kojen kaltainen. On kuitenkin otettava huo
mioon, että tiedustelu joukot saattavat joutua 
toimimaan säiden armoilla pitempään ja liik
kumaan enemmän kuin muut jalkaväkijou
kot. Tällöin niiden henkilökohtainen varustus 
onennenkaikkeaoltavakevytjasäänkestävä. 
Koska erillisen tiedusteluvarustuksen kehit
tämien kaikille jalkaväkijoukoille ei ole re
surssien puitteissa mahdollista, on tutkittava 
eri vaihtoehtoja soveltaa ja täydentää perus-
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varustusta mahdollisimman hyvin näihin teh
täviin sopivaksi. Esimerkkeinä tästä mainitta
koon suuremman tilavuuden omaavat kanto
laitteet, kevyet sade- ja pakkasasut sekä tal
vella kevyet vetoahkiot. 

Tiedustelijoiden ajoneuvojen ja liikun
tavälineiden jako on suunniteltava ottaen huo
mioon joukon operatiiviset tehtävät. Liikku
viin sotatoimiin suunniteltujen yhtymien tie
dustelujoukot on varustettava tehokkaasti 
kaikissa maasto-olosuhteissa liikkumaan ky
keneviksi. Tällöin tulee lähinnä kyseeseen 
telakuorma-autotyyppiset joukkue/ryhmäajo
neuvot ja moottorikelkat sekä maastomootto
ripyörät. Puolustukseen tarkoitetuille yhty
mille riittää ajoneuvo- ja liikuntavälineistö, 
joka mahdollistaa tiedustelu joukkojen siirtä
misen mahdollisimman lähelle kohdealuetta. 

Majoitusvälineiden osalta on edelleen 
tutkittava mahdollisuuksia siirtyä lämmitet
tävistä teltoista paremman lämpötähystyssuo
jan tarjoamiin ratkaisuihin. Ellei tämä ole 
mahdollista tinkimättä oleellisesti toiminta
mahdollisuuksista, on parannettava tieduste
luryhmien suojaamista lämpötähystykseltä 
esimerkiksi keveillä teltan päälle asetettavilla 
lämpösuojapeitteillä. 

Aseistuksen osalta jalkaväen perusaseis
tus riittää olosuhteissamme myös tiedusteli
joille. Liikkuvissa joukoissa saattaa olla tar
peen varustaa ryhmäajoneuvot raskailla ko
nekivääreillä ja keveillä panssarintorjunta
aseilla. Tiedustelijoiden henkilökohtaiseksi 
aseeksi riittäärynnäkkökivääri. Ryhmän/jouk
kueen aseistukseen saattaa olla tarkoituksen
mukaista lisätä tarkkuuskivääri ja rynnäkkö
kivääriin soveltuva äänenvaimennin. 

Tiedustelujoukkoja on rohkeasti kehi
tettävä ottaen huomioon niiden todennäköiset 
tehtävät ja käyttö-alueet. Tästä aiheutuu pai
neita myös koulutusjärjestelmän muokkaa
miseen. 

Tiedustelutaktiikka 

Tässä yhteydessä tiedustelujoukkojen käyt
töperiaatteestakäytetään lyhyyden vuoksi ter-

miä tiedustelu taktiikka, vaikka se kieltämättä 
kuulostaakin hieman ylimitoitetulta. 

Viime vuosina tiedustelutaktiikasta on 
tullut "perustaistelumenetelmä" eli joukko 
sabluunoita,joiden mukaan tiedusteluryhmät 
eri taistelutavoissa ryhmitetään. Kiinteiden 
tähystyspaikkojen käyttö on toki ollut ja on 
edelleen olosuhteissamme varsin toimiva rat
kaisu. Se toimii sitä paremmin, mitä kauem
min oma taktiikka perustuu jäykän torjuvaan 
puolustukseen. Todelliset ratkaisut saavute
taan kuitenkin lyömällä vastustaja esimerkik
si reserviyhtymien taijoukkoyksiköiden vas
tahyökkäyksillä. Tällöin alkavatkin tieduste
lun vaikeudet: Miten välitetään tiedot kiinte
ältä järjestelmältä hyökkääville joukoille? 
Mikä avuksi, kun hyökkäävien pataljoonien 
tiedusteluryhmät eivät ehdi ajoissa toiminta
alueelle? Varmasti tuttujakysymyksiäjokai-

Liikkuvissa sota-
toimissa on käytet-
tävä hyväksi alueella 
olevaa tiedustelu- .1f' 
verkkoa. Oman ( . 
tiedustelun oikea
aikainen käyttö on 
kuitenkin 
h "kkäävälle joukolle 
erntärkeätä. 

selle tiedustelun parissa työskennelleelle. 
Liikkuviin sotatoimiin suunniteltujen 

joukkojen tiedusteluosia oh pystyttävä käyt
tämään tulevaisuudessa yhä nopeammin ja 
myös laajemmalla alueella kuin nykyisin. Ne 
on yksinkertaisesti saatava tiedusteltaville alu
eille riittävän ajoissa. Tämä edellyttää niiden 
varustuksen kehittämisen lisäksi käyttöperi
aatteiden uudistamista. Yhtymän hyökätessä 
on sen tiedustelujoukkojenkin "hyökättävä". 

Toinen tärkeä kysymys on kiinteän jär
jestelmän tietojen välittäminen kaikkien tar
vitsijoiden käyttöön. Tämä kyettäneen toteut
tamaan kehitystyön alla olevan alueellisen 
viesti järjestelmän avulla. Tiedustelutaktiikalta 
se edellyttää tietojen välittämismahdollisuuk
sien kartoittamista ja niiden ottamista huomi
oon jo suunnitteluvaiheessa. 

Pataljoonan tiedustelun on kyettävä toi-
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mimaan sekä kiinteisiin tähystyspaikkoihin 
perustuvana että liikkuvana. Toiminnan ryt
mi saattaa muodostua kiivaaksi ja joukkoja 
kuluttavaksi. Tämäedellyttää,ettänäihinjouk
koihin sijoitetaan nuorempia ja hyväkuntoi
sempiareserviläisiä. Varsinaisesta taktiikasta 
ei joukkojen vähyyden vuoksi voi puhua. 
Komppaniassa lähinnä partiointiin perustu
vaan tiedusteluun on käytettävä kiväärikou
lutuksen saaneita taistelijoita tai erikseen tä
hän tehtävään valituista ja koulutetuista mie
histä muodostettuja partioita. 

Tiedustelutaktiikkaaon kehitettävä yh
dessä muun taktiikan kanssa. Tärkeintä on, 
että tietoa vastustajasta saadaan, olkoon tais
telulaji ja toimintatapa mikä hyvänsä. 

Tll;TOJEN VÄLITTÄMINEN JA 
KASITTELY 
eli "tiedon murusista toiminnan 
perustaksi" 

Tiedonsiirtovälineet ja -menetelmät 

Digitaaliset viestijärjestelmät ja mikroelekt
roniikka yleensä ovat eräs kaikkein nopeim- . 
min kehittyviä sotavarusteteknologian osa
alueita. Tämä tulee näkymään yhä monipuo
lisempina tiedonsiirtomahdollisuuksina ja yhä 
kehittyneempinä päätelaitteina. Vaikka re
surssien rajallisuus estää kaikkein uudenai
kaisimpienjärjestelmien saamisen kovin no
peasti käyttöömme, on nähtävissä, että ylei
nen kehitys mm siviilimaailmassa tuo uusia 
mahdollisuuksia myös jalkaväkijoukkojen 
ulottuville. Saattaa jopa olla mahdotonta näh
dä niitä mahdollisuuksia, mitä viestimien ke
hitys 2000-luvulla tarjoaa. 

Tällä hetkellä näyttää ilmeiseltä, että 
taajuudenvaihtoautomatiikalla varustetut 
kenttäradiot,joihin liittyy salaamis- tai sano
malaite, tulevat kuitenkin olemaan pataljoo
nien ja komppanioiden tiedustelujoukkojen 
ensisijaisina viestivälineinä pitkälle 2000-lu
vulle. Tärkeimmille joukoille saataneen käyt
töön teholtaan entistä suurempia, kooltaan 
pienempiä ja häirinnänsietokyvyltään yhä 
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Liittyminen alueelliseen viestijärjestelmään 
lyhentää yhteysetäisyyksiä ja parantaa näin 
mahdollisuutta saada tiedot oikea-aikaisesti 
tarvitsijoille. 

parempia radioita. Olennaisin parannus ta
pahtuu viestiverkoissa, jotka tullevat ainakin 
jääkäriprikaateissa olemaan digitaalisia mo
nipalveluverkkoja. Niiden vaikutuspiirissä 
tiedusteluryhmät ja partiot kykenevät lähettä
mään sanomansa lähimpään verkon vastaan
ottopisteeseen, jonka jälkeen verkko ohjaa 
sen oikealle vastaanottajalle tai vastaanotta
jille. Yhteysetäisyydet jäävät nykyistä lyhy
emmiksi ja häirinnän vaikutusmahdollisuu
det pienenevät. 

Yleinen televerkko kehittyy jatkuvasti 
ja vaikka se on haavoittuva, voitaneen sen 
monipuolisia palveluja käyttää eri puolilla 
maata vielä tilanteen kiristyessäkin. Jalkavä
en tiedustelujoukkojen voi kuvitella käyttä
vän ainakin ennen varsinaisia taistelutoimia 
esimerkiksi johdinyhteyksiä ja matkaviesti
miä. Sotilaskäyttöön speksatun viestikalus
tonkalleus jarajoitettu määrä saattaa pakottaa 
esimerkiksi jalkaväkiprikaateissa täydentä
mään jakomateriaaliakyseisillälaitteilla -eikä 
se välttämättä ole joukolle epäedullista. 

Tietojen käsittely 

Jo viime vuosina on ollut nähtävissä, että 

viestimien kehitys on parantanut tietojen pe
rille saantia useita satoja prosentteja. Harjoi
tuksissa lasketaan kuinka monta sanomaa on 
kerääntynyt komentopaikoille vuorokaudes
sa ja piirretään diagrarnmeja yhteyksien tihe
ydestä. Karu todellisuus on kuitenkin se, että 
tätä tietotulvaa käsittelee usein vain muutama 
vaihtelevan koulutuksen omaava tiedustelu
upseeri. He jaksavat yleensä toimia paineen 
alaisina muutaman vuorokauden kestävän 
harjoituksen ajan, mutta jo viikon kuluttua 
tämän henkilöstön käyttöarvo saattaa laskea 
ratkaisevasti. Tähän asti on totuttu välittä
mään hyvinkin yksityiskohtainen tieto sellai
senaan organisaatiossa varsin korkealle. Tie
don määrä on näin kumuloitunut ja johtopää
tösten tekeminen muodostuneesta moninker
taisesta tietomassasta johtuen vaikeutunut. 
Nykyajan taistelukentällä on aikaa ratkaisu
jen tekemiseen rajoitetusti. Esimerkiksi pa
taljoonan tiedustelujoukkueen ryhmistä on 
saatava havainnot komentajan käyttöön jois
sakin tapauksissa jopa minuuttien kuluessa 
tapahtumasta. Aikaa tietojen analysointiin ja 
tarkistamiseen ei juurikaan jää.Pataljoonassa 
onkin hyvin tarkasti harkittava ja käskettävä 
se kynnys, jonka ylittävä tieto välitetään suo
raan sellaisenaan komentajalle. 

Mitä korkeammasta esikunnasta on 
kysymys, sitä enemmän aikaa joudutaan käyt
tämään tietojen vertaamiseen ja tarkistami
seen. Tällöin työskentelyä helpottaa tietojen
käsittelyautomatiikka sopivine ohjelmistoi
neen. Tällaisten laitteiden kehitys johtanee 
2000-luvulla siihen, että tekoälyllä varustetut 
tietokoneet voivat toimia asiantuntijoina kä
siteltäessä suuria tietomääriä ja seulottaessa 
esimerkiksi päällekkäisiä ilmoituksia. Näky
vissäkään oleva kehitys ei kuitenkaan tule 
korvaamaan tiedustelu-upseereita ja vaikka 
joillekin tärkeimmille tiedustelujoukoillem
me voitaisiinkin hankkia kehittynyttä tieto
konekalustoa, se tulee saavuttamaan korkein
taan työskentelyä nopeuttavan ja varmistavan 
apuvälineen aseman. Prikaatin esikunta tullee 
olemaan hyvin kauan alin taso, jossa tietoko
netta y leens.ä kannattaakäyttää tiedustelu jou-

kon apuvälineenä. 
Resurssien vähäisyys pakottanee har

kitsemaan kehittyneimmän tietotekniikan 
hankkimista vain eräisiin tarkasti harkittaviin 
kohteisiin. Yksi mahdollisuus on muodostaa 
tiedustelukeskuksia, joihin kootaan alueelli
nen tietomateriaali arvioitavaksi ja analysoi
tavaksi. Nämä toimisivat erillään joukkojen 
esikunnista toimittaen työnsä tulokset niiden 
käyttöön. Joukot siis toimittaisivat tiedustelu
aineistonsa normaalisti omassa organisaati
ossaan ja lisäksi näiden "tiedustelun palvelu
keskusten" käyttöön. 

Tiedustelun johtaminen 

Tiedustelun johtaminen pataljoonassa ja 
komppaniassa on ennen kaikkea joukkojen 
käytön hallintaa sekä tietojen välittämisen ja 
käsittelyn koordinoimista. Pataljoonan joh
don on tunnettava omien mahdollisuuksiensa 
lisäksi yhtymän tiedustelun mahdollisuudet 
ja käyttöperiaatteet pystyäkseen suunnittele-
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maan oman tiedustelunsa tarkoituksenmu
kaisimmalla tavalla. Tulevaisuudessa koros
tuu johtajien kyky osata ryhmittää tiedustelu
joukkonsa siten, että nopeastikin vaihtuvissa 
tilanteissa saadaan riittävän ajoissa tiedot vas
tustajan toiminnasta. Sijoitettaessa tieduste
lu-upseereita ylempiin esikuntiin on valin
noissa kiinnitettävä huomiota paitsi heidän 
kykyynsä toimia päättelytyötä tekevän ryh
män aktiivisena jäsenenä myös heidän tai
toonsa hyödyntää tietotekniikkaa. 

Tiedustelu joukkueen ja -ryhmien joh
tajiksi on ehdottomasti sijoitettava nykyistä 
huolellisemmin tämän erikoiskoulutuksen 
saaneita upseereita. Työrytmi, tiedonhankki
misen tarkkuusvaatimusten kohoaminen ja 
johtamispaikoilla vaadittava tekninen ammat
titaito saattavat aiheuttaa myöhemmin kor
jaamatta jääviä puutteita, mikäli henkilöstö 
joutuu opettelemaan toimintaansa vasta tais
telutilanteessa. 

KOULUTUS 
eli "mistä tekijät?" 

Edellä on lueteltu useitakin vaatimuksia,joita 
2000-luvun tiedustelijalle voidaan asettaa. 
Hänenhän pitäisi kyetä tekemään tarkkoja ja 
oikeita havaintoja kaikkina vuorokauden ai
koina ja kaikissa olosuhteissa. Hänen olisi 
pystyttävä käyttämään monenlaisia tieduste
lun erikoisvälineitä ja välittämään havainton
sa eri välineillä eteenpäin. Lisäksi hänen olisi 
oltava ainakin liikkuvien yhtymien tieduste
lu joukoissa hyväkuntoinen ja kyettävä sel
viytymään pitkiäkin aikoja luonnon armoilla. 
Vaatimukset saattavat tuntua kovilta, mutta 
toisaalta samaan tapaan niitä voidaan asettaa 
melkein mille tahansa koulutushaaralle. Nyt 
törmätäänkin vain kysymykseen, missä näitä 
taitajia koulutetaan. Eräissä jalkaväen jouk
ko-osastoissa annetaan tällä hetkellä hyvin 
rajalliselle määrälle varusmiehiä tiedusteli jan 
miehistökoulutusta. Koulutettujen määrä ei 
tosin vastaa alkuunkaan tarvetta ja esimerkik
si pataljoonien tiedustelujoukkueiden mie
histö on suurelta osin kaikkea muuta kuin 
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ammattimiehiä. 
Nyt saattaisi olla korkea aika ryhtyä 

toimenpiteisiin tämän asian korjaamiseksi, 
jotta 2000-luvulla voitaisiin luottaa näiden 
joukkojen toimintakykyyn. Tiedustelijan ei 
tarvitse osata kovin monta asiaa, mutta ne 
olisi hallittava sitäkin paremmin. Voidaan 
sanoa, että intensiivisellä kaluston tunnistus
koulutuksella, viesti- ja tiedusteluvälineiden 
käytön opetuksella sekä pitkillä maasto- olo
suhteissa toteutetuilla selviytymisharjoituk
silla saavutetaan normaalin peruskoulutuk
sen lisäksi muutamassa kuukaudessa riittävä 
taso miehistötehtäviin. Tunnistuskoulutuksen 
merkitys korostuu silloin, kun pitää tuottaa 
nopeasti mahdollisimman täsmällistä tietoa. 
Tällaiset tilanteet taas ovat arkipäivää silloin, 
kun puhutaan 2000- luvun taistelukentällä 
vallitsevista li ikenopeuksista. 

Tiedustelun varusmieskoulutus voitai
siin toteuttaa esimerkiksi maanpuolustusalu
eittain sitoen se normaaliin joukkotuotantoon. 
Tiedustelijoiden joukkotuotantovelvoite voi
daan antaa yhdelle joukkoyksikölle maan
puolustusalueella. Se vastaisi myös tärkeim
mistä tiedustelun kertausharjoituksista. Kou
lutusohjeiden ja -ohjelmien tultua laadi_tuiksi 
ja hyväksytyiksi voitaisiin niiden periaatteita 
soveltaa myös muussa kertausharjoituskou
lutuksessa. 
Viimeistään joukkojen kertausharjoituksissa 
tulisi tiedustelijoidenkoulutuksessaottaahuo
mioon myös pääjoukon käyttö. Mikäli ky
seessä on liikkuviin sotatoimiin suunniteltu 
joukko, sen tiedusteluosat on varustettava eri 
tavalla sen lisäksi, että ne on myös koulutetta
va väkivaltaiseen tiedusteluun ja nopealla 
rytmillä toteutettuihin liikkuviin tehtäviin. 
Tämä on tietysti mahdollista jo varusmies
koulutuksessa, mikäli edellä mainittu maan
puolustusaluekohtainen koulutus toteutuu. 

LOPUKSI 
eli "potkuja" 

Tämän kirjoituksen lopuksi voisi esittää ky
symyksen nukutaanko meillä jalkaväen tie-

dustelun osalta "ruususen unta". Vastaus on 
helppo antaa - ei nukuta, kyllä asioita mieti
täänjakehitetäänkinjatkuvasti. Tämä tapah
tuu tosin kovin kapealla kärjellä eikä huoli 
tiedustelun kehittämisestä lepää leveillä har
tioilla. Toivomus olisikin, ettei yleistieduste
luakin koettaisi ainoastaan pääaselajin mur
heeksi, vaan mietittäisiin sen kehittämismah
dollisuuksia leveällä rintamalla. 

Kehitystä maailmalla on seurattava tii
viisti ja ajan hermolla on pysyttävä suhdantei
den heilahteluista huolimatta. 2000-luvulla 
toivoisi tiedustelun kehittämisen olevan or
ganisoitu nykyistä tehokkaammin ja järjestel
mällisemmin. Tärkeimmät tavoitteet ovat tie
dustelu joukkojen kyky toimia kaikissa olo
suhteissa sekä toiminta- alueen laajentami-
nen. 

Tiedustelujoukkojentoimintatapojaon 
kehitettävä siten, että liikkuvien yhtymien 
tiedustelujoukot kykenevät nopearytmiseen 
toimintaan laajalla alueella. Tähän on luotava 
edellytykset sekä varustamisella että koulu
tuksella. 

LÄHTEET 

Tiedonsiirtojärjestelmien kehittymisen 
myötä paisuneen tietotulvan hallitsemiseksi 
on muodostettava tietokonc:!iden ja tiedustelu
upseereiden taistelijapareja, jotka kykenevät 
käsittelemään ja analysoimaan suuria tieto
määriä nopeasti ja huolellisesti. On myös 
harkittava erillisten tiedustelukeskusten pe
rustamista. Pataljoonatasolta alaspäin koros
tuu henkilövalintojen merkitys. 

Mikäli tiedustelun halutaan palvelevan 
johtajia sillä tavoin kuin ohjesäännöt ja mie
likuvitus edellyttävät, on nämä joukot koulu
tettava tehtävien edellyttämällä tavalla. Tämä 
taas vaatii ainakin miehistökoulutuksen jär
jestämistä nykyistä tehokkaammin ja toisaal
ta joukkojen suunnitellun käytön huomioi
mista koulutuksessa. 

Tiedustelun kouluttaminen ei juuri kos
kaan kärsi motivointi vaikeuksista. Aiheet ei
vät siis vaadi keinotekoisia koulutuksen teho
keinoja ja toisaalta asioiden omaksuminen on 
nopeata. Käytetään tämä hyväksi ja pidetään 
tiedustelijatedelleenjalkaväenedelläkävijöi
nä. 

FM 34-10, Division Intelligence and Electronic Warfare Operations. Headquarters Departrnent of the Anny. 
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Everstiluutnantti Olli Dahl 
Yleisesikuntamajuri Esa Pulkkinen 

PANSSARIT JA 
PANSSARINTORJUNTA 
VUOSITUHANNEN VAIHTEESSA 

Panssarintorjuntaa pidetään meillä yhtenä keskeisimpänä 
joukkojen suorituskykytekijänä. Suurvaltaorganisaatioiden 
pyrkimys kuljettaa taisteluosansa ja niitä tukevat yksiköt 
panssarin suojassa lisää panssaroitujen maalien määrää 
taistelukentällä ja korostaa panssarintorjunnan merkitystä. 
Panssarintorjunta muodostaa laajan, eri aselajien toimintaan 
sisältyvän kokonaisuuden. Meidän organisaatioissamme 
keskeisimmin panssarintorjuntavoimaa edustavat 
panssarivaunut sekä erityyppiset singot ja 
panssarintorjuntaohjukset. 

Everstiluutnantti Olli Dahl toimii Panssariprikaatin teknillisenä 
päällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm erilaiset kokeilu- ja 
kehittämistehtävät. Hän on aikaisemmin palvellut 
Panssarivaunupataljoonan pataljoonaupseerina ja Panssarikoulun 
kantahenkilökunnan panssarialan kurssien johta'lan ja koulutta
jana. Vuosina 1975 - 1976 hän palveli YK:n soti astarkkailijana 
UNTSOssa Golanilla ja Siinailla. 

Majuri Esa Pulkkinen 135 v.) ealvelee osastoesiupseerina Pääesi
kunnan operatiivisella osastolla. Aikaisemmin hän on palvellut 
toimistoesiupseerina Pääesikunnan Jalkaväkitoimistossa, 
toimistoesiupseerina Itä-Uudenmaan Sotilaspiirin Esikunnassa sekä 
eri tehtävissä Pansssariprikaatissa. 
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Panssarikalusto on pääosin organisoitu pans
sari prikaateihin. Panssarintorjuntaohjukset ja 
raskaat singot on sijoitettu jääkäri- jajalkavä
låprikaatien organisaatioihin. Kertasinkoja 
jaetaan kaikille jalkaväki- ja aselajijoukoille. 

Uuden taisteluvälineen kehittäminen 
vie aikaa vähintään 10 - 15 vuotta. 2000-
luvun taisteluvälineet ja niiden suorituskyky 
ovat esillä jo tänään. Tämä antaa perusteet 
arvioida sekä uhkatekijöitä että toisaalta mah
dollisuuksia omien taisteluvälineittemme ke
hittämiseksi. 

Kirjoituksessa tarkastellaan, miten 
panssari-ja panssarintorjunta joukkomme vas-

taavat 2000-luvun haasteisiin osana panssa
rintorjunnan kokonaisjärjestelmää. 

PANSSARIN"CPRJUNNAhl 
KOKONAISJARJESTELMA 

Panssarintorjunta on hahmotettava osaksi 
koko taistelualueen syvyydessä käytävää tais
telua. Tällöin panssarintorjuntaan on sisälly
tettävä myös sellaisia elementtejä, joita ei 
perinteisesti ole pidetty panssarintorjuntaan 
kuuluvina. Kyky vaikuttaa välillisesti vastus
tajan panssarikalustoon estämällä huoltokul-

PANSSARINTORJUNNAN KOKONAISJÄRJESTELMÄ 
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tuksia tai vaikeuttamallajohtamistaon näh-
1 ivä osana tätä välillistä panssarintorjuntaa. 

Periaatepiirros panssarintorjunnan ko
i onaisjärjestelmästä on esitetty kuvassa. 
I IÄIRINNÄLLÄymmärretäänerityisestipai
~ 1llisjoukkojenja niitä tukevien aselajijouk-
1 ojen taistelua vastustajan panssarivaunuhuol-
1011 ja komento- ym erikoispanssarivaunuja 
vastaan. 
l'ORJUNNALLA ymmärretään yleisjouk-
1 ojen taisteluahyökkääjän panssarikärjen py
;tlyttämiseksi. 
1 YÖMISELLÄ ymmärretään yleisjoukko
Jen iskukykyisimpien osien taistelua panssa
roidun vastustajan lyömiseksi. 

MUOVAUTUVA UHKAKUVA -
PANSSARIJOUKOT JA 
PANSSARINTORJUNTA 2000-
LUVULLA 

Panssarijoukot 
Kehityksen historiallinen 
perspektiivi 

Jo Lähi-idän vuoden 1973 sodan jälkeen en
nustettiin panssarijoukkojen, erityisesti tais
telupanssarivaunun, valtakauden päättymistä 
kehittyvien panssarintorjuntajärjestelmien 
tieltä. Katsottaessa asiaa nyt lähes kahden
kymmenen vuoden perspektiivillä, voidaan 
todeta pikaisesti tehtyjen johtopäätösten paik
kansapitämättömyys. Panssarintorjunta-asei
den kapasiteetti on nykyisin aivan toinen kuin 
1970- luvulla. Se ei kuitenkaan ole johtanut 
panssarijoukkojen merlåtyksen vähenemi
seen, vaan pikemminlån teknologiakilpailuun, 
jossa aseen ja vasta-aseenkilvoittelu on kulu
neiden vuosien aikana tuottanut jo kaksi uutta 
sukupolvea sekä panssarivaunuja että panssa
rintorjunta-aseita. 

Seuraava kokemuksia panssarisodan
käynnistä antanut Lähi-idän sota, operaatio 
'Rauha Galileaan' 1982 antoi erityisesti isra
elilaisen osapuolen osalta esimerlån paitsi 
teknologian, myös taktiikan, taisteluteknii
kan ja organisaatioiden kehityksestä. Panssa-

rintorjunnan uhkaan,johon 1970-luvun tais
telupanssarivaunupohjainen ajattelutapa oli 
osoittautunut riittämättömäksi, vastattiin eri 
asejärjestelmien, aselajienjajopa puolustus
haarojen monimuotoisella ja kiinteällä yh
teistoiminnalla. 

Viimeksi käyty Persianlahden sota oli 
paitsi ilma-aseen, myös erityisesti panssari
joukkojen sotaa. Maasto-olosuhteet ja vastus
tajien taidollinen sekä teknillinen epätasai
suus eivät tee johtopäätöksistä kaikilta osin 
yleispäteviä. Voidaan kuitenkin todeta, että 
erityisesti Liittokunnan joukot edustivat or
ganisaatioltaan, kalustoltaan, toimintatavoil
taan ja suorituskyvyltään nykyaikaisten, vielä 
pitkälle 2000-luvulle käytössä olevien pans
sari joukkojen eräänlaista 'prototyyppiä'. Ly
hyesti voidaan Persianlahden sodan panssa
ritaisteluista löytää mm seuraavia johtopää
töksiä: 
1. Pitkähkö koulutus- ja valmisteluaika mah
dollisti joukkojen koulutuksen 'viimeistelyn' 

Shoufin vuoret, Libanon 1982: Maasto ja 
tilanne pakottivat yhteistoimintaan jopa 
pienryhmätasolla. 
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Operaatio Aavikkomyrsky: Maa
soåanköynnin ratkaisun työkaluja hiekka
myrskyssä - M 1 A 1 ja AH-64. 

ja totuttautumisen maastoon sekä olosuhtei
siin. Operaatio 'Aavikkomyrskyyn' osallis
tuneista joukoista osa vietti alueella jopa kuu
kausia harjoitellen ja valmistellen operaatio
ta. 
2. Johtamisen ja tiedustelun ratkaiseva vaiku
tus sotatoimien kulkuun. Erityisesti lentoko
neeseen sijoitettu JST ARS (Joint Surveillan
ce and Target Attack Radar System) täyden
tävine satelliitti- ja lentotiedustelujärjestel
mineen tarjosi johtamisen pohjaksi lähes re
aaliaikaisen tiedon irakilaisten joukkojen ryh
mityksestä ja liikkeistä. Tämä mahdollisti 
liikkeen suuntaamisen ja erittäin tarkan tu
lenkäytön todellisen tilannekuvan perusteel-

Kun suoja ei riitä: T-72-vaunun 
ampumatarviketäyttö räjähtää. 
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Tyypillinen näkymä Persianlahden taistelu
kentiltä: Amerikkalainen M 1 A 1 etene
mässä tuhotun irakilaisen T-72-vaunun ohi. 

Ja. Tilannekuva jopa yksittäisten ajoneuvo
jenja tuliasemien tarkkuudella pystyttiin par
haimmillaan jakamaan jopa vaunuryhmän 
tasolle asti. 
3. Operaatioiden nopeus. Varsinaisen hyök
käyssotatoimen käynnistymisen jälkeen ope
raatioiden nopeus johti ratkaisuun tunti -vuo
rokausiluokkaa olevassa ajanjaksossa. Osin 
harjoittelun ansiosta joukot pystyivät nopei
siin ryhmitysmuutoksiin ja tilanteen mukai
seen käskytykseen jopa liikkeen aikana. 
4. Paikantamisjärjestelmien merkitys suun
nistamisessa ja tulen käytössä. Satelliitteihin 
perustuva GPS (Global Positioning System) 
auttoi pieniäkin taktillisia yksiköitä suunnis
tamaan ja paikantamaan maalit muutoin piir
teettömässä autiomaamaastossa. Tämä mah
dollisti tarkan maalinmäärityksen ja yhteis
toiminnan panssarijoukon eri elementtien, 
epäsuoran tulituen, taisteluhelikoptereiden 
tuen ja ilmavoimien lähitulitukiosastojen vä
lillä myös pimeällä. Tyypillinen paikanta
mislaitteiden määrä pata! joonan taisteluosas
tolla oli n 25-30kpl (esim TF 1-37, amerikka
lainen vahvennetun panssari pataljoonan tais
teluosasto, jolla yötaistelussa 26 helmikuuta 
-91 oli 26 kpl erilaisia paikantamislaitteita, 3 
kpl jokaisella vaunukomppanialla, 6 kpl pans
sari jalkaväkikomppanialla, 4 panssaritiedus
telijoilla ja loput jaettuna komentajalle , esi
kunnan avainosille, tulenjohtajille ja ilma-

I 

GPS: Satelliittinavigointi mahdollisti paikan 
määrityksen autiomaassa alle 20 m:n 
tarkkuudella. 

voimien johtoryhmälle). 
5. Pimeän ja huonon sään hyväksikäyttö. 
Persianlahden sota oli ensimmäinen sota,jos
sa voidaan sanoa uuden valonvahvistin- ja 
lämpökuvatekniikan mahdollistaneen täysi
mittaiset sotatoimet myös pimeällä. Erityi
sesti lämpötähtäimien antama tekninen yli
ote teki Liittoutuman panssari joukoista pans
saritaisteluissa ylivoimaisia paitsi pimeällä, 
myös usein vallinneissa huonoissa sääolo
suhteissa (hiekkamyrskyt, rajoitettu näky
vyys). 
6. Uuden tekniikan nopea käyttöönottomah
dollisuus. Muunmuassa vaunujen lisäpans
sarointi, jonka perusratkaisut oli kehitetty 
(reaktiivi, chobham) jo kauan ennen operaa
tiota, pystyttiin tarpeen tullen asentamaan 
kalustoon taistelualueella nopeastikin. 

Panssari joukkojen pääkalustona eri osa
puolilla olivat käytössä lähes kaikki ns toisen 
sukupolven taistelupanssarivaunutyypit: Ml 
Al Abrams, Challenger, T-72 M-1, M-84 
(jugoslavialainen T-72:n versio) saksalaista 
Leopard 2 ja israelilaista Merkavaa lukuun-

ottamatta. Niitä täydensi lisäksi runsas vali
koima vanhempaa, modet;nisoitua kalustoa: 
T-55, M-60 A-1 ja A-3, T-62, AMX-30 ym. 

Rynnäkkö-ja tiedustelupanssarivau
nuista oli käytössä pääosa nykyaikaisista ryn
näkkövaunutyypeistä, mm Bradley M2 ja 
M3,BMP-l ,BMP-2,AMX-10, Warrior,sekä 
lukuisasti vanhempia tyyppejä. 

Kaluston käyttökokemuksista voidaan 
kokonaisuutena todeta klassillisten tekijöi
den, erityisesti 
- maalin havaitsemis- ja tunnistuskyvyn 
- tuli voiman, tulen tarkkuuden, ulottuvuuden 
ja ammuksen tuhovaikutuksen maalissa 
- suojan riittävyyden ja 
- liikkuvuuden vaikuttaneen ratkaisevasti 
panssaritaisteluiden lopputulokseen toisen 
olennaisen tekijän - koulutustason ja taistelu
taidon ohella. 
Myös selviä lähtökohtia tulevalle kaluston 
kehitykselle on löydettävissä. Suorituskykyä 
on lisättävä erityisesti 
- johtamis- ja navigointijärjestelmien 
- maalin havaitsemis-ja tunnistusjärjestelmi-
en 
- ampumatarvikkeiden tuhovaikutuksen ja 
tulen ulottuvuuden, sekä 
- suojan osalta. 

Lisäksi kaluston huollettavuutta ja eri 
järjestelmien yhteensopivuutta on edelleen 
kehitettävä. 

Tulevaisuus, tarpeet ja kehitys 
1990 - 2000-luvulla 

Useissa yhteyksissä on todettu asejärjestel
mien kehityksen aikajänteen pituus, operatii
visesta ideasta jopa 15-20 vuotta ja proto
tyyppiasteeltakin noin 10 vuotta valmiiksi 
käytössä olevaksi järjestelmäksi. 

Aikajänteen pituus sinänsä osoittaa, että 
erityisesti kalustotekniikan osalta 2000-lu
vun operatiivisessa käytössä olevat järjestel
mät ovat jo nyt nähtävissä suurvaltojen proto
tyyppityöpajoissaja koekentillä. Lisäksi pur
kautunut idän ja lännen suurvaltablokkien 
vastakkainasettelu ei ole omiaan ainakaan 
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kiihdyttämään puolustusbudjettien pienene
misen kanssa painiskelevaa kalustokehitys
tä. 

Teknologian eri aloista panssarikalus
ton suorituskykyyn ehkä eniten vaikuttavat 
mikroelektroniikan, optroniikan ja yleisen tie
donkäsittelykapasiteetin kehittyminen. Käy
tännössä tämä merkitsee, että 2000-luvun 
panssarivaunu, vaikkakin ulkoisesti saman
lainen kuin nykyinen, voi erityisesti johtami
seen, tiedonhallintaan, asejärjestelmän las
kentakapasiteettiin, sensoreihin ja aktiivis
passiivisiin suojatekijöihin liittyvien yksityis
kohtien osalta olla suorituskyvyltään täysin 
toista kertaluokkaa oleva järjestelmä. 

Lisääntyvä sotatoimien nopeus, maali
en havaitsemiskyky ja tuhovaikutuksen kes
kittämismahdollisuus pakottavat 'harvem
paan' taistelukenttään, hajautetusti toimiviin 
itsenäisistä elementeistä koostuviin pieniin 
organisaatioihin,joiden iskuvoima tarvittaes
sa on kuitenkin pystyttävä keskittämään rat
kaisualueelle. Tämä vaikuttaa myös käytettä
viin organisaatioihin ja taistelumenetelmiin. 
Myös organisaation täydellinen uusiminen 
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on mahdollista vain rajoitetuin ajanjaksoin. 
Näin voidaan hyvin katsoa jo tämän hetken 
panssarijoukkojen uusimpien organisaatio
tyyppien heijastavan hyvin tulevaa 2000-lu
vun kehitystä. 

Seuraavissa kohdissa luodaan lyhyt 
katsaus niihin kalustoteknisiin ja organisaa
tionäkymiin, jotka nykyisen kehityksen va
lossa ovat 2000-luvun panssari joukolle luon
teenomaisia. 

TAISTELUPANSSARIVAUNU
EDELLEEN KUNINGATAR 

Panssarijoukkojen perustehtävänä - ratkai
suun johtavan hyökkäyksellisen operaation -
suorittamisessa taistelupanssarivaunu säilyy 
edelleen pääasejärjestelmänä. 

Vuosituhannen vaihteessa kehitys on 
johtanut taistelupanssarivaunuun, jota voi
daan kutsua ns. neljännen sukupolven taiste
lupanssarivaunuksi. 

Teknisesti näiden vaunujen suoritusky
kyä ja ominaisuuksia voidaan luonnehtia seu
raavasti: 

Nuoliammus: Edelleen 
panssarivaunun pääam
pumatarvike toista 
panssarivaunua vastaan. 
Nykyisillä ammuksilla, 
joiden läpäisevän osan 
materiaali on yleensä 
köyhdytettyä uraania, 
halkaisija n.25-27 mm ja 
pituuden suhde halkaisi
jaan (L/D) n. 25-30: 1, 
päästään n. 600-800 
mm:n läpäisyyn lähtöno
peuden ollessa n. 1750-
1800 m/ s ja pystytään 
tuhoamaan nykypOlven 
taistelupanssarivaun·u 
vielä n. 4000 m:n 
ampumaetäisyydeltä. 

1. Pääaseena n. 140 mm:n tavanomainen 
panssarivaunukanuuna, jonka suuenergia on 
n. 18-20 MJ (120 mm nykyinen n. 9 MJ ja 105 
mm n. 6.5 MJ), nuoliammuksen lähtönopeus 
n. 1800 m/s ja laukauksen paino n. 40 kg. 
Kokeiluasteellaolevistamuistaaseratkaisuista 
lupaavia tuloksia antaneet sähkö-ja kemialli
seen energiaan, sekä sähkömagneettiseen 
energiaan perustuvat aseet eivät ehtine sarja
valmistuskypsyyteen lähimmän 10-15 vuo
den kuluessa. 
2. Pääaseen ampumatarvikevalikoima käsit
tää nuoliammuksen ja yhdistetyn ontelo-sir
palelaukauksen. Nuoliarnmus läpäisee vielä 
2000 m:n ampumaetäisyydellä yli 700 mm 
homogeenista panssariterästä. 
3. Automaattilataus on tarpeen pääaseen am
pumatarvikkeiden painon ja koon takia. Tuli
nopeus on n. 12 ls/rnin. 
4. Ammunnan hallintajärjestelmä onns. Hun
ter-Killer- järjestelmä, jossa sekä ampujalla 
että johtajalla on itsenäinen kyky tähystää ja 
tulittaa käyttäen joko tavanomaista tai läm
pötähtäintä. 

Tulenjohtolaskin on digitaalinen, etäi
syys mitataan hiilidioksidilaserilla,joka käyt
töolosuhteiltaan vastaalämpötähtäimien suo
rituskykyä. Laskin ja tähtäimen primaarista
hilointi mahdollistavat tarkan tulen pistemaa
liin sekä paikalta että liikkeestä n. 4000 m:iin 
asti. 

Reaktioaika on erittäin lyhyt, maalin 
havaitsemisesta ensimmäiseen laukaukseen 
n. 8 sekuntia, seuraava laukaus 5 sek kuluttua. 
5. Tähystys- ja tähtäinjärjestelmä, joka läm
pötähtäimiin perustuen mahdollistaa auto
maattisen maalin havaitsemisen, seurannan 
ja tulituksen. 
6. Liikkuvuudessa ei tapahdu merkittävää 
kehitystä. Tienopeus on n. 70 km/h, maas
tonopeus n. 30-40 km/h. Kehityksen paino
piste on hydropneumaattisen jousituksen ja 
kevyempien, mutta tehokkaiden voimalait
teiden hyödyntämisessä. Tärkeäksi nähdään 
lisäksi kiihtyvyys syöksyttäessänopeasti suo
jasta suojaan. Taistelupainon kasvamista ei 
voitane välttää. Se kuitenkin säilyy luokassa 

60-65 tn. 
Huoltotoimintoja halpottaa huomatta

vasti voimalaitteen ja sen apujärjestelmien 
tietokoneohjattu vikojen ja huoltotarpeiden 
valvontajärjestelmä. 
7. Suojatekijöiden kokonaiskäsite laajenee 
tavanomaisen panssarisuojan lisäksi muita 
toimintoja kattavaksi. 

Panssarisuoja on keskittynyt entistä 
enemmän miehistötilan suojaamiseen edestä 
ja myös ylhäältä tulevaa asevaikutusta vas
taan. Mcxlemi lla panssaroinnilla saavutetaan 
avainpaikoissa n. 1000 mm:n homogeenista 
teräspanssaria (RHA) vastaava suoja. Pans
sarointi on mcxlulaarinen, sallien sekä vauri
oituneiden osien korjaamisen, että uuden tek
nologian hyödyntämisen sen tullessa käyt
töön. 

Panssarisuojaa on täydennetty käyttä
mällä muita vaunun osia (mm telakoneisto, 
polttoaine, akut) miehistötilan suojana. Mui
hin suojatekijöihin kuuluvat mm. laservaroi
tin, sokaisulaser, monispektrisuojasavut ja 
häirintäheitteet, sähköiset suuntausjärjestel
mät hydrauliikan tilalla, matala silhuetti ja 
demagnetointi herätemiinoja vastaan. Oma
tunnuslaitteisto on ainakin kehitteillä. 

Palontorjuntajärjestelmä on automaat
tinen. 

Vaunumiehistö on varustettu lasersuo
jalaseilla, palonsuojahaalareillaja ballistisen 
suojan tarjoavilla liiveillä sekä kypärällä. 
8. Johtamisjärjestelmän runkona on IVIS (ln
tervehicular lnformation System), taistelu
ajoneuvojen ja eri johtoportaiden välinen tie
donsiirto- ja esitys järjestelmä, jossa mm tak
tilliseen tilanteeseen ja huoltotoimintoihin 
liittyvää informaatiota voidaan automaatti
sesti siirtää eri ajoneuvojen ja johtoportaiden 
kesken. Liitännällä ammunnan hallintajär
jestelmään on mm maali tietojen siirto vaunu
jen välillä mahdollista. 

Pimeätähystyslaitteet ovat standardi va
rustusta mahdollistaen sekä johtamisen. tu
len käytön että liikkeen lämpökuva- ja valon
vahvistinlaitteita käyttäen. 

Paikantaminen tapahtuu ajoneuvona-
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M 1 A2 ABRAMS: 120 mm:n sileäputkinen kanuuna, paina 62.5 tonnia, 1500 hv:n 
kaasuturbiini, huippunopeus 67 km/h, tehopaina ~ hv/t, mi~his~. ~, vaun.~njohtajalla 
itsenäinen lämpötähystyslaite, digitaalinen 'hunter· k11ler' tulen1ohto1ar1es~lma,.. .. .. . 
ajoneuvokohtainen tiedonsiirtajä~estelmä, paikantamislaitteisto, 1553 -tiedonsnrtaväyla eri 
laitteiden välillä, parannettu ballistinen suoja, pöäaseen köyhdytettyä uraania olevan 
nuoliammuksen läpäisy yli 600 mm. 

LEOPARD 2, parannettu versio: 1 ~O mm:n sileäputkinen kanu~na, paino 62.5 .tn,. 1 ~00 hv:n 
12-sylinterinen ahdettu diesel, h~1epunopeus 72 km/h, tehopam~ 2~.~~/tn, m.1.eh1slö 4, 
lämpötähtäin ampujalle ja johta1alle, parannettu ammunnan hallmta1ariestelma (~unter
killer), tehostettu suoja edestä ja ylhäältä tapahtuvi~. hyökk~iä v~~~an, sä~ko1~n .... 
tominkääntöjärjestelmä, GPS-paikantamisjärjestelma, valmius IVl~·1ariestelman k~not
toon. Tykki on nykyistä pidempiputkinen Rhei~metall'in 120 L.~~!.1olla uudella saksala1s· 
ranskalaisella nuohammuksella saavutetaan yli 65 cm:n RHA lapa1sy 2000 m:n ampuma· 
etäisyydellä. Tyypillisenä nykykehi')'.ks~II! voidaan pi~, että .. ~u~eswehr luopui 1992 
kaikkien 2125 Leopard 2:n modermsomtivaateesta laskien maaran 996 vaunuun. 
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LECLERC, suunniteltu taistelemaan ja selviytymään: 120 mm:n l55 sileäputkinen kanuuna, 
automaattilataus, paina 54.5 tn, 1500 hv:n 8 sylinterinen diesel,huippunapeus 71 km/h, 
tehopaino 27.5 hv/tn, miehistö 3, lämpötähtäimet käsittävä moderni hunter-killer 
ammunnan hallintajärjestelmä, paikantamislaitteista, IVIS, suojasavu-ja valemaaliheittimet. 
Yhdistetty varoitusjärjestelmä ja sokaisulaser puuttuvat. 

T-80 U, viimeisin venäläinen taistelupanssarivaunutyyppi: 125 mm:n automaattilatauksella 
varustettu sileäputkinen kanuuna, moottorivaihtoehtoina joko kaasuturbiini tai diesel, 
miehistö 3, valonvahvistintähtäin, eräissä koemalleissa lämpötähtäin, johtajalla tornin ,·a 
tykin suuntausmahdollisuus, ampumatarvikevalikoimaan kuuluu nuoliammuksen, onte o-ja 
sirpalekranaatin lisäksi 4000 m kantava ohjus. 
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MERKA VA MK 111, ensimmäinen 4. sukupolven taistelupanssarivaunu: 120 mm:n 
sileäputkinen kanuuna, paino n. 65 tonnia, miehistö 4, lömpötähtäin, moderni ammunnan 
hallintajärjestelmä, varoitus· ja suojajä~estelmä, modulaarinen panssarointi, jossa taistelu· 
tilan ja miehistön suoja on optimoitu. Seuraava muunnos, MK IV, sisältänee lähes kaikki 
2000-luvun vaunun tyyppipiirteet. . 

vigointi järjestelmällä, joka perustuu satelliit
tipaikannukseen (GPS). Viestijärjestelmänä 
on häirinnältä suojattu hyppytaajuusradio. 
9. Huollettavuutta helpottaa digitaalinen ti
lanteen seuranta ja vikavaroitusjärjestelmä. 
Ampumatarvikkeiden, polttoaineen ja mui
den huoltotarvikkeiden täydennys tapahtuu 
koneellisesti panssaroiduista huoltoajoneu
voista. 

Mikä sitten on nykytilanne? Niin sano
tun kolmannen 'välisukupolven' taistelupans
sarivaunuiksi voidaan luonnehtia muunmu
assa tällä hetkellä osin palvelus- tai kokeilu
käytössäolevia USA:n M 1 A2, englantilaista 
Challenger 2 ja saksalaista taisteluarvoltaan 
parannettua Leopard 2 KWS II-vaunua. Näis
sä sinänsä toisen sukupolven taisteluvaunuik
si luettavissa järjestelmissä on jo käytössä 
eräitä neljännen sukupolven vaunuille tyypil
lisiä järjestelmiä. Kokonaan uuden taistelu
panssarivaunun kehityskustannuksien kalle-
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us huomioon ottaen onkin tyypillistä, että 
vanhaa kalustoa edelleen modernisoidaan ja 
laiteasennuksin saatetaan se taisteluarvon 
kannalta olennaisimpien järjestelmien osalta 
vastaamaan lähes uuden kaluston suoritusky
kyä. 

Vaikka kaikki kehityksen tavoitteet ei
vät ominaisuuksissa täytykään, voidaan ny
kyisistä vaunuista pitää neljännen sukupol
ven edustajina kahta tyyppiä, Merkava III ja 
Leclerc- vaunuja, joiden suunnittelun lähtö
kohtana on ollut vuosituhannen vaihteen tar
peiden näkemys. 

Venäläisen panssarikaluston luokitta
minen on sinänsä teknisten tietojen puutteel
lisuuden takia vaikeampaa. 

Viimeisimmät taistelupanssarivaunu
tyypit, T-72 M 1990 ja T-80 V ovat suoritus
kyvyltään vastaavien länsimaisten vaunujen 
tasolla lukuunottamatta pimeänäkölaitteita ja 
tulenjohtoelektroniikkaa. Tätä puutetta on osin 

LECLERC, yksityiskohtia: Kattokuvasta voidaan nähdä panssaroinnin modulaarisuus ja 
ka~JX!~S~r~~ ~a~~us:. Johtajan. loik ~k~a), ~!f1pujan lvas alakuva) ja ajajan paikoille 
on s1lmiinp1stöva sinansa momna1sten laitteiden s1101Helun ergonominen selkeys. 

korvattu pääaseen putkesta ammuttavalla la
serohjatulla ohjuksella, jonka lentoaika 4000 
m:n maksimiampumaetäisyydelle on n. 10 
sek. 

Nykyisessäkään taloudellisessa tilan
teessa kehitystä ei varmaan keskeytetä, vaan 
muunmuassa Persianlahden sodan kalusto
kokemusten perusteella uuden kaluston kehi
tystyö jatkuu kohti 2000-luvun vaatimukset 
täyttävää vaunutyyppiä. 

Minkälainen on tulevaisuuden taistelu
panssarivaunu? Tarkasteltaessa 'tavanomai
sia' neljännen sukupolven taistelupanssari
vaunuja, voidaan todeta, että kehitys ei suin
kaan ole ongelmatonta. Konventionaalinen 
torni ratkaisu vaikeuttaa erityisesti kattopans
saroinnin kehittämistä, tykin ja ampumatar
vikkeiden koko on ongelma jne. Toisaalta 
sensoritekniikan kehittyminen ja lasersokai
sun uhka, mikä joka tapauksessa pakottaa 
siirtymään suorasta optisesta tähystyksestä 

monitorin käyttöön, on mahdollistamassa 
uudentyyppisiä ratkaisuja. 

Kehityksen peruslähtökohtana voidaan
kin käyttää tarvetta 
- suuremman ja raskaamman tykin käyttöön
ottoon 
- automaattilataukseen 
- suojavaatimusten merkittävään kasvuun ja 
- lisääntyvään optroniikan käyttöön. 

Lopputuloksen eräs kehitysmalli on 
panssarivaunu, jonka torniosan muodostaa 
140 mm:n tykki automaattilatausjärjestelmi
neen. Ampumatarvikkeet on sijoitettu erilli
seen kasettiin tornin takaosaan. Moottori ja 
voimansiirto on sijoitettu runkoon taakse. 
Jousitus on hydropneumaattinen mahdollis
taen sekä maavaran että rungon asennon vaih
don. Miehistö on sijoitettu rungon etuosaan 
suojaltaan maksimoituun taistelutilaan. Ase
lavetti toimii lisäksi suojana ylhäältä tapahtu
via hyökkäyksiä vastaan. Vaunun elektro-
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niikkavarustus 
on edelläkuva
tun 4. sukupol
ven vaunun 
luokkaa. Osa 
tähystys-ja täh
täinj ärjes tel
män sensoreis
ta on rungossa, 
osa aselavetis
sa. Vaunumie
histön määrä 
on kaksi. Jatku
van toiminta
kyvyn takaa
miseksi vau
nulla on pans
saroituun ajo
neuvoon sijoi
tettu vaihto
miehistö. Ku
ten mikä tahan

M2A I BRADLEY, 1980-luvun huippukalustoo modemisoituna: TOW-2 
ohjusjärjestelmä, 25 mm:n konetykki, lämpötähtäin, vakain, kuvassa 
modernisoitu lisäpanssaroinnilla. 

sa panssari vaunu, on tämäkin tiettyjen komp
romissien summa. Tuloksena se tuottaa mo
dulaarisesti panssaroidun, maksimisuojan ja 
tehokkaan asejärjestelmän omaavan n. 50 
tonnin painoluokkaan sijoittuvan ajoneuvon, 
joka on optimoitu erityisesti taistelemaan toi
sia samanlaisia panssariajoneuvoja vastaan. 

Edellä esitetyn ratkaisumallin edeltäjä
nä voidaan pitää 1987 USA:ssa esitelty TTB 
(f ank TestBed)-ajoneuvoa. Kehityksen edel
lytykset kuvattuun suuntaan ovat siis nopeas
tikin olemassa. 

Kehitys ei tee kuitenkaan taistelupans
sarivaunusta 'yleisvälinettä'. Mitä enemmän 
suorituskykyvaatimukset kasvavat, sitä eri
koistuneempi järjestelmä on lopputuloksena. 
Seuraavan sukupolven taistelupanssarivau
nu on entistä enemmän erikoistunut panssa
rintorjuntaan. Taistelukentällä se vaatii suo
jakseen rynnäkköpanssarivaunun, näitä suo
jataan ilmatorjunnalla ja tuetaan telatykistöl
lä. Tulevaisuus johtaakin entistä korostetum
min tarpeeseen luoda panssari joukosta tasa
painoinen toisiaan tukevien asejärjestelmien 
summa. 
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RYNNÄKKÖPAN,SSARIVAUNUT 
-TAISTELUKENTAN 
MONITOIMIAJONEUVOT 

Rynnäkköpanssarivaunujen nykysukupolvi, 
jonka tyypillisinä edustajina voidaan pitää 
USA:n M2 Bradley-, saksalaista Marder- ja 
venäläistä BMP-2-vaunua, jatkaa palvelus
taan vielä vuosituhannen vaihteen yli. Näille 
vaunuille tyypillisenä piirteenä voidaan pitää 
asejärjestelmän monipuolisuutta. 

Aseistukseen kuuluu yleensä 
- 20-30 mm:n konetykki 
- panssarintorjuntaohjusjärjestelmä sekä 
- yksi tai useampi konekivääri. 

Kalusto yleistyi pal veluskäyttöön 1980-
luvun kuluessa. Persianlahden sota aiheutti 
kehittämistarpeita myös rynnäkköpanssari
vaunuissa. Jo ennen operaatio' Aavikkomyrs
kyä' mm osa M 2ja M 3 Bradley-vaunuista 
oli varustettu lisäpanssaroinnilla (mallimer
kintä M2Al). Sotakokemusten perusteella 
vaunut saanevat lisäksi ainakin 
- laseretäisyysmittarin ammunnan hallinta-

.,,.,,-

BMP-3, uuden rynnäldcöpanssarivaunusukupolven edustaja: 100 mm:n tykki/pstohjus 30 
mm:n konetykki, vakain, laseretäisyysmittari, ballistinen laskin valonva~vistintähtäin ' 
tstpaino 19 tn, tehopaino 27 hv/tn, 500 hv:n diesel, huippunopeus 70 km/h. ' 

järjestelmään 
- paikantamislaitteiston 
- lämpökuvaperiskoopin myös ajajalle 
- omatunnuslaitteiston ja 
-ohjusten häirintä/harhautus järjestelmän tek-
niikan tuodessa nämä aikanaan kenttäkäyt
töön. 

Nykyisen polven rynnäkkövaunuja on 
arvosteltu useistakin piirteistä. Eräiden näke
mysten mukaan ne ovat monipuolisen ase jär
jestelmänsä vuoksi 'hybridejä' hankaloittaen 
taktillistakäyttöä, koska kaikkien yhteen vau
nuun sijoitettujen asejärjestelmien optimi
käyttö on harvoin mahdollista yhtaikaisesti 
tai samasta tuliasemasta. 

Toinen arvostelun kohde on ollut vaati
maton kyky (n. 6-9 henkeä) kuljettaa jalan 
taistelevaa jalkaväkeä taistelukentälle. 

Kehitys näyttääkin haarautuvankahtia, 
toisaalta nykyisen rynnäkkövaunutyypin 
ominaisuuksien edelleen kehittämiseen, toi
saalta 'perheajatteluun', jossa jalkaväen kul
jetukseen tarkoitettu kevyemmin aseistettu 
ajoneuvo ja raskaammin aseistettu tulituki
ajoneuvo eriytetään toisistaan, mutta raken-

netaan saman perustyypin varaan. 
Kehittynein 'nykyisen sukupolven' 

vaunuista on Venäjällä 1990-luvun vaihtees
sa ensiesiintymisensä kokenut BMP-3. Vau
nu on varustettu 100 mm:n tykillä,jolla voi
daan ampua sekä tavanomaisia sirpalelauka
uksia että ontelotaistelukärkeen perustuvia 
panssarintorjuntaohjuksia,joiden kantama on 
n.4000 m. Tykissä on automaattilataus. Pää
aseen rinnalla on 30 mm:n vyösyöttöinen 
sekä panssari- että sirpalelaukausta ampuva 
konetykki. Lisäksi vaunussa on yksi torniin ja 
kaksi runkoon sijoitettua 7.62 mm:n koneki
vääriä. Ammunnan hallintajärjestelmään kuu
luu laseretäisyysmittari, ballistinen laskin ja 
valonvahvistintähtäin. Ohjus on lasersäde
ohjattu. Panssarointi on alumiiniperusteinen 
monikerrospanssarointi. Vaunun maavaraa 
voidaan säädellä. Kuljetuskyky on kolmen 
hengen miehistön lisäksi 7 jalkaväkitaisteli
jaa. Vaunu on potkurikoneistoilla uiva. Ase
järjestelmä on tehokas kokonaisuus, jolla 
vaunu pystyy taistelemaan sekä jalkaväkeä, 
panssarintorjunta-asepesäkkeitä, helikopterei
ta, että rynnäkkö- ja taistelupanssarivaunuja 

95 



STRIDSFORDON-90, ruotsalainen vastaus rynnäkköpanssarivaunun vaatimuksiin: 40 mm:n 
konetykki, lämpötähtäin, laskin, ohjelmoitava herätesytytinampumatarvike, paino 22 tn, 
moottori 550 hv diesel, huippunopeus 70 km/h. 

vastaan. Heikkoutena on kuitenkin tykin ka
liiperista johtuva ohjuksen ontelotaistelukär
jen riittämätön läpäisy nykyaikaisiin maalei
hin ja lämpötähtäimen puute. Järjestelmä on 
teknillisesti monimutkainen ja osin kehittely
vaikeuksien vaivaama. Vasta tulevaisuus 
näyttää, laajeneeko BMP-3:n käyttö nykyi
sestä kokeiluvaiheesta koko Venäjän asevoi
mat kattavaksi. 

Tyyppiesimerkki toisesta lähestymis
tavasta on ruotsalainen STRIDSFORDON 
(Taisteluajoneuvo) -90. 

Vaunun perussuunnittelussa on pantu 
erityinen painopiste hyvään maastoliikku
vuuteen pehmeällä maaperällä ja vaikeissa 
oloissa. Aseistuksena on 40 mm:n konetykki 
ja tornissa kevyt konekivääri. Ammunnan 
hallintajärjestelmään kuuluu tulenjohtolas
kinja lämpötähtäin. Aseistuksen perusajatus 
piilee erittäin tehokkaassa konetykissä ja sen 
ampumatarvikkeissa. Aseella voidaan am
pua 300 ls/min, 60 ls/min tai yksittäislauka
uksia. Syöttö tapahtuu kolmesta 8 ls:n kase
tista joita täytetään tornissa olevasta 48 ls:n 
pyörivästä kuljettimestaja tätä edelleen run
gossa olevasta 168 ls:n ampumatarvikehyl
lystä. Ampumatarvikkeina voidaan käyttää 
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alikaliiperiammusta,jonka läpäisy on yli 100 
mm panssari terästä, tavanomaista sirpalelau
kausta tai ohjelmoitavalla herätesytyttimellä 
varustettua sirpalelaukausta. Tehokas ampu
maetäisyys pintamaaliin on 2000 m ja ilma
maaliin 4000 m. Ammunnanhallintajärjes
telmän tietojen (etäisyys, lentoaika) mukaan 
automaattisesti ohjelmoitava herätesytytin 
tekee aseesta erittäin tehokkaan sekä puunlat
vojen tasalla leijuvia helikoptereita, että jal
kaväkeä vastaan. Alikaliiperiammus antaa 
sille kyvyn taistella hyvin rynnäkköpanssari
vaunuja ja etu sektoria lukuunottamatta myös 
useimpia taistelupanssarivaunuja vastaan. 

Vaunu kuljettaa kolmen miehen mie
histön lisäksi kahdeksan jalkaväkitaistelijaa. 
Rynnäkkövaunu muodostaa samalla rungon 
kokonaiselle vaunuperheelle, johon kuuluu 
- komento/esikuntapanssarivaunu 
- tulen johtopanssari vaunu 
- ilmatorjuntapanssarivaunu ja 
- huolto/korjauspanssarivaunu. 

Stridsfordon 90 on erinomainen esi
merkki yhdellä asejärjestelmällä saavutetta
vasta hyvästä lopputuloksesta ja samalla mo
nipuolisesti tarpeen mukaan muodostetusta 
vaunu perheestä. 
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suurimmat puutteet, heikom
man maasto liikkuvuuden, ren
kaiden taistelukestävyyden ja 
voimansiirron sijoitusongel
mat. Suunnitellun ajoneuvo
perheen tulee liikk.ivuudel taan 
pystyä seuraamaan uutta 
Leclerc- taisteluvaunua. Suo
jan asteesta riippuen ajoneu
vot sijoittuvat n. 17-18 tn:nja 
30-35 tn:n painoluokkaan. 
Versioina on ensi vaiheessa 
suunnitteilla kevyesti aseistet
tu kuljetusvaunu ja tulitukiajo
neuvo, joka pystyy tehokkaa
seen taisteluun mm. rynnäk
kövaunuja ja helikoptereita 
vastaan. 

CHAMELEON, Stridsfordon-90-perheen ilmata~unta
vaunu: Panssarijoukon pääase erityisesti 
taisteluhelikoptereiden uhkaa vastaan. Jatkossa on suunnitteilla 

mm 120 mm:n tykillä varus
tettu tulitukiajoneuvo ja mahdollisesti kalus
tosilta- ym tukiajoneuvoja. 

Tulevaisuuden rynnäkkövaunu ei vält
tämättä ole tela-ajoneuvo. Ranskan armeijan 
on noin vuonna 2000 aloitettava nykyisen 
AMX-lOPja VBM-kalustonsakorvaaminen 
sen käyttöiän päättyessä. Eräänä ratkaisuna 
on nähty Giat Industries'in VBM-järjestel
mä. Pitkän telan ja pyörän paremmuudesta 
käydyn keskustelun jälkeen todettiin pyörä
ajoneuvo strategisen liikkuvuuden kannalta 
paremmaksi. Lisäksi uskotaan nykyteknii
kan pystyvän ratkaisemaan pyöräajoneuvon 

VBM·aioneuvoperhe: Tulevaisuuden 
taistelukentän kuljetus-, rynnäkkö- ja 
tulitukivaunuja. 

4 Jalkaväen vuosikirja 

MUU PANSSARIKALUSTO 

Tehokkaan taistelukaluston ylläpito taistelu
kentällä edellyttää runsaasti tuki-ja huolto
ajoneuvoja. Asevaikutuksen laajetessa ja tais
telun rytmin nopeutuessa yhä suurempi mää
rä huolto- ja tukiyksiköiden kalustoa siirtyy 
panssarin suojaan joko teloille tai pyörille. 

WIESEL purkautumassa CH-53-helikopte
rista. Vaunuista toinen on varusteltu TOW
järjestelmällä, toinen 20 mm:n konetykillä. 

97 



Taloudellisuus ja kustannussäästöt sekä toi
saalta huollollisen standardoinnin tarve aihe
uttavat sen, että suurin osa ajoneuvoista tulee 
olemaan joko kevyen tai raskaan taisteluka
luston kanssa samaa 'perhettä'. Panssaroidun 
liikkuvuuden tarve kaikissa joukoissa tulee 
lisäämään erilaisten keveiden lento- tai heli
kopterikuljetteisten pienten ja keveiden tais
teluajoneuvojen määrää myös perinteisesti 
jalkamiehiksi mielletyissä organisaatioissa, 
mm maahanlaskujoukoissa. 

Tiedustelu, tiedonsiirto ja mm. tukevi
en täsmäaseiden maalitiedustelu ja maalin
osoitus sekä reaaliaikainen tilannetiedon tar
ve tulevat teknologian mahdollisuuksien li
sääntyessä tuomaan taistelukentälle lisäksi 
erilaisia ao. tarkoitukseen suunniteltuja eri
koisajoneuvoja. 

Panssarintorjunnan kokonaisjärjestel
män kannalta muu panssarikalusto ei sinänsä 
aiheuta erityisongelmia teknisen suoritusky
vyn suhteen. Verrattuna nykytilanteeseen se 
kasvattaa 'kovien' panssaroitujen maalien ti
heyttä koko taistelualueella ja tekee varsinai
sista taisteluyksiköistä entistä nopealiikkei
sempiä, suorituskykyisempiä ja tiestöstä riip
pumattomampia. 

ORGANISAATIOT JA TAKTIIKKA 
- PANSSARIJOUKKO 
VASTUSTAJANA 

Persianlahden sotaa voidaan pitää Yhdysval
tain ns ilma - maataisteluopin ja siihen kehi
tettyjen organisaatioiden kenttätestinä. Pe
ruskonsepti toimi. Sekä sotakokemusten että 
toisaalta taloudellisten paineiden pakottama
na on organisaatiokehitys kulkemassa kaik
kialla pienempien, mutta tehokkaiden ja erit
täin tulivoimaisten joukkojen suuntaan. 

Tyypillisinäesimerkkeinäsuurvaltojen 
nykyisistä panssari joukkojen organisaatiois
ta voidaan pitää mm. vuoden 1990 organisaa
tiouudistuksessa syntynyttä venäläistä moot
toroitua jalkaväkidivisioonaa ja uusimman 
organisaatiomallin mukaista ranskalaista 
panssaridivisioonaa. 
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Venäläisen divisioonan taistelupanssa
rivaunujen määrää on jonkin verran supistet
tu ja moottoroitua jalkaväkeä lisätty yhdellä 
rykmentillä. Kaksi moottoroiduista jalkavä
kirykmenteistä on varustettu BMP - kalustol
la ja kaksi suuremman strategisen liikkuvuu
den omaavilla ja samalla käyttökustannuksil
taan halvemmillaB1R-70/80-vaunuilla. Run
sas ja hyvätasoinen pääosin telakalustoon 
perustuva tuki tykistö ja organisaatiomuutok
sen yhteydessä samalla modernisoituva tais
telupanssarivaunukalusto tekevät yhtymästä 
erittäin tulivoimaisen. Moottoroidutjalkavä
kipataljoonatovat saaneet 120 mm:n 9-putki
sen kranaatinheitinyksikön. Pataljoonien n. 
40 BMP-vaunua tekevät niistä erittäin tuli
voimaisia. Jalkautuvan jalkaväen määrä sitä 
vastoin pysyy pienenä ollen vain 260 miestä. 

Eräiden viitteiden mukaan organisaati
ota ollaan edelleen keventämässä prikaatior
ganisaation suuntaan pieniksi, tulivoimaisik
si ja helpommin johdettaviksi joukoiksi. 

Ranskalaisen panssaridivisioonan is
kuvoiman ytimen muodostavat neljään patal
joonaan organisoidut 160 Leclerc - taistelu
panssarivaunua. Tela-alustaisella rynnäkkö
vaunulla AMX 10 P liikkuviin panssarijalka
väkipataljooniin kuuluu runsaasti panssarin
torjunta-aseita, Milan - ohjusten lisäksi n. 50 
raskasta APILAS -kertasinkoa. Pataljoonilla 
on vaunukomppaniansa ansiosta kyky itse
näiseen taisteluun panssarivaunuja vastaan 
ilman panssarivaunujen alistustakin. Tiedus
telu- ja panssarintorjuntayksiköt on varustet
tu panssaroiduin pyöräajoneuvoin. 

Panssarivaunupataljoonatovatpuhtai
ta 40 taistelupanssarivaunun pataljoonia,joi
den kokoonpanoon kuuluu komento- ja huol
to-osien lisäksi kolme kolmentoista vaunun 
yksikköä. 

Esimerkki uudesta meidän olojamme 
vastaaviin oloihin tarkoitetusta perusyhty
mästä on ruotsalainen 'Panssari prikaati 2000'. 
Prikaatiin on taloudellisten resurssien mu
kaan sijoitettu sekä uutta että vanhempaa 
kalustoa. Iskuvoiman ytimen muodostavat 
kolme 24 uudentyyppistä taistelupanssari-

vaunua käsittävä panssaripataljoonaa. Uusia 
taisteluajoneuvo90:iä on sijoitettu sekä pans
~uri tiedustelukomppaniaan että panssaripa
tuljoonien panssarijalkaväkiyksiköihin. Pans
surintorjuntapataljoona liikkuu vanhemmal
la kuljetuspanssarivaunutyypillä Pbv-302. 
Sen ohjuskalustoon kuuluu sekä TOW- että 
B ILL-panssarintorjuntaohjuksia. Kenttätykis
tliä edustaa patteristo,joka on varustettu ruot
salaisella 155 FH-77-kalustolla. Pioneeripa
taljoonalla on sekä silta- että miinamaivaus
ja miinoituskalustoa. Ilmatorjuntaohjuspat
terin lisäksi kuhunkin panssaripataljoonaan 
sijoitetaan taisteluajoneuvo 90:n ilmatorjun
taversioita. Uuden panssaripataljoonan yksi
tyiskohtainen kokoonpano on vielä päättä
mättä. Ensimmäinen uudentyyppinen prikaati 
varustetaan vv 1997 - 2002. 

Perusyksikkö- ja joukkuetasolla jatkuu 
suuntaus yksinkertaisiin ja helposti johdetta
viin 'yhden tyypin' perusyksiköihin. Joukku
een kokoonpanoksi on lähes kaikkialla va
kiintunut neljä taistelupanssarivaunua. Ko
koonpano sisältää suoraan kaksi 'taistelijapa
ria' joka on pienin yhteistoimintaan kykenevä 
elementti. Komppaniassa on yleensä kolme 
joukkuetta,jolloin vaunuvahvuus on komen
to-osan taisteluvaunut mukaan lukien neljä
toista. 

Uusia piirteitä taisteluyksiköiden ko~ 
koonpanoon tuo 2000-luvulla kaluston uu
siutuessa tapahtuva miehistön määrän pie
neneminen. Useissakin asevoimissa on tut
kittu ja kritisoitu henkilöstön määrän pie
nenemistä. Vaunun ja joukkueen ei katsota 
voivan selviytyä taistelukentän muista toi
minnoista ja jatkuvan taistelu toiminnan sekä 
kaluston huollon ja ylläpidon paineesta jos 
vaunuryhmä pienennetään kahteen henkilöön. 
Tulevaisuuden panssariyksikössä onkin to
dennäköisestikaksinkertainen taisteluajoneu
vojen miehistö. Toisen ollessa taistelussa, on 
toinen miehistö levossa. Tällöin on myös 
helppo täydentää välittömästi syntyvät tappi
ot ja tarvittaessa mm. tehtävän muuttuessa 
käskyttää uusi tehtävä vapaavuorolle, joka 
valmistelut suoritettuaan ottaa kaluston le-
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poon siirtyviltä ja aloittaa välittömästi tehtä
vän suorituksen. 

TAKTIIKKA 

Taistelukentän asejärjestelmien tarkkuus ja 
tuhovoima kasvaa. Persianlahden sota osoitti 
erityisesti tiedustelun merkityksen asevaiku
tuksen käytön ohjaajana. Lähes kaikki joukot 
pystytään tiedustelun keinoin havaitsemaan. 
Lähes kaikki havaitut pystytään asevaikutuk
sen eri keinoin tuhoamaan. Joukkojen selviy
tymisen ja toimintakyvyn edellytyksenä on 
kyky hajauttaa ja taito suojautua. Siirrot on 
kyettävä suorittamaan hajautettuna ja suurel
la nopeudella. Voimien keskittäminen ratkai
sevaan iskuun on oltava silti joka heti mah
dollista. 

Operaatioiden nopeus kasvaa entises
täänkin. Syynä tähän ei niinkään ole mekani
soinnin ja ilmaliik:k:uvuuden lisääntyminen. 
Edellytykset nopeudelle luo informaation 
määrän kasvu, reaaliaikaisen tilannekuvan 
ylläpitomahdollisuuksien paraneminen tie
tojen prosessointikapasiteetin kasvaessa ja 
johtamisjärjestelmien mahdollistama nopea 
reagointi tilannemuutoksiin. Toisaalta ase
vaikutus ei salli pitkää 'maalina oleskelua' 
vaan ratkaisuun on pyrittävä keskitetyin, kai
ken tulen tukemin iskuin, joiden jälkeen jou
kot voidaan ratkaisun tapahduttua uudelleen 
suojata. Harvalukuisempia ja kalliimpia ase
järjestelmiä sisältävälle joukolle läpimurto
hyökkäys on tappioita tuottavana aina kiertoa 
ja heikon kohdan etsimistä epäedullisempi 
ratkaisu. Johtamisjärjestelmän salliessa no
peat ja yllättävät painopisteen vaihtelut on 
liikkuville sotatoimille tyypillistä tilanteiden 
nopea vaihtelu, iskut heikkoihin kohtiin, raju 
keskitetty tulen käyttö ja taistelun tapahtumi
nen samanaikaisesti syvälläkin ryhrnitykses-
sä. 

Pataljoona, joka sisältää kaikki taiste
lunkäymiseen tarpeelliset elementit, on yleen
sä pienin käytettävä taktillinen yksikkö. Sitä 
tuetaan ylemmän johtoportaan aselajitoimin
noilla. Ratkaisuun pyritään useamman pata!-
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joonan yhteisvaikutuksella. 
Tekniikanluomatmahdollisuudetmuut

tavatmyösitsetaistelun luonnetta. Vakainjär
jestelmät, laskimet, tähtäimet, maalin auto
maattisen havaitsemisen ja seurannan mah
dollisuus, lyhyet reaktioajat sekä lisääntyvä 
aseiden tuhovaikutus muuttavat taistelutek
niikkaa. Tuli voidaan aloittaa tarkkana entistä 
kauempaa, jopa yli 4000 m:n etäisyyksiltä. 
Toisaalta tulinopeus mahdollistaa läheltäkin 
tehdyt tuhoisat tuliylläköt. Tarkkuuden pa
rantamiseksi ei ajoneuvoa tarvitse välttämät
tä pysäyttää tai edes hidastaa, vaan joukko 
pystyy tarkkaan tuleen liikkuvuuttaan me
nettämättä. Virhe voi johtaa ratkaisevan tais
telu tappion syntyyn minuuteissa.jopa sekun
neissa. Tuhoutumisen uhka pakottaakin jou
kon joko eliminoimaan yllätyksen mahdolli
suuden kaikin mahdollisin tukitoimenpitein 
ja maksimoimaan nopean liikkeen antaman 
hyödyn tai maksimoimaan maaston tarjo
aman suojan ja pitämään aina osan joukkoa 
tuli tuessa osan jatkaessa liikettä maksirnino
peudella. Uhkan moninaisuus, mm. taistelu
jarynnäk:k:öpanssarivaunut, lähi torjunta-aseet, 
ohjukset ja helikopterit, pakottaa iskuportaan 
pataljoonan 'sekaryhrnitykseen' ,jossa eri uh
katekijöitä vastaan toimivia asejärjestelmiä 
käytetään samassa ryhmityksessä ominai
suuksiensa kannalta parhaiten sijoitettuina. 

Oheinen esimerkki pataljoonan taiste
luosaston yöhyökkäyksestäja yöllisestä pans
saritaistelustaetelä-Irak:in autiomaassa puhu
koon omaa kieltään panssarijoukon taistelun 
kuvasta. 

PANSSARINTORJUNTA
ASEIDEN KEHITYSLINJAT 

Panssarintorjunta-aseiden kehittämisessä on 
nähtävissä kaksi peruslinjaa. Toisaalta kehi
tetään perinteisiä panssarintorjunta-aseita, 
kuten panssarintorjuntaohjuksia. Toisaalta 
parannetaan epäsuoran tulen järjestelmien 
kykyä panssarintorjuntaan sekä massamai
sesti levitettävilläettä nk älykkäillä ampuma
tarvikkeilla. 

Javelin on amerikkalainen kannettava, ip
sensorilla varustettu, maaliin hakeutuva 
kolmannen polven panssarinto~untaohjus. 

Taloudelliset tekijät sekä jännityksen 
lieveneminen Keski- Euroopassa vaikuttavat 
tulevaisuudessahidastavasti panssarintorjun
ta-aseiden kehittämiseen. Erityisesti tämä 
näkyy kalliissa epäsuoran tulen järjestelmien 
maaliinhakeutuvissa ampumatarvikkeissa. 

Panssarintorjuntaohjusten tehokkaan 
käytön suurimpana ongelmana on pidetty 
ohjuksen hitaasta lentonopeudesta aiheutu
vaa ampujan haavoittuvuutta. Tätä ongelmaa 
pyritään ratkaisemaan kolmella eri tavalla: 
- Kolmannen polven nk ammu ja unohda -
ohjusta on kehitetty jo pitkän aikaa. Kehitys 
on ollut odotettua hitaampaa. Merkittävintä
hän keskittyvä hanke on amerikkalainen Ja
velin-projekti. 
-Pyritään kehittämään kineettiseen energiaan 
vaikutuksensa perustava huippunopea ohjus. 
Ohjus muistuttaisi ominaisuuksiltaan panssa
rivaunun nuoliammusta. 
- Ohjuksen taistelukärkeen sijoitetaan tv-ka
meralla varustettu hakupää, jolloin ampuja 
voi olla suojassa. 

On todennäköistä, että vielä vuositu
hannen vaihteen jälkeenkin valmistetaan jo 
pitkään käytössä olleita toisen polven ohjuk
sia. Näiden ohjusten hyökkäysprofiilina tu
lee yleistymään nk top-attack, jolloin vaiku
tukseen pyritään taisteluvaunulle uhanalai
simmasta suunnasta eli ylhäältä. Tästä on 

esimerkkinä mm ruotsalainen BILL. 
Raskaat singot säil~ät palveluskäy

tössä. Ampumatarvikkeen läpäisy reaktiivi
panssarointia vastaan kasvatetaan kaksois
ontelopanoksella tai varustamalla kranaatti 
kovallakärjellä,joka tunkeutuu reaktiivipans
sarin läpi. Aseet varustetaan etäisyysmitta
rein ja pimeänäkölaitteilla. 

Kertasinkojen nykyinen kehityssuunta 
tulee jatkumaan. Käytössä säilyvät sekä ke
vyet että raskaat kertasingot. Edelliset ovat 

- .r··~~~"· 
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LOSAT ILine-of-Sight Antitank) on amerikka
lainen kehitteillä oleva raskas 
ajoneuvoasenteinen ohjusjärjestelmä. 

POLYPHEM on ranskalainen pitkän kanta
man tv- tai ip-kameralla varustettu ohjus, 
jossa tieto ohjukselta ampujalle ja päinvas
toin kulkee valokaapelia pitkin. 
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DRAGON III on amerikkalainen, sarjansa 
uusin toisen polven ponssarintorjuntoohjus. 
Ampumaetäisyys on 65 · 1500 m. 

METIS M • uusin venäläinen toisen polven 
pst-ohjus: läpäisy yli 900 mm realdiivipons· 
sorin suojaamaan ponssariteräkseen? 
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joka miehen aseita ja jälkimmäiset varsinai
sen pst -miehen aseita. Kevyt kertasi nko teho
aa lähinnä kevyesti panssaroituja ja raskas 
kertasinko taistelupanssarivaunuja vastaan. 
Kummankin sinkotyypin tehoa parannetaan 
kaksoi sontelopanoksel la. 

Kevyiden sinkojen elinikä pidennetään 
kehittämällä niiden käyttöön ammusperhei
tä, jolloin asetta voidaan käyttää moniin eri 
tarkoituksiin jalkaväen tulitukiaseen tapaan. 

Meilläkin kokei Ituja vastamassa-aseita 
tutkitaan edelleen. Aseiden etuina ovat halpa 
hinta, yksikertainen rakenne ja hyvä teho. 
Haittapuolina ovat suuri koko ja aseen paino. 
Erään kehitteillä olevan > 120 mm:n vasta
massa-aseen prototyypin pituus on n kuusi 
metriä ja paino yli 600 kg. 

Panssarintorjuntatykeissä mielenkiin
tokohdistuu pienikaliiperisiin40-70mm tyk
keihin. Nämä ovat kevyitä ja soveltuvat joko 
vedettävinä tai ajoneuvoon asennettuina eri
tyyppisten joukkojen välineiksi. Läpäisy 60 
mm:n ammuksella on maksimissaan viisi 

AT · 12 on ruotsalainen 1990-luvun puolivä· 
lissä käyttöön saatava raskas kertosinko. 

CARL-GUSTAV. Yli 40 vuotta vanhan 
kevyen singon elinikää on iatkettu nyky· 
aikaisilla ampumatorvikkeilla. 

HVMS • 60 MM:n Israelilainen kevyt 
ponssarintorjuntatykki on kuvassa asen· 
nettu M· 113:n alustalle. 

kertaa kaliiperi eli n 300 mm, mikä riittää 
uusimpien taisteluvaunujen sivupanssarin ja 
vanhempien etupanssarin läpäisyyn. 

Kranaatinheittimistölle on kehitetty 
hakeutuvia ammuksia, jotka ovat tehokkaita 
myös taistelupanssarivaunuja vastaan. Jär
jestelmien tehokas käyttö edel lyttää, että maa
lina on vähintään suppeassa ryhmityksessä 
oleva panssarivaunukomppania. Heittimis
tön hakeutuvat ammukset tuovat mielenkiin
toisen elementin panssarintorjuntaan, mutta 
niillä ei kuitenkaan kyetä korvaamaan varsi
naisia panssarintorjunta-aseita - täydentämään 
kylläkin. 

NLAW 4 on Isossa Britanniassa kehitteillä 
oleva tähtäyslinjalle hakeutuva top·attack· 
ponssarintorjuntaohjus. Kantama 600 m. 

Meriin on englantilainen 81 mm:n kranaa· 
tinheittimeen soveltuva maaliin hakeutuva 
pst-ammus. Kantama on 4500 m. 

PANSSARINTORJUNTA- .. 
ASEIDEN TULEVAISUUS MEILLA 

Raskas sinko on mei llä oli ut pal veluskäytössä 
jo yli 30 vuotta. Asetta ollaan modernisoi
massa nykyajan taistelukentän vaatimuksia 
vastaavaksi. Pimeätähtäimet ja laser -etäisyys
mittarit on jo liitetty aseen varustukseen. 1990-
luvun puoliväli in mennessä aseelle saadaan 
uusi panssarilaukaus. 
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Raskas sinko vastaa pimeätoimintakykyisenä ja uudella tehokkaalla ampumatarvikkeella 
varustettuna hyvin 2000-luvun taistelu~entän haasteisiin. 

Modernisoinnin jälkeen raskas sinko 
on tehokas asejärjestelmä vanhempaa taiste
lupanssarivaunukalustoa vastaan joka puo
lelta ja uusinta taistelupanssarivaunukalus
toa vastaan sivulta sekä osin etusektorista. 

Kevyenä ja liikkuvana, pimeätoiminta
kykyisenä sekä riittävän tulivoimaisena ase 
soveltuu hyvin joukkojem-
me käyttöön myös tule-
vaisuudessa. 

Kevyt ja raskas kerta
sinko muodostavat toisiaan 
täydentävän aseparin. 

Kevytkertasinko (66 
KES 76/88) on tehokas ke
vyesti panssaroituja maale
ja kuten rynnäkköpanssari
vaunu ja ja telatykkejä vas
taan. 

torista. APILAS- partioiden varustukseen 
kuuluu aseeseen kiinnitettävä pimeätähtäin. 

Kevyt kertasinko on nk joka miehen 
ase,jollaisenkäyttöönjokainen taistelija kou
lutetaan. Raskas kertasinko on jokaisen eri
koiskoulutetun panssarintorjuntamiehen ase. 

Panssarintorjuntaohjuksillaluodaan te-

--
Raskas kertasinko 

(APILAS) on tehokas lähes 
kaikkia taistelupanssarivau
nuja vastaan myös etusek-

Norjalainen kevyt kertasinko kuuluu lähes jokaisen 
taistelijan varustukseen. 
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Vaarallinen uhka taistelupanssarivaunulle - luminen metsä ja suomalainen panssarintorjuja 
APILAS-sinkonsa kanssa. 

hoa ja ulottuvuutta panssarintorjuntaan. 
Raskas panssarintorjuntaohjusjärjestel

mä (Pstohj 83) on uusimpien ampumatarvik
keidensa myötä tehokas nykyaikaisia taiste-
1 upanssarivaunu ja vastaan. Ohjusjärjestelmäl
lä on joka sään toimintakyky ja se omaa 
hyvän häirinnänsietokyvyn. Ohjusjärjestel-

män liikkuvuutta lisätään asentamalla se tela
kuorma-auton alustalle. 

Kevyt panssarintorjuntaohjusjärjestel
mä (Pstohj 82) on tehokas taistelupanssari
vaunuja vastaan sivu- ja osin etusektorista. 
Järjestelmän pimeätoimintakykyä on lisätty 
liittämällä ampumalaitteeseen lämpötähtäin. 

Pst-ohjus 83:n liikkuvuus ja käytettvyys lisääntyvät merkittävästi näiden Hägglundsin 
ohjustelakuorma·autojen myötä 
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PANSSARPRKAATl 

KOM:NTAJA 

PSVP PSTOH.J< 

PSTBJK 

Panssariprikaatin kokoonpano. 

SUOMALAISET 
PANSSARIJOUKOT -
PANSSARINTORJUNTAMME 
ELIITTI 

Paras panssarintorjunta-ase on toinen pans
sarivaunu - paras väline taistella panssari
joukkoa vastaan on toinen panssarijoukko. 
Paitsi rauhan ajan panssarintorjuntamme to
tuttu harjoitusvastustaja, on suomalainen 
panssarijoukko ominaisuuksiltaan ja suori
tuskyvyltään eräs tärkeimpiä panssarintor
juntajoukkojamme. Panssariprikaatit ovat 
ainoita perusyhtymiämme, jotka kykenevät 
aukeavoittoisillakin alueilla hyökkäykselli
siin, samanaikaisesti suurta tulivoimaa, tais
telukestävyyttä ja liikkuvuutta vaativiin tais
telutehtäviin. 
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rrPSTO 1-P 

Panssarijoukkomme ovat 1980- ja 
1990- luvuilla kokeneet suuria muutoksia. 
Suoritetut kalustohankinnat ja organisaatio
uudistukset ovat kehittyvän koulutuksen ohel
la luomassa järjestelmää, jolla mahdollisim
man hyvin pyritään taloudellisesti vaatimat
tomien resurssiemme puitteissa vastaamaan 
2000-luvun haasteisiin. Kaluston määrän 
kasvu on mahdollistanut panssariprikaatien 
suorituskyvyn parantamisen lisäksi sodan ajan 
panssari joukkojen laajemman perustamisen. 
Näillä on panssariprikaatien vahventamisen 
lisäksi mahdollista myös lisätä tarvittaessa 
muiden perusyhtymien tulivoimaa ja panssa
rintorjuntakykyä. 

Sodan ajan panssarijoukkojen perus
yhtymä - panssariprikaati, on organisoitu si
ten, että se kykenee hyvin edellä kuvattuihin 
tehtäviin. Prikaatia käytetään pääsääntöisesti 

T·72 M-1, panssariprikaatiemme pääkalus
tos tuliasemassa Rovajärvellä: erityisesti 
pimeätaistelukykyä parannettava jo tällä 
vuosikymmenellä. 

kootusti. Sen päätaistelulaji on hyökkäys. 
Hyökkäystehon takaamiseksi prikaatille käs
ketään selkeä tehtävä ja annetaan tehtävän 
kannalta tarpeelliset vahvennukset sekä ylem
män johtoportaan tuki. Panssari prikaati muo
dostaa johdossaan olevista joukoista tehtä
vän kannalta tarkoituksenmukaisen taistelu
jaotuksen ja toteuttaa tehtävänsä iskevän osan, 
suora-ammuntatulen ja epäsuoran tulen kes
kitetyllä ja joustavalla käytöllä. 

Prikaatiin kuuluu kolme panssaripatal
joonaa, panssariviestipataljoona, panssaritie
dustelukomppania, panssarintorjuntaohjus
komppania, kenttätykistörykmentti, ilmator
juntapatteristo, pioneeripataljoona ja huolto
pataljoona. Prikaatin iskevän osan ytimen 
muodostavat 63 T-72 M-1 taistelupanssari
vaunua. 

Panssaripataljoonat muodostavat pri
kaatin varsinaisen taisteluvoiman. Pataljoo
naan kuuluu kaksi panssarivaunu- ja kaksi 
panssari jääkäri yksikköä. Esikuntakomppani
assa ovatpataljoonan 'aselajitoimintoja' edus
tavat panssaritiedustelu-, panssarintorjunta
oh jus-, panssari pioneeri-ja ilmatorjuntapans
sarivaunujoukkueet. Kranaatinheitinkomppa
nia, jolla on 9 120 mm:n kranaatinheitintä, on 
muista taisteluyksiköistä poiketen autovetoi-

Modernisoitu T-55, edelleen panssarijoukko
jen kalustoa: uusi ammunnan hallintajärjes
telmä ja pimeänäkölaiteet, uusi nuoliammus, 
12,7 mm ilmatorjntakonekivääri, valaisu
kranaatinheitin, suojasavunheittimet. 

nen. Panssaripataljoona on taktillinen yksik
kö, jonka yksiköistä ja vahvennuksista muo
dostetaan kulloinkin tarkoituksenmukaisin 
taistelujaotus. Pataljoonaa voidaan käyttää 
kaikissa taistelulajeissa. Erityisen hyvin se 
soveltuu hyökkäys-ja viivytystaisteluun. Pa
taljoona voi taistella prikaatin osana. Silloin 
sitä tuetaan erityisesti epäsuoralla tulella, il-

Esimerkki panssaripatal joonan hyökkäyksestä 
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matorjunnalla, huollolla, suojaamalla sivus
toja ja selustaa, toimittamalla tiedustelutieto
ja ja huolehtimalla liikkeen edistämisestä. 
Komentaja johtaa pataljoonaansa taistelussa 
edestäkomentopanssarivaunullaan yhteistoi
minnassa tulenjohtopanssarivaunussa toimi
van tulenjohtokomentajan kanssa. Johtami
nen perustuu muualta saadun tiedon lisäksi 
ensisijaisesti omiin havaintoihin ja niiden 
perusteella muodostettuun tilannekuvaan. 
Taistelutoiminnassa tarpeellinen nopeus taa
taan yksikön päälliköille suoraan radiokäs
kyillä tai tapaamisyhteydelläannettavilla teh
tävillä. 

Taistelukaluston tarjoama suoja, tuli
voima, sekä panssarivaunujen ja panssari jää
kärien kiinteä yhteistoiminta ovat pataljoo
nan taistelun tehokkuuden keskeisiä tekijöi
tä. 

Panssariprikaatin epäsuoraa tulta edus
taa panssari pataljoonien orgaanisten heitinyk
siköiden lisäksi kenttätykistörykmentti. R yk
menttiin kuuluu esikunta- ja huoltopatterin 
sekä tiedustelupatterin lisäksi kaksi 12-tyk
kistä panssarihaupitsipatteristoa. Patteristo
jen kalustona on 122 mm:n panssarihaupitsi. 
Tiedustelupatterin tulen-
johtoryhmät sekä ryk
mentin, patteristojen ja 
tulipattereiden komento
osat toimivat panssaroi
duissa komentovaunuis
sa tai tulenjohtovaunuis
sa. Kenttätykistöryk
mentti tukee prikaatia 
koko sen vastuualueella. 
Patteristoista muodoste
taan yleensä tykistöryh~ 
mä, johon voidaan liittää 
tarvittaessa lisää patteris
toja. Komentopaikkojen 
suojalla ja panssarihau
pitsien suojalla sekä liik
kuvuudella on merkittä
vä vaikutus kenttätykis

Eräs tärkeimmistä panssariprikaatin uh
katekijöistä on taisteluhelikoptereiden ja ryn
näkkökoneiden muodostama ilmauhka. Pri
kaatin ilmatorjunnan päävastuun kantaa il
matorjuntapatteristo. Patteristoon kuuluu joh
tokeskus, lähi-ilmatorjuntaohjuspatteri , koh
deilmatorjuntaohjuspatteri ja kaksi kevyttä 
ilmatorjuntapatteria. Johtokeskuksellaon mo
derni tutka- jajohtokeskuskalusto. Johtokes
kus vastaa tulen käytön johtamisesta ja ilma
tilannekuvan välittämisestä koko prikaatin 
alueella. Lähi-ilmatorjuntaoh juspatteria käy
tetään erityisesti iskuportaan suojana alue
suojausperiaatteella. Patteri liikkuu MT-LB V 
-kuljetuspanssarivaunuilla,joilla sen suoja ja 
liikkuvuus vastaa suojattavan joukon liikku
vuutta. Kohdeilmatorjuntaohjuspatterin ka
lustonaon uusikohdetorjuntaohjus CROT A
LE. Patterilla suojataan koko prikaatin aluetta 
aluesuojausperiaatteella. Keveiden ilmator
juntapatterien kalustona on 23 mm:n ilmator
juntatykh. Pattereilla suojataan yleensä pri
kaatin taempia osia, tykistö, huoltoa ja kulje
tuksia. 

Iskuportaan orgaanisen ilmatorjunnan 
pääkalusto on panssaripataljoonien ItPsv-90 

törykmentin taistelukes- lskuportaan ilmatorjuntasuojaa: ltPsv-90. 
tävyyteen. 

108 

MARKSMAN. Tutkaohjattu 35 mm:n ty
keillä varustettu ja T-55 - panssarivaunun 
alustalle sijoitettu järjestelmä pystyy hyvin 
taistelemaan sekä helikoptereita että rynnäk
kökoneita vastaan. Iskuportaan pataljoonien 
helikopteritorjuntakykyä täydentävät lisäksi 
panssaripataljoonien panssarintorjuntajouk
kueidenBMP-2-rynnäkkövaunujen30mm:n 
konetykit. Koko prikaatin alueella vihollisen 
ilmatoimintaa vaikeutetaan lisäksi kaikkiin 
taistelupanssarivaunuihin ja suureen osaan 
muuta kalustoa sijoitetuilla 12. 7 mm:n ilma
torjuntakoneki vääreillä. 

Panssariprikaatin pioneerivoiman muo
dostavat prikaatin pioneeripatal joona ja pans
sari pataljoonien panssaripioneerijoukkueet. 
Tärkein pioneerien tehtävä on liikkeen edis
täminen. Lisäksi pioneerivoimaa käytetään 
sivustojen suojaukseen suluttamalla sekä se
lustayhteyksien varmentamiseen. Pioneeri
pataljoonan kokoonpanoon kuuluu esikunta
ja huolto-osien lisäksi kaksi pioneerikomppa
niaa. Ensimmäinen pioneerikomppanioistaon 
tarkoitettu käytettäväksi iskuportaan toimin
ta-alueella. Kahden pioneeri joukkueen lisäk
si sen kalusto joukkueeseen kuuluu siltapans-

sarivaunu ja ja raivauspanssarivaunuja, joista 
yhdessä pioneeri joukkueiden kanssa ja täy
dennettynä esikuntakomppanian koneilla 
muodostetaan iskuporrasta tukevia liikkeen 
edistämisosastoja. Toisen pioneerikomppani
an silta- ja raivausajoneuvokalusto on pyörä
kalustoa. Yksikön käytön painopiste on se
lustan alueella. Panssaripataljoonien välittö
män pioneeri voiman tarve on täytetty esikun
takomppanian panssaripioneeri joukkueella. 
Joukkueen panssaripioneeriryhmät liikkuvat 
kuljetuspanssarivaunulla MT- LBV. Sen sil
ta- ja raivauspanssarivaunuilla voidaan pe
rustaa liikkeen edistämisosasto. 

Prikaatin välittömän vihollistieduste
lun tarve on täytetty panssaritiedustelukomp
panialla. Komppaniaan kuuluu kolme pans
saritiedustelu joukkuetta ja moottori tieduste
lu joukkue. Yksikön panssaritiedustelujouk
kueiden pääkalustona on BMP-2. Panssari
tiedustelujoukkueilla kyetään partiotieduste
lun lisäksi myös aktiiviseen taistelutieduste
luun ja kosketuksen ottoon. Moottoritiedus
telujoukkueelle soveliain kalustoon telakuor
ma-auto. Ajoneuvoillaan joukkue pystyy so
luttautumaan salassa syvällekin vihollisen ryh-

BMP-2, panssaritiedustelijoiden ja panssarintorjuntamieslen tulivoimaista kalustoa: ohjus
ammunnoissa Rovajärvellä. 
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mitykseen sekä valvomaan tähystyksellä ja 
partioinnilla prikaatin toiminnan kannalta tär
keimmät alueet. 

Panssarintorjuntayksikön ja panssari
pataljoonien panssarintorjuntaohjusjoukku
eiden kalustona on BMP-2. Organisoituna 
nelivawmisiksi joukkueiksi yksiköllä on paitsi 
panssarintorjuntakyky, myös erinomaiset 
edellytykset joukkueittain tai yksikkönä ta
pahtuvaan taistelutiedusteluun, kosketuksen 
otto- ja sivustan suojaustehtäviin, sekä heli
kopteritorjuntaan. Erittäin tulivoimaisena yk
sikkö muodostaa komentajalle iskuvoimal
taan lähes pataljoonaa vastaavan reservin yl
lättävien tilanteiden varalle. 

Panssariprikaatiajohdetaan edestä. Ko
mentaja valitsee johtamispaikkansa siten, että 
hän parhaiten hallitsee painopistesuunnan 
taistelut, saa välittömän tilannekuvan ja pys
tyy nopeasti reagoimaan ennalta arvaamatto
maankin positiiviseen tai negatiiviseen tilan
nekehitykseen. Komentajan ja esikunnan joh
tamistoiminnan edellytykset luo panssari vies
ti pataljoona. Pataljoonan panssaroituihin ajo
neuvoihin sijoitettu YVI-yhtymän viestijär
jestelmä ja panssarijoukon keskussanoma
laitteisiin perustuva taktillisten radioverkko
jen järjestelmä luovat hyvät johtamisen edel
lytyksetmahdollistamallajohtamispaikkojen 
vapaasta valinnasta huolimatta hyvät, var
mennetut ja häirinnältä suojatut yhteydet. 

Panssariprikaatin huollon tarvetta ku
vaa hyvin huoltopataljoonan ajoneuvo- ja 
henkilöstömäärä.Pataljoonaankuuluun.620 
miestä ja yli 250 erilaista moottoriajoneuvoa. 
Pataljoonaan kuuluu huoltokomppania, pans
sarihuoltokom ppania, autokomppania ja kul
jetus komppania. Pataljoona pystyy suoriutu
maan prikaatin taisteluosien päivittäisestä 
huoltotarpeesta. Kul jetusyksiköiden kuljetus
kyky on yli 600 tn erilaista materiaalia. Eri
tyisesti panssarikaluston korjaustoiminnassa 
ja evakuoinneissa tarvitaan edelleen ylempi
en johtoportaiden tukea. 

Panssariprikaati on uudelleen organi
soituna tehokas taisteluväline ratkaisutaiste
luissakin. Voimakkaasta kalustollisesta ke-
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hittämisestä huolimatta organisaatiossa ja 
sotavarustuksessa on edelleen heikkojakin 
kohtia. Panssarikaluston yleinen kehitys edel
lyttää taistelupanssarivaunukalustomme mo
dernisoinnin aloittamista tulivoiman, pimeä
ja huonon sään taistelukyvyn sekä suojan 
osalta jo tämän vuosikymmenen puolella. 
Suojanjamaastoliikkuvuudentarpeenkasva
essa kasvaa myös kuljetuspanssarivaunujen 
tarve. Vähimmäisvaatimuksena voitaneen 
pitää ainakin kaikkien taisteluosien ja huol
lon avaintoimintojen sijoittamista kuljetus
panssarivaunuihin. Panssari jääkäri yksiköiden 
orgaaninen tulituki puuttuu. Yksiköiden tais
telukyky sekä panssaroituja maaleja, panssa
rintorjunta-aseita, että helikoptereita vastaan 
voidaan kasvattaa liittämällä organisaatioon 
esim. BMP-2- kalustolla varustettu tulituki
joukkue. 

Monipuolinen organisaatio ja teknilli
sesti vaativa kalusto asettaa myös suuret vaa
timukset käyttäjien koulutustasolle. Rauhan 
ajan panssariprikaatissa tähän on panostettu 
sekä koulutusjärjestelmää, että koulutuksen 
sisältöä kehittämällä. Prikaatin koulutuksen 
avaintekijänä ovat yhteistoimintaharjoituk
set ja taisteluampumaleireillä toteutettavat 
laajatyhteistoiminta-ammunnat. Taistelukou
lutuksen apuvälineinä on saatu käyttöön la
serperustaisia taistelu- ja ampumakoulutus
simulaattoreita, joilla tulen käyttö voidaan 
ottaa realistisesti huomioon myös kaksipuo
leisissa taisteluharjoituksissa. Sisätiloissa ta
pahtuvan koulutuksen tueksi prikaati saa lä
hivuosina panssarivaunujoukkueiden ampu
makoulutukseen tarkoitetun nykyaikaisen si
sätilasimulaattorin ja kenttätykistön tulen
johtosimulaattorin. Koulutuksen tehostami
sella pyritään kalustoon tehtyjen investointi
en tehokkaaseen hyödyntämiseen nostamal
la henkilöstön - johtajien ja käyttäjien - am
mattitaito mahdollisimman korkealle vastaa
maan sekä kehittyvän kaluston että taistelu
kentän haasteita. 

JÄÄKÄRJ- JA 
JALKA VAKIPRIKAA TIEN 
PANSSARINTORJUNTA 
TAISTELUSSA 

Jääkäri- ja jalkaväkiprikaatiemme panssarin
torjuntajärjestelmä perustuu pitkälti kertakäyt
töaseitten massoittamiseen. Kevyitä ja ras
kaita kertasinkoja sijoitetaan kaikkiin mui
hinkin jalkaväkijoukkoihin paikallisjoukot 
mukaan lukien. 

Raskaat singot tullaan sijoittamaan pää
osin jalkaväkiprikaatien panssarintorjunta
komppanioihin. 

Jääkäriprikaatien panssarintorjuntaoh-
1uskomppaniat sekä jääkäripataljoonien pans
~arintorjuntaohjusjoukkueet on varustettu ras
kaalla ohjusjärjestelmällä. 

Jääkäri- ja jalkaväkiprikaatin panssa
rintorjuntajoukot ja -aseet on esitetty oheisis
sa kuvissa. 

Taktiikkamme perusteisiin on kuulu
nut ja tulee kuulumaan omien erityisolosuh
teittemme hyväksikäyttö. Tämä merkitsee mm 
sitä, että taistelu pyritään ratkaisemaan peit
teisessä maastossa, jolloin ampumaetäisyy
det vastaavat kertasinkojen tehokasta ampu
maetäisyyttä. Kertakäyttöaseet ovat kevyitä 
ja kulkevat hyvin jalan maastossa liikkuvan 
joukon mukana. 

JAAKÅRIPRIKAATIN PA..iSSARRffORJUNTAJOUKOT JA -ASEET 
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Kertakäyttöaseiden massoittamiseen 
perustuva ratkaisu asettaa kuitenkin joitakin 
erityisvaatimuksia. ' 

Muu tulenkäyttö, erityisesti epäsuora 
tuli ja sulutteeton nivellettäväkiinteästi pans
sarintorjunta-aseiden käyttöön. Taitavalla 
suluttamisellaon kanavoitava vastustajan lii
ke siten, että sen panssarikalusto saadaan 
panssarintorjunta-aseiden tulen alle. Tykis
tön tulella on vaikutettava kevyesti panssa
roituihin vaunuihin sekä jalka väkeen, jonka 
sulutteet ja panssarintorjunta-aseet ovat py
säyttäneet ja pakottaneet jalkautumaan. 

Tykistöllä ja heittimistöllä on lisäksi 
tarvittaessa kyettävä taistelukentän valaisuun 
panssarintorjunta-aseiden tulitoiminnan mah
dollistamiseksi sekä savutuksin sokaisemaan 
vastustajan panssarivaunuja. 

Panssarintorjunta-aseen käyttö edellyt
tää sekä taitoa että rohkeutta. Yksittäisen 
taistelijan koulutustason on oltava erittäin 
korkea. Ei riitä, että pelkästään avaintaisteli
jat koulutetaan hyvin. 

Erityinen merkitys tulee olemaan pans
sarintorjuntareserveillä ja niiden nopealla ja 
joustavalla käytöllä, jolloin panssarintorjun
nan painopistettä nopeasti muuttamalla kye
tään vastaamaan vastustajan hyvään liikku
vuuteen. 

Keski- ja kaukotorjuntaetäisyyksillle 

JALKAVÅKIPRIKAATIN PANSSARINTORJUNTAJOUKOT JA -ASEET 
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ulottuvaa panssarintorjunta-aseistusta tulee 
olla riittävästi, jotta edellytykset kertakäyttö
aseitten tehokkaalle käytölle kyetään luomaan. 

Ongelmana tulee tällöin olemaan pans
sarintorjuntaoh justen käytön niveltäminen 
suoraan kertakäyttöaseitten jatkeeksi. Ohjus
tenkäyttö meikäläisen joukon taistelussaedel-
1 yttää huolellista valmistelua ja vankkaa am
mattitaitoa käyttäjiltään. 

LOPUKSI 

Panssarintorjuntajärjestelmämme kehittyy 
1990-luvulla vastaamaan hyvin 2000-luvun 
haasteisiin. 

Materiaaliset kehittämistarpeet 2000-
luvulle mentäessä voidaan kiteyttää kahteen 
kokonaisuuteen: 
- uuden panssarintorjunta-aseen hankkimi
nen jääkäripatal joonan keskitorjunta-aseeksi 
- päätaistelupanssarivaunukalustona olevan 
T-72 - taistelupanssarivaunun jokasään toi
mintakyvyn, tuli voiman ja suojan parantami
nen. 

Edelliseen on vaikea löytää ratkaisua 
yhdestä ase järjestelmästä. Pataljoona-aseek
si soveltuva panssarintorjunta-ase on parhaim
millaan yhdistelmä ohjuksen ja tykin eri omi
naisuuksia. Mitään uutta, mullistavaa asejär
jestelmää ei panssarintorjuntaan ole kuiten
kaan tulossa, vaan ratkaisu on haettava jo nyt 
tiedossa oleviin järjestelmistä. 

T-72- kaluston suorituskyvyn paranta
misessaon avainasemassalämpötähtäin. Edel
leen järjestelmää kehitettäessä voidaan läm
pökameraa käyttää uusittavan ammunnan
hallintajärjestelmän runkona. Maalien suoja
asteenkasvaessajaniiden tulivoiman kehitty
essä on ampumatarvikkeen läpäisyä lisättävä 
ja omaa suojaa parannettava. 

Huolimatta tekniikan ja sen myötä tais
teluvälineistön kehittymisestä niin panssari
ja panssarintorjuntataistelussa tulevat koulu
tus- ja tahtotekijät olemaan ratkaisevia. 

Ensi vuosituhannen haasteisiin vasta
taan parhaiten kouluttamalla nykyiseen ta
paan taitavia ja itseensä luottavia panssari- ja 
panssarintorjuntamiehiä. 

Pst-ohjus 82 soveltuu keveytensä ja liikkuvuutensa woksi hyvin 
jalkaväkemme käyttöön. Ase soveltuisi hyvin myös paikallisjoukkojen 
panssarintorjujille. · 
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Yleisesikuntamojuri Arfo Räty 

KRANAATIN• •• 
HElfflMISTO 
2000-LUVULLE 

Kranaatinheittimistöä käytetään yleisesti jalkaväen 
organisaatioon kuuluvana tykistöaseena. Sen 
tärkeimpinä ominaisuuksina pidetään sirpalekranaattien 
suurta tehoa elävään voimaan, korkean lentoradan 
antamaa mahdollisuutta ampua maastoesteiden taakse, 
asejärjestelmän luotettavuutta, helppokäyttöisyyttä ja 
pieniä kustannuksia. Nykyisen kaltainen 
kranaatinheittimistö tuli käyttöön ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Siitä lähtien on jalkaväki 
oppinut luottamaan kranaatinheittimistöön erityisesti, 
koska sen antama tulituki on ollut aina saatavissa, 
välitöntä ja tehokasta. Tarkasteltaessa 
kranaatinheittimistöä jalkaväen yhtenä osa
asejärjestelmänä, on sen tärkeimpänä tehtävänä aina 
ollut vastustajan suojattoman elävän voiman tuhoaminen 
ja lisätehtävinä savutus sekä valaisu. Aseteknologian, 
organisaatioiden ja taktiikan kehitys sekä maasodan 
taistelun kuvan muuttuminen eivät ole poistaneet 
kranaatinheittimistön tarvetta, mutta ovat asettaneet sille 
uusia vaatimuksia. 

Majuri Arto Räty on palvellut Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
kranaatinheitinkomppanian opetusupseerina vv 1979 - 1981, 
Kadettikoulussa joukkueen- ja kurssin johtajana vv 1981 - 1987 
ollen tänä aikana vv 1986 - 1987 myös YK-sotilastarkkailijana 
UNTSOssa, Helsingin Sotilaspiirin esikunnassa operatiivisen toimis
ton päällikkönä vv 1989 • 1992 ja sen jälkeen Pääesikunnan 
operatiivisen osaston toimistoesiupseerina. Sotakorkeakoulun hän 
kävi vv 1987 · 1989 
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UUSIAVAATIMUKSIA .. 
KRANAATINHEITTIMISTOLLE 

Kenttätykistön tulen keskeisenä tehtävänä on 
tulevaisuudessa vastatykistö-jakaukotoimin
ta. Esimerkiksi Yhdysvaltojen armeijan arvi
oidaan jo nykyään varaavan tykistökapasitee
tistaan tarvittaessa jopa 80 % vastatykistötoi
mintaan. Kärjistetysti voidaan todeta, että 
kenttätykistön käytössä on kyse tuliyksiköi
den välisestä ''kaksinkarnppailusta",jossa vain 
voittaja kykenee vaikuttamaan vastustajan 
varsinaisiin taistelujoukkoihin. Tämä kehi
tyssuuntakorostaakranaatinheittimistönmer
kitystäjalkaväen omana välittömänä tulituki
asejärjestelrnänä kenttätykistön keskittyessä 
yhä enemmän vastustajan tuliyksiköiden,joh
tamispaikkojen sekä joukkojen marssirivis
töjen ja ryhmitysalueiden lamauttamiseen. 
Kun otetaan huomioon kranaati nheittimistön 
kehittämisen taloudellisuus verrattuna kent
tätykistöön, on ymmärrettävää miksi kranaa
tinheittimistön ja erityisesti sen ampumatar
vikkeiden kehittämiseen on kiinnitetty viime 
vuosina runsaasti huomiota. 

Kaikkien asejärjestelmien kehityksen 
keskeisimpänä perusteena on maalit ja niihin 
vaikuttaminen halutulla tavalla. Kranaatin
heittimistön päämaalina olevan elävän voi
man suojaonjatkuvasti kehittymässä. Henki
lökohtaisina suojavälineinä tulevat 2000-lu
vulla olemaan sirpaleliivit ja erittäin hyvän 
suojan tarjoavatkypärätniihinkiinnitettävine 
silmikoineen. Sirpaleliivien voidaan arvioida 
pienentävän kranaatin tehokasta sirpalevai
kutusalaa noin puoleen normaalista, koska 
kaukana räjähtävien kranaattien sirpaleet ei
vät kykene läpäisemään liiviä. Tämä asettaa 
lisävaatimuksia kranaattien sirpaleteholle. 
Panssaroitujen ajoneuvojen määrä suhteessa 
jalkaväen määrään on lisääntymässä. Esimer
kiksi Yhdysvaltojen mekanisoidussa patal
joonassa (Bradley) on panssaroitujen ajoneu
vojen ja henkilöstön suhde 118:825, jolloin 
panssaroitua ajoneuvoa kohden on seitsemän 
miestä. Vastaava suhde venäläisessä mootto-
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roidussa pataljoonassa on 39:432 ja rykmen
tissä 195:2225, joten panssaroitua ajoneuvoa 
kohden on 11 miestä. Kun lasketaan kaikissa 
tilanteissa panssarisuojan sisällä toimivat 
miehet pois,jää mekanisoidussa pata! joonas
sa noin 570, moottoroidussa pataljoonassa 
noin 350 jarykmentissä noin 1800 ns pehme
ää maalia. Näistä varsinaisia jalkaväkitaisteli
joita mekanisoidussa jalkaväkipataljoonassa 
on vain noin 220, moottoroidussajalkaväki
pataljoonassa 230 ja rykmentissä 780. Nyky
aikaisen organisaation kehitys on johtamassa 
yhä pienempiin miesmääriin ja panssaroitu
jen ajoneuvojen suhteellisen määrän kasvuun. 
Tämä johtaa siihen, että joukkojen elävän 
voiman tappioiden sietokyky laskee, mutta 
samalla henkilöstöön vaikuttaminen muodos
tuu vaikeammaksi. 

Massamainen joukkojen käyttö ei ole 
todennäköistä,jonka takia kranaatinheittimis
tön maalien koko pienenee, mutta niiden esiin
tymistiheys ja määrä mahdollisesti lisääntyy.-, 
Samalla lyhenee omalla kranaatinheittistöl
lämmekäytössäoleva vaikuttamisaika. Hyök
käävä panssaroitu joukko siirtyy hyökkäys
ryhmitykseen vasta noin 500 - 2000 m:n 
päässä rintamasta. Jalkautuminen toteutetaan 
optimitilanteessa noin 600 - 800 m:n päässä 
murtoalueesta. Tämä on samalla hyökkääjän 
oman tulen varmuusetäisyys. 

Kuvassa 2 on esitetty puolustuksessa 
olevan jääkäripataljoonan alueella esiintyvät 
yleisimmätmaalityypitkäytettäessähyökkää
jänä esimerkiksi panssaroitua rykmenttita
soistajoukkoa. Tärkeimpänä kranaatinheitti
rnistön maalina ovat jalkautuneet yksiköt. 
Kenttätykistön keskittyessä yhä enemmän 
syvyydessä olevien maaleihin on kranaatin
heittimistön otettava huomioon myös muut 
maalit, joista keskeisimpiä ovat tuliasemat ja 
johtamispaikat. Sekä kevyeltä että raskaalta 
kranaatinheittimistöltämme edel I ytetään puo
lustuksessakykyäkeskittää tuli nopeasti, suur
ta hetkellistä tulen tiheyttä, mahdollisuutta 
aloittaa suoraan vaikutusammuntana ja ky
kyä usean maalin tulittamiseen samanaikai
sesti tai lyhyin väliajoin. 

OMAN KEVYEN KRANAATIN- OMAN RASKAAN KRANAATIN-
HEITTIMISTÖN KANTAMA HEITTIMIST0N KANTAMA 
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USA:N anneijan vastakranaatinheitintutka AN/TPQ 36. 

Sirpalekranaateilla vaikuttamisen edel
lytyksenä on saada joukko jalkautumaan 
mahdollisimman ajoissa tai pystyä vaikutuk
seen panssaroinnin läpi. Panssarintorjunnan 
ja epäsuoran tulen käytön on liityttävä tule
vaisuudessa entistä saumattomammin yhteen. 
Panssarintorjunta onkin tulossa yhdeksi kra
naatinheittimistön lisätehtäväksi, joskin kra
naatinheittimistö on osallistunut siihen jo ai
emminkin savuttamalla ja valaisemalla tais
telukenttää. 

Kranaatinheittimistöön kohdistuvista 
uhkista suurimpana pidetään yleisesti lento
ratatutkan käyttöön perustuvaa vastakranaa
tinheitintoimintaa. Tutkajärjestelmien suori
tuskyky tulee todennäköisesti jo 1990-luvun 
aikana paranemaan yleisesti, koska paikanta
minen voidaan suorittaa ensimmäisen lauka
uksen perusteella. Mittausetäisyys tulee ole
maan 10 - 30 km ja tarkkuus noin 50 m. 
Esimerkiksi Yhdysvaltojen armeijalla palve
luskäytössä oleva AN/fPQ 36 -vastakranaa
tinheitintutka voi erotella ja paikantaa ampu
vat tulijoukkueet ja yksittäiset kranaatinheit
timet maksimissaan noin 15 km etäisyydeltä. 
Digitaalisen tiedonsiirron ja automaattisen 
tietojenkäsittelyjärjestelmän ansiosta voidaan, 
teoreettisesti tarkasteltaessa, tulitus havaittua 
tuliasemaa vastaan aloittaa alle minuutin ku
luttua. Yhdysvalloissa divisioonan mittaus
tiedustelupatterissa on kolme AN/fPQ 36-
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tutkaa.joilla samoin teoreettisesti tarkastelta
essa voidaan valvoa 40 km leveä ja yli 10 km 
syvä alue. Venäläisessä moottoroidussa jal
kaväkidivisioonassa on yksi vastakranaatin
heitintutka,jolla voidaan paikantaa yksi tuli
asema kerrallaan. Se on helposti kyllästettä
vissä usean tuli yksikön tulella, koska paikan
taminen toteutetaan manuaalisesti. Vastatoi
met voidaan aloittaa vasta minimissään noin 
10 minuutin kuluttua. Vastakranaatinheitin
toiminnan aiheuttamaa uhkaa pienentävät tut
kien pieni määrä eri organisaatioissa ja taiste
lukentän mukanaan tuomat moninaiset epä
varmuustekijät. 

Tuliportaita vastaan todennäköisesti 
käytettävät aluevaikutteiset ammukset, sy
vällä alueella tapahtuva taistelu, ilmatoiminta 
ja elektroninen sodankäynti edellyttävät tuli
portailta nykyistä parempaa suojautumisky
kyä. Tällaisina tulevat kysymykseen tulipor
taan hajauttaminen heittimittäin, aseman vaih
dot aina tuli toiminnan jälkeen, sirpalesuojan 
hankkiminen joko panssaroinnilla tai !innoit
tamalla, ilmatorjuntasuoja, välillinen suoja 
ryhmittärnällä tuliportaat muiden taistelevien 
joukkojen ryhmityksen sisään ja digitaalinen 
varmennettu tiedonsiirto. Tuliportaiden suo
jautumiseen liittyy oleellisesti ampumatar
vikkeiden suojaaminen ja niiden käsittelyn 
nopeuttaminen. 

OBGA~ISAATIOT JA 
KA YTTOPERIAA TTEET 

Suomen puolustusvoimissa on käytössä 
komppaniatasolla kevyet 81 mm ja pataljoo
natasolla raskaat 120 mm kranaatinheittimet. 
Uudesta jääkäriprikaatin organisaatiosta on 
poistettu komppaniatason kevyet kranaatin
heittimet ja samalla lisätty jääkäripataljoo
nien kranaatinheitinkomppanioissaraskaiden 
heittimien määrä yhdeksään. Panssari prikaa
tien panssaripataljoonissa on vastaavalla ta
valla raskaat 9-putkiset kranaatinheitin
komppaniat. Jalkaväkiprikaateissa on kussa
kin pataljoonassa 6-putkinen kranaatinhei
t inkomppania ja pataljoonien jalkaväkikomp
panioissa 3-putkiset kevyet kranaatinheitin
joukkueet. Kranaatinheittimiä on myös muissa 
jalkaväki- ja rannikkojoukoissa. 

Putkien määrää lisäämällä on pyritty 
tulen tehon ja samalla tuli yksikön taistelukes
tävyyden lisäämiseen. Tutkittaessa kranaa
tinheitinkomppanian iskun aiheuttamia tap
pioita epäsuoran tulen vaikutusanalyysillä 
(ESTV A) päädyttiin siihen, että noin 40 % 
kokonaistappioista saadaan aikaan kahdella 
ensimmäisellä tuliyksikön kerralla. Huomat
tavaa on, että 9-putkisen komppanian kahden 
ensimmäisen tuliyksikön kerran aiheuttamat 
tappiot olivat noin 30 % suuremmat kuin 6-
putkisella. Iskun aiheuttamien kokonaistap
pioiden ero on kuitenkin alle 20 %. Laukaus
määrän tarve 20 % tappioiden tuottamiseen 
esimerkkimaalille oli 9putkisella komppani
alla hieman pienempi kuin 6-putkisella. Put
kimäärän lisäys ei siis kasvata ampumatar
vikkeiden kokonaistarvetta. Eron voidaan ar
vioida olevan samankaltainen 2- ja 3-putki
sella kevyellä kranaatinheitinjoukkueella. 
Tulen käytössä tulee pyrkiä aina mahdolli
simman suureen hetkelliseen tulen tiheyteen 
heti tulituksen alussa. 

Jääkäri-, panssari- jajalakväkiprikaa
tin kranaatinheittimistöstä on poistettu tulen
johtoryhmät. Pataljoonilla ja komppanioilla 
on oma tulenjohto organisaatiossaan valmii
na. 

Suomalaista kranaatinheittimistöä käy
tetään pataljoonan jakompvanian välittömään 
tukemiseen. Kranaatinheittimistön tuliyksi
köt ovat kyseisen jalkaväkijohtajan omia tu
Iiyksiköitä,joiden käytön hän voi suunnitella 
haluamallaan tavalla. Tuliyksiköitäkäytetään 
yleensäkootusti. Tuliyksiköiden tulta voivat 
johtaa sekä tykistön että kranaatinheittimis
tön tulenjohtajat. 

Ulkomaista kranaatinheittimistön orga
nisoinnista esimerkkeinä tarkastellaan Yh
dysvaltojen, Venäjän ja Ruotsin järjestelmiä. 
Yhdysvalloissa kranaatinheittimistöä on -
kevyessä jalkaväkipataljoonassa ja maahan
lasku- sekä ilmakuljetteisessa pataljoonassa 
esikuntakomppaniassa yksi 4-putkinen 81 mm 
heittimillä varustettu kranaatinheitinjoukkue 
ja kiväärikomppanioissa kranaatinheitinryh
mät, joilla on kaksi 60 mm vain suora-am
muntaan tarkoitettua pienoisheitintä - jalka
väkipataljoonan tukikomppaniassa 4-putki
nen vedettävillä 107/120 mm heittimillä va
rustettu kranaatinheitinjoukkue ja kivääri
komppanioissa 3-putkiset kranaatinheitin
joukkueet, joilla 81 mm heittimet - mekani
soiduissaja panssaroiduissa pataljoonissaesi
kuntakomppaniassa 6-putkinen kranaatinhei
tinjoukkue, jolla 107 /120 mm panssariajo
neuvoasenteiset heittimet. Yhdysvalloissa 
kranaatinheittimistöä käytetään pataljoonan 
välittömään tulitukeenja tulta johtavat patal
joonalle alistetut tykistön tulenjohtajat. 

Venäläisessä moottoroidussa jalkavä
kidivisioonassa kranaatinheittimistöäon vain 
moottoroiduissa pataljoonissa,joiden kranaa
tinheitinpattereissa on kuusi vedettävää 120 
mm heitintä tai 82 mm automaattiheitintä. 
Maahanlasku joukoissa on rykmentti-/prikaa
titasolla vastaava patteri. Rintaman tykistöp
rikaatissa on 24 vedettävää tai tela-ajoneuvo
asenteista 240 mm kranaatinheitintä. Venä
läisen kranaatinheitinpatterin tulta johtaa pat
terin oma tulenjohtaja. Tuliportaan ryhmitys 
on koottu ja sijoittuu 0,5 - 2 km päähän 
etulinjasta. 

Ruotsissa Norrlannin pataljoonassa on 
yhdistetty esikunta- ja kranaatinheitinkomp-
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pania, jossa on kuusi 120 mm vedettävää 
heitintä. Molemmat tulijoukkueet voivat toi
mia itsenäisesti. Organisaatiossa on erillinen 
tuliasemien valmisteluryhmä joustavan ase
manvaihdon mahdollistamiseksi. Jalkaväki
pataljoonassa on erillinen kranaatinheitin
komppania. Ruotsalaisessa panssariprikaatis
sa ei ole kranaatinheittimistöä. Kevyet kra
naatinheittimeton Ruotsissa sijoitettu paikal
lis- ja sissijoukkoihin sekä amfibiopataljoo
naan. 

KRANAAT1NHEITTIMET 
KEHITTYVAT 

Kranaatinheittimistö jaetaan perinteisesti ka
liiperin mukaan - pienoisheittimiin, kaliiperi 
alle 80 mm - kevyisiin heittimiin, kaliiperi 80 
- lOOmm-raskaisiinheittimiin,kaliiperi 101 
- 120 mm - järeisiin heittimiin, kaliiperi yli 
120mm. 

Ulkomaista kranaatinheittimien kehi
tystä tarkasteltaessa on erotettavissa useita 
toisistaan huomattavastikin poikkeavia kehi
tyssuuntia. Rakenteellisen perusratkaisun 
mukaan voidaan suorittaa jako seuraaviin ryh
miin: 
- perinteiset sileäputkiset, putken suun kautta 
ladattavat ja vastimen avulla maahan tuetta
vat mallit 
- edellä mainittujen rihlatulla putkella varus
tetutrotaatiovakavoituja ammuksiakäyttävät 
kranaatinheittimet 
- ajoneuvoasenteiset putken suun kautta la
dattavat kranaatinheittimet 
- takaa lukon kautta ladattavat kranaatinhei
tinkanuunat,joillaonmahdollistaampuamyös 
suora-ammuntaa 
-moniputkikranaatinheittimet,joissa yhdelle 
vastimelle on asennettu useita putkia rinnak
kain 
- automaattikranaatinheittimet, joissa lataa
minen tapahtuu automaattisesti lippaan avul
la lukon kautta. 

Kaliiperiltaan 51 - 60 mm olevat pie
noisheittimet ovat yleistyneet jalan liikkuvien 
joukkojen tulitukiaseina. Ne ovat osin syr-
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Israelilainen 60 mm:n pienoiskranaatinheitin 
Soltam 60, jota voidaan käyttää 
kommandomallina jättämällä tuki ja 
suuntain pois. 

jäyttärnässä komppaniatason tulitukiaseina 
olleita 81 - 82 mm kevyitä heittimiä. USA:n 
armeijassa todettiin Vietnamin sodan koke
musten perusteella 81 mm kranaatinheitin ja 
sen ampumatarvikkeet liian painaviksi kul
jettaa kantamalla maastoitse liikkuvan komp
panian mukana. Tämän takia maahanlaskuja 
ilmakuljetteisten joukkojen, jalkaväen sekä 
Ranger pataljoonien 81 mm kranaatinheitti
met on korvattu 60 mm M224-heittimillä, 
joiden paino on 22,5 kg ja kantama 3500 m. 

Pienoisheittimien ryhmään kuuluvia ns 
kommandoheittimiä on viime vuosina otettu 
käyttöön useiden maiden armeijoissa. Kasva
neen kiinnostuksen syynä on jalkaväen li
sääntynyt välittömän tuli tuen tarve ja henki
löstön vähentämisestäjohtuvakuJjetuskyvyn 
pieneneminen jalan liikkuvissa joukoissa. 
Kommandomalleja käytetään ryhmän ja jouk
kueen tasolla tuJituki-, valaisu-, savutus- ja 
sokaisu tehtäviin. Aseiden paino on vain 4 - 8 
kg, pituus 65- 86cmja kantama400 -2000m. 
Vastin on yleensä pieni ja kiinteästi putkeen 

Itävaltalainen 60 mm:n 
kommandokranaatinheitin C6. 
Heitin on varustettu 
laukaisukoneistolla. 

Tampellan 60 mm:n heitin. Heittimen paino on 
18,3 kg ja kantama 4000 m. 

asennettu. Ampuminen suoritetaan käsi tuelta 
tai käyttäen yksinkertaista tukea. Korotus mää
ritetään kuplaa ja asteikkoa, hihnaa, silmä
määräistä arviointia tai eri menetelmien yh
distelmää käyttäen. Sivusuuntaus arvioidaan 
silmämääräisesti tai käyttämällä yksinkertaista 
tähtäintä. Tavanomaisia pienoisheittimiä on 
mahdollistakäyttääkommandoheittiminäjät
tämällä tuki ja suuntain pois. Uusimmissa 
kommandoheittimissä on myös laukaisuko
neisto. 

Suomessa on Tampellan kehittämää 60 
mm:n heitintä kokeiltu jo 80-1 uvulla, mutta 
sitä ei ole hankittu puolustusvoimille. Sissi
toimintaan tarkoitetuilla joukoilla on kuiten
kin olemassa selvä tarve pienoisheittimille 
joukkueen ja komppanian tuli tuki aseena. J at
kossa tulisikin tutkia tarpeet ja mahdollisuu
det korvata sissitoimintaan tarkoitetuttujen 
yksiköiden 81 mm heittimet joukkuekohtai
silla pienoisheittimillä, joita kyetään käyttä
mään myös kommandoheittiminä. 

Kevyiden kranaatinheittimien (81 - 82 

mm) perinteisten mallien ulkomainen kehi
tystyö on painottunut kantaman lisäämiseen. 
Aseen painoa on pyritty pienentämään mate
riaaleja kehittämällä. Kantaman ja painon 
suhdetta on kyetty parantamaan ja se on 
esimerkiksi itävaltalaisella M8-l l 1 :llä 
6400 m/36,85 kg. Suomalainen 81 KRH 71 
Y painaa yli 50 kgja kantama on noin 5 km. 
On kuitenkin otettava huomioon, että heitti
men painon pienentyminen heikentää yleen
sä samalla ampumaominaisuuksia. Suoma
lainen heitin kestää hyvin uusien panos järjes
telmien aiheuttaman lisääntyneen paineen 
mahdollistaen näin maksimiampumaetäisyy
det ja kehitteilJä olevien panssarintorjunta
ammusten käytön. 

Raskaiden kranaatinheittimien ulkomai
nen kehitystyö on keskittynyt 120 mm:n ka
liiperiin 107 mm:n kaliiperin jäädessä vähi
tellen syrjään. Raskaiden heittimien yleinen 
kehitys on samansuuntainen kuin kevyillä 
heittimillä. Maksimikantamaksi on saatu 8 -
14 km ja paino on kyetty vähentämään noin 
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Itävaltalainen 81 mm:n M-111 kevyt kranaatin
heitin. 

150 kg:aan. Suomessa uusin malli on Vam
maksen 120 KRH 85 (ent Tampella), jolla 
saavutetaan yli kahdeksan kilometrin kanta-
ma. 

Tuliportaiden liikkuvuutta ja suojaa on 
ulkomailla parannettu asentamalla kranaatin
heitin panssaroituun ajoneuvoon. Suuren re
kyylivoiman takia on raskas heitin yleensä 
asennettu tela-ajoneuvoon,jolloin ajoneuvon 
paino nousee yli 20 tonnin. Ajoneuvoon koh-

Suomalainen Vammaksen (ent Tampella) 
120 KRH 85. 

distuvaa rekyylivoimaa pyritään pienentä
mään joustolaitteilla, jotka mahdollistavat 
myös heittimen irrottamisen maasta tapahtu
vaa tulitoimintaa varten. Ajoneuvoasennuk
sen etuina ovat hyvä liikkuvuus, tuliasemien 
vaihdon, tuli toiminnan aloittamisen ja suori
tuksen nopeus, ajoneuvon antama suoja sekä 
tarvittavan henkilöstön pieni määrä. Ajoneu
voasennuksessa kuitenkin menetetään yhte
nä kranaatinheittimistön hyvistä ominaisuuk-

ampujan istuin 
rungon lattia 

Saksalaisella Rheinmetall-yhtiöllä kehitteillä oleva 120 mm:n heiNimen ajoneuvoasennus. 
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Ranskalainen 81 mm:n MCB-81 kranaatinheitinkanuuna. Kantama on 5000 - 8000 m. 
HeiNimessä on lukon kauHa tapahtuva automaaNilataus. Aseella voidaan ampua myös 
suora-ammuntaa. 
sista pidetty asejärjestelmän edullinen hinta. 
Ajoneuvon antama suoja on vain osittainen, 
koska heittimen tila on tulitoiminnan aikana 
ylhäältä ainakin osin avoin. 

Ruotsalaiset ovat jo usean vuoden ajan 
tutkineet myös suomalaisten kannalta kiin
nostavaa 81 ja 120 mm heittimen asennusta 
telakuorma-auton avoimeen takaosaan. Rat
kaisu OTI todettu teknisesti mahdolliseksi 
molemmille kaliipereille. Suomessa telakuor
ma-autoilla varustui l la jääkäriprikaateil la ajo
neuvoasenteinen 120 mm heitin nopeuttaisi 
huomattavasti talviolosuhteissa useita tunte
ja kestävää tuliasemien valmistelua. Samalla 
nopeutettaisiin asemanvaihtoa. Täyden edun 
saaminen ajoneuvoasennuksesta edellyttää 
tuli joukkue- tai komppaniakohtaista ajoneu
voasenteista paikantamislaitetta. 

Kranaatinheitinkanuuna on tarkoitettu 
pääasiallisesti ajoneuvoasenteiseksi erilaisiin 
panssaroituihin ajoneuvoihin, keveisiin maas
toautoihin ja jopa kumi veneisiin. Aseella voi
daan ampua ylä- ja alakulmilla. Panssarivau
nun kanuunan kaltainen suora-ammunta on 
tarkoitettu käytännössä vain lähipuolustuk-

seen, jota varten aseelle on kehitetty panssa
ria läpäisevä alikaliiperi- ja onteloammus. 
Kranaatinheitinkanuunan etuna on se, että 
kaikki toiminta voidaan torniasenteisessa 
mallissa suorittaa panssarisuojan sisältä. Jär
jestelmä on kuitenkin erittäin kallis eikä hei
tintä voi irrottaa ajoneuvosta. 

Kranaatinheittimien tomiasennuksen 
kehitystyössä on tällä hetkellä painopiste 120 
mm kaliiperissa. Esimerkiksi englantilainen 

Englantilainen 120 mm:n kranaatinheitin 
M 113 -kuljetuspanssarivaunussa (prototyyp· 
piJ. Lataus tapahtuu lukon kauHa käsin. 
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Venäläinen 120 mm:n 259-kranaatinheitinkanuuna 
asennettuna BMD 2:n rungolle. 

mm Vasilyok edustaa tyyppinä auto
maattikranaatinheitintä. Sen teoreet
tinen tulinopeus on 40 - 60 ls/min, 
joka mahdollistaa suuren hetkellisen 
tulen tiheyden. Vasilyokilla on mah
dollistaampua ala- ja yläkulmillaepä
suoraa tai suora-ammuntatulta 1000-
5000 m etäisyydelle. Ase on alunpe
rin tarkoitettu vedettäväksi, mutta Af
ganistanin sodan aikana se oli asen
nettuna myös MT-LB:n takakannel
le. Unkarissa Vasilyok on asennettu 
MTLBu -kuljetuspanssarivaunun ta
kaosaan,jossa on myös laskin, lasere
täisyysmittari ja nostovarren päässä 
oleva säämittari sekä tarvittavat vies
tivälineet. 

Royal Ordnance on asentanut 120 mm heitti
men M 113 kuljetuspanssarivaunun rungolle 
Venäjällä on ollut palveluskäytössä vuodesta 
1985 lähtien BMD 2:n rungolle asennettu 
120 mm tomiasenteinen 2S9-kranaatinhei
tinkanuuna. Venäläiset lienevät asentaneet 
saman asejärjestelmän myös Suomessakin 
käytössä olevien MT-LBv ja BMP-vaunujen 
rungoille. 

Kranaatinheittimistön tulen teho suo
jattomaan elävään voimaan on paras tulituk
sen neljän ensimmäisen sekunnin aikana. Jo 
20 sekunnin kuluttua, kun maalina oleva elä
vä voima suojautuu, teho laskee vain murto
osaan. Itävaltalaisten kehittämä 4-putkinen 
120 mm SM4-moniputkiheitin, jonka oikeu
det on ostanut ruotsalainen Bofors, kykenee 
ampumaan neljä laukausta lähes samanaikai
sesti.joten tulen hetkellinen tiheys on erittäin 
suuri. Hydrauliikan ansiosta aseen käsitte
lyyn tarvitaan vain kolme miestä. Irakissa on 
asennettu SM4:n kaltainen kranaatinheitin 
venäläisen MT-LB kuljetuspanssarivaunun 
takaosaan. Ratkaisuna moniputlåheitin on erit
täin mielenkiintoinen, koska se on nopea ja 
mahdollistaa suuren hetkellisen tulen tihey
den maalialueella. Ongelmana on kapea si
vusuuntaussektori ja laukaisun aikautukseen 
liittyvät vaikeudet. 

Venäjällä palveluskäytössä olevan 82 
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Järeitä kranaatinheittimiä on käytössä 
vain Israeliss~jaentisen Varsovan liiton mais
sa. Suomessa Tampella on kehittänyt vedet
tävän 160 mm heittimen, jota kokeiltiin puo
lustusvoimissa päätymättä kuitenkaan järjes
telmän hankintaan. Israelin armeijalla on käy
tössä 160 mm Tampella-tyyppinen kranaa
tinheitin vedettävänä ja Sherman panssari-

Itävaltalainen 120 mm:n SM4-
moniputkikranaatinheitin. Aseen tulinopeus 
on 3 ls lå 4 kr)/13 s. Kolme metriä pitkä 
putki mahdollistaa 11,5 km:n kantaman. 
Heitin saatetaan ampumakunt:oon laske
malla se hydraulisesti maahan. 

Venäläi~en. 81 ~m:n ''Vasilyok"-a~tomaattikranaatinheitin. Lataaminen tapahtuu 4 
kranaatin lippa,sta. Teoreettinen tulinopeus on 40 - 60 ls/min. 

Unkarilainen kranaatinheitinvaunu, jossa alustana on MHBu ja heittimenä Vasilyok 
automaattikranaatinheitin. 
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Venäläinen 240 mm:n järeä kronaatinheitin 
254. Heittimen kantama on 9700 m ja 
tulinopeus 1 ls/min. Ladattaessa heitin 
käännetään vaaka-asentoon. 
Ampumatarvikkeina ovat sirpalekranaatit 1 
n.100 kg), kuormaammukset ja mahdolli
sesti myös ydinräjähteet. 

vaunun rungolle asennettuna versiona. Enti
sen Varsovan liiton maissa on käytössä 160 
mmja 240 mm heittimet. Kehitystyö järeiden 
heittimien osalta on vähäistä. Venäläistä ve
dettävää 240 mm heitintä ollaan kuitenkin 
korvaamassa 240 mm 254-telakranaatinheit
timellä. Järeät heittimet tulevat todennäköi
sesti pikkuhiljaa poistumaan organisaatiosta 
niiden raskauden, hitauden ja huonojen am
pumateknisten ominaisuuksien takia. 

Aseteknologian kehittymisestä huoli
matta on kranaatinheittimen perusmallina 
säilynyt rakenteeltaan yksinkertainen suusta 
ladattav a sileäputkinen malli.jossa käytetään 
pyrstövakavoituja ammuksia. 
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AMPUMATARVIKKEET 
MONIPUOLISTUVAT 

Kranaatinheittimistön ampumatarvikkeiden 
kehitystyö voidaan jakaa kahteen osa-aluee
seen: 
- perinteisten sirpalekranaattien sekä savu- ja 
valaisuammusten tehon ja kantaman lisäämi
seen 
- uusien erikoisammusten, kuten kuorma
ammusten ja täsmäaseiden ryhmään kuuluvi
en panssarintorjunta-ammusten kehittämi
seen. 

Sirpalekranaatti on yleisesti kranaatin
heittimistön pääampumatarvike. Sen tehoa 
maalissa on pyritty lisäämään herätesytytti
millä, ohjatulla sirpaloinnilla, esisirpaloin
nilla, taistelukärjen muotoilulla ja räjähdys
aineen sekä sirpaloituvan aineen materiaali
ja mitoitusoptimoinnilla. Esisirpaloinnilla 
päästään parhaaseen tehoon, mutta se on ra
kenneratkaisuna kallis. Uudella kranaatin 
kuoren valutekniikalla on suomalaisesta 81 
mm kranaatista saatu yhtä tehokas kuin van
halla tekniikalla tehdystä 120 mm sirpalekra
naatista. Myös 120 mm uuden mallinen kra
naatti on tuotannossa. Molemmat kotimaiset 
kranaatit ovat pallografiittivaluisia ja niillä 
on hyvät sirpaleominaisuudet. Kun käytetään 
tehokkaana vaikutusetäisyytenä matkaa, jol
la on vielä kaksi riittävän suurta ja tarvittavan 
liike-energian omaavaa sirpaletta neliömet
riä kohden, saadaan 81 mm vanhalle kranaa
tille vaikutusetäisyydeksi 9 m ja uudelle 14 
m. Uuden 81 mm kranaatin vaikutusalue on 
noin 2,4 kertaa suurempi kuin vanha. Kasva
nut sirpaleteho tuo tullessaan myös ongel
man, koska varmuusetäisyydet kasvavat. 
Tällöin tuli tuki aivan oman jalkaväen eteen ei 
enää ole mahdollista. Molemmille uusille 
kranaateille on valmis panos järjestelmä. Kra
naattien tehoa ja kantamaa kehitettäessä nii
den paino ja pituus ovat kasvaneet esimerkik
si 81 mm:nkranaatilla3,I kg:sta3,9kg:aanja 
28,9 cm:stä 43,2 cm:iin. 

Kantamaa on lisätty kehittämällä kra-

naatin muotoa ja putkivaiheen 
aikaista tiivistystä. Suomalaisis
sa kranaateissa on tiivistykseen 
käytetty uritustaja muovitiivis
tysrengasta. Eräissä ulkomaisis
sa malleissa on kantamaa pyrit
ty lisäämään rakettipanoksella, 
mutta se aiheuttaa epätarkkuut
ta ja pienentää kranaatin sirpa
loituvan osan kokoa. 

Käytettävälläsytytinlajil
la on erittäin suuri vaikutus sir
palekranaatin tehoon. Sirpa
lekranaateissa käytetään yleen
sä iskusytytintä. Herätesytytti
rnet ovat yleistymässä, koska 
ni illä saadaan aikaan paras teho. 
Niitä käyttämällä kranaatti saa
daan räjähtämään 2 - 4 m opti
rnikorkeudella maanpinnan ylä
puolella. Sytyttimen monimut
kaisestarakenteestajohtuen sen 
hinta on noin nelinkertainen is
kusytyttimiin verrattuna. Hin
nan ja saavutettavan hyödyn 
välistä suhdetta laskettaessa on 
kuitenkin otettava huomioon, 
että herätesytytin on teholtaan 
edullisissa olosuhteissa jopa vii
sinkertainen iskusytyttimeen 
verrattuna. Suomen olosuhteis
sa herätesytyttimen antama te
hon lisäys korostuu talvella,jol
loin pintaräjähdyksen sirpaleis
ta pääosa pysähtyy ympäröivään 
lumikerrokseen. Herätesytytti
rnen jatkokehittelyn tuloksena 
on syntynyt monitoimisytytin. 
Se voidaan valinnaisesti säätää 
toimimaan joko heräte- tai is
kusytyttimenä. Herätesytytin 
vaatii toimiakseen virtalähteen, 
jonka takia varastointiaika on 
yleensä maksimissaan noin 
kymmenen vuotta. Tämä on
gelma on ratkaistu käyttämällä 
virtalähteenä sytyttimen kär-

Espanjalainen Espin 
kuorma-ammus, jossa 
on 15 tai 21 tytäram
musta. Yhden ammuk
sen vaikutusalue on noin 
4000 neliömetriä. 
Ammuksen paino on 
16/18,5 kg ja kantama 
4600/5500 m. Sytytti
menä on aikasytytin. 

Espinin tytärammus 
painaa 285 g, läpäisy 
on 150 mm ,·a sirpaleita 
noin 650 kp . Sirpalei
den vaikutussäde on 21 
m (8 m tappava). 

keen asennettua ilmavirran voi
malla toirniyaa turpiinigene
raattoria. Aikasytyttimiä käy
tetään kranaatinheittimistössä 
vain savu-, valaisu-jakuorma
ammuksissa. Sirpalekranaa
teilla ne eivät ole yleistyneet, 
koska pienikin aikavirhe saa 
kranaatin räjähtämään joko lii
an korkealla tai vasta maassa. 

Savuammuksien merki
tys panssaroidun vihollisen 
sokaisussa on vähenemässä 
taistelu- ja rynnäkköpanssari
vaunujen lämpökuvatekniik
kaan perustuvien tähystyslait
teiden yleistyessä. Infrapuna
säteilynhyväksikäytön estämi
seksi on kehitetty infrapunasa
vuammuksia. Ongelmana on 
kuitenkin infrapunatehon ly
hytaikaisuus, jonka takia savu 
estää lämpökuvauksen vain 
pistemäisellä alueella. Nor
maalin savuarnmuksen savu
verhon rnuodostumisnopeutta 
ja ammuksen toimintavar
muutta on lisätty varustamalla 
savuarnmus aikasytyttimellä ja 
laskuvarjolla. Savuverhon 
muodostus saadaan näin alka
maan suurimmalla teholla heti 
ammuksen tullessa maahan 
eikä ammus rikkoudu tai tun
keudu maahan. Laskuvarjo pie
nentää kuitenkin ammuksen 
savumassan määrää noin 20 -
30 %. Suomessa on molem
mille kaliipereille tuotannossa 
kotimainen savuarnmus. 

Samalla tavalla kuin 
kenttätykistölle on myös kra
naatinheittimistölle tarve ke
hittää sekä elävään voimaan 
että kevyesti panssaroituihin 
ajoneuvoihin vaikuttava kra
naatti. Tähän tarkoitukseen on 
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Ruotsalainen 120 mm:n panssarintorjunta
ammus Strix. 

Typical Meriin trajectory 
Grndance 
sens.oron 

kehitetty kuorma-ammuksia sekä kevyelle 
(81 mm) että raskaalle (120 mm) kranaatin
heittimelle Tytärammukset ovat kaksitoimi
sia koostuen ontelolatauksesta ja sirpaloitu
vasta osasta. Kevyen kranaatinheittimen kuor
ma-ammuksen teho jää tytärammusten pie
nen lukumäärän takia kuitenkin varsin pie
neksi. Myös Suomessa kokeilukäytössä ol
leessa espanjalaisessa Espin kuorma-ammuk
sessa, on joko 15 tai 21 tytärammusta. Onte
lopanoksen teho riittää kevyesti panssaroitu
jen ajoneuvojen kansipanssarin läpäisyyn. 
Itävaltalainen Noricum on kehittärnässäSM4-
moniputkiheittimelle 30 kg painoista ja 50 
tytärammusta sisältävää kuorma- ammusta. 
Neljän SM4:n kaltaisen moniputkiheittimen 
tuliyksikkö kykenisi tällaisilla kranaateilla 
toimittamaan maalialueelle lähes yhtäaikai
sesti 800 tytärammusta. 

Englan~lainen 81 mm:n panssarintorjunta
ammus Meriin. 

Canards 
deployed 

MEALIN, whose typical tra
jectory is shown here, is in
tended to be fired with target in
formation provided by the mor· 
tar fire controller using stan· 
dard mortar fire procedure. ln 
launch condition, the round is 
very similar to a standard mor
tar bomb; firing is carried out by 
the standard mortar crew, using 
standard mortar fire drills. 

Warliead 
armea 

Meriin in launch condition (6kg) 
900mm 

Propuls.ion cha,ges 

Meriin in homing condition 
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mstruments. 
POwe< s.uppiy 

armmgunn 

300m 

300m 

4 

Aseteknologian kehitys mahdollistaa 
tulevaisuudessa kranaatinheittimistön käytön 
panssarintorjuntaan myös taistelupanssari
vaunuja vastaan. Tähän soveltuvia erikois
ammuksia kehitetään pääasiassa 120 mm:n 
kranaatinheittimiä varten. Kehitteillä on ollut 
useita eri malleja, mutta tällä hetkellä on 
sarjatuotantoon tulossa kaksi mallia, ruotsa
lainen 120 mm Strix ja englantilainen 81 mm 
Meriin. 

Ruotsalaisen 120 mm:n Strixissä on 
maaliin hakeutumisjärjestelmänä mikromet
riaaltoalueella toimiva infrapunakeilain . 
Ammuksen perässä olevat siivekkeet saavat 
sen pyörimään, jolloin keilain kiertää maan 
pinnalla arviolta 130 x 150 m:n ellipsiä. Stri
xin hakupään esitetään kykenevän erotta
maan palavat panssarivaunut ja soihdut. Stri
xin kantama on 1-7 ,5 km ja se voidaan ampua 
normaalilla 120 mm heittimellä. 

Englantilainen British Aerospacen 81 
mm Merlinin maaliin hakeutuminen perus
tuu millimertiaaltoalueen (94 Ghz) tajuus
moduloituun kantoaaltotutkaan. Aluksi tutka 
etsii liikkuvaa maalia 300 x 300 m alueelta 
ellei maalia löydy hakee ammus paikallaan 
olevaa maalia 100 x 100 m:n alueelta. Merlin 
on periaatteessa joka sään ase, mutta maalin 
tausta saattaa aiheuttaa talvella ja etenkin 
vetisessä maastossa vaikeuksia. Meri inin kan
tama on 4500 m. Ammus ei vaadi ennakko
ohjelmointia ja se voidaan ampua normaalil
la 81 mm:n heittimellä. 

Kranaatinheittimistöllä ammuttavien 
hakuheitteiden väistäminen on panssarivau
nuilleerittäin vaikeaa ja korkean lentoratansa 
ansioista ammukset iskeytyvät vaunun ylä
pintaan,jossa panssaroin11in antama suoja on 
heikko. Kranaatinheittimistön panssarintor
junta-ammusten heikkona puolena on niiden 
suhteellisen pieni hakualue, jonka takia am
munta edellyttää tarkkoja maalitietojaja huo
lellista ennakkovalmistelua.Viive tulikomen
nosta iskemään on todennäköisesti puolesta
toista neljään minuuttiin, jona aikana vaunu 
liikkuu useita satoja metrejä. Strix onkin tar
koitettu suurehkoja ja paikallaan olevia pans-

5 Jalkaväen vuosikirja 

sarimaaliosastoja vastaan. Yksittäisiä ja liik
kuvia panssarivaunuja vastaan sitä ei ole kan
nattavaa käyttää. 

Yhden 81 mm panssarintorjunta-am
muksen hinnaksi arvioidaan kansainvälises
sälehdistössänoin50000-100000mkja 120 
mm ammuksen noin 120 000 - 200 000 mk. 
Ammusten hintaa tarkasteltaessa on kuiten
kin otettava huomioon, että ammusten käyttö 
ei edellytä uuden ase järjestelmän hankkimis
ta tai organisaation luomista eikä niiden käyt
tö vaadi erillistä koulutusta. Koska uusimpi
en panssarivaunujen hinta on kymmeniä mil
joonia markkoja päästään kranaatinheittimi s
tön hakuheitteillä varsin hyvään kustannus -
hyöty suhteeseen. Kranaatinheittimistön ha
kuheitteet eivät kuitenkaan tee siitä päätoi
mista panssarintorjujaa. Sen roolina tuleekin 
todennäköisesti olemaan panssarin torjunnan 
täydentäjä. Kranaatinheittimistön hakuheit
teillä voitaisiin nopeasti toteuttaa panssarin
torjuntareservin kaltaisia tehtäviä käyttämäl
lä hyväksi valmista tulenjohtojärjestelmää. 
Lisäksi hakuheitteillä kyetään muuttamaan 
panssarintorjunnan painopistettä nopeasti il
man joukkojen siirtoja. 

AMeUMA-ARVOLASKIMET 
MYOS .. 
KRANAATINHEITIIMISTOLLE 

Kranaatinheittimistön ampuma-arvolaskimia 
on palveluskäytössä useissa läntisissä valti
oissa. Laskimet ovat joko yhden heittimen ja 
tulijoukkueen pieniä tieteislaskimia tai myös 
viestivälineiden liittämisen mahdollistavia 
joukkueen ja komppanian laskimia. Esimerk
kinä joukkueen taskukokoisesta laskimesta 
on englantilainen useassa armeijassa palve
luskäytössä oleva Morzen II. Joukkueen ja 
komppanian laskimet voidaan yleensä kyt
keä viesti-, johtamis- ja tiedonsiirtojärjestel
miin. 

Laskinjärjestelmän etuja ovat nopeus, 
tarkkuus ja väsymättömyys sekä kyky käsi
tellä useita maaleja, tulisuunnitelmia, tarkis
tuskorjauksia, tulenjohtopaikkoja ja tuliase-
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Morzen II kranaatinheitinjoukkueen ampuma-arvo
laskin pohjautuu HB 41 CV-tieteislaskimeen. Se voi 
ollaa tiedostoonsa 10 tulenjohtopaikkaa, 10 tuli
asemaa ja 58 maalia. Laskimeen ei voi kytkeä viesti
välinettä eikä sillä voi ollaa huomioon sääsanomaa. 

Heitinpäätteet 

/ 

Komppaniaupseerin laskin 

mia. Järjestelmä nopeuttaa ja tar
kentaa tulenkäyttöä ja lisää näin 
ollen tulen tehoa. Kyky käsitellä 
useita tuliasemia antaa mahdolli
suuden lisätä tuliportaan suojaa ha
jauttamalla tuliporras esimerkiksi 
heittimittäin. 

Myös Suomessa on kenttä
tykistölaskimen pohjalta kehitetty 
kranaatinheittimistön laskin. Las
kimen kehittämistyö aloitettiin 
1988 ja vuonna 1992 testattiin pro
totyyppiä taisteluharjoituksissa ja 
ampumaleirillä hyvin kokemuksin. 
Suunniteltu kranaatinheitinkomp
panian laskinjärjestelmä muodos
tuu yhdestä komppania- ja kol
mesta joukkuelaskimesta, jotka 
kaikki ovat toiminnaltaan ja raken
teeltaan samankaltaisia ja kykene
viä korvaamaan toisensa. Kranaa
tinheitinkomppanian ampuma-ar-

/ 

Puhelin
yhteydet 

RAD 
RAD 
RAD 

Kranaatinheitinkomppanian laskinjärjestelmä 
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vojen määrittäminen onnistuu yhdelläkin las
kimella, joten tuliportaan portaittaiset ase
manvaihdot ovat mahdollisia. Kullakin heit
timellä on heitinpääte,josta tarvittavat ampu
ma-arvot voidaan lukea. Laskinjärjestelmä 
tullaan sijoittamaan keskeisimpiin jalka väki
joukkoihin, ensisijaisesti jääkäri- ja panssari
prikaateihin. Hankintavalmius tullaan saa
vuttamaan lähivuosina. 

Tulikomentoviestitys toteutetaan ra
diolla tai puhelimella käyttäen sanomalaitet
ta, jonka välittämä digitaalisessa muodossa 
oleva lyhyt viesti tulee määrämuotoisena suo
raan laskimelle. 

LOPUKSI 

Kranaatinheittimien kehitys on jakaantumassa 
monelle eri sektoreille. Vedettävät ja kannet
tavat mallit tulevat helpon käytettävyytensä 
ja pienten kustannustensa takia säilyttämään 
asemansa vielä 2000-1 uvun alussa. Pataljoo
natasolla yleistyy 120 mm malli. Mekanisoi
duissa ja moottoroiduissa joukoissa heittimet 
tulevat olemaan ajoneuvoasenteisia ja kalii
periltaan pääosin 120 mm. 

Ammuskehityksestä huolimatta tule
vat sirpalekranaatti ja sen ohella savu- ja 
valaisuammus säilymään kranaatinheittimis
tön pääarnpumatarvikkeena vielä 2000- 1 uvun 
alussakin. Kranaatinheittimenammuksen pie
ni lähtökiihtyvyys ja suuri tulokulma mah-

LÄHTEET 

dollistavat kenttätykkiä paremmin panssa
rintorjunta-ammusten kehittämisen. Hakeu
tuvat panssarintorjunta-ammukset tulevatkin 
palveluskäyttöön todennäköisesti jo 1990-
1 uvun lopulla. Panssarintorjuntakyky tulee 
lisäämään kranaatinheittimistön monikäyt
töisyyttä, mutta se saattaa samalla ainakin 
osin vaikeuttaakranaatinheittimistön pääteh
tävää. Kuorma-ammusten käyttöönottoa voi 
hidastaa niiden samanaikainen yleistyminen 
kenttätykistössä, jossa niillä päästään parem
paan tehoon suuren tytärammusmäärän ta
kia. 

Aseteknologian kehitys antaa mahdol
lisuuksia tulen hetkellisen tiheyden kasvatta
miseen automaattilatauksen, moniputkiheit
timen, tomiasenteisen kranaatinheitinkanuu
nan tai kuorma-ammusten avulla. Kranaatin
heittimet ovat muuttumassa yksinkertaisista 
"jokamiehen aseista" myös monipuolisiksi 
asejärjestelmiksi, jotka edellyttävät korkeaa 
teknistä osaamista ja joilla voidaan tulevai
suudessa vaikuttaa elävän voiman lisäksi myös 
panssarisuojan sisällä olevaan maaliin. Pe
rinteinen kranaatinheitin säilyttää kuitenkin 
vielä pitkään asemansa. Suomalainen kra
naatinheittimistö kykenee vastaamaan pää
osaan uusista haasteista, mutta se edellyttää 
menetelmien ja välineistön jatkuvaa kehittä
mistä sekä ulkomaisen kehityksen ja taiste
lun kuvan asettamien vaatimusten seuraa
mista ja tutkimista. 

Campell, Christy: Air Land Battle 2000; STAE 1988-89; Field Manual 6-121 , 100-2-1 ja 100-2-3; Infantry 
Reference Data book SH 7-176; Tiede ja Ase 1985 ja 1990; Tykkimies 1988, 1990 ja 1992; Jane's Infantry 
Weapons 1992-93; Jv:n vuosikirja XVI, XVIII; Todennäköisyys- ja ampumaopin perusteet; Maj A Rädyn 
sotakorkeakoulun diplomityö, Kranaatinheittimistömme kehittämistarve ottaen huomioon joukkojemme taktiset 
käyttöperiaatteet, 1989; Armada International 4/89, 3/90; Military Technology 2/1988, 12/91; Army I0/90; 
Defence Today 72/84; lnfantry May-June/91 ; International Defence Review 2/89, 6/89, 3/91; 12/91 ; Jane's 
Defence Weekly 4/86, 2/87, 14/87, 23/87; Jane's Soviet Intelligence Review 12/90; National Defence 430/87; 
Soldat und Technik 9/87; Tuote-esitteet ja -esittelyt/M 111-kranaatinheitin, SM 4, Strix, Meriin, Morzen-laskin; 

131 



Kansal I is-Osake-Pankki, 
ainoa pankki, jota 
tarvitset Suomessa. 

Kansallis-Visa, 
lähes ainoa kortti, 

jota tarvitset maailmalla. 

Yleisesikunlamajuri Sakari Honkamaa 

KOULUTUSTAVOlffEEN 
ASETTAMISEN JA 

KOULUTUSTULOKSEN 
ARVIOINNIN MALLI 

Muuttuva yhteiskunta ja sen myötä muuttuvat 
koulutettavat, teknistyvä sodan kuva ja tulosjohtaminen 
ovat mm. syitä, jotka aiheuttavat paineita puolustusvoimien 
koulutuksen kehittämiselle. Koulutuksen kehittäminen 
edellyttää koulutustulosten kattavaa arviointia sekä 
varusmiespalveluksen aikana että kertausharjoituksissa. 

Koulutustulosten arvioinnin yksityiskohtiin 
on helppo tehdä korjauksia, mikäli tarpeet 
tiedetään. Suurempi ongelma on päättää, 
millaisia sotilaita koulutusjärjestelmän pitäi
si tuottaa, jotta tulos vastaisi mahdollisen 
kriisin asettamia vaatimuksia. Pitäisi siis tie
tää, mitä halutaan arvioida. Ruotsalainen tut
kimus on päätynyt Bloomin taksonomiasta 
kehitettyyn malliin,jota he kutsuvat "Kelpoi
suusmalliksi" (Duglighetsmodellen). Takso
nomian tarkoituksena on luoda yhteinen kieli 
puhuttaessa koulutuksen tavoitteista ja arvi
oinnista. 

Seuraavassa esitellään Kelpoisuusmalli 
ja arvioidaan sen soveltuvuutta käytettäväksi 
meidän puolustusvoimissamme. Malli on 
kehitetty nimenomaan Ruotsin puolustusvoi
mien tarpeisiin ja koska sikäläinen koulutus
järjestelmä poikkeaa huomattavasti omas
tamme, kuvaillaan sitä ensin lyhyesti. 

Ruotsissa koulutetaan varusmiehet so
dan ajan kokoonpanossa siten, että varus
miespalveluksen päätyttyä koulutetut komp
paniat sijoitetaan suoraan sodan ajan jouk
koihin. Diagnostisten kokeiden ja oman ha
lukkuuden mukaan määrätään jo kutsunnois-

Maiuri Sakari Honkamaa, 36, _palvelee taktiikan opettajana 
Kadettikoulussa. Aikaisemmin hän on palvellut opetusupseerina 
Kymen Jääkäripataljoonassa, Reserviupseerikoulussa ja Kadetti
koulussa sekä sotilastarkkailijana Lähi-Idässä. Hän on suorittanut 
yleisesikunlaupseerin tutkinnon maasotalinjan yleisellä opinto
suunnalla. 
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LliKETIETEELLINEN 
YHTEENVETO 

(TIETYT) 

t 
KONSULTIN 

HMSTATIELU 

(TIETYT) 

PSYKOLOGIN 
1-tU.STATIELU 

Psylcologi kokoaa 
psykologiHt 

tulokHt 

sa jokaiselle oma tehtävänsä, 
johon hänet varusmiespalve
luksen aikana koulutetaan. 
Upseerit ja ali upseerit valitaan 
samalla menetelmällä. He as
tuvat palvelukseen miehistöä 
aikaisemminsiten,ettäheovat 
kouluttamassa itse tulevat so
dan ajan ryhmänsä ja joukku
eensa. Kertausharjoituksissa 
reserviläiset toimivat omassa 
perusyksikössään. Reservi
läisten on osallistuttava vii
teen kertausharjoitukseen va
rusmiespalveluksensajälkeen. 
Asevelvolliset testataan kak
sipäiväisissäkutsunnoissa ase
velvollisuustoimistoissa. Tes
tit koostuvat lääkärintarkas
tuksista, psykologisista testeis
tä, soveltuvuustesteistä, kun
tokokeista ja haastatteluista 
kuvan I esittämällä tavalla. 

Kelpoisuusmalli on ke
hitetty helpottamaan tavoitteen 
asettelua ja koulutustuloksen 
arviointia lähinnä kouluttavi
en yksiköiden tasolla. Ruotsa
laisten järjestelmässä, jossa 
tulosvastuu oman budjetin te
koa myöten on viety perusyk
sikkötasolle, taksonomia pal
velee parhaiten komppanian 
päälliköitä, kurssin johtajia ja 
harjoitusten pitäjiä. 

Kelpoisuusmallin lähtö
kohtana ovat sodan olosuh
teet, joissa on ominaista epä
tietoisuus tilanteesta, ennalta 
aavistamattomat tilannemuu
tokset ja tilanteiden nopea 

KUVA 1: Esimerkki 
kaksipäiväisistä kutsunnoista 
Ruotsissa 

vaihtuminen. Vaaran tunne on pysyvä oloti
la. Taistelut ovat nopeatempoisia ja väkival
taisia. Menestys ja tappiot vuorottelevat. Täl
lainen sodan kuva edellyttää sekä yksilöltä 
että joukolta korkeaa tietojen ja taitojen tasoa. 
Lisäksi vaaditaan sopeutumiskykyä sodan 
olosuhteisiin, hyvää kokonaisuuksien ym
märtämiskykyä sekä kykyä toimia itsenäi
sesti ja taitoa ratkaista erilaisia ongelmia. 
Parhaiten harjoitellut, kyvykkäin, luovin ja 
yhteistyökykyisin sotilas.joka sopeutuu par
haiten, jolla on lujin tahto ja jonka joukossa 
on paras yhteishenki eli se jolla on paras 
kelpoisuus tulee ruotsalaisten mukaan me
nestymään parhaiten. 

Edellä esitetystä sodan kuvasta on joh
dettu vaatimukset taistelijalle ja joukolle. 
Näistä vaatimuksista koostuvat kelpoisuu
den osa-alueet, joista muodostetaan sotilas
koulutuksen tavoitteet ja arviointikohteet. 

KELPOISUUSMALLI 

Arvioinnin osa-alueet 

Kelpoisuus muodostuu kolmesta pääalueesta 

ja neljästä osa-alueesta. Pääalueet ovat TIE
DOT, TAIDOT ja KEHITTYVÄT OMI
NAISUUDET. Kehittyvät6minaisuudetovat 
ymmärrys, sopeutumiskyky, luovuus ja itse
näisyys. Termillä "kehittyvät ominaisuudet" 
halutaan korostaa sitä, että kyseisiä ominai
suuksia voidaan todella myös harjoittaa. Ke
hittyviä ominaisuuksia on kuvattu aikaisem
missa taksonomioissa yleensä termillä "asen
teet". 

Kaiken kehittymisen perustana ovat 
taustatekijät. Ne sisältävät arvot, asenteet, 
motivaation, sitoutumisen ja kehityskyvyn. 
Taustatekijöiden on oltava kunnossa, jotta 
niiden varaan voidaan rakentaa kelpoisuus 
kuvattuja ominaisuuksia kehittämällä. Taus
tatekijät eivät ole vakioita, vaan esimerkiksi 
motivaation voimakkuus vaihtelee. Mallin 
lähtökohtana on taustatekijöiltään positiivi
nen ihminen, joka haluaa oppia. Kelpoisuu
den osa-alueet on esitetty kuvassa 2. 

Tiedoilla tarkoitetaan sitä, että sotilas 
kykenee käyttämään aktiivisesti tietojaan sekä 

KUVA 2: Kelpoisuuden osa-alueet 
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suullisesti että kirjallisesti. Taidoilla tarkoite
taan toimintoja, jotka ovat sotilaalle todella · 
tarpeel~isia ja j~ita voidaan harjoitella. Sup
pe1mm11laan taidot käsittävät äksiisiharjoi
tusta vaativat suoritukset, jotka on tarkoin 
kuvattu ohjesäännöissä. Taitojen riittävän 
tason saavuttaminen vaatii harjoitusta. Tar
vittavien taitojen laajuus riippuu koulutetta
van tehtävästä ja koulutustasosta. Ylemmältä 
päällystöltä vaadittavat perustaidotkin ovat 
siten varsin monimutkaisia. 

Ymmärryksellä tarkoitetaan kykyä 
ymmärtää riittävän laajasti ympäristöä sekä 
ajan että paikan suhteen. Tämä tarkoittaa 
mm. kykyä asettaa joukon etu yksilön edun 
edelle. Ymmärrys käsittää kokonaisuuden, 
toiminnan tarkoituksen ja toisten ihmisten 
tilanteen käsittämisen. 

Sopeutumiskyky tarkoittaa sitä, että 
kykenee aktiivisesti ja positiivisesti sopeutu-

maan toisten ihmisten tai uusien tilanteiden 
asettamiin vaatimuksiin. Se edellyttää kykyä 
sopeutua odottamattomiin tilanteisiin, kykyä 
ymmärtää ja käyttää hyväkseen edulliset ti
lanteet sekä kykyä sopeuttaa tehtävät alaisten 
kykyjen mukaan. 

Luovuudella tarkoitetaan kykyä käsi
tellä uudella tavalla ennalta suunnittelemat
tomat tilanteet. Käsittelytapa voi olla uusi 
oi~allus tai uusi tapa yhdistellä vanhoja kei
noJa. Tämä tarkoittaa kykyä tarkastella tilan
netta eri näkökulmista, kykyä nähdä erilaisia 
ratkaisuja ja kykyä tuottaa uusia ajatuksia. 

Itsenäisyydellä tarkoitetaan valmiutta 
ottaa vastuuta ja kykyä toimia nopeasti ilman 
ulkopuolista käskyä tai ohjausta. Tämä edel-

KUVA 3: Kelpoisuusmalli 

TASO 

/ 
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lyttää kykyätehdäomiapäätöksiäjamuodos
taa oma mielipiteensä, halua ottaa vastuuta ja 
kykyä tehdä aloitteita. 

Nämä neljä kehittyvää ominaisuutta 
ovat luonteeltaan yleisiä ominaisuuksia. Esi
merkiksi luovuutta kehittämällä ei varsinai
sesti pyritä jonkin tietyn tehtävän tai ongel
man ratkaisuun. Tässä suhteessa kehittyvät 
ominaisuudet poikkeavat tiedoista ja taidois
ta, jotka ovat tavallisesti tehtäväsidonnaisia. 
Kuitenkin on huomattava, että yleisestä luon
teestaan huolimatta kehittyviä ominaisuuk
sia voidaan opetuksella ja harjoittelulla kehit
tää. 

Taustatekijöistä motivaatio tarkoittaa 
koulutustarpeen tiedostamista ja halua kehit
tyä. Sitoutuminen merkitsee tunnetta osallis
tumisesta, yhteisvastuusta ja itsensä toteutta
misesta. Asenne on oltava sellainen, että ha
lutaan toimia tehtävän täyttämiseksi sekä us
kotaan välineisiin ja tovereihin. Arvot kuvas
tavat yleistä suhtautumistapaa, ne vaikutta
vat asenteisiin ja niiden kautta luodaan mieli
piteitä eteentulevista ongelmista. Kehitysky
vyllä tarkoitetaan henkisiä voimavaroja teh
tävän täyttämiseksi. Taustatekijöiden pohjal
le rakentuvat kelpoisuuden osa-alueet muo
dostavat sodan vaatimuksia vastaavan kel
poisuuden kuvassa 3 esitetyllä tavalla. 

Kelpoisuusmallin hyvänä puolena on 
se, että siinä on pyritty yksilöimään tietojen ja 
taitojen lisäksi ne affektiivisen alueen omi
naisuudet,joita sotilaskoulutuksessa on kehi
tettävä ja arvioitava. Näihin ominaisuuksiin 
on päädytty tutkimalla nykyaikaisen sodan 
kuvaa. 

Meidän varusmieskoulutuksessamme 
korostetaan omatoimisuutta, yhteistyön ja 
motivaation merkitystä sekä yksilöllisyyttä 
koulutuksessa, mutta niiden avulla pyritään 
lähinnä parempiin oppimistuloksiin tietojen 
ja taitojen alueella. Kelpoisuusmallissa nämä 
seikat on nimetty taustatekijöiksi. Nimellä 
korostetaan motivaation, asenteiden, arvo
jen, kiinnostuksen ja kapasiteetin merkitystä 
koko kehittymisprosessin kasvualustana ja 
voimanlähteenä. Taustatekijät ovat ominai-

suuk.sia,jotka kehittyvät ja jotka on koulutuk
sessa otettava huomioon. Toisaalta ne ovat 
kuitenkin "vain" taustatekijöitä ja varsinaiset 
sodan vaatimuksia vastaavat ominaisuudet 
eli kehittyvät ominaisuudet ovat niitä, joihin 
koulutuksella ensisijaisesti pyritään vaikut
tamaan. Niitä on pyrittävä myös arvioimaan. 

Kelpoisuusmallissa esitettyjä kehitty
viä ominaisuuksia arvioidaan meillä lähinnä 
johtajaksi koulutettavilta. Johtajakoulutuk
sessa korostetaan mm. itsenäisyyttä, aloit
teellisuutta, harkintakykyä ja joustavuutta. 
Varusmiesten palvelusmotivaation kehittä
mistä koskevassa pysyväismääräyksessä esi
tetään hyviä käytännön ohjeita motivaation 
eli taustatekijöiden parantamiseksi. Ohjeissa 
mainitaan jo rauhanajan palveluksen edellyt
tävän varusmiehiltä sopeutumiskykyä ja ko
konaisuuksien ymmärtämystä. Edelleen edel
lytetään koulutustapahtumat suunniteltavik
si siten, että ne ruokkivat aktiivisuutta ja 
aloitteellisuutta. Kaikki nämä toimenpiteet 
tähtäävät palvelusmotivaation lisäämiseen. 
Kelpoisuusmallin mukaiset kytkennät taus
tatekijöiden ja kehittyvien ominaisuuksien 
välillä ovat toki Suomenkin puolustusvoi
missa yleisesti tiedossa, mutta ominaisuuksia 
~uten itsenäisyys, luovuus, sopeutumiskyky 
Ja _y~ärrys ei ole kuitenkaan määritetty 
kaikille asevelvollisille varsinaisiksi koulu
tuksen tavoitteiksi. 

Kelpoisuuden tasot 

Kelpoisuus voidaan määritellä kolmen tason 
mukaan. TÄYSI KELPOISUUS vastaa so
dan ajan vaatimustasoa. Sen saavuttaminen 
lyhyen varusmiespalveluksenaikanaonmah
dotonta. PER USKELPOISUUS ja V AKIIN
TUNUT KELPOISUUS ovat välitavoitteita 
edettäessä täyteen kelpoisuuteen. Tason mää
rittäminen tapahtuu arvioinnin avulla. Kel
poisuustasot on kuvattu kuvassa 4. 

Kelpoisuustason määrityksessä ja arvi
oinnissa käytetään hyväksi seuraavia kuva
uksia. 
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KUVA 4: Kelpoisuustasot 

TASO KUVAUS 

KJ 

K2 

K 1 

Sotilaat 
- kykenevät itsenäisesti ja yhteistyössä toimimaan erilaisissa tilanteissa 
vaikeissa olosuhteissa ja tiukoissa aikavaatimuksissa. 
- ovat kokeneita, rutinoituneita ja täysin koulutettuja, osaavat täyttää 
tehtävänsä erilaisissa taistelukentän olosuhteissa ja heillä on valmiudet 
5«:lviytyä myös ennalta aavistamattomista tilanteista. 
- kykenevät itsenäisesti ja yhteistyössä toimimaan tavanomaisissa tilanteissa 
tehtävänsä ja toiminnan ~ellyttämällä tavalla. Tehtävät on kyettävä ratkai
semaan vaihtelevissa olosuhteissa tietyssä ajassa, mutto tilanteet ovat 
harjoiteltujen kaltaisia. 
- tarvitsevat lisää kokemusta kyetäkseen suoriutumaan vaikeammista 
tilanteista ja korkeimmista aikavaatimuksisla. 
- kykenevät itsenäisesti ja yhteistyössä toimimaan yksinkertaisissa tilanteissa 
ja kykenevät ohjatusti toimimaan tavanomaisissa vaslaan tulevissa tilan
teissa. 
- kykenevät selviytymään tehtävistä suotuisissa olosuhteissa ilman aikarajaa. 
- kehittyvät jatkuvasti ja hallitsevat perusteet mutto rutiini puuttuu. 

TAULUKKO 1: Kelpoisuustasojen kuvaukset 
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Rauhan ajan koulutuksessa varusmies
palveluksen aikana ruotsalaiset katsovat saa
vuttavansa normaalisti vakiintuneen kelpoi
suuden (K 2). Joillakin osa-alueilla on mah
dollisuus saavuttaa täysi kelpoisuuskin (K 3). 
Esimerkiksi tietojen ja joidenkin yksinker
taisten suoritusten osaaminen voi olla tasolla 
K 3. Koska kelpoisuus on kuitenkin aina 
kaikkien osa-alueidensa yhdistelmä, ei jon
kun alueen tai yksittäisen taidon automaatio
tasoinen osaaminen edellytä sotilaan tai jou
kon arvioimista tasolle K 3. 

milaisesta tavoitetaksonomiasta, joten se ei 
sinänsä ole mitään uutta. ,Koska malliin ei 
liity mitään matemaattista laskukaavaa tai 
määrättyjä testejä, on taksonomiasta ilmei
sesti tämän vuoksi tehty kolmitasoinen. Kel
poisuuden laajan sisällön huomioon ottaen 
jako on kuitenkin riittävä. Selkeät kuvaukset 
auttavat arviointia. 

Kelpoisuuden osa-alueiden tasot 

Kelpoisuuden tasoton modifioitu bloo-
Kelpoisuusmallissa tietojen ja taitojen osaa
minen on jaettu edelleen tasoihin kuten koko 

TASO 
Ve 1 

TJ 
Ongelman 
ratkaiseminen 

T2 

Ve2 

Arviointi 

Synteesi 

Analyysi 

Ymmärtäminen ja 
selittäminen 

T 1 
Muislaminen 

Sovellami
nen 

Tietää 
merkitys 

Muistaa 

SISÄLTÖ 

Kyetä monimutkaisessa on
gelmatilanteessa löytä
mään käyttökelpoisia arvi
ointimalleja ja arvioida 
tilannetla loogisesti. 
Yhdistää asioita uusiksi 
kokonaisuuksiksi uusien 
vaihtoehtojen luomiseksi. 

Eritellä tiedot osiin ja 
ymmärtää osien väliset yh
teydet. 

Ymmärtää niin hyvin, että 
tietoja voidaan käyttää 
yksinkerlaisissa ja konk
reettisissa tilanteissa. 

Palauttoa tietoja loisessa 
muodossa. Tämä laso on ym
märtämisen ensimmäinen 
porras. 

Palauttoa mieleen tietoja, 
lapahtumia ja suorituksia 
opetetussa muodossa. 

TAULUKKO 2: Tietojen osaamisen lasot Kelpoisuusmallin mukaan 

KÄfflÄYTYMISTÄ 
KUVAA 

Arvioida, kes
kustella, rat
kaisla, päät
tää, harkila 

Tuottoa, luoda, 
kehittää, modi
fioida, koola 

Erotto toisis
laan, tunnislaa 
eritellä 

Sovellaa, käyt
tää, valila, 
asettoa oikeaan 
yhteyteen 

Toislaa omin 
sanoin, muo
toilla, selit
tää, erottoa 

Luetella, tois
laa, jäljitellä 
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kelpoisuuskin. Tasot on esitetty seuraavissa 
taulukoissa. Tietoja voidaan luokitella joko 
kolmijakoisen(Ve l)taikuusijakoisen(Ve2) 
asteikon mukaan. Kuusijakoista asteikkoa 
voidaan soveltaa käyttöön esim. sotilasope
tuslaitoksissa, joissa tarkempi erottelukyky 
on tarpeen. Tasoja käytetään apukeinona tie
dollisten tavoitteiden määrittelyssä sekä kou
lutuksen ohjauksessa ja arvioinnissa. 

Taitojen osalta taksonomia on kolmi
jakoinen. Alin taso on ohjattu suoritus. Kes
kimmäinen taso on suoritus ilman opastusta 
ja korkeinta tasoa kuvataan termein "pätevä" 
ja "rutiini". 

Kehittyviä ominaisuuksia ja taustateki
jöitä ei ole luokiteltu tasoihin. Niiden kehitty
mistä voidaan kuvata asteikolla matala - kor
kea. Kehittyvät ominaisuudet ovat vahvasti 
riippuvaisia toisistaan ja ne ovat tärkeitä teki
jöitä myös tietojen ja taitojen oppimisessa. 
Taustatekijöillä, kuten motivaatiolla on tietty 
alin taso, joka sotilaalla on oltava, jotta hän 
voisi kehittyä. Päinvastoin kuin kehittyvät 
ominaisuudet, jotka ovat kumulatiivisia omi-

TASO KUVAUS 

naisuuksia, voivat taustatekijät, kuten asen
ne, nopeasti kääntyä kehittymään toiseen 
suuntaan. Tavoitteiden asettaminen asentei
den alueella on näinollen välttämätöntä. 

Tietojen ja taitojen osalta luokitus on 
edelleen kehitelmä bloomilaisesta taksono
miasta. Vastaavat osaamisen tasot hieman eri 
sanoin ilmaistuna on esitetty myös Suomen 
puolustusvoimien Kouluttajan oppaassa. Tie
tojen kuusijakoinen asteikko vaatii tuekseen 
tarkkoja mittauksia. Taitojen osalta taksono
mia on käytännössä nelitasoinen, koska ylin 
taso on jaettu kahteen osaan. Kolmijakoisena 
asteikko olisi liian karkea tulosten arviointiin 
koko asevelvollisuusajalle, koska esimerkik
si henkilökohtaisen aseen käsittely ja suojau
tuminen on kyettävä kouluttamaan ainakin 
tasolle "pätevä" jo varusmiespalveluksessa 
KehittyYien ominaisuuksien ja taustatekijöi
den asteikko, korkea - matala, on ylimalkai
nen. Affektiivisen alueen taksonomian laati
minen ei ole yhtä helppoa kuin tietojen ja 
taitojen osalta. Liian tarkka määrittely tällä 
alueella voisi johtaa vain näennäisen tarkkoi-

TA 3 Korkea: 
Sotilas kykenee toimimaan 

Rutiini 

Matala: 
Pätevä 

TA2 
Suoritus ilman 
opastusta 

TA 1 
Ohjattu suori
tus 

- itsenäisesti ja aidoissa olosuhteissa, 
suoritus vaatii vain pienen osan henkisestä 
kapasiteetista. 
- itsenäisesti aidoissa olosuhteissa. 

- käskystä, merkistä tai oma aloitteisesti 
ilman opastusta tai apua. Aika-, mitta- ja 
olosuhdevaatimuksia voidaan asettaa. 
- itsenäisesti suotuisissa olosuhteissa. 
- harjoituksissa oikein, jolloin voidaan 
asettaa rajoittavia suoritusvaatimuksia. 

- käskystä, merkistä tai oma aloitteisesti 
opastuksen mukaan, suotuisissa olosuhteis
sa ilman aikarajaa. 

TAULUKKO 3: Taitojen osaamisen tasot 
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hin tuloksiin. Bloomin taksonomiassa on 
1 uitenkin määritellyt tasot myös affektiivi
~clle alueelle. Toisaalta, kuten edellä todet-
1iin, taksonomioissa yleensä kolmantena ke
hittämisalueena ollut "asenteet" on tässä 
mallissa nimetty taustatekijöiksi. Kelpoisuus
mallissa varsinaisiksi arvioitaviksi ominai
suuksiksi määritettyjen kehittyvien ominai
suuksien asteikon tekeminen on tietenkin 
mahdollista asenteita ja esitettyjä ominai
suuksia mittaavilla psykologisilla testeillä. 

KELPOISUUSMALLIN KÄYTTÖ 

Tietojen ja taitojen arvioiminen 

Tietojen tasoa arvioidaan teoriakokeilla. Kun 
tavoitteet on alunperin määritetty kuvassa 4 
esitettyä taksonomiaa käyttäen, vaatimusta
so vastaa kokeen kysymysten milotoilua seu
raavasti: 
- T 1-tasoamittaavatkysymystyypit: täyden
nä, luettele, nimeä. 
- T 2 -tasoa mittaavat kysymystyypit: tunnis
ta, erota, järjestä, sovella. 
- T 3 -tasoa mittaavat kysymystyypit: arvioi, 
vertaile, yhdistä, luo. 

Taitojen tasoa arvioidaan käytännön 
kokeilla. Eri tasojen saavuttamisen arvioimi-

KEHITTÄMISEN 
KOHDE 

SISÄLTÖ 

Sotilas 

nen edellyttää monen tyyppisiä käytännön 
kokeita. Tavoitetasosta se\(ä aika-, mitta- ja 
olosuhdevaatimuksista riippuen toteutetaan 
kokeet seuraavalla tavalla: 
- TA 1 -tasoa arvioidaan kokeella, jossa sal
litaan opastus ja apu kouluttajalta. Suorituk
sella ei ole aikarajaa ja olosuhteet ovat hyvät. 
Arvioija on lähinnä valvomassa, että suoritus 
tehdään oikein. 
- TA 2 -tasoa arvioidaan kokeella, jossa ei 
sallita ulkopuolista apua ja opastusta. Suoria 
tuksen on oltava oikein ja aika- ja mittavaati
mukset on kyettävä täyttämään. 
- TA 3 -tasoa arvioidaan lopullisen tavoitteen 
mukaan laaditulla kokeella. Aika-, mitta- ja 
olosuhdevaatimukset asetetaan mahdollisim
man realistisesti. 

Ymmärryksen ja sopeutumiskyvyn 
arvioiminen 

Kehittyviä ominaisuuksia ei ole luokiteltu 
tasoihin. Niiden merkitys ja arviointi perus
tuu enemmänkin tietoisuuteen siitä, että ne 
ovat olemassa ja että niitä on kehitettävä. 
Tämä edellyttää mm. näiden ominaisuuksien 
kehittämistä palvelevien harjoitusten ja kou
lutusolosuhteiden sisällyttämistä opetusoh
jelmiin. 

YS - tottuu olosuhteisiin ja ehtoihin, ymmärtää niitä ja kykenee 
soveltamaan niitä koulutuksessa. 

Kokea, 
käsittää, 
soveltaa 

- saa erilaisia kokemuksia koulutuksesta. 
- tuntee ja hyväksyy erilaiset olosuhteet 
ja hän on motivoitunut koulutukseen. 
- tuntee ympäristötekijät fyysisesti ja psyykkisesti. 
- näkee ja tunnistaa asioiden yhteydet. 
-.ymmärtää tilannevaihtelut ja kykenee nopeasti sopeutumaan 
tilanteeseen. 
- saa etäisyyttä omaan tilanteeseensa. 

TAULUKKO 4: Ymmärryksen ja sopeutumiskyvyn vaatimukset 
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Ymmärrystä ja sopeutumiskykyä voi
daan kehittää siten, että koulutettavat osallis
tuvat ja elävät mukana erilaisissa tilanteissa 
ja olosuhteissa, jotka muistuttavat mahdolli
simman paljon sodan olosuhteita. Pimeätais
telua opitaan ymmärtämään ja siihen sopeu
dutaan harjoittelemalla pimeässä. Sotilasku
rin merkitys ymmärretään ja siihen sopeudu
taan elämällä sotilayhteisössä, jossa kuria 
ylläpidetään ja jossa sen merkitys on kyetty 
perustelemaan. Taisteluun voidaan sopeuttaa 
harjoitusten lisäksi käyttämällä simulaatto
reita ja esittämällä sotafilmejä. Ymmärryk
sen ja sopeutumiskyvyn (YS) kehittämiselle 
on asetettu taulukossa 4 esitetyt vaatimukset. 

Ymmärrys ja sopeutumiskyky liittyvät 
sotilaskoulutuksessa mm. seuraaviin ilmiöi
hin: 
- kuri 
- vaaratilanteet 
- ryhmä ja ryhmäilmiöt 
- odottaminen 
- kenttäolot erilaisissa sääolosuhteissa 
- fyysinen rasitus 
- pimeys 
- tiedon puute 
- unen puute. 

KEHITTÄMISEN 
KOHDE 

SISÄLTÖ 

Sotilas 

Jotta kehitettäisiin YS-ominaisuuksia, 
harjoituksiin on sisällytettävä esimerkiksi 
seuraavia aiheita: 
- taistelu pimeällä 
- yöpyminen maastossa ilman majoitusväli-
neitä 
- taisteluammunnat 
- ryhmätyöskentely 
- toiminta yllättävissä tilanteissa. 

Koulutustulokset arvioidaan havainnoi
malla ja keskustelemalla koulutettavien kans
sa. Taso pyritään suhteuttamaan taksonomi
an muiden osa-alueiden kanssa. 

Luovuuden ja itsenäisyyden 
arvioiminen 

Sodan luonteelle ominaiset epätietoisuus, 
ongelmallisuus ja yllätyksellisyys sekä vaati
mus pyrkiä itse yllätykseen muodostavat toi
mintaympäristön, jossa luovuus ja itsenäi
syys ovat sotilaalle korvaamattomia ominai
suuksia. Näihin ominaisuuksiin voidaan vai
kuttaa ja niitä voidaan kehittää käyttämällä 
koulutusmenetelmiä,jotkaedistävätluovuutta 
ja itsenäisyyttä. Näitä menetelmiä kutsutaan 
luovuudenkehittämiseksi ja ongelmienratko-

- löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja. 
- näkee helposti erilaisia vaihtoehtoja ja pystyy 

LI 

Luoda 
ja 
uskaltaa 

määrittelemään ne. 
- havaitsee mahdollisuudet, hänellä on 
ideoita ja hän omaksuu helposti uusia aja
tuksia. 
- ajattelee joustavasti ja avarasti, on itsevarma ja ajaa omia 
ajatuksiaan. 
- pystyy hallitsemaan erilaisia yllättäviä ongelmia ja löytämään 
niihin ratkaisun. 
- kykenee yksinkertaistamaan ja hyödyntämään 
yhteisvaikutuksen sekä pystyy toteuttamaan optimiratkaisun. 

TAULUKKO 5: Luovuuden ja itsenäisyyden kehittäminen 
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miseksi. Luovuuden ja itsenäisyyden kehit
tymistä hidastaa liian kova muodollinen kuri 
Ja yksipuolinen mukautuminen tottelevaisuu
teen. Itsenäisyys edellyttää itseluottamusta. 
Itsenäinen ajattelu on itsenäisen toiminnan 
edellytys. 

Luovuutta ja itsenäisyyttä kehittävät 
harjoitukset, joissa pohditaan ja harjoitellaan 
eri vaihtoehtoja toteuttaa tehtävä sekä etsi
tään vaihtoehtoisia ratkaisuja annettuun mal
liin. Jo se, että kouluttaja ja koulutettavat 
tiedostavat näiden ominaisuuksien tarpeelli
suuden suuntaa koulutusta oikeaan suuntaan. 
Koulutustulosta arvioidaan havainnoinnin 
lisäksi teoria- ja käytännön kokeilla. Niillä 
mitataan kykyä tehdä päätöksiä ja ratkaista 

SISÄLTÖ 

ongelmia. Luovuutta ja itsenäisyyttä (LI) 
voidaan määritellä taulukqssa 5 esitetyllä ta
valla. 

Esimerkki Kelpoisuusmallin 
käytöstä 

Kelpoisuus muodostuu eri ominaisuuksien 
yhdistelmänä. Tämän vuoksi kelpoisuus on 
nolla, mikäli jokin osa-alue on nolla. Kelpoi
suus K 2 ei välttämättä edellytä, että tiedot ja 
taidot ovat molemmat tasoa 2. Esimerkiksi 
yhdistelmä T 1, TA 2 voi tuottaa K 2:n, mikäli 
kehittyvät ominaisuudet on arvioitu hyviksi 
ja taustatekijät ovat myös kunnossa. 

Esimerkkinä mallin käytöstä harjoitus-

VAATIMUSTASO 

Komppanian päällikkö asettaa harjoitukselle tavoitteet. 
Joukkueen on kyettävä taistelemaan puolustusasemassa 
peitteisessä maastossa joukkueen taisteluohjeen s. xx-yy mukaisesti. 
Sotilaiden on harjoituksessa voitava soveltaa tietojaan suurvaltavihollisen 
hyökkäyksestä peitteisessä maastossa harjoitusvahvuuden 

K2 

s. zz-åå mukaisesti. T 2 
Joukkueenjohtaja jakaa tavoitteet osiin. 
Kokelaan on ohjesäännön mukaisesti osattava: 

- ryhmittää ioukkue tukikohtaan 
- johtaa tukikohdan perustaminen 
- johtaa tukikohdan taistelu 

Ryhmänjohtajien on ohjesäännön mukaisesti osattava: 
- jakaa tulialueet 
- johtaa ryhmän kenttälinnoittaminen 
- johtaa ryhmän taistelu 

Jääkäreiden on osattava: 
- toimia puolustusasemassa 
- torjua hyökkäys ryhmä- ja käsiasein 
- kaivaa potero ... mukaan, ... ajassa 
- pesäkkeen tulenkäyttä 
- vihollisen hyökkäystekniikka ... mukaan 
- vastahyökkäys tukikohdassa ... mukaan 
- toimia vartiossa päivällä ja yöllä 
- toimia kranaattilceskityksessä 
- valojen käyttö ja valokuri pimeällä 

TAULUKKO 6: Esimerkki Kelpoisuusmallin käytöstä 

K2 
K 1 
K2 

KJ 
K2 
K2 

K2 
TA2 
TA2 
TA2 
TA2 
TA2,U 
Ll,YS 
YS 
YS 
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ten suunnittelussa ja tulosten arvioinnissa on 
taulukossa 6 esitetty joukkueharjoituksen 
suunnittelu ja tuloksen arviointi. Harjoituk
sen aiheena on joukkueen puolustus ja harjoi
tusaika on kaksi vuorokautta. 

Tulosten arvioinnissa malli soveltuu 
parhaiten yksittäisten suoritusten arvioimi
seen. Suoritukset arvioidaan havainnoimalla 
ja asettamalla koulutettaville käytännön teh
täviä, joiden ratkaisemisessa on osoitettava 
tavoitteeksi asetettua kelpoisuuden tasoa. 
Esimerkiksi esitetyllä tavalla suunnitellun 
harjoituksen päättyessä kykenee kouluttaja 
helposti arvioimaan, saavutettiinko osata voit
teet ja millä tasolla ne saavutettiin. Lopputu
loksen saavuttaminen eli se, päästiinkö ta
voitteeksi asetettuun kelpoisuuteen, on lo
pulta taitavan ja kokeneen kouluttajan sum
matiivinen arvio. Mitään matemaattista tai 
mittariin sidottua menetelmää ei kelpoisuus
malliin sisälly. 

Tietojen ja taitojen osalta tulosten ta
voitteeksi asetettujen tasojen saavuttaminen 
voidaan helposti todeta esitetyillä tavoilla. 
Vaikka mallissa korostetaan, ettei siihen liity 
suoranaisesti mittareita, on esimerkissä kui
tenkin viitattu tavoiteaikoihin, jotka on kyt
ketty tiettyihin suoritustasoihin. MeiJiäkin 
olevien mittareiden kytkeminen kolmijakoi
seen asteikkoon on täysin mahdollista. Abso
luuttiset tasotkin on määritettävissä suhteelli
sen arvioinnin perusteella laadittujen tilasto
jen avulla. 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Kokonaisuutena Kelpoisuusmallilla pyritään 
asettamaan tavoitteet ja arvioimaan koulutet
tavia kokonaisuutena, eikä pelkästään tietty
jen tietojen ja taitojen mekaanisina vastaan
ottajina. Arvioitavien kokonaisuuksien esit
täminen yhtenäisenä taksonomiana ja arvioi
tavien ominaisuuksien taustojen perustele
minen saa kouluttajan ajattelemaan arvioin
tia pelkkää suoritusten mittaamista laajem
min ja pakottaa etsimään tarkoituksenm ukai-
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set menetelmät, joilla kouluttaa eri ominai
suuksia. 

Meillä koulutustulosten arviointi on 
painottunut tietojen ja taitojen arvioimiseen. 
Asetettujen tavoitteiden mukaan painotus on 
oikea. Koko puolustusvoimien koulutuksen 
kehittämistä ajatellen myös affektiivisen alu
een arvioimiseen on kiinnitettävä enemmän 
huomiota, koska koulutettavien asenteet ja 
affektiivisen alueen ominaisuudet laajemmin
kin vaikuttavat maanpuolustusasenteiden li
säksi myös tietojen ja taitojen oppimiseen. 

Hedelmällisin osa Kelpoisuusmallissa 
on osa, jossa käsitellään kehittyviä ominai
suuksia. Jos vertaa esimerkiksi edellä esitet
tyjä ymmärrystä ja sopeutumiskykyä kehittä
viä harjoituksia ja omia varusmiesten koulu
tusohjelmiamme, voidaan todeta, että meillä
hän pidetään aivan samoja harjoituksia. Ero 
on siinä, että meillä ei esitetä näiden harjoi
tusten tavoitteeksi affektiivisen alueen omi
naisuuksien kehittämistä vaan pelkästään 
harjoiteltavien tietojen ja taitojen oppiminen. 
Voidaan ajatella, että jos kerran sopeutumis
kyky, luovuus ja itsenäisyys kuitenkin näissä 
harjoituksissa kehittyvät, niin sehän on pää
asia. Koulutustapahtumanja arvioinnin kan
nalta on kuitenkin tärkeää määrittää mahdol
lisimman tarkkaan tavoitteet kaikille oppimi
sen osa-alueille. Tällöin tavoitteet voidaan 
ilmaista tarkasti koulutettaville ja tuloksia 
voidaan arvioida kattavasti. Esimerkiksi kou
lutettavien motivoinnin kannalta on hyvä tuo
da esille sopeutumiskyvyn merkitys taistelu
kentällä, kun taitoja harjaannuttamisvaihees
sa harjoitellaan erilaisissa olosuhteissa. Esi
merkiksi juuri erilaisten olosuhteiden koulu
tusmahdollisuuksien kannalta nykyinen 5/2-
järjestelmä ei ole paras mahdollinen, koska 
sen mukaan osalle kahdeksan kuukautta pal
velevista varusmiehistä ei kyetä antamaan 
talvikoulutusta. 

Koulutettavien itsenäisyyden ja oma
toimisuuden korostaminen herättää ajatuksia 
varusmieskoulutuksen toteuttamisesta. Pal
veleeko nykymuotoinen varusmiespalvelus 

sotilaan itsenäisyyttä ja omatoimisuutta, kun 
kaikki koulutus tapahtuu ohjatusti ja myös 
varusmiesten vapaa-ajan vietto on sälytetty 
joukko-osastojen komentajien vastuulle. 
Koulutuksessa omatoimisuutta voidaan ko
rostaa esimerkiksi ilmoittamalla tavoitteet 
selvästi koulutettaville, ilmoittamalla miten 
tulos tullaan mittaamaan ja antamalla aikaa 
itseopiskeluun. Tällainen menetelmä sopii 
hyvin esimerkiksi kalusto- ja asekäsittelyn 
opiskeluun. Varusmieskoulutuksessa äksii
siharjoittelun merkitys on kiistaton uuden 
asian opettamisessa suurelle joukolle, mutta 
opetusvaiheen jälkeen itsenäinen harjoittelu 
palvelisi myös koulutettavien itsenäisyyden 
kehittymistä. Liian pikkutarkkaohjeistus suo
rituksissa haittaa oppimista. 

Luovuutta ja soveltamiskykyä pitäisi 
kyetä mittaamaan koulutushaaratutkinnoissa 
jo erikoiskoulutuskaudella. Tällöin suorituk
sissa olisi hyväksyttävä myös ohjesäännöistä 
poikkeavat menettelytavat, mikäli tehtävä 
tulee täytettyä. 

Joukon suoritustasoa arvioitaessa mal
lin esittämät kehittyvät ominaisuudet eivät 
ole tarkoituksenmukaisia. Luonnollisesti 
yleisarvio joukon yksilöiden ominaisuuksis
ta antaa yleiskuvan myös joukosta. Mallissa 
esitettyjen kehittyvien ominaisuuksien tilalla 
voisi joukkoa arvioitaessa olla joukon taiste
lutahto, joka koostuu yksilöiden taistelutah
dosta ja sotilaallisesta kiinteydestä. Näiden 
ominaisuuksien arvioiminen on mahdollista 
joukon toimintaa havainnoimallaja mielipi
demittausten avulla. Nykyisissä asevelvol
listen mielipidemittauksissakin kiinteyttä 
mitataan mutta mittauksen tulos ei varus
mieskoulutuksessa anna tietoa lopullisen kou
lutustuloksen eli sodan ajan joukon ominai
suuksista, koska miehet sijoitetaan vasta kou
lutuksen jälkeen. Kertausharjoituksissakin 
suoritettavat mittaukset kuvaavat parhaiten 
organisationaalista kiinteyttä, koska joukko
jen kokoonpanot muuttuvat lykkäysten ja 
muun poistuman johdosta. Muuttoliikkeen 
aiheuttama sijoitusten muuttuminen on uusi-

en perustamisjärjestelyjen myötä vähenemäs
sä. Samoin uusijoukkotuotanto periaate hel
pottaa lopullisen tuloksen eli sodan ajan jou
kon arviointia jo varusmiespalveluksen aika-
na. 

Kelpoisuusmallin mukainen arviointi
menetelmä sopii periaatteeltaan myös Suo
men puolustusvoimien koulutusjärjestelmään. 
Tavoitteiden asettelu esitetyllä mallilla vaatii 
kouluttajalta viitseliäisyyttä, mutta se pakot
taa myös miettimään koulutustapahtumaa 
tarkasti ja monelta kannalta. Mallissa kuvatut 
arvioinnin osa-alueet kattavat oppimisen kaik
ki osa-alueet. Taksonomian tehokkaampi 
käyttö edellyttää valmiiden mittareiden liittä
mistä eri vaatimustasoille. Joukkojen arvi
oinnissa mallia voidaan hyödyntää esimer
kiksi koulutustarkastuksissa,joissa kokeneet 
kouluttajat havainnoivat joukon toimintaa. 
Mikäli varsinaisia mittareita ei ole, voidaan 
mallia käyttää yhteisenä kielenä arvioitaessa 
eri osa-alueiden osaamistasoja. Koulutuksen 
kehittämisen kannalta on tärkeä tieto, jos 
jossakin perusyksikössä tai joukko-osastossa 
kyetään tuottamaan jatkuvasti ensimmäisen 
kelpoisuusluokan joukkoja. Tulevan tulos
johtamisen tavoitteita määritettäessä voitai
siin kouluttaville joukoille antaa tavoitteet 
koulutussuhdelaskelman lisäksi taksonomi
aan sidottuina laatuvaatimuksina. 

Kelpoisuusmallin suora kopioiminen 
ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, kos
ka se on kehitetty aivan toisenlaiseen koulu
tusjärjestelmään. Koska Ruotsissa perusyk
siköt tuottavat suoraan valmiita sodan ajan 
joukkoja, on joukon arviointiaika pitkä ja 
myös joukon reserviläisjohtajalla on arvioin
ti vastuuta omasta joukostaan. Reserviläis
johtajien arvioita voidaan pysyvien kokoon
panojen vuoksi myös hyödyntää tulevissa 
kertausharjoituksissa. 

Arvioinnin kehittämisen on lähdettävä 
kouluttajien peruskoulutukseen kuuluvasta 
arviointi-jaajattelumallista,jossakoulutetta
vat ymmärretään kokonaisvaltaisesti oppivi
na, positiivisesti asennoituvina yksilöinä. 
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Kelpoisuusmalli on yksi käyttökelpoinen tapa 
jäsentääajatuksiaarvioitaessakoulutustulok
sia. Malliin on liitettävissä oma varusmies
koulutuksen tutkinto järjestelmämme ja muut 
koulutuksessa käytettävät valmiit mittarit, 
jolloin kelpoisuuden määrittämiseen saatai-

Tärkeimmät lähteet: 

siin myös numeerisia kriteereitä. Uusien mit
tareiden laatiminen edellyttää koulutustulos
ten pitkäaikaista seurantaa ja havaintojen 
keräämistä niin kouluttajilta kuin koulutetta
viltakin. 
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Eversti Pekka Kurenmaa 

HYÖKKÄYS 
KARJALAN KANNAKSELLA 1944 

•• 
PUNA-ARMEIJAN ERAIDEN 
JOHTOPORTAIDEN KOKEMANA 

Kesäkuun 1944 taisteluista Karjalan kannaksella kuulee 
usein puhuttavan Kannaksen halkijuoksuna. Ilmaisussa 
on varmasti perääkin kun kymmenessä vuorokaudessa 
tultiin n. 100 km Valkeasaaren alueelta Viipurin tasalle 
kaupunki menettäen. Moni yksittäinen taistelija ainakin 
lienee kokenut sen näin. 

Sotatieteen Laitoksella oli tilaisuus saada 
entisen Neuvostoliiton Puolustusministeriön 
Yleisesikunnan arkistosta kopioita sodanai
kaisen Leningradin Rintaman joukkojen so
tapäiväkirjoistaja taistelukertomuksista. Nii
tä käyttäen ja lainaten seuraavassa tarkastel
laan hyökkääjän silmin suomalaisten taiste
lua kesä-/heinäkuussa 1944 Kannaksella. 
Oliko puna-armeijan hyökkäys pelkkää juok
sua asetettuihin tavoitteisiin? Mihinkään kat
tavaan venäläisten kaikkien joukkojen toi
minnan tarkasteluun ei kuitenkaan ole mah
dollista mennä. 

HYÖKKÄ YSTEHTÄV ÄÄN 
SUHTAUDUTTIIN KAIKELLA 
VAKAVUUDELLA 

Leningradin Rintaman hyökkäyssuunnitel
massa selvä painopiste oli Lounais-Kannak
sella V ammelsuun-Viipurin suunnassa. Lä
pimurtoa varten oli vajaan 20 kilometrin le
vyiselle alueelle ryhmitetty kolme armeija
kuntaa, joilla kullakin oli kaksi divisioonaa 
edessä ja yksi reservinä toisessa portaassa. 

Eversti Pekka K~renmaa on.palvellut mm .Pitk~~n. So~korkeakoulun 
taktiikan opetta1ana, Lounais-Suomen sotilaslaamn esikunta
päällikkönä ja viime vuodet Sotatieteen Laitoksen johtajana Sota
korkeakoulussa. 
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Seuraamme hetken oikeanpuoleisena 
hyökkäämään lähtevän 97.Armeijakunnan 
(97.AK) valmisteluja, jotka alkoivat jo tou
kokuun alkupuolella ryhmitysalueella Suo
menlahden pohjukan eteläpuolella. 

Valmisteluihin kuului mm. taistelukou
lutusta, joka keskittyi toimintaan metsä- ja 
suomaastossa. Taktinen koulutus oli pääasi
assa pienten kivääriyksiköiden harjoittamis
ta taisteluun vahvasti linnoitettua asemaa 
vastaan. Oli ase- ja ampumakoulutusta sekä 
avomuotoharjoittelua. Pataljoona-jarykment
tiharjoituksiin liittyi tavallisesti taisteluam
muntayhdessä divisioonan tykistön kanssa. 

Joukoille komppaniaportaaseen saak
ka jaettiin suomalaisten ryhmitystä valaise
via karttoja sekä tietoja suomalaisten organi
saatiosta ja taktiikasta. Tehtiin laajoja pio
neeriteknisiä töitä oman liikkeen edistämi
seksi lähtöasemaan. Armeijan johto järjesti 
Kannaksella näytösammunnan, jolla pyrit
tiin opettamaan pistemäisen asebunkkerin 
tuhoamista kenttätykistöllä. 

97 .AK:n tulitukena hyökkäyksen alka
essa oli divisioonien 82mm:n heittimienja45 
mm:n tykkien, kaikkiaan 270 kpl, lisäksi 
- 3 tykistörykmenttiä (divisioonien rykmen
tit) 
- 1 kevyt tykistörykmentti 
- 2 haupitsirykmenttiäja 1 järeä haupitsipat-
teristo (kal 203mm) 
- 3 kanuunarykmenttiä 
- erillinen patteristo (kal 280 mm) 
- 3 kranaatinheitinrykmenttiä 
- 1 raketinheitinrykmentti 
- 1 panssarintorjuntarykmentti ja -patteristo 
- 1 panssarivaunurykmentti ja rynnäkkötyk-
kirykmentti (SU-152). Näiden kaikkiaan n. 
890 tykin ja kranaatinheittimen, 24 raketin
heittimen sekä rynnäkkötykkien ja panssari
vaunujen lisäksi armeijakuntaa tukivat myös 
13.Ilma-Armeijan lentoyksiköt. 

Keskellä hyökänneellä 30.Kaartin Ar
meijakunnalla (30.KaAK) oli tukenaan voi
makkain tykistö 

97.AK:n joukot siirtyivät 4. - 7.6.44 
Kannakselle Vaskisavotanjärven maastoon 

ja 7. - 9.6. täältä 5-10 kilometriä eteenpäin 
hyökkäyksen lähtöasemaim. 

LÄPIMURTO 

Joukkojen ja tulen massamaisella käytöllä 
tähdättiin ehdottomasti onnistuvaan läpimur
toon. Kesäkuun 9. päivänä alkoi hävitysam
munta suomalaisten asemiin. Seuraavana 
päivänä klo 08.20 lähti jalkaväki 2 tuntia 20 
minuuttia kestäneen tulivalmistelun jälkeen 
hyökkäämään-kolmearmeijakuntaa, yhteen
sä kuusi divisioonaa ensimmäisessä portaas
sa. "97.AK:n jalkaväen tarmokkaan toimin
nan ansiosta saatiin nopeasti vallatuiksi vi
hollisen puolustusaseman 1.ja 2. taisteluhau
ta, mutta toinnuttuaan tulivalmistelusta vi
hollinen alkoi tehdä voimakasta vastarintaa, 
joka ei laantunut armeijakunnan edetessä. 
Vihollinen tekee voimakasta vastarintaa tu
lellaan sekä vastahyökkäyksiä vetäytyen sa
malla luoteiseen suuntaan." Kahden hyök
käyspäivän jälkeen 97.AK irrotettiin edestä 
ja joukoille pidettiin taistelukoulutusta mm. 
aiheista: 
-Kiväärikomppaniahyökkäyksessä vahvasti 
linnoitetussa vihollisasemassa 
- Iskuosastojen toiminta vihollisen tulipesäk
keiden tuhoamiseksihyökkäyksessä linnoi
tetulla alueella 
- Pioneeriteknillisten esteiden läpäisy. 

Neljädivisioonaakäsittänyt23.Armei
jaan kuulunut 98.AK jatkoi hyökkäystä 
97 .AK:n toimintasuunnassa luoteeseen kohti 
Siiranmäkeä: 
- "15.6.44. 177.D:n 483.JvR on 6-8 vasta
hyökkäystä torjuttuaan edennyt taistellen ta
salle ... 281.D on 4 vastahyökkäystä torjuttu
aan edennyt ... " 
- "16.6.44. Vihollinen on päivän aikana käyt
tänyt armeijakunnanrintamanosalla aktiivi
sesti tykistön ja jalkaväkiaseistustaan.Aika 
ajoin se on kohdistanut tuliryöppyjä armeija
kunnantaisteluryhmityksiin ja erityisesti kuk
kulan 171.0 sekä Siiranmäen tienristeyksen 
maastoihin. Sen tarkka-ampujat ovat toimi
neetaktiivisesti. Armeijakunnan tappiot 16.6. 
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kaatuneina788 ja haavoittuneina 2232. Sii
ranmäkeä vastaan hyökänneen281.D:n osuus 
oli 578 kaatunutta ja 1818 haavoittunutta." 
- "Armeijakunta on sitkeällä taistelulla mur
tanut 16.6. vihollisen toisen vahvasti linnoi
tetun puolustusvyöhykkeenalueella kukkula 
171.0 - Siiranmäki ja aloittanut aamusta 
17.6.takaa-ajon luoteiseen suuntaan." 
- "20.6.44. Vihollinen on päivän kuluessa 
joukkojemme painostamana vetänyt pää voi
miaan kiireesti luoteiseen suuntaan suojaten 
itseään suojaosastoinja suluttein sekä niiden 
käyttöön liittyvällä epäsuoralla tulella. En
nalta valmistelluissa puolustusasemissaan 
vihollinen on tulellaan tehnyt voimakasta 
vastarintaa." Keskimmäisen hyökkäyksen 
aloittanut 30.KaAK taisteli 13.6. Kivenna
van alueella. Sen vasemmalla puolella rauta
tien suunnassa hyökännyt 109.AK oli sa
maan aikaan saavuttanut Kuuterselän: 
- "Vihollisen kaikenlaatuinen tehokkaasti jär
jestetty tuli liittyneen pioneeriteknilliseen 
varusteluun teki sen vastarinnan niin voi-
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makkaaksi, ettei 133.JvR:n (72.D) hyökkäys 
Kuuterselän puolustuskeskuksen valtaami
seksi saavuttanut menestystä, koska tykistön 
tuli valmistelu oli niin heikko, ettei se lamaut
tanut vihollisen tuli verkkoa, yhteyksiä ja joh
tamistoimintaa. Vihollinen kykeni kohdista
maan hyökkääviä yksiköitä vastaan massoi
tetun jalkaväen, tykistön jakranaatinheitintu
len." 
- "14.6.44 hyökkäsivät 133. ja 187.JvR puo
lustuskeskusta vastaan huolimatta vihollisen 
ankarasta torjuntatulesta ja vihollinen jatkoi 
vastarintaa taisteluhaudoissa aina käsikäh
mään saakka." 
- "Asemistaan lyöty vihollinen ryhtyi teke
mään vastahyökkäyksiä, aluksi pienin osas
toin, joihin saattoi kuulua joukkueen verran 
konepistoolimiehiä, sittemmin jopa pataljoo
nan voimin tuettuna panssarivaunuilla ja ty
kistöllä." 

Kannaksen hyökkäyksen alkaessa oli 
108.AK Leningradin Rintaman reservinä ja 
piti taistelukoulutusta joukoilleen. 13./14.6. 
armeijakunta otti rintamavastuun Kannaksen 
rantatien suunnassa Terijoen länsipuolella ja 
jatkoi hyökkäystä: 
- "Vihollinen on tehnyt voimakkaalla tulella 
vastarintaa hidastaen joukkojemme etene
mistä. Järjestelmällistäkiväärikaliiperista tulta 
se on ampunut suojaisista pesäkkeistä, jotka 
ovat enimmäkseen metsän reunoissa tai sisäl
lä." 
- " ... saanut vastaansa voimakasta kiväärika
liiperista ja kranaatinheitintulta pääsemättä 
enää eteenpäin." 
- " ... on ryhdytty toimenpiteisiin läpäisyky
kyisten tykkien siirtämiseksi Varnmelsuun
joen länsirannalla hyökkäävien yksiköiden 
etenemistä haittaavien vihollisen tulipesäk
keiden lamauttamista ja tuhoamista varten." 
- "Siltojen rakentamistoimet, joihin ryhdyt
tiin panssarivaunujen saamiseksi joen länsi
rannalle, eivät ole edistyneet aikataulun mu
kaisesti, koska niitä tekevät pioneerijoukot 
ovat kärsineet tykki- ja kranaatinheitintules
sa suuria tappioita. Näin ollen panssarivau
nuja ei ole saatu ylikuljetetuksi." 

- "Armeijakunnan tappiot 14.6. kaatuneina ja 
haavoittuneina yhteensä 954 miestä (70 ups, 
210 au, 674 m)." 
- "15 .6. klo 7 aikaan vihollinen aloitti joukko
jemme iskujen painamana vetäytymisen län
teen päin käyttäen suojanaan jälkiosastoja, 
jotka koostuivat pääasiassa konepistoolimie
histä ja olivat vahvennetut kranaatinheitti
millä, konekivääreillä ja kevyellä tykistöllä." 

TÄSMENNETYT 
JATKOTAVOITTEET 

Leningradin Rintama antoi alaisilleen johto
portaille 17.6.44 operatiivisen ohjeen, jossa 

mm. 21.Armeijan komentajalle käskettiin: 
- "1) Vihollinen on johtueq sen toisen puolus
tusvyöhykkeen oikean siiven ohittamisesta 
syvällä kiertoliikkeellä aloittanut Viipurin 
suunnalla vetäytymisen ko vyöhykkeellä ... " 
- "2) 21.A ... jatkaa tarmokasta vihollisen 
takaa-ajoa armeijan koko hyökkäysalueella 
lähitehtävänään ehkäistä vihollisen joukko
jen sivuttaissiirto Viipurin suunnalle ja ottaa 
viimeistään 17 .6.44 haltuunsa Mannerheim
linja ... Jatkossa on suunnattava pääisku vä
hintään kahden anneijakunnan voimin Vii
puria kohti ja vallattava kaupunki viimeis
tään 18. -20.6.44 ... " 
- 3) Takaa-ajoa varten on muodostettava voi-
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makkaat etuosastot vahvennettuina panssari
vaunuilla ja raskaalla tykistöllä.Päävoimien ,, 

Kannaksen suomalaiset joukot saivat 
20.6.44 aamupäivällä ylipäällikkönsä Suo
men marsalkka Mannerheimin sähkeen:" Ar
meijamme asettuessa puolustukseen ns. VKT
linjalle on aika panna sulku vihollisen maa
hantunkeutumiselle. Tämän vuoksi vaadin, 
että tällä linjalla suoritetaan jyrkkää torjunta
taistelua. Kiinnitän erikoista huomiota sii
hen, että tämän aseman murtuminen ratkaise
valla tavalla tulisi heikentämään puolustus
mahdollisuuksiamme ja täten asettamaan 
maamme ja kansamme kohtalon vaaranalai
seksi. Olen tietoinen siitä, että tämän aseman 
rakennustyöt ovat olemattomia tai aivan al
kuasteella, mutta luotan siihen, että suoma
lainen sotilas tarpeen vaatiessa osaa käyttää 
hyväkseen maastoaan ja sisuaan horjumatto
man puolustuksen aikaansaamiseksi. ... " 

Leningradin Rintaman joukkojen ko
mentaja, Neuvostoliiton marsalkka Govorov 
allekirjoitti 20.6.44 ilmoituksen: "Ylipäällik
kö Neuvostoliiton marsalkka toveri Stalinil
le: Leningradin rintaman joukot ... jatkettu
aan Mannerheim-linjan murtamista ja lyöty
ään sitkeää vastarintaa tehneen vihollisen 
Vyborgin kaupungin ulommalla puolustus
kehällä ... ovat ratkaisevalla hyökkäyksellä 
vallanneet 20.6.44 klo 19.00 Vyborgin kau
pungin ja linnoituksen. Taisteluissa, joita 
... ,ovat kunnostautuneet ... " 

Talin (Viipurista koilliseen 7-8 km) ja 
sen itäpuoleiselle alueelle oli hyökkäämässä 
109.AK, jonka 72.JvD oli 22.6. tunkeutu
massa Taliin: "Murrettaessa etulinjaa viholli
nen teki sitkeää vastarintaa mukaanlukien 
taisteluhaudoissakäytäväkäsikähmä .... päät
täväisen painostuksen ansiosta vihollinen 
vetäytyi taaksepäin suojaten itseään koneki
vääritulella ja tehden ankaraa vastarintaa rau
tatien ja vesistön ylimenopaikan tasalla. 
133.JvR:n ottaessa haltuunsa rautatien tasaa 
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vihollinen käytti sitä vastaan massoitettuja 
tykistön ja ilmavoimien iskuja." 

109.JvD oli hyökkäämässä 72.D:n itä
puolella: "21.6. vihollinen puolustaa luonno
nesteisiin nojaavia maastolinjoja ja vetäytyy 
pohjoiseen. Iltapäivän aikana se on tehnyt 5 
vastahyökkäystä, jotka on torjuttu. Viholli
sen tulipesäkkeet ovat kivenkoloissa, joista 
niitä ei saada tuhotuiksi edes 76 mm:n kent
tätykkien suora-ammuntatulella. 21./22.6. 
yön aikana divisioonan joukot tiedustelivat 
vihollista ja täydensivät taisteluissa harven
tuneet taisteluosansa omista selustayksiköis
tään sekä lääkintäpataljoonan luovuttamista 
lievästi haavoittuneista." 

SYVÄLLE SUOMEEN 

30.KaAK oli 16.6. alkaen ollut Leningradin 
Rintaman reservinä välillä siirtyen Viipurin 
suuntaan, välilläkouluttaenjoukkojaan. Tul
tuaan 24.6. alistetuksi 21.A:lle armeijakunta 
sai tehtävän: 

" ... vaihtaa yöllä 24./25.6. edessä toimi
vat 109.AK:njoukot ... lyödä valmistellussa, 
luonnonesteisiinja edullisiin maastonkohtiin 
nojaavassa puolustuksessa oleva vihollinen 
kaistalla ... ja tuhota sen elävä voima sekä 
tulielimet ynnä ylittää suoraan liikkeestä tila
päisiä ja orgaanisia välineitä käyttäen Sai
maan kanava tavoitteena ... sekä luoda näin 
sillanpää armeijan reservien kehittämiseksi 
taisteluun pohjoisessa ja lounaisessa suun
nassa." 

30.KaAK:n suunnitelman mukaan 
64.KaJvD hyökkäsi Leitimojärven pohjois
puolitse, murtoalueen leveys 2 km, tykistöä 
ja heittimistöä 367 putkea sekä 45.KaJvD 
Leitimojärven eteläpuoli tse, murtoalueen le
veys 2 km, tykistöä ja heittimistöä 303 put
kea. Kummallakin divisioonalla oli 
mm. panssarivaunurykmentti ja rynnäkkötyk
kirykmentti sekä lisäksi tukevia tykistöryh
miä yhteensä 236 putkea ja 24 raketinheitin
tä: 

"Joukot aloittivat 25.6. klo 8.30 hyök
käyksen sitä edeltäneen 1 tunnin tulivalmis-

telunjälkeen. Kohdaten vihollisen lujaa vas
tarintaa sekä päivällä että yöllä ne jatkoivat 
etenemistään käyden ankaria taisteluja ja tor
juen vihollisen yhtämittaisia komppanian -
pataljoonan voimin tehtyjä vastahyökkäyk-
··· '' Sta. 

"Kaikkiaan vihollinen teki eri suunnil-
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Ja 26.6. aikana tusinan verran vastahyökkä
yksiä ....... vihollisen P<)IlSSarintorjunta oli 
hyvin järjestetty ja se käytti runsaasti tuhoo
jaryhmiä hyökkääviä panssarivaunuja vas
taan, jotka tämän takia eivät onnistuneet saa
maan haltuunsa ... Pienet konepistoolein aseis
tetut osastot, joita on yhtenään soluttautunut 
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anneijakunnan oikealle sivustalle, ovat tulit
taneet divisioonien ja rykmenttien komento
paikkoja, häirinneet a-tarviketäydennystä, 
katkoneet yhteyksiä sekä vaikeuttaneetlähet
tien ja yhteysupseerien toimintaa." 

"Hyökkäämisestä yhtenäisinä ketjuina 
on siirryttävä toimimaan iskuryhmin, jotka 
valtaavat kukkuloita, kiilautuvat vihollisen 
taisteluryhmityksen sisään ja sulkevat raskai
ta aseita käyttäen omassa ryhmityksessä ole
via aukkoja ollen joka hetki valmiina torju-
maan ... " 

"28.6. aikana vihollinen teki neljä vas
tahyökkäystä ... Ryhmän - joukkueen vah
vuisia konepistoolein aseistettuja osastoja 
pyrki jatkuvasti soluttautumaan ... Vihollisen 
tykistötuli kohdistui usealta alueelta voimak
kaanajalkaväkemme taisteluryhmitykseenja 
erityisen voimakkaana Talin ylimenoalueel
le. Vihollinen ampui vuorokauden aikana 
armeijakunnan alueelle noin 14 000 kranaat
tia .... Vihollisen ilmavoimat ... pommittivat 
... Kaikkiaan todettiin päivän aikana noin 480 
konesuoritusta." 

" ... selustayksikköjen toiminnan heik
ko järjestely kaatuneiden ihmisten ja hevos
ten ruumiiden korjaamiseksi pois taistelun 
ylittämiltä alueilta, varsinkin kuumissa olois
sa, vaikuttaa epäedullisesti jo muutoinkin 
rasittuneeseen henkilöstöön." 

"Kaikkiaan vihollinen teki 29 .6. aikana 
eri suunnista 3 vastahyökkäystä, joista kah
dessa oli yhden pataljoonan ja yhdessä kah
den pataljoonan voimat. ... armeijakunnan 
joukot eivät pystyneet etenemään, vaan kävi
vät entisistä asemistaan tulitaistelua ... ja val
mistautuivat 29.6. klo 20.00 aloitettavaan 
hyökkäykseen . ... molemmin puolin sinnik
käiden taistelujen jälkeen armeijakunnan jou-
kot saivat haltuunsa kukkulat ... tienristeys-
maaston ... ynnä puhdistivat ... parantaen 
täten huomattavasti asemiaan ja laajentaen 
murtoalueen sillanpäätä. Armeijakunnan 
hyökkäävien joukkojen isku voima oli tällöin 
jo huvennut niin, että se käsitti enää keski
määrin 120-150 taistelijaa rykmenttiä kohti" 

"Armeijakunnan joukot jatkoivat 1.7. 
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hyökkäystä, mutta kärsivät vihollisen voi
makkaassa torjuntatulessa ja yhtämittaisissa 
lentopommituksissa suuria elävän voiman 
tappioita eivätkä päässeet eteenpäin, vaan 
kävivät taistelua tasalla Ihantalan kirkko ... 
Oma tykistömme on a-tarvikepulan vuoksi 
kyennyt ampumaan vain harvakseltaan." 

"Johtuen vihollisen ankarasta vastarin
nasta, tiheästä tuliverkostajaepäsuorastasul
kutulesta joukot eivät päässeet eteenpäin, 2. 7. 
aikana vihollinen teki eri suunnista neljä vas
tahyökkäystä ja sen tykistön sekä ilmavoi
mien toiminta oli samanlaista kuin edellisinä
kin päivinä." 

"3.7. klo 08.30 armeijakunnan joukot 
aloittivat ilmavoimien iskun ja tykistön tuli
valmistelun myötä hyökkäyksen ja saivat 
ankaran taistelun tuloksena vallatuksi vihol
lisen lujasti puolustamat tukikohdat Ihanta
lan länsipuolella ... Ihantalaa vastaan hyö
känneet joukot eivät voimakkaan torjuntatu
len vuoksi päässeet eteenpäin. Kilpeenjoen 
yli johtavaa siltaa ei saatu yön aikana korja
tuksi johtuen siitä, että vihollinen tulitti sitä 
käsiasein kukkuloilta ... sekä yhtämittaisin 
tykistön ja heittimistön tuliryöpyin. Tämän 
seurauksena 63.KaJvD:n yksiköt ja tukevat 
panssarivaunut joutuivat tavattoman vaike
aan tilanteeseen Ihantalan kirkon maastossa, 
jossa silloin olivat lähes ilman a-tarvikkeita. 
A-tarvikkeitaja muonaa noutamaan lähetetyt 
ryhmät tuhoutuivat vihollisen tulessa." 

"4.7. armeijakunnan joukot eivät jatka
neet hyökkäystä, vaan kunnostivat valtaa
miensa maastonkohtien linnoitteita ja järjes
telivät tulen käyttöään sekä valmistautuivat 
luovuttamaan saavuttamansa tasan 
109.JvD:lle." 

97.AK oli samaan aikaan hyökännyt 
30.KaAK:n vasemmalla puolella ja tilitti 4.7. 
saavutuksistaan: 

"Viipurin valtauksen jälkeen anneija
kunnan tehtävänä oli hyökätä Saimaan kana
van suuntaan ja puhdistaa Viipurin pohjois
puoleinen niemi sekä ylittää Saimaan kanava 
ja edetä valtakunnan rajalle (Moskovan rau
han raja). Maaston erityispiirteiden ja vihol-

lisen tällä alueella käyttämän taktiikan ohella 
aiheuttivat: 
- 20 päivän hyökkäystaisteluista johtunut 
joukkojen yleinen fyysinen väsymys, 
- kärsityistä tappioista johtunut joukko-osas
tojen taisteluvahvuuden heikkeneminen, 
- joukkojen tottumattomuus metsä-järvi-ki
vikkotyyppisessä maastossa käytävään tais
teluun ja 
- vapaan taisteluliikkeen mahdollisuuden 
puuttuminen tämän tyyppisessä maastossa 
sen, että anneijakunnalle 30.6. annettu tehtä
vä puhdistaa vihollisesta alue Tikkala-Vente
lä-kukkula 33.0 - Saimaan kanavan itäranta 
jäi armeijakunnan alayhtymiltä täyttämättä." 

LOPPUNÄYTÖS 

Rajuun läpimurtoon tähdännyt 30.KaAK:n 
hyökkäys edistyi yhdeksän vuorokauden ai
kana noin seitsemän kilometriä kunnes hiipui 
kokonaan ja rintamalinja alkoi vakiintua. Itäi
sellä Kannaksella hyökänneen 23.Armeijan 
98.AKsaavutti Vuoksen Vuosalmen alueella 
ja sai tehtäväkseen lyödä vesistön lounais
puolella sillanpäätä puolustavat suomalaiset 
joukot. Tästä alkoivat 21.6. sitkeät kaksiviik-

koiset taistelut, joista mm. 281.JvD:n sota
päiväkirja kertoo: 

- "8.7. kuluessa joukot on järjestetty 
uudelleen ja täydennetty selustayksiköistä. 
Kivääriyksiköiden henkilövahvuuksien ra
jun supistumisen johdosta on 1062. ja 
1064.JvR:n henkilöstö liitetty 1066.JvR:iin 
muodostamalla sille näin yksi pataljoona." 

Taistelut vyöryivät 9. - 10.7. yli Vuok
sen 2-3 divisioonan voimin, mutta etenemi
nen pysähtyi 11. - 12.7. 

21.Armeijan sotapäiväkirja kertoo 
14.7.: "Armeijakeskeyttäähyökkäyksensäja 
siirtyy väliaikaisesti kiinteään puolustukseen 
tasalle Seppälä-Sarvilampi-V akkila-Viipuri. 

Leningradin Rintaman joukkoja alet
tiin irrottaa taisteluista täydennettäviksi ja 
siirrettäviksi eteläisemmille operaatioalueil
le. 

Kesäkuun 9. päivänä alkanut Lenin
gradin Rintaman massiivinen hyökkäys johti 
vääjäämättä menestykseen ja suomalaisille 
vaikeaan sekä vaaralliseen tilanteeseen, mut
ta ratkaisevilta tappioilta kyettiin välttymään 
ja vetämään sekä keskittämään joukot VKT
asemaan. Talin-Ihantalan taisteluissa ratkais
tiin Suomen kohtalo kesällä 1944. Torjunta
voitto saavutettiin raskain uhrein. 

OY KOLSTER AB 
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JAAKARIPRIKAATI 

Jääkäriprikaati on katsauskaudella 
jatkanut vaativaa koulutustehtäväänsä. 

Varusmieskoulutuksen määrälliset 
tavoitteet on kyetty saavuttamaan. 

Määrärahojen väheneminen on 
kuitenkin supistanut oleellisesti 

vaativien maastoharjoitusten 
lukumäärää ja kestoa. Tämä on 

pakostakin johtanut koulutuksen 
laadun heikkenemiseen. 

Kertausharjoitusten vähentäminen on 
näkynyt erityisen selvästi Eversti Jyrki Jolma 

Jääkäriprikaatissa. Joukko-osastossa on 
vuoden 1992 aikana järjestetty vain yksi 

pienehkö jalkaväen kertausharjoitus. 

Sodankylän varuskunta on usein sisältynyt 
tärkeiden ulkomaisten sotilasvierailujen oh
jelmiin. Katsauskaudella vierainamme ovat 
olleet mm 
- Ruotsin puolustusministeri ja puolustusesi
kunnan päällikkö 
- Puolan ja Slovenian asevoimien komentajat 
sekä 
- ETYK -kokoukseen osallistuneet suurlä
hettiläät ja Suomeen valtuutetut sotilasasia
miehet. 

Merkittävin prikaatille annettu Suomen 
puolustusvoimien edustustehtävä oli Sotilai
den hiihdon XXXIV maailmanmestaruuskil
pailujen järjestäminen maaliskuussa 1992. 
Toteutimme kilpailut yhteistoiminnassa so
dankyläläisen Lapin Veikkojen ja Ounasvaa
ran Hiihtoseuran reserviläisten kanssa. Saa-
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mamme virallisen ja epävirallisen palautteen 
mukaan onnistuimme järjestämään 17 maan 
sotilashiihtäjille erinomaiset, jopa loistavat 
kisat. 

Jääkäriprikaati on isännöinyt Vapaus
soturien huoltosäätiön kesäjuhlia vuonna 1991 
ja vuonna 1992 ovat luoksemme kokoontu
neet sotainvalidit 43. tal vipäivilleen sekä lap
pilaiset sodanajan JR 27 :n ja JR 12:n veteraa
nit kesäkokoukseensa. 

Vuoden 1991 itsenäisyyspäivänä saim
me vastaanottaa Sodankylän Sotilaskotiyh
distykseltä taiteilija Lasse Taloselan suunnit
telemat ja osin uudistamat yksikköviirit. Jää
käriprikaatin Kilta vietti 11.3.1992 30-vuo
tisjuhlaansa,jolloin vihittiin myös Killan upea 
lippu. 

Jääkäriprikaatin vuoden kouluttajana 

on palkittu vuonna 1991 sotilasmestari Jorma 
Pöllänen ja vuonna 1992 kapteeni Seppo 
l.umiaho. 

Puolustusvoimien mestaruuskilpailuis
sa joukko-osastomme "paraatilajeina" ovat 
edelleen olleet sotilaskolmiottelu ja ammun
ta. SotilaskolmiottelussaJääkäriprikaati voitti 
Marskin kannun vuosina 1991 ja 1992. Sa
man lajin yleismestaruus ja henkilökunnan 
viestimestaruus voitettiin vuonna 1991. 

Ammunnassa saavutettiin mestaruus 
varusmiesten 3x5 ls:n rynnäkkökivääriam
munnan joukkuekilpailussa vuonna 1991 ja 
Parolankilven kisan hopeasijat vuosina 1991 
ja 1992 jatkona vuoden 1990 hopeamitalille. 
Henkilökohtaisia Puolustusvoimien mesta
ruuksia ovat voittaneet 

alikersantti Jukka Lastikka vuonna 1991 
v arusmiestenrynnäkkökivääriammunnan 3x5 
!s:n kilpailussa 

luutnantti Asko Hirvisalo vuonna 1992 so
tilaskolmiottelun sarjassa 35 v 

luutnantti Juhani Ollila vuonna 1991 ampu
mahiihdon sarjassa 40 v sekä 

värvätty kersantti Juha Aikio ja sotakoira 
Toska valjakkokilpailussa vuonna 1991. 

Pohjois-Suomen sotilasläänin mesta
ruuskilpailuissa Jääkäriprikaati on saavutta
nut katsauskaudella kaikkiaan 20 mestaruut
ta. Sotilasläänin Tarkka-ampujanmaljan ovat 
voittaneet joukko-osaston saapumiserien III/ 
90, 1/91 ja 1/92 varusmiehet. 

Johtamis- ja hallintojärjestelmän muu
toksella 1.1.1993 on joukko-osastolle ollut 
varsin vähän välittömiä vaikutuksia. Sen si
jaan ATK-aikaan ja tulos johtamiseen siirty
minen työllistävät vuodesta 1993 alkaen yhä 
useampia. 

Joukko-osastolle on rakenteilla uusi 
koulutus- ja esikuntarakennus joukkoyksi
köiden käyttöön, joka valmistunee vuoden
vaihteen 1993/94 aikoihin. 

Sodankylän varuskunta kuuluu kehi
tettäviin varuskuntiin. Pohjoisen Maanpuo
lustusalueen organisaatiojärjestelyt ja muu 
koulutuksen rationalisointi vaikuttanevatmer
kittävästi tulevaan JPr:n vahvuuteen ja ko-

koonpanoon. Lapin Jääkäripataljoona, Jää
käriprikaatin ydin ja iskuvoima, kouluttaa 
taistelijoita Lapin olosuhteisiin viidessä pe
rusyksikössä. Jääkärikomppaniat (l.JK ja 
2.JK) kouluttavat rynnäkköjääkäreitä, Sissi
komppania sissejä, tiedustelijoita sekä koira
miehiä, Kranaatinheitinkomppania krh-mie
hiä tulen johto-, tuliasema-, viesti- ja mittaus
tehtäviin ja Panssarintorjuntakomppania 
panssarintorjunta-, panssarintorjuntaoh jus-ja 
panssarivaunumiehiä. 

V arusmiesaines patal joonaan tulee pää
osin Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan alueel
ta, mutta myös Etelä-Suomen pojat tuntevat 
vetoa pataljoonaan, erityisesti Sissikomppa
niaan. Saapumiserien vahvuus vaihtelee vä
lillä 380-500. Varusmiesaines on hyvää ja 
kun pataljoona on varustettu hyvällä ja olo
suhteisiin sopivallakalustolla,on sillä edelly
tykset hyviin koulutustuloksiin. 

Katsauskauden aikana Lapin Jääkäri
pataljoona on menestynyt erinomaisesti mm 
valtakunnallisilla kranaatinheitin- ja panssa
rintorjuntaleireillä sekä sotilasläänin panssa
rintorjunta- ja rynnäkköjääkärileireilläkin. 

CISM:n kisat kevättalvella 1992 olivat 
valtaisa, mutta menestyksellinen ponnistus 
sekä pataljoonan henkilökunnalle että varus
miehille. 

Pataljoonan koulutukseen tuovat lisä
väriä lähes viikottaiset koti- tai ulkomaiset 
vierailutJääkäriprikaatissa. Erityistä kiinnos
tusta vieraat ovat osoittaneet, kuten arvata 
saattaakin, sissitoimintaan Lapin vaativissa 
ja talvisin jopa ankarissa olosuhteissa. 

Lapin Jääkäripataljoonalla on erittäin 
hyvä henkinen pohja, mistä ponnistaa; muo
dostaahan se yhden laajan lenkin siinä kat
keamattomassa ketjussa,johon kuuluvatPPP 
1 - JP 1 - PohmJP - LapJP. Kunniakkaat 
jääkärin perinteet velvoittavat ja niitä vaali
taan. 

Jääkärin tie Terijoelta sotiemme kautta 
Pohjanmaalle ja sieltä edelleen Lapin kairoil
le Sodanky Jään tulee tutuksi jokaiselle varus
miehelle oppitunnilla, mutta viimeistään pe
rinnehuoneessa. Perinnelippu,jokaesitellään 
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alokkaiden tulojuhlassa sekä yksikköviirit 
muodostavat katkeamattoman siteen aiem
piin jääkäripolviin. 

Myös monet muut seikat, mm varus
miestupien nimet, muistuttavat tämän päivän 
jääkäriä aiempien jääkäripolvien kunniak
kaista teoista ja niiden tuleville polville aset
tamista velvoitteista. 

Erinomaisen tuen perinteiden vaalin
nassa pataljoona saa Jääkäriprikaatin Killal
ta, erityisesti JP 1 :n veteraaneilta. Runsain 
joukoin he kokoontuvat Sodankylään kaksi 
kertaa vuodessa, varsinkin perinnepäivänä 
11.3. Vierailujensa yhteydessä veteraanim
me jakavat henkisen perintönsä ohella meille 
tämän päivän jääkäreille myös konkreettista 
hyvää erilaisten palkintojen ja varusmiehille 
jaettavan taloudellisen tuen muodossa. 

Terijoelta Jääkärin tietä Sodankylään: 
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"Sama kaiku on askelten, kyllä vaistomme 
tuntee sen." 

Sodankylän Pataljoona perustettiin 
1.1.1990. Se käsittää Esikunta-, Viesti-, Kul
jetus- ja Kertausharjoituskomppanian. 

Vain sotilaskuljettajat ja sissiradiomie
het aloittavat alokkaina Sodankylän Patal
joonassa. Jalkaväen viestimiehet ja pioneerit 
tulevat joukkoyksikköön peruskoulutus kau
den jälkeen Oulusta ja muut varusmiehet 
erikoiskurssien jälkeen muistaJääkäriprikaa
tin joukkoyksiköistä. 

Sodankylän Pataljoona sai 13.1.1990 
vaalittavakseen talvisodanaikaisen JR 27:n 
perinteet. Tuo Talvisodan rykmentti osallis
tui perustamisensa jälkeen Raatteen ja Kuh
mon voitollisiin taisteluihin. Rykmentin ve
teraanit olivat vierainamme viimeksi kesäko
kouksessaan 24.-26.7.1992. 

SUOMALAINEN RATKAISIJA 

PRODAX 
SoftwQre 

A JATUKSEN VOIMALLA -
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1>uh. (931) 165 340, telefax (931) 165 341 
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KaiPr 
KAINUUN PRIKAATI 

Kainuun Prikaatissa on jatkettu 
tinkimätöntä sotilaskoulutusta vuosina 

1991 - 92. Näkyvää osaa on esittänyt 5/2 
koulutusjärjestelmän ja uuden 

koulutuskokoonpanon hienosäätö. 
Prikaatin nykyinen lähes kaikkia 

maavoimien aselajeja ja koulutushaaroja 
käsittävä kokoonpano mahdollistaa hyvin 

yhteistoimintaharjoitukset, joissa 
mieskohtaisen toiminnan lisäksi on 

keskeinen sija sodan ajan kokoonpanossa 
tapahtuvassa johtaja-, esikunta- ja 
joukkokohtaisessa koulutuksessa. Eversti Kari Hietanen 

Uudistuvasta klflustosta mainittakoon jalka
väen pimeänäkölaitteiden ja tykistön uusien 
kenttäradioiden ottaminen koulutuskäyttöön. 
Henkilökunnan osalta on aloitettu 12.7 mm 
ilmatorjuntakonekiväärin kalustokoulutus, 
ammunnat ja taktinen opetus. 

Varusmiesten palvelusmotivaation pa
rantamiseen on kiinnitetty huomiota. Yksi 
motivaatiota parantava tekijä on ollut varti
ointijärjestelmän uudistaminen. Vuoden 1992 
alusta on prikaatissa siirrytty sotilaspoliisi
vartiointiin. 

Ase- ja ampumakoulutuksessa on 1/92 
saapumiserästä alkaen käytetty kokeiluluon
toisesti uutta ampumaoh jelmistoa,jossa kou
luammuntoihin on lisätty muun muassa pi
meäammunnat ja ammunta liikkuvaan maa
liin. Vuosangan leiri ja ampuma-alueen ke
hittämistä on jatkettu. Merkittävin uudistus 
kuluneen kaksivuotiskauden aikana on kent
tätykistöammuntojen liittäminen vahvem1e
tun joukkueen taisteluammuntoihin. 

Henkilöstömuutoksista huomattavim-
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mat ovat olleetjoukkoyksiköiden komentaji
en vaihtumiset: 
- evl Juha Pelkonen luovutti 5.9.1991 Kai
nuun Jääkäripataljoonan komentajan tehtä
vät evl Seppo Juntuselle. 
- evl Heikki Toimela luovutti 1.3.1992 Kai
nuun Tykistörykmentin komentajan tehtävät 
evl Lauri Ovaskalle. 
- evl Juha Pelkonen luovutti 1.9.1992 Kuopi
on Pataljoonan komentajan tehtävät ev I Han
nu Toivoselle. 

Vuosi 1992 oli Kainuun Prikaatille use
assa mielessä juhlavuosi: 
- 5.4. oli Kainuun Prikaatin 360. vuosipäivä. 
- Kainuun Prikaati oli ollut Kajaanissa 30 
vuotta. 
- Kainuun Prikaatin Kilta ry täytti 30 vuotta. 

Vuosipäivän kunniaksi järjestettiin 
Kaukametsän salissa juhlakonsertti ja Hoi
kankankaalla avoimien ovien päivä, jolloin 
prikaatin koulutusta taistelunäytöksineen seu
rasi noin 3 000 henkeä. 

Perinteiseen tapaan Kainuun Prikaati 
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on menestynyt hyvin sekä valtakunnallisissa 
että sotilasläänikohtaisissa koulutustapahtu
missa: 
Panssarintorjuntakomppanian 111/90 saapu

miserä voitti heinäkuussa 1991 PSSl:n pst
taitokilpail un ja prikaatin heitinmiehet voitti
vat PSSl:n kevyiden kranaatinheitinjoukku
eiden tulenavauskilpailut syyskuussa 1991 ja 
toukokuussa 1992. 
Kainuun Tykistörykmentti voitti tulenavaus-

1.. i lpailun kenttätykistön ampumaJeirillä 1991. 
Vuoden 1992 ampumaleirillä Kainuun Ty
kistörykmentti voitti varusmiesten taito-otte
lun ja henkilökunnan kunto-ottelun. 

Kranaatinheitinkomppania sijoittui kenttä
tykistön ampumaleirillä 1992 valtakunnalli
sessa kevyiden kranaatinheitinjoukkueiden 
tulenavauskilpailussa toiseksi ja PSSl:n jou
koista muodostettu krh-komppania, josta 
Kainuun Prikaati muodosti puolitoista tuli
joukkuetta, voitti valtakunnallisen kranaatin-
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heitinkomppanioiden tulenavauskilpailun. 
Kouluttajan mitalilla palkittiin v 1991 

kapteeni Tero Kinnarinen ja luutnantti Reijo 
Kiira sekä v 1992 yliluutnantti Mika Piiroi
nen ja luutnantti Antero Heikkinen. 

PSSl:n komentaja myönsi 4.6.1991 
Kainuun Prikaati lie Veteraanikannun tunnus
tuksena sotilaallisista saavutuksista v 1990 -
91. 

Merkittävin koulutustapahtuma oli 2. -
7.11.1992 Puolangan - Pudasjärven alueella 
pidetty NORO 92 -taisteluharjoitus. Harjoi
tuksen johti Kainuun Prikaatin komentaja ja 
siihen osallistui PSSl:n joukkojen lisäksi Poh
jois-Karjalan Prikaati sekä reserviläisiä. Har
joitus joukkojen vahvuus oli n 4 000 henkeä. 
Harjoituksessa toimi lähes määrävahvuinen 
telakuorma-autoilla varustettu jääkäri prikaa
ti ja siihen liittyi merkittävä johtamistaidon ja 
taktiikan tutkimustoiminta. 

Kuluneen kaksivuotiskauden merkit-

Kainuun Prikaatin uusi kokoonpano mahdollistaa hyvin yhteistoimintaharjoitukset maavoi
mien eri aselaijien ja koulutushaarojen kesken. 
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Yhdysvaltain puolustusministeri tarkasti vierailunsa aluksi aliupseerikoulun muodostaman 
kunniakomppanian. 

tävimmät kilpailusaavutukset olivat 
- v 1991 suunnistuksen pv:n mestaruuskilpai
luissa sijoittui yliv Risto Haapakoski toiseksi 
sarjassa H 35 
- v 1991 sotilaskolmiottelun pv:n mestaruus
kilpailuissa voitti ltn Pekka Jaakola sarjan yli 
40v 
- v 1992 hiihdon pv:n mestaruuskilpailuissa 
sijoittui alikersantti Lasse Pylväs kolman
neksi varusmiesten 15 km:n kilpailussa 
- v 1992 yleisurheilun pv:n mestaruuskilpai
lujen parhaana henkilökuntaan kuuluvana ur
heilijana palkittiin vääpeli Jari Hartikainen. 

Puolustusministeri Elisabeth Rehn tu
tustui 6.4.1991 Kainuun Prikaatiin. Vierailun 
yhteydessä Kajaanin Sotilassoittokunta ilah
dutti merkkipäiväänsä viettävää puolustus
ministeriä esittämällä kappaleen "Yksi ruusu 
on kasvanut laaksossa". Esityksen päätteeksi 
ojensi soolo-osuuden laulanut vääpeli Tarmo 
Lehtinen päivänsankarille kukkakimpun. 

Norjan puolustusvoimien komentaja 
Torolf Rhein vieraili Hoikankankaalla 
1.4.1992. 

Kansainvälisesti merkittävin vierailu 
katsausajalla tapahtui 29.5.1992, jolloin Yh
dysvaltain puolustusministeri Dick Cheney 
tutustui laivastoon Helsingissä, maavoimiin 
Kajaanissa ja ilmavoimiin Rovaniemellä. 
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Kajaanissa pidettiin 13.9.1992 valta
kunnallinen veteraanien kirkkopyhä, johon 
osallistui n 5 000 henkeä. 

Kainuun Prikaatin Killan ja ruotsalai
sen Norrlannin Rakuunarykmentin Killan 
välillä on toteutettu vuosittain vierailijoiden 
vaihtoa, jota on järjestetty sotaharjoitusten ja 
ampumaleirien yhteyteen. 

Kulunut katsauskausi on ollut henkilö
kunnalle työntäyteistä, mutta samalla myös 
hyvin mielenkiintoista aikaa. Uuden kalus
tonja organisaation aiheuttamat koulutuksen 
muutokset on saatu hyvin alulle. Prikaatin 
toimintakyky on lisääntynyt ja se on entistä
kin valmiimpi suorittamaan sille määrätyt 
tehtävät. Useat veteraanien ja koululaisten 
vierailut ovat entisestään parantaneet Kai
nuun maanpuolustushenkeä. 

Siirtyminen uuteen johtamis- ja hallin
tojärjestelmään on teettänyt runsaasti työtä 
katsauskauden aikana. Valmistelutyöt.joihin 
on liittynyt Kajaanin Sotilaspiirin Esikunnan 
henkilöstön pääosan siirtyminen Kainuun 
Prikaatiin, huipentuvat 1.1.1993,jolloin uusi 
järjestelmä otetaan käyttöön. Tulevalla kak
sivuotiskaudella 1993 - 94 tavanomaisten 
koulutus tapahtumien lisäksi on merkittävim
pänä uudistuksena siirtyminen tulos johtami
seen, jota on jo valmisteltu vuoden 1992 
aikana. 
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KarPr 
KARJALAN PRIKAATI 

Karjalan Prikaatille ajanjakso 1991-1992 
on ollut jääkäri prikaatin joukkojen 
täysipainoisen kouluttamisen aikaa. 

Saapumiserät ovat olleet vahvuudeltaan 
noin 900 miestä, joista jalkaväen osuus on 

ollut 600 ja tykistön osuus 300 miestä. 
Erinomaiset koulutusolosuhteet ja 

nykyaikainen koulutuskalusto ovat luoneet 
hyvät olosuhteet nykyaikaisen yhtymän 

kouluttamiselle. 

1 1 
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Eversti Pasi Raittila 

Karjalan Prikaatista on hitsautunut hyvin toi
miva yhtymä, joka valmistautuu ottamaan 
kokoonpanoonsa vuosikymmenen puolivä
lissä Kymen Pioneeripataljoonan. 

Prikaatin komentajana on koko ajan
jakson ollut eversti Pasi Raittila. Komentajan 
tehtävät tulee 1.1.1993 vastaanottamaan So
takorkeakoulusta siirtyvä eversti Pekka Uu
taniemi. 

Esikuntapäällikkö vaihtui 1.10.1991 
everstiluutnantti Ilkka Porraksen luovuttaes
sa tehtävät everstiluutnantti Asko Perkiölle. 

Prikaatin iskevän osan koulutuksesta 
vastaa Kymen Jääkäripataljoona. Pataljoo
nan komentajana toimi 31.12.1991 asti evers
tiluutnantti Aulis Leinonen, joka luovutti 
pataljoonan everstiluutnantti Pertti Tervosel
le. 

Kouvolan Pataljoonan komentajana 
toimi 1.10.1991 asti everstiluutnantti Asko 
Perkiö, joka luovutti kertausharjoituksista 
vastaavan pataljoonan komentajan tehtävät 
everstiluutnantti Markku Kalliolle. 
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Karjalan Tykistörykmentin komenta
jana on koko ajanjakson toiminut everstiluut
nantti Esko Lappalainen. 

Karjalan Prikaatissa toimii kolme eri 
kiltaa. Karjalan Prikaatin ja sen perinnejouk
ko-osastojen perinteitä vaalii Karjalan Kaar
tin-Prikaatin Kilta,joka täytti 22.11.1992 35-
vuotta. Karjalan Prikaatin jatkosodan aikai
nen perinnejoukko on Tuntemattoman soti
laan JR 8. Se ja Pohjois-Valkealassa perustet
tu JR 25 kokoontuvat rykmenttijuhliinsa 
Vekaranjärvelle kesäisin vuorovuosina. 

Kymen Jääkäripataljoonalla ja Karja
lan Tykistörykmentilläon omatkiltansa. Kil
lat vaalivat jääkäri joukoista JP 3 :n, JP /JR 9:n, 
PPP 3:nja tykistöjoukoistaKTR 2:n perintei
tä. Karjalan Tykistörykmentin Kilta julkai
see yhteistoiminnassa Aliupseerikoulun ty
kistöosaston kanssa Piiru-lehteä, joka on ta
sokas perinteen, nykyajan ja tykkimieshen
gen äänenkannattaja. 

Karjalan Prikaatin joukot ovat taistel
leet lukuisissa taistelu-, sota -ja ampumahar-

joituksissa. Ampumaleireillä pidetyissä kil
pailuissa on menestys ollut hyvä. Kirkkaim
pina voittoina voidaan mainita Karjalan Ty
kistörykmentin voitto tykistönkenraali Ne
nosen tulenaloituskilpailussa kesällä 1992 ja 
panssarintorjujien voitto panssarintorjunta
joukkueiden koulutuskilpailussa syksyllä 
1991. 

Karjalan Prikaatin johtamisvastuulla 
olivat mm kenttätykistön talvileiri talvella 
1991 ja KSSI:n taisteluharjoitukset syksyllä 
1991 ja 1992. 

Prikaati valmistautuu parhaillaan vas
taanottamaan uuden taisteluajoneuvokalus
ton. Panssaroidut SISUt "Pasit" tulevat kulje
tusvälineiksi BTR-60 PB kaluston tilalle vuo
den 1993 kuluessa. 

Kertausharjoituksia prikaatissa järjes
tettiin vuosittain kaikkiaan 25 000 kertaus
harjoitusvuorokauden verran. Harjoitusvuo
rokaudet ovat kertyneet 1-2 tulenjohtopatte-

KarPr:n Kaarti päälle!!! 

rilla vahvennetun pataljoonan, 1-2 patteris
ton, yhden prikaatin esikwman ja lukuisten 
tehtäväkohtaisten harjoitusten vuosittaisella 
tahdilla. Prikaati on esitellyt koulutustasoaan 
useille arvovaltaisille koti- ja ulkomaisille 
vieraille. 

Kesällä 1992 Saksan puolustusminis
teri Volker Ruhe tutustui Valkealan varus
kuntaanja Savi taipaleella pidettyyn taistelu
harjoitukseen. 

Viron pääesikunnanpäällikkö eversti 
Ants Laaneots kävi hakemassa vaikutteita 
suomalaisesta varusmieskoulutuksesta kesä
kuussa 1992. 

Muita merkittäviä ulkomaisia vieraita 
olivat WEU:n puolustusneuvosto ja Iso-Bri
tannianMaanpuolustuskorkeakoulu. Lisäksi 
lukuisat muut ulkomaiset ja kotimaiset vie
raat ovat saaneet todeta suomalaisen varus
miehen korkean motivaation ja hyvän koulu
tustason. 
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KarPr:n vuonna 1992 voittamat palkinnot. 

Valatilaisuudet monipuolisine kalus
toesittelyineenja vauhdikkaine toimintanäy
töksineen ovat keränneet joka kerta yli 2000 
alokkaiden omaista tutustumaan Karjalan 
Prikaatiin. 

Vekaranjärvelle kokoontui 27.4.1992 
700 sotiemme veteraania viettämään valta
kunnallisen veteraanipäivän Kymenlaakson 
tilaisuutta. 

Sotaväkeä on tehty tutuksi lähikuntien 
asukkaille näyttävällä osallistumisella Ky
menlaakson messuille ja kaakonkulman alu
een lukuisille maanpuolustus juhlille. Uutena 
aluevaltauksena oli 1/92 saapumiserän valati
laisuuksien liittyminen ensimmäisiin varus
kuntakulttuuripäiviin Kouvolassa. 

Kaakkois-Suomen sotilaslääninjääkä
rileirillä Taipalsaarella 14.6.1991 kohtasi pri
kaatia vakava onnettomuus. BTR-60PB mie
histönkuljetuspanssarivaunun upottua huk
kui seitsemänjääkäriä. Onnettomuudesta to
tesi prikaatin komentaja eversti Pasi Raittila 
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päiväkäskyssään 13.12.1991 seuraavaa: 
"Muistoissamme vuotta 1991 synkentää Tai
palsaaren onnettomuus. Kohtalo oli määrän
nyt meille ankaran iskun. Prikaatin hyvä yh
teishenki, vahva henkinen selkäranka ja jo
kaisen prikaatilaisen halu tappionkin hetkellä 
tehdä parhaansa loivat perustan sille, että tuo 
isku kestettiin lujana ja järkkymättä." 

Joukko-osasto on palkinnut ansioitu
neimmatkouluttajat vuosittainkouluttajapal
kinnolla ja stipendillä seuraavasti: 
- 1991 ylivääpeli Veikko Simola 
- 1992 yliluutnantti Heikki Taavitsainen 

Karjalan Prikaati järjesti sotakoirien 
kesämestaruuskilpailut 1991 ja talvimesta
ruuskilpailut 1992. 

Kaartilaisten menestys urheilun saralla 
on jatkunut hyvänä. Saavutuksista kirkkaim
pana on syytä mainita puolustusvoimien 
mestaruus kesäpartiossa. Joukkueessa Kar
jalan Prikaatia edustivat kapteeni V Kova
nen, vääpeli M Haapiainen, kersantti J Harti-

mo ja alikersantti K Nylund. 
Prikaatin palkintokaappiin ovat lisäksi 

päätyneet seuraavat kiertopalkinnot Puolus
lusvoimien mestaruuskilpailuista: 

ampumasuunnistusmestaruuskilpailun pal
kinto 

Tasavallan Presidentti P E Svinhufvudin 
pokaali 

Tasavallan Presidentti Mauno Koiviston 
pokaali 

Jääkäriritarimalja. Lisänä ovat olleet lukui
sat mestaruudet ja kiertopalkinnot sotilaslää
nin eri kilpailuista. 

Karjalan Prikaatin tulevaisuus näyttää 
valoisalta. Vilkas rakennustoiminta tulee 
oleellisesti parantamaan toimintaedellytyk
siä. Kesällä 1992 valmistunut panssariajo
neuvojen huoltorakennus saa seuraajakseen 
Kymen Pioneeripataljoonan uuden kasarmi
rakennuksen. Joukkoyksiköiden esikuntara
kennuksen ja tarpeellisten varasto ja koulu
tustilojen rakentaminen aloitetaan vuoden 
1993 aikana. 

Valmistelut Pasi-kaluston vastaanotta
miseksi ovat hyvällä alulla ja taisteluajoneu
vojen vaihto alkaa 1993 aikana. 

Prikaatin henkilöstötilanne on parantu
nut ja hallintojärjestelmän muutos lisännee 
edelleen henkilöstöresursseja. 

Saapumiserästä 11/92 käyttöönotettu 
joukkotuotantovelvoitteiden mukainen kou
lutusjärjestelmä lisää perus- ja joukkoyksi
köiden mahdollisuuksia suunnata resursseja 
koulutukseen entistä tehokkaammin. 

Karjalan Prikaatissa vallitsee hyvä ja 
yritteliäs henki. Nykyaikainen koulutuska
lusto, erinomaiset harjoitusmaastot ja am
mattitaitoinen henkilökunta takaavat Karja
lan Prikaatille hyvät mahdollisuudet vastata 
myös 90-luvun mukanaan tuomiin haastei
siin. 

Kymen Jääkärit 
Haminasta Vekaranjärvelle 

"Kuinka käy kunniakkaiden perinteiden??" 
Kysymysolimonen"WanhanKymenJääkä-

rin" mielessä, siirrettäessä KymJP 1.1.1990 
joukkoyksiköksi Karjalan Prik.aatiin. Samal
la siirtyivät perinteet, lippu ja koulutusvas
tuu, tosin pääosa henkilöstöstä siirtyi toisaal
le. Everstiluutnantti Aulis Leinosen johdolla 
ja maan kärkikiltoihin kuuluvan KymJP:n 
killan tuella aloitettiin JP 3:n, JP/JR 9:n, PPP 
3:n ja Kymen Jääkärien kunniakkaiden pe
rinteiden vaaliminen Vekaranjärvellä. 

Perinnepäivää 12.3 pataljoona viettää 
yhdessä killan kanssa katselmuksen, paraa
tin, päivä- ja iltajuhlan merkeissä. Perinne
päivän juhlallisuuksiin liittyy luonnollisesti 
vuoden kouluttaja ja Kymenjääkäri - palkin
tojen ja stipendien jako. Vuoden 1991 perin
nepäivän pataljoona vietti edellisessä koti
kaupungissaan Haminassa. Kyseessä olipa
taljoonan 70-vuotisjuhla ja yleisömenestys 
oli melkoinen. KymJP:n arvokas perinne
esineistö sijoitettiin perinnehuoneeseen ja 
yksiköihin asetettiin perinne-esineitä sanka
ri-ja ritaritauluineen. Kasarmialueen ilmettä 
piristämään valmistettiin perinneaukio Sturm-
40 rynnäkkötykkeineenja Salpa-linjan estei
neen. 

Perinteikäs Vauhtipyörä-lehti ilmestyy 
yhdistyneenä Karjalan Prikaatin Kaartilai
nen lehteen Kaartilainen-Vauhtipyörä nimi
senä. 

Nytkunaikaasiirrosta Vekaranjärvelle 
on kulunut ja elämä Pohjois-Valkealassa on 
vakiintunut voidaan todeta: "Hyvin kävi
KymJP perinteineen on jälleen siirtynyt uu
delle sijoituspaikalle". 

Eversti 
Pekka Uutaniemi 
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PsPr 
PANSSARI PRIKAATI 

Panssariprikaati on toiminut joukko
osastona vuodesta 1985 lähtien. Sen 

päätehtävänä on kouluttaa johtajat ja 
miehet sodan ajan suomalaisim 

panssarijoukkoihin. Prikaatin 
koulutusorganisaatiota on edelleen 

kehitetty vastaamaan sodan ajan 
panssarit1rikaatin vaatimuksia. 

Erityisesti koulutusjärjestelmän 
tarkistukset sekä uusien 

asejärjestelmien käyttöönotto ovat 
aiheuttaneet runsaasti työtä 

prikaatissa. Eversti Kari Kokkonen 

Vuonna 1992 Panssariprikaati ja sodanaikai
nen Panssaridivisioona juhlivat viidettäkym
menettä vuosipäiväänsä Parolannummella. 
Panssariprikaatin komentajana on toiminut 
31.12.1992 asti eversti Antero Leirimaa 
Vuoden 1993 alusta eversti Leirimaa siirtyi 
jalkaväen tarkastajaksi. Uutena komentajana 
jatkaa eversti Kari Kokkonen. Hän siirtyi 
komentajaksi Pääesikunnan tiedotusosastol
ta. 

Puolustusvoimien uuden johtamis- ja 
hallintojärjestelmän voimaanastuminen vuo
den 1993 alusta tulee aiheuttamaan muutok
sia prikaatin tehtävissä. Järjestelyalan, kou
lutusalan ja huollon tehtävät monipuolistuvat 
ja laajentuvat. Prikaati saa lisää joukkojen 
perustamistehtäviä, vastuuta paikallispuolus
tuksesta ja varuskunnallisia tehtäviä. Myös 
yhteydenpitovelvoitteet siviilielämään ja re
serviläisjärjestöihin lisääntyvät. 

Puolustusvoimien järjestelmissä tapah
tuneet muutokset ovat mahdollistaneet pans
sari joukoissa palvelleiden pitkäaikaisen toi-
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veen; varusmiespalveluksessa yhdessä kou
lutettu joukko pidetään myös reservissä yh
dessä ja kutsutaan samassa kokoonpanossa 
kertausharjoituksiin. Johtajan ja miesten kes
kinäinen yhteishenki ja toistensa tunteminen 
voidaan siten hyödyntää parhaalla mahdolli
sella tavalla. 

Prikaatin tehtäväkentän laajuus koulu
tusalalla voidaan luonnehtia parhaiten totea
malla siihen kuuluvan kaikki maavoimien 
aselajit rannikkotykistöä lukuunottamatta. 
Varusmiesten 11/92 saapumiserän koulutus
suhdelaskelmassa on esimerkiksi 127 erilais
ta nimikettä. Kun koulutuksen päämääränä 
onsynnyttäätaistelukelpoisiasodanajanpans
sarijoukkoja, on helppo ymmärtää yhteistoi
minnan tärkeys Panssariprikaatin eri joukko
jen koulutuksessa ja sen korostuminen kai
kessa toiminnassa. 

Puolustusvoimat on kuluneina vuosina 
panostanut Panssariprikaatiin tuntuvasti. 
Uudet panssarivaunut ja muu uusi kalusto 
sekä koulutusolosuhteiden ja -järjestelyjen 

merkittävä nykyaikaistuminen ovat oleelli
sesti parantaneet koulutusmahdollisuuksiam
me. Näillä toimenpiteillä on suuri vaikutus 
niin henkilökunnan kuin varusmiestenkin 
palvelumotivaatioon. 

HämeenJääkäripataljoona vastaaPans
,ariprikaatin sodan ajan panssari jääkäri-, pans
,arintorjunta-, panssaritiedustelu-, rynnäkkö
panssari vaunu-, kuljetuspanssarivaunu- ja 
1,,. ranaatinhei tinhenkilöstön koulutuksesta. 
Koulutusjärjestelyjä on vuosien 1991-1992 
aikana tarkennettu siten, että rynnäkkö- ja 
kuljetuspanssarivaunumiehistöt johtajineen 
koulutetaan yhdessä yksikössä kerrallaan, 
jolloin koko alan varusmiesikäluokka astuu 
palvelukseen kyseiseen yksikköön. Kranaa
tinheitinkomppania kouluttaa alan henkilös
töä jokaisesta ikäluokasta. Lisäksi Panssari
prikaatin omiin tarpeisiin jäävät sotilaspolii
seiksi koulutettavat varusmiehet ovat perus
koulutuskauden pääsääntöisesti Hämeen Jää
käripatal joonassa. 

Näin peruskoulutuskauden koulutetta
vien lukumäärä on noussut,noin 20%. Pans
saritiedustelu- ja panssarintorjuntaohjuskurs
seja ei ole aiemmin järjestetty pataljoonassa. 
Hämeen Jääkäripataljoona kouluttaa kurs
seillaan myös muiden Panssari prikaatin jouk
koyksikköjen varusmiehiä. 

Edellämainittujen koulutusvelvoittei
den vuoksi Panssariprikaatin koulutusorga
nisaatiota tarkistettiin 1.11.1991 liittämällä 
Panssarintorjuntakomppania Hämeen Jääkä
ripataljoonaan. Yksikkö kuului aiemminPans
sarikouluun. Samalla muutettiin Panssarin
torjuntakomppanian koulutusvel voitetta. Pe
rinteinen koulutus raskailla ja kevyillä sin
goillalopetettiin. Sinkokoulutus annetaan vain 
kevyellä ja raskaalla kertasingolla. 

Samoin panssarintorjuntaohjuskoulu
tus muutettiin tapahtuvaksi BMP-2 rynnäk
köpanssarivaunukalustolla. Lisäksi Panssa
rintorjuntakomppania kouluttaa vuorollaan 
kuljetuspanssarivaunumiehistöt pataljoonan 
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tarpeita varten. Koulutusmuutos on edellyt
tänyt huomattavan määrän kantahenkilökun
nan täydennyskoulutusta kalustokursseilla, 
jotta monimuotoisesta ja vaativasta koulu
tuksesta suoriuduttaisiin mahdollisimman 
hyvin. 

Hämeen Jääkäripataljoonan komenta
jana toimi 30.4.1992 saakka everstiluutnantti 
Kari Siljander, joka siirtyi uuteen tehtävään 
Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan. Pa
taljoonan komentajaksi tuli Pääesikunnasta 
everstiluutnantti Jorma Jokisalo. 

Panssariv aunupatal joonan komentaja
na on everstiluutnantti EskoJ anatuinen. Pans
sarivaunupataljoonakäsittää esikunnan, kak
si panssarivaunukomppaniaa, panssaripionee
rikomppanian ja panssari-ilmatorjuntapatte
rin. 

Kulunut kausi on ollut taistelupanssari
vaunu- ja pioneerikoulutuksen osalta nor
maali. Ilmatorjunnan osalta on koulutuskäyt
töön otettu uusi panssarivaunu-ilmatorjunta
panssarivaunu 90 Marksman (ItPsv 90). 

l.PsvK antaa koulutuksen T-55M ja 
2.PsvK T-72 taistelupanssarivaunukalustol
le. PsPionK antaa koulutuksen MT-LBV 
kuljetuspanssarivaunuilla liikkuville panssa
ripioneereille,M1U-20siltapanssarivaunuille 
sekä KMT-5 jyrillä varustetuille T-55M tais
telupanssarivaunuille. Panssarivaunukomp
paniat ja panssaripioneerikomppania koulut
tavat pääosan tarvitsemistaan ryhmänjohta
jista. 

PsltPtri:lle kulunut jakso on ollut kii
reistä aikaa uuden ilmatorjuntapanssarivau
nu 90:n kanssa. Henkilökunnan koulutus 
Parolannummellaaloitettiin lokakuussa 1991. 
Ensimmäinen ItPsv 90-joukkue on koulutet
tu reserviin Il/91-saapumiserästä. Ampuma
tulokset uusilla ilmatorjuntapanssarivaunuil
la ovat olleet hyvät. 

Saksasta hankitut taistelupanssarivau
nut ja pioneerikalusto tulevat aiheuttamaan 
tarkennuksia Panssarivaunupataljoonan va
rusmieskoulutukseen vuoden 1993 aikana. 

Panssarikoulun työskentelylle on ollut 
keskeistä vuosien 199lja 1992aikanakiivas-

170 

rytminen niin upseeri- kuin opistoupseeri
koulutuksenkin uudistamisesta aiheutunut 
suunnittelu- ja valmistelutyö sekä valtakun
nalliset opetustapahtumat ja ampumaleirit. 
Tämä kaikki on tehty luonnollisesti normaa
lin koulutuksen ohella. Upseerikoulutuksen 
osalta vuoden 1994 alussa käynnistyvän puo
litoistavuotisen panssariopintosuunnan ope
tussuunnitelmat ovat valmiit. Opistoupseeri
koulutusta uudistavassa Päällystöopiston joh
tamassa työryhmässä Panssarikoulu on mu
kana suunnittelemassa panssariopintosuun
nan koulutusta. 

Panssariprikaatin yhä monipuolistuvan 
panssarikaluston opettaminen prikaatin hen
kilöstölle on pääosin toteutettu Panssarikou
lussaopistoupseereidenjoukko-osastoharjoit
teluna järjestettävien kalustokurssien yhtey
dessä. 

Panssarikoulunjohtaja vaihtui 4.6.1991 
everstiluutnantti Martti Hossin lähtiessä suo
malaisen YK:n valvontajoukon komentajak
si Libanoniin. Uudeksi koulun johtajaksi tuli 
everstiluutnantti Erkki Kauppinen Etelä-Suo
men Sotilasläänin Esikunnasta. 

Panssarikoulunkokoonpanoa tarkistet
tiin Panssariprikaatin koulutustehtävien jär
jestelyjen myötä siten, että 1.11.1991 Panssa
rintorjuntakomppania siirrettiin Hämeen Jää
käri pataljoonaan. Näin Panssarikoulun aino
aksi varusmiesosastoksi jäi Panssarireserviup
seerikurssi. 

Panssarijoukkojen reserviupseereiden 
koulutus siirtyi Panssariprikaatiin 7.4.1972, 
jolloin maavoimien 139. upseerikurssi aloitti 
opintonsa Panssarikoulussa. Kun kurssi 198 
päättyi 3.7.1992 Parolannummella, oli pide
tyillä 60 kurssilla koulutettu yhteensä 1185 
reserviupseeria panssarijoukkojen eri tehtä
viin. Kuluneet vuodet ovat osoittaneet tämän 
ratkaisun viisauden ja kauaskantoisuuden. 
PanssariRUK:n 20-vuotisjuhlia vietettiin 
26.9.1992. Panssarikoulu täyttää 45 vuotta 
2.4.1993. 

Parolan Pataljoona kouluttaa viidessä 
perus yksikössään prikaatin johtamis-ja huol
to järjestelmän tarvitsemat erikoismiehet. 

Panssarihuoltokomppania antaa perus
~oulutuksen prikaatiin palvelukseen astuvil
k B-miehille, kouluttaa heistä ilmavalvonta
miehiä ja sijoittaa heidät koulutuksen jälkeen 
•rilaisiin esikunta- ja huoltoalan tehtäviin 
komennuspaikoille. 

Komppaniassa palvelevat erikoiskou
lutus- ja ryhmän johtajakaudella muissa yksi
köissä ja kursseilla koulutuksensa saaneet 
huoltomiehet kuten autonkuljettajat, lääkin
tämiehet jakeittäjät. Muiden tehtäviensä ohel
la yksikkö osallistuu prikaatin kuljettajakou
lutukseen. 

Panssariviestikomppania antaa perus
koulutuksen jälkeen alkavilla kursseilla pri
kaatin johtamisjärjestelmän vaatiman viesti
koulutuksen. Koulutuksensa jälkeen viesti
miesten on hallittava panssari yhtymän viesti
järjestelmän laitteiden käyttö oman erikois
alansa osalta ja kokonaisuuden toiminta tes
tataan useissa viesti- ja sotaharjoituksissa sekä 
ampumaleireillä. 

4.Erillinen Autokomppania antaa pe
ruskoulutuksen lisäksi erilaisilla kuljettaja
kursseillakoulutuksen prikaatin moottoriajo
neuvojen kuljettajille sekä kouluttaa kuljetta
jia useisiin Etelä-Suomen joukko-osastoihin. 
Yksikössä toimeenpantavalla aliupseerikurs
silla saavat moottorialiupseerin koulutuksen 
PanssariprikaatinomienlisäksiHämeenRyk
mentin, Kaartin Pataljoonan ja Uudenmaan 
Prikaatin ryhmänjohtajat. 

Jääkärikomppania kouluttaa kunkin 
saapumi serän peruskoul utuskauden jälkeen 
prikaatin ja Kaartin Pataljoonan tarvitsemat 
sotilaspoliisit sekä vastaa Parolannummenja 
Hämeenlinnan vartiotoiminnasta. Sotilaspo
liisikoulu vastaa kantahenkilökunnan ja up
seerikokelaiden kouluttamisesta sotilaspolii
si- ja vartiotehtäviin sekä osallistuu alansa 
tutkimus- ja kehittämistehtäviin ja toimeen
panee sotilaspoliisialan kertausharjoitukset. 

Pataljoonan yksiköiden kesken suori
tetaan parhaillaan tehtävien tarkennusta si
ten, että Panssarihuoltokomppaniasta on tu
lossa entistä ~elvemmin kuljetus- ja huolto
yksikkö ja 4.Erillinen Autokomppania kes-

kittyy kuljettajakoulutuksen antamiseen. 
Parolan Pataljoona vietti 1.9.1992 pe

rustamisensa viidettä vuosipäivää. Nykyinen 
koulutuskokoonpano vahvistettiin 1.6.1990. 

Pataljoonan komentajana toimii evers
tiluutnantti Kari Tammi. Hänelle tehtävät 
luovutti 31.7.1991 everstiluutnantti Tapani 
Salomäki. 

Panssariprikaati on vastannut katsaus
kauden aikana seuraavien kilpailujen järjes
telyistä: 
- puolustusvoimien ampumasuunnistusmes
taruuskilpailut 1991 
- puolustusvoimien suunnistusmestaruuskil
pailut 1992 
-Päällystöliiton talvimestaruuskilpailut 1991. 
Prikaatissa palvelevat saavuttivat katsaus

kauden aikana seuraavia merkittäviä tulok
sia: 
- sotilasmestari Markku Rastas voitti 1991 
pv:n ampumamestaruuskilpailuissa RK 
lO+lOls. 
- panssariprikaatin hiihtäjät voittivat 1991 
pv:n hiihtomestaruuskilpailujen yleismesta
ruuden, ampumahiihdossa panssariprikaati 
voitti joukkuekilpailun ja varusmiesten maas
tohiihdossa saavutettiin joukkuekilpailussa 
hopeaa. 
- ylivääpeli Ilari Köykkä oli 1992 2. pv:n 
ampumahiihtokilpailuissa 
- pv:n ampumamestaruuskilpailuissa 1992 
alikersantti Jukka- Pekka Saarinen voitti RK
ammunta n:o 4:n 
- prikaatin varusmiehet voittivat 1992 pv:n 
mestaruuden RK-ammunta n:o 4:njoukkue
kilpailussa. Joukkueessa ampuivat alikersantti 
Jukka-Pekka Saarinen, oppilas Matti Lahti
nen ja alikersantti Juha Kortesalmi. 
- Parolan kilpi - kilpailussa PsPr:n varusmie
het saavuttivat 3. tilan. 
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PohPr 
POHJAN PRIKAATI 

Vuosina 1991-1992 Pohjan Prikaati on 
jatkanut tehtävänsä mukaisesti 

varusmiesten ja reserviläisten 
kouluttamista. Valtion säästötoimenpiteistä 
johtuva kertausharjoitusten väheneminen 

on hieman pienentänyt 
kouluttajahenkilöstön työpaineita ja näin 

mahdollistanut entistä tehokkaamman 
varusmieskoulutuksen. 5/2-

koulutusjärjestelmä on ollut käytössä 
vuodesta 1990, ja sen aiheuttamat 

muutokset ovat tulleet tutuiksi. Eversti Tauno Ylänne 

Joukko-osastonkannalta uusi koulutusjärjes
telmä on tuonut mukanaan sekä myönteisiä 
että kielteisiä tekijöitä. Myönteistä on ollut 
muun muassa kouluttajahenkilöstön entistä 
parempi riittävyys ja tätä kautta koulutuksen 
tehostuminen. Kielteisenä tekijänä voidaan 
mainita johtajakoulutuksen ajoittaiset hanka
luudet, jotka johtuvat käytännön harjoitus
mahdollisuuksien heikentymisestä. 

Prikaatin ja sitä ympäröivän siviiliyh
teisön yhteistoiminta on jatkunut perintei
seen hyvään tapaan. Säännöllisesti järjestetyt 
omaisten päivät ovat aina keränneet Hiukka
vaaraan erittäin runsaslukuisen ja koulutuk
sesta kiinnostuneen joukon varusmiesten 
omaisia ja ystäviä. V alatilaisuuksia on järjes
tetty Oulun kaupungissa sekä syksyllä 1992 
Kemissä. Lisäksi prikaati on ollut näyttävästi 
esillä maakunnassa järjestetyillä messuilla, 
esimerkiksi kesällä 1991 Pohjois-Suomen 
messuilla, jossa Puolustusvoimien osasto oli 
perinteisesti yksi suosituimmista. Pohjan Pri
kaatin killan 30-vuotisjuhlallisuudet vietet-
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tiin näyttävästi 16.2.1992. Pioneerikiltapäi
ville (25.-26.7.1992) osallistui noin400hen
keä. 

Prikaatin komentajana on jatkanut 
eversti Tauno Ylänne. Joukko-osaston orga
nisaatiossa ei ole katsauskauden aikana ta
pahtunut muutoksia. 

Pohjan Jääkäripataljoona kouluttaa ki
vääri-, panssarintorjunta- ja kranaatinheitin
miehet. Pataljoonan komentajana on toimi
nut kevääseen 1992 everstiluutnantti Heikki 
Matikainen, jonka jälkeen everstiluutnantti 
Heikki Hiltula sekä 1.11.1992 alkaen eversti
luutnantti Seppo Mattila. 

Oulun Pataljoona vastaa prikaatin ker
tausharjoituskoulutuksesta, sotilaspoliisi.kou
lutuksesta sekä kuljettajien ja eräiden muiden 
erikoisalojen koulutuksesta. Pataljoonan ko
mentajanaon toiminut kevääseen 1992evers
tiluutnantti Heikki Hiltula ja sen jälkeen evers
tiluutnantti Hannu Rouru. Pohjan Pioneeri
pataljoona kouluttaa PSSl:n tarvitsemat pio
neerit. Pataljoonaan palvelukseen astuvat 

varusmiehet suorittavatperuskoulutuskauden 
jälkeen pioneerin perustutkinnon. Tämän jäl
keen siirretään joukkueet sekä KaiPr:iin että 
J Pr:iin pääosan jäädessä erikoiskoulutukseen 
PohPionP:aan. Pataljoonan komentajana on 
toiminut kesästä 1991 alkaen everstiluutnantti 
Pertti Puonti. 

Aliupseerikoulussakoulutetaan prikaa
tin omien aliupseereiden lisäksi ryhmänjoh
tajia mm JPr:iin, KaiPr:iin ja P-SVP:aan. 
Koulun johtajana on toiminut majuri Reijo 
Kärkiö ja 1.6.1992 alkaen majuri Heikki 
Kontsas. 

Prikaati on menestynyt katsauskaudel
la totuttuun tapaan erinomaisesti sekä urhei
lu- että koulutustasokilpailuissa. 

Vuonna 1991 prikaati saavutti PSSl:n 
hiihtomestaruuskilpailussayleismestaruuden 
sekä Puolustusvoimien hiihtomestaruuskil
pailuissa toisen sijan. Ammunnassa prikaati 
saavutti PSSl:n mestaruuskilpailuissa toisen 
sijan. Myös Puolustusvoimien mestaruuskil-

pailujen yksilölajeissa menestyttiin hyvin. 
Ampumasuunnistuksessa prikaati voitti yli
voimaisesti PSSl:n mestaruuden sekä sijoit
tui Puolustusvoimien mestaruuskilpailuissa 
kolmanneksi. Samoin suunnistuksessa helti
si sotilasläänin mestaruus ylivoimaisesti ja 
toinen sija Puolustusvoimien mestaruuski
soissa. Myös PSSl:n perinteisen Kenraalin 
Kannu-kilpailun voittopokaali jäi Hiukka
vaaraan edellisvuoden tapaan. 

Vuonna 1991 prikaatin pioneerit voitti
vat ryhmätaitokilpailun ja kiertopalkinnon 
valtakunnallisella pioneerileirillä , jääkärit 
voittivat taitokilpailun PSSl:n kiväärimies
leirillä ja krh-miehet voittivat Kadettikoulun 
leirillä järjestetyn PSSl:n joukkueiden väli
sen tulenaloituskilpailun. 

Vuonna 1992 prikaati voitti PSSl:n hiih
tomestaruuskilpailuissa yleismestaruuden ja 
sijoittui Puolustusvoimien mestaruuskilpai
luissa kolmanneksi. Kova panostus varus
miesten ampumakoulutukseen toi voiton 

Prikaatin komentaja palkitsee koulutustarkastuksen voittajia. Rivissä kolmantena on vuoden 
1991 kouluttaja kapteeni Timo Rapakko. 
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PSSl:n Tarkka-ampujan malja-kilpailussa. 
Puolustusvoimien hiihtokilpailuissa prikaati 
voitti muun muassa varusmiesten maasto
hiihdon joukkuekilpailun kultaa. Puolustus
voimien yleisurheilukilpailuissa Jyväskyläs
sä saavutettiin maastojuoksun joukkuekilpai
lun hopeaa ja yleismestaruuspronssi. 

Kova ja rehti kilpailu on jatkunut myös 
prikaatin sisällä. Vuoden 1991 kouluttajaksi 
valittiin 1.JK:n päällikkö kapteeni Timo Ra
pakko palkintona yksikön erinomaisesta me
nestymisestä erilaisissa koulutustasokilpai
luissa. 

Kulunut kaksivuotiskausi on ollut pri
kaatille työntäyteistä aikaa. Tulokset ovat 
olleet hyviä, ja niihin on päästy kovalla yri-

tyksellä ja hyvällä yhteishengellä. Huolta ja 
epävarmuutta prikaatilaisten keskuudessa ai
heuttaa Pääesikunnan suunnitelma Oulun 
varuskunnan uudelleenjärjestelystä. Se aihe
uttaisi paljon hankaluuksia monessa perhees
sä. Prikaatin koko henkilöstön yhteisenä pyr
kimyksenä on kuitenkin edelleen kehittää 
ammattitaitoaan ja jatkaa varusmiesten ja re
serviläisten kouluttamista yhä tehokkaam
min ja tuloksekkaammin. 

Pohjan Prikaatin komentaja vaihtuu 
1.1.1993, jolloin komentajaksi tulee nykyi
nen Oulun Sotilaspiirin päällikkö everstiluut
nantti Reijo Sallinen. Eversti Tauno Ylänne 
siirtyy Pohjoisen Maanpuolustusalueen esi
kuntapäälliköksi. 

Lentotekniikka Oy valmistaa ja huoltaa 

elektroniikka-, sähkömckaniikka- ja hydrauliikka
laitteita teollisuuden eri aloille . 
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Erikoisosaamiscn alaa: 

- Harjoitusmaalilaittcct 
* LT - 25 ( 25m :n pistoolirata ) 
* LT - 150 ( 150m:n kiväärirata) 
* LT - 92 ( Raskas liikcmaali ) 

- Erikoiskeskukset 
Kaapelisarj at 
* Spec 44. Spcc 55 
* MIL - STD - 1553 A ! 1553 B 

Logiikka ohjaukset 
ACAD - suunnittelu ja dokumentointi 
* Mekaniikka, sähkö, elektroniikka 

Huollon järjestäminen Oulun ja Lapin lääneissä 

• ~Lentotekniikka Oy 
- ......: Silmutie 2, 96190 Rovaniemi 
~ Puh. 960-395 541 , Fax 960-395 543 

KUUMASINKlffY, 
•• •• •• 

LAMANKESTAVA TERAS 
PITÄÄ PINTANSA JA 

•• •• • ••• 
SAASTAA KUSTANNUKSIASI. 

Vertaa kuumasinkittyä terästä mihin tahansa kilpailevaan materiaaliin - vaikka

pa maalattuun teräkseen. Kestävyydessä, edullisissa huolto- ja ylläpitokustan

nuksissa, sekä niiden kautta pienissä toteutuvissa kokonaiskustannuksissa sille ei 

löydy voittajaa. Nyt, jos koskaan, kannattaa se, minkä teet, tehdä kunnolla. 

Auran tehdas 
21380 Aura 
puh . 921-860 400 
telefax 921-860 4 26 

AURAJOI(! OY 
Suomen suurin kuumasinkitsijä 

Mikkelin tehdas Nummelan tehdas 
50100 Mikkeli 
puh. 955-177 177 
telefax 955-177 009 

03100 Nummela 
puh. 90-2223 633 
telefax 90-2225 251 

Ylihärmän tehdas 
62375 Ylihärmä 
puh. 964-4846 510 
telefax 964-4846 508 



PorPr 
PORIN PRIKAATI 

Kaksivuotiskausi 1991-1992 on Porin 
Prikaatissa ollut tiiviin koulutuksen aikaa. 
Noin 950 miehen saapumiserävahvuuksilla 

on prikaati päätehtävänsä mukaisesti 
kouluttanut varusmiehiään jalkaväen 

mittavaan reserviin. 
Koulutuksen taso ja tuloksellisuus on 

mitattu useissa suurissa harjoituksissa ja 
puolustusvoimien korkeimman johdon 

suorittamissa tarkastuksissa. Saadun 
palautteen perusteella Porin Prikaati ja sen 
henkilöstö omaa hyvän koulutuskulttuurin. Eversti Olli Nepponen 

Reserviläisten koulutus on Turun Pataljoo
nan koulutusvastuulla. Koulutettavien määrä 
on puolustusvoimien säästövelvoitteistajoh
tuen väliaikaisesti pienentynyt lähes kolman
neksella. Kaksivuotiskaudella on reserviläi
siä koulutettu noin 1800 aiemman 4600 si
jaan. 

Uusimuotoinen sotilaspoliisikoulutus 
käynnistyi Säkylässä tammikuussa 1990. 
Koulutus kattaa koko Lounais-Suomen soti
lasläänin tarpeen. Myös Sotilaspoliisikoulun 
toteuttama henkilökunnan täydennyskoulu
tus pidetään pääsääntöisesti Porin Prikaatis-
sa. 

Pioneerikoulutus elää Huovinrinteellä 
suurten muutosten aikaa. Koulutusvahvuu
det ovat lisääntyneet merkittävästi ja keväällä 
1993 varuskuntaan tulevat keskiraskaat ajo
neuvot ponttonikalustoineen monipuolista
vat entisestään prikaatissa annettavaa pio
neerikoulutusta. Myös toimenpiteet kalustol
le sopivan, uuden koulutusalueen löytämi
seksi on käynnistetty. 

176 

Ajoneuvokaluston runsas lisääntymi
nen on aiheuttanut uudisrakentamiselle tun
tuvaa lisätarvetta. Valmiina on kaksi ajoneu
vokatosparia ja varastointia pyritään edel
leenkin kehittämään. Viime kesänä valmistui 
varuskuntaan uusi runsaan 1000 m2:n ajo
neuvohuoltola. Se mahdollistaa nykyaikaisi
ne laitteistoineen täysipainoisen huoltotoi
minnan koko ajoneuvokannalle. 

Ruokalassa on siirrytty linjastoruokai
luun,johonjoukotsiirtyvät 5 minuutin yksik
köporrastuksella. Saadut kokemukset ovat 
myönteisiä ja ruokailutapahtumiin on saatu 
tarvittavaajoustavuutta. Myösruokalahenki
löstö kokee uuden järjestelyn mielekääksi. 

Porin Prikaati on harjoitusalueellaan, 
Säkylän harjun tärkeällä pohjavesialueella 
pureutunut painokkaasti ympäristönsuoje
luun. Yksikköjen leirialueille on käynnistetty 
ajanmukaisten huoltolaitosten rakennustyöt. 

Seitsemän yksikön kokonaishankkeen 
kustannusarvio nousee yli puoleen miljoo
naan ja valmistuu 2-3 vuoden aikana. 

Poikkeuksellista historiaa Säkylässä 
tehtiin lokakuussa 1992. Maailman Luon
nonsäätiön (WWF) Suomen Rahasto ja Porin 
Prikaati sopivat yhteistyöstä taisteluampu
marata-alueella elävien harvinaisten eläinten 
ja kasvien suojelussa. Siinä yhtyvät koulu
tukselliset ja luonnonsuojelulliset tavoitteet. 
Harjoitusten ja ammuntojen aiheuttaman 
maanpinnan rikkoutumisen ansiosta lajien 
säilyminen mahdollistetaan. Tunnetuin uhan
alaisista lajeista on 300-400 yksilön harjusi
nisiipiperhonen, jota ei enää muualla maas
samme tavata. Porin Prikaati sitoutuu sopi
muksin säilyttämään lajien elinympäristön 
luonnonsäätiön toiveiden mukaisessa kun
nossa. 

Vuonna 1989 perustetun Porilaissoit
tokunnan toiminta on jatkunut vilkkaana ja 
sitä kehitetään osana puolustusvoimien soti
lasmusiikkitoimintaa. Soittokunnan vuosit-

taiset yleiskonsertit ovat poikkeuksetta saa
vuttaneet suuren suosion. Itsenäisyyden juh
lavuoden ohjelmistoon on porilaissoittajille 
varattu useita esiintymisiä läheiseen maa
kuntaan. Soittajille hankitut uudet esiinty
misasut esiteltiin yleisölle lippujuhlapäivänä 
viime vuonna. 

Porin Prikaati on menestyksekkäästi 
hoitanut erilaisten tapahtumien ja vierailujen 
isännyydet. Vuosittain varuskuntaan tutus
tuu lähes 15000 vierasta. Perinteisten omais
tenpäivien ja koululaisvierailujen lisäksi va
ruskuntaan on tutustunut lukuisa veteraanien 
ja aseveljien joukko. Kesäkuussa 1991 vie
tettiin Tasavallan Presidentti Mauno Koivis
ton sodanaikaisen rykmentin, Jalkaväkiryk
mentti 35:n asevelijuhlaa Huovinrinteellä. 
Presidentti puolisoineen osallistui henkilö
kohtaisesti tapahtumaan, jossa hänet myös 
nimitettiin kunniaporilaiseksi. 

Komentaja porilaisineen ottamassa vastaan prikaatin urheilujoukkueiden voittamia kierta
palkintoja. Sotakoirakoulun joukkue luovuttamassa palkintoaan. 
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Maakunnallisia maanpuolustusjuhlia 
on vietetty Loimaallaja Kokemäellä. Vuosit
taiset lähiseudulle suunnatut valamarssit ovat 
kunnissa saaneet erittäin innostuneen vas
taanoton. 

Urheilun rintamalla porilaiset ovat jat
kaneet menestyksekästä taivaltaan. Erilaiset 
joukko-osastokohtaiset kiertopalkinnot ovat 
vuosi vuoden jälkeen matkanneet Säkylään. 
Vuoden 1992 arvokkaimpiin saavutuksiin 
kuului Mannerheim-ristin ritarin jalkaväen
kenraali Adolf Ehrnroothin lahjoittaman Ri
tarimaljan voitto. Jatkuvasti kiertävästä mal
jasta kilpailevat kenraali Ehrnroothin vuosi
na 1942-1965 komentamat ja niiden perintei
tä vaalivat joukko-osastot. 

Kouluttajapalkinnot on luovutettu an
sioituneille kouluttajille prikaatin vuosipäi
vänä. Vuonna 1991 palkinnon saivat majuri 
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JuhaniNorri,sotilasmestariMarkkuRajalaja 
ylivääpeli Veli Peltola. Vuoden 1992 palkit
tavat olivat majuri Harri Sahlstein, yliluut
nantti Kari Toivonen, sotilasmestari Matti 
Vihurila ja värvätty kersantti Lasse Niityn
pää. 

Maakunnan sekä alueen kuntien kai
kenpuolinen tuki on ollut perinteistä joukko
osastollemme. Monet yhteiset hankkeet ovat 
olleet sitä entisestään vahvistamassa. Porin 
Prikaatilla on vankka sijansa satakuntalaises
sa ja varsinaissuomalaisessa maaperässä. 

Yli neljä vuotta Porin Prikaatin komen
tajana toiminut eversti Olli Nepponen siirtyi 
1.1.1993 Mikkelin sotilasläänin komentajak
si. Uusi porilaiskomentaja on eversti Kauko 
Taskila. Eversti Taskila siirtyi Säkylään Kai
nuun Prikaatin esikuntapäällikön tehtävistä. 

Uusi ajoneuvohuoltola mahdollistaa varus
kunnan koko ajoneuvokannan huoltotoimin
nan. 

Uusimuotoinen sotilaspoliisikoulutus käyn
nistyi Säkylässä tammikuussa 1990. 

CANYOU 
PROTECT 

OURVITAL 

" \ ftl LL"' The~e is ~ man-portable system 
D that s unJammable, easy to 

deploy , jumpable and destroys all armour 

from 150 to 2 200 metres - it' s called 
BILL. 

lt attacks from above, strikes through 

the roof, where the protection is weakest, 

and devastates the vital parts inside the 

tank - that' s 

BILL for 

you! 

Oy Suomen Bofors Ab 
Box 96, 02631 Espoo 
Telephone +358-0-502 2300 
Telefax + 358-0-502 2310 



SavPr 
SAVON PRIKAATI 

Keskeistä Savon Prikaatin 
toiminnassa vuosina 1991-92 on ollut 

kehittyminen traktorivetoisesta 
j aika väkiprikaatista 

kuljetuspanssarivaunuilla 
varustetuksi nykyaikaiseksi 

jääkäriprikaatiksi. 
Varusmieskoulutuksessa on 

yleistavoitteena ollut 
palvelusmotivaation ylläpito ja 

kehittäminen. Tätä silmälläpitäen on 
tarkistettu koulutustarkastus- ja 

palkitsemisjärjestelmää sekä 
uudistettu huoltojärjestelyjä. 

Prikaatin komentajana on toiminut 1.1.93 
Pääesikunnan henkilöstöosaston päälliköksi 
siirtynyt eversti Seppo Tanskanen. Hänen 
seuraajakseen tuli Kaakkois-Suomen Soti
lasläänin Esikunnasta eversti Tarmo Kauppi
la. 

Prikaatin huolto- jakuljetuskomppania 
lakkautettiin 1.12.19913.ErillisenAutokom
ppanian siirryttyä Kouvolasta Mikkeliin. 
Komppania kouluttaa Itäisellä Maanpuolus
tusalueella varusmieskuljettajia Savon Pri
kaatin ja paikallisten esikuntien tarpeiden 
lisäksi Karjalan Prikaatille, Kymen Pioneeri
patal joonalle ja Maanpuolustusopistolle. 

Prikaatin käytössä oleva BTR-60 kul
jetuspanssarivaunu ön ollut tuttu näky KSSI:n 
alueella pidetyissä harjoituksissa. Vuonna 
1993 prikaatissa jatketaan tämän kaluston 
käytön hallintaan tähtääviä toimenpiteitä ai
noana puolustusvoimien joukko-osastona. 

Myös IMP A:n sotilaspoliisikoulutus 
keskitetään 1993 Savon Prikaatiin, jossa on 
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Eversti Tarmo Kauppila ja 
eversti Seppo Tanskanen 

saatu käyttöön tätä koulutusta erinomaisesti 
tehostavaF.A.T.S-simulaattori. Katsauskau
den suurimpia normaalista poikkeavia har
joituksia ovat kaksi pataljoonan kertaushar
joitusta v 1991 ja "VISA-92" harjoitus tam
mikuussa 1992. Tähän Mikkelin - Kangas
niemen alueella pidettyyn KSSI:n harjoituk
seen osallistui yhteensä lähes 3000 miestä. 

Prikaatissa ovat tarkastuskäyntien mer
keissä v 1992 vierailleet mm puolustusvoi
main komentaja amiraali Jan Klenberg ja 
eduskunnan oikeusasiamies Jacob Söderman. 
Myös muu vierailutoiminta on perinteiseen 
tapaanollutvilkasta. Oman lisänsä tähän ovat 
tuoneet IMP AE:n aloittamiseen sekä Tujo
koulutukseen liittyvät monet kokoukset Kar
kialarnmella. Prikaati on puolestaan tehnyt 
kesällä 1991 valamatkan Joutsaan ja osallis
tunut XXVI Suur-Savon maanpuolustusjuh
liin Sulkavalla. Kesällä 1992 samat tapahtu
mat toistuivat Anttolassa ja Juvalla. 

Prikaatin järjestämisvastuulla olleista 

kilpailuista mainittakoon puolustusvoimien 
suunnistusmestaruus-jaampumasuunnistus
mestaruuskilpailut sekä U AY :n ampumames
taruuskilpailut ja sotainvalidien kesäkisat 
1992. 

Kilpailutoiminnan huomattavimmat 
menestymiset ovat vuoden 1992 partiohiih
don mestaruus, sekä yliluutnantti Petri Huja
sen henkilökohtainen puolustusvoimien mes
taruus vakiokiväärin 3x20 ls ja luutnantti 
Olavi Mynttisen rynnäkkökiväärin 6x6x6 ls 
ammunnassa. 

Rakentamisesta voidaan mainita Ky
rönpeltoon tekeillä oleva ampumahiihtosta
dion sekä 12.6.92 Jalkaväkimuseossa avattu 
prikaatin ja savolaisen sotilasperinteen perin
nehuone. 

Yhteistyö prikaatin 30 vuotta täyttä
neen killan ja sotilaskodin kanssa on jatkunut 
perinteiseen tapaan. Veteraanien kanssa ta
pahtuvan yhteistyön symboliksi saatiin vuo
sipäivänä käyttöön varusmiesten palkitsemi
seen tarkoitettu veteraanilevyke. 

Esikuntapäällikkönä toiminut evl Au
lis Levä siirtyi reserviin 1.11.1991 ja hänen 
tehtäviään hoiti ev 1 Reijo Mäkeläinen kunnes 
31.1.1992 evl Olli Nuoramo siirtyi esikunta
päälliköksi Savon Jääkäripataljoonankomen
tajan tehtävistä. Hänen seuraajansa on evl 
Risto Muurman, joka siirtyi prikaatiin Pää
esikunnasta. 

Mikkelin Pataljoonan komentaja ma
juri Harri Pantzar siirtyi reserviin 30.4.1991 
ja luovutti tehtävänsä majuri Pekka Kurjelle. 
Hän jäi everstiluutnanttina eläkkeelle 
31.1.1992. Nykyisin Mikkelin Pataljoonan 
komentajana on everstiluutnantti Yrjö Pelto
la, joka tuli tehtäväänsä Mikkelin Sotilaspii
rin Esikunnasta. 

Katsauskautena Savon Prikaatin kou
luttajastipendin ovat saaneet 1991 yliluut
nantti Jouni Peltonen ja sotilasmestari Pertti 
Vehviläinen sekä 1992 kapteeni Ari Taski
nen ja luutnantti Teuvo Punavaara. Vuoden 
1992 huoltohenkilöksi valittiin kapteeni Jou
ko Kiukas. 

Koulutustarkastuksen voittaneen yksikön 
edustajat vastaanottamassa ritarimaljaa. 

Puolustusvoimain komentaja seuraa 
sotilaspoliisien käskynanloa. 
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NylBr 
NYLANDS BRIGAD 

Nylands Brigad präglades under åren 
1991-1992 av utveckling och förändring. 

Kustjägarutbildningen går på sitt tredje år 
och den intensivaste inkröningsperioden är 

nu, i slutet på 1992, genomförd. Nylands 
Brigad är nu således beredd att påbörja 

utbildningen av den krigstida 
Kustbrigaden och kustjägarkompanierna 

på allvar. Överste Olof Thoden 

Personalomställningama har varit mänga. 
Man kan tala om ett generationsbyte, då ett 
stort antal av den äldre uniformerade perso
nalen övergått i reserven och nya krafter har 
tagit över. 

lnom 8 mänader hade truppförbandet 
en ny kommendör samt alla tre truppenheter 
nya kommendörer respektive chefer. 

Överste Karl-Gustav Muromaa tog 
emot Nylands Brigad den 1. februari 1992 av 
överste Olof Tuoden. Överste Muromaa har 
som yngre officer tjänstgjort vid brigaden 
åren 1970-79, samt senare vid staben för 
Vasa militärdistrikt, huvudstaben och vid 
försvarsministeriet. 

En trupputan traditioner har ingen fram
tid. Den snabba utvecklingen i brigaden byg
ger på en sund känsla för de militära traditio
ner brigaden för vidare. Nylands Brigads 
årsdag firas den 18 april till minnet av Siika
jokislaget 1809, där Nylands regemente visa
de att ett målmedvetet arbete även i den 
svåraste situation kan leda till en lysande 
seger. 
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Brigaden visar sina traditioner fr all
mänheten speciellt på årsdagen och på svens
kadagen den 6 november. Öppna portars dag, 
då beväringamas anhöriga besöker brigaden 
har utvecklats till en folkfest med ca 2000 
besökare. Bussama frän Österbotten har star
tat redan under nattens timmar. Vid öppna 
portars dag ges en personlig inblick i den 
militära vardagen varvad med uppvisningar 
av modern materiel och presentation av tradi
tioner. 

Vasa Kustjägarbataljon för vidare 
kustjägamas traditioner. Teikari-dagen firas 
till minnet av striderna 5.7.1944 på Teikari
ön i Viborgska viken. Teikari-dagen på Obb
näs började 1991 med kransnedläggning och 
fortsatte i Syndalen med uppvisning. 1992 
högtidlighölls dagen med uppvisning och 
barettutdelning på och utanför Obbnäs. 

Nylands Brigad består av tre huvudde
lar: Vasa Kustjägarbataljon, Raseborgs Sek
tion och Underofficersskolan. Dessa utbildar 
årligen ca 2000 beväringar. För repetition
sövningarna ansvarar Repetitionsövning-

skompaniet, vars övningsstyrkor har rört sig 
mellan 1500-3000 reservister per år. En stor 
del av repetionsövningar genomförs av RepK 
även med finska som utbildningsspråk. 

Förutom ovannämnda hör till Nylands 
Brigad staben, Nylands militärmusikkår, 
Dragsvik verkstad och garnisonssjukhuset. 

Vasa Kustjägarbataljon består av fyra 
grundenheter. l .Jägarkompaniet ansvararför 
utbildningen av kustjägare och spaningssol
dater. 2.Jägarkompaniet utbildar kustinfan te
ri vars huvudfordon är amfibiefordonet PASI 
och inom enheten finns den nya militärpoli
savdelningen. Granatkastarkompaniet ger 
utbildning med såväl 120 som 81 mm:s kas
tare samt ansvarar för infanteriets signalut
bildning. Pansarvärnskompaniet utbildar kus
tinfanteri med insikt i pansarvärn samt pion
järer. 

Bataljonen fick den 1.8.1991 en ny 
kommendör då överstelöjtnant Kaj Wallan
der tog emot uppgiften. Kustjägarbarettens 

användningsrätt utvidgades frän mars 1992 
att omfatta såväl befäl som beväringar inom 
bataljonen och underofficersskolans infante
ridelar. Kraven för att erhålla rätt att bära 
barett bibehålls på den nivå som l .JK format 
med beaktande av de olika enheternas speci
alutbildning. 

SALPA-övningen på våren -91 var en 
krävande övning för brigadens trupper. En 
avdelning som kommenderades av överste 
Tuoden och bestod av brigaden förstärkt med 
reservister och enheter ur NylJB (U udJP) och 
TavR (HärnR), hade som uppgift att anfalla 
som övningsfiende. Då den blåa sidan fått 
ordning på leden och startat sitt motanfall 
med pansartrupper?. ändrades stridsslaget till 
flexibelt försvar. Ovningen gav värdefulla 
erfarenheter. Kustjägamas färdigheter utvär
derades i terrängen kring Kiikala i augusti 
1991. Infanteriinspektören såg bataljonens 
män i verksamhet och kunde ge vitsordet med 
berömligt godkänt. 
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Följande större övning var SUVI-92 
där truppen utställd av bataljonen var övnin
gens största. I MERI-92 övningen deltog ett 
kustjägarkompani från bataljonen samt bland 
annat brigadens kustuiskor som lavetter för 
luftvämsrobottrupper. Den kust- och skär
gårdsinriktade utbildningen har lett till att 
bataljonen under åren 1991-92 övat från Hel
singfors i öster till Åbo i väster. 

Raseborgs Sektion utbildar på tre grun
denheter. Artilleribatteriet ansvarar för ut
bildningen av artilleriets eldställnings-, sig
nal-, och spaningspersonal. På ArtBtri utbil
das också väderleksmanskapet. Transport
kompaniet utbildar brigadens chaufförer och 
Underhållskompaniet brigadens B-män till 
signaltjänst och specialuppgifter. Major Ing
mar Asplund leder sektionen sedan juli 1991. 

Säreget för sektionen är att man som 
enda fältartilleriförband regelbundet skjuter 
mot rörligt havsmål. Dessa skjutningar på 
Jussarö visar ypperligt hur brigaden lyckats 
koppia samman sin utbildning så att all verk
samhet gagnar Kustbrigaden. 
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Av grundenhetema har granatkastar
kompaniet under ledning av premiärlöjtnant 
Tömer haft den största militära framgången. 
GrkK/NylBr segrade i granarkasteriets "FM" 
-92. Till årets grk-utbildare utnämndes löjt
nantHåkans ocksåhan från GrkK/NylBr. En 
infanteripluton sammansatt av jägare från 
1.JK och 2.JK segrade i november 1992 i 
militärlänetskrävande tävling ornfattande ori
entering, skytte och snabbmarsch. 

Brigaden fick den 18.4.1991 emottaga 
Riddarpokalen av generalen av infanteriet 
Adolf Ehrnrooth. Ilvesviesti, Södra Finlands 
Militärläns viktigaste fälttävling vanns 1991 
av Nylands Brigad. 

Sommaren 1992 var Nordiska mästers
kapstäv lingarna i fälttävlan brigadens största 
idrottsevenemang. I fyra dagar vajade de 
nordiska ländemas flaggor över Dragsvik 
som tecken på kampen i orienteringsterrän
gen och skjutplatsema. 

Brigaden besöktes underåren 1991-92 
bl.a. av följande personer eller grupper: 27 .6. -
91 Generalöverste N.V. Kalinin, kommen-

dör för Leningrads militärdistrikt med följe, 
som bekantade sig med utbildningen i Synda
len. Stortingets försvarsutskott från Norge 
var i turen 24.-25.2.1992. Ekenäs stad och 
Nylands Brigad hade örlogsbesök den 15.-
18.5.92 från Sveriges Kustartilleriregemen
te 1, i Waxholm. Avdelningen bestodav HMS 
Arksund och HMS Barösund. I programmet 
stod bland annat presentation av brigaden, 
rundtur på Hangöudd och hedersbetygelser 
vid de stupades minnesmärke och minnes
märket för de Svenska frivilliga. Brigaden 
besöktes 18.5.1992 av elva nordiska genera
ler i avsked. Bland gästema sågs bl.a. genera
lema Jaakko Valtanen, Fredrik Bull-Hansen 
och Stig Synnergren. 

Under perioden 1991-92 har stora sats
ningar gjorts för att förbättra utbildningsfö
rutsättningama för brigaden. Nämnas kan 
hamnanlggningen i Syndalen och de arbeten 
som utförts för att förbättra skjutbildningen 
såväl i Baggby som i Syndalen. Brigaden 
förfogar nu över fyra rörl iga målanordningar 
mot en då perioden inleddes. Artilleripjäser
na och båtama har fått nya förråd. Kasemema 
genomgår också då en renovering med större 
trivsel som resultat. Förbättrade förhållanden 
kombinerat med viljan att utbilda stridsdugli
ga och försvarsvilliga soldater för kust- och 
skärgårdsförhållanden till vår svenskspråki
ga reserv gör att Nylands Brigad också i 
framtiden kan fylla de höga krav som upps
tällts för utbildning och beredskap. 

Överste 
Karl-Gustav 
Muromaa 
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PKarPr 
POHJOIS-KARJALAN 
PRIKAATI 

Puolustusvoimien organisaatiouudistukseen 
liittyen perustettiin 1.7.1990 Pohjois

Karjalan Prikaati, joka on tällä hetkellä 
puolustusvoimien nuorin jalkaväkijoukko

osasto. Se muodostettiin edeltäjänsä 
Karjalan Jääkäripataljoonan rungolle 

vahvistaen sitä lakkautetun Pohjois
Karjalan Patteriston tiloilla, henkilöstöllä 

ja muilla resursseilla. Eversti Pekka Ripatti 
Prikaatilla on vaalittavinaan yhdet van- joen ankarissa taisteluissa vihollista torjuneet 

himmista suomalaisista sotilasperinteistä, Jalkaväkirykmentit 34, 35 ja 36 Pielisen
joiden voidaan katsoa ulottuvan aina vuoteen Pyhäselän alueelle. Niistä siirtyi Kontioran-
1617 saakka. TällöinKustaaUAadolfperusti taan JR 34. Näin Kontioranta sai 52 vuotta 
kaksi ensimmäistä suomalaista maakunta- sitten ensimmäiset joukkonsa. Kollaan Vasa
rykmenttiä, toisenaniistäKarjalanRykment- ma on varuskunnassa muistuttamassa näistä 
ti. Talvisodan taistelijoista. 

Vuonna 1626 Karjalan Rykmenttijaet- Sodan alkaessa kesällä 1941 muodos-
tiin Länsi-Wiipurin Rykmentiksi ja Itä-Wii- tettiin Kontiolahdessa sijainneesta 9.Prikaa
purin Rykmentiksi, jotka osallistuivat 30- tista JR 9, joka osallistui sotaan Laatokan 
vuotiseen sotaan. Vuonna 1634 ne sulautui- Karjalassa ja Aunuksen Kannaksella. 
vat yhdeksi Wiipurin Rykmentiksi. Se osal- SodanjälkeensijoitettiinKontiolahden 
listui 1700-1721 Suureen Pohjansotaan ollen varuskuntaan Rukajärvellä taistellut JR 10. 
mukana voitokkaasti päättyneessä Narvan Sen nimi muutettiin pian JR 3:ksi ja vuonna 
taistelussa 20.11.1700. 1949 se supistettiinjääkäripataljoonaksi,joka 

Pohjois-Karjalassa toimi 1700-luvulla myöhemmin nimettiin JP 5:ksi. Joukko-osas
erilaisia vapaaehtoisia talonpoikaisjoukkoja ton nimeksi tuli 1.1.1957 Karjalan Jääkäripa
sekä vuonna 1788 muodostettu värvätty Kar- taljoona. 
jalan Jääkärijoukko. Pohjois-KarjalanPrikaatinperinnejouk-

Wiipurin Rykmentti muodostettiin jäl- ko on Wiipurin rykmentti, kunniamarssi Kar
leen Vapaussodan jälkeen vuonna 1919. Se jalan Jääkärien marssi sekä vuosipäivä Nar
toimi vuodesta 1933 alkaen Laatokan rannal- van taistelun vuosipäivä 20.11. vuodelta 1700. 
la Jaakkimassa. Karjalan Jääkäripataljoona vaalii edeltäjien-

Talvisodan jälkeen siirtyivät Kollaan- sä ja JP 27 :n perinteitä. KarJP:n kunniamars-
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si-Jääkärien marssi-elää perinnemarssina, 
lippu perinnelippuna ja joukko-osastoristi 
perinneristinä. KarJP:n uutena perinnepäivä
nä vietetään jääkärien Suomeen paluun vuo
sipäivää 25.2. 

Prikaatin uuden joukko-osastolipun 
naulaustilaisuus oli 15.10.1991 Joensuun 
kaupunginteatteri ssa. Ensimmäisen naulan löi 
JP S:n entinen komentaja kenraaliluutnantti 
Jorma Järventaus ja viimeisen eli 26. :n 
PKarPr:n komentaja eversti Pekka Ripatti. 
Kenttäpiispa Jorma Laulaja vihki ja Tasaval
lan Presidentti Mauno Koivisto luovutti lipun 
prikaatille 5.11.1991. 

Organisaatiojärjestelyihin 1990 vaikut
tivat silloinen tarve jalkaväkikoulutuksen li
säämiseksi Pohjois-Karjalassa ja tykistökou
lutuksen keskittämiseksi valtakunnallisesti. 

Ihmisten alakuloisuuden saattoi tuntea, 
kun Pohjois-Karjalan Patteristo lakkautettiin 
kesällä 1990. Toisaalta prikaatin perustami-

nen antoi aavistuksen toivoa työpaikkojen 
säilymisestä Ylämyllyllä. 

Ylämylly pysyi kiinnostuksen kohtee
na-onko järkevää toimia kahdella paikka
kunnalla? Asiaa perusteltiin, toimintoja hiot
tiin ja sehän toimi. Puolustusministeriön ja 
Pääesikunnan tarkastajatkin tuntuivat tyyty
väisiltä. Elämä alkoi hymyillä-eiköhän tämä 
tästä. Prikaati saavutti hyviä tuloksia, henki
lökunta oli motivoitunutta ja koko Pohjois
.Karjala otti Prikaatin vastaan omanaan. 

Prikaatin toiminta käynnistyi kahdella 
paikkakunnalla ennakko-odotuksia huomat
tavasti paremmin. Myös ympäröivä yhteis
kunta otti prikaatin omakseen me-hengellä. 
Tätä on vahvistanut vuonna 1991 aloitettu 
kummikuntakuntatoirninta, jonka kartoitus 
suoritettiin syksyllä 1990. Tarkoituksena oli, 
että prikaati, sen joukkoyksiköt ja perus yksi
köt saisivat omat kummikuntansa ja samalla 
luotiin toiminnalle pelisäännöt. 

Kummikuntatoiminnan tarkoituksena 
on lähentää joukko-osastoa ja ympäröivää 
yhteiskuntaa toisiinsa tunnuslauseella "Poh
jois-Karjalan Prikaati -maakunnan oma jouk
ko-osasto". 

Kotiuttamistilaisuuksissa varusmiehiä 
palkitaan eri tavoin. Kummikunnat vastaavat 
osastanäistäpalkitsernisistajalähettävätedus
tajansa kotiuttamis- ja muihin tilaisuuksiin. 
Tällä on suuri merkitys varusmiehille - asuu
han heistä valtaosa lähialueen kunnissa. 

Vastaavasti kunnat saavat tukea pri
kaatilta omien maanpuolustustilaisuuksiensa 
järjestelyissä mm. kunniavartiomiehiä, soit
tokuntaa, koululaisvierailuja yms. 

Vuodet 1991 ja 1992 olivat koulutustu
loksiltaan edelleen hyviä. Prikaatin koulutus
tason on todettu kuuluvan puolustusvoimi
emme parhaimmistoon koulutustuloksia mi
tanneissa tarkastuksissa ja kilpailutapahtu
missa. Myös reserviläiskoulutuksesta saatu 

Jääkärit lähitaistelussa vihollisen kanssa. 
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palaute on ollut myönteistä. Kantahenkilö
kuntakunta on sijoittunut jatkokoulutuskurs
seilla erinomaisesti. Tämä on osoituksena 
joukossa vallitsevasta hyvästä ja yritteliäästä 
yhteishengestä sekä vastuuntunnosta. 

Prikaatin vuosipäivänä20.11.l 991 vuo
den kouluttajaksi nimettiin ylivääpeli Riku 
Mölsä, joka palkittiin perinteisellä koulutta
jakiikarilla. 

Prikaati näkyi katsauskautena valati
laisuuksien lisäksi lukuisissa tapahtumissa 
ympäri maakuntaa. 

Prikaati on osallistunut mm Nurmek
sessa järjestetyille Ylä-Karjalan messuille 11.-
12.5.1991, Varkauden venemessuille 11.-
12.5.1991, Lieksan messuille 25.26.5.1991, 
Karjalan Erä-Messuille 6.-9.6.1991, Savo 91 
maatalousnäyttelyyn 28.-30.6.1991 ja Karja
lan messuille 4.-7.6.1992. 

Vuosina 1991 ja 1992 prikaatin johta
missa kertausharjoituksissa koulutettiin noin 
3200 reserviläistä. Merkittävimmät harjoi
tukset olivat Nurmeksen ja Sonkajärven pa
taljoonien harjoitukset 11.-23.2.1991 ja 17 .-
28.3.1992 sekä prikaatin esikuntien ja esi
kuntayksiköiden kertausharjoitukset syksyl
lä 1991 ja 1992. 

Prikaati osallistui perustamallaan va
rusmiespataljoonalla (-) Pohjois-Suomen 
Sotilasläänin sotaharjoitukseen Taivalkosken 
alueella 17 .-22.3.1991. 

Prikaati sai tehtäväkseen toteuttaa 21.-
24.1.1992 taisteluharjoituksen, jonka aihee
na oli JP 2000:n hyökkäys. Harjoitukseen 
osallistui joukkoja Savo-Karjalan ja Pohjois
Suomen Sotilaslääneistä. 

Harjoituksen päämääränä oli selvittää 
määrävahvuisenjääkäripataljoonan mahdol
lisuudet 
- siirtyä organisaatioon kuuluvin kuljetusvä
linein "tiettömän" alueen kautta vihollisen 
tykistön kantaman ulkopuolella olevalta läh
töalueelta jalkautumisalueen kautta lähtöase
maan 
- hyökätä lähtöasemasta tavoitteeseen orga
nisaatioon kuuluvien aseiden tukemana ja 
- torjua vihollisen vastahyökkäykset tavoit-
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teessa. Harjoitus toteutettiin täysin tilanteen
mukaisesti ilman toimivan joukon tai siihen 
kuuluvien kouluttajien toimintamaastoon 
kohdistunutta etukäteistiedustel ua tai harjoit
telua. 

Pataljoona selviytyi taistelusta hyvin ja 
harjoitus antoi kouluttajille arvokkaita koke
muksia erityisesti siitä, miten uusi jääkäripa
taljoona selviytyy sille annettavista tilanteen
mukaisista (mahdollisimman tarkkaan sodan 
ajan olosuhteita vastaava tilanne) tehtävistä 
talvella. 

Vuonna 1991 prikaati osallistui ensim
mäistä kertaa KSSl:n johtamil Ie Jääkärileiril
le Taipalsaaressa. Prikaati vastaa itse ko leirin 
järjestämisestä Itäisen Maanpuolustusalueen 
joukoille talvella 1993. 

Jääkärileirien lisäksi prikaatin joukko
ja osallistui sekä sotilasläänien että valtakun
nallisille pst- ja krh-leireille. 

Urheilun alueella katsauskauden mer
kittävimmät saavutukset olivat JK:n aliker
santti Sami Revon pronssihiihto nuorten MM
hiihdoissa - harmittavasti Pv:n hiihtomesta
ruuskilpailujen aikana - talvella -92 ja majuri 
Risto Orpanan suunnistuksen maailmanmes
taruus Australiassa sarjassa H 45. Prikaati 
osallistui 25 vuoden tauon jälkeen 22.-
23.1.1991 Oltermannin hiihtoon ja saavutti 
"ensikertalaiseksi" arvokkaan kuudennen si
jan. Seuraavana talvena prikaati oli neljäs ja 
tavoittelee talvella-93 vakavasti mitalisijoja. 

Prikaati vastasi katsauskautena menes
tyksellisesti mm pv:n, kolmen sotilasläänin, 
ilmavoimien, Päällystöliiton ja Sotilasam
mattihenkilöstöliiton hiihtomestaruuskilpai
lujenjärjestelyistä, mihin Kontiolahden mai
nio ampumahiihtostadion antoi hyvät mah
dollisuudet. 

Prikaati on vuosittain useiden kymme
nien vierailujen kohteena, joista merkittä
vimmät vuosina -91 ja -92 olivat: 
- ministerien sihteerit 8.4.1991 
- USA:n suurlähetystön maavoima-asiamies 
ev RL Doherty puolisoineen 9.7.1991 
- Korean Tasavallan Suomen suurlähettiläs 
Uk-Sup Youn 14.9.1991 

maj evp Paavo Kairinen 25.-26.8.1991 
Suomen armeijassa taistelleet virolaiset 

20.8.1991 
Pohjois-Karjalan terveydenhuolto-oppilaat 

(noin 600 henkeä) 3.10.1991 
- Varpa-työryhmä tammikuussa 1992 

Prikaatin johto vieraili joulukuussa 1991 
ystävyysjoukko-osastossaan Värmlannin 
Rykmentissä Ruotsissa. Toukokuussa -92 
siellä vierailivat maj Risto Orpana ja yliv 
Lauri Mikkonen ottaen kaksoisvoiton järjes
tetyssä suunnistuskilpailussa. Värmlannin 
Rykmentistä oli vierailulla PKarPr:ssa kesäl
lä -92 kaksi kapteenia, jotka tutustuivat vie
railunsa aikana myös valtakunnalliseen krh
leiriin. 

Kansantalouden laskusuhdanne ja siitä 
aiheutuvat säästötoimenpiteet ovat vaikutta
neet koulutuksen suunnitteluun ja järjestelyi
hin jo vuonna 1991 ja erityisesti vuonna 
1992. Koulutustoimintaa ratkaisevasti sääte
levät määrärahat ovat pienentyneet viiden
neksen, joka ei voi olla jättämättä jälkiä kou
lutus tulokseen. 

Joukko-osastoon kohdistuneet supista
missuunnitelmat ovat aiheuttaneet jatkuvaa 
epätietoisuutta tulevaisuudesta. Se on saanut 

joukko-osastoa ympäröivän yhteiskunnan 
taisteluun Pohjois-Karjalap Prikaatin säilyt
tämisen puolesta nykyisessä muodossaan. 

Prikaatia ja maakuntaa säikäytti Ruo
tuväen uutisankka-"Ylämylly lakkautuslis
talla". Selvisi kuitenkin, että kysymys oli 
toimittajan omista ja vääriin osuneista johto
päätöksistä. Näin luultiin. Maakunta huokasi 
helpotuksesta. Ylämyllyn korjaamolle suun
niteltiin jopa lisätehtäviä. Kävijät nyökkäili
vät tyytyväisinä-kyllä tämä tästä. Taas selvi
tettiin prikaatin väelle-lakkautusuhkaaei ole. 

Uhka toki oli ja me kaikki luimme sen 
lehdestä. Prikaatissa ehdittiin jo leimata tä
mäkin ankaksi-melkein. Tämä uhka piti ja 
pitää. Ylämylly on lakkautuslistalla, tosin 
vain suunnitelmissa. 

Edessä saattaa olla ikävä työ. Saneera
uksella on paha kaiku ja prikaatissa murehdi
taan edelleen työpaikkojen lakkauttamista. 
Ylämyllyllä murehtiminen alkoi jo vuonna 
1986, kun patteriston lakkauttamisesta alet
tiin puhua. 

Pohjois-Karjalan Prikaati jatkaa kui
tenkin ympäröivän maakunnan tukemana teh
täviensä suorittamista koetulla tehokkuudel
laan. 

VIDEO- JA FILMITUOTANTO OY FILMIKONTIORI LTD VIDEO-AND FILM PRODUCTION 
KATAJANOKANLAITURI 11 8, 00160 HELSINKI (I< 13), PUH. 90-658 799, FAX 658414 
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HämR 
•• 

HAMEEN RYKMENTII 

Hämeen Rykmentti on Hennalan 
kasarmialueella Lahdessa toimiva joukko

osasto, jonka päätehtävänä on koulutuksen 
antaminen puolustusvoimien ja 

rajavartiolaitoksen henkilökunnalle, 
varusmiehille, reserviläisille ja soitto

oppilaille. Koulutus annetaan rykmentin 
sotilaslaitoksissa ja joukkoyksiköissä, joita 
ovat Huoltokoulutuskeskus, Urheilukoulu, 

Esikuntakoulu, Sotilasmusiikkikoulu ja 
Hämeen Ratsujääkäripataljoona. Eversti Heikki Ahonen 

Hämeen Rykmentin organisaatiota tarkistet
tiin vuoden 1992 alussa. Organisaatio muu
tettiin palvelemaan paremmin Rykmentin 
erityistehtäviä. Tässä yhteydessä Hämeen 
Ratsujääkäripataljoonasta irroitettiin Urhei
lukoul u itsenäiseksi sotilaslaitokseksi. Samas
sa yhteydessä Huoltokoulutuskeskuksen 
Kuljetuskomppania siirrettiin Hämeen Rat-

' sujääkäripataljoonaan Esikuntaeskadroona
nimisenä. Tällöin myös Urheilukoulun kaksi 
perusyksikköä yhdistettiin yhdeksi Tieduste
lukomppaniaksi. Huoltokoulutuskeskuksen 
Huolto- ja Lääkintäkoulujen Aliupseerikou
lut yhdistettiin samassa yhteydessä yhdeksi 
aliupseerikouluksi, jossa ovat sekä talous
että lääkintälinjat. Samalla Lääkintäkoulusta 
irroitettiin Reserviupseerikurssiosasto omaksi 
perusyksiköksi Huoltokoulutuskeskukseen. 
Vuoden 1993 alusta Rykmentin Esikunnan 
koulutus- ja järjestelytoimistot erotettiin toi
sistaan omiksi toimistoikseen. 

Organisaatiouudistukseen liittyen hy
väksyi Tasavallan Presidentti 28.2.1992 Hä-
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meen Rykmentin uudeksi kunniamarssiksi 
Parolan marssin. Rykmentille on jo aikai
semmin vahvistettu entisen Tampereen Ryk
mentin lippu ja perinteet. Samalla Rykmentin 
edellinen kunniamarssi, Vapaa kansa, jäi pel
kästään Huoltokoulutuskeskuksen perinne
marssiksi. 

Huoltokoulutuskeskus kouluttaa maa-, 
meri- ja ilmavoimien sekä rajavartiolaitok
sen kantahenkilökuntaa, varusmiehiä ja re
serviläisiä huollon johtajatehtäviin rauhan ja 
sodan aikaa varten. Huoltokoulutuskeskuk
sen Huolto-, Lääkintä- ja Moottorikoulut 
kouluttavat oman alansa kantahenkilökuntaa 
ja reserviläisiä. Aliupseerikoulussa koulute
taan kaikki maan talous- ja lääkintäaliupsee
rit, varusmieslääkärit, varusmiespapit ja -dia
konit omilla kursseillaan sekä upseerikoke
laat talous- ja kuljetusjoukkueen johtajiksi. 
Reserviupseerikurssiosasto kouluttaa upsee
rioppilaita lääkintäjoukkueen johtajiksi ja 
kirkollisen alan tehtäviin. 

Esikuntakoulussa koulutetaan eri kurs-

seilla puolustusvoimien ja rajavartiolaitok
sen henkilökuntaa esikuntapalvelun, henki
löstöhallinnon ja atk-alan tehtäviin. Lisäksi 
Esikuntakoulu järjestää alansa opetustilai
suuksia puolustusvoimien palveluksessa ole
valle siviilihenkilöstölle. Esikuntakoulu jär
jestää myös komentoalan kertausharjoituk
set. 

Sotilasmusiikkikoulussa annetaan kou
lutus sotilasmusiikkialan ammatteihin. Kou
lussa koulutetaan sekä soitto-oppilaita että 
henkilökuntaa eri kursseilla. 

Puolustusvoimien Urheilukoulu on ol
lut Lahdessa vuodesta 1979 alkaen. Nykyi
sessä kokoonpanossaan se on toiminut vuo
den 1992 alusta. Erikoisjoukkona se on osa 
kansallista huippu-urheilun valmennus järjes
telmää ja samalla kouluttaa urheilijoistaan 
tiedusteluyksiköitä reserviin. Lisäksi Urhei
lukoulussajärjestetään henkilökunnan liikun
ta-alan koulutusta ja tiedustelualan kertaus
harjoituksia. 

Urheilukoulun Tiedustelukomppaniaan 

valitaan valintakokeen perusteella lokakuus
sa kesälajien ja kesäkuussa talvilajien urhei
lija varusmiehet 11 kuukauden koulutukseen. 
Tiedustelukomppaniassa kaikille varusmie
hille annetaan aliupseerikoulutus ja Urheilu
koulun Kurssi osastossa koulutetaan kustakin 
saapumiserästä 25 varusmiestä reserviupsee
rikurssilla. Kurssiosastossa toteutetaan myös 
henkilökunnan liikunta-alan koulutus. 

Urheiluvalmennustoiminnankoordinoi 
valmennuspäällikkö ja sen toteuttavat am
mattitaitoiset liikunnanohjaajan, kansallisen 
valmentajatutkinnon tai A-valmentajan kou
lutuksen saaneet opetusupseerit. Valmennus
toiminnan tukena on oma urheilun tutkimus
ja testausasema Hämeen Sotilassairaalan yh
teydessä. Urheilukoulussa käytössä oleva 
valinta-ja koulutusjärjestelmä on ollut onnis
tunut niin soti las- kuin urheilukoulutuksen
kin kannalta. Urheilusaavutuksissa nousu
suhdanne jatkuu. Vuoden 1992 aikana kotiu
tuneet saapumiserät voittivat yli 170 SM
tason mitalia palvelusaikanaan. Eri saapumi-

Upseerikokelas Jari Lipponen esittelemässä Urheilukoulua TV:n urheiluoimittajille. 
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serien parhaina urheilijoina palkittiin seuraa
vat: I/90 painija alik Ismo Kamesaki (NEM 
2.),Il/90ampujaalikJyrkiLeppihalme(NEM 
1.), I/91 ampumahiihtäjä upskok Ville Räik
könen (NMM 3.) jall/91 jousiampuja upskok 
Jari Lipponen (Olympiahopea). Urheilukou
lussa on palvellut tähän mennessä 2300 ur
heilijaa. Urheilukoulu vietti 24.8.1992 en
simmäistä perinnepäiväänsä. Kyseisenä päi
vänä vuonna 1963 Puolustusvoimain komen
taja jalkaväenkenraali Sakari Simelius antoi 
käskyn urheilu joukkotoiminnan aloittamises
ta Puolustusvoimissa. Koulun nykytehtäviin 
on sisällytetty myös Puolustusvoimien lii
kunta- ja urheiluperinteen vaaliminen. 

Ratsain, jalan tai ajoneuvoin
kunnia on sama 

Organisaatiouudistuksen myötä Hä
meen Ratsujääkäripataljoonasta tuli mootto
roitu joukkoyksikkö. Pataljoonan otti komen-
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toonsa 1.6.1992 maj Tapio Hiissa. 
Hämeen Ratsujääkäripataljoona vaalii 

nykyisessä muodossaan suomalaisen ratsu
väen kunniakkaita perinteitä. Pataljoonan 
perinneyhdistyksellä, Ratsumieskillalla, on 
merkittäväasemaratsuväkiperinteiden vaali
misessa. Yhteistoiminta killan kanssa on ol
lut kiinteää koko sen olemassaolon ajan. Nä
kyvänä osoituksena tästä oli 7.9.1992 vietetty 
yhteinen Hämeen Ratsujääkäripataljoonan 
perinnepäivä ja Ratsumieskillan 30-vuotis
juhla paraateineen sekä päivä- ja iltajuhli
neen. 

Esikuntaeskadroonaan astuu palveluk
seen noin 120 alokasta saapumiserässä Es
kadroona on Hämeen Rykmentin ainoa pe
rusyksikkö, johon alokkaat otetaan vastaan 
normaalinkutsuntamenettel yn kautta. Eskad
roonaan palvelukseen astuneille alokkaille 
annetaan taistelijan peruskoulutus. Osalle 
palvelukseen astuneista miehistä annetaan 
sotilaskuljettajakoulutus. Lisäksi Esikunta-

1 1 

HUOLTOKOULUTUS- URHEILUKOULU 
KESKUS 

1 TOIMISTO 1 TOIMISTO 

1 HUOLTOKOULU TIEDUSTELU-

1 LÄÄKINTÄKOULU 
KOMPPANIA 

1 KURSSIOSASTO 
1 MOOTTORIKOULU 

1 RESERVIUPSEERI-
KURSSIOSASTO 

1 AUUPSEERIKOULU 
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eskadroonassa jatko koulutetaan ryhmänjoh
taj ia johtamaan ryhmäänsä taistelussa ja moot
toriajoneuvojen käytössä sekä johtamaan 
huolto- ja korjaustoimintaa kenttäolosuhteis
sa. Upseerikokelaita jatkokoulutetaan johta
maan ja kouluttamaan koulutushaaransa mu
kaista joukkuetta. Esikuntaeskadroona huo
lehtii myös Hämeen Rykmentin lähetti- ja 
muiden komennustehtävien toteuttamisesta. 

Kertausharjoituseskadroona valmiste
lee ja toteuttaa Hämeen Ratsujääkäripatal
joonalle käsketyt kertausharjoitukset sekä 
toteuttaa Hämeen Rykmentille käskettyjen 
kertausharjoitusten osalta reserviläisten vas
taanoton ja kotiuttamisen valmisteluineen. 
Eskadroona toteuttaa myös Hämeen Ryk
mentille käskettyjen sotilaspoliisikurssien 
johtamisen ja kouluttamisen. Näillä kursseil
la koulutetaan rykmentin oman tarpeen lisäk
si vajaa lOOulkopuolista varusmiestäESSl:n 
alueelta. Kertausharjoituseskadroonan tehtä
viin kuuluu lisäksi kasarmialueen vartioin-

RYKMENTIN 
KOMENTAJA 

KNTO-
TSTO 

1 1 

nista huolehtiminen erillisellä sotilaspoliisi
vartiostolla. 

Vaikka vuoden 19n alussa tapahtu
neen uudistuksen muutosprosessi on vielä 
käynnissä, on Hämeen Rykmentin nykyinen 
organisaatio toimiva. Muutoksia on kuiten
kin edelleen odotettavissa mm Hämeen Soti-

. lassairaalan ja mahdollisesti Lahteen siirty
vän Asekoulun osalta. 

· Keväällä 1992jalkaväen tarkastaja ken
raalimajuri Ilkka Ilmola piti rykmentissä kou
lutustarkastuksen,jossa tarkastettiin rykmen
tinjalkaväkikoulutusta. Tässä tarkastuksessa 
hän totesi rykmentin varusmiesten reippaan 
esiintymisen ja hyvän yrityshalun. Koulutta
jien ammattitaito todettiin edelleen korkeak
si. Kokonaisuutena koulutustarkastus antoi 
jalkaväen tarkastajalle hyvän kuvan Hämeen 
Rykmentin kouluttajistaja varusmiehistä. 
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KaartP 
KAARTIN PATAUOONA 

Vuosina 1991-1992 Kaartin Pataljoonassa 
on jatkettu asutuskeskustaistelu-, 

sotilaspoliisi- ja PASI-koulutusta ja niiden 
kehittämistä. Varsinainen 

panssarintorjuntakoulutus on lopetettu, 
mutta taajamassa toimivien joukkojen 
raskaskertasinkopartioiden koulutusta 

jatketaan. Everstiluutnantti Antti Wahlroos 

Everstiluutnantti Antti Wahlroos otti patal
joonan komentajan tehtävät vastaan eversti
luutnantti Pertti Suomiselta 2.12.1991 ja 
majuri Tapio Niitynperä tuli pataljoonaup
seeriksi 1.2.1992. 

Perinnetoiminnan huippukohtina oli 
180. vuosip~väJ:ija soittokunnan perinnepäi
vän ohella ASSA-rykmentin veteraanien ta
paaminen vuosittain 13.10. ja 13.3. talvisotaa 
edeltävän liikekannallepanon alkamisen ja 
sodan päättymisen muistotilaisuuksissa. Myös 
muihin veteraaneihin ja reserviläisiin pide
tään yhteyttä Kaartin Killan, Autojoukkojen 
Helsingin Killan, Kuljetusteknisen killan ja 
Sotilasmusiikkikillan välityksellä. 

Jääkärikomppaniassa annetaan Pans
sariprikaatissa alokas- ja sotilaspoliisikoulu
tuksen saaneille miehille asutuskeskustaiste
lukoulutusta. Osa miehistä valitaan Helsin
gin vartiostoon, joka vastaa kantakaupungin 
ja lähiympäristön kohteiden valvonnasta. 

Komppanian hallussa olevan asutus
keskustaistelukoulutusradan ns. "Helsinki
simulaattorin" kunnostus- ja rakennustyöt on 
vihdoinkin saatu alulle vuonna 1992. Lisäksi 
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yksikkö on saanut käyttöönsä F.A.T.S. -am
purnakoul utuslaitteiston. 

Autokomppaniassa koulutetaan osasta 
patal joonaan saapuvista alokkaista sotilaspo
liisikuljettajia. Heitä käytetään puolustusvoi
mien ylimmän johdon kuljettajina. Osa saa
pumiserästä siirtyy peruskoulutuksen jälkeen 
pääkaupungin esikuntien ja laitosten komen
nusmiehiksi. Pataljoonan autoilla ajetaan 
vuosittain vajaat neljä miljoonaa kilometriä, 
pääasiassa pääkaupunkiseudun vilkkaassa 
liikenteessä. 

Kaartin Soittokunta esiintyy erilaisis
sa tapahtumissa noin 600 kertaa vuodessa. 
Näkyvintä toimintaa ovat erilaiset paraatit, 
valtiovierailut ja itsenäisyyspäivän tanssit lin
nan juhlissa. Soittokunta antaa vuosittain 
kevät- ja syyskonsertit sekä soittaa diplo
maattipäivällisillä. Lisäksi vuonna 1991 Kaar
tin Soittokunta esiintyi 12.6. Helsinki-päivä
nä Senaatin torilla ja 1992 se oli mukana 
"Hamina Tattoo":ssa. 

Kaartin Pataljoona järjestää vuosittain 
useita asutuskeskustai steluleire jä J ussarössä. 
Saaren hylätyssä "kaivoskaupungissa" voi-

daan harjoitella hyvin vahvennetun joukku
een ja välttävästi komppanian toimintaa. 

Sotilaspoliisikuljettajiksikoulutettavat 
suorittavat autonhallinnan erikoistilannekurs
sin Rovaniemellä. Omien ampuma- ja soti
laspoliisileirien lisäksi pataljoona on osallis
tunut ESSl:njärjestämille leireille ja sotahar
joituksiin. 

Pataljoona johti ESSl:n varuskuntahar
joituksen "Suvi-92" 15.-18.6.1992 Räyskä
län-Läyliäisten-Liesjärven alueella. Harjoi
tuksen opetuskohteena oli jääkäripataljoo
nan vastahyökkäys ilmauhan alaisena. Vaik
ka alueen asutuskeskukset pääosin kierret
tiin, saatiin Kaartiinkin arvokasta harjoitusta 
ja kokemuksia suurehkon harjoituksen jär
jestämisestä. 

Huhtikuussa 1992 kaartilaiset osallis
tuivat valtakunnallisen veteraanipäivän tilai
suuksiin. Toukokuussa asutuskeskustaisteli
jat, Sotilaspoliisit ja soittokunta esiintyivät 
Mil-92 maanpuolustusmessuilla. Elokuussa 
pataljoonan henkilökunta ja varusmiehet tes
tasivat eduskunnan uuden informaatio järjes
telmän ollen jälkeenpäin arvioituna parem
pia kuin ''kovilla pelanneet" varsinaiset na
pinpainajat. 

Kaartin Pataljoonassa on vieraillut mm 
puolustusministeri Elisabeth Rehn elokuussa 
1991 sekä Helsingin piispa Eero Huovinen ja 
Suomen ortodoksisen kirkon metropoliitta 
Tiihon huhtikuussa 1992. 

Jääkärikomppanian lähitaistelukoulu
tuksen korkeaa tasoa osoittaa kersantti Esa 
Murtoaron heinäkuussa 1991 Istanbulissa 
voittama sotilaiden maailmanmestaruus kreik
kalais-roomalaisen painin sarjassa 57 kiloa. 
Kaartin pataljoonan joukkue osallistui myös 
varsin tyydyttävällä menestyksellä Helsinki -
City maratoniin sekä 1991 että -92. Lisäksi 
kaartilaiset osallistuivat Sulkavan Soutuun 
kaksikolla vuonna -91 sijoittuen 12./190 ja 
kirkkoveneellä-92 sijoituksen ollessa 14.(73. 

Arkisten askareiden ohessa pataljoona 
osallistui tehtäviensä mukaisesti lukuisten ul
komaisten korkean tason sotilas- ja siviili vie
raiden vastaanotto- ja lähtöjuhlallisuuksiin. 

Pataljoona asetti kunniakomppanian ja Kaar
tin Soittokunnan mm. Tsekkoslovakian pre
sidentin vierailuun toukokuussa -91 ja Venä
jän presidentin vierailuun kesäkuussa -92. 
Kaartin Pata! joona oli osaltaan mukanaETY
valmistelukokouksen järjestelyissä maalis
kuussa -92 kuten myös heinäkuussa valtion
päämieskokouksessa. 

Tulevaisuus tarjoaa kaartille uusiahaas
teitaJOHA:n, TUJO:njamuiden uudistusten 
myötä. Pataljoonassa valmistaudutaan kehit
tämään asutuskeskustaistelu- ja reserviläis
koulutusta tuotantotehtävien ja kertaushar
joitussuunnitelman mukaisiksi. Vuodesta 
1993 alkaen aloitetaan kranaattikoneki väärin 
ja ilmatorjuntakonekiväärin kouluttaminen. 
Koulutusmenetelmien- ja paikkojen kehittä
mistä ja rakentamista jatketaan edelleen. 

Kaartin Pataljoonassa annetaan asuflls· 
keskustaistelijan erikoiskoulutusta. 
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UudJP 
UUDENMAAN 
JÄÄKÄRIPATAUOONA 

Katsausjaksolla 1991-1992 Uudenmaan 
Jääkäripataljoona on tehtäviensä 

mukaisesti jatkanut ensisijassa 
varusmiestensä kouluttamista 

pääkaupunkiseudun valiotaistelijoiksi. 
Toimintaa ovat sävyttäneet erityisesti 
koulutuksen sisällön ja toteuttamisen 

kehittämistyö sekä monet arvovaltaisetkin 
vierailut. Everstiluutnantti Kari Rimpi 

Vuonna 1990 käyttöön otettu rauhan ajan 5/2 
saapumiseräjärjestelmä ja sodan ajan jouk
kojen uusimuotoinen tuotantotehtävä lähtö
kohtina pataljoonassa on edelleen jatkettu 
koulutuksen sisällön, toteutuksen ja järjeste
lyjen kehittämistä. 

Koulutuksessa pyritään mies- ja jouk
kokohtaisten, toisiaan seuraavien tehtäväkoh
taisten ja teemakurssien avulla nousujohtei
sesti kokonaisuuteen, joka vastaa sodan ajan 
joukolle tai sen osalle asetettua suorituskyky
vaatimusta. Koulutushaarakoulutus on luon
nollisesti koko koulutusajan punaisena lan
kana. 

Mieskohtaisesti vaatimustasoa pyritään 
kaikkien osalta nostamaan ja monipuolista
maan. Tavoitteita ovat lisäksi koulutuksen 
suunnitelmallisuuden lisääminen, mieskoh
taisen motivaation parantaminen ja koulutus
voimavarojen keskitetyn käytön hyödyntä
minen. 

Opetettujen asioiden omaksuminen tar
kastetaan ja opittuja asioita sovelletaan tes-
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teissä ja kokeissa, komppania- ja sitä suurem
missa harjoituksissa sekä tavoitevaiheet päät
tävissä taistelijan ja ryhmän sekä joukkueen 
ja komppanian ampumaleireillä. 

Komppanian ja sitä pienemmät perus
harjoitukset ja perusampumaleirit on toteu
tettu pääasiassa Santahaminassa. Sovelletut 
ja komppaniaa suuremmat harjoitukset sekä 
ampumaleirit on toimeenpantu pääkaupun
gin ulkopuolella. Tärkeimpiä alueita ovat ol
leet Syndalen, Räyskälä, Padasjoki, Niinisa
lo ja Kiikala. Alokkaiden valatilaisuudet ja 
niihin liittyvät omaisten päivät on katsausai
kana pidetty Espoossa, Vihdissä, Helsingin 
Eirassa, Lohjalla ja Santahaminassa. 

Pataljoona osallistui maaliskuussa 1991 
ESSl:n komentajan johtamaan SALPA-har
joitukseen. Muita suurehkoja koulutustapah
tumia olivat pataljoonan johtama ELO 1991-
harjoitus Kiikalan Somemiemen alueella ja 
KaartP:njohtama SUVI 1992. Pataljoona on 
myös toimeenpannut ESSl:n koulutushaara
ampumaleirit lokakuussa 1991 ja marras-

kuussa 1992 Niinisalossa. Kaikissa näissä ja 
erityisesti ELO 91 - taisteluharjoituksessa 
pataljoona on tutkinut sodan ajan jääkäripa
tal joonan jääkärikomppanian organisaatiota, 
taktiikkaa, johtamista ja sotavarustusta. 

Katsausjaksolla pataljoonan toimeen
panemien kertausharjoitusten määrä on su
pistunut. Uutena harjoitustyyppinä on aloi
tettu suoritusorganisaation kertausharjoituk
set, joista ensimmäinen oli lokakuussa 1992. 
Vuonna 1992 ei ollut lainkaan joukkojen 
kertausharjoituksia johtuen puolustusvoimi
en koko reserviläiskoulutuksen merkittäväs
tä vähenemisestä. 

Yhteistoiminta on ollut tiivistä erityi
sesti pääkaupunkiseudun joukko-osastojen 
kanssa. Pataljoona on säännönmukaisesti tu
kenut joukoillaan myös Kadettikoulun, Tais
telukoulun ja Sotakorkeakoulun harjoituk-
sia. 

Parhaan kouluttajan palkintona on jaet
tu UudJP:n killan lahjoittamia jääkäripatsai
ta. Vuonna 1991 ne luovutettiin majuri Ilkka 

Asparalle ja yliluutnantti Tapio Järvelle. 
Vuonna 1992 jääkäripatsaan ansaitsi 2.JK:n 
panssarintorjuntakouluttaja vääpeli Jari Kos
kinen. 

Pataljoonaonsaavuttanuturheilunalalla 
menestystä siten, että vuonna 1991 Uuden
maan jääkärit voittivat ESSl:n kesäpartio
mestaruuden partiolla yliluutnantti Ali Mät
tölä, vääpeli Jouni Järvinen ja jääkärit Timo 
Leppäkorpi ja Petri Väänänen. Pataljoona 
järjesti ESSl:n mestaruuskilpailut jalkapal
lossa kesällä 1991 ja voitti ESSl:n mestaruu
den ja puolustusvoimien mestaruuskilpailuis
sa hopeaa. Vuonna 1992 Uudenmaan jääkärit 
saavuttivat 33 vuoden tauon jälkeen jalkapal
lossa puolustusvoimien mestaruuden Rova
niemellä. Puolustusvoimien suunnistusmes
taruuskilpail uissa Hämeenlinnassa 1992 alo
kas Antti Väyrynen saavutti hopeaa varus
miesten sarjassa häviten voittajalle vain 4 
sekuntia. Arvostetussa ESSl:n Ilvesviestikil
pailussa syksyllä 1992 pataljoonan 24-mie
hinen joukkue saavutti pronssia. 

Uudenmaan jääkärit pääkaupunkiseulua turvaamassa. 
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Kärkijoukkona Senaatintorillakin. 

Pataljoona osallistui lähes koko voi
mallaan vuoden 1992 maaliskuussa ja heinä
kuussa Helsingissä toimeenpantujen ETYK
ulkoministeri- ja -seurantakokousten turva
järjestelyihin. 

Pataljoonan koulutusta ovat värittäneet 
lukuisat vierailut ja näytökset, jotka on usein 
jouduttu järjestämään lyhyelläkin varoitus
ajalla. Maanpuolustuksen valtakunnallisille 
jatkokursseille pidettyjen säännönmukaisten 
näytösten lisäksi huomattavin kohokohta oli 
pääministeri Esko Ahon johtama valtioneu
voston ja puolustusneuvoston vierailu syys
kuussa 1991. Lähes 500 rehtoria tutustui ope
tusministeri Riitta Uosukaisen johdolla pa
taljoonaanlokakuussa 1991. Suomen itsenäi
syyden 75-vuotistapahtumiin liittyen Helsin
gin I Normaalikoulun "Norssin" lukion ja 
peruskoulun yläasteen noin 550 oppilasta 
tutustui puolustusvoimiin syyskuussa 1992 
Santahaminassa. 

Merkittävimmätmaanpuolustusnäytte-
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lyt, joista pataljoona sai ulkopuolista huo
miotaja tunnustusta, olivatHelsingissäLaak
sonkentällä toukokuussa 1991 järjestetty koko 
perheen maanpuolustuspäivä MIL 91 sekä 
Suomen ensimmäiset maanpuolustusmessut 
15.-17.5.1992 Helsingin Jäähallissa. 

Everstiluutnantti Kari Rimpi otti 
31.7.1991 pataljoonan vastaan everstiluut
nantti Pentti Aitiolta, joka siirtyi Pääesikun
taan. Majuri Ilkka Aspara luovutti pataljoo
naupseerin tehtävät 31.1.1991 majuri Kari 
Heinoselle (6.12.1992 everstiluutnantti). 
Majuri Aspara siirtyi uusiin tehtäviin Sota
korkeakouluun. 

Uudenmaan Jääkäripatal joona vietti 70-
vuotisjuhliaan 11.3.1991 juhlallisin menoin. 
Niihin liittyi 10.3.1991 avoimien ovien "jää
käripäivä". Kaikki pataljoonassa aiemmin 
palvelleet ja nykyiset jääkärit olivat tervetul
leita Santahaminaan. Jääkäripäivän tilaisuuk
siin osallistui noin 2000 vierasta. He pereh
tyivät Uudenmaan Jääkäreiden perinteisiin ja 

historiaan sekä tämän päivän koulutukseen, 
sota varustukseen ja toimintaolosuhteisiin. 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta 
ry:n perinnejoukko-osastojen veteraanien pe
rustama perinnerahasto luovutettiin samoin 
pataljoonalle 70-vuotisjuhlapäivänä. Rahas
ton tuotolla palkitaan ansioituneita, Jääkäri
pataljoona 2:njaJääkäripataljoona 5:n perin
teiden hengessä toimivia jääkäreitä. 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta 
ry valittiin "Vuoden Killaksi 1991" tunnus
tukseksi merkittävästä ja arvokkaasta vapaa
ehtoisesta työstään Uudenmaan jääkärien 
hyväksi. 

Tulevina vuosina Uudenmaan Jääkäri
pataljoonan toimintaan vaikuttavat keskei
sesti uusi johtamis-ja hallintojärjestelmä sekä 
siirtyminen tulosjohtamiseen. Tehtävätlisään
tyvät selvästi voimavarojen säilyessä ainakin 
aluksi lähes entisellään. Toisaalta itsenäinen 

päätösvalta antaa mahdollisuuden tehostaa 
olemassa olevien resurssien käyttöä. 

Pataljoonan vastuulle siirtyy 1/93 saa
pumiserästä alkaen uutena UudJP:n ja 
KaartP:n sotilaskuljettajakoulutuksen toi
meenpano. Samalla suoraan Santahaminaan 
palvelukseen astuvien miesten lukumäärä 
kasvaa lähes 400 mieheen. Kuljettajakoulu
tus aiheuttaa koko pataljoonassa kaikkeen 
toimintaan liittyviä uudelleenjärjestelyjä. 

Uudenmaan Jääkäripataljoona on ai
noa itsenäinen jääkäripataljoona maassam
me. V anhojenjääkäriperinteiden mukaisesti, 
joskus koukaten - toisinaan suoraviivaisesti, 
Uudenmaan jääkärit etenevät edelleenkin 
vääjäämättä tavoitteeseensa myös tulevina 
vuosina. Tavoitteenamme on olla aina kaikin 
puolin suorituskykyinen jääkärijoukko pää
kaupunkiseutumme turvana. 

Vierailujakin järjestettiin. 
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LiK 
LASKUVARJO-.. .. .. 
JAAKARIKOULU 

Laskuvarjojääkärikoulun 
koulutusjärjestelmä on saavuttanut kolmen 

vuosikymmenen kuluessa varsin 
vakiintuneet muodot. Tarvetta mihinkään 

suurempiin muutoksiin ei viime vuosina ole 

Koulutuksen painopiste on ollut sissi- ja tie
dustelukoulutuksen ja sissiradiotoiminnan 
kehittämisessä, joissa onkin saavutettu mer
kittäviä tuloksia. 

Laskuvarjohyppytoiminnassa kehittä
misen painopiste on ollut itselaukaisuvarjo
jen uusinnassa ja modifioinnissa sekä hyppy
toimintaan liittyvien ohjeiden ja määräysten 
ajanmukaistamisessa. 

Tarkastelujaksolla on sattunut monia 
merkittäviä tilaisuuksia; mm Erillinen Patal
joona 4:n muistomerkin paljastaminen 
1.9.1991 ja koulun 30-vuotisjuhlat 25.8.1992. 

Kilpailutoiminnan näkyvin osa on ollut 
koulun osallistuminen sotilaiden laskuvarjo
hyppyjen maailmanmestaruuskilpailuihin ja 
pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin. 

Laskuvarjojääkärikoulun johtaja vaih
tui 1.4.1991, jolloin everstiluutnantti Tarmo 
Kauppila luovutti ja everstiluutnantti Osmo 
Hakkarainen vastaanotti koulun johtajan teh
tävät. 

Laskuvarjojääkärikoulu täytti 30 vuot-
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ollut. Everstiluutnantti Osmo Hakkarainen 

ta 1.2.1992. Juhlallisuuksia vietettiin koulun 
vuosipäivänä 25.8.1992. Tällöin julkistettiin 
Laskuvaijojääkärikoulun 30-vuotishistoriik
ki. Historiikin kustansi Laskuvarjojääkärikil
ta ja sen kirjoittivat filosofian lisensiaatit Las
si Saressalo ja Janne Vilkuna. Juhlaa kunni
oittivat läsnäolollaan mm Erillinen Pataljoo
na 4:n edustajat, Mannerheim-ristin ritarien 
edustajat, pohjoismaisten Laskuvarjojääkä
rikoulujen johtajat puolisoineen sekä edellis
ten kurssien kouluttajat kolmen vuosikym
menenajalta. Luonnollisesti paikalla oli myös 
koulun perustaja everstiluutnantti Kaj Hagel
berg, koulun perustamisen myötävaikuttaja 
kenraaliluutnantti Jorma Järventaus sekä 
everstiluutnantti Kaj Hagelbergin lähin alku
vaiheen apulainen kenraalimajuri Sami Sih-
VO. 

Tilaisuudessa jaettiin Laskuvarjojääkä
rikoulun pienoisliput historiikin kirjoittami
sesta filosofian lisensiaatti Janne Vilkunalle 
ja filosofian lisensiaatti Lassi Saressalolle 
sekä lisäksi graafikko Juhani Vepsäläiselle. 

Graafikko Juhani Vepsäläinen on suunnitel
lut koululle mm joukko-osastotunnukset, 
hyppymerkin ja barettimerkin sekä perinne
joukko-osaston Erillinen Pataljoona 4:n muis
tomerkin. 

Lisäksi tilaisuudessa jaettiin ensimmäi
set Laskuvarjojääkärikillan kilta-ansioristit. 
Saajat olivat: Laskuvarjojääkärikoulu, Utin 
Sotilaskotiyhdistys, everstiluutnantti Kaj 
Hagelberg, everstiluutnantti Olavi Jokela, 
majuri Heikki Siiropää, filosofian lisensiaatti 
Janne Vilkuna ja filosofian lisensiaatti Lassi 
Saressalo. Mainittakoon, että Laskuvarjojää
kärikilta nousi vuonna 1992 maan toiseksi 
suurimmaksi joukko-osastokillaksi jäsenmää
rän ollessa noin 1600 henkeä. Kiltapäiville 
28.-30.8.1992 Utissa osallistui noin 200 kil
taveljeä. Killan puheenjohtajana on toiminut 
kahden viime vuoden ajan Harri Salmi. 

Laskuvarjojääkärikoulu on vaalinut 
vuodesta 1980 Erillinen Pataljoona4:n perin
teitä. Erillinen Pataljoona 4:n muistomerkki 
paljastettiin juhlallisin menoin kasarmin edus
talla 1.9.1991. Tilaisuutta juhlisti erittäin ar
vovaltainen kutsuvieras- ja osallistujajouk
ko, kaikkiaan lähes 1000 henkeä. Mainitta
koon, että Päämajan kaukopartiomiehiä ja 
lottia, osasto Jaurin lentäjiä ja Päämajan Tie
dustelutoimisto 1 :n miehiä oli läsnä tilaisuu
dessa lähes 150. Paikalla ollut henkilökunta, 
varusmiehet, kiltalaiset ja omaiset saivat ti
laisuudesta korvaamatonta antia. 

Varusmieskoulutus on näkyvin osa 
koulun toimintaa. Koulun keskeyttäneiden 
määrä on pysynyt kolmen vuosikymmenen 
aikana suurinpiirtein ennallaan, n 10 prosent
tina. Varusmiesten suurin mielenkiinto koh
distuu koulutuksessa luonnollisesti hyppy
koulutukseen, köydellä laskeutumiskoulutuk
seen (helikopteri ml), sissi-,ja tiedustelukou
lutukseen ja erityiskoulutukseen. Näkyvin 
muutos koulutuksessa on "spesialistien"kou
lutus tietyille aloille. 

Saapumiseräuudistus eli 5/2 järjestel
mä ei ole aiheuttanut muutoksia koulun pal
velusjaksotteluun. Saapumiserä astuu palve
lukseen edelleen kerran vuodessa huhti-tou-

kokuun vaihteessa. Tällä päästään siihen, että 
11 kuukautta palvelevien varusmiesten vaa
tivin koulutusjakso ajoittuu' talvikauteen. Pe
ruskoulutus ja koulutushaarakoulutuksen 
perusteet annetaan sulanrnaan aikana. 

Koulutussuunnitelmat on uudistettu 
kaikkien koulutusjaksojen osalta vuonna 
1992. Uudistustarpeeseen vaikuttivat mm 
uudet loma- ja vapaa-aikamääräykset sekä 
tarve eriyttää koulutusta. Laskuvarjojääkä
reiden koulutusta on muutettu siten, että kai
kille ei enää kouluteta kaikkea, vaan tehdään 
kustakin taistelijasta tietyn alan erikoismies. 
Eriytyvääkoulutusta on annettu muun muas
sa viesti-, pioneeri-, tarkka-ampuja- ja lää
kintäkoulutuksessa. Ensimmäiset kokemuk
set uudesta koulutussuunnitelmasta ovat var-
sin myönteisiä. . 

Tärkeimmätharjoituksetovatsäilyneet 
omalla paikallaan koulutussuunnitelmassa. 
Harjoitusten sisältöä on luonnollisesti kehi
tetty jatkuvasti palvelemaan paremmin kou
lutustavoitteita. Palvelusajan tärkeimmät har
joitukset ajoittuvat talvikauteen ja palvelus
ajan loppuun. Kunkin kurssin pääharjoituk
set on pidetty edelleen Pohjois-Suomessa. 
Kouluttajatilanne on ollut tyydyttävä. 

Laskuvarjojääkärikoulun oma reser
viupseerikurssi on hyväksi todettu. Kolmas 
kurssi aloitti opintonsa 21.10.1992. Kurssin 
vahvuus on 20 upseerioppilasta. Upseeriop
pilaat saavat todenmukaisen koulutuksen teh
täviinsä koulun lukuisissa maastoharjoituk
sissa, joissa he johtavat oman ikäluokkansa 
ali upseereita. 

Laskuvarjojääkärikoulun kilpailutoi
minta keskittyy vain ns sotilaslajeihin. Kou
lutuksen intensiivisyyden ja koulutusajan 
niukkuuden vuoksi muuhun ei ole aikaa. 

Kilpailukaudella 1991-92 Laskuvarjo
jääkärikoulu järjesti ainoastaan joukko-osas
ton sisäisiä kilpailuja, jotka olivat samalla 
joukko-osaston mestaruuskilpailuja henkilö
kunnan ja varusmiesten sarjoissa. 

Joukko-osaston varusmiesten tärkein 
kilpailu on vuosittain lokakuun alkupäivinä 
järjestettävä maastomestaruuskilpailu, jossa 
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mitataan suunnistus- ja sissitaitoja. Kilpailu 
alkaa laskuvarjohypyllä maastoon. Ryhmä
osuus päivällä on n 10 km. Sen jälkeen on 
yöosuus n 10 km taistelijapareittain ja heti 
aamulla lähdetään n 20 km:n henkilökohtai
selle päiväosuudelle. Osuuksien välissä on 
pienet lepotauot. Jokaisella osuudella on sis
si- ja tiedustelukoulutukseen ja sissiradio
koulutukseen liittyviä tehtäviä. 

Pysyäkseen ajantasalla laskuvarjohyp
pytoiminnassa Laskuvarjojääkärikoulu seu
raa jatkuvasti alan kehitystä maailmalla. Tä
mänhetkinen kalusto on meille parasta ja 
soveliainta, mitä on maailmalta saatavissa. 
Viimeisimmät hankinnat ovat olleet mm tan
dem-varjo, uudet oppilasvarjot itselaukaisu
hyppääjille, sekä koe-erä ohjattavia joukko
jenpudotusvarjoja läpäisemättömällä kankaal
la. Varjojen kehittäminen ja hankinta tapah
tuvat läheisessä yhteistoiminnassa Ilmavoi
mien Esikunnan ja Lento varikon kanssa. 

Tandem-varjoa on suunniteltu käytet
täväksi mm uusien itselaukaisuhyppääjien 
alkuvaiheen koulutuksessa, hyppytaidotto
man erikoismiehen (esim lääkäri, tulkki) siir
tämisessä maastoon, sekä jos tarvetta ilme
nee, näytös- ja pr-hypyissä. Oikeudet kulje
tukseen on tällä hetkellä ainoastaan yhdellä 
henkilöllä, sotilasmestari Olavi Kilpisellä. 

Laskuvarjojääkärikoulun henkilökun
ta on ollut perinteisesti paras maa laskuvarjo
hyppykilpailuissa pohjoismaisella tasolla. 
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Vuonna 1991 ylivääpeli Tatu Soini 
voitti sotilaiden laskuvarjohyppykilpailut 
Tanskassa ja joukkuevoitto tuli myös Suo
meen. Vuonna 1992 oli luutnantti Kalle Sa
volahden vuoro voittaa, joukkuetarkkuuden 
tullessa myös Suomeen jo 15. kerran. 

CISM:n laskuvarjohyppykilpailuihin 
on myös osallistuttu kahden vuosikymmenen 
ajan. Vuonna 1991 kilpailut olivat Italiassa, 
jossa joukkueena Suomi oli hyvin 16. Espan
jassa v 1992 tuli tähän asti paras saavutus, kun 
ylivääpeli Seppo Luukkonen oli 4. henkilö
kohtaisessa tarkkuushypyssä. 

Sotilasmestari Kilpinen saavutti kevääl
lä 1992 ensimmäisenä suomalaisena 5000 
hypyn rajan. Kaikkiaan Laskuvarjojääkäri
koulussa on hypätty n 130 000 hyppyä kol
menkymmenen vuoden aikana. 

Laskuvarjojääkärikoulun organisaati
ossa ei tarkasteluajanjaksolla ole tapahtunut 
muutoksia. Siirtyminen tulosjohtamiseen ja 
siihen liittyvät järjestelyt tullevat aiheutta
maan sisäisiä muutoksia. 

Uudessa johtamis- ja hallintojärjestel
mässä Laskuvarjojääkärikoulu on Itäisen 
Maanpuolustusalueen komentajan alainen 
sotilaslaitos. Koulutuksen osalta kytkentä 
Jalkaväen tarkastajaan kuitenkin säilyy. 

Laskuvarjojääkärikoulun toiminta on 
terveellä pohjalla ja se katsoo luottaen tule
vaisuuteen. 
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RUK 
RESERVIUPSEERIKOULU 

Reserviupseerikoulun keskeinen merkitys 
reservimme johtajakoulutuksen antajana 

on kiistaton ja tunnustettu myös valtakun
nallisesti. Tämä on mahdollistanut yhteis

työn käynnistämisen johtamiskoulutuksen 
puitteissa ympäröivän yhteiskunnan 

kanssa. Koulun johtaja eversti Ilkka Hollo 
aloitti yhteistyön Helsingin Yliopiston 

kanssa johtajuuskurssien järjestämiseksi 
vuonna 1991. Ensimmäiset erityisesti 

siviilihenkilöille tarkoitetut kaksi johtajuus
kurssia toteutettiin Reserviupseerikoulussa 

helmikuussa 1992. Vuoden 1992 aikana 
pidettiin kaikkiaan kolme kurssia. Eversti likka Hollo 

Edellisen koulun johtajan eversti Pekka Mus
tosen äkillinen poismeno 3.12.1991 kosketti -
koko Reserviupseerikoulua. Hänet siunattiin 
sotilaallisin menoin Haminassa 14.12.1991. 

Vuoden 1992 lopussa koulun johtaja 
vaihtui. Tasan kaksi vuotta koulun johtajana 
toiminut eversti Ilkka Hollo siirtyi 1.1.1993 
Lapin Sotilasläänin komentajaksi Rovanie
melleylennettynäkenraalimajuriksi 1.5.1993 
lukien. Koulun johtajan tehtävät otti vastaan 
31.12.1992 juhlallisin menoin Kainuun Pri
kaatin komentajana aiemmin toiminut evers
ti Kari Hietanen. 

Eversti Hollon aikana vahvistettiin en
tisestään suhteita ympäröivään yhteiskuntaan 
ja kehitettiin erityisesti reserviupseerikurs
seilla annettavan johtamiskoulutuksen pää
määriä, rakennetta ja sisältöä. 

Uusi johtamiskoulutusjärjestelmä on 
vakiinnuttanutasemansaopetussuunnitelmas
sa. Kolmipäiväisessä harjoituksessa pereh
dytään jo aiemmin pidetyn taisteluharjoituk
sen tilanteen pohjalta case-luonteisissa har
joituksissa taistelukentällä ja koulutustilan-
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teissa kohdattaviin ongelmiin painottaen up
seerioppilaiden omia ratkaisumalleja opetus
keskustelujen pohjaksi. 

Ensimmäinen Rakuunakello jaettiin 
10.11.1990 kunnia- ja kannustuspalkintona 
nuorelle jalkaväen reserviupseerille. Rakuu
nakellon ovat lahjoittaneet jalkaväenkenraali 
Adolf Ehrnrooth sekä hänen asetoverinsa. 
Rakuunakelloperinteellä vaalitaan jalkavä
enkenraali Adolf Ehrnroothin läheisen aseto
verin, talvisodassa kaatuneen luutnantti Jor
ma Gallen- Kallelan muistoa. Kelloton jaettu 
vuosittain seuraaville reserviupseereille: 
- 10.11.1990 vänrikki Petteri Hirvonen 
- 8.8.1991 vänrikki Sakari Laukkanen 
- 29.10.1992 vänrikki Markku Suomi. 

Koulutus Reserviupseerikoulussa to
teutetaan opetussuunnitelman mukaisesti jää
käriprikaatin organisaation puitteissa. Tämän 
mukaisesti kiväärilinjalla aloitettiin koulutus 
taisteluajoneuvojaon perusteelle kurssista 195 
alkaen l .JK:ssa telakuorma-autokalustollaja 
2.JK:ssa BTR-60 sekä Ps-ajon 83- kalustolla. 

Koulun pääharjoituksia ovat kursseit-

tain järjestettävät ''Taisteluharjoitukset 1 ja 
2". Näihin harjoituksiin on osallistunut jouk
koja useista Kaakkois-Suomen sotilasläänin 
joukko-osastoi~ta. Harjoitusten painopistee
nä on ollut eri aselajien ja koulutushaarojen 
yhteistoiminta puolustus- ja hyökkäystaiste
lussa. Kaksiviikkoinen ampumaleiri Pahka
järvellä on kunkin kurssin kohokohta. Ilma
torjuntapatteri on osallistunut oman aselajin
sa leirille Lohtajalla. 

Tähän mennessäReserviupseerikoulus
ta on valmistunut lähes 141000 upseerikoke
lasta sodan ajan joukkueen ja jaoksen johta
jan tehtäviin. Vuosina 1991 - 1992 koulutet
tiin kursseilla 195- 197 noin 3700 upseeriko
kelastajalkaväki-, kenttätykistö-, ilmatorjun
ta-, pioneeri- ja viestilinjoilla. 

Koulun vastuu kertausharjoitusten jär
jestämisessä on kasvanut. Kertausharjoituk
set täyttävät pääosin kurssien väliajan. Vuo
sina 1991 - 1992 järjestettiin 17 eri alojen 
kertausharjoitusta. Koulun henkilökuntaa on 
käytetty kouluttajina myös muiden joukko-

osastojen järjestämissä kertausharjoituksis-
sa. 

Koulun henkilökunnalla on ollut perin
teisesti tärkeä osansa eri aselajien kehittämis
ja tutkimustyössä sekä ohjesääntöjen kirjoit
tamisessa 

Oppilaskunnalla on merkittävä asema 
RUK-hengen luomisessa. Mittavan harras
tus- ja sosiaalitoimintojen järjestelyiden li
säksi oppilaskunnan järjestelyvastuulla ovat 
kurssijuhlat. Oppilaskunta järjestää lisäksi 
erilaisia liikuntatapahtumia kuten lsoympy
rän viestin ja ''RUK juoksee"-tapahturnan. 
Erityisen tärkeäksi on muodostunut RUK
Transport lomamatkojen järjestelyissä ym
päri maan. 

Puolustusvoimien ja sotilasläänin mes
taruuskilpailuissa koulun oppilaat ja henkilö
kunta ovat saavuttaneet mitalisijoja niin hen
kilökohtaisissa kuin joukkuekilpailuissakin. 

Reserviupseerikoulun asema osana his
toriallista Haminan varuskuntakaupunkia ja 
sen kaupunkikuvaa on vakaa. 
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SKK 
SOTAKORKEAKOULU 

Viimeiset kaksi vuotta ovat 
Sotakorkeakoulun osalta kuluneet 

tavallaan kaksinkertaisen työn merkeissä. 
Arkisena työnä on jatkunut uusien 

yleisesikuntaupseerien sekä 
maanpuolustuskurssien koulutus. Sen 

ohella korkeakoulun henkilöstö on 
osallistunut tuntuvalla panoksella uuden 

Maanpuolustuskorkeakoulun rakenteiden 
ja ohjelmien suunnitteluun. Kenraalimajuri Antero Karvinen 

Uuden korkeakoulun perustamiseen 
johtivat syyt, jotka ovat olleet nähtävissä jo 
useita vuosia. Korkeakoulujärjestelmä on 
uudistumassa myös siviilimaalimassa ja puo
lustusvoimien on pysyttävä mukana kehityk
sessä. Tämä jo yksistään siitä syystä, että 
voimme säilyttää upseerin virkauran yhtä 
korkeatasoisena ja tavoiteltavana kuin tähän
kin saakka. 

Uudistus on nähty tarpeelliseksi myös 
voimaan astuvan uuden johtamis-ja hallinto
järjestelmän vuoksi. Upseeriston koulutus 
voidaan korkeakoulu-uudistuksen jälkeen 
hoitaa huomattavasti keskitetymmin kuin 
nykyisin. Opetuksen ohella voidaan myös 
puolustusvoimille välttämätön tutkimustoi
minta niveltää entistä paremmin korkeakou
lutuksen yhteyteen. Tästä saatava hyöty on 
ilmeinen. 

Uudistuksen eräänä tarkoituksena on 
ollut myös opiskelijoiden omien vaatimusten 
entistä parempi huomioonottaminen. Ta voit-
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teena on tarkoituksenmukaisella resurssien 
yhdistämisellä saavuttaa parempi oppimisen 
taso ja poistaa samalla haitaksi koetut pääl
lekkäisyydet. Tämä antaa mahdollisuuden 
kehittää entistä tehokkaammin myös opetus
menetelmiä upseerikoulutuksen kaikilla ta
soilla. 

Merkittävä peruste on myös jo upseeri
en peruskoulutuksen aikana tapahtuva opis
kelun valinnaisuuden ja omaehtoisuuden li
sääntyminen. Uudistuksen tämän puolen us
kotaan lisäävän oppimismotivaatiota ja sa
malla koko upseeristomme ammatillista ta-
soa. 

Luonnollisesti on selvää, että uudistus 
ei tule tapahtumaan vuoden 1993 ensimmäi
senä päivänä, vaan sopeutuminen uuteen jär
jestelmään kestää vuosia. Voidaan sanoa, 
että puolustusvoimien korkeakoulu-uudistus 
on toteutettu lopullisesti vasta joskus ensi 
vuosikymmenen puolella. Yhtä selvää on kai 
sekin, että virhearvioiltakaan ei voida koko-

naan välttyä. Uudistuksen kestoajasta johtu
en on kuitenkin aikaa korjata mahdolliset 
virheet. 

Korkeakoulussa opiskelevien kurssien 
läpivienti on puolestaan vanhojen suunnitel
mien mukaisesti. Yleisesikuntaupseerikurs
sien opetuksen painopiste on kuitenkin muut
tunut entistä enemmän nykyajan vaatimuksia 
vastaavaksi. Tämä tarkoittaa automaattisen 
tietojenkäsittelyn jatkuvasti lisääntynyttä 
käyttöä kaikessa opetuksessa sekä erityisesti 
johtamisopin huomattavasti aikaisempaa suu
rempaa tuntimäärää. 

Syksyllä 1991 valmistuneelta yleisesi
kuntaupseerikurssilta sai eri linjoilta diplo
minsa kaikkiaan 70 upseeria. Heistä maaso
talinjan yleisen opintosuunnan priimukseksi 
selvisi majuri Tapani Hyötyläinenja teknilli
sen opintosuunnan prii mukseksi majuri K yös
ti Halonen. 

Korkeakoulun opettajien vaihtuvuus on 
jatkunut huomattavan suurena. Tämä on ollut 
omiaan vaikeuttamaan opetuksen jatkuvuut
ta. Korkeakoulun kannalta katsoen on kuiten
kin halukkuus opettajan tehtävään säilynyt 
kiitettävän hyvänä. Tästä syystä opettajiston 
taso on kyetty säilyttämään korkeana. 

Korkeakoulussa tapahtui katsauskau
tena kaksi merkittävää henkilövaihdosta. 
Eversti Juha Kainulainen siirtyi pääesikun
taan ja hänen tilalleen yleisesikuntakurssien 
johtajaksi määrättiin syksyllä 1991 eversti 
Finn-Göran Wennström. Hän on jo vuosina 
1980 - 1984 toiminut Sotakorkeakoulussa 
operaatiotaidon ja taktiikan opettajana, uu
teen tehtävään hänet määrättiin strategian 
opettajan tehtävästä. Kenraalikuntaan ylen
netyn eversti Jussi Hautamäen tilalle maan
puolustuskurssien johtajaksi määrättiin mar
raskuun alusta 1991 kommodori Esko Illi. 
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TaistK 
TAISTELUKOULU 

Kurssit vuosina 1991 ja 1992 on toteutettu 
opetusohjelmien mukaisesti. Esiupseerikurssin 

opetussuunnitelmaa on tarkistettu siten, että 
vuoden 1992 keväästä lähtien kurssin pituutta 

on lyhennetty noin kuukaudella. 
Koulutusjärjestelmän kokonaistarkistuksesta 

johtuva ylimenovaihe on aiheuttanut 
kapteenikurssien vahvuuksien merkittävän 
suurenemisen. Esiupseerikurssit ovat olleet 

vahvuuksiltaan suunniteltua pienempiä. 
Tavanomaisen opetustyön ohella on 

valmisteltu siirtymistä 
Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatioon. Eversti Pertti Vuolento 

Eversti Pertti Vuolento otti 30.4.1992 
vastaan koulunjohtajan tehtävät eversti Yrjö 
Honkaselta. Everstiluutnantti Aulis Leino
nen otti keväällä 1992 vastaan esiupseeri
kurssin johtajan tehtävät everstiluutnantti 
Aarno Vehviläiseltä. 

Viimeisenä vuosipäivänä 10.10.1992 
perustettiin Taistelukoulun perinneyhdistys. 
Sen tarkoituksena on Taistelukoulun perin
teiden ja koulua palvelleiden yhteishengen 
vaaliminen. 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori 
otti 18.12.1992 vastaan Taistelukoulun. 

Ruotsin jalkaväen tarkastaja eversti 
Markku Sieppi vieraili Taistelukoulussa 
5.11.1992. Hän on ollut itse oppilaana Taiste
lukoulussa Jalkaväen Kapteenikurssilla 42 
vuosina 1969-70. 

Toukokuussa 1991 73 upseeria päätti 
opintonsa Esiupseerikurssi 44:llä ja 43 up
seeria Jalkaväen Kapteenikurssi 64:llä. Vas-
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taavasti seuraavana vuonna 69 upseeria päät
ti opintonsa Esiupseerikurssi 45:lläja 45up
seeria Jalkaväen Kapteenikurssi 65:llä. Syk
syllä 199261 upseeriaaloittiopintonsaEsiup
seerikurssi 46:lla ja 55 upseeria Jalkaväen 
Kapteenikurssi 66:lla. 

Priimuksina on palkittu 
- EUK 44: kapteeni Harri Ahonen, KR ylei
sellä linjalla ja kapteeni Harri Riihimäki, 
VKoeL ilmasotalinjalla 
- JvKaptK 64: yliluutnantti Pasi Kostamo
vaara, LR 
- EUK 45: kapteeni Veli-Matti Tiainen K
SPionP yleisellä linjalla ja kapteeni Asko 
Viitanen, SatLsto ilmasotalinjalla 
- JvKaptK 65: kapteeni Kaarle Lagerstam 
KarPr. 
Jalkaväen Säätiön hopeoidulla mitalilla on 
palkittu 
- kapteeni Hannu Kärkkäinen KadK 
- yliluutnantti Pasi Kostamovaara LR 

- kapteeni Antti Castren PohPr 
- kapteeni Kaarle Lagerstam KarPr 

Kesällä 1992 24 upseeria suoritti Kra
naatinheitinupseerikurssi 18:n. Taistelukou
lu johti valtakunnallisen kranaatinheitinam
pumaleirin Sarriojärvellä. 

Taistelukoulun opettajastipendillä on 
palkittu vuonnal 991 majuri Miika Miettinen 
jamajuriRaimoJyväsjärvi sekä vuonna 1992 
everstiluutnantti Aarno Vehviläinen ja maju
ri Ismo Talka. Vuonna 1991 palkittiin Taiste
lukoulun stipendillä talouskapteeni Pentti 
Hirvonen. 

Esiupseerikurssi ja jalkaväen kapteeni
kurssi kuuluvat Maanpuolustuskorkeakou
lussa jatkotutkinto-osastoon.Tuusulaan on 
lisäksi sijoitettu em kurssien opintotoimisto 
jaMaanpuolustuskorkeakoulunhuoltotoimis
ton Tuusulassa toimiva osa. Ensimmäinen 
uusimuotoinen esiupseerikurssi aloitetaan 
syksyllä 1994. Syksyllä 1992alkanuttajalka
väen kapteenikurssia on jo lyhennetty kuu
kaudella. Kaksi viimeistä kurssia ovat vain 5-
6 kuukautta kestäviä. Viimeinen jalkaväen 
kapteenikurssi päättyy kesällä 1994. 

SUOJAA, LIIKKUVUUTTA, TEHOA 

PANSSAROITU SISU XA-180 

Panssaroitu SISU XA-180, "Pasi" 
- Moneen huippuliikkuvuutta edellyttä

vään käyttötarkoitukseen suunniteltu 
tosi sotilasajoneuvo. 

- Tilava, kantokykyinen ja tehokas 
jokapyörävetoinen kulkija maanteillä, 
maastossa ja vedessä. 

- Oikea ratkaisu, kun edellytetään 
• huippuliikkuvuutta 

olosuhteista riippumatta 
• turvallisuutta ja 

korkeaa suoja usastetta 
• vahvaa voimansiirtoa 
• suurta kuljetuskapasiteettia 
• käsittelyn ja huollon helppoutta 

SISU 
DEFENCE 
Pl 189 
13101 Hämeenlinna 
Puh. 917-5851 
Telefax 917-197 130 
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KadK 
KADEITIKOULU 

Tämä kaksivuotiskatsaus on syytä 
aloittaa hyvällä uutisella: organisaatio
uudistuksesta huolimatta Kadettikoulu 

tulee Maanpuolustuskorkeakoulun 
osanakin olemaan 

KADETTIKOULU. 
Asetuksessa mainittu "perustutkinto

osasto" tulee jäämään vain virastokielen 
koukeroksi. Eversti Matti Lukkari 

Samaan hyvien uutisten luokkaan kuuluu se, 
että Kadettikoulun kunniakas lippu Vapau
denristeineen säilyy edelleenkin vain kadet
tien lippuna ja Sibeliuksen kadeteille omista
ma Ateenalaisten laulu Kadettikoulun kun
niamarssina, vaikka molemmat ennätettiin jo 
asetuksen voimin siirtää Maanpuolustuskor
keakoulun omaisuudeksi. 

Kun hyvillä uutisilla aloitettiin, niin 
jatketaan niillä, varsinkin kun huonoja ei ole 
edes tarjolla. Parinkymmenen vuoden odo
tuksen jälkeen Kadettikoulun päärakennuk
sen peruskorjaus lähti käyntiin vuosi sitten. 
Työt etenevät kolmessa tai neljässä portaas
sa. Kuluvan vuoden keväällä valmistuu pe
ruskorjauksen ensimmäinen vaihe, joka kä
sittää rakennuksen eteläpään, nun pääosan 
majoitustuvista, sotilaskodin ja kadetti en olut
kell arin. Toinen vaihe alkaa tämän kirjan 
julkaisemisen aikoihin, jolloin mm loppuja 
majoitustiloja ja kirjastoa ryhdytään saatta
maan nykyaikaisia vaatimuksia vastaavaan 
kuntoon. 
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Päärakennuksen peruskorjauksessa ei 
tyydytä korjaamaan vanhaa, vaan samalla 
siirrytään vaatimustasossa kerralla 2000-lu
vulle. Tutun ja koetun tupakaksion tuvat ero
tetaan lopullisesti toisistaan ja muutetaan 
yhdenkadetin tuviksi. Tupa varustetaan omal
la suihkulla ja wc:llä. On helppo kuulla, mi
ten suurten kadettikurssien kadetit 60-luvulta 
huokaisevat: 'Toista oli silloin ennen, kah
deksan kadettia tupakaksiossa." 

Syksyllä 1992 alkoi myös toinen kai
vattu projekti, uuden kadettien majoitusra
kennuksen rakentaminen. Uusi rakennus si
jaitsee vanhan kurssitalon (nykyisin varus
kuntasairaala) ja kadettien pysäköintialueen 
länsipuolella. Siihen tulee 80 yhden hengen 
tupaa, 150 hengen auditorio, pari luokkaa 
sekä sauna- ja varastotiloja. Uudisrakennuk
sen tuvat ja luokat tullaan nimeämään Kadet
tikoulunkäyneiden Mannerheim-ristin ritari
en ja muiden kadettikasvatuksessa ansioitu
neiden upseerien mukaan. 

Päärakennuksen peruskorjauksen ja 
uudisrakennuksen suunnittelusta vastaa yksi 
maamme kärkiarkkitehdeista, professori 
Osmo Lappo. Hän on pitänyt esimerkillisesti 
yhteyttäKadettikouluun suunnittelun eri vai
heissa niin, että lähes kaikki koulun esittämät 
kohtuulliset toiveet on voitu toteuttaa. Myös 
kadetit saivat esittää kommenttinsa suunnit
telupiirroksista, ja kaikki heidän muutosesi
tyksensä myös hyväksyttiin. 

Ja sitten pääasiaan, kadetti en koul utuk
seen. Ensimmäinen nel ivuotinenkadettikurssi 
alkoi syyskuun 2. päivänä 1991. Nyt parhail
laan on siis käynnissä viimeinen kolmivuoti
nen kurssi,järjestysnumeroltaan 77. ja kaksi 
nelivuotista, 78. ja 79. kadettikurssi. Opetuk
selliset tavoitteet kaikilla kolmella kurssilla 
ovat kuitenkin pääpiirtein samat. Kadetti
koulu kasvattaa vastuunsa tuntevia ja kanta
via, oma-aloitteisiaja alaisistaan huolta pitä
viä rauhan ajan .kouluttajia ja komppanian 

päällikön perustaidot omaavia upseereita, 
jotka hallitsevat myös sodan ajan joukkoyk
sikön komentajan tehtävät. Tavoitteet ovat 
kovia, mutta niin ovat koulutettavat kadetit
kin. Nuorimmalle kadettikurssille pyrki ke
väällä 1992 550 nuorta miestä. Heistä noin 
kymmenen prosenttia oli Päällystöopiston 
ensimmäisen yleisen vaiheen käyneitä. Kun 
tiedetään, että Reserviupseerikoulun käy 
vuosittain noin 1500 ylioppilaspoikaa, jotka 
eivät ole ennen varusmiespalvelustaan vie
neet opintojaan pitkälle, pyrkijöiden määrä 
on hämmästyttävän suuri. Mikään muu 
korkeakoulu ei voi ylpeillä sillä, että yli kol
mas osa potentiaalisesta aineksesta sinne myös 
pyrkisi. 

79. kadettikurssille hyväksyttiin sääs
täväisyyssyistä vain puolet suunnitellusta 
määrästä, 80 kadettia. Vain ilmavoimalinja 
alkoi täysvahvuisena, muut puolitettuina. 
Voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että tänään 

Koulun luowtus Maanpuolustuskorkeakoulun johtajalle kenraalimajuri Antero Karviselle 
18.12.1992 . 

211 



Kadettikoulussa on sen historian korkeata
soisimmat kadetit. Kun psykologisilla tes
teillä pyrkijöiden joukosta voidaan karsia pois 
upseerin ammattiin luonteeltaan sopimatto
mat, saa koulu todella parasta mahdollista 
ainesta, työtä pelkäämätöntä, yritteliästä ja 
urheilullista joukkoa. 

Kun etsitään syitä, miksi meillä Suo
messa upseerinura on yksi halutuimmista 
ammateista, on vastausta vaikea antaa. Oman 
historiamme maanpuolustuksellisuuden ta
juaminen on avannut nuorison silmät. Nuoret 
ymmärtävät, että itsenäisyys ja hyvinvointi 
eivät ole itsestäänselvyyksiä. Toisaalta jouk
ko- osastot ovat tehneet erinomaista työtä 
rekrytoinnissa. Erityiskiitos on annettava 
Reserviupseerikoululle, jonka positiivinen 
palvelusilmasto heijastuu niin Kadettikou
luun pyrkimisessä kuin myös kadettien ylei
sissä asenteissa. 

79. kadettikurssin kanssa samanaikai
sesti alkoi myös kymmenen virolaisen kade
tin koulutus. Heidät valittiin kolmen viikon 
pituisen karsinnan jälkeen kolmestakymme
nestä pyrkijästä, joista kymmenen kävi Pääl-
1 ystöopistossa neljän kuukauden mittaisen 
kouluttajakurssin. Virolaisistakadeteistaneljä 
on suorittanut kaksivuotisen varusmiespal
veluksen, muiden peruskoulutus on huomat
tavasti vähäisempi. Virolaiskadetitovatasen
teiltaan esimerkiksi kelpaavia, yritteliäitä ja 
avoimia. Heidän peruskoulutuksensa puut
teet korvaa oppimishalu. Viro tulee saamaan 
heistä kahden vuoden koulutuksen jälkeen 
omat "jääkäriupseerinsa", joiden työkenttä 
tulee olemaan mittaamaton ja vastuu suunna
ton. 

Kadettikoulun kannalta virolaisten su
kulaispoikien mukanaolo on yksinomaan 
myönteistä. Suomalaiset kadetit saavat kon
taktin ja monet elinikäiset suhteet naapuri
maahamme. Opettajille tilanne on myös haas
tava, heidän opetuksensa antaa perustan Vi
ron puolustusvoimien tulevalle koulutuksel
le. Näin voi Kadettikoulu olla vaikuttamassa 
siihen henkeen ja ilmapiiriin, missä Viron 
nousevat puolustusvoimat koulutetaan. 
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Kadettikoulun tuki säätiö on saamiensa 
lahjoitusten turvin voinut palkita hyvin opin
noissaan menestyneitä kadetteja tuntuvilla 
stipendeillä. Säätiön tuella on voitu avata 
myös suhteet maihin, joiden kanssa ei ole 
aikaisemmin ollut kadettikasvatuksen puit
teissa yhteyksiä. Keväällä 1991 koulunjohta
ja ja yksi upseeri vierailivat Ranskassa tutus
tumassa maan upseerikoulutukseen. Matkan 
painopiste oli käynti Coetquidanissa, kuului
sassa Saint Cyrin kadettikoulussa. Syksyllä 
1992 kolme upseeria tutustui Yhdysvaltojen 
upseerikoulutukseen mm West Pointin ka
dettikoulussa ja kaksi upseeria Saksan upsee
rikoulutukseen. Vaikka näillä käynneillä on 
saatu paljon hyödyllisiä vaikutteita oman 
koulutuksemme kehittämiseen, yleishavain
tona voidaan sanoa, ettei meillä ole missään 
suhteessa syytä tuntea pienintäkään alem
muutta omasta upseerikoulutuksestamme. 
Päinvastoin, meidän järjestelmämme ja kou
lutustuloksemme kestävät tiukimmankin kan
sainvälisen vertailun ja kritiikin. 

Kadettikoulun priimukseksi selviytyi 
75. kadettikurssilta kadettiylikersantti Vesa 
Blomqvist,joka palkittiin myös parhaana jal
kaväen kadettina J alkaväkisäätiön plaketilla. 
76. kadettikurssin priimus oli kadettiyliker
santti Janne Huusko rannikkotykistölinjalta. 
Parhaana jalkaväen kadettina palkittiin ka
dettivääpeli Jukka Jokinen. 

Pohjoismaiset kadettipäivät järjestet
tiin vuonna 1991 Tukholmassa. Vaikka ur
heilukilpailujen voitto jälleen lipsahtikin 
Norjaan, omiemme kilpailusuorituksiin ja 
etenkin sotilaalliseen käyttäytymiseen on jäl
leen kerran syytä olla tyytyväinen. Vuonna 
1992 järjestelyvuorossa oli Tanska ja voitta
jana jälleen kerran Norja. Kun keväällä 1993 
kadettipäivät järjestetään jälleen Suomessa, 
omat kadettimme ovat jo nyt latautuneet pa
lauttamaan muut järjestykseen. 

Keväällä 1992 Ruotsin Karlbergin so
takoulu, joka on ylpeä Haapaniemen kadetti
koulusta omaksumastaan kasvatusperintees
tä, täytti kaksisataa vuotta. Ruotsissa vallin
nutta pitkää rauhan tilaa kuvaa se, että koulu 

on voinut jatkaa keskeytyksettä toimintaansa 
koko kahdensadan vuoden ajan. Parhaillaan 
on meneillään kurssi 201. Juhlatilaisuuksiin, 
joissa oli mukana myös Ruotsin kuningas, 
osallistui meiltäkin delegaatio. Juhlien yhte
ydessäjärjestettiin viikon mittainen seminaa
ri, johon oli kutsuttu viisi nuorta upseeria 
viidestätoista maasta. 

Kadettikoulun johtaja vaihtui vuoden 
1992 viimeisenä kadettien palveluspäivänä, 
18. päivänä joulukuuta. Tällöin koulun johta
jana viiden vuoden ajan toiminut eversti Matti 
Lukkari luovutti Kadettikoulun organisaatio
uudistuksen mukaisesti Maanpuolustuskor
keakoulun rehtorille kenraalimajuri Antero 
Karviselle. Kadettien koulutuksesta vastaa 
hänen apunaan uusi Kadettikoulun johtaja, 
everstiluutnantti Jussi Saressalo. Onneksi 
Saressalo ennätti neljä kuukautta toimia kou
lun apulaisjohtajana ennen uutta tehtäväänsä. 
Kun vielä tunnetaan hänen taustansa pitkäai
kaisena Kadettikoun opettajana ja koko pal
velusuransa koulutustehtävissä palvelleena, 
ei parempaa ratkaisua Kadettikoulun kannal-

ta olisi voinut löytää. 
Kadettikoululla kat~otaan edelleen va

loisasti tulevaisuuteen. Vaikka organisaatio
uudistus ei kaikessa mennytkään Kadetti
koulun toiveitten ja kadettikasvatuksen vaa
timusten mukaisesti, käytännön koulutus su
junee samassa, uutta etsivässäja kokeilevas
sa hengessä kuin aikaisemminkin. Se edellyt
tää, että Maanpuolustuskorkeakoulun kaikil
la tasoilla, kaikissa aine laitoksissa ja jokaisen 
opettajan työssä nähdään, että korkeakoulun 
vastuullisin tehtävä on uusien upseeripolvien 
kasvatustyössä. Tiedot ja taidot karttuvat uran 
eri vaiheissa, mutta vääriä asenteita sekä puut
tuvaa rohkeutta ja vastuuntuntoa me emme 
pysty myöhemmin täydentämään. Upseerin 
perushyveet on opittava kadettina. 

Nuoret upseerimme jakadettimmeovat 
hengeltään ja taidoiltaan korkeatasoisia, kan
sainvälisestikin huippuluokkaa. He ovat 
omaksuneet tavan johtaa läheltä, kuunnella 
alaisiaan ja pitää heistä huolta. Nuoret kai
paavat vain rohkaisua ja tukea. Tässä meillä 
vanhemmilla on vielä paljon opittavaa. 

RAKENNAMME SUOMEA ••• 



PO 
•• •• •• 

PAALLYSTOOPISTO 

Maanpuolustusopistoksi 1.1.1993 muuttuva 
Päällystöopisto on päättyneenä 

kaksivuotisjaksona 1991-1992 toteuttanut 
päätehtäväänsä, opistoupseerikoulutusta, 
sopeutumisen ja vakautumisen keskellä. 
Olihan takana mittava Lappeenrannan 

varuskuntaa koskenut organisaatiomuutos 
sekä uusimuotoisena alkanut 

opistoupseerikoulutus. Evers~ Pertti Pyötsiä 

Opistoupseerikoulutus voitiin toteuttaa hy
väksyttyjen koulutussuunnitelmien mukai
sesti. Kahdelta ensimmäiseltä opistotasoisil
ta, 22 vuotta kestäneeltä, peruskurssilta val
mistui yhteensä runsaat 330 maavoimien lin
joilla opiskellutta opistoupseeria. Saadut ko
kemukset oppilaiden opiskelumotivaation, 
asenteiden ja oppimistulosten osalta olivat 
hyvin rohkaisevia. Voidaan perustellusti ar
vioida, että puolustusvoimat sai riveihinsä 
peruskoulutukseltaan entistä ammattitaitoi
semman pohjan omaavia opistoupseereita. 

Opistossa jatkettiin edelleen vanhamuo
toisen peruskoulutuksen edellyttämää jatko
ja täydennyskoulutusta järjestämällä ylem
pään virkatutkintoon johtavia PO II jaksoja 
sekä jalkaväkilinjan luutnanttikurssi ja vää
pelikurssi. Näillä kursseilla koulutettiin yh
teensä yli 400 opistoupseeria. Päätehtävän 
lisäksi opistossa koulutettiin erikoisupseeri
kurssin yhteiskoulutusjaksoilla kaikkiaan 79 
henkilöä. 

Uutena koulutustehtävänä Päällystö-
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opisto sai järjestettäväkseen sotilasammatti
henkilöstön n 2 kk kestävän peruskurssin. 
Syksyllä 1991 alkanut ensimmäinen kurssi 
avasi kyseisen henkilöstöryhmän säännön
mukaisen kurssimuotoisen koulutuksen puo
lustusvoimissa. Kurssin merkittävyyttä lisäsi 
vielä se, että ensimmäistä kertaa suomalai
nen, puolustusvoimissa palveleva nainen suo
ritti näin huomattavan määrän sotilaskoulu
tusta sisältäneen kurssin. Kahdelle järjeste
tylle peruskurssille osallistui yhteensä 91 
oppilasta, joista naisia oli 20. 

Täysin uudenlaisen haasteen eteen jou
tui Päällystöopisto järjestäessään kesällä 1992 
kolme viikkoa kestäneen valmennuskurssin 
Viron puolustusvoimien sotilashenkilöstön 
( upseereiden ja ali upseereiden) kolmellekym
menelle oppilasehdokkaalle. Kurssilla opis
kelleista valittiin kymmenen jatkamaan opin
toja kahdeksi vuodeksi Kadettikouluun ja 
kymmenen syksyksi 1992 Pääll ystöopistoon. 

Varusmieskoulutusta jatkettiin !.Uu
denmaan Rakuunaeskadroonassa sen vah-

vuuden vakiintuessa n 90:een. Lisäksi opisto 
on järjestänyt lisääntyneen määrän kertaus
harjoituksia Uudenmaan Rakuunapataljoo
nan lakkauttamisesta johtuen. 

Päällystöopistossa tapahtui johtajavaih
dos 1.8.1991, kun eversti Pertti Pyötsiä otti 
tehtävät vastaan reserviin siirtyneeltä eversti 
Antero Pärssiseltä. Päällystöopiston apulais
johtaja, joka toimii samalla Uudenmaan Ra
kuunoiden perinnekomentajana, vaihtui 
myöskin. Eversti Pekka Teljamo luovutti teh
tävät everstiluutnantti Antti Maijaselle 
1.10.1991. 

Peruskurssi 49:n päättäjäistilaisuudes
sa, johon osallistui mm puolustusvoimain 
komentaja amiraali Jan Klenberg, palkittiin 
kouluttajapatsaalla sotilasmestari Harri Ko
tonen. 

Vuonna 1991 Päällystöopiston hiihto
partio voitti sekä Kaakkois-Suomen sotilas
läänin että puolustusvoimien mestaruuden. 

Partiossa hiihtivät kapteeni Jaakko Helmi
nen, sotilasmestari Ari Jus~ila sekä opistoup
seerioppilaat Mikko Viirret ja Matti Peltola. 
Vuonna 1992 sijoittui puolustusvoimien 
mestaruuskilpailuissa majuri Jaakko Helmi
sen johtama hiihtopartio kolmanneksi. Parti
ossa hiihtivät johtajan lisäksi sotilasmestari 
Ari Jussila sekä opistoupseerioppilaat Jari 
Tenno ja Olli-Pekka Peltola. Päällystöopisto 
osallistui ensimmäistä kertaa Kaakkois-Suo
men Sotilasläänin Oltermanninhiihtoon vuon
na 1991 kokeilumielessä ja jo seuraavana 
vuonna saavutettiin ensimmäinen sija. Voit
tanutta joukkuetta johti kapteeni Jaakko Hel
minen. 

Puolustusvoimissa vuoden 1993 alussa 
toteutettu organisaatiouudistus heijastui vah
vasti myös opiston toimintaan. Johtamis- ja 
hallintojärjestelmän muutoksen seurauksena 
Lappeenrannan Sotilaspiirin esikunta lakkau
tettiin 31.12.1992, jolloin sen tehtävistä huo-

Päällystöopisto sai käyttöönsä kesäkuussa 1992 nykyaikaisin operusvälinein varustelun 
350-paikkaisen auditorion 
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Vuonna 1991 valmistuneen kuntotalon myötä kohenivat oppilaiden, henkilökunnan ja 
varusmiesten liikuntatilat. 

mattavan osan otti syksyllä 1992 vastaan 
Päällystöopisto. 

Maanpuolustusopiston tehtävänä on 
1.1.1993 lukien, heinäkuussa 1992 annetun 
asetuksen perusteella, suunnitella ja järjestää 
opistoupseerin tutkintoon johtava koulutus. 
Lisäksi opistossa voidaan asetuksen perus
teella järjestää myös jatko- ja täydennyskurs
seja opistoupseereille sekä antaa koulutusta 
muulle puolustusvoimien henkilöstölle siten 
kuin Pääesikunta siitä erikseen määrää. Pää
esikunnan alaisen Maanpuolustusopiston 
opetustyötä johtaa, ohjaa ja valvoo Maan
puolustusopiston johtaja. Opiston johtaja 
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ohjaa myös muualla kuin Maanpuolustus
opistossa toimeenpantavaa opistoupseerin 
tutkintoon johtavaa koulutusta. Näin Maan
puolustusopistolle on tullut selkeä kokonais
vastuu opistoupseerikoulutuksesta. 

Opistoupseerit ovat yhä merkittävässä 
asemassa oleva henkilöstöryhmä puolustus
voimissa. Tämä edellyttää jatkossakin Maan
puolustusopistolta kykyä toimia siten, että 
kukin opiskelija sisäistää tulevien tehtävien
sä vaativuuden tuntien samalla vastuunsa ase
velvollistemme kouluttajana, kasvattajana ja 
kriisiajan johtajana. 

RaiaK 
RAJAKOULU 

Rajakoulun toiminnassa vuosi 1992 on ollut 
merkittävien muutosten vuosi. 

Kaakkois-Suomen rajavartioston 
Sissikomppania liitettiin Rajakouluun 

20.3.1992. Organisaatiomuutos paransi 
Rajakoulun mahdollisuuksia järjestää sissi

ja rajanvartiointiharjoituksia suuremmin 
joukoin. Huollollisesti Rajakoulu tukeutuu 

Kaakkois-Suomen rajavartioston 
huoltokeskukseen. Eversti Reijo Jantunen 

Rajakoulunjohtaja vaihtui eversti Reijo Jan
tusen ottaessa koulun johtajan tehtävät vas
taan eversti ToivoJuntuselta l.7.1992lukien. 

Rajavartiolaitoksen henkilökunnan, 
varusmiesten ja reserviläisten koulutusta on 
kehitetty vastaamaan paremmin valtakunnan 
rajoilla vallitsevaa tilannetta ja raja joukkojen 
tehtäviä. Varusmiehille annettavaa rajanvar
tiointikoulutuksen määrää on lisätty huomat
tavasti. 

Organisaation uudistamiseen liittyvän 
tulosjohtamisen mukaisesti Rajakoulun toi
minta jakautuu rajavartiolaitoksen tulosalu
eille 1 - 2 (valtakunnan rajojen vartiointi ja 
sitä tukeva valvonta sekä rajanylikulun val
vonta), tulosalueelle 4 (etsintä- ja pelastus
palvelu), tulosalueelle 5 (sotilaallinen maan
puolustus) sekä Rajakoulun omalle tulosalu
eelle 6, mikä käsittää rajavartiolaitoksen hen
kilökunnan kurssit sekä koira toiminnan joh
tamisen ja kehittämisen. Painopiste on tulos
alueilla 5 ja 6 poiketen muista rajavartiolai-

toksenjoukko-osastoista. Rajakoulun hallin
to ja henkilökunnan koulutus ovat koulun 
sisäistä toimintaa. Henkilökuntakurssien joh
tajat, sissikomppanian päällikkö ja aliupsee
rikursin johtaja ovat tulosvastuullisia johtajia 
ja päälliköitä. 

Lähivuosien tärkeimpiä kehittämis
hankkeita Rajakoulussa ovat mm opistoup
seereiden ja rajavartijoiden uusimuotoisen 
perus-, jatko- ja täydennyskoulutus järjestel
män yksityiskohtainen suunnittelu ja kurssi
en järjestäminen. 

V arusmieskoulutusta sissikomppanias
sa ja aliupseerikursseilla kehitetään vastaa
maan paremmin rajajoukkojen tehtäviä mm 
sotaa alemmanasteisissa kriisitilanteissa. 

Rajakoulun toimintaedellytykset Im
molassa ovat hyvät. Atk:n hyödyntäminen 
opetuksessa, tunnuslukujen ja kustannusten 
seurannan kehittäminen yhdessä ammattitai
toisen henkilökunnan kanssa takaavat koulu
tuksen hyvän tuloksen. 
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LR 
LAPIN RAJAVARTIOSTO 

Lapin Rajavartiosto on vuosina 1991 - 1992 
huolehtinut päätehtävästään -

rajanvartioinnista - vakiintuneella tavalla 
· ja rauhallisissa olosuhteissa. Valvottavaa 

rajaosuutta on lähes 1700 km. Eversti Aaro Moilanen 

Suurimmat muutokset toimintaolosuhteissa 
on tapahtunut organisaatiouudistukseen liit
tyvän rajavartioasemien lakkauttamisten 
myötä: 
- 1.2.1991 lakkautettiin Katalan, Anterin ja 
Munnikurkkion sekä 1.8.1991 Niitselyksen, 
Siikajärven, Kyräjärven, Utsjoen ja Angelin 
ra javartioasemat. 
- 1.8.1992 lakkautettiin Naruskajärven, Ke
mihaaran, Kalmakaltion, Kolarin sekä Vo
jakkalan rajavartioasemat. 

Organisaatiouudistuksen myötä tuki
toimintoihin käytetty työaika on vähentynyt 
ja täten päätehtävään on voitu käyttää entistä 
enemmän työaikaa. 

Organisaatiouudistus ja tulevaisuuden 
haasteetovatedellyttäneetrajanvartiointitak
tiikan kehittämistä. Rajavartiostossa on tut
kittu rajanvartiointireservin käyttöä, partioin
nin aloittamista muualta kuin rajavartioase-
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malta ja tukikohtapartioinnin toteuttamista 
sekä rajavartioaseman johtamisjärjestelmää. 

Rajanylikulku itärajan rajanylityspaik
kojen (Raja-Jooseppi, Virtaniemi, Onkamo 
ja Puitsi) kautta on sujunut ongelmitta. Hen
kilöliikenne Venäjän vastaisen rajan rajany
lityspaikoilla on kasvanut tasaisesti molem
pina vuosina (vuonna 1991 yhteensä 29 356 
rajanylitystä). Puutavaran tuontia eri rajany
lityspaikkojen kautta on valvottu edellisien 
vuosien tapaan. 

Yhteistoiminta poliisin ja tullin kanssa 
on ollut päivittäistä. Virka-apu- ja etsintäteh
täviä raja-alueella on ollut noin 150 krt/vuosi. 
Lapin Rajavartiosto on kouluttanut varus
miehiä sekä SissikomppaniassaRovaniemellä 
(alokaskoulutus) että Sissiosastossa Ivalossa 
(erikoiskoulutus). Saapumiserien vahvuudet 
ovat olleet noin l 00 varusmiestä. 

1.7.1992 lakkautettiin Ivalossa toimi-

nut Sissiosasto (peruskorjauksen johdosta) ja 
koulutus keskitettiin Rovaniemelle. Vuonna 
1993 syksyllä Lapin Rajavartioston varus
mieskoulutus siirretään Jvaloon,jonne perus
tetaan Sissikomppania. Saapumiserien vah
vuudet tulevat olemaan noin 60 varusmiestä. 

Lapin Rajavartiosto on järjestänyt vuo
sina 1991 - 1992 yhteensä kuusi kertaushar
joitusta, joissa koulutettiin 880 reserviläistä. 

Lapin rajavartioston komentajana vuo
desta 1978 asti toiminuteverstiJarmo Mattila 
siirtyi reserviin 1.7 .1992lukien. Mattilan seu
raajaksi määrättiin Pohjois-Karjalan Raja
vartioston komentajana toiminut eversti Aaro 
Moilanen. 

Tasavallan Presidentti Mauno Koivis
to teki kaksi vierailumatkaa Lapin Rajavar
tioston toimintapiiriin. Vuonna 1991 
MuoRjK:n toimintapiiriin Leville sekä 1992 
lvalRjK:n toimintapiiriin UKK-puiston alu
eelle. 

Rajavartioston kilpaurheilijat ovat me
nestyneet niin Rajavartiolaitoksen ja Puolus
tusvoimien kuin myös siviilikilpailuissa hy
vin. Saavutuksien parhaimmistoa ovat: 
- rajavartiomestari Pekka Vaaralan l.sija il

mapistoolin SM-kilpailuissa ja ilmapistoolin 
60 ls:n Suomen ennätys tuloksella 583 (1991) 
sekä vapaapistoolin l .sija Puolustusvoimien 
mestaruuskilpailuissa ja 2.sija SM-kilpailuissa 
vuonna 1992. 
- rajavartija Veikko Ala-Kahrakuusen l.sija 

kiväärin pika-ammunnassa sotilaiden poh
joismaiden mestaruuskilp~luissa (1991 ). 
-rajavartija Veikko Ojan l.sijaPuolustusvoi
mien mestaruuskilpailuissa 15 km:n maasto
hiihdossa (1991). 
Lisäksi Oja saavutti 15 km:n maastohiihdon 
SM-kilpailuissa 1991 pronssimitalin. 
- rajavartija Ari Marjettan 1.sija Puolustus
voimien mestaruuskilpailuissa 15 km:n maas
tohiihdossa (1992). Lisäksi Marjetta saavutti 
30 km:n maastohiihdon SM-kilpailuissa 
pronssimitalin. 
- rajavartija Juha Julkusen l.sija tukkilaisma
ratonissa sekä 1991 että 1992 ko lajin SM
kilpailuissa. 
- varusmiesampujien l.sija Puolustusvoimi
en ampumamestaruuskilpailuissa rynnäkkö
ki v ääriamm un to j en joukkuekilpailussa 
(1991). LR sai näin haltuunsa vuodeksi ar
vokkaan ja tavoitellun kiertopalkinnon Paro
lan Kilven. 

Organisaatiomuutokset jatkuvat Lapin 
rajavartioston osalta myös vuonna 1993, jol
loin 1.6. lakkautetaan Ylitornion rajakomp
panian komentopaikka, jonka johdosta Yli
tornion ja Pellon rajavartioasemat liitetään 
MuoRjK:n toimintapiiriin. 

1.6.1993 alkaen Lapin rajavartiostossa 
on kolme rajakomppaniaa (IvalRjK, Kemij
RjK sek MuoRjK), joiden alaisuudessa toi
mii yhteensä 15 rajavartioasemaa. 
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KR 
KAINUUN RAJAVARTIOSTO 

Kainuun Rajavartiosto on elänyt katsaus
kautena voimakasta muutosten aikaa. 

Rajavartiosto siirtyi tulosjohtamiseen ja 
tulosbudjetointiin vuoden 1992 alusta 

lukien. Vartioston kokoonpanoa kehitettiin 
luopumalla rajajoukkuekokoonpanosta ja 

keskittämällä rajanvartiointia entistä 
harvalukuisimmille, mutta toimintakykyi

semmille rajavartioasemille. Tukitoiminto-
jen kehittämisen myötä komentopaikkoja 

kevennettiin siirtämällä henkilöstöä asemil
le. Teknisten apuvälineiden ja ajoneuvoka
luston hankinnat ovat lisänneet rajavartio- Eversti Veikko Numminen 

asemien liikkuvuutta ja valvontakykyä 
merkittävästi. 

Kainuun Rajavartiosto vartioi ja val
voo valtakunnan itärajaa Kainuussa ja Koil
lismaalla. Rajavartioston 410 km pitkän raja
osuuden rajanvartiointi jakautuu Kuhmon, 
Suomussalmen ja Kuusamon rajakomppani
oiden vastuulle. Rajavartioston esikunta si
jaitsee Kajaanissa, jossa myös ovat varus
mieskoulutusta antava Sissikomppania ja 
vartioston huoltokeskus. 

Rajanvartiointi valtakunnan itärajalla 
Kainuussa ja Koillismaalla on hoidettu va
kaissa ja rauhallisissa oloissa. Rajavaltuutet
tutoiminta Suomen ja Venäjän välillä on to
teutunut vakiintuneiden ja hyväksitodettujen 
toimintatapojen mukaisesti eikä ratkaisemat
tomia ongelmia ole syntynyt. 

Kainuun rajavartioston tehtävät lisään
tyivät passintarkastuksen siirtyessä maara
joilla poliisilta rajavartiolaitokselle vuoden 
1991 alusta lukien. Tämä näkyy selvimmin 
V artiuksen passintarkastuspaikalla,joka avat-
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tiin kansainväliselle ajoneuvoliikenteelle 
1.5.1992. 

Kainuun rajavartioston komentaja vaih
tui 1.9.1991 eversti Veikko Nummisen otta
essa komentajan tehtävät vastaan. 

Kainuun rajavartiostossa koulutetaan 
sisseiksi vuosittain 150 - 220 varusmiestä, 
jotka ovat kotoisin pääosin Kainuun ja Koil
lismaan rajakunnista. Vuosittain on luovutet
tu Kainuun rajavartioston Killan lahjoittama 
"Kouluttajan kiikari" varusmieskouluttajana 
kunnostautuneellekantahenkilökuntaankuu
luvalle kouluttajalle. Kouluttajan kiikarilla 
palkittiin vuonna 1991 rajavääpeli Kurt Kok
ko ja vuonna 1992 rajavääpeli Petri Seppä-
nen. 

Rajakomppanioissa pidetään vuosittain 
reservin kertausharjoituksia, joista on saatu 
erinomaisia kokemuksia rajaseudun reservi
läisten hyvän jamaanpuolustushenkisen asen
teen johdosta. Rajaseudun asukkaiden posi-

KAINUUN 
RAJAVARTIOSTO 

RAJAN YLIKULUN 
VALVONTA 

P = PASSINTARKASTUS
PAIKKA 

T = TULLITIE 

.#' = SM:N PÄÄTÖKELLÄ 
PUUTAVARAN 
TUONTIA VARTEN 
AVATTU RAJAN
YLITYSPAIKKA 

Paltamo 
0 QKajaani 

~ ~tkamo 
~RE 

tiivinen asenne maanpuolustukseen on näky
nyt myös vuosittain järjestetyissä maakun
nallisissa maanpuolustusjuhlissa,joihin raja
vartiosto on osallistunut omalla osastollaan. 

Sotilasurheilussa ja -kilpailuissa Kai
nuun rajavartiosto on menestynyt hyvin. Ra
javartijat Jaakko Sand ja Teuvo Kaukola saa
vuttivat CISM:n MM-ampumakilpailuissa 
Nigeriassa pronssimitalin isopistoolin jouk
kuekilpailussa. Rajavartijat Pasi Saapunki ja 
Sami Kallunki olivat edustajina olympia- ja 

MM-kilpailuissa yhdistetyn hiihdossa. 
Rajavartiomiesten ammattitaitoa mit

taavassa Rajavartiolaitoksen rajapartiomes
taruuskilpailussa Kainuun rajavartiosto voit
ti vuonna 1992 sekä joukkuemestaruuden 
että partiokohtaisen kilpailun. 

Kainuun rajavartiosto voitti vuonna 
1992 Puolustusvoimien hiihtomestaruuskil
pailujenyleismestaruudensekäampuma-että 
maastohiihdossa. 
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P-KR 
POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTO 

Pohjois-Karjalan rajavartioston 
toimintaympäristössä ei vuosina 1991 -

1992 ole tapahtunut muutoksia, jotka 
olisivat oleellisesti vaikuttaneet 
rajanvartiointiin. Kulttuuri- ja 

ystävyystoiminta sekä matkailuliikenne 
ovat lisääntyneet Suomen ja Karjalan 

tasavallan (Neuvosto-Karjalan) välillä. 
Vuonna 1991 Värtsilän kautta tapahtunut 

matkailuliikenne lähes kaksinkertaistui 
edelliseen vuoteen verrattuna. Liikenteen 
kasvu on hidastunut vuoden 1992 aikana. Eversti Toivo JunhJnen 

Rajanylitys on tapahtunut vuodesta 1990pas
silla ja Sisäasiainministeriön erikoisluvalla. 
Värtsilä on ollut 1.6.1992 lukien rajoitettu 
passintarkastuspaikka, mikä on mahdollista
nut rajanylityksen passilla ja viisumilla. 

Vuoden 1992 alussa rajavartiostossa 
siirryttiin tulosjohtamiseen. Toimintojen ke
hittäminen uusiin olosuhteisiin soveltuviksi 
on ollut jatkuvaa. Pyrkimyksen on ollut voi
mavarojen keskittäminen päätehtävän - val
takunnan rajojen vartiointiin ja valvontaan. 

Pohjois-Karjalan rajamieskillan aloit
teesta ja toimenpitein paljastettiin vuoden 
1991 aikanal(jteellä, Tohmajärvellä,Ilomant
sissa ja Lieksassa perustettujen ja Jatkosotaan 
osallistuneiden rajajääkärikomppanioiden 
muistokivet. Marraskuun alussa 1991 paljas
tettiin Tuupovaaran Talikkajärvellä Rajajää
käripataljoona 4:n muistokivi. Asevelijuhla 
järjestettiin Onttolassa. 

Huomattavimmat muutokset henkilös
tössä olivat komentajan ja apulaiskomenta-

222 

jan vaihdokset. Eversti Aaro Moilanen siirtyi 
Lapin rajavartioston komentajaksi 1.7.1992. 
Hänen seuraajanaan komentajan tehtävät otti 
vastaan eversti Toivo Juntunen. Apulaisko
mentaja everstiluutnantti Martti Ossi siirtyi 
reserviin 1.3.1991 ja seuraajaksi tuli eversti
luutnantti Reijo Jantunen. Eversti Reijo Jan
tusen siirrytty Rajakoulun johtajan tehtävän 
l .7.1992apulaiskomentajan tehtävät otti vas
taan everstiluutnantti Pertti Ruotsalainen. 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto on kou
luttanut sissikomppaniassa reserviin vuosit
tain yli 200 varusmiestä. Koulutusolosuhteet 
Pohjois-Karjalassa ovat säilyneet ennallaan. 
Koulutusta on järjestetty yhteistoiminnassa 
Pohjois-Karjalan prikaatin kanssa pitämällä 
yhteisiä sissiharjoituksia. Niistä on saatu 
myönteisiäkokemuksia. Vuosittainrajakomp
panioiden järjestämät rajavartiojoukkojen 
kertausharjoitukset ovat olleet keskeinen osa 
rajavartioston koulutustoimintaa. 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto on me-

Tämä taivas, tämä maa! 

Työtä Suomen hyväksi 

•• ,•-.. ·111•s 1 
. 1 . • . ., 
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nestynyt sotilaskilpailujen lisäksi myös kan
sallisella ja kansainvälisellä tasolla. Albert
villen talviolympialaisiin osallistui ampuma
hiihtajä rajavartija Seppo Suhonen. Menesty
neitä urheilijoita ovat olleet myös ampujat, 
rajavartija Tapio Säynevirta, rajavartiomes
tari Kalle Leskinen ja kapteeni Mikko Kar
kia. Saavutuksina on ollut menestystä am
munnan Euroopan mestaruuskilpailuissa ja 
voitto puolustusvoimain ampumamesteruus
kilpailujen yleiskilpailussa. Vartioston hen
kilöstö on osallistunut CIS M:n mestaruuskil
pailuihin ja pohjoismaisiin sotilasampuma
mestaruuskilpailuihin. Rajavartiosto saavutti 
vuonna 1991 rajavartiomiehen ammattitai
toa mittaavissa rajavartiolaitoksen rajapar
tio- ja rajakoiramestaruuskilpailuissa jouk
kuevoitot. 

Rajavartiosto jatkaa lähivuosina orga
nisaationsa ja toimintojensa kehittämistä. 
Tavoitteena on rajojen vartioinnin tehon li
sääminen keskittämällä henkilöstö suurem
piin yksiköihin sekä lisäämällä teknisten val
vontalaitteiden ja ajoneuvokaluston käyttöä. 
Sisäisistä toiminnoista, huollon ja henkilös
töalan tehtävistä, siirretään henkilöstöä ra
janvartiointitehtäviin. 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto luottaa 
kykyynsä hoitaa sille asetetut tehtävät myös 
tulevaisuudessa. 
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K-SR 
KAAKKOIS-SUOMEN 
RAJAVARTIOSTO 

Venäjän muuttuvat olot asettavat uusia 
haasteita rajavartiolaitokselle. 

Rajavartiolaitoksen rooli johtavana 
rajaviranomaisena korostuu. Kaakkois

Suomen rajavartiostolle painopistesuunnan 
rajavartiostona tämä asettaa 

suurimmat paineet. Eversti Juhani Paakkinen 

Kaakkois-Suomen rajavartiostossa on jatket
tu vuonna 1989 käynnistynyttä toimintojen 
rationalisointi- ja organisaation kehittämis
työtä siirtämällä johto- ja huoltohenkilöstöä 
rajanvartiointitehtäviin. Vartioasemien lak
kauttamien on aiheuttanut lukuisia siirtoja 
uusiin toimipaikkoihin. 

Rajavartiosto on jatkanut vuonna 1991 
aloitettua passintarkastustoimintaa. Passin
tarkastus on kiinteä osa ulkomaalaisvalvon
taa. Matkustajaliikenteen määrä Kaakkois
Suomen rajanylityspaikkojen kautta pysyi 
vuoteen 1991 verrattuna suunnilleen samana. 
Lähiyhteistyön käynnistyminen aiheuttanee 
henkilö liikenteen kasvua vartioston alueella. 

Passintarkastus on ollut kantahenkilö
kunnan tärkein koulutusaihe vuonna 1992. 
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Koulutusta on annettu myös atk:sta ja tulos
johtamisesta. Sissikomppania siirrettiin vuo
den 1992 aikana Rajakouluun. 

Harva jalkaväkijoukko-osasto pystyy 
tarjoamaan sitä, mitä meillä on. Kaakkois
Suomen rajavartiosto on ylpeydellä esitellyt 
omaa erittäin suosittua matkailukohdettaan, 
Rajamuseota, jo pitkään. Rajamuseo esitte
lee rajavartiolaitoksen ja Suomen rajojen his
toriaa sekä rajamiesten työtä ja elämää vuo
desta 1918 lähtien. Rajamuseossakäy vuosit
tain noin 7000 vierasta. Museo on avoinna 
yleisölle 1.6.-31.8.1993 seuraavasti: 
- ti - pe klo 15.00-18.00 
- Ja - su klo 11.00-18.00 Muina aikoina muse-
oon voi tutustua sopimalla käynnistä puh 
954391258 tai fax 954-391416. 

7 
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Rauhan
turvaaiat 
YK-JOUKKO-OSASTOT JA 
SOTILASTARKKAIWAT 

J alkaväen Säätiön hallitus päätti lisätä tästä 
vuosikirjasta alkaen joukko-osastokatsauksiin 
myös suomalaisia rauhanturvaajia koskevan 

osan. Huolimatta toiminnan laajenemisesta myös 
muiden aselajien puolelle katsottiin 
tarkoituksenmukaiseksi taltioida merkittävä osa 
suomalaista sotilaselämää ja -historiaa nimenomaan 
Jalkaväen Vuosikirjaan. Samanaikaisesti jalkaväen 
muiden itsenäisten joukko-osastojen lukumäärä on 
vähentynyt ja tilaa uudelle alueelle on olemassa. 
Koska YK-joukkomme esiintyvät vuosikirjan sivuilla 
nyt ensimmäistä kertaa, on niitä pyydetty kuvaamaan 
myös tapahtumataustoja 
Jalkaväen Säätiö toivottaa suomalaiset 
rauhanturvaajat tervetulleiksi vuosikirjan sivuille. 

Suomi 
RAUHANTURVAAMIS-

•• •• 
TEHTAVISSA 
1990-LUVULLA 

Suomesta tuli Yhdistyneiden Kansakuntien 
jäsen vuonna 1956. Jo seuraavana vuonna 
ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat 

asetettiin YK:n pääsihteerin käyttöön 
osana UNEF 1-rauhanturvaamis

operaatiota Siinailla. 
Suomi on tämän jälkeen osallistunut 15 
erilaiseen rauhanturvaamisoperaatioon 

valvontajoukoilla tai sotilastarkkailijoilla. 
Yhteensä n 30 000 miestä ja naista on 

vuoden 1992 loppuun mennessä palvellut 
YK:n rauhanturvaoperaatioissa. Näinä 

vuosina on rauhanturvaajina toimineista 
suomalaisista on kuollut yhteensä 36 miestä 

ja loukkaantunut useita kymmeniä. 10 
miestä on kuollut palveluksessa ja 26 

suomalaista on kuollut 
palvelusvapaalla ollessaan. 

Osallistumisen perusteet 

Puolustusministeriön 
YK-toimiston päällikkö 
Everstiluutnantti Bjarne Ahlqvist 

Suomen osallistuminen YK:n rauhanturvaa
mistoimintaan perustuu lakiin. Vuonna 1956 
säädettiin laki Lähi-idän suomalaisesta val
vontajoukosta, jonka perusteella osallistut
tiin komppanialla Siinaille UNEF !-operaati
oon. Kyprokselle lähetettiin vuonna 1964 
pataljoona, jota varten säädettiin laki valmi
us joukosta. Tämänhetkinen laki on vuodelta 
1984 ja nimeltään "Suomen osalJistuminen 
Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaa- · 
mistoimintaan". 

Lain mukaan päätöksen osallistumi
sesta ja sen lopettamisesta tekee tasavallan 
presidentti valtioneuvoston esityksestä. Val
tioneuvoston on kuultava eduskunnan ulko
asiainvaliokuntaa. Puolustusministeriö voi 
puolestaan määrätä toiminnan vähäisestä laa
jentamisesta tai supistamisesta. Lain mukaan 
Suomen rajojen ulkopuolella rauhanturvaa
mistehtävissä saa olla yhteensä enintään 2000 
henkeä. 
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KUVA 1 Rauhonrurvaamistoimintaa säätelevät lait 

Laki Suomen osallistumisesta 
rauhanturvaamistoimintaan 

Osallisrumisesta 
rauhanhJrvamistoimintaan päättää: 

- Tasavallan Presidentti valtioneuvoston 
(VN) esityksestä 

- valvontajoukkojen asettamisesta valtio
neuvoston on kuultava eduskunnan 
ulkoasiainvaliokuntaa (EUA V) 

RauhanhJrvaamisorganisaatio: 

- mm vavontajoukkoja ja sotilas-
tarkkailijoita, max 2000 henkilöä 

- sisäinen järjestys sotilaallinen 
- ei kuulu puolushJsvoimiin 
- kustannukset UM;n/PLM:n pääluokissa 
- toiminnallisesti YK:n, muutoin PLM:n 

alainen 
- henkilöstö kootaan vapaaehtoisista, 

palvelussuhde max. 1 vuosi 

Toimintavalmius: 

Tehtävään alustavasti hyväks)'tty henki
löstö sitouhJu saapumaan koulurukseen tai 
palvelukseen 7 vrk kuluessa kutsusta 
Koulurusaika max 45 vrk 

RauhanhJrvaamishenkilöstön oikeusasema 
ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät 
rauhonrurvaamislain perusteella. 

Rauhanturvaamisessa tapahtunut kehi
tys on aikaansaanut sen, että nykyistä lakia 
ollaan muuttamassa. Muutos koskee lähinnä 
sitä, että 
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Laki puolustusvoimista 

PuolushJsvoimien tehtävänä on 

1) huolehtia valtakunnan maa- ja 
vesialueen sekä ilmatilan valvon
nasta 

2) hJrvata valtakunnan alueellinen 
koskemattomuus 

3) puolustaa valtakuntaa ja sen 
oikeusiä~jestystä sekä kansan 
elinmahdollisuuksia ja 
perusoikeuksia 

4) huolehtia valmiuden ylläpidosta ja 
kehittämisestä 

5) antaa sotilaskoulurusta 

6) antaa tarvittoessa virka-apua 

7) myötävaikuttaa Suomen osallishJ
mista rouhonrurvaamistoimintaa 
koskeviin järjestystoimiin 

8) suorittaa muut laissa puolushJsvoi
mille määrätyt tehtävät. 

- ETYK tullaan mainitsemaan YK:n rinnalla 
järjestönä ja 
- erilaiset siviiliosat (poliisit, vaalitarkkailijat 
yms) on tarkoitus sisällyttää lakiin sotilaiden 
rinnalla. 

Osallistuminen joulukuussa 1992 

Vuoden 1992 lopussa Suomella on 1242 rauhanturvaajaa operaatioissa 'Afganistanissa, 
Pakistanissa ja Intiassa, Irakissa ja Kuwaitissa, Somaliassa, Kyproksella, Lähi-idässä ja 
Balkanilla. Suomi on lisäksi si toutunut lähettämään sotilastarkkailijoita Länsi-Saharaan. 

KUVA 2 Suomalainen sotilashenkilöstö YK:n rouhanrurvaamistehtävissä vv 1956-1992 

Alue Tehtävä/ Palveluk- Yhteensä Aika 
yksikkö sessa V 1956 

10.12.1992 alkaen 

New York YK:n - 2 1956-1965 
päämaja 

- " - 1 1 1991-
- " - - 1 1992 

Siinai UNEF I/ - 437 1956-1957 
YKSK 1-2 

Libanon UNOGIL - 8 1958 

Kashmir UNMOGIP 5 103 1961-

Kypros UNFICYP/ 7 9994 1964-1977/ 
YKSP/YKSO 1977-

Lähi-itä UNTSO 17 536 1967-

Iran/Irak UNTSO-UNIT - 6 1984-1988 

Lähi-itä, UNEF II/ - 4829 1973-1979 
Siinai YKSV 1-13 

Lähi-itä, UNDOF/ 356 5793 1979-
Golan YKSV 13-

Lähi-itä, UNIFIL/YKSL 520 5982 1982-
Libanon 

Afganistan UNGOMAP - 7 1988-1990 

Afganistan OSGAP 1 3 1990-1992 

Iran/Irak UNIIMOG - 30 1988-1991 

Namibia UNTAG/YKSN - 961 1989-1990 

Irak/Kuwait UNIKOM 7 12 1991-

Jugoslavia UNPROFOR/ 297 424 1992-
YKSB 

Somalia UNOSOM 5 5 1992-

YHTEENSÄ 1216 29134 
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YK:N RAUHANTURVAOPERMTIOIDEN JA SUONAIAISTEN 
JOUKKOJEN LYHENTEET 

UNDOF = United Nations Disengogement Observer Force 
(Rouhonturvo~ukko Golanilla) 

UNIFIL = Untted Nations lnterim Force in Lebonon 
(Rauhanturvajoukko Libanonissa) 

UNPROFOR = United Notions Protection Force 
(Rauhanturvajoukko Jugoslaviassa) 

UNFICYP = Untted Notions Force in Cyprus 
(Rauhanturvajoukko Kyproksella) 

UNTSO = United Notions T ruce Supervision Orgonizotion 
(Aselevon torkkoilijoorgonisaotio) 

UNMOGIP = United Notions Militory Observer Group in lndio 
ond Pakistan 
(Tarkkailijaryhmä Intiassa jo Pakistanissa) 

OSGAP= Office of the Secretory-Generol in Afghoniston ond 
Pakistan 
(YK:n piiiislnteerin henkilökohtaisen edustajan so
tilosneuvonontojot Afganistanissa jo Pakistanissa) 

MINURSO = United Notions Mission for the Referendum in 
Western Sahara 

UNIKOM = United Notions lraq-Kuwatt Observotion Mission 
(T orkkoilijoryhmä Irakissa jo Kuwaitissa) 

UNOSOM= Untted Notions Observer Mission in Somalia 
(Tarkkailijaryhmä Somaliassa) 

YKSV /UNDOF= YK:n suomalainen volvontojoukko Golanilla 
YKSL/UNIFIL= YK:n suomalainen volvontojoukko Libanonissa 
YKSO/UNFICYP= YK:n Suomen Osasto Kyproksella 
YKSB/ 
UNPROFOR= YK:n suomalainen joukko Balkanilla 

KUVA3 
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Valvontajoukot ( vast) ovat laa
tineet omat katsauksensa toiminnas
taan, joten seuraavassa selvitetään 
lyhyesti sotilastarkkailijaoperaatioi
den tämänhetkinen tilanne. 

Suomi on osallistunut UNT
SOn (United Nations Truce Supervi
sion Organization) toimintaan vuo
desta 1967 yhteensä 536 upseerilla. 
UNTSOn vahvuutta ollaan supista
massa vuoden 1993 alkuvuoteen 
mennessä. Virallinen vahvuus on tu
levaisuudessa 17 suomalaista. UNT
SOn toimialue käsittää viisi Lähi
idän maata ja YK:n turvallisuusneu
vosto on määrittänyt sille tehtäväksi 
Israelin ja ympäröivien arabivaltioi
den välisen tulitauon valvonnan eli se 
toimii toistaiseksi. UNTSOn esikun
ta on Jerusalemissa ja sillä on toimin
nassa tarkkailijaryhmät tai yhteystoi
mistot Etelä-Libanonissa, Beirutissa, 
Golanilla, Egyptissä, Jordaniassa ja 
Gazassa. UNTSOa on vuosien kulu
essa käytetty uusien rauhanturvaa
misoperaatioiden tiedusteluun sekä 
toiminnan käynnistämiseen. 

Suomalaisista upseereista ovat 
UNTSOn päällikköinä toimineet 
- kenraalimajuri Ensio Siilasvuo vv 
1970 - 1973 
- kenraalimajuri Erkki Kaira vv 1980 
- 1981 sekä 
- kenraalimajuri Hans Christensen vv 
1990 - 1992. 

Kenraaliluutnanttina Ensio Sii
lasvuo toimi vuosina 197 5 1979 kaik
kien Lähi-idässä toimivien YK-jouk
kojen pääkoordinaattorina eli hänen 
alaisuudessaan toimivat UNTSO-, 
UNIFIL- ja UNDOF-operaatiot. 

Kashmirissa (Intia-Pakistan) 
toimiva UNMOGIP (UN Military 
Observer Group in lndia and Pakis
tan) on viiden suomalaisen sotilas
tarkkailijan työympäristönä. Vuodes
ta 1961 siellä on palvellut 103 upsee-

SOTILASTARKKAILIJAOPERAA TIOT 

UNMLOY 
1992 

UNIIMOG 
1988-91 
UNTSO 
1948-

UNIPOM 
196566 

UNGOMAP 
1988-90 

UNMOGIP 
1949-

VALVONTAJOUKKO-/ YHDISTETYT OPERAATIOT 



ria. Operaatio valvoo tulitaukoa Intian ja Pa
kistanin välillä. Operaatiolla on kaksi muista 
operaatioista poikkeavaa piirrettä. UNMO
GIPin esikunta on talvet Rawalpindissa Pa
kistanissa ja kesät Srinagarissa Intian puolel
la. Olosuhteista johtuen joudutaan osa ase
mista sulkemaan talveksi. 

Hieman erilainen operaatio normaalis
ta sotilastarkkailijaoperaatiosta on OSGAP 
(Office of the Secretary General in Afganis
tan and Pakistan), jonka pääkohde on Afga
nistan. Tämä operaatio tarjoaa YK:n pääsih
teerin hyviä palveluja osapuolille Afganista
nin kysymyksessä. OSGAPissa palvelee yksi 
suomalainen upseeri sotilasneuvonantajana. 
Yhteensä tässäoperaatiossaon vuodesta 1990 
palvellut 3 upseeria. 

Irakin ja Kuwaitin alueella on keväästä 
1991 toiminut UNIKOM (UN Iraq-Kuwait 
Observer Mission). Operaatiossa palvelee 6 
suomalaista sotilastarkkailijaa ja Suomessa 
on yksi tarkkailija yhden kuukauden valmiu
dessa. UNIKOM valvoo maiden rajalla de
militarisoitua vyöhykettä. Kaikkiaan 12 up
seeria on palvellut UNIKOMissa. 

Heinäkuussa 1992 lähetettiin viisi soti
las tarkkailijaa Somaliaan perustettuun UN
OSOMiin (UN Operation in Somalia). Tark
kailijoiden tehtävänä on valvoa tulitaukoa 
sotivien somalialaisosapuolten välillä pää
kaupungissa Mogadishussa. Balkanilla osa
na UNPROFORia (UN Protection Force) ja 
suomalaista kontingenttia toimii myös seitse
män sotilastarkkailijaa valvomassa osapuol
ten toimintaa entisen Jugoslavian alueella. 

Lisäksi Suomessa on elokuusta 1991 
alkaen ollut 15 sotilastarkkailijaa yhden kuu
kauden lähtövalmiudessa MINURSOa (Mis
sion des Nations Unies pour la Referendum 
au Sahara l'Ouest; Länsi-Sahara) varten. 
Operaation suunniteltu tehtävä on valvoa 
Länsi-Saharassa toimitettavia vaaleja. 

Rauhanturvaamistoiminnan 
rahoitus 

Sen lisäksi, että Suomi osallistuu rau
hanturvaamistoimintaan lähettämällä henki-
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löstöä, osallistutaan myös kaikkien YK-ope
raatioiden kustannusten maksamiseen. 

Rauhanturvaamislaissa määrätään, että 
Suomi osallistuurauhanturvaamistoi mintaan 
valtion menoarviossa siihen myönnettyjen 
määrärahojen puitteissa. Suomelle aiheutu
neiden kustannusten korvausten laskuttami
sessa noudatetaan YK:n kanssa sovittuja pe
riaatteita. 

Kustannukset koostuvatpääasiassahen
kilömenoista ja kaluston ylläpidosta. Suomi 
maksaa ensin omat kustannuksensa, jotka 
YK myöhemmin korvaa sovittujen laskutus
perusteiden mukaisesti. Joukoista maksetaan 
tietty korvaus miestä kohden, joka on noin 
1000 USD kuukaudessa. Kalustosta YK lu
nastaa osanmaksamalla käyvän hankintahin
nan mukaan ja osa palautetaan kotiutettavien 
joukkojen mukana Suomeen. Näin tulee mm 

KUVA5a 

Rahoitus
osuudet 

RAHOITUS 

KANSALISET KULUT 
• kansallisen organi

saation ylläpito 
• palkkausmenot 
• sotilastarkkailijat 

OPERAATION 
BUDJETTI 

• muonitus 
• sähkö, vesi 
• rakennukset 
• polttoaineet 
• työvoima 
• paikallisesti hankitut 

tarvikkeet ja 
palvelut 

8 

tapahtumaan, jos rakentajapataljoona palaa 
kotimaahan Balkanilta. 

Menoarviossa ovat ulkoasiainministe
riön pääluokassa pataljoonien palkkamenot 
sekä Suomen jäsenmaksuosuudet YK:lle ja 
rauhanturvaoperaatioiden kuluista. Puolus
tusministeriön pääluokassa ovat sotilastark
kailijoiden palkat, valmiusjoukkomenot sekä 
pataljoonien koulutus-, kuljetus- ja ylläpito
menot. Vuosittaiset kustannukset ovat olleet 

V 1987 170 milj mk 
V 1988 169 mi}j mk 
V 1989 379 mi}j mk 
V 1990 241 milj mk 
V 1991 228 miJj mk 
V 1992 325 mi}j mk 
Vuoden 1989 lisäyksen aiheutti Nami

bian ja vuoden 1992lisäyksenaiheuttiBalka-

KUVASb 

YK:N KORVAUKSET 
Samoin perustein kaikille 

• Palkat ja eäivärahat 
988 USD/henkilö/kk 

• Spesialistikorvaus 110%) 
291 USD/henkilö/kk 

• Vaatetus, varustus ja aseistus 
70 USD/henkilö/kk 

• Kansallisen kaluston kuluminen 
130%, 30%, 20%, 20%) 

• YK:n hyväksymät materiaalihan
kinnat kotimaasta täysimääräi
sinä 

• Koirat 80 USD/koira/kk 

9 Jalkaväen vuosikirja 

nin operaatioissa ollut pataljoona. 
Suomi maksaa lisäksi 0,57 % jokaisen 

rauhanturvaoperaation budjetista. Nämä me
not nousivat vuoden n 32 milj mk vuoden 
1992 aikana, johtuen kalliista Kambodjanja 
entisen Jugoslavian operaatioista. 

YK:n velka Suomelle on vuosittain ol
lut 100-130 milj mk. 

Kansallinen organisaatio 

Rauhanturvaamistehtävissä olevat henkilöt 
ja valvontajoukot ovat toiminnallisesti YK:n 
ja muutoin puolustusministeriön alaisia. Puo
lustusministeriö vahvistaa määrävahvuudet 
ja kokoonpanon. Organisaation sisäinen jär
jestys on sotilaallinen. Pataljoona ei kuulu 
puolustusvoimiin. YK:nrauhanturvatehtävis
sä olevat joukot ja sotilastarkkailijat ovat 
operatiivisesti YK:n pääsihteerin johdossa. 
Kansallisissa hallinto- ja huoltoasioissa suo
malaiset ovat puolustusministeriön alaisia. 
Kaksijakoisesta johtosuhteesta huolimatta ei 
ongelmia ole syntynyt, koska jokaiselle joh
tajalle asian kaksijakoisuus on selvitetty kou
lutuksen yhteydessä ennen lähtöä YK-tehtä-
viin. 

Käytännön asioita kotimaassa hoitaa 
puolustusministeriön YK-toimisto yhdessä 
YK-Koulutuskeskuksen ja yhteistoiminnas
sa ulkoasiainministeriön ja pääesikunnan 
kanssa. YK-toimisto käsittelee Suomen osal
listumistarauhanturvaamistoimintaan, yhteis
toimintaa koti- ja ulkomaisiin viranomaisiin 
YK-Koulutuskeskusta koskevia kysymyksiä, 
tilanteen seuraamista, YK-joukkojen varus
tamista ja huoltoa sekä rekrytointia ja pal ve
lusaikoja. Toimiston vahvuus on kolme up
seeria ja 4 siviilihenkilöä. 

Niinisalossa toimiva YK-Koulutuskes
kus kuuluu osana puolustusvoimiin, mutta 
saa tehtävänsä puolustusministeriöltä. Se yl
läpitää rauhanturvaamisen henkilöstöreser
viä, kouluttaa jokaisen suomalaisen rauhan
turvaajan ja pohjoismaiset sotilastarkkailijat, 
hankkii, varastoi, uusii, huoltaa ja korjaa 
materiaalin sekä vastaa kaikista materiaali- ja 
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RAUHANT\JRVAAMISEN JOHTOSUHDEKMVIO 
joismaidenkannalta. Kokouk
siin osallistuvat myös ulkoasi
ainministeriöiden edustajat. 
Kokouksia on katsauskauden 
aikana pidetty seuraavasti YK:N PÅÅSIHTEERI 

TASAVAU.AN 
PRESIDENTTI 

- toukokuussa 1991 Norjassa, 

1 EDUS~~~~'.:OASIAINj 

- marraskuussa 1991 Ruotsis-
sa, 

1 
SIHTEERIST0 

1 
HAU.m.lS ! 

-toukokuussa 1992 Suomessa 
Lappeenrannassa ja 

1 
1 

1 

~IAINMINISTERIO 

1 i 

- marraskuussa 1992 Tanskas
sa. 

1 
SUOMEN PY11'fVÅ 
EOUSTUSTO(VK ------ PUOWSTUSMINISTERKl 

- NORDSAMFN-työryhmän 
kokoukset. Rauhanturva-asi
oista vastuussa olevat virka
miehet muodostavat tämän työ
ryhmän. NORDSAMFN val
misteleepuolustusministeriko
kouksissa käsiteltävät asiat, 
vastaa pohjoismaisesta rauhan
turvakoulutuksesta sekä aset
taa alatyöryhmiä. Tehdyistä 
päätöksistä ylläpidetään pää
töskokoelmaa (NORDSAM
FN-beslut),joita jokainen maa 
on velvoitettu noudattamaan. 
Työryhmä tarkastaa jokaisen 
kurssin (Visitors Day) sekä 
suorittaa joka toinen vuosi yh
teisen tiedonkeruukäynninrau
hanturvaamiseen liittyvään 
kohteeseen. Työryhmä ko
koontuu n viisi kertaa vuodes-

Solll11N3181nosu1D 

OPERMTION YK-toimisto 
JOHTOESIK 1 

PUOWST\JSVOIMAT 

PÅÅESIKUNTA 

TYKJSTOPRIKMTI ,.. 
YK-KOULK 

VALVONTAJOUKOT: 

YKSV, YKSL, YKSB 
YK.SO 

TARKKAILIJAOPERAATIOT 

UNTSO, UNMOGIP, 
UNIKOM, UNOSOM 

henkilökuljetuksista rauhanturvajoukoille. 
Näistä tehtävistä huolehtivat kuusi upseeria, 
kuusi opistoupseeria, värvätty ja n 25 siviili
työntekijää. 

Pohjoismainen yhteistoiminta 

Pohjoismainen yhteistoiminta YK:n 
rauhanturva-asioissa on jatkunut yli kolme 
vuosikymmentä. Yhteistoiminta käsittää 
- puolustusministerikokoukset kaksi kertaa 
vuodessa. Kokouksissa käsitellään rauhan
turvatoiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta poh-
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KUVA6 

sa. 
NORDSAMFN:n alaisuudessa toimi 

vuoden 1992 lopussa seuraavat alatyöryhmät 
- kurssinjohtajakokous, joka käsittelee poh
joismaisten kurssien kokemuksia ja kehittä
mistä, 
- SCACYP-työryhmä, joka käsittelee yhtei
siä ilma-, meri- ja maakuljetuksia sekä huol
tokysymyksiä, 
- Nordic UN Stand-by Forces -kirjan ylläpi
dosta ja uusimisesta vastaava työryhmä. 
- taloudellisen työryhmän kokoukset kaksi 
kertaa vuodessa. 

Kokouksissa laaditaan rauhanturvatoi-

mintaan liittyvistä taloudellisista ja palvelus
suhdekysymyksistä raportit puolustusminis
tereille. 

Kuten alatyöryhmästä ilmenee harras
tavat pohjoismaat myös kirjojen julkaisemis
ta. Mainittu Nordic UN Stand-by Forces -
kirja on viimeksi julkaistu vuonna 1986 ja 
uusittu painos on tarkoitus julkaista vuoden 
1993 loppuun mennessä. 

Vuonna 1992 julkaistiin kaksiosainen 
Nordic UN Tactical Manual, joka sisältää 
rauhanturvaajan käytännön ohjeita ja malle
ja. Kyseessä on eräänlainen rauhanturvaajan 
"rauhantaisteluohjesääntö''. 

Pohjoismaiden yhteinen rauhanturva
koulutus käsittää kursseja ja seminaareja,joi
den päämäärät ovat 
- Esikuntaupseerikurssin (Ruotsi) päämäärä
nä on valmentaa aikaisemmin esikuntakou
lutuksen saaneita upseereita YK:nrauhantur
vaoperaatioiden kansainvälisten esikuntien 
erilaisiin tehtäviin ja/tai kansallisten kontin
genttienjohto-ja esikuntatehtäviin käynnissä 
oleviin tai tuleviin operaatioihin. 
- Huolto- ja kuljetusupseerikurssin (Norja) 
päämääränä on valmentaa upseerit ja aliup
seerit huolto-, kuljetus- ja liikenteenjärjeste
lytehtäviin mihin tahansa käynnissä olevaan 
tai tulevaan rauhanturvaoperaatioon. 
- Sotilaspoliisikurssin (Tanska) päämääränä 
on opettaa sotilaspoliisiupseerin tai partio
johtajan tehtävät YK:n sotilasyksikön puit
teissa missä tahansa rauhanturvaoperaatiois
sa. Tällä kurssilla ovat myös suomalaiset 
tulevat pataljoonan sotilaslakimiehet saaneet 
koulutusta. 
- Sotilastarkkailijakurssin (Suomi) opetus on 
tarkemmin selvitetty YK-KoulK:n kertomuk
sessa. 

Pohjoismaat järjestävät joka kolmas 
vuosi rauhanturvaamisseminaarin,johon osal
listuu lähinnä kotimaan johtotehtävissä ole
via ja YK:n johtotehtäviin suunniteltuja hen
kilöitä. Seminaarissa käsitellään rauhantur
vaoperaatioissa sattuneita tapahtumia sekä 
pyritään löytämään menette! ytapaoh jeita sat
tuneista tapahtumista saatujen kokemuksien 

perusteella. Seuraava seminaari järjestetään 
Suomessa 1994. 

Rauhanturvakoulutus 

Ennen lähtöä rauhanturvaamistehtä
vään jokainen suomalainen rauhanturvaaja 
koulutetaan joko kansallisilla tai yhteispoh
joismaisilla kursseilla. 

Suomessa koulutetaan YK-Koulutus
keskuksessa valvontajoukkojen rotaatiohen
kilöstö, suomalainen avainhenkilöstö, ylin 
päällystö sekä pohjoismaiset sotilastarkkaili
jat. Tämä koulutus selvitetään tarkemmin 
YK-KoulK:n toimintakertomuksessa. 

Suomalaiset osallistuivat muissa poh
joismaissa lisäksi vuoden 1991 ja 1992 aika
na 
- esikuntaupseerikurssille ( 10 ups/91, 13 ups/ 
92), 
- sotilaspoliisikurssille (5 res ups ja au 6/91 
sekä 5 au/92), 
-huollon ja kuljetus johdon kurssille 7 ups/91, 
6 ups/92). 

Pohjoismaisten kurssien pituus on kol
me viikkoa. Opettajina toimii upseereita kai
kista pohjoismaista. Vuonna 1992 opettajina 
eri kursseilla toimi 16 suomalaista upseeria. 

Vuonna 1992 neljä suomalaista upsee
ria osallistui Sveitsissä järjestettyyn sotilas
tarkkailijakurssiin. Suomi oli lisäksi asetta
nut kurssin johtajaksi evl Ilkka Tiihosen ja 
yhden upseerin opettajaksi. Kurssi noudatti 
pohjoismaisen kurssin opetussuunnitelmaa. 

Muutokset 

Syksyllä 1992 hallitus on velvoittanut 
ulkoasiainministeriötä ja puolustusministeri
ötä säästämään rauhanturvamenoissa lähi
vuosina Balkanin operaation kustannukset n 
100 milj mk. 

Tasavallan presidentti teki 20.11.1992 
päätöksen, että Suomi vetää pois pataljoo
nansa Golanilta vuoden 1993 loppuun men
nessä. 

Suomi on myös ilmoittanut harkitse-
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vansa Kyproksella olevan osastonsa poisve
tämistä vuoden 1993 loppuunmennessä. Tästä 
ei vielä ole olemassa lopullista päätöstä. 

Joulukuun 23. päivänä 1992 Suomi 
vastaanotti Yk:n pääsihteerin virallisen pyyn
nön asettaa YK:n käyttöön noin 200 miehen 
suuruisen osaston helmikuussa 1993 osana 
yhteispohjoismaista pataljoonaa Makedoni
aan. Suomen hallitus vastasi myönteisesti 
pyyntöön 30.12.1992. 

ETYKin rauhanturvaaamistoimintaa 
koskevien suunnitelmien edistyessä tulee 

UNIKOM-operaation eteläisen sektorin 
esikunta Irakin ja Kuwaitin välisen rajan 
tuntumassa v 1991 marraskuussa. 

Kesällä 1992 Sarajevossa toimineet Pasi
miehistöjen jäsenet ovat vastaanottaneet 
puolustusministeri Elisabeth Rehnin jakaman 
YK-muistomitalin. 
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myös tämän organisaation tarpeet ottaa huo
mioon. Tämä ei varsinaisesti aiheuta muu
toksia järjestelyihin, koska ETYKin rauhan
turvaarnisperiaatteet noudattavat pääasiassa 
YK:n periaatteita. 

Kuluneiden vuosikymmenien aikana 
saadut kokemukset Suomen osallistumisesta 
YK:n rauhanturvaamistoimintaan ovat olleet 
myönteisiä sekä ulkopolitiikkamme että puo
lustusvoimien kannalta. 

Suomen osallistuminen rauhanturvaa
mistoimintaan on vahvistanut Suomen kan-

Suomalainen lumiaura kiinnitetään Sisuun 
Golanilla YKSV:n esikunnan alueella talvella 
1992. 

Puolustusministerikokous pidettiin Lappeen· 
rannassa toukokuussa 1992. Suomen 
edustaiia puolustusministeri Elisabeth Rehn, 
valtiosihteeri Martti Ahtisaari, osastopääl
likkö Pertti E Nykänen. 

sainvälistäasemaajakäsitystämaammepuo
lueettomuuspolitiikasta. Samalla Suomi on 
voinut näkyvällä tavalla osoittaa haluaan tu
kea YK:ta ja sen rauhanturvaaamistoimintaa. 
Suhtautuminen kotimaassa tähän toimintaan 
on vuoden 1992 lopussaenimmäkseen myön
teistä. 

Olemme tähän mennessä osallistuneet 
erittäin aktiivisesti rauhanturvatoimintaan. 
Tätä toimintaa on syytä jatkaa resurssien puit
teissa. 

Libanonissa olevan YKSL:n 1. komppanian 
uusi vartioasema 9-388 Wadi Buriakin 
länsirinteellä. 
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YK-KoulK 
YK-KOULUTUSKESKUS 

Suomen osallistumisen YK:n 
rauhanturvatoimintaan osoittauduttua 

pysyväksi järjestelyksi, tuli tarve järjestää 
myös rauhanturvakoulutus pysyvälle 

pohjalle. 
Myös Suomessa vuonna 1968 aloitettu 
pohjoismaisten sotilastarkkailijoiden 
kouluttaminen YK-tehtäviin edellytti 

pysyvän koulutuspaikan perustamista Everstiluutnantti likka Tiihonen 

Niinisalon varuskunnasta saatiin tilat toimin
taa vartenjajohtoportaaksi perustettiin vuon
na 1969SatakunnanTykistörykmenttiin YK.
Koulutuskeskuksen Esikunta (YK-KoulKE). 
Alusta alkaen on toiminta ollut YK-asioissa 
suoraan Puolustusministeriön YK-toimiston 
(vuoteen 1982 asti YK-valvontajoukkotoi
misto) johdossa. 

Nimensä mukaisesti YK-Koulutuskes
kuksen Esikunta loi puitteet koulutukselle ja 
kouluttajat koottiin kutakin tilaisuutta varten 
erikseen YK-tehtävistä kotiutuneiden joukos
ta; tämä periaate on edelleen voimassa. 

Suomen osallistumisen YK:n rauhan
turvatoimintaan lisääntyessä tuli YK-Koulu
tuskeskuksen Esikunnan tehtäväksi enene
vässä määrin monenlaisia erityisesti valvon
tajoukkojen huoltoon liittyviä tehtäviä. Nii
nisalossa työskentelevän henkilöstön määrä 
lisääntyi alkuperäisestä kahdesta upseerista 
nykyiseen lähes neljäänkymmeneen henki
löön. Myös nimi muutettiin nykyiseen muo-
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toonsa YK-Koulutuskeskus (YK-KoulK), 
joka paremmin kuvaa toiminnan luonnetta. 

YK-Koulutuskeskus on Tykistöprikaa
tiin kuuluva joukkoyksikkö jonka kokoonpa
no on: 
- Johtaja 
- Apulaisjohtaja 
- Komentotsto 
- Kouljärjtsto 
- Viestitsto 
- Huoltotsto 
- Koulutus yksiköt ja kurssit. 

KOULUTUSKESKUKSEN 
TOIMINTA 

YK-KoulK:n toiminta jakautuu selväs
ti kahteen eri tyyppiseen kokonaisuuteen; 
jatkuviin toimintoihin ja koulutustoimintoi
hin. 

Jatkuvista toiminnoista todettakoon 
- koulutus- ja järjestelytoimistoon kuuluva 

kortisto käsittelee reserviläishakemukset YK
palvelukseen, lähettää vastaukset ja ylläpitää 
henkilörekisteriä. 
- huoltotoimisto hankkii valvontajoukkojen 
ja sotilastarkkailijoiden sekä valmiusjoukon 
tarvitseman materiaalin, varastoi ja lähettää 
sen toimialueelle. 
- YK-KoulK seuraa jatkuvasti tilannetta maa
ilmalla ja valmistelee uusien rauhanturva
joukkojen organisaatioita ja pitää itsensä sel
villä tarvittavan materiaalin saatavuudesta. 

YK-Koulutuskeskuksen koulutustoi
minta määräytyy joustavasti kulloisenkin ti
lanteen mukaan. Rungon ovat viime vuosina 
muodostaneet kolme sotilastarkkailijakurs
sia ja kolme valvontajoukkojen vaihtohenki
löstön koulutustilaisuutta eli rotaatiota. Näi
den lisäksi on ollut vuosittain YK-tehtäviin 
lähteville sotilastarkkailijoille vaimoineen ja 
valvontajoukkojen ns. avainhenkilöstölle 
vajaan viikon mittaiset perehdyttämistilai
suudet. 

Muita koulutustilaisuuksia järjestetään 
tarpeen mukaan. 

Kansallinen koulutus 

YK:n suomalaisiin valvontajoukkoihin pal
velukseen lähtevä henkilöstö saa YK
KoulK:ssa koulutuksensa n 5 viikon mittai
sen ns. rotaatiokoulutuksen aikana. 

Periaatteena on, että rotaatio kouluttaa 
itse itsensä, ulkopuoliset kouluttajat tuovat 
toimialueen paikallisvärin koulutukseen. Pääl-
1 ystö kutsutaan palvelukseen viikko ennen 
muita. Tämän viikon aikana reservin päällys
tölle annetaan perusteet joukon kouluttami
seksi, samalla heille annetaan myös tietoa 
toimialueesta. 

Koulutusaiheita ovat: 
- sotilaallisten perustaitojen kertaus 
- taustatieto YK:sta ja erityisesti operaatiosta, 
johon joukko on menossa 
- toimialueen sosiaaliset ja uskonnolliset olot 
- ensiapukoulutus 
- asekäsittely ja ammunnat 
- viestitoiminta 

- rauhanturvaajan "perustemput" 
- oman erikoisalan työtapoihin ja välineis-
töön tutustuminen ' 

Kaikessa koulutuksessa on taustalla 
rauhanturvaajan asennekasvatus. Tehokas 
sotilas on naamioitunut ja tappaa, rauhantur
vaajaon näkyvissäjaestää tappamisen. Kaik
kia kriisin osapuolia on kohdeltava tasapuo
lisesti, riippumatta omista sympatioista tai 
antipatioista. 

Vuonna 1991 valvontajoukkojen täy
dennyshenkilöstön koulutustilaisuuksia oli 
kolme,joissakoulutettiin yhteensä 1011 hen
kilöä. Oman lisävärinsä koulutukseen toivat 
joulurotaatiossa 1991 koulutetut ensimmäi
set 34 naisrauhanturvaajaa, joista 10 ensim
mäistä lähti toimialueelle 12.12. 

Vuonna 1992 kolmen Lähi-idän rotaa
tion lisäksi perustettiin ja koulutettiin enti
seen Jugoslaviaan perustettuun YK:n UN
PROFOR operaatioon suomalainen rakenta
japataljoona, jota täydennettiin 6 kk palve
lusajan päätyttyä vaihtohenkilöstöllä. 

Vuodenaikana YK-KoulK toteutti vii
si rotaatiota,joissakoulutettiin yhteensä 1274 
henkilöä. 

Sotilastarkkailijakoulutus 

Sotilas tarkkaili jakurssitovat osa pohjoismais
ta YK-tehtäviin tähtäävää koulutusjärjestel
mää. Oppilaat ja opettajat kursseilla ovat 
pohjoismaista ja kurssikieli on englanti. Vii
me vuosina on yhä enenevässä määrin tarjot
tu myös pohjoismaiden ulkopuolisille upsee
reille mahdollisuus saada opetusta. 

Kurssin tarkoituksena on valmistaa YK.
sotilastarkkailijoita, jotka pystyvät selviyty
mään tavanomaisista sotilastarkkailijatehtä
vistä missä YK:n sotilastarkkailijaoperaati
ossa tahansa. 

Kolme viikkoa kestävän kurssin ope
tusaiheet ovat: 
- taustatiedot YK:n toiminnasta ja käynnissä 
olevista rauhanturvaoperaatioista 
- tarkkailijapalvelu 
- viestitoiminta 
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. ajoneuvon käsittely ja maastoajo 
- englannin kieli 

Opetuksessa pyritään ajankohtaisuu
teen ja todenmukaisuuteen. 

Vuoden 1991 aikana toimeenpantiin 
kolme sotilastarkkailijakurssia, joilla oli op
pilaita yhteensä 127. Pohjoismaiden ulko
puolelta oppilaita oli vain kaksi, molemmat 
Singaporesta. 

Vuoden 1992 aikana toimeenpannuilla 
kolmella sotilastarkkailijakurssilla koulutet
tiin 126 henkilöä,joista pohjoismaiden ulko
puolisia oli 13. Nämä jakautuivat seuraavas
ti: Viro 2, Englanti 3, Espanja 2, Portugal 1, 
Saksa 2 , Singapore 2 ja Sveitsi 1. · 

Vuoden 1992 loppuun mennessä on 
YK-KoulK:ssa koulutettu 1868 sotilastark
kailijaa, joista pohjoismaiden ulkopuolelta 
55 edustaen 9 eri maata. 

YK-KoulK:n johtaja evl Tiihonen on 
lisäksi toiminut kurssin johtajana Sveitsin 
toimeenpanemalla tarkkailijakurssilla. 

Vuonna 1991 ns.avainhenkilöstönkou
lutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 121 hen
kilöä. Ylempiin YK-tehtäviin lähetettäväksi 
suunnitelluille henkilöille pidettyyn noin vii
kon mittaiseen ylemmän päällystön kurssiin 
osallistui 30 henkilöä. 

YK:nKuwaitiinperustamaanoperaati
oon (UNIKOM)varustettiin ja lähetettiin 7 
sotilastarkkai lijaa. 

Vuonna 1992 avainhenkilöstön koulu
tustilaisuuksissa koulutettiin 121 henkilöä ja 
ylemmän päällystön kurssilla 36 henkilöä. 

YK:n uuteen operaatioon Somaliassa 
(UNOSOM) varustettiin ja lähetettiin 5 tark
kailijaa 

Huolto- ja kuljetustoiminta 

Vuoden 1991 aikana lennettiin lähi
itään 26 huolto- ja 6 rotaatiolentoa joilla 
kuljetettiin 8861 matkustajaa ja rahtia 333 
tonnia. Lisäksi kuljetettiin valvonta joukoille 
merirahtia 157 tonnia. 

Vuonna 1992 UNPROFOR operaation 
perustaminen ja huoltaminen ovat lisänneet 
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huomattavasti YK-KoulK:n huollon suorite 
määriä. Lisäksi ovat mukaan tulleet kuljetus 
muotona maantiekuljetukset. 

Vuoden 1992 aikana kuljetettiin lento 
matkustajia 9709 henkeä, lentorahtia 238 , 
merirahtia 530 ja maanteitse 114 tonnia. 

VIERAILUT 

Tavan mukaan on YK-Koulutuskeskukseen 
tutustuu vuosittain useita erilaisia delegaati 
oita. Tärkeimmät vierailut vuonna 1991 oli
vat: 
- Japanilaisdelegaatio 10.1. 
- Kiinalaisdelegaatio22. l. 
- Pääministeri Holkeri 7.2. 
- Ulkoministeri Paasio 17.2. 
- Pv komentaja amir Klenberg 28.3. 
- Kenr von Ondarza (Saksa) 13.8. 
- Diplomaattikuntal4.8. 
- Eduskunnan puolustusasiain valiok 2.9. 
- SI Louis De Guervo (Espanja)l8.9. 
- Prkenr Yifrach (Israel) 16.9. 
- SI Rva Hisami Kurokochi (Japani) 19.9. 
- Puolustusministeri Rehn 2.12. 
- Diplomaattikunta 2.12. 

Vuoden 1992 tärkeimmät vierailut ovat 
olleet: 
- YK:n päämajalle (UNIT AR) opetusvideoi
ta valmistava filmiryhmä4.- 21.5. 
- Amir Batthurst (Englanti)15.5. 
- ETYK edustajat 20.5. 
- Alankomaiden ilmasotakoulu 17.6. 
- Saksalaisdelegaatio27. -29. 7. 
-Venäjän panssariakatemian upseeridelegaa-
tio 13.8. 
- Disarmament Fellowship Prograrnme sti
pendiaatit 17.9. 
- Sveitsiläiset stipendiaatit 18.9. 
- Ev Kleist (Saksan sotasiam) 21.9. 
- Korealaisdelegaatio24.l l. 

Valtakunnallinen maanpuolustus kurs
si käy vuosittain tutustumassa myös YK
Koulutuskeskukseen. 

Kesällä 1992 alkoi YK-Koulutuskes
kuksen uuden esikuntarakennuksen rakenta-

minen, valmistuttuaan kesällä 1993 rakennus 
helpottaa paitsi YK -KoulK:n toimintaa, myös
kin Tykistöprikaatin esikunnan tilanahtautta. 

YK:n päivänä 24.10.1992 paljastettiin 
Niinisalossa Suomen Sinibarettiliiton teettä
mä "Rauhanturvaaja"-patsas. Patsaan paljas
tustilaisuuteen osallistuivat puolustusminis
teri Elisabeth Rehn, puolustusvoimain ko
mentaja amiraali Jan Klenberg ja lukuisa 
määrä sinibarettiyhdistysten edustajia. 
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YKSO 
YK:N SUOMEN OSASTO 
KYPROKSELLA 

Kyproksella, rakkauden jumalattaren 
Afroditen syntymäsaareHa, on takanaan 

pitkä ja verisen vaihteleva historia. Saaren 
strategisen aseman takia se on toiminut 

useiden kulttuurien kohtaamispaikkana. 

Ensimmäisen maailmansodan seurauksena britit sai
vat saaren hallintaansa. Lausannen sopimus vuode!- Majuri Olli Viljaranta 
ta 1923 tunnusti Britannian oikeuden saareen ja siitä 
~uli Bri~annian siirtomaa vuonna 1925. Neljä vuotta 
Jatkuneiden levottomuuksien jälkeen Kypros itse
näistyi vuonna 1960 kun britit, kyproslaiset, kreik
kalaiset ja turkkilaiset allekirjoittivat Ziirichin ja 
L_?ntoo~ sopimu~set. Samana vuonna Kypros hy-
väksyttun YK:n Jäseneksi. .~) 

Hallitusmuodon mukaan presidentin tuli olla 
kyproksenkreikkalainen ja varapresidentin puoles
taan kyproksenturkkilainen. Parlamentin edustaja
paikat oli jaettu 70% / 30% kyproksenkreikkalaisten 
hyväksi. 

Kyproksenkreikkalaisten ja -turkkilaisten vä- Komentajakapteeni Timo Seppälä 
liset erimielisyydet puhkesivat kuitenkin väkivaltai
suuksiksi joulukuussa 1963. 

Näiden seurauksena YK:n turvallisuusneuvosto 
perusti UNFICYP:n (United Nations Force in Cyp
rus), jonka puolivuosittaista mandaattia on jatkettu 
siitä lähtien. Vuoteen 1974 saakka UNFICYP:n 
joukot toimivat koko saaren alueella. Tällöin kukin 
kansallinen kontingentti vastasi yhdestä siviilihal
lintopiiristä, Suomi osaltaan Kyrenian alueesta Ni
kosian pohjoispuolella. 

YK:n läsnäolosta huolimatta erimielisyydet ja 
väkivaltaisuudet jatkuivat saarella. Kaikki huipentui 
vuonna 1974 kun kreikkalaismieliset kyproksen- Majuri Osmo Kesti 
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kreikkalaiset halusivat liittää saaren osaksi 
Kreikkaa ja tekivät vallankaappausyrityksen 
presidentti Makarioksen johtamaa hallitusta 
vastaan kesäkuussa 1974. Vallankaappausta 
seurasi välittömästi Turkin sotilaallinen in
terventio, maihinnousu Kyproksen pohjois
rannalle Kyrenian kaupunkiin. Tämän seu
rauksena saaren pohjoisosa on kyproksen
turkkilaisten hallitsema, saaren eteläosan 
kuuluessa kyproksenkreikkalaisille. 

Saaren jaon seurauksena muodostettiin 
kahden osapuolen välille puskurivyöhyke 
(Buffer Zone ), jonka koskemattomuutta YK 
valvoo. Puskurivyöhyke on 180 km pitkä ja 
halkaisee koko saaren lännestä itään. Vyö
hykkeen leveys vaihtelee 7 km:nja kymme
nen metrin välillä. Kapeimmillaan se on 
Nicosian vanhassa kaupungissa, Berliinin 
muurin murtumisen jälkeen maailman vii
meisessä jaetussa kaupungissa. Tämän sek
torin valvontavastuun suomalaispataljoona 
luovutti kanadalaisille suomalaispataljoonan 
vetäytyessä saarelta vuonna 1977. 

Puskurivyöhykkeen jakautuminen eri 
kontingenttien kesken on vaihdellut vuosien 
kuluessa.Joulukuun 15. päivästäalkaenvyö
hyke on jaettu kolmen kontingentin kesken: 
britit vastaavat saaren länsiosasta Morphun 
lahdelta Nikosiaan, kanadalaiset Nikosian 
kaupunkivyöhykkeestä ja saaren keskiosasta 
ja itävaltalaiset saaren itäosasta Athienousta 
aina Famagustaan saakka. 

Syksyllä 1992 Kyproksen rauhanneu
vottelut olivat jälleen käynnissä YK:n suojis
sa New Yorkissa. Neuvottelujen tavoitteena 
on perustaa saarelle liittotasavalta, jonka 
parlamentin paikat jakautuisivat kyproksenk
reikkalaisten ja -turkkilaisten asukasluvun 
suhteen. Presidentti valittaisiin vuorotellen 
eri kansanosista määrävuosiksi kerrallaan. 
Neuvottelut taukosivat yhteisöjen päämies
tasolla maaliskuuhun 1993. 

Kesällä 1992 suurin osa joukkoja toi
mittavista maista ilmoitti YK:lle suurista 
joukkojen supistuksista tai täydellisestä ve-

täytymisestä saarelta. Viimeisimpänä maana 
Kanada ilmoitti vetävänsä koko kontingent
tinsa pois kesän 1993 kuluessa. Mikäli uusia 
maita ei tule mukaan tulee UNFICYP:n 
vahvuus putoamaan syksyn 1992 vahvuu
desta puoleen eli noin 900 sotilaaseen. Koko 
operaation toimintaperiaate onkin tarkan har -
kinnan kohteena YK:n päämajassa. 

Tällä hetkellä saarella palvelee seitse
män suomalaista YK-sotilasta omana, 
UNFICYP:n pienimpänä kansallisena kon
tingenttina. 

YK:n suomalainen osasto (YKSO) 
muodostuu kahdesta upseerista, joista 
YKSO:n päällikkö työskentelee UNFICYP:n 
esikunnan humanitaarisen osaston toimisto
esiupseerina vastuualueenaan vesi- ja sähkö
huolto sekä talouselämän kysymykset pus
kurissa ja puskurin puolelta toiselle. 

Varapäällikkö työskentelee operatiivi
sen osaston tilanne-päivystäjänä tehtävä
nään esikunnan tilannekuvan ylläpito. Kum
pikin upseereista on kantahenkilökuntaan 
kuuluvia.Lisäksi esikunnassa työskentelee 
kaksi aliupseeria (res) toimistoaliupseerin 
tehtävissä. YKSO:n vääpeli työskentelee 
Huolto-osastolla vastuualueenaan mm. ajo
neuvokorvausasiat. Toinen esikunnan aliup
seereista työskentelee Operatiivisella osas
tolla vastuualueenaan tulitaukorikkomusten 
seuranta. Esikunnan sijaintipaikka on Nico
sia. Osastoon kuuluu lisäksi kolme sotilaspo
liisia, jotka toimivat sotilaspoliisikomppani
assa sijoitettuna jollekin saaren neljästä SP
asemasta: Nicosia, Xeros, Aiya Napa tai Lar
naca. 

YK:n suomalaisella osastolla on pitkät 
perinteet vaalittavanaan. Suomalaisessapa
taljoonassa palveli vuosina 1964 - 1977 
yhteensä 9878 miestä. Niinpä UNFICYP 
onkin miesmäärältään tähän mennessä kautta 
aikojen suurin suomalainen rauhanturvaa
misoperaatio. Syksyllä 1992 näyttää epävar
malta, kuinka kauan Suomen lippu liehuu 
Kyproksella. 
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YKSV 
YK:N SUOMALAINEN 
VALVONTAJOUKKO 
GOLANILLA 

Israelin ja sen arabinaapureiden välinen 
lokakuun sota tai Y om Kippur-sota alkoi 

6.10.1973. YK:n Turvallisuusneuvoston 
päätöksiä seuraten tulitauko astui voimaan 
25.10.1973. Neuvosto päätti perustaa uuden 
turvaosaston UNEF 11:n rauhanturvaajista 
Siinailta ja UNTSO:n sotilastarkkailijoista 

väliaikaisesti valvomaan ja ylläpitämään 
tulitaukoa Golanilla. Everstiluutnantti Heikki Holma 

UNDOF (United Nations Disengagement Ob
server Force) perustettiin Turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmalla 350/31.5.1974. Päätös pohjautuu 
Israelin ja Syyrian väliseen loi tontamissopimukseen, 
joka neuvoteltiin YK:n suojeluksessa ja allekirjoitet
tiin Genevessä samana päivänä. Kenraaliluutnantti 
Ensio Siilasvuo YK:n Lähi-idän joukkojen pääkoor
dinaattorina vahvisti sopimuksen YK:n edustajana. 
Sopimuksessa hyväksyttiin loitontamisalue (Area of 
Separation=A OS), aseistuksen ja joukkojen rajoitus
alue (Area of Limitation in Armament and Everstiluutnantti Kalevi Kokko 
Force=AOL) sekä UNDOF:n perustaminen. 

Samassa yhteydessä hyväksyttiin myös pöytä
kirja UNDOF:n toimintamallista. 

UNDOF otti operatiivisen vastuun 5.6.1974 
alunperin kuuden kuukauden ajaksi komentajansa, 
perulaisen prikaatikenraali Bricenon johdolla. 
UNDOF:in kuului tuolloin Itävallan ja Perun patal
joonat sekä niitä tukevat Kanadan ja Puolan huolto
yksiköt, jotka kaikki siirrettiin UNEFII:sta Siinailta. 

Perulaiset vedettiin pois heinäkuussa 1975 ja 
korvattiin Iranin pataljoonalla. Kun Iran joutui sisäis
ten vaikeuksiensa vuoksi vetämään pataljoonansa 
pois UNDOF:stamaaliskuussa 1979, pyydettiin Suo- Everstiluutnantti Ossi Kettunen 
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men hallitukselta lupaa lähettää toistaiseksi 
osasto Siinailla olevasta valvontajoukosta 
Golanille. 

FINCOY, Osasto Ilva, siirtyi Golanille 
15.3.1979 ja otti vastuun IRANBA TT:n ete
läisellä osalla pohjoisosan siirtyessä tilapäi
sesti AUSBA TT:n vastuulle. 

FINCOY kuului edelleen YKSV/ 
UNEF:in, mutta oli operatiivisesti alistettu 
UNDOF:lle. Elokuun lopulla FINCOY otti 
vastaan AUSBA TT:n miehittämät 60-sarjan 
vartioasemat,jolloin lukumäärä nousi 16:een. 
YKSV :n pääosan siirto Siinailta lakkautetus
ta UNEF 11:sta toteutettiin maantie- ja lento
kuljetuksin. YKSV 13 otti komentajansa 
eversti Pertti Seppäsen johdolla operatiivisen 
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vastuun koko nykyisestä alueestaan 1.9.1979 
Camp Ziouanissa pidetyssä v,aihtoparaatissa. 

Toiminta-alue 

Suomalaiset tulevat toimimaan Golanilla sa
malla vastuualueella runsaat 13 vuotta, sillä 
viimeinen joukko, YKSV 40, vedetään pois 
vuoden 1993 loppuun mennessä. 

Vastuualueon47 kmpitkäja0,2-9km 
leveä. Eteläosa on 200 mja pohjoisosa 900 m 
merenpinnan yläpuolella. CampZiouani,jon
ne esikunta ja esikunta- ja huoltokomppania 
on sijoitettu, on 950 m:n korkeudessa. Alue 
on Syyrian tasankoa, jonka maaperä on ki
vikkoista ja tuliperäistä. Muutamat korkeat 
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kukkulat hallitsevat puutonta maisemaa. 
Pääosin ne ovat israelilaisten miehittä

miä. Wadi Ar Raqqad, noin 400 m syvä Itä
Afrikan hautavajoaman pohjoisin pää, on alu
een maastollinen erikoisuus. Talvisin sataa 
rankasti myös lunta, jota voi olla yli metri. 
Kesä on kuiva, kuuma ja sateeton. 

Golan on strategisesti merkittävä sekä 
Israelille että Syyrialle. Vesilähteenä se on 
Israelille korvaamaton. Koko ylängöllä asuu 
noin 54 000 asukasta, joista israelilaisia on 
vain 12 000. Syyrian hallintoon kuuluvan 
YKSV:n alueen väkiluku on noin 2300. Vä
estö harjoittaa maanviljelystä sekä lampaan
ja karjanhoitoa. Lasten suuri määrä kiinnittää 
huomiota muslimikylissä liikuttaessa. Osa
puolet suhtautuvat rauhanturvaa-
jiin myönteisesti. 

YKSV:n tehtävät, 
toiminnan luonne ja 
joukon kokoonpano 

joisosassa, 2.JK eteläosassa. l .JK ylläpitää 
10 vartioasemaa ja yhtä päivävartiopaikkaa 
ja 2.JK 7 vartioasemaa ja yhtä päivävartio
paikkaa. Lisäksi komppaniat ylläpitävät nyrk
kiryhmää (Rapid Reaction Group; RRG) ja 
vartioasemat nyrkkipartioita eli äkkilähtöjä 
(Rapid Reaction Patrol; RRP). EHK vastaa 
esikunnan toimintaedellytysten ylläpidosta, 
huoltaa pataljoonan sekä ylläpitää pataljoo
nan nyrkkiosastoa. YKSV on ainoa UNDOF:n 
joukko, joka on ryhmittynyt aselepolinjan 
molemmille puolille. 

UNTSO:n (United Nations Truce Su
pervision Organization) tarkkailuasemat 51-
58 ovat YKSV:n operatiivisessa johdossa. 
Ne ilmoittavat havaintonsa suoraan pataljoo-

LTNDOF 

( Palaljo~nan k omen taja 

UNDOF:n tehtävä ja toimintape
riaatteeton lähes sellaisenaan käs
ketty kahdelle valvontapataljoo
nalle, itävaltaiselle ja suomalai
selle. 

ER/ HQ UNDOF 8 l--- ---11 

YKSV :n tehtävänä on yllä
pitää ja valvoa tulitaukoa vastuu
alueellaan. Tämä toteutetaan: 
1. valvomalla 
- että kaikki israelilaiset pysyvät 
A-linjan länsi- puolella 
- että kaikki syyrialaiset joukot 
pysyvät B-Iinjan itäpuolella 
- ettei sotilasjoukkoja, ajoneuvo
ja tai aseita ole sijoitettu loitonta
misvyöhykkeelle 
2. kieltämällä ja raportoimalla 
- kaikki A-linjan ylitykset 
- kaikki B-linjan sotilasylitykset 
3. suorittamalla ilmavalvontaa 
4. partioimalla jatkuvasti loiton
tamisvyöhykkeellä. 

l .JK toteuttaa kyseisiä teh
täviä YKSV:n vastuualueen poh-
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nan esikuntaan. Tarkkailuasemiamiehittävät 
kaksi sotilastarkkailijaa voivat asioida myös 
suoraan lähimmänjääkärikomppanian kans
sa ja opastaa jalka- tai a joneuvopartiot tarvit
taessa ehkäisemään ennakoidun rikkomuk-
sen. 

Rikkomukset jaetaan aseistettuihin ja 
aseistamattomiin sotilasrikkomuksiin ja si
viilirikkomuksiin. Ylilentoja tai ampumista
pauksia on hyvin harvoin. Yli 95 % kaikista 
rikkomuksista on paimenten ja heidän lau
mojensa aiheuttamia. Laumat ylittävät A
linjan aina Israelin turva-aidalle saakka lai
dunmaata etsiessään. Rikkomusten lukumäärä 
vaihtelee maaliskuun noin 550:stä elokuun 
noin 100:an toistuen samanlaisena vuosit
tain. 

Kaikkiin rikkomuksiin YKSV reagoi 
heti ne havaittuaan ja raportoi ne eteenpäin. 
Pataljoona ja sen alajohtoportaat ylläpitävät 
jatkuvaa lähes reaaliaikaista tilannekuvaa, 
siirtävät nyrkit nopeasti maastohenkilöautoilla 
tai Paseilla eri kohteille. Lisäksi henkilöstöä 
koulutetaan jatkuvasti niin, että kaikki osaa
vat tehtävänsä. 

Suurin YKSV:n toimintaa haittaava 
tekijä on linjojen epäselvyys ja -tarkkuus 
maastossa. Myös sotilas- ja siviilihenkilöi
den sekä ajoneuvojen erottaminen toisistaan 
on usein vaikeaa, koska pukeutuminen on 
samanlaista ja ajoneuvot sotilasvihreitä. Mii
navaara on kaikkialla tiestön ulkopuolella. 

Pataljoonan vahvuus on elokuussa 1992 
loppuunsaatettujen supistusten jälkeen 356 
rauhanturvaajaa,joista 9 on naisia. Henkilös
töryhmittäin jakaumaon 16upseeria, 15opis
toupseeria ja 28 reservinupseeria sekä 297 
aliupseeria ja miestä. Kantahenki löstön osuus 
on 8,4 %. UNDOF:n esikunnassa työskente
levä kahdeksan henkilön esikuntaryhmä kuu
luu myös vahvuuteen. 

Ajoneuvoja on 80,joista Paseja on vii
si. Aseistus on kevyt. Kiikareitajayökiikarei
ta sekä kameroita käytetään valvontavälinei
nä. Suojeluvälineistö on uudenaikaisinta. 
Vastuualueen viestijärjestelmä rakentuu pää
osin radioiden ja linkkien varaan. 

Tapahtumia vuosilta 1991 - 1992 

Alkuvuotta 1991 leimasi Persianlahden sota, 
jolloin Irakin Israeliin ampumat ohjukset näh
tiin myös Golanilta. Pataljoonan hyvä suoje
luvarustus, tehostunut koulutus ja muut val
mistelut sekä se, ettei Suomi-lomia peruutet
tu sai henkilöstön sopeutumaan erittäin hyvin 
sodan tuomiin hankaluuksiin. Ennen sodan 
alkua ja sen aikana annettiin turvallisuutta 
lisääviä liikkumisrajoituksia, suojautumisoh
jeita jakulunseurantaa tehostettiin. UNDOF:n 
muut kontingentit seurasivat pataljoonassa 
annettuja ohjeita ja hälytysvalmiuksia. 
UNTSO:n johtama omaisten evakuointi to
teutettiin 14.1.1991. 

V artioasema 67 lakkautettiin 31.1.1991. 
Vartioasema 85 sai uuden 8 m korkean var
tiotornin ja valtioasema 82 A otettiin käyt
töön loppuvuodesta. Partiotie välillä vartio
asema 80-81 valmistui kesällä -91. Miinan
raivaus partioteillä ja työt vartioasemilla jat
kuivat koko vuoden. Kunkin rotaation koulu
tustarkastus suoritettiin komentajan johdolla 
runsaat 10 viikkoa alueelle saapumisen jäl
keen. l .JKosoittautui parhaaksi kaikissa vuo
den kolmessa tarkastuksessa. UNDOF:n ko
mentaja, itävaltalainen kemaalimajuri Adolf 
Radauertarkasti pataljoonan 11.6.1991. Tois
taiseksi viimeinen UNDOF:n johtama poik
keustilanneharjoitus Gopher Hole järjestet
tiin komentopaikkaharjoituksena 11.-
15.11.1991. 

Joulurotaatio-91 toi mukanaan ensim
mäiset viisi naispuolista rauhanturvaajaa. 
Huhtirotaatiossa luku kasvoi yhdeksään. 
Vuoden aikana naiset on hyväksytty, he ovat 
kotiutuneet pataljoonaan ja suoriutuneet teh
tävistään erinomaisesti. Jotta naisia voitaisiin 
entistä paremmin käyttää esimiestehtävissä 
ja esimerkiksi vartiopalveluksessa tulee hei
dän koulutustaan tehostaa. Heidän tulee myös 
kantaa tehtäväänsä sopivia arvomerkkejä. 

Vuoden 1992 talvi oli poikkeuksellisen 
ankara. Lunta oli enimmillään yli metri ja 
pakkasta yli 10 astetta. Pataljoona kykeni 
kuitenkin täyttämään tehtävänsä. Tiet saatiin 
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auratuksi omalla kalustolla, mikä hyödytti 
myös paikallista väestöä ja UNDOF:n muita 
joukkoja. Märkä lumi katkoi alueen lähes 
kaikki lehtipuut. Molemmille osapuolille tär
keät vesialtaat täyttyivät jopa niin, että eräs 
pato murtui. Tulva vei mukanaan puolalaisen 
kuorma-auton, jonka miehistä toinen hukkui 
ja toisen l.JK:n miehetkaptJouni Juutilaisen 
johdolla pelastivat. Juutilainen palkittiin soti
lasansiomitalilla. 

UNDOF käskyjen mukaan YKSV:n 
vahvuus pieneni yhteensä 53 henkilöllä huh
ti- ja elorotaation-92 myötä. Koska 15 %:n 
supistus ei saanut kohdistua loitontamisvyö
hykkeen yksiköihin jouduttiin EHK:sta vä
hentämään peräti 34 %. Korjaamo- ja kulje
tusjoukkueet yhdistettiin, rakentajajoukkue 
lakkautettiin kokonaan ja muista joukkueista 
vähennettiin henkilöstöä. EHK on kyennyt 
suoriutumaan tehtävistään toimipisteiden 
aukioloaikoja tarkistamalla, vartiovuoroja ti
hentämällä sekä päivystysjärjestelmiä kehit
tämällä. Loma- ja sijaisuuskysymykset ovat 
aiheuttaneet pieniä ongelmia. 

2.JK:n alueelle pystytettiin marraskuus
sa erikseen miehitettävä vartiotorni, joka sai 
nimen 82 B. Israelilaiset kielsivät viime het
kellä vastaavan tornin pystytyksen l .JK:n 
alueelle, vaikka perusta oli jo valmiina ja 
tomirakenteet paikalla. Molemmat tornit hel
pottavat niiden alueiden valvontaa,jossa rik
komuksia usein tapahtuu. 

Vuosien 1991-1992 aikana YKSV:ssa 
vieraili useita koti- ja ulkomaisia seurueita. 
Puolustusvoimain komentaja amiraali Jan 
Klenberg teki tarkastusmatkan UNDOF:ssa 
3.-7.4 ja 12.-13.4.1991. 

Eduskunnan puolustusasiainvaliokun
ta vieraili 9.9 ja 13.9.1991. Upseeri- ja Pääl
lystöliittojen sekä puolustusministeriön edus
tajat olivat vuorossa 2.-11.10. ja budjettipääl
likkö Raimo Sailas ja puolustusasiainneuvos 
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Erkki Rantanen 23.-31.10.1991. Vierailujen 
jakautuminen kahteen osaan johtuu siitä, että 
seurueet eivät pääse aselepolinjan yli vain 
YK-henkilöstölle tarkoitetusta paikasta Qu
neitran kaupungin kohdalla. Mikäli haluaa 
tutustua sekä Camp Ziouaniin että jääkäri
komppanioihin on kierrettävä Jerikon koh
dalla olevan Allenby Bridgen kautta Jordani
aan ja edelleen Syyriaan. Matkaa kertyy yli 
400 km (vierailupaikat kuitenkin näköetäi
syydellä) ja se kestää koko päivän (lns Allah). 

Kanadan puolustusministeri aloitti vuo
den 1992 vierailut käymällä jääkärikomppa
nioissa 3.1. Kenttäpiispa Jorma Laulaja oli 
vuorossa 13.3. ja puolustusministeri Elisa
beth Rehn arvovaltaisine seurueineen 20.-
22.3. ja 24.3. 

Syyskaudella eduskunnan apulaisoike
usasiamies Pirkko K Koskinen vieraili patal
joonassa 6.-11.9. ja valtiosihteeri Eino Kei
nänen sekä kenraalimajuri Pertti Nykänen 
25.-28.9.1992. 

Perinteet 

YK-joukoissa perinteen syntymisajan sano
taan olevan yksi rotaatio. Rotaatioiltana uu
det tulokkaat otetaan yhteisön jäseniksi ter
vehenkisten rituaalien muodossa. Nuorin ro
taatio saa YK-mitalinsa kuuden kuukauden 
palvelusjakson päättyessä pidettävässä mita
liparaatissa. YKSV :n paraatit järjestetään 
vuorotellen vartioasemilla 80ja 60 sekä Camp 
Ziouanissa. 

YKSV:n komentajina ovat toimineet 
everstiluutnantit Ossi Kettunen 6.12.1990 -
6.12.1991 ja Kalevi Kokko 6.12.1991 -
6.12.1992. Itsenäisyyspäivänä 6.12.1991 
mitali-ja vaihtoparaatissa tehtävät vastaanot
tanut everstiluutnantti Heikki Holma on Go
lanin suomalaisen valvonta joukon viimeinen 
komentaja. 

YKSL 
YK:N SUOMALAINEN 
VALVONTAJOUKKO 
LIBANONISSA 

Israel ylitti keskiyöllä 14.3.1978 Libanonin 
rajan. Hyökkäys nimeltä "Operaatio 

Litani" oli alkanut. Viisi päivää 
myöhemmin YK:n turvallisuusneuvosto 

hyväksyi Yhdysvaltain laatiman 
päätöslauselmaehdotuksen, joka sai 

numerokseen 425 

Päätöslauselmassa 425 päätettiin perustaa YK:n rau- Eversti Aarno Vehviläinen 
hanturva joukot Etelä-Libanoniin. Asiaa koskeva pää
töslauselman kohta on seuraava: 'The Security Coun
cil decides, in the light of the reguest of the Govem
ment of Lebanon, to establish immediatel y under its 
authority a United Nations interim förce för southem 
Lebanon för the purpose of confinning the withdra
wal of Israeli forces, restoring international peace 
and security and assisting the Govemment of Leba
non in ensuring the return of its effective authority in 
the area, the förce to be composed of personnel drawn 
from States Members of the United Nations." 

Jo 21.3.1978 YK:n pääsihteeri saattoi hyväk
syäRanskan,NepalinjaNorjantarjouksetrauhantur- Eversti Martti Hossi 
vapataljoonan lähettämiseksi UNIFIL:n alueelle vä
littömästi. Lisäksi UNEF:staja UNDOF:staryhdyt
tiin väliaikaisesti siirtämään joukkoja UNIFIL:iin. 
Syksyyn 1978 mennessä UNIFIL:n kokoonpanoon 
kuului jalkaväkipataljoonat seuraavista maista: Fiji, 
Iran, Irlanti, Nepal, Nigeria, Norja, Ranska ja Sene
gal. 

Lokakuussa 1982 Nepal vetäytyi UNIFIL:n 
toiminnasta. Nepalilaiset palasivat UNIFIL:iin myö
hemmin, mutta tuolla toimenpiteellä oli Suomen 
kannalta ratkaiseva merkitys. 

YK:n pääsihteeri Javier Peres de Cuellar kään
tyi 22.10.1982 epävirallisesti Suomen YK:ssa ole- Eversti Harry Sipiläinen 
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YKSL:n jalkapartio Fnmin kylässä Etelä-Libanonissa 1980-luvulla. 

van pysyvän edustajan puoleen tiedustellen 
Suomen halukkuutta lähettää pataljoona 
UNIFIL:iin sieltä pois vedetyn Nepalin patal
joonan tilalle. Tiedustelu perustui Suomen 
hallituksen aiemmin syksyllä antamaan il
moitukseen, että Suomi on valmis lähettä
mään rauhanturvajoukkoja Beirutiin siellä 
tapahtuneiden massamurhien estämiseksi. 

Asia saatettiin ainoastaan ulkopoliitti
sen johdon ja puolustusministeriön tietoon ja 
päätettäväksi . Kun pataljoonan lähettämisel
le oli saatu ennakkohyväksyminen, se ilmoi
tettiin YK:n pääsihteerille. Pääsihteeri pyysi 
virallisesti 28.10.1982 Suomea korvaamaan 
Nepalin pataljoonan. 

Perjantai-iltana 29.10.1982 sai valmi
usjoukon tärkein henkilöstö käskyn ilmoit
tautua Niinisalossa maanantaina. Suomen 
hallitus teki virallisen päätöksen asiasta 
3.11.1982 ja seuraavana päivänä ensimmäi-
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neo etujoukko lensi Beirutiin. Toinen etu
joukko saapui Beirutiin 15.11. ja pääjoukko 
kahdessaerässä8.12.ja 10.12. Parinmuutok-

. senjälkeenpataljoonanalueeksilopultamää
ritettiin pääpiirtein sama vastuualue, joka 
suomalaisilla on edelleenkin. Tuolloin alue 
oli jaettuna nigerialaiselle ja ghanalaiselle 
pataljoonalle sekä ranskalaiselle komppani
alle. 

YK:n Suomalainen Valvontajoukko 
Libanonissa, YKSL, otti vastuun alueensa 
itäisellä osalla 10.12.1982 klo 12.00 ja länti
sellä osalla 11.12.1982. 

Toimintaympäristö 

Samalla vastuualueella suomalaiset ovat nyt 
toimineet kymmenen vuotta, vain länsiraja 
on vuosien saatossa siirtyillyt muutamia kilo
metrejä edestakaisin ja naapurit ympärillä 

muuttuneet. Suomalaisen pataljoonan, 
Finbatt:n alue on länsi-itä-suunnassa noin 15 
km pitkä ja poh jois-etelä-suunnassa 5-7 km 
leveä. Alueen pohjoisraja yhtyy Litani-jo
keen ja alueelle ovat tyypillisiä syvät jyrkkä
reunaiset laaksot, wadit,joista merkittävin on 
alueen keskeltä kahteen osaan jakava Wadi 
Buriak. Pataljoonan alueella asuu noin 30 
000 asukasta,joista valtaosa alueen läntisellä 
puoliskolla. Lähes kaikki asukkaat ovat shia
muslimeja. 

Wadi Buriakjakaa alueen paitsi maas
tollisesti myös toiminnallisesti kahteen täy
sin erilaiseen alueeseen. Wadin länsipuoli 
kuuluu, kuten paikalliset sanovat, vapaaseen 
Libanoniin ja itäpuoli Israelin valvomaan alu
eeseen. 

Alueen länsiosan asukkaat ovat pää
osin Amal-puolueen kannattajia. Amal on 
maltillinen ja UNIFIL:iin myönteisesti suh
tautuva puolue. Hallituksen virkakoneiston 
puuttuessa Amal on ottanut huolehtiakseen 
monista hallintotoimista, kuten esim koulu
jen ylläpito, teiden rakentaminen jne. Paikal
lisella tasolla suomalaisilla on hyvät suhteet 
Amaliin. 

Itäisellä puoliskolla Israelin armeija 
(IDF) ja sen tukema Etelä-Libanonin Armei
ja (SLA) ylläpitävät hallintovaltaa. YK ei 
tunnusta SLA:n olemassaoloa virallisesti, ja 
siksi siitä toimialueella käytetäänkin nimi
tystä De Facto Forces (DFF). Pataljoonan 
alueella on yhteensä kolme DFF:n asemaa ja 
yksi IDF:n miehittämä asema, jotka kaikki 
ovat maavalleilla ympäröityjä noin joukku
een tukikohtia. Käytännössä hallintovallan 
ylläpito tapahtuu etsimällä mahdollisia vas
tarintaliikkeen edustajia kylistä ja pidättä
mällä heitä sekä tukikohtien ja partioiden 
ajoittain runsaallakin tulenkäytöllä kaikkea 
epäilyttävää vastaan. Vastarintaliikkeen pää
toimintamuodot puolestaan ovat kranaatin
heitintulitus Litanin pohjoispuolelta DFF-ase
mia vastaan sekä erilaisten tilapäisvälineistä 
kyhättyjen tähysmiinojen eli tienvarsipom
mien asettaminen DFF:n ja IDF:n käyttämien 
teiden varsille. 

Kokoonpano ja toiminta 

YKSL:iin kuuluu 480 rauhanturvaajaa käsit
täväjalkaväkipataljoona sekä UNIFIL:n esi
kunnassa Naqourassa toimiva 12 upseerin ns 
esikuntaryhmä, 9 sotilaspoliisia monikansal
lisessasotilaspoliisikomppaniassaja20miestä 
käsittävä osasto UNIFIL:n reservikomppani
assa (Force Mobile Reserve, FMR). 
Pataljoonan kokoonpano on 
-Esikunta 
- Esikunta- ja Huoltokomppania 
- l. Jääkäri komppania ja 
- 2. Jääkärikomppania. 

Varustus on tehtävään sopiva. On erin
omainen viestijärjestelmä monine radioineen 
ja linkkeineen, monipuolista valvontakalus
toa, maavalvontatutkia, pirneänäkölaitteitaja 
jopa pimeätoimintaan kykenevä valvontate
levisio. Pataljoonan imagoon sekä paikallis
ten asukkaiden että muiden YK-joukkojen 
silmissä kuitenkin voimakkaimmin vaikutta
vat käytössä olevat 16 Sisun panssaroitua 
miehistönkuljetusajoneuvoa, Pasia. Ne ovat 
nopeita ja näyttävän näköisiä ajoneuvoja ja 
ennen kaikkea turvallisia. Kokemusperäises
ti on mm todettu, että telamiinaan ajaminen ei 
aiheuta tappioita vaunun henkilöstölle. 
Pataljoonan tehtävänä on 
1. valvoa alueensa 
2. estää aseellisten soluttautuminen alueensa 
kautta sekä Litanin yli 
3. suojata paikallista väestöä IDF:n ja DFF:n 
toimilta 
4. antaa paikalliselle väestölle humanitaarista 
apua ja 
5. tarkkaillajailmoittaavastuualueellaanole
via IDF:n ja DFF:n asemia vastaan tehdyistä 
hyökkäyksistä. 

Tehtävien toteuttamiseksi alue on jaet
tu kolmeen toiminnallisesti erilaiseen osaan. 

Läntisellä puoliskolla, 1.JK:n vastuu
alueella, tarkastetaan kaikki alueelle saapu
vat ajoneuvot ja estetään aseellisten soluttau
tuminen alueelle. Paikallista väestöä suoja
taan IDF:n ja DFF:n tulenkäytöltä. Liiken-
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teen tarkastamiseksi l .JK:n asemat on sijoi
tettu sisääntuloteiden varsille. 

Itäisellä puoliskolla, 2.JK:n vastuualu
eella, tarkkaillaan IDF:n ja DFF:n toimia ja 
suojataan paikallista siviiliväestöä väkival
taisuuksilta. Väestön suojelemiseksi 2.JK:n 
asemat on sijoitettu kyliin.jolloin ne olemas
saolollaan hillitsevät tulenkäyttöä kyliä vas
taan ja tapahtumat kylissä ovat helpommin 
valvottavissa. 

Komppanioiden välirajallaolevaan asu
mattomaan Wadi Buriak:iin on muodostettu 
puskurivyöhyke, jonne ainoastaan YK-hen
kilöstön sallitaan päästä. Tämä pataljoonan 
itsensä määrittämä puskurivyöhyke on toi
minut hyvin ja sillä on ilmeinen tilannetta 
rauhoittava vaikutus. 

Pataljoona on kehittänyt vuosien mit
taan tähän moninaisia vaatimuksia asetta
vaan toimintaympäristöön soveltuvan erityi
sen taktiikan, Finbatt-taktiikan. Se perustuu 
kolmeen tekijään: 
-nopeaan tiedonkulkuun, koko pataljoonassa 
on jatkuvasti lähes reaaliaikainen kuva tilan
teesta, 
- suureen liikkuvuuteen.joka erityisesti Pasi
en ansiosta mahdollistaa voiman nopean kes
kittämisen ongelmapaikkaan ja 
- jatkuvaan koulutukseen; kaikki tietävät ja 
osaavat tehtävänsä monissa erilaisissa val
miiksiharjoitelluissa operatiivisissa tilanteis
sa. 

Finbatt-taktiikalle ominaisia toiminto
ja ovat asemien ja kylien vahventamiset, 
komppanian alueen sulkeminen tai voiman 
keskittäminen seuraamaan IDF:n tai DFF:n 
toteuttamaa etsintäoperaatiota tai Wadi Bu
riakiin pyrkivien osapuolten pysäyttämisek
si. Kaikki nämä vaativat harjoittelua ja taas 
harjoittelua. 

Ratkaiseva tekijä YKSL:n toiminnalle 
on voimakas kotimaan tuki,jonka vaikutuk
set näkyvät kaikessa toiminnassa. Kotimaan 
taloudellinen tuki mahdollistaa sellaisen ma
teriaalin hankkimisen, mitä UNIFIL ei pysty 
toimittamaan, mutta mikä tehokkaan toimin
nan tai joukon henkisen hyvinvoinnin kan-
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nalta on välttämätöntä. Kotimaan tuki mah
dollistaa niinikään paikalliselle väestölle an
nettavan humanitaarisen avun. Suurimmat 
humanitaariapuprojektit ovat olleet kahden 
klinikan ja yhden koulun rakentaminen sekä 
kahden vesiprojektin toteutus. 

Tapahtumia vuosilta 1991-1992 

Vuoden 1991 alkupuoliskolle oman erityisen 
piirteensä antoi Persianlahden sota, jonka 
ohjushyökkäykset näkyivät myös YKSL:n 
alueella. Sota aiheutti paitsi koko UNIAL:n 
valmiuden kohottamisen useiksi kuukausiksi 
myös vastarintaliikkeen toiminnan tilapäisen 
hiljenemisen. Samaan aikaan Amalin aiem
min aktiivisesti suorittama näkyvä valvonta 
kylissä ja risteyksissä loppui. 

Kesällä tilanne kiristyi, kun vastarinta
liikkeen DFF-sotilaita vastaan räjäyttämä tien
varsipommi aiheutti kostoiskun Wadi Buria
kin länsipuolelle. Jännittynyt ilmapiiri jatkui 
useita kuukausia. Syksyllä Wadi Buriakin 
valvontaa tehostettiin miehittämällä kaksi 
uutta asemaa, tähystyspaikat 9-36B ja 9-38B. 
Asemien rakenteet valmistuivat vasta seu
raavana keväänä, mutta tähystystä suoritet
tiin läpi talven panssariajoneuvoista. 

Joulurotaatio 1991 oli historiallinen 
tapahtuma pataljoonassa, ensimmäiset viisi 
naispuolista rauhanturvaajaa saapuivat 
YKSL:iin. Huhtirotaatiossanaistenlukumää
rä lisääntyi yhteentoista. Naiset ovat vuoden 
mittaan kotiutuneet pataljoonaan hyvin ja he 
ovat suoriutuneet tehtävistään erinomaisesti. 

Talvi 1991-92 oli Libanonissa poikke
uksellisen ankara hiljentäen tehokkaasti kaik
kea toimintaa. Kuitenkin Nepbatt:ssa helmi
kuussa tapahtunut IDF:n rajoitettu hyökkäys 
kiristi tilannetta myös suomalaisten alueella. 
Paikallinen väestö pelkäsi IDF:n laajamit
taista hyökkäystä ja täkäläisen tavan mukaan 
osa väestöstä evakuoitui nopeasti turvalli
semmaksi arvelemalleen alueelle Beirutiin ja 
sen ympäristöön. DFF:n käyttäytyminen ja 
tulenkäyttö olikin varsinkin alkukesästä kuri
ton ta ja vaaratilanteita aiheuttavaa. Pataljoo-

nan ja UNIFIL:n tehostettu protestointime
nettely auttoi ja tulitus rauhoittui. 

Syksyn 1992 suuri tapahtuma Libano
nissa oli ensimmäiset parlamenttivaalit 20 
vuoteen. Vaalien suuria voittajia olivat shia
muslimit ja vahva usko parempaan tulevai
suuteen vallitsee nyt paikallisen väestön kes
kuudessa. Vaaliajan järjestyksenpito toi tul
lessaan uutuuden UNIFIL:n ja myös Finbatt:n 
toimintaan, yhteistoiminnan libanonilaisten 
santarmien kanssa. Vaalien aikana pataljoo
nan tarkastuspaikoilla oli santarmeja, jotka 
yhdessä suomalaisten kanssa tarkastivat ajo
neuvoja. Yhteistoiminnasta saatiin molem
min puolin erinomaiset kokemukset. 

Syyskuussa pataljoona sai jälleen uu
den aseman, kun norjalaisilta otettiin vastaan 
Ett Taiben itäpuolisella mäellä sijaitseva tä
hystysasema. 9-15 :ksi nimettyä rakentei I taan 
huonossa kunnossa ollutta asemaa alettiin 
välittömästi kunnostaa tulevan talven varal
le. 

Vuosien 1991-1992 aikana YKSL:iin 
tapahtui useita vierailuja ja tarkastuskäyntejä 
sekä koti- että ulkomailta. 'Merkittävimmät 
tarkastuskäynnit olivat 10.14.4. 1991 puolus
tusvoimien komentajan amiraali Jan Klen
bergin sekä 18.-23.3.1992 puolustusministe
ri Elisabeth Rehnin ja 28.-29.9.1992 valtio
sihteeri Eino Keinäsen jakenraalima juri Pertti 
Nykäsen käynnit. 

Perinteet 

YKSL:n komentajina ovat toimineet eversti 
Harry Sipiläinen 4.6.1990 - 4.6.1991, eversti 
Martti Hossi 4.6.1991 - 4.6.1992 sekä siitä 
edelleen eversti Aarno Vehviläinen. 

Vuosi 1992 oli YKSL:n merkkivuosi, 
suomalainen valvontajoukko oli toiminut 
Libanonissa kymmenen vuotta. Merkkipäi
vää vietettiin itsenäisyyspäivän mitaliparaa
tin yhteydessä 6.12.1992 monin juhlallisuuk
sin. 
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HYPOTEEKKILAINA ON ASUNTOLAINA 

- omakotitalon rakentajalle ja ostajalle 
- osakehuoneiston ostajalle 
- vapaa-ajanasunnon hankkijalle 
- remontoijalle 
- taloyhtiölle perus- ja kunnostuskorjauksiin 

LAINAA KANNATTAA KYSYÄ! 

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 
Yrjönkatu 9, 00120 HELSINKI 

Puh. (90) 647 401 

......--.. .. --~ YKSB · 
r;J YK:N SUOMAlAINEN 

.......,......_...'1 JOUKKO BALKANIUA 

Kun presidentti Josip Broz Tito 1980 kuoli, 
Jugoslaviassa alkoi kansallismielisten 

tasavaltojen ja kansallismielisten 
poliitikkojen valtataistelu. Taistelua 

värittivät talouskiistat, 
uskontoerimielisyydet, kieliriidat sekä 

verisen lähihistorian vielä 
umpeutumattomat haavat. 

Tapahtumien taustaa 

Marraskuussa 1990 Bosnia-Hertsegovinan vapaissa Everstiluutnantti Markku Nikkilä 
parlamenttivaaleissa kolme kansallisuuspuoluetta 
saivatmurskavoitonkommunisteista.Samassakuussa 
äänestettiin Makedoniassa. Voiton vei kommunis
tien vastainen oppositio. Kroatia julistautui 
22.12.1990 suvereeniksi tasavallaksi. Neljä päivää 
myöhemmin julistautui Slovenia itsenäiseksi Jugo
slavian yhteydessä pysyväksi valtioksi. Serbian ja 
Montenegron joulukuussa järjestetyissä vaaleissa sen 
sijaan voittivat sosialistit (entiset kommunistit). 

Maaliskuun alussa 1991 Slovenia päätti lopet
taa asevelvollisten lähettämisen liittovaltion armei
jaan. Kroatia aloitti oman kaartin perustamisen ja osti 
aseita mm Unkarista. Kroatialaispoliisit ja serbit 
ottivat yhteen Pakracin kaupungissa. Huhti-touko- Everstiluutnantti Pertti Puonti 
kuussa kroaatti- ja serbisotilaat kahakoivat mm Plit-
vicen kansallispuiston alueella ja Bolovo Selon pik-
kukaupungissa. Liittoarmeijan joukkoja siirtyi eri 
puolille Kroatiaa. 

Slovenia ja Kroatia antoivat itsenäisyysjulis-
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tuksen 25.6.1991 ja ilmoittivat eroavansa 
Jugoslaviasta. Armeija puolestaan ilmoitti, 
ettei se salli valtion luhistumista. 

Taistelut slovenialaisten aluepuolustus
joukkojen ja serbijohtoisen Jugoslavian liit
toarmeijan välillä alkoivat 27.6.1991. EY:n 
painostuksella saatiin kuitenkin aikaan tuli
tauko ja Slovenian itsenäisyys jäädytettiin 
kolmeksi kuukaudeksi. Tulitaukoehtoihin 
kuulunut liittoarmeijan joukkojen poistumi
nen Sloveniasta täyttyi 25.10.1991. 

Kroatian alueella taistelut jatkuivat. 
Presidenttineuvoston 6.8. julistama tulitauko 
ei lopettanut yhteenottoja. Elokuun loppuun 
mennessä liittoarmeijan tukemat serbit hallit
sivat jo lähes neljäsosaa Kroatiasta. Syys
kuun 20. päivänä 1991 liittoarmeija aloitti 
hyökkäyksen Kroatian itäosiin. Yleinen lii
kekannallepano Kroatiassa julistettiin 
6.10.1991, osapuolten sopima kahdeksas tu
litauko 9.10.l 991. Tulitaukojen kestämisen 
kannalta suurimman ongelman muodostivat 
yksittäiset ei kenenkään johdossa olevat aseis
tetut joukot. 

RAKENTAJAPATAIJOONA ( 276) 

ESIIIUNTA 
(ZJ) 

KOMENTAJA 
(1) 

Myös muualla entisessä Jugoslaviassa 
seurattiin tarkasti tapahtumien kulkua. Bos
nia-Hertsegovinan parlamentti hyväksyi it
senäisyysjulistuksen 15.10.1991. Aluepuo
lus tusjoukot määrättiin liikekannalle 
20.9.1991. Makedonia kehotti kaikkia ase
velvollisia ja reserviläisiä boikotoimaan Ju
goslavian liittoarmeijaa. Kosovon maakun
nan albanialaisväestö äänesti itsenäisyydes
tään. EY ja YK sovittelevat 

EY ponnisteli koko kesän ja syksyn 
1991 lopettaakseen sodan. Heinäkuun alussa 
laadittu rauhansuunnitelma päti Sloveniassa, 
mutta ei lopettanut taisteluja Kroatiassa. EY :n 
tarkkailijat aloittivat tehtävänsä alueella 
18.7.1991. 

Syyskuussa tehtiin uusi rauhanohjelma 
ja Haagissa aloitettiin rauhankonfrenssi. Sa
maan aikaan Haagissa kokoontui myös yh
deksän EY-maan muodostama sotilaallinen 
yhteistyöelin West European Union, WEU. 
Sotilaallista väliintuloa harkittiin. 

YK puuttui peliin näkyvästi lokakuus
sa. Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Cyrus 

KUVA l 

E-IIK 
(94) 

RAKENTAJAKOMPPANIA 
f-------L----------1 (158) 

EsikuntaJ 
(12) 

Kuljetus
joukkue 
(19) 
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Lääkintäjoukkue 
(7) 

Korjaamo 
joukkue 
(14) 

Viestijoukkue 
(18) 

Knto- ja 
KoneJ (16) 

RakP Esikunta 

P-ups 1 
HP l 
Kntotsto 6 
Viestitsto 2 
PionOpststo 
H-kuljtsto 

Yhteensä 23 

KntoR 
(1+4+2) 

I RakantajaJ 
(35) 

II RakentajaJ 
(35) 

II I Rakenta j aJ 
(35) 

IV RakentajaJ 
(35) 

1.RakR 
(1+6) 
2.RakR 
(1+6) 
3.RakR 
(1+6) 
4.RakR 
(1+6) 

Vancenimitettiin 8.10.1991 YK:n pääsihtee
rin henkilökohtaiseksi lähettilääksi Jugosla
viaan. Marraskuun lopulla asia käsiteltiin tur
vallisuusneuvostossa ja rauhaturvajoukkojen 
lähettämisen ehdoksi asetettiin tulitauon ai
kaansaaminen. 

Joulukuun alussa Serbia, Kroatia ja 
Jugoslavian liittoarmeija olivat jo yhtä mieltä 
YK:n joukkojen lähettämisestä, mutta vielä 
eri mieltä joukkojen sijoituspaikoista. 

EY lupasi 17.12.1991, että se tunnustaa 
Jugoslavian itsenäisyyteen pyrkivät tasaval
lat tietyin ehdoin. Saksa teki 19.12.1991 pää
töksentunnustaaitsenäisetKroatianjaSlove
nian,valtiot 15.1.1992, koko EY:n liittyessä 
mukaan tunnustamiseen. 

Rakentajapataljoona lähtee 

Viimeisin ja pitävin tulitauko tuli voimaan 
3.1.1992. Ensimmäiset YK:n yhteysupseerit 
saapuivat asemiinsa Serbian ja Kroatian ase
lepolinjalle 17.1.1992. Suomelta pyydettiin 
aluksi tavanomaista valvontajoukkoa, mutta 
pyyntö muutettiin n 300 hengen ra
kentajapatal joonaksi. Hallituksen vas-
tattua myöntävästi alkoivat Puolustus
ministeriön YK-toimisto ja YK-Kou
lutuskeskus kiireisesti muokata val
miusjoukon jääkäripataljoonasta ra
kentajapataljoonaa. 

UPS 

Kroatiaan suunniteltujen pataljoonien etu
osastot. Maanantaina 16.3. hajaannuttiin eri 
puolille Kroatiaa. Rakentajapataljoonaan 
kuuluva joukko siirtyi Bosnia-Hertsegovinan 
pohjoisosaan Banja Lukaan,jonne oli tarkoi
tus perustaa UNPROFORin huoltokeskus 
yhdessä ranskalaisen huoltopatal joonan ja ka
nadalaisen pioneeripataljoonan kanssa. 

Tilanne oli kuitenkinkiristymässäBos
nia-Hertsegovinassa. Kaupungilla ja kahvi
loissa jo ammuskeltiin ja sotilaat vartioivat 
mm hallintorakennuksia sekä kaupunkiin joh
tavia teitä. Pataljoonan esityksestä uudeksi 
sijoituspaikaksi määrättiin Zagreb,jonne etu
osasto siirtyi 11.4.1992. 

Pääjoukko saapui koulutukseen YK
Koulutuskeskukseen 16.3.1992. Hieman va
jaan kolmen viikon koulutuksen jälkeen läh
dettiin ansaitulle vapaalle 2.4.1992. Koulu
tuksen ohessa hankittiin koneet, työkalut ja 
rakennusmateriaalia sekä 10 asuntoparakkia. 
Parakkien lisäksi laivaan kuormattiin mm 51 
merikonttia, 116 erilaista ajoneuvoa ja 32 
sähkövoimakonetta. 

YKSB:N HENKILÖSTÖRAKENNE 13.10.1992 
( ESIKRYHMÄ ML) 

KUVA 2 

OPISTOUPS RES ALI- MIEH YHT PALV ARVOT 

Rakentajapataljoonanetujoukko 
koottiin YK-Koulutuskeskukseen 9.-
10.3.1992. Lyhyen perehdyttämisen 
ja varustamisen jälkeen joukko lensi 
perjantaina 13.3. 1992 Helsingistä 
Wienin kautta Belgradiin. Pataljoo
nan henkilöstön lisäksi osastoon kuu
lui yksi sotilastarkkailija ja viisi UN
PROFORin (United Nation Protecti
on Force) esikuntaan sijoitettua upsee
ria. Osaston kokonaisvahvuus oli 29 
henkilöä. 

p EVP p EVP UPS PÄALL 

Lauantainjasunnuntainetujouk
ko vietti Belgradin lähellä Jugoslavian 
kansallisarmeijan kasarmeilla, jonne 
viikonlopun aikaan saapui useimpien 

l 

3 

3 

4 

11 

7 

7 

18 

2 2 

3 2 

2 2 

7 6 

13 

4 

11 

6 

4 

2 

11 

38 

59 

49 

25 159 

25 159 

l EV 

3 Evl 

14 Maj(e-ups) 

19 Kapt 

11 Ylil 

8 Ltn 

2 Yliv 

11 Vääp 

38 Ylik 

59 Kers 

49 Alik 

82 82 Jääk 

82 297 välisumr.1a 

82 297 yhteensä 
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Siviiliasioiden tultua hoidetuksi jokai
nen koulutukseen osallistunut palasi YK
Koulutuskeskukseen sunnuntaina 12.4.1992. 
Tiistaina 14.4. lennettiin Slovenian pääkau
punkiin Ljubljanaan, josta jatkettiin bussilla 
edelleenZagrebiin. Etujoukon saavuttua alu
eelle kolme päivää aikaisemmin ei kummoi
siakaan valmisteluja oltu ennätetty tehdä. 
Makuupussi kainalossa ja telttavuode toises
sa marssittiin vasta miinoista raivatulle ken
tälle pystytettyihin telttoihin. 

Rakentajapataljoonan nykyinen ko
koonpano on esitetty kuvassa l ja henkilöstö
rakenne kuvassa 2. 

Komentajana toimi everstiluutnantti 
Pertti Puonti 12.9.1992 saakka,jolloin tehtä
vät vastaanotti siihen saakka pataljoonaup
seerina toiminut evl Markku Nikkilä. 

PataljoonanesikuntasijaitseeZagrebin 
kansainvälisen lentokentän vieressä olevassa 
entisessä liittoarmeijan ilmavoimien tukikoh
dassa. Matkaa Zagrebin keskustaan on 15 

: ZAGREB HQ 
FinconstrBatt ·1=- -LogBase Z FreLogBatt 
BritMedBatt 
M.A.S.H. / USA 
NorMovCon 

BEOGRAD Liaison Office 
LogBase B 

LlUBLJANA Liaison Offr 

Sector WEST Sector EAST 

Sector HQ Sector HQ 
Oaruvar Erdut 

JOR RUS 
NEP BEL 
CAN 
ARG 
CAN ENG 

B & H Co11tmand 

Sector HQ 

km. Myös molempien yksiköiden komento
paikat ovat samassa tukikohdassa. 

Joukko on kokenut. Henkilöstöstä 75 
% on palvellut aiemminkin rauhanturvaa
mistehtävissä. Keski-ikä on n 31 vuotta. Esi
kunta- ja huoltokomppaniassa palvelevat ovat 
kukin oman alansa ammattilaisia, Rakentaja
komppanian henkilöstöstä lähes 90 % on 
rakennusalan ammattilaisia. Puolustusvoimis
sa palvelevaa henkilöstöä on joukosta 6 %, 
evp-henkilöstöä 4 %. Naisia ei ole yhtäkään. 

Rakentajapataljoonan henkilöstön li
säksi UNPROFORin esikunnassa Zagrebis
sa palvelee kuusi suomalaista. Virkaiältään 
vanhin on ev Kari Höglund. Hän toimii ope
raatiopäällikkönä. Mainitun esikuntaryhmän 
lisäksi on kussakin neljässä Kroatian puolella 
olevassa sektorissa yksi rakentajaupseeri. 
Suomalaisia sotilaspoliiseja alueella on kuu
si, sotilastarkkailijoita seitsemän ja lisäksi 
vielä yksi yhteysupseeri Ljubljanassa, Slove
niassa. 

KUVA 3 

EG't Sarajevo 
Sector SOUTH Sector NORTH FRE 2 sara jevo 

UKR Sarajevo · 
Sector HQ Sector HQ FRE 3 V. Kladusa 

Topusko Knin CAN 2 Banja Luka 
POL KEN BRIT Vitez 
NIG FRE SPA Divulje 
DEN CZE TPT Vitez 
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Tehtävät ja toiminta-alue 

Rakentajapataljoonan tehtävä on yhdellä sa
nalla sanottuna rakentaminen. Työtä on riit
tänyt. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin 
oma tukikohta. Rakentaminen käsitti viiden 
kasarmialueelta pataljoonan käyttöön luovu
tetun kivirakennuksen remontoinnin sekä 
Suomesta tuotujen majoitusparakkienja sau
nojen pystytykset. Ohessa kunnostettiin puo
lenkymmentä puurakennusta sekä majoitus
että varastotiloiksi. 

Rakentamisen toinen vaihe alkoi ra
kentaja joukkueiden siirryttyä sektoreihin ryh
mitettyjen valvontapataljoonien alueille tou
ko-kesäkuun vaihteessa. Työ käsitti pataljoo
nien käyttöön luovutettujen kiinteistöjen kor
jausta. Remonteissa tarvittava materiaali han
kittiin pääosin Kroatiasta, pienehköjä määriä 
toimitettiin myös naapurimaista. 

Heinäkuun puolenvälin jälkeen patal
joona keskittyi majoitus- ja saniteettikonttien 
pystytykseen. Marraskuun 1992 loppuun 
mennessä oli 2071 toimitetusta majoituskon
tista pystytetty 1984. Saniteettikonttien suh
teen tulos ei yllä samalle tasolle myöhässä 
toimitettujen vesi- ja lokasäiliöiden vuoksi. 
Vastaanotetuista 250 yksiköstä oli ennätetty 
asentaa toimintakuntoon 27. 

Mandaattikaudenjälkipuoliskollaaloi
tettiin suunnittelu- ja valmistelutyöt sähkö
voimakoneidenjakeittiöruokalakonttien saa
miseksi sektoreihin ryhmitetyille joukoille. 
UNPROFOR on tilannut 870 sähkövoima
konetta ja lähes 200 eri kokoista keittiö-ruo
kalaa. 

Joulukuun 1992 alkuun mennessä oli 
joukoille ennätetty toimittaa 269 sähkövoi
makonetta. Kytkennät ja sähköverkon raken
taminen joukkojen tukikohdissa olivat toimi
tettu jenkin osalta vielä kesken kaapeleiden ja 
jakotaulujen vajaiden toimitusten vuoksi. 
Keittiö-ruokaloiden pystytys on vasta aluil
laan. Neljä keittiötä on toiminnassa. 

Rakentajapataljoona työskentelee nel
jässä eri sektorissa, East, West, North ja South. 
Sektorit ovat YK:n valvonnassa olevia UNPA-

alueita (United Nations Protected Area). Sek 
toreiden nimet verrattuna niiden maantieteel 
liseen sijaintiinsa nähden sllattavat tuntuu 
oudoilta, mutta selvitys on jäljempänä. Ku 
hunkin sektoriin on sijoitettu yksi rakentaja 
joukkue. Maantieteellisesti sektorit kuuluvat 
Kroatian valtioon. UNPROFORinjoukkojen 
nykyinen ryhmitys on esitetty kuvassa 3. 

East-sektori on saanut nimensä ltä-Sla
voniasta, jonka alueella sektori sijaitsee. To
navan rannalle valvontapataljoonista on ryh
mitetty Venäjän ja Belgian pataljoonat. Ra
kentajakomppanian IV Rakentajajoukkue 
toimii Vukovarista, kaupungista, joka syk
syllä 1991 käydyissä taisteluissa tuhottiin 
lähes maan tasalle. Kroatian alueen sekto
reista tilanne on kireinjuuri täällä. Tulitaukoa 
rikotaan päivittäin. 

West-sektori on nimetty Länsi-Slavo
nian mukaan. Tulitaukolinja jakaa sektorin 
kahtia, pohjoisosassa ovat enemmistönä kro
aatit, etelässä serbit. I Rakentajajoukkueen 
komentopaikka on Kanadan pataljoonan alu
eella. Muut aluetta valvovat pataljoonat tule
vat Argentiinasta, Nepalista ja Jordaniasta. 

North-sektori puolestaan kuuluu Kraji
na-nimisen alueen pohjoisosaan, siitä nimi. 
Aluetta valvoo kolme pataljoonaa. Suoma
laisten II Rakentajajoukkue aloitti työnsä 
Tanskan pataljoonassa komentopaikkanaan 
Dvor, heinäkuussa siirryttiin Slunjiin Puolan 
pataljoonan alueelle ja lokakuussa Petrin jaan 
Nigerian pataljoonan alueelle. 

South on Sektoreista eteläisin, mutta 
sijaitessaan topografisesti kaikkein korkeim
malla, on todennäköisesti kylmin. Aluetta 
valvovat tsekkoslovakialaiset, ranskalaiset ja 
kenialaiset. Suomalaisten rakentajien (III 
Rakentajajoukkue) tukikohta on Ranskan 
pataljoonan alueella Stikadassa. Nimensä 

' sektori on saanut eteläisen Krajinan mukaan. 

Sota ja toiminta-alue laajenevat 

Alunperin YK:n rauhanturvaoperaatio enti
sen Jugoslavian alueella kaavailtiin toteutet
tavaksi po neljällä sektorilla. Bosnia-Hertse-
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govinaan suunniteltiin sijoitettavaksi UN
PROFORin esikunta ja huoltokeskus, ensin 
mainittu Sarajevoon, jälkimmäinen Banja 
Lukaan. Sisällissodan laajeneminen Kroa
tian ulkopuolelle pakotti uusiin tilannearvioi
hin ja toimiin. 

Vuoden 1992 loppupuolella perustet
tiinBosnia-Hertsegovinaan B&H Command, 
joka toimii UNPROFORin joukkojen ko
mentajan intialaisen kenraaliluutnantti Sa
tishNambiarin alaisuudessa. B&H Comman
diin kuuluu esikunnan lisäksi kolme Saraje
voa valvovaa pataljoonaa (ranskalaiset,egyp
tiläiset ja ukrainalaiset). Suunnitelmissa on 
ryhmittää muualle Bosnia-Hertsegovinaan 
vielä valvontapataljoonat Ranskasta, Iso Bri
tanniasta, Kanadasta ja Espanjasta. Hollan
ninjaBelgian yhdessä muodostama kuljetus
pataljoona lähetetään myös alueelle. 

Makedonia ja Kosovo ovat taistelujen 
suhteen jääneet vielä kriisin ulkopuolelle. 
Arviot sodan leviämisestä näille alueille vaih
televat. 

Erityispiirteitä ja 
tärkeitä tapahtumia 

YKSB on ensimmäinen suomalainen aselaji
joukko YK-palveluksessa. Rakentajat kuulu
vat pioneeriaselajiin. Valvonnan asemesta 
tehtävänä on rakentaminen. "Normaalin" 
valvontavarustuksen ohella pataljoona on 
varustettuajanmukaisillakäsityökaluilla,joita 
joka joukkueella on kontillinen. Työkoneista 
tärkeimmät ovat autonosturit ja kaivurikuor
maajat. Mukana ovat myös pyöräkuormaaja, 
kaivinkone ja pari betoninkuljetusautoa. 

Rakentajapataljoona toimii "hajautet
tuna" eri puolilla Kroatiaa. Päästessään kul
kemaan kaikkien pataljoonien vastuualueilla 
avautuu henkilöstölle erinomainen näköala 
paitsi Jugoslavian kriisiin, myös eri puolilta 
maailmaa tulleiden valvontajoukkojen teke
misiin ja tekemättä jättämisiin. Kielitaitokin 
kohenee, toimitaanhan koko ajan kansainvä
lisessä seurassa. 
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Ensimmäisen mandaattikauden (14.4-
13.10.1992) tärkeimpiä tapahtumia ovat ol
leet Puolustusvoimien Lippujuhlan vietto 
4.6.1992, pioneeriaselajin vuosipäivän vietto 
25.7., puolustusministeri Elisabeth Rehnin 
vierailu28.-31.7. sekämitaliparaati 12.9.1992. 

Rotaatiolennolla 13.10.1992 saapui alu
eelle 106 uutta rakentajaa. Marraskuun en
simmäisellä viikolla pataljoonassa vieraili 
YK-Koulutuskeskuksen apulaisjohtaja ma
juri Pekka Hannukkala. Isänmaamme 75. It
senäisyyspäiväksi 6.12.1992 pataljoona koot
tiin Zagrebiin katselmukseen ja juhla-aterial
le. Yhdessä Unkarissa toimivan Suomen suur
lähetystön kanssa järjestettiin illalla vastaan
otto, johon otti osaa merkittävä määrä diplo
maatteja sekä YK-yhteistyökumppaneita. 

Rakentaminen jatkuu 

Rakentajapataljoona on onnistunut tehtäväs
sään hyvin. Jo tuhannet remontoidut neliöt ja 
lähes pari tuhatta pystytettyä konttia kaiken 
muun ohella kertovat vakuuttavaa kieltään 
joukon ammattitaidosta ja hyvästä työmoti
vaatiosta. Mahdottomiltakin näyttävät tehtä
vät on hoidettu päätökseen kunnialla ja am
matti ylpeydellä. 

Alunperin toimikauden pituudeksi kaa
vailtiin kuutta kuukautta. Uuden rauhantur
vaoperaation käynnistäminen ei kuitenkaan 
sujunut kitkatta. Rakennusmateriaalin han
kinta ei edennyt toivotulla tavalla. Jo kesällä 
havaittiin, että pataljoonalle kaavaillut tehtä
vät jäisivät pahasti kesken jos mandaatti pää
tetään lokakuussa. Toimiaikaa pidennettiin 
kuudella kuukaudella 13.:een huhtikuuta 
1993. 

Rakentamista riittää. Sitä mukaa kun 
saamme projekteja loppuunviedyiksi löytyy 
aina uutta ja uutta.johon tarttua. Näyttää siltä, 
että rakentamista riittää vielä huhtikuun 1993 
jälkeenkin. 

JALKAVÄEN VUOSIKIRJA XX 1993 SISÄllYS 

Amiraali Jan Klenberg: 
Puolustusvoimain komentajan tervehdys 4 

Eversti Antero Leirimaa: 
Jalkaväen tarkastajan tervehdys - Jalkaväki tulevalla vuosituhannella.. ... ... 6 

Jalkaväen tarkastaja vaihtui ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8 

Jalkaväen Säätiön ja Jalkaväkimuseon toimintakatsaus. ... ... ... ... ... ... ... ... 9 

Majuri Markku Koli: 
Sotavarusteteknologian kehittymisen haasteet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12 
suomalaisen maataisteluopin jatkokehittämiselle 

Everstiluutnantti Jukka Roiha: 
Maasodankäynnin taktiikkaa nyt ja tulevaisuudessa..... ........................ 42 

Diplomi-insinööri Erkki Vuori ja majuri Kyösti Halonen: 
Suomalaisen jalkaväkitaistelijan varustus 2000-luvun vaihteessa . ... ... ... ... 52 

Majuri Tapani Patteri ja majuri Veli-Pekka Parkatti: 
Jääkäriprikaatin viestijärjestelmä nyt ja vuonna 2000 62 

Majuri Jorma Ala-Sankila: 
Jalkaväen tiedustelu . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72 

Everstiluutnantti Olli Dahl ja majuri Esa Pulkkinen: 
Panssarit ja panssarintorjunta vuosituhannen vaihteessa ... ... ... ... ... .. . ... ... 82 

Majuri Arto Räty: 
Kranaatinheittimistö 2000-Juvulle ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 114 

Majuri Sakari Honkamaa: 
Koulutustavoitteen asettamisen ja koulutustuloksen arvioinnin malli ... ... ... 132 

Eversti Pekka Kurenmaa: 
Venäläisnäkemyksiä kesän 1944 taisteluista Suomen rintamalla . ... ... ... ... 148 

261 



JOUKKO-OSASTOT KERTOVAT 

Jääkäriprikaati ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 156 
Kainuun Prikaati.................................................................. 160 
Karjalan Prikaati ... . .. ... . . . ... .. . . . . . . . .. . . . . ... . .. . . . . . . .. . ... . .. . . . . . . ... . .. . . . 164 
Panssariprikaati . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 168 
Pohjan Prikaati .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 172 
Porin Prikaati ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 176 
Savon Prikaati ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 180 
Uudenmaan Prikaati - Nylands Brigad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 182 
Pohjois-Karjalan Prikaati . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 186 
Hämeen Rykmentti ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 190 
Kaartin Pataljoona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 194 
Uudenmaan Jääkäripataljoona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 196 
Laskuvarjojääkärikoulu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 200 
Reserviupseerikoulu . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 204 
Sotakorkeakoulu . . ... . .. .. . ... ... . . . .. . ... .. . . .. . . . ... . .. . . . . . . .. . ... ... . . . .. . . .. 206 
Taistelukoulu . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 208 
Kadettikoulu .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 210 
Päällystöopisto .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 214 
Rajakoulu .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 217 
Lapin Rajavartiosto...... ......................................................... 218 
Kainuun Rajavartiosto .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 220 
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222 
Kaakkois-Suomen Rajavartiosto .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 224 

RAUHANTURVAAJAT 

Rauhanturvaamistoiminta 1991 - 1992 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 226 
YK-Koulutuskeskuksen toiminta.............................................. 238 
YK:n Suomen Osasto Kyproksella.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 242 
YK:n Suomalainen Valvontajoukko Golanilla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 244 
YK:n Suomalainen Valvontajoukko Libanonissa........................... 249 
YK:n Suomalainen Joukko Balkanilla . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 255 

Sisällys .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 261 

262 




