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Puolustusvoimain  
komentajan tervehdys 

Lähialueemme turvallisuustilanne on heiken-
tynyt. Myös sotilaalliset jännitteet Itämeren 
alueella ovat lisääntyneet. Velvollisuutemme 

on ylläpitää toimintaympäristön kehitykseen suh-
teutettua puolustuskykyä ja valmiutta vuoden jokai-
sena päivänä ja hetkenä. Omasta puolustuksesta 
huolehtiminen vakauttaa myös turvallisuusympä-
ristöämme.

Valtioneuvoston tämän vuoden helmikuussa 
julkaisema puolustusselonteko antaa puolustuk-
semme kehittämiselle selkeät suuntaviivat pitkälle 
ensi vuosikymmenelle. On tarve kehittää uutta, 
mutta myös ylläpitää ja korvata vanhaa puolustus-
kykymme ylläpitämiseksi myös tulevaisuudessa. 
Kehittämisen ydintä ovat joukkojemme valmius, 
käytöstä poistuvien suorituskykyjen korvaaminen 
sekä tiedustelu, kyberpuolustus ja kauaskantoinen 
tulivaikutus. 

Kehittämisen painopiste on nyt Maavoimissa. 
Jalkaväen osuus on tässä työssä merkittävä hank-
keiden kohdistuessa uusien sodan ajan joukkojen 
kehittämiseen ja varustamiseen sekä muun muassa 
maavoimien liikkuvuuden ja iskukyvyn paranta-
miseen. Maavoimien valmiuden perusta nopeisiin 
tilanteisiin vastaamiseksi luodaan pääosin jalka-

väkiyksiköistä muodostetulla valmiusosastoilla ja 
-yksiköillä.

Vaatimukset niin joukkojen suorituskykyjä kuin 
yksittäisen taistelijan taitoja ja toimintakykyä koh-
taan ovat kasvaneet monimuotoistuvassa uhka- ja 
toimintaympäristössä.  Kotimaan tehtävissä tarve 
yhteistoimintaan lisääntyy jatkuvasti sekä hybridi-
uhkista että myös toiminnan kustannustehokkuu-
delle asetetuista vaatimuksista johtuen. Jalkaväki-
johtajien tehtäviin kuuluu yhä useammin sovittaa 
vastuualueillaan eri puolustushaarojen ja muiden 
viranomaisten toimia yhteen. Muutosten vaiku-
tukset ulottuvat myös koulutukseen, johon muun 
muassa virtuaaliympäristöt ja monipuoliset simu-
laattorit tuovat uuden, toimintaa ja sen palautetta 
tehostavan elementin. Todellisia taisteluharjoi-
tuksia tai -ammuntoja ne eivät kuitenkaan voi kor-
vata jatkossakaan.    

Jalkaväen sotilaat muodostavat pääosan haas-
teellisimmiksi muuttuneiden kriisinhallintaope-
raatioiden henkilöstöstä, jossa suomalaisen taiste-
lijan osaaminen on laajasti tunnustettu ulkomaisten 
ammattisotilaiden rinnalla. Taistelutaidot ja -tiedot 
säilyvät osaamisen keskiössä tulevaisuudessakin, 
mutta tehtäviin sisältyy yhä enemmän myös koh-

I-LUKU
Jalkaväen säätiö 60-vuotta
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dealueiden turvallisuusviranomaisten koulutta-
mista ja neuvontaa. 

100-vuotiaan itsenäisen Suomen juhlavuoden 
teema ”Yhdessä” ilmentää erinomaisesti Puolustus-
voimien tapaa toimia. Tarvitsemme kaikkien, niin 
palkatun henkilöstön, asevelvollisten kuin järjestö-
jenkin panosta ylläpitäessämme ja kehittäessämme 
suorituskykyjämme. 

Yhdessä toimimisen ohella on luonnollista ja tar-
peellista, että toimijoilla on myös omaan puolus-
tushaaraan, aselajiin tai koulutustaustaan liittyvä 

identiteetti. Jalkaväkiaselajin tärkeänä aatteelli-
sena yhdyssiteenä toimii nyt 60. toimintavuottaan 
juhliva Jalkaväen säätiö. Säätiön julkaisema Jalka-
väen vuosikirja tarjoaa lukijoilleen mahdollisuuden 
vaihtaa ajatuksia toistensa kanssa, myös ikäpolvien 
yli, aselajin perimmäisistä kysymyksistä omaksi ja 
toisten hyödyksi.

Onnittelen Jalkaväen säätiötä sen tekemästä 
arvokkaasta maanpuolustustyöstä ja toivotan sääti-
ölle sekä sen jäsenistölle ja kaikille Jalkaväen vuo-
sikirjan lukijoille menestystä myös tulevaisuudessa. 

Puolustusvoimain komentaja  
kenraali Jarmo Lindberg.
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Jalkaväen säätiön tavoite on tukea suomalaisen 
jalkaväen kehitystä ja sen vuosisataisten perin-
teiden ylläpitoa. Tavoitetta kohti mennään sää-

tiön sääntöjen ja käytettävissä olevien voimavarojen 
puitteissa. Tuemme jalkaväkeä ja sen tarkastajaa 
apurahoin ja stipendein, sekä ylläpidämme ja kehi-
tämme Jalkaväkimuseota. Yksi tukemme kohde on 
käsissänne nyt oleva Jalkaväen vuosikirja. Kirjan 
tarkoituksena on esitellä suomalainen jalkaväki sel-
laisena kuin se nyt on ja mihin se on kehittymässä. 

Suomalainen jalkaväki on vuosisatojen myötä 
kehittynyt taistelukentän ainoasta elementistä 
moderniksi, yhteistoimintahalukkaaksi, verkottu-
neeksi ja monialaiseksi toimijaksi. Kuten kaikissa 
armeijoissa kautta maailman, suomalainenkin jal-
kaväki on monikerroksinen. Millään armeijalla ei 
ole varaa ylläpitää vain huippumodernia joukkoa, 
vaan meilläkin on terävä ja moderni kärki sekä 
vähemmän varusteltuja ja harjoitettuja joukkoja. 
Olisi helppo sanoa, että viimeksi mainittua pitäisi 
pienentää ja kovaa kärkeä kasvattaa. Mutta se ei 
ole kovin realistista, sillä yhteiskunnan monien tar-
peiden keskellä puolustuskyvyn kehittäminen ei 
edes nykypäivän kiihtyneessä maailmantilanteessa 
ole kovin suosittua. Toisaalta sekä moderneille että 
vähemmän varustelluille joukoille on molemmille 
tilausta myös nykypäivän konflikteissa, varsinkin 
laajoilla alueilla, joita meillä riittää. 

Joskus näkee ja kuulee keskusteluita, joissa jal-

kaväen roolia vähätellään nykypäivän täsmäaseiden 
ja robotiikan kustannuksella. Tällainen näkemys ei 
voisi olla enempää väärässä kuin se on. Kaikki suur-
vallatkin ja suurvaltoina itseään pitävät, ovat vii-
meaikaisten sotiensa myötä huomanneet, että ase-
voimiin on kuuluttava riittävä ja suorituskykyinen 
jalkaväki. ”Boots on the ground”, on tuttu hokema 
ja totta. Ilman jalkaväkeä ei kaukaa täsmäasein saa-
vutettu tuhovaikutus kestä aikaa, vaan jonkun on 
mentävä paikalle, otettava alue haltuun ja mahdol-
listettava tehtävän loppuun saattaminen tai tehtävä 
se itse. Tämän työn tekee jalkaväki. Sitä toki pitää 
tukea kaikin mahdollisin keinoin, mutta ilman sitä 
ei tavoitetila kestä tai sitä ei edes ole. Nykyaikainen 
taistelu edellyttää kaikkien puolustushaarojen ja 
aselajien saumatonta yhteistyötä ja yhdessä aikaan-
saatavaa vaikutusta. Yhdessä toimijoiden luetteloon 
on aina lisättävä info- ja kyberkyvyt. Sillä kuka tai 
mikä tavoitteen saavuttaa, ei loppujen lopuksi ole 
merkitystä, kunhan asetettu tavoite saavutetaan. 
Suomalainen jalkaväki on osa tätä kokonaisuutta.

Muun muassa Ukrainan sota on osoittanut, että 
jalkaväki kykenee menestykselliseen puolustus-
taisteluun voimakkaampaa ja paremmin varus-
teltua vastustajaa vastaan, jos se on oikein varus-
tettu ja sitä tuetaan muiden aselajien toiminnalla. 
Sieltä tulee useita muitakin havaintoja, joista kaksi 
on ylitse muiden - reservin tarve ja tahdon merkitys. 
Suomalaisen jalkaväen nykyisestäkin kokoonpa-

Hyvät Jalkaväen vuosikirjan lukijat

Hallintoneuvoston  
puheenjohtajan tervehdys
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Kirjoittaja kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola on 
Jalkaväen säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja.

nosta reilusti yli 90 prosenttia on reserviläisiä ja 
lisäksi sijoittamattoman reservin, siis varsinaisen 
reservin määrä on suuri. Tämä on vahvuus, jota ei 
kannata heikentää. Toinen vahvuutemme on tahto. 
Maanpuolustustahto on maassamme korkea, mutta 
se ei yksin riitä. Tahdon ylläpitämiseksi on tehtävä 
jatkuvasti työtä. Joukko-osastoilla, joissa tahto kou-
lutuksen kautta luodaan, on tässä keskeinen rooli. 

Suuren reservin ja yhteiskunnan maanpuolustus-
tahdon ylläpidossa ja kehittämisessä myös maan-
puolustusjärjestöillä, kuten jalkaväen säätiöllä, on 
merkittävä osa. Aiemmin ilmestyneiden Jalkaväen 
vuosikirjojen tapaan tässäkin kirjassa on peru-
sinformaatio jalkaväkikoulutusta antavista jouk-
ko-osastoista.
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Suomen sotilaallinen toimintaympäristö on 
muuttunut. Sotilaallinen toiminta, epävar-
muus ja jännitteet Itämeren alueella ovat 

lisääntyneet. Krimin valtaus, Itä-Ukrainan konflikti 
ja Syyrian sisällissota ovat osoittaneet aseellisen 
voiman käytön olevan edelleen todellisuutta. Soti-
laallisen voimankäytön ja sitä alempien uhkakuvien 
rajapinta on hämärtynyt. Tunnemme ilmiön hybri-
disodankäyntinä. Sotilaallisten kriisien ennakkova-
roitusaika on samalla lyhentynyt ja kynnys voiman-
käyttöön alentunut.

100 vuotta täyttävä itsenäinen Suomi varautuu 
puolustamaan vapauttaan ja itsenäisyyttään tarvit-
taessa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Suomen 
sotilaallisen puolustuskyvyn ensisijaisena päämää-
ränä on muodostaa ennaltaehkäisevä kynnys soti-
laalliselle voimankäytölle ja sillä uhkaamiselle. 
Tämä muodostuu kyvystä torjua maahamme koh-
distuvat hyökkäykset. Keskeisimpiä osia ennalta-
ehkäisyssä ovat suorituskykyiset joukot ja järjes-
telmät sekä toimintaympäristöön oikein suhteutettu 
valmius.

Puolustusvoimien valmius luodaan tänään, nor-
maalioloissa. Valmiuden säätelyn vaatimat toi-
menpiteet on kyettävä aloittamaan puolustusvoi-
mien hallussa olevalla materiaalilla ja resursseilla. 
Välitön torjuntakyky luodaan nopeasti käytössä 
olevilla joukoilla ja järjestelmillä. Samalla varau-
dutaan kriisin pitkittymiseen ja maapuolustuksen 
joukkojen lisäperustamiseen. Valmiutta säädellään 
kehittyvän uhkan mukaisesti. 

Maavoimat muodostaa Suomen alueellisen puo-
lustusjärjestelmän perustan ja vastaa koko valta-

kunnan maapuolustuksesta. Maavoimat on kehit-
tyvä toimija, joka kykenee ennakoivasti ja vahvasti 
verkottuneena vastaamaan eri uhkatilanteisiin. Maa-
voimat ylläpitää jatkuvan reagointivalmiuden ja 
pyrkii ennakoimaan turvallisuusympäristössä tapah-
tuvat muutokset. Maapuolustuksen keskeisen suori-
tuskyvyn muodostavat edelleen jalkaväkijoukot ja 
niitä tukevat muut aselajijoukot.

Maavoimien kyky täyttää tehtävänsä on tällä het-
kellä tyydyttävä. Terävimmän kärjen osalta suori-
tuskyky kehittyy hyväksi, kun suunnitellut hankkeet 
kyetään toteuttamaan. Puolustusselonteon linjausten 
toteutuminen on maavoimien erityisesti valmiuden 
ja suorituskyvyn rakentumisen kannalta erittäin 
merkittävä.

Jalkaväen tarve ja asema pääaselajina näkyy maa-
voimien käynnissä olevissa ja lähitulevaisuudessa 
aloitettavissa hankkeissa. Hollannista hankittujen 
Leopard 2 A6 taistelupanssarivaunujen käyttöön-
otto etenee suunnitelmallisesta ja ensimmäinen 
koulutettu joukko kotiutui juuri. Kotimaisen teol-
lisuuden toteuttama BMP-2 rynnäkköpanssarivau-
nujen modernisointi turvaa kaluston käytettävyyden 
nykyaikaisella taistelukentällä. Taistelija-hanke 
tähtää jalkaväkitaistelijan suorituskyvyn paranta-
miseen vastaamaan nykyaikaisen taistelukentän 
vaatimuksiin mm. lisäämällä tulivoimaa ja pimeä-
taistelukykyä sekä kehittämällä henkilökohtaista 
varustusta. 

Pelkkä ajantasainen kalusto ei riitä, vaan tarvitaan 
osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä toimivat toi-
mintaperiaatteet. Tämä on otettava huomioon niin 
varusmiesten kuin henkilökunnankin koulutuksessa. 

Maavoimien  
komentajan tervehdys
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Maavoimien komentaja  
kenraalimajuri Petri Hulkko.

Puolustusvoimat on viime aikoina panostanut vah-
vasti virtuaalisten koulutusjärjestelmien kehittämi-
seen.

Kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin on han-
kittu virtuaalinen koulutusympäristö ja Kaksi-
puoleisen simulaattorijärjestelmä (KASI). Tämä 
mahdollistaa sen, että jalkaväkitaistelijat voivat har-
joitella luokassa tiettyä tilannetta, joka sen jälkeen 
viedään käytäntöön maastossa. Jokaisen taistelijan 
liikkeitä seurataan ja kaikki tallentuu järjestelmään. 
Jälkeenpäin tilanne voidaan käydä kouluttajan joh-
dolla läpi uudelleen ja katsoa, missä onnistuttiin ja 

missä epäonnistuttiin. Palaute on hyvin tehokasta ja 
yksilöllistä. Jalkaväkitaistelija oppii parhaiten teke-
mällä. Virtuaalisessa koulutusympäristössä toistoja 
voidaan tehdä käytännössä rajaton määrä hyvin kus-
tannustehokkaasti.

Onnittelen Jalkaväen Säätiötä 60-vuotisjuhlan 
johdosta ja kiitän jalkaväen hyväksi tehdystä arvok-
kaasta työstä. Tervehdin Jalkaväen vuosikirjan luki-
joita, tukijoita, yhteistyötahoja ja kaikkia jalkaväen 
ystäviä sekä toivotan parhainta menestystä pääase-
lajimme, jalkaväen sotilaille, kouluttajille ja kehit-
täjille niin kotimaassa kuin ulkomailla.
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Suomessa ryhdyttiin itsenäisyyden 
alussa kehittämään omaa sotalai-
tosta ja kansallista taktiikkaa. Läh-

tökohtana olivat lähinnä ensimmäisestä 
maailmansodasta jääkäreiden mukana 
saadut havainnot ja kokemukset sekä 
käyty vapaussota. Oman taktisen ajatte-
lumme perusoletuksena, lähinnä maan-
tieteellisistä syistä johtuen oli se, että 
olisimme kaikissa tilanteissa määrälli-
sesti alivoimaisia. 

Vuodesta 1920 alkaen julkaistu 
Suomen Sotilasaikakauslehti1 muo-
dostui pian tärkeäksi keskustelufooru-
miksi taktiikan kehittämisessä. Upseerit, 
sekä nuoret että varttuneemmat, kir-
joittivat aktiivisesti ajatuksiaan taktii-
kasta. Lehden sivuilla käytiin ajoittain 
jopa väittelyä tärkeistä ajankohtaisista 
kysymyksistä. Käydyn keskustelun sekä 
perusteltujen mielipiteiden ja analyyt-
tisten pohdintojen kautta välittyykin mie-
lenkiintoinen kuva niistä aikakaudelle 
ominaisista sodankäynnin ja taistelun 
periaatteista, jotka suomalaiset upseerit 
kokivat pohdinnan arvoisiksi.

Tässä artikkelissa tarkastellaan mitä 
suomalaisupseerit kirjoittivat taktiikan 
ja taistelun perustekijöiden merkityk-
sestä taktiikan kehittämiselle, sekä mil-
lainen kuva julkisen kirjoittelun perus-

1 Vuonna 1920 julkaistiin ensimmäinen näytenumero. Varsinainen julkaisutoiminta alkoi vuonna 1921. Suomen Sotilasaikakauslehden nimi 
vaihtui Sotilasaikakauslehdeksi vuonna 1935. 

2 Clausewitz, Karl von: Sodasta. Valikoima ajatelmia, K. F. Puromiehen kirjapaino O.Y, Helsinki, 1924, s. 20–21 ja Hannula, J. O.: Clau-
sewitz sotateoreetikkona, Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki, 1927, s. 31. Hannulan kirja perustuu hänen diplomityöhönsä.

3 Hannes Olkkonen (1895–1952) oli jääkäriupseeri. Maailmansotien välisenä aikana hän mm. osallistui ohjesääntökomitean työhön, toimi 
taktiikan opettajana ja Taistelukoulun johtajana. Olkkonen ylennettiin everstiksi vuonna 1936. Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, 
Vaasa Oy:n kirjapaino, Vaasa, 1975, s. 471.

4 Olkkonen, Hannes: Taktiikan perusteet, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1928, ss. 10–11 ja K. L. O.: Kotimaista sotilas-
kirjallisuutta, Suomen Sotilasaikakauslehti 1928, s. 482. Kyseessä on Olkkosen kirjan Taktiikan perusteet arvostelu. Nimimerkin K. L. O. 
takana on ilmeisesti Karl Lennart Oesch. 

5 Foertsch, Hermann: Nykyinen ja tuleva sotataito, WSOY:n kirjapaino, Porvoo, 1939, ss. 22–23 ja Kenttäohjesääntö. Yleinen osa (K. O.), 
Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1931, s. 27 sekä Välimaa, Leevi: Operatiivinen - taktillinen, Tiede ja Ase N:o 12, Oy. 
Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1954, s. 42, 47.

teella niiden merkityksestä suomalaiselle 
taktiikalle syntyi. 

TAISTELU PERUSTUI 
TULEN JA LIIKKEEN 
VUOROVAIKUTUKSEEN

Sotataito oli Karl von Clausewitzin 
(1780–1831) mukaan strategiaa ja tak-
tiikkaa. Tämä on niin sanottu klassinen 
jako. Von Clausewitzin tekemää sota-
taidon jakoa pidettiin Suomessa luon-
nollisena ja sotataidon olemusta vastaa-
vana.2 Taistelukoulun johtajana toiminut 
jääkärimajuri Hannes Olkkonen3 kirjoitti 
vuonna 1928 kirjassaan Taktiikan perus-
teet, että ”oppi sodankäynnistä jaetaan 
strategiaan (sotataito) ja taktiikkaan 
(taistelutaito)”. Strategialla Olkkonen 
tarkoitti oppia sodassa toteutettavien 
sotaliikkeiden johtamisesta ja taktiikalla 
oppia joukkojen johtamisesta taistelussa. 
Olkkosen kirjaa pidettiin ilmestyessään 
Suomessa ainoana ajantasaisena yleistä 
taktiikkaa käsittelevänä teoksena.4 

Käsitteellisesti sodan ja taistelun väliin 
tuli jo maailmansotien välisenä aikana 
operaatio. Saksassa operaatiolla tarkoi-
tettiin niitä sotaliikkeitä, jotka johtivat 
taisteluun. Suomessa päädyttiin määritel-

mään, jonka mukaan operaatio käsittää 
myös operaation päämäärän saavutta-
miseksi käytävät taistelut. 1950-luvulla 
operaatio ja taktinen toiminta katsottiin 
taistelussa toistensa funktioiksi. Niiden 
yläpuolella oli hallitsevana käsitteenä 
strategia. Operatiivinen toiminta määri-
teltiin sellaiseksi sotatoimialueella ole-
vaksi johtamis- ja taistelutoiminnaksi, 
joka kuului strategisten päämäärien toi-
meenpanoon, mutta ei ollut ajallisesti tai 
paikallisesti yhtä välitöntä kuin taktinen 
toiminta.5 

Kun verrataan 1920-luvulla esitetyn 
strategisen toiminnan ja 1950-luvulla 
esitetyn operatiivisen toiminnan mää-
ritelmiä keskenään, huomataan niiden 
samankaltaisuus. Operatiivinen toiminta 
voidaan siis nähdä sotaliikkeinä, joille 
taktiikka on alisteista. Näin ollen sotien 
jälkeen kirjoitteluun tullut käsite opera-
tiivinen liikkuvuus asettuu vastaavasti 
taktisen liikkuvuuden yläpuolelle. Konk-
reettisesti tarkasteltuna operatiivisella 
liikkuvuudella ymmärrettiin joukkojen 
liikkuvuutta tiestöllä. Taktinen liikku-
vuus puolestaan alkoi siitä mihin tiestö 
ja operatiivinen liikkuvuus päättyivät.

Taktiikkaa von Clausewitz piti oppina 
sotavoimien käytöstä taistelussa. Olk-
konen oli jälleen samoilla linjoilla. 

Tuli ja liike

Artikkeli perustuu kirjoittajan Juha Hollannin käynnissä olevaan 
väitöskirjatutkimukseen, joka käsittelee suomalaista taktista ajattelua.

Taistelun perustekijät osana suomalaista 
taktista ajattelua 1920-luvulta 1950-luvulle
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Hänen mukaansa taktiikka oli yksinker-
taisesti ”oppi taistelun voittamisesta”. 
Sotavuodetkaan eivät juuri muuttaneet 
taktiikan määritelmää suomalaisissa 
ohjesäännöissä, sillä vuoden 1958 Kent-
täohjesäännön yleisen osan mukaan 
”taktiikka (taistelutaito) on taito voittaa 
taistelu ja menestyksellisesti suorittaa 
siihen liittyvät toiminnat”. Eversti Eino 
Virkki6 tosin määritteli taktiikan käsit-
teenä vuonna 1952 julkaistussa artik-
kelissaan hieman muista poikkeavalla 
tavalla. Hänen mukaansa taktiikka oli 
”taisteluteknillisesti hallitun välineen 
luovaa käyttötaitoa taistelussa”.7 Koko-
naisuutena tarkasteltuna taktiikan määri-
telmässä ei Suomessa kuitenkaan tapah-

6 Eino Virkki (1898–1972) oli yleisesikuntaupseeri. Hän työskenteli maailmansotien välisenä aikana mm. Kadettikoulussa sotahistorian 
ja sotalaitosopin opettajana sekä Suojeluskuntien yliesikunnan koulutusosaston päällikkönä. Sotien aikana Virkki toimi mm. rykmentin 
komentajana ja päämajan koulutusosaston päällikkönä. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 1940. Kuka kukin on (aikalaiskirja). Henkilö-
tietoja nykypolven suomalaisista 1954, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1954, s. 979.

7 Clausewitz (1924), s. 21 ja Hannula (1927), s. 31 sekä Olkkonen (1928), s. 11 ja Kenttäohjesääntö yleinen osa (KO yl), Helsinki, 1958, ss. 
59–60 ja Virkki, Eino: Taktiikka - rannikkotaktiikka, Sotilasaikakauslehti 1952, ss. 299–300. Ilmeisesti ainakin majuri Aarne Pönkänen piti 
Virkin määritelmää onnistuneena, sillä hän käytti sitä vuonna 1953 julkaistussa artikkelissaan. Pönkänen, Aarne: Vaikean ratkaisun peri-
aate, Tiede ja Ase N:o 11, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1953, s. 36.

8 Joose Hannula (1900–1944) oli Sotakorkeakoulun opettaja ja sotahistorioitsija. Hän yleni myöhemmin everstiksi ja toimi sotien aikana 
mm. prikaatin komentajana. Myllyniemi, Urho: Hannula, Joose Olavi (1900–1944), 2004, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artik-
keli/7777/, 2.1.2014.

9 Hannula, J. O.: Sotataidon historia I, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1930, s. 13 ja Jalkaväen ohjesääntö II,
2 
(J. O. II,

2
.), 

Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1932, s. 373 sekä Välimaa (1954), s. 39.

tunut mitään merkittävää muutosta neljän 
vuosikymmenen aikana.

Sotakorkeakoulussa opettajana toi-
minut majuri Joose Hannula8 listasi kir-
jassaan Sotataidon historia I taktiikan 
peruselementtejä vuonna 1930. Niitä 
olivat läpimurto, saarrostus ja pyrkimys 
suhteelliseen ylivoimaan eli painopistea-
jattelu. Mainittujen elementtien lisäksi 
Hannula nosti taktiikan olemuksen kes-
keiseksi tekijäksi tulen ja liikkeen vuo-
rovaikutuksen. Myös vuoden 1932 Jal-
kaväen ohjesäännön II osan mukaan 
”jalkaväen taistelu perustuu tulen ja 
liikkeen yhteis- ja vuorovaikutukseen”. 
Ajatukset taistelun olemuksesta eivät 
merkittävästi muuttuneet sotavuosien 

aikana. Vuonna 1954 julkaistun artik-
kelin mukaan taistelu perustui tulen, liik-
keen ja maaston vaikutuksen yhdistämi-
seen ajallisesti ja paikallisesti.9      

ENSIMMÄISESSÄ 
MAAILMANSODASSA TULI 
SAI YLIOTTEEN LIIKKEESTÄ

Suomessa pohdittiin itsenäisyyden alusta 
alkaen useasta eri näkökulmasta sitä, 
miten taistelukentän tärkeimmät ele-
mentit, tuli ja liike, olisi järjestettävä. 
Ensimmäisen maailmansodan koke-
mukset osoittivat tulen saaneen yliotteen 
liikkeestä. Jalkaväen osalta tämä tarkoitti 

Jalkaväen tuli ja liike taistelun 
ratkaisukohdassa. 
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sitä, että toiminta olisi suunniteltava 
uuden aseen, pikakiväärin10, ympärille. 
Pikakivääriä pidettiin jalkaväelle suoras-
taan välttämättömänä. Siitä olikin tullut 
sen päätuliase. Toinen keskeinen tekijä 
taistelussa oli tykistön rooli, ja ennen 
kaikkea tykistön ja jalkaväen yhteistoi-
minta. Kolmas teema, joka herätti laa-
jempaa keskustelua, oli pyrkimys liik-
kuvuuteen ja sitä kautta yllätykseen. 
Tässä yhteydessä keskusteltiin polku-
pyöräjoukoista ja niiden suhteesta ratsu-
väkeen sekä autoista, panssariautoista ja 
moto-mekanisoiduista11 joukoista.12

JALKAVÄEN TULEN JA 
LIIKKEEN YHDISTÄMISEN 
HAASTE

Jalkaväen osalta tärkeimmäksi kysymyk-
seksi 1920-luvun alussa nousi ryhmän 
kokoonpano. Luutnantti Väinö Kari-
koski13 kirjoitti vuonna 1922 saksalaisen 
mallin mukaisen ryhmän puolesta, jossa 
joukkueessa oli erikseen jalkaväkiryhmiä 
ja pikakivääreillä aseistettuja ryhmiä. 
Kokeiluista saamiensa havaintojen perus-
teella Karikoski oli tullut siihen johto-
päätökseen, että joka toinen kahdeksan 
miehen ryhmistä pitäisi aseistaa pikaki-
väärillä. Jokaisen ryhmän aseistaminen 
pikakiväärillä johtaisi hänen mukaansa 
siihen, että ryhmän miesvahvuus kasvaisi 
johtamisen kannalta liian suureksi. Kari-

10 Kirjoittajat käyttivät jalkaväen uudesta konetuliaseesta joko nimitystä kevyt konekivääri tai pikakivääri. Molemmilla kuitenkin tarkoitettiin 
taktisessa mielessä samantyyppistä asetta eli raskasta konekivääriä kevyempää konetuliasetta, jolla voitaisiin vaikeassakin maastossa tukea 
nopeasti etenevää jalkaväkeä. Pikakivääri 20. Rakenne, hoito, käsittely ja ampuminen, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 
1922, ss. 5–6. Konetuliaseiden käytöstä hyökkäyksessä Adaridi, Karl: Maskingevärets taktiska användning, A.-B. F. Tilgmann O.-Y., Hel-
singfors, 1924, ss. 36–39. 

11 Moto-mekanisoiduilla joukoilla tarkoitettiin joukkoja, joissa oli sekä moottoroituja että mekanisoituja joukkoja. Moottoroidut joukot käyt-
tivät vaunuja kulkuvälineinään, mekanisoidut joukot puolestaan käyttivät vaunujaan taisteluun. Järvinen, Y. A.: Panssarijoukot ja venä-
läinen panssaritaktiikka, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1937, ss. 9–10.

12 Tuompo, Viljo: Näkökohtia koneellisen tulivoiman kehityksestä maailmansodassa ja sen vaikutuksesta joukkojen järjestelyyn, Suomen 
Sotilasaikakauslehti 1921, ss. 113–120 ja Hannula, Erkki: Jalkaväkikomppania hyökkäyksessä, Osakeyhtiö Weilin & Göös Aktiebolag, 
Helsinki, 1921, s. 77 sekä Lundqvist, Jarl: Tykistön käyttö nykyaikaisessa taistelussa, Suomen Sotilasaikakauslehti 1921, ss. 307–308 ja 
Anthos, Ahti: Näkökohtia tykistön ja jalkaväen yhteistoiminnasta, Suomen Sotilasaikakauslehti 1922, s. 206 ja Hanén, Lauri: Polkupyörä-
joukot. Taktillisia tutkielmia, Suomen Sotilasaikakauslehti 1921, ss. 364–371.

13 Väinö Karikoski (1899–1958) oli yleisesikuntaupseeri, joka siirtyi sotilasuralta urheilun ja työmarkkinajärjestöjen johtotehtäviin. Hän oli 
puolustussuunnitelmien keskeisiä valmistelijoita Yleisesikunnassa maailmansotien välisenä aikana. Karikoski osallistui myös sotilasaika-
kauslehtien sivuilla käytyyn taktiseen keskusteluun. Sotien aikana Karikoski toimi mm. Päämajan operatiivisen osaston päällikkönä. Evers-
tiksi hänet ylennettiin vuonna 1940. Myllyniemi, Urho ja Mansner, Markku: Karikoski, Väinö Adolf Matias (1899–1958), 2004, http://
www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7516/, 21.1.2017.

14 Karikoski, Väinö: Kysymys koneellisen tulivoiman ja elävän voiman välisestä suhteesta maassamme, Suomen Sotilasaikakauslehti 1922, 
ss. 335–338.

15 Aksel Airo (1898–1985) oli yksi merkittävimmistä suomalaisista kenraaleista toisen maailmansodan aikana. Päämajoitusmestarina hänellä 
oli huomattava rooli sotatoimien johtamisessa. Airo ylennettiin kenraaliluutnantiksi vuonna 1942. Vuonna 1944 hän toimi yleisesikunnan 
päällikkönä. Ruutu, Juhani: A. F. Airo. Vahva vaikuttaja, Itä-Hämeen Kirjapaino, Heinola, 1987, ss. 8–10.

16 Airo, A. F.: Taisteluryhmästä, Suomen Sotilasaikakauslehti 1924, s. 324 ja Jalkaväen harjoitusohjesääntö I. Ehdotus, Kustannusosakeyhtiö 
Otavan kirjapaino, Helsinki, 1922, s. 21.

koski ei myöskään pitänyt hyödyllisenä 
lisätä jalkaväen tulivoimaa liikkeen kus-
tannuksella.14 Käytännössä tämä tarkoitti 
sitä, että pikakivääriryhmät edustaisivat 
tulta ja jalkaväkiryhmät liikettä. Näin 
ollen tuli ja liike yhdistettäisiin joukku-
eessa, ei ryhmässä. 

Kokonaan toiselle kannalle asettui 
vuonna 1924 julkaistussa kirjoitukses-
saan majuri A.  F.  Airo15. Hän korosti 
tulen ja liikkeen yhdistämisessä yksin-
kertaisuutta. Airon mielestä olisi kaikin 
puolin yksinkertaisempaa, että taistelun 
kannalta keskeiset elementit yhdistettäi-

siin jo ryhmässä siten, että samassa ryh-
mässä olisi sekä tulta edustava pikakivää-
riosa, että liikettä edustava jalkaväkiosa. 
Tällöin joukkueen kaikkien ryhmien 
kokoonpano olisi samanlainen, eikä 
olisi tarpeen muodostaa erikseen tais-
teluryhmiä. Vuonna 1922 ehdotuksena 
käyttöön otetussa Jalkaväen harjoitusoh-
jesäännön I osassa asia esitettiin Airon 
ajatuksen kanssa yhtenevästi.16 

Vaikka ratkaisu asiaan saatiin jo 
vuoden 1925 ohjesäännössä, jossa 
todettiin joukkueeseen kuuluvan sekä 
pikakivääri- että kivääriryhmiä, jatkui 

Haasteena tulen ja liikkeen yhdistäminen.
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kuitenkin kirjoittelu asian tiimoilta. 
Kolmannen näkökulman esitti kapteeni 
Richard Lorentz17 vuonna 1927 Sana ja 
Miekka lehdessä julkaistussa artikkelis-
saan. Hänen mukaansa olisi järkevintä 
yhdistää tuli ja liike vasta komppaniassa 
eli muodostaa oma erillinen pikakivää-
rijoukkue. Lorentzin mukaan mikään ei 
estäisi alistamasta erikoistilanteissa pika-
kivääreitä myös jalkaväkijoukkueille.18 

 Jalkaväen tulen ja liikkeen vuorovai-
kutuksesta käyty keskustelu syveni 1920-
luvun lopun ja 1930-luvun alun vuo-
sina usean laajahkon artikkelin myötä. 
Everstiluutnantti Niilo Sigellin19 (myö-
hemmin Hersalo) mukaan jalkaväen 
päämääriin johtavat keinot taistelussa 
olivat tuli, liike ja isku. Puolustaja tur-
vautuisi tuleen, hyökkääjä iskuun. Pääs-
täkseen iskuun olisi hyökkääjän saatava 
yhdistetyksi tulen ja liikkeen vaikutus. 
Samalla kannalla olivat monet muutkin. 
Heidän keskeisiä johtopäätöksiä maaston 
ja vihollisen merkityksestä tulen ja liik-
keen suhteelle oli se, että liikkeen roolia 
tulisi korostaa jalkaväen organisaa-
tiossa. Kirjoituksissa pohdittiin jouk-
kueen kokoonpanon muuttamista siten, 
että siihen kuuluisi kolme yhdeksän 
miehen kivääriryhmää ja kaksi viiden 
miehen pikakivääriryhmää. Näin ollen 
joukkue edustaisi 25-prosenttisesti tulta 

17 Richard Lorentz (1900–1963) oli kadettiupseeri, joka siirtyi maavoimista ilmavoimiin 1920-luvun puolivälissä. Hän kehitti 1930-luvulla 
merkittävästi suomalaista hävittäjäilmasodankäyntiä. Sotien aikana Lorentz toimi mm. lentorykmentin komentajana. Hänet ylennettiin 
everstiksi vuonna 1941. Kadettiupseerit 1920–2010, Bookwell Oy, Porvoo, 2010, s. 537 ja Lindberg, Jarmo: Richard Lorentz. Suomen 
ilmasodankäynnin ykkösmies. Osa I, Kylkirauta 2/2005, s. 26.

18 Jalkaväen harjoitusohjesääntö I, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1925, s. 19 ja Lorentz, Richard: Miksi suosimme tais-
teluryhmiä? Sana ja Miekka 1927, ss. 10–14.

19 Niilo Sigell (vuodesta 1935 Hersalo) (1895–1979) teki elämäntyönsä Suojeluskunnassa. 1920-luvulla hän toimi Suojeluskuntain Päällys-
tökoulun johtajana ja vaikutti merkittävästi sotataidon kehittämiseen. Sotien aikana Hersalo toimi divisioonan komentajana. Hänet ylen-
nettiin kenraalimajuriksi vuonna 1942. Jatkosodan jälkeen Hersalo työskenteli vuosina 1944–1946 sotilasläänin komentajana. Myllyniemi, 
Urho: Hersalo, Niilo Viktor (1895–1979), 2008, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7670/, 27.12.2013 ja Kemppi, Jarkko: Ken-
raali ja sotataidon kehittäjä N. V. Hersalo, Saarijärven Offset Oy, 2013, ss. 83–120.

20 Sigell, Niilo: Jalkaväki taistelussa, Taistelija 1929, s. 14 ja Oinonen, Väinö: Missä suhteessa tulee jalkaväen tulen ja liikkeen olla toisiinsa? 
Kysymyksen vaikutus pienempien jalkaväkiyksikköjen kokoonpanoon, Suomen Sotilasaikakauslehti 1931, ss. 182–183, 236–237, 240–245 
sekä Stewen, Martin: Jalkaväkipataljoonan konekiväärikomppanian organisaatio ja taktillinen käyttö, Tiede ja Ase N:o 1, Kustannusosa-
keyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1933, s. 124.

21 Elomaa, Toivo: Jalkaväkipataljoonan konekiväärikomppanian organisaatio ja taktillinen käyttö, Suomen Sotilasaikakauslehti 1931, ss. 515–
516, 591 ja Viljanen, T. V.: Mietteitä suomalaisesta kesäajan taktiikasta lähinnä jalkaväkeä silmälläpitäen, Suomen Sotilasaikakauslehti 
1933, ss. 557–558, 597–599.

22 Martti Terä (1902–1969) oli 7. kadettikurssin kadettivääpeli. Hän suoritti Sotakorkeakoulun opinnot sotateknillisessä osastossa vuosina 
1929–1931. Sotien aikana Terä toimi mm. toimistoesiupseerina sotatalousesikunnan taisteluvälineosastolla. Hänet ylennettiin everstiluut-
nantiksi vuonna 1941. Kadettiupseerit 1920–2010 (2010), s. 959.

23 Terä, Martti: Tulen teho – taktiikka – asetekniikka, Tiede ja Ase N:o 5, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1937, ss. 239–
240, 242, 277, 283–285. Vrt. Jalkaväen ohjesääntö II,

1
 (J. O. II,

1
.), Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1932, s. 15. Jalka-

väen ohjesäännön mukaan tulen piti raivata iskuvoimalle tie käsikähmään, jossa taistelu ratkaistaisiin.

24 Gerich, Paul von: Taktiikan oppikirja II, Tietosanakirja-Osakeyhtiön Kirjapaino, Helsinki, 1922b, s. 223 ja Olkkonen (1928), ss. 172–174 
sekä Sigell, Niilo: Jalkaväen taistelutaito I, Turunmaan kirjapaino, Turku, 1927, s. 77 ja Kenttäohjesääntö II (K. O.), Kustannusosakeyhtiö 
Otavan kirjapaino, Helsinki, 1930, ss. 65–67 ja Grünn, Karl: Kenttäpalveluksen opas kuvin ja sanoin I, Kustannusosakeyhtiö Otavan Syvä-
paino, Helsinki, 1931, s. 53.

ja 75-prosenttisesti liikettä, sillä taiste-
lussa liike olisi oleellista. ”Liike kantaa 
tulta eteenpäin, tuli vain mahdollistuttaa 
[sic] liikkeen!”20 

Toisaalta taas tulen merkitystä perus-
teltiin sillä, että ”yksin liike ei voi sel-
viytyä”. Jalkaväen tulen teho riittäisi 
puolustukseen aukeavoittoisessa maas-
tossa, kun taas oman joukon liike olisi 
riittävän vahva lähinnä vain metsämaas-
tossa, jossa vihollisenkin tulen teho heik-
kenisi.21 Pohdinnat jäivät jossain määrin 
yksittäisten aseiden merkitysten arvioi-
miseksi joukkueen tai komppanian tais-
teluun liittyen. Mielenkiintoista on kui-
tenkin havaita miten näkemykset tulen 
ja liikkeen keskinäisestä suhteesta jakau-
tuivat upseerien keskuudessa. Osa näki 
tulen taistelun ratkaisevana elementtinä, 
osa taas kannatti liikkeen roolin vahvis-
tamista.

Kapteeni Martti Terä22 pääsi vuonna 
1937 edellisten kirjoittajien aloittamassa 
tulen ja liikkeen vuorovaikutuksen poh-
dinnassa syvemmälle. Hän esitteli artik-
kelissaan ajatuksensa siitä, ettei isku-
voima juurikaan vaikuttaisi taistelun 
ratkaisuun, sillä lähitaistelukin käydään 
tuliaseilla. Terän mukaan tulen ja liik-
keen vuorovaikutus olisi sitä, että tuli-
porras, siis lähitaisteluun soveltuvilla 
tuliaseilla aseistettu jalkaväki, viedään 

ratkaisukohtaan tulikannan, siis tulel-
laan tukevien joukkojen, tulen tukemana. 
Taistelu olisi siis tulivaikutuksen siirtä-
mistä haluttuun kohtaan. Edelleen, koska 
tuli olisi taktiikan tärkein työväline, olisi 
näin ollen taktisen toiminnan painopiste 
tulitoiminnan teknisessä suorituksessa. 
Käytännön toteutuksen varjopuolina 
Terä piti pikakivääriä, jonka tulinopeus 
oli liian hidas, sekä jalkaväen heikkoa 
aseenkäsittelytaitoa. Näiden haasteiden 
vaikutukset olisivat hänen mukaansa 
nimenomaan taktisia.23 Terän ajattelussa 
on nähtävissä taistelun kulun syvällinen 
pohdinta. Hän ei tyytynyt pelkästään 
toistamaan tulen ja liikkeen merkitystä, 
vaan hän kykeni perustellusti purkamaan 
tulen ja liikkeen merkityksen osiin ja 
analysoimaan niiden osatekijöitä. 

Saarrostus vihollisen sivustaa tai 
selustaa vastaan esiintyi oppikirjoissa 
ja ohjesäännöissä jo 1920-luvun alusta 
lähtien. Sen tarjoamat mahdollisuudet 
taistelun ratkaisemiseksi tunnettiin.24 
Silti saarrostushyökkäyksen toteutta-
miseen metsämaastossa suhtauduttiin 
varautuneesti vielä 1930-luvulla, vaikka 
nopeaa ratkaisua lupaava saarrostus sel-
västi kirjoittajia houkutteli. Eri artik-
keleissa etsittiin ratkaisuja metsämaas-
tossa hyökkäämisessä ilmenneiden 
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haasteiden voittamiseksi. T. V. Viljasen25 
vuonna 1938 julkaistu Metsätaisteluko-
kemuksia antoi laajemman pohjan näille 
tarkasteluille. Viljanen arvioi, että jat-
kossa hyökkäykset tultaisiin enenevissä 
määrin suuntaamaan umpimetsän kautta. 
Saarrostuksen piti kuitenkin olla hänen 
mukaansa varsin lyhyt, jotta saarrostava 
osasto ehtisi ajoissa vaikuttamaan tais-
telun kulkuun.26 Metsätaistelussa ei siis 
varsinaisesti pyritty syviin tai laajoihin 
koukkauksiin. Enemmänkin kyse oli 
ryhmityksen leveyden lisäämisestä hyö-
kätessä tien suunnassa ja vihollisen puo-
lustuksen heikon kohdan löytämisestä 

25 Tauno Viljanen (1901–1973) tuli tunnetuksi suomalaisen taktiikan kehittäjänä. Hän työskenteli maailmansotien välisenä aikana mm. sota-
historian, strategian ja taktiikan opettajana. Sotien aikana Viljanen toimi mm. rykmentin komentajana ja armeijakunnan esikuntapäällik-
könä. Vuosina 1955–1961 Viljanen oli yleisesikunnan päällikkönä. Kenraaliluutnantiksi hänet ylennettiin vuonna 1956. Myllyniemi, Urho: 
Viljanen, Tauno (1901–1973), 2007, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7706/, 30.12.2013.

26 Y.: Lähestymisen järjestelyistä tiettömässä metsämaastossa, Sotilasaikakauslehti 1937, ss. 57–58, 66 ja Selinheimo, Oras: Rykmentin 
lähestymisen järjestelyistä tiettömässä metsämaastossa. Sovellutusesimerkein, Sotilasaikakauslehti 1936, ss. 287–294 sekä Viljanen, T. V.: 
Metsätaistelukokemuksia, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1938, ss. 250–251 ja Halsti, Wolf: Metsätaistelussa käytettä-
vistä menetelmistä ja muodoista, Sotilasaikakauslehti 1939, ss. 559–568, 617–623.

27 Torvald Ekman (1900–1981) toimi maailmansotien välisenä aikana mm. tykistöopettajana Sotakorkeakoulussa. Hän julkaisi taktiikkaa 
käsitteleviä kirjoja ja osallistui sotilasaikakauslehtien sivuilla käytyyn taktiseen keskusteluun. Sotien aikana Ekman toimi mm. jalkaväki-
rykmentin ja prikaatin komentajana. Vuosina 1953–1960 Ekman oli 2. Divisioonan komentajana. Hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi 
vuonna 1954. Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918–1996. Biografiat, WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo, 1997, ss. 65–66.

28 Lundqvist (1921), ss. 307–308 ja Gröning, Martin: Tykistön ja jalkaväen yhteistoiminnasta, Suomen Sotilasaikakauslehti 1925, s. 288 sekä 
Ekman, Torvald: Kenttätykistö ja sen toiminta, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1925, s. 153, 200.

painopisteen suuntaamista varten.

TYKISTÖ TUKEE  
TULELLAAN

Tykistö oli edustanut ja edusti edelleen 
tulta taistelukentällä. Sen päätehtävänä 
oli tukea tulellaan jalkaväkeä. Ensim-
mäisen maailmansodan kokemusten 
perusteella tykistötulen käytössä pyrittiin 
syvään vaikuttamiseen ja yllätykseen. 
Kapteeni Torvald Ekmanin27 mukaan 
jalkaväen ja tykistön taktiikkaa ei pitäisi 
edes erottaa, sillä molemmat taistelisivat 

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 
Hänen mukaansa tykistön tehtävänä 
oli tukea jalkaväen puolustustaistelua 
”pääasiallisesti ampumalla vihollisen 
tykistöä, estäen sitä pitämästä omaa jal-
kaväkipuolustusta tehottomana”. Yhteis-
toiminta tykistön ja jalkaväen välillä 
nähtiin taistelun kannalta ratkaisevan 
tärkeäksi.28 Ehkä juuri siksi aiheesta laa-
dittiin useita artikkeleita jo 1920-luvulta 
lähtien. Kaikkien kirjoitusten johto-
ajatus oli suurin piirtein sama: onnistu-
neen yhteistoiminnan järjestäminen edel-
lyttäisi molempien aselajien johtajilta 
toisen aselajin riittävän tarkkaa tunte-

Tykistö tukee jalkaväen 
taistelua tulellaan. 
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musta. Tässä suhteessa korostettiin kou-
lutuksen merkitystä.29   

Vaikka yleisissä taktiikan oppikir-
joissa alleviivattiin tykistön merkitystä 
taistelukentän ratkaisevana element-
tinä jalkaväen tukena, vaikeutti tykistöl-
listen ohjesääntöjen ja tykistöä käsittele-
vien oppikirjojen puute toimintaa vielä 
1930-luvun puolella. Tämä puute poistui 
vasta vuonna 1936, kun everstiluutnantti 
Ekmanin Tykistön taktillinen toiminta 
julkaistiin. Teos oli ensimmäinen varsin 
täydellinen tykistötaktiikkaa30 käsittelevä 
suomenkielinen kirja. Sitä pidettiinkin 
onnistuneena. Ekman oli kirjassaan 
ottanut huomioon myös ohjesääntötoimi-
kunnan siihenastisen työn saavutukset. 
Kaikista haasteista huolimatta Suomessa 
oli kuitenkin onnistuttu kehittämään 
omaperäinen tykistötaktiikka ampuma-
menetelmineen 1930-luvun puoliväliin 
tultaessa.31

Ekman yhdisti kirjassaan jalkaväen ja 
tykistön sekä tulen ja liikkeen yksinker-
taisella tavalla. Hänen mukaansa tykistö 
edusti taistelun toista pääelementtiä, 
tulta, voimakkaimmassa ja täydellisim-
mässä muodossaan. Jalkaväki puoles-
taan edusti iskuvoimansa muodossa lii-
kettä, joka tulta hyväksi käyttäen saisi 

29 Esim. Kaiser, Fr.: Jalkaväen ja tykistön yhteistoiminta, Suomen Sotilasaikakauslehti 1926, ss. 405–412 tai Kaiser, Fr.: Yhteistoiminta 
tykistön ja jalkaväen välillä, Suomen Sotilasaikakauslehti 1926, ss. 523–544 tai Lundqvist, Jarl: Jalkaväen ja tykistön yhteistoiminta koh-
taamistaistelussa, Suomen Sotilasaikakauslehti 1927, ss. 103–106 tai Simolin, Elias: Nopeus jalkaväen ja tykistön välisessä yhteistoimin-
nassa, Suomen Sotilasaikakauslehti 1927, ss. 416–423.

30 Tykistön ampumaohjesääntöjä oli sen sijaan julkaistu jo 1920-luvulla. Esim. Kenttätykistön ampumaohjesääntö (Kt. A. O.), K. F. Puro-
miehen kirjapaino O.Y, Helsinki, 1924. Ekman oli myös itse kirjoittanut 1920-luvulla tykistötaktiikasta reilun 60 sivun verran kirjassaan 
Kenttätykistö ja sen toiminta. Ekman (1925), ss. 153–215. Käsittely oli kuitenkin vielä tuolloin tekniseen suoritukseen painottunutta.

31 Gerich, Paul von: Taktiikan oppikirja I, Tietosanakirja-Osakeyhtiön Kirjapaino, Helsinki, 1922a, s. 16 ja Olkkonen (1928), ss. 41–43 sekä 
Ekman, Torvald: Jalkaväen ja tykistön yhteistoiminnasta meikäläisissä olosuhteissa, Suomen Sotilasaikakauslehti 1934, s. 192 ja K. K. J.: 
Tykistön taktillinen toiminta, Sotilasaikakauslehti 1936, ss. 337–339. Viimeksi mainittu lähde on Ekmanin kirjan Tykistön taktillinen toi-
minta arvostelu. Nimimerkin K. K. J. takana on ilmeisesti Kaarlo Kosti Julenius. 

32 Ekman, Torvald: Tykistön taktillinen toiminta, Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapaino, Helsinki, 1936, s. 15 ja Ekman, Torvald: Mietteitä 
jalkaväen ja tykistön yhteistoiminnan harjoittamisesta, Sotilasaikakauslehti 1937, ss. 530–531.

33 Sihvo, Aarne: Polkupyöräpataljoonamme, Suomen Sotilasaikakauslehti 1921, ss. 264–268 ja Hanén (1921), ss. 365–371 sekä Gerich 
(1922a), ss. 137–139 ja Salmio, Into: Polkupyöräsotamiesten koulutuksesta, Suomen Sotilas 1931, s. 119 ja Hanén, Lauri: Keveät joukot, 
Suomen Sotilasaikakauslehti 1927, ss. 456–457. Polkupyöräjoukkojen liikkuvuuden ja nopeuden osalta Salmio, Into: Polkupyöräjouk-
kojen kehityksen suuntaviivoja, Polkupyöräpataljoona 3. 10-vuotisjulkaisu, Mikkelin Sanomain kirjapaino, Mikkeli, 1931, ss. 57–66. Into 
Salmio toimi PPP 3:n komentajana vuosina 1929–1933. Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975 (1975), s. 582.

34 Oinonen, Woldemar: Ratsuväen tehtävistä ja taktiikasta ennen maailmansotaa ja nyt, Suomen Sotilasaikakauslehti 1923, s. 324 ja Wuo-
rimaa, Väinö: Polkupyöräosastoja Suojeluskuntiin, Hakkapeliitta 1928, s. 713 sekä Salo, Allan: Mikä olisi edullisin polkupyöräpataljoonan 
kokoonpano ja aseistus? Sotilasaikakauslehti 1936, ss. 94–106. Myös Santavuori, Martti: Kevyet joukot. Mihin niitä käytetään? Taistelija 
1935, ss. 125–129.

35 Hagman, Wolf: Moto-mekanisoidut joukot suomalaiselta kannalta katsottuna, Sotilasaikakauslehti 1936, ss. 637–656 ja Sihvo, Aarne: 
Hyökkäysvaunujen merkitys maailmansodassa, Suomen Sotilas 1922, s. 338 sekä Muukkonen, Antero: Onko hyökkäysvaunuilla mitään 
tulevaisuutta meillä? Suomen Sotilasaikakauslehti 1924, ss. 223–226 ja Muukkonen, Antero: Tarvitaanko Suomessa hyökkäysvaunuja, 
Sana ja Miekka 1925, ss. 149–152.

aikaan lopullisen ratkaisun. Tykistön 
ja jalkaväen yhteistoiminnassa oli kui-
tenkin Ekmanin mukaan vielä vuonna 
1937 runsaasti puutteita.32 

KEVYET JOUKOT 
LIIKKUVUUDEN KÄRJESSÄ

Erilaiset kevyet joukot edustivat jal-
kaväkeä nopeampaa liikkuvuutta tais-
telukentällä. 1920-luvun alun vuosina 
sotilaslehdistössä kirjoitettiin ahkerasti 
polkupyöräjoukkojen käytöstä. Niitä 
pidettiin Suomessa lähinnä jalkaväen 
apujoukkoina, jotka valmistauduttiin tal-
vella varustamaan suksilla. Polkupyörä-
joukkojen vahvuutena pidettiin nopeutta, 
liikkuvuutta ja äänettömyyttä. Keskus-
telua herätti tässä yhteydessä myös rat-
suväen asema. Polkupyöräjoukoille 
kaavailtiin samanlaisia tiedusteluun ja 
varmistuksiin liittyviä, nopeutta vaativia 
tehtäviä, joita ennen oli hoitanut ratsu-
väki. Polkupyöräjoukkojen katsottiinkin 
voittaneen itselleen ratsuväen tehtävät.33

Vastakkaisiakin mielipiteitä esitettiin. 
Niiden mukaan polkupyöräjoukoilta 
puuttui se tärkein, eli nopeus ja liikku-
vuus maastossa. Hiihtojoukkojakin olisi 

pitänyt mieluummin käyttää ratsuväen 
kanssa kuin korvaamaan ratsuväkeä. Vas-
takkaisista näkemyksistä huolimatta pol-
kupyöräjoukkojen taistelun periaatteet 
muotoiltiin vuonna 1928. Kirjoittajan 
mukaan vihollinen pitäisi ensin sitoa 
taisteluun rintamassa ja suunnata sitten 
varsinainen isku sivustaan. Nopeudeltaan 
polkupyöräjoukot soveltuisivat saarros-
tushyökkäykseen jalkaväkeä paremmin. 
Polkupyöräjoukkojen raskasta aseistusta 
pidettiin niiden isku- ja tulivoiman kan-
nalta tärkeimpänä tekijänä. Käytännössä 
tällä tarkoitettiin konetuliaseita ja kra-
naatinheittimiä. Myös panssariautojen 
tai kevyiden hyökkäysvaunujen liittä-
mistä polkupyöräpataljoonan organisaa-
tioon pohdittiin.34 

Osana moottoroimiskeskustelua kir-
joitettiin 1930-luvun loppupuolella 
moto-mekanisoitujen joukkojen mer-
kityksestä. Keskustelun juuret olivat 
kaikesta päätellen 1920-luvun alun 
vuosissa, jolloin mietittiin hyökkäysvau-
nujen käyttömahdollisuuksia Suomen 
olosuhteissa. Tuolloin kirjoituksissa oli 
uskottu hyökkäysvaunujen tarpeeseen ja 
käyttömahdollisuuksiin suomalaisessa 
maastossa.35 

Uudelleen aihe nousi esille ilmeisesti 
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lähinnä Neuvostoliiton panssariaseen 
vahvistumisen myötä. Vuonna 1936 
kapteeni Wolf Hagman36 (myöhemmin 
Halsti) toi esille moto-mekanisoitujen 
joukkojen merkityksen lähinnä vasta-
painona Neuvostoliiton vastaaville jou-
koille. Hagman piti moto-mekanisoituja 
joukkoja tarpeellisena Suomessa erityi-
sesti suojajoukkotaisteluihin liittyen. 
Perimmäisenä tarkoituksena oli kiistää 
nopeuden ja operatiivisen yllätyksen etu 
neuvostojoukoilta taisteluiden alkuvai-
heessa. Hagman myös yhdisti ajatuk-
seensa polkupyöräjoukot. Hän visioi, että 
moto-mekanisoitujen joukkojen jalkavä-
kiosat voisivat liikkua polkupyörillä.37

Hieman eri kannalle moto-mekani-
soiduista joukoista käydyssä keskuste-
lussa asettui kapteeni Y. A. Järvinen38. 
Hänkään ei väheksynyt moto-mekani-
soitujen tarvetta tai merkitystä, mutta 
ei pitänyt puheena ollutta, noin patal-
joonan vahvuista joukkoa, riittävän vah-
vana ratkaisuiden saamiseksi. Sen sijaan 
Järvinen korosti maaston sopivuutta jal-
kaväkitaistelulle. Hänen keskeisin huo-
lensa olikin hyökkäysvaunujen torjun-
ta-aseiden puute. Nopeasti liikkuvan, 
moottoroidun reservin tarpeesta viivy-
tysluonteisissa suojajoukkotaisteluissa 
Järvinen oli Hagmanin kanssa samaa 
mieltä.39 Liikkuvuuden sekä nopeiden 
ja joustavien vastatoimenpiteiden tarve 
nostettiin nyt aiempaa selkeämmin tak-
tiseen keskusteluun. Moto-mekanisoi-
duista joukoista käyty kirjoittelu voi-

36 Wolf Hagman (myöhemmin Halsti) (1905–1985) oli kadettiupseeri ja Mannerheim-ristin ritari. Hän työskenteli maailmansotien väli-
senä aikana mm. toimistoupseerina Yleisesikunnan ja Puolustusministeriön koulutusosastolla. Sotien aikana Halsti toimi mm. rykmentin 
komentajana ja divisioonan esikuntapäällikkönä. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 1965. Kadettiupseerit 1920–2010 (2010), ss. 131–
132.

37 Hagman (1936), ss. 637–656.

38 Yrjö Järvinen (1900–1953) oli yleisesikuntaeversti ja suomalaisen taktiikan kehittäjä, joka virkatyönsä ohessa tutki ja kehitti suomalaista 
taktiikkaa. Järvinen osallistui aktiivisesti mm. Sotilasaikakauslehden palstoilla käytyyn taktiseen keskusteluun. Hän julkaisi myös kirjoja 
taktiikasta. Hänen teoksensa Suomalainen ja venäläinen taktiikka talvisodassa on ollut keskeisiä oppikirjoja kantahenkilökunnan koulutuk-
sessa. Myllyniemi, Urho: Järvinen, Yrjö (1900–1953), 2004, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7745/, 19.10.2013.

39  Järvinen, Y. A.: Väittelyä mekanisoitujen ja motomekanisoitujen joukkojen torjunnasta, Sotilasaikakauslehti 1936, ss. 761–768 sekä Jär-
vinen (1937), ss. 277–278.

40 Koppinen, Veikko: Jalkaväkirykmentin organisaatio sotakokemustemme valossa tarkasteltuna, Tiede ja Ase N:o 7, Kustannusosakeyhtiö 
Otavan kirjapaino, Helsinki, 1949, ss. 19–22 ja Eräsaari, Eero: Maavoimien perusyhtymän organisaation kehityksestä sen jalkaväki- ja 
panssarivaunujoukkojen sekä liikkuvuuden kannalta tarkasteltuna, Sotilasaikakauslehti 1959, s. 208 sekä Hovilainen, Pentti: Panssarivaunu 
40-vuotias, Sotilasaikakauslehti 1956, s. 431 ja Sissiohjesääntö (SissiO), Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki, 1957, s. 10.

41 Öhman, Gunnar: Mietteitä kenttätykistön ja jalkaväen yhteistoiminnasta alemmissa johtoportaissa, Sotilasaikakauslehti 1955, s. 140 ja 
Upseerin käsikirja III osa. Joukkoja varten, 1953, s. 287, 295 sekä Järvinen, Y. A.: Jalkaväki ennen ja nyt, Sotilasaikakauslehti 1/1948, s. 
16 ja Jalkaväen tulen vaikutuksesta, Helsinki, 1954, s. 6 (jälkeenpäin kirjaan lisätty korjaus) ja Valtonen, Jouna Olavi: Lähitaistelukoulu-
tuksen nykyaikaistamisesta, Sotilasaikakauslehti 1941, ss. 136–137 sekä Killinen, Kullervo: Yleissotatiede - yleisstrategia - yleistaktiikka 
- puolustushaarataktiikka - aselajitaktiikka. Hieman käsiteanalyysiä, Sotilasaikakauslehti 1957, s. 126 ja Toivanen, Paavo: Näkökohtia 
kenttäarmeijan liikkuvuuden lisäämiseksi, Sotilasaikakauslehti 4/1949, s. 1 ja Jalkaväen taisteluohjesääntö II osa (JvO II). Pataljoonan 
taistelu, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1955, s. 11. Lähitaistelusta lisäksi Hätönen, Kalevi: Lähitaistelusta, Sotilasaikakauslehti 
1957, ss. 468–470. Konepistoolin merkityksestä taistelussa Jalkaväen sotilas, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1952, s. 62. Kirjan 
mukaan ”Suomi”-konepistoolia pidettiin vielä 1950-luvulla tehokkaana lähitaistelu- ja rynnäkköaseena.

daan nähdä jopa alkuna myöhemmälle 
operatiivisesta liikkuvuudesta käydylle 
keskustelulle.

LIIKE PALASI TAISTELU-
KENTÄLLE TOISESSA 
MAAILMANSODASSA

Sodankäynnin kehitys oli toisen maa-
ilmansodan aikana johtanut siihen, että 
hyökkäys oli saanut yliotteen puolustuk-
sesta. Liike oli panssarivaunujen muo-
dossa palannut taistelukentälle, joskin 
entistäkin tehokkaamman tykistön ja 
ilmavoimien tulen avulla. Panssarivau-
nussa tulen ja liikkeen nähtiinkin yhdis-
tyvän parhaimmalla tavalla. Ilmavoimista 
oli muodostunut tykistön tulta täyden-
tävä, osin jopa korvaava elementti. Pyr-
kimys vaikuttaa syvällä vihollisen selus-
tassakin näkyi Suomessa kirjoitteluna 
sissitoiminnasta. Sissitoiminta rinnas-
tettiin Sissiohjesääntöä myöten suurval-
ta-armeijoiden maahanlaskuihin ja mai-
hinnousuihin. Se edusti suomalaisessa 
ajattelussa tulen ja liikkeen kauaskantoi-
sinta ulottuvuutta. Moottoroinnin valtava 
kasvu puolestaan oli parantanut panssa-
roimattomienkin joukkojen liikkuvuutta 
huomattavasti.40

TAVOITTEENA KEVYT,  
KETTERÄ JA TULI- 
VOIMAINEN JALKAVÄKI

Taistelun perustekijät olivat suomalaisen 
ajattelun mukaan sotien jälkeisinäkin 
vuosina tuli ja liike. Tulta edusti tykistö, 
kun taas liikettä edusti jalkaväki, pää-
aselaji, jota entistäkin tulivoimaisempi 
tykistö ja lentojoukot tukivat. Myös jal-
kaväen omien aseiden tulen teho oli 
merkittävästi kasvanut toista maailman-
sotaa edeltäneistä vuosista. Taistelun, 
joka perustui tulen ja liikkeen yhteisvai-
kutukseen, arvioitiin ratkeavan yleensä 
vasta käsikähmässä. Jalkaväen päätehtä-
vänä oli liikkeen ohella lyödä vihollinen 
lähitaistelussa. Jo vuonna 1937 kirjoi-
tuksissa oli esitetty ajatus, jonka mukaan 
lähitaistelukin käytäisiin tuliaseilla. 
Vuonna 1941 lähitaisteluaseina koros-
tettiin erityisesti konepistoolia ja käsi-
kranaattia. Näin ollen liikkeen tehtävänä 
olisi kuljettaa tulta mukanaan ja saada se 
vaikuttamaan halutussa kohteessa. Toi-
saalta tulella saavutettuja tuloksia olisi 
kyettävä käyttämään oikea-aikaisesti 
hyväksi. Siihen tarvittaisiin iskuvoimaa. 
Jalkaväen isku- ja tulivoiman nähtiin 
yhdistyvän kivääripataljoonassa, koska 
sen organisaatiosta oli kyky muodostaa 
niin iskuporras kuin tulitukiporraskin.41 

Jalkaväen organisaatioiden kehittä-
minen tuli ajankohtaiseksi sotien jäl-
keisinä vuosina sodankäynnin kehi-
tyksen, suurtaistelun muuttuneen kuvan 
ja sotien antamien kokemusten takia. 
Jalkaväkirykmentin organisaatiota oli 
muutettu jo vuonna 1941 talvisodan 
kokemusten perusteella muun muassa 
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panssarintorjunta- ja kranaatinheiti-
naseistuksen osalta. Myös joukkueen ja 
ryhmän kokoonpanoihin oli tehty muu-
toksia. Ennen sotia paljon keskustelua 
herättänyt pikakivääri oli vuonna 1941 
liitetty jokaiseen ryhmään. Näin ollen 
joukkueeseen kuului neljä samanlaista 
ryhmää. Ryhmästä oli tullut pienin tak-
tinen yksikkö, koska tuli ja liike yhdis-
tyivät sen kokoonpanossa. Samalla 
joukkueen taktinen käyttö oli yksinker-
taistunut. Toisaalta on huomioitava, että 
eräiden näkemysten mukaan niin komp-
panian osana taistelevan joukkueen kuin 
komppaniankin taistelu olisi luonteel-
taan lähinnä taistelutekniikkaa, ei niin-
kään taktiikkaa.42

Taistelutekniikan määritteleminen 
aiheutti 1950-luvulla päänvaivaa. Eino 

42 Koppinen, Veikko: Jalkaväkirykmentin organisaatio sotakokemustemme valossa tarkasteltuna, Tiede ja Ase N:o 7, Kustannusosakeyhtiö 
Otavan kirjapaino, Helsinki, 1949, ss. 15–17, 19 ja Jalkaväen taisteluopas III osa (Jv. tst. opas III). Kiväärijoukkue, Sanoma Oy, Helsinki, 
1947, ss. 7–8 sekä Järvinen, Y. A.: Yleissotatieteellinen katsaus vuosien 1949 ja 1950 vaihteessa, Tiede ja Ase N:o 8, Kustannusosakeyhtiö 
Otavan kirjapaino, Helsinki, 1950, s. 40. Järvisen mukaan komppaniankin taistelu olisi yleensä enemmän teknistä kuin taktista toimintaa.

43 Virkki, Eino: Taktiikka - rannikkotaktiikka, Sotilasaikakauslehti 1952, ss. 299–300 ja Järvinen, Y. A.: Käsitteitä omiin karsinoihinsa, Soti-
lasaikakauslehti 1954, s. 44, 46.

44 Järvinen, Y. A.: Muutamia jalkaväen kehittämiskysymyksiä, Sotilasaikakauslehti 1/1946, ss. 2–3.

45 Harald Öhquist (1891–1971) oli suomalainen jääkäriupseeri. Hän toimi vuodesta 1933 alkaen armeijakunnan komentajana. Talvisodan 
taisteluissa Öhquist komensi II armeijakuntaa Karjalankannaksella. Jatkosodan alussa hän oli ylipäällikön edustajana Saksassa ja vuosina 
1942–1944 Kannaksen Ryhmän komentajana. Öhquist ylennettiin kenraaliluutnantiksi vuonna 1936. Itsenäisen Suomen kenraalikunta 
1918–1996 (1997), ss. 478–479.

46 Öhquist, Harald: Divisioona- vaiko prikaatijärjestelmä, Sotilasaikakauslehti 2/1946, ss. 3–4.

47 Sakari Simelius (1900–1985) oli jalkaväenkenraali. Hän suoritti Kadettikoulun kuuntelu-upseerikurssin vuosina 1923–1924. Sotien aikana 
Simelius toimi mm. divisioonan huoltopäällikkönä ja jalkaväkirykmentin komentajana. Vuosina 1959–1965 hän oli puolustusvoimain 
komentajana. Simelius ylennettiin jalkaväenkenraaliksi vuonna 1959. Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918–1996 (1997), s. 380.

Virkin mukaan taistelutekniikalla tar-
koitettiin ”eri aselajeista kootun väli-
neen ollessa kyseessä tämän välineen 
tehon sekä sen eri olosuhteisiin ja teh-
täviin sopivuuden tuntemusta; tietystä 
aselajista puhuttaessa edellä sanotun 
lisäksi välineen rakenteen ja toiminnan 
yksityiskohtien tuntemista sekä aselajin 
teknillisen käyttämisen taitoa eri olo-
suhteissa”. Myöskään Y. A. Järvinen ei 
onnistunut määrittelemään taistelutek-
niikkaa lyhyesti ja yksiselitteisesti. Hän 
päätyikin toteamaan, että käsitteenä tais-
telutekniikka oli väärä ja mitäänsano-
maton.43 Kirjoituksista saa kuitenkin 
sellaisen vaikutelman, että taistelutek-
niikkaa pidettiin yksinkertaisempana ja 
motorisempana suorituksena kuin tak-
tiikkaa, eräänlaisena erilaisten instru-

menttien teknisenä käyttötaitona. 
Suomalaisen taktisen ajattelun kehitty-

mistä kuvaa osaltaan se, että kun ennen 
sotia oli keskusteltu jalkaväen organi-
saatiosta lähinnä ryhmän kokoonpanoon 
liittyen, niin sotien jälkeisinä vuosina 
tarkasteltiin rykmentin, prikaatin ja divi-
sioonan kokoonpanoja. Tärkeimmäksi 
aiheeksi nousi keskijohdon yhtymäor-
ganisaatio. Kysymys oli ennen kaikkea 
siitä, pitäisikö divisioona korvata pri-
kaatilla. Everstiluutnantti Y. A. Jär-
vinen totesi vuonna 1946, että molem-
milla organisaatioilla oli vahvuutensa 
ja heikkoutensa. Divisioona oli Jär-
visen mukaan hyvin taisteluvoimainen, 
mutta melko raskaana hitaasti siirrettä-
vissä toiminta-alueelta toiselle. Prikaati 
sen sijaan oli keveytensä takia helpompi 
liikutella, jolloin sen käyttö olisi jousta-
vampaa. Toisaalta, Järvisen mukaan, pri-
kaati oli riippuvainen ylemmän johto-
portaan tuesta ja vahvistuksista. Järvinen 
päätyikin artikkelissaan kompromissiin, 
jossa divisioonat muodostaisivat puolus-
tuksen rungon ja prikaateja käytettäisiin 
ylijohdon alaisina strategisina ja operatii-
visina reserveinä suurta nopeutta ja isku-
kykyä vaativissa tehtävissä.44 

Kenraaliluutnantti Harald Öhquistin45 
mukaan organisaatioita ei voisi jaotella 
taistelulajin perusteella, sillä niin divi-
sioona kuin prikaatikin olisi varustetta-
vissa sekä hyökkäys- että puolustustais-
teluun sopivaksi. Sen sijaan erityisesti 
tykistön tulivoiman takia hän piti divisi-
oonaa parempana ratkaisuna erityisesti 
tiheään asutuilla alueilla, joissa on runsas 
tiestö, mutta myönsi prikaatien käytön 
joustavammaksi erämaaseuduilla.46 
Pohdinnoista on nähtävissä, että liikku-
vuuden ja joustavuuden tarve oli tunnis-
tettu suomalaisessa ajattelussa.

Eversti Sakari Simelius47 puolestaan 
kiinnitti omassa artikkelissaan huomiota 

Raskaan konekiväärin todettiin 
olevan liian hankala etulinjan 
aseeksi 1950-luvulla. 
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aikatekijöiden entistä ratkaisevampaan 
merkitykseen taistelukentällä. Hänen 
mukaansa nopeutunut sodankäyntitapa 
vaatisi joukoilta suurta operatiivista ja 
taktista liikkuvuutta. Divisioonan ope-
ratiivinen liikkuvuus oli Simeliuksen 
mukaan hieman parempi kuin prikaatin. 
Rykmentin operatiivinen liikkuvuus oli 
puolestaan selvästi heikompi kuin divi-
sioonan tai prikaatin. Tämä johtui ryk-
mentin vähäisistä moottoriajoneuvoista. 
Toisaalta taktisen liikkuvuuden osalta 
tilanne oli päinvastainen. Tämä puoles-
taan johtui Simeliuksen mukaan siitä, 
että autokalusto oli maastokelvotonta. 
Rykmentin taktista liikkuvuutta paransi 
sen runsas hevosten määrä. Prikaatin 
Simelius kuitenkin arveli olevan divisi-
oonaa joustavampi liikkeessään. Sime-
liuksen näkemyksiä tukeneiden kirjoi-
tusten mukaan ”prikaatiorganisaatio 
takaa paremmin tehokkaan ja nopean 
toiminnan varsinkin maahanlaskujen 
torjunnassa”. Vuonna 1950 prikaati 
hyväksyttiin sodan ajan kokoonpanoihin, 
ja kaksi vuotta myöhemmin myös rauhan 
ajan armeija organisoitiin prikaatiko-
koonpanoon.48 Taktiikan kehittymisen 
taustalla näyttäisi tässäkin yhteydessä 
vaikuttaneen uhkakuva ja sen muutos.

Tulen ja liikkeen osalta keskustelu 
jakautui tavallaan kahteen osaan. Ensin-
näkin kirjoitettiin jalkaväen liikkeen 
yhdistämisestä sen omien aseiden tuleen, 
ja toisaalta jalkaväen ja tykistön yhteis-
toiminnasta tulen ja liikkeen näkökul-
masta. Huomattava osa jalkaväen aseista 
todettiin sodan jälkeen vanhentuneiksi. 
Raskas konekivääri oli liian hankala etu-
linjan aseeksi, panssarintorjunta-aseistus 
oli puutteellinen ja konepistooleita oli 
liian vähän. Vuonna 1950 mietittiin jo 
konepistoolin, kiväärin ja pikakiväärin 
korvaamista rynnäkkökiväärillä. Kone-
kiväärin korvaaminen kevyemmällä ver-
siolla oli edelleen ajankohtainen. Pans-
sarintorjunnan parantamiseksi etsittiin 
ratkaisuja rekyylittömästä tykistä ja onte-
loammuksista.49  

Koko 1950-luvun oli vallalla pyrkimys 
aseiden painon keventämiseen ja niiden 
tulentehon suurentamiseen. Tavoitteena 
oli luoda kevyt, ketterä ja tulivoimainen 
jalkaväki. Uusien aseiden hankkiminen 

48 Simelius, Sakari: Näkökohtia prikaatin ja prikaateista muodostetun armeijakunnan johtamisesta, Tiede ja Ase N:o 9, Kustannusosakeyhtiö 
Otavan kirjapaino, Helsinki, 1951, ss. 33–35 ja Boldt, Lauri: Eräistä maavoimien organisaatio- ja koulutuskysymyksistä, Sotilasaikakaus-
lehti 4/1950, s. 5 sekä Kesseli, Pasi: Suomalaisen prikaatin esikunnan organisaation ja aseman kehittyminen 1939–1952. Yleisesikuntaup-
seerikurssin diplomityö Y1834, Maanpuolustuskorkeakoulu, 1993, ss. 75–76. Kesselin mukaan sotakokemukset osoittivat pienemmän itse-
näisen yhtymän, prikaatin, soveltuvan suomalaiseen harvateiseen maastoon divisioonaa paremmin.

49 Järvinen (1950), ss. 24–26.

oli viivästynyt, ja kevyt aseistus jäikin 
Suomessa kehityksestä jälkeen. Edistystä 
tapahtui kuitenkin jo vuosikymmenen 
loppupuolella. Vuonna 1958 sotilasleh-
distössä esiteltiin Suomessa kehitetyt 
rekyylittömät panssarintorjunta-aseet, 

joille esitettiin tuolloin nimitystä sinko. 
Ohjesäännöt kevyelle ja raskaalle sin-
golle vahvistettiin muutamaa vuotta 
myöhemmin. Panssarintorjunnan mer-
kitys korostui kirjoituksissa 1950-luvun 
kuluessa. Sitä pidettiin ohjesäännönkin 

Sissitoiminta  
– iskuja syvyyteen.
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mukaan kaikkiin aselajeihin kuuluvana 
toimintana, jossa tärkeää oli painopiste, 
syvyys, joustavuus ja liikkuva aktiivi-
suus. Joidenkin kirjoittajien mielestä 
koko puolustustaistelu oli ennen kaikkea 
panssarintorjuntaa.50 Jalkaväki- ja pans-
sarintorjunta-aseiden keveydestä ja kehi-
tystarpeesta käyty kirjoittelu näyttääkin 
liittyvän yhtenä osana liikkuvuudesta ja 
joustavuudesta käytyyn keskusteluun. 

Hyökkäyksessä tulen ja liikkeen 
yhdistämisen suurempana kompastus-
kivenä nähtiin hyökkäyksen viimeiset 
200 metriä, jotka jalkaväen täytyi edetä 
oman tulensa turvin tykistön tulivalmis-
telun jälkeen. Tähän haasteeseen pyrit-
tiin vastaamaan muodostamalla tulituki-
porras jalkaväen raskaista aseista, jonka 
tulen katsottiin lisäävän huomattavasti 
heikoksi arvioitua omaa tulivoimaa. Tuli-
tukiportaan tulen turvin iskuportaan piti 
päästä tunkeutumaan vihollisen ryhmi-
tykseen. Osa konekivääreistä katsottiin 
kuitenkin tarpeelliseksi ottaa iskupor-
taan mukaan tukemaan taistelua murto-
kohdassa.51

Everstiluutnantti Paavo Lammet-
maan52 mukaan jalkaväen, erityisesti 
iskuportaan, oman tulen arvoa ei täysin 
ymmärretty. Lammetmaa kritisoikin 
liian syvää hyökkäysryhmitystä, koska 
siinä käsiaseiden tulen tehoa ei voi-
taisi täysimääräisesti hyödyntää. Hänen 

50 Simelius, Sakari: Jalkaväen kevyen aseistuksen kehittämiskysymys, Sotilasaikakauslehti 1957, ss. 386–387 ja Puolustusvoimiemme uudet 
aseet, Suomen Sotilas - Suomen Mies 1/1958, s. 8 sekä Panssarintorjuntayksikköjen ohjesääntö III osa (PstO III). Panssarintorjuntayksik-
köjen taistelu, Kauppalehti Oy:n Kirjapaino, Helsinki, 1957, s. 7, 10 ja Lehti, Olavi: Panssarintorjuntaa eri taistelulajeissa piirroksin valais-
tuna, Sotilasaikakauslehti 1954, s. 339 sekä Toivonen, Kari, Seppälä, Ilkka ja Ekberg, Lennart: Kenttätykistön panssarintorjunnasta, Soti-
lasaikakauslehti 1956, s. 75 ja Frick, Martti: Ajatuksia panssarintorjunnasta ja nykyhetken mahdollisuuksistamme, Tiede ja Ase N:o 13, 
Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1955, s. 49. Myös Panssarintorjuntaohjesääntö I osa (PstO I). Kevyt sinko, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, 
Mikkeli, 1960 ja Panssarintorjuntaohjesääntö II osa (PstO II). Raskas sinko, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1964.

51 Sisto, Mikko: Jalkaväen tulisuunnitelman laatiminen hyökkäystä varten, Sotilasaikakauslehti 5/1947, ss. 20–21 ja Lehti, Olavi: Tulituki-
porras, sen johtaminen ja toiminta, Sotilasaikakauslehti 2/1949, s. 10, 16 sekä Jalkaväen taisteluopas IV osa (Jv. tst. opas IV). Konekivää-
riryhmä ja -joukkue, Sanoma Oy, Helsinki, 1947, s. 38, 40, 56, ss. 73–74. Tulitukiportaan kokoonpanosta Kenttäohjesääntö II osa (KO II), 
Kauppalehti Oy:n Kirjapaino, Helsinki, 1954, s. 38.

52 Paavo Lammetmaa (1908–1963) oli kadettiupseeri. Sotien aikana hän toimi mm. jääkäripataljoonan komentajana ja jääkäriprikaatin esi-
kuntapäällikkönä. Sotien jälkeen Lammetmaa toimi Kadettikoulun johtajana vuosina 1955–1958 ja Puolustusministeriön kansliapäällik-
könä vuosina 1958–1961. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 1958. Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918–1996 (1997), ss. 227–
228.

53 Lammetmaa, Paavo: Ajatuksia jalkaväen hyökkäyksen kouluttamisesta, Sotilasaikakauslehti 1952, ss. 45–49 ja Boldt, Lauri: Totaalisesta 
taistelusta, Sotilasaikakauslehti 1953, s. 86 sekä Lammetmaa, Paavo: Ajatuksia jalkaväen tulen käytöstä hyökkäyksessä ja puolustuksessa, 
Sotilasaikakauslehti 1956, ss. 61–63 ja Hannila, Matti Sakari: Tuli jalkaväen hallussa, Sotilasaikakauslehti 1953a, ss. 17–18. Hannilan 
artikkeli perustui Taistelukoulun 25-vuotisjuhlassa pidettyyn juhlaesitelmään.

54 Matti Sakari Hannila (vuoteen 1928 Hannelin) oli kadettiupseeri. Hän valmistui Kadettikoulusta vänrikkinä toukokuussa 1939. Talviso-
dassa Hannila toimi konekiväärikomppanian päällikkönä, samoin kuin jatkosodan alussa. Vuosina 1942–1944 hän oli mm. pataljoonan 
komentajana. Sotien jälkeen Hannila työskenteli mm. Taistelukoulussa yleisen taktiikan opettajana (kirjoituksen julkaisun aikaan), jouk-
ko-osaston komentajana ja Kaakkois-Suomen sotilasläänin komentajana. Hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi vuonna 1968. Itsenäisen 
Suomen kenraalikunta 1918–1996 (1997), ss. 96–97.

55 Hannila (1953a), ss. 20–21.

mukaansa olisi kyseenalaista, kuinka 
toimintakykyisenä tulitukiporras säi-
lyisi hyökkäyksen aikana. Siksi isku-
portaan pitäisi hänen mukaansa varautua 
omien aseidensa käyttöön koko hyök-
käyksen ajan käyttämällä leveämpää 
ryhmitystä. Leveämpien ryhmitysmuo-
tojen puolesta hyökkäyksessä kirjoittivat 
muutkin. Vaikka asian suhteen tapahtui 
kehitystä, Lammetmaan mukaan vielä 
vuonna 1956 vain puolet iskuportaan 
joukoista kykeni ampumaan liikkeen 
aikana liian syvästä ryhmityksestä joh-
tuen. Hänen mukaansa vain jatkuva tuli 
yhdistettynä nopeaan etenemiseen joh-
taisi menestykseen. Huomattavaa on, että 
pataljoonan minuutissa ampumien lauka-
usten määrän arvioitiin 15 vuoden aikana 
viisinkertaistuneen.53 

Kirjoittajat korostivat selvästi tulen 
merkitystä taistelun ratkaisevana teki-
jänä. Tällainen ajattelu sopi sotien jäl-
keiseen aikakauteen hyvin, sillä tuol-
loin tulen merkitystä korostettiin niin 
hyökkäyksessä kuin puolustuksessakin. 
Ilmeisesti samasta syystä pyrittiin kehit-
tämään entistä kevyempiä ja tulivoimai-
sempia jalkaväen aseita. Toinen, aktiivi-
sempaa toimintaa korostanut, näkökulma 
olisi ollut hyökkäyksen tarkasteleminen 
jalkaväen iskun kannalta, jolloin leveän 
ryhmityksen sijaan olisi ollut tarkoituk-
senmukaisempaa käyttää syvää muotoa. 

Tällöin olisi ollut helpompi luoda pai-
nopiste ratkaisukohtaan. Tällainen ajat-
telu olisi korostanut tulen sijaan liikkeen 
merkitystä. 

Majuri Matti Sakari Hannila54 tiivisti 
kuvaavasti vuonna 1953 Sotilasaika-
kauslehdessä julkaistussa artikkelissaan 
jalkaväen ja tykistön yhteistoiminnan 
perusajatuksen. Hänen mukaansa hyök-
käyksessä ”raskas tuli saattaa liikkeen 
sellaiseen asemaan, että se voi käyttää 
omaa kevyttä tultaan, mikä puolestaan 
antaa takeet raskaan tulen siirtymiselle”. 
Puolustuksessa puolestaan ”raskas 
tuli on ikään kuin hyökkääjän raskaan 
tulen vastavetona suojaten kevyttä tulta, 
kunnes maali on sen piirissä”.55 Hannilan 
kuvausta voidaan pitää osuvana. Siinä on 
havaittavissa samoja piirteitä kuin Tor-
vald Ekmanin 1920-luvulla esittämässä 
vastatykistötoiminnan mallissa.

ISKUJA SYVYYTEEN

”Vihollisen selustan kohteita vastaan 
voidaan hyökätä erilaisin keinoin. Niitä 
ovat mm. ilmavoimien pommitukset ja 
tulitukset, maahanlasku- ja maihin-
nousujoukkojen hyökkäykset, tykistön, 
ohjusten ja rakettien käyttö sekä sissi-
toiminta. Sissitoiminta on keino, jolla 
sotatoimia vihollisen hallussa ole-
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valla alueella voi käydä sellainenkin, 
jolta puuttuvat mahdollisuudet muiden 
em. keinojen käyttöön.”56 Sodan jälkei-
sessä Suomessa hyökkäykset selustaan 
maahanlaskuineen ja maihinnousui-
neen olivat osa sotilaallista uhkakuvaa. 
Resurssien puuttuessa samanlaisia iskuja 
ei voitu itse suunnitella toteutettaviksi. 
Sissitoiminta nähtiinkin 1950-luvulla 
keinona, jolla voitaisiin kompensoida 
teknistä alivoimaa, ja kyettäisiin viemään 
oma tulivaikutus vihollisen syvyyteen 
vähäisemmistä resursseista huolimatta.  

Sissien käyttö nousi julkiseen kirjoitte-
luun heti sotien jälkeen. Everstiluutnantti 
Reino Aaltosen57 mukaan yhä totaalisem-
maksi käynyt sodan luonne selitti sissi-
sodan merkityksen kasvua. Aaltonen 
yhdisti toisen maailmansodan aikaisen 
maanalaisen vastarintatoiminnan ja parti-
saanisodan sissisotaan. Hänen mukaansa 
laskuvarjosotilaita voitiin pitää nykyajan 
sisseinä. Aaltonen arvelikin, että jatkossa 
sissijoukkojen koulutusta tehostettai-
siin.58 Aaltosen kirjoitus merkitsi ava-
usta sissijoukkojen käytöstä käydylle jul-
kiselle kirjoittelulle. Siinä tuotiin esille 
ajatus sissien käytöstä kaukovaikuttami-
seen vihollisen selustassa. Eräällä tavalla 
Aaltonen yhdisti kirjoituksessaan ”vii-
dennen kolonnan”59 käytön ja sissisodan. 
Tämä tukee käsitystä siitä, että sissijouk-
kojen toiminta nähtiin ennen kaikkea 
mahdollisuutena vaikuttaa syvyydessä. 
Ilmeisesti Aaltonen viittasi laskuvar-
josotilaiden käytöllä siihen, että sissien 
kuljetus toiminta-alueelle olisi mahdol-
lista tehdä laskuvarjopudotuksina, eikä 
niinkään suurisuuntaisiin, symmetri-
seen sodankäyntiin kuuluviin, maahan-

56 Sissiohjesääntö (1957), s. 10. Sinällään ajatus sissitoiminnan käyttämisestä tykistövalmistelun korvaajana ei ollut uusi, sillä Valo Nihtilä 
esitti sen jo talvisodan alussa Laatokan pohjoispuolella toimineiden yhtymien esikuntapäälliköille lähettämässään kirjeessä. Kilkki, Pertti: 
Valo Nihtilä - Päämajan eversti, WSOY:n graafiset laitokset, Juva, 1994, ss. 44–45.

57 Reino Aaltonen (1905–1989) oli kadettiupseeri. Hän työskenteli maailmansotien välisenä aikana mm. Merivoimien esikunnassa toimisto-
päällikkönä. Sotien aikana Aaltonen toimi mm. pataljoonan komentajan Virolahdella ja operatiivisen osaston päällikkönä Merivoimien esi-
kunnassa. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 1953. Kadettiupseerit 1920–2010 (2010), s. 17.

58 Aaltonen, Reino: Huomioonotettava sodankäynnin piirre, Sotilasaikakauslehti 1/1946, ss. 7–8.

59 Viides kolonna tarkoitti puolustajan selustassa toimineita hyökkääjän vakoilijoita ja sabotaasin tekijöitä. Ilmiö oli esiintynyt esim. Espanjan 
sisällissodassa 1930-luvulla. A. H.: ”Viides kolonna” toimii, Hakkapeliitta 23/1940, s. 614.

60 Nurmi, Niilo: Sissitoiminta talvisodassa ja sen kehitys vv. 1941–44 sodan loppuun mennessä, Sotilasaikakauslehti 4/1949, s. 19, 23 ja 
5/1949, s. 10.

61 Boldt, Lauri: Totaalisesta taistelusta, Sotilasaikakauslehti 1953, ss. 84–85 ja Karmela, Per-Ole: Sissitulenjohto - piilotulenjohto, Sotilasai-
kakauslehti 1960, ss. 486–487. Karmelan kirjoitus sai ylimääräisen palkinnon vuoden 1959 kirjoituskilpailussa.

62 Veikko Koppinen (1910–1993) oli kadettiupseeri. 1930-luvulla hän työskenteli mm. toimistoupseerina Yleisesikunnan jalkaväentarkastajan 
toimistossa. Sotien aikana Koppinen toimi mm. kranaatinheitinkomppanian päällikkönä ja divisioonan esikunnan toimistopäällikkönä. 
Sotien jälkeen hän oli Rajavartiostojen päällikkönä vuosina 1966–1970. Koppinen ylennettiin kenraaliluutnantiksi vuonna 1966. Itsenäisen 
Suomen kenraalikunta 1918–1996 (1997), s. 199.

63 Sissikoulutusopas, Puolustusvoimien tutkimuskeskuksen kuvalaboratorio, Rotaprint, Helsinki, 1956, ss. 9–10 ja Sissiohjesääntö (1957), ss. 
7–12 sekä Palokangas, Marko: Räjähtävää tyhjyyttä. Sissitoiminta suomalaisessa sotataidossa, Waasa Graphics, Vaasa, 2014, ss. 257–258.

laskuihin.
Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1949 

kahdessa osassa julkaistu artikkeli Sissi-
toiminta talvisodassa ja sen kehitys vv. 
1941–44 sodan loppuun mennessä oli 
eräällä tavalla jatkoa Aaltosen aloitta-
maan keskusteluun. Sen mukaan sissi-
toimintaa voitiin toteuttaa armeijan tais-
teluun liittyen tai maan tultua vihollisen 
miehittämäksi. Jako noudatteli sotia edel-
tänyttä ajattelumallia. Sissejä arvioitiin 
voitavan kuljettaa vihollisen selustaan 
paitsi maitse myös meri- tai ilmateitse. 
Johtopäätöksenä olikin, että sissitoimin-
nalla olisi hyvät mahdollisuudet saa-
vuttaa menestystä, mutta se edellyttäisi 
ohjesääntöön perustuvaa, perusteellista 
koulutusta.60

Vuonna 1953 tarkasteltiin sissitoi-
minnan vaikutuksen yhdistämistä kent-
täarmeijan taisteluun. Kirjoittajan 
mukaan taistelualueen syvyyttä voitai-
siin lisätä eteenpäin huollollisesti oma-
varaisilla, tulenjohtokykyisillä jalkaväki-
joukkueilla, jotka saisivat sissitoiminnan 
tapaan toimia vihollisen selustassa 
oman tykistön ampumaetäisyyden puit-
teissa. Sissitoiminnan tukemista tykistön 
tulella pidettiin tärkeänä. Ongelmia sen 
käytännön toteutuksessa katsottiin kui-
tenkin aiheutuvan tykkikaluston lyhyestä 
ampumaetäisyydestä.61 Näyttää siltä, 
että uhkakuvan mukainen taistelualueen 
syvyyden laajentuminen vaikuttaa tässä 
taustalla. Ajatuksena on ilmeisesti ollut 
uhata vihollisen selustayhteyksiä esimer-
kiksi maahanlaskuja vastaavalla tavalla.

Sissitoiminnan osalta julkaistiin myös 
oma koulutusopas ja ohjesääntö 1950-
luvun puolivälissä. Vuonna 1956 ilmestyi 

Sissikoulutusopas ja vuonna 1957 Sis-
siohjesääntö. Molemmat kirjoitti Tais-
telukoulun johtajan apulaisena tuolloin 
toiminut everstiluutnantti Veikko Kop-
pinen62. Uuden oppaan ja ohjesäännön 
määrittelemä sissitoiminnan yleinen pää-
määrä ei merkittävästi poikennut vuoden 
1939 Sissioppaasta. Sissikoulutusop-
paassa korostettiin aiempaa enemmän 
koulutuksen merkitystä. Sissiohjesään-
nössä puolestaan tuotiin esille ajatus 
käyttää sissitoimintaa eräällä tavalla 
uusimman sotateknologian, ohjusten ja 
rakettien, korvikkeena.63

Sotaa edeltäneisiin vuosiin verrat-
tuna jalkaväen ja tykistön roolijako tulen 
ja liikkeen suhteen ei enää ollut yhtä 
selkeä. Voidaankin sanoa, että jalkaväki 
edusti sekä liikettä että kevyttä tulta. 
Tykistö puolestaan edusti raskasta tulta. 
Sissitoiminta puolestaan nähtiin köyhän 
armeijan mahdollisuutena viedä tulivai-
kutus vihollisen selustaan. Sissisota sen 
sijaan välittyy kirjoituksista eräänlaisena 
viimeisenä mahdollisuutena, johon ryh-
tymistä puntaroitiin tarkasti ilmeisesti 
miehittäjän kostotoimenpiteiden takia. 
Taustalla näyttäisivät vaikuttaneen toisen 
maailmansodan kokemukset vastarin-
tatoiminnasta miehitetyissä maissa. On 
myös huomattava, että aikakauden kir-
joituksissa, varsinkin alkuvuosina, käsit-
teitä sissitoiminta ja sissisota käytettiin 
ajoittain hieman epämääräisesti.

LIIKKUVUUS ON 
SODANKÄYNNIN ALKUAINE

Suomalaisen taktisen ajattelun mukaan 
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liikkuvuus64 oli eräänlainen ”sodan-
käynnin alkuaine”. Liikkuvuuden avulla 
pyrittiin keskittämään joukot oikeaan 
aikaan oikeaan paikkaan, eli rakenta-
maan operaation kannalta edullinen 
alkuasetelma. Tässä suhteessa aika, tai 
oikeammin ajoitus, nousi sotataidol-
lisessa ajattelussa merkitykselliseksi, 
kuten Simelius kirjoitti 1950-luvun 
alussa. Liikkuvuus jaettiin operatiivisen 
liikkuvuuteen ja taktiseen liikkuvuu-
teen. Ensin mainittu tarkoitti liikkuvuutta 

64 Liikkuvuudella tarkoitettiin pelkistetysti sanottuna joukon kykyä liikkua sen käyttöön orgaanisesti tai tilapäisesti annetuin välinein. Salo-
vaara, Aulis: Hevosen merkitys yleisen liikkuvuus- ja kuljetusprobleemin ratkaisussa nykyisen organisaatiomme puitteissa, Tiede ja Ase 
N:o 14, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, Mikkeli, 1956, s. 214. Salovaaran artikkeli on laadukas ja perusteellinen. Se on yli 40-sivuinen tut-
kimus, jossa on useita kymmeniä kotimaisia ja ulkomaisia lähteitä.

65 Hannila, Matti Sakari: Eräitä ajatuksia maavoimien liikkuvuuskysymyksestä, Sotilasaikakauslehti 1953b, s. 55 ja Sairanen, Veli: Onko 
hevonen korvattavissa moottoriajoneuvolla joukkoyksikkö- ja perusyksikköportaassa? Sotilasaikakauslehti 1955, s. 65 sekä Salovaara 
(1956), s. 214 ja Frick, Martti: Jääkärijoukkojen liikkuvuudesta, Sotilasaikakauslehti 2/1950, s. 5 sekä Jaale, Lars: Viivytystaistelun 
ongelma, Sotilasaikakauslehti 1953, s. 167, 170 ja Välimaa, Leevi: Vetäytymisoperaatio, Tiede ja Ase N:o 14, Oy. Länsi-Savon Kirjapaino, 
Mikkeli, 1956, s. 73 ja Simelius (1951), ss. 33–35.

teiden suunnissa taistelualueen ulkopuo-
lella. Jälkimmäinen puolestaan tarkoitti 
liikkuvuutta taistelualueella tiestön ulko-
puolella. Taktisen liikkuvuuden katsot-
tiin muodostavan perustan lukumääräi-
sesti alivoimaisen osapuolen joustavalle 
ja yllättävälle toiminnalle. Erityisesti 
joustavuuden ja syvyyden hyödyntä-
misen nähtiin korostuvan viivytystais-
telussa sen ratkaisua välttävän luon-
teen vuoksi. Viivytystaistelua pidettiin 
määrällisesti alivoimaiselle osapuolelle 

edullisena taistelulajina erityisesti siksi, 
koska se edusti elävän voiman tarkoituk-
senmukaista ja taloudellista käyttöä.65

Veikko Koppinen tarkasteli rykmentin 
organisaatiota varsin laajassa, lähes 
40-sivuisessa, artikkelissaan vuonna 
1949. Hänen mukaansa rykmentin tuli-
voimaa tai moottorointia ei pitäisi lisätä 
taktisen liikkuvuuden kustannuksella. 
Sen sijaan polkupyörän, traktorin tai 
maastoauton käyttöönottamisen Kop-
pinen näki ratkaisuna liikkuvuuden 

Hevosella oli suuri merkitys 
sotavuosina, erityisesti taktisen 
liikkuvuuden kannalta tarkasteltuna. 
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parantamiseksi. Vielä sodan jälkeenkin 
suomalaisen jalkaväen liikkumiskyky oli 
miltei yksinomaan sidottu jalkamarssino-
peuteen. Kivääripataljoonassa liikku-
vuutta edusti tuolloin 96 hevosta ja kaksi 
moottoriajoneuvoa. Vastaavasti hevosve-
toisessa patteristossa oli 140 hevosta ja 
kymmenen moottoriajoneuvoa. Liikku-
vuusasteeltaan niitä pidettiin heikkoina.66 
1950-luvulle tultaessa moottoroimaton, 
hevosvetoinen joukko alkoi olla jäänyt 
ajastaan jälkeen, varsinkin kun mainitun 
joukon suorituskykyä verrataan uhka-
kuvan aiheuttamiin vaatimuksiin esimer-
kiksi liikkuvuuden ja tulivoiman osalta.   

Koppisen artikkeli oli tavallaan avaus 
uudelle ja paljon palstatilaa saaneelle 
teemalle, jonka osalta keskustelu jat-
kuikin 1950-luvun lopulle asti. Kyse 
oli kenttäarmeijan liikkuvuuden paran-
tamisesta. Jo ennen talvisotaa kirjoitte-
lussa oli esiintynyt liikkuvuuden mer-
kitys. Tuolloin keskustelu oli keskittynyt 
lähinnä erilaisten kevyiden joukkojen67 
tarpeeseen. Sotien jälkeen keskustelun 
painopiste oli laajemmin kenttäarmeijan, 
erityisesti jalkaväen ja tykistön, liikku-
vuuden parantamisessa.

Tulivoiman kasvun myötä lisään-
tyneiden materiaalimäärien kuljetta-
misen uhkakuvana nähtiin liikkuvuuden 
romahtaminen. Yhtenä parhaista liik-
kuvuutta edistävistä ratkaisuista pidet-
tiin jo 1940-luvun lopulla polkupyörää. 
Myös osittaisen moottoroinnin puolesta 
esitettiin näkemyksiä, vaikka jotkut pel-
käsivätkin moottoroinnin sitovan joukot 
teihin, ja siten lisäävän operatiivista liik-
kuvuutta taktisen liikkuvuuden kustan-
nuksella. Tässä suhteessa ratkaisuksi 
esitettiin Liittoutuneiden ylijäämävaras-
toista ostettavia puolitelakuorma-autoja 
niin jalkaväen kuin tykistönkin käyt-
töön. Niiden liikkumiskyvyn arvioitiin 
olevan vaikeassa maastossa parempi kuin 
hevosajoneuvon. Puolitelakuorma-au-
tojen hankintamäärien epäiltiin toisaalta 

66 Koppinen (1949), ss. 24–25, 37 ja Toivanen (1949), s. 1.

67 Kevyitä joukkoja oli myös sotien jälkeisessä organisaatiossa. Niihin kuuluivat mm. yhtymien ja ylijohdon jääkärijoukot sekä erilaiset pans-
sarivaunuosastot, esim. panssariprikaati. Vuonna 1950 panssariprikaatin organisaatioon kuului neljä jääkäripataljoonaa ja yksi panssarivau-
nupataljoona. Panssarivaunuja prikaatissa oli yhteensä 65. Upseerin käsikirja I osa, Tykistön kuvalaboratorio, 1950, s. 77 ja Upseerin käsi-
kirja II osa. Joukkojen harjoituskokoonpano ja -vahvuudet, 1950, ss. 59–60.

68 Toivanen (1949), ss. 2–3, 5–7 ja Frick (1950), s. 2 sekä Mäki, Antti Viljo: Pienten yksikköjen kuljetuskysymys, eli hevosen osuus sen rat-
kaisussa helikopterin- ja atomiaseen aikakaudella, Sotilasaikakauslehti 3/1950, ss. 28–29 ja Ruutu, Juhani: Puolitela-auton seuraaja Ame-
rikan armeijan uusi ”tactical vehicle”, Sotilasaikakauslehti 1952, s. 105.

69 Järvinen, Kalle: Moottorikuljetusten rationalisointi, Sotilasaikakauslehti 1953, s. 316 ja Eräsaari, Eero: Uusi väline jalkaväen kuljetuskysy-
mysten ratkaisemiseksi, Sotilasaikakauslehti 1953, s. 207, 209, 213 sekä Taskinen, Kauko: Onko tykistöhevosen satu lopussa? Sotilasaika-
kauslehti 1952, s. 276 ja Sairanen (1955), s. 69. 

70 Hannila (1953b), s. 57, 62 ja Sairanen (1955), ss. 68–69 sekä Salovaara (1956), s. 244 ja Kautto, Toivo: Nykyiset mahdollisuudet traktori- 
ja autouran rakentamiseen talvella, Sotilasaikakauslehti 1957, s. 460. 

jäävän niin vähäisiksi, etteivät ne ratkai-
sisi koko ongelmaa. Samoin arveltiin 
niiden olevan alttiita erilaisille rikkoon-
tumisille. Ulkomaiset kokemukset osoit-
tivatkin myöhemmin viimeksi mainitut 
arviot oikeiksi.68

Vuoteen 1953 tultaessa hevonen oli jo 
hävinnyt Suomen maanteiltä, ja moot-
tori oli kovaa vauhtia korvaamassa 
hevosen pelto- ja metsätöissäkin. Jal-
kaväen aseiden ja materiaalin kuljetus 
tiestön ulkopuolella perustui kuitenkin 
edelleen hevoseen. Puolitelakuorma-au-
tojen määrä oli jäänyt liian vähäiseksi. 
Kasvaneiden materiaalimäärien kuljet-
taminen prikaatissa ei kuitenkaan enää 
onnistunut edes määrävahvuisella hevos-
määrällä. Yksi vaihtoehto asian ratkaise-
miseksi oli maataloustraktori, joka Ruot-
sissa oli jo saavuttanut valta-aseman 
jalkaväen kuormastoajoneuvona. Vaikka 
komppaniassa ja pataljoonassa edelleen 
pidettiin hevosta tärkeimpänä liikunta-
välineenä, arveltiin, että pataljoonallekin 
voisi olla hyötyä parista traktorista. Niin 
vähälukuisena ne eivät vaikuttaisi häirit-
sevästi pataljoonan taktiseen käyttöön. 
Traktoreita arvioitiin voitavan käyttää 
myös tykistössä kevyiden kenttätyk-
kien vetämiseen ja ammusten kuljetta-
miseen.69 

Suurimpana haasteena nähtiin opera-
tiivisen ja taktisen liikkuvuuden välinen 
ristiriita, sillä taloudellisten resurssien 
ei katsottu mahdollistavan sellaisen ajo-
neuvon hankkimista, joka täyttäisi sekä 
taktiset että operatiiviset liikkumisvaati-
mukset. Näin ollen hevosesta muodostui 
taktisen liikkuvuuden perustekijä, mutta 
samalla operatiivisen liikkuvuuden 
jarru. 1950-luvun puolivälissä ajattelu 
alkoi hitaasti, erilaisten maastoajoko-
keilujen jälkeen, muuttua siihen suun-
taan, että traktoria alettiin pitää hevosen 
veroisena kuljetusvälineenä helpohkossa 
maastossa. Sen katsottiin myös pienen-
tävän operatiivisen ja taktisen liikku-

vuuden välistä ristiriitaa. Vuonna 1957 
todettiin jo, että ”tunnustettu tosiasia on, 
ettei normaalisessa [sic] sodankäynnissä 
meikäläisissä olosuhteissa tulla toimeen 
olevien teiden ulkopuolella pelkästään 
hevosen varassa, vaan ollaan liikkuvuus-
kysymyksiä ratkaistaessa pakotettuja tur-
vautumaan moottoriajoneuvoihin”.70 

Tulen ja liikkeen osalta taktisissa poh-
dinnoissa käsiteltiin erityisesti tykistön 
tulen ja jalkaväen liikkeen yhdistämistä, 
mutta myös jalkaväen oman tulen suh-
detta tykistön tuleen. Liikkeen tehtä-
vänä oli kuljettaa jalkaväen, erityisesti 
konepistoolien ja käsikranaattien, tulta 
mukanaan ja viedä se lähitaisteluun rat-
kaisukohdassa. Tästä syystä organisaa-
tiot olivat muutoksessa sotavuosina ja 
niiden jälkeen. Sotien jälkeen havaittiin 
myös tarve uudistaa aseistusta, joka oli 
vanhentunut esimerkiksi panssarintor-
junta-aseiden ja raskaan konekiväärin 
osalta. 1950-luvulla yhtenä tärkeim-
mistä pyrkimyksistä oli aseiden painon 
keventäminen ja niiden tulen tehon lisää-
minen. Tavoitteena oli luoda kevyt, mutta 
tulivoimainen jalkaväki. Myös tykistön 
tulen keskittämiseen kiinnitettiin huo-
miota. Tykistön tulen piti suomalaisen 
ajattelun mukaan saattaa hyökkäyksessä 
jalkaväen liike sellaiseen asetelmaan, 
että se kykenisi tehokkaasti käyttämään 
omaa tulivoimaansa. Vastaavasti puolus-
tuksessa tavoitteena oli suojata jalkaväen 
toimintaa niin kauan, kunnes vihollinen 
olisi jalkaväen omien aseiden tehokkaan 
kantaman vaikutuspiirissä.

Kirjoittaja majuri Juha Hollanti 
palvelee Pääesikunnassa.
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Jalkaväen säätiön virallisena perustamisajankohtana pidetään säädekirjan 
allekirjoittamispäivää 30. marraskuuta 1957. Päivämäärän valinta ei liene ollut 
sattumaa, olihan samana päivänä kahdeksantoista vuotta aiemmin syttynyt 
talvisota. Allekirjoittamisajankohdasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 60 vuotta. 

Henkistä ja vähän 
muutakin tukea

– Jalkaväen säätiö 60 vuotta

Säädekirjan allekirjoittivat sil-
loinen jalkaväen tarkastaja, ken-
raaliluutnantti Sakari Simelius, 

jalkaväenkenraali Axel Erik Heinrichs, 
kenraalimajuri Armas-Eino Martola ja 
kaksitoista muuta sotilas- ja siviilitaus-
taista henkilöä.1

Jo vuotta aiemmin asiaa valmiste-
lemaan oli muodostettu Pääesikunnan 
jalkaväkitoimiston päällikön, eversti-
luutnantti Kalle Karttusen johtama työ-
valiokunta. Sen laatima esitys säätiön 
perustamisesta käsiteltiin jalkaväenken-
raali Heinrichsin johtamassa kokouk-
sessa 30. marraskuuta 1956. Kokouk-
sessa tehtiin alustava päätös säätiön 
perustamisesta sekä hallituksen ja val-
tuuskunnan kokoonpanoista.2 

Hallituksen ensimmäisenä puheenjoh-
tajana vuoteen 1967 saakka toimi eversti 
Valo Nihtilä ja valtuuskunnan puheen-
johtajana vuoteen 1973 saakka kenraa-
limajuri Martola. Lahjoituksina hankittu 
säätiön peruspääoma oli 100 000 mark-
kaa.3 

Säätiön toiminnallinen historia on 
kuvattu hyvin Jalkaväen vuosikirjoissa. 
Niihin voi perehtyä vaikkapa Jalka-
väen säätiön ja Jalkaväkimuseon verk-

1 Tanskanen, Seppo: Jalkaväen säätiö 20 vuotta. Jalkaväen vuosikirja 1977–1978. Pohjois-Karjalan kirjapaino Oy Joensuu 1978, s. 147–152.

2 Saressalo, Leo: Jalkaväen säätiö, pääaselajimme tukija ja maanpuolustushengen vaalija. Jalkaväen vuosikirja 1961. Länsi-Savon kirjapaino 
Mikkeli 1961, s. 14–15 ja Kurenmaa, Pekka: Jalkaväen säätiö 40 vuotta. Jalkaväen vuosikirja 1997. Gummerus kirjapaino Oy Jyväskylä 
1997, s. 10–18.

3 Tanskanen (1978), s. 147. Patentti ja rekisterihallituksen 16.6.2016 hyväksymät säännöt, pykälä 4.

4 Kaikki vuosikirjat ovat luettavissa osoitteessa www.jalkaväkimuseo.fi, kohdassa Julkaisut, kansiossa Jalkaväen vuosikirjat.
5 Alkuperäinen kirje ei tätä kirjoitettaessa ollut käytettävissä, mutta se on mainittu sekä Tanskasen (1978) että Kurenmaan (1997) artikke-

leissa, s. 147 ja s. 14–15.

6 Sama.

7  PvPE n:o 755/Jv.tsto/36/2.12.1947, T18751/17, KA. Asiakirjan tekijämerkintänä YAJ tarkoittaa eversti Y. A. Järvistä.

kosivuilla, josta kaikki tähän mennessä 
ilmestyneet 30 vuosikirjaa ovat luetta-
vissa digitaalisessa muodossa. Tässä 
artikkelissa pyritään vastaamaan kysy-
mykseen, miksi Jalkaväen säätiö nähtiin 
tarpeelliseksi perustaa juuri 1950-luvun 
lopulla.4  

SÄÄTIÖN PERUSTAMISELLE 
YKSIMIELINEN TARVE

Perustamiskokouksessa Jalkaväen sää-
tiön olemassaololle todettiin yksinker-
taisesti olevan ”yksimielinen tarve”. 
Aikaisemmissa säätiön historiaa tarkas-
televissa artikkeleissa hankkeen taustat 
on selitetty ehkä vähän turhankin yksi-
oikoisesti. Tarpeen on todettu kummun-
neen siitä, ettei jalkaväellä muista ase-
lajeista poiketen ollut mahdollisuutta 
palkita sotakouluissa, kuten Reserviup-
seerikoulussa hyvin menestyneitä jalka-
väkiaselajin upseerioppilaita.5 

Reserviupseerikoulun silloisen joh-
tajan, eversti Reino Reunasen asiasta 
Pääesikunnalle laatima kirje olikin mitä 
ilmeisimmin lopullinen heräte Jalka-
väen säätiön perustamiselle. Säätiön 

rahoituksen turvin voitiin jo vuodesta 
1956 lähtien ryhtyä jakamaan stipen-
dejä ja ansiolevykkeitä Kadettikoulun, 
Kanta-aliupseerikoulun ja Reserviup-
seerikoulun jalkaväkilinjojen parhaiten 
menestyneille oppilaille. Pelkkä palkit-
semisvarojen kerääminen tuskin kuiten-
kaan oli perustamisen ainoa syy. Perus-
teita jalkaväen säätiön aikaansaamiselle 
voidaan hakea myös jalkaväen tuon ajan 
yleisistä kehittämistarpeista.6

Sotien jälkeiset ensimmäiset kym-
menen vuotta olivat olleet jalkaväkiase-
lajin kannalta varsin hiljaista aikaa. Puo-
lustusvoimain komentajalle vuonna 1947 
laatimassaan kirjelmässä kenraaliluut-
nantti Taavetti Laatikainen oli kuvaillut 
jalkaväen asemaa jopa niin kehnoksi, että 
”se oli omiaan aiheuttamaan alemmuus-
kompleksia, mielialan laskeutumista ja 
hiljaista katkeruuttakin jalkaväen kes-
kuudessa.”7

Sotien jäljiltä varikoissa oli runsaasti 
aseita, ampumatarvikkeita ja muuta 
taisteluvälinemateriaalia. Kunnossapi-
tomäärärahojen niukkuudesta johtuen 
materiaalin laatu oli kuitenkin jo alkanut 
heikentyä ja käytettävyys jäädä jälkeen 
ulkomaisesta kehityksestä. Joukkojen 
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kehnon maasto- ja tieliikkuvuuden ohella 
erityisen pahoja puutteita oli panssarin-
torjunta- ja ilmatorjunta-aseistuksessa 
sekä radiokalustossa.8 

Toinen maailmansota oli päättynyt, 
mutta suurvaltaliittoumien vastakkain-
asettelu oli hyvää vauhtia kärjistymässä. 
Tässä asetelmassa Suomi oli ikään kuin 
kahden tulen välissä. Yhtäältä vuonna 
1948 solmittu YYA-sopimus velvoitti 
Suomea tekemään kaikkensa, ettei Neu-
vostoliitto joutuisi hyökkäyksen koh-
teeksi Suomen alueen kautta. Toisaalta, 
täysin varauksettomasti ei sopimuskump-
paninkaan pyyteettömyyteen uskallettu 
suhtautua. Pahimmillaan asetelman näh-
tiin tarkoittavan sitä, että mahdollisessa 
suurvaltojen välisessä konfliktissa hyök-
käys Suomeen oli valmistauduttava tor-
jumaan sekä lännen että idän suunnasta.9

Sodasta toipuva Suomi oli poliittisessa 
ja taloudellisessa ahdingossa. Sotatu-
hojen korjaus, miinojen raivaus, sota-
korvaukset ja siirtoväen asuttaminen nie-
livät paljon rahaa. Puolustusmäärärahat 
riittivät vain välttämättömän koulutuksen 
ylläpitämiseen, eikä varoja uusien taiste-
luvälineiden hankkimiseen ollut juuri 
lainkaan. Tilanne alkoi vähitellen hel-
pottua vasta 1950-luvun alkuvuosina, 
jolloin puolustusmäärärahoihin alkoi 
tulla pieniä korotuksia ja mikä parasta, 
perushankinnat saatiin käyntiin vuonna 
1955.10

Myös taktiikassa oli uudistamisen tar-
vetta. Pataljoonan taisteluohjesäännön 
kirjoittaminen oli aloitettu jo 1940-luvun 
lopulla. Erilaisten viivästysten jälkeen 
se oli kuitenkin saatu julkaistua vasta 
vuonna 1955, mistä johtuen ohjesääntö 
oli jo ilmestyessään osittain vanhentunut. 
Seuraava pataljoonan taisteluohjesääntö 
julkaistiin vuonna 1968. Ennen kaikkea 
uhkakuvassa oli tapahtunut muutoksia. 
Kesän 1944 ”jyräävän” massamaisen 
suurhyökkäyksen rinnalle oli noussut 

8 PvPE n:o 137/Op.1/OT/11a sal/6.11.1952: Yleiskatsaus Suomen puolustuskysymykseen, T26862/21, KA ja n:o 13/Op.1/OT/11a 
sal/13.2.1952: Valtakunnan puolustusvalmius vuoden 1952 alussa, T26862/3, KA.

9 Tynkkynen, Vesa: Puolustusjärjestelyt. Suomen puolustusvoimat 1944–1974. Puolustusvoimien rauhan ajan historia, osa 2. Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Sotahistorian laitos. Bookwell Oy 2006, (passim.).

10  Tervasmäki, Vilho: Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939–1978. Puolustusministeriön historia II. Karisto Hämeenlinna 1978, s. 
306–308 ja 371–375.

11 Jalkaväen taisteluohjesääntö, II osa (JvO II), Pataljoonan taistelu. Oy Länsi-Savon Kirjapaino Mikkeli 1955, s. 5. Jalkaväen taisteluohje-
sääntö I osa (JvO I), Länsi-Savon kirjapaino Mikkeli 1968, s. 5. Samassa yhteydessä jalkaväen taisteluohjesääntöjen numerointia muutet-
tiin siten, että I tarkoitti pataljoona- ja II komppaniatason ohjesääntöä. Järvinen, Yrjö Aleksis. Yleissotatieteellinen katsaus vuosien 1949 ja 
1950 vaihteessa. Tiede ja Ase n:o 8. Otava Helsinki 1950, s. 7–47.

12 Yleistaktillisia suuntaviivoja PvPE n:o 80/Ohjeststo/8b sal/11.4.1956, T21442/9, KA. PE n:o 39/Jvtsto/1 OT sal/29.10.1956: Jalkaväen puo-
lustusvalmius, erityisesti s. 32, T26839/5, KA.

13 Simelius, Sakari: Puolustusvoimien puolesta. Jalkaväen kenraalin muistelmat. WSOY Juva 1983, s. 135.

tarkentunut uhkakuva vihollisesta, joka 
oli paitsi vahvasti panssaroitu ja tulivoi-
mainen, myös entistä nopeampi ja kette-
räliikkeisempi.11 

Ilmavoimien, maahanlaskujen ja mai-
hinnousujen avulla vihollisen mootto-
roitujen joukkojen arvioitiin pyrkivän 
tunkeutumaan nopeasti puolustajan 
syvyyteen. Pahimmassa tapauksessa 
vihollisen pelättiin jopa kykenevän val-
taamaan strategisesti tärkeitä maas-
tonkohtia jo ennen kuin puolustaja oli 
ehtinyt saada liikekannallepanonsa suo-
ritettua. Tähän uhkaan vastaamiseksi oli 
koetettava kehittää sekä jalkaväen taiste-
lutapoja, kokoonpanoja että sotavarus-
tusta.12

Jalkaväen tarkastajaksi maaliskuussa 
1955 määrätyn kenraaliluutnantti Sakari 
Simeliuksen muistelmien mukaan ”oli 
kehitettävä sellainen taktiikka ja taiste-
lutapa, joka ottaa maastostamme kaiken 
hyödyn irti. Toisin sanoen jalkaväen 
on pystyttävä liikkumaan vaikeassakin 

maastossa joustavasti, salaamaan liik-
keensä ja iskemään metsän suojaavasta 
sylistä voimakkaasti ja yllättäen kuin 
haukka saaliinsa kimppuun.” Oli kehi-
tettävä ennen kaikkea jalkaväen liikku-
vuutta ja tulivoimaa.13

PERUSHANKINTAMÄÄRÄRA-
HOISTA PONTTA JALKAVÄEN 
KEHITTÄMISEEN

Jalkaväen säätiön perustamisen aikoihin 
1950-luvun puolivälissä olikin alka-
massa ensimmäinen sotien jälkeinen niin 
kutsuttu ”maavoimien vuosikymmen”, 
vaikka tätä myöhemmin tutuksi tullutta 
termiä eivät silloiset jalkaväen kehittäjät 
vielä tunteneetkaan. 

Monet Simeliuksen aikana toteutu-
neet jalkaväen kehittämishankkeet oli 
saattanut alulle jo hänen edeltäjänsä, 
vuosina 1948–1955 jalkaväen tarkasta-

Traktorin maastoliikkuvuuskokeilu Savon Prikaatissa talvella 1968 
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jana toiminut kenraaliluutnantti Kustaa 
Anders Tapola, mutta vielä silloin niiden 
toimeenpanoon ei ollut rahoitusta. Sodan 
jälkeisinä ensimmäisinä vuosina perus-
teita jalkaväen kehittämiselle oli haettu 
ensisijaisesti omista sotakokemuksista, 
olivathan jalkaväen taisteluvälineetkin 
peräisin sotien ajalta. Sodasta toipu-
valla maalla luontevia suhteita ulkoval-
toihin ei vielä juuri ollut, joten tietojen 
saanti muualla tapahtuneesta sotatekni-
sestä kehityksestä oli pitkälti julkisten 
lähteiden varassa.14 

Viimeistään vuosikymmenen vaih-
teessa oli kuitenkin alkanut käydä entistä 
selvemmäksi, ettei jalkaväen kehittä-
minen voinut perustua pelkästään koko 
ajan vanhentuviin sotakokemuksiin. 
Niiden lisäksi tarvittiin järjestelmällistä 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jonka 
avulla voitiin testata kehittyvien mene-
telmien, aseiden ja taisteluvälineiden 
soveltuvuutta suomalaisiin olosuhtei-
siin.15 

Ensimmäiset jalkaväen liikkuvuus-
kokeilut aloitettiin Kevyelle prikaatille 
(Panssariprikaati) hankituilla neljällä 
traktorilla 1950-luvun alussa. Kokei-
lujen tavoitteeksi asetettiin vaatimatto-
masti ”täydellisen kuvan saaminen maa-
taloustraktorien käyttömahdollisuuksista 
ja -ominaisuuksista jalkaväen kaikkiin 
mahdollisiin tarkoituksiin”. Innostuneen 
alun jälkeen kokeilut kuitenkin tyreh-
tyivät. Jalkaväen tarkastajan mukaan 
syynä tähän oli muun muassa se, että 
Pääesikunta omin lupineen määräsi trak-
torit varuskunta-ajoneuvoiksi laivasto-
asemille.16 

Varsinaisesti liikkuvuuskokeilut saa-
tiinkin vauhtiin vasta vuosikymmenen 
lopulla, jolloin Puolustusvoimat sai han-
kittua käyttöönsä kaksitoista traktoria 
perävaunuineen ja muine varusteineen. 
Jalkaväen tarkastajan mukaan kokeilut 
osoittivat, että ”traktorien [ja polkupyö-
rien] oikeanlainen sijoittamisen orga-
nisaatioon oli merkittävä uudistus jal-

14 Pääesikunnan käsky sotakokemusten keräämisestä PvPE n:o 1071/Koul.2/26/3.3.1945, T17655/13, KA.  
Jalkaväkitoimiston luettelo kokeilu- ja kehittämiskohteista 19.6.1954 ja 15.2.1955, numerotta, PK1664/5 ja 24, KA.

15 PvPE n:o 1172/Jv.tsto/5a/14.t.1949, Jalkaväen tarkastajan koulutusohje 7/49, PK1664/23, KA.

16 Jalkaväkiosaston kirjelmät n:o 2172/Jv.tsto/8b2/8.11.1951 ja n:o 1277/8b2/18.9.1952, T19465/12 ja T19645/17, KA. Jalkaväen tarkastajan 
kirjelmä PE n:o 56/Jv.tsto/21 sal/16.4.1956, T25095/5, KA.

17 Jalkaväen tarkastajan raportti jalkaväen puolustusvalmiudesta n:o 124/Jvtsto/1 sal/10.9.1958, T25046/6 ja 7, KA. Jouko, Petteri: Suoma-
lainen prikaati. Tiede ja Ase n:o 68. Gummerus Oy Jyväskylä 2010, s. 132.

18 Jalkaväkitoimiston muistio n:o 5/Jv.tsto/1b sal/15.6.1948, T22230/1, KA. Palokangas, Markku: Itsenäisen Suomen jalkaväen raskaat aseet 
ja ryhmäaseet. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitos, julkaisusarja 2, tutkimuksia nro 2. Docendo 2016, (passim.).

19 PvPE n:o 366/Jv.tsto/8/11.3.1949, T18751/23, KA. Lausunnot PE n:o 286/Jvtsto/8b1/4.2.1957, T22780/14, KA. Lyhenteessä 55 S 55 
ensimmäinen numero tarkoittaa kaliiperia, jälkimmäinen mallivuotta ja S -kirjain sinkoa.

kaväen liikkuvuuden kehittämiselle”. 
Kokonaan hevosista uskallettiin kui-
tenkin luopua vasta vuonna 1970, jonka 
jälkeen köyhän maan jalkaväen ”taistelu-
ajoneuvoina” toimivat maataloustraktorit 
ja polkupyörät. Nykyaikaisista panssa-
roiduista miehistönkuljetusajoneuvoista 
voitiin tuolloin vasta unelmoida.17 

Talvi- ja jatkosodan jalkaväen tuli-
voiman yhdeksi kriittisimmäksi osa-
alueeksi oli osoittautunut panssarintor-
junta. Ei siis ollut ihme, että se nousi 
ensimmäiseksi tutkimus- ja kehittämis-
kohteeksi myös sotien jälkeen. Jatko-
sodan loppuvaiheen suurhyökkäyksen 
torjuntataisteluissa suorastaan ”strategi-
siksi aseiksi” osoittautuneet saksalaiset 
panssarinyrkit ja panssarinkauhut olivat 
tulossa elinkaarensa päähän. Niiden 
ampumaetäisyys oli lyhyt, vain 50–150 
metriä, ja sodan ajan tarpeisiin nopeasti 
suunnitelluissa aseissa ilmeni kenttäkel-
poisuusongelmia ja jopa rauhan ajan pal-
velusturvallisuutta vaarantaneita puut-
teita. 

Panssarintorjuntatykeistä saksalais-
peräinen 75 K/40 oli edelleenkin tuli-

voimainen ase ja sen ontelokranaatin 
läpäisykyky oli hyvä. Puolitoistatuhatta 
kiloa painvana sitä kannatti käyttää vain 
kauempana oleviin maaleihin, joten 200–
500 metrin ampumaetäisyydelle jäi alue, 
jossa vihollisen tulitukivaunut saattoivat 
toimia ilman, että jalkaväki kykeni vai-
kuttamaan niihin. Toinen ongelma oli se, 
että tehokkaimpia panssarintorjuntatyk-
kejä ei ollut riittävästi edes sodan ajan 
ylijohdon torjuntayksiköille, puhumatta-
kaan jalkaväkipataljoonista.18 

Uusien panssarintorjunta-aseiden 
suunnittelussa esikuvia haettiin Ruot-
sista ja Yhdysvalloista, joissa jo oli 
käytössä uusia ”rekyylittömiä aseita”, 
joista myöhemmin ryhdyttiin käyttä-
mään nimeä sinko. Lähitorjunta-aseeksi 
monista vaihtoehtoisista ratkaisuista seu-
loutui kotimainen 55 millimetrin panssa-
rinyrkki 55/88 Psn/54, joka myöhemmin 
tuli tunnetuksi nimellä kevyt sinko ja 
mallinimikkeellä 55 S 55. Aseen 200–
300 metrin ampumaetäisyyttä ja 300 mil-
limetrin läpäisykykyä pidettiin jopa niin 
hyvinä, että sen tyyppimerkiksi ehdotet-
tiin kirjainta T eli ”Tuho”.19 

Varusmieskoulutusta sodan jälkeen, 75 K / 40 asemassa.
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Kevyen singon rinnalle keskitorjun-
ta-aseeksi kehitettiin 95 S/56 eli ”rekyy-
litön tykki”, kuten sitä aluksi kutsuttiin. 
Aseen ensimmäinen versio ei ollut täysin 

onnistunut, joten sen putkea, jalustaa ja 
tähtäyslaitteiston kiinnitystä modifioi-
tiin, minkä jälkeen ase sai tyyppimer-
kinnän 95 S 58–61. Myöhemmin ase 
opittiin tuntemaan nimellä raskas sinko. 
Pyörillä vedettävän aseen tehokas ampu-
maetäisyys ulottui tuhanteen metriin ja 
sen ontelokranaatti kykeni läpäisemään 
kaikki tunnetut panssarivaunut.20

Lähi- ja keskitorjunnan tultua kuntoon 
huomio kääntyi kaukotorjunnan, eli yli 
1 000 metrin ampumaetäisyyksille ulot-
tuvaan aseeseen. Muualla maailmassa 
– esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa 
– parhaaksi ratkaisuksi siihen oli osoit-
tautunut ”rakettiase” eli panssarintorjun-
taohjus. Niiden kehityksestä jalkaväen 
tarkastaja alkoi vuodesta 1957 alkaen 
raportoida puolustusvoimien johdolle 
säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. 

20 Palokangas (2016), s. 114. Panssarintorjuntaohjesääntö II osa (PstO II) Raskas sinko. Länsi–Savon kirjapaino Mikkeli 1964, s. 9–15. 
Lyhenteessä 95 S 58–61 jälkimmäinen numero tarkoittaa jalustan mallivuotta.

21 Jalkaväen tarkastajan raportit Katsaus raketti- ja ohjaama-aseen (myöhemmin ohjus-) kehitykseen vuosilta 1958–1961 kansioissa 
T25094/7–10, KA. Ohjustulkinnasta ja ensimmäisten ohjusten hankinnasta tarkemmin esim. Visuri, Pekka: Idän ja lännen välissä – puolus-
tuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos, julkaisusarja 1 n:o 3. Saarijärven offset, Saa-
rijärvi 2010, s. 94–108 ja Palokangas (2016), s. 123–128. 

22 Jalkaväen tarkastajan raportit Jalkaväen puolustusvalmius vuosilta 1956–1958 kansioissa T25094/5–7, KA. 

23 Prikaatin sodan ajan määrävahvuus 1953 PvPE n:o 14/Järj.tsto/OT 10 b2 sal/2.3.1953, T26839/11, KA. Kevyt sinko painoi 8 kiloa ja onte-
lokranaatti 2,3 kiloa. Panssarintorjuntaohjesääntö I osa (PstO I) Kevyt sinko. Länsi–Savon kirjapaino Mikkeli 1964, s. 22 ja 99. Raskaan 
singon putki painoi 90 kiloa, jalusta 50 kiloa ja ontelokranaatti 10,2 kiloa. Panssarintorjuntaohjesääntö II osa (1964), s. 10–15.

24 Tanskanen (1978), s. 147.

25 Patentti ja rekisterihallituksen 16.6.2016 hyväksymät säännöt, pykälä 3. 

Pariisin rauhansopimuksen ohjusten 
kieltoa koskevan pykälän tultua tarkis-
tetuksi ensimmäiset, lähinnä kokeiluluo-
teiset Vigilant-ohjukset hankittiin Suo-

meen Englannista vuonna 1963.21

Edellä kuvatut esimerkit ovat vain 
poimintoja 1950–1960 lukujen kehit-
tämis- ja kokeilutoiminnan saavutuk-
sista. Niiden lisäksi kehitettiin paljon 
muitakin taisteluvälineitä ja sotavarus-
teita, kuten rynnäkkökivääri, kevyt kone-
kivääri, maastopuku, taisteluvyö ja sis-
siteltta.22

INNOVOINTIA JA 
TIEDONVÄLITYSTÄ

Nykysukupolven sotilaan saattaa olla 
vaikea mieltää maataloustraktoria, kah-
deksan kiloa painanutta kevyttä sinkoa 
tai 140 kilon painanutta raskasta sinkoa 
mitenkään erityisen edistyksellisiksi jal-
kaväen taisteluvälineiksi. 1960-luvun 

jalkaväelle ne kuitenkin sitä olivat, oli-
vathan vielä kymmenen vuotta aikai-
semmin jalkaväkisotilaiden ensisijaisina 
kulkuneuvoina olleet omien jalkojen 
lisäksi hevosajoneuvot ja tehokkaimpina 
panssarintorjunta-aseina yli tuhat kiloa 
painaneet panssarintorjuntatykit. 23 

Tähän nousujohteiseen kehitysvai-
heeseen ajoittui myös Jalkaväen säätiön 
perustaminen vuonna 1957. Tutkimus- 
ja kehittämistoiminta oli vilkasta ja siinä 
tarvittavia uusia ajatuksia haluttiin saada 
myös ”tavallisilta” jalkaväen parissa 
työskenteleviltä ihmisiltä. Säätiön sään-
töihin tavoite kirjattiin sanoin: ”…tar-
koituksena on maamme pääaselajin, 
jalkaväen kehityksen edistäminen. Sen 
toteuttamiseksi säätiö jakaa palkintoja ja 
apurahoja lahjakkaille, ansioituneille ja 
eteenpäin pyrkiville jalkaväkeen kuulu-
ville henkilöille sekä tukee ja edistää jal-
kaväen piirissä tapahtuvaa opinto-, tut-
kimus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa.”24

Sääntöjen sanamuodot ovat vuosien 
varrella tarkentuneet, mutta toiminnan 
tarkoitusperä on pysynyt jokseenkin 
samana koko säätiön 60-vuotisen histo-
rian ajan. Nykyäänkin säätiö kannustaa 
apurahoin ja huomionosoituksin paitsi 
menestyneitä sotilasopetuslaitosten opis-
kelijoita, myös muilla tavoilla jalkaväen 
kehittämistä edistäneitä henkilöitä.25

Palkitsemisten lisäksi Jalkaväen säätiö 
asetti jo alusta alkaen itselleen muitakin 
tehtäviä, joita ei sellaisenaan ollut kirjattu 
sääntöihin, mutta jotka ovat löydettävissä 
selailemalla vanhoja säätiön artikkeleja. 
Säätiöllä nähtiin olevan merkitystä myös 
Puolustusvoimien ja ennen kaikkea jal-
kaväkiaselajin ulkoisen ja sisäisen vies-
tinnän toimijana. Varuskuntapaikka-
kunnille nimettiin ”pooleja”, joiden 
yhdysmiehiksi nimetyt upseerit olivat 
säätiön ilmoituksen mukaan ”…val-
miita mahdollisuuksiensa mukaan avus-
tamaan Teitä järjestämällä käyttöönne 
esitelmijöitä tai esitelmäaineistoa.” Jär-

Raskas sinko (95 S 58)  
kuljetuskokeilussa



Jalkaväen vuosikirja 2017–2018 

29Suomi 100 vuotta – Jalkaväen säätiö 60 vuotta

jestelmä oli toiminnassa ainakin vuo-
teen 1967 saakka. Vuodesta 1961 alkaen 
säätiö ryhtyi kustantamaan myös jalka-
väen omaa ammatillista julkaisua, jonka 
nimeksi tuli Jalkaväen vuosikirja.26

Vuosikirjalla oli kahtalainen tarkoitus. 
Yhtäältä tarkoitukseksi nähtiin yleisen 
maanpuolustustietoisuuden levittä-
minen. Sodista toipuvassa Suomessa 
kansalaisten, sen enempää kuin poliitik-
kojenkaan, suhtautuminen maanpuolus-
tukseen ei välttämättä ollut kovin arvos-
tavaa. Tämä oli ristiriidassa sen kanssa, 
että sotilaallisissa uhka-arvioissa mah-
dollisen tulevan sodan arvioitiin olevan 
totaalista sotaa, joka tulisi entistä vah-
vemmin kietomaan vaikutuspiirinsä 
koko yhteiskunnan.27

Toisaalta – aikana jolloin säännölliset 
televisiolähetykset olivat vasta alka-
massa, eikä sähköpostista, tekstivies-
teistä tai sosiaalisesta mediasta osattu 
vielä uneksiakaan – vuosikirjalla näh-
tiin olevan tärkeä merkitys myös jalka-
väkiaselajin sisäisenä tiedotusvälineenä 
ja yhdyssiteenä. Vuosikirjojen artikke-
leissa käsiteltiin turvallisuuspolitiikkaa, 
jalkaväen ja muiden aselajien taktiikkaa 
ja taistelutekniikkaa, johtamista, kou-
lutusta ja ylipäätänsä kaikkia sellaisia 

26 ”Maanpuolustustilaisuuksien järjestäjille”, ilmoitukset Jalkaväen vuosikirjoissa 1961–1972. Jalkaväen vuosikirja 1961. Länsi-Savon kirja-
paino Mikkeli 1961.

27 Yleistaktillisia suuntaviivoja PvPE n:o 80/Ohjeststo/8b sal/11.4.1956, T21442/9, KA. Nihtilä, Valo: Puolueettomuutemme suojaaminen. 
Ajatuksia sen mahdollisuuksista ja edellytyksistä. Jalkaväen vuosikirja (1961), s. 23–31. Ks. myös mainitun teoksen johdantoluku, s. 5–6.

28 Jalkaväen vuosikirjan sisällysluettelot 1961–2016, www.jalkaväkimuseo.fi.
29 Toivonen, Seppo: Maavoimat – valmiutta ja suorituskykyä. Kylkirauta 2/2017.

30 Olkkonen Hannes: Taktiikan perusteet. Otava Helsinki 1928, s. 35.

aiheita, joiden uskottiin antavan eväitä 
jalkaväen eri tehtävissä toimiville henki-
löille ja kasvattavan heidän ammattitai-
toaan. Ulkomaan virkamatkojen ollessa 
vielä harvinaisia tiedonvälityksen kan-
nalta tärkeitä olivat myös vuosikirjan 
artikkelit ulkomaiden asevoimista ja 
niiden sotateknisestä kehityksestä. Tänä 
vuonna ilmestyvä teos on järjestysnume-
roltaan 31. vuosikirja.28

Tämän vuosikirjan toisessa artikke-
lissa käsitellään jalkaväen säätiön ja sen 
hallituksen nykyistä toimintaa. Vuosi-
kymmenten saatossa Puolustusvoimat 
ja sen myötä myös jalkaväki on kokenut 
suuria muutoksia. Yksittäisten aselajien 
korostamisen sijasta nykyisin puhutaan 
mieluummin Maavoimien kaikkien ase-
lajien ja joukkojen muodostamasta suo-
rituskyvystä, jota yhdessä Merivoimien, 
Ilmavoimien ja kaikille yhteisten suori-
tuskykyjen kanssa valmistaudutaan tar-
vittaessa käyttämään maan itsenäisyyden 
ja kansalaisten elinmahdollisuuksien tur-
vaamiseksi.29

Tässäkin kokonaisuudessa jalkaväki 
on kuitenkin edelleen pääaselaji, joka on 
aina perinteisesti ollut ”halvin varustaa 
ja ylläpitää, mutta jonka taisteluteholla, 
niin hyökkäyksessä kuin puolustukses-

sakin, on ratkaiseva merkitys.”30

Jalkaväen säätiö säilyttäköön tulevai-
suudessakin asemansa pääaselajin kehi-
tyksen edistäjänä.

Kirjoittaja eversti evp Hannu Liimatta 
on toiminut aiemmin jalkaväen sää-
tiön hallituksen jäsenenä. Hän valmis-
telee Maanpuolustuskorkeakoulussa 
tutkimusta jalkaväkitaktiikan kehit-
tämisestä.
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Tässä artikkelissa valotetaan vain 
joitakin merkittävimpiä viimei-
simmän kymmenvuotiskauden 

2008–2017 tapahtumia ja tarkastelun 
painopiste on säätiön nykytilanteessa. 
Luettelot keskeisimmissä tehtävissä toi-
mineista ja säätiön huomionosoituksilla 
palkituista henkilöistä ovat artikkelin 
lopussa.

Tarkastelu on hyvä aloittaa suoma-
laisen jalkaväkiaselajin perinteistä. Jal-
kaväellä on pitkät perinteet, jotka ulot-
tuvat aina vuoteen 1555 saakka, jolloin 
perustettiin ensimmäinen suomalainen 
jalkaväkilippukunta. Pitkistä perinteistä 
huolimatta jalkaväkiaselajilla ei kuiten-
kaan aiemmin ole ollut yleisesti hyväk-
syttyä perinnepäivää. Asiassa tapahtui 
muutos vuonna 2015, jolloin puolus-
tusvoimain komentaja teki päätöksen, 
että jalkaväkiaselajin vuosipäivää vie-
tetään 18. marraskuuta. Jalkaväki vaalii 
Suomen sotien 1939–1945 jalkaväki-
joukkojen perinteitä ja aselajin kunnia-
marssi on Sillanpään marssilaulu. 

SÄÄTIÖN HALLINTO – 
VALTUUSKUNNASTA 
HALLINTONEUVOSTOON 

Jalkaväen säätiön säännöt uudistettiin 
joulukuussa 2015 voimaan tulleen uuden 
säätiölain edellyttämällä tavalla. Patentti 
ja rekisterihallitus vahvisti säännöt käyt-
töön otettaviksi 16. kesäkuuta 2016. 

Säätiön tarkoituksena on puolustusvoi-
mien pääaselajin, jalkaväen, kehityksen 

edistäminen ja sen historiallisten perin-
teiden säilyttäminen. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi säätiö palkitsee opin-
noissaan menestyneitä jalkaväkiaselajin 
opiskelijoita, jakaa palkintoja ja apura-
hoja jalkaväen toimintaa ja kehittämistä 
edistäneille henkilöille, tukee ja edistää 
jalkaväkiaselajin tutkimus-, kokeilu- ja 
julkaisutoimintaa sekä vaalii jalkaväen 
perinteitä. 

Säätiön hallintoeliminä olivat vuoteen 
2016 saakka valtuuskunta ja hallitus. 
Uuden säätiölain mukaisesti valtuus-
kunnan tilalle muodostettiin hallintoneu-
vosto, jonka ensimmäinen sääntömää-
räinen syyskokous pidettiin Jalkaväen 
vuosipäivän tapahtumiin liittyen Uuden-
maan prikaatissa Raaseporissa 17. mar-
raskuuta 2017. 

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa 
säätiön hallintoa. Hallintoneuvostoon 
kuuluu vähintään kahdeksan ja 
enintään 18 jäsentä, mukaan luettuna 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hal-
lintoneuvoston puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja jäsenet valitaan kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston 
sääntömääräisiä vuosittaisia kokouksia 
ovat toukokuun ja marraskuun loppuun 
mennessä pidettävät kevätkokous ja 
syyskokous. 

Hallintoneuvosto nimeää säätiön 
hallituksen. Sen tehtävänä on huolehtia 
säätiön hallinnosta ja siitä, että toiminta 
järjestetään asianmukaisella tavalla sää-
tiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Halli-
tuksen, jonka ohjausvastuulla on myös 
Jalkaväkimuseo, kuuluu puheenjoh-

taja sekä vähintään kolme ja enintään 
kuusi jäsentä, minkä lisäksi hallitus 
voi valita itselleen tarpeelliseksi katso-
miaan toimielimiä ja -henkilöitä, kuten 
sihteerin. Hallituksen puheenjohtaja 
ja jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Kuluneella tarkastelukau-
della hallitus on kokoontunut säännöl-
lisesti noin kymmenen kertaa vuodessa, 
minkä lisäksi joistakin nopeita ratkai-
suja vaatineista asioista on järjestetty 
sähköpostikokouksia.

Säätiön toimintastrategia vuoille 
2014–2018 valtuuskunnan vuosikokouk-
sessa 25. maaliskuuta 2014. Sen tavoit-
teena on, että Jalkaväen säätiö on jat-
kossakin arvostettu ja tunnettu jalkaväen 
kehityksen edistäjä ja sen historiallisen 
perinteen säilyttäjä sekä vakavarainen 
yhdistys, jota ylläpidetään ja kehitetään 
kustannustehokkaalla tavalla. 

Säätiön ydinprosesseiksi määritet-
tiin jalkaväen koulutuksen ja tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan tukeminen, his-
toriallisen perinteen säilyttäminen sekä 
jalkaväen ja Jalkaväkimuseon julkaisu-
toiminnan tukeminen. Niiden saavutta-
misen tukiprosesseja ovat vakaa talouden 
suunnittelu, toteutus ja tuottava varain-
hankinta sekä ajantasainen viestintä.

JULKAISUTOIMINTA JA 
VIESTINTÄ

Säätiön julkaisutoiminnan tavoitteena 
on jalkaväen nykyisen toiminnan, perin-
teiden ja historian esittäminen, tutki-

Jalkaväen säätiön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 
kuusikymmentä vuotta. Säätiön toiminta on dokumentoitu hyvin vuosina 
1961–2015 ilmestyneisiin Jalkaväen vuosikirjoihin. Viimeisin laajempi 
katsaus julkaistiin vuoden 2007 vuosikirjassa säätiön täyttäessä 50 vuotta. 
Sen jälkeen ilmestyneissä vuosikirjoissa on säännöllisesti julkaistu katsaukset 
kuluneen toimintakauden keskeisimmistä tapahtumista, joten tässä ei ole 
tarvetta enää palata niihin yksityiskohtaisesti. 

Jalkaväen säätiö 
2008–2017
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minen, tallentaminen ja vaaliminen. 
Vuonna 2013 aloitetussa Jalkaväkimu-
seon julkaisusarjassa on julkaistu tähän 
mennessä neljä teosta ja viides on tätä 
kirjoitettaessa tekeillä. Lisäksi säätiö on 
tukenut apurahoin eräiden henkilö- ja 
joukko-osastohistoriikkien laatimista. 
Viestinnän ja julkaisutoiminnan tukemi-
seksi otettiin vuonna 2014 käyttöön Jal-
kaväen säätiön ja Jalkaväkimuseon verk-
kosivut.

Jalkaväen säätiön pitkäaikaisin julkai-
susarja on Jalkaväen vuosikirja. Se on 
ilmestynyt säännöllisesti kahden kolmen 
vuoden välein vuodesta 1961 alkaen. Vii-
meisimmän vuosikirjan järjestysnumero 
on 31. Vuosien saatossa kirjassa on jul-
kaistu pitkälti toista tuhatta turvallisuus-
politiikkaa, maanpuolustusta, maavoimia 
ja jalkaväkeä käsittelevää artikkelia, 
jotka tarjoavat hyvän läpileikkauksen 
sotien jälkeisen ajan suomalaisen jalka-
väen kehittämiseen. 

Säätiön hallituksen tuella kaikki 
aiemmin ilmestyneet Jalkaväen vuo-
sikirjat saatiin taltioitua digitaaliseen 
muotoon. Jalkaväen vuosipäivänä 18. 
marraskuuta 2016 julkaistu aineisto on 
luettavissa Jalkaväen säätiön ja Jalkavä-
kimuseon verkkosivuilla osoitteessa jal-
kavakimuseo.fi. 

Jalkaväen säätiön viestinnän paino-
piste on ulkoisessa viestinnässä. Tavoit-
teena on päästä mahdollisimman hyvään 
vuorovaikutukseen jalkaväestä kiinnos-
tuneiden sidosryhmien ja kansalaisten 
kanssa. Säätiön ”näyteikkuna” ja ehdot-
tomasti keskeisin toimija on Jalkaväki-
museo. Jalkaväkimuseon ja säätiön vies-
tintä on pyritty hoitamaan pääasiassa 
säätiön verkkosivujen kautta. 

PALKITSEMINEN JA 
KANNUSTAMINEN

Uudiste t tu  Jalkaväen säät iön 
palkitsemisohje hyväksyttiin käyttöön 
tammikuussa 2016. Säätiön arvokkain 
palkitsemismuoto on yksityishenkilön 
kutsuminen säätiön kunniapuheenjohta-
jaksi tai kunniajäseneksi. Kutsumisesta 
päättää säätiön hallintoneuvosto.

Palkitsemisesineitä jalkaväen hyväksi 
tehdystä työstä ovat jalkaväen ansioristi, 
kultainen, hopeinen ja pronssinen mitali, 
säätiön lautanen ja pöytästandaari sekä 
kullattu ja hopeoitu rintamerkki. Jalka-
väen ansioristin myöntää Jalkaväen tar-
kastaja säätiön hallituksen esityksestä. 

Mitalien ja muiden palkitsemisesineiden 
myöntämisestä päättää säätiön hallitus.

Säätiö palkitsee opinnoissaan tai 
muulla tavoin merkittävinä jalkaväen 
kehittäjinä ja kouluttajina ansioituneita 
henkilöitä sekä yhteisöjä, joukko-osas-
toja tai joukkoyksiköitä myöntämällä 
stipendejä sekä apurahoja. Vuosittain sti-
pendejä ovat saaneet Maanpuolustuskor-
keakoulun kadettikurssien jalkaväkilin-
jojen ja Maasotakoulun Jalkaväkikoulun, 
Panssarikoulun ja Reserviupseerikoulun 
opiskelijat. Vuorovuosina stipendein on 
palkittu vuoden jalkaväkikouluttajat ja 
kehittäjät. 

Tapauskohtaisen harkinnan perusteella 
säätiö voi myöntää apurahoja tai alkura-
hoitusta jalkaväen tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa merkittävästi edistäville 
tutkijoille ja kehittäjille sekä hankkeille. 
Tarkastelukaudella tällaisia kohteita ovat 
olleet muun muassa Jalkaväen säätiön ja 
Jalkaväkimuseon verkkosivujen perusta-
minen, Jalkaväen vuosikirjan digitointi-
hanke sekä Jalkaväkimuseon julkaisus-
arjan teokset ja muut jalkaväen perinteitä 
vaalivat kirjahankkeet. 

SÄÄTIÖN TALOUS JA 
SIJOITUSTOIMINTA

Säätiö pyrkii olemaan arvostettu ja tun-
nettu jalkaväen kehityksen edistäjä sekä 
vakavarainen säätiö, jota ylläpidetään ja 
kehitetään kustannustehokkaalla tavalla. 
Yhteistyö Nordean säätiöpalveluiden 
kanssa on vakiintunut vuoden 2016 
aikana. Taloudenpidon raportointia on 
tehostettu ja rahastosiirtojen perusteita 
tarkistettu. Tämä antaa paremman läpi-
näkyvyyden taloushallinnon materiaalin 

tuottamiseen.
Hallintoneuvosto päätti marraskuun 

2016 kokouksessa, että säätiön varain-
hankintaa on kehitettävä. Tätä kirjoi-
tettaessa valmistelut varainhankintase-
minaarin toteuttamisesta syksyllä 2017 
ovat käynnissä. Onnistuessaan tämä 
hanke tuottaa säätiölle lisää resursseja, 
jotka tulevaisuudessa entistä paremmin 
mahdollistavat säätiön tarkoitusperien 
toteuttamisen. 

Vuonna 2016 perustetiin sijoitustoimi-
kunta, jonka tehtävänä on seurata säätiön 
sijoituksia ja tehdä niistä esityksiä halli-
tuksen päätettäväksi. Riskien hajauttami-
seksi sijoitussalkun rakennetta on moni-
puolistettu. 

NAISTOIMIKUNTA JA 
JALKAVÄKIMUSEO

Naistoimikunnan puheenjohtajana on 
vuodesta 2011 alkaen toiminut Heidi 
Aho. Toimikunnan näkyvimpänä toi-
mintamuotona ovat olleet Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa järjestetyt kahvikon-
sertit. Kaartin soittokunnan tahdittamaan 
konserttiin on perinteisesti onnistuttu 
saamaan salintäysi yleisö, joten naistoi-
mikunnan konsertin tuotot ovat olleet 
merkittävä tulonlähde säätiön palkitse-
mistoiminnassa.

Kesäkuussa 35 vuotta täyttävä Jalka-
väkimuseo on Sotamuseon yhteistyö-
museo. Yhteistyön puitteet ja osapuolten 
velvoitteet vahvistettiin elokuussa 2015 
allekirjoitetussa yhteistyösopimuksessa. 

Jalkaväkimuseon toimintaa koordinoi 
museotoimikunta, jonka tehtävänä on 
valvoa ja ohjata museon pitkän tähtä-
yksen toimintastrategian ja kehittämis-
suunnitelman laatimista ja toteuttamista 
sekä näyttelyiden kehittämistä. 

SÄÄTIÖN TULEVAISUUDEN 
NÄKYMIÄ

Jalkaväen säätiö on kuluneina vuosikym-
meninä vakiinnuttanut asemansa puolus-
tusvoimien suurimman aselajin perin-
teiden vaalimisessa, jalkaväen kehitystä 
edistävän tutkimuksen tukemisessa sekä 
henkilöstön ammattitaidon kehittämi-
sessä. Säätiöllä on tässä suhteessa vakaa 
asema.

Säätiön toiminta tulee jatkossakin pai-
nottumaan vuonna 2014 hyväksytyn toi-
mintastrategian mukaisille painopis-

Jalkaväen 
ansioristi
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tealueille. Jalkaväen kehittyessä entistä 
teknisempään suuntaan tulee säätiön toi-
minnassa aiempaa enemmän näkymään 
ja painottumaan erityisesti tutkimus-
toiminnan ja henkilöstön ammatillisen 
osaamisen kehittämiseen liittyvä tuki.

Mahdollisuudet tähän luodaan kehit-
tämällä säätiön vakavaraisuutta, jolla 
entistä paremmin mahdollistetaan eri-
laisten stipendien ja apurahojen koh-
dentamista toimintastrategian ja säätiön 
ydinprosessien mukaisiin tarkoituksiin.

Säätiön ”näyteikkunan” eli Jalkaväki-
museon toimintaa on erityisesti viimeksi 
kuluneiden vuosien aikana onnistuttu 
kehittämään ja terävöittämään merkittä-
vällä tavalla.

Kaikkien muiden sotilasmuseoiden 
tavoin se on kuitenkin hyvin riippuvainen 
ulkopuolisesta tuesta ja rahoituksesta, 
joista puolustushallinnon lisäksi merkit-
tävimpinä mainittakoon Opetus- ja kult-
tuuriministeriö sekä Mikkelin kaupunki.

Julkisen talouden haasteet näkyvät 

tulevaisuudessa väistämättä myös muse-
otoiminnan resursoinnissa. Yksi säätiön 
lähivuosien keskeisimmistä toimista 
onkin selvittää ja varmistaa sellaiset toi-
mintavaihtoehdot, joilla maamme van-
himman ja suurimman aselajin museon 
toiminta saadaan turvattua.

Kirjoittajina Jalkaväen säätiön 
hallituksen jäsenet.
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Savon prikaatin siirryttyä uudelle kasarmialueelleen 1960-
luvun lopulla jäivät sen käyttämät wanhan wäen puu-
kasarmit tyhjilleen. Vuonna 1972 Mikkelin läänin maa-

kuntaliitto teki Jalkaväen Säätiölle esityksen Jalkaväkimuseon 
perustamisesta kasarmeihin. Valtiovarainministeriö teki 1978 
periaatepäätöksen neljän kasarmirakennuksen, päävartion ja 
niitä ympäröivän maa-alueen luovuttamisesta korvauksetta 
perustettavan museon tarpeisiin, kunhan Jalkaväen Säätiö huo-
lehtisi pitkään tyhjillään olleiden rakennusten kunnostamisesta. 
Tämä päätös oli lähtölaukaus museohankkeen käytännön toi-
mille.

Jalkaväen Säätiön hallitus hyväksyi puheenjohtajansa eversti 
Sakari Rusaman laatiman esityksen museohankkeen organisaa-
tiosta.  Säätiön hallituksen alaisuuteen perustettiin vuonna 1979 
rakennusneuvos Risto Ruson johtama viisijäseninen rakennus-
toimikunta ja Savon prikaatin komentajan eversti Ilkka Halosen 
luotsaama yhdeksän henkinen museotoimikunta. Rakennesuun-
nitteluun palkattiin arkkitehti Erkki Karvinen ja varainkeräystä 
johtamaan everstiluutnantti evp Antti Haili. Keräyksen katto-or-
ganisaatioksi perustettiin ylipormestari Teuvo Auran johtama 
kuudentoista henkilön keräystoimikunta.   

Museorakennusten vuokrasopimus allekirjoitettiin 1981. 
Valtiovalta vuokrasi Jalkaväen Säätiölle neljä puukasarmia ja 
päävartiorakennuksen museokäyttöön kahdeksikymmeneksi 
vuodeksi. Jo vuoden 1980 lopulla käynnistyneet rakennusten 
välttämättömät peruskorjaukset kustansi valtio. Museotoimin-
nassa tarvittavat rakenteet jäivät Jalkaväen Säätiön vastuulle. 
Mikkelin kaupunki tuli mukaan hankkeeseen hoitamalla raken-
nusten ulkopuoliset sähkö-, vesi-, lämpö- ja viemärityöt.

Säätiö piti tärkeänä museon avaamista yleisölle mahdolli-
simman pian. Niinpä korjaustoimet kohdistettiin ensin koko 
voimalla yhteen kasarmiin, jossa päästäisiin nopeasti museon 
näyttelyn rakentamiseen.

Museotoiminnan suunnittelu aloitettiin rakennuksen korja-
ustöiden käynnistyttyä. Päätettiin, että perusnäyttelyssä esi-
tellään suomalaisen jalkaväen toimintaa ja varustusta Suomen 
itsenäisyyden aikana painopisteenä viime sotamme.  Museo-
toimikunnan jäsenten maisteri Markku Palokankaan ja kap-
teeni Antti Nummisen laatima tilojen pääpiirteinen käyttösuun-
nitelma näyttelyosastoineen ja aiheryhmineen hyväksyttiin 
museotoimikunnassa. Säätiö palkkasi maisteri Tom Bergrothin 
laatimaan näyttelysuunnitelman ja määrittämään esineistön 
esillepanon tarvitsemat rakenteet. Museotoimikunta hyväksyi 
Bergrothin suunnitelman 1981 keväällä ja kasarmin peruskor-
jaus valmistui syksyllä. Talvella valmistettiin rakennuksen sisä-

tiloihin museomateriaalin esille panossa tarvittava laitteisto ja 
asennettiin valaistuksen vaatimat sähköliittymät.

Näyttelymateriaali valittiin Sotamuseon kokoelmista ja se 
kuljetettiin Mikkeliin. Näyttelyn rakentamisessa tehtiin Ber-
grothin johdolla pitkää päivää 1982 kevään aikana. Työt saatiin 
valmiiksi määräaikaan 12.6. mennessä. 

Jalkaväkimuseon ensimmäisen vaiheen näyttelyn avajaiset 
järjestettiin 12.6.1982. Tilaisuuteen osallistuneet olivat näke-
määnsä tyytyväisiä. Erityisen ihastuneita oltiin museokäyttöön 
peruskorjatun ja ulkoisilta osiltaan entisöidyn satavuotisen 
kasarmirakennuksen ilmeeseen. Joku totesikin miljöön muo-
dostuvan kokonaan kunnostettuna merkittäväksi rakennush-
istorialliseksi kohteeksi, jonka suojissa Jalkaväkimuseo tulee 
menestymään.

Palkkakustannusten minimoimiseksi Jalkaväen Säätiö päätti 
selvitä museotoiminnasta mahdollisimman vähälukuisalla pal-
katulla henkilöstöllä. Museon ovet kävivät avajaisten jälkeen 
tiuhaan tahtiin, kun perusnäyttely veti väkeä. Niinpä henkilö-

Jalkaväkimuseo 
35 vuotta

Jalkaväkimuseon ensimmäisen vaiheen näyttelyn avajaiset 
12.6.1982. Kenraali Lauri Sutela avaa näyttelyn, taustalla 
jalkaväenkenraali Armas-Eino Martola ja Mikkelin läänin 
maaherra Uki Voutilainen. (Kuva Jalkaväkimuseon 
kokoelmista)
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kunnalla, museon johtaja everstiluutnantti evp Aimo Metsolla 
ja vahtimestari sotilasmestari evp Pauli Torniaisella, riitti työtä 
yllin kyllin lipunmyynnistä opastettujen näyttelykierrosten 
vetämiseen. 

Museon ensimmäisen vaiheen avaamisen jälkeen jatkettiin 
peruskorjausta. Museon toisen vaiheen näyttely avattiin yleisölle 
1984. Se esitteli muun muassa Rajavartiolaitoksen ja Suojelus-
kunnan toimintoja. Osa tiloista jätettiin reserviksi myöhempiä 
erikoisnäyttelyjä varten. Rakennustyöt, ulkoalueen mittava kun-
nostus ja valaistuksen uusiminen saatiin päätökseen 1988, jol-
loin kaikki neljä puukasarmia ja päävartiorakennus ympäröivät 
kunnostettuina Mikkelin vanhan kasarmialueen uuteen ilmee-
seen perattua puistoa. Kaksi kasarmeista vuokrattiin ulkopuoli-
sille ja päävartioon sijoitettiin museokahvila.  

Aimo Metso luovutti museon johtajan tehtävät majuri evp 
Kalevi Salovaaralle 1988. Jalkaväkimuseo on elänyt muiden 
museoiden tavoin ”museoaktivisteista”. Erikoisnäyttelyiden 
avulla saatiin heitä pistäytymään museossa toistuvasti. Erikois-
näyttelyiden rakentamisen mahdollistivat käytössä olleet laajat 
tilat ja lupa tukeutua Sotamuseon runsaaseen materiaaliin. Salo-
vaaran johdolla käynnistettiin erikoisnäyttelyiden ”rynnäkkö”. 
1990-luvulla järjestettiin parikymmentä erikoisnäyttelyä. Suu-
rimpaan kävijämäärään ylsi erikoisnäyttely ”Nainen sodassa” 
1991–92, johon tutustui yhteensä 35 000 henkeä. Toinen merkit-
tävä erikoisnäyttely oli valtakunnallinen Talvisodan 50-vuotis 
muistonäyttely 1989–90. Se toteutettiin yhteistyönä Sotamu-
seon henkilöstön kanssa.        

Jalkaväkimuseon johtaja vaihtui vuoden 2001 alussa, kun 
Salovaara luovutti tehtävän everstiluutnantti evp Reijo Mäke-
läiselle. Rakennusten vuokrasopimus päättyi vuoden 2001 
lopussa, mikä nosti museon tulevaisuuden ylle tummia pilviä. 
Jalkaväen säätiö alkaessa neuvotella uudesta vuokrasopimuk-
sesta selvisi, että koko rakennuskanta oli vahingossa joutunut 
myyntilistalle. Virheen oikaiseminen oli hidasta ja vasta monen 
vuoden kuluttua rakennukset päätyivät Senaatti- kiinteistön 
omistukseen, jolloin museon toiminta oli taas paljon varmem-
malla pohjalla. Uusi omistaja käynnisti rakennusten kunnos-
tuksen ja rakennus kerrallaan kunnostettiin ja maalattiin.

Seuraavaksi nousivat esille uudet henkilöstömääräykset. Ope-
tusministeriö asetti avustuksensa ehdoksi, että museolla piti olla 
kaksi päätoimista työntekijää, joista toisen piti olla suorittanut 
korkeakoulututkinto ja museoalan tutkinto. Tämä asetti museon 
taloudelle uuden haasteen, mutta siitä selvittiin ja museo säilyi 
valtionavun piirissä. Mikkelin kaupungin avustus ja valtionapu 
pitivät talouden varsin vakaalla pohjalla.

2000-luvulla erikoisnäyttelyjen rooli säilyi keskeisenä yleisön 
mielenkiinnon ylläpitäjänä.  Näyttelyiden teemat valittiin yleensä 
jonkin merkkivuoden mukaan. Vuoden 2001 näyttelyn aiheena 
oli välirauhan aika ja seuraavana vuonna oli vuorossa kasarmin 
ensimmäinen joukko-osasto Mikkelin 6. Tarkk´ampujapatal-
joona. Kasarmialueen rakentamisesta oli silloin kulunut 120 
vuotta. Näyttely sai valtakunnallista julkisuutta, kun Helsingin 
Sanomat julkaisi näyttelystä koko sivun artikkelin. Seuraavina 
vuorossa olivat näyttelyt rauhanturvaajista ja sotilaspojista.

Vuonna 2003 käynnistyi uusi näyttelysarja ”Ansioitunut jal-
kaväkisotilas”. Sen tarkoituksena oli kertoa kerrallaan yhden 
jalkaväkisotilaan toiminasta. Samalla voitiin kertoa jalkaväen 
kehityksestä rauhan aikana ja erityisesti aselajin ratkaisevasta 
osuudesta taisteluissa.

Ensimmäinen ansioitunut jalkaväkisotilas oli Mannerheim- 
ristin ritari kenraali Jouko Hynninen. Hän oli toiminut koko 
jatkosodan ajan Jääkäripataljoona 3:n komentajana ja rauhan 
aikana pitkäaikaisena Savon prikaatin komentajana. Tästä näyt-
telystä, samoin kuin kaikista seuraavistakin sarjan näyttelyistä 
tuli varsin suosittuja. Sarjassa esiteltiin kapteeni Lauri Törni, 
kenraali Hugo Österman ja kenraali Sakari Simelius. Heistä 
kaksi viimeksi mainittua oli myös palvellut Mikkelin vanhalla 
kasarmialueella, Österman 1930- luvulla 3. Armeijakunnan 
komentajana ja Simelius Savon prikaatin edeltäjän Jalkaväki-
rykmentti 7:n ensimmäisenä sodan jälkeisenä komentajana.

Vuonna 2008 Mäkeläinen luovutti museon filosofian mais-
teri Janne Pajusen johtoon. Tämän aisapariksi museoon valittiin 
apulaisjohtajaksi majuri evp Pekka Vauhkonen. Parivaljakon 
kaudella kolmannesta näyttelyrakennuksesta, rakennus 13:sta 
luovuttiin talouden sanelemana. Veteraanisukupolven museo-
vierailujen vähetessä kävijämäärä kääntyi laskuun. Sotamuseon 
ohjausote aselajimuseoihin tiivistyi, kun yhteistyösopimukset 
vuoden 2015 lopulla allekirjoitettiin.

Ansioitunut jalkaväkisotilas sarjaa jatkettiin näyttelyillä 
majuri Tauno Viiristä, kenraali Kustaa Tapolasta, tarkka-ampuja 
Simo Häyhästä ja kenraali Lennart Oeschistä. Suuremmista

näyttelyistä kannattaa mainita Suomen sota 200 vuotta näyt-
tely 2008–09, jääkärinäyttely 2013–15 sekä Sotamuseon ja 
Unkarin suurlähetystön kanssa toteutettu talvisodan unkarilai-
sista vapaaehtoisista kertova näyttely 2016.

Vuonna 2016 uutena museonjohtajana aloitti eversti evp 
Markku Riittinen ja museotyöntekijänä Tiina Kylliäinen. Jal-
kaväkimuseota on kehitetty eläväksi museoksi, jonka monipuo-
lista näyttelytarjontaa elävöitetään museotapahtumilla. Tämä 
on mahdollista Jalkaväkimuseon laajan, yhteistoimintakentän 

Erikoisnäyttely Suomen Sota 200 vuotta oli 
Jalkaväkimuseolla 2008-2009. (Kuva Jalkaväkimuseon 
kokoelmista).
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ansiosta. Paikalliset maanpuolustus- ja muut järjestöt, Mikkelin 
varuskunta, Mikkelin museotoimi sekä museon lukuisat vapaa-
ehtoiset mahdollistavat tapahtumien toteuttamisen.

Esimerkkeinä uusista tapahtumista mainittakoon Ilta Jalka-
väkimuseossa syksyllä 2016, jossa näyttelyt herätettiin eloon 
korvaamalla mallinukkeja näyttelijöillä ja puolustusvoimain lip-
pujuhlan päivän 2017 toiminnallinen museotapahtuma, johon 
osallistui lähes tuhat museovierasta.

Museo saattoi juhlia 35-vuotista taivaltaan kesäkuussa 2017 
tyytyväisenä.  Kävijämäärän lasku on saatu pysäytettyä, kou-
luluokkien toistuvat museovierailut ja kasvava ulkomaisten 
kävijöiden joukko sekä museotapahtumien hyvä suosio luovat 
edellytykset jatkolle. Tulevaisuus tuo kuitenkin uusia haasteita. 
Puolustusvoimien tuen mahdollinen päättyminen, rakennusten 
ma hdollinen omistajanvaihdos ja pyrkimys museokentän kes-
kittämiseen asettavat Jalkaväkimuseon toimintaedellytykset 
tarkasteluun. Jalkaväen säätiön yhtenä tarkoituksena on pää-
aselajin, jalkaväen, historiallisten perinteiden säilyttäminen. 
Kuinka sen voisi paremmin tehdä kuin ylläpitämällä museota, 
joka kokoaa, säilyttää tutkii ja esittelee jalkaväen historiaa ja 
perinteitä?

Kirjoittijana eversti evp Markku Riittinen, everstiluutnantti 
evp Kalevi Salovaara ja 
majuri evp Pekka Vauhkonen. 

Jalkaväkimuseon toiminnallinen museotapahtuma 
4.6.2017. Marsalkka Mannerheim (Timo Närhinsalo) tapaa 
saksalaisen yhteysesikunnan päällikön kenraali Erfurthin 
(Risto Miller). (Kuva Jukka Rönkä).
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JALKAVÄEN HISTORIAA 
MIKKELISSÄ

Varsinaiset suomalaiset jal-
kaväen joukko-osastot syn-
tyivät jo 1500-luvulla. Nos-

toväkeä Ruotsin armeijaan otettiin 
yleensä Savosta ja Karjalasta suhteelli-
sesti enemmän kuin muualta Suomesta. 
Ruotujakolaitoksen perustamisen myötä 
1680-luvulla siirryttiin väenotoista 
vakinaiseen sotaväenpitoon. Mikkelin 
pitäjän talot ryhmiteltiin ruotuihin, joista 
jokainen oli velvollinen hankkimaan 
yhden sotamiehen, luovuttamaan hänen 
viljeltäväkseen torpan ja maksamaan 
pientä palkkaa. 

Mikkelistä oli Ruotsin ruotuarmei-
jassa enemmän miehiä kuin mistään 
muusta savolaispitäjästä. Mikkelin pitä-
jästä kehittyikin Rantasalmen, Juvan ja 
Ristiinan ohella Savon sotilasasutuksen 
keskus: Mikkelissä oli enemmän sotilas-
virkataloja eli puustelleja kuin missään 
toisessa savolaispitäjässä. Mikkelin pitä-
jäläiset kuuluivat Savon ja Savonlinnan 
läänin jalkaväkirykmenttiin eli vuodesta 
1775 Savon kevyeen jalkaväkirykment-
tiin.  

Turun rauhan (1743) jälkeen Savosta 
tuli maanpuolustuksen kannalta arkaa 
aluetta, sillä valtakunnan itäraja lähestyi 
maakunnan sisäosia. Ruotujakojärjes-
telmän tueksi päätettiin hankkia vär-
vättyjä joukkoja. Neljänsadan miehen 
vahvuinen Savon jääkärijoukko perus-
tettiin vuonna 1770, ja sen ensimmäi-
seksi komentajaksi tuli Jacob Magnus 

Sprengtporten, Göran Magnus Sprengt-
portenin velipuoli. Vuonna 1775 Kustaa 
III määräsi Göran Magnus Sprengtpor-
tenin itäisen Suomen kaikkien joukkojen 
komentajaksi virkatalonaan Ristiinan 
Brahelinna. Tätä määräystä on pidetty 
Savon prikaatin perustamiskäskynä. Vär-
vätty väki lisäsi huomattavasti Mikkelin 
pitäjän sotilasasutusta, ja upseeristo toi 
paikkakunnalle uusia säätyläissukuja.

Göran Magnus Sprengtportenin aikana 
Mikkelistä tuli Savon joukkojen keskus-
paikka. Vuonna 1778 Sprengtportenin 
komentoon annetut Itä-Suomen joukot 
yhdistettiin Savon prikaatiksi, joka pian 
saavutti mainetta uudenlaisen sotatak-
tiikan kokeilupaikkana. Harjoituskenttä, 
”plaani”, sijaitsi Mikkelin nykyisen Hal-
litustorin kohdalla, ja rykmentinkokouk-
sista tuli tunnettuja sotataidon näytöksiä. 
Mikkelin kirkonkylästä tehtiin koko 
Savon puolustuksen tuki- ja varasto-
paikka.  

Ruotujakoinen jalkaväki hajotettiin 
vuonna 1810, kun Suomesta oli tullut 
Venäjän suuriruhtinaskunta. Krimin 
sodan aikana 1854 ruotujakolaitos 
herätettiin vielä kerran henkiin perus-
tamalla Savoon Mikkelin ja Kuopion 
ruotujakoiset tarkk’ampujapataljoonat. 
Viidennen ruotuväkipataljoonan ”äksiisi- 
eli harjoitushuone” rakennettiin Ristimä-
elle. Mikkelin komppanian miehet eivät 
kuitenkaan päätyneet Krimille, vaan 
heidät lähetettiin vartioimaan Suomen 
rannikoita. Kuten muutkin Suomen 
ruotujakoiset pataljoonat, lakkautettiin 
viides ruotuväkipataljoona vuonna 1867.

MIKKELISTÄ 
VARUSKUNTAKAUPUNKI

Mikkelin tarkk’ampujapataljoonan 
puiset kasarmirakennukset kohosivat 
Mikkeliin vuosina 1879–1881. Tämä 
asevelvollisuusarmeija loi tukevasti 
varuskuntakaupungin perinteet. Asevel-
vollisuus teki asepalveluksesta entistä 
suuremman miesjoukon kokemuksen, 
ja koska vakinaisen väen aktiivipalvelus 
kesti kolme vuotta, varuskuntakaupun-
gista ehti tulla kotikaupunki. 

Suomen oma sotaväki lakkautettiin 
vuonna 1901, ja Mikkelin tarkk’ampuja-
pataljoona piti viimeisen katselmuksensa 
syksyllä 1901. Tilalle tuli venäläistä sota-
väkeä enimmillään niin paljon, että noin 
neljän tuhannen asukkaan Mikkelissä 
venäläissotilaita ja heidän perheenjäse-
niään oli ajoittain saman verran kuin kau-
pungin omia asukkaita. 

Venäläisen varuskunnan aikana puuka-
sarmien länsipuolelle rakennettiin tiilisiä 
kasarmirakennuksia ja Linnanmäelle 
vuonna 1907 Pyhälle Yrjölle omistettu 
kirkko. Kaupunkiin venäläiset avasivat 
oman kansakoulun. Kun Mikkelin kau-
punki ei saanut uusista asukkaistaan 
verotuloja, se ryhtyi vaatimaan korva-
usta kasarmialueesta. Pitkällisen oikeus-
jutun jälkeen kaupunki sai vuonna 1910 
korvausta noin neljän vuoden kunnallis-
veroa vastaavan summan, jonka talletti 
rahastoiksi muun muassa kaupungin-
talon ja vesijohtolaitoksen rakentamista 
varten. Venäläinen sotaväki lähti Mikke-
listä vuonna 1917.

Etelä-Savon maakuntakeskus Mikkeli tunnetaan kunniakkaasta 
sotilashistoriastaan, joka ulottuu pidemmällekin menneisyyteen kuin 
vain toisen maailmansodan aikaiseen päämajaan. 

Mikkeli jalkaväen 
kaupunkina  
ennen ja nyt 
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Suomen itsenäistymisen jälkeen 
kasarmirakennukset siirtyivät muotoaan 
hakevan Suomen armeijan käyttöön. 
Mikkeli oli lyhyen ajan ensin Savon jää-
kärirykmentissä, sitten Itä-Suomen jal-
kaväkirykmentissä ja Pohjois-Savon 
rykmentissä asevelvollisuuttaan suorit-
taneiden varuskuntakaupunki. Touko-
kuussa 1921 Mikkelin varusväeksi tullut 
polkupyöräpataljoona 3, josta vuonna 
1936 tuli jääkäripataljoona 3, pysyi 
Mikkelin kasarmeilla talvisodan alkuun 
asti. Mikkeliin sijoitettiin myös kol-
mannen divisioonan esikunta sekä Ete-
lä-Savon kutsuntapiirin esikunta. Tämä 
teki Mikkelistä tärkeän sotilashallinnol-
lisen keskuksen, jonka korkein sotilas-
viranomainen oli divisioonankomentaja, 
useimmiten sotilasarvoltaan kenraali. 

Jatkosodan päätyttyä Mikkelistä tuli 
maineikkaan jalkaväkirykmentti 7:n 
(JR7) varuskuntakaupunki. Vuonna 
1952 joukko-osastosta tuli 6. prikaati ja 
vuoden 1957 alusta Savon prikaati.

MUUTOSTEN AIKAA SOTIEN 
JÄLKEEN

Varuskunnan kasarmialueen täydennys-
rakentaminen jatkui aina 1950-luvulle 
saakka. Vuonna 1954 valmistuivat uudet 
kolmikerroksiset rakennukset kasar-
minkentän eteläreunaan ja seuraavana 
vuonna perheellisille upseereille asuin-
kerrostalo Tyrjänlinna Nuijamiestenka-
dulle. Kasarmialueen lisäksi puolustus-
voimilla oli käytössään harjoitusalueita 
Urpolanlammen ja Pitkäjärven välisissä 
metsissä, Kalevankentällä ja Siekkilän 
ampumaradalla.

Kaupunkien ja esikaupunkien kasvu 
alkoi 1950-luvulta lähtien viedä jouk-
ko-osastoilta niiden harjoitusmaastot, 
ja tuolloin alkoikin siirtyminen kau-
punkivaruskunnista metsävaruskuntiin. 
Näin tapahtui myös Mikkelissä vanhan 
kasarmialueen jäädessä pieneksi ja van-
hanaikaiseksi. Rakentaminen aloitettiin 
Karkialammella vuonna 1956, ja sinne 
muutettiin vähä vähältä. Lopullisesti 
vanhan kasarmialueen varuskuntakäyttö 
päättyi 1976. 

Valtioneuvoston vuoden 2004 tur-
vallisuus- ja puolustuspoliittisen selon-
teossa hahmotellun puolustusvoimien 
rakennemuutoksen toteutus johti koko 
maavoimien uudelleenorganisointiin. 
Lopullinen päätös Savon prikaatin lak-
kauttamisesta kerrottiin varuskuntalai-
sille maaliskuussa 2005. Savon prikaati 
lakkautettiin 31.12.2006. Prikaatin orga-

nisaatiosta jäi jäljelle ainoastaan Savon 
Sotilassoittokunta. 

Vuoden 2007 lopussa lakkautettiin 
Mikkelin sotilaslääni, ja aluevastuu Ete-
lä-Savossa siirtyi Kouvolassa toimivalle 
Itä-Suomen Sotilasläänin esikunnalle, 
jonka alainen Etelä-Savon aluetoimisto 
hoitaa asevelvollisuusasioita Mikkelissä. 
Maavoimien esikunta aloitti Mikkelissä 
toimintansa vuoden 2008 alusta. 

VARUSKUNTA JA KAUPUNKI

Hallintokaupunkina profiloituneessa 
Mikkelissä Savon prikaati työllisti 2000-
luvun alussa suoraan 260 henkilöä. Hen-
kilöstön maksamien verojen lisäksi 
varuskunta työllisti hankintojen, korja-
ustöiden ja rakentamisen kautta niin, että 
samaan aikaan prikaatin välitön talou-
dellinen vaikutus oli yli kaksi miljoonaa 
euroa vuodessa. 

Jalkaväen kulttuuriset ja aineettomat 
vaikutukset kaupungissa ja sen ympäris-
tössä olivat ja ovat aivan yhtä merkittäviä 
kuin taloudellisetkin. Savon prikaati 
koettiin osaksi eteläsavolaista identi-
teettiä. Suuri osa Etelä-Savon asevelvol-
lisista oli palvellut prikaatissa, ja prikaati 
näkyi ympäröivässä yhteiskunnassa eri-
laisten tapahtumien kautta. Savon Soti-
lassoittokunta esiintyi lähes kaksisataa 
kertaa vuodessa. Keskimäärin 1500 vuo-
tuista varusmiestä toivat oman osansa 
kaupungin iltaelämään. 

Itsenäisyyspäivinä ja Puolustusvoi-
mien lippujuhlapäivinä Mikkelin kes-
kustassa järjestettiin paraateja, 1950-
luvun puolivälistä alkaen vartioparaateja. 
Kesäisin soitettiin Naisvuorelta signaali-
torvella iltasoitto. Vuoden vaihtumista 
juhlistettiin pst-komppanian tykinlauka-
uksilla ensin Suur-Savon aukiolta, myö-
hemmin Hänninhaudasta.  

PERINNE ELÄÄ

Savon Prikaatin lakkauttamisesta huoli-
matta jalkaväen perinne elää yhä Mikke-
lissä. Vuonna 1982 perustettu Jalkaväki-
museo toimii vanhalla kasarmialueella 
kahdessa 1880-luvun puutalossa. 
Museota ylläpitää Jalkaväen säätiö ja se 
tutkii, tallentaa ja asettaa näytteille jalka-
väen historiaa 1700-luvulta aina nykypäi-
vään saakka. Savon prikaatin ja prikaatin 
Killan lakkauttamisen jälkeen sotilaspe-
rinnettä pitää yllä vuonna 2007 perus-
tettu Savon Sotilasperinneyhdistys Por-
rassalmi, joka on jo kymmenen vuoden 

ajan julkaissut Etelä-Savon kulttuurin 
vuosikirjaa. Sotilasperinneyhdistyksen ja 
sen yhteistyökumppaneiden Porrassalmi 
225 -taistelunäytös vuonna 2014 oli val-
tava yleisömenestys.

Perinne elää myös nimistössä: Mikke-
lissä on niin Jääkärinkatu, Kasarminkatu, 
Prikaatinkatu kuin Hevosmiehenkatukin. 
Lisäksi vanhan kasarmialueen Tykki-
puisto on vastikään kunnostettu ansait-
semaansa kuntoon. Mikkelin kaupunki 
mukana myös Ristiinan Sprengtportenin 
puustellin kunnostamisessa.  Jalkaväen 
perinne elää Mikkelissä yhä.

Kirjoittaja Timo Halonen on 
Mikkelin kaupunginjohtaja.
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Maavoimien pääaselajia jalkaväkeä kehite-
tään suunnitelmallisesti huomioiden soti-
laallisen toimintaympäristön muutokset 

ja käyttöön annetut resurssit. Maavoimien jo vuonna 
2012 aloitettu taistelutavan uudistus on koskettanut 
yksittäistä taistelijaa, jalkaväen joukkorakenteita, 
taktiikkaa ja taistelutekniikkaa, materiaalia ja kou-
lututusta. Uudistus aloitettiin riittävän ajoissa ja se 
on tuonut jalkaväelle selkeästi aiempaa laajemman 
keinovalikoiman sekä joustavuuden käyttää koulu-
tettuja joukkoja monipuolisesti..

Hybridisodankäynnin uudet haasteet edellyt-
tävät joukoilta entistä korkeampaa valmiutta rea-
goida eriasteisiin uhkatilanteisiin. Maavoimien 
uudet nopeaan toimintaan kykenevät valmiusjoukot 
rakentuvatkin pitkälti jalkaväkijoukoista ja niitä 
tukevista aselajijoukoista. Valmiusjoukkojen muo-
dostaman terävän kärjen takana jatketaan muiden 
joukkojen kehittämistä. Keihäässä on oltava myös 
vartta pitempikestoisten kriisien varalta.

Joukkorakenteiden kehittäminen edellyttää jalka-
väen osalta joukkotyyppien uudelleen tarkastelua. 
Joukkojen kokoonpanot, varustus, taktiikka ja tais-
telutekniikka muodostetaan ottaen huomioon jouk-
kojen erilaiset tehtävät ja toimintaolosuhteet. Tule-
vina vuosina kehitetään erityisesti alueellisia ja 
paikallisjoukkoja, jotka muodostavat oikein organi-
soituina ja varustettuina kansallisen puolustuskyvyn 
lujan perustan. 

Uudet joukkotyypit, taisteluvälineet, taktiikka sekä 
taistelutehtävien laajeneminen asettavat uusia vaati-
muksia henkilökunnan ja asevelvollisten ammatti-
taidolle. Päävastuun koulutuksesta ja valmiudesta 

kantavat joukko-osastot ja sotilasopetuslaitokset, 
jotka tekevät työtä aselajin ja koulutushaaran tais-
telutekniikan ja taktiikan sekä koulutuksen kehit-
tämiseksi. Jalkaväkijohtajan vastuu ja asema toi-
mintojen yhteen sovittajana on edelleen keskeinen 
tulevaisuuden taistelukentällä. Jalkaväkijohtajilta 
vaadittavien taitojen koulutuksen tehostamiseksi on 
hankittu uusia simulaattorijärjestelmiä. Jalkaväki-
johtajien ja joukkojen harjaantuminen tehtäviinsä 
toteutetaan edelleen vaativissa kansallisissa ja kan-
sainvälisissä taistelu- ja sotaharjoituksissa. Näihin 
harjoituksiin sisältyy olennaisena osana taisteluam-
munnat joissa eri koulutushaarojen, aselajien ja puo-
lustushaarojen yhteistoiminnalla on keskeinen mer-
kitys.MPK:n rooli puolustusvoimien strategisena 
kumppanina vahvistuu ja sillä on entistä tärkeämpi 
rooli erityisesti paikallisjoukkojen kouluttajana.  

Ilma- ja merivoimien strategisten hankkeiden 
ohella maavoimat pyrkii huolehtimaan suoritusky-
kynsä ylläpidosta ja kehittämisestä.  Jalkaväen mer-
kitys ja asema pääaselajina on turvattu maavoimien 
käynnissä olevissa ja lähitulevaisuudessa aloitetta-
vissa hankkeissa. Hanketoimintaa leimaa tulevina 
vuosina entistä suurempi sitoutuminen yhteiseu-
rooppalaisiin yhteishankkeisiin EDA:n ja muiden 
puolustusyhteistyöjärjestelyiden kautta. Yhteis-
työllä on saavutettavissa merkittäviä säästöjä ja 
joustavuutta. Sotamateriaalin pooling and sharing 
-toiminta ja yhteiset eurooppalaiset huolto- ja kun-
nossapitoratkaisut voivat nousta ratkaisuksi yhä 
kasvaviin sotamateriaalikustannuksiin. Vahvempi 
sitoutuminen puolustusyhteistyöjärjestelyihin edel-
lyttää kotimaassa puolustushaaraesikunnilta ja 

Jalkaväen  
tarkastajan tervehdys

II-LUKU
Jalkaväen suorituskyvyn 

kehittyminen
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logistiikkalaitokselta henkilöstöresurssien lisää-
mistä ja toimintamallien tarkistamista jotta jo nykyi-
sellään ilmenevät viiveet hankintaketjuissa kyetään 
minimoimaan ja kansainvälinen yhteistyö toteutta-
maan. Nopeus, ketteryys, kansainvälinen yhteistyö 
ja joustavuus ovat avainsanoja sotamateriaalin han-
kinnoissa ja kunnossapidossa tulevaisuudessa.

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä Jalkaväen Säätiö 
toimii merkittävänä tekijänä Jalkaväen henkilöstön 
ja toiminnan tukemisessa sekä ennen kaikkea jal-
kaväen, pääaselajimme, perinteiden ylläpitäjänä 
ja vaalijana. Vuosien 2016–2017 aikana on jalka-
väkisäätiön tukemana saatettu loppuun Jalkaväen 
perinteiden päivitys ja toimintamuotojen kartoitus. 
Jalkaväkikoulun ja Panssarikoulun toiminta on 
vakiintunut. Jalkaväkikoulu on saanut oman perin-
nelippunsa vuoden 2017 aikana. Jalkaväen perinteet 
ja toimintamuodot on koottu normiin joka antaa sel-

keät perusteet mm. henkilökunnan palkitsemisesta 
ja muista käytännön seikoista. Kiitän Jalkaväen 
Säätiötä, sen piirissä työtä tekeviä sekä Säätiön toi-
mintaa tukevia tahoja merkittävästä panoksesta jal-
kaväen hyväksi.

Toivotan mielenkiintoisia lukuhetkiä jalkaväen 
vuosikirjan parissa. Jalkaväen vuosikirjan 2017 tee-
mana on ”Jalkaväki osana maavoimien valmiutta”. 
Vuosikirjassa on kuvattu jalkaväen eri joukkotyyp-
pien taistelua ja kokemuksia jalkaväen harjoituk-
sista sekä ajatuksia jalkaväen tulevaisuuden tehtä-
vistä. 

Kiitän kaikkia Jalkaväen piirissä työtä tekeviä 
henkilöitä pääaselajin eteen tehdystä työstä sekä 
toivotan parhainta menestystä vuoden 2018 alusta 
jalkaväen tarkastajana aloittavalle tekniikan tohtori 
eversti Rainer Peltoniemelle.    

 Jalkaväen tarkastaja  
eversti Heikki Taavitsainen
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Maavoimien tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan (T&K) 
tavoitteena on tuottaa maa-

voimien pitkän aikajakson kehittämi-
seen ja päätöksentekoon liittyvä tar-
vittava tietoperusta. Painopisteinä ovat 
maavoimien johdon, maapuolustuksen 
kehittämisohjelman ja maavoimien 
hankkeiden tietotarpeet sekä maavoi-
mien taistelutavan (maataisteludokt-
riinin) pitkäjänteinen kehittäminen 
rinnan puolustusjärjestelmän kehittä-
misen kanssa.

Maavoimien tutkimus jakaantuu maa-
voimien tutkimusalojen tutkimukseen, 
tutkimushankkeisiin sekä yksittäisiin 
erillistutkimuksiin. Maavoimien mer-
kittävin tutkimuselin on Maasotakoulun 
organisaatioon kuuluva Maavoimien 
tutkimuskeskus, joka toteuttaa tutki-
mustehtävänsä Maavoimien esikunnan 
ohjauksessa.  Maavoimien taistelutavan 
kehittämisessä korostuu yhteistoiminta 
Pääesikunnan suunnitteluosaston (J5) 
ja Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen 
Doktriiniosaston kanssa. 

Jalkaväen tutkimusalan tutkimusta 
ohjaa jalkaväen tarkastaja, joka päättää 
tutkimustoiminnan sisällön ja painopis-
tealueet. Jalkaväen tutkimusala tekee 
tiivistä yhteistyötä muiden tutkimus-
alojen kanssa omien tutkimustavoittei-
densa saavuttamiseksi.  

Maavoimien keskeinen operatiivinen 
tehtävä nykyisellä suunnittelukaudella 
on välittömän valmiuden suorituskyvyn 
rakentaminen sekä valmiuden yllä-
pito ja harjoittelu. Maavoimien tutki-

muksen painopisteenä suunnittelukau-
della on ”Maavoimien taistelu nopeasti 
kehittyvässä tilanteessa” -tutkimuksen 
toteuttaminen. Tutkimuksella kehite-
tään maavoimien taistelutapaa vastaa-
maan muuttunutta toimintaympäristöä. 
Suoristuskyvyn rakentaminen vaatii 
tuekseen tutkimuksen tuottamaa tietoa. 
Tutkimukselle annetut tehtävät ja mää-
räajat ovat vaativia, mutta toteutta-
miskelpoisia. Jalkaväen osalta eletään 
myös voimakkaassa muutostilassa. Val-
miuden ja nopeiden tilanteiden koros-
taminen vaativat myös jalkaväen jouk-
kojen ja toimintatapojen kehittämistä. 

Maasotakouluun kuuluva Maavoi-
mien tutkimuskeskus koostuu maa-
taistelukeskuksesta sekä tutkimus- ja 
kehittämisosastosta. Jalkaväkeen koh-
distuvan tutkimuksen näkökulmasta 
keskeisiä toimijoita ovat maataistelu-
keskuksen jalkaväkitutkimusala, pans-
sari- ja mekanisoitututkimusala sekä 
rakennetun alueen taistelun tutki-
musala. 

Maataistelukeskus keskittyy toimin-
nassaan operatiivis-taktisen tutkimus-
kokonaisuuden toteuttamiseen. Maa-
taistelukeskus oli merkittävässä roolissa 
kehitettäessä nykyistä Maavoimien tais-
telu 2015 -kokonaisuutta. Maavoimien 
taistelu nopeasti kehittyvässä tilanteessa 
edellyttää kyseisen taistelutavan uudel-
leen arviointia ja päivittämistä. Vas-
tustajan nopeiden operaatioiden aloit-
tamiskyky sekä toimintaympäristön 
muutokset vaativat oman järjestel-
mämme nopeaakin kehittämistä. 

Jalkaväkeen kohdistuvan kehittämis- 
ja kenttäkoetoiminnan näkökulmasta 
keskeisiä toimijoita ovat tutkimus- ja 
kehittämisosaston kokoonpanoon kuu-
luvat jalkaväen ja tiedustelun sektori 
sekä panssarisektori. Sektorit vastaavat 
hankkeita, hankintoja, suorituskykyjen 
käyttöä sekä koulutusta tukevasta tut-
kimuksesta ja kehittämisestä. Lisäksi 
sektorit johtavat ja toteuttavat niille 
käsketyt taistelutekniikkaan sekä väli-
neiden ja sotavarusteiden kehittämiseen 
liittyvät tutkimus- ja kehittämistehtävät 
sekä kokeilut.

MAATAISTELUKESKUKSEN 
KOKEMUKSIA 
TAISTELUTAVAN 
KEHITTÄMISESTÄ 

Maataistelukeskus toteuttaa tällä hetkellä 
”Maavoimien taistelu nopeasti kehitty-

Tutkimustoiminnalla 
perusteita jalkaväen 

kehittämiselle 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta on monipuolinen ala, jossa pääsee 
haastamaan niin itsensä kuin teollisuuden edustajat. Ala tarjoaa 
pitkäjänteisiin projekteihin sitoutuville ihmisille mielenkiintoista 
työtä, jossa pääsee olemaan kehityksen keihään kärjessä.
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vässä tilanteessa” -tutkimusta. Tutkimus 
on vasta aloitettu, joten tässä artikkelissa 
keskitytään Maavoimien taistelu 2015 
-taistelutavan kehittämiseen ja siitä saa-
tuihin kokemuksiin. Prosessi sinällään 
on hyödynnettävissä myös uuden tutki-
muksen tulosten jalkauttamisessa.

Maavoimien taistelun 2015 mukaisen 
taktiikan kehittäminen ja käyttöön-
oton tukeminen on esimerkki Maatais-
telukeskuksen roolista tutkimuksessa ja 
tulosten jalkauttamisessa. Perusteet tais-
telutavalle luotiin tutkimuksella, jonka 
toteuttamisessa maataistelukeskus oli 
keskeisessä asemassa. Tutkimustulokset 
osoittivat tarpeita kehittää joukkojen 
toiminta- ja käyttöperiaatteita, organi-
saatioita sekä materiaalia. Maavoimien 
esikunnan hyväksyttyä kehitysehdo-
tukset niitä kokeiltiin ja testattiin lukui-
sissa harjoituksissa yhdessä kouluttavien 
joukko-osastojen kanssa. Saadut tulokset 
koottiin ja analysoitiin. Ohjesääntöluon-
nokset kirjoitettiin Maasotakoulussa 
yhdistämällä teoreettinen tutkimus ja 
sen soveltamisesta saadut käytännön 
havainnot. 

Maataistelukeskus koulutti ja tuki maa-
voimien taistelua 2015 kouluttavia jouk-
koja järjestämällä karttaharjoituksia. 
Ohjesääntöluonnoksia viimeisteltäessä 
huomioitiin Maavoimien esikunnan 
ohjaus, karttaharjoituksissa esille nous-
seet ideat ja Maasotakoulun omat sekä 
muiden joukkojen havainnot. Uuden 
taistelutavan luominen ideointivaiheesta 
siihen, että sodan ajan joukkoja koulute-
taan uuden mallin mukaisesti, vie useita 
vuosia. Maataistelukeskukselle käsketyt 
tutkimustehtävät edellyttävät pitkäjän-
teisyyttä: tulokset ovat nähtävissä vasta 
useiden vuosien kuluttua tehtävänannosta. 

Maataistelukeskuksen toteuttamat 
koulutustilaisuudet ovat oppimistilai-
suuksia myös Maataistelukeskuksen 
omalle henkilöstölle. Avoin keskustelu, 
suora palaute taktisista uudistuksista tai 
niiden tarpeesta sekä havainnot koulut-
tajahenkilöstöltä tukevat merkittävällä 
tavalla operatiivis-taktista tutkimusta.

Kevättalvella 2016 toteutettu koulu-
tustapahtuma, ”road show”, keskittyi 
alueellisen taisteluosaston hyökkäyksen 
käsittelyyn. Opetuksessa kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota seuraaviin asioihin:

Vastustajan toiminnan ymmärtä-
minen ja ennakointi. Kokonaisuutta 
tarkasteltiin kertaamalla yhteisesti vas-
tustajan organisaatio, minkä lisäksi ryh-
mätöinä purettiin vastustajan hyökkäys 
osiin sekä määritettiin sen kriittisten 

kohteiden sijainti aikaan sidottuna. Tar-
kastelun avulla kyettiin arvioimaan 
paremmin oman hyökkäyksen oikea-ai-
kainen ja oikeassa paikassa tapahtuva 
vaikuttaminen.

Omien joukkojen suorituskyvyn rea-
listinen ymmärtäminen. Aihetta käsi-
teltiin muun muassa eri harjoituksista 
saatujen kokemusten kautta: alueellisen 
taisteluosaston suorituskyky hyökkäyk-
sessä on merkittävästi heikompi kuin 
vastustajan iskuportaan, joten suoritys-
kyky on suunnattava vihollisen kriittisiin 
haavoittuvuuksiin iskuportaan sijasta.  

Komentajien ja päälliköiden johta-
mistoiminnan merkitys. Hyökkäyksen 
toteutusta aluevastuussa olevan joukon 
alueelle käsitellään nykyisissä ohjesään-
nöissä hyvin vähän, jos ollenkaan. Koulu-
tustilaisuudessa käsiteltiin ryhmätöiden 
avulla johtosuhteita, tehtävien selkeyttä 
ja yksinkertaisuutta sekä yhteistoi-
minnan järjestelyjä hyökkäävän ja alue-
vastuussa olevan joukon välillä. Koko-
naisuuden osina on huomioitava muun 
muassa hyökkäysalueen määrittäminen, 
tiedustelun ja tulenkäytön vastuut, joh-
tamispaikat sekä yhteysupseerien aset-
taminen. Pääsääntöisesti ylemmän joh-
toportaan on määritettävä hyökkäävälle 
joukolle hyökkäysalue, jossa hyök-
käävän joukon komentaja vastaa toimin-
nasta annetun tehtävän mukaisesti. 

Aktiivinen taistelu. Mikäli vastusta-
jalle ei tuoteta tappioita, sen hyökkäys 
ei pysähdy ja se pääsee tavoitteeseensa. 
Vastustajalle on tuotettava siis jatkuvasti 
tappioita koko syvyydessä muun muassa 
epäsuoralla tulella, miinoitteilla ja pans-
sarintorjunta-aseilla. Vihollisen kriittiset 
kohteet on tuhottava tai lamautettava. 

Hyökkäyksen aikautus ja toimeen-
panon nopeus. Yksi komentajan haasta-
vimmista tehtävistä on päättää, milloin ja 
mihin hyökätään. Koulutustilaisuudessa 
jokainen työryhmä laati hyökkäyksen 
toiminta-ajatuksen lisäksi aikalas-
kelman, jonka avulla työryhmät pohtivat 
hyökkäyksen aikautusta sekä keinoja 
toiminnan nopeuttamiseksi. Haasteena 
on usein se, että aika hyökkäyskäskystä 
vaikutukseen muodostuu aivan liian pit-
käksi, mikä aiheuttaa hyökkäyksen myö-
hästymisen ja edelleen sen kohdentu-
misen väärään paikkaa ja väärään aikaan. 
Koulutustilaisuudessa pureuduttiin kei-
noihin, joilla päästään nopeampaan vai-
kutukseen. Yksi keskeinen tekijä omien 

joukkojen kannalta on reservin oikea 
sijoitus. Siirtymiset mahdollisille hyök-
käyssuunnille eivät saa muodostua koh-
tuuttoman pitkiksi, jotta päätöksestä vai-
kutukseen päästään kohtuullisessa ajassa. 
Toinen asia, jota ei voi liikaa painottaa, 
on ”äksiisimäinen” hyökkäysharjoittelu. 
Kolmas tekijä, jolla vähennetään käsky-
tysten ja toiminnan kitkaa, on perustais-
telumenetelmien käyttö niin liikkeelle 
lähdössä, marssilla, hyökkäysasemassa 
kuin edetessä tuhoamisalueelle.  

Vaikka koulutustilaisuudessa aiheena 
olikin alueellisen taisteluosaston hyök-
käys, on maavoimallinen kokonaisuus 
pidettävä aina mielessä. On siis tärkeää, 
että esimerkiksi operatiiviset joukot 
ymmärtävät alueellisten joukkojen tais-
telun osana Maavoimien taistelua 2015 
ja päinvastoin. Operatiivisten jouk-
kojen, alueellisten joukkojen, paikallis-
joukkojen ja rajajoukkojen taistelujen 
yhteensovittaminen on keskeistä taiste-
lujen onnistumisen kannalta. Usein asian 
käsittely jää valitettavan ylimalkaiseksi 
myös operatiivisissa suunnitelmissa, 
minkä johdosta tilaisuuden keskeinen 
teema oli johtaminen ja yhteistoiminta 
hyökkäyksessä.

Tällä hetkellä Maataistelukeskus kes-
kittyy jo seuraaviin haasteisiin ”nopean 
tilannekehityksen” viitekehyksessä. Pro-
jekti on vaativuudeltaan vähintään maa-
voimien taistelu 2015 -kehitystyön koko-
luokkaa sisältäen muun muassa uusia 
joukkorakenteita. Perusperiaate tässäkin 
tutkimuksessa on samankaltainen kuin 
edeltävissä: tutkimusta tehdään jouk-
kojen parissa lukuisissa harjoituksissa, 
laaditaan toiminta- ja joukkoluonnoksia, 
toteutetaan sotapelejä jne. Ja pitkällisen 
työn tuloksena, jossakin vaiheessa, työ 
on valmis jalkautettavaksi koko henki-
löstölle. 

JALKAVÄEN SUORI-
TUSKYVYN KEHITTÄMINEN 

Maavoimien tutkimuskeskuksen Tut-
kimus- ja kehittämisosastolla tehdään 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa jalka-
väen suorituskyvyn parantamiseksi. Tut-
kimus- ja kehittämistoiminnassa vasta-
taan ennen kaikkea kysymyksiin ”Millä 
välineellä?” ja ”Miten tästä voi saada 
paremman?”. Työ on käytännönläheistä 
keskittyen pääasiassa suorituskyvyn 
materiaaliseen parantamiseen ja uusien 
ohjesääntöjen kirjoittamiseen. 

Maavoimien Tutkimuskeskuksen joh-
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dolla toteutettavan jalkaväen tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan tehtäväskaala 
ulottuu yksittäisestä aseesta tai varus-
teesta aina laajoihin järjestelmiin asti. 
Jalkaväen tutkijat kehittävät niin ryn-
näkkökivääriä ja sinkoa kuin kranaatin-
heitinjärjestelmää ja Leopard 2A6:ta. 
Lisäksi jalkaväen tutkijoiden vastuulla 
on kehittää ja testata kaikille yhteistä 
materiaalia, kuten taistelijan varusteita 
kengistä kypärään. Suorituskyvyn kehit-
tämistä ei tehdä pelkästään jalkaväen 
näkökulmasta. Koska jalkaväen varus-
teilla on liittymäpintaa muiden aselajien 
järjestelmiin, on muiden aselajien vaati-
mukset huomioitava kehitettäessä jalka-
väen materiaalia. Esimerkiksi taistelijan 
varusteiden kehitystyössä on otettava 
huomioon muun muassa kenttälapion ja 
radion sijoittaminen varusteisiin, johta-
misjärjestelmälaitteiden sijoittaminen 
panssarivaunuihin tai toimivan kenttä-
huoltojärjestelmän saatavuus kaikkiin 
laitteisiin. Lisäksi on muistettava, että 
yhä useampi taistelijan mukanaan kan-
tama laite tarvitsee virtaa toimiakseen 
ja että laitteisiin liittyvät simulaattorit 
on huomioitu vaatimusmäärittelyssä ja 
kehitystyössä. Tehtäväkenttä pitää sisäl-
lään siis muutakin kuin jalkaväen mate-
riaalin kehittämistä. Yhteistyö on voimaa 
ja se toimii hyvin nykymuotoisessa Tut-
kimus- ja kehittämisosastossa.

Perusteet materiaalin kehittämiselle 
tulevat Puolustusvoimien tavoitetilan, 
kehittämisohjelman, kehittämissuun-
nitelmien ja konseptityön kautta. Tut-
kimus- ja kehittämistoiminta on pitkäjän-
teinen prosessi, jossa projektit kestävät 
vuosia. Yksinkertaistettuna prosessin 
kulun voi jakaa neljään vaiheeseen: 

1. Hankittavan välineen on sovellut-
tava voimassa olevaan tai kehitettävään 
taistelutapaan. 

2. Välineelle laaditaan käyttäjän vaa-
timukset, joiden perusteella toimittajat 
tarjoavat tuotteitaan ostettavaksi. 3. Väli-
neitä vertaillaan keskenään teoreettisten 
arvojen perusteella ja käytettävyyden 
osalta kenttäkokeissa. 4. Vertailun ja 
kokeiden perusteella päätetään hankkia 
parhaiten vaatimuksiin vastaava väline, 
jolle tehdään vielä vastaanottotestit. 

Mikäli hankittava väline kehitetään 
yhteistyössä kotimaisen teollisuuden 
kanssa, testataan tuotetta useita kertoja 
projektin edetessä. Saattaa hyvinkin 
kestää kymmenen vuotta siihen, että han-
kittu tuote päätyy suunnittelupöydältä 
operatiiviseen käyttöön joukoille.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on 
tärkeä osa puolustuskyvyn kehittämistä. 

Hyvin ja huolellisesti tehdyllä käyttäjä-
vaatimusten määrittelyllä saadaan käyt-
töön sellainen tuote, joka parhaiten sopii 
juuri meidän tarpeisiimme. Vaatimukset 
täyttäville tuotteille tehdään tarkka ver-
tailu ja ne testataan kenttäkokeiden 
kautta. Tutkimus- ja kehittämisosasto 
osallistuu käyttäjävaatimusten laadin-
taan ja johtaa varusteille tehtävät kent-
täkokeet. Kenttäkokeissa tuotetta testa-
taan joukoilla olosuhteissa, joissa sitä 
on tarkoitus hankinnan jälkeen käyttää. 
Kenttäkokeista saadaan arvokasta tietoa 
tuotteen ergonomiasta, käytettävyydestä, 
kestävyydestä ja huollettavuudesta. Kent-
täkokeet ovat tuotteiden laadun mittari ja 

niissä tulevat ilmi myös sellaiset pikku-
viat, joita ei esiinny kuivissa sisätiloissa 
välinettä käytettäessä. Puolustusvoimat 
on maailmanlaajuisesti tunnettu ja tun-
nistettu laadukkaasta kenttäkoetoimin-
nastaan, jolla varmistetaan, että huono 
tuote ei päädy operatiiviseen käyttöön.

Jossain vaiheessa hankittu järjestelmä 
ei enää vastaa taistelukentän asettamiin 
vaatimuksiin, vaan sille pitää tehdä elin-
kaaripäivitys. Elinkaaripäivityksessä 
kartoitetaan olemassa olevan materi-
aalin kunto ja päivitysmahdollisuudet, 
laaditaan käyttäjävaatimukset, päivitys-
suunnitelma ja kenttäkoeohjelma. Elin-
kaaripäivityksissä komponentteja han-

Jalkaväki ja panssarit 
yhteistoiminnassa.
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kitaan mahdollisesti ulkomailta, mutta 
käytännön päivitys- ja kokoonpanotyö 
tehdään usein yhteistyössä kotimaisen 
teollisuuden kanssa. Tehtävään yhteis-
työhön liittyy usein kehitystyötä, jolloin 
teollisuus saa testausapua ja sotilaallisen 
näkökulman tuotteen kehitykseen. Puo-
lustusvoimat sitä vastoin saa itselleen 
omiin tarpeisiinsa räätälöidyn tuotteen. 
Kotimaan teollisuuden kanssa tehtävä 
yhteistyö lisää tietotaitoa kotimaassa, 
mikä parantaa kriisiajan valmiutta mate-
riaalin kunnossapitoon.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta vaatii 
osallistumista kansainvälisiin seminaa-
reihin, kursseihin, näyttelyihin ja mes-

suihin, joissa on mahdollista päivittää 
tiedot laitevalmistajilta ja pysyä perillä 
kansainvälisistä trendeistä niin varus-
teiden kuin taktiikankin osalta. Kansain-
välinen verkostoituminen on tärkeää, 
jotta ei keksitä maailmalla valmiina 
olevaa ”pyörää” uudestaan. Kansainvä-
lisistä tapahtumista saadaan tietoa myös 
siitä, mihin suuntaan valmistajat aikovat 
kehittää järjestelmiään, ja millaisella 
aikataululla järjestelmät tulevat tuotan-
toon. Tieto on ensiarvoisen tärkeää, jotta 
emme rakenna suorituskykyämme lait-
teen varaan, jota ei olekaan saatavilla sil-
loin, kun sitä tarvitsisimme. 

Tulevaisuudessa jalkaväkitaistelijan 

käytössä olevat järjestelmät ovat yhä 
monimutkaisempia. Jalkaväkitaiste-
lijan varusteet tulevat suojaamaan käyt-
täjäänsä yhä paremmin, johtamisjärjes-
telmä tulee mahdollistamaan videokuvan 
välittämisen sensoreilta suoraan tais-
telijan päätelaitteeseen tai taistelijalta 
toiselle, aseilla tulee olemaan nykyistä 
parempi joka sään toimintakyky ja niin 
edelleen. Järjestelmien monimutkais-
tuessa niiden käyttämisestä voi tulla 
entistä haastavampaa, mikä on nähtävä 
haasteena reserviläisarmeijan toimin-
nassa. Monimutkaiset järjestelmät myös 
maksavat nykyisiä järjestelmiä enemmän 
ja sotavarustuksen hintojen kallistuminen 
kiihtyy koko ajan. Nämä seikat asettavat 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulevai-
suudessa nykyistä tärkeämpään rooliin 
suorituskyvyn kehittämisessä. Suomen 
pitää pystyä hankkimaan jatkossakin 
tehokkaita laitteita ja järjestelmiä, jotka 
ovat otettavissa nopeasti käyttöön lyhy-
ellä koulutusajalla. Kallistuva sotilasma-
teriaali ei anna varaa virheisiin, sillä vir-
hehankinnalla haaskataan suuria summia 
rahaa saamatta käyttöön haluttua suori-
tuskykyä.

Kirjoittajina everstiluutnantti Riku 
Mattila, joka palvelee Maavoimien 
esikunnassa tutkimusjohtajana 
sekä majuri Mika Metsi ja 
majuri Sami Koverola, jotka 
palvelevat Maasotakoulun 
Maataistelukeskuksessa.
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Jalkaväen kehittäminen on pitkäjän-
teistä toimintaa, jossa yhdistyvät 
organisointi, osaaminen, materiaali, 

käyttöperiaatteet ja seurannaisvaiku-
tusten hallinta. Jalkaväkeä on kehitetty 
määrätietoisesti vastaamaan maavoimal-
lisiin vaatimuksiin ja tarpeisiin. 2030 
-luku tulee olemaan maavoimille ja jal-
kaväelle merkittävä. Useat nykyiset jär-
jestelmät tulevat tuolloin elinkaarensa 
päähän ja myös organisaatiot ja toiminta-
tavat vaativat uudistamista. Jalkaväkitais-
telijalla on tulevaisuudessa käytössään 
entistä älykkäämpiä ratkaisuja ja väli-
neitä, joilla hän kykenee havainnoimaan 
taistelukenttää ja toteuttamaan tehtäviään 
itsenäisesti. Jalkaväen rooli ja tehtävät 
säilyvät keskeisenä myös tulevaisuuden 
taistelukentällä. Jalkaväen päätehtävä: 
Maa-alueiden valtaaminen, niiden hal-
lussapito ja maitse hyökänneen vastus-
tajan lyöminen tulee säilymään myös 
tulevaisuudessa.

MAAVOIMIEN 
KEHITTÄMINEN – 
JALKAVÄEN NÄKÖKULMA

Puolustusvoimien ja puolustusjärjes-
telmän suorituskykyjen kehittäminen on 
uhkalähtöistä, suorituskykyperustaista ja 
resurssitietoista. Puolustusjärjestelmän 
suorituskyvyillä on vastattava kaikkiin 
puolustusvoimien tehtäviin. 

Viimeaikaiset tapahtumat Euroopassa 
ovat osoittaneet, että turvallisuusympä-
ristö on muuttunut. Hybridisodankäyn-
nistä on tullut ”uusi normaali”. Sotilaal-
listen kriisien ennakkovaroitusaika on 
lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön 
on alentunut. Havainnot ja opit viimeai-
kaisista tapahtumista korostavat puolus-

tusjärjestelmän kehittämisessä valmiutta 
ja reagointikykyä. Terävän kärjen lisäksi 
tarvitaan edelleen laaja reservi. Puolus-
tusjärjestelmän kokonaisuudella on kyet-
tävä vastaamaan erityyppisiin uhkamal-
leihin.  

Maavoimat muodostaa puolustusjär-
jestelmän perustan koko maan kattavalla 
johtamisrakenteella ja tilanteen mukaan 
skaalautuvilla joukoilla ja suoritusky-
vyillä. Maavoimilla vastataan maa-
alueen puolustamisesta erityyppisissä 
uhkamalleissa. Maavoimat toteuttaa 
päätehtävän lisäksi huomattavan määrän 
virka-aputehtäviä muille viranomaisille. 
Maavoimien joukoilla osallistutaan myös 
ulkomaisen avun antamiseen ja sotilaal-
lisen kriisinhallinnan tehtäviin.

Jalkaväki on maavoimien pääaselaji. 

Jalkaväkiaselajin koulutushaarat ovat 
jääkäri, panssarintorjunta, panssarintor-
juntaohjus, panssarijääkäri, panssaritie-
dustelu, kranaatinheitin, panssari, tiedus-
telu, sissi, sotilaspoliisi ja erikoisjoukot, 
johon kuuluvat rajajoukot. Jalkaväki 
muodostaa maavoimien kehittämisen 
ytimen rakentamalla joukkoja, joita tue-
taan muiden aselajien kyvyillä.

Maapuolustuksen taistelujärjestelmän 
kehittämisohjelma sisältää kuvauksen 
kehitettävistä joukoista ja järjestelmistä 
sekä kehittämiseen liittyvistä tutkimus-
tarpeista. Tämän lisäksi kehittämisoh-
jelma sisältää eri kehittämisohjelmien 
välisten liityntöjen kuvauksen, arvion 
kehittämisen seurannaisvaikutuksista 
sekä periaatteet suorituskykyjen kehit-
tämisestä. Kehittämisohjelma sisältää 

Jalkaväen suoritus- 
kyvyn kehittäminen

Jalkaväki muodostaa maavoimien kehittämisen ytimen rakentamalla 
joukkoja, joita tuetaan muiden aselajien kyvyillä. Kehittämissuunnitelmat 
konkretisoituvat hankkeiden ja koulutuksen kautta operaatiokykyisiksi 
joukoiksi ja järjestelmiksi, joista rakentuu jalkaväen suorituskyky.

Maapuolustuksen suorituskyvyn rakentuminen.

SUORITUSKYVYN RAKENTUMINEN
Vuodet

TU
TK

IM
US

Tiedustelu, valvonta, maalittaminen

Kauaskantoinen tulenkäyttö

Tulivoima, liikkuvuus, pioneeritoiminta

Logistiikka

Ilmapuolustus

SUUNNITTELU

KEHITTÄMINEN

Suorituskykyinen
taisteluosasto
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arvion loppuasetelmasta sekä huonom-
massa että paremmassa taloudellisessa 
tilanteessa ja liitynnät kansainväliseen 
yhteistyöhön.

Maapuolustuksen taistelujärjestelmän 
kehittämisohjelma jakautuu alakehit-
tämisohjelmiin. Jalkaväen tarkastaja 
vastaa maapuolustuksen taistelujärjes-
telmän liikkuvuus ja tulivoima -alakehit-
tämisohjelmista, jotka puolestaan jakau-
tuvat useisiin eri hankkeisiin. Yksittäinen 
hanke saattaa sisältää useita eri projek-
teja. 

KEHITTÄMISEN 
PERUSAJATUS 

Jalkaväen kehittäminen osana maavoi-
mien kehittämistä on pitkäjänteistä toi-
mintaa. Suorituskyvyn rakentamisessa 
yhdistyvät osaaminen, materiaali, käyttö-
periaatteet ja seurannaisvaikutusten hal-
linta, joten kokonaisuuteen voi helposti 
kulua kymmenen vuotta. Nopeissa muu-
toksissa ratkaisua haetaan uudistamalla 
olemassa olevia joukkoja ja järjestelmiä 
mm. käyttöperiaatteiden osalta. Maavoi-
mien tutkimus- ja kehittämistoiminnalla 
on merkittävä rooli sekä olemassa ole-
vien ratkaisujen että hankkeita tukevien 
tutkimusten toteuttamisessa.

Jotta kehittämisen ajallisesta perspek-
tiivistä saataisiin ymmärrettävä kuva, niin 
on syytä katsoa ajassa noin kymmenen 
vuotta taaksepäin. Tuolloin Maavoimat 
oli keskeisesti koulutusorganisaatio. 
Vuonna 2004 oli käynnistetty operatii-
visten prikaatien ja mekanisoitujen tais-
teluosastojen kehittämisen hankkeet. 
Joukkojen kokoonpanot ja suorituskyky-
vaatimukset saatiin hyväksyttyä vuonna 
2005 ja koulutussuunnitelmat testat-
tiin vuonna 2006. Liikkuvuuden osalta 
CV9030 rynnäkköpanssarivaunujen pää-
sarja oli vastaanotettu ja optiotoimituksia 
valmisteltiin. XA-203 oli saatu juuri ope-
ratiiviseen käyttöön. XA-360 miehis-
tönkuljetusajoneuvojen toimitukset oli 
saatu käyntiin ja henkilökunnan kou-
lutus oli käynnistymässä. Leopard 2 A4 
taistelupanssarivaunujen osalta jouk-
kotuotanto oli saatu käyntiin ja selvi-
tystyö kyseisten vaunujen modernisoin-
titarpeesta oli käynnistymässä. AMOS 
-kranaatinheitinpyöräpanssariajoneuvon 
teknisiä vaatimuksia verifioitiin ja opti-
mistisesti valmistauduttiin sarjatoimi-
tusten vastaanottamiseen.

Joukkojen johtaminen perustui 
radiokommunikointiin ja tärkeim-
millä joukoilla oli käytössään Tadiran 

-radioperheen kalusto. Maavoimien tie-
tojärjestelmän (MATI) jalkauttamista 
joukkojen käyttöön suunniteltiin.

Tulivoiman osalta panssarintorjunta-
ohjus 2000 oli saatu operatiiviseen käyt-
töön ja optiotoimitukset kyseisen jär-
jestelmän käytön laajentamiseksi olivat 
käynnissä. Raskaan lähipanssarintor-

junta-aseen kenttätestaus oli käynnissä, 
mutta rahoitusjärjestelyt olivat vielä 
epäselviä. Materiaalisesti tarkasteltuna 
kaikkien edellä mainittujen joukkojen 
pimeätaistelukyky oli välttävällä tasolla. 
Taistelijoiden uusittu vaatetus- ja suoja-
varustus M05 oli juuri saatu käyttöön ja 
taistelijoiden aseena oli perusrynnäkkö-
kivääri (M62 tai M95).

Mitä kymmenessä vuodessa on tapah-
tunut ja mikä on jalkaväen tilanne osana 
Maavoimia tänä päivänä. Maavoimat on 
muuttunut puhtaasta koulutusorganisaa-
tiosta valmius- ja koulutusorganisaa-
tioksi. Edellä esitetyt prikaatit ja mekani-
soidut taisteluosastot ovat operatiivisesti 
iskukykyisiä ja täysin joukkotuotettu. 
Kymmenen vuotta sitten käyttöönot-
tovaiheessa olleet rynnäkköpanssari-

vaunut ja miehistönkuljetusajoneuvot 
sekä AMOS -järjestelmä ovat operatiivi-
sessa käytössä. Taistelupanssarivaunujen 
määrä on kaksinkertaistunut ja uuden 
taistelupanssarivaunukaluston (LEO 2 
A6) joukkotuotanto on saatu käyntiin. 
Samoin BMP2-rynnäkköpanssarivau-
nujen ja XA-180-miehistönkuljetusajo-

neuvojen modernisointi on käynnissä. 
Joukkojen johtaminen perustuu 

M18-johtamisjärjestelmään, jonka 
nopeutettu käyttöönotto käynnistettiin 
syksyllä 2016. Johtamisen tilannekuvaa 
täydennetään taisteluosastoihin sijoite-
tuilla minilennokkijärjestelmillä. Jalka-
väen panssarintorjunta on laadullisesti 
korkeatasoinen NLAW-, panssarintor-
juntaohjus 2000M- ja 66 KES 12-han-
kintojen johdosta. Jalkaväen pans-
sarintorjuntaa täydennetään tykistön 
panssariin hakeutuvilla ampumatarvik-
keilla (Bonus). Joukkojen pimeätaistelu-
kykyä on saatu nostettua hyvälle tasolle 
uusitun ohjeistuksen, koulutusohjeiden 
ja materiaalihankintojen kautta. Taiste-
lijoiden perusvarustuksena on M05-jär-
jestelmä ja uutta taistelijan vaatetus- ja 

Taistelijat KASI- 
simulaattorivarus-
tuksessa

Taistelijan  
perusvarustus M05.
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suojavarustusta testataan yhteispohjois-
maisessa projektissa. 762 RK 62 ryn-
näkkökivääri modernisointi on käynnissä 
ja lähtökohtaisesti taistelijan aseeseen 
kuuluu punapiste- ja valonvahvistintäh-
täin.

Miltä jalkaväki sitten näyttää 2020-
luvun lopulla? Varmaa on se, että 
2020-luvulla keskitytään 2030-luvun 
alussa käyttöön otettavien suoritusky-
kyjen tutkimiseen, testaamiseen ja han-
kintavalmiuden luomiseen. Joukkojen 
organisaatiorakenteita on päivitetty vas-
taamaan taistelukentän muutosta. Leo-
pard 2 A6-taistelupanssarivaunun käyttö 
on vakiinnutettu ja järjestelmän suo-
rituskykyä on kehitetty hankkimalla 
uusia ampumatarvikkeita. BMP-2M ja 
XA-180M ovat täysimääräisesti opera-
tiivisessa käytössä. CV9030-rynnäkkö-
panssarivaunukalusto on modernisoitu 
ja jalkaväen liikkuvuutta on kehitetty 
täydentämällä pyöräajoneuvo ja tela-
kuorma-autokalustoa. Taisteluosastojen 
iskevää kärkeä tuetaan uudella operatii-
visen tykistön (K9) järjestelmällä.

Joukkoja johdetaan digitaalisen 
tilannekuvajärjestelmään ja ohjel-
mistoradioihin perustuen. Johtamisen 
tilannekuvaa rakennetaan niin tiedustelu-
joukkojen kuin ilmassa ja maassa liikku-
vien sensorien avulla. Panssarintorjuntaa 
on edelleen kehitetty uusien hankintojen 
kautta ja panssarintorjunta on saumaton 
kokonaisuus eri puolustushaarojen ja 
aselajien liikkeen pysäyttämisen kyvyk-
kyyksiä. Pimeätaistelukyky on päivitetty 
hankkimalla uusia sensoreita ja sensori-

fuusio on jo järjestelmiin kuuluva nor-
maaliominaisuus. Taistelijoiden varus-
tuksena on vaatetus- ja suojavarustus 
M2020 ja taistelijoiden henkilökohtaisia 
aseita on uusittu. 

KATSAUS JALKAVÄEN 
HANKKEISIIN

Yllä esitettyyn tavoitetilaan päästään 
käytännössä hankkeiden kautta. Hanke 
on työkalu, jossa suunnittelun antamat 
perusteet ja tavoitteet härmistyvät ope-
rointikykyisiksi joukoiksi ja järjestel-

miksi. Tässä luvussa on kuvattu jalka-
väen keskeisten hankkeiden tilanne ja 
eteneminen.

LIIKKUVUUS

Leopard 2 A6–hankkeen päämääränä on 
mekanisoitujen joukkojen ajantasaisen 
kohtaamistaistelukyvyn ylläpitäminen 
2030-luvulle. Taistelupanssarivaunujen 
lisäksi hankinta sisältää muun muassa 
materiaalin kuljetukset Suomeen, doku-
mentaation käännöstyöt, simulaattoripäi-
vitykset, koulutusvälineistön asennukset, 
ampumatarvikkeita, vaunukohtaiset kan-
salliset varustesarjat, radioasennukset ja 
puhelulaitteet sekä välttämättömät kan-
salliset muutostyöt. Joukkotuotanto Leo-
pard 2 A6–kalustolla on käynnissä ja 
materiaalitoimitukset saatetaan päätök-
seen vuoden 2019 aikana.

BMP-2 MLU–hankkeen elinjaksopäi-
vityksellä turvataan BMP-2–rynnäkkö-
panssarivaunun suorituskyvyn ylläpito 
2030–luvulle. Elinjaksopäivitys kes-
kittyy yksittäisten vanhentuvien osa-
järjestelmien kehittämiseen ja korvaa-
miseen sekä vaunun käytettävyyden 
parantamiseen liittyviin toimenpiteisiin. 
Keskeisimpinä kehitettävinä osasuori-
tuskykyinä ovat vaunumiehistön pimeä-
taistelukyky ja vaunun häiveominai-
suudet. BMP-2MD on koulutuskäytössä 
ja hanke saatetaan päätökseen vuoden 
2019 kuluessa.

XA-180 MLU–hankkeen päämääränä 
on turvata olemassa olevien panssariajo-
neuvojen suorituskyky ja käytettävyys 

Kranaatinheitinpans-
sariajoneuvo XA-361 
AMOS.

Taistelupanssarivaunu 
Leopard 2 A6. 
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2030-luvulle. Elinjaksopäivityksen pai-
nopiste on ajoneuvon johdettavuuden 
parantamisessa sekä teknisen eliniän jat-
kamisessa. Elinjaksopäivityksessä muun 
muassa uusitaan ajoneuvon puhelulaite- 
ja sähköjärjestelmät, alustaan tehdään 
ajettavuutta parantavia muutoksia sekä 
miehistötilaan tehdään istuinmuutoksia. 
XA-180 MLU–hankkeen rinnalla tut-
kitaan myös muita pyöräajoneuvovaih-
toehtoja taisteluosastojen operatiivisen 
liikkuvuuden kehittämiseksi ja ylläpitä-
miseksi.

TULIVOIMA

Kevyt lähipanssarintorjunta -hank-
keella ylläpidetään panssarintorjunta 
määrällisen suorituskyvyn osalta uhkaa 
vastaavana siten, että kyetään kustan-
nustehokkaasti tuhoamaan rynnäkkö-
panssarivaunu tai miehistönkuljetus-
vaunu lähitorjuntaetäisyydeltä valoisalla 
sekä pimeällä ilman ulkopuolista 
valaisua. Lisäksi hanke tuottaa kyvyn 
tuhota kenttälinnoitteeseen tai asutus-
keskusrakenteeseen linnoittautunut ase-
pesäke/partio. Hankeen kautta on pal-
velukäyttöön otettu uusi 66 KES 12 
PST–kertasinko ja 66 KES 12 RAK–
bunkkeriase.

Raskas lähipanssarintorjunta–hank-
keella on ylläpidetty prikaatien ja tais-
teluosastojen panssarintorjuntakykyä 

hankkimalla jatkohankintana lisää 
NLAW–lähipanssarintorjuntaohjuksia 
sekä pimeätähtäimiä. Lisäksi hankkeella 
on täydennetty kyseisen järjestelmän 
koulutusvälineistöä. Lisäksi panssarin-
torjuntaohjushankkeella on täydennetty 
PSTOHJ 2000M–järjestelmää ja kauko-
torjunta-alueen suorituskykyjä.

Kranaatinheitinpanssariajoneuvo 
XA-361–hanke (AMOS) on tuottanut 
kaiken hankittavan sotavarustuksen. Jär-
jestelmän joukkotuotanto on käynnissä ja 
täysi operointikyky on saavutettu. 

Kranaatinheitinyksiköiden varusta-
misen hanke sisältää kranaatinheitin-
komppanioiden järjestelmäajoneuvojen 
hankinnan sekä johtamispaikkojen varus-
tamisen. Lisäksi hanke tuottaa kranaatin-
heitinkomppanioille paikantamislaitteita, 
asepäätteitä, kranaatinheittimien suoja-
levyjä, radioita sekä iskuportaan yksi-

Lähipanssarintorjuntaohjus NLAW.

Rynnäkköpanssarivaunu 
BMP-2MD.

Taistelija 2020.
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köiden tulitukiryhmien kevyiden kranaa-
tinheittimien kuljetustelineitä.

Taistelijan suorituskykyjä kehitet-
tiin aiemmin erillisyksiköiden kehit-
tämisen, pimeätaistelukyvyn kehittä-
misen ja taistelija 2020–hankkeissa. 
Näiden hankkeiden kautta jalkaväkijou-
koille tuotettiin punapistetähtäimiä, 7,62 
konekiväärejä, aseiden valonvahvistin-
tähtäimiä, stereopimeänäkölaseja, läm-
pötähystimiä ja taistelijan suojavarus-
tusta. Hankehallinnan tehostamiseksi 
nämä kolme edellä mainittua hanketta 
yhdistettiin yhdeksi taistelijahankkeeksi 
vuoden 2017 alusta. Taistelijahankkeen 
ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty 
762 RK 62 rynnäkkökiväärin moderni-
sointiin. Lisäksi hankkeella on liityntä 
uuden taistelijan vaatetus- ja suojavarus-
tuksen kehittämiseen, joka toteutetaan 
yhteispohjoismaisena projektina. Taiste-
lijahankkeen toisessa vaiheessa jatketaan 
taistelijan ja ryhmän tulivoiman sekä 
pimeätaistelukyvyn kehittämistä.

MUUT JALKAVÄEN 
SUORITUSKYKYÄ  
TUKEVAT HANKKEET

Jalkaväkijoukkojen suorituskykyjen 
kehittämistä toteutetaan kaikissa kehit-
tämisohjelmissa. Osa näiden hankkeiden 
kautta tuotettavasta materiaalista koh-
dentuu suoraan jalkaväkitaistelijoille, 
jalkaväkiryhmille ja –joukkueille. Osa 
materiaalista kohdentuu prikaatien ja 
taisteluosastojen aselajijoukoille, jolla 
tuetaan puolestaan iskuportaan toi-
mintaa.

Tiedustelun, valvonnan ja tulenjohdon 
kehittämisen hankkeen kautta on han-
kittu tulenjohtajille moderneja maalin-
paikannusjärjestelmiä, joilla nostetaan 
tulenjohdon nopeus ja tekninen toimi-
vuus aivan uudelle tasolle. Kyseisen 
hankkeen kautta on rakennettu myös uusi 
tiedustelun suorituskyky, joka perustuu 
minilennokkien toimintaan. Helikopte-
rihanke on tuottanut ilmaliikkuvuutta 
maavoimien joukoille. Operatiivisen 
tulenkäytös ampumatarvikehankinnoilla 
täydennetään epäsuoran tulen panssarin-
torjuntakykyä (Bonus) ja raskaan raketin-
heittimen kykyä aiempaa tehokkaammin 
jalkaväkijoukkojen taistelua. Pioneeri-
toiminnan alakehittämisohjelman kautta 
kehitetään mekanisoitujen joukkojen 
vesistönylityskykyä, sulutteiden raivaa-
miskykyä ja kaikkien joukkojen sulut-
tamiskykyä. Lisäksi pioneeritoimintaan 
kuuluvassa suojeluhankkeessa kehite-

tään joukko-
jemme suoje-
lutiedustelu- ja 
taisteluaineiden 
puhdistuskykyä 
sekä  yks i t -
täisten taiste-
lijoiden suoje-
lumateriaalia. 
Operati ivisen 
tykistön kehit-
t ä m i s h a n k e 
tuottaa vuo-
sina 2017–2025  
uuden operatii-
visen tykistön 
järjestelmän, eli 
K9–panssarihaupitsin koulutus- ja huol-
tovälineineen. Logistiikan hankkeiden 
kautta uusitaan kenttähuollon materiaalia 
kaikilla huollon toimialoilla.

Kuten edellä esitetystä voi päätellä, 
niin jalkaväen kehittäminen on koko-
naisuus, johon osallistuu useita toimi-
joita ja suorituskykyjä kehitetään myös 
perinteisten jalkaväen hankkeiden ulko-
puolella. Tässä hankkeiden koordinointi 
ja järjestelmien integrointi osaksi ope-
roivaa joukkoa nousee keskeiseen ase-
maan. Yksikään uusi järjestelmä itses-
sään ei luo uskottavaa suorituskykyä. Se 
vaatii taakseen osaavat käyttäjät ja jär-
jestelmien kunnossapidosta vastaavat 
huoltajat. Tämä edellyttää koulutusta 
ja järjestelmien käytön ammattitaitoista 
osaamista. Osaaminen sisältää käytön, 
käyttöhuollon, kunnossapidon, taistelu-
teknisen toiminnan ja operoinnin osana 
isompaa kokonaisuutta. 

JALKAVÄEN SUORITUSKYKY 
RAKENNETAAN KOULUTUK-
SELLA JA HARJOITTELULLA

Uusista taisteluvälineistä ja järjestel-
mistä ei ole hyötyä, jos niille ei ole 
osaavia käyttäjiä.  Koulutuksessa yhdis-
tetään kalusto, henkilöstö ja osaaminen; 
yhdessä näistä osa-alueista muodostuu 
suorituskykyisiä joukkoja. Jalkaväki-
joukkojen koulutusta ohjaavat ohjesään-
nöstö, koulutusvälineet ja harjoitusjärjes-
telmä.

Vuoden 2015 puolustusvoimauudis-
tukseen liittyen käynnistettiin laajamit-
tainen ohjesäännöstön päivitys. Päivi-
tettävänä on useita jalkaväen oppaita ja 
käsikirjoja. Suurin yksittäinen jalkaväen 
koulutukseen liittyvä päivitettävänä oleva 
kokonaisuus on ase- ja ampumakoulutus, 
johon liittyen on tarkoitus julkaista lähi-

tulevaisuudessa mm. uudistettu Ampu-
makoulutusopas, Kevytasekäsikirja sekä 
opetuspaketti. 

Koulutukseen liittyvän ohjesään-
nöstön uudistamisen yhtenä tarkoituk-
sena on huomioida uusien simulaattori-
järjestelmien tarjoamat mahdollisuudet 
entistä paremmin. Virtuaalisimulaat-
torit mahdollistavat taistelun harjoittele-
misen osittain jopa todellisemmin kuin 
perinteisissä maastoharjoituksissa. Vir-
tuaaliympäristöön ei tarvitse muodostaa 
maaliosastoja ja kuvata kuorma-au-
tolla rynnäkköpanssarivaunua. Vastus-
taja ampuu takaisin ja esim. epäsuoran 
tuli näkyy ja vaikuttaa taistelukentällä 
realistisesti.  Maastossa haastavissa olo-
suhteissa harjoittelu on edelleen tärkeää, 
mutta virtuaaliympäristö mahdollistaa 
perusteiden opettamisen kustannuste-
hokkaasti ennen kuin siirrytään harjoit-
telemaan sama asia maastoon.

Uudet simulaattorijärjestelmät kuten 
Virtuaalinen koulutusympäristö (VKY) 
avaavat monipuolisesti uusia mahdolli-
suuksia jalkaväen koulutuksen kehittä-
miselle. Näitä mahdollisuuksia selvite-
tään ja kehitetään edelleen lähivuosina.

Valtakunnallisesti merkittävimmät 
Maavoimalliset jalkaväen harjoitukset 
ovat Pohjankankaan harjoitusalueella 
Niinisalossa järjestettävä Maavoimien 
mekanisoitu harjoitus Arrow ja Rova-
järven harjoitusalueella järjestettävä 
Panssarintorjuntaohjusharjoitus.

Keväisin järjestettävä Arrow-harjoitus 
on vuoden tärkein mekanisoitujen jouk-
kojen harjoitus, johon osallistuu noin 
2200 sotilasta ja 130 panssariajoneuvoa. 
Vuodesta 2016 alkaen harjoitus avattiin 
myös ulkomaisille yhteistyökumppa-
neille. Sittemmin harjoitukseen on osal-
listunut suomalaisten harjoitusjoukkojen 
lisäksi Yhdysvaltojen Euroopan maavoi-
majoukkojen (USAREUR) jalkaväkiyk-

Yhdysvaltojen Euroopan maavoimajoukkoja  
Arrow 16-harjoituksessa
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sikkö, jonka kalustona oli panssaroidut 
Stryker-miehistönkuljetusajoneuvot sekä 
Norjan maavoimien mekanisoitu joukkue 
CV90-rynnäkköpanssarivaunukalustolla.

Panssarintorjuntaohjusharjoitukseen 
osallistuu vuosittain panssarintorjunta-
ohjusjoukkoja lähes kaikista Maavoi-
mien joukko-osastoista. Vuonna 2017 
harjoitus toteutettiin 19. - 29.5.2017 
Rovajärven ampuma-alueella osana 
Army North 17 -harjoitusta. Harjoituk-
seen liittyviä panssarintorjuntaohjusam-
muntoja kehitetään huomioimaan entistä 
paremmin nykyaikaisen taistelukentän 
asettamat vaatimukset aselajien väli-
selle yhteistoiminnalle. Valtakunnallista 
panssarintorjuntaohjusharjoitusta tar-
vitaan jatkossakin kokemuksien jaka-
miseksi valtakunnallisesti, koulutuksen 
yhtenäistämiseksi sekä resurssien koh-
dentamiseksi mahdollisimman laaduk-
kaan koulutuksen tuottamiseen kaikille 
panssarintorjuntaohjusjoukoille. 

JALKAVÄKI KATSOO 
TULEVAISUUTEEN 

Jalkaväen kehittämisellä on kyetty vas-
taamaan maavoimien tarpeisiin.  Käyn-

nissä olevilla tutkimus- ja kehittämisteh-
tävillä katsotaan jo 2020- ja 2030- lukujen 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Toimin-
taympäristön muutos edellyttää jalka-
väeltä joukkojen ja käyttöperiaatteiden 
kehittämistä. Valmiuden, liikkuvuuden ja 
tulivoiman tarve tulevat edelleen lisään-
tymään. Jalkaväki on käynnistänyt osana 
maavoimallisia tutkimuksia myös selvi-
tyksen uusien joukkotyyppien rakenta-
misesta. 2020 -luvulla toteutettavat jalka-
väen hankkeet turvaavat mekanisoitujen 
joukkojen iskukyvyn sekä kaikkien jouk-
kojen panssarintorjuntakyvyn. Hankkeet 
ovat suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, 
joten lopullisia ratkaisuja vasta selvite-
tään. 

2030 -luku tulee olemaan maavoimille 
ja jalkaväelle merkittävä. Useat nykyiset 
järjestelmät tulevat tuolloin elinkaarensa 
päähän ja myös organisaatiot ja toimin-
tatavat vaativat uudistamista. Samaan 
aikaan on arvioitu, että useat teknolo-
giset innovaatiot tulevat laajamittai-
seen käyttöön vastaavina ajankohtina. 
Tehtävien säilyessä ennallaan ratkaisut 
saattavat muuttua merkittävästi. Tämä 
edellyttää laaja-alaista tutkimusta ja kan-
sainvälistä verkottumista, joilla mahdol-
listetaan kattava tiedonhankinta päätök-

senteon tueksi. 
Tulevaisuuden taistelukenttää muok-

kaavat mm. automaatio ja robotiikka. 
Jalkaväkitaistelijalla on tulevaisuudessa 
käytössään entistä älykkäämpiä rat-
kaisuja ja välineitä, joilla hän kykenee 
toteuttamaan tehtäviä itsenäisesti. Tilan-
netietoisuuden kehittyminen parantaa 
joukkojen kykyä toteuttaa tehtäviä 
oikea-aikaisesti, jotta kyetään saavutta-
maan mahdollisimman tehokas vaikutus. 

Jalkaväen rooli säilyy keskeisenä myös 
tulevaisuuden taistelukentällä. Jalkaväen 
taistelulla estetään maa-alueiden val-
taaminen, tuetaan muita viranomaisia 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisessa sekä lyödään maitse hyö-
kännyt vastustaja aselajien ja toimialojen 
tukemana. Jalkaväen toiminnassa koros-
tuvat valmiuden kehittäminen, reagoin-
tikyky ja liikkuvat operaatiot sekä vai-
kutuksen keskittäminen avainkohteisiin. 
Jalkaväki katsoo eteenpäin ja on valmis 
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Artikkelin kirjoittajat:

Everstiluutnantti Ari Laaksonen 
palvelee Maavoimien esikunnassa 
suunnitteluosastolla

Everstiluutnantti Matti Honkela  
palvelee Maavoimien esikunnassa 
huolto-osastolla

Kapteeni Simo Raunio palvelee 
Maavoimien esikunnassa 
henkilöstöosastolla
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Suomalainen rajaturvallisuusjärjes-
telmä perustuu Euroopan unionin 
lainsäädäntöön. Rajavartiolaitos 

vastaa rajaturvallisuuden ylläpitämisestä. 
Rajavartiolaitokselle on säädetty mui-
takin tehtäviä ja vastuita, joita se suo-
rittaa kustannustehokkaasti päätehtävänsä 
ohessa. Rajavartiolaitos on sotilaallisesti 
järjestetty ja sillä on myös sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtävä. Se on varsin 
poikkeuksellista eurooppalaisiin rajavar-
tioviranomaisiin verrattuna. Toimivaltaiset 
rajavartiomiehet työskentelevät jatkuvasti 
tehtävissään valtakunnan rajalla, rajanyli-
tyspaikoilla ja merialueella, ollen siten val-
miudessa myös maamme puolustamiseen. 

Turvallisuustilanteen ja uhkien muu-
tosten myötä viranomaisten toimivallan, 
suorituskyvyn käytettävyyden ja reagoin-
tinopeuden merkitys on korostunut. Raja-
vartiolaitos toimii uhkakuvien mukaan 
rajaturvallisuustehtävissä ja se kykenee 
tehostamaan rajavalvontaa nopeasti tilan-
teen muuttuessa. Rajavartiolaitoksella 
on aluevalvontaviranomaisena jatkuva 
valmius alueellisen koskemattomuuden 
valvontaan ja turvaamiseen.  Rajavartio- 
laitoksen resursseja käytetään riskiana-
lyysin perusteella, jolloin normaaliolojen 
resursseilla kyetään vastaamaan häiriöti-
lanteisiin. Tilanteen niin vaatiessa Raja-
vartiolaitos voi käyttää virassa olevasta 
tai reserviin siirtyneestä henkilökunnasta 
muodostettuja reservejä valtakunnalli-

sesti tehtäviinsä. Asevelvollisia voidaan 
myös käyttää tarvittaessa Rajavartiolai-
toksen toiminnan tukena. Pääosin reser-
viläisistä koostuvia rajajoukkoja voidaan 
perustaa rajaturvallisuuden tai maanpuo-
lustuksen tarpeisiin. Tilanteen ja uhkan 
niin edellyttäessä rajajoukkoja tai niiden 
osia voidaan liittää puolustusvoimiin 
maamme puolustamiseksi. Rajajoukkoja 
käytetään maa- ja meripuolustuksen teh-
täviin osana Suomen puolustusjärjes-
telmää.

Alueellisen koskemattomuuden val-
vonta ja turvaaminen korostuu sotilaal-
listen uhkamallien alkuvaiheissa, jolloin 
puolustusjärjestelmän kaikki resurssit 
ja toimivaltuudet valtakunnan sotilaal-
liseksi puolustamiseksi eivät ole vielä 
yhteiskunnassa laajalti käytettävissä. 
Tässä vaiheessa voidaan hyödyntää 
Rajavartiolaitoksen normaaliajan toimi-
valtuuksia, osaamista ja kalustoa. Eri-
tyisen tärkeää tämä on hybridiuhkien 
torjunnassa, jolloin ulkoinen vaikutta-
minen voi olla alkuvaiheessa vaikeasti 
tunnistettavissa. Rajavartiolaitoksen 
johtoon perustettavat rajajoukot tehos-
tavat rajaturvallisuutta ja aluevalvontaa 
sekä valmistautuvat sotilaallisen maan-
puolustuksen tehtäviin. Rajavartiolai-
toksella on ainoana viranomaisena osaa-
minen ja toimivalta vastata sekä sisäisen 
että ulkoisen turvallisuuden uhkiin niin 
maalla kuin merellä.  

Sotilaallisessa uhkatilanteessa Raja-
vartiolaitoksen valmiuden kohottaminen 
tapahtuu Rajavartiolaitoksen ja puolus-
tusvoimien yhteisen tilannekuvan ja har-
kinnan perusteella. Rajavartiolaitoksella 
on kyky aloittaa Suomen puolustaminen 
itsenäisesti nopeasti kehittyvissä uhkati-
lanteissa. Rajavartiolaitos on ylläpitänyt 
varautumissuunnitelmat ajantasaisina ja 
harjoitellut niiden toimeenpanoa. Raja-
vartiolaitoksen puolustussuunnittelu ja 
-valmistelut toteutetaan yhteistoimin-
nassa puolustusvoimien kanssa. Raja-
joukkojen poikkeusoloihin liittyvä ope-
ratiivinen yhteensopivuus varmistetaan 
maa- ja merivoimien kanssa koulutusyh-
teistyön ja harjoittelun kautta. Rajavar-
tiolaitoksen henkilökunnan sotilaallinen 
peruskoulutus ja sisäinen sotilaallinen 
järjestys muodostavat yhteisen pohjan 
sotilaallisen maanpuolustuksen tehtä-
viin. Rajavartiolaitoksen virkamiehet 
ovat mukana puolustusvoimien kehitys-
hankkeissa rajajoukkojen suorituskyvyn 
ylläpitämisen ja kehittämiseen liittyen. 
Sotamateriaalin teknistyminen asettaa 
entistä enemmän vaatimuksia henkilö-
kunnan koulutukselle, mutta se myös 
mahdollistaa operaatioiden nykyaikaisen 
toteutuksen. 

Rajavartiolaitos kouluttaa asevelvol-
lisia ja vapaaehtoisesti asepalvelusta 
suorittavia naisia rajaturvallisuuden 
häiriötilanteisiin ja sotilaallisen maan-

Rajaturvallisuus on osa Suomen turvallisuusjärjestelmää, joka takaa 
yksilöiden, yhteisöjen ja kansamme turvallisuuden. Rajojen koskemattomuus 
ja loukkaamattomuus on itsenäiselle Suomelle elintärkeä arvo. Uskottava 
ja itsenäinen rajaturvallisuusjärjestelmä suorituskykyineen on tärkeä osa 
Suomen puolustusta. Suomalainen rajaturvallisuusjärjestelmä mahdollistaa 
ihmisten turvallisen ja sujuvan rajojen ylittämisen sekä samaan aikaan se 
ennaltaehkäisee ja paljastaa turvallisuusuhkia. 

Rajajoukkojen  
valmius nyt ja  

tulevaisuudessa
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Kirjoittaja majuri Jukka Lukkari  
palvelee Rajavartiolaitoksen esikun-
nassa rajavalvonta- ja valmiusyksi-
kössä rajaturvallisuusasiantuntijan 
tehtävässä.

puolustuksen tehtäviin. Rajavartiolaitos 
kouluttaa omissa varusmiesyksiköissään 
Imatralla, Onttolassa ja Ivalossa raja-
joukkoihin tarvittavan reservin. Reser-
vinupseerikoulutus annetaan Onttolassa 
ja Ivalossa palveleville asevelvollisille 
Haminassa yleisellä reservin upseeri-
kurssilla. Erikoisrajajääkärikomppaniaan 
valitut asevelvolliset käyvät reserviup-
seerikurssin Utissa. Erikoisjoukkojen 
RUK järjestetään Utin jääkärirykmentin 
ja Raja- ja merivartiokoulun yhteis-
työnä. Maanpuolustuskorkeakoulussa 
annetaan Rajavartiolaitoksen upseereille 
perus-, jatko- ja täydennyskoulutus, jota 
täydennetään Raja- ja merivartiokou-
lulla. Raja- ja merivartiokoululla anne-
taan rajavartijan perus-, jatko- ja täyden-
nyskoulutuksen yhteydessä sotilaallisen 
maanpuolustuksen koulutusta. Koulutus-
järjestelmällä kyetään tuottamaan kustan-
nustehokkaasti Rajavartiolaitokseen run-
kohenkilöstö, jolla on riittävä osaaminen 
sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin 
ja kyky toimia lyhyelläkin varoitusajalla. 
Myös raja- ja merivartiostot kouluttavat 
palveluksessaan olevaa henkilökuntaa ja 
asevelvollisia maanpuolustustehtäviin. 
Kertausharjoitukset ovat koulutuksen 
näkyvin muoto, jota täydennetään hen-
kilökunnan työpaikkakoulutuksen sekä 
päivittäistoiminnassa tapahtuvana har-
joitteluna. Rajavartiostojen koulutus 
sisältää mm. aluevalvontaa ja aluelouk-
kaajan torjuntaa, johtamista, vaikutta-
mista, perinteistä rajajoukkojen taistelu-
teknistä koulutusta ja harjoittelua. 

Rajavartiolaitos kehittää ja parantaa 
jatkuvasti rajavartiomiesten työväli-
neitä, jotka mahdollistavat monipuo-
lisen viranomaistoiminnan. Vartiostojen 
käytössä oleva kalusto on teknistynyt ja 
käyttömahdollisuudet ovat laajentuneet. 
Tulevaisuuden teknologioiden ominai-
suuksien soveltuvuutta rajavalvontaan 

tutkitaan ja kehitetään kaiken aikaa mm. 
ilmasta maahan kasvuston alle näkevien 
sensoreiden osalta. Rajavartiolaitok-
sessa on otettu käyttöön uudenaikainen 
ja tehokas helikopterikalusto. Meri-
alueella kehitetään venekalustoa, nopeat 
ja apuveneet ovat suunniteltu uusittavan 
vuosien 2018 - 2022 aikana ja rannik-
kovartioveneet korvataan suuremmilla 
moniviranomaistoimintaan suunnitelta-
villa meriveneillä vuosien 2019 - 2025 
aikana. Samaan aikaan ilma-alusten sekä 
merellisten alusyksiköiden valvonta- 
ja tilannekuvajärjestelmät integroidaan 
muihin järjestelmiin siten, että ne kyke-
nevät täydentämään Rajavartiolaitoksen 
tilannekuvaa.  Rajavalvonnan kehittämi-
seksi hankitaan kokemuksia erilaisista 
miehittämättömistä ilma-aluksista ja 
niiden havaitsemisesta sekä toteutetaan 
miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän 
operatiivinen kokeilukäyttö.

Rajajoukkojen kehittäminen ja jouk-
kotuotanto toteutetaan osana uudistuvaa 
puolustusjärjestelmää yhteistyössä puo-
lustusvoimien kanssa. Lähitulevaisuu-
dessa rajajoukkojen kykyä Rajavar-
tiolaitoksen toiminnan tukemiseen ja 
sotilaallisen maanpuolustukseen sekä 
alueellisen koskemattomuuden valvon-
taan ja torjuntaan kehitetään toiminta-
mallien sekä kaluston osalta. Samalla 
kehitetään henkilökunnan kriisivalmiutta 
ja sotilaallisen maanpuolustuksen tehtä-
vien osaamista. Rajajoukkojen vapaaeh-
toisten harjoitusten käytettävyyttä jouk-
kotuotannon tukena hyödynnetään ja 
kehitetään edelleen. 

Rajavartiolaitoksen keskeinen rooli 
puolustusjärjestelmässä on perusteltua 
yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. 
Näin on ollut koko Rajavartiolaitoksen 
lähes 100-vuotisen historian ajan. Raja-
turvallisuus- ja meripelastustehtävien 

jokapäiväinen hoitaminen rajalla ja sen 
läheisyydessä, merialueella sekä Ahve-
nanmaalla takaavat korkean valmiuden 
myös alueellisen koskemattomuuden 
turvaamiseen ja tarvittaessa sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtäviin. Rajavartio-
laitos ylläpitää kriisivalmiuden ja kyvyn 
sotilaalliseen maanpuolustukseen kor-
kealla tasolla taloudellisista paineista 
huolimatta. Rajajoukoilla on selkeä 
paikka maamme puolustamisessa valta-
kunnan rajoilla etuvartiona.  Rajajouk-
kojen kokoonpanoa, käyttöperiaatteita ja 
puolustusmateriaalia kehitetään edelleen 
puolustusjärjestelmän tarpeiden mukai-
sesti. Rajavartiolaitos on valtakunnan 
rajoilla turvaamassa Suomen kansalaisia 
varautuen sekä sisäisen että ulkoisen tur-
vallisuuden uhkiin. 
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Valtioneuvoston puolustusselon-
teko julkaistiin helmikuussa 
2017. Siinä linjataan, että Maan-

puolustuskoulutusyhdistystä (MPK) 
kehitetään Puolustusvoimien strategisena 
kumppanina. MPK näkee mahdolliseksi 
roolinsa kasvattamisen vapaaehtoisten 
rekrytoinnissa sekä paikallispataljoonien 
valmiutta edistävän koulutuksen suunnit-
telussa ja toteuttamisessa. Vapaaehtoisen 

maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen 
tullaan linjaamaan puolustusvoimien 
reservin koulutuksen kehittämissuunni-
telmassa.

MPK OSANA RESERVIN 
KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ

MPK on toteuttanut lakisääteisiä koulu-

tustehtäviään menestyksekkäästi. Tämä 
on tunnustettu Puolustuselonteossa tote-
amalla MPK osaksi reservin koulutus-
järjestelmää. Vuonna 2016 MPK, julki-
soikeudellisena yhteisönä, toteutti noin 
2 000 kurssia, joille osallistui yli 50 000 
henkilöä. Koulutusvuorokausia kertyi 
vajaat 90 000. Koulutuksesta 2/3-osaa on 
reservin suorituskykyä parantavaa puo-
lustusvoimien tilaamaa sotilaallista kou-

Maanpuolustus- 
 koulutusyhdistys (MPK)  

”Reservin koulutusjärjestelmä on kokonaisuus, johon kuuluvat puolustusvoimien 
kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kurssit. Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään puolustusvoimien strategisena 
kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä. 
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset varmistetaan.”  
(Valtioneuvoston puolustusselonteko 5/2017)

– paikallisjoukoille suoritus- 
kykyä kouluttamalla ja rekrytoimalla

Lääkintäkoulutusta Hämeen Ilves -harjoituksessa.



53

Jalkaväen vuosikirja 2017–2018 

Suomi 100 vuotta – Jalkaväen säätiö 60 vuotta

lutusta tai sotilaallista valmiutta palve-
levaa koulutusta. MPK uskoo pystyvänsä 
vieläkin parempiin tuloksiin tiiviim-
mällä yhteistoiminnalla aluetoimistojen 
kanssa. Resurssien turvaaminen selon-
teon mukaisesti on tärkeää: yksi MPK:n 
kehittämistavoitteista on, että kaikki soti-
laallinen kurssitus olisi ilmaista sijoitus-
kelpoiselle reserville. 

MPK KOULUTTAA PAIKALLIS-
PATALJOONIEN JOHTAJIA JA 
HENKILÖSTÖÄ

MPK kouluttaa puolustusvoimien 
ohjauksessa paikallispataljoonien joh-
tajia ja henkilöstöä. Tarjolla on erilaista 
johtajakoulutusta yksiköiden johdolle ja 
esikuntaupseereille, raskasase- ja johta-
misvälinekoulutusta sekä monipuolista 
tehtäväkohtaista paikallispataljoonan toi-
mintaan liittyvää koulutusta, kuten esi-
merkiksi taisteluensiapua, asutuskeskus-
taistelua, tarkka-ammuntaa, tulenjohtoa 
sekä kohteen suojausta. Tavoitteena 
on tehostaa koulutustoimintaa entises-
tään. Jos resurssit antavat myöten, MPK 
varautuu asettamaan aluetoimistojen 
tueksi koulutus- tai valmiuspäälliköitä, 
joiden tehtävänä on keskittyä paikallis-
pataljoonien rekrytointi- ja koulutustilai-
suuksien suunnitteluun ja toteutukseen. 

KOULUTUSOHJELMILLA VAR-
MISTETAAN KOULUTUKSEN 
LAATU JA SISÄLTÖ 

Koulutuksen laatu ja sisällöt varmis-
tetaan laatimalla MPK:lle aselaji- ja 
toimialakoulutusohjelmia. Koulutus-
ohjelmia laativat MPK:n aktiiviset asela-
jikouluttajat aselajitarkastajan linjausten 
pohjalta. Viimeisimpänä käynnistettiin 
MPK:n sotilaspoliisikoulutuksen kou-
lutusohjelman laatiminen jalkaväkitar-
kastajan ohjaamana. Ohjelma valmistuu 
vuoden 2017 lopussa. Koulutusohjel-
milla määritetään, millaisia harjoituksia 
tai kursseja paikallispataljoonan henki-
löstölle järjestetään eri puolella Suomea. 

KOULUTTAJAKOULUTUSTA 
VAPAAEHTOISILLE 
KOULUTTAJILLE

Keskitetyllä kouluttajakoulutuksella var-
mistetaan MPK:n vapaaehtoisten kou-
luttajien osaaminen. Maavoimat tukevat 
MPK:ä järjestämällä vuosittain noin 200 

reserviläiselle mahdollisuuden osallistua 
kertausharjoituksena toteutettavaan kou-
luttajakoulutukseen Maasotakoulun 
Reserviupseerikoulussa. Kouluttaja-
koulutusta annetaan myös MPK:ltä tilat-
tuna koulutuksena (vapaaehtoinen har-
joitus). MPK on varannut vuosittain 
100 000–200  000 euroa MPK:n soti-
laallisia valmiuksia palvelevana kou-
lutuksena järjestettävään keskitettyyn 
kouluttajakoulutukseen, minkä lisäksi 
aluetoimistot ja joukko-osastot järjes-
tävät muuta kouluttajakoulutusta omien 
tarpeidensa mukaan.

AUDITOINNIT OSANA 
MPK:N KOULUTUKSEN 
LAATUJÄRJESTELMÄÄ

MPK:n laatujärjestelmään on luotu 
auditointimahdollisuus. Tärkein MPK:n 
koulutuksen laatua kehittävä työväline 
on kurssinjohtajien tekemät itsearvi-
oinnit. Arvioinnit dokumentoidaan ja 
niistä pyritään löytämään kehittämis-
kohteita, jotka voidaan huomioida seu-
raavia kursseja järjestettäessä. Lisäksi 
aluetoimisto tai joukko-osasto voi esittää 
tiettyä kurssia tai koulutusohjelmaa audi-
toitavaksi, jolloin MPK ja asianomainen 
joukko-osasto tai aluetoimisto asettavat 
kumpikin omat pääauditoijansa. Menet-
telyllä kurssinjohtaja saa oman arvioin-
tinsa tueksi ulkopuolisen arvioinnin, joka 
käsitellään kurssinjohtajan kanssa vuo-
rovaikutteisesti. Auditoijien vastuulla on 
arvioida kurssin tai koulutusohjelman 
auditoinnin lopputulos.

TUKEA PAIKALLIS- 
PATALJOONIEN  
REKRYTOINTIIN

Paikallispataljoonissa vapaaehtoi-
suus toteutuu maakuntakomppanioissa. 
MPK:n näkemyksen mukaan rekrytoin-
nissa ja sijoittamisessa vapaaehtoisuutta 
voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. 
Rekrytointiin liittyen MPK:n resursseja 
voitaisiin hyödyntää esimerkiksi sodan 
ajan joukon purkautumiseen liittyvässä 
kouluttamisessa sekä ohjaamisessa jat-
kossa tapahtuvaan toimintaan (paikal-
lispataljoonat, taistelukoulutusyksiköt 
tai MPK:n kouluttajatehtävät). Lisäksi 
Puolustusvoimat ja muut viranomaiset 
voisivat hyödyntää MPK:ä rekrytoinnin 
tukena erilaisiin valmiustehtäviin liit-
tyen. Kokonaisturvallisuuteen liittyvät 
tehtävät voisivat olla mahdollisuus myös 

kokeneemmalle reserville.

MPK KOULUTTAA 
KOKONAISTURVALLISUUTTA

MPK:n merkitys kokonaisturvallisuuden 
koulutuksessa on kasvamassa. Yhteis-
kunnan turvallisuusstrategia 2017 nostaa 
esiin yhteisöjen ja järjestöjen lisääntyvän 
roolin viranomaisten tukena poikkeuso-
loissa ja häiriötilanteissa. MPK:n toi-
minta on kokeneemmalle reserville hyvä 
mahdollisuus jatkaa aktiivista toimintaa 
yhteiskunnan hyväksi. Jo nykyään 
MPK:llä on paljon kokonaisturvallisuus-
koulutusta, kuten maatilojen varautumis-
koulutusta, öljyntorjuntaonnettomuuk-
siin valmistautumiskoulutusta, kuntien 
varautumiskoulutusta sekä kyber- ja 
informaatioturvallisuuskoulutusta. Myös 
reservipoliisikoulutuksen aloittamisesta 
on käynnistetty alustavat neuvottelut.

Kaiken kaikkiaan MPK näkee mah-
dolliseksi Valtioneuvoston puolustus-
selonteossa esitetyt ajatukset MPK:n 
tehokkaammasta hyödyntämisestä puo-
lustusvoimien paikallisjoukkojen suori-
tuskyvyn, vapaaehtoisuuden, paikallis-
tuntemuksen, nopeuden, valmiuden ja 
sitoutuneisuuden kehittämisessä. MPK:n 
näkemyksen mukaan merkittäväkin 
kehittäminen on mahdollista toteuttaa 
kohtuullisen vähäisin resurssilisäyksin.

Kirjoittaja everstiluutnantti evp Juha 
Niemi toimii Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen koulutuspäällikkönä.
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Maasotakoulu vaalii Maanpuolustusopiston ja sen edel-
täjien perinteitä mukaan luettuna lakkautetun Uuden-
maan Rakuunapataljoonan perinteet, jotka siirrettiin 

vaalittavaksi Päällystöopistolle 1.1.1990. Maasotakoulun his-
toriallisilla ja kunniakkailla perinteillä 
on suuri vaikutus sekä Maasotakoulun 
sisäiseen toimintaan että Maasotakoulua 
ympäröivän yhteiskunnan maanpuolustus-
tahtoon kuten myös veteraaniyhdistysten, 
reserviläisten, maanpuolustusjärjestöjen 
ja muiden sidosryhmien maanpuolustus-
työn tukemiseen.

Maasotakoulun vihreäpohjaisessa 
lipussa on keltavalkoinen puolustus-

voimien tunnuskuvan leijona. Lipun 
vasemmassa yläkulmassa on kel-

tainen heraldinen ruusu. Perin-
teisesti sotilasopetuslaitoksen 

joukko-osastolipussa on käy-
tetty valtakunnan leijonaa. 

Heraldinen ruusu viittaa 
upseerikoulutukseen. 

Vihreä väri sym-
boloi maavoimia 

ja kertoo edeltä-
vien oppilai-
tosten, Aliup-
seer ikoulun, 

Päällystöopiston ja Maanpuolustusopiston lipuista. Sotamu-
seon graafikko Liisa Kontiaisen 21.5.2001 suunnittelema ja 
27.7.2001 hyväksytty lippu vihittiin tasavallan presidentin lin-
nassa 29.11.2001. Lipun koko on 120 x 142 cm ja tangon kär-
kenä on leijonakärki. Maasotakoulun vuosipäivä on 19.10. Maa-
sotakoulun kunniamarssi on ”Nuoret sankarit”.

Maasotakoululla on toimintoja viidellä eri paikkakunnalla: 
Lappeenrannassa, Haminassa, Hattulassa, Kankaanpäässä ja 
Riihimäellä. 

Lappeenrannassa toimii osa Maasotakoulun esikunnasta ja 
koulutuskeskuksesta, Jalkaväkikoulu ja Pioneerikoulu. Hami-
nassa toimivat Reserviupseerikoulu ja suurin osa Maavoimien 
tutkimuskeskuksen henkilöstöä. Aselajikouluista Panssarikoulu 
Hattulassa, Viestikoulu Riihimäellä ja Tykistökoulu Niinisa-
lossa kuuluvat myös Maasotakouluun. 

Aselajikouluissa työskentelee myös Maavoimien tutkimus-
keskuksen työntekijöitä.

Henkilöstöä on Maasotakoulussa noin 580. Maasotakoulun 
johtaja on eversti Asko Muhonen. Maasotakoulun vuosi-
päivä on 19.10.

Maasotakoulussa on kolme joukkoyksikköä: Koulutus-
keskus, Reserviupseerikoulu ja Maavoimien tutkimus-
keskus.

Jalkaväen koulutus
Maasotakoulu

– Maavoimien puolustushaarakoulu 
ja Suomen suurin johtajakoulu

Maasotakoulu on maavoimien puolustushaarakoulu. Sen 
päätehtävät ovat palkatun henkilökunnan ja asevelvollisten 
koulutus, maavoimien tutkimus- ja kehittämistehtävät ja 
valmiustehtävät. Päätehtävillään Maasotakoulu tuottaa 
suorituskykyä puolustusvoimille ja erityisesti maavoimille.

Maasotakoulun 
joukko-
osastotunnus

Maasotakoulun 
lippu.
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Koulutuskeskus

Maavoimien tutkimuskeskus

Maasotakoulun koulutuskeskus (KOULK) suunnit-
telee, valmistelee, toteuttaa ja kehittää Maasota-
koulussa järjestettävän palkatun henkilöstön perus- 

ja täydennyskoulutusta sekä varusmieskoulutusta. Lisäksi 

koulutuskeskus toteuttaa Maasotakoululle käsketyn soti-
lasammatillisen aliupseerikoulutuksen ohjauksen maavoi-
missa.

Maavoimien tutkimuskeskus (MAAVTKESK) on nyky-
aikainen, usealla paikkakunnalla toimiva asiantunti-
jaorganisaatio. Se toteuttaa Maasotakoulun johtajan 

käskemät tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä ohjesääntötyöt.
Maataistelukeskuksen päätehtävänä on kehittää maavoi-

mien taktiikkaa sekä taistelutekniikkaa joukkoyksikön ja tais-
teluosaston tasolla. Tutkimus- ja kehittämisosaston keskeisin 
tehtävä on suorituskykyjen suunnittelua, kehittämistä, käyttöä, 
hankkeita sekä hankintoja tukeva tutkimus ja kehittäminen sekä 
edellä mainittuja tukeva kokeilu- sekä testaustoiminta.

Pääosa MAAVTKESK:n noin 70 työntekijästä työskentelee 
Haminassa, mutta kolme tutkimussektoria sijoittuu muualle. 
Tutkimus- ja kehittämisosaston tykistösektori toimii Niinisa-

lossa, panssarisektori Hattulassa ja viestisektori Riihimäellä, 
koska paikkakunnilla sijaitsevista varuskunnista löytyvät väli-
neet, joihin sektoreiden tutkimus- ja kokeilutoiminta kohdistuu.

Maavoimien tutkimuskeskuksen tutkimus- ja kehittämistoi-
minta ei ole suljettujen ovien takana tapahtuvaa yksittäisen 
tutkijan tai tiimin työskentelyä, vaan toiminnan painopiste on 
kentällä, siellä missä joukot toimivat. Maavoimien tutkimus-
keskus tekee tutkimusta ja järjestää kokeilutoimintaa yhteis-
työssä eri tahojen kanssa. Kokeilut toimeenpannaan hyvin usein 
joukko-osastoissa.

Kirjoittaja everstiluutnantti Vesa Vainio  
palvelee Jalkaväkikoulun johtajana.   

Koulutuskeskuksen päätuotteita ovat opetussuunnitelmien mukaiset tutkinnot ja opinnot, joita ovat:

• maavoimien upseerien puolustushaaraopinnot

• jalkaväen, tykistön, pioneerien ja viestin aselajien sekä 
tiedustelun 

• ja elektronisen sodankäynnin eriytyvät opinnot

• maavoimien aliupseerien puolustushaaraopinnot

• jalkaväen, tykistön, tiedustelun, pioneerin ja viestin 
aselajien sekä 

• tiedustelun ja elektronisen sodankäynnin eriytyvät opinnot

• muu Maavoimien esikunnan käskemä palkatun 
henkilöstön täydennyskoulutus

MAAVTKESK:ssa on kymmenen tutkimusalaa:

• jalkaväki

• panssari ja mekanisointi

• tykistö

• pioneeri

• ilmatorjunta

• tiedustelu, valvonta ja maalittaminen  
sekä elektroninen sodankäynti

• johtamisjärjestelmä ja viesti

• huolto

• koulutus- ja simulaattori

• rakennetun alueen taistelu
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Reserviupseerikoulu
Reserviupseerikoulu liitettiin osaksi Maasotakoulua 1.1.2015 osana 
puolustusvoimauudistusta. Koulun päätehtävä, reserviupseeritutkintoon johtavan 
koulutuksen toteuttaminen, ei uudistuksessa muuttunut. Reserviupseerikoulun 
asema itsenäisenä joukko-osastona kuitenkin päättyi ja koulusta tuli Maasotakoulun 
alainen joukkoyksikkö. Reserviupseerikoulu vaalii ja kunnioittaa perinteitään, mutta 
elää ajassa: valmius on osa koulun jokapäiväistä toimintaa ja koulutusta kehitetään 
simulaattorien ja virtuaalikoulutusympäristöjen mahdollisuudet hyödyntäen.

Reserviupseerikoulu on vuodesta 1920 alkaen kouluttanut 
lähes 178 000 reservin upseeria. Perinteisen reserviup-
seerikurssin lisäksi tutkinnon voi suorittaa joukkueen-

johtajakurssilla tai sodan ajan johtajakurssilla. Joukkueenjoh-
tajakurssi on tarkoitettu niille kadettikurssille hyväksytyille 
opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet reserviupseerikurssia. 
Sodan ajan johtajakurssi on tarkoitettu puolustusvoimien palkat-
tuun henkilöstöön kuuluville, jotka normaaliolojen työssään tai 
sodan ajan tehtävänsä vuoksi tarvitsevat reservin upseerin tut-
kintoa, sekä vastaavasti aktiivireserviläisille, joiden poikkeus-

olojen suunniteltu tehtävä edellyttää reservin upseerin arvoa.
Ensimmäinen reserviupseerikurssi alkoi Suomen Kadetti-

koulun entisissä tiloissa huhtikuun alussa 1920. Reserviupsee-
rikoulun perinnepäiväksi onkin vahvistettu huhtikuun 1. päivä. 
Ennen talvisotaa toimeenpantiin 42 reserviupseerikurssia, joilta 
valmistui yhteensä 14500 reserviupseeria. Talvi- ja jatkosodan 
ajaksi koulu siirrettiin kurssin 43 aikana joulukuussa 1939 Nii-
nisaloon, jossa toiminta jatkui vuoteen 1945.

Liittoutuneiden valvontakomission vaatimuksesta reserviup-
seerikoulutus keskeytettiin kurssin 61 ollessa käynnissä vuonna 

Reserviupseerikoulun johtaja eversti Jouko Rauhala ja reserviupseerikurssin johtaja everstiluutnantti Pasi Hirvonen 
tarkastavat Kotka-kurssin kranaatinheitinlinjan koulutusta YTH2-harjoituksen aikana.
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1945. Ensimmäinen sotien jälkeinen kurssi - numeroltaan 62 - 
voitiin aloittaa jälleen Haminassa keväällä 1948 Pariisin rau-
hansopimuksen tultua voimaan ja valvontakomission poistuttua 
maasta.

Reserviupseerikursseille on numeroiden lisäksi vuodesta 
1968 alkaen annettu myös nimet. Ensimmäinen nimen saanut 
oli kurssi 129, Polar. Heinäkuussa 2017 päättyi reserviupseeri-
kurssi 250, Kotka.

Reserviupseerikoulun johtajan johdossa on RUK:n toimisto, 
eli pieni esikunta, reserviupseerikurssi sekä kaksi joukko-
tuotantoyksikköä - Jääkärikomppania ja Kuljetuskomppania. 
Reserviupseerikurssiin kuluu viisi perusyksikköä, jotka ovat 
Kärkikomppania, Tiedustelukomppania, Tulipatteri, Pioneeri-
komppania sekä Esikunta- ja viestikomppania. Jalkaväkikoulu-
tusta annetaan kaikissa Reserviupseerikoulun perusyksiköissä.

Reserviupseerikoulun olemassaolon oikeutus on aina perus-
tunut ensi sijassa kahteen tekijään: jo instituutioksi muodos-
tuneeseen asemaan reservin upseeriston ”kehtona” ja laaduk-
kaan aselajien välisen yhteistoiminnan koulutukseen. Keskitetty 
reserviupseerikoulutus, ja sen myötä edelleen vahvana elävä 
”RUK-henki”, onkin nähtävä asiana, jonka merkitys ei ole 
mitattavissa vain talouden mittareilla. 

Aselajien välisen yhteistoiminnan kouluttamiseen on Hami-
nassa panostettu jo Taavetti Laatikaisen ajoista lähtien (RUK:n 
toinen johtaja), jolloin kivääri- ja konekiväärijoukkueiden johta-
jakoulutusta täydennettiin tykistökoulutuksella. Nyt tulenjohto-
linjat ovat osa Kärki- ja Tiedustelukomppaniaa. Tulipatteriin on 
keskitetty taistelua tukevat tykistö-, kranaatinheitin- ja ilmator-
juntalinjat. Pioneerikomppaniassa on pioneeri- sekä raivaamis- 
ja suojelulinjojen lisäksi myös panssarintorjunta- ja huoltolinjat. 
Esikunta- ja viestikomppaniassa koulutetaan viesti- ja komento-
paikkamiesten lisäksi myös sotilaspoliiseja. Yhteistoiminta on 
pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin siis jo reserviup-
seerikurssin koulutuskokoonpanossa. Poikkeuksena tästä on 
huoltolinjan sijoittaminen. Huoltolinjalle annettava koulutus on 
kurssin aikana suurelta osin jalkaväkikoulutusta, mutta se on nyt 
osa Pioneerikomppania, koska reserviupseerikurssin perusyk-
siköt on haluttu pitää suunnilleen saman vahvuisina.

Reserviupseerikoulun oppilaskunnan toiminta on keskeisessä 
osassa reserviupseerikurssia. Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki 
Reserviupseerikoulun reserviupseerikurssin upseerioppilaat, 
upseerikokelaat sekä muut reserviupseeritutkintoon tähtäävät 
Reserviupseerikoulussa opiskelevat kurssilaiset. Oppilaskunnan 
tehtävänä on mm luoda jäsenistönsä yhteenkuuluvuuden tun-
netta, edistää harrastustoimintaa sekä huolehtia jäsenistönsä 
viihtyvyydestä.

Oppilaskunnan aloitteesta ovat saaneet alkunsa mm Reser-
viupseerikoulun lippu ja joukko-osastotunnus sekä Kaatuneiden 
upseerien -muistopatsas päärakennuksen kentällä. Nykyisin 
näkyvimpinä oppilaskunnan toimintoina ovat kurssijuhlien jär-
jestäminen sekä kurssijulkaisun tekeminen.

Reserviupseerikurssin kesto on 14 viikkoa. Kurssilla on 
keskimäärin 76 koulutusvuorokautta ja 22 lomapäivää. Kurs-
seja järjestetään vuosittain kaksi ja vahvuus on noin 600 - 700 
upseerioppilasta. Ennen reserviupseerikurssille komentamista 
upseerioppilaat ovat suorittaneet aliupseerikurssin ensimmäisen 
jakson joukko-osastoissa. Reserviupseerikurssin opetussuunni-
telman keskeisin tavoite on antaa reserviupseeriksi koulutetta-
valle henkilölle sellaiset perustiedot, -taidot ja asenteelliset val-
miudet, että hän kykenee johtajakaudellaan oppimaan lisää ja 
aktiivisesti harjaantumaan oman sodan ajan joukkonsa johtajana 

ja kouluttajana.
Reserviupseerikurssin koulutus on nousujohteista. Kurssin 

alussa luodaan teoriaopetuksella perusta myöhemmin koulu-
tettaville asioille. Hyvin nopeasti koulutus siirtyy kasarmilta 
maastoon, missä osaamista syvennetään käytännön harjoitteilla 
ryhmä, joukkue / jaos / johtue tai yksikkökokonaisuuksina 
päivä- ja perusharjoituksissa. Aselajien välistä yhteistoimintaa 
upseerioppilaat harjoittelevat kolmessa yhteistoimintaharjoi-
tuksessa sekä ampumaharjoituksessa. Kaikessa koulutuksessa 
asioita lähestytään johtamisen kautta korostaen aselajien välistä 
yhteistoimintaa.

Reserviupseerikoulu kunnioittaa ja vaalii perinteitään, mutta 
elää myös ajassa. Maavoimien valmiuden kehittäminen näkyy 
myös Reserviupseerikoulun arjessa. Kaikilla Reserviupseeri-
koulun perusyksiköillä on valmiustehtävä ja tehtäviä harjoi-
tellaan säännöllisesti. Simulaattorien ja virtuaaliympäristöjen 
mahdollisuudet johtajakoulutuksessa hyödynnetään mahdolli-
simman hyvin. Reserviupseerikoulun lähiajan tavoitteena onkin 
tulla simulaattori- ja virtuaaliavusteisen johtajakoulutuksen kär-
kiosaajaksi.

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Pasi Hirvonen palvelee 
reserviupseerikurssin johtajana.
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Jalkaväkikoulu perustettiin Maasotakoulun koulutuskes-
kuksen alaiseksi aselajikouluksi 1.1.2015. Itsenäisen Jalka-
väkikoulun perustamista voidaan pitää merkittävänä asiana. 

Maasotakoulu oli aikaisemmin toiminut maavoimien puolustus-
haarakoulun lisäksi Jalkaväkikouluna. Jalkaväen oman aselaji-
koulun aseman saavuttaminen oli pitkällisen työn tulos. Samalla 

Jalkaväkikoulu nousi maavoimien suurimmaksi aselajikouluksi.
Jalkaväkikoulu vaalii itsenäisen Suomen jalkaväen aselaji-

koulutuksen perinteitä. Perinnepäivä on 10.10. Perinnemarssi 
on Sillanpään marssilaulu. 

Jalkaväkikoulun joukkoyksikkölipussa on vihreässä lip-
pukentässä ristikkäiset kiväärit, joilla seisoo takajaloillaan 
Suomen leijona. Kaikki keltaista, paitsi miekanterä ja käsivar-
sihaarniska, pois lukien kyynärnivel, valkoiset. Leijona viittaa 
sotakouluun ja valtakunnallisuuteen. Kiväärit viittaavat jalka-
väkeen. Vihreä ja keltainen väri symboloivat maavoimia ja jal-
kaväkeä. Markku Palokankaan 27.2.2017 suunnitteleman luon-
noksen pohjalta Lauri Paju 31.5.2017 muokkaama ja 14.6.2017 
hyväksytty lippu vihitään syksyn 2017 aikana. Lipun koko on 
95 x 80 cm ja tangon kärkenä on leijonakärki.

Jalkaväkikoulun perustehtävä on järjestää puolustusvoimien 
palkatulle henkilöstölle perus- ja täydennyskoulutusta. Jalkavä-
kikoulu on jakautunut korkeakouluosastoon, täydennyskoulu-
tusosastoon ja maavoimasektoriin. Korkeakouluosasto suunnit-
telee, valmistelee ja järjestää toteutettavan upseerikoulutuksen 
ja muut erikseen käskettävät kurssit sekä opetustilaisuudet. 
Täydennyskoulutusosasto suunnittelee, valmistelee ja järjestää 
maavoimien aliupseerien opintokokonaisuuksien puolustushaa-
raopintoja ja jalkaväkiopinnot sekä muut erikseen käskettävät 
kurssit ja opetustilaisuudet. Maavoimasektori tukee molempien 
osastojen järjestämiä puolustushaaraopintoja.

Jalkaväkikoulu on jalkaväkikoulutuksen (jääkäri-, panssarin-
torjunta-, kranaatinheitin-, tiedustelu- ja sotilaspoliisikoulutus) 
valtakunnallinen kärkiosaaja. Koulun tavoitteena on kehittyä 
kärkiosaajaksi myös jalkaväen taistelutekniikassa ja taktiikassa 
aina taisteluosastotasolle asti. Taistelutekniikan ja taktiikan ope-
tusta Jalkaväkikoulu toteuttaa yhteistoiminnassa Koulutuskes-
kuksen kanssa.

JALKAVÄKIKOULUN KOULUTUKSESTA

Jalkaväkikoulun tavoitteena on kouluttaa osaavia ja toiminta-
kykyisiä jalkaväkikouluttajia sekä ammattisotilaita. Koulun 
toiminta ja tehtävässään onnistuminen vaikuttaa merkittävästi 
koko maavoimien ja osittain jopa puolustusvoimien palkatun 
henkilöstön osaamiseen kentällä. Tulevaisuudessa suurin osa 
maavoimien henkilökunnasta ja kaikki jalkaväkikoulutuksen 
saaneet kouluttajat ovat opiskelleet tai opiskelevat jossain vai-
heessa sotilasuraansa Jalkaväkikoulussa. 

Jalkaväki on tulevaisuudessakin maavoimien pääaselaji, joka 
kokoaa yhteen muiden aselajien vaikutuksen ja tuen. Jalkavä-
kijohtajien merkitys ei ole vähentynyt maavoimien taistelun 
uudistuessa. Useimmiten aluevastuussa on joukkotasosta riip-
pumatta jalkaväkijohtaja. Taistelun voittaminen edellyttää 
vaikutuksen keskittämistä eli onnistunutta kaikkien aselajien 
yhteistoimintaa.

Maavoimien uudistunut taistelutapa on vaikuttanut Jalka-
väkikoulussa annettavaan koulutukseen. Kehityksen kärjessä 
oleminen edellyttää aktiivista yhteistyötä tutkimuksen kanssa. 
Yhteistyöllä onkin Maasotakoulussa pitkät perinteet. Monet tut-
kimustulokset voidaan ottaa mukaan koulutukseen nopeasti tai 

Kadetteja.

Jalkaväkikoulu

Jalkaväkikoulun lippu
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120KRH ampuu.

koulun henkilöstö voi osallistua tutkimukseen liittyvään kokei-
lutoimintaan. 

Jalkaväkikoulussa palvelee ammattitaitoista henkilökuntaa 
ja se on haluttu työpaikka. Henkilökunnan osaamisella vah-
vistamme oman koulumme asemaa. Koulutuksen perusperi-
aatteet ja opintojen sisällöt ovat säilyneet organisaatiomuutok-
sessa pääosin ennallaan. Koulutuksessa on kiinnitetty erityistä 
huomioita fyysisen kunnon ja toimeenpanokyvyn kehittämi-
seen. Jalkaväkijohtajalta ja kouluttajalta vaaditaan hyvää fyy-
sistä kuntoa. 

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Vesa Vainio palvelee Jalkaväkikoulun 
johtajana.   
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Panssarikoulutusta johtajille.

Panssarikoulu
Panssarikoulutus alkoi puolustusvoimissa vuonna 1919. Talvi- ja jatkosotien 
kokemusten perusteella nähtiin tarpeelliseksi perustaa pysyvä panssarikoulutusta 
antava koulutusyksikkö. Tehtävää varten perustettiin 2.4.1948 Panssarikoulu. 
Maasotakouluun vuonna 2015 liitetty Panssarikoulu antaa tänä päivänä 
koulutusta sekä henkilökunnalle että varusmiehille. Lisääntyvä kansainvälisyys 
ja valmiudelliset asiat näkyvät koulun toiminnassa monella tavalla.

Panssarikoulun 
lippu

PANSSARIKOULUN HISTORIAA

Puolustusvoimiemme ensimmäinen panssarijoukko, Hyök-
käysvaunurykmentti, perustettiin Santahaminaan heinä-
kuussa vuonna 1919. Sen kokoonpanoon ei sisältynyt 

aluksi minkäänlaista koulua. Henkilökunta koottiin eri asela-
jeista, pääasiassa ratsuväestä ja tykistöstä, joita lähellä uuden 
aselajin katsottiin olevan. Ranskasta hankittuja Renault-vaunuja 
seurasi ranskalaiskouluttajien osasto, joka koulutti rykmentin 
henkilöstöä vaunujen käyttöön vuoden 1919 lopulle saakka. 
Joulukuusta 1919 alkaen koulutus oli toteuttava omin voimin. 
Palvelukseen tulevalle kantahenkilöstölle annettiin panssarikou-
lutusta erikoiskoulutuksena omassa joukko-osastossa. Silloisiin 
oloihin ja mahdollisuuksiin verrattuna koulutus oli runsasta ja 
tehokasta.

Upseerien koulutus käsitti tuolloin erilaisia luentoja taktii-
kasta ja vaunujen taisteluteknisestä käytöstä sekä monenlaisia 
oppitunteja niiden rakenteesta ja käytöstä. 1930-luvulta lähtien 
upseerien jatkokoulutusta järjestettiin kuukausittain 3-5 panssa-
rikoulutustilaisuutta. Toteutettiin myös kiertuetoimintaa, jonka 
tarkoituksena oli totuttaa muiden joukko-osastojen panssarin-
torjuntamiehet panssarivaunuihin ja niiden toimintaan.

Kanta-aliupseerien koulutuksen painopiste oli teknisessä kou-
lutuksessa. Erilaisia kursseja saattoi olla kuukausittain toista-
kymmentä. Jatkokoulutukseen kuului muun muassa hyökkäys-
vaunutaktiikan harjoituksia sekä huoltotaktillisia harjoituksia.

Varusmiehistä koulutettiin joukkueenjohtajia, ampujia, ajajia 
ja monttööreitä. Yleinen palvelusaika oli tuolloin puolitoista 
vuotta. Vuonna 1922 palvelusajaksi vahvistettiin kuitenkin 
12 kuukautta. Teknisissä joukoissa sekä reservialiupseeri ja 

– upseereiksi koulutettavilla palvelusaika oli 15 kuukautta. 
Vuonna 1932 yleinen palvelusaika lyheni 350 vuorokauteen, 
vain reservialiupseerit ja – upseerit palvelivat 440 vuorokautta.

Talvisodan kynnyksellä suomalaisten panssarijoukkojen tais-
teluarvo oli kuitenkin vähäinen. Henkilöstöä oli vähän ja kou-
lutuksessa oli merkittäviä puutteita. Kalusto oli vanhentunutta 
ja loppuun käytettyä. Vuonna 1935 Englannista tilatuista Vic-
kers-vaunuista puuttuivat muun muassa tykit, optiset laitteet ja 
viestivälineet. Monien vaiheiden jälkeen panssarijoukkomme 
organisoitiin joulukuussa 1939 Panssaripataljoonaksi. 

Ennen talvisodan syttymistä koulutustoiminta lisääntyi mer-
kittävästi. Marraskuussa 1939 oli perustettu panssarijoukoille 
reservialiupseerikoulu, joka liitettiin juuri perustetun Panssari-
pataljoonan kokoonpanoon.

Välirauhan aikana koulutus oli erityisen vilkasta. Taistelukou-
lutusta annettiin panssarivaunu-ryhmästä komppanian tasolle 
asti sekä toteutettiin yhteistoimintaharjoituksia jääkärien kanssa 
valoisalla ja pimeällä. Lisäksi toteutettiin lukuisia erilaisia kurs-
seja sekä taktisia maasto- ja karttaharjoituksia. Noin 40 sotilasta 
sai panssarikoulutusta myös Saksassa.

Talvi- ja jatkosota osoittivat, että panssarivaunujen ja panssa-
rintorjunnan kehittämiseen oli kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Sotakokemukset korostivat koulutusta ja yhteistoimintaa eri 
aselajien kesken. Koulutuksen tärkeys tunnustettiin ja näky-
vinä tuloksina olivat eriasteiset komentajien yhteistoiminta-
kurssit. Koulutustarve kuitenkin laajeni ja tarvittiin enemmän 
panssarintorjunta- ja teknistä koulutusta. Pääesikunnassa todet-
tiin tilanteen vaativan pysyvää koulutusyksikköä. Panssaripa-
taljoonaan esitettiin perustettavaksi vakinainen, rauhanajan 
vahvuuksiin perustuva aliupseerikoulu. Panssaripataljoonan 
silloisen komentajan everstiluutnantti Nils Åkermanin allekir-
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joittama esitys pysyvän panssarialan aselajikoulun perustami-
sesta on päivätty 2.4.1948 – tätä päivää pidetään Panssarikoulun 
perustamispäivänä. Keskeistä oli, että rinnan varusmieskoulu-
tuksen kanssa annettaisiin myös henkilökunnalle koulutusta.

Panssarikoulun ensimmäinen toimintasuunnitelma sisälsi 
seitsemän erilaista kurssia aliupseerin panssarintorjuntakurs-
sista komentajien yhteistoimintakurssiin. Vuonna 1949 kurs-
seja toteutettiin jo 17 kappaletta koulutettavien määrän nous-
tessa noin seitsemään sataan. Kurssien suuri määrä aiheuttikin 
nopeasti kestämättömän henkilöstövajeen. 

Toukokuussa 1952 Panssarikoulusta muodostettiin itsenäinen 
joukko-osasto, joka toimi Kevyen Prikaatin alaisena. Tuolloin 
kokoonpanoon kuuluivat johtajan alainen esikunta, koulutus- ja 
komentotoimisto, teknillinen toimisto sekä aliupseerikoulutusta 
antaneet yksiköt, jääkärikomppania ja tukikomppania. Joulu-
kuussa 1971 Panssarikoulusta muodostettiin sotilasopetuslaitos 
- toiminnan painopistettä suunnattiin kantahenkilöstön opetuk-
seen ja panssarialan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Panssarikoulu on toiminut useassa eri rakennuksessa Paro-
lannummella. Nykyiseen kasarmirakennukseen Panssarikoulu 
siirtyi vuonna 1978. Uuden vaunuhallin valmistumisen myötä 
panssarihuollon työskentelyolosuhteet paranivat merkittävästi 
vuonna 1986. Vuonna 1994 valmistui oppilasasuntola pääraken-
nuksen jatkoksi. 

Panssarikoulun henkilökunnan määrä on vuosien aikana 
vaihdellut. Alkuaikoina henkilöstöstä oli pulaa, kuten jo mai-
nittiinkin. 1960-luvun lopulla henkilökuntaa oli 53, kun 1970-
luvun alkuvuosina määrä laski jo 20:en. 1990-luvun lopulla 
vahvuus oli 42. Monen uudistus- ja kehittämiskierroksen jäl-
keen henkilökuntaa tänä päivänä on 25, panssarisektori huo-
mioituna 31. 

Panssarikoulun vuosipäivä vahvistettiin tasavallan presidentin 
esittelyssä melko myöhään - vasta 7.5.1968. Samassa esittelyssä 
kunniamarssiksi vahvistettiin Parolan marssi.

Koulutuksen näkökulmasta merkittävä virstanpylväs oli 
vuoden 1973 lopulla päättynyt 25 vuotta kestänyt reservialiup-
seerikoulutus, olihan aliupseerikoulutus ollut Panssarikoulun 
ensimmäisiä perustamisen jälkeisiä tehtäviä. Panssarikoulun 
opetustehtävään ovat alusta alkaen kuuluneet kantahenkilö-
kunnan ja reserviupseerioppilaiden koulutus sekä kertaushar-
joitusten toteutus.

PANSSARIKOULU TÄNÄÄN

Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä vuoden 2015 alusta 
johtosuhteita uudistettiin ja Panssarikoulu siirtyi Maasota-
koulun koulutuskeskuksen alaisuuteen. Panssarikoulu on 
tänä päivänä ammattitaitoinen aselajikoulu, joka toteuttaa 
 

• upseerin opintoihin ja tutkintoihin kuuluvan opetuksen 
jalkaväkilinjan panssariopintosuunnalla, 

• aliupseerin sotilasammatillisen opetuksen, 

• panssarialan erikoisupseerikoulutusta, 

• palkatun henkilöstön täydennyskoulutuksia ja -kursseja 
sekä

• panssarireserviupseerikurssien koulutuksen. 

Koulun tehtäviin kuuluu myös tutkimus- ja kehittämisteh-
täviä, oppimisympäristöjen kehittämistä, ulkomaisen kehi-
tyksen seurantaa, kansainvälistä yhteistyötä, kriisinhallinta- ja 

muuta kansainvälistä toimintaa sekä monia operatiivisia kehit-
tämistehtäviä. 

Päivittäistä kiinteää yhteistoimintaa mekanisoitujen jouk-
kojen operatiivisessa ja teknisessä tutkimuksessa tehdään Pans-
sarisektorin kanssa. Yhteistoiminta Panssariprikaatin ja kump-
panien kanssa on kiinteää, aktiivista ja saumatonta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

Panssarikoulun tulevaisuus näyttää valoisalta. Ammattitaitoinen 
ja oikea-asenteinen henkilökunta antaa erinomaiset edellytykset 
suoriutua vaativista tehtävistä ja kehittyä edelleen. Maavoimien 
iskukykyisimpien joukkojen koulutus on vaativaa ja edellyttää 
henkilökunnalta jatkuvaa valmiutta kehittää itseään, itsensä 
likoon laittamista sekä esimerkkinä toimimista. 

Panssarikoulu osallistuu ja antaa tukensa maavoimien kehit-
tämisen uusille suuntauksille. Esimerkiksi panssarivaunukou-
lutuksen laajentaminen on merkittävä valmiudellinen uudistus. 
Koulutuksen laajentaminen on lisännyt Panssarikoulun kalusto-
kurssien vahvuuksia merkittävästi. Haaste on otettu suunnitel-
mallisesti vastaan. Hyvällä etukäteissuunnittelulla ja -valmiste-
lulla sekä aktiivisella yhteistoiminnalla niin Panssariprikaatin 
kuin kumppanienkin kanssa eri vaunutyyppien kalustokou-
lutus on kyetty toteuttamaan hyvällä ja laadukkaalla tasolla. 
On huomattava, että myös kalustokurssien jälkeinen taistelu- ja 
ampumakoulutus Panssarikoulun harjoituksissa ja leireillä lisää 
merkittävästi henkilöstön osaamista - näidenkin koulutustapah-
tumien osallistumisvahvuudet ovat selkeästi nousseet.

Panssarireserviupseerikoulutusta annetaan vuositasolla kah-
della kurssilla. Panssarikoulun vahvuutena ovat pienet, kiin-
teät koulutusryhmät. Yksittäinen opiskelija saa kurssin aikana 
suorittaakseen runsaan määrän käytännön harjoitteita ja suo-
rituksia. Tämä näkyy hyvänä osaamisen tasona sekä erittäin 
hyvänä palautteena kurssien päätteeksi. Joukkotuotannon tar-
peitten mukaisesti kesän panssarireserviupseerikurssin vah-
vuudet ovat olleet noin 25–30 luokkaa. Sen sijaan seuraavalle 
talven kurssille odotetaan jopa 85:tä upseerioppilasta - vahvuus 
on selkeä ennätys Panssarikoulun historiassa.

Panssarikoulu käyttää runsaasti erilaisia simulaattoreita ope-
tuksessa ja koulutuksessa. Panssarireserviupseerikurssin upsee-
rioppilaat hyödyntävät simulaattorikoulutushallin järjestelmiä ja 
laitteita säännöllisesti. Esimerkkinä vaikkapa panssarijääkäri- ja 
panssarivaunujoukkueen hyökkäysharjoittelu asutuskeskukseen 

Leopard tulitoiminnassa ampumaleirillä.
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tai rakennetulle alueelle. Myös esimerkiksi tulenjohtolinjalla 
toteutetaan useita valmistavia simulaattoriharjoituksia ennen 
kovapanosvaiheeseen siirtymistä. Kokemusten perusteella 
simulaattorien käyttö lisää merkittävästi turvallisuutta ampuma-
vaiheessa. Ammunta voidaan toteuttaa etukäteen jopa valtaosal-
taan samanlaisena kuin se itse maastossa tullaan toteuttamaan. 
Myös ajansäästö on merkittävä - etukäteen simuloidun vaiheen 
toteuttaminen maastossa alkaa korkealta valmiustasolta. 

Kaikkien kurssien koulutuksessa panssarivaunuun kiinnitet-
täviä simulaattorijärjestelmiä käytetään laajasti taistelukoulu-
tuksessa. Tästä on kertynyt hyvää kokemusta jo pitkältä ajalta. 
Simulaattorien käyttö lisää panssarivaunumiehistöjen osaamista 
erityisesti sekä taistelu- ja ampumatoiminnassa että suojan etsi-
misessä maastossa.

Kansainvälisyys näkyy Panssarikoulun päivittäisessä toi-
minnassa ja jatkaa nousevalla trendillä. Esimerkkinä vaikkapa 
Nuoli17 / Arrow17-harjoitus keväällä 2017 Niinisalossa. Pans-
sarikoulu johti taisteluharjoitukseen liitettynä panssaritaktisen 

opetustilaisuuden ulkomaalaisille opiskelijoille. Opetustilai-
suudessa keskityttiin mekanisoidun komppanian hyökkäystais-
teluun aselajien tukemana. Kyseessä oli pilottikurssi - toteutus 
edellytti paljon suunnittelua ja valmisteluja. Saatujen hyvien 
kokemusten perusteella toimintaa tullaan jatkamaan ja edelleen 
kehittämään.

Lähitulevaisuudessa suunnitelmissa on lisätä panssarikadet-
tien ja aliupseerioppilaiden valmiuksia kansainväliseen toi-
mintaan. Opiskelijoiden välistä kansainvälistä vuorovaikutusta 
lisätään muun muassa toteuttamalla opintomatkoja ja koulutus-
tapahtumia ulkomailla tai kotimaassa yhteistoiminnassa ulko-
maisten opiskelijoiden kanssa. Ensivaiheessa katseet suunna-
taan erityisesti Ruotsin, Saksan ja Viron suuntiin.

Tulenjohtaja savuttaa hyökkäykseen liittyen.

Nuoli17 / Arrow17-
harjoituksen yhteydessä 
järjestettiin toukokuussa 
2017 panssaritaktinen 
opetustilaisuus 
ulkomaisille opiskelijoille.

Kirjoittajina Panssarikoulun johtaja everstiluutnantti 
Janne Hakaniemi ja opetusupseeri yliluutnantti  
Juha Salonen.
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Simulaattori on nykypäivän kou-
luttajan apuväline, jonka avulla 
opetettava aines voidaan tarjoilla 

oppijalle aikaisempaa helpommin omak-
suttavassa muodossa. Simulaattori on 
laadusta riippumatta aina vain opetuksen 
apuväline, kuten esimerkiksi liitutaulu, 
jonka välityksellä kouluttaja välittää 
opetettavan asian oppijalle. Nykyaikaiset 
simulaattorit keräävät tietoa toiminnasta 

ja antavat myös välitöntä palautetta oppi-
joille. Kerätty tieto on kouluttajan käytet-
tävissä palautteen antamiseen myös toi-
minnan päätyttyä.  

Simulaattorit jaetaan toiminnallisesti 
live-, virtuaali- ja konstruktiivisiin simu-
laattoreihin.

Livesimulaatiossa todelliset ihmiset 
käyttävät todellisia tai simuloituja lait-
teita todellisessa ympäristössä. Tällöin 

ainoastaan vaikutukset ovat simuloi-
tuja. Maavoimien livesimulaattorit koos-
tuvat erilaisista oikeisiin aseisiin liitet-
tävistä aselähettimistä, taistelijoihin ja 
ajoneuvoihin liitettävistä maalivastaan-
ottimista sekä näiden toimintaa tuke-
vasta tiedonsiirto- ja tukijärjestelmistä 
(esim. GPS-paikannus). Livesimulaat-
torit mahdollistavat mm. perusampuma-
koulutuksen tai joukkojen kaksipuolisen 

Simulaattoriavusteinen koulutus on arkipäivää, niin puolustusvoimissa, kuin 
siviiliyhteiskunnassakin. Erilaisilla simulaatioilla pyritään laajenevassa määrin 
korvaamaan kalliita tai riskialttiita toimintoja mallintamalla ne tekniikan 
mahdollistamin keinoin. Samalla aukeaa uusia mahdollisuuksia vaihtelevien ja oppijaa 
motivoivien opetusmenetelmien käytölle. Seuraavien vuosien aikana simulaattoreiden 
määrä ja käyttö tulee lisääntymään moninkertaiseksi aikaisempaan verrattuna.

Simulaattorit 
joukkojen 

koulutuksen tukena

Kenttäpalautetta - 
KASI-järjestelmä.
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Harjoittelua Steel Beast-järjestelmällä.

taisteluharjoituksen todellisessa toimin-
taympäristössä. Livesimulaattoreilla 
voidaan mallintaa tärkeimmät taistelu-
kentän ilmiöt ja niiden aiheuttama vai-
kutus joukon toimintaan. 

Keskeisin livesimulaattorijärjestel-
mistä on KASI (kaksipuoleisen tais-
telun simulaattorijärjestelmä). Simulaat-
torijärjestelmän komppaniasarjat tullaan 
sijoittamaan kaikkiin jalkaväkikoulutusta 
antaviin joukko-osastoihin vuoteen 2019 
mennessä. Näiden lisäksi suuremman 
kapasiteetin omaava pataljoonasarja 
pysyy edelleen sijoitettuna Porin prikaa-
tiin. 

Virtuaalisimulaatioissa todelliset 
ihmiset käyttävät simuloituja laitteita 
simuloidussa ympäristössä. Virtuaali-
simulaattoreita ovat mm. tulitoiminta-, 
ajoneuvo- ja toimenpidesimulaattorit. 

Virtuaalisimulaattoreilla voidaan harjoi-
tella sellaisiakin tilanteita ja toimintoja, 
joissa rauhan aikaisilla varomääräyksillä 
tulee tosimaailmassa rajoitteita. Virtu-
aalisimulaattorien käytöllä saavutetaan 
yleensä merkittäviä kustannussäästöjä 
sekä vältetään henkilö- ja ympäristöva-
hinkoja koulutuksen laadusta tinkimättä. 

Virtuaalisimulaattoreiden levin-
neimmät järjestelmät ovat yleiskoulutuk-
seen käytettävä VBS3 ja vaunukoulutuk-
seen erityisesti soveltuva Steel Beasts. 
VBS3 käyttöönottovaihe on parhaillaan 
menossa ja järjestelmäluokat rakenne-
taan kaikkiin varuskuntiin vuoden 2017 
aikana. Steel Beasts ohjelmiston käyttö 
keskittyy niihin varuskuntiin, joissa vau-
nukoulutusta annetaan.  

Konstruktiivisissa simulaatioissa 
simuloitu henkilöstö käyttää simuloitua 

laitteistoa simuloidussa ympäristössä, jol-
loin todelliset ihmiset ainoastaan antavat 
syötteitä (käskyjä ja tehtäviä) simuloi-
duille hahmoille tai joukoille. Konstruk-
tiivisia simulaattoreita käytetään toden-
tamaan suunnittelun, päätöksenteon ja 
johtamisen tuloksia matemaattisesti mal-
linnettujen suorituskykyparametrien (tie-
tokonesimuloinnin) perusteella. 

Konstruktiivisia simulaattoreita käyte-
tään pääsääntöisesti esikuntien koulutta-
misessa. KESI (komentaja ja esikunta-
simulaattori) ja SITA (simulation based 
training for military academies) järjes-
telmät on sijoitettu Maanpuolustuskor-
keakoululle Santahaminaan, sekä Maa-
sotakouluun Lappeenrantaan.

Eri simulaattorityyppien käyttö 
yhdistyy nousujohteiseksi kokonaisuu-
deksi joukko-osastojen koulutuksen 
suunnitteluprosessin tuloksena. Simu-
laattorikoulutuksen resurssien käyttö 
suunnitellaan osana muiden koulutuksen 
apuvälineiden käyttöä ja jaetaan ala-
johtoportaiden kesken haluttujen pai-
notusten mukaisesti. Käytön painopiste 
sijoittuu yleensä erikois- ja joukko-kou-
lutuskausille, joskin joitain suppeampia 
kokonaisuuksia voidaan kouluttaa simu-
laattoriavusteisesti jo peruskoulutuskau-
della. Suuriin harjoituskokonaisuuksiin 
joukko-osastojen simulaattoriresurssit 
varataan osana Maavoimien simulaatto-
reiden käytön vuosisuunnitelmaa.

SIMULAATTORI- 
KOKONAISUUDEN HALLINTA

Simulaattorien määrän kasvu on aset-
tanut lisääntyvän tarpeen niiden käytön 

JOUKKOTAIDOT
Vaikutusmahdollisuudet

Kouluttaja johtaa

Ei vihollista

Toimiva johtaja johtaa joukon toimintaa

On vihollista

Tehtävän/tavoitteen ymmärtäminen

Havainnot, luokittelu, ilmoitukset --> tilannetietoisuus/merkitys

Toiminnan periaatteet               Periaatteiden soveltaminen                        

Oppitunti
(teoria)

Virtuaali-
opettaminen
(vaiheittain)

Virtuaali-
harjoittelu
(kokonais-
suoritus)

Maasto-
harjoittelu
(kokonais-
suoritus)

Virtuaali-
harjoittelu
(kokonais-
suoritus, 
sovellettu)

Virtuaali-
harjoittelu
(kokonais-
suoritus, 

sovellettu, 
kaikki joukon 
suorituskyvyt 

käytössä)

Maasto-
harjoittelu
(kokonais-
suoritus, 
sovellettu)

Maasto-
harjoittelu
(taistelu-

ammunnat)

Maasto-
harjoittelu
(kokonais-
suoritus 

simulaattorein, 
sovellettu)

KASI ELEMENTIT
Hallinta ja palaute
Excon
Manpack 300

Sulutteet ja maastoesteet
Excon
Manpack 300

Epäsuora tuli
Excon
Manpack 300

Taistelijan seuranta
Liivisimulaattori

Kouluttajatoiminta
Erotuomariase
Kpääll erotuomaripääte

Haavoittuminen
"Buddy Aid" lääkintäsimulaattori
Lääkintämiehen simulaattori

Käsiaseet
Aselähetin RK 62
Aselähetin PKM
TKIV 2000
ITKK

Tähysteiset
Viuhkapanos 2010
IED-simulaattori

Kaksipuoliset PSV-simulaattorit
LEO2 simulaattori
BMP-2 simulaattori
MTLB simulaattori
CV 9030 simulaattori

Ajoneuvot
Ajoneuvon maalisimulaattori
TEKA
PASI
Kuorma-auto

Panssarintorjunta-aseet
66 KES 88 ja 12
NLAW
APILAS
PSTOHJ 2000 ja 83
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hallinnoimiseen ja henkilöstön osaa-
misen kasvattamiseen. Maavoimat 
perusti vuoden 2017 alussa Simulaatto-
riosaamiskeskuksen (SIMUOSKESK) 
Maasotakoulun Koulutuskeskuksen 
organisaatioon. Keskus toimii simulaat-
toritoimintaan liittyvissä asioissa Maa-
voimien esikunnan ohjauksessa. Keskus 
tukee toiminnallaan puolustusvoimien 
ja rajavartiolaitoksen simulaattorikoulu-
tusta.

Simulaattoriosaamiskeskuksen kes-
keisimpiä tehtäviä ovat:
1. Simulaattorikokonaisuuden (koulutus, 

hankkeet ja tutkimus) hallinta ja kehit-
täminen

2. Alan osaamisen lisääminen ja varmis-
taminen kouluttavissa joukoissa

3. Simulaattorialan tutkimus

Simulaattoriosaamiskeskuksen osia 
ovat johto- ja tutkimus-osat, jotka sijait-
sevat Lappeenrannan Leirikentällä. Ase-
lajiteitse osastoon kuuluvat lisäksi kak-
sipuolisen taistelun simulointiosasto 
(KASI-OS) Säkylässä sekä virtuaalikou-
lutusympäristöosasto (VKY-OS) Paro-
lannummella. Osastot ovat hallinnolli-
sesti prikaatien (PORPR, PSPR) alaisia, 
mutta saavat valtaosan tehtävistään 
Simulaattoriosaamiskeskukselta.

KASI ja VKY- osastot ovat kumpikin 
omien järjestelmiensä valtakunnallisia 
pääkäyttäjiä ja vastaavat tässä roolissa 
asiakkaidensa (joukko-osastot) tukemi-
sesta omaan alaansa liittyvissä kysymyk-
sissä. Osastojen tärkeimmät yhteistyö-
kumppanit joukko-osastoissa ovat niihin 
nimetyt virtuaali-, ja KASI- järjestel-

mien pääkäyttäjät, jotka takaavat asian-
tuntevan lähituen niin koulutusta suunni-
teltaessa, kuin toteutettaessakin. 

SIMULAATTORIALAN 
KEHITYSNÄKYMÄT

Alati kehittyvä teknologia tarjoaa yhä 
enenevissä määrin uusia mahdollisuuksia 
simulaattoriavusteisen koulutuksen laa-
jentamiseen. Uusia, toinen toistaan 
paremmin toimintaa jäljitteleviä sovellu-
tuksia tai teknisiä ratkaisuita julkaistaan 
lähes viikoittain. Simulaattoriteknolo-
gian saralla syötteitä ja uusia innovaa-
tioita todella riittää innokkaalle kehit-
täjälle. Kaikessa uuden tavoittelussa on 
kuitenkin syytä huomioida uuden hank-
kimisen panos- tuotossuhde. Uusin tek-
nologia on usein kallista ja sen yhteen-
sopivuus käytössä olevien järjestelmien 
kanssa tutkimatta. Toisaalta kalliilta tun-
tuva alkuinvestointi voi mahdollistaa 
säästöjen syntymisen pidemmällä aika-
jänteellä. 

Puolustusvoimien simulaattoriavus-
teisen koulutuksen lähiajan kehitys-
näkymistä mielenkiintoisimpia ovat 
sisäampumasimulaattorien tuomat 
mahdollisuudet perinteisen ampuma-
koulutuksen täydentäjänä, sekä erilaiset 
paukkupatruunoiden käytön korvaavat 
järjestelmät. Molempien osa-alueiden 
kehitystyön vaikutukset näkyisivät mm. 
merkittävinä kustannussäästöinä sekä 
riskitekijöiden laskuna.

Pidemmällä aikajänteellä vallitseva 
kehityssuunta painottuu erilaisten live-, 
virtuaali- ja konstruktiivisten simulaat-

torijärjestelmien yhdistämiseen laa-
jemmiksi kokonaisuuksiksi. Yksi käy-
tetyimmistä menetelmistä on toteuttaa 
yhdistäminen keskinäisen kommunikaa-
tion mahdollistavalla ohjelmalla, joka 
tulkitsee eri järjestelmien tiedon toiselle, 
mutta tulevaisuudessa kaikki osakoko-
naisuudet pyritään toteuttamaan samalla 
alustalla. Tavoitteena on mahdollistaa 
esimerkiksi virtuaaliluokassa ja kaksi-
puolisessa simulaattoritaistelussa 

Kirjoittaja everstiluutnantti Timo Hei-
jari palvelee Simulaattorikeskuksen 
johtajana.

SIMULAATTORIOSAAMISKESKUS  

Joukko-osastojen KASI- ja VKY-pääkäyttäjät

Oy Sekt/Koulos
PORPR

JOHTO Tutkimusosa

Simusekt/Koulos
PSPR

KASI-osasto
(Säkylä)

Virtuaalikoulutusosasto
(Parola)

Ohjaus, osaaminen, koordinointi, seuranta

Koulkesk/Maask (Lappeenranta)
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III-LUKU
Jalkaväen koulutus  
joukko-osastoissa

JALKAVÄEN KOULUTUSTA 
NAPAPIIRIN 
POHJOISPUOLELLA

Jalkaväen koulutusta ohjaa Pää-
esikunta ja Maavoimien esikunta 
omilla käskyillään ja ohjeillaan. 

Annetut raamit ovat tuntikehyksineen 
ja koulutustavoitteineen hyvin yksityis-
kohtaisia, joten voisi ajatella että kou-
lutus on kaikissa joukko-osastoissa 
samanlaista. Näin ei kuitenkaan ole, 
vaan jokainen joukko-osasto, joukko-
yksikkö ja perusyksikkö eroavat jollain 
tapaa naapureistaan. Ensimmäinen syy 
tähän on se, että jokainen kouluttaja, 
päällikkö ja komentaja on persoonallinen 
yksilö, joka tuo oman värinsä koulutuk-
seen. Toinen tärkeä eroja tuova tekijä on 
luonnollisesti koulutuskalusto, sillä jal-
kaväki ei ole samanlaista kaikkialla. Jos-
sain keskitytään raskaaseen, mekanisoi-
tuun jalkaväkeen ja toisaalla koulutetaan 
kevyttä jalkaväkeä maastoliikkuviin ajo-
neuvoihin tukeutuen. Kolmas koulutuk-
seen väistämättä vaikuttava tekijä ovat 
ympäristö ja olosuhteet, joissa koulu-
tusta annetaan. On aivan eri asia kou-
luttaa sotilaita Uudenmaan olosuhteissa 
kuin Sodankylän arktisessa talvessa. 

PERINTEET JA TAISTELU-
TEKNIIKAN VAATIMUKSET 
KOULUTUKSEN PERUSTANA

Lapin jääkäripataljoona koulutuksen 
taustalla ovat pataljoonan vanhat perin-
teet. Itsenäisen Suomen kaksi ensim-
mäistä jääkäripataljoonaa perustettiin 
Karjalan Kannaksella keväällä 1921 pol-

kupyöräpataljoona- nimisinä (PPP1 ja 
PPP2). Nykyisin nuo joukot kantavat 
nimiä Lapin jääkäripataljoona (PPP1) ja 
Uudenmaan jääkäripataljoona (PPP2). 
Kannaksella, jossa kummankin joukon 
varuskunta 1920- ja 30- luvuilla sijaitsi, 
alkoi voimakas koulutuksen, toimintata-
pojen ja materiaalin kehittämistyö. Vaa-
tivilla hiihto- ja pyörämarsseilla har-

Jääkäriprikaati
Jääkäriprikaatin Lapin jääkäripataljoona koulutetaan suorituskykyisiä jalkaväkijoukkoja 
Lapin vaativissa olosuhteissa. Pitkä, pimeä ja kylmä talvi paksuine hankineen, sekä lyhyt 
mutta valoisa kesä upottavine jänkineen ja laajoine erämaineen sääskien keskellä vaativat 
omanlaisensa toimintakulttuurin, taistelutekniikan ja taktiikan. Korkeat valmiusvaatimukset, 
pitkät etäisyydet, vaikea maasto ja äärimmäiset sääolot edellyttävät niin johtajilta kuin 
taistelijoilta oma-lotteisuutta, sekä henkistä ja fyysistä kestävyyttä. Modernin tekniikan ja 
tehokkaan aseistuksen rinnalla hiihto- ja erämiestaidot ovat koulutuksessa arvossaan.

Arktisen talven olosuhteet ovat vaativat.
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joitutettiin tuon ajan nopeita ja kevyitä 
jalkaväkijoukkoja.  Sotavuosina tuo kou-
lutus maksoi itsensä takaisin moninker-
taisesti. Sodan jälkeisinä moottoroinnin 
vuosikymmeninä polkupyörän ja suksien 
merkitys on vähentynyt mutta siitä huo-
limatta niitä käytetään aktiivisesti  Lapin 
jääkäripataljoona Jääkäriprikaatissa.

Perinteet näkyvät Lapin jääkäripa-
taljoonan valamarsseilla, jotka kesällä 
pyöräillään ja talvella hiihdetään. Kum-
pikin liikkumistapa sopii hyvin myös 
vähemmän liikuntaa harrastaneille. 
Ne eivät kuormita elimistöä samalla 
tavalla kuin kävely, juoksusta puhumat-
takaan. Näin liikuntaa voidaan lisätä 
tehokkaasti ilman rasitusvammamäärän 
kasvua. Arkisempi syy valittuihin liik-
kumistapoihin on se, että tärkeimmän 
moottoriajoneuvon, telakuorma-auton 
kuljettajat saavat korttinsa vasta erikois-
koulutuskaudella. Peruskoulutuskaudella 
kuljettajia ei ole riittävästi joukon liikut-
tamiseksi moottori-ajoneuvoilla.

Jääkäriprikaatissa koulutettavan jal-
kaväen tärkein liikkumisväline on tela-
kuorma-auto. Tällä hetkellä käytännössä 
kaikki telakuorma-autot ovat Bandvagn 
206 mallisia, toki monina eri versioina. 
On komento-, viestiasema-, panssarin-
torjuntaohjus-, kranaatinheitin-, huolto- 
ja perus miehistönkuljetusajoneuvoja. 
Vahvuutena on panssaroituihin ajoneu-
voihin nähden parempi maastoliikkuvuus 
mutta sen hinta on suojan puute. Olipa 
telakuorma-auton malli mikä tahansa, 
ei sillä voi ajaa suoraan taisteluun, vaan 
kevyen jalkaväen on jalkauduttava vau-
nuistaan hyvissä ajoin ennen kosketusta. 
Jalkautumistasalta jääkäreiden on jatket-
tava matkaansa omin voimin ja tämä taas 
edellyttää talvella suksien käyttöä. Näin 
operatiiviset, taktiset ja taistelutekniset 

syyt pakottavat suksien käyttöön ja se 
taas on perustana varsin mittavalle hiih-
tokoulutukselle, jota Jääkäriprikaatissa 
annetaan.

MONIPUOLINEN JALKAVÄEN 
KOULUTUSKIRJO

Jääkäriprikaatin  Lapin jääkäripataljoona  
annettavan jalkaväkikoulutuksen koulu-
tushaarojen määrä on suuri. Sitä ilmentää 
hyvin tavallisen jääkärijoukkueen jääkäri-
ryhmä. Niin sanottua perusjääkäriä, kivää-
rimiestä, ei teoriassa ole enää olemassa-
kaan, sillä jokaisella taistelijalla on joku 
erikoistumisalue. Ryhmästä löytyy mm. 
sinkomiehiä, tukiampujia, konekivääri-
miehiä, taistelupelastajia ja pioneereja. 
Kaikkia heitä voi kuitenkin pitää pohjim-
miltaan kiväärimiehinä.

Jääkärikomppanioissa koulutetaan 

kiväärimiesten ohella tarkka-ampujia, 
taistelulähettejä, lähipanssarintorjunta-
ohjusmiehiä, lääkintämiehiä ja telakuor-
ma-auton kuljettajia. Jääkärikomppa-
nioissa koulutetaan myös tulenjohto- ja 
viestimiehiä, sekä tiedustelijoita jääkä-
rikomppanian tiedusteluryhmään, tais-
teluosaston tiedustelujoukkueeseen ja 
sotilasalueen tiedustelukomppanioihin. 
Valtakunnallisena erikoiskoulutushaa-
rana on mainittava sissiradistit, joiden 
koulutuksella on Sodankylässä pitkät 
perinteet. Lisäksi jääkärikomppanioissa 
koulutetaan huoltojoukkueen asentajat, 
täydennys- ja varastomiehet sekä kul-
jettajat ja muut moottorialan osaajat. 
Uutena, mutta samalla vanhana koulu-
tushaarana Jääkäriprikaatissa alkoi tam-
mikuussa 2017 panssarivaunumiesten 
koulutus Leopard 2A4 kalustolla. Perus-
koulutus vaunumiehiksi valituille anne-
taan Parolannummella, josta palataan 

kalustokouluksen jälkeen harjaantumis-
jaksolle Sodankylään. Edellisen kerran 
panssarikoulutusta on annettu varusmie-
hille Sodankylässä 1990- luvun alussa. 
Jalkaväkijohtajien kehto on 3. Jääkäri-
komppania, joka toimii prikaatin jalka-
väen aliupseerikouluna sisältäen jääkäri-, 
tiedustelu-, panssarintorjunta-, kranaa-
tinheitin-, viesti- ja moottorilinjan .

Aikojen saatossa Lapin jääkäripatal-
joonaan on välillä kuulunut itsenäiset 
Kranaatinheitin- ja Panssarintorjunta-
komppaniat ja välillä nuo koulutushaarat 
on yhdistetty samaan yksikköön. Tuorein 
muutos tehtiin vuoden 2017 alusta, jol-
loin aiempaan Kranaatinheitinkomppa-
niaan liitettiin Panssarintorjuntaohjus-
joukkue ja näin luotiin Tukikomppania. 

➜

Jalkaväen tärkein 
liikkumisväline on 
telakuorma-auto.

➜ Tukikomppa-
niassa annetaan 
koulutusta jalka-
väkeä tukeville 
aseille.
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Tukikomppania on jalkaväen raskaiden 
aseiden koulutusta antava yksikkö, jossa 
koulutetaan kevyet ja raskaat kranaa-
tinheitinjoukkueet, sekä kranaatinhei-
tinkomppanioiden tarvitsemat viesti- ja 
huoltomiehet, sekä taisteluajoneuvon 
kuljettajat. Yhdistämisen myötä yksi-
kössä koulutetaan myös keskimatkan 
panssarintorjuntaohjusjoukkueet koulu-
tuksen vaihdellessa Panssarintorjunta-
ohjus M83 ja M2000 välillä.

Huoltokomppania kouluttaa taiste-
luosastoon huollon erikoisosaajia. Varus-
miehet koulutetaan täydennys-, kunnos-
sapito-, kuljetus-, lääkintä-, viesti ja 
sotilaskeittäjän tehtäviin. Yksikön kou-
lutusta leimaa jalkaväkihenkisyys, joka 
näkyy panostuksena taistelukoulutuk-
seen. Huoltokomppanian kokoama tor-
junta-osasto on lukuisissa harjoituksissa 
ollut komentajan viimeinen nyrkki, jolla 
vihollisen hyökkäys on saatu pysäy-
tettyä. Rovaniemen ilmatorjuntapatte-
riston panos jääkäriprikaatin jalkaväki-
koulutukseen on sotilaspoliisikoulutus, 
jota annetaan 2. Ilmatorjuntapatterissa. 
Siellä koulutetaan prikaatin kaikki vaa-
tivan erikoiskoulutuksen saavat sotilas-
poliisit.

ARKTINEN KOULUTUS

Talvi on pisin vuodenaika Suomessa, 
sillä sen kesto on Lapissa lähes 200 ja 
Etelä- Suomessakin noin 100 vuoro-
kautta. Taistelu talvella on taistelua eri-
koisolosuhteissa, joissa yksittäisen tais-
telijan toimintakyvyn ylläpito korostuu. 
Historian kokemusten mukaan talviolo-
suhteisiin koulutettu joukko toimii huo-
mattavasti tehokkaammin kuin joukko, 
jolla ei ole kokemusta arktisista olosuh-
teista. Tämä unohtuu usein ja suoma-
laiset kuvittelevat olevansa talviolosuh-
teiden asiantuntijoita ilman koulutusta, 
vaikka pääosa väestöstä elää taajamissa 
eikä joudu elämässään luonnon armoille. 

Sodankylässä on aina jouduttu elä-
mään ankaran talven kanssa. Lapin talven 
ankaruus tunnetaan ja tiedostetaan. 
Usein jää kuitenkin vähemmälle huomi-
olle se tosiseikka, että Lapin kesä vaatii 
myös omat erityistaitonsa. Pimeyden tai 
hämärän suoja puuttuu,laajat alueet ovat 
vaikeakulkuista jänkää eikä puusto anna 
samanlaista suojaa, kuin etelämpänä. 

Suunnistaminen, hajauttaminen ja taito 
elää erämaassa ovat olleet sotilaiden 
perustaitoja Lapin jääkäripataljoona jo 
yli 50- vuoden ajan. Uudelle vuositu-

hannelle tultaessa perinteisiä taitoja on 
koottu opetuspaketeiksi, joiden sisältöä 
on koko ajan kehitetty. Rinnakkain on 
uutta ja vanhaa. Hyviksi havaittuja van-
hoja menetelmiä pidetään arvossaan 
mutta samalla rinnalle tuodaan teknolo-
gian ja materiaalikehityksen mahdollis-
tamia uusia ratkaisuja.  

Jääkäriprikaatin tärkein arktisen kou-
lutuksen kurssi on vuosittain tammi-
kuussa järjestettävä Talvisodankäynnin 
peruskurssi. Kurssi on suunnattu omille 
nuorille kouluttajille ja tarkoitus on 
antaa heille sellaiset valmiudet, että 
he kykenevät kouluttamaan asevelvol-
lisia Lapin ankarassa talvessa. Kurssi 
on saanut julkisuutta ulkomaisten osal-
listujien myötä. Tiiviiseen koulutuspa-
kettiin sisältyy tietoa elimistön toimin-
nasta kylmässä, oikean pukeutumisen ja 
varusteiden käytön harjoittelua, hiihtoa 
ja mäenlaskua, asekäsittelyä ja ampu-
mista sukset jalassa, pimeätoimintavä-
lineiden käyttöä, tulentekoa tilapäis-
välinein, jäiden ylitystä ja avannosta 
pelastautumista, sekä moottorikelkan ja 
telakuorma-auton käyttöä lumiolosuh-
teissa. Kurssi päättyy vaativaan sovellet-
tuun vaiheeseen, jossa sovelletaan ope-
tettuja asioita. 

Toinen keskeinen Jääkäriprikaatin ark-
tisen koulutuksen kurssi on syksyisin 
henkilökunnalle pidettävä SERE- B 
kurssi. Lyhenne SERE tulee englannin-
kielestä, Survival, Evasion, Resistance 
and Escape, eli vapaasti suomennettuna 
selviytyminen, vihollisen väistäminen, 
toiminta kiinnijääneenä ja pelastautu-
minen. Koulutuksen selviytymisosio 
sisältää erilaisten majoitteiden tekoa ja 
käyttöä, tulentekoa eri välineillä, veden 
puhdistamista, ruuan hankkimista ja 
kenttähygieniaa. Vihollisen väistäminen 
kouluttaa tiedustelijan taitoja, suunnis-
tamista, vesistönylitystä, jäljestämistä 
ja jäljestämisen vastatoimia ja valvon-
talinjan läpäisyä. Kurssilaisille pide-
tään sotavankioppitunnit ja harjoitute-
taan toimintaa kuulustelussa. Viimeinen 
koulutettava teema on pakeneminen ja 
pelastaminen. Kurssilla opittu testa-
taan sovelletussa vaiheessa talvikurssin 
tapaan.

Noin kolmannes Jääkäriprikaatin 
varusmiehistä on Lapin alueelta pää-
osan tullessa palvelukseen Pohjois- Poh-
janmaalta. Suurimmalle osalle erätaidot 
pitää opettaa koska kokemusta ei palve-
lukseen astuttaessa ole. Varusmiehille 
opetetaan kaikissa yksiköissä samoja 
perustaitoja, joita henkilökunta harjoit-

telee Talvisodankäynnin peruskurssilla 
ja SERE-B kursseilla. Oikea pukeutu-
minen ja nesteen nauttiminen korostuvat 
talvella.  Tiedustelukoulutettavat käyvät 
lisäksi varusmiesten SERE-B kurssin, 
joka on pääosin saman sisältöinen hen-
kilökunnan kurssin kanssa. 

VALMIUS KOROSTUU

Takavuosikymmeninä Puolustusvoimi-
emme valmius oli korkea mutta 1990- 
luvun alusta alkaen se lähti vähitellen 
laskemaan. Nyt suunta on kääntynyt ja 
koulutusta on suunnattu yhä enemmän 
valmiutta korostavaan suuntaan. Tämä 
on hyvä asia, sillä uinuminen virka-
miesmäisessä kahdeksasta neljään työ-
rytmissä ei ole sitä, mitä veronmaksajat 
Puolustusvoimilta odottavat. Jääkäri-
prikaatissa tämä tarkoitti vuoden 2016 
alusta alkaen Lapin jääkäripataljoonalle 
korkean toimeenpanovalmiuden kehittä-
mistä päätaistelulajin ollessa hyökkäys. 
Hälytysharjoitusten, väistöalueille siirty-
misen ja nopean hyökkäykseen ryhmit-
tymisen myötä on palattu niin sanotusti 
perusasioiden äärelle.

Kirjoittaja everstiluutnantti Ari 
Mure palvelee osastopäällikkönä 
Jääkäriprikaatin esikunnan 
koulutusosastolla.
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Kaartin jääkärirykmentti perustet-
tiin vuonna 1996, jolloin Kaartin 
pataljoona ja Uudenmaan jää-

käripataljoona yhdistettiin. Reilun 20 
vuoden aikana rykmentin kokoonpa-
nossa on tapahtunut pieniä muutoksia. 
Merkittävä muutos tapahtui kuitenkin 
vuoden 2015 rakennemuutoksessa, kun 
rykmentille periytyi Etelä-Suomen soti-
lasläänin esikunnan tehtävät sekä Urhei-
lukoulu liitettiin osaksi rykmenttiä. 

Nykyisin Kaartin jääkärirykmentti 
muodostuu esikunnasta, Uudenmaan 
aluetoimistosta, Kaartin pataljoonasta, 
Uudenmaan jääkäripataljoonasta, Urhei-
lukoulusta, huoltokeskuksesta sekä 
Kaartin soittokunnasta.  Rykmentti kou-
luttaa vuosittain noin 1500 varusmiestä 
ja noin 600 reserviläistä. Henkilökuntaa 
rykmentissä on noin 400. 

KAARTIN PATALJOONA

Kaartin pataljoona koostuu esikunnasta 
ja kolmesta perusyksiköstä. Sotilaspo-

liisikomppaniassa ja 2. jääkärikomp-
paniassa koulutetaan sotilaspoliiseja 
pääkaupunkiseudun puolustuksen tar-
peisiin. Kuljetuskomppaniassa kou-
lutetaan kaikkien Kaartin jääkäriryk-
mentissä joukkotuotettavien joukkojen 
kuljettajat. Kuljetuskomppaniassa 
koulutetaan lisäksi valtakunnallisella 
haulla valitut erikoiskomennusmiehet.

Kaartin pataljoona on sotilaspolii-
sialan kärkiosaaja. Sotilaspoliiseille 
koulutetaan muun muassa kohteiden 
ja henkilöiden suojausta, voiman-
käyttöä sekä vihollisen erikoisjouk-

kojen torjuntaa. Viranomaisyhteisyö on 
myös tärkeässä roolissa koulutuksessa. 
Pääosa suuremmista harjoituksista toteu-
tetaankin yhdessä muiden viranomaisten 
kanssa. Pääkaupunkiseudun toimin-
taympäristöön kuuluva infrastruktuuri 
tuo omat erityispiirteensä koulutuk-
seen. Lisäksi pääkaupungissa sijaitseva 

valtionjohto ja -hallinto asettavat vaati-
muksia joukkojen koulutukselle ja erityi-
sesti valmiudelle.

Sotilaspoliisiyksiköiden joukkotuotan-
toon liittyvän koulutuksen lisäksi Kaartin 
pataljoona asettaa Helsingin varus-
kunnan vartiotehtäviin tarvittavat varus-
miehet vartioston käyttöön. Vartioteh-
täviin kuuluu muun muassa tasavallan 
presidentin linnan kunniavartio. Kaartin 
pataljoonan tehtäviin kuuluvat myös 
puolustusvoimien ylipäällikön, puolus-
tusministerin, puolustusvoimien komen-
tajan sekä Helsingin varuskunnan soti-
laalliset edustustehtävät.

Pataljoonan perinnejoukot ovat Hel-
singin varuskuntapataljoona ja Entisen 
Henkivartioväen 3. Suomen Tarkk`am-
pujapataljoona. Lisäksi Kaartin patal-
joona vaalii Jalkaväkirykmentti 11:n 
(Ässärykmentti), Jalkaväkirykmentti 
26:n (Ässärykmentti), Jalkaväkiryk-

Kaartin 
jääkärirykmentti

Kaartin jääkärirykmentti kouluttaa kaupunkijääkäripataljoonia, 
sotilaspoliisikomppanioita sekä tiedustelujoukkoja pääkaupunkiseudun ja 
koko Uudenmaan vaativiin asutuskeskustaisteluolosuhteisiin.

Viranomaisyhteistyön harjoittelua pääkaupunkiseudulla.

Kaartin jääkärirykmentin lippu



70 Suomi 100 vuotta – Jalkaväen säätiö 60 vuotta

mentti 47:n (Vallilan Rykmentti), Jal-
kaväkirykmentti 5:n III pataljoonan ja 
sen seuraajien sekä Suomen Valkoisen 
Kaartin Rykmentin, Valkoisen Kaartin 
Rykmentin ja Suomen Valkoisen Kaartin 
perinteitä. Perinnepäivää vietetään 18.9. 
vuonna 1812 perustetun suomalaisen 
sotaväen ja sen 3. Jääkärirykmentin 
muistoksi.

URHEILUKOULU

Puolustusvoimauudistuksessa Urheilu-
koulun asema arvioitiin huolellisesti. 

Urheilukoulutoiminnalla katsottiin edel-
leen olevan tärkeä rooli suomalaisen 
asevelvollisuuden vahvistajana ja urhei-
lukoulu päätettiin säilyttää. Hämeen 
Rykmentin lakkauttamisen myötä Urhei-
lukoulu siirrettiin Santahaminaan ja sen 
organisaatiota sekä tehtäviä tarkastettiin. 
Puolustusvoimien johto edellytti, että 
urheilukoulutoiminnan tulee olla kiinteä 
osa Maavoimien joukkotuotantoa. 

Tänään Puolustusvoimien Urhei-
lukoulu on Kaartin jääkärirykmentin 
komentajan alainen jalkaväen joukkoyk-
sikkö, joka vastaa käskettyjen valmius- ja 
joukkotuotantotehtäviensä lisäksi urhei-
lukoulutoiminnan toteuttamisesta Pää-
esikunnan koulutusosaston ohjaamana 
mukaan lukien Kainuun Prikaatissa pal-
velevat lumilajien urheilijat.  Urheilu-
koulu vastaa myös puolustusvoimien 
henkilökunnan liikunta-alan täydennys-
koulutuksesta sekä toimii sotilasurheilun 
valmennuskeskuksena.

Urheilukouluun valitaan varusmiespal-
velukseen tai naisten vapaaehtoiseen ase-
palvelukseen erikoisjoukkohaun kautta 
kaksi kertaa vuodessa 75 urheilijaa ja 
lisäksi enintään 20 lumilajien urheilijaa 
Kainuun prikaatiin. Valittavat urheilijat 
ovat vähintään oman lajinsa nuorten 
maajoukkuetasoa. Ainoastaan yksit-
täiset urheilijat saapumiserää kohti ovat 
jo varusmiespalvelusaikanaan valmiiksi 

kansainvälisellä huipulla. Valintaan liit-
tyen tarkistetaan urheilijoiden fyysinen 
ja psyykkinen soveltuvuus annettavaan 
sotilaskoulutukseen sekä arvioidaan 
yhteistoiminnassa Olympiakomitean ja 
lajiliittojen kanssa urheilijoiden lajikoh-
tainen menestyspotentiaali. Urheilukou-
lussa palvelevat varusmiehet ovat paitsi 
lahjakkaita myös määrätietoisesti kehit-
yshakuisia ja motivoituneita.

Sotiemme aikana urheilun merkitys 
koko kenttäarmeijan toimintakyvyn yllä-
pitäjänä oli kiistaton. Erityistä kiitosta ja 
huomiota saivat silloiset kovakuntoiset 
huippu-urheilijat, jotka osoittautuivat 
sekä fyysisten että psyykkisten ominai-
suuksien puolesta soveltuvan erinomai-
sesti kaikkein vaativimpiinkin tehtäviin.

Urheilukoulussa annetaan tieduste-
lualan koulutusta, johon fyysisesti ja 
psyykkisesti vahvat urheilijat soveltuvat 
poikkeuksellisen hyvin. Sotilaskoulu-
tuksen ja valmentautumisen yhteensovit-
tamisen haasteista johtuen Urheilukoulu 
vastaa itsenäisesti kaikesta joukkotuotan-
toon kuuluvasta koulutushaarakoulutuk-
sesta sekä johtajakoulutuksesta mukaan 
lukien reserviupseerikurssi. Siirtyminen 
Kaartin jääkärirykmenttiin on tuonut 
Urheilukoulun lähemmäksi valtakunnan 
parhaita urheilun suorituspaikkoja, mutta 
ennen kaikkea se on tehostanut sotilas-
koulutusta. Aiempaa runsaampi ja moni-

Harjoittelua 
rakennetulla 
alueella.

Kaartin pataljoonan lippu. 
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Kirjoittaja everstiluutnantti Marko 
Hirsimäki palvelee Urheilukoulun 
johtajana.

Kirjoittaja everstiluutnantti Vesa 
Volanen palvelee Kaartin pataljoonan 
komentajana.

puolisempi yhteistoiminta muiden 
joukkojen ja johtoportaiden kanssa laa-
jentaa henkilökunnan ja asevelvollisten 
osaamista merkittävästi. Virtuaalikou-
lutusympäristökehitystä tervehditään 
Urheilukoulussa erityisellä ilolla. Vaikka 
sillä ei voidakaan korvata oppijan koke-
muksia aidossa ympäristössä ja oikeilla 
etäisyyksillä, tuo se merkittäviä mah-
dollisuuksia parempiin oppimistuloksiin 
myös Urheilukoulun haastavissa aika-
raameissa. Nykypäivän urheilijoiden 
soveltumista tehtäviinsä testataan sään-
nöllisesti sekä Kaartin jääkärirykmentin 
sisällä että laajemmin Maavoimien 
yhteisissä harjoituksissa. Tulokset ovat 
rohkaisevia.

UUDENMAAN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA

Uudenmaan jääkäripataljoona kouluttaa 
kaupunkijääkäreitä eri koulutushaaroissa 
pääkaupunkiseutua ja Uudenmaan maa-
kuntaa puolustaviin joukkoihin. Patal-
joonassa annetaan koulutusta kolmessa 
perusyksikössä joukkotuotettavan kau-
punkijääkäripataljoonan esikunta- ja 
viestikomppanian sekä kaupunkijää-
kärikomppanian eri tehtäviin. Näitä 
ovat perinteisten jalkaväen ja perusyk-
sikkötason huollon koulutushaarojen 
lisäksi mm taistelupioneerit, tieduste-
lijat ja viestimiehet. Kaikki taistelijat 
saavat koulutuksen taisteluun rakenne-

tulla alueella ja koulutushaara-
koulutus painottuu toimintaan rakenne-
tulla alueella. Vuoden 2017 alusta kaikki 
aliupseerilinjat, pois lukien lennokki-
ryhmänjohtajien koulutus, toimeenpan-
naan omissa perusyksiköissä. Kaupun-
kijääkäreillä on ollut vuoden 2016 alusta 
käytössä oma koulutushaaramerkkinsä, 
jonka väreinä ovat perinteiset jääkäri-
joukkojen aselajivärit vihreä ja keltainen. 
Kaupungin muuri symboloi rakennettua 
aluetta, ja merkkiin kuvattu tyylitelty 
taktisella valolla ja optisella tähtäimellä 
varustettu rynnäkkökivääri on asutuskes-
kustaistelijan perusase.

Pataljoonalla on käytössään nykyai-
kainen, rakennetun alueen taisteluun 
sopiva koulutuskalusto. Raskaina aseina 

koulutetaan kevyttä kranaatinhei-
tintä, lähipanssarintorjuntaohjusta 
(NLAW), raskasta kertasinkoa, 40 

mm kranaattikonekivääriä ja 40 mm 
kranaattipistoolia. Henkilökohtaisina 
aseina käytetään 7,62mm rynnäkköki-
vääriä 95, 7,62 konekivääriä PKM ja 8,6 
mm tarkkuuskivääriä. Ajoneuvoina on 
käytössä XA-185 panssariajoneuvoja 

sekä erityyppisiä kevyitä ja erikoi-
sajoneuvoja. Koulutuskäytössä on 
myös moderneinta tiedustelu- ja 
johtamisjärjestelmäalan kalustoa, 
kuten M18-johtamisjärjestelmä ja 

Orbiter-minilennokki.
Uudenmaan jääkäripataljoona vaalii 

Kuninkaallisen Preussin Jääkäripatal-
joona 27:n, v. 1921 perustetun Polku-
pyöräpataljoona 2:n ja talvi-, jatko-, sekä 
Lapin sodissa taistelleen Jääkäripatal-
joona 2:n perinteitä. Sotien jälkeen patal-
joona sijoitettiin Santahaminaan ja sai 
vuonna 1957 nykyisen nimensä. Patal-
joona liitettiin v. 1996 joukkoyksikkönä 
perustettuun Kaartin Jääkärirykmenttiin. 
Pataljoonan perinnelippu on entinen JP 
2:n lippu. Perinnepäivää vietetään 11.3. 
vuonna 1555 käydyn Joutselän taistelun 
muistoksi, jossa suomalaiset hiihto-
joukot löivät Kivennavalla miesmääräl-
tään ylivoimaisen vihollisen.

Pataljoonan päivittäiselle toiminnalle 
on edelleen kuvaavaa hyvä koulutuskult-
tuuri, reipas jääkärihenki ja pelkäämätön 
hyökkäyksellisyys.

Kirjoittaja everstiluutnantti  
Niko Hölttä palvelee Uudenmaan 
jääkäripataljoonan komentajana.

Uudenmaan jääkäri- 
pataljoonan lippu. 
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Kainuun prikaatiin kuuluu pri-
kaatin esikunnan lisäksi viisi 
joukkoyksikköä. Laajalla vas-

tuualueella toimii myös kolme alue-
toimistoa, jotka sijaitsevat Oulussa, 
Kuopiossa ja Joensuussa. Varsinaisia 
jalkaväkijoukkoja Kainuun prikaatissa 
kouluttavia joukkoyksiköitä ovat Kai-
nuun jääkäripataljoona, Kainuun tykis-
törykmentti ja Pohjois-Suomen viesti-
pataljoona. Kainuun jääkäripataljoonan 
varusmiesjoukkotuotannon päätuot-
teita ovat jääkärikomppaniat, tiedustelu-
komppaniat ja -joukkueet, minilennokki-
ryhmät, panssarintorjuntaohjusjoukkueet 
ja suojausjoukkueet. Kainuun tykistö-
rykmentin Kranaatinheitinkomppanian 
päätehtävä on kranaatinheitinkomppa-
nioiden koulutus. Pohjois-Suomen vies-
tipataljoonan Esikuntakomppania vastaa 
prikaatin sotilaspoliisien koulutuksesta 
ja lisäksi pataljoona kouluttaa suojaus-
joukkueita. Muut prikaatin joukkoyk-
siköt ovat Pohjan pioneeripataljoona ja 
Kuopion huoltopataljoona, jotka koulut-
tavat nimensä mukaisia aselajijoukkoja.

Kainuun jääkäripataljoonassa työs-
kenteli tätä kirjoitettaessa 52 ammat-
tisotilasta. Varusmiesvahvuus on ollut 
suurimmillaan yli 700. Pataljoonan 
neljän perusyksikön tehtävät on suun-
niteltu siten, että 1. Jääkärikomppania 
kouluttaa jääkärikomppanian jääkäri-
joukkueet ja huoltojoukkueen. 2. Jää-
kärikomppania kouluttaa saman jää-
kärikomppanian komentojoukkueen ja 
kranaatinheitinjoukkueen sekä tietyillä 
saapumiserillä panssarintorjuntaohjus-
joukkueen (PSTOHJ2000). Tiedustelu-
komppania kouluttaa eri organisaatioiden 
tiedustelujoukkueita, tiedustelukomp-
panian muita osia sekä minilennokki-
ryhmiä. Lisäksi Tiedustelukomppaniassa 
koulutetaan tiedustelijoita lumilajien 
huippu-urheilijoista.

3. Jääkärikomppania järjestää jalka-
väen aliupseerikurssin. Peruskoulutus-
kaudella yksikössä koulutetaan muiden 
yksiköiden tavoin alokasjoukkueita. 
Lisäksi 1/17 saapumiserällä alkanut 

panssarivaunukoulutus on sijoitettu 
yksikköön. Komentajan tukena suunnit-
telussa ja hallinnossa on pataljoonan esi-
kunta, joka muodostuu pataljoonaupsee-
rista ja toimistoupseerista. 

Taisteluharjoituksissa joukkojen toi-
mintakehyksenä on sotilasalueen viite-
kehyksessä toimiva taisteluosasto. Sen 
kokoonpano muodostetaan Kainuun 
prikaatin omista joukkoyksiköistä ja se 
sisältää kaikkia taisteluosaston yksikkö-
tyyppejä tai niiden osia. Kaikki yhteis-
toiminnan harjoitteluun tarvittavat toi-

mijat saadaan harjoituksiin mukaan. 
Parhaimmissa harjoituksissa saadaan 
taisteluosasto lähelle määrävahvuutta 
muodostamalla harjoitusjoukko yhdessä 
Jääkäriprikaatin kanssa.

Jalkaväen vuosikirjassa 1967–68 kir-
joitti silloinen jalkaväen tarkastaja ken-
raalimajuri O. E. Ylirisku seuraavasti: 
”Taistelujen kuvaa tulevassa sodassa 
leimaavat mm. teknillisestä kehityk-
sestä johtunut tehostunut tiedustelu, 
parantunut liikkuvuus, kaukoaseiden 
suurentunut merkitys, ilmatilan kas-

Kainuun prikaati
Kainuun prikaati on korpitaistelijoiden valmentaja Väli-Suomessa. 
Prikaatin koulutuksen keskipisteenä on ollut joukkojen valmiuden 
ja toimeenpanokyvyn parantaminen.

Jääkärikomppania 
Army North 17 
-harjoituksessa 
Lapissa. Jääkäri 
Nyman auttaa  
jääkäri Hyttistä 
puron ylityksessä.
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vanut käyttö sekä elektronisen sodan-
käynnin kehitys. Sodankäynti välineiden 
nykyinen taso luo edellytykset suurimit-
taisellekin yllätyshyökkäykselle, jonka 
torjuminen vaatii, myös meiltä, jatkuvaa 
valmiutta aloittaa milloin tahansa, meille 
epäedullisimmassa tapauksessa koko 
valtakunnan alueella, torjuntataistelut. 
Tällaisen sodan alkuvaiheille on luon-
teenomaista rintamaton taistelu, jossa 
kaikkien taito taistella kiväärimiehen 
tapaan tulee korostetusti esille.” Pitänee 
edelleen paikkansa.

Kainuun prikaatin harjoituksissa on 
taktisella tasolla vuodesta 2016 alkaen 
korostunut nopeus ja hyökkäyksellisyys. 
Nopeudella tarkoitetaan sitä, että har-
joitusten tilannekehitys ei mahdollista 
toimiville joukoille pitkää valmistautu-
misaikaa. Maavoimien taistelun 2015 
alkuperäiset toimintatavat eivät nopeassa 
tilanteessa sovellu sellaisenaan käyttöön. 
Niitä ei ole kuitenkaan hylätty, vaan on 
etsitty, löydetty ja jatkossakin löydetään 
sovellettuja keinoja niiden hyödyntämi-
seksi. Erityisesti Maavoimien taistelun 
2015 periaatteista keskeinen, tappioiden 
tuottaminen, on säilytetty ohjenuorana. 

Taktisilla periaatteilla on oikein ymmär-
rettynä aidosti vaikutusta taistelun käy-
tännön toimiin.

Taisteluosaston puolustuksesta pai-
nopiste kääntyi hyökkäyksen suuntaan 
vuoden 2015 harjoituksissa ja on myös 
pysynyt siinä. Monia hyökkäystaiste-
luun kuuluvia taitoja on jouduttu opet-
telemaan uudelleen. Monia menetelmiä 
on otettu sovelletusti käyttöön 2000-
luvun valmiusprikaatien taktiikasta ja 
siltä ajalta peräisin olevaa hiljaista tietoa 
on saatu uudelleen kuuluviin. Tuon ajan 
menetelmät eivät ole kuitenkaan kopi-
oitavissa sellaisenaan. Nykyaikainen 
taisteluosasto on kolme kertaa suu-
rempi joukko kuin silloinen jääkäripa-
taljoona ja kalustossakin on tapahtunut 
muutoksia. Joukon ympärillä on tapah-
tunut mittava muutos joukkojen koko-
naismäärän pienentyessä. Sen sijaan 
valmiusvaatimukset ovat kovin saman-
laisia. Nopeassa tilannekehityksessä tar-
peellisia perustaistelumenetelmiä tais-
teluosaston taisteluun on laadittu 2016 
alkaen, mutta työ on vielä kesken. Niiden 
tarve on todettu sekä koulutuksen, että 
operatiivisen suunnittelun kannalta tar-

kasteltuna.
Kenties suurin haaste koulutukselle 

on käytössä oleva rajallinen aika harjoi-
tuksissa, sekä myös niitä edeltävä kou-
lutusaika. Vajaassa viikossa ei kaikkea 
ehditä harjoittelemaan – saati testaamaan 
saman harjoituksen puitteissa – eikä huo-
noja suorituksia uusimaan. KASI-järjes-
telmän tulon myötä on puolestaan saatu 
lisää realismia harjoituksiin ja saadaan 
lähelle aitoa tilannetta vastaava palaute 
taktiikan ja taistelutekniikan tasosta. 
Esimerkiksi joukkueenjohtajaa on aikai-
sempaa huomattavasti enemmän kiin-
nostanut, josko vierellä kulkeva tulen-
johtaja kykenisi tekemään viholliselle 
jotain. Lisäksi virtuaalikoulutusympä-
ristön (VKY) käytön on todettu lisäävän 
koulutuksen tehoa, kuten odotettiinkin. 

Jääkärikomppanian koulutuksessa 
painopiste on hyökkäystaistelussa. 
Muita taistelulajeja ei kuitenkaan voida 
sivuuttaa toimivan kokonaisuuden 
muodostumiseksi. Yksikkö on suuri 
ja sisältää useita erityyppisiä ryhmiä. 
Niiden koulutuksen nousujohteinen läpi-
vienti edellyttää yksityiskohtaista suun-
nittelua, varsinkin kun erillisille ryhmille 

Taisteluammunta käynnissä.
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Kainuun jääkäripataljoonan perinnejoukko on vuonna 
1788 muodostettu Kajaanin jääkäripataljoona. Pataljoonan 
perinnemarssi on Jääkärimarssi. Kainuun jääkäripataljoonan 
perinnepäivä on 13. syyskuuta. Tuona päivänä Jatkosodan 
aikana vuonna 1941 järjestettiin Rukajärven valtausparaati. 
Puolustusvoimain komentaja vahvisti Kainuun 
jääkäripataljoonan perinnelipun 16.5.2002. Lipun vihreä väri 
ja kaksikielekkeinen pohja symbolisoivat jääkärijoukkoa. 
Lippukentässä on Kajaanin perustajan Pietari Brahen 
sukuvaakunasta periytynyt kotkan siipipari, joka symbolisoi 
Kainuun maakuntaa ja Kainuun prikaatia. Tangon puoleisessa 
yläkulmassa on 14. Divisioonan rintamatunnus. Merkin 
ulkokehällä kiertää kahlerengas – Karjalan kahleet – jota 
Karjalan karhun käpälät kynsineen ovat murtamassa. Merkin 
keskellä oleva R-kirjain ja itään osoittava miekka kuvaavat 
14.D:n joukkojen etenemistä kesän 1941 hyökkäystaisteluissa 
reittiä Raja - Repola - Rukajärvi.

PERINTEISTÄ

ei luonnollisesti ole asettaa jokaiselle 
omaa kouluttajaa päivittäiseen koulu-
tukseen tai harjoituksiin. Tämän joh-
dosta korostuu yksinkertaisten perustai-
tojen ja -toimien koulutuksen tärkeys, 
johtajien ja taistelijoiden tilanteenmu-
kaista ajattelua ja toimintaa kuitenkaan 
rajoittamatta. Taisteluammunnoissakin 
painottuu aiempaa enemmän hyökkäyk-
sellisyys, joskaan puolustus- ja väijytys-
ammuntojakaan ei ole unohdettu. Tais-
teluosaston hyökkäyksessä on kuitenkin 
myös joukkueita ja ryhmiä, jotka puolus-
tavat tai viivyttävät.

Materiaalinen kehitys on ollut myös 
jalkaväkijoukoissa merkittävää viime 
vuosina. Minilennokkikoulutus on 
ollut osa Kainuun jääkäripataljoonan 
tiedustelukoulutusta jo useamman 
vuoden. Käytössä olevasta järjestel-
mästä on hyviä kokemuksia ja epä-
suoraa tultakin on järjestelmän avulla 
johdettu. Sään asettamat rajoitukset on 
huomioitu koulutuksen turvallisuuden 
takaamiseksi ja arvokkaan kaluston 

vaurioitumisen välttämiseksi. Minilen-
nokkikoulutus laajeni 2017 siten, että 
prikaatissa koulutetaan minilennokkia-
liupseerikurssin II-jakso, joka aiemmin 
toteutettiin Porin prikaatissa. 

Perinteisempi partiotiedustelu ei suin-
kaan ole menettänyt merkitystään, vaan 
se on edelleen ainoa keino ympärivuoro-
kautisen ja ympärivuotisen tarkan tiedus-
telutiedon saamiseksi. Perinteiset perus-
taidot ovat edelleen toimintakykyisen 
jalkaväkitiedustelijan edellytyksenä. 
Niitä ovat hyvä fyysinen kunto, suunnis-
tustaito, aseen käsittelytaito sekä viesti- 
ja tähystysvälineiden käyttötaito.

Vuonna 2017 alkoi panssarivaunuryh-
mien koulutus Kainuun prikaatissa Leo-
pard 2A4 -kalustolla. Parolassa saadun 
peruskoulutuksen jälkeen ryhmän kou-
lutus jatkui Kajaanissa omien koulutta-
jien toimesta. Panssarivaunujen myötä 
saatiin pieni, mutta tärkeä elementti 
koulutukseen ja harjoituksiin. Voi vain 
arvailla sellaisen taistelijan reaktiota 
tositilanteessa, joka ei ole koskaan edes 

nähnyt oikeaa panssarivaunua. Henkilö-
kunta ja moni varusmieskin on päässyt 
myös tutustumaan, miltä maailma 
näyttää panssarivaunun tähtäimien läpi 
tarkasteltuna.

Jalkaväkijoukot ovat edelleen perusta 
muiden joukkojen toiminnalle, muita 
aselajeja aliarvioimatta. Jalkaväkijoh-
tajan asema yleisjohtajana – päällikkönä 
tai komentajana – on myös nykypäivää. 
Tätä periaatetta epäileviä tuomaita toki 
silloin tällöin löytyy, mutta vailla vas-
tausta miten muutoin asiat sitten pitäisi 
järjestää.

Kirjoittaja everstiluutnantti Jukka 
Vuorisalmi palvelee Kainuun 
jääkäripataljoonan komentajana.
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Karjalan prikaati on Kaak-
kois-Suomen puolustaja, jonka 
muodostavat kuusi joukkoyk-

sikköä: Kymen jääkäripataljoona, Kar-
jalan tykistörykmentti, Salpausselän 
ilmatorjuntapatteristo, Kymen pioneeri-
pataljoona, Itä-Suomen viestipataljoona 
ja Karjalan huoltopataljoona sekä Ete-
lä-Savon ja Kaakkois-Suomen aluetoi-
mistot ja prikaatin esikunta.

Prikaati tuottaa puolustusvoimille 
suorituskykyä kouluttamalla jääkäripri-
kaatin joukkoja, alueellisia joukkoja ja 
paikallisjoukkoja, sekä pitää yllä käs-
kettyä puolustusvalmiutta. Prikaatissa 
on valtakunnallinen raivaamisen osaa-
miskeskus. Karjalan prikaati koordinoi 
alueellista viranomaisyhteistyötä ja toi-
mintaa maanpuolustusjärjestöjen kanssa 
sekä vastaa asevelvollisuusasioista 
alueellaan.

Vekaranjärvi tilastojen valossa: Veka-
ranjärvellä toimii yhteensä noin 3 500 
henkilöä, joista prikaatin henkilöstöä on 
lähes 600 ja varusmiehiä on noin 2 700 
sekä noin 200 yhteistoimintatahojen hen-
kilöä. Näitä ovat Millog Oy, Puolustus-

hallinnon rakennuslaitos, Leijona Cate-
ring, Puolustusvoimien logistiikkalaitos, 
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä-
keskus, Sotilaslääketieteen keskus ja Val-
kealan Sotilaskotiyhdistys.

KAARTI PÄÄLLE!

Prikaatilla on pitkät ja kunniakkaat 
perinteet Kaakkoisen Suomen puo-
lustajana, joten sen vuosipäivä tulee 
kuningas Kustaa II Adolfin määräyk-
sestä perustaa Karjalan Rykmentti 6.5. 
vuonna 1618. Varsinaisesti prikaati 
perustettiin 1.1.1957, kun 5. prikaatista 
tuli Karjalan prikaati. Tässä yhteydessä 
prikaatille määrättiin Viipurin Papulassa 
sijainneen Karjalan Kaartin Rykmentin 
perinteet, joukko-osastolippu, -tunnus ja 
kunniamarssi. Tähän perinnejouk-
koon viittaa tervehdys ja tunnus 
KAARTI PÄÄLLE! Lisäksi pri-
kaatille tuli vaalittavaksi myös Jal-
kaväkirykmentti 8, Tuntemattoman 
sotilaan rykmentin, perinteet. Kar-
jalan prikaatin arvokkaat, ajassaan 
elävät ja yhteenkuuluvuutta lisäävät 
perinteet kantavat kohti tulevaisuutta. 
Perinteiden vaalimisessa keskeisiä toi-
mijoita ovat Karjalan prikaatin kilta ja 
eri aselajien killat, jotka tekevät pyy-
teetöntä vapaaehtoistyötä prikaatin ja 
maanpuolustuksen parhaaksi.

Prikaati ei ole sammaloitunut kivi 
vaan jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva. 
Esimerkiksi Pahkajärvi muuttaa muo-
toaan kokoajan, varuskunnan perus- ja 
uudisrakentaminen jatkuu vielä vuosia, 
aina kuuden kuukauden välein astuu 
riviin uusi saapumiserä, uutta kalustoa 
otetaan käyttöön ja uutta henkilöstöä 
tulee riviin. Voidaan sanoa, että prikaatin 
tulevaisuus ei vain tule - tulevaisuus teh-
dään. Karjalan prikaatin tärkein voima-
vara on sen henkilöstön ammattitaito ja 

sitoutuminen yhdessä tekemiseen. Näin 
yhteisenä arvona tunnustettu ”KAARTI 
PÄÄLLE” -henki muodostuu perin-
teiden lisäksi lujasta tahdosta, kehitty-
västä ammattitaidosta sekä tulokselli-
sesta yhteisvaikutuksesta.

JÄÄKÄRIT KÄRKEEN!

Kymen jääkäripataljoona on Karjalan 
prikaatin jalkaväen koulutusyksikkö. 
Lisäksi sotilaspoliisikoulutusta anne-
taan Itä-Suomen viestipataljoonassa. 
Kymen jääkäripataljoonan kolmessa 

Karjalan prikaati 
Karjalan prikaati rakentaa aktiivisesti tulevaisuuttaan mekanisoitujen joukkojen 
osaamiskeskuksena. Valmiuden ja laadukkaan koulutuksen takeena ovat ammattitaitoinen 
henkilöstö, suorituskykyinen materiaali ja suunnitelmallisesti kehitettävät koulutusolosuhteet.

Karjalan 
prikaatin 
lippu

Kymen jääkäripataljoonan 
lippu

Karjalan prikaatin 
joukko-osastotunnus

Kaakkois-Suomen puolustaja – valmiutta joka päivä
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perusyksikössä koulutetaan Karjalan 
jääkäriprikaatiin panssarijääkäreitä, tie-
dustelijoita, sissiradisteja, panssarintor-
juntaohjusmiehiä ja lennokkihenkilöstöä 
sekä vielä alueellisten joukkojen jalka-
väkiyksiköitä kiinteässä yhteistyössä 
muiden joukkoyksiköiden kanssa. Patal-
joonan keskeinen osaamisalue on meka-
nisoitujen joukkojen koulutus ja hajau-
tetun taistelun mukainen toiminta sekä 
kehitettävä osaamisalue on uusien käyt-
töön saatavien järjestelmien koulutuse-
dellytysten luominen.

KYMEN 
JÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINTEET

Kymen jääkäripataljoonalla on suku-
puussa kaksi haaraa. Vanhempi haara 
johtaa Joensuuhun, jossa vuonna 1920 
oli koottu uusi kevytjoukko - Polku-
pyöräpataljoona 3. Kyseinen pataljoona 
siirtyi jo seuraavana vuonna Mikkeliin. 
Siellä se sai nimekseen Jääkäripataljoona 
3 vuonna 1936. Samalla se sai Jääkäri-
pataljoona 27:n perinteet vaalittavak-
seen. Sotien jälkeen JP3 toimi Lahdessa 
vuonna 1952 tapahtuneeseen lakkautta-
miseen saakka. Sen nimi, lippu ja perin-
teet siirrettiin JP/JR9:lle.

Talvisodassa pataljoona (JP3) taisteli 
Karjalan kannaksella osallistuen muun 
muassa suojajoukkojen viivytystaiste-
luihin, joulukuun vastahyökkäykseen 
sekä puolustustaisteluihin muun jalka-
väen tapaan. Jatkosodan alun hyökkäys-
vaiheessa pataljoona osallistui Suomen 
oloissa nopeatempoisiin hyökkäystaiste-

luihin. Pataljoona hyökkäsi Tuulosjoen 
kautta Syvärille, sekä osallistui Petros-
koin ja Poventsan valtaukseen. Neuvos-
toliiton aloitettua hyökkäyksen kesällä 
1944, pataljoona osallistui Kannaksen 
suurtaisteluihin toteuttaen vastahyök-
käyksiä vihollisen lyömiseksi Kuuter-
selässä, Talissa ja Vuosalmella. Patal-
joona oli osa Panssaridivisioonaa, siis jo 
tuolloin osa suomalaista eliitti -joukkoa. 
Pataljoona osallistui myös Lapin sotaan. 
Panssaridivisioonan alaisena se siirtyi 
jo syyskuussa 1944 Ouluun, josta alkoi 
sota saksalaisia vastaan. Reitti kulki 
Pudasjärven kautta Ranualle, jossa käy-
tiin ensimmäinen täysimittainen taistelu. 
Useiden kiivaiden taisteluiden jälkeen 
pataljoona saapui Ivaloon marraskuun 5. 
päivänä. Viimeisenä taistelutoimena oli 
koukkaus Juutuanjoen varressa Inarissa.

Sukupuun nuorempi haara sai alkunsa 
Virolahdelta. Siirryttäessä rauhanajan 
kokoonpanoon vuonna 1944 muodos-
tettiin useista joukko-osastoista uusi Jal-
kaväkirykmentti 9. Pääosa rykmentistä 
toimi Haminassa, mutta sen II patal-
joona, josta nykyinen KYMJP suoraan 
polveutuu, oli majoitettu Ravijoelle. 
Vuoden 1948 organisaatiouudistuksessa 
muutettiin kokoonpanoa siten, että syntyi 
erillinen Jääkäripataljoona / JR9. Vuonna 
1952 tämä pataljoona siirtyi Haminaan ja 
näin edellä mainitut haarat yhtyivät.

Vuodesta 1957 alkaen maakunnalli-
sella nimellä Kymen jääkäripataljoona 
tunnettu joukkoyksikkö vaikutti Hami-
nassa vuodenvaihteeseen 1989–1990. 
Joukkoyksikkö lakkautettiin Haminassa 

ja sen tehtävät siirrettiin Valkealan Veka-
ranjärvelle, jossa Kymen jääkäreiden 
koulutus on jatkunut osana Karjalan pri-
kaatia.

Kymen jääkäripataljoonan tärkein 
tunnus on ratsuväkimallinen kielek-
keinen lippu harmaalla pohjavärillä. 
Lipussa olevat nuolet kuvaavat jääkä-
reille tunnusomaista tulta ja liikettä. 
Lipussa on numero – 3, perinnejoukon 
JP3:n mukaan. Lipun reunat on koristettu 
Karjalan maakunnallisin värein punai-
sella ja mustalla. Vuonna 1938 myönsi 
Tasavallan presidentti oikeuden kiin-
nittää lipputangon kärkeen IV luokan 
vapaudenristin nauhoineen.

Jääkäripataljoonan perinnepäivä on 
Jaakko de la Gardien Moskovaan marssin 
päivä 12. maaliskuuta ja kunniamarssina 
Sibeliuksen säveltämä Jääkärien Marssi.

JOUKKOTUOTANNOSTA 
VALMIUTTA

Viime ja kuluvaa vuotta 2017 on lei-
mannut valmistautuminen muutokseen, 
joka on seurausta uusista joukkotuotan-
totehtävistä. Toimenpiteillä on pyritty 
siihen, että varmistetaan henkilöstön riit-
tävyys, osaamisen kohdistumine ja siten 
varusmieskoulutuksen laadukas toteut-
taminen. Haasteellisen muutoksesta on 
tehnyt se, että samanaikaisesti on koulu-
tettu aiemmin käsketyt joukot tinkimät-
tömästi ja varmistettu henkilöstön osaa-
minen sisäisillä täydennyskoulutuksilla. 
Muutosta on kuitenkin pystytty tuke-

Kymen jääkäripataljoona 
pähkinänkuoressa: Patal-
joonan vahvuus on noin 650 
henkilöä, joista henkilökuntaa 
on 60 ja varusmiessaapumi-
serän vahvuus on noin 460. 
Pataljoona muodostaa keskeisen 
osan Karjalan prikaatin Val-
miusyksiköstä. Henkilökunta 
jakautuu henkilöstöryhmittäin 
tasaisesti siten, että kolmannes 
on upseereita, opistoupseereita 
tai aliupseereita. Keskeisimpänä 
kalustona ovat CV9030 -ryn-
näkkövaunut ja Leopard 2A4 
-taistelupanssarivaunut.

Simulaattorikoulutuksella 
monipuolisuutta ja parempia 
koulutustuloksia.
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maan muun muassa koulutus- ja simu-
laattoriympäristöjen kehittämisen myötä. 
Muutos ei ole ollut kivuton, mutta jää-
käreille valittu tie on tähän mennessä 
todettu oikeaksi.

Keväästä 2017 alkaen Kymen jää-
käripataljoonassa on edelleen kolme 
perusyksikköä. Keskeisiä koulutussi-
sällöllisiä muutoksia on useita. Ensin-
näkin jääkäripataljoonan aliupseeri-
koulutus toteutetaan jatkossa kaikissa 
kolmessa yksikössä. Yhdessä yksikössä 
tullaan kouluttamaan iskuportaan jääkä-
reitä mukaan lukien aliupseerikoulutus. 
Toisessa yksikössä vastaavasti koulu-
tetaan komentopaikkojen henkilöstöä 
samanaikaisesti tulenjohto-, panssarin-
torjunta- ja tiedustelulinjojen kanssa. 
Kolmas yksikkö osallistuu merkittävästi 
Karjalan prikaatin valmiuden kehittämi-
seen ja toimeenpanoon, minkä lisäksi 
siellä toteutetaan myös eri panssarikurs-

sien koulutus. Organisaatioon ja henki-
löstöön kohdistuvat muutokset ovat val-
mentaneet jääkäreitä ottamaan suuntaa 
takaisin mekanisoitujen joukkojen kou-
lutukseen.

Jatkossa Karjalan prikaatin harjoi-
tustoiminnan painopiste tulee olemaan 
mekanisoitujen joukkojen yhteistoi-
minnan harjoittamisessa. Harjoitustoi-
minta tulee suunnitelmallisesti suuntau-
tumaan koko Kaakkois-Suomen alueelle, 
joten sotajoukon sisäisen yhteistoiminnan 
ohella painottuu entistä enemmän myös 
viranomaisyhteistyö muun muassa Raja-
vartiolaitoksen, poliisi- ja pelastusviran-
omaisten sekä kunnallisten toimijoiden 
kanssa. Tällä tavoin Karjalan prikaati ja 
jääkäripataljoona sen osana voi kehittää 
taktiikkaansa ja uusien suorituskykyjen 
käyttöönottoa kehittyneessä ja muut-
tuneessa toimintaympäristössä. Tätä 
kaikkea tietysti tukee osallistuminen 

kansainväliseen yhteistyöhön ja harjoi-
tustoimintaan. 

Vartiossa.

Kirjoittaja everstiluutnantti 
Jami Virta palvelee Kymen 
jääkäripataljoonan komentajana.
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Kuten Panssaridivisioona aikoi-
naan myös Panssariprikaatin 
kouluttamat joukot ovat “puo-

lustuksemme nyrkki”. Tärkeimmät tuo-
tettavat yksiköt ovat mekanisoidut tais-
teluosastot, moottoroidut taisteluosastot, 
ilmatorjuntajoukot, elektronisen sodan-
käynnin joukot ja logistiikkayksiköt. 
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta 
ja sen tuottamat yksiköt ovat koko valta-
kunnassa näkyvä osa Panssari-
prikaatia. 

PERINTEET VELVOITTAVAT

Panssariprikaati vaalii 28.6.1942 perus-
tetun Panssaridivisioonan ja sen jouk-

kojen perinteitä. Monet sodassa pal-
velleet upseerit ja aliupseerit jatkoivat 
sodan jälkeen palvelustaan panssarijou-
koissa juurruttaen nuorempiin vahvan 
aselajihengen. Tämän johdosta panssa-
rijoukoissa on aina vallinnut erityinen 
yhteenkuuluvuuden tunne, määrätie-
toisuus sekä tinkimättömyys ja ylpeys 
omasta ammattitaidostaan.

Panssariprikaati on ylpeä perinteis-
tään sekä historiastaan. Kunniakkaat ja 
hyvin hoidetut perinteet luovat pohjan 
vahvalle hengelle, asenteelle ja joukko-
kiinteydelle. Osoituksena perinteiden 
jatkuvuudesta ja kiitollisuudesta panssa-
rijoukkojen veteraaneille saa Panssaripri-
kaatin henkilöstö Maavoimien ainoana 
joukko-osastona kantaa asepuvussa 
Panssaridivisioonan rintamatunnusta, 
Laguksen nuolia. Vuonna 2002 Panssa-
ridivisioonan 60-vuotisperinnepäivänä 
käyttöön uudelleen hyväksytty tunnus 
muistuttaa meitä joka päivä sotavete-
raanien Panssariprikaatille jättämästä 

velvoittavasta perinnöstä.

TEHTÄVÄT JA KOKOONPANO - 
JALKAVÄEN ISKUVOIMAA

Panssariprikaati kouluttaa maavoimien 
iskukykyisimmät joukot, mekanisoidut 
ja moottoroidut taisteluosastot. Panssari-
prikaati kouluttaa myös pääosan pääkau-
punkiseudun ilmapuolustuksen joukoista 
sekä elektronisen sodankäynnin erikois-
joukkoja. Panssariprikaatilla on moni-
puolinen panssarikalusto sekä laajat har-
joitusalueet. Panssariprikaati hyödyntää 
koulutuksessa virtuaalista taistelukent-
täkoulutusta ja on simulaattorikoulu-
tuksen kärkiosaajia. Panssariprikaati on 
edelläkävijä Maavoimien ottaessa käyt-
töön uutta kalustoa. Esimerkkeinä ovat 
muun muassa Leopard 2A6 sekä BMP-2 
MLU sekä K9 panssarihaupitsin han-
kinnat sekä M18- johtamisjärjestelmän 

käyttöönotto. Uudistettu ilmatorjunta-
panssarivaunu Marksman on palannut 
koulutukseen ja uudet evakuointi- sekä 
ambulanssipanssarivaunut monipuolis-
tavat huollon kykyjä.

Panssariprikaati kouluttaa vuosittain 
noin 2600 varusmiestä ja lähes saman 
määrän reserviläisiä. Palkattua henki-
lökuntaa on noin 650. Varusmieskoulu-
tuksen ohella Panssariprikaati vastaa toi-
minta-alueellaan viranomaisyhteistyöstä, 
maanpuolustustyöstä sekä reserviläisten 
koulutuksesta. Lisäksi se ylläpitää soti-
laallista valmiutta alueellaan.  Panssari-
prikaatin varuskunta toimii Hattulan ja 
Riihimäen alueella.  Panssariprikaatin 
toiminta-alue muodostuu Keski-Suomen, 
Pirkanmaan, Päijät-Hämeen sekä Kan-
ta-Hämeen maakunnista, joissa asevel-
vollisten asioita hoitavat Aluetoimistot 
Lahdessa, Tampereella ja Jyväskylässä. 

Panssariprikaatin kokoonpanoon 
kuuluu johdon ja esikunnan lisäksi Pir-
kanmaan, Hämeen ja Keski-Suomen 
aluetoimistot sekä joukkoyksikköinä 
Hämeen panssaripataljoona, Jääkärity-
kistörykmentti, Helsingin ilmatorjunta-
rykmentti, Parolan huoltopataljoona sekä 
Elektronisen sodankäynnin keskus.

HÄMEEN PANSSARI- 
PATALJOONA (HÄMPSP)

Hämeen panssaripataljoona kouluttaa 
maavoimien iskukykyisimpiä ja tulivoi-
maisimpia jalkaväkijoukkoja mekani-
soituihin ja moottoroituihin taisteluosas-
toihin. Lisäksi pataljoona kouluttaa 
sotilaspoliisijoukkoja kohteiden suojauk-
seen ja varuskunnallisiin turvallisuusalan 
tehtäviin. Myös panssarivaunuasentajia, 
sotilaspoliiseja, moottoripyörälähettejä 
ja -tiedustelijoita, tarkka-ampujia ja tais-
teluvälinemiehiä koulutetaan Hämeen 
Panssaripataljoonassa. Hämeen panssa-
ripataljoonan kokoonpano muodostuu 

Panssariprikaati on neljän maakunnan prikaati, jonka vastuualue kattaa Keski-Suomen, 
Pirkanmaan, Päijät-Hämeen sekä Kanta-Hämeen. Panssariprikaati kouluttaa, tekee 
yhteistyötä viranomaisten kanssa, vastaa operatiivisista sekä valmiusasioista kuten myös 
monipuolisista asevelvollisuusasioista ja maanpuolustustyöstä.

Panssariprikaatin henkilöstö kantaa 
asepuvussaan Panssaridivisioonan 
rintamatunnusta - Laguksen nuolia

Panssariprikaatin lippu.

Panssariprikaati

Perinteitä- yhteistyötä- iskuvoimaa
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komentajasta, esikunnasta ja neljästä 
perusyksiköstä; panssarijääkärikomp-
paniasta, panssarivaunukomppaniasta, 
panssaripioneerikomppaniasta ja sotilas-
polisikomppaniasta. Henkilökuntaa on 
65 ja varusmiehiä koulutuskaudesta riip-
puen 500–550. Panssarivaunukalustoa 
on noin 70 kappaletta. Pääkalustona on 
Leopard 2A6 taistelupanssarivaunut sekä 
modernisoidut BMP2M rynnäkköpans-
sarivaunut. Myös panssarivaunuasen-
tajia, sotilaspoliiseja, moottoripyörälä-
hettejä ja -tiedustelijoita, tarkka-ampujia 
ja taisteluvälinemiehiä koulutetaan 
Hämeen Panssaripataljoonassa.

JÄÄKÄRITYKISTÖ- 
RYKMENTTI (JTR)

Jääkäritykistörykmentti kouluttaa hyök-
käävän kärjen tulenjohtajat sekä henki-
löstön panssarihaupitsipatteristojen ja 
kranaatinheitinkomppanioiden eri tehtä-
viin, kenttäviestijärjestelmän perustajiin 
sekä panssarihuollon osaajiin. Jääkäri-
tykistörykmentin pääkoulutuskalusto 
on juuri digitalisoitu ja sen muodostavat 
tulivoimaiset panssarihaupitsit ja kra-
naatinheittimet sekä komentopaikka-, 
viestiasema-, kuljetus- ja tulenjohto-
panssarivaunut.

HELSINGIN ILMATORJUNTA-
RYKMENTTI (HELITR)

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin pääteh-
tävä on kouluttaa varusmiehiä ja reservi-
läisiä ilmatorjunnan suorituskykyisimpien 

ase- ja johtamisjärjestelmien käyttäjiksi. 
Joukko-yksikön kalustoa ovat muun 
muassa Ilmatorjuntaohjus12 (NASAMS), 
ilmatorjuntapanssarivaunu90 (MARK-
SMAN), maalinosoitustutkat sekä ilma-
torjunnan johtokeskukset.

PAROLAN HUOLTO- 
PATALJOONA (PARHP)

Parolan huoltopataljoona kouluttaa 
sotilaskuljettajia ja huollon erikois-
henkilöstöä mekanisoitujen ja mootto-
roitujen taisteluosastojen sekä logistiik-
kajoukkojen sodan ajan organisaatioihin.  
Rauhan aikana Parolan huoltopataljoona 
vastaa varuskunnan huollon järjestelyistä 
ja palveluista.  Parolan huoltopataljoonan 
kokoonpanoon kuuluva Puolustusvoi-
mien varusmiessoittokunta kouluttaa 
sotilassoittajia sodan ajan soittokuntiin. 

ELEKTRONISEN SODAN-
KÄYNNIN KESKUS  
(ELSOKESK)

Elektronisen sodankäynnin keskus  on 
Panssariprikaatiin kuuluva joukkoyk-
sikkö Riihimäellä, joka kouluttaa hen-
kilöstöä erilaisiin sodanajan alueellisten 
johtamisjärjestelmäyksiköiden, elektro-
nisen sodankäynnin sekä huolto- ja kul-
jetustehtäviin.

Panssariprikaatin kokoonpano on vuo-
sien aikana vaihdellut, mutta tärkein eli 
aselajien monipuolisuus on säilynyt. 
Panssariprikaati onkin ainoa kaikki ase-
lajit kokoava joukko-osasto. Koulutusko-

koonpano soveltuu varsin hyvin nykyisten 
joukkojen tuottamiseksi. Suurimpina 
haasteina tulevina vuosina on kunnossa-
pidon erityisosaajien vähenevä määrä. 

Panssarijoukkojen henkilöstön koulu-
tuksessa panssariprikaati on erityisase-
massa. Yhteistoiminta Panssarikoulun 
kanssa tarjoaa henkilöstön perus- ja täy-
dennyskoulutukseen, tutkimus- ja kokei-
lutoimintaan sekä erityisesti Panssa-
rireserviupseerikurssin koulutukselle 
erinomaiset puitteet henkilöstön ammat-
titaidon ja asenteen kasvattamiselle sekä 
joukkotuotannolle.

Panssariprikaati ei pärjää yksin ja 
olemmekin nöyrän kiitollisia yhteistyö-
kumppaneillemme sekä naapureillemme. 
Panssariprikaatilla on lähiseudun asuk-
kaiden ja maakuntien vahva tuki. Yhteis-
toimintamme yhteiskunnan kanssa on 
saumatonta ja perustuu keskinäiselle 
arvostukselle. Panssarikilta, Panssari-
lehti ja Panssarimuseo ovat perintömme 
tärkeitä vaalijoita.

JALKAVÄEN JA ASELAJIEN 
YHTEISTOIMINTAA JA 
KOULUTUSTA

Panssarijoukot eivät ole koskaan olleet 
”pelkkiä panssarijoukkoja”, vaan isku-
voimamme on perustunut aselajien 
yhteistyöhön. Aselajien yhteistyössä 
panssarijoukot ovat aina olleet edelläkä-
vijöitä. Yhdessä panssarimiehet, panssa-
rijääkärit, jääkärit, autosotamiehet, pans-
sarihuoltomiehet, tykkimiehet, pioneerit, 
ilmatorjuntamiehet ja viestimiehet muo-
dostavat kokonaisuuden.

Iskuporras hyökkää
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Johtajan merkitys korostuu 
taistelun voittamisessa

Nykypäivän Panssariprikaati tunne-
taan tehokkaasta aselajien yhteistoimin-
nasta, joka on iskuvoimamme perusta. 
Tämäkin ominaisuus periytyy Panssari-
divisioonasta, missä kaikki aselajit olivat 
edustettuina. Yhteistoiminnallamme on 
siis 75 vuotta pitkä kokemus ja se näkyy.  
Meidät tunnetaan myös ennen kaikkea 
toimeenpanokyvystä, jonka juuret ovat 
Jatkosodan aikaisessa Panssaridivisioo-
nassa. Panssariveteraanit tiesivät, että 
taistelut voitetaan taistelemalla eikä 
odottamalla. Samalla otteella koulutus 
ja valmiustehtävät toteutetaan nykyisin.

Panssarijoukkojen valmius ja nopeus 
saavutetaan noudattamalla yksinker-
taisia kaikille yhteisiä ja hyvin koulu-
tettuja toimintatapamalleja, perustaiste-
lumenetelmiä. Näiden menestyksellinen 
käyttö edellyttää tinkimätöntä toistokou-
lutusta, ”äksiisiä”, jossa suorituksia tois-
tetaan uudestaan ja uudestaan kunnes ne 
hallitaan maastosta, olosuhteista ja tilan-
teesta riippumatta. 

Johtajien merkitystä ei voi ylikorostaa. 

Panssarijoukkoja johdetaan edestä ja esi-
merkillä. Edestä johtaminen tarkoittaa 
sitä, että johtajat ryhmänjohtajista 
komentajistoon ovat omien joukkojensa 
mukana riittävän edessä ja keskeiseltä 
paikalta muodostaen oman käsityksensä 
tilanteesta johtamistoiminnan perustaksi. 
Esimerkki tarkoittaa sitä, että johtaja on 
osana joukkoa näyttäen omalla toimin-
nallaan alaisilleen oikean mallin, ennen 
kaikkea asenteesta ja tehtävän täyttä-
misen tinkimättömyydestä.

Henkilöstön asenne, vahva me- henki, 
tahto ja luottamukselliset suhteet varus-
miesten ja henkilökunnan kesken ovat 
keskeisessä asemassa koulutettaessa 
nopeaan toimeenpanoon kykeneviä val-
miusjoukkoja. Asioiden ja toimintaperi-
aatteiden ollessa kunnossa henkilökunta 
ja varusmiehet sitoutuvat vahvasti val-
miusjoukkoihin ja niiden toimintaan. 
Tällöin hyvin koulutetuissa joukoissa 
näkyy edelleen eteenpäin menemisen ja 
nopean toimeenpanon henki. Menestyäk-
seen kiivastempoisessa taistelussa pans-

sarijoukot tuleekin aina olla koulutettu 
reippaan hyökkäyshengen omaaviksi. 

Jalkaväen kärjessä ISKE JA MURRA!

Kirjoittaja eversti Kari Nisula 
palvelee Panssariprikaatin 
komentajana.
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Porin prikaati 
– Nopea, kehittyvä ja kansainvälinen

Porin prikaati on henkilömäärältään Suomen suurin joukko-osasto, joka kouluttaa 
joukkoja kotimaan puolustukseen ja kansainväliseen kriisinhallintaan. 
Porin prikaatin varusmieskoulutusta antavat joukkoyksiköt ovat Säkylässä 
Satakunnan jääkäripataljoona ja Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona; Niinisalossa 
Pohjanmaan jääkäripataljoona ja Satakunnan tykistörykmentti sekä molemmilla 
paikkakunnilla oleva Varsinais-Suomen huoltopataljoona. Rauhanturvaajia kouluttaa 
Kriisinhallintakeskus Säkylässä. Prikaatin kokoonpanoon kuuluvat lisäksi esikunta, 
toimintaa tukevat huoltolaitokset sekä aluetoimistot Turussa ja Vaasassa.

Porin prikaatin lippu 
ja paraatijoukot 
Puolustusvoimain 
lippujuhlapäivän paraatin 
harjoituksissa kesällä 2017.

VALMIUTTA, 
VIRANOMAISYHTEISTYÖTÄ 
JA VIRKA-APUA 

Porin prikaati on varautunut poliisin 
ja muiden viranomaisten tukemi-
seen erillisillä virka-apuosastoilla. 

Vuoden 2016 aikana valmiutta kehitet-
tiin perustamalla isommat ja monipuo-
lisemmat, pelkästään palkatusta henki-

löstöstä koostuvat valmiusosastot. Tätä 
osastoa tai sen osia voidaan käyttää 
tavanomaisten virka-aputehtävien lisäksi 
myös aseellisiin virka-aputehtäviin ja 
sotilaallisen voimankäytön tehtäviin niin 
virka-apuna poliisille kuin myös Suomen 
sotilaalliseen puolustamiseen sotilaal-
lista tai siihen rinnastettavaa uhkaa vas-
taan.

Valmiusosastojen lisäksi maavoimissa 

ovat kesäkuussa 2017 aloittaneet toi-
mintansa myös varusmiehistä ja palka-
tusta henkilöstöstä koostuvat valmius-
yksiköt. Porin prikaatin valmiusyksikkö 
koulutetaan yhteistyössä Panssaripri-
kaatin kanssa. Porin prikaatissa palve-
levan valmiusyksikön koulutuksen poh-
jana on Porin prikaatissa 20 vuotta sitten 
aloitettu kansainvälinen valmiusjoukko-
koulutus. Valmiusyksikön lisäksi myös 
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Satakunnan jääkäripataljoonan lippu 
on naulattu käyttöön 2.2.2017. Kel-
taisessa lippukentässä on pystyyn 
noussut, musta, punakruunuinen ja 
punavaruksinen sinistä lyömämiekkaa 
etukäpälissään pitelevä karhu.

Satakunnan jääkäripataljoonan joukkoja 
harjoituksessa Säkylässä sijaitsevassa 
Camp Maurissa.

palveluksessa olevia muita varusmiehiä 
valmistaudutaan käyttämään valmiuden 
kohottamisen tukitoimiin. Valmiusyksik-
köön kuuluvat varusmiehet koulutetaan 
omissa perusyksiköissään. Yhteistoi-
mintaa vaativat suorituskyvyt rakenne-
taan ja testataan eri harjoituksissa. 

Nykyaikaisen sodankäynnin uhkiin 
vastaaminen onnistuu vain kaikkien 
viranomaisten, yritysten ja järjestöjen 
yhteistyöllä. Erityisesti Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto on johtanut 
pontevasti eri toimijoiden välisen tilan-
nekuvan ja ymmärryksen kehittämistä. 
Porin prikaati luo paikallispuolustus-
harjoituksiin liittyen harjoituskehyksen, 
johon muut viranomaiset voivat liittyä. 
Muut viranomaiset ovat tarttuneet haas-
teeseen, ja syksyn 2017 harjoitukseen 
Turussa osallistuivat puolustusvoimat, 
poliisi, merivartiosto, pelastuslaitos, tulli 
ja Turun satama.

Viranomaisten yhteistoimintaa har-
joitellaan kaikilla tasoilla joukoista aina 
yksittäiseen toimijaan ja partioon. Yksi-
lökoulutuksesta ovat esimerkkeinä Porin 
prikaatin järjestämät pistooliammunta-
kouluttaja- ja voimakäyttökoulutusti-
laisuudet, joihin osallistuvat aktiivisesti 
poliisi, merivartiosto ja tulli.

Porin prikaati tekee tehokasta yhteis-
toimintaa kumppaneiden kanssa niiden 
palveluiden osalta, jotka ovat ulkoistet-
tuja. Perustamisen kehittämisen kannalta 
näistä merkittävimpinä toiminteina mai-
nittakoon kunnossapito, muonitushuolto 
ja terveydenhuolto. Kaikki nämä vaikut-
tavat jo rauhan aikana sodan ajan jouk-
kojen perustamisen suunnitteluun ja val-
misteluun. 

KANSAINVÄLISTÄ 
TOIMINTAA JO PERINTEENÄ

Porin prikaati on ollut maavoimien kan-
sainvälisen toiminnan uranuurtajia. 
Yhtenä näkyvimpänä piirteenä toimin-
nassa on ollut EU:n taisteluosastojen 
(EUBG) ja NATO:n nopean toiminnan 
joukkojen (NRF) valmiusvuoroihin osal-
listuminen. Vuoden 2017 loppuun asti 
NRF -valmiudessa on Suojelun erikois-
osasto (SEO), noin 70 hengen vahvuinen 
joukko koostuen palkatusta henkilöstöstä 
ja reserviläisistä. Vuodelle 2019 asete-
taan NRF -valmiuteen Porin prikaatin 
kouluttama jääkärikomppania. 

NRF-valmiuteen asetettavien yksi-
köiden on läpäistävä NATO:n nelipor-
taisen arvioinnin (OCC E&F) vaativin 
NEL2-arviointi. EU:n taisteluosastoihin 

asetettavien joukkojen on läpäistävä 
OCC E&F mukainen NEL1-taso tai 
vastaavan tasoinen muu arviointi.

SATAKUNNAN JÄÄKÄRI-
PATALJOONA - NYKYAI-
KAINEN JA KANSAINVÄ-
LINEN 

Satakunnan jääkäripataljoonan toi-
mintaa kuvaa parhaiten sekoitus 
perinteisten jääkärijoukkojen sekä 
mekanisoitujen joukkojen koulutusta 
vaativassa kansallisessa ja kansainvä-
lisessä ympäristössä jossa perinteisen 
tekniikan ja vakioitujen toimintatapojen 
soveltaminen yhdistyy uuden teknolo-
gian suomien mahdollisuuksien kanssa. 
Pataljoonan perusyksiköissä 1. ja 2. jää-
kärikomppaniassa, sekä Panssarintorjun-
takomppaniassa annetaan monipuolista 
ja vaativaa koulutusta kaikkiin jääkäri-
pataljoonan sekä mekanisoidun patal-
joonan kokoonpanon mukaisiin tehtä-
viin. 

Satakunnan jääkäripataljoonan joukot 
ovat olleet vahvasti mukana sekä koti-
maan harjoituksissa että osoittaneet suo-
rituskykyään kansainvälisissä harjoi-
tuksissa. Koulutuksen tehokkuutta ja 
tuloksellisuutta on testattu kotimaassa 
mm. Kaakko16 harjoituksessa sekä Poh-

jois-Norjassa Cold Response harjoi-
tuksessa. Pääosin reserviläisistä muo-
dostettu mekanisoitu jääkäripataljoona 
osoitti Cold Response harjoituksessa 
ammattitaitoa vaativissa talviolosuh-
teissa yhteistyössä norjalaisten ja ruot-
salaisten kanssa. Joukon suorituskyky 
osoittautui täysin vertailukelpoiseksi, 
ellei jopa paremmaksi kuin ammat-
tiarmeijoiden joukkojen. Edelleen 

Arrow17-harjoitus huhtikuussa 2017, 
jossa amerikkalainen mekanisoitu jal-
kaväkikomppania (Stryker Coy) toimi 
osana suomalaista harjoitusjoukkoa, 
todisti pataljoonan joukkojen yhteistoi-
mintakyvyn kansainvälisten joukkojen 
kanssa. Syyskuussa 2017 Ruotsin pää-
sotaharjoitukseen Aurora17 Gotlannissa 
osallistui varusmiespalvelustaan kan-
sainvälisessä valmiusjoukkokoulutuk-
sessa suorittanut jääkärikomppania. Syk-
syllä 2018 on suunniteltu osallistuminen 
SATJP:n valmiusjoukkokoulutuksessa 
olevalla jääkärikomppanialla Trident 

Juncture-harjoitukseen.
Kuluvana vuonna suojausjoukkueiden 

koulutus tulee antamaan oman lisämaus-
teensa koulutuksen monipuoliseen kir-
joon. SKVJ-koulutus on vakioitunut ja 
tuottaa perinteisen kansainvälisen jouk-
kopoolin lisäksi nyt myös valmiutta maa-
voimille. Minilennokkikoulutus, M18 
johtamisjärjestelmän jalkauttaminen 
yhdessä uusien simulaattoriavusteisen 
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Pohjanmaan jääkäripataljoonan jouk-
koyksikkölippu naulattiin käyttöön 
10.8.2017. Vihreässä kaksikielekkei-
sessä lippukentässä on kuusi juoksevaa 
valkoista kärppää, joiden hännänpäät 
ovat mustat. Tangon puoleisessa reu-
nassa on valkoinen havukoropieli. 
Pataljoonan perinnejoukko on vasta 
valmisteluvaiheessa.

AMOS tulitoimintaa.koulutuksen suominen mahdollisuuk-
sien kanssa tulee takaamaan sen, että 
Satakunnan jääkäripataljoona kulkee jat-
kossakin mukana maavoimien iskukyvyn 
kehityksen kärjessä.

POHJANMAAN JÄÄKÄRIPA-
TALJOONA - MONIPUOLISTA 
JALKAVÄKIKOULUTUSTA

Pohjanmaan jääkäripataljoona perus-
tettiin Niinisaloon puolustusvoimauu-
distuksessa 1.1.2015. Pataljoona ei ole 
aivan perinteinen jääkäripataljoona, vaan 
monipuolinen jalkaväen, tiedustelun, 
sotakoiratoiminnan sekä maavoimien 
miehittämättömän ilmailun koulutus-
keskus, jonka arjessa valmiusasiat ovat 
päivittäin esillä. Pohjanmaan jääkäripa-
taljoonan kokoonpanoon kuuluvat esi-
kunnan lisäksi Tiedustelun-, valvonnan 
ja maalittamistuen osasto (TVMOS), 
joka tukee lentotiedustelukomppanian 
operatiivista lentotoimintaa.  Pataljoonan 
perusyksiköt ovat 3. jääkärikomppania, 
Tiedustelukomppania ja Lentotieduste-
lukomppania. 

3. jääkärikomppania on tuottanut 
perustamisensa jälkeen vuoden 2016 
loppuun saakka jääkärikomppanioita 
puolustaviin taisteluosastoihin. Kahden 
vuoden aikana saavutettua koulutuksen 
tasoa kuvaa Porin prikaatin perusyksi-
köiden välisen ”Kuirin nyrkki” palkinnon 
voittaminen kesällä 2016. Komppanian 
joukkotuotantotehtävä muuttuu vuoden 
2018 aikana hyökkäävien taisteluosas-
tojen jääkärikomppanioiden tuotantoon. 
Yksikön henkilöstön kouluttamisen ja 

panssariajoneuvojen vastaanottamisen 
yhteydessä vuosina 2017–2018 koulu-
tetaan suojausjoukkueita paikallisjouk-
kojen tarpeisiin. 

Tiedustelukomppania tuottaa partio-
tiedustelujoukkoja maavoimien reser-
viin. Tiedustelijoiden monipuolisessa 
koulutuksessa korostuvat tehtävän täyt-
tämisen vaatimat selviytymistaidot. Eri-
koisuutena Tiedustelukomppaniassa on 
sotakoiraosasto, joka kouluttaa puolus-
tusvoimien palkatun henkilöstön sotakoi-
raohjaajien lisäksi myös joukkotuotanto-
velvoitteen mukaiset sotakoiranohjaajat 
sotilaspoliisikomppanioihin. Sotakoi-
raosasto vastaa myös Puolustusvoimien 
sotakoirahankinnoista, viranomaisyh-
teistyöstä sekä kansainvälisestä yhteis-
toiminnasta.

Lentotiedustelukomppania kouluttaa 
Puolustusvoimien henkilöstöä lento-

tiedustelun tehtäviin sekä Ranger- että 
Orbiter-kalustolla. Komppaniassa kou-
lutetaan myös valtakunnalliset varus-
miesten lentotiedustelualiupseerikurssit 
Orbiter- kalustolle. Lentotiedustelualiup-
seerikursseilla koulutuksen painopiste on 
lennätystoiminnassa, jalkaväkitaistelijan 
perustaitoja unohtamatta.

SATAKUNNAN PIONEERI-  
JA VIESTIPATALJOONA -  
ERIKOISKOULUTETTUA  
JALKAVÄKEÄ

Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona 
kouluttaa pioneereja, suojelumiehiä, 
viestimiehiä sekä sotilaspoliiseja.  Ase-
lajikoulutuksen lisäksi pataljoonan kou-
lutuksessa korostuu jalkaväen perustai-
tojen opettaminen teemalla ”aselajimies 
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Kansainvälisistä krii-
sinhallintaoperati-
oista saadaan oppia 
niin rauhanturvaajien 
kuin varusmiestenkin 
koulutukseen.

on erikoiskoulutettua jalkaväkeä”. 
Pataljoonassa on viime aikoina keski-

tytty kaikille joukoille yhteisten koulu-
tusaiheiden vakioimiseen, joista pääosa 
liittyy jalkaväkikoulutukseen. Hyvänä 
esimerkkinä toimivat taisteluammunnat, 
jotka toteutetaan jalkaväen ampumaoh-
jelmiston mukaisesti partioammunnoista 
joukkueammuntoihin. 

Pataljoonaan kuuluva Esikuntakomp-
pania vastaa Porin prikaatin sotilaspo-
liisikoulutuksesta. Koulutustulokset ovat 
olleet erittäin hyviä, joista hyvänä esi-
merkkinä voidaan mainita 216 ja 117 
saapumiserien kiitettävät koulutustu-
lokset valtakunnallisessa koulutustason 
mittauksessa.

Pataljoonassa jatketaan joukkojen jal-
kaväkitaitojen kehittämistä kansainväli-
sistä operaatioista ja harjoituksista saa-
tujen kokemusten perusteella.

SATAKUNNAN TYKISTÖ-
RYKMENTTI - EPÄSUORAN 
TULEN OSAAMISTA

Satakunnan tykistörykmentin Kranaa-
tinheitinkomppania kouluttaa raskaita 
kranaatinheitinkomppanioita taiste-
luosastojen tarpeeseen. Komppanian 
pääkalustona on 120 mm raskas kranaa-
tinheitin. Joukkotuotantojoukon lisäksi 

yksikössä koulutetaan kaikki Porin pri-
kaatin kranaatinheittimistön aliupseerit 
tuliasemalinjalla. Varusmieskoulutuksen 
lisäksi yksikkö toteuttaa kertausharjoi-
tuskoulutusta niin vedettävällä kranaa-
tinheitinkalustolla kuin XA-361 AMOS 
kalustolla. Yksikkö saavutti 1. sijan kra-
naatinheittimistön koulutustason mit-
tauksessa MVH2016-harjoituksessa 
Rovajärvellä marraskuussa 2016. Kra-
naatinheitinkomppania palkittiin Porin 
prikaatin parhaana varusmiesyksikkönä 
saapumiserän 216 osalta. 

Vuosien 2017 ja 2018 aikana yksikön 
koulutuksessa huomioidaan erityisesti 
viestijärjestelmän kattavampi osaaminen 
ja päivittyvän ampumatoiminnan käsi-
kirjan mukana tuomat muutokset. Uusien 
välineiden luomia mahdollisuuksia 

hyödynnetään kouluttamalla aiempaa 
oma-aloitteisempia johtajia. 

KRIISINHALLINTAKESKUS - 
JALKAVÄKITAITOJA OPERAA-
TIOIDEN VAATIMUKSIIN

Kriisinhallintakeskus järjestää lähes 
tuhannelle sotilaalle operaatioon valmis-
tavan peruskoulutuksen vuoden 2017 
aikana. Kouluttajakunta komennetaan 
Puolustusvoimien eri hallintoyksiköistä, 
osin myös toimialueelta. 

Rauhanturvaajan peruskoulutukseksi 
kutsuttu valmistava jakso kestää isom-
pien operaatioiden (UNIFIL Libanon tai 
OIR Irak) kohdalla noin kuukauden. Kul-
jettajia koskeva ajolupakoulutus kestää 
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yhteiskoulutusta edeltäen tyypillisesti 
2-4 viikkoa. Henkilövahvuudeltaan pie-
nempiin operaatioihin (kuten KFOR 
Kosovo tai EUTM Somalia) lähdetään 
viisipäiväisen peruskoulutuksen kautta. 

Noin kuukauden kestävässä koulu-
tuksessa aloitetaan yksilötaitojen kehit-
täminen puolitoistaviikkoisen rastimat-
riisin aikana. Osalle henkilökohtainen 
varustus luotisuojaliiveineen ja taskujär-
jestelmineen, rynnäkkökivääri 95 opti-
sine tähtäinvaihtoehtoineen ja pistooli 
kotelovaihtoehtoineen ovat jo sinänsä 
uutta ja ihmeellistä asiaa. Tarkka-am-
pujat, sinkomiehet, vaunuampujat ja hei-
tinmiehet opettelevat asejärjestelmiensä 
käytön operaatiokohtaisten vaatimusten 
mukaan. Ase- ja ampumakoulutuksen 
lisäksi hiotaan toimintaa erilaisissa 
partio- ja uhkatilanteissa. Yhteistyössä 
poliisin kanssa jääkärijoukkueille kou-
lutetaan perustoiminta joukkojenhallin-
tatilanteessa. 

Peruskoulutuksen kaksi viimeistä 
viikkoa käytetään nousujohteisesti jouk-
kokohtaisten taitojen opetteluun. Joukko 
toimii organisaationsa mukaisesti mah-
dollisimman oikealla kalustolla ope-
raatiolle tyypillisiä tehtäviä suorittaen. 
Aamut alkavat tilannekatsauksin, teh-
tävät käsketään, vartioidaan, partioi-
daan, pidetään yhteyttä, neuvotellaan, 
joudutaan vastapuolen toiminnan koh-
teeksi, onnettomuuksiin ja joukonhallin-
tatilanteisiin. Koulutusrastien välittömän 
suullisen palautteen lisäksi koulutuksista 
luodaan kirjalliset palautekortit, jotka 
joukko saa mukaansa toimialueen täy-
dennyskoulutuksen perusteeksi. 

Kriisinhallintakoulutuksessa joukko-
kohtaisen vaiheen huipentumana ovat 
taisteluammunnat, jossa totuttautu-
misammuntojen jälkeen suorituskyky 
punnitaan joukkueen taisteluammun-
nalla. Taisteluammunnassa joudutaan 
tiellä liikkuessa vihollisen räjähde- ja 
tulitoiminnan kohteeksi, siitä puolus-
tusryhmitykseen, ja edelleen oman tulen 
turvin tilanteesta irtautumiseen. Taiste-
luammunta suoritetaan yleensä samalla 
joukolla kahdesti, jolloin virheiden kor-
jaamiseen on mahdollisuus. Samalla 
joukon ja johtajien luottamus omaan toi-
mintaan kehittyy.

ALUETOIMISTOT - 
JALKAVÄKIOSAAMISTA 
PAIKALLISPATALJOONIIN

Paikallispataljoonan jalkaväkiosaaminen 
nojautuu vahvasti oman ”keihäänkärjen” 
eli maakuntakomppanian harteille. Lou-
nais-Suomen ja Pohjanmaan aluetoimis-
tojen koulutusvastuulla on yhteensä viisi 
maakuntakomppaniaa. Aluetoimistot 
ovat yhdistäneet oman alueensa maakun-
takomppanioiden koulutuksen, jolloin 
on saavutettu merkittävää koulutusetua 
suurempien koulutusmäärien ja osallis-
tumisaktiivisuuden kautta. 

Maakuntakomppanioiden koulutusta 
on toteutettu nousujohteisesti jo usean 
vuoden ajan. Osaamispohjaa on raken-
nettu yksittäisen taistelijan taitojen 
kehittämisestä partio-, ryhmä- ja jouk-
kuekokonaisuuksiin. Aluetoimistojen 
oman henkilökunnan ja Porin prikaatin 

muiden kouluttajien yhteistoiminnalla 
maakuntakomppaniat ovat saaneet kou-
lutusta perinteisen jalkaväkitaistelun 
lisäksi taistelusta rakennetulla alueella 
sekä kohteensuojaamisesta. Lisäksi tais-
telijat on koulutettu taisteluensiapuun, 
viestivälineisiin sekä voimankäyttöön. 
Nousujohteisesti toteutettu koulutus on 
varmistanut sen, että molemmat komp-
paniat kykenevät toteuttamaan niille 
käsketyt tehtävät vastuualueellaan. Kou-
lutuksen merkittävinä yhteistyökumppa-
neina ovat alueella olevat Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen paikallispiirit, 
joiden tuki paikallisjoukkojen koulutuk-
sessa on keskeinen.

Kirjoittajat:
Eversti Petri Kosonen palveli Porin 
prikaatin apulaiskomentajana 
kirjoitustyön aikana.

Everstiluutnantti Tapio 
Huhtamella palvelee Satakunnan 
jääkäripataljoonan komentajana.
Everstiluutnantti Jarmo 
Kiikka palvelee Satakunnan 
tykistörykmenttin komentajana. 

Everstiluutnantti Joni Lindeman 
palvelee Lounais-Suomen 
aluetoimiston päällikkönä.

Everstiluutnantti Mika Piiroinen 
palvelee Pohjanmaan aluetoimiston 
päällikkönä.

Everstiluutnantti Mikko 
Saarelainen palvelee Pohjanmaan 
jääkäripataljoonan komentajana.

Everstiluutnantti Tero Savonen 
palvelee Satakunnan pioneeri- ja 
viestipataljoonan komentajana.

Majuri Vesa Kankare palvelee 
esikunnassa Operatiivinen osaston 
apulaisosastopäällikkönä.

Majuri Kari Toivonen palvelee 
Kriisihallintakeskuksen 
apulaisjohtajana.

Kapteeni Jyrki Kaunismäki palvelee 
esikunnassa materiaalipäällikkönä.

Kapteeni Kalle Nieminen palvelee 
esikunnassa Koulutusosaston 
KV-toimistoupseerina.

Paikallispuolustusharjoituksissa  
harjoitellaan paikallisissa olosuhteissa.
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Utin 
jääkärirykmentti

Utin jääkärirykmentti on erikoisjoukko, joka ylläpitää jatkuvaa korkeaa valmiutta 
vastata kaikkiin puolustusvoimien tehtäviin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
Kansallisen puolustuskyvyn lisäksi rykmentillä on kyky tukea muita viranomaisia 
erikoisoperaatio- ja helikopterisuorituskyvyillä kaikissa valmiustiloissa. Utin 
jääkärirykmentti on myös osallistunut aktiivisesti vaativiin kriisinhallintaoperaatioihin. 

ERIKOISOPERAATIO- 
KYKYINEN  
VALMIUSRYKMENTTI

Rykmentin toimintaa leimaa jat-
kuva toimintamenetelmien, hen-
kilöstön ja sotavarustuksen kehit-

täminen. Utin jääkärirykmentillä on 
samassa joukko-osastossa erikoisope-
raatiojoukon maa- ja ilmaelementin suo-
rituskyvyt, mikä on poikkeuksellista 

jopa kansainvälisestikin tarkasteltuna. 
Tiivis yhteistyö rykmentin sisällä kantaa 
hedelmää ja suorituskyky on kehittynyt 
viime vuosina merkittävästi. 

Erikoisoperaatiot perustuvat kykyyn 
sopeutua jatkuvasti muuttuvaan tilan-
teeseen hyödyntäen monipuolisia suo-
rituskykyjä ja nykyaikaista tekniikkaa. 
Rykmentin suorituskyvyn ytimen luo 
aktiivipalveluksessa oleva ammattitai-
toinen henkilöstö, jota tuetaan laaduk-

kaan varusmieskoulutuksen tuottamalla 
reservillä. Rykmentti kykenee jousta-
vasti aloittamaan toiminnan kaikissa val-
miustiloissa ja tarvittaessa kasvattamaan 
suorituskykyään merkittävästi reservistä 
perustettavilla joukoilla.

Aktiivinen yhteistyö sekä kansainvä-
listen kumppaneiden että kotimaisten 
poliisin ja Rajavartiolaitoksen erikois-
joukkojen kanssa on merkittävässä ase-
massa erikoisoperaatiokyvyn ylläpidossa 

Erikoisjoukkojen tärkein 
voimavara on hyvin valittu 
ja koulutettu henkilöstö.
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ja kehittämisessä. Utin jääkärirykmentti 
harjoittelee säännöllisesti sekä koti-
maisten että useiden kumppanimaiden 
erikois- ja helikopterijoukkojen kanssa 
toimintamenetelmien ja materiaalin 
kehittämiseksi sekä yhteisoperaatio-
kyvyn saavuttamiseksi. Kansainvälinen 
harjoitustoiminta takaa kyvyn toimia 
tarvittaessa kotimaassa sekä ulkomailla 
kumppanimaiden kanssa. Kriisinhal-
lintaoperaatioissa yhteistoimintaa on 
menestyksellisesti toteutettu jo useissa 
operaatioissa muun muassa Afganista-
nissa.

Nykyaikaisen monipuolisen suori-
tuskyvyn taustalla on pitkäjänteinen työ 
ja kunniakkaat perinteet. Utin jääkäri-
rykmentti vaalii kaukopartioyksiköiden 
ja sotilashelikopteritoiminnan perinteitä.

PERUSKOULUTUS LUO 
POHJAN SUORITUSKYVYLLE

Utin jääkärirykmentin tuottama suori-
tuskyky perustuu ensisijaisesti laaduk-
kaaseen hyvin koulutettuun henkilös-
töön. Lisäksi tarvitaan tietenkin riittävä 
sotavarustus ja osaaminen, mutta kaiken 
perustana on tehtäviinsä motivoitunut ja 
kykenevä henkilöstö.

Utin jääkärirykmentissä varusmies-
koulutusta annetaan edelleen Erikois-
jääkäripataljoonan Laskuvarjojääkäri-
komppaniassa sekä Tukikomppaniassa. 
Laskuvarjojääkärikomppania kouluttaa 
valituista vapaaehtoisista erittäin laadu-
kasta erikoisjoukkoreserviä. Laskuvarjo-
jääkärikoulutus antaa myös erinomaisen 
pohjan aktiivipalveluksessa olevan eri-
koisjoukkohenkilöstön rekrytoinnille. 
Laskuvarjojääkäriksi on edelleen riit-
tävästi hakijoita, joista saadaan valittua 
hyvin soveltuva joukko koulutukseen. 

Paljon esillä ollut nuorison kunnon ja 
motivaation heikkeneminen varusmies-
palvelusta kohtaan ei näy erikoisjouk-
koihin hakeutuvassa aineksessa. 

Tukikomppania tuottaa monipuolisiin 
tehtäviin kykeneviä joukkoja, jotka mah-
dollistavat rykmentin operoinnin tuot-
tamalla tuki- ja huoltopalvelut. Ilman 
toimivaa tuki- ja huoltojärjestelmää ei 
kokonaissuorituskyky toimi.  

Erikoisjoukkojen peruskoulutus jatkuu 
erikoisjoukkokurssilla, johon on mahdol-
lisuus pyrkiä tiettyjen vaatimusten täyt-
tyessä mistä tahansa joukko-osastosta tai 
reservistä. Kiinnostus kurssia kohtaan on 
kasvanut tasaisesti hakijamäärien kas-
vaessa vuosittain. Kurssille on entistä 
haastavampaa päästä johtuen suuresta 
määrästä hyviä hakijoita. Rykmentin 
kannalta tämä on erinomainen asia, joka 
takaa soveltuvimpien valinnan koulutuk-
seen. Vuoden mittainen erittäin vaativa 

ja monipuolinen kurssi antaa valmiudet 
hakeutua töihin erikoisjoukkoihin. Useat 
kurssin läpäisseet hakeutuvat myös 
upseerikoulutukseen ja palaavat Utin 
jääkärirykmenttiin valmistuttuaan. Myös 
muut puolustusvoimien yksiköt hyötyvät 
koulutuksesta erikoisjoukkokoulutuksen 
saaneiden hakeutuessa palvelukseen 
myös muihin joukko-osastoihin.  

Helikopteripataljoonan henkilöstö 
koostuu karkeasti lentomiehistöistä sekä 
helikopterimekaanikoista. Helikopte-
riohjaajat aloittavat varusmiehinä lento-
koulutuksen ilmavoimien ohjaajakurs-
silla. Kadettikurssin valintojen jälkeen he 
siirtyvät maavoimien helikopteriohjaa-
jalinjalle ja aloittavat peruslentokoulu-
tuksen Helikopteripataljoonassa HH-ka-
lustolla (MD500). Jatkokoulutuksen 
arvioinnin jälkeen ohjaaja jatkaa kou-
lutusta joko edelleen HH-kalustolla tai 
siirtyy NH-kalustoon (NH90) tavoitteena 
erikoisjoukkoilmailun ammattilainen. 
Helikopterimekaanikot saavat lentotek-
nisen peruskoulutuksen ilmavoimissa. 
Tämän jälkeen Helikopteripataljoona 
kouluttaa heidät helikopterien käyttö- 
ja määräaikaishuoltojen ammattilaisiksi 
sekä eri järjestelmäkokonaisuuksien 
asiantuntijatehtäviin. Kuormamestarit 
kuuluvat olennaisesti NH-lentomiehis-
tökokonaisuuteen. Heidän peruskoulu-
tuksensa on aluksi edennyt mekaanik-
kokoulutuksen mukaisesti. Tekniikan 
tuntemuksen lisäksi heidät koulutetaan 
toimimaan osana miehistöä kaikissa len-
totehtävissä, joista tärkeimpänä eri siirty-
mismenetelmät sekä nostotyö- ja pelas-
tustehtävät.

Yhteisoperaatiokyky kumppaneiden 
kanssa syntyy harjoittelemalla.

NH-90 helikopteri on varustettu 
nykyaikaisella omasuojajärjestel-
mällä.
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HELIKOPTERIPATALJOONA 
TUKEE ERIKOISJOUKKOJA, 
KAIKKIA PUOLUSTUS- 
HAAROJA SEKÄ MUITA 
VIRANOMAISIA

Helikopteripataljoona operoi koko val-
takunnan alueella. Pataljoona on puo-
lustusvoimallinen resurssi ja sen teh-
tävän on tukea kaikkia puolustushaaroja. 
Viimeisen kolmen vuoden aikana patal-
joona on myös luonut kyvyn osallistua 
tarvittaessa puolustusvoimien operaati-
oihin ulkomailla. Henkilöstön koulutus 
ja kaluston nykytila mahdollistaa osal-
listumisen vaativaankin kriisinhallin-
taoperaatioon. Kotimaan puolustuksessa 
helikopterisuorituskyky tuo merkittävän 
lisäarvon valmiuden kehittämiseen. Eri-
koisoperaatioiden lisäksi Helikopteripa-
taljoona tukee muun muassa valtakun-
nallisten valmiusyksiköiden koulutusta. 
Lisäksi pataljoonan tehtävänä on antaa 
tarvittaessa tukea muille viranomai-
sille. Se ylläpitää operatiivinen päivys-
tystä ja on valmis tuottamaan etsintä- ja 
pelastuspalvelua pelastusviranomaiselle 
ja taktista kuljetuskykyä poliisin vaa-
tiviin virka-aputehtäviin koko valta-
kunnan alueella. Helikopteripataljoona 
osallistuu myös alueellisen koskematto-
muuden valvontaa ja turvaamiseen ilma-
tilassa sekä merialueilla. 

Tämän hetken Helikopteripataljoona 
on erittäin suorituskykyinen. Helikop-
tereilla on merkittävä rooli yllätyksel-
lisyyteen, nopeuteen ja joustavuuteen 
perustuvissa erikoisoperaatioissa. Tämän 
hetken Helikopteripataljoonan moder-
nilla kalustolla ja ammattitaitoisella hen-
kilöstöllä kyetään tukemaan tehokkaasti 
kaikkia Utin jääkärirykmentille asetet-
tuja tehtäviä.

ERIKOISOPERAATIOT OSANA 
YHTEISOPERAATIOITA

Maailma ja uhkakuvat muuttuvat jatku-
vasti. Sodankuva on muuttunut siten että 
todennäköinen keinovalikoima vaikut-
tamiseen sotilaallisten keinojen ohella 
on lisääntynyt. Sodankuvan muutok-
seen kuuluu myös se että raja sodan 
ja rauhan välillä on hämärtynyt. Soti-
laallisia toimia pyritään naamioimaan 
ja peittämään siten että vastustajan on 
hyvin vaikea arvioida kuka on todellinen 
toimija ja kuinka niihin voidaan vastata 
laillisesti. Puolustajan on vaikea aloittaa 

sotilaallisia toimia, jos ei pystytä määrit-
tämään ollaanko vastaamassa sotilaalli-
seen operaatioon vai johonkin muuhun. 
Niin sanotuista hybridiuhkista ja niihin 
vastaamisesta on tullut hyvin yleinen 
keskustelun aihe.

Erikoisoperaatiot eivät perustu siihen 
että erikoisjoukot tekevät samoja tehtäviä 
kuin muutkin mutta hieman paremmin. 
Erikoisjoukot suorittavat tehtäviä, joihin 
muilla joukoilla ei ole suorituskykyä tai 
joissa muiden joukkojen käyttö ei ole tar-
koituksenmukaista. Erikoisjoukot täy-
dentävät puolustusvoimien suoritusky-
kyjä tarjoten sekä sotilaalliselle että 
poliittiselle päätöksenteolle vaihtoehtoja 
perinteisten menetelmien rinnalle. Eri-
koisjoukkojen käyttö liittyy poikkeuk-
setta muiden suorituskykyjen käyttöön ja 
hyvin usein erikoisoperaatiot tarvitsevat 
tukea muilta joukoilta. Erikoisoperaatiot 
ovatkin lähes poikkeuksetta yhteisope-
raatioita, joihin liittyy suorituskykyjen 
ja joukkojen käyttöä useammasta puo-
lustushaarasta.

Erikoisjoukkojen vahvuus on kyky 
ylläpitää korkeaa valmiutta ja mukautua 
joustavasti muuttuneisiin olosuhteisiin. 
Tähän Utin jääkärirykmentti on koulut-
tanut ja varustanut joukkojaan jo pit-
kään. Kyky toimia yhteistyössä eri viran-
omaisten kanssa kaikissa valmiustiloissa 
on myös osa-alue, jota olemme harjoi-
telleet jatkuvasti. Uhkien monimuotois-
tuminen ja arvioitu kriisien kehittymisen 
nopeutuminen luovat entistä enemmän 
tarvetta kyvylle muuttaa menetelmiä 
ja toimia joustavasti myös tulevaisuu-
dessa. Tähän tarvitaan korkeaa valmiutta 

ja yhteisoperaatiokykyä eri puolustus-
haarojen, sekä myös eri viranomaisten 
kesken. Erikoisjoukoilla on myös hyvä 
kyky vastata puolustusvoimille annet-
tuun uuteen tehtävään kansainvälisen 
avun antamisesta sekä muiden viran-
omaisten tukemisesta myös ulkomailla.  
Utin jääkärirykmentti tuottaa joukkoja, 
jotka omaavat kyvyn operoida kaikissa 
tilanteissa, myös niissä joihin emme 
osanneet varautua.  

Erikoisjoukot ovat valmiina, nyt ja 
tulevaisuudessa!

Kirjoittajina everstiluutnantti Kimmo 
Kinnunen ja everstiluutnantti Kimmo 
Nordberg.

Nopeus- Yllätys- Joustavuus.
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Vaasan rannikkojääkäripataljoona 
vastaa Uudenmaan prikaatissa 
rannikkojääkärikomppanioiden, 

rannikko-ohjuskomppanioiden, tiedus-
telujoukkueiden ja veneenkuljettajien 
koulutuksesta. Lisäksi kuluneen vuoden 
aikana tuotantotehtäviin on lisätty meri-
vartiojoukkueiden tuottaminen. Pataljoo-
naan kuuluva aliupseerikoulu kouluttaa 
lähes kaikki prikaatin joukkotuotettaviin 
joukkoihin kuuluvat aliupseerit. Lisäksi 
Vaasan rannikkojääkäripataljoona 
toteuttaa vuosittain vähintään yhden 
kansainväliseen kriisinhallintaan val-
mistavan kurssin. Joukkueen vahvuinen 
osasto saa koulutuksen sekä kansalliseen 
puolustukseen että kansainväliseen krii-
sinhallintaan.

Uudenmaan prikaatin joukkotuotanto-

tehtävät toteutetaan kahden pataljoonan 
yhteistyönä. Tammisaaren rannikkopa-
taljoonan kouluttamilla kranaatinhei-
tinkomppanioilla ja -joukkueilla, pio-
neerikomppanioilla sekä esikunta- ja 
viestikomppanioilla muodostetaan tuo-
tettavat taisteluosastot. Uudenmaan 
prikaati tuottaa joukkoja myös Ran-
nikkoprikaatille sekä esimerkiksi kra-
naatinheitinkomppanioita maavoimille.

Rannikkojääkärien materiaalinen val-
mius on kehittynyt viime vuosien aikana. 
Kärkiyksiköille on hankittu pimeätoi-
minta- ja johtamiskykyä ja lisäksi liik-
kuvuutta on parannettu hankkimalla 
12 uutta JEHU-luokan venettä. Uudet 
veneet ovat aikaisempia monikäyttöi-
sempiä ja tulivoimaisempia.

Joukkojen harjoitustoimintaan kuu-

luvat omat varusmiesten koulutusoh-
jelman mukaiset taistelu- ja ampumahar-
joitukset. Uudenmaan prikaati osallistuu 
ensisijaisesti merivoimien johtamiin har-
joituksiin, mutta aselajiosaamisen kan-
nalta maavoimien harjoitukset muodos-
tavat merkittävän osan koulutuksesta. 
Kranaatinheitinyksiköt osallistuvat 
maavoimien vaikuttamisharjoituksiin, 
pioneerit oman aselajinsa yhteishar-
joituksiin ja sotilaspoliisit paikallispuo-
lustusharjoituksiin. Uudenmaan prikaati 
toteuttaa myös yhteistoimintaharjoi-
tuksia Kaartin Jääkärirykmentin kanssa 
harjoitusjoukkojen määrän kasvattami-
seksi sekä edistääkseen yhteistoimintaa 
puolustushaarojen rajapinnassa. Voidaan 
todeta, että yhteisharjoitukset ovat tär-
keitä rannikolla toimivalle joukolle toi-

Uudenmaan prikaati
Uudenmaan prikaati on Merivoimiin kuuluva kehityshakuinen joukko-
osasto. Prikaatissa koulutetaan nykyaikaisia ja suorituskykyisiä joukkoja 
meripuolustuksen tarpeisiin ja kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Koulutus 
tapahtuu pääsääntöisesti saariston ja rannikon vaativissa olosuhteissa.

Liikkuvuutta on parannettu 
hankkimalla JEHU-luokan 
veneitä.
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mialaosaamisen kehittämiseksi.
Uudenmaan prikaatin tärkein kansain-

välinen yhteistyökumppani on Ruotsi, 
jonka Amfibiorykmentti 1:n kanssa toi-
minta on ollut aktiivista jo lähes 20 
vuotta. Tänä päivänä yhteistyö on osa 
Merivoimien SFNTG (Swedish Finnish 
Naval Task Group) toimintaa SFATU 
(Swedish Finnish Amphibious Task 
Unit) kokoonpanossa. Pohja yhteiselle 
toiminnalle on luotu taisteluteknisen 
tason yhteistoiminnassa ja yhteisissä 
pataljoonatason harjoituksissa. 

Uudenmaan prikaati on kaksi kertaa 
asettanut joukon kansainväliseen valmiu-
teen – 2011 Pohjoismaiseen taisteluosas-
toon ja 2015 Naton nopean valmiuden 
joukkoon. Kansainväliset harjoitukset 
ovat jokavuotisia joko joukkojen tai 
esikuntien harjoituksia. Vuonna 2015 
Uudenmaan prikaatin komentaja johti 
monikansallista maihinnousuosastoa, 
joka suoritti BALTOPS-harjoituksessa 
maihinnousut sekä Etelä-Ruotsiin että 
Puolaan. Vuoden 2016 BALTOPS-har-
joituksessa Suomi johti harjoituksen 
valmistavan vaiheen Hankoniemellä. 
Itse harjoituksessa SFATU toimi hollan-
tilaiselta tukialukselta Suomessa ja Ruot-
sissa. Harjoitusosastoon kuului myös 
suomalaisen yksikön johdossa toimiva 
saksalainen merijalkaväkijoukkue. Har-
joitus osoitti aiemman yhteistyön tehok-
kuuden: suomalainen joukko liittyi osas-
toon sunnuntai-iltana ja jo seuraavana 
aamuna pataljoona kykeni suorittamaan 

yhteisen maihinnousuoperaation.
Rannikkojääkäreiden koulutuksen ja 

materiaalin kehittäminen sekä kansain-
välinen yhteistoiminta ovat vahvistaneet 
kansallisen puolustuksen suorituskykyä. 
Valmius on ollut UUDPR:n pääteemoja 
toimintavuonna 2017. Sekä varusmiesten 
että reserviläisten valmiutta on kehitetty. 
Rannikkojääkärien kärkeä kertaushar-
joitutetaan vuosittain ja suorituskyky on 
korkealla tasolla.

Yhteistyö Rajavartiolaitoksen kanssa 
on tiivistä. Joukkoja tuotetaan yhdessä 
RVL:n kanssa ja merivartioiden tarvit-
sema erikoiskoulutus on huomioitu kou-
lutuksessa. Esimerkkinä voidaan käyttää 
Merivoimien taisteluharjoitusta, jossa 
yhdistettiin UUDPR:n joukkotuotanto ja 
RVL:n kertausharjoitukset yhdeksi har-
joitukseksi. Viranomaisyhteistyön tulok-
sena voidaan todeta, että suorituskykyjen 
yhteensopivuus kriisitilanteissa on kor-
kealla ja rajavartiolaitoksen reserviin on 
tuotettu joukkoja, jotka tuntevat tulevat 
esimiehensä ja toiminta-alueensa erityis-
piirteet.

Uudenmaan prikaatin osaamisalue 
saaristossa ja rannikolla vaatii monipuo-
lisuutta. Prikaati on merivoimien jouk-
ko-osasto, joka tekee oman puolustus-
haaransa lisäksi yhteistyötä eri tasoilla 
sekä maavoimien että rajavartiolaitoksen 
kanssa kiitettävin tuloksin. Jalkaväkikou-
lutuksen näkökulmasta rannikkojääkärit 
edustavat korkeaa koulutustasoa, oman 
erityisalueensa tuntemusta sekä kykyä 

toimia yhdessä eri joukkojen kanssa. 
Saariston ja rannikon taisteluissa yhteis-
toimintakyky on onnistumisen edellytys. 
Tämän vahvistavat erityisesti jatkosodan 
kokemukset niin Hankoniemeltä kuin 
erityisesti Viipurinlahdelta. Vaasan ran-
nikkojääkäripataljoona ylläpitää edel-
leen Teikarin taistelijoiden muistoa ja 
perinteitä.

Kerran rannikkojääkäri, aina rannik-
kojääkäri.    

Kirjoittaja komentaja  
Johan Tillander
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Kaakkois-Suomen 
rajavartiosto

- perinteet ja sijainti velvoittavat

Kaakkois-Suomen rajavartioston rajanylityspaikoilla on keskeinen tehtävä itärajan 
henkilöliikenteessä ja idän kaupan mahdollistajana. Yhtälailla Kaakkois-Suomi on 
keskeinen alue rajaturvallisuuden ylläpitämisessä. Rajavartiosto tekee arjessa töitä 
taatakseen sekä turvallisen ja mahdollisimman sujuvan rajanylitysliikenteen että 
ylläpitääkseen alueellaan rajaturvallisuutta kaikissa tilanteissa ja uhkamalleissa. Tähän 
työhön sillä on motivoitunut, korkeassa valmiudessa oleva ja tulevaisuudessa entistä 
runsaslukuisempi henkilöstö, joka on hyvin koulutettu kaikkiin rajaturvallisuustehtäviin, 
mukaan lukien alueellisen koskemattomuuden turvaaminen ja maanpuolustus. 
Tarvittaessa palkatun henkilöstön työtä tuetaan ja täydennetään koulutetulla reservillä. 

Jatkuva ammattimainen harjoittelu on osa valmiutta.



92 Suomi 100 vuotta – Jalkaväen säätiö 60 vuotta

Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
on toiminut nykyisellä toimin-
ta-alueellaan ja nykyisellä nimel-

lään heinäkuusta 1947 alkaen, jolloin 
Rajavartiolaitoksen toimintoja järjestet-
tiin uudelleen. Näin ollen kuluva vuosi 
on rajavartioston toiminnan 70. vuosi. 
Rajavartiosto kantaa ylpeänä Salmin, 
Kannaksen ja Rajavartiosto 1:n perin-
teitä. Nämä perinteet yhdessä rajajouk-
kojen sodissa osoittaman soturikunnon 
kanssa velvoittavat ja kannustavat myös 
nykyistä henkilöstöä tekemään kaikkensa 
maan turvallisuuden edistämiseksi.

Kaakkois-Suomen rajavartiostoon 
kuuluvat esikunta Imatralla Immolassa, 
Vaalimaan, Vainikkalan, Nuijamaan ja 
Imatran rajatarkastusasemat sekä Vaa-
limaan, Nuijamaan, Pelkolan ja Kol-
mikannan rajavartioasemat. Esikunnan 
kokoonpanoon kuuluvat lisäksi rikostor-
juntayksikkö ja valmiusjoukkue. Valvot-
tavana rajavartiostolla on EU-ulkorajaa 
Suomen ja Venäjän välisellä rajalla 200 
km, josta teknisen valvonnan piirissä 
on riskianalyysin perusteella keskeiset 
alueet. Henkilöstöä rajavartiostossa on 
tällä hetkellä noin 720. Vuonna 2016 
Kaakkois-Suomen rajavartioston val-
vomilla rajanylityspaikoilla oli 6,6 mil-
joonaa rajanylitystä, joiden yhteydessä 
annettiin noin 2550 rangaistusvaatimusta 
ja aloitettiin 370 esitutkintaa. 

Rajanylitysliikenne kääntyi Ukrainan 
kriisin, Venäjälle asetettujen talouspa-
kotteiden ja Venäjän talousvaikeuksien 
johdosta laskuun vuonna 2014. Laskua 
jatkui aina syyskuuhun 2016 saakka, jol-
loin erityisesti ruplan kurssin vahvistu-
minen käänsi liikenteen jälleen nousuun. 
Toukokuussa 2017 liikenne on noin 10 % 
kasvussa verrattuna vuoteen 2016. Venä-
läisten osuus matkustajista on kasvanut 
suhteessa suomalaisiin ollen alkuvuo-
desta 2017 noin 80 % koko matkustaja-
määrästä. Tämä yhdessä lisääntyneiden 
tarkastusvelvoitteiden kanssa on lisännyt 
työtaakkaa rajanylityspaikoilla, vaikka 
huippuvuosien li ikennemääristä 
ollaankin kaukana.  Ennakoitavuus itä-
rajalla on kuitenkin vaikeutunut eikä 
kasvun jatkuvuudesta tai yleistilanteen 
kehityksestä ole varmuutta. 

Eurooppaa ja Suomea erityisesti 2015 
ja alkuvuodesta 2016 koetellut ennen 
näkemätön turvapaikanhakijoiden 
määrä ei erityisemmin näkynyt Kaak-
kois-Suomen rajavartioston valvomalla 

rajaosuudella. Rajavartioston täytyy kui-
tenkin olla jatkuvasti valmis hallitsemaan 
myös normaaliolojen häiriötilanteita. 
Tällaisesta häiriötilanteesta hyvänä esi-
merkkinä on Lapin rajavartioston tilanne 
alkuvuodesta 2016, jolloin yli 3000 lai-
tonta maahantulijaa tuli maahan LR:n 
rajanylityspaikkojen kautta. Tilanne 
aiheutti tietenkin toimenpiteitä myös 
Kaakkois-Suomessa ja pohjoisen tilan-
teenhallintaa tuettiin Kaakkois-Suomen 
rajavartioston henkilöstöllä. Laiton maa-
hantulo lieveilmiöineen Eurooppaan ei 
ole päättynyt, vaan tulee vaikuttamaan 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja rajavar-
tioston työhön myös tulevaisuudessa.

Rajavartiosto on valmiusorganisaatio. 
Se tarkoittaa sitä, että sillä on käytössään 
kaikkiin tehtäviin ja oloihin soveltuva 
riittävä materiaali, koulutettu ja mää-
rällisesti riittävä henkilöstö ja voimassa 
olevat suunnitelmat. Rajavartiosto sää-
telee valmiuttaan joustavasti tilanteen 
edellyttämällä tavalla jo normaalioloissa. 
Rajajoukkoja voidaan käyttää osana val-
miuden säätelyä joko rajaturvallisuusteh-
tävien tukena tai osana varautumisessa 
sotilaalliseen uhkaan. Ylläpidettäessä 
korkeaa valmiutta keskiössä on kuitenkin 
palkattu henkilöstö. 

Normaaliolojen häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin liittyen rajavartiosto 
onkin tehnyt paljon työtä oman henki-
löstönsä lisä- ja täydennyskoulutuksessa. 
Poikkeusolojen koulutuksessa hyvää ja 
tiivistä yhteistyötä on tehty erityisesti 
Karjalan prikaatin ja Maasotakoulun 
kanssa. Osaamista on lisätty rajajouk-
kojen taistelutekniikassa ja eri asejärjes-
telmien käyttötaidoissa, johtamisjärjes-
telmissä sekä vaikuttamiseen liittyvissä 
kokonaisuuksissa. Merkittäviä panos-
tuksia on tehty myös johtamisedelly-
tysten ja materiaalivalmiuksien paran-
tamisessa. Koulutusvuorokausimäärät 
ovat huomattavia johtuen vartioston suu-
resta koosta. Valtioneuvoston vastikään 
tekemät kehyspäätökset vahvistavat raja-
vartiostoa entisestään.

Rajajoukkoja koskenut uudistus 
vuonna 2015 on antanut hyvän pohjan 
toiminnan kehittämiselle ja harjoittelulle. 
Rajavartioston osaaminen ja ymmärrys 
uusista suorituskyvyistä ja niiden käy-
töstä on lisääntynyt huomattavasti run-
saiden harjoituksien avulla, joista kes-
keisimpänä mainittakoon KAAKKO16. 

Vaikka Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
ei itse kouluta varusmiehiä, reserviläisten 
kertausharjoitukset sekä tiivis yhteistyö 
K-SR:lle joukkoja tuottavien vartios-
tojen, raja- ja merivartiokoulun ja puo-
lustusvoimien joukko-osastojen kanssa 
takaa asevelvollisten koulutuksen nou-
sujohtoisuuden ja jatkuvuuden K-SR:n 
tarpeet huomioiden.

Rajajoukkojen kehittämisen yhtey-
dessä vartiostojen roolia osana operaa-
tiosuuntaa muutettiin johtamisjärjes-
telyineen.  Uusi johtamiskonsepti on 
osoittautunut toimivaksi. Sillä taataan 
toisaalta rajavartioston suorituskyvyn 
täysipainoinen käyttö kaikissa tilan-
teissa, yhtäältä johtamisen jatkuvuus ja 
keskeytymättömyys valmiustilojen vaih-
dellessa. Johtamista tuetaan rinnakkai-
sella ja tiiviillä suunnittelulla ylä- ja ala-
johtoportaiden kanssa.

Rajavartioston valmius toimia kaikissa 
rajaturvallisuustilanteissa on kehittynyt 
huomattavasti. Työ ei kuitenkaan ole 
valmis, vaan vaatii edelleen niin jouk-
kojen, koulutuksen kuin materiaalinkin 
kehittämistä. Intensiivinen suunnittelu ja 
harjoittelu ovat tuottaneet suuren määrän 
havaintoja ja parannusehdotuksia. Näihin 
tullaan paneutumaan tulevina vuosina 
Rajavartiolaitoksen esikunnan johdolla.  

Kirjoittaja everstiluutnantti 
Jaakko Olli palvelee Kaakkois-
Suomen rajavartioston 
apulaiskomentajan tehtävässä.
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Kainuun rajavartioston organi-
saatioon kuuluu viisi rajavartio-
asemaa ja esikunta. Rajavartio-

asemista Vartius ja Kortesalmi vastaavat 
rajatarkastuksista Vartiuksen ja Kuu-
samon kansainvälisillä rajanylityspai-
koilla sekä Kajaanin ja Kuusamon len-
toasemilla. Kuhmon, Suomussalmen ja 
Kuusamon taajamissa sijaitsevat raja-
vartioasemat vastaavat pääosin Kainuun 
rajavartioston Venäjän vastaisen 406 
kilometriä pitkän maastorajan valvon-
nasta. Rajavartioasemien henkilömäärät 
ovat noin 20 - 60 henkilöä. Kainuun raja-
vartioston komentaja johtaa toimintaa 
apunaan Kajaanissa sijaitseva esikunta, 
jossa työskentelee noin 30 henkilöä. Toi-
minta-alueellaan Kainuun rajavartiosto 
vastaa lakisääteisistä tehtävistään, joita 
ovat rajojen valvonnan ja rajatarkastuk-
sien lisäksi rikostorjunta, pelastus- ja 
avustustoiminta, sotilaallinen maanpuo-
lustus ja alueellisen koskemattomuuden 
valvonta. Kainuun rajavartioston koko-
naisvahvuus keväällä 2017 oli noin 200 
henkilöä, 31 rajakoiraa ja yhteensä yli 
100 autoa, moottorikelkkaa ja mönkijää. 

RAJOJEN VALVONTA

Venäjän vastaisen maastorajan valvon-
nalla varmistetaan rajan koskematto-
muus ja rajaturvallisuuden ylläpitä-
minen korkealla tasolla. Partioinnissa 
korostuu liikkuvuus ja tekninen valvonta, 
koska henkilöstöä on jouduttu vähentä-
mään RVL:ssa vuonna 2013 aloitetusta 
talouden sopeuttamisohjelmasta johtuen.  
Kainuun rajavartiostossa useita vuosia 
jatkunut henkilöstön määrän vähentä-
minen ja itärajan valvonnan lasku kään-
netään nousuun siirtämällä henkilöstöä 
rajatarkastuksista itärajan valvontaan 
ja lisäämällä nykyaikaista teknistä val-
vontaa sekä liikkuvuutta lisäävää moni-
puolista ajoneuvokalustoa. Myös Var-
tiolentolaivueen helikopterit valvovat 
itärajan koskemattomuutta yhteistyössä 
Kainuun rajavartioston kanssa.

Rajojen valvonnan toimintamallia 
ja koiratoimintaa kehitetään jatkuvasti 
ja reaaliaikaisen tilannekuvan ansiosta 
partiointia voidaan suunnata ajallisesti 
ja alueellisesti juuri oikeaan aikaan ja 
paikkaan. Kainuun rajavartioston toi-

mintakyky on huippuluokkaa kaikkina 
vuorokauden aikoina vuodenajasta riip-
pumatta. Johtamisjärjestelmä on raken-
nettu siten, että johtamisvalmius on koko 
ajan olemassa joka tilanteessa.

Ilman toimivaa viranomaisyhteis-
työtä Venäjän rajavartiopalvelun kanssa 
luvattomien rajanylitysten, muiden 
rikosten ja rajanylitysliikenteeseen liit-
tyvien asioiden käsittely ei olisi teho-
kasta ja tarkoituksenmukaista. Yhteistyö 
Venäjän rajavartiopalvelun kanssa 
käsittää tietojen ja kokemusten vaihtoa 
säännöllisillä tapaamisilla ja kirjeitse, 
samanaikaisia ja yhteen sovitettuja val-
vontaiskuja, yhteisten riskianalyysien 
laatimista sekä yhteisiä rajan ja raja-
merkkien tarkastuksia. Tavoitteena on 
pitää yhteinen raja mahdollisimman rau-
hallisena.

RAJATARKASTUKSET

Kainuun rajavartiosto vastaa rajatarkas-
tuksien suorittamisesta ja valvonnasta 

Kainuun 
rajavartiosto

Kainuun rajavartioston toiminta-alueena on Kainuu ja Koillismaa, joissa toiminta 
kohdentuu valtakunnan itärajaan rajoittuviin Kuhmoon, Suomussalmelle ja Kuusamoon. 
Toiminta-alueellaan rajavartiosto vastaa lakisääteisistä tehtävistään, joita ovat 406 
kilometrin pituisen Venäjän vastaisen rajan valvonta, rajatarkastukset rajanylityspaikoilla, 
rikostorjunta, pelastus- ja avustustoiminta ja sotilaallisen maanpuolustuksen sekä 
alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehtävät. Rajavartioston kokonaisvahvuus 
on 2017 syksyllä 202 henkilöä, joista 192 on rajavartiomiehiä ja 10 siviilivirassa olevia. 
Rajavartiostossa on 35 rajakoiraa ja noin 100 kulkuneuvoa. 

- raja-alueiden turvallisuutta ja 
valvontaa Kainuussa ja Koillismaalla
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Uusinta 
partiointikalustoa

Vartiuksen ja Kuusamon kansainväli-
sillä rajanylityspaikoilla sekä Kajaanin 
ja Kuusamon lentoasemilla. Rajanylitys-
liikenne vuonna 2016 oli 1,7 prosenttia 
suurempi verrattuna vuoteen 2015. Lii-
kennemäärä kääntyi laskuun syksyllä 
2016 tupakkalain uudistuksen myötä, 
mikä vaikutti suomalaisten matkailu-
määrien vähenemiseen. Kokonaislii-
kennemäärä itärajan rajanylityspaikoilla 
Vartiuksessa ja Kuusamossa oli vuonna 
2016 yhteensä noin 495 700 matkus-
tajaa, josta Vartiuksessa noin 420 500 
matkustajaa ja Kuusamossa noin 75 000. 
Vuoden 2017 tammi-maaliskuussa raja-
liikenne vähentyi noin 12 prosenttia 
verrattuna vuoteen 2016. Vähennystä 
oli suomalaisten matkustajien osalta 
ja venäläisten matkustaminen puoles-
taan lisääntyi. Keskeisin syy venäläisten 
matkustajien määrän lisääntymiseen on 
ruplan vahvistunut kurssi. Rajaliikenne 
on pääosin paikallista rajaliikennettä, 
jossa lähialueen venäläiset tekevät Suo-
meen lyhyitä ostosmatkoja suomalaisten 
käydessä Venäjällä halvan polttoaineen, 
tupakan ja autovaraosien vuoksi. Lento-
asemilla liikenne on kausiluontoista kes-
kittyen lähinnä vuodenvaihteen tienoille. 
Vuonna 2016 lentoasemien kautta mat-
kusti yhteensä noin 8800 viisumivelvol-
lista matkustajaa.

Rajatarkastukset suoritetaan rajanyli-
tyspaikalla sisätiloissa, missä matkustajat 
käyvät rajatarkastuksessa. Ajoneuvot tar-
kastetaan kaistoilla työpareittain yhdessä 

Vartiuksen tullin kanssa. Kainuun raja-
vartioston valvomilla rajanylityspaikoilla 
ei ole rautatiematkustajaliikennettä. 

RIKOSTORJUNTA

Kainuun rajavartiosto suorittaa pää-
sääntöisesti rajojen valvonnassa ja raja-
tarkastuksissa paljastamiensa rikosten 
esitutkinnat. Rikostorjunnan tehtäviä 
suoritetaan rajatarkastusten ja rajojen 
valvonnan toiminnan tuloksena niin 
rajanylityspaikoilla kuin maastossakin. 
Rikostorjunnan tavoitteena on tutkia 
paljastetut rikokset ja rikkomukset. Esi-
merkiksi rajanylityspaikalla havaitun 
epäillyn rattijuopumuksen osalta Kai-
nuun rajavartiosto hoitaa tapauksen esi-
tutkinnan tarkkuusalkometrikoetta ja 
ajokieltoon määräämistä myöten itse-
näisesti. Vuoden 2016 lakiuudistuksen 
myötä sakkomenettelylaki muutti olen-
naisesti käytäntöjä. Annettu sakkomää-
räys on pantavissa täytäntöön, kuten lain-
voimainen tuomio, joten virkamiehellä 
on tuomiovaltaan rinnastettava ratkaisu-
valta asiassa. 

Rikostorjunnassa viranomaisyhteistyö 
on tiivistä etenkin poliisin, Metsähalli-
tuksen ja Tullin kanssa. Poliisin kanssa 
järjestetään yhteisiä valvontaiskuja esi-
merkiksi maastoliikenteen valvonnassa ja 
Metsähallituksen kanssa erävalvonnassa. 
Kainuun rajavartioston havaitsemat lait-
tomuudet painottuvat rajaliikenteeseen. 

Maastorajalla rajojen valvonnan ohessa 
havaitaan rikoksia vähemmän ja ne pai-
nottuvat varsinkin sulan maan kaudella 
luonnonvararikollisuuteen. 

TURVALLISUUSTEHTÄVÄT 
HARVAAN ASUTULLA 
ALUEELLA

Kainuun rajavartiosto tekee tiivistä 
yhteistyötä Poliisin, pelastusviran-
omaisten, ensihoidon toimijoiden sekä 
Metsähallituksen kanssa. Harvaan asu-
tulla alueella toteutetaan lähimmän par-
tion periaatetta, joka tarkoittaa sitä, että 
esimerkiksi liikenneonnettomuuden sat-
tuessa raja-alueella tehtävä tulee Häly-
tyskeskuksesta myös rajavartioston 
Johtokeskukseen, jossa tehdään tilan-
teenarviointi ja päätös partion lähettä-
misestä tehtävään yhteistoiminnassa 
pelastusviranomaisen alueellisen pelas-
tusjohtajan kanssa. Kohdatessaan tilan-
teen partio voi aloittaa toiminnan myös 
itsenäisesti. Hyvin usein rajavartioston 
partio on esimerkiksi Vartiuksen raja-
nylityspaikan lähialueella sattuvassa lii-
kenneonnettomuudessa ensimmäinen 
paikalla tuleva viranomainen, joka jois-
sain tapauksissa lyhentää merkittävästi 
viranomaisvasteen aikaa.

Kainuun rajavartioston henkilöstön 
valmiuksia ja kalustoa on kehitetty siten, 
että tehtävät kyetään suorittamaan tehok-
kaasti ja turvallisesti. Lähimmän partion 
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periaatteen lisäksi rajavartiosto osallistuu 
Vartiuksen rajanylityspaikan lähialueella 
myös ensivastetoimintaan, millä tarkoi-
tetaan kiireellistä ensihoitoa. Toimintaan 
valittu henkilöstö on koulutettu Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
tymän Ensihoitokeskuksen järjestämillä 
ensihoidon kursseilla ja ensivasteteh-
täviin osoitettu ajoneuvo on varustettu 
ensihoidon välineillä. Kainuun rajavar-
tioston ensivastepartio kykenee kiireelli-
siin ensihoitotoimenpiteisiin varsinaisen 
ensihoitoyksikön ohjauksessa. Koke-
mukset ja asiakaspalaute ovat olleet posi-
tiivisia. Vuosittain pelastus-, etsintä- ja 
ensivastetehtäviä on 60–80 kappaletta.

Kokonaisuutena katsoen rajavartiosto 
on harvaan asutulla raja-alueella moni-
puolinen turvallisuusviranomainen, 
jonka toiminnan arvoja ovat luotetta-
vuus, ammattitaito ja yhteistyökyky. 

SOTILAALLINEN MAANPUO-
LUSTUS JA ALUEVALVONTA

Rajavartiolaitos valvoo Suomen alu-
eellista koskemattomuutta, osallistuu 
valtakunnan puolustamiseen ja on osa 

Suomen puolustusjärjestelmää. Vaikka 
Kainuun rajavartiosto ei enää kouluta 
varusmiehiä ja tuota rajajoukkoja, soti-
laallisen maanpuolustuksen tehtävä on 
yksi keskeisimmistä tehtävistämme ja 
sotilaallisen maanpuolustuksen velvoit-
teista on aina huolehdittu ja huolehditaan 
myös tulevaisuudessa täysimääräisesti. 
Kainuun rajavartioston maanpuolustuk-
seen liittyvä suunnittelu ja valmistelut 
sekä rajajoukkojen kertausharjoitukset 
toteutetaan yhteistyössä Puolustusvoi-
mien kanssa. Henkilöstön ammattitaitoa 
ylläpidetään ja kehitetään vuosittain kou-
lutussuunnitelmien mukaisissa kertaus-
harjoituksissa ja opetustilaisuuksissa 
sekä osallistumalla Puolustusvoimien 
harjoituksiin ja koulutuksiin.

Rajajoukot ovat suorituskykyisiä ja 
niitä voidaan käyttää joustavasti ja tehok-
kaasti vaihteleviin uhkiin, esimerkiksi 
rajaturvallisuutta tehostettaessa sota-
tilaa alemman asteisissa uhkamalleissa. 
Rajajoukkojen tärkeimmät tehtävät ovat 
hyökkääjän kuluttaminen ja hidasta-
minen aktiivisin taistelumenetelmin. 
Rajamiesten perinteiset vahvuudet; vaa-
tiva ja fyysinen koulutus, kyky liikkua 
ja selviytyä ankarissakin maasto- ja sää-

olosuhteissa, paikallistuntemus, itsekuri 
sekä rajamieshenki ovat edelleen joukko-
jemme suorituskyvyn kulmakivinä.

Kirjoittaja majuri Mika Keränen 
palvelee Kainuun rajavartioston 
esikunnassa rajavalvontaupseerina 
rajojen valvonnan toimialajohtajan 
tehtävässä.
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Valtioneuvoston sisäisen tur-
vallisuuden selonteossa tode-
taan, että Rajavartiolaitos on 

ainoa viranomainen, jolla on osaaminen 
ja toimivalta vastata sekä sisäisen että 
ulkoisen turvallisuuden uhkiin. Laajalla 
harvaan asutulla raja-alueella rajaturval-
lisuustehtävien hoitaminen takaa kor-
kean valmiuden myös alueellisen kos-
kemattomuuden turvaamiseen. Lapin 
rajavartiosto varautuu hybridiuhkiin 
osana rajaturvallisuustehtäviään, muuta 
varautumista sekä palkatun henkilöstön 
ja asevelvollisten koulutusta.

Osana kokonaisturvallisuutta, Lapin 
rajavartiosto toimii tiiviissä yhteistyössä 
muiden turvallisuusviranomaisten, 
etenkin poliisin ja puolustusvoimien 
kanssa. Maavoimat on viime vuosina 
kehittänyt voimakkaasti valmiudellisia 
suorituskykyjään, josta tuoreimpana esi-
merkkinä maavoimissa käyttöön otettu 
valmiusyksikkökoulutus. Palkatusta 
henkilöstöstä ja asevelvollisista koos-
tuva Jääkäriprikaatin valmiusyksikkö 
nostattaa maavoimien suorituskykyä 
sotilaallisissa maanpuolustustehtävissä 
ja yhdessä Lapin rajavartioston korkean 
valmiuden kanssa vahvistaa uskottavaa 
alueellisen koskemattomuuden turvaa-
misen suorituskykyä Lapissa. 

Alueellisen koskemattomuuden tur-
vaamisen suorituskykyä rakennetaan ja 
ylläpidetään vuonna 2017 yhteen sovi-
tetussa operatiivisessa suunnittelussa, 
asevelvollisille annetussa koulutuksessa 
ja yhteisissä sotilaallisen maanpuolus-
tuksen harjoituksissa sekä moniviran-
omaisharjoituksissa. Viranomaisten 
kesken jaetulla lyhytviiveisellä tilan-

netiedolla varmistetaan tiedon eheys ja 
yhtäläinen tietoisuus toimintaympäris-
töstämme ja siinä tapahtuvista poikkea-
mista tai muutoksista. Näin kykenemme 
tarvittaessa yhdessä tehostamaan tai 
kohottamaan valmiuttamme joustavasti 
ja ennakoivasti.

Vuonna 2017 Lapin rajavartioston 
päähankkeena on kriisivalmiuden kehit-
täminen. Lapin rajavartiosto ei kykene 
siihen yksin, vaan onnistuminen vaatii 
tiivistä yhteistyötä mm. Lapin poliisi-
laitoksen, Jääkäriprikaatin, Lapin sekä 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoi-
mistojen, Lapin Lennoston, Logistiikka-
laitoksen ja monien muiden toimijoiden 
kanssa, unohtamatta reserviläisiämme. 
Suorituskyvyn rakentamisen elemen-
teistä etenkin materiaalinen valmius 

ja henkilöstön koulutus ovat vahvasti 
kytkeytyneitä puolustusvoimien pro-
sesseihin ja rakenteisiin. Yhteistyöllä 
on pitkät perinteet ja kaikkien toimi-
joiden kesken vallitsee vahva ymmärrys 
yhteistyön merkityksestä ja tärkeydestä. 
Tätä yhteistyötä kehitetään tulevanakin 
vuonna valtakunnallisessa ”Pohjoinen 
18” -pääsotaharjoituksessa, jossa Lapin 
rajavartiosto harjoituttaa joukkojaan 
muiden hallintoyksiköiden tukemana 
yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Lapin rajavartiosto
 - turvana kaikissa oloissa

Lapin rajavartiosto on Lapin maakunnan alueella toimiva Rajavartiolaitoksen pinta-
alaltaan suurin ja pohjoisin hallintoyksikkö. Sen valvottavana on kaikkiaan 1 604 
kilometriä valtakunnanrajaa (Venäjä 380 km, Norja 736 km ja Ruotsi 488 km). Lapin 
rajavartiosto vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta valvonta-alueellaan. Toiminnan 
painopiste on itärajalla, joka on Schengen ulkoraja. Rajaturvallisuuden ylläpitämisen lisäksi 
Lapin rajavartiosto osallistuu sotilaalliseen maanpuolustukseen antamalla koulutusta 
asevelvollisille Ivalon rajajääkärikomppaniassa sekä ylläpitämällä puolustusvalmiutta 
yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa. Lapin rajavartioston organisaatioon kuuluu 
Rovaniemellä sijaitseva esikunta, neljä rajavartioasemaa ja Rajajääkärikomppania.

Tarvittaessa vaikka läpi tulen - Ivalon 
rajajääkäri polttotaisteluradalla, 
kuva: Raimo Oja / LR).

Kirjoittaja everstiluutnantti 
Jyrki Ojala.
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Pohjois-Karjalan rajavartioston toi-
mialue käsittää Pohjois-Karjalan 
ja Pohjois-Savon maakunnat. 

Rajavartioston komentajan johtamaan 
rajavartiostoon kuuluvat esikunta, varus-
mieskoulutusta antava Rajajääkärikomp-
pania, Lieksan, Ilomantsin ja Tohma-
järven rajavartioasemat sekä Niiralan 
rajatarkastusasema. Esikunta ja Rajajää-
kärikomppania toimivat Kontiolahden 
kuntaan kuuluvassa Onttolassa. Kan-
sainvälisiä rajanylityspaikkoja on kaksi: 

Niiralan rajanylityspaikka Tohmajärvellä 
ja Joensuun lentoasema. Lisäksi Lieksan 
Inarissa sijaitsee tilapäinen rajanylitys-
paikka, jonka kautta tapahtuu pääasiassa 
puutavaraliikennettä Venäjältä Suomeen. 

Erilaisiin rajaturvallisuustilanteisiin 
varaudutaan ennakkoon riskianalyysiä 
hyödyntäen. Rajavartioston 24/7-valmius 
mahdollistaa nopean toiminnan käynnis-
tämisen. Rajaturvallisuustilanteen perus-
teella toimintoja tarvittaessa tehostetaan 
ja lisäresursseja aktivoidaan asteittain 

käyttöön tilanteen hallitsemiseksi.  Mer-
kittävä rooli on myös rajaseudun kansa-
laisten tekemillä havaintoilmoituksilla, 
jotka aina huomioidaan. Rajatapahtu-
miin liittyvä yhteistyö Venäjän raja-
vartiopalvelun kanssa on luonnollisesti 
erittäin tärkeä. Toimivaa yhteistyötä teh-
dään alueellisella tasolla rajavaltuutettu-
järjestelmän puitteissa.  Tiivis ja sujuva 
normaaliolojen kansallinen yhteistyö 
erityisesti sotilas-, poliisi-, tulli- ja 
pelastusviranomaisten kanssa luo hyvän 

Pohjois-Karjalan 
rajavartiosto

- turvana rajalla 
Pohjois-Karjalan rajavartiosto vastaa rajaturvallisuuden ylläpitämisestä Pohjois-
Karjalan alueella 304 kilometriä pitkällä rajaosuudellaan. Alueellisen koskemattomuuden 
valvonta ja turvaaminen ovat osa jokapäiväistä rajaturvallisuustehtävien hoitoa. 
Erityisen keskeisiä tekijöitä rajavartioston tehtävien hoitamisessa ovat varautuminen, 
valmius, valvonta ja vaikutuskyky sekä yhteistoiminta muiden viranomaisten ja Venäjän 
rajavartiopalvelun kanssa. Rajavartiosto antaa myös varusmieskoulutusta yhtenä osana 
sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäväänsä. Operatiivinen ja koulutuksellinen yhteistyö 
puolustusvoimien kanssa on tiivistä. 

Reserviläisryhmä ampumaharjoituksessa 
Pohjois-Karjalan rajavartioston 
toimeenpanemassa kertausharjoituksessa 
toukokuussa 2017.
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Kirjoittaja everstiluutnantti Marko 
Turunen palvelee Pohjois-Karjalan 
rajavartiostossa apulaiskomentajana.

Perinteitä kunnioitetaan. Kuvassa seppeleenlasku rajajääkäripataljoonien 4 ja 5 
muistomerkille Onttolassa Rajavartiolaitoksen vuosipäivänä.

pohjan toimintaan myös kriisiaikojen 
varalle. Yhteistyötä voidaan kuvata suju-
vaksi ja erittäin toimivaksi, koska jokai-
sella toimijalla on oma tärkeä roolinsa 
suhteessa toisiin, eikä tarpeettomia pääl-
lekkäisyyksiä tehtävissä ole. 

SOTILAALLINEN MAANPUO-
LUSTUS POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTOSSA

Pohjois-Karjalan rajavartiosto toteuttaa 
sotilaallisen maanpuolustuksen tehtä-
väänsä mm. antamalla varusmiehille ja 
reserviläisille koulutusta sekä ylläpitä-
mällä ja kehittämällä valmiutta. Raja-
vartioston Rajajääkärikomppania antaa 
varusmiehille tiedustelukoulutusta. 

Myös rajavartioston oman henkilö-
kunnan sotilaallisten taitojen ylläpito on 
tärkeällä sijalla.  Yhteistyö Puolustus-
voimien (erityisesti Kainuun prikaati ja 
siihen kuuluvan Pohjois-Karjalan alue-
toimisto) kanssa on koulutuksen ja ope-
ratiivisten toimintojen osalta tiivistä.

Rajajääkärikomppaniassa palvelee 
vuosittain noin 300 varusmiestä.  Poh-
jois-Karjalan rajavartioston rekrytoin-
tialueena on pääasiassa Pohjois-Kar-
jalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja 
Kaakkois-Suomen aluetoimistojen kut-
sunta-alueet, mutta myös muualta pal-
velukseen voi hakeutua.  Palvelukseen 
hakeudutaan yleisten kutsuntojen kautta. 
Palveluskelpoisuusluokan on oltava A. 
Rajajääkärikomppania kouluttaa myös 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeu-

tuvia naisia. Heitä otetaan koulutetta-
vaksi enintään 10 henkilöä saapumiserää 
kohden.

RAJAVARTIOSTON HISTORIA 
LYHYESTI

Rajavartiolaitoksen perustamisen yhtey-
dessä vuonna 1919 muodostettiin itära-
jalle neljä rajavartiostoa, joista yksi oli 
Joensuun rajavartiosto Lapin, Kainuun 
sekä Salmen rajavartiostojen lisäksi. 
Yksi keskeisiä tuon ajan rajavartioston 
henkilöitä oli Erkki Johannes Raappana, 
josta tuli vuonna 1921 Joensuun rajavar-
tioston komentaja. Raappana kehitti raja-
vartioston toimintaa aktiivisesti. Yhtenä 
rajamiehen tärkeimmistä taidoista Raap-
pana piti paikallistuntemusta. Miesten 
tuli hahmottaa maasto ja rajat sekä 
tuntea paikallinen väestö. Tämä taito 
osoittautui tärkeäksi Raappanan komen-
taessa Lieksan ja Kuhmon suunnalla tal-
visodassa Pohjois-Karjalan ryhmää sekä 
jatkosodassa 14. Divisioonaa. Elokuussa 
1944 Raappanan johtamat joukot saivat 
Ilomantsin alueella merkittävän torjun-
tavoiton mottitaktiikkaa käyttäen. Sotien 
jälkeen kenraalimajuri Raappana toimi 
Rajavartiolaitoksen päällikkönä. 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto-nimi-
senä rajavartiosto aloitti toimintansa 
1.7.1947. Vuonna 2017 julkaistiin FT 
Jukka Partasen kirjoittama Pohjois-Kar-
jalan rajavartioston historiateos ”Turvana 
rajalla - Pohjois-Karjalan rajavartiosto 
1947 - 2017”.

Ryhmätaitokilpailun vesistönylitystehtävää suorittamassa
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Raja- ja merivartiokoulun historia 
juontaa kahta eri polkua vuo-
siin 1926 ja 1947. Rajakoulu 

toimi itsenäisenä kouluna vuosina 1926 
- 1996. Näiden vuosien aikana koulu-
tusta annettiin Kajaanissa, Joensuussa, 
Lieksassa, Lohjalla ja Imatralla. Meri-
vartiokoulu toimi niin ikään itsenäisenä 
kouluna vuosien 1947 - 1996 välisen 
ajan. Koulutuspaikkakuntina toimivat 
Helsingin alueella Suomenlinna, Kata-
janokka, Kruunuhaka ja Kaartinsalmi 
sekä Espoossa Otaniemi. Koulut yhdis-
tettiin vuoden 1997 alussa Raja- ja meri-
vartiokouluksi, joka toimi vuoden 2013 
loppuun saakka Imatralla ja Espoossa. 
Vuoden 2014 alusta Raja- ja merivar-
tiokoulu keskitti toimintansa Imatralle. 
Imatralla RMVK:sta toimii esikunta, 
tutkimus- ja tietopalveluyksikkö, raja-
turvallisuuden opetusyksikkö, korkea-
koulu- ja kurssiyksikkö sekä Erikoisra-
jajääkärikomppania. Porkkalassa toimiva 
merellistä koulutusta antava merivar-
tioinnin opetusyksikkö siirtyy Turun 
seudulle vuoden 2017 aikana. Osa Raja- 
ja merivartiokoulua on myös Imatralla 
sijaitseva Rajamuseo.

Raja- ja merivartiokoulu vastaa raja-
vartiolaitoksen upseereiden ja rajavarti-

joiden kouluttamisesta kaikilla kurssita-
soilla. Upseerikoulutuksen osalta kaikilla 
kurssitasoilla tehdään tiivistä ja hyvää 
yhteistyötä Maanpuolustuskorkeakoulun 
kanssa. Rajavartijakoulutus toteutetaan 
yhteiseurooppalaisten rajavartijoiden 
kompetenssivaatimusten pohjalta, jota 
on täydennetty kansallisilla osaamis-
vaatimuksilla. Rajavartijan ammatti on 
ollut haluttu ammatti ja esimerkiksi tam-
mikuussa 2018 aloittavalle rajavartijan 
peruskurssille haki 477 henkilöä.

Raja- ja merivartiokoulu vastaa Raja-
vartiolaitoksen henkilökunnan ja Raja-
vartiolaitoksen palvelukseen määrättyjen 
asevelvollisten sotilaallisen maanpuo-
lustuksen koulutuksen suunnittelusta ja 
kehittämisestä sekä varusmieskoulutuk-
sesta erikoisrajajääkärikomppaniassa.  
Lisäksi RMVK vastaa muun muassa 
Rajavartiolaitoksen koiratoiminnan 
kehittämisestä, kansallisesta ja kan-
sainvälisestä tutkimustoiminnasta, kan-
sainvälisestä koulutusyhteistyöstä sekä 
valtakunnallisesta PTR (poliisi, tulli, 
rajavartiolaitos) -koulutuksesta. RMVK 
toimii myös Euroopan rajaturvallisuus-
viraston FRONTEX:in kumppanuusop-
pilaitoksena (Partnership Academy).

Raja- ja merivartiokoulussa annetaan 

opetusta rajaturvallisuuden, merivar-
tioinnin, sotilaallisen maanpuolustuksen 
sekä kriisinhallinnan sekä johtamisen 
ja hallinnon oppiaineissa. Lisäksi ope-
tusta annetaan liikunnassa ja kielissä. 
RMVK:n kokonaisvahvuus on n.80 hen-
kilöä. Koulutuksen antamiseen osallistuu 
myös muiden hallintoyksiköiden henki-
löstöä, jolloin työelämäyhteys voidaan 
varmistaa kaikessa koulutuksessa. Eri 
kurssien opetussuunnitelmatyötä teh-
dään yhteistyössä RVL:n hallintoyksi-
köiden kanssa. Vuositasolla RMVK:lla 
järjestetään noin 100 täydennyskoulutus-
tilaisuutta suomen sekä ruotsin kielellä. 
Upseerikoulutuksen eri kurssitasoilla jär-
jestetään opetusta myös englanniksi ja 
kursseille osallistuu myös ulkomaalaisia 
opiskelijoita.

Koulutus ja sen tulevaisuus on vah-
vassa murroksessa. Koulutuksessa tulee 
vähenevillä voimavaroilla saada vähin-
täänkin nykyisen tasoisia lopputuloksia. 
Koulutuksen kehittäminen etenee myös 
verkostoavusteisen opiskelun suuntaan.  
Tähän liittyen Raja- ja merivartiokoulu 
johtaa RVL:n verkko- ja virtuaaliop-
pimisympäristön kehittämishanketta, 
jonka tavoitteena on lisätä ja tehostaa 
verkko- ja simulaatio-opetusteknolo-

Raja- ja merivartiokoulu (RMVK) on Rajavartiolaitoksen (RVL) kansallisesti ja 
kansainvälisesti verkottunut rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja 
tutkimuslaitos. Lisäksi RMVK:lla on keskeinen rooli Rajavartiolaitoksen sotilaallisen 
maanpuolustuksen koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Raja- ja merivartiokoulu 
antaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle sekä 
täydennyskoulutusta yhteistoimintaviranomaisille. Koulutusta annetaan sekä suomen että 
ruotsin kielellä. Raja- ja merivartiokoulun Erikoisrajajääkärikomppaniassa koulutetaan 
joukkoja rajajoukkojen vaativimpiin tehtäviin. Raja- ja merivartiokoulu vastaa RVL:n 
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä rajavartijoiden valtakunnallisesta rekrytoinnista. 

Raja- ja 
merivartiokoulu 

- Monialaista turvallisuuskoulutusta 
jo vuodesta 1926
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Partiotoiminnan tilanneharjoitus.

gian käyttöä Rajavartiolaitoksen koulu-
tuksessa. Tavoitetilan tulee vastata nyky-
ajan ja lähitulevaisuuden opiskelijan 
odotuksia ja oppimistaipumuksia. Myös 
sotilaallisen maanpuolustuksen tieto- ja 
johtamisjärjestelmien koulutusta kehite-
tään edelleen tiiviissä yhteistyössä Puo-
lustusvoimien kanssa.

ERIKOISRAJA- 
JÄÄKÄRIKOMPPANIA

Erikoisrajajääkärikomppania on osa 
Raja- ja merivartiokoulua. Komp-
pania sijaitsee Immolan perinteikkäällä 
alueella Imatralla. Erikoisrajajääkäri-
komppania on kouluttanut erikoisraja-
jääkäreitä vuodesta 2007 alkaen Raja-
vartiolaitoksen vaativimpiin sodanajan 
tiedustelu- ja taistelutehtäviin. Koulu-
tukseen hakeudutaan erikoisjoukkohaun 
kautta. Varusmiespalvelustaan suorittaa 
nyt (keväällä 2017) kymmenes erikois-
rajajääkärikurssi.

VALINTAKOE

Erikoisrajajääkärikomppaniassa ase-
velvollinen voi suorittaa haastavan ja 

elämyksiä tarjoavan varusmiespalve-
luksen, joka kestää kaikilla varusmiehillä 
vuoden. Erikoisrajajääkäreiksi halukkaat 
valitaan vuosittain järjestettävillä valin-
takokeilla. Hakijoita on vuosittain noin 
300 henkilöä, joista sopivimmat kutsu-
taan kolme päivää kestäviin valintako-
keisiin.   

Valintakoe testaa hakijan fyysistä ja 
psyykkistä valmiutta suorittaa erikois-
rajajääkärin vaativan koulutuksen. Fyy-
sisyyttä testataan lihas- ja koordinaa-
tiotesteillä, uinti- ja hiihtotesteillä sekä 
yhteensä viiden kilometrin mittaisella 
lisäpainon (noin 10 kg) kanssa juosta-
valla kestävyystestillä. Fyysisten testien 
hyväksytty suorittaminen oikeuttaa valin-
takokelaan seuraavaan testivaiheeseen - 
psyykkisiin testeihin. Soveltuvuutta tes-
tataan erilaisilla kirjallisilla kokeilla sekä 
ryhmäkeskustelulla ja haastattelulla. 
Valintakokeiden perusteella erikoisraja-
jääkärikomppaniaan valitaan vuosittain 
60 – 80 alokasta.

KOULUTUS

Erikoisrajajääkärikomppanian alokkaat 
astuvat palvelukseen kesän saapumise-
rässä ja kaikki palvelevat 347 päivää. 

Jokainen saa vähintään aliupseerita-
soisen johtajakoulutuksen ja noin nel-
jännes koulutetaan reservinupseereiksi 
Utin jääkärirykmentin laskuvarjojääkäri-
komppanian kanssa järjestettävällä reser-
viupseerikurssilla. 

Erikoisrajajääkärin koulutus sisältää 
muun muassa erikoisjoukkotehtävien 
taktiikkaa, ase- ja ampumakoulutusta, 
siirtymämenetelmäkoulutusta, rajatur-
vallisuuskoulutusta, erätaito- ja selviy-
tymiskoulutusta sekä lähitaistelukoulu-
tusta. 

Koulutus jakautuu neljään aselajilin-
jaan, jotka ovat tukiase-, pioneeri-, lää-
kintä- ja viestilinja. Linjojen oppilaat 
valitaan halukkuuksien sekä soveltu-
vuuksien mukaan. Kyseiset linjat antavat 
varusmiehelle valmiudet toimia omassa 
sodanajan tehtävässään.

Erikoisrajajääkärikomppania tuottaa 
joukkoja Rajavartiolaitoksen vaativim-
piin sodanajan tiedustelu- ja taistelu-
tehtäviin. Koulutusta ja erikoisrajajää-
käreiden edistymistä seurataan tasoa 
mittaavilla testeillä koko palveluksen 
ajan. Testit ovat nousujohteisia ja niillä 
mitataan taistelijan motivaatiota ja 
tahtoa, kenttäkelpoisuutta, taistelukestä-
vyyttä sekä oman aselajinsa osaamista. 
Yksi tärkeimmistä testeistä on erikoisra-
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jajääkärin testi. Testin hyväksytysti suo-
rittaneille taistelijoille myönnetään eri-
koisrajajääkärin näkyvimmät tunnukset, 
ruskea baretti sekä erikoiskoulutus-
merkki. Ruskea baretti sekä erikoiskou-
lutusmerkki jaetaan vain Erikoisrajajää-
kärikomppaniassa. Koska palvelusaika 
on kaikilla 12 kuukautta, erikoisraja-
jääkärikomppaniassa ei ole palveluksen 
alkaessa vanhempaa saapumiserää. Tämä 
tuo erikoisrajajääkärin arkeen omat haas-
teensa. Varusmiesjohtajien puuttuminen 
pakottaa alokkaat johtamaan vertaisiaan 
jo alkuviikkojen aikana. Vanhemman 
saapumiserän puuttuessa kaiken koulu-
tuksen antaa henkilökunta, mikä mah-
dollistaa laadukkaan koulutuksen ja 

yksittäisen erikoisrajajääkärin tason seu-
raamisen. 

Erikoisrajajääkärikomppaniassa jouk-
koja johdetaan edestä. Komppanian hen-
kilökunnalta vaaditaan varusmiesten 
tavoin hyvää kuntoa ja erikoisjoukkotai-
toja. Jokainen kouluttaja suorittaa pal-
veluksensa alkuvaiheessa fyysiset testit 
sekä osallistuu komppanian järjestämiin 
henkilökunnan tason mittauksiin. Kou-
luttajat toimivat harjoituksissa joukkonsa 
johtajina. Riittävä fyysinen suorituskyky 
ja kiitettävästi toteutetut kouluttamis- ja 
johtamistaidot oikeuttavat kantamaan 
erikoisrajajääkärin erikoiskoulutus-
merkkiä sekä ruskeaa barettia.

Lisätietoja Raja- ja merivartiokoulusta: 
www.raja.fi/rmvk 
Hakeutuminen rajavartijaksi: 
www.raja.fi/rekry
Lisätietoa raja- ja merivartiojoukkojen 
historiasta: 
http://rajanperinneyhdistys.fi/

Kirjoittaja kapteeni Jussi Asikainen 
palvelee Raja- ja merivartiokoulun 
henkilöstötoimistossa 
toimistoupseerin tehtävässä. 

Barettien jako.
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Maanpuolustuskorkeakoulun akateemisiin opintoihin 
kuuluu opinnäyte. Kandidaattiopiskelija (kadetti) 
tekee kandidaatintutkielman, maisteriopiskelija pro 

gradu -tutkielman, yleisesikuntakurssin opiskelija diplomityön 
ja sotatieteiden tohtoriopiskelija väitöskirjan.

Kandidaatintutkielman laajuus on 10 opintopistettä sisältäen 
seminaarit. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua. 
Pro gradu -tutkielman laajuus seminaareineen on 34 opintopis-
tettä. 

Opinnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä valit-
semansa tieteenalan tutkimusperinteeseen ja -menetelmiin, 
aiempiin tutkimuksiin sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. 
Opinnäyte tehdään, raportoidaan ja arvioidaan tiedeyhteisön 
hyväksymässä muodossa

Yliopisto-opintoja pidetään varsin yleisesti painotukseltaan 
varsin teoreettisina. Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelu 
on jaksotettu osiin, joissa ainakin kandidaatti- ja maisterivai-
heen sekä maisterivaiheen ja yleisesikuntaupseerikurssin välissä 
ollaan työelämässä. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että opin-
näytteet voivat entistä paremmin liittyä käytännön ongelmiin. 
Lisäksi se tuo opiskelijalle valmiuksia valita itseään ja Puolus-
tusvoimia kiinnostava tutkimusaihe.

Tieteelliset tutkimukset voidaan jakaa perustutkimukseen 
ja soveltavaan tutkimukseen. Perustutkimuksella tarkoitetaan 
uuden tieteellisen tiedon etsimistä ilman ensisijaista pyrki-
mystä käytännöllisiin sovelluksiin. Perustutkimuksella pyritään 
esimerkiksi löytämään ne tekijät, jotka vaikuttavat asevoimien 
käytön suunnitteluun ja käyttöön erilaisissa toimintaympäris-
töissä sodan ja rauhan aikana ja arvioimaan näiden tekijöiden 
merkitystä. Soveltavalla tutkimuksella on sen sijaan käytännöl-
linen tai soveltava tavoite. Soveltavan tutkimuksen tuloksena 
syntyy esimerkiksi taisteluoppeja, toimintaperiaatteita, organi-
saatioita ja järjestelmiä, joita käyttää organisaatio, sotilas tai 
tehtäväänsä varustettu henkilö jossain toimintaympäristössä. 
Lisäksi voidaan puhua kehittämistyöstä, jonka tavoitteena on 
esimerkiksi käytännön sovellus tai modifikoituja taisteluväli-
neitä.

Kandidaatintutkielman tieteellisyyden tavoitteena voidaan 
pitää sitä, että opinnäyte on soveltavaa tutkimusta, joka perustuu 
tieteelliseen tutkimukseen mutta jossa ei tavoitella uutta tieteel-
listä tietoa. Pro gradu -tutkielmassa ja diplomityössä sen sijaan 
tavoitteena on uuden tieteellisen tiedon tuottaminen. Uutta 
tietoa voi olla esimerkiksi uusi näkökulma johonkin jo tutkit-
tuun ilmiöön tai jollain toisella menetelmällä vahvennettu ole-

massa oleva tieteellinen tieto.
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustehtävät käsketään 

Puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa ja Maanpuolustus-
korkeakoululle esitetyt opinnäytetöiden aiheet liitetään Puolus-
tusvoimien tutkimus- ja kehittämisprosessiin. Tavoitteena on, 
että eri hankkeisiin ja tutkimusprojekteihin liitetyt opinnäyte-
työt tuottavat uutta tietoa Puolustusvoimien suorituskyvylle.

MITÄ TUTKITAAN

TIETEENALAT – JOHTAMINEN

Johtaminen tutkii sodan ja taistelun muutoksesta nousevia vaa-
timuksia puolustusjärjestelmämme johtamiselle. Johtaminen ei 
ole itseisarvo vaan kaikesta muutoksesta huolimatta tavoitesi-
dottua toimintaa. Keskeinen haaste puolustusjärjestelmän joh-
tamiselle on viimeisen 25 vuoden aikana kasvaneen hallinnon 
tasapainottaminen lisääntyvän valmiustarpeen ja moninaisen 
uhkien luoman ehtimisen saavuttamiselle. Tämä tasapainotta-
minen on johtamisen tutkimuksen keskiössä seuraavien vuo-
sien aikana. Johtamisen tutkimus on keskittynyt viimeisen 10 
vuoden aikana strategisen johtamisen, johtajuuden ja kommuni-
kaation käsitteiden soveltuvuuteen puolustusjärjestelmäämme. 
Myös informaatiosodan ilmiö - mukaan luettuna kybersodan-
käynti - on ollut johtamisen mielenkiinnon kohde. Johtamisen 

Tutkimustoiminta 
ja opinnäytetyöt
- jalkaväen kehittämisen perusta

XA-kaluston ominaisuudet testissä.
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tutkimukseen on muodostettu kaksi seuraavaa päätutkimus-
suuntausta, joihin pyritään integroimaan myös kaikki johta-
misen tieteenalalle laadittavat opinnäytetyöt: 1) muutoksen joh-
taminen ja 2) tiedolla johtaminen.

Esimerkkejä jalkaväkiaiheisista pro gradu -tutkielmista:
Toimintakyvyn muutoksen vaikutukset ryhmänjohtajan tais-

telun johtamiseen 
Jääkärikomppanian (TEKA) päällikön valmiudet puolustus-

taistelun johtamisessa 

TIETEENALAT – SOTILASPEDAGOGIIKKA

Sotilaspedagogisen tutkimuksen ydinkysymys on, kuinka 
edistää sotilaiden oppimista, kasvua ja fyysisen, psyykkisen, 
eettisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kehitystä. Sotilaspedago-
giikka tarkastelee oppimis- ja koulutusprosesseja siitä näkö-
kulmasta, kuinka oppimisen avulla kehitetään muun muassa 
yksilöiden ja yhteisöjen toimintakykyä. Sotilaspedagogiikan 
tutkimukseen on muodostettu seuraavat kolme päätutkimus-
suuntausta, joihin pyritään integroimaan myös kaikki sotilaspe-
dagogiikan tieteenalalle laadittavat opinnäytetyöt: 1) perusyk-
sikön koulutustoiminta, 2) upseerikoulutuksen ja -kasvatuksen 
tutkimusperustainen kehittäminen sekä 3) toimintakykyinen 
sotiluus.

Esimerkkejä jalkaväkiaiheisista pro gradu -tutkielmista:
Maavoimien ampumaohjelmistossa määritellyillä laukaisu-

määrillä saavutettava ampumataidon taso
Hajautetun jääkäripataljoonan puolustustaistelun kuormitta-

vuus jääkäritaistelijalla
Sotilasryhmän kollektiivinen toiminta ja kouluttajan keinot 

sen kehittämiseksi 
Sodan ajan jalkaväkikomppanian päällikön toimintakyvyn 

vaatimukset 

TIETEENALAT – SOTILASOSIOLOGIA

Sotilassosiologia on sotatieteiden osa-alue, joka tutkii ase-
voimia sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkö-
kulmasta. Sen ydinalueita ovat asevoimien ja muun yhteis-
kunnan väliset suhteet sekä sotilasorganisaation sosiaaliset 
rakenteet ja prosessit. Sotilassosiologian tutkimusteemoja ovat 
muun muassa maanpuolustustahto ja kansalaisten mielipiteet 
maanpuolustuksesta, siviili - sotilas - suhteet yhteiskunnassa, 
sotilasprofession kehitys, veteraanikysymykset, ryhmäkiinteys, 
taistelumotivaatio, sosialisaatio ja sotilaskulttuuri sekä hierarkia 
ja auktoriteetti sotilasyhteisössä. Sotilassosiologian tutkimuk-
seen on muodostettu seuraavat kaksi päätutkimussuuntausta, 
joihin pyritään integroimaan myös kaikki sotilassosiologian tie-
teenalalle laadittavat opinnäytetyöt: 1) organisaatio, yhteisö ja 
ryhmä sekä 2) asevoimat ja yhteiskunta.

TIETEENALAT – SOTATEKNIIKKA

Tekniikan tutkimuksen tarkoituksena on yleensä kehittää uusi 
tai aiempaa parempi laite tai menetelmä, eikä tarkoituksena vält-
tämättä ole kehittää uutta tietoa sinällään. Tekniikan tutkimus-
menetelmiä ovat muun muassa kirjallisuusselvitys, matemaat-

tinen analyysi, muu analyysi, vertailu, mallinnus, simulointi, 
mittaus, suunnittelu, käyttäjäkeskeinen suunnittelu omana alu-
eenaan, toteutus, testaus, kokeilut ja vaatimusmäärittely. 

TIETEENALAT – OPERAATIOTAITO JA 
TAKTIIKKA

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen ohjauksessa 
valmistui vuonna 2017 julkisina tai suojaustaso IV:ää olevina 
taktiikan opinnäytetöinä 29 pro gradu -tutkielmaa sekä 54 kan-
didaatintutkielmaa. Kun huomioidaan vielä syksyllä yleisesi-
kuntaupseerikurssilta valmistuneet noin 30 operaatiotaidon ja 
taktiikan diplomityötä, voidaan todeta vuoden 2017 tuloksena 
olevan yli sata tasokasta opinnäytetyötä, joista pääosan aiheet 
palvelevat suoraan puolustusvoimien suorituskykyjen kehittä-
mistä. Niistä neljäsosa palvelee joko suoraan tai välillisesti jal-
kaväen kehittämistä. Määrää tai ainakin aiheiden liittymistä tuo-
reimpiin tietotarpeisiin on kuitenkin mahdollista vielä kehittää.

Julkisten opinnäytetöiden lisäksi edellä mainituilta tutkinto-
tasoilta on valmistunut ja valmistuu useita korkeamman suo-
jaustason opinnäytetöitä, jotka palvelevat suoraan puolustus-
haarojen suorituskykyjen kehittämistä. 

Yleisesikuntaupseerikurssi 58:n syksyllä 2017 valmistuneista 
operaatiotaidon ja taktiikan diplomitöistä vain yksi käsitteli suo-
ranaisesti ja neljä välillisesti jalkaväen toiminnan kehittämistä. 
Tämä onkin luonnollista, koska operaatiotaidon tutkimuksessa 
eri aselajien toiminnan yhteensovittaminen ja yhtymätason toi-
minta ovat suuremmassa roolissa kuin yksittäisen aselajin tak-
tiikan kehittäminen.

Uusimuotoisella esiupseerikurssilla ei enää laadita tut-
kielmaa, joten varsin merkittävä kokeneiden jalkaväkiupsee-
reiden tutkimusresurssi ei enää ole hyödyttämässä aselajin tak-
tiikan kehittämistä.

Elokuussa 2017 valmistuneen Sotatieteiden maisterikurssi 6:n 
oppilasupseereiden pro gradu -tutkielmiin kuuluu yhdeksän jal-
kaväkitaktiikkaa joko suoraan tai välillisesti hyödyttävää opin-
näytetyötä. Jalkaväen toimintaa välillisesti kehittäviin aiheisiin 
sisältyy muun muassa valmiutta, taisteluvalmiutta ja kohteiden 
suojaamista käsitteleviä teemoja. Suoraan jalkaväkitaktiikkaa 
kehittävien tutkielmien aihealueena oli hyökkäys eri näkökul-
mista tarkasteltuna. 

Julkisista opinnäytetöistä erityisen maininnan ansaitsee jal-
kaväen yliluutnantti Matti Nupposen pro gradu -tutkielma Har-

Modernisoidun vaunun uintikykyä testataan.
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hauttaminen Venäjän sotilasoperaatioissa. Nupponen saavutti 
tutkielmallaan erittäin harvinaisen, ylimmän mahdollisen Lau-
datur-arvosanan. Vaikka opinnäytetyössä ei olekaan kyse yksin-
omaan jalkaväkeä koskevasta harhauttamisesta, hyödyttävät 
sen tulokset suurinta ja keskeisimmässä roolissa olevaa aselajia 
eniten. Ja useimmitenhan käy varmaankin niin, että esimer-
kiksi sotaharjoituksessa yhtymän harhauttamissuunnitelman 
laatiminen lankeaa juuri jalkaväkiupseerin laatimisvastuulle. 
Tutkielman sähköinen versio on luettavissa ja ladattavissa jul-
kaisuarkisto Doriassa (www.doria.fi, hakukenttään tutkielman 
otsikko).

101.kadettikurssin kadettien taktiikkaa käsittelevistä 54 sota-
tieteiden kandidaattitutkielmasta yksitoista työtä kohdistui joko 
suoraan tai välillisesti jalkaväen toiminnan kehittämiseen:

Raskaan konekiväärin käyttö jääkärijoukkueen hyökkäyk-
sessä (ST IV)

Erillisen rannikkojääkärikomppanian käyttöperiaatteet osana 
alueellisen taisteluosaston taistelua

Komppanian valmistellun hyökkäyksen toteuttaminen pime-
ällä MAAVTST 2015 kehyksessä

Menestyksen mahdollistaja - Aloite suomalaisissa jalkaväki-
komppanian ohjesäännöissä toisen maailmansodan jälkeen

Iskuosastohyökkäyksen toteuttaminen osana komppanian 
tuottaa tappiota -tehtävää (ST IV)

Georgian sodan merkitys venäläisen panssaritaktiikan kehi-
tykseen

Venäläisen pataljoonan johtamisen muutos. Kohti tehtävätak-
tiikkaa?

Panssaroitujen ajoneuvojen käyttömahdollisuudet jääkäri-
komppanian hyökkäyksessä (ST IV)

TILAPÄISVÄLINEIDEN KÄYTTÖ 
JÄÄKÄRIJOUKKUEEN TAISTELUSSA

Erityisesti jalkaväkitaisteluun liittyi yleisiä taktisia periaatteita 
käsittelevä tutkielma Aktiivisuus, yllätys ja painopiste ISIS:in 
toimissa Kobanên taistelussa. Lisäksi jalkaväen ja tiedustelun 
”sauma-alueelta” on valmistunut tutkielma Tiedustelujoukkueen 
käyttö tappioiden tuottamiseen hajautetun jääkäripataljoonan 
ryhmityksessä (ST IV). Suojaustasolla IV olevat tutkielmat eivät 
luonnollisesti ole luettavissa Dorian kautta.

Jalkaväkitutkimusten määrä on kasvussa. 102.kadettikurssin 
kadetit ovat laatimassa yhteensä 17:ää taktiikkaa käsittelevää 
ja erityisesti jalkaväen toimintaa kehittävää opinnäytetyötä. 
Tutkielmiin sisältyy useita jalkaväen ”ydintoimintaa”, kuten 
esimerkiksi panssarintorjuntaa, kevyen kranaatinheittimistön 
käyttöä, panssarisodankäyntiä, väijytyksiä ja jalkaväen toteut-
tamaa tiedustelua koskevia töitä. Osassa aiheista hyödynnetään 
viimeaikaisempia kokemuksia eri sodista ja konflikteista, kuten 
esimerkiksi Georgiasta, Ukrainasta sekä Afganistanista. Edellä 
mainittujen lisäksi työn alla oleviin tutkielmiin kuuluu useita 
jääkärikomppanian toimintaan liittyviä muiden aselajien tai toi-
mialojen aiheita, jotka suoraan tukevat jalkaväkiyksikön taiste-
lukyvyn kehittämistä. Aiheisiin kuuluu muun muassa jääkäri-
komppanian huoltoa, suluttamista, tiestön ja epäsuoran tulen 
käyttöä sekä aselajien välistä yhteistoimintaa koskevia teemoja. 
Edellä mainitut taktiikan aiheet liittyvät suoraan tai välillisesti 
Maavoimien taistelu 2015:een. Sotatieteiden maisterikurssi 7:n 
opiskelijat ovat laatimassa 12:ta jalkaväkitaktiikkaa ja -järjes-

telmiä kehittävää pro gradu -tutkielmaa. Juuri alkaneen Ylei-
sesikuntaupseerikurssi 59:n aiheista neljä diplomityön aihetta 
liittyy joko suoraan tai välillisesti jalkaväkitaktiikkaan. Johdon 
asettama tavoite opinnäytetöiden aiempaa paremmasta hyödyn-
tämisestä suorituskykyjen kehittämiseksi on täyttymässä.

TIETEENALAT – STRATEGIA

Puolustushallinnon piirissä harjoitettu strategian tutkimus voi 
olla luonteeltaan perustutkimusta tai soveltuvaa tutkimusta. 
Perustutkimuksessa korostuu Maanpuolustuskorkeakoulun 
osuus. Soveltavaa strategian tutkimustyötä taas harjoitetaan vir-
katyönä muualla puolustushallinnossa, minkä lisäksi opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallintoalaan kuuluvissa yliopistoissa, 
Ulkopoliittisessa instituutissa ja ulkoasiainministeriössä har-
joitetaan kansainvälisen turvallisuuden tutkimusta osana laa-
jempaa kansainvälisen politiikan tutkimuksen kokonaisuutta.  
Strategian tutkimuksessa voidaan esimerkiksi käsitellä kysy-
myksiä Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta, millaista puo-
lustusyhteistyötä eri maiden ja järjestöjen kanssa harjoitetaan, 
lähialueen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja näkymistä sekä 
Euroopan- ja maailmanlaajuisista turvallisuuskysymyksistä. 
Vastaavasti strategian perustutkimuksella voidaan esimerkiksi 
kartoittaa alan tutkimuksellista kenttää tai pyrkiä luomaan alan 
käsitteistöä. Strategian tutkimuksella on sekä tieteellinen että 
pragmaattinen intressi tulevien tapahtumien ennakointiin. Tässä 
tieteellinen intressi on perustutkimuksellinen kiinnostus katsoa, 
miten oikeaan tulevaisuus osoittaa ennakointimme osuneen. 
Pragmaattinen intressi on puolestaan se toimintasuosituksien 
antamiseen liittyvä kiinnostus, joka liittyy haluun varautua ris-
keihin ja vaikuttaa kehitykseen. 

TIETEENALAT – SOTAHISTORIA

Tieteenalana sotahistoria on osa yleistä historiantutkimusta, 
keskittyen sota- ja sotilashistorian tutkimiseen historiantutki-
muksen työkaluin. Laadukas sotahistorian tutkimus voidaan 
jakaa yksinkertaisimmillaan kolmeen osaan, joista ensiksi mää-
ritetään ymmärrettävä, hyvin rajattu tutkimusongelma. Toiseksi 
kerättään ja analysoidaan tutkimusongelman näkökulmasta tar-
peeksi kattava ja relevantti lähdeaineisto. Kolmanneksi lähdeai-
neistoon pohjautuen tehdään perusteltuja tulkintoja, jotka tuot-
tavat uutta tietoa valittuun tutkimusongelmaan liittyen.

LOPUKSI

Jotta sotatieteiden maisterikurssin ja yleisesikuntaupseeri-
kurssin opinnäytetöitä kyetään hyödyntämään paremmin jalka-
väen kehittämiseksi, on aiheita esitettävä ennakoivasti, ja ne on 
liitettävä Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämisprosessiin. 
Joukko-osastot ja tutkimusorganisaatiot lähettävät esitykset 
opinnäytteiden aiheista puolustushaaran esikuntaan viimeis-
tään tammi-helmikuun aikana. Puolustushaarat ja Pääesikunta 
kokoavat opinnäytteiden esitykset ja niitä katselmoidaan Pää-
esikunnassa maalis-huhtikuun aikana. Katselmoinnissa Pää-
esikunnan, puolustushaarojen, Maanpuolustuskorkeakoulun ja 
muiden tutkimusorganisaatioiden edustajat luovat listan ajan-
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kohtaisimmista ja parhaiten suorituskykyjen kehittämistä tuke-
vista opinnäytteiden aiheista tulevien opiskelijoiden valitta-
viksi. Tämän ansiosta tulevat opiskelijat pystyvät valitsemaan 
opinnäytteensä aiheen jo ennen kurssin alkamista. Tähän enna-
koivaan rinnakkaissuunnitteluun on pystytty jo parin vuoden 
ajan ja käytännön toivotaan jatkuvan yhtä tehokkaana.

Kirjoittajina sotilasprofessori 
everstiluutnantti Janne Mäkitalo 
sekä majuri Pasi Väätäinen 
Maanpuolustuskorkeakoulusta.
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Jalkaväen säätiön  
kunniapuheenjohtajat  
ja -jäsenet

Kunniapuheenjohtajat 
Jalkaväenkenraali Erik Heinrichs 1958–1965

Jalkaväenkenraali Armas Eino Martola 1973–1986 

Eversti Sakari Rusama 1997–2009 

Kenraalimajuri Kalevi Sarva 1997–2007 

Kenraaliluutnantti Raimo Viita 1997–

Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 2007– 

Kunniajäsenet 
Jalkaväenkenraali Sakari Simelius 1966–1985

Eversti Valo Nihtilä 1967–1973 

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth 1997–2004

Puheenjohtaja Maire Pöyhönen 1997–2007

Eversti Purmo Saarikoski 2007–2015             

Eversti Pertti Vuolento 2007–

Jalkaväen säätiön  
valtuuskunnan ja hallinto-
neuvoston puheenjohtajat 

Valtuuskunnan tai hallintoneuvoston 
puheenjohtajat 
Kenraaliluutnantti Armas Eino Martola 1956–1973

Kenraaliluutnantti Veikko Koppinen 1973–1976

Kenraaliluutnantti Unto Matikainen 1976–1980

Kenraalimajuri Kalevi Sarva 1980–1988

Kenraaliluutnantti Raimo Viita 1988–1996

Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 1996–2004

Kenraaliluutnantti Vesa Kämäri 2004–2014

Kenraaliluutnantti Vesa Tynkkynen 2014–2015

Kenraaliluutnantti Juha-Pekka Liikola 2015– 

Jalkaväen säätiön  
hallituksen puheenjohtajat 
ja varapuheenjohtajat

Hallituksen puheenjohtajat 
Eversti Valo Nihtilä 1956–1967 

Eversti Niilo Riuttala 1967–1973

Eversti Vilho Tervasmäki 1973–1976

Eversti Sakari Rusama 1976–1988

Eversti Purmo Saarikoski 1988–1995

Eversti Pertti Vuolento 1995–2002 

Eversti Kaarle Ruutu 2002–2005 

Eversti Kari Kokkonen 2005–2013

Eversti Vesa Tervo 2013–2016

Eversti Jari Kytölä 2016– 

Hallituksen varapuheenjohtajat
Everstiluutnantti Kalle Karttunen 1956–1962 

Eversti Mikko Sisto 1962–1963

Eversti Erkki Setälä 1963–1964

Eversti Otto Erkki Ylirisku 1964–1966

Eversti Paavo Junttila 1966–1972

Everstiluutnantti llkka Halonen 1972–1975

Everstiluutnantti Markku Salonen 1975–1980

Everstiluutnantti Heikki Koskelo 1980–1983

Everstiluutnantti Pertti Vuolento 1983–1989

Everstiluutnantti Kari Hietanen 1989–1991

Everstiluutnantti Osmo Kiiskinen 1991–1994

Everstiluutnantti Risto Muurman 1994–1999

Everstiluutnantti Eero Lauri 1999–2001

Everstiluutnantti Timo Mustaniemi 2001–2004

Everstiluutnantti Jukka Valkeajärvi 2004–2005

Everstiluutnantti Pekka Saariaho 2005–2006

Everstiluutnantti Jyrki Kaiponen 2007–2008

Everstiluutnantti Asko Muhonen 2008–2010

Everstiluutnantti Kaarle Törrönen 2010–2012

Everstiluutnantti Kari Nisula 2012–2014

Everstiluutnantti Asko Kopra 2014–2016

Everstiluutnantti Ari Laaksonen 2016–
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Hallituksen sihteerit 
Majuri Simo Sirkkanen 1956–1958

Majuri Pentti Multanen 1958

Majuri Leo Saressalo 1959–1961

Kapteeni Jukka Suviniemi 1961–1962

Kapteeni Sakari Annala 1962–1964 

Majuri Raimo Katona 1964–1967

Kapteeni Martti Keskitalo 1967–1973

Majuri Hannu Särkiö 1973–1974

Kapteeni Seppo Tanskanen 1974–1976

Majuri Markku Hämäläinen 1976–1978

Majuri Eero Riuttala 1978–1981

Kapteeni Lauri Jokinen 1981–1985

Kapteeni Asko Kohvakka 1985–1987

Majuri Risto Muurman 1987–1990

Majuri Esa Pulkkinen 1990–1993

Majuri Ari Parkkola 1993–1996

Majuri Heikki Välivehmas 1996–1997

Majuri Martti Koivula 1997–2000

Majuri Kari Nisula 2000–2005

Majuri Asko Kopra 2005–2006

Eversti Markku Manninen 2006–2013

Everstiluutnantti Kari Sainio 2013–

Säätiön rahastonhoitajat
Osastosihteeri P Kandelin 1962–1972

Ylipursimies M Purhonen 1972–1978 

Luutnantti P Hautala 1979–1980 

Kirjanpitäjä E Pyyne 1980–1981

Yo-merkonomi Katariina Ruponen 1981–1985 

Sihteeri Tarja Takala 1985–2014

Tilipalvelu Rantalainen Oy 2014-2015

Nordea säätiöpalvelut 2016

Premium Group 2017- 

Jalkaväkimuseon johtajat
Everstiluutnantti Aimo Metso 1981–1988

Everstiluutnantti Kalevi Salovaara 1988–2001

Everstiluutnantti Reijo Mäkeläinen 2001–2007

FM Janne Pajunen 2007–2016 

Eversti Markku Riittinen 2016–

Jalkaväen säätiön  
hallituksen sihteerit, 
rahastonhoitajat 
ja jalkaväkimuseon 
johtajat

Jalkaväen säätiön 
naistoimikunnan 
puheenjohtajat, 
varapuheenjohtajat  
ja toimihenkilöt

Puheenjohtajat 
Maire Pöyhönen 1974–1997

Lea Vanonen 1997–2008

Anna-Maija Muromaa 2009

Heidi Aho 2010– 

Varapuheenjohtajat 
Eija Matikainen 1974–1987

Lea Vanonen 1987–1997

Veronica Aho 1997–2002

Anna-Maija Muromaa 2002–2009

Marja-Liisa Komulainen 2009–2017 

Sihteerit 
Maija-Liisa Halonen 1974–1975

Marita Salonen 1975–1976 

Irma Autti 1976–2008

ei nimettyä sihteeriä 2008–2011

Pirkko Niemi 2011–2015

ei nimettyä sihteeriä 2015-  

Rahastonhoitajat 
Pirkko Väänänen 1976–2004

Kirsti Muhonen 2004–2012

2012 alkaen on puheenjohtaja hoitanut 
rahastonhoitajan tehtävät 
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Jalkaväen säätiön vuosina 
2007-2017 palkitsemat 
jalkaväkikouluttajat

2007  Kapteeni Juha Martiskainen MPKK

 Yliluutnantti Heikki Tiainen UTJR 

2009 Majuri Kari Anttila RUK

 Kapteeni Teijo Heinonen PORPR

2011 Yliluutnantti Tapio Kiiskinen P-KR

 Luutnantti Arno Huhtilainen KAARTJR

2013 Kapteeni Jari Kokkonen PKARPR

 Kapteeni Jarmo Keskitalo PSPR

 Ylikersantti Thor-Erich Wiksten UUDPR

2015 Kapteeni Antti Parviainen PORPR

 Yliluutnantti Jari Pylkkänen KAIPR

 Vääpeli Timo Kallio JPR

2017 Kapteeni Jukka Sahinoja KAIPR

 Yliluutnantti Petteri Halme PORPR

 Ylikersantti Oskari Kaasinen MAASK

Jalkaväen säätiön 
palkitsemat jalkaväen 
kehittäjät

2010  Kapteeni Antti Uljas KARPR

 Yliluutnantti Toni Sulasalmi JPR

 Kersantti Dennis Blomqvist UUDPR

2012 Majuri Juha-Matti Honkela MAAVE

2014 Kapteeni Pekka Määttänen KAARTJR

2016 Kapteeni Tomi Kalliosaari MAASK

Jalkaväen säätiön  
hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenet toimikaudella 2008–2017
Valtiotieteen maisteri Juhani Autti 1970–2008 

Eversti Juhani Heinonen 2004–2012

Professori Kari Heiskanen 2004–2015

Eversti Risto Muurman 1995–2014

Eversti Timo Lehtonen 2008–2014

Eversti Vesa Tervo 2012–2013

Toimitusjohtaja Veli- Heikki Saari 2013-

Eversti Hannu Liimatta 2014–2017

Eversti Markku Manninen 2014-

Toimitusjohtaja Juha Sarsama 2016-

Asianajaja Antti Hannula 2017- 

Everstiluutnantti Martti Koivula 2017- 



Jalkaväen vuosikirja 2017–2018 
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Jalkaväen tarkastajat

Kenraaliluutnantti (1927 alk. jalkaväenkenraali) Ernst Löfström 19.4.1919 – 8.6.1928

Eversti (1930 kenraalimajuri ja 1935 kenraaliluutnantti) Hugo Österman 9.6.1928 – 12.1.1933, 1941- 
1944–1946 

Kenraali Aarne Sihvo 1.2.1933 – 1.6.1934

Jääkärikenraalimajuri Aarne Heikinheimo 25.8.1934 – 24.1.1938

Jääkärikenraalimajuri (myöh. jalkaväenkenraali) Erik Heinrichs 11.2.1938 – 16.5.1940

Kenraaliluutnantti (1948 jalkaväenkenraali) Taavetti Laatikainen 28.6.1946 – 27.7.1948

Kenraalimajuri (1951 kenraaliluutnantti, 1955 jalkaväenkenraali) Kustaa Tapola 28.7.1948 – 29.3.1955

Kenraaliluutnantti Sakari Simelius 30.3.1955 – 29.10.1959

Kenraaliluutnantti Arvi Kurenmaa 13.11.1959 –17.11.1960

Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa 18.11.1960 – 19.7.1966

Kenraalimajuri Otto Ylirisku 19.7.1966 – 31.3.1970

Kenraalimajuri Erkki Setälä 1.4.1970 – 5.7.1971

Kenraalimajuri Pentti Multanen 5.7.1971 – 12.12.1973

Kenraalimajuri Jukka Pajula 13.12.1973 – 11.4.1976

Kenraalimajuri Kalevi Sarva 12.4.1976 – 1.12.1979

Kenraalimajuri Raimo Viita 2.12.1979 – 30.9.1980

Kenraalimajuri Raimo Katona 1.10.1980 – 10.12.1984

Kenraalimajuri (myöh. kenraaliluutnantti) Tuomo Tuominen 10.12.1984 – 31.1.1988

Kenraalimajuri (myöh. kenraaliluutnantti) Matti Kopra 1.2.1988 – 30.9.1990 

Kenraalimajuri (myöh. kenraaliluutnantti) Ilkka Ilmola 1.10.1990 – 31.12.1992

Eversti Antero Leirimaa 1.1.1993 – 31.12.1996

Eversti Osmo Kiiskinen 1997 – 1999

Eversti (2000 prikaatikenraali) Jaakko Koskela 1.8.1999 – 31.12.2000

Eversti Hannu Toivonen 1.3.2001 – 30.11.2002

Eversti (myöh. kenraaliluutnantti) Mika Peltonen 1.12.2002 – 31.12.2004

Eversti Markku Lainevirta 1.1. – 31.7.2005

Eversti (myöh. kenraaliluutnantti) Seppo Toivonen 1.8.2005 – 31.7.2007

Eversti Ilkka Pitkänen 1.8.–31.12.2007 – 31.5.2009

Everstiluutnantti (2012 eversti) Asko Muhonen 1.6.2009 – 30.9.2009

Eversti Ville Hyvärinen 1.10.2009 – 31.12.2011

Eversti Jukka Valkeajärvi 1.1.2012 – 31.7.2016

Eversti Heikki Taavitsainen 1.8.2016 – 31.12.2017

Eversti Rainer Peltoniemi 1.1.2018 alkaen
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UNELMAT 
ELOSSA.
Unelmista voi tehdä totta vain käärimällä hihat  
ja tekemällä työtä. Me työeläkeyhtiö Elossa  
rakennamme omalla panoksellamme hyvinvoivaa  
Suomea. Tuemme yrittäjien ja työyhteisöjen  
kasvua ja työhyvinvointia sekä vastaamme  
noin 700 000 suomalaisen työeläkkeistä.

Tervetuloa Eloon.

www.elo.fi

KESTÄVÄÄ 
TULEVAISUUTTA 
RAKENTAMASSA 

Kiitokset tukijoillemme






