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Toimituskunta huomauttaa, että se jät
tää kirjoittajille vastuun heidän esittä
mistään mielipiteistä. 

KIIT01S 
Jalkaväen Säätiön hallitus lausuu 

parhaimmat kiitoksensa kaikille sää
tiön toimintaa tukeneille yhdistyksille, 
liikelaitoksille ja yksityisille henki
löille. Säätiön hallitus tulkitsee lahjoi
tuksenne luottamuksenne osoitukseksi 
suomalaiselle jalkaväelle - suomalai
selle jalkaväkimiehelle - ja rohkenee 
vakuuttaa, että nykypäivän jalkaväki
mies ei säästä vaivojaan pyrkiessään 
olemaan luottamuksenne arvoinen. 
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Jalkaväen säätiön kunniapuheenjohtaja 

Vapaudenristin 1.luokan Mannerheimristin ritari 

JALKAVÄENKENRAALI ERIK HEINRICHS 

21.7.1890--16.11.1965 
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JALKAVÄENKENRAALI 
ERIK HEINRICHSIN 
MUISTO RAHASTO 

Kannaksen Armeijan esikunnan, Maavoimien Esikunnan ja Pää

majan alotteesta on 16. 11. 1965 perustettu jalkaväenkenraali E r i k 

H e i n r i c h s i n nimeä kantava muistorahasto, jolle kertyneet va

rat omaiset päättivät luovuttaa Jalkaväen säätiön hallintaan. 

Muistorahaston tarkoituksena on jalkaväen henkisen ja fyysisen 

puolustuskunnon edistäminen tukemalla jalkaväen tutkimus- ym 

edelläsanottua päämäärää edistävää toimintaa stipendein, apura

hoin ja kirjoitus- ym palkkioin. 
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Jalkaväen säätiö on kutsunut 

4.3.1966 

jalkaväenkenraali Sakari Simeliuksen 

kunniajäsenekseen 
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Jalkaväen säätiö on myöntänyt ensimmäiset kultaiset ja hopei

set pienoisplaketit 

Kultainen pienoisplaketti 

N:o 1 eversti V Nihtilälle 27.4.1966 

N:o 2 kenraalimajuri A E Martolalle 12.5.1966 

Hopeinen pienoisplaketti 

N:o 1 kenraaliluutnantti Ali Koskimaalle 19.7.1966 
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Jalkaväen tarkastaja, 
Kenraaliluutnantti Ali Koskimaa 

Jättäessäni jalkaväen tarkastajan 
tehtävät haluan täten tervehtiä kaik
kia jalkaväkeen kuuluvia ja sen hy
väksi ,työskenteleviä sekä kiiittää mie
luisasta yhteistoiminnasta kuluneen 
5-6 vuoden aikana. 

Jalkaväen joukko-osastoja ja sota
kouluja tarkastaessani olen mielihyvin 
todennut, että kaikkialla pyrifään tä
män päivän suomalaiselle upseerille, 
aliupseerille ja miehelle antamaan ny
kyajan vaatimusten mukainen koulu
tus, vaikkakin varusmiesten lyhennet
ty palvelusaika asettaa vaikeuksia ja 
rajoituksia. Koulutusta johdetaan ja 

He 1 s i n k i, 19. 7. 66 

valvotaan tehokkaasti, koulutusmene
telmiä kehitetään ja koulutus- ja kas
vatustyö tapahtuu avoimessa ja reh
dissä hengessä. Toivotan kaikille tässä 
työssä mukana oleville jatkuvaa me
nestystä. 

Haluan osoittaa kiitokseni myös jal
kaväen säätiön halli,tukselle sen tulok
sellisesta jalkaväen tuntemusta lisää
västä ja· sen henkeä ja yhteenkuulu
vaisuuden tunnetta kohottavasta toi
minnasta mm tämän vuosikirjamme 
muodossa sekä joukko-osastoissa ja 
sotakouluissa suoritettavien jalkaväen 
plakettien jaon yhteydessä. 
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Puolustusvoimain komentaja, 
kenraaliluutnantti Yrjö Keinonen 

JOHTAJA - JOUKKO· 

Huolimatta siitä, että meillä on yhtä
läiset toimintaedellytykset omaavia 
joukkoja, joilla on samanlainen väli
neistö, koulutustaso ja olosuhteet, tus
kin löydämme hengeltään ja kunnol
taan kahta samantasoista joukkoa. 
Näin on sekä rauhan, mutta erityisesti. 
sodan aikana. Jos joukot ovat raken
teeltaan samanlaisia, lienee erilaisuu
den näkyvimpänä aiheuttajana pidet
tävä joukon johtajaa olkoonpa kyse 
minkä suuruisesta johdettavien mää
rästä tahansa. Johtaja ja joukko muo
dostavat siten kokonaisuuden, jossa 
noiden kahden ,tekijän välillä on aina 
voimakasta vuorovaikutusta, jopa tiet
tyä jännitystä. Mikäli ne molemmat 
saadaan suuntautumaan samaan pää
määrään, syntyy mahdollisimman te
hokas suoritus. Silloin on myös ikysy
myksessä hyvä joukko, mistä seuraa 
ikäänkuin itsestään toteamus, ettei 
hyvällä joukolla voi olla huonoa joh'
tajaa. 

Kustaa II Adolf kirjoitti ennen osal
listumistaan 30-vuotiseen sotaan 
Oranian prinssiile: "Minun sotu
reitani ei ole pestattu sodan vaaroihin 
rahasta. Heidät on otettu väestöstä, 
joka on tottunut työhön, kestämään 
pakkasta ja kuumuutta, näkemään 

2 - Jalkaväen Vuosikirja 

nälkää sekä tulemaan toimeen vähällä. 
He ovat kuuliaisia esimiehilleen ja 
noudattavat soti.laskurin määräyksiä. 
Jos heiltä vaaditaan ja heitä johd e
taan oikein, he halveksivat kuolemaa 
ja kaikkea pahaa." Kuningas toteaa 
siis kansallisissa sotilaissaan joukon 
hyviä ominaisuuksia ja sivuaa myös 
johtamisen psykologiaa. 150 vuotta 
myöhemmin, v 1781, Ruotsi-Suomen 
armeijan ohjesäännössä ovat seu'l"aavat 
miettimisen arvoiset sanat: "Miestä on 
opetettava ja koulutettava ystävälli
sesti ja asiallisesti, sillä alokas, jota 
kohdellaan kovuudella ja brutalitee
tillä, tulee alakuloiseksi, suhtautuu 
vastenmielisesti sotaväkeen, palvelee 
vastahakoisesti ja miettii aina keinoja 
päästäkseen pois." Huomaamme, että 
jo meidän esi-isillemme asetettiin suu
ria vaatimuksia psykologisina johta
jina ja että jo tuolloin on annettu oh
jeita, joiden tarkoituksena on ollut 
ohjata esimiehiä joukkojen oikeaan 
hallintaan. 

Sekä sotavuosien rintamakokemus
ten että rauhan ajan joukko- osasto
palveluksessa saatujen monipuolisten 
kokemusten perusteella voidaan esittää 
eräitä johtajan ja joukon välisiä suh
teita säännösteleviä tekijöitä, joilla on 
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ratkaiseva merkitys joukon hengelle ja 
suorituskyvylle. Samat peruslait, jotka 
pätevät sodan kovissa oloissa, ovat so
vellettavissa myös rauhan aikaan, jol
loin koulutuksen avulla on luotava se 
taito, kunto ja henki, joiden varaan 
rakentuu kriisitilanteessa joukon rä
jähdyksenomainen kyky "panna tar
vittaessa toimeksi". 

Johtajan on a s e n n o i d u t t a v a 
m y ö n t e i s e s t i j o u k k o o n s a. 
Kutsunta- ja lk.p-järjestelmästämme 
johtuu, että suomalainen joukko on 
perusrakenteeltaan ns keskitasoa. Siinä 
on sekä hyviä että huonoja alaisia, 
jotka kai'kki ovat yksilöitä omine käyt
täytymistapoineen, huolineen ja mur
heineen. Sellaisina heifä on ymmär
rettävä ja käsi,teltävä. Joukon suori
tustehon kannalta on välttämätöntä, 
että jokainen alainen on valmis teke
mään sen, mitä esimies haluaa hänen 
tekevän. Johtajan on käytettävä hy
väkseen kaikkia sopivia tilaisuuksia 
saadakseen henkilökohtaisen ja myön
teisen yhteyden alaisiinsa. Se edellyt
tää elävää kiinnostusta alaisiin niin 
yksilöinä kuin ryhmänäkin. Esimies, 
joka kykemee asettumaan alaistensa 
asemaan ja ajatusmaailmaan, tuntee 
joukkonsa itselleen läheiseksi ja löy
tää helposti parhaimman tien tahtonsa 
läpiviemiseksi. 

Luottamus joukon ja johtajan 
välillä muodostaa perustan , jolle me
nestyksellinen yhteistoiminta raken
tuu. Johtaja vastaa joukostaan ja jo
kaisesta sen yksilöstä. Ei sen vuoksi 
ole ihme, että esimies on alaistensa 
jatkuvan tarkkailun kohteena. Alais
ten luottamus esimieheen vallitsee sil
loin, kun he ovat vakuuttuneita siitä, 
että esimies pyrkii järjestämään asiat 
heidän kannaltaan niin edullisella ta
valla kuin se vallitsevissa oloissa on 
mahdollista tinldmättä annetun tehtä
vän suorittamisesta. Tällaisen luotta-

18 

muksen vallitessa johtaja voi olla va
kuuttunut siitä, että alaiset toteutta
vat hänen tahtonsa ja seuraavat häntä 
empimättä pahimmassakin tilanteessa. 
Se, että alaiset luottavat henkilökoh
taisissa'kin kysymyksissä esimieheensä, 
on merkki oikeasta suhteesta esimie
hen ja alaisen välillä. 

Luottamuksen on oltava tietenkin 
molemminpuolista. Sen vuoksi johta
jan on annettava alaisilleen niin suuri 
toimintavapaus kuin se tehtävän täyt
tämisen kannalta on mahdollista. Suo
malaiset miehet ovat tottuneet siviili
elämässä veIU'aten itsenäiseen toimin
taan. Tätä ominaisuutta on käy,tettävä 
hyväksi rakentavassa mielessä, jotta 
alaisille jää mahdollisuus käyttää omaa 
kekseliäisyyttään ja aloitekykyään 
tehtävien yksityiskohtien suorittami
sessa. Silloin he tuntevat myös asian 
omakseen ja samalla lujittuu usko käs
kynantajan kykyyn johtaa alaisiaan 
tankoituksenmukaisesti. Luottamus 
johtajan ja joukon välille ei tule il
maiseksi eikä lahjaksi, vaan se on jo
kaisen johtajan itsensä hankittava ja 
jatkuvasti ylläipidettävä. Aralle ja saa
mattomalle samoin kuin vastuuta kart
tavalle johtajalle luottamuksen aikaan
saaminen ei onnistu. 

K ä s k y j e n o n o l t a v a t a r k o i
t u ks e nm u k a i s i a. Kaikki tur
han tärkeys ja pelkkä muodollisuus on 
suomalaiselle luonteelle vierasta. Käs
kynalaisen on ymmärrettävä hänelle 
annetun tehtävän tal'koitus. Usein se 
ei ole muuten mahdollista kuin selvit
tämällä ennen käskynantoa laajem
maltikin, mistä on kysymys ja miksi 
on meneteltävä tarkoitetulla tavalla. 
Kun joukko oivaltaa tehtävän mielek
kyyden, johtaja voi olla varma, että se 
yrittää parastaan. Saattaa myös olla 
edullista keskustella tehtävästä ja sen 
suorittamistavasta itse suorittajien 
kanssa ja kuunnella siten alaisten ta-

holta tulevia esityksiä. Hallitessaan 
itse hyvin ammattinsa joukon johta
jalla on tuskin tällaisessa menettelyssä 
mitään menetettävää. Päinvastoin hän 
voi siten vaikuttaa ratkaisevasti sii
hen, että tehtävä muodostuu mielek
kääksi käskettävälle. Koulutus koko
naisuudessaan ja sen yksityiset osat 
samoin kuin fyysisen kunnon merkitys 
voidaan tosiasioihin perustuen selvit
tää niin, että päämäärien saavuttami
nen muodostuu tarkoituksenmukai
seksi. Johtajan on kyettävä erotta
maan pääasiat ja olennaiset kysymyk
set sivuseikoista ja varottava kompas
tumasta toisarvoisiin pikkuasioihin, 
jotka eivät rakenna kokonaisuutta. 
Asiat eivät ole oikein esimiehen ja 
alaisen välillä, jos johtajan täytyy 
määrätä tehtäviä pelkästään kurin luo
miseksi. Sen sijaan joukon kurinalai
suuden pitäisi kasvaa itsestään mie
lekkäiden tehtävien suorittamisen 
tietä. Sodan kokemuksiin perustuva 
käsitykseni on, että kuri riippuu sy
vällisemmistä tekijöistä kuin pelkistä 
ulkonaisi·sta muodoista. 

P s y k o 1 o g i s e s t i t a i t a •r a a n 
j o h t a m i s e e n liittyy tähdellisenä 
pyrkimys välttää epäonnistumisia, 
jotka vaikuttavat joukkoon aina 
lamaannuttavasti. Yrittämishalun 
uudelleen herättäminen tappioiden jäl
keen saattaa olla vaikeuksien takana. 
Erityisen täl'keätä on, että joukko saa
vuttaa alkurmenestystä ja sen mukana 
itseluottamusta, 

Rauhan aikana on usein kyse ase
tettujen koulutustavoitteiden saavutta
misesta. Menestyminen koulutustar
kastuksissa ja kilJpailutoiminnassa 
osoittaa näkyvästi joukolle, että sillä 
on pätevä päällystö, joka kykenee 
johtamaan taitavasti joukkoa. Siten 
syntyy hyvän yksikön ja hyvän jouk
ko-osaston maine, jolloin vasta lujan 
yhteishengen kehittymiselle ovat ole-

massa kaikki edellytykset. Yleisesti 
tunnettua on, että arvioinneissa 
joukko-osastoj,en paremmuudesta nou
sevat parhaiksi ne, joissa palvelu on 
ollut vaativaa ja raskastakin. Tämä
kin korostaa koulutustavoitteiden ja 
taidollisten vaatimusten asettamista 
korkealle. 

Sodan aikana on tietenkin kyse me
nestyksellisestä taistelu toiminnasta, 
mikä puolestaan edellyttää, että joh
taja hallitsee järkevän ja tappioilta 
säästävän taktiikan sekä kulloiseenkin 
tilanteeseen par,haiten soveltuvan 
taistelutekniikan. Ilman tiettyä vähim
mäismäärää voittoja joukko ei kykene 
säilyttämään taistelumoraaliaan. Tuli
kasteen merkitystä tuskin voidaan 
Hioi tella. 

Me saatamme puhua synnyinnäi
sestä johtajasta, jolla on ilman muuta 
hallussaan taitavan johtajan lahjat. 
Totuus on kuitenkin, että niin rauhan 
ajan koulutuksessa kuin sodan ajan 
taistelukentälläkin menestyikselliseltä 
johtajalta vaaditaan mahdollisimman 
täydellinen koulutu~ohja, joka vasta 
vaI1Sinaisesti antaa avaimet taitavaan 
ja tarkoituksenmukaiseen johtamiseen. 

J o h t a j a o n v a s t u u s s a j o u k
k o n s a h u o 1 t a m i s e s t a. Huolto
toimeI11Piteet vaikuttavat olennaisesti 
joukon mielialaan da suorituskykyyn. 
Miehet vaistoavat sangen herkästi, 
milloin heidän huoltamisessaan tapah
tuu laiminlyöntejä. Johtajan on sen 
vuoksi tunnettava joka hetki yksityis
kohtaisesti joukkonsa huoHotilanne ja 
-tarve. Kulloinkin saadut tehtävät 
voivat asettaa rajoituksia huoltotoi
menpiteille, mutta riittävällä ennakko
suunnittelulla ja -valmistelulla voi
daan huoltoa huomattavasti tehostaa. 

Niin sodan kuin rauhanikin aikana 
kysytään johtajalta, miten on järjes
tetty joukon majoitus ja muonitus, 
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ovatko varusteet asianmukaiset ja onko 
mahdollisuuksia riittävään lepoon. 

Koulutus ja lepo ovat sotakokemus
ten mukaan niitä keinoja, joilla taiste
luissa Jmlunut joukko saatetaan jäl
leen taistelukel(Poiseksi. Pitkäaikaiset 
fyysiset ja henkiset rasitukset aiheut
tivat usein sen, että aikaisemmin hy
vin suoriutunut joukko tuli etulin
jassa käyttökeLvottomaksi. Lyhytai
kainenkin lepo saunomisineen ja mui
ne huoltotoimenpiteineen sai ihmeitä 
aikaan ~illcin, kun katkeamispisteessä 
ollut yksikkö voitiin irroittaa tällai
seen huoltoon. Lomat ja vapaa-ajan 
vieton järjestely ovat myös niitä suu
ria tehokeinoja, joilla johtaja voi lä
hes ratkaisevasti vaikuttaa joukon 
mielialaan, palvelusalttiuteen ja me
nestymiseen eri tehtävissä. 

Silloin kun toivottuihin huoltotoi
menpiteisiin ei ole mahdollisuuksia, 
on syyt selvitettävä huoltotarpeessa 
oleville joukoille. Siten voidaan mie
het saada ymmärtämään rajoitukset ja 
kestämään paremmin huollon puutteet. 

Aineellista huoltoa lähellä on h e n -
k i n en 1 a he n g e 11 i n e n huolto. 
Suomalainen mies ei tavallisessa arki
elämässä useinkaan paljasta sisimpiä 
tunteitaan eikä uskonnollista vakau
mustaan. Sodassa, missä liikutaan elä
män ja kuoleman rajalla, saatetaan ol
la paljon herkempiä. Joka tapauksessa 
uskonnollisuus kuuluu sotilaan syväl
lisiin tarpeisiin, joihin läheisesti liitty
vät sellaiset käsitteet kuin joukon ja 
yksilön kunnia sekä velvollisuuden
tunto. Johtajan on löydettävä oikea 
asenne näihin kysymyksiin. Miesten 
yksilöllisiä vakaumuksia ja perinnäis
taipoja on kunnioitettava. Oikealla ta
valla tuettuina mainitut tekijät muo
dostavat henkisen selkärangan, mikä 
rauhan aikana helpottaa koulutusta
voitteiden saavuttamista ja on vaarati
lanteissa kannattava tuki. Sotilas on 
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saatava vakuuttuneeksi siitä, että hän 
täyttäessään jokapäiväistä tehtävään
sä on taTpeellinen. Hänen on tunnetta
va, että hän omalta osaltaan on takee
na isänmaan säilymisestä vapaana ,:;.
ten hyödyttäen koko kansaa, omai
siaan ja itseään. 

Joukko-osastohenki ~ 
osoitus tahdosta kuulua yhteen ja saa
vuttaa yhteinen päämäärä. Siksi on 
kaikkia pyrkimyksiä sen luomiseksi 
pidettävä oikeutettuina. Me-hengen 
muodostuminen ei tietenkään saa 
merkitä halventavaa tai väärää suh
tautumista napurijoukkoon, sillä kaik
kihan me pyrimme samaan päämää
rään ja tarvitsemme toisiamme. Ky
symys on lähinnä siitä, että oman jou
kon arvo tunnetaan ja sen puolesta 
yhteisesti yritetään. Joukko-osasto
henki on omiaan antamaan tarvittavan 
tuen heikoillekin yksilöille ja autta
maan heitä säilyttämään ryhtinsä yh
teisessä rintamassa. Joukko-osaston 
komentaja samoin kuin yksikön pääl
likkökään eivät ole minkä tahansa jou
kon johtajia, vaan nimenomaan heille 
uskotun joukon, jolla on perinteistä 
arvdkas nimi ja heidän luomansa hen
ki. 

Jo h t a j a n h e n k i 1 ö k o h ,t a i s i s
t a o m i n a i s u u k s i s t a riippuu, 
missä määrin hän kykenee täyttämään 
edellä mainitut vaatimukset. Sen vuok
si henkilökohtaisille ominaisuuksille 
on pantava mitä suurin arvo, ne jopa 
saattavat ratkaisevasti vaikuttaa asian
omaisen etenemiseen virkauralla. Tais
teluohjesäännöissä on tuotu selvästi 
esille johtajalta vaadittavia ominai
suuksia. Ne pitäisi esimiesten ajoittain 
palauttaa mieliinsä, koska ne kelpaa
vat jdkaiselle johtajalle ohj,enuoraksi. 
Kerrotaan Suomen Marsalkkaa hänen 
elämänsä ehtoolla askarruttaneen ky
symy,ksen siitä, mikä olisi johtajan 
tärkein ominaisuus. Hän päätyi siihen, 

että tahdonlujuus olisi asetettava en
simmäiselle sijalle. Myös alaiset on 
saatava vakuuttuneiksi johtajan taih
donluj:.:..udesta. Sc:lan aikana juuri esi
mi ~nen päättävä esiintyminen ja tah
don taiptlllilattomuus sai miehet hyök
käämään tai pysy,mään asemissa. Joh
tajan oli tällöinkin pystyttävä olemaan 
alaisilleen esikuvana. Sodassa se mer
kitsee olemista edessä, tulen alla, ja 
toimintaa vaarallisimmissakin paikois
sa. Mitä vaikeampi tilanne on, sitä 
tähdellisempää tämä on. Hyvän joh
tajan tunnusmerkkinä on, että hän 
vaaran lähestyessä tai sen nopeasti yl
lättäessä ikäänkuin kasvaa ja virittyy 
tilanteen vaatimusten mukaisesti. Rau
han aikana on usein kyse vastuun ot-

tamisesta, rasitusten jakamisesta alais
ten kanssa ja toimintavapauden anta
misesta alaisille. Ei voi 'tietenkään olla 
kahta samanlaista johtajaa eikä siihen 
ole rpyrittärväkään. Jokainen esimies 
etenee omia yksilöllisiä teitään, vaik
ka noudattaakin johtamisen samoja 
yleisiä periaatteita. 

Olen vakuuttunut, että jokainen up
seeri ja ,aliupseeri haluaa olla hyvä 
johtaja. Tämän tavoitteen saavutta
misen edellytyksenä on itsensä tunte
minen, koska vasta sen jälkeen on 
mahdollista löytää oikeat tavat kehit
tää itseään päämääränä taito ja kyky 
pitää joukko käsissään vaikeimmissa
kin tilanteissa ja saada se toimimaan 
tehokkaimmalla tavalla. 
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WERNER SöDERSTRöM 
OSAKEYHTIÖ 

HELSINKI - PORVOO 
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Everstiluutnantti 
Martti Suhonen 

JALKAVÄEN PATALJOONtEN JA 
NIIDEN KO,MENTAJl'EN 
ASE1M'A JA TEHTÄVÄT .. 
NYKY AIKAISESSA SODASSA 

I Johdanto 

Armeijakunnan ja prikaatin suori
tuskyky riippuu ratkaisevasti siitä, 
millaisiin tuloksiin taktilliset taiste
luyksiköt, pata 1 joo n a t, pystyvät. 
Luonnollisesti asiaan vaikuttavat mo
net muutkin tekijät, ajoittain ratkaise
vastikin, mutta useimmiten pataljoo
nien osasuorituksista koostuu mainit
tujen yhtymien toiminnan onnistumi
nen tai epäonnistuminen. Monesti ar
meijakunnan ja prikaatin esikunnan 
työskentelyä seuratessa voi suorastaan 
hämmästellen todeta, kuinka suuressa 
määrin se keskittyy pataljoonien toi
mintaedellytysten luomiseen, ylläpitä
miseen tai parantamiseen. Asia lienee 
sitä korostetummin näin, mitä heikom
milla perusresursseilla pataljoonat on 
varustettu ts mitä vähäisempi koulu
tus sekä mitä heikommat ,taistelu-, 
kuljetus- ja liikkumisvälineet patal
joonille on voitu antaa. Mitä parem
min pataljoonat pystytään kaikissa 
edellä mainituissa suhteissa varusta
maan, sitä parempia ja itsenäisempiä 
suorituksia niiltä voidaan odottaa ja 
sitä vähäisemmäksi ylempien johto
portaiden holhoava vaikutus muodos
tuu. 

Edellä esitetyllä ei suinkaan haluta 
väittää, että nykyaikainen sota olisi 
vain pataljoonien sotaa toisiaan vas-

taan. Kukin pataljoona on vain nivel, 
joskin tärkeä nivel, jonka suoritukset 
ovat vain osa kokonaisuudesta. Sodan 
ja useimmiten taistelunkin lopputulos 
määräytyy monien sotilaallisten ja 
poliittisten tekijöiden mukaan. Soti
laalliselta kannalta katsottuna tulok
seen vaikuttavat ratkaisevasti johta
jien, joukkojen ja sodankäyntivälinei
den yhteistoiminta ja yhteenhioutunei
suus. 

Tässä tutkielmassa pyritään selvittä
mään, millaisia vaatimuksia ja teh:tä
viä nykyaikainen sota taktillisille tais
teluyksiköille ja niiden komentajille 
asettaa. Tutkimus keskittyy pääasial
lisesti suomalaisen kivääri- ja jääkäri
pataljoonan toiminnan käsittelyyn, 
joskin ulkomaisista lähteistä pyritään 
saamaan lisävalaistusta asiaan. Luon
nollisesti nykyaikaisen sodan kuva on 
erittäin vaikea hahmoitella ja vielä 
vaikeampaa on nähdä, millaiseksi sota 
tulevaisuudessa voi kehittyä. Tällai
sen tutkielman perustaksi on kuiten
kin uskallettava ottaa eräitä tekijöitä 
siitäkin huolimatta, että jouduttaisiin 
virhepäätelmiin. 

Tutkimus perustuu viime vuosina 
taktiikan opettajana tehtyihin havain
toihin ja siinä yhteydessä saatuihin 
tutkimustuloksiin. Oman arvokkaan 
lisänsä ovat antaneet monet haastat,te
lut ja lausunnot, joita vuosien kuluessa 
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Esimerkkejä jalkaväkipataljoonien kokoonpanoista 
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olen saanut käyttää hyväkseni. Tuo
reimpana näistä on syytä mainiita vii
dentoista korkea-arvoisen vakinai
sessa palveluksessa olevan tai hiljat
tain eläikkeelle siirtyneen upseerin kir
jalliset lausunnot pataljoonan komen
tajil1e asetettavista vaatimuksista. 

II Pataljoonien kokoonpano 

Sodankäynnin viimeaikaisessa no
pearytmisessä kehi,tyksessä voidaan 
havaita eräs tärkeä peruspiirre: 
kaikkien maavoimien o r g a
ni saati o i s s a on pataljoona 
säilyttänyt tärkeän ase
m a n s a. Luonnollisesti pataljoonien 
organisaatioita on tarkistettu ja niiden 
sotavarustukseen tehty huomattavia
kin muutoksia, mutta perusolemuksel
taan pataljoonat ovat pysyneet ta k
t i11 isin a tai s te 1 u yksikkö i-
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n ä kaikkialla. Käsite taktillinen tais
teluyksikkö ei sellaisenaan tarkoita 
kaikkia pataljoonia, vaan sitä voidaan 
varsinaisesti käyttää kivääri-, jää
käri-, rannikkojääkäri- sekä mootto
roidun pataljoonan yhteisnimityksenä. 
Lähes samaan ryhmään voitaneen si
sällyttää panssarivaunu-, panssarin
torjunta-, torjunta- ja sissipataljoonat, 
joille edellisten kanssa yhteisenä piir
teenä voidaan usein - joskaan ei ai
na - mainita taktilliselle taisteluyksi
kölle ,tyypillinen tehtävä: rinta m a
v a s t u u. Eräät erikoisjoukkoyksi
köt, kuten kranaatinheitin- ja ilma
torjuntapataljoonat, sen sijaan poik
keavat luonteeltaan muista edellä 
mainituista siinä määrin, ettei niiden 
teihitäviä ja toimintaa voitane samassa 
yhteydessä käsitellä. 

Esimerkkeinä siitä, millaiseksi jal
kaväen pataljoonien asema eri maissa 
käsitetään 1960-luvulla ilmestyneiden 

Kaaviollinen esitys erilaisten pataljoonien raskaasta aseistuksesta 
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ohjesääntöjen tai oppaiden valossa, 
voidaan mainita seuraavat lainaukset. 

"J alkiväkipataljoona on jalkaväen 
taktillinen perusyksikkö. Partaljoonan 
henkilöstö, varustus ja koulutus on 
sellainen, että se pystyy täyttämään 
erilaatuisia taistelutehtäviä omin kei-

noin. - Vaikka patailjoona on sekä 
taktillinen että hallinnollinen yksikkö, 
on se riippuvainen ylemmästä johto
portaasta huollollisen tuen suhteen" 
(USA, vertaa kuvat 1 ja 2)., 

"KiväärLpataljoona on jalkaväkipri
kaatin tärkein taisteluyksikkö. Se 
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esiintyy säännöllisesti prikaatin yhtey
dessä, mutta sille voidaan myöskin an
taa iitsenäisiä taistelutehtäviä" (Ruot
si), 

"Pataljoona on joukkoyksikkö ja 
jalkaväen taktillinen perusyksikkö. 
Pataljoona taistelee useimmiten pri
kaatin puitteissa. Erityisesti silloin, 
kun se saa itsenäisen tehtävän, vah
vennetaan sitä muiden aselajien yksi
köillä (Itävalta). 

Oma pataljoonan taisteluohjesään
tömme (JvO I) ilmestyi uusittuna syk
syllä 1965. Se on tarkoitettu erityi
sesti kivääri- ja jääkäripataljoonan 
ohjesäännöksi, mutta sen periaatteet 
soveltuvat myös rannikkojääkäri- ja 
torjuntapataljoonan toimintaan. Ohje
sääntö on laadittu vihollisen ydin
räjähteiden ja muiden taisteluaineiden 
käyttömahdollisuus huomioon ottaen. 
Sen alussa korostetaan alituista val
miutta tehtävien täyttämiseen osin 
tai kokonaan eristettynä ylemmästä 
johtoportaasta ja muista yksiköistä 
(vertaa kuvat 1 ja 2). 

Vertailun aikaansaamiseksi eri mai
den toisiaan vastaavien joukkoyksiköi
den välillä esitetään kuvassa 1 rinnak
kain tietoja Länsi-Saksan, Neuvosto
liiton, USA:n ja Suomen pataljoonista. 
Koska käytettävissä olevien tietojen 
mukaan suurva1tojen sotavoimien 
moottorointi on jatkuvasti lisääntynyt, 
on ulkomaiset esimerkit otettu moot
toroiduista ja mekanisoiduista yksi
köistä. Parhaiten niitä vastannee mei
käläinen jääkäri pataljoona, joka 
joissakin o 1 osu h te i s s a pys
tynee lähes tasavertaiseen maasto-, 
jopa tieliikkuvuuteenkin vertailtavien 
ulkomaisten pataljoonien kanssa. Ku
vassa 2 on pyritty vertailemaan patal
joonien tulivoimaa ja tulen ufottu
vuutta toisiinsa. Vairkka ehdottomien 
johtopäätöksien tekeminen voi olla 
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vaarallista ja johtaa harhaan, voita
neen molemmissa kuvissa e.sitetyistä 
tekijöistä kuitenkin päätellä, että 

- kaikki esimerkissä mainitut ulko
maiset pataljoonat pystyvät liik
kumaan erittäin suurella nopeu
della. Tähän perustuen arvioi
daankin hyökkäysnopeudeksi 
sen jälkeen kun murtautuminen 
vihollisen ryhmitykseen on ta
pahtunut esim USA:ssa 20-30 
km vuorokaudessa ja Neuvosto
liitossa 3 km tunnissa, 

- mekanisoidut pataljoonat USA:ssa 
ja Länsi-Saksassa pystyvät ilman 
huoltotäydennystä n 3 vrk:n yh
tämittaiseen taisteluun, jonka ai
kana voidaan joutua ajamaan 
200-400km, 

- tulivoimaltaan USA:n pataljoona 
näyttää toisia vahvemmalta. Sen 
eraana erikoisuutena ovat DC 
(Davy Crocket) -heittimet, joilla 
pystytään ampumaan jopa ydin
latauksia. Viime aikoina on tosin 
näkynyt tietoja, joiden mukaan 
DC-heittimet poistettaisiin USA:n 
pataljoonan kalustosta, 

- suomalainen pataljoona jää sel
västi jälkeen erityisesti liikku
vuutensa mutta myös tulivoi
mansa puolesta muista kuin Neu
vostoliiton pataljoonasta. Eräänä 
mahdollisuutena tulivoiman vah
vistamiseksi voidaan harkita ras
kaiden sinkojen ja kranaatinheit
timien lisäämistä jääkäripatal
joonamme sotavarustukseen, 

- ulkomaiset pataljoonat eivät mo
nipuolisuudestaan huolimatta 
useinkaan ole käyttökelpoisia 
ilman vahvennuksia. Niinpä 
Neuvostoliiton pienehköä ja tuli
voimaltaan heikolta tuntuvaa 
pataljoonaa voidaan vahventaa 
,panssarivaunukomppanialla, pio,. 

neerikomppanialla, 85 mm tykki
patterilla ja kevyellä krhkomp
panialla, jolloin siitä muodostuu 
kunnioitettavan vahva taistelu
osasto. 

Kokonaisuutena voidaan vertailta
vista pataljoonista todeta, että 

- suomalainen jääkäripataljoona on 
henkilövahvuudeltaan suurin, 
joskin ero Länsi-Saksan ja USA:n 
pataljooniin tässä suhteessa on 
melko vähäinen, 

- venäläinen pataljoona on selvästi 
pienin, sillä sen henkilövahvuus 
on vain suunnilleen puolet mui
den vahvuudesta ja eräiden vii
meaikaisten tietojen mukaan pa
taljoonan vahvuutta on vieläkin 
pienennetty. Tästä vo1s1 ehkä 
päätellä, ettei venäläiselle paital
joonalle, joka on rykmentin eli
mellinen joukkoyksikkö, ole 
suunniteltukaan yhtä vaativia ja 
itsenäisiä tehtäviä kuin muille. 
Toisaalta eräät taktilliset oppaat 
korostavat pataljoonan komenta
jan itsenäisen toiminnan suurta 
merkitystä, 

- voimakkaimmin pataljoonan toi
minnan itsenäisyyttä tunnutaan 
korostavan USA:ssa, missä pri
kaatin kokoonpano on liukuva ja 
erilaiset pataljoonat (kivääri-, 
mekanisoitu- ja maahanlasku
pataljoona) ovat peruskokoon
panoltaan lähes samanlaisia. Pa
taljoonien on siis oltava jatku
vasti valmiina siirtymään prikaa
tista, jopa divisioonasta toiseen 
tarpeen mukaan, 

- kaikissa pataljoonissa on moni
puolisia taistelu- ja kuljetusväli
neitä, joiden käyttöominaisuudet 
mm pataljoonan komentajan 
täytyy perusteellisesti hallita, 

- vain suomalainen pataljoona on 

nelijakoinen, sillä kaikissa muis
sa varsinaisten taisteluperus
yksiköiden määrä on kolme. 
Epäilemättä tämä seikka antaa 
suomalaiselle pataljoonan komen
tajalle mahdollisuuden virkavel
Jlaan monipuolisempaan takti
kointiin. 

Suomalaisen pataljoonan edellä esi
tetty harjoitusvahvuus on kymmeni
sen vuotta vanha. Viime aikoina on 
lisääntyvässä määrin käyty keskuste
lua erityisesti prikaatiin kuuluvan 
kivääri pa taljoonamme tarkoituksen
mukaisuudesta. Monet tekijät, erityi
sesti toiminnan itsenäisyyden ja jous
tavan taistelujaotuksen muodostamis
vaatimus, puhuvat k.ivääripataljoo
namme organisaation tarkistamisen 
puolesta. Ilmeisesti myös kivääripatal
joonamme vaatimaton tieliikkuvuus 
tukee vaatimuksia, joiden mukaan 
kaikki pataljoonamme pitäisi varustaa 
polkupyör.illä. Ehkä juuri suurempi 
itsenäisyys ja parempi liikkuvuus ovat 
ne tekijät, joiden avulla taistelu
tehoamme voidaan parantaa. Samalla 
·kannattaa harkita myös prikaatiorga
nisaatiomme muodostamista liuku
vaksi esim USA:n tapaan, sillä sota
jaotuksen hajoaminen jo alkutaistelu
jen aikana näyttää olevan paremmin
kin sääntö kuin poikkeusilmiö. 
Mainittakoon tässä yhteydessä, että jo 
talvisodan loppuvaiheessa ja sodan 
jälkeen eräät yhtymän komentajat oli
vat sttä mieltä, että kaikki pataljoonat 
pitäiisi tehdä erillisiksi, itsenäiseen toi
mintaan pystyviksi. 

· 'Eräänä keskeisenä tekijänä patal-· 
jooniemme kokoonpanoa tarkastel
taessa on jälleen kerran panssarintor
junnan osuus. Sinkoaseistus on luon
nollisesti erittäin suuri parannus ai
kaisempaan tilanteeseen, mutta ki
vääripataljoonan jääminen vain ke-

27 



vyiden sinkojen lyhyen ampumaetäi
syyden varaan aiheuttaa jatkuvasti 
jdko niiden tukemistal'peen tai sitten 
vaikeita tilanteita, joihin pataljoonan 
tappio saattaa kätkeytyä. Suurval
loissa tapahtunut ja tapahtuva yhä 
laaj,eneva moottorointi ja erityisesti 
panssaroitujen henkilökulj etusajoneu
voj en lisääntyminen ovat ilmeisesti 
aiheuttaneet uuden tilanteen panssa
rintorjunnassamme. Kun panssari-

' vaunujen suurten määrien lisäksi tor
juttavaksemme saattaa jatkuvasti tulla 
kymmeniä, jopa satoja kuljetuspans
sarivaunuja pataljoonaamme kohti, ei 
kevyiden sinkojen ja sulutteiden avulla 
enää tultane toimeen, vaan tarvfttai
siin suuremman kantaman omaavia 
nopeita suora-ammunta-aseita. Erää
nä mahdollisuutena kannattaisi ehkä 
tutkia, miten asiaa voitaisiin parantaa 
37 ja 45 mm:n jalkaväkityikkejä tai 
20 mm:n pstkiväärejä käyttäen. 

111 Pataljoonien tehtävistä 

Taktillisissa ohjesäännöissä, oppaissa 
ja tutkielmissa joudutaan tavallisesti 
asettamaan käsiteltäville yksiköille 
tehtäviä tiettyjen olojen ja tilanteiden 
mukaan kuviteltua lähtökohtaa perus
tana pitäen. Usein näin muotoillut 
tehtävät itsestään asettavat vaatimuk
sia, jotka käsiteltävänä olevien yksi
köiden täy,tyy pystyä täyttämään. Jos 
näyttää siltä, ettei kaikkien kyseeseen 
tulevien tehtävien täyttämiseen ole 
edellytyksiä, on yksiköiden mahdolli
suuksia lisättävä tai tehtävistä tingit
tävä. Ensinmainittu vaihtoehto on 
yleensä mahdollinen vain suurval
loille, kun taas köyhemmät ja pienem
mät maat eräitä poikkeuksia lukuun 
ottamatta joutuvat tinkimään vaati
muksista ja luottamaan omien erikois
olosuhteittensa ja, ikävä kyllä - on
nellisen sattuman tukeen. Kun seu-
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raavassa hahmoitellaan tehtäviä, joita 
nykyaikainen sota pataljoonillemme 
asettaa ja luetellaan vaatimuksia, joita 
pataljooniemme pitäisi pystyä täyttä
mään, se pyritään tekemään eri ta
hoilta saatuja tietoja tasarpuolisesti 
puntaroiden. Ohjesääntöjemmekään 
kriitillistä .tarkastelua ei kaihdeta, jos 
aihetta siihen näyttää olevan. 

A. Havaintoja nyky
aikaisen sodan 
taktiikasta 

Maasotatoimia luoil!l'lehtii erittäin 
suuri liikkuvuus, joka on seuraus
ilmiö voimakkaan tulen nopeasta kes
kittämismahdollisuudesta ja taistelu
aineiden käyttöuhasta lähes kaikissa 
tilanteissa. Joukkojen kokoaminen 
suppealle alueelle voikin merkitä nii
den tuhoutumista. Tämän takia kaik
kien joukkojen ja erityisesti joukko
yksiköiden liikkuvuusvaatimus on sa
nanmukaisesti niiden toiminnan elin
ehto. 

Suurvalloissa on joukkojen tie- ja 
maastoliikkuvuutta jatkuvasti kehi
tetty. Pataljoonat on yleensä mootto
roitu ja niiden taisteluosat varustettu 
kuljetuspanssarivaunuilla tai tela-ajo
neuvoilla, jotka pystyvät liikkumaan 
vedessä, melko pehmeälläkin suolla 
sekä varsin syvässä lumessa. Vain 
vuoristot, laajat louhikot sekä tiettö
mät, paksurunkoiset metsäalueet voi
vat ratkaisevasti hidastaa edellä mai
nitulla tavalla moottoroitujen yksi
köiden liikettä. Suuri osa Lappia tar
joaa erityisesti talvella pelottavan hy
vät toimintamahdollisuudet lumiajo
neuvoilla varustetuille pataljoonille. 
Kun maassa liikkuvien yksiköiden 
toimintaa lisäksi voidaan nopeuttaa 
helikopterimaahanlaskuilla, joutuu 
huonosti varustettu vastustaja jatku
vasti erittäin vaikeiden tilanteiden 

eteen liikkuvia yksiköitä vastaan tais
tellessaan. 

H y ö k k ä y k s e s s ä pyritään lyö
mään vastustaja samanaikaisesti rin
tamassa ja selustassa ja näin saamaan 
sen joukot erilleen toisistaan lopullista 
tuhoamista silmällä pitäen. Murto 
saadaan yleensä aina aikaan ydin
räjähteiden tai kauaskantoisin tavan
omaisin asein ammuttua tulivalmiste
lua seuraavalla panssari- tai mekani
soitujen joukkojen hyökkäyksellä, 
johon liittyy maahanlaskuja selustaan. 
Vesistöjen ylittämiseen, toimintaan 
talviolosuhteissa, pimeän hyväksikäyt
töön ja etenemiseen vaikeassa maas
tossa on varauduttu amfibio- ja lumi
ajoneuvoin sekä infrapunalaittein. 
Monipuolisten lentojoukkojen avulla 
pyritään lamauttamaan vastustajan 
raskaat aseet ja huolto sekä estämään 
sen joukkojen liikkeet. Hyökkääjän on 
kuitenkin puhdistettava valtaamansa 
maasto ja pidettävä se hallussaan puo
lustajan vastatoimenpiteiden aikana
kin. Tähän pystyy yleensä vain jalJk.a
väki liikkukoon se miten tahansa. 
Laajoilla alueilla ja tilanteiden no
peasti vaihdellessa vain itsenäisesti 
taistelemaan pystyvät yksiköt voivat 
saavuttaa menestystä. 

Erityisesti korostetaan kaikkialla 
pataljoonien nopeaa hyökkäyksen 
aloittamiskykyä mikäli mahdollista 
suoraan marssiryhmHyksestä. Viholli
sen saartamiseen ja tuhoamiseen on 
aina pyrittävä, joskin m u r ta u ·t u
v a n joukon tehtävänä on lähes aina 
edetä mahdollisimman pitkälle sivus
toistaan välittämättä. Hyökkäyksellä 
pyritään aina yllättämään vastustaja 
esim aloittamalla se yöllä tai näennäi
sesti kulkukelvottoman maaston 
kautta. Erityisesti Neuvostoliitossa 
mutta myös muissa suurvalloissa kiin
nitetään pimeäkoulutukseen suurta 
huomiota. Pataljoonan hyökkäys-

alueen leveys suurvalloissa vaihtelee 
700-2000 m:iin. 

Seuraavat otteet ken'rm Reznitshen
kon kirjoituksesta v 1965 antavat käsi
tyksen siitä, millaiseksi hyökkäys 
Neuvostoliitossa nykyaikana käsite
tään:' "Kasvanut tulivoima ja yhtymän 
liikemahdollisuuksien Hsääntyminen 
on merkittävästi kohottanut myös is
kun voimaa. Isku käsittää tulen ja 
liik!keen yhteensoveltamisen, päämää
ränä tuhota vihollinen. Se ilmenee 
päättäväisessä ja pysähtymättömässä 
hyökkäyksesä tai vastahyökkäyksessä. 
Iskun pääsuoritusvälineenä on kivää
rien, konekiväärien ja suuren tuli
nopeuden omaavien automaattiaseiden 
tuli, jonka toteuttavat lähinnä liik
keessä olevat panssarivaunut ja mie
histönkuljetusajoneuvot. Tämä mer
kitsee sitä, että hyökkäävien tai vasta
hyöklkäystä suorittavien osastojen is
kun voima ilmenee ennen kaikkea nii
den aseiden tulivoimassa. - Osastot 
voivat käyttää taisteluvoimaansa vain 
siinä tapauksessa, että pystyvät no
peasti suorilttamaan liikkeen voidak
seen täten käyttää hyväkseen voi
miensa ja väHneidensä ylivoimaisuutta 
viholliseen nähden. Tällä hetkellä eri 
aselajein käytävälle taistelulle on 
luonteenomaista aivan poikkeukselli
nen rajuus, kyky nopeaan liiikkeeseen, 
voimakkuus, tilanteen nopeat ja jyr
kät muUltokset, suuri tilan käyttö sa
moin kuin varsin monimutkainen 
säteilytilanne. - On selvää, että kaik
kein ratkaisevimmat tulokset voidaan 
saavuttaa hyökkäyksellä, mutta myös 
puolustuksessa yksikköjen täytyy pyr
kiä saavuttamaan ratkaisuja, kuten ty-· 
rehdyttämään vihollisen eteneminen, 
väsyttämään se kokonaan sekä luo
maan sopivat olosuhteet siirtymiselle 
hyokkäykseen. - Vihollisen varmoissa 
tulosuunnissa sekä helppokulkuisissa 
maastoissa tapahtuu rynnäkkö miehis-
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Seuraavissa kuvissa esitetään esimerk
kejä eri maissa vallitsevista taktillisis
ta periaatteista :pataljoonan hyökkäyk
sessä. Piirrosten vertailussa on otet
tava huomioon erityisesti maasto-olo
suhteiden erilaisuus 

Esimerkki 
Suomalaisen kivääripataljoonan etene
misestä kosketukseen ja hyökkäykseen 

kahdesta suunnasta. 

7 
KM 

Kuva 4 

tönkuljetusajoneuvoin. Siellä missä 
odotetaan vihollisen järjestynyttä vas
tarintaa, moottoroidut jalkaväkiosas
tot hyökkäävät jalan panssareiden suo-
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Esimerkki 
länsisaksalaisen panssarijalkaväkipa

taljoonan hyökkäyksestä. 

10 9 B ? 6 5 4 3 2 1 0 KM 

- Hyökkäysajatus on suorav11va/'nen ja tavot'te 
melko etaällä 

- lähtö .hlJöh.l?äykseen tapahtuu suoraan marssi-
ryhmdf!ksesfä · 

Kuva 3 
Lähde 9 

Esimerkki 
venäläisen moottoroidun kivääripatal
joonan ryhmittymisestä hyökkäykseen. 

Kuva 5 
I.,äihde N:o 6 

jaaman:a sekä tykistön ja kranaatin
heittimien sekä miehistönkuljetusajo
neuvojen tulen tukemana." 

Hyökkää1än pystyessä tuhoamaan 

Esimerkkejä 
Neuvostoliiton moottoroidun pataljoonan hyökkäyksestä 

Moottoroidufl lfMiaripBtB/joonafl 17!,'ölrl?älJS, lfufl ytl!n -
ra/ällteita ei M,!lteta ! 

Pa//,.fl välitÖII tavoite on mä/irlfettv vi//,.fl puolustus -
asemafl ta"'1reuflan tasalle. 

Moottoroidon kiväär/pats(io0flilr7 !lyök!?äys käytettäessä 
!!dlnråjäl1teitt1. 

At·ä;{~ .. ,~~o,.f c -0 ~,, 

/ Yq,O, ~ <> ~uom 
~ ---- 0 -<> '!' l(; ro)1Me,. äooom L

2500
,,__Q <>•oo•lsE 

-jou//1,ueefl ry/7m1f!!l?sen lev~ Ofl 200 m (l?u!jpsv.·t 
100 m Jälem) jouklroeide11 v()/f on 100 m 

• pafa(;oOflalle on k/isi?etf!I vä/iltömästä tavoftreesta 
eteenpäin hvOR!f'äyssvv1'"lta 

Kuva 6 
Lähde 10 

tai ·ainakin lamauttamaan kaiken vas
tarinnan rajoitetulla alueella on yhte
näisten puolustuslinjojen käyttö me
nettänyt merkityksensä. P u o 1 u s
t u s t a k t i i k k a on sen takia pyrit
tävä kehittämään joustavaksi ja liik
kuvaksi päämääränä kuluttaa ensin 
hyökkääjää syvällä alueella ja houku
tella se heikentyneenä maastoon, jossa 
se voidaan pysäyttää ja vastahyök
käyksellä tai ydinräjä:htein tuhota. 
Puolustuksesta muodostuu näin olle1,1 
sarja taisteluita, joita yleensä patal.:. 
joonat tai niitä vastaavat taisteluosas
tot varsin itsenäisesti käyvät, kunnes 
keskitetyin voimin tapahtuva ratkaisu
taistelu alkaa. Puolustusasema ei ole 
menettänyt merkitystään, mutta sen 
edessä on yleensä kilometrejä jopa 
kymmeniä kilometrejä syvä suoja
alue ja varsinaisen puolustusaseman
kin syvyys voi olla huomattavan suuri. 
Siihen siijoitetuHla joukoilla ainakin 
pataljoonaan mutta usein perusyksik
köön saakka on vastuullaan alue, jonka 
sisällä ne suorittavat käsketyn tehtä
vän. Hyökkääjän syvälle tunkeutuvat 
kiilat, koukkaukset vaikean maaston 
kautta ja maahanlaskut sekä puolus
tusasemaan että selustaan pyrkivät 

eristämään puolustajan joukot toisis
taan ja paikottavat nämä selviytymään 
ainakin tilapäisesti omin voimin tilan
teista. Näin joukkoyksiköiden itsenäi
sen toiminnan merkitys erityisesti yh
teyksien katketessa korostuu. Panssa
rintorjunnan osuus on erityisesti Neu
vostoliitossa ratikaisevan tärkeä. Sitä 
silmällä pitäen on psttukikohtia tai 
-alueita, joihin on keskitetty psttyk
kejä, panssarivaunuj,a ja rynnäkkö
tykkejä sekä lähitorjunta-aseita. 

Nykyaikaisesta puolustustaistelusta 
antanevat käsityksen seuraavat <Ytteet 
aikaisemmin mainitusta kenrm Rez
nitshenkon artikkelista: "Puolustuk
sessa joukot sijoitetaan yihä hajaute
tummin. Aseman perustan muodosta
vat komppanian tukikohdat, jotka 
ovat valmistautuneet ympyräpuol'IJS
tukseen. Mikäli aikaisemmin puolustus 
nojautui jalkaväen tuleen, jota lisättiin 
tykistön, kranaatinheitinten ja osittain 
panssarivaunujen tulella, niin nykyään 
se perustuu panssarivaunujen, panssa
rintorjuntavälineiden ja tykistön tu
len sovittamiseen yhteen ydiniskujen 
kanssa. Tulen järjestelyssä on myös il
mennyt uusia vaatimuksia. Sen täy
tyy pystyä täydellisesti panssarintor-
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Puolustustaistelun luonteesta pataljoonan puitteissa antanevat lisävalai
sua seuraavat kaavamaiset esimerkit. 

Esimerkki 
länsisaksalaisen panssarijalkaväki-

pataljoonan puolustusalueesta 

f 
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lMJlnfa maastoa. :i:'l:!1C<;;{f:,_ vålirojat ovat pääasialli~sti tie-

Kuva 7 
Lähde 9 

Esimerkki suomalaisen jääkäripatal
joonan puolustusryhmityksestä. 

~ ~ ~ , 0 
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- pvolllstusr11/Jmitgs on pata(/ooaan taiste/(Joije
säänoön per iaatteiden mtikainen, 

- reservikomppanian (4.K) l?äytössä lienee 
(JSeimmifea lä/Jdettävä siitä, että l?omppa111a 
miel?il(ä:71ällä va/miste/1//t tul?ikol7da~ .Pi'Stil/ttää 
;a ra;olltaa mvrtauluvan /lyöl?i?bti/Ei/7 yk.sii?öt 

~ eräissä tvl?iko/?dlssa j a a1!8eo vtil7ssä voh'aan 
P.110l11stvsta /J(Jomsttavast/ ltjittaa tä/Jt1smi/1JO
Jefl åV(J//a_ 

Kuva 8 
32 

2 4 5 KM 

,,,.,,,."-..-, a/ue,jolle pst.aseiden tuliulottv1.1 

o c:i vastava/111/ste!v- )17 to,juntamaa/it 

i=:i m1/nolte 
O> 1ahqsm1ino!f~ 

Metsäsaareltlmsta IT110/imatta puolustvskeskukset 
ja tuktl101Tdat ovat aui,ealla. 
Puolustus j ää me/No matalal?s,: mutta penssarin
.torjunta eri f{p~·esti tien suunnassa 011 syvä. 

Kuva 9 
Lähde 6 

juntaan, torjumaan panssariv·aunujen 
massahyöklkäykset ja moottoroidun 
jalka,väen hyök!käykset." 

Eräiden suurvaltojen sodankäynnis
sä ei varsinaista v i i v y t y s t a i s t e-
1 u a nykyisin tunneta lainkaan. Kaik
kialla missä viivytys on omana taiste
luilajinaan säilytetty, siihen ryhdytään 
vain silloin, kun voimat eivät hyök
käykseen riitä tai maasto ei ole sove
lias puolustustaistelua varten. Viivy
tys tapa!htuukin yleensä alivoimaisin 
joukoin, joiden taistelulla kulutetaan 
vihollista ja hankitaan aikaa k.eskite
tyHle vastatoimenpiteille. On selvää, 
että viivyttäjän joukot jatkuvasti jou
tuvat vaikeisiin tilanteisiin toimies
saan vahvuuteensa nähden laajoilla 

alueilla ja yleensä aina saarrostusuihan 
alaisena. J oukkoyksiköiden tai. taiste
luosastojen itsenäisen toiminnan mer
kitys näyttääkin viivytystaistelussa 
olevan vielä suur.empi kuin muissa 
taistelulajeissa. 

Epäilemättä viivytystaistelu on eri
tyisesti meidän kivääripataljoonallem
me erittäin vaikea taistelulaji, jolla 
saavutetaan tuloksia vain edullisessa 
maastossa ja riittävän perusteellisten 
valmistelujen jälkeen. Pataljoonamme 
hitaus on arveluttanut myös pataljoo
nan taisteluohjesäännön kirjoittajaa, 
joka mainitsee rrun: "Lisäksi vaaditaan 
erityisesti lkivääripataljoonalta kaik
kien mahdollisuuksien hyväksikäyttä
mistä komppanioiden liikkuvuuden li
säämiseksi polkupyörien, moottoriajo
neuvojen yms avulla, jotta komppa
niat ennättävät siirtyä ajoissa tilan
teen vaatimiin tehtäviin.'' - Lainattu 
ohjesäännön kohta puhuu kivääripa
taljoonan liikkuvuuden lisäämisen ja 
organisaation tarkistamisen puolesta. 

Eräs nykyaikaisen sodan mukanaan 
tuomia uusia ja usein lcyseeseen tu
levia t~htäviä on maahan 1 a s kun
to r j unta. Erityisesti prikaatin tai 
armeijakunnan reservinä oleva patal
joona saa yleensä aina tehtäväkseen 
valmistautua maahanlaskuntorjuntaan 
tietyillä alueilla. Kun otetaan huo
mioon, että esim laskuvarjopataljoona 
pystyy ryhmittymään puolessa tunnis
sa pudotuksen jälkeen, ei torjuntaan 
varatulla kivääri- tai jääkäripataljoo
nalla ole aikaa pitkiin siirtymisiin tai 
ryhmittymisiin, jos vihollisen kimp
puun aiotaan päästä riittävän aikaises
sa vaiheessa. Tämän takia maahanlas
kutorjuntaan varatut pataljoonat pi
täisrkin ryhmittää itse kohteisiin ja 
tätä tärkeää asiaa rpitäisi tarkerrunin 
selostaa myös pataljoonan taisteluoh
jesäännössä j,a harjoitella rauhan ai-

3 - Jalkaväen Vuosikirja 

kana. Lainattakoon tähän ote majuri 
Maunulan ansiokkaasta kirjoituksesta 
Jrukaväen vuosikirjassci 1965-1966: 
"Maahanlaskija tulee useimmiten au
kealle; mitä suurempi joukko, sen laa
jempi aukea. Jotta hyökkääjä kyettäi
sin tuhoamaan on puolustajan myös 
mentävä aukealle. Joko sinne hyökä
tään tai ryhmitytään etukäteen puo
lustukseen. Viimeksi mainittu tapa 
vastannee paremmin meikäläisten 
joukkojen suorituskykyä taisteltaessa 
aukeamaastossa. Lisäksi on syytä 
muistaa, että minne yleensä odotetaan 
vihollisen hyökkäävän, sinne ryhmite
tään puolustaja torjuntavalmiiksi.'' 

Ehkä suurimmat tulokset pienim
millä ja heikoimmin varustetuilla 
joukoilla on saavutettu sissisodan 
avulla. Ranskalaisten kokemukset In
do-Kiinassa ja Algeriassa sekä par
haillaan jatkuva taistelu Vietnamissa 
todistavat tehokkaasti järjestetyn s i s
s i toimi n n a n suuren merkityksen. 
Onhan asiassa omiakin kokemuksia, 
joskin sissitoiminta sodissamme jäi 
varsin vaatimattomaksi verrattuna 
siihen, mitä se oikein suunniteltuna ja 
toteutettuna olisi voinut olla. Viime 
aikoina on sissitoimintamme kehittä
miseen kiinnitetty yhä enemmän huo
miota pitäen ilmeisesti ohjenuorana 
kenrm Koppisen Jalkaväen Vuosikir
jan 1965--1966 artikkelissa esittämää 
mainintaa: "On ilmeistä, että mitä 
enemmän joku maa pystyy tukeutu
maan puolustuksessaan sisseihin, sitä 
paremmat mahdollisuudet sillä on 
voittaa ylivoimainenkin vihollinen.'' 

Sissitoimintamme hyväksi on kui
tenkin puhuttu paljon enemmän kuin 
tooty. Pataljoonan uudessa taisteluoh
jesäännössä on sissitoiminnasta oma 
lukunsa, joka kyllä viitoittaa pataljoo
nan toiminnassa kyseeseen tulevia teh
täviä ja niiden suoritustapojakin, mut-
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ta samalla puhuu sissitoimintaan siir
tymisestä ikään kuin ohimennen il
man sen suurempia valmisteluja. To
sin ohjesäännössä mainitaan myös, et
tä menestyksellinen sissitoiminta edel
lyttää joukon tarkoituksenmukaista 
kokoonpanoa ja varustamista, riittä
vän aJ01ssa suoritettua tiedustelua, 
huolto-, yhteydenpito ym valmistelu
ja, useita vaihtoehtoja käsittävää toi
mintasuunnitelmaa, tehokasta salaa
mista ja harhauttamista sekä nopeaa 
ja yllätyksellistä toimintaa vaihtele
vin menettelytavoin. On selvää, että 
tuloksia kannattaa odottaa vain silloin, 
kun tehtäviin voidaan valmistautua 
kunnolla. Jotta tarvittaessa sissitoi
minnalla päästäisiin tuloksiin, pi..täisi 
kaikki jalkaväen upseerit ja aliupsee
rit kouluttaa sitä varten. Tämäkään 
ei riitä, vaan myös varusmiehet pitäi
si ottaa mukaan järjestämällä patal
joonien puitteissa sekä kootun että 
hajautetun sissitoiminnan harjoituk
sia. Kun harjoituksia pidettäisiin niil
lä alueilla, missä pataljoonia ehkä so
dan aikanakin käytettäisiin kyseisissä 
tehtävissä, saataisiin ainakin siemen 
kylvetyksi tämän tärkeän asian hy
väksi. Luonnollista on, että kertaus
harjoitukset tässä tarkoituksessa oli
sivat erityisen tärkeit,ä. Mainittakoon, 
että Ranskassa k a i k k i j a l k a V ä e n 
u p s e e r i t j a a 1 i u p s e e r i t ko
mennetaan 3-8 viikkoa kestävälle 
sissikurssille ja koulutusta pyritään 
jatkuvasti tehostamaan ja kehittämään. 
Tämä tapahtuu Indo-Kiinassa ja Al
geriassa saatujen kokemusten opetta
mana! 

B. Pataljoonien toiminnan 
suurimmat vaikeudet 

Nykyaikana voitaneen väittää, että 
kaikki pataljoonille annettavat taiste
lutoimintaan liittyvät tehtävät ovat 
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vaikeita. Nfiln onkin asianlaita aina
kin silloin, kun pataljoonan koulutus 
ja sotavarustus eivät kestä vertailua 
vastustajan kanssa. Yleensä voidaan 
lähteä siitä, että mitä heikomman kou
lutuksen pataljoona on saanut, sitä 
suurempiin vaikeuksiin se joutuu ras
kaissa sää- ja maasto-olosuhteissa hy
vin koulutettua vihollista vastaan toi
miessaan. Näin meilläkin tietöntä 
maastoa, pimeyttä, pakkasta ja lunta 
voidaan pitää liittolaisina vain siinä 
tapauksessa, että pataljoonamme pys
tyvät tehokkaasti käyttämään niitä 
hyväkseen. Lyhyt koulutusaikamme 
ja kertaushar,joiltusten vähyys ,ei,vät 
ikävä kyllä anna kovinkaan vakuut
tavia todisteita joukkojemme taistelu
kyvyistä siitä huolimatta, että eräitä 
pahimpia sotavarustukseen kuuluvia 
puutteita onkin saatu poistetuksi. 
Päinvastoin katteeton vetoanmnen 
maastomme ja ilmastomme tarjoamiin 
etuihin vaikuttaa yhtä tehokkaalta 
kuin jäniksen suojautuminen työntä
mällä pää pensaaseen. 

Eräiden arvovaltaisten ja kokenei
den upseerien esittämissä lausunnois
sa katsottiin pataljooniemme vaikeim
miksi tilanteiksi nykyaikana 
- toiminta eristettynä ylemmästä 

johtoportaasta ja naapureista, 
- viivytystaistelu yleensä ja lähes 

kaikki siihen liittyvät toiminnat. 
- hyökkäyksen aloittaminen tulivoi

maista vihollista vastaan, 
- toiminta taisteluaineiden vaikutus

piirissä ja 
- toiminta oudoissa maasto- tai sää

olosuhteissa. 

Edellisen lisäksi todettiin vaikeuksia 
tuottavina tekijöinä 

- taktiikkamme luonteesta johtuvat 
ilmiöt, erityisesti laajentunut patal
joonan toiminta-alue, 

- asevaikutuksen yleinen lisääntymi
nen, 

- liikkuvuuden huomattava lisäänty
minen ja 

- nopeasti vaihtelevat tilanteet, jotka 
voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä. 

Liikkuva sodankäynti panssarikiiloi
neen, nopeine koukkauksineen ja he
likopterimaahanlaskuineen aiheuttaa 
kaikissa taistelulajeissa tilanteita, jol
loin komppanian ja pataljoonan suurui
nen yksikkö joutuu pitemmäksi tai 
lyhyemmäksi ajaksi s a a r r o k s i i n. 
'fällaista tilannetta, jota meikäläiset 
joukot sotiemme aikana suorastaan 
pelkäsivät, lienee nykyisin pidettävä 
tavanomaisena. Motittautumalla näet 
voidaan usein tehokkaasti sul:kea vi
hollisen etenemistie omien vastatoi
menpiteiden kannalta riittävän pitkäk
si ajaksi tai aiheuttaa pysyvä uhka 
vihollisen yhteyksille. Epäilemättä voi 
usein käydä myös niin, ettii saarroksiin 
joudutaan ilman omaa tarkoitusta vi
hollisen yllättävän nopean etenemisen 
tai helikopterimaahanlaskun seurauk
sena. Joka tapauksessa kaikkien pa
taljooniemme on sekä koulutuksellises
ti että henkisesti valmistauduttava 
toimimaan yhteydet katkai.,tuina. 
Vain harjoi,tellen ja henkisesti latau
tuen on mahdollista selviytyä motit
tautumisen rasituksista ja vielä oikeal
la hetkellä murtautua uloskin uusia 
tehtäviä varten. 

·Edellä esitettyä mahdollisuutta sil
mällä pitäen on uudessa pataljoonan 
taisteluohjesäännössä mainittu mm: 
"Pataljoonan on saarroksiin joutues
saankin suoritettava ylenunän johto
portaan antama tehtävä sekä tuotet
tava viholliselle tuletla ja muulla toi
minnalla jatkuvia tappioita. 

Taistelusuunnitelmissa on taistelu 
saarrettuna usein nähtävä erääks,i 
vaihtoehdoksi, joka on otettava huo-

mioon mm yksiköiden ja tulen käy
tössä, linnoittamisessa, tarvikkeiden 
porrastamisessa sekä johtamisjärjes
telyissä. Ylempi johtoporras antaa pa
taljoonalle käskyn ulosmurtautumises
ta tai huolehtii vihollisen katkaisemien 
yhteyksien avaamisesta pataljoonaan." 

fV i i V yty S on meillä säilytetty 
omana taistelulajinaan, vaikka monien 
asiantuntijoiden mielipiteet menevät 
ristiin siitä, voidaanko puhua viivytys
taistelusta v,ai liikkuvasta puolustuk
sesta. Joka tapauksessa ajan voittoon 
tähtäävässä taistelussa ja siirtymises
sä ratkaisua välttäen taaksepäin on 
meidän hitailJe pataljoonillemme urak
kaa, jonka täyttäminen voi epäonnistua 
tai johtaa joukon hajaantumiseen vii
meistään tehtävän loppuvaiheessa. 
Viivytys ilmeisesti onnistuu vain huo
lellisesti valmisteltuna edullisessa 
maastossa, jossa vihollisen liikkuvuus 
ja tiihystetty tuli kohtaavat vaikeuk
sia. Tasaisessa j,a avomaastossa tai 
improvisoiden sen sijaan ei viivytys
taistelun avulla yleensä kannata pyr
kiä ajanvoittoa hankkimaan. Jos moot
toroitu vihollinen sille edullise.,sa 
maastossa murtautuu pataljoonamme 
viivytysryhmitykseen, voi käydä niin, 
ettei pataljoona pysty edes seuraa
maan vihollisen perässä puhumatta
kaan siitä, että se vihollisen edellä 
taistellen pidättelisi sitä ja voittaisi 
aikaa muille toimenpiteille. 

H y ö k k ä y s on taistelulaji, jonka 
vaikeus ja vaativuus ovat sitä suurem
mat, mitä voimakkaampaa vihollista 
vastaan, mitä epäedullisimmissa sää- ja 
maasto-olosuhteissa sekä mitä huo-. 
nommin koulutetuilla yksiköillä hyö
kätään. Vaikka ydinräjähteitä ei käy
tettäisikään, on hyökkääjän kuitenkin 
otettava huomioon suuresti lisäänty
nut asevaikutus, jolla puolustaja pys
tyy lyhyessä ajassa tuottamaan hyök-
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kääjälle raskaat !tappiot. Epäilemättä 
meikäläisen joukon suurena v·aikeute
na on sen ilman panssarin tarjoamaa 
suojaa tapahtuva hidas liike vihollisen 
monenlaisen tulen vaikutuspiirissä. 
Peitteinen maasto sekä huono näky
vyys auttavat tietenkin jonkin verran, 
mutta niidenkään käyttö ei aina ole 
mahdollista. Koko maassa ja erityises
ti Lapissa on kevääUä ja kesällä usei
ta kuukausia kestävä yötön aika, jol
loin pimeän suojaan ei juuri mitään 
voida Dakentaa. Tiestön jatkuva ja no
pea lisääntyminen vähentää korpi
maastoa sekä kesällä että talvella. 
Totuuden nimessä on lisäksi otettava 
huomioon joukkojemme koulutustaso, 
joka ei ilman lisäharjoittelua mahdol
lis,ta pataljoonankaan tehokasta hyök
käystä vaikeassa maastossa pimeällä. 
Lähtö ensimrna1seen hyökkäykseen 
tai siinä koetut tappiot saattavatkin 
muodostua pataljoonillemme useassa 
tapauksessa liian vaikeiksi koetuk
siksi. 

Nykyaikaisen sodankäynnin ehkä 
pelottavin ja johtajien kannalta vaati
vin tilanne syntyy silloin, kun joukko 
joutuu ydin r ä j ä h te i d en vai -
kutu s p i i r i i n. Pelkkä ydinräjäh
teiden käytön uhka asettaa joukon 
henkisen kestokyvyn koetukselle, jos
ta se vain lujien ja alaisten luottamuk
sen saavuttaneiden johtajien avulla 
selviää. Ydinräjähteiden käyttö voi 
aiheuttaa niin suuret tappiot tai sellai
sen henkisen järky,tyksen, ettei patal
joonan suuruinen yksikkö enää sen 
jälkeen ilman tehokkaita erikois1ärjes
telyjä ole taistelukykyinen. Voipa olla 
niinkin, ettei järjestynyttä vastarin
taa toispuolisessa ydinsodassa synny
kään ensimmäisten ydinräjähdysten 
jälkeen. Joka tapauksessa valmistau
tuminen suojautumaan ydiniräjähtei
den vaikutuksilta on esim pataljoonan 
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koulutuksessa välttämätöntä, ettei 
pelkillä uhkauksilla aiheuteta tappio
mielialaa tai kenties heikoimpien yk
silöiden pakenemista taistelualueelta. 

Yleisissä taktillisissa ohjeissa on 
lähdetty siitä, että pataljoonat pitää 
ryhmittää niin etäälle toisistaan, ettei 
sama ydinräjähde aiheuta suuria tap
pioita kuin yhdeUe joukkoyksikölle. 
Tämä näkökohta viittaa siihen, ettei 
pataljoonaa useinkaan voida hajaut
taa ydinräjähteiden uhan takia vaa
rantamatta sille annetun tehtävän 
täyttämistä. On kuitenkin tilanteita, 
joissa pataljoona pitää ihajau,tJtaa mah
dollisen ydinräjähteen varalta. Tällai
sia tilanteita ovat esim siirtyminen 
tiettyjen maaston.kohtien kautta yk
sikkö kerrallaan, ryhmittyminen re
serviksi erilaista va1mistautumistehtä
viä silmällä pitäen ja lähtö hyökkäyk
seen tai vastahyökkäykseen. Kaikissa 
näissä tilanteissa voidaan perusyksi
köt pitää niin kaukana toisistaan, et
tei niistä kerralla ole kahta enempää 
yhden taktillisen ydinräjähteen tuho
vaiku:tuksen alueella. 

0 u d o t m a a s t o- j a s ä ä o l o
s u h t e et voivat vaikuttaa melkoisessa 
maarm pataljoonien taistelukykyyn 
luonnollisesti rii,ppuen ratkaisevasti 
koulutuksen ja sotavarustuksen laa
dusta. Vuonna 1966 poikkeuksellisen 
kylmän sään vallitessa Oulunjärven 
alueella pidetty sotaharjoitus osoitti 
huomattavia eroja pataljoonien suori
tuskyvyissä ja paleltumistappioissa. 
Myös moottoriajoneuvojen ja aseiden 
käsittelyssä ja huollossa ilmeni huo
mionarvoisia eroavaisuuksia. Tämä 
yksikin esimerkki on omiaan osoi.tta
maan, kuinka tärkeää tiettyihin olo
suhteisin tottuminen on. Epäilemättä 
pataljoonat taistelevat sitä paremmin, 
mitä tutummassa maastossa ne toimi
vat. Liikaa ei varmaankaan voida ko-

rostaa vähintään pataljoonan suuruis
ten yksiköiden sota- tai kertausharjoi
tusten tärkeyttä alueilla, joissa ne to
dennäköisesti ainakin aluksi tulisivat 
sodan syttyessä toimimaan. 

C. Johtopäätöksiä 

Kokonaisuutena on mielenkiintoista 
pyrkiä hahmoittelemaan mitä muu
toksia nykyaikainen sota on tuonut 
tullessaan pataljoonan tehtävien kan
nalta tarkasteltuna. Eräät asiantunti
jat ovat sitä mieltä, ettei miltään rat
kaisevan tärkeitä muutoksia ole ta
pahtunut, vaan että lähes kaikki uusi 
keskittyy valtavasti suurentuneen 
asevaikutuiksen ympärille. Näinhän 
asi-a yleisesti ottaen lieneekin. Voidaan 
kuitenkin perustellusti väittää, että 
meidän oloissamme pataljoonien ase
ma on oleellisesti muutitunut tai ehkä 
oikeammin sen olisi pitänyt muuttua 
edellyttäen, että eräät taistelu- ja lii
kuntavälinekysymykset olisi voitu 
ratkaista tehokkaammaUa tavalla. 
Muutoksiin ehkä eniten vaikuttavat 
tekijät ovat asevaikutuksen ohella tai 
sen seurausilmiöinä 
- suurvaltojen yiksiköiden valtavasti 

suurentunut liikkuvuus, joka "mei
käläisessäkin maastossa" voi ai
heuttaa tilanteita, joissa pataljoo
namme eivät edes pääse alta pois 
puhumattakaan siitä, että ne liik
keillään ehtisivät jatkuvasti vastus
tajan ylcsiköiden edelle, 

- edellisestä osittain johtuva taistelu
tilanteiden nopea vaihtelu, jopa to
dellinen yllätyksellisyys, joka saat
taa muuttaa pataljooniemme tilan
teen ratkaisevasti monta kertaa 
vuorokaudessa, 

- pataljoonien toiminta-alueiden laa
jentuminen, joka asettaa komenta
jat entistä itsenäisempien tehtävien 
eteen ja vaikeuttaa johtamista, 

- erityisesti vanhemmista ikäluoki!:
ta muodostettujen pataljoonien 
iheikko koulutustaso, jota ei ilman 
kertausharjoituksia saada nouse
maan ja joka -ratkaisevalla tavalla 
heikentää omien erikoisolosuhtei
demme hyväksikäyttömahdoHisuuk
sia, 

- teknillisen välineistömme, erityi
sesti yönälkölaitteiden, puutteelli
suus ja vähälulruisuus, joka voi ai
heuttaa ikäviä yllätyksiä pimeää 
hyväksikäyttämään pyrkiville pa
taljoonillemme. 

Tilanne on epäilemätitä muuttunut 
meille epäedulliseen suuntaan. Patal
joonamme ovat luonnollisesti kehitty
neet, ja koulutustaso saattaa kestää 
vertailun ennen talvi1sotaa vallinnei
den olosuhteiden kanssa. Muitta kehi
tys muualla on mennyt huomattavasti 
nopeammin eteenpäin, jolloin patal
joonamme ovat jääneet kansainväli
sestä tasosta jälkeen - kuin Suomen 
kestävyysjuoksijat. 

IV PATALJOONAN KOMENTA
JILLE ASETETTAVISTA 
VAATIMUKSISTA. 

Edellisessä luvussa on käsitelty nii
tä v•aikeita tehtäviä, joita nykyaikai
sessa sodassa pataljoonille annetaan. 
Kun pataljoonan komentaja on vas
tuussa kaikesta, mitä pataljoona te
ikee tai jättää tekemättä, löytyvät hä
nelle asetettavat vaatimukset tai aina
kin suuri osa niistä mainittujen teh
tävien piiristä. 

Vaativimpina tehtävinä ja tilanteina,, 
joita pataljoonan komentaja joutuu 
ratkaisemaan voidaan luetella 
- pataljoonan yhteyksien katkeami

nen ylempään johtoportaaseen ja 
naapureihin, jolloin komentaja jou
tuu itsenäisesti ratkaisemaan pa-
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l 1IJ00111111 t,•hUivlin ja sen suoritus
t 1 11!, 

11 " l r 1t 1l11t, lun johtaminen, 
hyd,kk 1yk11en aloittaminen erityi-

1! ensimmäisissä taisteluissa, 
uurten tappioiden aiheuttama la

maannus erityisesti taisteluainei
den käytön seurauksena, 
väsymyiksen, pelkuruuden tai pa
kokauhun aiheuttamat vailkeudet 
kurin ja järjestyksen ylläpitämi
sessä. 

- erilaiset koko pataljoonan voimin 
suoritettavat sissitehtävät, 

- taistelu asutuskeskuksessa, 
- oudot maasto-olosuhteet, 
- myöhästyneen liikekannallepanon 

aiheuttamat alkuvaikeudet ·ja 
- panssarintorjunnan järjestely eri

tyisesti vastustajan panssarivaunu
yksiköiden käytön kannalta edulli
sessa maastossa. 

Edellä mainitun perusteella voidaan 
pataljoonan komentajille asettaa eräitä 
yleisvaatimuksia, joita heidän valin
nassaan pitäisi pyrkiä noudattamaan. 
Tällaisia yleisvaatimuksia ovat 

--< ammattitaito ts sodan olosuhteiden 
ja sodankäyntivälineiden perusteel
linen tuntemus, 

- eri aselajien ja erilaisten yksiköi
den välisen yhteistoiminnan hallit
seminen. 

- psykologinen taito sekä pataljoo
nan muodostamisvaiheessa että so
dan raskaina päivinä ja 

- taistelun rasitukset ja pitkäaikai
senkin valvomisen kestävä henki
nen ja fyysinen kunto. 

Kun meillä sodan aiikana on monen
laisia pataljoonia, täytyy luonnollisesti 
harkita. asettaako pataljoonien luonne 
edellisten yleisvaatimusten lisäksi eri
tyisiä vaatimuksia komentajiksi sijoi
tettaville upseereille. Selvältä tuntuu, 
että raskaimman taakan kantajat tule-
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vat olemaan kivääri-, jääkäri-, ran
nikkojääkäri- ja ehkä torjuntapatal
joonien komentajat, joille yleensä ai
na määrätään rintamavastuu. Kyseis
ten pataljoonien, joihin vaativuudessa 
on lisättävä sissi,pataljoonat, komenta
jien onikin epäilemättä täytettävä mi
tä korkeimmat vaatimukset kaikissa 
suhteissa. Panssarintorjunta- ja kra
naatiil!heitinpataljooniin sijoitettavien 
komentajien täytyy tuntea aseistuksen 
teknilliset vaatimukset perusteellisesti, 
mutta heidän tehtävänsä ei liene j a t
k u v asti yhtä raskas kuin edellä 
mainittujen komentajien. Näin ollen 
saattaa olla paikallaan kouluttaa esim 
kivääri- ja jääkäri.pataljoonan komen
tajiksi liian vanhoiksi tulleista upsee
reista kranaatinheitin-, panssarintor
junta- ja ehkä myös torjuntapataljoo
nien komentajia. Tällöin heidän aikai
sempi tehtävänsä on omiaan antamaan 
sopivan taktillisen pohjan uutta teh
tävää silmällä pitäen. 

Kun edellä esitettyjä vaatimuksia 
tarkastellaan niiden täyttämismahdol
lisuuksia silmällä pitäen, huomataan 
ilmeisesti varsin nopeasti esiintulevat 
vaikeudet, jotka tehokkaan koulutuik
sen ·avulla täytyy voittaa. On selvää, 
ettei pataljoonan johtamistoimintaa 
voida oppia yht'äkkiä, vaan siihen tar
vitaan pitkäaikaista opiskelua ja har
joittelua. Näin ollen pataljoonan ko
mentajalle asetettavia vaatimuksia voi
taneen yiksityiskohtaisesti käsitellä ja
kamalla ne teoreettisen tietouden ja 
johtamistoiminnan käytännöllisen ha,r
joittelrun kesken. Eräänä lisätekijänä 
täytyy muistaa, että pataljoonan ko
mentaja joutuu kestämään melkoisia 
fyysisiä rasituksia, joka puolestaan 
asettaa hänen iälleen ja kunnolleen 
tiettyjä vaaUmuksia. Seuraavassa tar
kastellaan esitettyjä kolmea kokonai
suutta lähemmin. 

A, Teoreettiset tiedot 

Jokaisen sotilasjohtajan toiminnan 
perusedellytyksenä voidaan pitää sitä, 
että hän tuntee johtamansa yksikön 
o r g a n i s a a t i o n mahdollisimman 
tarkasti. On luonnollista, että yhtymän 
komentajalta ei enää voida vaatia 
kaikkien yksityiskohtien muistamista, 
sillä hänellä on tässä suhteessa käy
tettävissään päteviä apulaisia, ja yksi
tyiskohtien runsaus voi muodostua jo
pa haitalliseksi painolastiksi. Pataljoo
na on kuitenkin yksikkö, jonka komen
tosuhteet, henkilöstön laatu ja tehtä
vät, taistelu-, viesti-, mittaus-, havain
to-, kuljetus- ja liikuntavälineet sekä 
kaikki muu mateiriaali on varsin help
po painaa mieleen ja säilyttää siellä. 
Henkilöstön laatuun tutustuminen ei 
tietenkään rauhan aikana ole yksin
kertainen eikä perinpohjaisesti mah
dollinenkaan tehtävä, mutta perusteet 
sill~n on mahdollista luoda. Organi
saation tunteminen luo perustan yksi
köiden ja taisteluväilineiden käytön, 
toisin sanoen taktiikan opiskelulle. 

Pataljonan oman organisaation tun
teminen ei kuitenkaan kyvykkäälle 
pataljoonan ikomentajalle riitä, sillä 
pataljoonan toimintaan liittyy lähes ai
na myös ulkopuolisia yksiköitä. Täl
laisia ovat esimerkiksi tykistön ja ras
kaan heittimistön yksiköt, pioneeri
komppaniat, ilmatorjuntapatterit tai 
-komppaniat sekä erilaiset kuljetusyk
siköt ja -välineet. Huollon kulku aina
kin lähinnä ylemmässä johtoportaassa 
on myös tunnettava, jotta sen pulmat 
osattaisiin oikealla tavalla ottaa huo
mioon. Tärkeää on edelleen, että pa
taljoonan komentaja ymmärtää aina
kin lähinn·ä ylemmän yksikön -yleen
sä prikaatin - käyttöperiaatteet ja 
sen johtamisen perusteet. Lyhyesti sa
nottuna pataljoonan komentajan on 
tunnettava prikaatin organisaatio ai-

nakin perusyksikön tarkilmudella se
kä siihen kuuluvien taisteluvälineiden 
mahdollisuudet ja käyttöperiaatteet. 
Pataljoonan organisaation ja erityises
ti sen henkilöstön tuntemukseen liit
tyy omalla tavallaan myös liikekan
nallepanossa tapahtuva reserviläisistä 
muodostettavan pataljoonan perusta
minen sekä sen yhteydessä ja välittö
mästi sen jälkeen tarvittavat toimen
piteet. 

Pataljoona on oikeastaan pienin yk
sikkö, jonka toiminnan yhteydessä 
t a ik t i i k k a monipuolisena jopa mo
nimutkaisenakin muodostuu sitä johta
valle henkilölle vaikeaksi, ellei hän ole 
voinut ja osannut valmentautua tehtä
väänsä oikealla tavalla. Taktiikan pe
rusteet on mahdollista omaksua soti
lasopetuslai tosten luennoilla ja harjoi
tuksissa, syventymällä ohjesääntöihin, 
koulutusohjeisiin ja tarlcastuskerto
muksiin sekä tutustumalla taktillisiin 
kirjoituksiin ja sotahistoriaan. Aineis
toa on saatavissa riittävästi ehkä lii
kaakin, sillä kokemattoman upseerin 
on usein vaikea keskittyä oikeisiin 
asioihin eli niin ikuin kuvaava sanonta 
kuuluu "on vaikea löytää metsää puil
ta". Aineiston runsaus sinänsä ei ole 
pahitteeksi, mutta sen oikea käyttö 
viimeistään kapteeniikurssi vaiheessa 
on välttämätöntä hyviin tuloksiin pää
semiselksi. Tämä asettaa suuren vas
tuun. niin esimiehille joukko-osastois
sa kuin opettajille sotilasopetuslaitok
sissa. Tyhjentävää ohjetta taktiikan 
teoreettiselle opiskelulle tuskin voi
daan antaa. Taktillisen ohjesääntö.kir
jallisuuden ulikoluku ei johda kunnol
liseen tulokseen, mutta ohjesääntöjen 
ja ohjeiden jatkuva tutikistelu ja pää
tyminen arvostelu- ja väittelyasteelle 
tärkeissä kysymyksissä on jo osoiJtus 
itsenäisen harkinta- ja ratkaisukyvyn 
syntymisestä. Tärkeämpää kuin taktil
listen opinkappaleiden muista,minen 
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onkin johdonmukaisen ja selväpiirtei
sen ajattelun oppiminen sekä omak
suttujen periaatteiden oikea sove'.Ltami
nen tilanteiden vaihtelun mukaan. 

J o h ta j u u d en olemus ja siihen 
liittyvät peruskysymyikset sovellutuk
sineen ovat kaikille sotilasjohtajille 
välttämätön perusta tulevaa tehtävää 
silmällä pitäen. Nykyajan nuori upsee
risto päässee entistä enemmän johta
juuden ja sotilaspsykologian ongelmis
ta selville jo kadettikoulussa. Tällais
ta tilannetta on tervehdittävä tyydy
tyksellä, sillä luodaanhan näin teoreet
tinen perusta tärkeälle asialle. Luon
nollista tietenkin on, ettei Kadetti.kou
lussa saatu pohja riitä, vaan sitä on 
laajennettava ja syvennettävä koke
muksen kasvaessa ja aiheuttaessa ai
kaisemmin opitunkin tarlcastelun uu
desta näkökulmasta katsottuna. 

Kuulee asioita tutkineiden henikilöi
den joskus väittävän samojen lakien 
vaikuttavan joukon ikäyttäytymiseen 
sama1la tavalla sekä sodan että rauhan 
aikana. Tämän perusteella voisi tehdä 
sen johtopääitöksen, että tuleva patal
joonan komentajakin voisi saada riit
tävät perusteet reserviläisyksiköiden 
käsittelylle tutkimalla tiettyjä psyko
logiaa käsitteleviä teoksia ja kuunte
lemalla alan luentoja yliopistossa. Vä
heksymättä lainkaan kyseisiä seiklmja 
herää kuitenkin epäilys, saadaanko 
näin tosiaan kouraantuntuvia oppeja 
joukon käsittelyssä s o d a n ik riisi -
t i 1 a n t e i s s a, joista ydinräjähteiden 
ja muiden taisteluaineiden, pimeyden, 
väsymyksen, yksinäisyyden, suurten 
tappioiden, kuolemanpelon ja mielen
masennuksen aiheuttama paikokauhu
mielialan puhkeaminen lienee pahim
pia sotilasjohtajan eteen tulevia pul
mia. Lieneekin niin, että sotakokemuk
sien tutki,minen edellä kuvattujen 
asiaryhmien ympärillä sekä niihin li
säksi vaikuttavan vihollispropagandan 
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ja huhujen olemuksen selvittäminen 
on tärkeimpiä tulevan pataljoonan ko
mentajan tutkimuskohteita. Vaikika ti
lanteet eivät toistuikaan samanJaisina, 
saadaan sotakokemuksista hyviä viit
teitä siihen, m1ten kriisitilanteessa on 
pyrittävä pitämään joukko käsissä ja 
saamaan jo luhistumassa olevien yk
siköiden taistelutahto uudelleen teräs
tymään. On luonnollista, ettei rauhan 
aikana voida päästä omakohtaisiin ko
kemuksiin tässä suhteessa, vaan sota 
tuo tuJlessaan yllättäviäkin tilanteita, 
jotlkå on osattava yksinkertaisin ja te
hokkain keinoin ratkaista käyttökel
poisella tavalla. 

B. Harjaantuminen sodan ajan 
pataljoonan komentajan 
tehtävään rauhan aikana 

Edellä on pyritty selvittämään, mi
ten tulevan pataljoonan komentajan 
teoreettinen asioihin tutustuminen 
pääasiallisesti tapahtuu soitilasopetus
laitosten kw-sseilla lopun jäädessä 
kunkin harrastuksen mukaisen itse
opiskelun varaan. Luonnollisesti soti
lasopetuslaitosten ohjelmat pyritään 
laatimaan ja myös läpiviemään mah
dolUsimman suuressa määrin käytän
nön linjaa noudattaen kartta- ja maas
toharjoituksia, sotapelejä ja tutustu
miskäyntejä järjestäen. Opetus tapah
tuu kuitenkin pääasiallisesti oletettu
jen tilanteiden ja joukkojen puitteissa, 
joilloin monet kitkatekijät jäävät liian 
suuressa määrin mielikuvituksen va
raan. Tällöin esimerkiksi jalkaväen 
kapteeni<kurssin oikeutettu opetuksen 
yleinen päämäärä ''kouluttaa perus
koulutuksen saaneista upseereista so
dan ajan joukkoyksikön komentajia" 
voi ,osoi,ttautua liian korkealle . asete
tuksi, vaikka tuloksien mittaaminen 
rauhan aikana onkin tietysti varsin 
vaiikea tehtävä. Epäilemättä onkin läh-

dettävä siitä, että pataljoonan komen
tajan vaativaan tehtävään harjaantu
minen ei voi olla yksinomaan sotilas
opetuslaitosten kurssien varassa, vaan 
siihen on saatava joukko-osastoissa ta
pahtUJVan päivittäisen palveluksen 
ja vähintään pataljoonan puitteissa 
järjestettävien taistelu- ja sotaharjoi
tusten antama välttämätön lisä. 

Saadakseen tuntuman pataljoonan 
johtamisessa eteen tulevista pulmista 
on komentajaksi sijoitetun tai sijoitet
tavan upseerin päästävä komenta
maan pataljoonaa usean päivän kestä
vissä harjoituksissa. Sääntönä voidaan 
sanoa, että mitä vaikeamman alkuti
lanteen ja mitä hankalampien olosuh
teiden vallitessa tämä tapahtuu, sitä 
parempi. Tilanteiden nopea vaihtumi
nen, huollon ja yhteistoiminnan vai
keutuminen eri aselajeja edustavien 
yksiköiden ikanssa sekä fyysinen rasit
tavuus antavat komentajalle arvok
kaita ja mielessä pysyviä kokemuksia. 
Kokemuksilla on yleensä sitä suurem
pi arvo, mitä onnistuneemmin komen
taja erityisesti vaikeat tilanteet ratkai
see. Tärkeää esimiesten kannalta on, 
että tapahtuneet virheet oikaistaan, 
mutta vähintään yhtä tärlkeää on tun
nustuksen antaminen hyvistä suorituik
sista .. 

On luonnollista, että pataljoonan ko
mentajiksi suunnitellrut upseerit ovat 
erilaisia luonteeltaan, johitajaominai
suuksiltaan, koulutustasoltaan ja kun
noltaan. Tämän takia perustellun vaa
timuksen esittäminen · siitä, kuinka 
paljon pataljoonan komentamista tais
telu- tai sotaharjoituksissa on harjoi
teltava, on vaikeaa. Ehdottomana mi
niminä on käsittääkseni pidettävä yhtä 
k ertaa vuodessa usean päivän kestä
vässä harjoituksessa. Useimmille tä
mä ei riitä kunnollisen tuntuman saa
vuttamiseksi ja säilyttämiseksi, jonka 
takia tullaankin keskimääTäiseen vaa-

timukseen: ,komentajatehtävä kerran 
vuodessa kesä- ja kerran taJ.violosuh
teissa. Kaikki tämän yli menevät ko
mentajaitehtävät ovat terveellistä lisä
harjoittelua, jota ei koskaan tule liikaa. 
Erittäin suotavaa olisi, että jokainen 
tuleva pataljoonan komentaja saisi ti
laisuuden ,komentaa reserviläisistä 
muodostettua mää,rävahvuista patal
joonaa, jossa myös päällystön ja ali
päällystön koulutustaso vastaisi sodan 
olosuhteita. 

C. Fyysinen ja henkinen 
kunto 

Pataljoonan tehtävät sodassa ovat 
luonteeltaan sellaisia, että sen komen
tajan on omattava erinomainen kunto 
pystyäkseen kantamaan hänelle asete
tun vastuun. Komentajan on yleensä 
liikuttava ainakin yhtä paljon kuin 
muunkin ,pataljoonan henkilöstön ja 
sen Usäksi jatkurvasti tehtävä ratkai
suja ja suunnitelmia, käskettävä, kou
lutettava, ohjattava, kestettävä suurien 
tappioiden ja epäonnistumisien paine, 
oltava aina valmiina neurvomaan ja 
lohduttamaan selkä myös käyttämään 
ankariakin keinoja tilanteen hallitse
miseksi. Fyysisen rasituksen muodos
tuessa yksinomaan pitkien maasto
marssien ja valvomisen takia erittäin 
suureksi on jaksettava innostaa tai pa
kottaa alaiset yhä uusiin ja uusiin pon
nistuksiin. Tåmä kaikki on lisäksi teh
tävä tietoisena siitä, että alaiset tark
kailevat komentajansa olemusta ja te
kevät siifä helposti johtopäätöksiä, jot
ka yllättävän nopeasti tulevat laajan 
piirin tietoon. Erääksi tärkeäksi mitta
puuksi - monissa tapauksissa jopa 
ainoaksi sotilaskoulutuksen ohella -
pataljoonan komenta.jiksi suunniiteltu
ja UIPSeereita arvioitaessa on katsottu 
ikä. Selvää onkin, että ikä tietyllä ta
valla painaa lkuntopuntarin vaakaku-
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pissa, mutta ainoa vaikutin ja ratkai
seva punnus se ei missään tapauksessa 
ole. Upseerien joukossa on sellaisia, 
joiden fyysinen ikunto jo 30-vuotiaana 
horjuu, ikun taas 40-vuotiaiden jou
kosta löytyy täysin pataljoonan komen
tajiiksi pystyviä yksilöitä. Henkisen 
kunnon arvioiminen on paljon vai
keampaa eikä siitä ehdotonta väi-tettä 
pätevän testijärjestelmän puutteessa 
voidakaan esittää. Varsin monissa ta
pauksissa on tosin todettava, että esi
merkiksi monipuolisen liikunnan avul
la itseänsä hyvässä fyysisessä ikunnos
sa pitävä henkilö myös henkisesti py
syy vireänä ja pystyy tässäkin suh
teessa korkealuokkaisiin saavutuksiin. 
Pitkäaikaisen valvomisen aiheuttaman 
fyysisen ja henkisen rasituksen ikestä
miskyvystä mainittakoon tässä yhtey
dessä eräässä talvisotaa koskevassa 
tutkimustyössä esitetty mielenkiintoi
nen kokemus. Sen mukaan monissa ta
pauksissa komppanian päälliikiköinä 
toimineista upseereista 35--40-vuo
ti.aat kestivät pitkäaikaista ja jatkuvaa 
va1vomista parerrunin kuin 25-30-vuo
tiaat virkaveljensä. Tämä seiikka kan
nattaa ottaa huomioon pataljoonan ko
mentajiiksi sijoitettavien upseerien 
kuntoa punnittaessa, joskin yleisvaaiti
muksena on pidettävä, että pataljoo
nan ikomentajiksi sijoi,tetaan 30-35-
vuotiaita upseereita. 

D. Johtopäätöksiä 

Rauhan aikana ei luonnollisesti 
koskaan voida olla v!ll"moja siiitä, ku
ka tärkeään johtajatehtävään sijoitet
tu upseeri sodan olosuhteissa parhai
ten ,täyttää paikkansa. Tästä huoli
matta on selvää, että .tärkeimmät patal
joonan komentajalle asetettavat vaati
mukset on kyseeseen tulevien henki-
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löiden osalta arvioitava jo rauhan ai
kana sijoittamista varten tarvittavien 
perusteiden löytämiseiksi. Teoreettisia 
tietoja ja fyysistä kuntoa koskevien 
vaatimusten huomioon ottaminen on 
melko yksinkeritainen asia ja voi lä
hinnä oikealla tavalla tapahtua niin, 
ettei sellaista U1pSeeria, jonka kuntoa 
on syytä epäillä, sijoiteta pataljoonan 
komentajan tehtävään, vaikka edelly
tyiltsiä muussa suhteessa näyttäisi ole
vankin. 

Teoreettinen tietous ja fyysinen 
kunto eivät kuitenkaan ole eivätkä saa 
olla ainoat sijoittamiseen vaikuttavat 
tekijät. Erityisen tärkeänä tässä suh
teessa on pidettävä käytännöllisen 
johtamistoiminnan hallitsemista, joka 
vaatinee jokaiselta yksilöltä harjoitte
lua sota- ja taisteluharjoituksissa pa
taljoonan komentajan tehtävässä. Tä
män päämäärän saavuttaminen ei ny
kyisen koulutusjärjestelmän vallitessa 
näytä kovinkaan helpolta tehtävältä. 
Tämän taikia onkin syytä jatkuvasti 
kehittää niitä menetelmiä, joiden 
avulla sodan ajan pataljoonan komen
tajien käytännöllinen koulutus voitai
siin saada nykyistä tehokkaammaksi. 

Eräs arvossapidetty ja menestyksel
lisesti sekä sodan että rauhan päivinä 
tärkeissä tehtävissä toiminut upseeri 
lausuu käsityksenään, että sotilasjoh
tajan yleensä tulee 

- olla ammattimies alallaan, 
- tuntea ja hallita välineensä yksi-

tyiskohtaisesti, 
- olla henkisesti ja fyysisesti kor

kean tason iliminen, 
- olla yhteistoimintahaluinen niin 

esimiehensä kuin alaistensa ja 
myös naapureittensa kanssa, 

- seikä olla positiivisesti asioihin 
suhtautuva ihminen. 

Sama henkilö mainitsee lisäksi, että 
tietyt vaatimukset - lujuus, kestävyys, 

peräänantamattomuus, johtajan ja 
henkinen rohkeus, valoisa luonne, usko 
tehtävän, operaation ja koko sodan 
oikeuteen ja mahdollisuruteen ratkaista 
isänmaan kohtalot vain tinkimättömäl
lä päättäväisyydellä ja usko johtoon -
ovat riippumattomia siitä, onko ky
seessä "nykyaikainen" tai "vanha" so
dankäynti., 

V PATALJOONAN KOMENTAJIEN 
TARVE, V ALINTA JA 
KOULUTUKSEN 
JÄRJFSTELY 

Sodan ajan pataljoonan komentaja 
saattaa olla ainoa vakinaisen väen 
upseeri joukkoyksikössään. Tämän 
takia on perustelemattakin selvää, että 
ainakin alkuvaiheessa hän joutuu käs
kyjen ja niiden valvonnan ohella jat
kuvasti kouluttamaan ja ohjaamaan 
alaisiaan komppanian päälliiköitä ja 
esikunnan upseereita sellaisissakin 
asioissa, jotka näiden ·P itä i s i tun
tea. 

.Pataljoonan komentaja muodostaa 
siis tkään kuin puskurin, jonka kestä
vyyttä kokeilee toisaalta ylemmän joh
toportaan antamien tehtävien ja toi
saalta alaisten reserviläisten puutteel
lisen sotilaskoulutuksen aiheuttama 
paine. Pataljoonan komentajan ase
maa, tehtävien vaativuus edellisen li
säksi huomioon otettuna, voidaankin 
pitää lähes ainoalaatuisena sodan ajan 
puolustusvoimissa. Ilmeisesti ja to
dennäköisesti siis kyseiseen asemaan 
suunnitellut henkilöt on pyrittävä va
litsemaan erityisen tarkalla seulalla ja 
valituille annettava niin pätevä kou1u
tus ikuin rauhan ajan olosuhteissa on 
mahdollista. 

Tämän tutkielman edellisessä lu
vussa on pataljoonan komentajah teh-

tävä katsottu koulutuksellisesti, fyysi
sesti ja henkisesti erittäin vaativaksi. 
Ensiksi mainitussa sul'iteessa vaati
mukset ovatkin siksi konkeat, että niis
tä selviäminen ilman sotakokemusta on 
muille kuin vakinaisen väen upseereil
le ainakin aluksi liian vaikea tehtävä. 
Tosin Suomen sodassa 1941-45 patal
joonan komentajan tehtävässä toimi 
menestyiksellisesti myös reservin up
seereita, mutta he olivat hankkineet 
pätevyytensä suojeluskunnissa ja 
komppanian päällikköinä sodan aika
na. Upseereina sotiimme osallistuneet 
henkilöt ovat nykyisin jo iältään vete
l'aaniasteella, eikä heidän sijoittami
sensa sen takia taistelujoukkojen pa
taljoonan komentajiksi tule kyseeseen. 
Lisäksi pataljoonan komentajan tehtä
vä on entisestään monipuolistunut ja 
vaikeutunut, joten nykyisten kertaus
harjoitustenkaan avulla ei ole mahdol
lisuuksia hanikkia riittävää sotilaallis
ta pätevyyttä kyseiseen tehtävään kuin 
harvoissa poikkeustapauksissa. 

Aikaisemmin mainituissa lausun
noissa asiantuntijoina pidettävät kor
kea-arvoiset upseerit olivat yhtä poik
kewta lukuunottamatta sitä mieltä, 
että pataljoonan ikomentajiksi on si
joitettava vain vakinaisen väen upsee
reita tai poikkeustapauksessa lähes sa
man koulutuksen saaneita evp-upsee
reita. Tärkeimpänä perusteluna mai
nittiin, että moni.puolista aimnattitai
toa ja alusta lähtien melkoista rutiinia 
vaativaa tehtävää ei voi hallita kuin 
sitä varten vuosikausia koulutusta ja 
kokemusta saanut ammattimies. Asian 
luonne muuttuu jonkin verran, jos re
servin upseeriemme koulutusta voi
daan nyikyisestään huomattavasti ke
hittää tai jos nämä ovat tilaisuudessa 
saamaan sotakokemusta esim. patal
joonaupseereina tai komppanian pääl
likköinä. 
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A. PATALJOONAN KOMENTA
JIEN TARVE JA VALINTA
PERUSTEET 

Pataljoonan komentajien alkutarve 
sodan aikana on luonnollisesti riippu
vainen siitä, kuinka paljon pataljoonia 
perustetaan. Tämä lukumäärä ei kui
tenkaan ole riittävä, sillä kaatuneet, 
haavoittuneet, sairastuneet ja tehtä
väänsä syystä tai toisesta sopimatto
mat komentajat aiheuttavat ennen pit
kää täydennystarpeen, joka kokonais
määrää arvioitaessa on otettava huo
mioon. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan 
ole aiheellista tutkia, ikuinka paljon 
pataljoonan komentajia tarvitaan. Pe
rusteltua sen sijaan on pyrikiä selvit
tämään pataljoonan komentajiksi si
joitettavien valintaan ja koulutukseen 

liittyviä tekijöitä. Mainittakoon kui
tenkin eräänä tarpeeseen liittyvänä 
näkökohtana, että talvisodassa perus
tamistehtävien mukainen jalkaväen 
pataljoonien (vastaavien) lukumäärä 
jäi alle 200:n ja Suomen sodassa 1941 
-45 se nousi yli 200:n. Edelleen mai
nittakoon, että Suomen sodassa 1941 
-45 pataljoonan komentajien k()lko
naismäärä lyhyetkin jaksot huomioon 
ottaen oli yli 800. 

B.KOULUTUKSEN 
JÄRJESTELY 

Pidettäessä lähtökohtana sitä, että 
taistelujoukkojen pataljoonan komen
tajiksi sijoitetaan vain vakinaisessa 
palv,eluksessa olevia tai evp-upseerei
ta, on koulutuksen järjestelyäkin pe-

OTTO VUORIO Oy 

Pitäjänmäki 
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rusteltua tarkastella yksinomaan ky
seisen henkilöryhmän osalta. Kun va
lintavaatimUJksena on vähintään YliUIP
seerikurssin suoritus, muodostavat 
asiaan vaikuttavan, seuraavassa piir
roksessa esitetyn koulutusjak.sosatjan 
varusmiespalvelus ja siinä erityisesti 
Reserviupseerikoulu, Ka
d e t t i k o u 1 u, j o u k k o - o s a s t o -
p a 1 v e 1 u s sekä jatkokoulutukseen 
kuuluvat y 1 i u p s e eri - ja k a p -
t ee n i ik u r s s i. Yliupseerikurssien 
järjestäminen lopetettiin v 1962, joten 
niiden vaikutusta ei ole enää tarpeel
lista käsitellä. Siitä huolimatta, että 
mainituista j,aksoista oikeastaan vain 

kapteenikurssin suoranaisena opetus
tavoitteena on pataljoonan komenta
jan tehtävät, on muillakin merkitystä 
asiaa pohjustaviassa ja täydentävässä 
mielessä. Pataljoonan ollessa näet pie
nin taktillinen taisteluyksikkö on sitä 
pakko pitää taktiikan opetuksen perus
tana jo joukkueen johtajien koulutuk
sesta alkaen. Pataljoonan komentajiik
si suunnitellut upseerit perehtyvät 
pataljoonan toimintaperiaatteisiin Re
serviupseerikoulusta lähtien. Nykyis
ten koulutusohjelmien mukaan edellä 
lueteltujen jaksojen merkitys pataljoo
nan käytön oppimisen kannalta voi
daan arvioida seuraavaksi. 

Rese=iuipseerilkoulu 

Tutustuminen pataljoonan organisaatioon sekä taisteluvälineiden ominaisuuk
siin ja käyttöön. Yleiskuvan luominen patalljoonan toimintaperiaatteista eri 

taistel Ullajeilssa. 

IKadett~otdu 

Pataljoonan talkitiilkan perusteet eri tai:stelulajeissa. Perusylksbkön päälllilkön 
ja pata,ljoonan esi!kunnan upseereiden tehtävät. Aselajien yhteistoiminnan j•a 

erityisesti tulenlkäytön ,perusteiden ymmärtäminen. 

J oulklko-osastopa:lvielus 

Perehtyminen käytännössä perusyksiikön päamkön ja pataljoonan esilkunnan 
upseerien tehtäviin. Aselajien yhteistollIIlinnan ja er~tyisesti tullenikäytön hal

litseminen. 

J aillkaväen ,kiapteenilkurssi 

Kivääri-, jääkäri- ja rannilkikojäakäripataljoonan 'komentajan tehtävien hal
litseminen. 

J:ou,ltjjoo-osastopaiLvelus 

Patalj,oonan komentajan ja pataljooruaupseerin tehtäviin harjaantuminen tais
telu- sota- ja '.kertaushar,j.oitusten yhteydessä selkä toi!mivana johtajana että 
koul~ttajana Ja erotuomarina. Perehtyminen toi!mintav.almiuslkowlutulkseen ja 
aselajien yhteistoimintaan. Ta,kti'llisen aja;tte!lun syventyminen jatkokollllutus
tilaisuuksissa, erikoiskursseilla, :tutustuma!l.la ohjesääntöihin ja koulutus-

ohjeisiin. 
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Esitetty koulutusjaksojen sarja näyt
tää varsin johdonmukaiselta ja oikeal
la tavalla päämäärään johtavalta. Tu
loksien tarkastelu ei kuitenkaan todis
ta järjestelmää tai sen tiettyjä osia 
täysin onnistuneeksi. Tähän vaikutta
vien syiden et.simisessä ja epäkohtien 
poistamiseen tähtääv1en keinojen löy
tämisessä ei kuitenkaan liene ta.rpe.el
lista käsitellä tarkemmin varusmies
koulutusta, sihlä se ei voi merkitseväl
lä tava!Ja parantaa tai heikentää pa
taljoonan komentajan tehtävään tar
vittavan koulutuksen tehokkuutta. 
Uusittua Kadettikoulun opetusohjel
maa tutikineet ja kokeilleet upseerit 
ovat sitä mieltä, että taktiikassa ei ole 
mahdollista päästä pitemmälle kuin 
taulukossa mainitut tavoitteet osoitta
vat. Mielipide on ilmeisen perusteltu, 
sillä Kadettikoulun opetuksen pää
määrässä ei voida vielä tähdätä niin 
korkealle kuin pataljoonan komenta
jan tehtävä edellyttää. Vasta kokemus 
erilaisten perusyksiköiden opetusup
seereina sekä sota- ja taisteluharjoi
tusten johtaja-, kouluttaja- ja erotuo
maritehtävissä luo vähitellen pohjan 
koko pataljoonan toiminnan ymmär
tämiselle ja jatkokoulutukselle sitä 
varten. Joukko-osastopalvelus Kadet
tikoulun jälkeen tapahtuu pääasialli
sesti perusyksiköissä. Nuoret upseerit 
toimivat yleensä opetusupseereina ja 
saavat siten tarpeellista kokemusta 
taktiikan alkeista ja alaisten käsitte
lystä. Tätä kokemusta ei pidä aliar
vioida, mutta vielä tärkeämmäksi pa
taljoonan komentajan tehtävää silmäl
lä pitäen on arvioitava taistelu- ja so
taharjoitusten osulllS. Toimiminen 
niissä perusyksikön päällikkönä sekä 
pataljoonan esikunnan erilaisissa up
seeritehtävissä, erityisesti pataljoona
upseerina, antaa arvokkaita kokemuk
sia tulevaisuutta varten. Tehtävien 
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määräämisessä pitäisikin jo tässä vai
heessa pyrkiä siihen, että kehittyneim
mät ja myöhemmin pataljoonan ko
mentajiksi ilmeisen sopivat nuoret up
seerit jatkuvasti sijoitettaisiin patal
joonaupseere1ksi. Varsin tärlkeäksi on 
arvioitava kyseisten ja mikäli mahdol
lista kaik!kienkin Kadettikoulusta tul
leiden upseereiden rauhanaikainen 
palvelus ainakin jonkin aikaa kranaa
tinheitinkomppanioissa. Tählainen me
nettely, jota eräs prikaatin komentaja 
tiettävästi johdonmukaisesti aikanaan 
noudatti, on omiaan antamaan perus
teet ja arvokkaita kokemuksia epäsuo
l'an tulen käytössä tuleville sodan ajan 
pataljoonan komentajille. 

Edellä selostettujen koulutusvaihei
den pääpiirteinenkin tarkastelu todis
tanee, että ratkaiseva ja välitön vai
kutus sodan ajan pataljoonan komen
tajan tehtävään tähtää·vässä rauhan 
ajan koulutuksessa voi nykyisin olla 
vain jalkaväen kapteenikurss:iHa ja 
jatkokoulutuksella joukko-osastoissa. 
Tämän takia jäljempänä käsitelläänkin 
yksityiskohtaisemmin kyseisiä koulu
tusvaiheita ja niissä havaittuja epäkoh
tia sekä epäkohtien poistamiseksi 
mahdollisia koulutuksen tehostamis
keinoja. 

1. J a 1 k a v ä e n k a p t e e n i
k u r s s i 

Jalkaväen kapteenikurssille asetetun 
päämäärän mukaisesti siehlä pyritään 
kouluttamaan oppi1asU1pSeerit hahlitse
maan sodan ajan kivääri-, jääkäri-, 
rannikkojääkäri- ja raskasasepataljoo
nan komentajan tehtävät. Päämäärä, 
joka Pääesikunnan uusimassakin muo
dossa nykyisin mainitsee vain sodan 
ajan tehtävän, on epäilemättä erittäin 
vaativa. Oppilasupseerien aikaisem
man koulutuksen huomioon ottaen 
päämäärän saavuttaminen herättää 

epäily,ksiä, jos lähdetään siitä, että hei
dän kurssinsa päätyttyä olisi oltava 
valmiina astumaan johonkin maini
tuista tehtävistä. Kurssiohjelma on 
näet edelleen sikäli puutteellinen, et
tä opp~lasupseerit pääsevät toimimaan 
harjoitus.pataljoonan kanssa aivan liian 
vähän kurssin aikana. L1säksi mainin
ta raskasasepataljoona, joka käsittee
näkin on epämääräinen, ei tunnu täy
sin sopivan muiden päämäärän yhtey
dessä mainittujen pataljoonien jouk
koon. Siksi paljon esimerkiksi kranaa
tinheitinpataljoona ominaisuuksiltaan 
ja johtamistavaltaan potk!keaa kivääri
tai jääkädpataljoonasta. Eräänä nykyi
sin havaittavana epäkohtana monet pi
tävät sitä, että kapteenikUll'SSin oppi
lasUJpSeerit ovat liian nuoria (3 1h-4 
v Kadettikoulun päättymisen jälkeen). 
Heidän joukko-osastoissa saamansa 
kokemus on tällöin yleensä vielä niin 
vähäinen, että suurelle osalle tuottaa 
vaikeuksia pataljoonan johtamiseen 
liittyvien tekijöiden omaksuminen. 
11meisesti pitäisi lähteä siitä, että !kai
,killa jalkaväen upseereilla olisi mah
dollisuus toimia 1-2 vuotta perusyik
sikön päällikkönä ennen kapteeni
kurssia. Tällöin he palvelisivat jouk
ko-osastoissa n 6 vuoden jakson Ka
dettikoulun jälkeen ja saisivat riittä
västi kokemusta uutta koulutusvaihet
ta varten. 

Jotta oppilasupseereille voitaisiin 
antaa käytännössä edes likimain oikea 
käsitys pataljoonan johtamisesta ja 
toisaalta todeta heidän keLpoisuutensa 
kyseiseen tehtävään, pitäisi jokaisen 
jo kurssin aikana päästä komentamaan 
harjoituspataljoonaa. Voidaan väittää, 
ettei tällaiseen jä•rjestelyyn ole mah
dollisuuksia. Jos kapteenikurissin op
pilasvahvuus on esimerkiksi 40 ja jo
kaisen oppilasupseerin pitäisi toimia 
kaksi vuorokautta pataljoonan komen
tajan tehtävässä, merkitsisi tämä 80 

harjoituspäivää yhtä pataljoonaa käyt
täen. Jos harjoituksiin saadaan kerral
la ka!ksi ,pataljoonaa, vahenee 'tarvitta
va aika 40 harjoituspäivään, neljällä 
pataljoonalla 20 päivään jne. Ajat pie
nenevät puoleen, jos pataljoonaupsee
rin tehtävä rinnastetaan komentajan 
tehtävään. Kun otetaan huomioon se 
tehokas koulutus, jonka !kapteenikurs
sin oppilasupseerit oman koulutuksen
sa ohella voivat erotuomareina ja kou
lutuksen valvojina ha,rjoitusjoukoille 
antaa, muodostaisivat kyseiset harjoi
tukset niihin osallistuville varusmie
hille epäilemättä ainakin yhtä antoisan 
vaiheen kuin varuskunnissa tapahtuva 
päivittäinen opetus heille tarjoaa. 
Mahdollisuuksia nykyistä tehokkaam
man koulutuksen antamiselle kaptee
nikurssilla on olemassa edellä esitetyn 
y,ksinkertaisen ja suoraviwaisen esi
merkinkin mukaan. Luonnollisesti 
siirtyminen kyseisen tapaiseen harjoi
tusmaiseen pataljoonan komentajien 
kouluttamiseen vaatii järjestelyjä, jol
loin esimerkiksi kapteerakU!rssin op
pilasupseerien osallistuminen vuosit
taisiin suurriin sotaharjoituksiin saat
taisi muodostaa yhden harjoitteluvai
heen., 

2. J a t k o ,k o u 1 u t u s j o u k k o -
osastoissa 

Sothlasopetuslaitokset eivät pysty 
tekemään valmiita johtajia, vaan nii
den antamia perustietoja on kokemuk
sen avulla syvennettävä ja joukko
osastoissa tapahtuvan jatkokoulutuk
sen avulla täydennettävä. Upseereille 
jatkokoulutus on erityisen tärkeää ny
kyisin Kadettikoulun jälkeen, kun yli
upseerikursseja ei enää järjestetä, mut
ta myös kapteenikurssin päätyttyä. 
Näitä seikkoja on '.korostettu eräissä 
Pääesikunnan antami,ssa käskyissä ku
ten käskyssä koulutuiksen järjestelystä 
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v 1964, jossa mm sanotaan: "Johtamis
taitoa on kailcin keinoin kohotettava. 
Varttuneemman päällystön taitoa joh
taa joukkoyksikköä ja perusyhtymää 
on kehitettävä myös maastoharjoituk
sia järjestelemällä. Yliupseerikurssien 
lopettaminen lisää nyt joukko-osasto
jen komentajien vastuuta nuorimman 
päällystön koulutuksessa." Koulutus
päällikön tarkastuskertomuksessa 
Taistelukoulun koulutustarkastuksesta 
v 1964 taas mainitaan mm: "Siksi oli
si yhtymien ja joukko-osastojen tais
telu- ja sotaharjoituksissa tarpeen 
määrätä nuoria upseereita kapteeni
kurssin jälkeen joukkoy,ksiikön komen
tajatehtäviin nykyistä enemmän." On 
epäilemättä pailca"llaan, että Pääesi
kunta kiinnittää tällaisiin tärkeisiin 
seikkoihin huomiota, koska koulutusta 
ei ilmeisesti muuten saada oikeille rai
teille. 

On luonnollista, että Pääesikunta 
käskyissään tuo esille tavoitteet ja pe
riaatteet kiinnittäen yksityiskohtiin 
huomiota vain silloin, kun aihetta il
maantuu. Tämä ilmenee selvästi käs
kyssä koulutuksen järjestelystä v 1963, 
jossa mm mainitaan: "Jatkokoulutuk
sesta käskevät yhtymien ja erillisten 
joukko-osastojen komentajat (vast). 
Varuskuntaesitelminä ja alustuksina 
on edelleen käsiteltävä mm KO:n 
luonnokseen liittyviä kysymyksiä 
pohjaksi joukoissa suoritettaville har
joitukseNe. - Samalla on kiinnitettä
vä erityinen huomio eriasteisten johta
jien koulutukseen kehittyneen taktiilc
kamme asettamien lisääntyneiden vaa
timusten mukaisesti." Käskyssä koulu
tuksen jfu-jestelystä v 1964 puututaan 
eräisiin yksityiskohtiin mainitsemalla 
mm: "Taktillisen ajattelutavan ja ope
tuksen yhtenäistämiseksi on v 1964 ai
kana esikunnissa, sotakouluissa sekä 
val"Uskunnittain tai jouldco-osastoit
tain järjestettävä o,petustilaisuuksia, 
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joissa selvitetään kantahenkilökun
nalle johtami.stoiminnassa huomioon 
otettavat tekijät ja eri taistelulajien 
perusperiaatteet. Li:säksi on kartta- ja 
maastoharjoituksin perehdyttävä eri 
taistelulajien sovellutuksiin samoin 
kuin epäsuoran tulen johtamisjärjes
telyihin." 

Annetuista ikäskyistä ja ohjeista huo
limatta näyttää siltä, ettei toivottuun 
tulokseen täysin vielä ole päästy. Val
Htsevaan tilanteeseen vailcuttavina te
kijöinä voidaan aikaisemmin esitetty
jen lisäksi mainita taisteluohjesääntö
jen keskeneräisyys, nuoremman pääl
lystön vähälukuisuus sekä koulutus
tehtävän vaikeus runsaiden komennus
ten takia. Eräänä keskeisenä tekijänä 
lienee sekin, että upseerien jatkokou
lutuksella joukko-osastoissa saattaa 
vielä nykyisinkin olla ilcäänkuin vält
tämättömän pahan luonne. 

Ehkä sodan ajan pataljoonau komen
tajan asemaa ei jokapäiväisten muiden 
huolien rinnalla ole arvostettu niin 
tärkeäksi, että siihen sijoitettujen up
seerien jatkdkoulutuskysymyiksiin oli
si paneuduttu riittävän tehokkaasti. 
Ehkä myös eräissä joukko-osastoissa 
komentajien nopea vaihtuminen on 
häirinnyt pitkäjännitteistä suunnittelu
ja koulutustyötä. Mahdollisesti asiaan 
on vaikuttanut myös kouluttaja-ase
massa olevien vanhempienkin upsee
reiden kokemattomuus tässä suhteessa 
jQpa kouluttajataidon puutekin. Ja lo
pulta ,ehkä y,htyimien antamat ohjeet 
ja koulutuksen va•lvonta eivät ole ol
leet riittäviä pakottaakseen perusteel
lisesti syventymään tähän tärkeään ky
symykseen muiden ,tärkeiden seilkko
jen ohella. Tällaiseen johtopäätökseen 
voi tulla tarkastelemalla esimerkiksi 
eräiden sotaharjoitusten vakanssiluet
teloita, joiden mukaan huomattava 
osa iharjoituspataljoonan komentajista 
voi saada harjoitusta tehtäviin, joihin 

he eivät syystä tai toisesta sodan aika
na ole sopivia, ja vastaava määrä pa
taljoonan komentajiksi suunniteltuja 
upseereita jää kyseistä tärkeää koulu
tusvaihetta vaille. Tämä osoittaa ettei 
pataljoonan komentajan kannalta tär
keimpiä koul'Ultustilaisuuksia käytetä 
oilcealla tavalla hyväksi. 

On selvää, ettei sodan ajan patal
joonan komentajan tehtävään harjaan
nuta pelkästään sota- tai taisteluhar
joituksissa. Tarvitaan järjestelmällistä 
ja pitkäjänteistä koulutusta kartta- ja 
maastoharjoitusten sekä sotapelien 
muodossa. Toiminta ikomentajatehtä
vässä maastossa on kuitenkin niin suu
rimerkityksellinen, ettei mitään tilai
suuksia saisi jättää käyttämättä. Tämä 
merkitsee, että pataljoonan !komenta
jiksi suunnitelluille upseereille on va
rattava sota- ja taisteluharjoituksissa 
jatkuvasti kaikki k y s ei s et k o -
men,tajatehtävät, 

Vastatakseen tarkoitustaan upsee
rien taktillinen jatkokoulutus esimer
kiksi prikaateissa ja erillisissä patal-

joonissa on suunniteltava vähintään 
vuodeksi ikerrallaan ja suunnitelmasta 
myös pidettävä kiinni'. Seuraavassa 
taulukossa esitetään yksinkertainen 
esimerkki vuoden jatkokoulutusohjel
masta. Esimerkki pätee toistettuna ja 
tarkistettuna vuodesta toiseen ottamal
la huomioon Pääesikunnan käskyssä 
koulutuksen järjestelystä kulloinikin 
mahdollisesti annettu taktillinen pää
aihe. Tärkeänä yksiityiskohtana huo
mattakoon oletetun vihollisen toimin
taperiaatteiden jatikuva käsiittely, sillä 
sen avulla avarretaan näkemystä tais
telujen luonteesta ja luodaan perusta 
omien taMillisten toimenpiteiden poh
dinnalle. Kehittävänä ja mielenkiin
toisena opetusmuotona, jonka suuritöi
syyttä ja vaikeutta turhaan pelätään, 
on joukko-osastoissakin pidettävä eri
asteisia sotapelejä. Esitetty ohjelma ei 
luonnollisesti !käsitä vain pataljoonan 
komentajan tehtäviin sijoiitettujen up
seerien koulutusta, vaan sen mukaan 
voidaan järjestää kaikkien upseerien 
taktHlinen jatkokoulutus. 

AB FEDERATION STEVEDORING LTD 
KOTKA 
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C. Tulevien pataljoonan 
komentajien asennoituminen 
tehtäväänsä 

Pääe~kunnan käskyn mukaan vaki
naisen väen upseereille on ilmoitetta
va heidän sodan ajan tehtävänsä ja 
asianomaisen komentajan harkinnan 
mukaan myös tarkka sijoitus. Ellei 
tehtävää ilmoiteta, ei myöskään voida 
vaatia asianomaisen omaa kiinnostu
mista ja valmentautumista tulevaisuut
ta silmällä pitäen. Kun kuitenkin on 
kyseessä niin tärkeä asia kuin perus
tetun joukkoyksikön nopea käsiinotto 
ja toimintaanpano, ei ponnistuksia tä
män yksikön komentajan alkutoimen
piteiden helipottamiseksi pidä säästää. 
Tehtävien muuttuminen ei sellaisenaan 
asianomaisen upseerin kohdalla mer
kitse koulutuksen hukkaan menemis
tä, sillä perustamiseen tutustuminen 
on joka tapauksessa hyödyllistä missä 
uudessa tehtävässä tahansa. - Mainit
takoon, että Ruotsissa jokainen up
seeri joutuu noin kenan vuodessa toi
mimaan kuukauden ajan joko sodan
aikaisessa tehtävässään tulevien alais
tensa johtajana tai kertausharjoitusten 
johdossa. 

Mitä paremmin pataljoonan komen
taja on perehtynyt ennakolta joukko
yksikköönsä, sitä nopeammin hän pys
tyy ottamaan sen komentoonsa ja aloit
tamaan sen koulutuksen. Jotta patal
joonan komentaja omalta osaltaan pys
tyisi osallistumaan myös mahdollisten 
perustamista häiritsevien tekijöiden 
poistamiseen, hänelle pitäisi selvittää 
etukäteen, millaisia ilmiöitä liikekan
nallepanon aikana eri tahoilla voi 
esiintyä. Tähän liittyy hänen valtuuk
siensa ja todennäköisten vastatoimen
pi,teidensä selostaminen ja harjoittele
minen. 

Pataljoonan komentoon ottaminen 
sotavalmiustarkastuksen yhteydessä tai 

tarvittaessa perustamisen ollessa vielä 
kesken on komentajan kannalta varsin 
ratkaiseva toimenpide, jonka vaikutus 
voi ulottua pitkäksi ajaksi eteenpäin. 
Oikeaotteinen komentaja voi tällöin 
luoda alunperin joukkonsa taistelutah
don, joka jait!kuvasti vaalittuna ja oi
kein hoidettuna kestää kovissakin pai
koissa. Väärät alkuotteet puolestaan 
voivat aikaansaada tilanteen, jota sa
ma komentaja ei enää pystykään kor
jaamaan. Esitetyistä menettelyistä ja 
niiden seurauksista on kokemuksia 
kahden r a u h a 11 i s e n liikekannalle
panon ajoilta vv 1939 ja 1941. Vihollis
vaikutuksen alaisena tai muuten levot
tomissa oloissa tapahtuvan joukkojen 
perustamisen yhteydessä oikeiden me
nettelytapojen ja myös virheiden mer
kitys korostuu entisestään. Tämän ta
kia asia pitäisi perusteellisesti tutkia 
ja opettaa kaikille vakinaisen väen up
seereille ja erityisesti joukkoyksiköi
den komentajille. - Esitettäköön täs
sä yhteydessä aikaisemmin mainitun 
kenrm Rezniitshenkon käsiotys joukon 
moraalisen tason vaatimuksista nykyi
sin "Henikilöstön moraalisen koulutuk
sen vaatimukset ovat nykyaikaisessa 
taistelussa lisääntyneet. Sen on pystyt
tävä osoittamaan erityistä tahdonvoi
maa, poikkeuksellisen suurta miehuut
ta sekä aloitekykyä. Tahto ja tietoisuus 
korkeasta vastuusta täytettäessä an
nettuja tehtäviä auttaa tukahdutta
maan pelontunteen ja mitä vaikeim
missa tilanteissa säilyttämään itsehal
linnan sekä ajatuksen kirkkauden." 

Sekä rauhan- että sodanaikainen il
miö on esikuntien melko täysilukuinen 
miehitys vaikkapa joukkojen kustan
nuksella. 'l"åssä saattaa piillä tärkein 
syy siihen, että meillä jatlk.uvasti pu
hutaan kaaderin riittämättömyydestä 
esim pataljoonan komentajan tehtä
viin. Tosiasiallisesti tehokkaan koulu
tuksen saaneita, kyvY'kkäi tä vakinaisen 
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väen upseereita on riittävästi pataljoo
nan ikomentajien alkutarpeen tyydyt
tämiseksi, jos kyseinen tehtävä katso
taan niin tärkeäksi, että nyt esikuntiin 
suunniteltuja upseereita voidaan siir
tää sieltä pataljooniin. Kun otetaan 
huomioon, ,että r e s e r v i n u p s e e -
reista melko lyhyessä ajas
sa pystyttäneen lkouluHa
.maan ,toimistoupseereita 
m u t t a e i p a t a 1 j o o n a n k o m en
t a j i a, pitäisi ratkaisun tässä suhtees
sa olla varsin yksinkertainen: Parhaat 
vakinaisen väen jalkaväkilkapteenit ja 
-yliluutnantit tarvUaan pataljoonan 
komentajiksi, jäljelle jääneitä voidaan 
käyttää esim esikuntien toimistoupsee
reina. Näin mahdo1lisesti jäävä esikun
taupseerien vajaus täyteutäköön reser
vin upseereilla, joille sitä varten jär
jestetään alan kertausharjoituksia. 

'Edellä esitetyllä menettelyllä pääs
täisiin todennäköisesti siihen, että jo
kainen pataljoonan komentajaiksi sijoi
tettu upseeri tuntisi ylpeyttä hänelle 
osoitetusta luottamuksesta. Ehkä näin 
saataisiin aikaan suorastaan kilpailu 
siitä, kenelle pataljoona voidaan uskoa 
ja kenelle ei. ,Ehkä tämä puolestaan 
herättäisi entistä suuremman kiinnos
tuksen asioiden opiskeluun, jolloin ko
mentajien ammattitai:to jatkuvasti ko
hoaisi. Ehkä myös upseeriston fyysisen 
kunnon kohentamista voitaisiin adaa 
jättämällä sijoittamatta pataljoonan 
komentajiksi liiaksi lihoneet tai muu
ten kuntonsa huonosti hoitaneet up
seerit ja ilmoittamalla myös syy ja seu
raus heille. 

VI YHDISTELMÄ 

Eräs arvostettu, talvi- ja jatkoso
dassa mm pataljoonan komentajana 
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toiminut ja sotiemme jälkeen tärkeitä 
virikapaikkoja hoitanut upseeri mai
nitsee lausunnossaan: "Harvaa inhi
millisen elämän johtajatointa voidaan 
henkilökohtaisen vastuun raskaudessa 
verrata pataljoonan komentajan vas
tuuseen taistelussa. Vahvennetun pa
taljoonan komentajan työvälineenä 
taistelukentällä on n 1000 ihmistä joi
den elämä ja henki on hänen ammatti
taidostaan tai taitamattomuudestaan 
riippuva. - Aika yleinen keslmstelun 
aihe sodanaikaisten aseveljien kesken 
on yksikkönsä ja pataljoonansa suu
rilla tappioilla kerskaileminen, s4llä 
olihan siellä hirmupaikoissa kertoja
kin mukana. Sellaista kuullessa tulee 
usein mieleen: eiköhän noihin tappio
lukuihin ole huomattava osuus johta
jien epäpätevyydellä? Usein komenta
jan osoittama henkilökohtainen roh
keus samaistetaan pätevään ammatti
taitoon, mikä ei suinkaan aina pidä 
paikkaansa. Oman henkensä vaaranta
misen suhteen päättäköön jokainen ko
mentaja itse i:tsesuojeluvaistonsa ja 
velvollisiuudentuntonsa välisen kamp
pailun lopputul()lksena, mutta koko hä
nen kykynsä ja ammattitaitonsa pon
nistusten päämääränä tulee olla tehtä
vänsä suorittaminen mahdollisimman 
pienin tappioin." 

Edellä oleva on niin laittamatto
masti sanottu, ettei se oi:keastaan kai
paa mitään kommentteja. Todettakoon 
kuitenkin vielä lausunnon antajan kan
ta pataljoonan komentajan asemasta 
muihin johtajatehtäviin verrattuna: 
"Verratessani pataljoonan komentajan 
tehtävää ja siihen föttyviä vaatiimuk
sia prikaatin komentajan tehtävään 
vaatimuksineen niin pidän omakohtais
ten kokemusteni perusteella edellistä 
paljon vaikeampana. Kun itse siirryin 
kesken taisteluiden pataljoonan ko
mentajan tehtävistä rykmentin komen-

tajaksi, niin tuntui minusta ikuin olisin 
syöksynyt vuolaasta virrasta leppoi
saan suvantoon." Esitetty lausunto 
puhuu jälleen puolestaan ja pataljoo
nan komentajan tehtävien vaativuuden 
puolesta. Epäilemättä ollaan tekemisis
sä asian kanssa, jota ei arvosteta liian 
korkeaUe. 

Tässä tutkielmassa on pataljoo
nan komentajan asema sodassa to
dettu erityisen tärkeäksi ja vaikeaksi. 
Asioiden käsittelyn yhteydessä lie
nee selvinnyt eräs keskeinen, suoma
laisen pataljoonan ikomentajan asemaa 
ratkaisevasti vaikeuttava kokonaiste
kijä: sodankäyntivälineen, pataJjoo
nan, liikkuvuuden ja asevaikutuksen 
heikommuus vastaaviin ulkomaisiin 
pataljooniin verrattuna. Vaikka suo
malainen pataljoona on vahvuudel
taan muita vastaavia suurempi ja vaik
ka sen nelijakoisuus epäilemättä on 
toimintaa helpottava tekijä, tulee se 
jatkuvasti joutumaan vaikeuksiin jo 
kaksintaistelussa suurvallan pataljoo
nia vastaan puhumattakaan tilanteis
ta, joihin vihollisen todennäköinen yli
voima johtaa. Kun lisäksi todetaan, 
että meillä ainakin toistaiseksi on suu
ria vaikeuksia varustaa pataljoonam
me edes harjoitusvahvuuksien mukai
siksi, lienee ainoa keino pyrkiä tasoit
tamaan pataljoonien välistä laatueroa 
kouluttamalla johtajat, erityisesti pa
taljoonan komentajat, mahdolliSiimman 
päteviksi. 

Tutkielmassa on lyhyesti käsitelty 
erilaisia taktillisia toi:mintoja asetta
matta niitä mihinkään tärkeysjärjes
tykseen keskenään. Päätaistelulajien 
yhteydessä on todettu ne suuret vai
keudet, joihin pataljoonamme joutuvat 
aina, kun vihollinen keskittää toimin
tansa niiden alueille. Ellei pataljoo
niemme sotavarustukseen saada huo-

mattavia parannuiksia, korostuu niiden 
sissitoiminnan merkitys siitäkin, mikä 
sille nykyisin olisi aset~ttava. Epäile
mättä kailkkien jalkaväen johtajien ja 
joukkojen olisi saatava nykyistä huo
mattavasti tehoik:kaampi sissikoulutus 
vaikkapa muun koulutuksen kustan
nuksella. Epäilemättä myös materiaa
lin hankinnoissa mainittu tekijä olisi 
nykyistä voimakkaammin otettava 
huomioon, 

Kollllutustamme jatkuvasti hait
taava epäikohta, ikertausharjoitusten 
vähyys, aiheuttaa mahdollisen kriisin 
syntyessä tilanteen, jonka alkuvai
heessa pataljoonissa vain harvat joh
tajat hallitsevat tehtävänsä. Jotta pa
taljoonat pystyisivät mahdollisimman 
nopeasti täyttämään niille asetettavat 
vaaUmukset, kyseisten johtajfon täy
,tyy kaiken muun lisäksi pystyä kou
luttamaan muu henkilöstö tehtävien 
tasalle. Tämä näkökohta on ehdotto
masti otettava huomioon entistä ko
rostetummin pataljoonan komentajia 
valittaessa ja valmennettaessa, mikäli 
halutaan edes jonkinlainen varmuus 
siitä, että komentajat saavat oikealla 
tavalla ja nopeasti ohjat käsiinsä. 

Kehitys kulkee jatkuvasti eteenpäin. 
Täissäkin tutkielmassa on väläytetty 
erä~tä pataljooniamme koskevia orga
nisatoorisia ja taktillisia näkökohtia, 
joiden piirissä tarvittaisiin ja ilmeisesti 
tulee tapahtumaankin uudistUiksia 
lähitulevaisuudessa. On ennenaikaista 
tarkemmin pohtia, miten mahdolliset 
uudistukset vaikuttavat pataljoonien 
ja niiden komentajien asemaan. Jos 
kuitenkin - niin kuin näyttää ilmei
seltä - pataljoonamme pyritään ke
hittämään nykyistä tehokkaammiksi 
ja paremmin itsenäiseen toimintaan 
pystyviksi, merkitsee se pataljoonan 
komentajien aseman korostumista en-
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tisestään. Samalla se asettaa pataljoo
nan komentajille selkä luonnollisesti 

Lähteet 

N:o 1 
I Ha[onen 

,suurval'tojen hyökkäysdoiktriinit ja nii
den soveiltuvUllls oloissamme 
Diplomityö SiKIK:ssa v 1965 

N:o 2 
Jallkaväen ,taisteluohjesääntö I osa 

lF!E:n ikoulutusosasto v 1965 

N:o 3 
Y .A. Järvi.n.en 

Suomai1ainen ja venäläinen taktiiklka 
talvisodassa 
H.e'lsi.nki V 1948 

N:o 4 
V Koppinen 

Eräitä sissttoiminnan mahdollisuuksia 
aseellisen maanpuolustulksen tukena 
JaJikaiväen vuosiik:irja V vv 1965-1966 

N:o 5 
N Lappalainen 

Piirteitä Neuvostoarmeijan alijohdon 
taktiikasta, 
,Soti,lasaikalk!auslehti n:o 10/1963 

N:o 6 
A T Laza, G ·I Garbuz, I F Sazonof 

Motostrelkovyi bataJljon v s·ovremennom 
boju 
!Moskova v 1965 

N:o 7 
K Meunula, 

Maahanlaskut sekä ajatuksia niiden 
torjumiseksi 
J,al!kaväen vuosiik:irja IV vv 1965-1966 

N:o 8 
V Reznitshenko 

·Vatlankumous ,sotilaaillise<lila alailla ja 
takitUkan kehitys · 
Vojennyi Vestni,k n:o 6/1965 
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heidän valinnalleen ja koulutukselleen 
yhä suurempia vaatimuksia. 

N:o 9 
Rudolf Riemer 

1 X 1 der Talktilk. Handbuc,h för Offi
zieranwärter des !Heeres 
Bonn 1963 

N:o 10 
A Silen 

Eräitä ,piirteitä iRuotsi,sta Ruotsi.n Kunin
ikaaillisen Sotakorkeakoulun ullkomaa
Iaisen oppilaan näkökulmasta 
1Ky1kirauta n:o 4/1963 

N:o 11 
I Semennoft 

Alaosastojen takitiiilcka nykyaikaisessa 
taistelussa: 
Voj,ennyi Vestndik n:o 211963 

N:o 12 
O Sipponen-M Suhonen 

rriailvisodan 1kiomppanian- ja patterin
päälllilköt, 
tHe<lisillki V 1963 

N:o 13 
M Suhonen 

JaJikaväen pataljoonan komentajan 
asema ny,kyaikaisessa sodassa ja sen 
aiheuttamat vaatimUkset rauhan ajan 
lkoulutukseHe 
Tutkimustyö SK:K:ssa v 1964 

N:o 14 
Pääesilkunnan !kiirjelmä n:o 35001\Koultsto/ 
5ail/18. 10. 19621 
N:o 15 
Pääesikunnan kirjelmä n:o 2950/Koulitsto/ 
5allll. 10. 1963' 
N:o 16 
Pääesiik:wman kirjelmä n:o 16561\Koultsto/ 
5f/ 12. 6. 1964 
N:o 17 
N P Vetlov, G M Strelkovski1, L S Azarh, 
A I Panfilov, 

!Kun; vojennevo perevoda nemetskij ja
zylk; 
Moskova v 1965 

Nykyistä 

C•&•-tuotantoa 
Muotoilu: Eero Rislakki 

VI RVA-
kahvipannu 
Koko 11/2 1 

LEENA-
kahvipannu 
Koot: 
1/2, 1, 11/2 ja 2 1 

ammus-sytytin oy RAUMA 
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Kaunista . 
Ja 
nionipuolista 
Ströniforsilta 
Strömfors-valaisinsarja käsittää 7 eri mallia, viisi seina- 10 kak!si lcattovalaisinta. 
Yhdistelemällä niitä eri lasikupujemme kanssa saadaan peräti yli 30 valaisinmallia. 
Valaisimet soveltuvat erikoisen hyvin kylpyhuone-, keittiö- jo peilivofoisimiksi sekä 
hotellihuoneisiin, kahviloihin, myymälöihin ym. tiloi'hin. 

Malfia SSTL 4239/ 1 voimistetaan painonappiky.tkimellä varustettuna. 

TEILLEKIN TYYLIKÄS "ARKIVALAISTUS" STRÖMFORSILTA 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 

STRÖMFORSIN TEHDAS 
Myyntikonttori: 
Etelä Esplonodikotu 14, Helsinki 13. Puh. 66 6111 - 66 62 64 

Eversti E e r o E r ä s a a r i 

PANSSARIVAUNU 
VIHO'LLISENA JA SEN 
HYÖKKÄYKSEN 
TORJUNTA SUO·M1ALAISELLA 
MIAAPERÄLLÄ 

Nykyhetkellä ollaan meilläkin jo 
täysin yksimielisiä siitä, että jos jä
tämme ydinräjähteet ym niihin ver
rattavat joukkotuhoaseet omaan kate
goriaansa ja näin ollen tässä yhteydes
sä !käsittelyn ulkopuolelle, suurimman 
vaaran yhtymiemme puolustustaiste
lulle muodostavat vihollisen panssari
vaunut. Kun omia vaunuja on kovin 
vähän, on puolustu!ksen perusideaksi 
tullut vihollisen panssarijouik'kojen is
kujen joustava torjunta lähinnä ke
veiden panssaritotjunta-aseiden avul
la, jotka asetetaan taisteluun siten, et
tä meikäläisen maaston puolustajalle 

suomat edut käytetään mahdollisim
man tarkoin hyväksi. Periaate on tie
tenkin olosuhteissamme ainoa mah
dollinen, joskin on todettava, että sen 
johdonmukainen soveltaminen eräillä 
Etelä- ja Länsi-Suomen viljelys- ja 
teollisuusalueilla ihneisesti tuottaa 
huomattavia vaikeuksia. 

Rauhan ajan koulutuksen on tieten
:kin tarkoin tähdättävä paitsi tulevan 
sodan olosuhteisiin myös suunniteltu
jen taistelumenetelmien käytön yksi
tyiskohtaiseen harjoitteluun. Tässä 
vaiheessa alkavat vai:keuterrune: ku
van saaminen vihollisen panssarijouk-

Panssariosasto hyökkäämässä 
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kojen ,tyypillisestä hyökkäyksestä on 
vaikeaa, koska omat panssarivaunuyk
sikkömme eivät lähinnä vähälukui
suutensa vuoksi kykene harjoituksis
sa riittävästi konkretisoimaan taiste
lun !kulkua. Kun päällystön ja kanta
alipäällystönkin panssarivaunukoulu
tus olosuhteiden pakosta on supistu
nut vain parin päivän esittely- ja näy
tösharjoitukseen, on yleinen panssairi
vaunutuntemus meiUä varsin heikko 
- vertailun vuoksi mainiittakoon, että 
useissa maissa panssarivaunu- ja jal
kaväkiupseerit nykyisin saavat jok
seenkin samanlaisen !koulutuksen ja 
ova,t näin ollen vaiht.okelpoisia kes'ke
naan. Vähäinen panssarijoukkojen 
tuntemus ja maalikalust.on puute joh
tavat helposti siihen, että panssari
vaunut unohtuvat suurehkoissakin 
harjoituksissa lähes kokonaan yksiköi
den koukkaillessa mäestä mäkeen ja 
sinkojen ampuessa ikuviteltuja sirpale
!kranaa,tteja lähinnä kevyen heittimis
tön tapaan - toisin sanoen suomalai
nen joukko oppii taistelemaan toista 
suomalaista joukkoa vastaan. Panssa
rint.orjuntataistelun yksityiskohtainen 
harjoittelu jää näissä olosuhteissa suo
rittamatta ja koulutukseen pesiytyy 
helposti virheitä; joista vaarallisim
mat lienevät seuraavat. 
1. Panssarivaunujen kuvitellaan liik

kuvan ja toimivan kaavamaisena 
massana, jota ei taistelun alettua 
enää johdeta ja joka ei sanottavasti 
reagoi torjuntatuleen, vaan on tu
hottavissa jonkinlaisella liukuhiih
namenetelmällä sikäli ikuin singoil
Ja vain riittää ampumatarvikkeita. 

2. Panssarivaunujen tulen teiknillisistä 
mahdollisuuksista ei ole riittävää 
'kuvaa ja usein syyllistytään itse
petokseen kuviteltaessa sinkoja lä
hes haavoittumatt.omiksi. Aseman 
vaihto joka toisen tai kolmannen 
laukauksen jälkeen, jota koulutuk-
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sessa usein korostetaan, ei tulitais
telun kestäessä yleensä liene käy
tännössä mahdollista. 

3. Panssarivaunujen imaasto,kelipoi
suudesta on vallalla virheellisiä, jo
ko väheksyviä tai myös liioittele
via käsityksiä. 

Itsestään selvää on, ettei tässäkään 
asiassa ole syytä syyllistyä kauhu
maalailuun ja siten rii:stää torjuntamie
hiltä uskoa jo etukäteen. Yhtä vaaral
lista on kuitenkin viedä hänet taiste
luun ilman riittävää käsitystä vastus
tajan keinoista ja mahdollisuuksista, 
koska juuri panssarintorjuntataistelu, 
joka on luonteeitaan kahden pienryh
män välinen yksittäistaistelu, vaatii on
nistuaksen ennen muuta vastapuolen 
tairkkaa tuntemista. 

Panssarivaunun mahdollisuudet 

Y k s H t ä i n e n t a i s t e 1 u p a n s
s a r i v a ·U n u on kuluvalla vuosiikym
menellä erityisesti tuliteknillisten lait
teiden osalta huomattavasti kehitty
nyt. Nykyaikaisen 100-105 nun:n va
kiokanuunan todennäköinen poikkea
ma 1000 m:n päässä on 20-30 cm. 
Lentorata on niin laaka (lähitönopeus 
1200-1500 m/sek}, että taistelutäh
täintä voidaan käyttää melko pieniin
kin maaleihin aina n 1000 m:iin saak
ka. Pidemmät etäisyydet määritetään 
uusissa vaunuissa ( esim saksa} Leo
pardi} Laser-etäisyysmiittarilla, jonka 
maksimivirihe ampumaetäisyyden ääri
rajoillakin on vain n 5 m. Laser ei 
kuitenkaan mittaa metsässä. Näillä 
edellyty,ksillä saavutetaan 50 %:n osu
matodennäköisyys ( osuma joka toisel
la laukauksella) paikallaan olevaan 
2 x 2 m:n maaliin n 1600 m:n päähän. 
Ammlllttaessa vastaavissa olosuhteissa 
800 m:n päässä olevaa maalia on osu
matodennäköisyys n 90 %, Maalin pie
netessä vähenee luonnollisesti myös 

oswnatodennäköisyys siten, että se 
ruotsalaisten kokeilujen mukaan on 
kuvan 1 mukainen ammuttaessa maa
lia, jonka koko on 200 x 80 cm. Hy
vässä tuliasemassa oleva linnoittautu
nut raskas sinkoryhmä tarjonnee suun
nilleen tämänsuuruisen maalin. 

Tähystys- ja tähtäysvälineiden erin
omaiset optiikat tekevät maalin havait
semisen huomattavasti helpommaksi 
kuin esim tähystäen tavallisella kent
täkiikarilla. Ensimmäinen laukaus ty
kistä lähtee kokeilujen mukaan n 7-
15 sekunnin kuluttua maalin havaitse
misesta. Vakautetulla tykillä kannat
taa ampua myös liikkeestä aina 1500 

.. 
-- -

Kuva 1. Psv:n osumatodennäköisyys 
pieneen maaliin. 

Käyrä 1: oikea etäisyys, taistelun
mukainen hajonta. 

Käyrä 2: arvioitu etäisyys, taistelun
mukainen hajonta. 

m:n päähän tulen tal'1k:kuuden kuiten
kin ollessa jonkin verran - ei kovin 
paljon - pienempi kuin ammuttaessa 
paikal-ta. 

I n f rapu n a varustus mahdol
listaa paitsi ajoa myös tähystyksen ja 
tarkan tulen aina 800-1000 metrin 
päähän. Pimeä ei siis estä vaunuyksi
kön toimintaa, vaan sitä voidaan erin
omaisesti käyttää mm maaston val
vontaan. Pyrittäessä esim kevein sin
goin yllättämään pysähtynyt vaunuyk
sikkö on pimeälläkin valmistaudutta
va käyttämään aukeilla savuja. 

Vaunun no p e u s on hyvällä tiellä 
40--60 km/t ja syöksyn aikana avoi
messa maastossa 30-40 km/t. Kohti 
syöksyvä vaunu on siis esim raskaan 
singon ,tehokkaan ampumaetäisyyden 
sisällä vain minuutin verran. Taistelus
sa käytetään aina enimmäisnopeuksia. 
Jalkaväen nopeudella ryömivä pans
sarivaunu, jota voidaan ampua minuut
tikaupalla, kuuluu menneisyyteen. 

iMaastokelpoisuuden osalta 
on todettava, että mm suot, kivikot ja 
jyrkät rinteet ovat edelleen esteitä. Ke
lirikkoarkana voi vaunu tarttua kiinni 
pehmenneeseen peltoonikin. Viemäri
ojia ei yleensä kyetä ylittämään ilman 
erikoistoimenpiteitä. Hoidettu metsä 
on helposti läpäistävissä, joskin vau
nut tällöin yleensä ajavat jonossa eikä 
tehokas tulitoiminta ole mahdollista. 
Lumi ei enää juuri muodostu esteeksi. 

59 



Jäät eivät normaalitalvina kanna ras
kaita vaunuja ainakaan Oulun-Kajaa
nin linjan eteläpuolella. 

Kaiikki nykyaikaiset taisteluvaunut 
kykenevät erikoislaittein k ah 1 a a -
m a a n aina 4-5 metrin syvyyteen 
saakka, miikäli pohja on tasainen ja 
·kova. Tarkka vesistön tiedustelu on 
kuitenkin välttämätön. Mukanakulje
tettavien kahlauslaitteiden asentami
nen vie aikaa 15---30 minuuttia. Ke
vyet vaunut ovat yleensä uivia. Ran
nan on tällöin oltava suhteellisen loiva 
(n 20°) ja pohjan kova. Jo 5 cm:n jää 
estää näiden vaunujen liikkeen. 

Panssarivaunuyiksikön j o h ta m i s
m ah d o 11 i suu d et ovat paremmat 
kuin ilmeisesti minkään muun maa
voimien yksiikön. Taistelun johtaja, 
komppanian päällikkö tai pataljoonan 
komentaja, on aina edessä ja kykenee 
muutamassa sekunnissa reagoimaan 
taistelutilanteen muutokseen. Hänen 
käskynsä tavoittaa radion välityiksellä 
jokaisen yksikön miehen heti, joten 
vaunuyksikkö kykenee kääntymään, 
keskittämään tulensa jne muutamassa 
sekunnissa. 

Taktiikasta 

Taktilliset menettelytavat selviävät 
yleensä ohjesäännöistä. Suurvaltojen
kin osalta on kuitenkin muistettava, 
että ohjesääntö ei ole järjen korviike. 
Suurten maiden panssarijoukkojen 
doktriinit on kehitelty sotatoimia var
ten, joille on luonteenomaista ensinnä
kin meikäläistä avoimempi maasto ja 
toiseksi se lähtökohta, että vihollisen
kin taistelu perustuu ensisijaisesti niin 
lukumääräisesti kuin laadullisestikin 
suunnilleen samanvahvuisten panssa
rijoukkojen käyttöön. Taistelu sellaista 
vihollista vastaan, jolla ei ole omia 
panssarivaunuja ja jonka puolustus pe
rustuu pelikkien torjunta-aseiden 

60 

'.käyttöön erikoislaatuisessa maastossa, 
on ohjesäännöissä luonnollisista syistä 
jäänyt käsittelemättä, joS'kin eräät 
kohdat tietenkin antavat viitteitä siitä, 
mttä saattaisi olla odotettavissa. Mis
sään tapauksessa ei pitäisi langeta us
·komaan, että voisimme perustaa tor
juntamahdollisuutemme vihollisen vir
heelliseen taktiiikkaan, toisin sanoen 
siihen, että se härkäpäisesti noudattaisi 
toisenlaisia olosuhteita varten kirjoi
tettuja ohjesääntöjään ja antautuisi 
nam meikäläisten sinkoyksiköiden 
helpoksi saaliiksi. Enintään voisi joku 
taitamaton johtaja menetellä näin pa
rissa ensimmäisessä taistelussa - ellei 
taito tämän jälkeen parane, vaihtuu 
komentaja. Kaiken kaikkiaan on to,r
junnan suunnittelun kannalta ajan 
mittaan ainoa orkea lähtökohta se, et
tä vihollinen toimii kulloinkin mah
dollisuuksiensa puitteissa sille edulli
simmalla ja meille vaarallisimmalla ta
valla, vaikkapa tämä menettely si.Jtten 
poikkeaisikin sen ohjesäännöistä. 
, Tall'lkasteltaessa yksittäisen vaunun 
ja pienten yiksi'köiden toimintaa lienee 
ensinnäkin todettava, että päävaltti on 
alkuvaiheessa nopeus. Ajo ei kuiten
kaan ole päätöntä ryntäämistä, vaan 
tapahtuu säännön mukaan siten, että 
kärkivaunu, -joukkue tai komppania 
syöksyy suojaa tarrjoavasta maaston
kohdasta toiseen muiden vaunu1en tu
kiessa sitä taempaa ampumavalmiina 
ja tarkasti tähystäen. Metsässä ja 
metsätiellä on iskuportaan etenemis
muoto jono, muutoin avo,rivi tai kiila, 
jossa vaunujen väli on n 50 metriä. 
Tukeva taempi porras on usein tuli
asemissa auikean toisessa reunassa, 
1000-2000 metrin päässä, jossa se on 
valmiina joko nopeasti aloittamaan 
tarkan ja keskitetyn tulen tai vuoros
taan syöksymään eteen suurLmmaLla 
mahdollisella nopeudella. 

Metsäisen tien suunnalla mahtuu 
taistelemaan vain joukkue, 3-5 vau
nua. Komppania vaatii toiminta
alueekseen puolisen kilometriä leveän 
aukean ja pataljoona vastaavasti 1-2 
kilometrin aukean. Tiheämpienkin 
muotojen käyttö on luonnollisesti 
mahdollista, ellei riittävän tehokas 
torjunta paikota hajauttamaan ryhmi
tystä .. 

Ajettaessa metsästä aukealle pyri
tään välttämään ajoa tietä pitkin, 
koska vihollisen torjunta-aseet saatta
vat olla keskitetyt teiden suuntiin. 
Edullisempi tapa on koukata aukealle 
tiestön u1kopuolelta. Aukea-alueilla 
kierretään sellaiset saarekkeet, joissa 
vihollisella voisi olla torjunta-aseita, 
näiden aikaisemmin todetun ampuma
etäisyyden ulkopuolelta. Ellei kapeik
koa voida kiertää, vallataan sen reunat 
metsän kautta suoritettavalla hyök
lkäylksellä. 

Taistelun aiik.ana panssarivaunu on 
joko tuliasemassa (mahdollisuuksien 
mukaan siten, etfä vain torni näkyy), 
täydessä suojassa tai syöksyy suurim
malla mahdollisella nopeudella uuteen 
valittuun tuliasemaan. Tuli avataan 
yleensä jo sillä perusteella, että joikin 
maastonkohta vaikuttaa epäilyttävältä. 

Joutuessaan torjuntatuleen on vau
nulla kolme mahdollisuutta: se joko 
ajaa nopeasti valittuun tuliasemaan ja 
aloittaa sieltä taistelun, jatkaa syök
syään päin torjunta-aseita ampuen 
liikkeestä (avoimessa ja tasaisessa 
maastossa) tai savuttaa ja vetäytyy 
lähtöasemaansa. Kaikissa tapauksissa 
avaavat <taemman portaan vaunut vä
leistä ja sivuilta 'kiivaan tulen suoja
takseen iskuporrasta. Toiminta tapah
tuu taistelua johtavan panssariupsee
rin nopean ja ennalta valmistellun 
päätöksen perusteella, ei improvisoi
den. Mainittakoon, että kätkevän sa
vun muodostaminen vie aikaa yleensä 

n 8--10 sekunttia. Se estää luonnolli
sesti myös vaunujen oman tulitoimin
nan. 

Jos vaunut vetäytyvät takaisin läh
töasemaansa ja hyökkäys näin on tul
lut torjutuksi, on seuraava vaihe tor
junta-aseiden tuhoaminen tikkaus
ammunnalla näiden ampumaetäisyy
den ulkopuolelta. Päättäväinen siniko
ryhmä on tässä välissä suorittanut 
asemanvaihdon, mikä onkin tarpeen, 
sillä tikkausammunta on murhaavan 
tarkkaa. Metsän reunassa oleva tor
junta-ase pyritään tuhoamaan ampu
malla puihin ja pensaisiin sirpailekra
naatteja herkkinä, taikarinteessä ole
vaa asetta ammutaarn kimmoklkein. 
Kenttä- ja kantalinnoituslaitteet tuho
taan ontelo- ja alikaliiperiammuksin. 

Mitä pidempi on ampumaetäisyys, 
sitä keskitetympää tulta käytetään. 
Komppanian keskitetty tuli on tarkkaa 
ja tehokasta vielä 2-21h km:n etäi
syydelle ja joukkueen 11h-2 km:n 
päähän. Lähemmäs ammutaan yleensä 
vaunuittain. J alkaväki liittyy hyölk
käykseen panssaroiduissa jalkaväki
vaunuissaan. Hyökkäys voi periaat
teellisesti tapahtua ka!hde11a tavalla. 

Sopivassa maastossa voidaan tavoit
teeseen pyrkiä eri suunnilta. Tämä 
edellyttää loppuvaiheessa yleensä toi
mintaa jalan jv-vaunujen seuratessa 
tiiviisti takana valmiina rerpäisyyn tien 
auetessa. Taisteluvaunujen toiminta 
tahditetaan siten, että ne aluksi tuke
vat hyökkäystä tulellaan ja - mikäli 
maasto sen sallii - syöksyvät murto
kohtaan samaan aikaan jalkaväen 
kanssa (kuva 2). 

Avomaastossa liikkuu jalkaväki jv
vaunuineen taisteluvaunujen mukana 
;tavallisesti porrastettuina 100-300 m 
näiden taakse. Jalkautuminen tapah
tuu joko suojaisessa maastonkohdassa 
vihollisaseman edessä, jolloin taistelu
vaunut valmistelevat rynnäkköä am-
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Kuva 2. Kaavioesimerkki jalkaväen 
ja panssarivaunuyksikön samankeskei

sestä hyökkäyksestä. 
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puen pikatulta, tai vasta itse vihollis- I 
asemassa. Tällöin pyritään menettele
mään siten, että tyikistö (lheittimiistö) 
ampuu vihollisasemaa tutkasytytti
millä varustetuin sirpaleikranaatein 
koko syöksyn ajan keskeyttäen tulensa 
vasta vaunujen saavuttua maalipistee
seen. Jalkaväki suojautuu sirpaleilta 
j•vvaunuissaan ja syöksyy ulos mukana 
olevan tulenjohtajan ilmoittaessa vii
meisten kranaattien räjähtäneen. Jos 
vastarinta on heikko, voidaan koko 
murto suorittaa vain ampuen jvvau
nujen luukuista, jolloin hyökkäys saa
daan nopeasti jatikumaan. Maaston 
puhdistus jää tällöin taempien portai
den tehtäväksi (kuvat 3-6). Hyök
käys suoritetaan periaatteellisesti aina 
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Kuva 4. K,aavioesimerkki jalkautu
misesta suojaisessa maastonkohdassa 
vihollisaseman edessä ennen rynnäk-
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Kuva 5. Kaavioesimerkki jalkautumi
sesta vihollisaseman sisällä tutkasytyt
timin ammutun tykistötulen päätty
mishetkellä. Taisteluvaunut ampuvat 

rynnäkössä vain konekiväärein. 

panssarivaunujen tukemana. Paino
pistesuunnalla on voimasuhde pans
sarivaunupataljoona kivääripataljoo
naa kohden, sivusuunnallakin saa pa
taljoona tuekseen ainakin vaunukomp
panilliil. KoI111Ppaniaa pienempää vau
nuyksikköä ei yleensä käytetä. 

Erikoisolosuihteissa (tiheillä metsä
alueilla) saattaa olla pak!ko puhdistaa 
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Kuva 6. Kaavioesimerkki hyökkäyk
sestä vihollisaseman läpi jalkautu
matta, toinen porras puhdistaa maas-

ton jalkautuneena. 

maasto jalikaväkivoimin vain joidenkin 
erillisten vaunujen tukemana. Tällöin 
vaunuden pääosa seuraa taempana val
miina ajamaan eteen heti kun pääs
tään kiinni tiehen, aukeaan tai asutus
keskukseen. 

Panssarivaunun ja 
torjunta-aseen 
kaksintaistelu 

T o r j u n t a o h j u s on panssari
vaunun kannalta erittäin vaarallinen 
vihollinen, koska vaunu ei juwri voi 
käyttää aseitaan sitä vastaan. Joudut
tuaan ohjustuleen vaunuyksik!kö voi 
enintään yrittää ampua niitä maas
tonkohtia, joissa ohjusampujia voisi 
olla. Mikään ei yleensä paljasta huo
lella valittU(ja ohjusten asemia. Jos 
tuli on tarpeeksi tiheää, ei vaunuyksi
köi11e jääne muuta mahdollisuutta 
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kuin kätkeytyä suojasavuun ja vetäy
tyä. 

Ohjuksen ampumaetäisyys on sa
maa luokkaa ikuin panssarivaunun ja 
oswnatodennäköisyys pitkillä ampu
maetäisyyksillä jopa vaunun vastaavia 
arvoja parempikin. Nopeasti syöksyvä 
vaunu on ohjusten tulialueella 2-3 
minuuttia, missä ajassa hyvä ampuja 
ehtii ampua 6-10 ohjusta. Jos osuma
todennäköisyys on 50-60 %, mikä 
meilläkin saatujen kokemusten mu
kaan tuntuu hyvin mahdolliselta, näyt
täisi siltä, että hyvä ampuja, jonka 
käytettävissä on riittävä määrä hyvin 
maastoutettuja ohjuksia, kykenisi tor
jumaan jopa vaunukomppanian hyök
käyksen aihellittarnaLla sille 3--6 vau
nun tawiot. Kaksi ohjusampujaa 
näyttäisi onnistuvan tässä jokseenkin 
va:miasti. Pataljoonan hyökkäyksen 
torjuntaan tarvittaisiin näin ollen ehkä 
4-6 ohjusampujaa ja 30-40 ohjusta. 

r.förjuntatehtävään määrätty p a ns
s a cr i v a u n u on samoin erittäin te
hokas torjunta-ase. !Kokemusten mu
kaan se ehtii yleensä alll(Pua kiaksi lau
ikausta ennenkuin se joutuu vihollisen 
tarkan tulen !kohteeksi. Tornia myö
ten maahan ikaivettuna on sen maali
pinta-ala v,ain n 1/3 avoimella kentällä 
olevan panssarivaunun haavoittuvasta 
pinta-alasta. Ruotsalaisten kokeiden 
ja niihin perustuvien matemaattisten 
laskelmien 1) mukaan, jotka edellyttä
vät sarnanairvoista kalustoa ja taistelua 
"viimeiseen vaunuun", on kaivautu
neella panssarivaunulla, joka pysyy 
salassa tulenavaukseen saakka ja am
puu ensimmäisen laukauksen avoi
mella kentällä toimivaa vihollista vas
taan 1000 m:n päästä, 86 %:n mahdolli
suus selvitä voittajana taistelusta 

1) Maj S-A Hagberg: S'tridsvagnsplutons 
eldstrid ~Kungl 1Kirigsvete111S'.kaps Alk:a
dem]ens Tidskrift 1/65). 

64 

kahta vihollisvaunua vastaan. Viholli
sen 14 % voitonmahdollisuuteen sisäl
tyy vielä hyvin suurella todennäköi
syydellä (6 : 1) toisen vaunun menetys. 
Jos puolustaja avaa tulen jo 2000 m:n 
päästä ja edellytyil{set muutoin ovat 
samat, on voitonmaihdollisuus hieman 
pienempi, 80 % vi!ho1lisen 20 % vas
taan. Jos taas edellytykset ovat muu
toin samait, mutta puolustajan asema 
on valittu niin huonosti, että viholli
nen havaitsee sen jo ensimmäisen lau
kat4tsen perusteella ja ehtii alll(Pu
maan taistelun toisen laukauksen, tor
juntavoiton todennäköisyys on taiste
lun alettua 1000 m:n etäisyydeltä enää 
55 % vihollisen 45 % vastaan. Jos 
hyökkääjän ylivoima on kolminker
tainen ja hyvässä asemassa oleva 
puolustaja avaa tulen 1000 m:n päästä, 
on torjuntavoiton todennäköisyys 48 % 
hyökkääjän 52 % vastaan. Hyökkää
jälle "voitto" kuitenkin todennäköi
sesti merkitsee raskaita vaunutap
pioita; sen selviämismahdollisuudet 
ilman tawioita tai yhden taikka kah
den vaunun tappioin suhtautuvat toi
siinsa kuten 3 : 19 : 30. 

Kun on todennäköistä, että jo 1/3 
tappiot riittävät pysäyttämään hyök
käyil{sen, olisivat puolustajan mahdol
lisuudet voittoon tämän mukaisesti 
48 : 22. Jos taas puolustajan tuliasema 
on huonosti valittu ja paljastuu jo 
ensimmäisellä laukauksella, on tor
juntavoiton mahdollisuus taisteltaessa 
kolminkertaista ylivoimaa vastaan 
enää 20 % ja viholli,sen mahdollisuus 
voittaa taistelu enintään 1/3 tappioilla 
67 %, 

Jos hyökkääjän ylivoima on nelin
kertainen ja olosuhteet muutoin ovat 
puolustajan kannalta hyvät, on puo
lustajalla teoreettisesti enää n 16 %:n 
mahdollisuus selvitä taistelusta voit
tajana. Vihollisen mahdollisuudet sel-

vitä voi.ttajana enintään 1/4 tappioin 
ovat tällöin 26 %, 

Yhdistelmä taistelun tuloksista puo
lustajan o,llessa kaivetussa asemassa 
on esitetty kuvassa 7. 

Voimasuhde 
hyö.klkääj än 
hyväksi 

1 : 2 
1: 3 
,1: 4 

Puolustaja ehtii ennen 
,hyö~kääjän tulen alika

mista ampua 
y,hden iatik. ~~ 

55 °/o 145 •/o 86 •/, 
20 1/o 80. 0/o 48 1/, 

16 •1. 

Kuva 7 

14 9/o 
52 0/o 1 
84 1/t 

Koetulosten perusteella matemaatti
sesti lasketut voitonmahdollisuudet 
olosuhteissa, joissa kaivetussa ase
massa oleva puolustava panssarivaunu 
avaa 1000 m:n etäisyydeltä tulen avoi
mella kentällä päin tulevaa hyökkää
jää vastaan ja taistellaan "viimeiseen 
vaunuun" (maj S-A Hagberg, Ruotsi). 

Jos :puolustaja ei ole ehtinyt kaivau
ttia eikä naamioitua, mutta onnistuu 
kuitenikin aloittamaan ensin tulen 1000 
m:n etäisyydeltä päin tulevaa vihol
lista vastaan, jolla on kaksinlkertainen 
ylivoima, ovat torjunrtavoirton mah
dollisuudet vain 18 % vihollisen 82 % 
vastaan. Mikäli puolustaja samoissa 
olosuhteissa pääsee avaamaan tulen 
yllättäen sivulta, ovat matemaattiset 
voitonmahdollisuudet kui,tenkin 54 % 
vihollisen 46 % vastaan. Jos puolus
taja tällöin on kaivautunut, ovat voi
tonmahdollisuudet n 75 % hyökkääjän 
25 % vastaan. 

Voidaan siis todeta, että jos pans
sarintorjun tavaunu on aseistukselrtaan 
tasaveroinen vihollisen kanssa sekä 

5 - Jalkaväen Vuosikirja 

toimii taitavasti ja tehokkaasti, se pys
tyy "kyttäysasemasta" torjumaan enin
tään kolminkertaisen ylivoiman hyök
ikäyksen. Tämä merlkitsee sitä, että 
joukkue yleisen säännön mukaan tor
juu komppanian ja komppania patal
joonan hyökkäyksen. Jos tulen aloi
tus on virheellinen tai asema on huo
nosti valittu, puolustaja kykenee vain 
vaivoin torjumaan kaksinkertaisen 
vihollisen. Taisteltaessa avoimella 
kentällä ovat mahdollisuudet luonnol
lisesti tasan, ellei tulta päästä aloitta
maan sivulta. Laskelmien . edellytyk
senä on, että vihollisen taemmat vau
nut eivät voi puuttua taistelun kul
kuun. 

Raskaan singon käyttöön vai
kuttaa oleellisesti sen ammuksen suh
teellisen 'kaareva lentorata ja lyhyehkö 
ampumaetäisyy,s. Jos etäisyys voidaan 
mitata, saavutetaan 50 %:n osuma
todennäköisyys eli osuma joka toisella 
laUikauksella paikallaan olevaan tai 
päin ajavaan vaunuun n 700 m:n pää
hän. Ammuttaessa nopeasti liikkuvaa 
vaunua sivulta lyhenee ampumaetäi
syys, jolla vielä saavutetaan 50 % :n 
osuma todennäköisyys, ruotsalaisten 
kokeiden mukaan jopa puoleen tai 
allekin. Kaarevan lentoradan vuoksi 
on etäisyys ammuttaessa 700 m:n pää
hän voitava osuman saamiseksi mää
rittää 30 m:n tarkkuudella, mikä on 
mahdollista vain mittaamalla, koska 
todennäköinen arviointivirhe on koke
musten mukaan keskimäärin 20 % eli 
tällä etäisyydellä n 140 m. 

Jos päin ajavan vaunun nopeus on 
36 km/t eli 10 m/sek, vaunu viipyy 
singon tulialueella n 60 sekuntia. Tässä 
ajassa sinko - mikäli se on ampuma
valmiina hyökkäyksen allkaessa - eh
tii ampua 4-6 laukausta, joista pari 
ensimmäistä vihollisen häiritsemättä. 
Tämän jälkeen vihollinen ampuu 
syöik:syään jatkaen lii,kkeestä vakau-
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tetulla ty'killään. Kun singon ensim
mäisten häiri<tsemättömien laukausten 
osumatodennäköisyys on 50 % ja voi
taneen arvioida, että seuraavien vihol
lisen tulen jo häiritsemien laukausten 
osumatodennäköisyys ei sekään nouse 
suuremmaksi, voi sinko saada enin
tään 2-3 osumaa. On kuitenkin to
dettava, että paikallaan olevan singon 
tulinopeus saattaa huomattavastikin 
laskea savun ja pölyn vuoksi, kun taas 
hyökkääjä ajaa savu- ja pölypilviensä 
lävitse, joten ne eivät sitä häiritse. 
VihoHisen oswnatodennäköisyys sen 
ajaessa eteenpäin on siis näin lyhyeltä 
etäisyydeltä suhteellisen hyvä. Täs
mällistä lukua on vaiikea esittää, koska 
esim metsän reunassa oleva sinko
asema on varsin helposti tuhottavissa 
puihin ammutuilla sirpalekranaateilla 
ja metsän sisään, pellolle tai asutus
keskukseen taiitavasti kätJketty asema 
voi toisaalta olla erittäin vaikeasti 
löydebtä vissä, 

Jos oletetaan, että sinkoa vastassa on 
kolme vaunua, voidaan laskea, että se 
kahdella ensimmäisellä häi,ritsemättö
mällä laukauksellaan todennäköisesti 
tuhoaa yhteensä yhden vaunun. Tä
män jälkeen ampuvat vaunut, jolloin 
kaksi jäljellä o1evaa vaunua - miikäli 
ne eiväit vetäydy pelistä - suunnilleen 
yhtä todennäköisesti kykenevät vaien
tamaan singon. Jos sinko ennen pal
jastumistaan on ehtinyt ampua vain 
yhden laukauksen, ei se todennäköi
sesti kykene pysäyttämään hyök
käystä, mikäli vihollisella on siisua ajaa 
vauhdilla päälle. Jos ylivoima on suu
rempi, on tulos sama. Tuntuu siis siltä, 
että voimasuhde 1: 3 ei riitä takaa
maan riittävän varmaa torjuntavoit
toa huolimatta siitä, että 1/3:n vaunu
tappiot yleensä pysäyttävät hyökkäyk
sen, koska vaunut näin lyhyellä etäi
syydellä ilmeisesti pyirkivät ratkaise-
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maan tilanteen edukseen päälle aja
malla. 

Riittävän varmuuden tuntuisi anta
van voimasuhde 1 : 2, jolloin voitaisiin 
laskea, että meikäläinen hyvässä ase
massa oleva raskas sinkojoukkue ky
kenee rtJOrjumaan panssarivaunujouk
kueen (3-5 vaunua} ja sinikokomppa
nia vastaavasti panssarivaunukomp
panian (10-17 vaunua) hyökkäyik
sen. Edulliset olosuihteet ja viholilisen 
te~emät virheet - pysähtyminen sin
kojen edulliselle tulialueella, ajo jo
nossa, huono taistelumoraali jne 
saattavat tarjota edullisempiakin tor
juntamahdollisuuksia, jolloin on kui
tenkin otettava huomioon myös tun
tuvat omat tappiot. 

TorjutUill hyökkäyksen jä<lkeen vi
hollisen vaunut vetäytyvät raskaiden 
sinkoj.en ampuma.etäisyyden ulkopuo
lelle, rpy;rkivät paikantamaan ne te
hokkain optisin välinein ja ottamaan 
ne tikkausammunnan !kohteiksi. Singot 
eivät enää voi toimia entiseltä asema
alueeltaan. Eldttäin hyvin kätkeyty
nytkin raskas sin1ko saa niskaansa tu
kevien vaunujen tarkan tulen 6---10 
sekunnin kuluttua siitä, kun se ampuu 
ensimma1sen laukauksen entiseltä 
alueeltaan torjuessaan seuraavaa hyök
käystä. 

Kevyt sinko on tyypillinen yh
den miehen lähiitorjunta-ase, jonka 
käyttö perustuu maastoon ja yksittäi
sen taistelijan taitoon. Sen lyhyt am
pumaetäisyys ja suhteellisen pieni tuli
nopeus aiheuttavat, että sitä ei ilmei
sesti pitäisi lainkaan käyttää aukean
reuna-asemissa, joiden edessä viholli
nen voi nopeasti käyttää hyväkseen 
nopeuttaan. Näissä olosuhteissa on ke
vyellä singolla aikaa tulitoimintaansa 
varten V1ain parikymmentä sekuntia, 
missä ajassa se ehtii ampua laukauk
sen tai parhaassa tapauksessa kaksi. 

Ainoaan.maan ohiammuttuun laukauk
seen ei siis ole varaa. Toisaalta on 
kevyen singon asemanvaihto peittei
sessä maastossa helppoa ja vaunujen 
tulitoiminta niitä vastaan maalin pie
nen koon ja liian lyhyen ampumaetäi
syyden vuoksi usein vaikeaa. Tykkiä 
t eihoikkaampi vasta-ase saattaa tällöin 
olla vaunun konekivääri. 

EdeHä esitetyissä laskelmissa on vir
heellisesti samaistettu käsitteet osu
matodennäköisyys ja tuhoamistoden
näköisyys, koska laskut olisivat muu
toin tulleet kovin monimUJtkaisiksi. On 
selvää, että jokainen vaunuun enem
pää kuin singon asemaankaan osunut 
laukaus ei poista asetta taistelusta. 
Kuitenkin voitaneen olettaa, etitä osu
matodennäiköisyyden ja tuhoamis
todennäköisyyden suihde on molem
milla puolilla suunnilleen sama, joten 
systemaattista virhettä ei synny. Jos 
laskelmat suoritettaisiin oikean tuhoa
mistodennäköisyyden perusteella, pa
ranisivat tulokset kuitenkin ilmeisesti 
kaivetussa asemassa olevan vaunun 
osalta, koska tornin panssarointi on 
vahvin .. 

Eräitä johtopäätöksiä 
torjunta-aseiden 
käyttöön nähden 

0 h j u s on erittäin sopiva käytettä
väksi suurillakin aukeilla. Ampujia 
ohjuksineen voidaan kätkeä mellkeinpä 
minne tahansa ja kohtuullinenkin ove
luus asemien valinnassa takaa, ettei 
ohjusryhmä joudu vihollisen summit
taisen '"kostotulen" alle. Ohjusjouk
kue kykenee tehokkaasti sulkemaan 
2-3 kilometrinkin uran ja torjumaan 
pataljoonan hyökkäyksen. Jotta tuli
asemat voidaan ikunnolla vali.ta ja ka
lusto valmistella, tarvitaan aikaa tunti 
tai pari. Kalliin ja vaikeasti koulutet
tavan ohjusyksikön heittäminen tuk-

kimaan jo syntyny,ttä murtoa nopeasti 
etenevän viholliskiilap kärjen tuntu
maan saattaa olla epätal~udellista. Toi
saalta voidaan 001.jusyksikkö asettaa 
toimintaan vaikkapa vihollisen selus
taan, koska henkilöstö voi ohjuksensa 
ammuttuaan siirtyä esim tavanomai
seen sissitoimintaan. 

P a n s s a r i v a u n u j e n käytössä 
panssarintorjuntaan olivat venäläiset 
toisen maailmansodan mestareita. Saik
salaisten hyökätessä alkoi taistelu 
usein siten, että maahan kaivetut ja 
erinomaisen kekseliäästi naamioidut 
vaunut aloittivat tulensa tehokkaim
malta etäisyydeltä, tuhosivat viholli
sen kärjen ja siirtyivät syntynyttä 
sekasortoa hyväkseenkäyttäen itse 
hyökkäykseen. Omia vähiä vaunu
jamme on ilmeisen edullista käyttää 
samaan tapaan. Edellä esitetyt teoreet
tiset laskelmatkin osoittivat, että hy
vässä kaiv,etussa asemassa olevan 
panssarivaunun mahdollisuudet sel
vitä voittajana kaksi kertaa vahvem
masta vihollisesta ovat erittäin hyvät 
(voiton todennäköisyys 86 %), kun 
taas avoimella kentällä kaksinkertais
ta vihollista vastaan hyökkäävän 
panssarivaunuyksikön mahdollisuudet 
ovat vähäiset (.18 % )\ Asemien va
linta vaikuttaa suuresti onnistumiseen; 
erityisen edullinen on mahdollisuus 
päästä ampumaan sivulta. 

A(jatus, että panssarivaunujamme 
voitaisiin käyttää siellä, missä viholli
sella ei ole paru.sarivaunuja, on jo ny
kyisin epärealistinen - vihollinenkin 
pyrkii ratkaisuun vaunujen avulla. 
Tai1steltaessa omassa maassa meillä on 
kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet 
tasoittaa voimasuhteita maastoon so
veltuvalla taisteluteikniikaHa, joka pe
rustuu tarkkaan tiedusteluun, yksityis
kohtaiseen suunnitteluun ja pitikälle 
vietyihin valmisteluihin, joihin kuuluu 
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mm tuliasemien kaivaminen organi
saatioon jo kuuluvin Caterpillar-yksi
köin. Näin menetellen on panssari
vaunukomppanian asemaan meno pa
rin tunnin asia. Tällainen taistelutapa 
ei suinkaan merkitse alcliivisuuden 
puutetta - hyökkäys on päinvastoin 
helpompi aloittaa, kun osa vihollisen 
vaunuista jo palaa kyttäysasemista 
ammutun tarkan tulen tuhoamina. 
Klassilliseen kohtaamistaisteluun jou
tumista on ainakin vähäisten panssari
joukkojemme osalta pidettävä johdon 
tekemänä taktillisena virheenä. 

Kaikissa suora-ammunta-aseiden 
kaksintaisteluissa riippuu voiton mah
dollisuus ratkaisevasti seuraavista te
kijöistä. 

1. Tuli aloitetaan oikealta etäisyy
deltä. Yleinen sääntö on, että osu
matodennäköisyden on oltava aina
kin 50 %, mieluummin enemmän. 
Raskaan singon osalta on todettava, 
että nopeasti päin tulevaa vihollista 
ei kuitenkaan ilmeisesti pitäisi 
päästää ennen tulen aloittamista 
600 m lähemmäs, koska päälleajon 
vaara muuten jyrkästi kasvaa. Jois
sakin tapauksissa (esim sitomisteh
tävä, tulppa) voi olla edullista avata 
tuli kauempaakin. 

2. Ammunnan perusteiden on oltava 
virheettömät, koska tulta ei ehditä 
korjata. Sinkojen osalta on matkan 
mittaus ehdottoman välttämätöntä. 

3. Asema on valittava siten, että ehdi
tään ampua mahdollisimman monta 
1auikausta ennen vihollisen tarkan 
tulen alkamista. Kaksi tai kolme 
"ennakolta" ammuttua tarkkaa 
laukausta riittävät usein taikaa
maan torjuntavoiton. Maaperällä 
on suuri merkitys erityisesti tuli
nopeutta pienentävien pölypilvien 
kannalta; pölyävä maa ja tyyni sää 
saattavat pudottaa tulinopeuden 
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vain pariin laukaukseen minuu
tissa. 

4. Tulinopeuden on oltava mahdolli
simman suuri, mikä vaatii tiukkaa 
koneellista harjoittelua. Olosuh
teissa, joissa osumatodennäköisyys 
on 50 % tai suurempi, on kutakin 
maalia ammuttava vain kerran, 
minkä jälkeen tuli on välittömästi 
siirrettävä seuraavaan vaunuun 
jäämättä toimetrtomana tarkastele
maan, osuttiinko ensimma1seen. 
Savu- ja pölypilvien vuoksi on 
osuman toteaminen usein vaikeaa. 
Ta,rpeen muikaan voidaan ensim
mäistä maalia myöhemmin ampua 
uudestaan. 

5. On tehtävä kaikki tehtävissä oleva, 
että oman aseen viholliselle tar
joama haavoittuva maalipinta-ala 
olisi mahdollisimman pieni. Kai
vautuminen ei yksin riitä; erityi
sesti suojattoman aseen tuliasema 
on valittava siten, ettei sitä voida 
tuhota kimmokkein, puihin ammu
tuin sirpalekranaatein tai tutka
sytyttimin (kattorakennelma), vaan 
että se vaatii osuman. 

R a s k a a n s i n g o n tuliasema on 
valittava siten, että sen edessä on 
avointa maastoa enintään 700-800 m. 
Mikäli ampuma-ala on pidempi kuin 
tehokas ampumaetäisyys, singot jou
tuvat vihollisen taempien vaunujen 
tikkausammunnan helpoiksi maaleiksi 
voimatta itse vaikuttaa taistelun kul
kuun. Jos aukea on tätä laajempi, on 
usein edulli:sta pyrkiä siivusta-ase
miin., 

Mahdollisimman suuri aseiden kes
kitys ja tulen aloittaminen yhteislau
kauksella vaikeuttaa vihollisen vasta
toimenpiteitä, samoin ryhmitys "tuli
suppiloon". Yksittäinen sinko on tu
hon oma, koska vihollisen vaunujen 
on helppo keskittää tulensa sitä vas-

taan. Sinkoyksikön on vaihdettava 
asema-aluetta heti, kun hyökkäys on 
torjuttu minuutin tai minuutteja kes
täneessä tulitaistelussa. Tehokas sa
vutus helpottaa asemanvaihtoa. Tuli
taistelun jatkuessa ei asemanvaihto 
yleensä ole mahdollista. 

Ylivoimainen vihollinen on tuhot
tava osina siten, että siitä oteta,an ker
rallaan käsiteltäväksi vain sopiva 
suupala. Muu osa vihollisen vaunu
ryhmityksestä eristetään jdko valitse
malla asemat siten, että vihollisen 
taemmat vaunut eivät voi ampua 
(metsä, harjanne, asutuskeskus tms 
estää näkyvyyden) tai sokaisemalla 
ne savulla, joka on saatava syntymään 
10-20 sekunnissa. 

Valmius on kriittisissä tilanteissa 
pidettävä niin korkeana, että käytettä
vissä oleva minuutin toiminta-aika 
varmasti ehditään käyttää hyväksi te
hokkaimmalla tavalla. 

K e v y t s i n k o voi toimia aukean 
reunassa vain silloin, kun maasto es
tää vaunuja käyttämästä suuria no
peuksia. Muutoin sen paikka on met
sässä, asutuskeskuksessa tms maas
tossa, jossa aseman vaihto on helppoa 
ja tuli voidaan aloittaa sivulta tai jopa 
taikaa. 

Muu panssarintorjunta, eri,tyisesti 
miinoitteet ja esteet, voi tehok
kaasti parantaa tuliaseiden toiminta
mahdollisuuksia hidastamalla viholli
sen liikettä tai pakottamalla se pysäh
tymään, jolloin mahdollisuudet sen 
tuhoamiseen moninkertaistuvat. 

Lopuksi 

Edellä on pyritty osoittamaan, että 
panssarintorjunta on pairtsi taktiikkaa 
ja kovien miesten päättäväis,tä taiste
lua myös ampumaoppia ja kylmää 
matematiikkaa. Ei voida laskea, että 
panssarintorjunta-aseilla olisi ennalta 

ehkäisevää vaikutusta rtaistelun kul
kuun, ts että panssarivaunut eivät läh
tisi hyökkäykseen siellä, missä on 
torjunta-aseita. Taistelun alettua ei 
torjunta-aseilla - ensimmäisiä lau
kauksia ehkä lukuunottamatta - liioin 
ole mitään erityisedellytyksiä torjun
tavoittoon, koska vihollinen reagoi 
nopeasti, tarkasti ja yleensä tehok
kaimmalla tavalla. Taistelun tulos 
rHppuu aivan samoista yleisistä teki
jöistä kuin minkä taistelun tahansa. 
Monessa suhteessa on panssarintor
junta verrattavissa taisteluun merellä 
tai ilmassa. Heinz Guderian lausuu 
sodan kokemuksista t): "Ratkaiseva 
tekijä oli yksittäisen panssarivaunun 
ja vaunuyksikön taktillinen ampuma
menetelmä. Jokainen vaunu toimi 
yksi ttäistaistelijana." 

Rauhan ajan panssarintorjuntakou
lutuksemme on ollut varsin vaikea 
pysytellä kehityksen tasalla huolimatta 
siitä, että periaatteet suurissa puit
teissa ovat selvät ja aseistuksemme 
ilmeisesti resurssiemme mukainen ja 
keskimäärin oloihimme sopiva. Luon
nollisista syistä pyrkii varsinkin yksit
täisen aseen henkilöstön ja pienten 
yksiköiden, joukkueen ja komppanian, 
koulutus jäämään pintapuoliseksi. 

Mitä sitten voitaisiin tehdä, koska 
on ilmeistä, että omat panssarijouk
komme eivät vähälukuisuutensa ja 
kalleutensa vuoksi pysty riittävästi 
auttamaan koulutuksessa? 

Jotakin on tehtävissä ja tehdäänkin. 
Koulutuksen pohjana on oltava vas

tustajan, panssarivaunun ja panssari
yksi1kön, tarkka tuntemus. Tässä mie
lessä on kantahenkilöstön koulutus 
avainasemassa. Parhaillaan onkin 
käynnissä toimenpiteitä, jotka tähtää
vät tässä suhteessa huomattaviin pa
rannuksiin sotakoulujen toiminnassa. 

1) Guderian: .Panzer - Marsch. 
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Harjoitustilanteiden tulisi aina poh
jautua nykyhetken taistelun kuvaan. 
Varsinkin sotaharjoitusten osalta tämä 
tuottaa suuria vaikeuksia, koska riit
tävää kalustoa vihollisen kuvaami
seksi ei juuri ole käytettävissä. Joka 
tapauksessa pitäisi päästä siitä, että 
panssaroidun vihollisen kuvitellaan 
käyttäytyvän talvisodan tapaan. Mil
loin panssarivaunuja on mukana, olisi 
erityisesti ponnisteltava, että niitä voi
taisi.in käyttää mielekkäästi, todellisen 
taistelevan ytksikön tapaan. Jopa tun
tikausiksi puolu.stajan asemien eteen 
erotuomari toimenpitein pysäytetyt 
vaunut sekoittavat lopullisesti kuvan 
todellisen taistelun olemuksesta. Tässä 
suhteessa eivät yksityisten alueiden 
käytöstä maksetut vahingonkorvauk
setkaan olisi hukkaan heitettyjä. Ero
tuomaTin olisi myös osattava antaa 
panssaritaistelun kehittyä luonnolli
sella tavalla, ratkaista tilanne sen jäl
keen joko puolustajan tai hyökkääjän 
eduksi ja siirtää VTaunut uuteen tehtä
vään .. 

Pienissä puitteissa tapahtuva har
joittelu vaatii sekin maaleja. Maas
tossa voi vaunua kuvata maastoauto
kin, ampumaharjoituksissa käytettä
köön pienoiskuvioita, jotka saadaan 
toimimaan todellisilla nopeuksilla. 
Apuaseammunnoin on tarkkuus ja 
tulinopeus kohotettava as,een mahdol
listamiin maiksimiarvoihin. Taistelu
ampumaradomakin pitäisi päästä ny
kyistä suurempiin maalin nopeuksiin, 
koska juuri suuret nopeudet vaativat 
eniten harjoitusta. Sekunttikello on 
panssarintorjunta'kouluttajan tärkeim
piä työkaluja. 

Attrappikysymyksen kokonaisrat
kaisu olisi saatava aikaan riittävin 
määrärahoin. 

Savujen käyttöä panssarintorjun
nassa kannattaa edelleen tutkia. Vau-
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nuytksikkö ei yleensä aja savuun eikä 
aiillakaan ammu sen lävitse. Yhteis
toimintaa savuttavien yksiköiden 
kanssa on harjoiteltava nopeu_den ja 
täsmällisyyden kehittämise'ksi. Ellei 
mitään muuta keinoa ole, saadaan 
eteenpäin syöksyvät vaunut" tilapäi
sesti pysähtymään VTaikkal)a pelkällä 
savulla, 

Panssarintorjunta on puolustustais
telumme elinkysymys. Suhtaudutta
koon siihen asian vaatimalla tieteelli
sellä vakavuudella - ei kauhumaala
ten eikä romanti.soiden, mutta ei myös
kään vastustajaa väheksyen. Puolus
tus on panssarintorjuntaa. 

Lähteitä. 

G Grenander : Pansarvärnsvapen kontra 
pansar. (lKun~liga IKrigisvetenskaps Aka
demiens !Haindlingar ooh Tidskrift 1963). 

Sven-Axel Hagberg: Stridsvagnsplutons 
elds'trid. ~Kungiliga IK.rigsveteMkaps 
Aikademiens IHandlingar och Tidskrift 
1/,1965)., 

Anvisningar för stridsvagnspluton (Tulk
holma 1961). 

ArwLsningar för sto11mkanonlkompaini 
(TUik,holma 1962). 

AnvLsning,ar för pansarskyddspluton 
(Tulkiholma 1961). 

Willihelm Lechens : iPanzerscihiessfibel 
·(Bonn 1962). 

Ulrich Wadker: Technisches Lehrbuch 
ilber Kettenfaihrzeuge und IKettenfahr
,sehule. Wranlkfurt a. M . 1959). 

FM von Senger UJnd Etterlin: Das kleine 
Panzerbuch. (Miln<lhen 1964). 

./\ufgaben und Einsatzgrundsätze der Pan
zeTjäger. (Wien 1965). 

Schiessregeln fiir Panzer und SFIL. (Ber
liini 1959). 

,S S Sawtsohe!llko ja AF Gretsc'hin: 
Schiessen vom SPW (,saksannos veinä
j änkielestä, Berliini 1963). 

Fedor F LisitsC!hko: Die Tak!tilk der sow
jetUschen unteren Ffi.hrung. (Da,rm
stadt 1962). 

R Og,OI1kiewicz: The new iBritis'tl battle 
tank (Armor 5-6/1964). 

'11he tank commander's guide. (IHa.rris
burg 1958). 
Alan sotilasai'kakauslehdet 

Se oli 
GYTTORP 

jok_a minuun 
. 

·OSUI 

Gyttorpin korkeoluokkoiset haulikon-

patruunat kuuluvat jokaisen erämiehen 

varusteisiin. - Niillä saavutatte par· 

haan tuloksen niin urheilu- kuin met-

sästysammunnassakin. 

Maahantuoja: 

JULIUS TALLBER& 
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Tykki tuliasemassa pyörillä 

Oerlikon 20 mm. 
ilmatorjunta
kanuuna, 
malli 10 lla/ 5TG 
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Lähtönopeus 
Tulinopeus 
Tuliasemapaino 

1100-1200 m/ sek 
1000 1/min 

383 kg 
Tykki on varustettu uudella jalkaväen tar
pe ita vastaavalla lavetilla . Nyt tykillä voi
daan ampua pintomaaleja sekä pyörillä et.tä 
lavetilta usealta eri -korkeudelta 40-76 sm 
väliltä omalla optisella pinta-ammuntatäh
täim,ellä. Aseer\ ominaisuudet i lmatorjunta
tehtäv issä ovat säilyneet entisinä. 

~ 'V'.E:..EirC>~ 
H e I s i n k i - Puh. 64 27 64 

Majuri M a tt i S a n t a v u o r i 

AJATUKSIA TAISTELU-
KENTÄN ILM1ATQIRJUN
NAN PROBLEE1MEISTA 
JAtKAVÄ1EN KANNALTA 

Lentoaseen monLpuolistuminen lä
hes kaikkia taistelukentän tehtäviä 
koko sen syvyydellä suorittavaksi vä
lineeksi on tuonut myös ilmatorjun
nan tarpeen koskemaan koko taistelu
kenttää aina kosketusalueesta lähtien. 
Ilmatorjunnalle asettuvat vaatimukset 
liittyvät ilma- aseen teiknillisen moni
puolisuuden mukaisesti laajaan no
peus- ja korkeusalueeseen sekä uutta 
lentotapaa edustaviin maaleihin, heli
koptereihin, tiedusteluohjuksiin ja tu
levaisuuden viitteitä antaviin VTOL
koneisiin. Toisaalta ilmatorjunnan laa
tuvaatimukset liittyvät omiin taktilli
siin päämääriin. 

Oleellisin taistelukentän ilmatorjun
nan probleema on kuitenkin taktilli
sen lHkkuvuuden ja tarkoitukserunu
kaisen ilimatorjunnallisen tehon yhdis
täminen. Tulen ulottuvuus ei sinänsä 
olisi probleema, mutta kantama on 
mitattava tehollisena. Aseen ja täh
täinlaitteiden tarli.:kuus asettavat omat 
ilmatorjunnalle ominaiset lisävaati
muksensa. Pienet, taistelukentän tie
tyissä tehtävissä kysymykseen tulevat 
ulottuvuudet ovat aseen koolle ja pai
nolle asettuvien ehtojen vuoksi ilma
torjunnan problemaa:ttisinta aluetta. 

Jalkaväen ilma torjunta meillä omak
suttuna käsitteenä kuuluu tähän ilma
torjunnan vaikeimpaan alueeseen, jolla 
teknillisten ja käyttöperiaatteiden 
muokkaamiseen liittyvien mahdolli-

suuksien sekä toisaalta ilma-aseen ja 
omien taktillisten tavoitteiden asetta
mien vaatimusten väliset ristiriidat 
ovat pahimmillaan. 

JALKA VÄEN ILMATORJUNNAN 
SISÄLLÖSTÄ JA LUONTEFSTA 

Ilmatorjunnan tehtävä on toiminta
vapauden turvaaminen omille jouikoil
le. !lima.torjunnan painopiste on näin 
ollen siellä, missä omien joukkojen 
toimintavapauden merkityis on ratkai
seva. Tehtävä edellyttää torjuntavoit
toa ilma-aseesta. Niin sanottu ilma
aseen kuluttairninen ei merki,tse tar
peeksi nopeata paikallista ratkaisua. 

Käsite jalkaväen ilmatorjunta on si
sällöltään kaksikäsitteinen. Se sisältää 
sanatarkasti ymmärrettynä sekä 
- jalkaväen ilmatorjunnan jalkaväen 

toimenpitein että 
- muut (esim yhtymän) ilmatorjun

nalliset toimenpiteet jalkaväen suo
jaamiseksi. 

Jalkaväen yksiköille organisaatioon 
annettu tai sen luonteLsesti käytetty il
matorjunta on kyseisten yiksiköiden 
kannalta katsottuna torjuntaa. Ilmator
juntavoima sijoitetaan tehtävään tuet
tavan yksikön puitteissa ja yksikön 
toimintavapauden turvaamiseksi. Suo
jaamistehtävä saattaa tietenkin käsit
tää vain y,ksikön tietyn osan. Yleiseltä 
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kannalta katsottuna tämä ilmatorjun
tavoima ei sijoitu taistelukentälle vält
tämättä kokonaisuuteen nähden paino
pisteen periaatetta noudattaen, mutta 
palvelee kokonaisuutta ilma-asetta ku
luttavana tekijänä. Molemmat ilma
torjunnan vaikutustavat ovat tässä ta
pauksessa selvästi kyseessä. 

Yhtymän ja ylijohdon toimenpitein 
tapahtuvan ilmatorjunnan ensisijainen 
tehtävä on sen sijaan suojattavan koh
teen toimintavapauden turvaaminen. 
Taistelukentän ilmatorjunnassa tätä 
voimaa !käytetään myös jalkaväen suo
jaamiseen, mutta ·taistelukentän muut 
ilrnatorjuntatehtävät tulevat kuulu
maan sille yhtä oleellisina. 

J a1kaväen ilmatorjunnan purnn 
kuuluu näin ollen aseteknillisesti eri 
vaatimustasoihin sijoittuvia aseita. 
Jalkaväen mahdolliseen omaan ilma
torjunta-aseeseen liittyy periaa,tevaa
timui\csena muun muassa liilkkuvuus, 
joka takaa sen käyttömahdollisuudet 
kyseisten yksiköiden puitteissa. Yhty
män ja ylijohdon kaikkiin taisteluken
tän ilmatorjuntaan tai,koitettujen asei
den ei välttämättä tarvitse täyttää sa
maa vaatimusta, joskin sen on ainakin 
osaltaan sovelluttava erityisesti jalka
väen suojaamiseen. Tietyn joukon 
suojaaminen ei tietenkään merkitse 
välttämättä toimintaa joukon osana. 

Taistelulkentän ja siihen kuuluvan 
jalkaväen ilmatorjunnan kokonaisrat
kaisun vaikeus on edellä esitettyjen 
eroavuuksien vaikutuksessa ilmator
junta-aseiden rakenteeseen ja mahdol
lisuuksiin soveltaa niihin sekä kenttä
kelpoisuuden ja liikkuvuuden että 
vastaavasti tarpeellisen i1matorjunta
tehon vaatimukset. Probleema on ase
tekniikassa yleinen, mutta ilmartorjun
ta-aseisiin nähden vaikeusasteen kas
vu on jyrkimmillään siirryttäessä pie
nikaliiperisten kenttälavettisten asei
den alueelle. 
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Vasta-ase ja sen suorituskyky sane
levat osan asejärjestelmille asetetta
vista vaatimuksista. Toisen osan sane
lee aseen käyttötarkoitus - esimerkik
si se, kuinka laajalta alueelta halutaan 
eliminoida vasta-aseen vaikutus. Ase
tekniikka kykenee ai!kaansaamaan tie
tynasteisen välineen - sen suunnitte
lun ja kokeilun välivaiheissa tapahtuu 
käyttötarkoituksen ja suunniteltujen 
käyttötapojen tarkistuksia. Lopulta 
käyttäjän käsissä on väline, jolla ta
voitteet on katsottu edullisimmin saa
vutettavan. Väline ei ilmeisesti edusta 
ihannetapausta, joten käyttötapoja on 
edelleen kehitettävä. 

Jalkaväen ilmatorjunta on suurelta 
osaltaan te!knillinen kysymys. Useissa 
keskeisissä probleemeissa on nimen
omaan teknillisen edistysaskeleen jäl
keen saavutettavissa paremmat toimin
taedellytykset. Tämä ei kuitenkaan 
merkitse sitä, etteikö muun.muassa vi
hollisen tuntemus antaisi perusteita 
käytettävissä olevan tai saatavissa ole
van aseen käyttöperiaatteiden kehittä
miseksi. 

ASETEKNILLISISTÄ NÄKÖ
KOHDISTA 

Ennakkoprobleeltla aseteknillisten 
ltlahdollisuuksien perustana 

Ulottuvuuden, tehon ja liikkuvuuden 
yleinen ristiriita liittyy ilmatorjun
nassa sekä suurten ulottuvuuksien ta
voitteluun että lähitorjuntaan, viime
mainiUuun itse asiassa vaikeampana. 

Kevyen iil.matorjunta-aseen tehoon 
vaikuttavista tekijöistä ovat taistelu
kentän ilmatorjunnan kannalta mer
kittäviä aseen suunnarttavuus ja en
nakkoprobleeman ratkaisumahdolli
suudet. Suunnattavuus on eräs tark
kuuden tekijä, mutta ilmamaali aset
taa sille tämän lisä!k:si tietyt minimi-

vaatimukset. Suuntauslaitteiden on 
mahdollistettava maalin kulmanopeuk
sien mukainen seuranta. 

Ennak'koprobleeman käsittelypoh
jaksi todettakoon oikean ennakon 
määrittämiseen ta:ripeelHset tekijät 
- maalin föketila (suunrta ja nopeus) 
- ammuksen lentoaika ennakkopis-

teeseen. 
Oikean ennalmn mukainen ennaklko
kulma asetetaan tähtäimen ja putken 
väliseksi kulmaksi eriasteisia tähtäin
ja tykkilaskinratkaisUJja käy.ttäen. 

Rakenteeltaan yksinkertaisin ja toi
mintavalmiudeltaan nopein on rengas
tähtäin. Maalin lii,kesuunta ja nopelL" 
ovat arviosuureita, jonka lisäksi no
peus voidaan useissa tapauksissa aset
taa vain portaittain. 

Täydellisemmissä välineissä kuten 
eräissä tykkilaskimissa ei varsinaisia 
arviosuureita ole. Väline määrittää ta
valla tai toisella muun muassa maalin 
liikesuunnan ja nopeuden. 

Ennakon määrityksen tarkkuus, jo
ka on ensisijaisesti riippuva nopeuden 
asetustarkkuudesta, johtaa :kahteen eri 
ampumamenetelmään. Nämä molem
mat menetelmät kuuluvat tyypillisinä 
taistelukentän ilmatorjunnan piiriin. 

Este- ja seuranta-ammunta 

Epätarkika nopeus merkLt.see sitä, et
tä ammuttu lau!kaus menee sitä var
memmin ohi, mitä tarkemmin suun
taaja työskentelee. Jos suuntausta jat
ketaan ammuttavan sarjan aikana, me
nee jokainen sarjan laukaus ohi. Ar
vionopeutta käyttävillä aseiHa ei sen 
vuoksi ammuta tätä niin sanottua seu
ranta-ammuntaa. Esteanununnassa 
suuntaus pysäy,tetään sarjan ajaksi, 
jolloin maali lentää tuliesteen lä,pk 
Maalin nopeutena käytetään tällöin 
arvoa, joka johtaa varmasti hieman 
liian suureen ennakkoon. 

Este-ammunnassa on tulen tiheyden 
merkitys oleellinen. N<;>peissa ampu
matilanteissa ei yleisessä tapaUJksessa 
ole varmuutta siitä, ehtiikö suuntaaja 
saamaan sarjan jälkeen maalin uudel
leen !kiinni. Ammuttu sarja saattaa 
jäädä ainoaksi. Ylilennon jällkeen ta
pahtuvalle perään ampumiselle eivät 
eräät uudempien aseiden täh,täinlait
teet anna enää edelil.ytyksiä. 

Nykyaikaisen 20 mm:n aseen tuli
nopeus on n 1000 ls/min. Ammuksen 
ratanopeus on 1000 m:n etäisyydellä 
920-930 m/ sek. Tämä merkitsee sitä, 
että saman sarjan laukauksista enin
tään kaksi osuu 200 m/sek lentävään, 
n 20 m pi.tkään maaliin. Vuosien 1930 
-40 20 mm:n aseilla voi tällaiseen 
maaliin saada enintään 0-1 osumaa. 

Esitetty antaa kuvan kevyen ren
gastähtäinaseen tehosta nyikyaikaiseen 
maaliin. 

Seuranta-ammunnan käyttäminen 
edellyttää suhteellisen tarkkaa enna
kon määritystä. Arviosuureiden ai
heuttamasta epätarkkuudesta voidaan 
päästä eroon tyikkilaskinsovellutuksel
la !käyttämällä hyväksi maalin seuran
nan antamia kulmanopeuJksia. · Laski
men toiminta edellyttää tällöin ennen 
tulen avaamista tietyn tasoittuanisajan, 
jonka aikana seurannan on oltava 
tarkkaa ja tasaista. J ·okaiseen ammut
tuun laukaukseen - eikä ainoastaan 
sarjaan - liittyy tietty osumatoden
näköisyys. Suuntauksen pysäyttäminen 
ei aiheuta tulenannon keskeytymistä. 
Aseraikenteen muutos edelliseen näh
den on kuitenkin huomattavan suuri, 
sillä tasaisen suuntauksen edellytyik-. 
senä on moottorisuuntaus. 

Ampumaopillisen rte1hon vertailu 
osoittaa, että käsisuunnatun rengas
tähtäinaseen ulottuvuusalueella tyilcki
laskinase on 4-5 kertaa tehokkaampi 
ja ty,kkilaskinaseen vaikutusalueella 
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10 kertaa tehokkaampi 1) kuin rengas
tähtäinase. Vertailu liittyy kahteen 
tiettyyn asetyyppiin eiikä ole varauk
setta yleistettävissä. Suuruusluokan se 
kuitenkin ilmaisee. Edelleen vertailus
ta puuttuvat ,ta'ktilliseen käytöön vai
kuttavat tekijät, jonka vuoksi tulos on 
vain viitteellinen. 

Keveiden aseiden konstruktio
mahdottisuuksista 

Käsisuunnattu, arvio- tai vakiono
peutta käyttävä, n 1000 ls/min ampu
va rengastähtäinase painaa 20 mm:n 
kaliiperiluokassa n 500 kg. Aseen te
hoka,s ampumaetäisyys on n 1000 m. 
Ase voidaan vetää traktorilla ja se voi
daan työntää maastossa miesvoimalla 
lyhyitä, asemaanmenon edellyttämiä 
taipaleita. Maastoesteiden yli,ttämistä 
ja ikuljettamista varten vesistöllä ase 
voidaan pmikaa osiin V·el"raten nopeas
ti. Jalkaväen marssinopeudet ja päi
vätaipaleet sillä saavutetaan kuitenkin 
vain moottorivetoisena. EdeUeen sen 
työntäminen maastossa on niin hidas
ta, ,että turval'iine• pinta-ampuma-ase
maan meno edellyttää kulku-uran 
huolellista valmistelua. 

Ampumaopilliselta ratkaisultaan 
edellisen tyyppinen, kaliiperiltaan, te
holtaan ja kooltaan edellistä pienempi 
ilmatorjunta-ase voidaan rakentaa. 
Liikkuvuutta voidaan näin ollen lisätä, 
mutta suuntausominaisuuksien säilyt
täminen edellyttää erillistä ala- ja 
ylälavettia -tai täysin vapaata suun
tausta. Edellinen on maastoliikkuvuu
den kannalta huono ratkaisu, jälkim
mäinen on taas vaikea toteuttaa sarja
tuliaseessa painavine li.ppaineen. 

Tulinopeuden lisäämiseksi on ra
kennettu 2-, 3- ja 4-lavettisia 20 mm:n 
ja sitä pienempiä aseita. Nämä eivät 
merkitse etua liiikkuvuuden kannalta. 

1) PEit-os :n t eholaskelma 
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Nykyaikaiseen maaliin tehokkaiden 
aseiden liikkuvuuden kannalta edulli
simmat ratkaisut ovat näin ollen yksi
putkiset 
- moottorisuunnatut tykkilaskinaseet, 

ikafäperiludkka 30 mm, paino 1500 
kg) 

- ikäsisuunnatut tähtäinaseet, kaliipe
riluokka 20 mm, paino n 500 kg. 

Keveälll!J)iä ja liikkuvampia ilma
torjunta-aseita ei eri valtioiden ilma
torjunta-aseistuksessa ole kenttälavet
tisen~. Tavoitteeseen on sen sijaan py
ritty ohjusaseiden puolella. Liikkuvuu
den vaatimukset hyvin täyttävään rat
kaisuun päästiin USA:n Redeye-oh
juksessa, joskin sen tulevaisuus on 
sangen epävarma. Ohjustekniikassa on 
pienten etäisyyGcsien alue vieläikin 
problemaattisempi kuin tyklkiasetek
niikassa. Redeye-ohjuksen ampumati
lanteita koskevat rajoitukset ovat niin 
suuret, että torjuntavälineestä ei voi
tane puhua. Kuvassa 1 on esitetty tyy
dyttävään osuma todennäköisyyteen 
johtavien ampumatilanteiden rajat. 
Oikea laukaisuhetki sijoittuu maalin 
nopeudesta riippuen 1-3 sek:n pitui
selle ajanjaksolle. Liian aikaisin am
mutun ohjuksen osumatodennäköisyys 
on huono, liian myöhään laukaistu ei 
tavoita enää maalia. Jos ohjus olisi 
haLpa, olisi sillä vihollista kuluttavana 
välineenä huomattava merkitys. Köy
hälle valtiolle ohjus on kuiitenkin liian 
kallis ja suurvallan välineenä suurin 
määrin joukoille sijoitettuna johtaisi 
omakonetunnistuksen epävarmuus 
a:mpumakieltoihin, mikä taas veisi poh
jan tehokkaalta vihollista kuluttavalta 
vaikutukselta. 

Asetekniikka ei näin ollen tarjoa ny
kyhetkellä selvästi tyydyttävää väli
nettä taistelukentän ilmatorjunnan 
kaiklkein keveimmäksi aseeksi. Teknii
kan viimeistä sanaa ei kuitenkaan ole 
vielä lausuttu. Sen työskentely jatkuu, 

ERAAN lAH!TORJUNTA-OHJUKSEN 

AMPUMATflANTEfT 
Osumatodennäköisyys 

vä/Hävij E>560 m 

_jOOOm 

720m 

ja· vaikka tämän hetken käyttöperiaat
teet on muokattava teknillisten mah
dollisuuksien mukaisiksi, on puhtaasti 
tarpeen pohjalla tapahtuva erilaisten 
hypoteettistenkin asejärjestelmien 
käyttömahdollisuuksien, taiktiikan ja 
organisaation tutikiminen välttämätön 
asetekniikan työnantaja. 

TAISTELUKENTÄN ILMA
TORJUNNAN KÄYTTö
PERIAATI'EISTA 

Painopiste ja "toisarvoiset suunnat" 

Taistelukentän ilmatorjunnan tar
peesta on syytä puhua vain laadulli
sessa mielessä, tarve sinänsä on ilmei
nen. Ilmatorjunnan käyttöperiaattei
den pohjana tulee olla torjunta eli toi
mintavapauden turvaaminen. Ilma,tor
j unnan käyttö on näin ollen keskitet
tyä, ja painopiste on omien tavoitteiden 
asettamien vaatimusten mukainen. 
Vähäisissä taloudellisissa resursseissa 
tämä saattaa merkifä sifä, että suurin 

tyydyttävä E > 720 m 

<Emaks 1000ml 

osa taistelukenttää on i,lman ilmator
juntaa. 

Täydellinen toimintavapaus ilmassa 
on ,eri asi'a kuin toiminta häirittynä 
ja tappioille alttiina. Toisarvoisesta, il
matorjuntaa vaille jätetystä suunnas
ta kehittyy nopeasti kokonaisuuden 
kannalta vaarallinen uhka. Esimeiik
kinä todettakoon, että selkä hyökkää
vän että puolustavan ilmassa ylivoi
maisen vastustajan voimakkain reser
vi saattaa olla milloin tahansa siirret
tävissä helikopterein. Toisarvoiset 
suunnat saattavat merkitä rat'kaisevaa 
uhkaa tapahtumien kululle painopis
teessä. 

Kuvassa 2 on kaavamainen esitys 
hyökkäystilanteesta. Hyokkäyksen 
tärkeä välitavoite saavutetaan ja i1ma
torjunta ulotetaan pitkälle painopiste
suuntaan liikkeen suojaamiseksi. Vi
hollinen ei ole kyennyt torjumaan 
hyökkäystä puolustusasemassa. Sen on 
pantava reservinsä liikkeelle. Lentotie
dustelun tuldksena se saa riittävän 
selvän kuvan vasemmalla tapahtuvan 
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hyökkäyksen taiikoituksesta ja näkee 
tässä uhan oman taistelusuunnitelman
sa !toteuttamiselle. Vihollinen käyttää 
nopeimman keinonsa - tällä suunnal
la siihen on täysi vapaus, ilmatorjun
taa ei ole. Sen toimenpiteisiin saattaa 
kuulua pienehkö maahanlasku ja tie
tyksi ajaksi hyökkäystä vastaan kes
kitetty ilma-aseen tuli. Näiden turvin 
se saa haluamansa aikavoiton eikä 
hyökkääjä tavoita päämäärä,änsä -
tässä esimerkissä vihollisen reservin 
sitomista tä'l1keän tienhaaramaaston 
etUJpuolella. 

Puolustus.taistelussa ja etenkin vii
vytyksessä on edellisen kaltaisia ana
logisia esimerkkejä siitä, mitä muuta
man tunnin aillrnvoiitto merkitsee no
pealiikkeisel1e viholliselle. Toisarvoi
silta suunnilla on usein kyettävä tu
lemaan toimeen vaikeissa taisteluolo
suhteissa minimiimäärällä voimaa. 11-
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lentC?-osas tojen 
keskitetty ja yllättävä 

käyttö, jolla 
_ .,....._ reservin nopear. 

"'5-c,-- "::, liikkeen tieltä 
-a--.,.... ~ lyödä~n esteet 

Kuva 2 

ma-aseen raju hyökkäys ja tieto selän 
taakse maahan las'keutuneesta viholli
sesta saattaa pyyhkäistä ratikaisevalla 
hetkellä vimeisetkin taistelutahdon 
rippeet. Tällainen moraalinen ja ai
neellinen ilma-aseen vaiikuitus on 
herkkää myös erilaisissa erikoisolo
suhteissa, kuten maastokoukkauksen 
tavoitteessa ja vesistöllä. Esitety1lä ei 
pyritä kumoamaan sitä tosiseikkaa, et
tä toimintavapaus on turvattava oman 
toi,minnan painopisteessä ilmatorjun
nan keskitetyllä käytöllä, vaan viit
taamaan eräisiin taistelukentän ilma
torjunnalle leimaa-antaviin piirteisiin. 

Tilanteen arvostelu 

Ilma-aseen toiminnassa on nähtävä 
tietyt ,tarkoituksenmukaisuuden lait 
yhtä hyvin kuin muussakin toi
minnassa. Ilma-aseen toimintatavoissa 

ja sen painopisteen suuilltautumisessa 
on totuttu näkemään ensirrunäiset viit
teet sen muusta toiminnasta. Tämä 
ajatus on joissakin olosuhteissa totta, 
muttia yleensä on itiedustelutulosten 
tulkinnan tapahduttava päinvastaises
sa järjestyksessä. Vihollisen ilma
aseen tulevat .totmenpi<teet on kyettä
vä arvioimaan sen muun toiminnan 
perusteella. Esimerkiksi hyökkäykseen 
valmistautuvan yhtymän on nähtävä 
vihollisen yleisten toimintamahdolli
suuksien puitteissa sen eri mahdolli
suudet käyttää ilma-aseen tukea vas
tatoimen,piteissään. Ilmatorjunnan ryh
miittämisellä on pyrittävä eliminoi
maan näistä oman tavoitteen saavut
tamisen kannalta vaarallisimmat. 

Tilanteen arvostelussa jouduttaneen 
kuitenkin usein punnitsemaan ilma
aseen mahdollisia kohteita liian hei
koin perustein niiden keskinäisen 
esii!nltyimiatodennäköisyyden sel vittä
miseksi. Eri rnaihdoHisuudet saa,ttavat 
edellyttää ilmatorjunnalta aivan eri
laista käyttötapaa. Väärän valinnan 
mukaista ryhmitystä ei enää saman ti
lanteen puitteissa ole mahdollista kor
jata. 

Tilanteen arvostelussa olisi tämän 
vuoksi :kyettävä muodostamaan selkeä 
kuva ilma-aseen eri toimintamahdolli
suuksien todennäköisyydestä omaan 
toimintasuunnitelmaan kuuluvan il
matorjunnan käyttösuunn~telman var
mistamiseksi. 

Jalkaväen oma ilmatorjunta 
katastrofi varmistus 

Vihollisen mahdollisuus muuttaa il
ma-aseensa toiminnan painopiste ja 
keskittämään laajallekin alueelle kuu
luvat lento-osastonsa haluamaansa 
kohtaan eivät voi eivätkä saa olla il
matorjunnan liikkuvuuden kriteeri. 
Sen sijaan ne ovat ilmatorjunnan 

määrätarpeen :kriteerinä ja antavat 
perusteita organisaatioon mahdollises
ti sijoitetun ja yhtymärl tai ylijohdon 
johdossa olevan keveimmän ilrnator
junta-aseistlllksen määräsuhteelle. 
Liikkuvuus ei riitä vastaukseksi vihol
lisen ilma-aseen painopisteen nopeis
sa muutoksissa. Niiden varalta aseiden 
on oltava valmiina paikallaan - toi
sin sanoen organisaatiossa jalkaväki
yksiköiden omana ilmatorjuntana. Tä
mä ei merkitse sitä, että tavalla tai 
toisella alistuttaisiin juoksemaan vi
hollisen tahdon mukaisesti, vaal). sitä, 
että ilmatorjunnan kokonaisra.kennel
.na pystyisi estämään katastrofin ra
juissakin ilma-aseen painopisteen 
muutoksissa. 

Organisaatioon sijoitetun ilmator
junnan merkitys ilma-aseen painopis
teen muutosten vastaanottajana riip
puu täysin siitä, minkälaiset aseet on 
mahdollista kustannusten ja teknillis
ten ominaisuuksien vuoksi antaa jal
kaväkiyksiköiden omiksi ja edelleen 
siitä, mikä on erilaisten maalien esiin
tymisen todennäköisyys. 

Jalkaväen oman iil.matorjunta-aseen 
tuliee olla käyttökelpoinen yksikön 
puitteissa. Ulottuvuutensa osalta olisi 
nykyhetken mahdollisuuksiin perus
tuen pataljoonalJe annettavissa 20 
mm:n kaliperiludkan moottorivetoi
nen, tarvittaessa osina ikuljetettavissa 
oleva 1000 m:n etäisyydelle hitaisiin 
koneisiin ja helikoptereihin vaikutus
ta omaava ase ja komppanialle alle 20 
rrun:n kaliiperiluokan kannettava am
pumaetäisyydeltään 500-1000 m oleva 
ase, jolla tuskin olisi tehoa muuta kuin 
heilikoptereihin. Yleisesti näiden asei
den merki,tyiksestä voidaan todeta, et
tä niillä on ainakin estettävissä vihol
lisen vapaa ,toiminta alle 500 m:n kor
keudelta kyseisten joukkojen yläpuo
lella. Tämä saattaa rajoituiksistaan 
huolimatta olla juuri se ratkaiseva te-
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kijä, joka vähentää omia tappioita ja 
pitää taistelumoraalin yllä. 

Ilma-aseen ja ihnatorjunnan 
taktillis-teknillinen analyysi 

PelJkkä ilmatorjunta-aseiden tehon 
vertailu ei anna perusteita niiden 
käyttöperiaatteiden, määräsuhteiden 
ja organisaatiokysymysten 'käsittelyl
le. Ilma-aseen ja ilmatorjunta-aseen 
taistelukohteen säilyvyydestä sisältää 
asetyY'PIPien ja toimintatapojen vaihto
ehdoissa suuren määrän argumentteja. 
Taistelukentän olosuhteissa on suojat
tava alati liikkuvia kohteita, joiden toi
minnan päämä~ä vaihtelee ja joissa 
jo'kais.ta vaihtoehtoa vastaa edelleen 
useat ilma-aseen toiminnan vaihtoeh
dot. I1matorjuntakysymyksen oikea 
ratkaisu on näiden seikkojen perus
teella suoritetun analyysin tulos. Tut
k~muksella on oltava taktillinen pohja, 
ja tämän vuoksi käytännön kokemUJk.
set voidaan korvata ainoastaan käyttä
mälfä järjestelmällisesti hyväksi esi
merkiksi kaikki ,taktillisten karttahar
joitusten ja sotapelien tarjoama ai
neisto. Näiden jälkikä,te.en t~ahtuva 
analysointi ilma-aseen tulen sekä sen 
muun vaiikutuksen osalta ilmatorjun
nan vastavaikutuksen alaisena antaa 
käyttökelpoisia perusteita taisteluken
tän ilmatorjuntakysymysten arvioin
tiin. 

YHDISTELMÄ 

Jalkaväen ilmatorjunnan kokonais
järjestely ja taktilliset käyttöperiaat
teet ovat niihin liittyvien vaihtelevien 
argumenttien vuoksi jatkuvien epä
määräisinä pysyvien tekijöiden alaise
na. Nykyhetken oleellisimmat prob
leemat liittyvät seuraaviin seikkoihin: 
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- jalJkaväen ilmatorjunnan tehtävä
skaala vaihtelee alueellla, jolla vas
taavien aseteknillisten seikkojen 
vaikeusaste on iyrkimmillään; tais
telukentän ilmatorjunnan toteutta
miseik;i ei mahdollisesti tulla toi
meen kahdellakaan erilaisella ase
tyypillä 

- tlma-aseen mahdollisuudet paino
pisteensä nopeaan muuttamiseen 
ovat osaltaan lisänneet taisteluken
tän tapahtumien vilkkautta snna 
määrin, että on kohtuutonta vaatia 
ilmatorjunnan taktillisella liiikku
vuudellaan voivan , estää tilanteen 
ryöstäytymisen käsistä. 

- organisaatioon sijoitetulla jalkavä
kiyksiköiden omalla ilmatorjunnal
la saattaa olla ratkaisev;i.a merki
tystä paitsi yksiköiden itsensä kan
nalta myös yleiseltä kannalta edel
lisessä kohdassa todetun tilanteen 
ryöstäy,tymisen eh:käisemiseksi ja 
toisaalta ilma"'."asetta kuluttavana 
välineenä 

- oikeiden aseteknillisten tavoittei
den asettamisen perusteena on jal
ikaväen ilmatorjunnan tapauksessa 
valtava erilaisten tekijöiden jouk
ko, missä aseen tar'koituksenmu
:kainen täydellisyyden aste ja aseen 
käyttöperiaate ovat molemminpuo
lisessa, taistelukentän vilkkauden 
mukaisessa riippuvuussuhteessa 

- tutkittaessa monista, tarkoitUJk.sen
mukaisen painoarvonsa osalta tun
temattomasta tekijästä riippuvaa 
taistelukentän ilmatorjunnan koko
naiskysymystä saattaa olla syytä 
tukeutua nyt ja tulevaisuudessa 
kaikikeen saatavissa olevaan tilas
to- ja tietokonekäsittelyä soveltaen 
käyttökelpoiseksi pelkistettävään 
karttaharjoitusten ja sotapelien 
antamaan aineistoon. 

Taistelukentän ilmatorjunnan ver
taaminen kotialueen tai selustan ilma-

torjuntaan osoiUaa selvimmin edelli
sen luonteenomaiset piirteet, tapahtu
mien nopean kulun sekä torjuntaedel
lytysten ja torjunnalle asetettavien 
vaatimusten vilkkaan vaihtelun. Ilma
torjunnan päätehtävä on taata toimin
tavapaus omien tavoitteiden asetta-

mien vaatimusten mukaisesti. Sanonta 
"vain hyök!käyskykyisellä armeijalla 
voidaan käydä menestyksellistä puo
lustustaistelua" koskee tässä mielessä 
myös ilmatorjuntaa, jonka tehon ja 
liikkuvuuden tulee riittää ennen kaik
kea ,toimintavapauden turvaamiseen. 

Elektroteknilliset 
etäisyydenmittauskojeet 

TELLUROMETRIT 
MRA· ·101 . 

J8 MRA 3 
nykyaikaisen tykistön apuvälineitä. 

.Mittaustarkkuus riippumaton säästä. 

Tuonti, myynti ja huolto: 

G. W. BERG&Co 
Helsinki, Fabianinkatu 14 

6 - Jalkaväen Vuosikirja 
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THE 
.OTOR 

Merc 1100 SS on maailman 

tehokkain perämoottori. 

Polttoaine syttyy Mercuryn tietokone

lasketussa Power-Dome-polttotilassa. 

Kuusi pienikokoista mäntää ja lyhyt 

isku vähentävät moottorin sisäistä 

kitkaa. Mercuryn alaosan rakenne 

sallii suuremman ja tehokkaamman 

potkurin käyttämisen kuin 

missään muussa perämoottorissa. 

110 hv:n Merc 1100 SS on 

maailman tehokkain perä-

moottori. Tämän kaiken lisäksi 

tekee Mercuryn äänenvaimennus

tekniikka siitä hi'ljaisemman 

kuin monet pienitehoisemmat 

moottorit. Tulkaa jo tänään 

tutustumaan Merc 1100 SS:ään 

ja muihin Mercury-malleihin: 

4,6, 10,20, 35,50,65,95 

ja 110 hv. 

82 

Maahantuoja: 

orVA TOR AB 

Postilokero l 0331, Helsinki 

Kapteeni Ilmari Hurmerinta 

PATALJ010NAN 
PIONEERI
TOIM1INNASTA 

1. Yleistä 

Pioneeritoiminta käsittää kaikkien 
puolustushaarojen ja aselajien ne toi
menpiteet, joiden tarkoituksena on 
pioneerivälinein edistää tulen käyttöä 
ja liikkeen suoritusta, pienentää vihol
lisen tulen sekä sään vaikutusta ja 
hidastaa vihollisen liikettä. 

iPioneeritoimintaan kuuluu 
- linnoittaminen 
- sulutustoiminta 
- ylimenotoiminta 
- tietyöt sekä 
- pioneerihuolto 
Linnoittamalla lisätään maaston 

suoja- ja estearvoa sekä tehostetaan 
henkilöstön, aseiden ja välineistön toi
minnan suojaamista. Linnoittaminen 
jaetaan pika-, kenttä- ja kantalinnoit
tamiseen. 

Sulutustoiminnalla pyritään estä
mään tai hidastamaan vihollisen lii
kettä tai ohjaamaan se haluttuun suun
taan, häiritsemään vihollisen toimin
taa, kuluttamaan sen elävää voimaa ja 
materiaalia sekä mahdollistamaan 
omien joukkojen liike vihollisen su
luttamalla alueella. Sulutustoiminta 
jakautuu suluttamiseen ja sulutteiden 
raivaamiseen, 

Ylimeno toiminnalla tarkoitetaan 
joukon omin tai sille annetuin välinein 
suorittamaa vesistön ylitystä. 

Tietöihin kuuluu teiden ja siltojen 
rakentaminen ja kunnossapito sekä 
siltojen varmentaminen. 

Pioneerihuolto käsittää pioneeritoi
minnassa tarvittavien tarvikkeiden, 
kalustojen ja koneiden kunnossapidon, 
täydennyksen, evakuoinnin ja kirjan
pidon. 

Pataljoonan pioneeritoiminta käsit
tää yleensä kaikki edellä mainitut pio
neeritoiminnan lajit seuraavassa tau
lukossa esitetyllä tavalla:i 

"' "' B i>, 
:os 

"' ~ ;:1 ~ 
0 :o 
;:1 i>, 
p.. :r: 

Linnoittaminen X . (x)' X 
Sulutustoiminta 

- suluttaminen X (x) XJ 

- raivaaminen X 

Ylimenotoiminta X 

Tietyöt (x) X 

Pionerihuolto X X X 

Puolustuksessa ja viivytyksessä pio
neeritoiminnan painopiste on linnoi t
tamisessa ja sulutustoiminnassa. 

Hyökkäyksessä tärkein pioneeritoi
minnan laji on sulutustoiminta ja ni
menomaan sen alalaji, sulutteiden rai
vaus. Hyökkäysalueen maastosta riip
puu, missä laajuudessa ylimenotoi
minta ja tietyöt tulevat kysymykseen. 

2. Suunnittelu ja johtaminen 

Pataljoonan taistelutoiminnan me
nestyksellisestä suorittamisesta ja kai
kista sen tukemiseen liittyvistä toimin-
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noista alueellaan vastaa pataljoonan 
komentaja apunaan pataljoonaupseeri. 
Heidän tehtäviinsä kuuluu siten myös 
pioneeritoiminnan yksityiskohtainen 
suunnittelu. Pioneerijoukkueen johta
jana toimivaa upseeria voidaan käyt
tää asiantuntijana pioneeritoiminnan 
suunnittelussa, mutta hänen päätehtä
vänään on kuitenkin nähtävä jouk
kueensa johtaminen ja sille annettujen 
tehtävien toteuttaminen. 

Perusteina pataljoonan pioneeritoi
minnan suunnittelulle ovat sotatoimi
käskyssä pataljoonan komentajan tie
toon saatetut pataljoonaa koskevat osat 
ylemmän johtoportaan pioneeritoimin
nan suunnitelmasta ja pataljoonan oma 
taistelusuunnitelma. 

Käskyissään ylempi johtoporras 
määrittää pataljoonalle yleensä 

- pioneeritoiminnan vastuualueen 
- mahdolliset pioneerivahvennuk-

setl 
- materiaaliset perusteet ja 
- pioneeritoiminnan painopisteittä-

misen sikäli kun se olennaisesti 
vaikuttaa ylemmän johtoportaan 
taistelusuunnitelmaan. 

Käytännössä pioneeri toiminnan 
suunnittelu on taistelulajista riippu
matta johtajien maastontiedustelun ja 
asemien tarkastusten yhteydessä suo
rittamaa, kiinteästi ryhmityksen ja 
torjuntatulen suunnitteluun liittyvää 
toimintaa. Suunnitelmat kehittyvät 
taistelusuunnitelman mukana, ovat 
muodoista vapaata johtajan ajattelua, 
jonka olennaisimmat kohdat voidaan 
johtamisen helpottamiseksi merkitä 
kartalle. Suunnitelmat eivät siis ole 
asiakirjoja, jotka tietyn työvaiheen 
jälkeen ovat valmiit. 

Pataljoonan komentaja johtaa pio
neeritoimintaa alueellaan yleensä 
suullisilla yhteis- ja erilliskäskyillä. 
Niistä ilmenee mm pioneerijoukkueen 
tehtävä sekä alijohtajien, komppanian 
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päälliköitten, pioneeri toiminnassa 
huomioon otettavat seikat. 

3. Pioneerijoukot 

Pioneeritoiminnassa viime aikoina 
tapahtunut kehitys on lisännyt enti
sestään pioneerien tehtäviä ja tarvetta 
nykyaikaisella taistelukentällä. Tämä 
on johtanut pioneerien sijoittamiseen 
myös pataljoonan organisaatioon. 

Pataljoonan esikuntakomppaniaan 
kuuluu komentajan välittömässä joh
dossa oleva pioneerijoukkue. Sen pää
tehtävänä on yleensä sulutustoiminta, 
mutta tilanteen ja ajan salliessa sille 
voidaan antaa muitakin pioneeritoi
minnan piiriin kuuluvia tehtäviä. 

Pioneerijoukkue käsittää johtajan, 
varajohtajan ja kahden taistelulähetin 
lisäksi kolme pioneeriryhmää koko
naisvahvuuden ollessa 31 miestä. 

Joukkueen ajoneuvoina on kaksi 
pyörätraktoria peräkärryineen ja lii
kuntavälineenä pollmpyörät tai sukset. 
Näin ollen joukkue pystyy siirtymään 
nopeasti toimintakohteelta toiselle, 
mikä onkin tärkeätä joukkueen tehtä
vät huomioon ottaen. 

Joukkueen hallussa olevasta pio
neerimateriaalista mainittakoon työ
kalut ja sulutustarvikkeet, joiden 
avulla joukkue pystyy aloittamaan su
luttamisen tarvitsematta heti noutaa 
täydennystä. 

Pataljoonan orgaanista pioneeri..: 
joukkuetta käytetään yleensä keskite
tysti, mikä tehokkaan toiminnan ja 
johtamisen kannalta on parhain rat
kaisu. Tietyissä tilanteissa, kuten esi
merkiksi hyökkäyksessä, saattaa tulla 
kysymykseen joukkueen alistaminen 
puolijoukkueittain tai joskus jopa ryh
mittäin kiväärikomppanioille. 

Pataljoonan toimiessa painopiste
suunnassa sille voidaan alistaa osia 
prikaatin pioneerikomppaniasta. 

Kuva 1. Sulutuskoneryhmän kalustoa. 

Komppania käsittää kolme pioneeri
joukkuetta ja konejoukkueen, jossa on 
mm sulutuskoneryhmä. Sen koneilla 
voidaan huomattavasti nopeuttaa ties
tön suluttamista. (Kuva 1)1 

Prikaatin vahventaessa pataljoonaa 
pioneerijoukkueella pioneerikomppa
nian varapäällikkö määrätään tavalli
sesti johtamaan kaikkia pataljoonan 
alueella toimivia pioneerijoukkoja. 
Tällöin vältytään joukkueen alistami
selta toiselle .. 

4. Linnoittaminen 

Puolustuksen lujittaminen linnoit
tamistoimenpitein nopeasti aikaansaa
tavaa torjuntavalmiutta edellyttävissä 
tilanteissa on mahdollista vain pika
linnoittamalla. 

Pikalinnoittamisen ensimmäisenä ta
voitteena on ryhmitysvuorokauden 
kuluessa luoda välttämättömät edelly
tykset taistelun suorittamiselle puo
lustusaseman tukikohdassa. Näiden 
edellytysten voidaan katsoa olevan 
olemassa, jos 

- taistelijoilla ja aseilla on riittävä 
ampuma-ala 

- taistelijoilla ja aseilla on mies- ja 
asekohtaiset pikalinnoitetut tuli
asemat 

- taistelijoilla on mahdollisuus le
poon suojassa vihollisen välittö
mältä asevaikutuks~lta ja säältä. 

Taistelukyvyn säilymisen kannalta 
välttämättömän suojaisen lepopaikan 
valmistaminen riittävän nopeasti eten
kin talvella on vaikeimmin ratkaistava 
tehtävä. Käyttökelpoisin yleisratkaisu 
lienee puolen ryhmän majoituspotero, 
joka kylmänä vuodenaikana varuste
taan telttakaminalla tai muulla lämmi
tyslaitteella. 

Tilanteen salliessa puolustusaseman 
tukikohtien pikalinnoittamista jatke
taan seuraavien vuorokausien aikana 
tärkeimpinä toimenpiteinä: 

- ensimma1sen vuorokauden töi
den, erityisesti naamioinnin, täy
dentäminen 

- pesäkkeiden ja tukikohtien si
säisten yhteyksien vaatimien 
ryömintähautojen kaivaminen 

- vaihto- ja vara-asemien taistelu
poteroiden rakentaminen. 

Näiden lisäksi voidaan rakentaa 
pienehköjä jalkaväen esteitä, jos ne 
katsotaan tarpeellisiksi sekä syventää 
ryömintähautoja vihollisen tähystyk
sen ja suora-ammuntatulen alaiseksi 
pahimmin jäävissä kohdissa. 

Pataljoonan selustan linnoittaminen 
kehittyy hitaammin. Ensimmäisen 
vuorokauden linnoittaminen rajoittu
nee tuliasemayksiköiden tuliasema
töihin. Tulitoiminnan ja reservin vaih
toehtoisten taistelutehtävien vaatimat 
valmistelut aiheuttavat sen, että selus
tan tukikohdissa saavutetaan välttä
mättömin pikalinnoittamisvaihe vasta 
toisen tai kolmannen vuorokauden ai
kana. Kun puolustusaseman tukikoh
dissa ja puolustuskeskuksissa pikalin
noittamisvaiheen voidaan katsoa kes
tävän 1h-3 vuorokautta, se vaatii pa
taljoonan selustassa noin viikon edel
lyttäen, ettei vihollinen ole saanut kos
ketusta puolustusasemaan. 
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Hyökkäystä valmisteltaessa patal
joona suojautuu lähtöalueella pikalin
noittamalla. Etenemisen ja hyökkäyk
sen aikana pikalinnoittamiseen on 
ryhdyttävä välittömästi liikkeen tila
päisestikin pysähtyessä. Linnoittamista 
on pyrittävä nopeuttamaan jakamalla 
joukoille mahdollisuuksien mukaan 
räjähdysainetta, lisätyökaluja jne. 

Viivytyksessä linnoittaminen keski
tetään viivytysasemiin ja -keskuksiin, 
jotka pyritään pikalinnoittamaan en
nakolta. Linnoitettavien viivytysase
mien maastosuunnittelu järjestetään 
irroittamalla siihen henkilöstöä yhty
män esikunnasta tai siitä pataljoonas
ta, joka on suunniteltu taistelemaan 
kyseisessä suunnassa. 

Pikalinnoittaminen aloitetaan sa
manaikaisesti useassa perättäisessä 
asemassa, etummaisissa pataljoonan, 
taemmissa prikaatin ja sille mahdolli
sesti alistettujen rakentajayksiköiden 
t.oimenpitein. Viivytyskeskukset ja 
tukikohdat pikalinnoitetaan aluksi 
uhanalaisimpaan suuntaan. 

Taemmissa viivytysasemissa yhty
män johdossa olevat rakentajayksiköt 
rakentavat tärkeimpiin viivytyskes
kuksiin ja tukikohtiin erilaisia pote
roita ja yhteyshaudan pätkiä. Enna
kolta rakennetut linnoitteet niihin liit
tyvine suunnitelmineen luovutetaan 
viivytyssuunnitelman mukaisesti vii
vyttävälle pataljoonalle, joka mahdol
lisuuksiensa mukaan täydentää jo 
aloitettua pikalinnoittamista. 

Pataljoonan viivyttäessä erillisessä 
suunnassa se joutuu yksinään vastaa
maan pikalinnoittamisesta viivytys
aseman koko syvyydessä. Tällöin voi
taneen pitää periaatteena, että kun 
yhdessä viivytysasemassa taistellaan, 
toista linnoitetaan ja kolmatta tiedus
tellaan ja suunnitellaan. 

Pikalinnoittaminen talvella on hi
dasta tavanomaisia työkaluja käyttäen. 
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Työkoneiden käytön linnoittamisen 
nopeuttajana ollessa mahdollista vasta 
yhtymän selustassa routapanos lienee 
ainoa käyttökelpoinen nopeuttamis
väline rintamavastuussa olevan patal
joonan alueella. 

Routapanos on tarkoitettu nimen
omaan jalkaväen käyttöön routaker
roksen ollessa vahvempi kuin 15--20 
cm. Käyttöperiaatteena on, että rou
tapanoksella puhkaistaan ensin routa
keNokseen reikä, jossa senjälkeen rä
jäytetään aniittipanos maan pehmen
tämiseksi työkaluin kaivettavaksi. 

Vahvennetun joukkueen tukikoh
dan pikalinnoittamiseen tarvitaan 
50-60 routapanosta ja 60-80 kg aniit
tia. Vahvennetun komppanian puo
lustuskeskuksen pikalinnoittamisessa 
vastaavat luvut ovat 200-300 ja 400-
500 .. 

Routapanoksilla saavutetaan maan 
routaisuudesta riippuen 2-3-kertai
nen aikavoitto tavanomaisin työkaluin 
suoritettavaan pikalinnoittamiseen 
verrattuna. (Kuva 2). 

5. Sulutustoiminta 

Pataljoonan puolustusta tukeva su
luttaminen on ensisijaisesti miinoitta
mista. Pataljoonan alueella olevat so
tilaallisesti merkittävät hävityskohteet 
on yleensä ennakolta valmisteltu. Nii
den ,toimeenpanovelvollisuus luovute
taan ipataljoonalle sen ottaessa rinta
mavastuun. Ellei ylempi johtoporras 
ole suorittanut hävitysvalmisteluja, 
pataljoonan komentaja on velvollinen 
ottamaan ne huomioon sulutussuunni
telmassaan. 

Miinoitteet ovat miinaesteitä, häi
rintämliinoitteita tai varamiinoitteita. 

Puolustuksessa olevan pataljoonan 
alueella tulevat ensisijaisesti kysy
mykseen miinaesteet. Ne rakennetaan 
yhdestä jalkaväki- tai panssarimiina-

annoksesta ja niiden koko on 50 X 100 
metriä. 

Miinaesteen vaikutus riippuu huo
mattavasti siitä, kuinka kauan se on 
ollut maastossa ja erityisesti siihen 
kohdistuneen vihollistulen määrästä. 
Täysin kunnossa oleva miinaeste saat
taa aiheuttaa sen läpäisevälle joukolle 
30-50 %:n tappiot. 

Miinaestei tä voidaan käyttää sekä 
puolustusaseman edessä täydentämään 
muiden aseiden tulta että puolustus
aseman sisällä rajoittamaan vihollisen 
murtoja. 

Miinaesteiden on liityttävä tulisuun
nitelmaan. Ottaen huomioon maaston 
viholliselle tarjoamat etenemismahdol
lisuudet, torjuntatulen tiheyden ja 
käytettävissä olevan miinamäärän, mii
naesteet sijoitetaan lisäämään tuli
vyöhykkeen syvyyttä painopistesuun
nassa tai peittämään siinä mahdolli
sesti olevia aukkoja. 

Panssarimiinaesteet tehostavat pa
taljoonan panssarintorjunta-aseiden 
vaikutusta pysäyttämällä vaunut asei
den edullisimmalle tulialueelle. 

J alkaväkimiinaesteitä käytetään 
useimmiten täydentämään aukkoja, 

joita riittämättömän kantaman tai pit
kän varmuusetäisyyden , ja heikkojen 
tähystysmahdollisuuksien vuoksi jää 
tykistön ja heittimistön estevyöhyk
keeseen. 

Erilliset tähysmiinat saattavat muo
dostaa tehokkaan aseen vihollisen elä
vää voimaa vastaan taisteltaessa. T"å
hysmiina on itse asiassa lankamiina, 
jonka taistelija laukaisee sopivaksi 
katsomallaan hetkellä laukaisulangas
ta vetämällä. Tähysmiinat tullevat 
kuitenkin kysymykseen vain tarkoin 
harkituissa kohteissa ja tilanteissa. 
Niiden laajamittainen käyttö saattaa 
rajoittaa omien joukkojen toimintaa ja 
muodostaa lisäksi vaikeasti hallittavan 
sulutustilanteen. 

Häirintämiinoitteet ovat ensisijaisesti 
viivytystaistelun sulutteita. Pataljoo
nan puolustusalueella vihollisen to
dennäköisillä ryhmitysalueilla. 

Kuva 2. Routapanoksen käyttö 

- routapanos - aniittipanoksen asentaminen 
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Myös tiemiinoitteet ovat luonteel
taan viivytystaisteluun kuuluvia, ei
vätkä ne täysin vastaa tarkoitustaan 
puolustusasemassa. Puolustusase
massa tie miinoitetaan sen poikki tai 
tien suuntaan rakennettavilla syvyy
teen porrastetuilla panssarimiina
esteillä. 

Varamiinoite on tukiaseyksikön 
aseensa suojaksi yleensä sille määrä
vahvuisesti kuuluvista miinoista ra
kentama tilapäinen panssarimiinoite. 
Kun se uhka, mikä varamiinoitteen 
rakentamisen on aiheuttanut, lakkaa 
tai viimeistään silloin, kun rakentanut 
osasto siirtyy uuteen tehtävään, vara
miinoite raivataan. Jos raivaaminen 
ei ole mahdollista, miinoitteesta ilmoi
tetaan ylemmälle johtoportaalle mii
noitteen selosteen muodossa. 

Puolustusaseman sulutteet ovat 
yleensä I valmiusasteessa. Yksiköille 
ilmoitetaan niiden toimintaan vaikut
tavat sulutteet ja tarvittaessa ne mer
kitään maastoon. Merkit ja suoja
aidat poistetaan tilanteen mukaan ko
mentajan käskystä tai hänen antaman
sa ohjeen mukaisesti. Poistamisesta 
huolehtii tavallisesti tukikohdan tai 
puolustuskeskuksen päällikkö. Vasta
hyökkäystä suorittavia ja suoja
alueelta vetäytyviä joukkoja, huolto
liikennettä yms varten järjestetään 
tarvittaessa opastus toimeenpantujen 
sulutteiden kiertämiseksi. 

Hyökkäyksessä pioneerien pääteh
tävänä on sulutteiden raivaus. Peri
aatteena on, että pataljoonan pioneerit 
raivaavat aukot iskuportaalle tai tie
dustelevat ja merkitsevät kiertotiet 
sulutteiden ohi. Raivaamatta jäte
tyistä kohteista on viipymättä ilmoitet
tava ylemmälle johtoportaalle. Pri
kaatin pioneerit laajentavat raivaa
mista tuliyksiköiden sekä huollon siir
tymistä ja kuljetuksia varten. 
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Kuva _ 3. Putkipanos 

Aukot omiin ja vihollisen edessä ole
viin esteisiin ja miinoitteisiin pyritään 
raivaamaan hyökkäystä valmistel
taessa hyökkäysaikeita ja -paikkaa 
kuitenkaan paljastamatta. 

Sulutteisiin ja esteisiin tarvittavien 
aukkojen luku määräytyy yleensä is
kuportaassa rinnakkain hyökkäävien 
joukkueiden tai iskuosastojen mukai
seksi. Milloin aukkoja ei voida salaa
missyistä raivata valmisteluvaiheen 
aikana, · se suoritetaan hyökkäyksen 
tulivalmisteluun liittyen esimerkiksi 
putkipanoksilla. (Kuva 3). 

Etenemisen ja hyökkäyksen aikana 
pataljoonien ja prikaatin pioneerit ra
kentavat alueillaan sivustojen suojaa
miseksi ja tavoitteisiin suunnitellut 
sulutteet pyrkien siihen, että pataljoo
nien pioneerit ovat tarvittaessa viipy
mättä käytettävissä tavoitealueella su
luttaniiseen. Sulutteina käytetään 
usein panssarimiinaesteitä, jotka rai
vataan hyökkäyksen edistymisen mu
kaan. 

Kaikki joukot suojaavat tarvittaessa 
toimintansa varamiinoittein. 

Viivytyksessä sulutustoiminta on 
sulutteiden rakentamista. Se kohdis
tuu pääasiassa tiestöön ja panssarin
uriin pataljoonan koko viivytys
alueella suluttamisen painopisteen ol
lessa viivytysasemissa ja erillisissä vii
vytyskeskuksissa. 

Tiestö pyritään suluttamaan koko 
pituudeltaan tiemiinoittein käyttäen 
samalla runsaasti valemiinoja. Vai
keasti kierrettävissä ja helposti sulu
tettavissa kohteissa tie katkaistaan hä
vittein ja murrostein. Yleensä hävittei
den ja murrosteiden on oltava usei
den satofen metrien pituisia ja niiden 
vaikutusta on täydennettävä erilaisin 
miinoin. 

Viivytysaseman etumaisten tukikoh
tien eteen rakennetaan panssarimiina
esteitä vihollisen pysäyttämiseksi 
oman tulen käytön kannalta edulliselle 
alueelle sekä viivytysaseman sisään 
panssarinurien kapeikkoihin. 

Välittömästi viivytysaseman etumai
siin tukikohtiin liittyen voidaan ra
kentaa joukkojen irtautumista helpot
tavia jalkaväkimiinaesteitä. 

Häirintämiinoitteita, joissa yksi mii
na-annos riittää yleensä useiden heh
taarien alueelle, rakennetaan ajan, 
työvoiman ja materiaalin salliessa vii
vytysasemien välimaastoon vihollisen 
todennäköisille ryhmitys- ja majoitus
alueille. 

Viivytysalueen syvyydessä sulutteet 
valmistellaan yhtymäjohtoisesti mah
dollisimman toimintavalmiiksi ja luo
vutetaan täydentämistä ja lopullista 
toimeepanoa varten viivyttäville jou
koille. 

Pataljoonan pioneerien tehtävänä on 
oman suluttamisen lisäksi yhtymän 
valmistelemien sulutteiden vastaan
otto, täydentäminen ja toimeenpano. 
Painopistesuunnan pataljoonalle alis
tetaan tarvittaessa pioneereja, joita 
käytetään lähinnä valmistelujen alai
sena olevan viivytysaseman ja siihen 
liittyvien välialueiden suluttamiseen. 

Valmiusasteet määritetään taistelu
suunnitelman mukaan. Pataljoonan 
viivytysaseman sulutteet ovat yleensä 
I valmiusasteessa. 

6. Ylimenotoiminta 

Laajimpana ylimenotoiminta tulee 
esille hyö~äyksessä. Hyökkäyssuun
nassa olevan vesistön ylitse on pyrit
tävä taistelukosketus säilyttäen, py
sähtymättä ja antamatta viholliseUe 
aikaa torjuntatoimenpiteiden järjeste
lyyn vastarannalla. Tähän päästään 
valitsemalla ennen vesistön saavutta
mista tiedustelun tai usein vain kartan 
perusteella ylimenopaikat sekä suun
taamalla hyökkäys siten, että se johtaa 
nopeasti näiden valtaamiseen. 

Sopivan ylimenokaluston hankkimi
seen ylemmältä johtoportaalta on ryh
dyttävä heti, kun ilmenee, että tehtävä 
tai tilanne voi vaatia pataljoonalta yli
menoa. 

Iskuporras ylittää vesistön jalka
väen kevyillä ylimenovälineillä tai nii-

Kuva 4. Jalkaväen kevyt ylimeno
väline 

\ 
\ 

Kuva 5. Uisko 
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den puuttuessa tilapäisillä ylimeno
välineillä, pikasilloilla, uimalla tai 
kahlaamalla. Leveähköjen vesistöjen 
ylittämisessä tarvitaan syöksyveneitä 
ja uiskoja. (Kuvat 4 ja 5). 

Raskas kalusto voidaan siirtää vesis
tön yli pataljoonan saamasta ruuhi
kalustosta rakennettuja lauttoja tai 
siltaa käyttäen. Lauttojen ja sillan 
rakentamiseen on ryhdyttävä heti, 
kun tilanne sallii ja ruuhet vapautuvat 
muusta käytöstä .. 

Hyökättäessä vastarannalla puolus
tuksessa olevaa vihollista vastaan tai 
leveällä vesistöllä ylimenotoiminta 
vaatii yksityiskohtaisia valmisteluja 
erityisesti tiedustelun ja ylimenon tek
nillisen järjestelyn osalta. 

Tiedustelu aloitetaan heti, kun on 
päätetty hyökkäyksestä vesistön yli. 
Tiedustelulla selvitetään paitsi viholli
sen puolustuksen järjestely, vesistölle 
ja siitä edelleen johtava tiestö sekä 
vesistön laatu ja suojaiset ylimenoon 
sopivat alueet. Tiet.oja vesistöstä voi
daan saada tähystyksen, partioinnin ja 
karttatutkimuksen lisäksi ylemmältä 
johtoportaalta. 

Joukkojen ja ylimenokaluston käyt
tö on suunniteltava siten, että joukot 
ja ylimenokalusto voidaan maaston 
peitteisyyden ja tiestön puolesta saada 
salassa, riittävän nopeasti ja sopivissa 
erissä lähtörannalle, että vesistö on 
lähtö- ja tulorantoineen käytettäville 
ylimenokalustoille sopivaa ja että jou
kot voidaan suunnata tulorannalla lii
kesuunnitelman edellyttämille maasto
alueille. 

Ylimenoa varten ylempi johtoporras 
voi määrätä tai pataljoonan komentaja 
itse valita ylimenoalueen ja siitä sopi
van määrän yksiköiden ylimenopaik
koja. 

Useamman yksikön ylittäessä vesis
tön samoja ylimenopaikkoja käyttäen 
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komentaja määrää tehtävään sopivat 
upseerit ylimenopaikkojen päälli
köiksi. Nämä vastaavat ylimenon tek
nillisestä suorituksesta kuten kaluston 
käytöstä ylimenon aikana, pelastus
palvelun järjestämisestä sekä tarvitta
vasta viitoituksesta ja opastuksesta. 

Ylimenon tapahtuessa pataljoonalle 
alistetulla kalustoyksiköllä sen pääl
likkö toimii pataljoonan komentajan 
apulaisena ylimenon suunnittelussa ja 
suorituksessa. 

Mikäli useampi pataljoona käyttää 
samaa ylimenoaluetta, ylempi johto
porras määrää yleensä ylimenoalueen 
ja -paikkojen päälliköt. 

Suunnitelmat ylimenoa varten laa
tii pataljoonan komentaja yhdessä 
ylimenoalueen päällikkönä mahdolli
sesti toimivan pioneeriupseerin kans
sa. Ensimmäisen portaan ylimenpa 
varten laaditaan tarkka aikataulukko. 
Muita varten laaditaan pääpiirteinen 
aikataulukko siten, että ylimenokalusto 
on jatkuvasti tehokkaassa käytössä. 

Puolustuksessa ylimenotoiminta ra
joittuu yleensä materiaalikuljetuksiin, 
evakuointiin sekä ylikulkupaikkojen 
varmentamiseen yhtymältä saadun 
tarkoitukseen sopivan kaluston avulla. 

Viivytyksessä ylimenotoiminnan 
yleisjärjestely on päinvastainen kuin 
ylimenohyökkäyksessä. Pataljoona 
suorittaa ylimenon käyttäen hyväkseen 
sille mahdollisesti annettua pioneeri
vahvennusta tai yhtymän suorittamia 
valmisteluja. 

Ensin kuljetetaan yli huolto ja 
komppanioitten ajoneuvot siltoja ja 
lauttoja käyttäen. Tämän jälkeen ylit
tävät vesistön kevyt heittimistö ja ki
vääriyksiköt kalustoyksiköiden kul
jettamina tai jalkaväen kevyillä yli
menovälineillä. Kapeilla vesistöillä 
on edullista käyttää myös polkusiltoja. 

Ylimenon suojaamista varten lähtö-

Kuva 6. Traktoriura 
- talvella 

rannalle muodostetaan niin laaja sil
lanpääasema, ettei vihollinen pysty 
tähystetyllä tulella vaikeuttamaan yli
menotoimintaa. Sillanpääasemaan ryh
mittyneet joukot irroitetaan ryhmi
tystä harventamalla ja sillanpäätä su
pistamalla. Viimeisenä ylimenevät 
joukot ylittävät vesistön leveällä 
alueella ja ne suojataan tulorannalta 
tulella. 

7. Tietyöt_ 

Koska pataljoonan puolustusalueella 
ainakin päätiet sulutetaan, liikenne on 
suunnattava niiden ulkopuolelle. Tämä 
edellyttää urien rakentamista, ellei si
vuteitä ole riittävästi käytettävissä. 

Uria rakennettaessa vähimmäistar
peena on hevosura komppaniaa ja 
traktoriura tuliyksikköä kohti. Urat 
on mahdollisuuksien mukaan suunnat
tava helposti kuljettavien maaston
kohtien kautta käyttäen hyväksi pol
kuja tms. 

Yleisenä periaatteena on, että kukin 
tarvitsija rakentaa itse uransa. Näin 
pioneerijoukkue vapautetaan pääteh
täväänsä suluttamiseen. (Kuva 6). 

Hyökkäyksen valmisteluvaiheessa 
uusien kenttäteiden rakentamista on 
salaamissyistä vältettävä. Teiden kun-

- kesällä 

nossapitoa sensijaan on usein välttä
mätöntä entisestään tehostaa. 

Etenemisen ja hyökkäyksen aikana 
tietöiden painopiste siirtyy iskevän 
osan tarvitsemien urien rakentamiseen 
ja kunnosapitoon. Tiettömän maaston 
kautta hyökättäessä pataljoona tarvit
see traktoriuran, jonka se yleensä itse 
rakentaa. 

Viivytyksessä uusia kenttäteitä ei 
ilman pakottavaa syytä rakenneta. 

8. Pioneerihuolto 

Pataljoonassa ja perusyksikössä pio
neerihuolto käsittää pääasiassa pio
neerimateriaalin täydennyksen, kun
nossapidon ja mahdollisen tilapäisen 
varastoinnin. 

Pioneerihuoltoa johtaa pataljoonan 
huoltopäällikkö apulaisenaan taistelu
välineupseeri. Perusyksikössä pionee
rihuollosta on vastuussa komppanian 
päällikkö. 

Pioneerimateriaalin porrastus patal
joonassa määräytyy mm yhtymän tais
telusuunnitelman, pioneeri toiminnan 
painopisteen ja käytettävissä olevan 
materiaalin mukaan. 

Pioneerimateriaalin pataljoona nou
taa yleensä keskitetysti muihin huolto
kuljetuksiin liittyen yhtymän huolto-
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keskuksessa sijaitsevasta pioneeritäy
dennyspaikasta, PionTp:sta. Tietyissä 
tilanteissa etenkin sulutusmateriaali on 
edullista kuljettaa PionTp:sta suoraan 
tarvitsijoille tai valmiiksi kohteille, 
jolloin materiaalia ei tarvitse välillä 
purkaa pataljoonan ampuma~rvikkei
den jakopaikassa, AJp:ssa. 

Kiireellisissä tapauksissa tai patal
joonan toimiessa painopistesuunnassa, 
jolloin mm sulutustarvikemäärä voi 
nousta suureksi, yhtymä saattaa aut
taa pataljoonaa kuljettamaan ainakin 
osan materiaalista pataljoonan osoitta
maan paikkaan. 

9. Yhdistelmä 

Pataljoonassa tulevat esille kaikki 
pioneeritoiminnan lajit, joista lähinnä 
linnoittaminen ja sulutustoiminta ovat 
tärkeimmät. Ne tulevat poikkeuksetta 
kysymykseen kaikissa taistelulajeissa, 
mutta erityisesti puolustuksessa niiden 
merkitys on huomattava. Hyvin suun
niteltuna ja johdettuna linnoittaminen 
ja sulutustoiminta saattavat ratkaise-
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valla tavalla auttaa pataljoonaa sel
viytymään taistelussa itseään luku
määräisestikin vahvempaa vihollista 
vastaan. 

Muut pioneeritoiminnan lajit, pio
neerihuoltoa lukuunottamatta, esiinty
vät yleensä vain tietyissä tilanteissa ja 
oloissa. Tämä ei kuitenkaan oikeuta 
väheksymään niiden osuutta taistelun 
onnistumisessa. Ylimenotoiminta ja 
tietyöt mahdollistavat hyökkäyksen 
jatkamisen siellä, missä vesistö ja tie
tön maasto muuten muodostuisivat 
esteeksi ja siten vihollisen tehokkaaksi 
liittolaiseksi. 

Pioneeritoiminnan suunnittelu ja 
johtaminen vaativat onnistuakseen pa
taljoonan komentajalta ja hänen apu
laiseltaan pataljoonaupseerilta hyvää 
tietoutta kaikilta pioneeritoiminnan 
aloilta. Puutteelliset tiedot johtavat 
helposti pioneeritoiminnan "unohtu
miseen" pataljoonassa pataljoonan ko
mentajan menettäessä samalla tehok
kaan ja tärkeän aseen taistelussa vi
hollisen kanssa. 

Valmet Oy, Tourulan Tehdas 
Tourula, puh. 19100 

Pääkonttori: 

Punanotkonkatu 2, ~lsir,,ki 13, 
puh. 11 441 
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SUOMEN LEIJONA 
PI E NOISKIVAARIT 
Valmet Oy:n Suomen Leijona pienoiskiväärit kuu
luvat Valmetin kansainvälistä mainetta nauttivaan 
asesarjaan. Lukemattomat kilpailuvoitot ja Cham
pionille myönnetty Grand Prix XIII Triennalessa 
Milanossa -64 todistavat että ne ovat perusteet- · 
lisen suunnittelutyön ja vuosien käyttökokemuk
sen muovaamia. Leijona-aseiden puhdaspiirtei
siin linjoihin kätkeytyy aseteollisuuden tämänhet
kisen kehityksen tulos täydellisyys, johon 
voitte luottaa varauksetta kaikissa tilanteissa. 

SUOMEN LEIJONA 
TA R K K U U S PIEN O I S
K IV ÄÄRI 

Väljyys 22. Patruunapesän poraus kokopitkä. Etu
tähtäimessä tunneli ja jyvänjalka rengas- ja 
tolppajyvää varten. Takatähtäimessä mikrometri
asteikko sekä sivu- että korkeussuunnassa. Sylin
terilukko. Kertalaukausase. Liipaisimen laukaisu
paino 150-200 g tai säädettävissä aina 2 kg asti. 
Aseen paino 6,5 kg . 
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SÄHKÖSTÄ PUHEENOLLEN 
ON STRÖMBERG 
VAHVAVIRTATEKNIIKAN 
VAHVA NIMI 
Valmistamme 
Sähkömoottoreita 
Generaattoreita 
Muuntajia 
Suur- ja pienjännitekojeita 
ja kojeistoja 

Helsinki - Kouvola - Kuopio - Oulu - Pori - Tampere - Turku - Vaasa 
Tehtaat Helsingissä ,ja Vaasassa 

hyvä radiopuhelinjärjestelmä säästää aikaa 
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Hyvä radiopuhelinjärjestelmä lisää 
myös toiminnan tehokkuutta -
välimatkat eivät haittaa tietojen 

välittämistä. 
Radiopuhelinjärjestelmäämme si
sältyy kannettava radiopuhelin 
SV 1000 sekä ajoneuvo- ja tuki
asema SV 1200. Edellinen on täy
sin transis toroitu, paino 2,5 kg, 
akku- tai paristokäyttöinen. Se 
voidaan myös asentaa autoon. 

SUOMEN 
KAAPELITEHDAS 

OSAKEYHTIÖ 

Elektroniikkaosasto 

Kapteeni R P en tt i n en 

PATALJ010NAN VIESTll10tM11NNAN 
PE1RUSTEITA JA JÄRJESTELY
PERIAATTEITA 

Johdanto 

Taistelun menestyksellisyyden eraa
nä ehtona on, että joukon taktiikka, 
taistelutaito ja johtamistoiminnan jär
jestely ovat vastustajan oletettavaa 
ylivoimaa tasoittavia tekijöitä. Yleen
sähän voidaan sanoa, että meikäläisit
täin vastustaja on ylivoimainen ma
teriaalisesti, tulen määrältään, liikku
vuudeltaan ja usein myös lUlkumääräi
sestikin. Johtamistoiminnan tarkoituk
senmukaisen järjestelyn perusteina 
ovat komentosuhteet ja viestiyhteydet. 
Nykyaikaisen sodankäynnin erama 
olennaisina piirteinä ovat suuri liilkku
vuus ja yllätyksellisyys yhtyneenä kas
vaneeseen tulivoimaan sekä taiste
lualueen laajentuminen. Nämä asetta
vat johtamistoiminnalle ja sitä kautta 
myös viestitoiminnalle varsin suuria 
vaatimuksia. Taistelun johtaminen 
perustuu entistä enemmän viestiyh
teyksiin, joiden tulee taata kaikissa 
tilanteissa riittävä varmuus ja viesti
tyskyiky ja taata pataljoonalle näin 
mahdollisuus nopeaan toimintaan, eri
laisten maasto-, sää- ja valaistusolo
suhteiden hyväksikäyttöön sekä jouk
kojen ja tulen tarkoituksenmukaiseen 
yhteistoimintaan. Yhteyksien aikaan
saamiseen ja ylläpitämiseen tarvitta
van viestikaluston tulee olla joustava
käyttöistä, teknillisesti monLpuolista ja 
samalla toimintavarmaa, lisäksi yh
teyksien rakentamisen tulee olla no
peaa. Näihin vaatimuksiin liittyy olen
naisena viesti,välineitä käyttävän ja 

viestiyhteyksiä rakentavan henkilös
tön hyvä koulutus. 

A. JOHTAMINEN JA VIESTI
YHTEYDET 

Viestiyhteyksien tarve ja laatu vaih
televat suuresti joukosta ja sen tehtä
västä riippuen. Meillä asiaan vaikuttaa 
lisäksi taloudelliset !tekijät vaikka 
näin ei saisikaan olla. 

Taistelun johtamisen menestykselli
syys edellyttää, että 

- johtamistoiminta on jatkuvaa ja 
välitöntä, 

- vihollis- ja muut tiilannetiedot 
tulevat nopeasti ja oikeina pataJ
joonan komentajan käyttöön, 

- käskyt kyetään antamaan alaisille 
nopeasti ja luotettavasti. 

Näiden vaatimusten toteuttamiseksi 
pataljoonan komentaja apulaisineen -

i!i 
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Kuva 1. Kaavio pataljoonan komen

tajan yhteiystarpeista. 
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rajoituttaessa käsittelemään ensisijai
sesti kivääripataljoonaa - tarvitsee 
yhteyksiä (kuva 1) 

- rintamavastuussa oleviin komp-
panioihin, 

- reserviin, 
- erillisiin puolustuskeskuksiin, 
- tiedustelujoukkueeseen ja mui-

hin pataljoonan johdossa toimi
viin tiedusteluyksiköihin, 

- raskaan (epäsuoran) tulen edus-
tajiin, 

- ylempään johtoportaaseen, 
- naapureihin ja 
- huoltoon. 

Komentaja sijoittuu esikuntansa 
kanssa pataljoonan kokonaistoimin
nan johtamisen kannalta edullisim
paaQ ,maastonkohtaan, minne hän pe
rustaa komentopaikkansa. Yleisvaati
muksena on, että komentopaikalta on 
järjestettävissä varmat yhteydet joh
dettaviin. 

B. VIESTITOIMINNAN 
JOHTAMINEN 

Pataljoonan viestiupseerina toimii 
viestijoukkueen johtaja. Hänen on pi
dettävä pataljoonan komentaja jatku
vasti selvillä viestitoiminnan tilantees
ta sekä tehtävä komentajalle esityk
set pataljoonan tehtävän tai tilanteen 
muutosten vaatilllli.sta viestijärjeste
lyistä. Viestiupseerin on oltava kiin
teässä yhteistoLminnassa epäsuoran 
tulen käyttöön liittyviä viestiyhteyk
siä hoitavan viestiupseerin kanssa se
kä pidettävä yhteyttä ylemmän johto
portaan ja naapureiden sekä muiden 
pataljoonan toimintaan vaikuttavien 
joulklkojen viestiupsereihin. Viestitoi
mintaa koskevissa asioissa pataljoonan 
viestiupseeri on velvollinen noudatta
maan prikaatin viestipäällikön anta-
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Ktyk 
V-ups 

KrhP 
V-ups 

Tjkom 
V-ups 
RskrhK 
V-ups 
KvkrhK 
V-ups 

<3--------; ~ ~ ----i> ~ ,,-/' l 
<3-------- ~ ~ 
er-,-:;;;., l 
ts'/ 

kompp --i> viczstittäjät 
vtysau,t 

Kuv.a 2. Viestitoiminnan johtosuhteet. 
Yhtenäinen viiva kuvaa aselajitietä ja 

katkoviiva yhteistoimintaa. 

mia ohjeita ja käskyjä mikäli ne eivät 
ole ristiriidassa pataljoonan komenta
jan käskyjen kanssa (kuva 2). 

Viestitoiminnan johtamiseen kuu
luu 

- viestitoiminnan suunnittelu ja 
toteuttaminen pataljoonan ko
mentajan käskemällä tavalla, 

- pataljoonan viestihuollon järjes
täminen, 

- yhteydenpito eri aselajien ja pa
taljoonan kanssa yhteistoimin
taan joutuvien joukkojen viesti
upseereihin, 

- pataljoonan ja sen alaisten jouk
kojen viestitilanteesta selvillä 
pysyminen, 

- prikaatin viestipäällikön pitämi
nen selvillä pataljoonan viestiti
lanteesta ja mahdollisten esitys
ten tekeminen oman viestitilan
teen parantamiseksi, 

- omaa toimintaa palvelevan vies
titiedustelun suunnittelu ja toi
meenpano sekä 

- tarvittavien käskyjen ja ohjeiden 
antaminen. 

C. PATALJOONAN VIESTI
SUUNNITELMA 

Perusteet viestisuunnitelman laati
miselle antavat 

- pataljoonan komentajan käske
mä tehtävä, 

- joukkojen ryhmitys ja tehtävät, ' 
- käytettävissä oleva viestihenki-

löstö ja viestikalusto, 
- aikatekijät, 
- ylemmän johtoportaan antamat 

viesti toimintaohjeet selkä 
- arviointi vihollisen toiminnan 

vaikutuksesta viestiyhteyksiin. 
Viestisuunnitelmaa ei laadita yleen

sä koskaan kirjallisena vaan se on 
joukko piirroksia ja kaavioita. Suun
nitelma voidaan tehdä pääosin peite
piirroksena esim kartalle 1:20 000. 
Viestisuunnitelmassa selvitetään 

- viestitoiminnan (= viestijouk
kueen) tehtävät, 

- viestijoukkueen henkilöstön 
käyttö, 

- radioyhteyksien järjestely, 
- puhelinikeskuksien ja johdinlin-

jojen rakentaminen (tai purka
minen}, rakentajat, tarveainelas
kelmat, johdinlinjojen suuntaa
minen, luovutukset, vastaanotot, 
hävittäminen selkä aikalaskelmat, 

- johdinlinjojen korjaustoiminnan 
järjestely, 

- ohjeet viestiliikenteen suorituk-
sesta ja salaamisesta, 

- viestihuollon järjestely ja 
- käskytys. 
Erityinen paino on pantava riittä

vän kalustoreservin varaamiseen kun
kin tilanteen vaatimuksia vastaavalla 
tavalla. 

1. Viestitoiminnan tehtävät 

Pataljoonan viestitoiminta on perus
olemukseltaan varsin yksinikertaista ja 

7 - Jalkaväen Vuosikirja 

viestiverkot ovat selväpiirteisiä, joten 
tehtävät pysyvät yleensä vakiokaa

. voissa. Oleellisimmat vaihtelut tapah
tuvat siirryttäessä taistelulajista toi
seen. Tehtäviä eriteltäessä kiinnitetään 
erityinen huomio aikatekijöihin ts mil
loin tiettyjen viesitiy,hteyksien on olta
va valmiina, vaatiiko viestimateriaali
tilanne joitakin erityistoimenpiteitä ja 
miten ylempi johtoporras voisi tukea 
omaa viesti,toimintaa. 

2. Viestihenkilöstön käyttö 

Pataljoonan esikuntakomppaniaan 
kuuluu viestijoukkue, missä on viisi 
viestiryhmää kukin vahvuudeltaan 6 
miestä. Koska joukkueen johtaja on 
samalla pataljoonan viestiupseeri, va
rajohtaja toimii käytännössä jouk
kueen johtajana sen suorittaessa teh
täviään. Varajohtaja yhdessä jouk
kueen viestiasentaja-aliupseerin kans
sa huolehtivat joukkueen hallussa ole
van viestimateriaalin varastoimisesta 
ja hoidosta. 

Viestijoukkueella on materiaalin 
kuljettamiseksi pyörätraJktori perä
vaunuineen ja liikkumista varten pol
kupyörät. Jouikkue voi saada tarvit
taessa kuljetusapua myös pataljoonan 
huoltokomppanian ajoneuvoryhmältä. 

Määrä vahvuisen viestimateriaalin 
paino on noin 1500 kg, traktorin ohel
la sitä voidaan kuljettaa kantaen tai 
polkupyörissä, mitkä tavat tulevat ky
seeseen erityisesti johdinlinjaa raken
nettaessa. 

Pataljoonan viestijoukkueen henki
löstö on saanut jalkaväen yleisviesti
miehen koulutuksen, mikä tarkoittaa 
sitä, että nämä pystyvät toimimaan 
sekä keskus-, puhelin- et.fä puhera
diomiehen tehtävissä. Viestijoukkue 
hoitaa puheradioasemat, perustaa pa
taljoonan komentopaikan puhelinkes
kuksen, rakentaa siihen liittyvät ti!laa-
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jalinjat, rakentaa ja ylläpitää muut 
johdinlinjat selkä miehittää kivääri
komppanioihin rakennettavat keskus
osakeskukset. Viestijoukkue pystyy 
vuorokaudessa rakentamaan kenttä
kaapelilinjaa noin 30 ikm, 1-2 puhelin
keskusta, 2-3 puheradioasemaa ja 
komppanioiden 1-4 keskusosakes
kusta. 

Esikuntakomppanian viestijouk-
kueen lisäksi pataljoonan kevyellä 
kranaatinheitinkomppanialla on omat 
viestiryhmänsä tulenkäytön viestiyh
teyksien rakentamiseksi. Samoin ra
kentavat itse tarvitsemansa viestiyh
teydet pataljoonan taistelua tukevat 
tykistö ja raskas kranaatinheittimistö. 

Kussakin kiväärikomppaniassa on 
viestihenkilöstönä vie5titysaliupseeri, 
hänen ohellaan hoitavat komppanian 
viestivälineitä taistelulähetit. 

3. Radioyhteyksien järjestely 

Radio on viestiväline, jolla voidaan 
aikaansaada nopeasti johtamistoimin
nan ja tulenkäytön tarvitsemat viesti
yhteydet. Radioyhtey,ksien etuina joh
dinyhteyksiin verrattuna ovat niiden 
käytön joustavuus ja vain vähäinen 
alttius vihollisen tulen vaikutukselle 
sekä käytetyistä laitteista riippuen 
useiden - kymmenien kilometrien pi
tuiset yhteysetäisyydet. Toisaalta ra
dioyhteys on vihollisen kuunneltavis
sa, suunnittavissa ja häirittävissä, mit
kä saattavat määrätilanteissa estää ra
dioiden käytön kokonaan tai osittain. 
Näin ollen tuleekin radioyhteys pyr
kiä varmentamaan aina jollain muulla 
yhteydenpitotavalla. Radiota on pidet
tävä ,kaikkien etulinjan joukkojen 
pääviestivälineenä erityisesti liikku
vissa taistelutilanteissa. Suurvaltojen 
organisaatioissa tämä käy selvästi il
mi, näissä on pyritty antamaan radio 
jokaiselle kivääriryhmälle ja jopa yk-
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Kuva 3. Taistelun luonteen muuttu
minen on lisännyt myös johtamisväli
neiden tarvetta. USA:n armeijalla on 
käytössään 0,5-1 km:n kantaman 
omaava radiopuhelin joukkueen si-

säistä yhteydenpitoa varten. 

sityisille miehillekin (kuva 3). Muu
tenkin radioiden määrä on näillä hyvin 
huomattava. Tähän ovat olleet vaikut
tamassa hajautetusta ja liikkuvasta 
toiminnasta johtuvat lisääntyneet joh
tamisvaikeudet sekä toisaalta asian
omaisten suuret taloudelliset mahdol
lisuudet. Radioiden laatu määräytyy 
käyttötarkoituksen mukaan. Etulin
jassa käytetään lyhytkantamaisia ja 
pienitehoisia radioita (e5im. amerikka
laisilla ns. kypäräradio ), taaempana 
tehokkaampia. 

Pataljoonan radioverkot järjestetään 
komentosuhteiden mukaisesti. Ko
mentovel"kkoon kuuluvat näin ollen 
(kuva 4) 

- pataljoonan komentaja, 
- kiväärikomppanioiden päälliköt 

ja 
- tiedustelujoukkueen johtaja. 
Huollon johtamista varten voidaan 

muodostaa milkäli kalustotifanne niin 
sallii radiolinja, mihin kuuluvat huol
topäällik!kö ja huoltokomppanian 
päällikkö. Pataljoonan komentopaikal
la toimivat lisäksi ns ilmoitusradio, 

PrE 

SELITE : 
1 prikrad patlrad 

~ tykrad kompprad 

Kuva 4. Eräs esimerkki kivääripataljoonan radioverkoista. 

1) Ihnoitusradio 
2) KvkrhK:n, RskrhK:n tai tjkomentajan Panu 
3) Tjkomentajan verkko 
4) Samoin muissakin komppanioissa, mikäli kalustoa on 
5) Osaan tukikohdista tulee lisäksi tulenjohtajien (kvkrh:n ja rskrh:n Panut sekä 

ktyk Tykot) radiot, joilla tukikohdan päällikkö saa varmentavan yhteyden 
komppanian komentopaikalla olevan Panu- tai Tyko-(tj-pääll)radion kautta. 

mikä kuuntelee joko jatkuvasti tai 
määräaikaisesti viestejä, joita ei voida 
syystä tai toisesta antaa muilla viesti
välineillä, ilmavalvontaviestien vas
taanottoon tarkoitettu vastaanotin se
kä ylempään johtoportaaseen yhteyttä 
pitävä radioasema. YleiS1periaatteena 

olisi pidettävä, että komentopaikalla 
on kaksi pataljoonaradiota, jolloin ne 
varmentavat toisiaan rikkoontumisen 
varalta. 

Pataljoonan tulenjohtokomentaja 
tuo tullessaan tarvitsemansa radioase
mat, mahdollisesti myös kevyen kra-
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Kuva 5. Pataljoonan komentopaikan 
viestikeskus. 

1) Komentoverkon radio sekä prikaati-
ja tykistöradioiden puhelulaitteet 

2) Esikunnan teltta ja ilmoitusradio 
3) Puhelinkeskus tilaajalinjoineen 
4) Viestijoukkue. Prikaatiradio 
5) Tulenjohtokomentajan radiot 

(kv /krhkompp:n pääll) 
6) Tulenjohtokomentajan radio ja pu-

helinkeskus 
7) Komentojoukkueen teltat 

naatinhei tinkomppanian päällikkökin, 
joten komentopaikalle muodostuu 
varsin monen radioaseman viestikes
kus (kuva 5). 

Lähekkäin toimivat radioasemat ai
heuttavat toisilleen me1!koisiakin häi
riöitä ellei niiden käyttämiä kanavia 
ole valittu määrätyn kaavan mukaises
ti. Toiseksi on pyrittävä välttämään 
radioasemien tuomista tarpeettoman 
lähelle toisiaan mm tappiovaaran ta
kia. Topi- ja Tyko-radioissa on 40-80 
m pituinen kaapeli, jonka avulla radio
laite voidaan viedä rii-ttävän etäälle 
puhelulaitteen kuulopuhelimineen jää
dessä radion käyttäjän luo. Panu-ra
dio1ssa tätä mahdollisuutta ei ole, mut
ta niiden aiheuttamat keskeiset häiriöt 
eivät pienestä lähetystehosta johtuen 
ole yhtä vakavia, 
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Eräitä esimerkkejä kevyen kranaa
tinheitinkomppanian radioverkoista on 
esitetty kuvassa 6. Näiden verkkojen 
rakenne riippuu oleellisesti siitä, toi
miiko komppania koottuna vai jouk
kueittain hajautettuna. 

Pataljoonalle mahdollisesti alistetun 
raskaan ikranaa tinhei tinkomppanian 
radioverkot muodostuvat samanlaisik
si kuin lkevyen kootusti toimivan 
komppanian radioverikot. 

Toiminnan luonne vaatii nykyään, 
että myös ikiväärikomppanioilla sa
moinkuin panssarintorj untayksiköillä
kin olisi viestivälineenä radiot. Näiden 
viestiyhteyksien järjestäminen vaatii 
kuitenkin hyvin suuren määrän radio
kalustoa, joten tällaisia verkkoja ei 
voida pitää meillä tavanomaisina. 

K.iväärikom.ppanian radioverkkoon 
kuuluvat (kuva 4). 

- komppanian päällikkö, 
- jouk,kueiden johtajat ja 
- komppanialle mahdollisesti alis-

tetun sinlko-joukkueenjohta1a. 
Pataljoonan sinko-osasto voi toi

miessaan koottuna, muodostaa myös 
oman radioverkon, johon kuuluvat 
sinko-osaston johtaja ja sinkojouk
kueiden johtajat. 

Radioverkkojen toiminnan järjeste
lemiseksi niille ja radioasemille on 
määrättävä 

~ työskentelykanava, 
- varakanava, 
- radioerotteet, 
- !kutsut ja 
- ohjeet toiminta-ajoista. 

Nämä tiedot ilmoitetaan jokaiselle 
radioasemalle liikennetaulukossa tai 
radioyhteyskaaviossa. Pataljoonan 
käytöön annettavat radiokanavat, kut
susanat ja radioerotteet jakaa prikaa
tin viestipäällikkö tavallisesti · viesti
eriikoismääräyksessä. Pataljoona tar
vitsee seuraavat määrät radiokanavia 

1\ 

Kuva 6. Eräitä esimerkkejä kevyen kranaatinheitinkomppanian radioverkoista 
komppanian toimiessa hajautettuna ia koossa. Tummennetulla merkillä on esi
tetty ne radiot, jotka ovat välttämättömiä tulitoiminnan johtamiseksi (6 kpl). 

Tykistöradiot tarvittaisiin yhteistoimintaa varten kenttätykistön kanssa. 

~ pataljoonan komentovevkon työs
kentelykanava ja sen varakana
va yhteensä 2, 

- i1moituskanava 1, 
- kevyt kranaatinheitinkomppania 

käytettävissä olevasta radioka
lustosta riippuen 3--6 kanavaa 
sekä 

- komppanioiden ja sinko-osaston 
radioverkot yhteensä 4 kanavaa. 

Radioverkon jokaiselle radioasemal
le annetaan kutsusana joko siten, että 
kaikilla on oma sanansa tai siten, että 
verkolla on vain yksi kutsusana esim 
KOLO, jota käytetään siten, että joh
toaseman kutsu on KOLO ja muiden 
KOLO 1, KOLO 2 jne. 

Radioerote on tavallisesti 3-nume
roinen luku, mikä annetaan tärkeim
mille johtajille radioliikenteessä käy
tettäväksi henkilöllisyyden ja virka
aseman peittämiseksi. Radioerotetta 
voidaan Y'ksinkertaisuuden vuoksi 
käyttää myös puhelinerotteena. 

Radioverkkojen toiminta-ajat maa
rätään tilanteen vaatiman yhteydenpi
totiheyden mukaisesti ottaen huo
mioon, että runsas radioiden käyttö 
kuluttaa suuresti vaikeasti saatavia 
paristoja, rasittaa tarpeettomasti ra
diopäivystyksen suorittajia sekä hel
pottaa vihollisen suorittamaa radio
kuuntelua ja suuntimista. Radioiden 
käytöstä on pidättäydyttävä kokonaan 
silloin, kun johdinyhteydet ovat kun
nossa tai kun ollaan levossa taikka 
kun on käsketty radiohiljaisuus, ku
ten tehdään tavallisesti esim hyök
käysvailmistelujen aikana. Radioyhteys 
voi olla joko määräaikainen tai jatku
va. Edellisessä tapauksessa verkon 
asemat kuuntelevat määrättyinä kel
lonaikoina esim 5 min joka puolitunti 
tai 10 min joka täysi tunti. Tänä aika
na viestitetään esiintyneet asiat. Jat
kuvassa kuuntelussa ei ole määräai
koja, näin menetellään esim hyök
käyksessä. 
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4. Johdinyhteyksien järjestely 

Radioyhteys on vihollisen kuunnel
tavissa ja häirittävissä, mikä vähen
tää olennaisesti radion luotettavuutta 
johtamisvälineenä. Puhelinyhteys taa
sen on altis vihollisen tulen vaikutuk
selle, mutta sillä ei ole edellä mainit
tuja pahoja radioyhteyksien haittoja, 
ei ainakaan yhtä korostetusti. 

Puhelinyhteydet voivat olla kenttä
kaapeli-, kenttäkaukokaapeli-, avo
johdin- tai suuntaradioyhteyksiä. Pa
taljoonan puhelinyhteydet ovat lähes 
yksinomaan kenttäkaapeliyhteyksiä, 
joissakin tilanteissa voivat tulla ky
seeseen muutkin, mutta niiden raken
tamisesta ja ylläpitämisestä vastaavat 
silloin ylemmän johtoportaan viesti
joukot ja nämä yhteydet suuntautu
vat yleensä pataljoonan komentopai
kalta esim prikaatin esikuntaan. 

Kenttäkaapeli on joko yksijohdin
kaapelia tai pari:kaapelia. Edellisellä 
on yhteyden aikaansaamiseksi raken
nettava kaksi johdinta, joten materiaa
lin ja henkilöstön tarve (tai rakenta
miseen tarvittava aika) on noin kak
sinkertainen verrattuna kenttäpari
kaapelilla rakennettavaan yhteyteen. 
Pataljoonan viestijoukkueen johdin
materiaali on tavallisesti yksijohdin-

. kaapelia, mutta kevyellä kranaatin
heitinkomppanialla se on kenttäpari
kaapelia. Aikaa myöten pyritään pa
taljoonassa siirtymään kokonaan vii
meksimainittuun materiaaliin. 

Pataljoonan johdinverkko käsittää 
(kuva 7) 

- komentopaikan puhelinkeskuk
sen tilaajajohtoineen, 

- yhteydet komppanioiden komen
topaikoille ja niiden keskusosa
keskukset, 

- yhteydet tärkeimpiin tukikohtiin, 
- yhteydet huoltokeskukseen ja oi-

kealla olevaan naapuriin sekä 
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- kevyen kranaatinheitinkomppa
nian johdinyhteydet. 

Pataljoonan alueelle rakentavat li
säksi johdinyhteyksiä patalj,oonaa tu
kevat tykistö ja raskas kranaatinheit
timistö. 

Viestijoukkueen yksi ryhmä ra
kentaa komentopaikan välittömään 
läheisyyteen 10---20 johdon kenttäkes
kuksen siten, että keskuksella on riit
tävä työskentelyrauha, tilaajajohdot 
eivät muodostu tarpeettoman pitki!ksi 
ja .että keskuksesta rakennettavat 
muut yhteydet voidaan suunnata 
edullisesti kohteisiinsa. 

Pataljoonan tulenjohtokomentajan 
viestiryhmä rakentaa myös puhelin
keskuksen pataljoonan komentopai
kalle, mikä liitetään pataljoonan kes
kukseen. 

PuhelinkeSkUJksen suuruus määJ:äy
tyy siihen liittyvien linjojen määräs
tä. Tulevia ja lähteviä linjoja on ti
lanteesta riippuen 6-10 ja komento
paikan tilaajalinjoja 5-8. Mikäli tu
lenjohtokomentajan keskusta ei voida 
syystä tai toisesta rakentaa, hänen 
tarvitsemansa yhteydet on liitettävä 
pataljoonan keskukseen, mikä lisää 
linjojen määrää 5-8:lla. Yleensä on 
pyrittävä rajoittamaan nimenomaan 
henkilökohtaisten tnaaj,apuhelimien 
määrää, koska keskusten kapasiteetti 
ei riitä. Keskuksen koosta (joskus vain 
10 linjaa) ja vähäisestä johdinmate
riaalimäärästä jooituen on usein yhdis
tettävä 2-3 yhteyden tarvitsijaa sa
malle linjalle soittoerotuksella, tai ra
kentamalla yhteys johonkin sivusuun
nassa toimivaan komppaniaan jonkun 
toisen komppanian keskusosakeskuk
sesta. 

Komppanioiden komentopaikoille 
rakennetaan ns keskusosakeslcukset, 
joiden suuruudet vaihtelevat yhteys
tarpeesta riippuen 3-5 johtoon. 
Komppanian tulenjohtopäällikön kes-
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Kuva 7. Eräs esimerkki pataljoonan johd.inverkosta. Tarpeettomien yhteyksien 
r akentamisen välttämiseksi on kiinteä yhteistoiminta tarpeen eri osapuolten 

kesken. 

kukseen liittyy mm komppanialle alis
tettu kevyt kranaatiniheitinjoukkue. 

Johdin-linjat on suunnattava aina si
ten, että ne palvelevat tarkoitustaan 
mahdollisimman monissa tilannevaih
toehdoissa. Toisin sanoen on otettava 
huomioon vihollisen toiminnan vaiku
tus ja kohteet, oma taistelussuunnitel
ma ja joukkojen käyttö. 

Pataljoonan johdinverkon suuruus 
vaihtelee olennaisesti taistelulajista 

riippuen. Puolustuksessa verkko muo
dostuu suhteellisen tiheäksi, koska 
yhteyksien tarvitsijoita ilmaantuu jat
kuvasti lisää. Tämä on luonnollista, 
koska mm radioiden käyttö pyritään 
tällöin rajoittamaan pienimpään mah
dolliseen ja vastaavat yhteydet on ai
kaansaatava johtimilla. Kuitenkin on 
tarkikaan harkittav,a jokaisen uuden 
yhteyden tarpeellisuus, jotta mate
riaalia ei sidottaisi vähemmän tärkei-
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siin kohteisiin eikä jouduttaisi tilan
teen äkkiä muuttuessa suuriin kalus
tomenetyksiin. 

Viivytystaistelussa pääviestivälinee
nä on radio, vain tärkeimpiin suuntiin 
rakennettavilla johdinyhteyksillä py
ritään varmentamaan radioyhteydet. 
Viivyty,ksessä joudutaan turvautu
maan pääasiassa ylemmän johtopor
taan rakentamiin johdinyhteyksiin, 
koska pataljoonan viestijoukkue si
toutuu lähinnä komentopailkan yh
teyksien järjestelyyn ja purkamaan 
edessä olevia yhteyksiä. Prikaatin 
viestikomppania rakentaa viivyttävän 
pataljoonan toimintasuunnassa taval
lisesti yhden johdinlinjan, johon ko
mentopaikka kytkeytyy pysähtyessään. 
Komentopaikan keskuksesta rakenne
taan viivytysasemissa oleviin komp
panioihin yhteydet, mutta ei enää tuiki
kohtiin ellei se ole aivan välttämätön
tä, koska tukikohtayhteyksiä ei taval
lisesti ehditä purkamaan. Kun etum
maisessa viivytysasema~a taistellaan, 
viestijoukkueen yksi tai kaksi ryhmää 
rakentaa v,almiiksi seuraavan viivytys
aseman yhteyksiä. Tarpeettoman ma
teriaalihukan välttämiseksi on puret
tava vähemmän täTlkeät johdinlinjat 
riittävän ajoissa ennen viivytykseen 
siirty,mistä. Viestiryhmiä käytetään 
siten, että ryhmä, joka rakensi yhtey
den joutuu mahdollisuuksien mukaan 
myös purkamaan sen. Koska ylempi 
johtoporras luovuttaa valmiiksi ra
kennettuja linjoja ja viestijoukkue 
purkaa niitä, on huolehdittava siitä, 
että näin kertynyt ylimääräinen ma
teriaali evakuoidaan ajoissa. 

Hyök:käystaistelussa on pääviestivä
lineenä radio. Johdinyhteyksiä ei eh
ditä sanottavasti rakentamaan ennen
kuin tavoitteessa. Yleisperiaatteena 
onlkin se, että liikkeen aikana pyritään 
säästämään sekä materiaalia ja hen
kilöstöä, jotta tavoitteessa yhteydet 
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saataisiin nopeasti toimintavalmiiksi. 
Prikaatin viestikomppania rakentaa 
painopistesuunnan pataljoonan ko
mentopaikan mukana johdinyhteyden. 
Mikäli komentopaikka siirtyy eteen
päin portaittain, voidaan painopiste
suunnan ikomppanian komentopaikan 
mukana rakentaa johdinyhteys. 

Johdinyhteylksiä käy,tettäessä esiin
tyy rakentamisen ja purkamisen 
ohella huomattavana lisätehtävänä 
yhteyksien ylläpitäminen. Tällä ym
märretään rakennettujen yhteyksien 
kunnossapitämistä jatkuvalla tarkkai
lulla, hoidolla ja ennenkai:k:kea vi'ka
partioinnilla. Viimeksimainittu tulee 
usein määrääväksi tekijäksi ratkais
taes.sa ralkennettavien linjojen luku
määrää ja kiireysjärjestystä. Viholli
sen tuli ja partiot sekä huomattavassa 
määrin myös omat joukot aiheuttavat 
vaurioita j.ohdinlinjoille ja ne on kor
jattava pian. Tämä korjaustoiminta si
too runsaasti henkilöstöä, mutta siitä 
huolima,tta voi olla ylivoimaista kaik
kien linjojen ylläpito. Tällaista tilan
netta varten määritetään kunnossapi
dettävien linjojen tärkeysjärjestys. 

Johdinlinjoilla ovat tietyt niiden 
laadusta johtuvat rajoituksensa, mut
ta näistä huolimatta katsotaan yhteys
muodon etujen painavan näitä enem
män. Puhelinyhteyden aikaansaami
nen vaatii melko runsaasti materiaalia, 
henkilöstöä ja aiikaa. Taloudellisesti 
tämä materiaali on kuitenlkin radioka
lustoon verrattuna suhteellisen halpaa, 
joten tämäkin seikka puoltaa johdin
yhteyksien käyttöä. Käytettävissä ole
vat tiedot osoittavat että johdinyhtey
det ovat käytössä etulinjaa myöten 
suurvaltojenkin armeijoissa. Nimen
omaan on korostettu sitä, että liikkeen 
pysähtyessä, jolloin johdinlinjojen ra
kentaminen on mahdollista, puhelin
verkko laitetaan viipymättä toiminta
valmiiksi. 

5. Viestiliikenteen järjestely 

Viestiliikenteen järjestämiseksi pu
helinverkossa 

- puhelinkeskuksille annetaan pei
tenimet, 

- yhteyksistä laaditaan kaaviopiir-
ros ja 

·_. tehdään puhelinluettelo. 
Peitenimet jakaa prikaatin viesti

päällikkö viestierikoismääräyksessään. 
Kaaviopiirroksessa, mikä on edullisin
ta j,aikaa puhelinluettelon yhteydessä, 
i1moitetaan keskusten peitenimet, joh
toportaat ja yhteyksien määrä kesikus
ten välillä. Kaaviossa on ilmoitettava 
lähin kummallakin puolella olevan 
naapurin, ylemmän johtoportaan j,a 
raskaan tulen joukkojen puhelinkes
kus ja yhteydet niihin. 

Paitaljoonan puhelinluettelo on esim 
edellisen 'kaaviopiirroksen kääntöpuo
lelle laadittu taulukko. 

Puhelinluetteloon merkitään kaikki 
ne henkilöt, jotka saavat puhelimen 
tai joutuvat sitä käyttämään paljon. 

Radioliikenteen järjestely on esitet
ty jo kohdassa 3. Radioasema on ka
luston laadusta riippuen kytkettävissä 
puhelinverkkoon, jolloin mistä tahan
sa verkon puhelimesta voidaan puhua 
radioteitse, tällainen puhelu on nimel
tään radiopuhelu. 

Yleisperiaatteena viestiliikenteen 
suorituksessa on, että jokainen valmis
telee itse puhelunsa ja suorittaa sen 
myös itse. Radiomiehen tehtävänä on 
lähinnä radion kuljettaminen, huoleh
timinen s,en toiminta.kunnosta ja yh
teyden ottamisesta. 

Puhelin- ja radioliikenne eroavat 
jossain määrin toisistaan. Oleellisiim
pana erona on, että radioilla on viesti
tettävä vuorottain. Toiseksi on mainit
tava, että radioliikenteen kuuntelu on 
viholliselle huomattavan helppoa, jo
ten viestifäkenteen sisällön safaami-

seen on kiinnitettävä suuri huomio. 
Myös puhelinliikenne on kuunnelta
vissa tietyin edellytyksin'. 

Salaamisen tarkoituksena viestilii
kenteessä on estää vihollista kuunte
lun perusteella saamasta selville joh
tosuhteita ja joukkojen ryhmitystä se
kä toimenpiteitä ja aikomuksia pal
jastavia tietoja. Komentaja määrää 
asioiden salassapitoasteen. Pataljoo
nassa tulee kyseeseen salaamismene
telmistä läihinnä puheen peittäminen, 
millä ymmärretään viestien saattamis
ta sellaiseen muotoon esim käyttämäl
lä peitettyä tai sovittua puhetapaa j,a 
erilaisia peitteistöjä, että vihollinen ei 
pääse riittävän nopeasti selville vies
tien sisällöstä. Joikainen viestivälinei
tä käyttävä henkillö vastaa viestiensä 
sisällön asianmukaisesta salaamisesta. 

Radioyhteyksien käyttö voi tulla 
mahdottomaksi ttetyissä tilanteissa vi
hollisen suorittaman radiohäirinnän 
takia. Häirintä saattaa kohdistua vain 
joihinkin verkkoihin tai se peittää ko
konaan tai osittain radioiden taajuus
alueen. Tällaisten tapausten varalta on 
aina suunni.teltava ja valmisteltava va
rayhteydet (puhelin, lähetit, henkilö
kohtainen tapaaminen, sovirtut merkit 
tms). Radiohäirintä ei ole yleensä jat
kuvaa, koska se vaikuttaa rajoittavasti 
myös häiritsijän radioliikenteeseen ja 
tällöin myös täirikeä tiedustelumuoto, 
radiokuuntelu vaikeutuu. Häirintää 
voi suorittaa puolustaja vihollisen 
hyökkäyksen hidastamiseksi ( esim. 
panssarijoukkojen toiminta on mitä 
suurimmassa määrin radioiden varas
sa) tai hyökkääjä vastapuolen johta
mistoiminnan lamauttamiseksi ratkai
sevalla hetkellä. Paras keino järjestet
tyä radiohäirintää vastaan on radiotoi
minnan tacltoituksenmukainen toteUJt
taminen: radiota käytetään vain vält
tämättömissä tilanteissa ja viestitys 
suoriitetaan nopeasti ja lyhyesti. 
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6. Viestihuolto 

Viestivälineet vaativat toimintakun
toisina pysyäkseen tehokkaasti järjes
tetyn huolto- ja korjaustoiminnan. 
Viestihuolto käsittää itämän ohella 
myös materiaalin varastoinnin, täy
dentämisen ja evakuoimisen. Pataljoo
nassa viestihuolto on pääasiassa ns yl
läpitävää huoltoa, minkä tehtävänä on 
ehkäisevillä hoitotoimenpiteillä pois
taa tai ainakin vähentää niitä tekijöi
tä, mitkä saattavat aiheuttaa viestika
lustoon toimintahäiriöitä. T'ållaisia toi
menpiteitä ovat mm.: 

- materiaalin suojaaminen taistelu
toiminnan vaikutuksilta, 

- välineiden pitäminen puhtaina 
pölystä yms, 

- välineiden suojaaminen saan 
vaikutuksilta kuten pakkaselta ja 
kosteudelta, 

- kaluston asianmukainen käyttö 
ja varastointi. 

Näitä toimenpiteitä on velvollinen 
suorittamaan jokainen viestivälineiden 
käyttäjä. 

Varsinaista viestivälineiden korjaus
ta ei suoriteta pataljoonassa vaan rik
koontuneet välineet toimitetaan pri
kaatin viestitäydennyspaikalle, missä 
ne vaihdetaan mahdollisuuksien mu
kaan käyttökunt.oisiin. Edelleen viesti
täydennyspaikka täydentää pataljoo
nan materiaalivajaukset. Yleisohjeena 
on, että pataljoonalla tulee olla aina 
hallussaan määrävahvuinen viestimate
riaali. Toisaalta sitä ei saa olla enem
pää kuin omalla ajoneuvolla kyetään 
kuljettamaan. 

Oleellisen osan pataljoonan viesti
huollossa muodostaa virtalähdehuolto. 
Virtalähteitä, paristoja ja akkuja tar
vitaan ennenkaikkea radioissa, lisäksi 
puhelimissa, keskuksissa ja valaisimis
sa. Prikaati- ja tykistöradiot käyttä
vät tavallisesti a!kkuja, mi,tkä tulisi 
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voida varata pataljoonassa. Tätä var
ten viestijoukkueella on polttomootto
rikäyttöinen kenttävaraaja. Varatta
vien akkujen määrä vaihtelee suuresti 
riippuen tykistöradioiden lukumää
rästä. Kehitys on menossa siihen, että 
myös osa pataljoonaradioiden virta
lähteistä on akkuja. Radioiden virta
lähteiden kestoaika on jatkuvassa 
käytössä noin 20 tuntia, puhelin- ja 
keskusparistot kestävät useita viikko
ja. Pataljoonan kaikkien radioiden y,k
si käyttökerta painaa 60-100 kg. 

Viestihuoltoa johtaa pataljoonassa 
pataljoonan viestiupseeri apunaan 
viestiasentaja-aliupseeri. 

7. Viestitoiminnan käskyt 

Pataljoonan viestiupseeri joutuu 
käskemään viestitoiminnasta ensisijai
sesti viestijoukkuetta sekä antamaan 
määräyksiä komppanioiden päällikölle 
viestiverkkojen käytön järjestämises
tä. Varsinainen käskeminen kuuluu 
pataljoonan komentajalle. Viestiup
seeri jakaa laatimansa radioliikenne
taulukot, puhelinluettelon ja puhelin
yhteyskaavion sekä puheenpeittämis
menetelmät. Ohjeet viestiliikenteen 
suorituksesta annetaan joko suullises
ti tai kirjallisena tavallisesti puhelin
luettelossa. 

Viestijoukkueelle annettavat käskyt 
ovat toiminnan luonteesta johtuen 
erilliskäskyjä ryhmänjohtajille. Nämä 
käskyt sisältävät yleensä 

- tiedot tilanteesta, 
- oma tehtävä, 
- ryhmän tehtävä suorltusohjei-

neen ja aikarajoineen sekä 
- ohjeet huollosta. 

D. VIESTIYHTEfKSIEN 
SUORITUSKYKY 

Teknillisin keinoin aikaansaadulla 
yhteydellä on määrätyt rajoituksensa, 

mitkä on tunnettava ennenkuin ase
tetaan vaatimuksia yhteyden rakenta
jalle, ikoska ne lisäksi vaikuttavat vies
tiyhteyiksien käyttömahdollisuuksiin 
ja johtamispaikkojen valintaan. 

Näitä rajoituksia ovat mm: 
- viestiyhteyden kantama eli väli

neellä saavutettavissa oleva yh
teysetäisyys, 

- samanaikaisten viestinsiirtokana
vien lukumäärä, 

- sään ja vuorokauden aikojen vai
kutus sekä 

- viestiyhteyksien häiriö- ja häi
rintäalttius. 

1. Radioyhteyden kantama 

Viestinsiirto radiolla perustuu säh
kömagneettiseen säteilyyn eli radio
aaltoon. Tämä säteily etenee joko 
maanpinnan suuntaisena pinta-aalto
na tai avaruuden kautta heijastunee
na' avaruusaaltona. Radioaallon etene
misominai5uudet riippuvat käytetystä 
taajuudesta siten, että mitä suurempi 
taajuus on, sitä suoraviivaisemmin ra
dioaalto etenee. Hyvin suurilla taa
juuksilla eteneminen noudattaa valon 
etenemissääntöjä. Ny,kyisten pataljoo
naradioitten sekä prikaati- ja tykistö
radioitten käyttämät taajuudet ovat 
sellaisia, että yhteyden saanti perus
tuu pinta-aallon etenemiseen. Em ra
dioiden säteilemä radioaalto taipuu 
jon:kunverran maanpinnan kaarevuu
den ja epätasaisuuksien mukaan. Yh
teysetäisyys on laskettavissa seuraa
vasta kaavasta 

d, = 4.1 yb. + h., missä 
d, = radiohorisontti eli yhteysetäisyys 

(km) ja 
h. lähetysantennin korkeus (m) 
h. = vastaanottoantennin korkeus 

(m) 

Radioyhteyden todelliseen kanta-
maan vaikuttavat , 

- lähetys- ja vastaanottoantennien 
laatu ja korkeus maanpinnasta, 

- lähetysteho, 
- radioaseman lähimaaston laatu, 

lähinnä peitteisyys ja korkeus
suhteet, 

- jossain määrin vuorokaudenaika 
sekä 

- käytetty taajuusalue. 

Meikäläisissä maasto-olosuhteissa 
näistä tekijöistä nousevat määräävim
miksi radioaseman paikka ja antennin 
tehokkuus. Komentopaikkoja valit
taessa on eräänä täI'lkeimpänä seiikka
na otettava huomioon paikan soveltu
vuus radioyhteyden saamiseen. Yh
teysetäisyyksien ollessa pitkiä ja lähe
tystehojen pieniä tämä on aivan välttä
mätöntäkin. Edelleen mitä peitteisem
pää ja mäkisempää toimintamaasto on, 
sitä. voimakkaammin se vaikuttaa yh
teysetäisyyttä pienentävästi. Radioase
mat ja erityisesti niiden antennit on 
pyrittävä saamaan ympäröivään 
maastoon nähden mahdollisimman 
ylös samalla ottaen tosin huomioon, 
että vihollisen kuuntelu- ja häirintä
mahdollisuuksia ei lisätä tarpeetto
masti. Edullisin paikka on yhteys
suuntaan nähden mäen eturinne ja vi
holliseen nähden takarinne. 

Radioiden antennit ovat joko ym
pä,risäteileviä tai suuntaavia. Suun
taavat antennit vähentävät radioyh
teyden häirittävyyttä ja kuunteluvaa
raa sekä lisäävät yleensä kantamaa, 
mutta niitä käytettäe55ä on aina tie
dettävä melko tarkkaan vasta-aseman 
suunta. Näitä antenneja ei voida käyt
tää menestyksellisesti muuta kuin ra
diolinjoissa. 

Eräissä kenttäradioissa on suunta
antennit, nimittäin dipoli- ja jagianten
nit. Dipoliantenni toimii suuntaavana 
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vain vaaka-asennossa ollessaan. Nä
mä antennit ovat marssi- tai normaali
antenneja huomattavasti tehokkaam
pia. 

Huonoja radioaseman paikkoja ovat 
- not'kelmat, sorakuopat tms, 
- sähkö- ja puhelinlinjojen välitön 

läheisyys, 
- suurten teräsrakenteiden kuten 

siltojen ja rakennusten läheisyys 
sekä 

- tiheä metsä. 
Ympäröivän maaston estevaikutus 

voi olla niin "jy?1k:kä", että muutaman 
kymmenen - sadan metrin siirtymi
nen yhtey,sväliin nähden sivusuunnas
sa saattaa johtaa yhteyden saamiseen 
tai katkeamiseen. 

Hyviä paikkoja ovat sensijaan 
- tasainen avomaasto sekä 
- kumpaxeiden ja mäkien rinteet 

tai laet. 
!Kenttäradioiden kantamille voidaan 

antaa seuraavat ohjearvot, joista to
dellinen kantama voi poiketa suures
tikin radioaseman paikasta riippuen. 

Riadio 
1 

km 

Prikaatiradio 
(Topi ja Tyko) 

- marissiantennilla 6 
- normaaliantennilla 13 
- dipoliantenniUa 25 
- jagi-antennillla yli 25 
P a t a 1 j o o n a r a d i o (Panu) 
~ marssiantennilla 7 
- dipolianitennilla 15 
Komppaniaradio 3 
J o u k lku e - r y !h m ä r a d i o alle 1 

2. Johdinyhteys 

Johdinyhteyden käyttökelpoisen pi
tuuden määrää yhteyden kuuluvuus. 
Johdinlinja aiheuttaa yhteydelle vai-
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mennusta, mikä kasvaa tasaisesti lin
jan pidetessä. Lisävaimennusta aiheut
tavat huonot liitdkset, puhelimet ja 
keskukset sekä johdinmateriaalin 
(huono kenttäkaapeli maahan raken
nettuna) mstuminen. Vaimennuksen 
mittayksikkönä käytetään neperiä 
(N). Kunnollisen puheyhteyden suu
rin vaimennus saa olla 3,5 N, mutta 
sotilasyhteyksiilä joudutaan tyyty
mään vielä 4,5 N:iin, mitä on pidettävä 
kuuluvuuden kannalta ehd<Yttomana 
alarajana. Kun otetaan huomioon pu
helinten ja !keskusten sekä johdinlii
tosten aiheuttama vaimennus saadaan 
pataljoonan viesti.toiminnassa tavalli
simmin :käytettyjen johdinlinjojen 
suurimmiksi pituuksiksi seuraavat lu
vut 

Johtimen laatu 

Ylksijohdinkaapeli 
Kentitäparikaapeli 
Kenittäparikaapeli 
vedessä tai maassa 
Ken ttäka ukokaapeli 
Avojohdinlinja (johtimen 
laadusta riippuen) 

j noin 25 
15 

10 

50 

50-350 

Taulukosta todetaan, että kenttäpa
rikaapeliyhteyden pituus on varsin 
rajoitettu, mikä on muistettava yh
teyksiä suunniteltaessa. Johdinyhtey
den kuuluvuutta voidaan parantaa lä
hes rajattomasti vahvistimilla, mutta 
sellaisia ei riitä yleensä pataljoonan 
viestiyhteyksiin eivätkä ole sitäpaitsi 
tarpeenkaan niissä kuin erikoisolosuh
teissa. 

Tässä yhteydessä voidaan mainiita 
kenttäsuuntaradio, millä on aikaan
saatavissa 20-40 km yhteyksiä ja vä
liasemien avulla huomattavasti pitem
piäkin. Suuntaradio on suunnattua ra
diolähetystä lähettävä radiolaite, joika 

on helposti kytkettävissä puhelinverk
koon ja viestitys sillä on puhelinlii
kenteen kaltaista. Suuntaradion tär
keimpinä etuina ovat samanaikaisten 
viestinsiirtokanavien määrä (4-24), 
radioyhteyden edut ja pieni häirittä
vyys. 

Johdinyhteyden eräänä rajoituksena 
on vielä yhteyden aikaansaamiseen 
tarvittava aika. Pataljoonassa johdin
yhteys rakennetaan puhelinmiehen 
liikkumisnopeuden mukaisesti, mihin 
taasen vaikuttavat maaston kulku:kel
poisuus, suunnistamistaito, näkyvyys
olosuhteet ja vihollisen tuli. Kenttä
kaapelilinjat rakennetaan yleensä 
maahan, missä ne säilyvät parhaiten; 
alueilla, missä omat joukot liikkuvat 
paljon, ne on kuitenkin rakennettava 
puihin. Keskimääräiset rakentamisno
peudet ovat 
- yksijohdinkaapelilla 
- parikaapelilla 

1-2 km/t ja 
2-3 km/t 

Otettaessa huomioon matkoihin, 
huoltoon yms kuluva aika, ryhmä ky
kenee vuorokaudessa rakentamaan 
- yksijohdinlinjaa 10-15 km ja 
- parikaapelilinjaa 15-20 km 

3. Viestiyhteyksien häiriöt 

Vain radioon perustuva viestitys on 
häirittävissä yksinkertaisin keinoin. 
Johdinyhteydellä häiriö ilmenee lä
hinnä johdinkatkoksena. Radiohäirin
nän ulottuvuutta rajoittavat samat 
tekijät kuin tavallista radioyhteyttä
kin, tosin häirintälähettimen teho on 
nostettavissa hyvin suureksi ja siten 
voidaan lisätä kantamaa. 

Radioiden modulaatiomenetelmä 
vaikuttaa niiden häirintäalttiuteen si
ten, että amplitudimoduloitu (AM) 
radiolähetys kuuluu niin kauan kuin 
häiriö ei peitä kokonaan lähetettä. 
Taajuusmoduloiduissa (FM) radioissa 

kuuluu joko häiriö tai vasta-asema. 
Ydinräjähdysten ei ole todettu vaikut
tavan sanottavasti näiden radioiden 
kuuluvuuteen. Kosteus, vesi ja pak
kanen ovat viestivälineiden "viholli
sia". Laitteet toimivat näissäkin olo
suhteissa tyydyttävästi, mikäli ne on 
suojattu asianmukaisesti, kuten estä
mällä hengitysilman mukana tulevan 
kosteuden pääsy mikrofoniin talvella, 
suojaamalla laite vesisateelta ja pitä
mällä virtalähteet (paristot) kuivina 
ja talvella sulina. Jokainen viestiväli
neen käyttäjä ja esimiesasemassa ole
vat ovat velvollisia huolehtimaan 
näistä suojaamistoimenpiteistä. 

4. Kehityssuuntia 

Viime vuosina tapahtunut materiaa
linen kehitys on parantanut oleelli
sesti nimenomaan kivääripataljoonan 
johtamismahdollisuuksia radiokalus
ton osalta. 

Teknillinen kehitys kulkee viesti
alallakin nopeasti eteenpäin tuoden 
tullessaan mitä monipuolisimpia joh
tamisvälineitä. Tämä kehitys on ha
vaittavissa ennenkaikkea radiokalus
ton alallå. Pyrkimyksenä on ollut ke
ventää laitteiden kokoa ja painoa, li
sätä niiden luotettavuutta ja huollon 
yksinkertaisuutta sekä parantaa suo
ritusarvoja. Käytännön toteutuksissa 
tultaneen menemään harvoihin kalus
tomalleihin, joiden käyttöalaa voidaan 
lisätä erillisillä tehovahvistimilla. Ra
dion taajuusalue laajenee ja samalla 
lisääntyvät radiokanavat nykyisistä 
24-101:stä yli 900:aan, mikä sallii jo 
melkoisen liikkumisvaran radiohäirin
tää väistettäessä ja lisäksi eri aselajit 
voivat käyttää samaa radiota, koska 
kanavista ei tule puutetta (kuva 8) .. 

Pataljoona- ja prikaatiradioiden 
nykyaikaistamisen ohella on tutki
musten alaisena käyttökelpoisen 
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Kuva 8. Nykyaikainen monikäyttöinen 
kenttäradio, joka ominaisuuksiltaan 
vastaa prikaatiradiota. Sönä on 920 

kanavaa. 

,komppaniaradion kehittäminen lähinnä 
kotimaisella pohjalla (kuva 9). 

Puhelinkaluston osalta odottavat 
uusintaa pienet kentt.äkeskukset (8-20 
linjan, kuva 10) ja kenttäpuhelimet. 

E. Yhdistelmä 

Viestiyhteys on pataljoonan komen
tajan "työväline", jolla hän nopeasti 
vaihtuvissa tilanteissa pitää joukkonsa 
välittömässä johdossa. Taistelun luon
teen muuttuessa liikkuvaksi ja toi
minta-alueen laajentuessa korostuu 
vastaavasti hyvin järjestettyjen viesji
yhteyksien tarve. Jotta komentaja 
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Kuva 9. Eräs kotimainen komppania
radioksi suunniteltu radiopuhelin. 

saisi viestiyhteytensä luotettavasti ja 
määräaikaan mennessä ja jotta toi
saalta hänen viestiupseerinsa sa1s1 
riittävästi aikaa tarvittavien yhteyk
sien järjestämiseksi, komentajan tulee 
antaa tehtävät hänelle mahdollisim
man ajoissa ja selvästi. Viestiupseerin 
velvollisuutena on esittää viestitilan
teeseen vaikuttavat tekijät komenta
jalle ja saada näin kyllin ajoissa pe
rusteet yhteyksien toimeenpanolle. 

Viestivälineistä tulee ·aina olemaan 
puutetta. Tämä on tosiasia ja niinpä 
onkin olennaisen tärkeää, että pata]:.. 
joonan alueella kaikki yhteyksiä ra
kentavat toimivat kiinteässä yhteis-

työssä ja tarjoavat apuaan toinen toi
silleen. Myös tämän yhteistoiminnan 
onnistumisesta riippuu suuressa mää
rin pataljoonan kokonaisjohtamisen 
menestyksellisyys. 

Kuva 10. Pataljoonan keskukseksi soveltuva ken!~~~~~· Vasdemma:::s:t::~ 
nen ja oikealla 10-linjan keskus, nämä yhdistämallä saa aan 

20-linjainen. 
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AMPUMATAULUT 

ENSOPAHVISTA 

Olipa kesä tai talvi, sade tai auringon

paiste, ENSOPAHVI toimii erinomaisena 

maalitaulujen alustana .. . senhän am

pujat tietävät kokemuksesta . 

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIO 

Ylivääpeli M Kuu sama 

KUNTOURHEILU 
PUOtU'STU'SLAITOKSESSA 

Yhä useammalla palvelukseen astu
va:lla varusmiehellä on heikko fyysi
nen kunto. Tämä on todettu paitsi 
meillä myös monissa muissakin hyvin
vointivaltioissa. Syyt ovat moninaiset, 
mutta koulujemme puutteelliseksi jää
nyt liikuntaharirastustoiminta lienee 
vaikuttanut hyvin sumessa määrin 
nykytilanteeseen. Mitä enemmän mies 
on opiskellut, sitä heikompi hänen 
kuntonsa on. Hän osaa kyllä voimis
tella ja pelata eriJaisia pallopelejä, 
mutta häneltä puuttuu sotilaalle tär
keä ominaisuus, hyvä fyysinen kunto 
(kestävyys) , 

PuoJ.ustuslaitosasetuksemme määrit
tää mm: "---rauhan aikana edis
tää kansan puolustusvalmiutta har
joittamalla ruumiillista kuntoisuutta 
kohottavaa toimintaa." On ilmeistä, 
että lyhyt palvelusaika asettaa mo
nissa erikoisjoukoissa ylivoimaisia 
esteitä asevelvollisten fyysisen kunnon 
kohottamiselle. Aselajit ovat kehitty
neet niin nopeasti, että suurin osa 
ajasta on käytettävä eri.!koiskoulutuk
seen ja jätettävä toiselle sijalle "vä
hemmän tärkeä" kunnon ylläpito ja 
k ohottaminen. Toisena ra1oittavana 
tekijänä on tällä hetkellä ammattitai
toisen henkilöstön puute. Liikunta
koulutuksesta voidaan sanoa, että 
pelkkä innostuneisuus alaan ei riitä, 
vaan ,tarvitaan tietoa. Kun ihmisen 
fyysisiä ominaisuuksia pyritään tietoi
sesti kohentamaan on kysymys moni
vaiheisesta ja vaativasta suorituksesta. 

8 - J a lkaväen Vuosik irja 

Jokainen ihminen on fyysisiltä perus
ominaisuuksiltaan erilainen. Koulut
tajan tehtävänä on löytää se keskitie, 
joka sopii kaikille ja tuottaa mahdol
lisimman hyviä tuloksia. Taitava kou
luttaja onnistuukin tehtävässään, 
mutta sellainen kouluttaja, jonka asen
noituminen liikuntaihan-astukseen on 
vastemnielistä ja joka ei tunne riittä
västi alaa, voi tehdä joukolleen suo
rastaan karhunpalveluksen. Pahim
massa tapauksessa hän voi tappaa 
joukon liikuntaharrastuksen. Yksikin 
väärin suunniteltu ja johdettu harjoi
tus saattaa tehdä heikosta yksiilöstä 
liikunnan vihollisen. 

Niinkuin edellä totesin ei palvelus
aika yksistään ole riittävä liikuntahar
rastustoiminnalle, näinoUen on keinot 
löydettävä muusta palveluksesta ja 
vapaa-ajan kuntourheilusta. Puolus
tuslaitos on ehkä kaikkein tärkeim
mässä asemassa kuntourheilun laaj•e
nevalla saralla. Asepalvelustaan suo
rittava nuorlllkainen elää liikunnan 
kannalta vireintä kehilty.svaihettaan. 
Mikäli näiden nuorukaisten mieliin 
pystytään juurruttamaan tietoisuus 
jatkuvan liikuntaharrastustoiminnan 
välttämättömyydestä, voidaan saavu
tukseen olla enemmän ikuin tyytyväi
siä., 

Mitä on kuntourheilu? 

Kuntourheilu on jokaisen kansalai
sen urheilua, jolla pyritään fyysisen 
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kunnon ylläpitämiseen sekä kohenta
miseen ja siten ehkäisemään elimistön 
häiriötiloja. Kuntourheilijalle sopivia 
liikuntalajeja ovat hiihto, kävely- ja 
juoksulenkit, suunnistus, uinti, soutu, 
voimistelu, pyöräily, pallopelit, ruu
miillinen työ ja kaikki muutkin riit
tävän tehokkaat liikuntamuodot. Sel
laiset urheilun nimellä kulkevat har
rastukset kuten keilailu, autoilu ja 
golf ovat riittämättömiä kunnon yllä
pitäjinä ja kohentajina. 

On todettu, että kuntourheilijankin 
pitää harjoitella ympäri vuoden, ku
ten huiippu-urheilijad: tekevät. Tutki
mustulokset ovat osoittaneet, että 

- kaksi kertaa viikossa suoritettu 
tarkoituksenmukainen harjoi t
itel u pitää ihmisen hyvässä kun
nossa, 

- kolme kertaa viikossa suoritettu 
harjoittelu kohentaa kuntoa. 

Yhden harjoituskerran kestoajaksi 
riittää 1h-1 tuntia, mutta siUoin har
joituksen pitää olla melko rasittava. 
Harjoiteltaessa on aina muistettava 

- -ettei se saa olla "junnausta", vaan 
vaihtelevaa rasitusten ja levä!h
dysten (pafautumisv\aihe) sopj
vaa vuorottelua sekä lisäksi, 

Saavutettu kunto 

- että harjoitusta ei pidä pitkittää 
uupumisasteelle (vastenmieli-
syys). 

Puolustuslaitoksessa suoritettu lii
kuntakoulutustyö on lähinnä kunto
urheilua. Se afoitetaan, kuten kaikki 
muuikin urheilu pienHlä annoksilla, 
joita siitten, lkun kehittymistä tapahtuu 
lisätään. Peruskoulutuskaudella saa
vutetaan aina parhaat tulokset, sillä 
silloin kunto on jatkuvassa nousussa. 
Erikoiskoulutuksen alussa tulee ns 
harjoitustasanne ja kunnon putoami
nen alkaa kaudelJe ominaisista, melko 
kiinteistä komennustehtävistä johtuen. 
'Pitäisi huolehtia siitä, ettei kunnon 
laskua pääsisi tapahtumaan. Ihanne
tapaus olisi, että ensimmäisestä palve
luspäivästä alkaen !kunto olisi kotiut
tamispäivään asti jatlkuvassa nousussa 
ja korkeimmillaan miehen kotiutta
mispäivänä. 

Palveluksen jakautuessa eri vaati
mustasoa oleviin jaksoiihin pitäisi ot
taa huomioon, että harjoituksella saa
vutettu lihasten työteho vähenee no
peasti harjoituksen lakattua. Eräät 
kokeet osoittavat, että kunto laskee 
yhtä nopeasti kuin se on saavutettu
kin, 

Esim Kahden kuukauden harjoi
tuskäyrä; 

Kunnon putoaminen 
harjoittelun loputtua: 

75 •/e:iin kahdessa viikossa 

50 •;, :iin kolmessa -,,-

lv J 2v J 3v J 4v 1 5v J 6v 1 7V 8v 1 
2kk 
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Liikunta/koulutukseen varattu tun
timäärä ei ole riittävä kunnon kohen
tamiseksL Keinot on löydettävä 
muusta palveluksesta ja niiitä on te
hokkaasti käy,tettävä hyväksi. 

Taistelukoulutus 

Taistelukoulutuksen eri vaiheita voi
daan suorittaa kilpailunomaisina. El
lei tällaisia kilpailuja keksitä, voidaan 
pitää juoksuki1pailuja harjoituksien 
yhteydessä. Juoksu on eräs parhaim
mista kunnon kohentajista. Kilpai
lussa saadaan yleensä jokainen mies 
yrittämään parastaan. Ryhmien ja 
joukkueiden väliset pikkukilpailut 
palvelevat myös hengen luomista hy
vin suuressa määrin. - Nyrkkisään
tönä muistettakoon, että kehitystä ta
pahtuu aina silloin, kun suorituksessa 
tapahtuu hikoilua .. 

Sulkeisjärjestys 

Harjoituksiin pitää lii<ttää paljon 
juoksua ja myöskin voimisteluliilk
keitä. Useimmat sulkeisjärjestyksen 
liikkeet ovat luonteeltaan staattisia, 
joten lihaksiston puutumista on helpo
tettava dynaamisilla voimistelu- ja 
venytysliikkeillä. 

Muu koulutus 

Miltei kaikkiin koulutusmuotoihin. 
voidaan liittää kuntoa kohentavia ja 
mieltä virkistäviä suoritulksia. Esi
merki!ksi oppitunnin puolivälin paik
keilJa pidetty parin minuutin pituinen 
voimistelu, joka kohdistuu puutunei
siin lihaksiin, poistaa kivut ja lisää 
ajatustoiminnan vireyttä, 

Kuntourheilujärjestöt järjestävät 
vuositain latu- ja polkuretkiä, kevään 

kuntokauden (KKK) kilpailuja, uinti
maaotteluja jne. Puolustuslaitos on 
tällaisessa toiminnassa mukana hyvin 
voimakkaalla panoksella. Varusmiehet 
saavat näinollen hyvän tuntuman 
myöskin tämänlaatuiseen perusuxhei
lutoimintaan. 

Tauko- ja työpaikikavoimistelu 
(työn ääressä suoritettu voimistelu) on 
puolustuslaitoksessamme outo asia. 
Tehokkaan työskentelyn emämaassa, 
Saksassa on jo vuosia sitten oivallettu, 
että rentouttava voimistelu työn lo
massa lisää huomattavasti työtehoa. 
Puolustuslaitoksessa voitaisiin varsin 
hyvin soveltaa taukovoimistelua muun 
koulutuksen ohessa. 

Taukovoimistelun tarkoituksena on 
keskeyttää pitkäaikainen staattinen 
työ. Istumatyö on suuria lihasryhmiä 
ajatellen staattista työtä, jonka ha
vaitsee tkipuina ja puutumisena lan
·tioissa, selässä ja hartioissa. 

TauJrnvoimistelu voidaan toteuttaa 
seuraavasti:, 

- Työpaikalla oman pöytänsä 
ääressä istualtaan tai ylös nous
ten. Mitään periaateratkaisua ei 
ole, mutta voimistelun suorituk
sen pitää kohdistua niihin lihak
siin, jotka joutuvat staattisen ra
situksen kohteiksi. 

- Ohjattuna voimisteluna esim op
pitunnin lomassa. N 30---35 min 
kuluttua tunnin alkamisesta joh
detaan huumorilla höystettynä 
harjoituksena, sillä mikään lii
kuntaharjoitus ei saa muodostua 
vakavaksi tilaisuudeksi. 

- Apuvälineitä hyväksi ikäyttäen 
suoritettu voimistelu. Sopivia 
ovat rekit, renkaat, vatsa- ja sel
kälihastelineet, joita voidaan si
joittaa sellaisiin paildcoihin, jossa 
taukoja vietetään palveluksessa 
ja myöskin sen uJkopuolella. 
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Taukovoirnistelussa ei saisi tapahtua 
hikoilua eikä näin ollen vaatteiden 
vaihtoon o1e voimistelun jälkeen ta,r
vetta. Ohjelmaa pitää vaihdella vähin
tään kuukauden välein. 

Taukovoimistelua pitäisi voimak
kaasti !kehittää, sillä se on eräs täiikeä 
osanen kuntourheilussa. Oikealla ta
valla suoritettu ohjaus palvelee miestä 
koko hänen elämänsä ajan. 

Suomessa tehtyjen tutkimusten mu
kaan taukovoimistelu on todettu te
hokkaammaksi väsymyksen poista-
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jaksi kuin pelkkä lepääminen, johon 
on käytetty yhtä pitkä aika. 

ihminen on !kone, joka tarvitsee ke
iluttyäkseen ja pysyäkseen terveen,ä. 
jatkuvaa, rasittavaakin fyysistä h~
joitusta. Määrätietoisella ja tarkoituk
senmukaisella kuntourheilutoim.in
nalla voidaan varusmiehistä kehiirtää 
voimakkaita ja ~estäviä kansalaisia. 
Ei riitä, että he ovat hyväkuntoisia 
kotiutuessaan, vaan heidät on ohjat
tava mukaan vapaaehtoiseen, jatku
vaan kunitourheilutoimintaan läpi 
koko eiämän. 

PELASTA ELÄMÄ 

LUOVUTA VERTA 

Liity siis 

S PR:n VERIPALVELUUN 

JAtKAVÄEN 
SÄÄTl'Ö 

Kunniajäsen, jalkaväenkenraali S Simelius 

Valtuuskunta 

Puheenjohtaja kenrm A E Martola 
Varapuheenjohtaja kenrl Ali Koski
maa 

Jäsenet: 

johtaja 
eversti 
toimitusjohtaja 
kenraaliluutnantti 
toimitusjohtaja 
eversti 
kenraalimajuri 
johtaja 
kenraaliluutnantti 
everstiluutnantti 
eversti 
vuorineuvos 
majuri 
toimitusjohtaja 
eversti 
toimitusjohtaja 
eversti 
kenraaliluutnantti 
metsänhoitaja 
eversti 
agronomi 
eversti 
sotilasmestari 
varatuomari 
kauppaneuvos 
pääjohtaja 
johtaja 
everstiluutnantti 

A Ahola 
B Backström 
E Bemer 
A Ehrnrooth 
w Eklöf 
Y Hautala 
J Hynninen 
p lpatti 
J Järventaus 
0 Kaakinen 
L Könönen 
E Liljeroos 
V Lundström 
E Lönnqvist 
U Matikainen 
V Nikander 
V Norllgren 
A Pennanen 
V Pentikäinen 
R Reunanen 
A Santavuori 
E Setälä 
K Sinkko 
L KJ Tukiainen 
KA Vakkuri 
K Waris 
A Virkkunen 
R Yli-Ketelä 

Hallitus 

Puheenjohtaja ev V Nihtilä 
Varapuheenjohtaja kenrm O E Ylirisku 

Jäsenet: 

varatuomari 
eversti 
toiminnanjohtaja 
pääsihteeri 

Sihteeri: 

majuri 

U Aaltonen 
P Junttila 
G Lehti 
A Raassina 

R Katona 

Säätiön kotipaikkana on Helsingin 
kaupunki ja toiminta-alueena valta
kunnan alue. 

Säätiön osoite 
Et Makasiinik 8 C, Helsinki 13 

Postisiirtotili N:o 6582 

Pankit 
KOP, Museokatu 18, Helsinki 
PYP, Eteläranta 10, Helsinki 
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VALTION PUKUTEHDAS 
HÄMEENLINNA • Puhelin: H:linna 917-21432 

VALMISTAA virkapukuja kaikille. Sotilaskäyttöön virallisesti hyväk-
syttyjä malleja. -

Varuskuntapukuja m/58 - Kenttäpukuja 
m/65 - Päällystakkeja - Turkkeja - Lippa-, 
Kenttä- ja Turkislakkeja ym. 

Tilaustyönä mittojen mukaan kerta sovittaen 
ja numerolla varastoon. 

MYY edellä lueteltujen lisäksi kaikkia virkakäytössä tarvittavia 
varusteita, kuten paitoja, solmioita, sukkia, kenkiä, käsineitä, nah
katakkeja ym. 

VARASTOMYYNTI, TILAUSTEN VASTAANOTIO, MITIOJEN ono 
JA SOVITUS SEURAAVASTI: 

HÄMEENLINNASSA Valtion Pukutehtaalla arkisin kello 8.00-
16.00 ja lauantaisin kello 8.00-12.00. 

HELSINGISSÄ 

OULUSSA 

Fabianinkatu 2 rakennus D pohj. pää joka kes
kiviikko ja torstai kello 10.00-16.00. 

Varuskunta-alueella joka kuukauden 9. ja 25. 
päivä kello 9.30-16.00 mikäli nämä päivät 
ovat arkipäiviä. 

ERI VARUSKUNNAT, edustajamme käy tarpeen mukaan ottamassa 
mittoja ja tilauksia, noin kerran kuukaudessa. 

Puhelimitse tilauksia numeroon 917-21432/005 

Postitse osoitteella V A L T 1 0 N P U K U T E H D A S, 

Hämeenlinna 

Everstiluutnantti 
Ilmari Tiainen 

Pll'RTEITÄ SUQIM'ALAISEN 
JAtKAVÄEN 
KEHITYKSESTÄ 

TALVISOTA 

Jalkaväen aseteknillisten ja organi
satoristen ominaisuuksien 

tarkastelu 

' J 
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st 
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iut 

2sqil 
. .smmfa 

'.H .sicli.s 
,'J.6.SVbfsJf 

.sm.sa ni9t 
,ssv i:as:xR 

:im.siaioq n9ia 
, rn.srni ourlanol 

ni,ttelero,at ikliaslJ.-. ja rtkylYf]i~ti:h,f 
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le. Aikanaan L/S-26 pikakivääri oli 
kieltämättä ulkomaisiakin tyyppejä 
parempi, mutta asemalli vanheni so
taan mennessä. Sen lipas osoittautui 
kiusallisen pieneksi: tulinopeus rajoit
tui 80-100 laukaukseen minuutissa, 
lipas tyhjeni useimmiten juuri kriitilli
simmällä h ~tkellä ja Hppaan vaihto vei 
aikaa 10-20 sekuntia. Kivääri- ja pi
kakivääriryhmien tuliteho oli pääpiir
tein sama. 

Pikakiväärin teknillisten heikkouk
sien poistamiseksi VKT:ssa ryhdyttiin 
lkonstruoimaan kevyttä vyösyöttöistä 
konekivääriä. Tyyppinimellä "Sampo" 
prototyyppi oli kokeiltavana vv 1935-
36. Aseen käytännöllinen tulinopeus 
oli 200-300 laukausta minuutissa. Il
majäähdytteinen piippu oli vaihdetta
va 1000-2000 laukauksen jälkeen. Va
rustettuna kevyellä ja raskaalla jalus
talla aseen kehitetyllä tyypillä olisi 
voitu korvata sekä pikakiväärit että 
pataljoonan Maxim-konekiväärit ja 
kohottaa kiväärijalkaväen taistelute
hoa moninkertaisesti. Teknillisen hen
kilökunnan ja varojen puutteen vuok
si kokeilutyö oli hidasta ja se keskey
tettiin v 1939. 

Vanhaa kone.kiväärikalustoa, Maxim 
m/09, pyrittiin standardisoimaan ja 
samalla uusimaan. Konekiväärejä 
meillä oli 2405 kpl, joista sotaan men
nessä oli uusittu 1064 kpl (m 09/32). 
Näistä 357 oli varustettu laitteilla epä
suoraa ammuntaa varten. Tällä ampu
mamenetelmällä oli tarkoitus korvata 
ja vähentää .tykistön heikkouden ai
heuttamia haittoja, mutta koulutuksen 
puutteellisuus esti menetelmän käyt
tämisen laajemmassa määrin. Raskaan 
konekiväärin arvioitiin jo ennen sotaa 
menettäneen paljon sen aikaisemmasta 
valta-asemasta, mutta siitä pidettiin 
vielä sangen ikäyttökelpoisena aseena. 

Kranaatinheitintä alettiin arvostaa 
Suomessa yhä enemmän 1930-luvuUa 
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kahdestakin syystä: ensinnäkin oltiin 
tietoisia tykistömme lukumääräisestä 
vähyydestä ja sen ampumatarviketilan
teen heikkoudesta, toiseksi heitin 
osoittautui käteväksi sekä tehokkaak
si aseeksi kaikenlaisessa maastossa. 
Ensimmäiset 81 mm:n km:t (70 kpl 
m/Stokes) hankittiin kokeilUJtarkoi
tuksessa Ranskasta kenr V P Nenosen 
ollessa va sotaväen päällikkönä. Tam
pella ryhtyi kokeilemaan ja valmista
maan 1930-luvun alussa 81 mm:n heit
timiä. Aseen ohella ammus, suuntain
laitteet, .tulenjohto- ja ampumamene
telmät joutuivat kokeilu- ja kehittä
mistyön kohteeksi. Vuoden 1936 syys
kuussa julkaistiin tämän esityön pe
rusteella koulutusohjeet. Kenttätykis
tön heikkouden korv,aamise.ksi jalka
väen tarkastaja esitti jo v 1933 myös 
ra5kaan kranaatinheittimen kehittä
mistä. Annettujen perusvaatimusten 
pohjalta - kaliiperi 120 mm, aseen pai
no 300-400 kg, ammuksen paino 12-
16 kg ja kantama 3-4 km - Tampel
la valmisti v 1934 prototyypin, jonka 
v:n 1936 parannettu malli osoittautui 
tyydyttäväksi. Ammuskokeilu3a oli 
jatkettava yli 2500 m:n ampumaetäi
syydellä ilmenneen epätyydyttävän ha
jonnan vuoksi. Niukkojen määräraho
jen takia kokeilut jäivät osin kesken
eräisiksi, mistä oli seurauksena, että 
talvisodan alettua meillä oli vain 2 
kpl 120 mm:n heitintä ja noin 250 hiek
katäytteistä ammusta. Aseista saatiin 
erittäin positiiviset kokemukset Laa
tokan Karjalan mottitaisteluissa, mutta 
ampumatarvikkeita ei ollut enempää 
kuin edellä mainitut ammukset, joihin 
oli kiireesti valettu trotyylitäyte. Puo
lustusneuvosto oli 11. 9. 1939 ehdotta
nut muodostettavaksi 9 raskasta kTa
na:atinheitinpatteristoa (a 2 patteria a 
6 heitintä) eli yhden kunkin ke11Jttädi
visioonan tykistöön liitettäväksi. So
dan aikana tilaittiinkin Tampellalta 120 

~pl kyseisiä heittimiä, mutta ne val
mistuivat vasta v:n 1940 loppupuo
lella. 
Panssarintorjunnan tarpeellisuudesta 

meillä esiintyi sangen voimakkairta en
nakkoluuloja. Yleisesti oletettiin, että 
tuleva vastustajamme ei voisi maas
tomme erikoislaatuisuuden huomioon 
ottaen käyttää meitä vastaan mainit
tavammassa määrin panssarivaunuja 
Maastoamme pidettiin yleensä panssa
reille kulkukelvottomana, ,mistä syys
tä .torjunta-aseistuksenkin tarve olisi 
sangen vähäinen. Ennakkoluulojen ja 
-asenteiden murtamiseksi jalkaväen 
tarkastaja maaras1 suoritettavaksi 
Karjalan kannaksella panssarivaunuil
la ajokokeita, jotka suoritettiin v 1934 
ev T Laatilkaisen johdolla. Nämä ko
keet osoittiva,t kiista1rt.omasti, että suu
rin osa Karjalan kannasta soveltui 
hyvin panssariaseen käytölle. Panssa
rintorjunta-aseistuksen kehittäminen 
ja jalkaväen asejärjestelmään liittämi
nen oli siis suoranainen välrlltämättö
myys. Yleisesikunta oli antanut jo v 
1932 ensimmäiset vaatimukset kevyelle 
panssarintorjunta-aseelle, jonka kalii
periksi oli määritetty 13-20 mm, Vo 
500---600 m/sek, painoksi noin 30 kg ja 
sen oli oltava puoliautomaattinen. 
VKT ryhtyi konstruoimaan asetta sa
mana vuonna ja valmisti sekä 13 että 
20 mm:n pstkiväärit, joista kesän 1939 
kokeilussa jälktmmäinen ase valittiin 
käyttöön otettavaksi. YH:n aikana ti
lattiin VKT:1tä 410 kpl panssarintor
juntakiväärejä, mutta ne valmistuivat 
vasta sodan jälkeen, lukuunottamatta 
neljää kokeiluasetta. 

Yleisesikunnan päällikön määräyk
sestä jalkaväen tarkastaja laati syksyl
lä 1935 ehdotuksen panssarintorjunrta
aseistuksen tarpeellisuudesta sekä ky
seisen aseistuksen liittämisestä ase
järjestelmäämme ja kenttäarmeijan 
organisaatioon. Panssarin.torjunnan 

runkoaseeksi esHettiin 37 mm:n pans
sarintorjuntatykkiä, jonka paino ei 
ylittäisi tuliasemassa 350 kg. Jokaisella 
rykmentillä oli oltava 6-tykkinen pans
sarintorjuntakomppania ja divisioonal
la myös vastaava yksi!kkö, joten 37 
mm:n aseita olisi ollurt kaikkiaan 24 
kpl. Näiden lisäksi varsinaisena etu
linjan aseena olisi ollut panssarintor
juntakivääri. Syksyllä 1936 hyväksyt
tiin panssarintorjunnan pääaseeksi 
Boforsin 37 mm:n panssarintorjunta
kanuuna, jonka valmistus tuli tapah
tua lisenssillä Tampellassa ja VKT:ssa. 
Vaikka Bofor,s luovutti piirustukset, 
työselitykset ja -ohjeet sekä avusti 
työn alkuunpanossa, teollisuutemme 
pystyi tuottamaan vain 50 kpl panssa
rintorjuntatyikkejä sodan alkuun men
nessä. Säästäväisyyssyistä tykkien 
tähtäinkiikarit oli jäte11ty ajoissa tilaa
matta, joten asetta jouduttiin käyttä
mään aputähtäimellä varustettuna. T'å
mä vaikeu:tti tulitoimintaa, sillä jos
kus jouduttiin käyttämään jopa usei
ta kymmeniä laukauksia täysosuman 
saavuttamiseksi. Miehistö lähetettiin 
pi:kakoulutuksen jälkeen rintamalle. 
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Seurauksena puutteellisesta koulutuk
sesta oli suhteettoman suuret tappiot. 
Kailkkiaan menetettiin sodan aikana 
126 panssarintotjuntatykkiä. 

Kuten edellä olevasta on jo ilmen
nyt, tehtiin puolustusvoimissam:ne var
teen otettavaa suunnittelu- ja kokei
lucyötä jalkaväen aseistuksen kehittä
miseksi !tehokkaammalle tasolle. Mo
nista syistä johtuen jalkaväen aseistus 
ja organisaatio jäi kuitenkin sangen 
puutteelliseksi ja kauaksi asetetuista, 
toteuttamiskelpoisista tavoitteista. 

J alkaväkidivisioonamme organisaa
tio oli peruspiirteiltään sama kuin 
useissa muissakin maissa 1930-luvulla 
olleet jalkaväkiyhtymät. Perusyhty
mämme tulivoima oli kuitenkin eräs ai
kakautensa heikoimmista. Kohtuulli
sen taistelutehon kannalta katsottuna 
jokaisessa kivääriryhmässä olisi pitä
nyt olla ainakin yksi pikakivääri ja ko
nepistooli. Tällainen aseistus olisi rii,t
tänyt vain kahdeksalle jalkaväkidivi
sioonalle. Osa konepistooleista oli 
kenttäolosuhteissa epävarmoja "Berg
man"malleja. Pataljoonan tulivoima 
oli heikko, sillä sen ainoina tukiase
yksikköinä olivat konekiväärikomp,pa
nia (12 kk) ja panssarintorjuntatyk
kijoukkue, jossa supistettujen määrä
vahvuuksien mukaan piti olla kaksi 
37 mm panssarintorjuntatykkiä. Koska 
sodan alussa kyseisiä aseita oli maas
samme vain 128 kpl, merkitsi tämä to
dellisuudessa yhtä tykkiä kivääriipatal
joonaa (128 pataljoonaa) kohden. Siis 
vajaus oli 50 % äärimmäisestä mini
mitarpeesta ja eräs talvisodan ratkai
sevimmista puutteista. Yhtymällä piti 
olla 18 panssarintorjuntatykkiä, mut
ta tämä oli tietysti vain teoreettinen 
määrä vahvuus. 

Divisioonan määrävahvuuteen kuu
lui 18 kpl 81 mm:n kranaatinheitintä, 
jotka oli jaettu kullekin jalkaväkiryk
mentille 6-putkiseksi heitinkomppa-
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niaksi. Varastoissa oli 360 heitintä, jo
ten määrä riitti supistettujen määrä
vahvuuksien mukaan. Jalkaväen tar
kastaja oli jo v 1934 suoritettujen tak
tillisten ampuma.kokeilujen jälkeen 
esittänyt, että keveiden kranaatinheit
timien minimitarve divisioonaa koh
den oli 48 putkea. Jokaisella kivääri
pa,tal,joonalla ja jalkaväkirykmentillä 
oli oltava 4-putkinen heitinkomppania, 
joka olisi ollut välttämätön tukiase
yksikkö taistelussa ottaen huomioon 
tykistömme materiaalisen heikkouden. 
Tämän · tarpeen tyydyttämiseksi olisi 
tarvittu noin 500 heitintä tulenjohtovä
lineineen ja asemasuuntakehineen. 
Varastossa ollut määrä olisi riittänyt 
jalkaväen ,tarkastajan ehdottamien 
normien mukaan 7 lh divisioonalle. 

Vähäisten hei,tinten tehollista käyt
töä tuli rajoittamaan vielä äärimmäi
nen ampumatarvikepula, sillä vain 
100 000 ammus.ta oli käytettävissä so
dan alkaessa eli 6 ls putkea kohden 
vuorokaudessa. Sotaväen päällikkö oli 
arvioinut sodan ajan kulutuksen ole
van 350 000 laukausta kuukaudessa, 
mitä on pidettävä kyseiselle heiitin
määrälle varsin kohtuullisena. Kra
naatinheitinten ampumatarviketilan
teen pullonkaulaksi muodostui sodan 
aikana sytyttimien valmistus, sillä esi
merkiksi 15. sotaviikolla Päämajan 
huolto-osasto ilmoi,tti, että kotimainen 
teollisuus tuotti jo päivittäin noin 
6000 kranaattia, mutta vain 1200 syty
tintä samaan aikaan. 

Suomalaisen ja venäläisen 
jalkaväkidivisioonan 
vertailu 

Vaikka kummankin osapuolen or
ganisaatiot olivat peruspiirteiltään 
samankaltaiset, on selvästi havaitta
vissa, että venäläiset olivat kiinnittä
neet suurta huomiota tulivoiman ke-
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V[NÄLÄIN~N JALKAVÄKIDIVISIOONA v 1939 . 

770 

118 

104 

84 
84 
15? 

188 

188 

180 

(KOM(NTAJA ) 1-----,c2os~J 
CKOM ISSAARI) ~_.wu.,---,-~~ 

CESIKPÄÄLL ) 

(3335) 

('296) (195) 

(908) (299) 

PionP 
(120) 

KsPuhdK 
(1400) 

H 
Huolto 

ltKkK 

SfL/Tf.: 1) Jvtkiptri 
~ Psttkiptri 

3) Mt jvkompp 
4) fskadroona 

560 

560 

560 

545 

545 

3) 91 

4) 113 

61 

31 

31 

39 

?2 

72 

72 

hit:tämiseen. Tukiaseyksiköt oli s1Jo1-
tettu yhtymän puitteissa siten, etfä 
kullakin jalkaväkirykmentillä oli se
kä panssarintorjunta- että jalkaväki
tykkipatteri käytössään. Kranaatin-

hei-ttimistöä oli sama määrä kuin suo
malaisillakin, sillä 120 mm:n heittimiä 
ei kaikilla yhtymillä ollut. Divisioonan 
komentaja pystyi kuitenkin tukemaan 
alijohtajiaan taisteluvälineistön puo-
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lesta paremmin kuin vastaava suoma
lainen komentaja, sillä lukumääräi
sesti vahvan tykist.ön ohella hänellä 
oli käytössään panssarintorjuntapatte
risto ja panssarivaunupataljoona, jon
ka merkitystä ei ole syytä aliarvioida 
ottaen huomioon suomalaisten senai
kaisen heikon pa11S.S&intorjuntaaseis-
tuksen. 

Verrattaessa ,toisiinsa kummankin 
osapuolen yhtymiä on todettavissa, et
tä automaattiaseistuksen suhteen ve
näläinen divisioona oli noin kaksi ker
taa ja tykistön suhteen noin kolme 
kertaa suomalaista voimakkaampi. V e
näläisiltä puuttuivat konepistoolit lä
hes täysin, mutta sen sijaan heillä oli 
runsaasti puoli- ja täysaut.omaattiki
väärejä. Todellisuudessa voimasuhteet 
olivat suomalaisille aseistuksen osalta 
edellä mainittua epäedullisemmat, sil
lä venäläisillä oli riittävästi ampuma
tarvikkeita ja heillä oli mahdollisuuk
sia saada runsaasti tykistö- ja panssa
ri vaunuva:hvennuksia. Voimasuhteiden 
todellisena milttayksikkönä onkin käy
tettävä sen aimpumatarvikemääriin 

Kaavio 3 
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painoa, jonka kumpikin osapuoli pys
tyy ampumaan esim minuutissa. Tä
män lisäksi on aivan ratkaisevaa 
kuinka paljon ampumatarvikkei,ta 
kummallakin on käytössään keski
määrin vuorokautta kohden. Epäilyk
settä venäläisten jalkaväkidivisioona 
olisi ollut taitavan komentajan joh
dossa teoreettisesti tarkasteltuna huo
ma,ttavasti monipuolisempi ja vahvem
pi kuin vastaava suomalainen yhtymä. 

Suomalainen divisioona oli opera
tiiviselta liikkuvuudeltaan varsin hi
das, mutta taktilliselta liikkuvuudel
taan tyydytfävä vaikeissakin maas
toissa runsaan hevosmäärän vuoksi. 
Hyökkäyskyky oli teoriassa tulivoiman 
vähyydestä johtuen heikko. Samasta 
syystä puolustuskykyä oli pidettävä 
heikkona suurtaisteluolosuhteissa 
esim pataljoonien mieslukumäärään 
verrattuna. Kivääripataljoona joutui 
tukiaseistuksen vähäisyydestä ja tykis
tön sekä heittimistön huonosta ampu
matarviketilanteesta johtuen toimi
maan sekä iskuvoimana että korvaa
maan tykistön ja muiden tukiaseyksi
köiden tulen. Voimasuhteiden vertailu 
oli joka suhteessa suomalaisille epä
edullinen. Mainittakoon, että suoma
laisen divisioonan tuliannos painoi 
noin 90 ja venäläisen vastaavasti 240 
tonnia, 

Suojajoukko- ja viivytysvaihe 

Karjalan kannas 

Arvosteltaessa suomalaisten suoja
joukkojen toimintaa ja aikaansaannok
sia viivytysvaiheessa on eräinä vertai
lukohteina pidettävä saksalais,ten sa
lamahyökkäyksiä Puolassa ja Länsi
Euroopassa. Erityisesti Puolan sotata
pahtumat osoittivat, mikä kohtalo 
saattoi odottaa Suomen kaltaisen pien-

vallan puolustusvoimia. Joskin Puolan 
strateginen tilanne oli huomattavasti 
epäedullisempi sotatoimien puhjetes
sa kuin ,Suomen, suomalaisilla ei ollut 
odotettavissa tasavertaista yhteenot
toa. Suomalaisten oli kaikista pessi
mistisistä arvioinneista ja lausunnois
ta huolimatta luotettava joukkojensa 
henkeen, erikoislaatuiseen maastoon 
ja sodan ennalta arvioimattomiin te.:. 
kijöihin, jotka saattaisivat tasoittaa 
voimasuhteita. 

Suomalaisten viivytystaistelun piti 
KO:n mukaan olla ajan ja paikan suh
teen ratkaisua välttävä. Se voitiin olo
suhteista riippuen suorittaa joko puo
lustavana tai hyokkäävänä tai saman
aikaisesti osittain kumpanakin. Puo
lustava viivy,tystaistelu oli suoritetta
va viivytysalueella, m1ssa valittiin 
maastollisesti sopivia viivy:tysasemia, 
-linjoja tai erillisiä -·tukikohtia. Vihol
lisen pääetenemissuuntaa uhkaavien 
ja hyox:käysmahdollisuuksia tarjoa
vien sivusta-asemien muodostamista 
suositeltiin. Reservejä oli vaTattava 
jatkuvasti. Näiden tarkoituksena ei 
kuitenkaan ollut menetetyn maaston 
takaisinvaltaaminen, vaan taempien 
viivytysasemien ,tai -tukikohtien mie
hittäminen ja linnoittaminen. Reser
vien hyökkäyksellinen toiminta oli ra
joitettava nQPeisiin iskuihin varomat
tomasti etenevän vihollisen sivustoi
hin ,sen tuhoamiseksi tai omien jouk
kojen irtaantumisen helpottamiseksi. 

[Hyökkäävän viivytystaistelun tar
koituksena o1i vastustajan harhautta
minen ja osaratkaisuun pyrkiminen. 
Joukon suhteellinen heikkous oli kor
vattava runsaalla tulivoimalla. Etulin
jan joukot oli tehtävä mahdollisimman 
vahvoiksi reservien kustannuksella. 
Toiminnan päämäärä oli rajoitettava, 
mutta onnistuessaan voi hyökkäävä 
viivytystaistelu luoda joskus edelly
tykset ra,tkaiseval1e taistelulle. 

Tykistön ja yleensä tulen käytössä 
oli pyrittävä mahdollisimman aikai
seen tulenavaukseen etenkin viholli
sen pääetenemissuunnilla. Laajat alue
hävitykset (sulutukset) kuuhiivat aina 
viivytyksen yhteyteen. Elävää voimaa 
oli sitä vastoin käytettävä viivy~ys
asemissa säästeliäästi, jotta se säilyisi 
toimintakelpoisena · Tatkadsutaistelun 
alkaessa. 

Yleensä on todettavissa, että KO:n 
periaatteita viivytystaistelusta sovel
lettiin tilanteesta, joukosta ja maas
tosta riippuen hyvinkin eri tavoin. 

Karjalan kannaksen suojajoukkojen 
alkuperäisenä tehtävänä oli ollut lii
kekannallepanon ja kenttäarmeijan 
keskittämisen suojaaminen, mitä var
ten oli hankittava ainakin kahden vii
kon aikavoitto viivytystaistelulla. Pää
vastarinta-aseman, jonne kenttäaa-mei
jan päävoima,t oli keskitetty, ja valta
kunnan rajan välissä oli 20-50 km:n 
syvyinen vyöhyke, missä suojajoukko
jen oli viivytettävä ja saavutettava 
kyseinen aikavoitto. Koska kenttäar
meija oli jo ryhmitetty taisteluvalmiik
si pääv,astarinta-asemaan (Manner
heim-linja) ennen sodan puhkeamis
ta, suojajoukkojen ,tehtävän luonteen 
voHiin tosiasiallisesti katsoa muuttu
neen. Yli,päälli:kkö korostikin 3. ja 10. 
11. 1939 antamissaan ohjeissa, että pää
aseman ja rajan välistä aluetta on pi
dettävä yhtenäisenä puolustusvyöhyk
keenä ja että tämän vyöhykkeen eri 
osia oli puolustettava kyllin suurilla 
voimilla tehokkaas·ti. 

Ylipäällikön käskyjä ei sellaisenaan • 
toteutettu, koska eräät rintamavas
tuussa olevat komentajat halusivat 
säästää laadullisesti korkeatasoisia 
suojajoukkoja pääasemassa käytäviä 
ratkaisutaisteluja varten. Näin Kan
naksen suojajoukoille jäi viivytysteh
tävä vieläpä alkuperäistä aikatavoi
teMa vaatimattomampana voimaan. 
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Suhteellisen pitkä YH:n aika antoi 
Suomen puolustusvoimille tietyn edun. 
Johtajat ja joukot olivat niin henki
sessä kuin materiaalisessakin suhtees
sa valmiimpia ottamaan vastaan tule
van iskun kuin jos tämä olisi tapahtu
nut yllättäen tai lyhyen liikekannalle
panovaiheen jälkeen. Joukot olivat 
suorittaneet linnoitustöitä, perehtyneet 
asemiinsa ja taistelutehtäviinsä sekä 
tunsivat .toisensa, johtajansa ja toimin
tamaastonsa. 

Neuvostojoukkojen aloitettua 30. 11. 
1939 klo 07.00 sotatoimet, Kannaksen 
suojajoukot - noin 13 000 miestä ~ 
olivat harvassa viivytysryhmityksessä, 
pitkin linnuntietä mitattuna yli 75 
km:n rajavyöhykettä. Venäläisillä oli 
yli kymmenkertainen ylivoima, noin 
140 000 miestä, 900 panssarivaunua ja 
runsaslukuinen tykistö, lentokoneista 
puhumattakaan, mutta tästä huolimat
ta he eivät pystyneet murtamaan suo
jajoukkoj.en vastarintaa ja saamaan 
aikaan syviä läpimurtoja kuten saksa
laiset Puolassa. 

Sodan avausvaiheen tapahtumilla on 
yleensä hyvin ratkaiseva merkitys so
dan myöhemmälle kululle, kuten sota
historiasta monin paikoin voidaan to
deta. Suomalaisten suureksi huojen
nukseksi venäläiset aloittivat etenemi
sensä varovaisesti ja kaavamaisesti 
yleensä vain teiden suunnissa. Isku
portaassa he käyttivät suhteellisen vä
häisiä jalkaväkijoukkoja kerrallaan, 
kussakin suunnassa komppaniasta pa
taljoonaan pienten panssarivaunuosas
tojen tukemina. Panssarivaunut osal• 
}istuivat taisteluihin vain avoimem
massa maastossa pysytellen teiden lä
heisyydessä. PanssarH oli alistettu 
tuettavalle jalkaväelle ja ne toimivat 
3-15 vaunun ryhmissä tulitukiosas
toina. Jalkaväki seurasi tukipanssarei
taan joko parijonossa tai .tiheänä par-
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vena. Vaunut eivät yleensä pyrkineet 
ajamaan puolustajan asemiin saakka, 
vaan pysy,ttelivät tuettaviensa lähellä 
liikkuvana tulitukiportaana. Toisinaan 
panssarien oli palattava takaisin nou
tamaan hidastelevaa jalkaväkeä mu
kaansa. Viimeksi mainitun aselajin 
hyökkäysyritykset olivat laimeita, joh
tuen osin ilmeisesti koulutuksellisista 
puutteista osin suomalaisten suluttei
den herä,ttämästä kammosta. Tykistö 
ei pystynyt alkuvaiheen jälkeen riit
tävällä · nopeudella seuraamaan tuet
tavia joukkoja liikenneruuhkien takia. 
Lentojoukot eivät myöskä•än antaneet 
taktillista tukeaan iskuportaalle, vaan 
hyökkäilivät hajoitetusti selustan ja 
kotialueen toisarvoisempia kohteita 
vastaan. Yleisesti on todettava, että 
venäläisten taktillinen toiminta oli yl
lättävän laimeaa ja heikkotasoista, mi
kä mahdollisti suomalaisille järjestel
mällisen viivytystaistelun suorituksen. 

Suojajoukkojen viivytystaistelu suori
tettiin Kannaksella puolustusluontei
sesti perä,ttäisissä viivytysasemissa ja 
-linjoilla. Joukot ryhmitettiin portait
tain syvyyteen: osa taisteli edessä ja 
osa ryhmittyi tai oli ryhmittyneenä 
seuraavalle viivytyslinjalle. Voimien 
säästämispyrkimyksestä, epäedullisis
ta voimasuhteista, panssarintorjunta
aseistuksen ja l'adiokaluston puut
teesta johtuen suojajoukkojen taistelu 
muodostui suhteellisen passiiviseksi. 
Panssarijoukkojen keskitetyt ja häi
käilemättömät hyökkäykset olisivat il
meisesti muodostaneet suurimman vai
keuden vähäisen panssarintorjunta
aseistuksen omaavalle viivyttäjälle. 
Mutta hajanaisten jalkaväkijoukkojen 
ja niiden tukivaunujen torjuminen ei 
aiheuttanut vakavampia kriisejä osit
tain syvässä ryhmi,tyksessä olleelie ja 
panssarinesteisiin tukeutuneelle vii
vyttäjälle. 
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Kaaviollinen esitys Raudun ryhmän 
ryhmityksestä antaa havainnollisen 
kuvan järjestelyistä viivytystä varten. 
Huolimatta alueen leveydestä (18-20 
km) ja suomalaisten lukumääräisestä 
alivoimasta venäläisten ei onnistunut 
2. 12. iltaan mennessä murtaa edes 
toista viivytyslinjaa, eivätkä he saa
neet ollenkaan taistelukosketusta 3. 
Pr:n miehittämään pääviivytysase
maan. Yöllä 3. /4. 12. R-ryhmä irrotet
tiin ja siirrettiin osin Kiviniemen sil
lanpääasemaan osin Vuoksen taakse. 
Vetäytymisen syynä oli yleistilanteen 
kehittyminen. R-ryhmän joukoille toi
menpide oli pettymys, sillä tilanne hal
littiin täysin ja miehet halusivat tais
tella suhteellisen hyvin linnoitetuissa 
asemissaan. Mainittakoon vielä, että 
tällä viivytysalueella aloitettiin me
nestyksellinen taisteluipartiointi jo 
yöllä 1./2. 12., jolloin 7.RajaK:n partio 
suoritti ylläkön Palkealaan yhdisty
neenä Kaarnajoen rannikkotyki-stö
patterin tuli-iskuun. 

Muiden ryhmien osalta viivytystai~. 
telut tapahtuivat vakavimmitta krii .. 
seittä. Venäläiset pystyivät murta
maan Muolaan ryhmän viivytyslinjan 
vain Ahijärvellä ja Uudenkirkon ryh-

män viivytyslinjat Kauhijärven--Hau
kijärven kannaksella ja Vammeljoki
linjalla, jossa murtoon ' päässeet osat 
lyötiin kuitenkin vastahyökkäyksellä 
takaisin. Panssarivaunujen aiheutta
maa paniikkia suomalaisten joukkojen 
keskuudessa on sodan jälkeisissä kir
joituksissa liioiteltu. Kyseessä oli vain 
yksittäinen tai enintään sangen yksit
täiset ja rajoitetut tapaukset, joilla ei 
ollut merkitystä joukkojen taisteluky
kyyn. Yleisesti ottaen joukot suoriu
tuivat yllättäivän hyvin taistelutehtä
vistään ottaen ihuomioon sen epätie
toisuuden ja kitkan, joita aina esiin
tyy sodan alkuvaiheessa. 

Viivyitysvaihe päättyi 6. 12. mennes
sä, jolloin suojajoukot oli pääosin ve
detty päävastarinta-aseman taakse. 
Suuremman aikavoiton hankkiminen 
olisi ollut mahdollisuuksien raJ01ssa 
samoin kuin aktiivisempi toimintakin. 
Käydyt taistelut osoittivat kui,tenkin, 
että tykistön, heittimistön ja panssa
rintorjunnan tuen vähyys tulisivat ai
heuttamaan myöhemmin puolustusvai
heessa jalkaväkijoukoille suuria vai
keuksia. Jos suojajoukkojen toimin
taa verrataan Puolan vuoden 1939 tai 
Länsi-Euroopan vuoden 1940 tapahtu
miin, on todettava, että suomalaisten 
saavutukset olivat ainutlaatuisia, 
vaikkakin vertailupohja ei olisikaan 
täysin yhteismitallinen. 

Laatokan-Petsamon alue 

Laatokan koillispuoli oli Kannaksen 
jälkeen tärkein strategisen puolustuk
sen kannalta arvioituna. Täällä arvioi
tiin tultavan toimeen varsin vähäisin 
voimin, jos puolustus perustuisi jouk
kojen aktiivisiin iskuihin siinä vai
heessa, jolloin vihollisen voimacyh:. 
mät toimisivat erillisinä eri teiden 
suunnilla. Puolustuksen takarajaksi 
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oli määrätty Jänisjokilinja, minkä 
kaa•kkoispuolelle suunniteltiin Kitelän 
-Syskyjärven ja koillispuolelle Kol
laanjoen pysäyttämisasemat. Näihin 
,asemiin tukeutuen oli vastustaja lyö
tävä vastahyökkäyksillä viivytysvai
heen päätyttyä. Tälle, noin 100 km:n 
leveälle alueelle ryhmitettiin ]V A.K:n 
suojajoukot, joista ErP 8 oli Salmin, 
ErP 9 Uomaan, ErP 10 Suojärven, ErP 
11 Ilomantsin ja ErP 112 taempana 
Ägläjärven alueella. Eru> 10 ja 112 se
kä viivytysvaiheen alettua PPP 7 
muodostivat Os Räsäsen. 

Pielisjärven ja Petsamon lähes 1000 
km pLtuiselle rajaosuudelle riitti alku
vaiheessa vain erillisiä pataljoonia ja 
komppanioita. Tarkoituksena oli alku
vaiiheessa käydä Itä- ja Pohjois-Suo
messa sekä Lapissa viivytystaistelua, 
johon sisältyisi iskuja vihollisen si
vustoihin ja selustaan. Tilannekuvan 
selkiinnyttyä oli kyseisellä alueella 
käytettävä lisävoimia vastustajan lyö
miseksi tai tuhoamiseksi, jotta se ei 
voisi edetä kauemmaksi strategisesti 
tärkeimmille alueille. Komentosuhteil
taan oli suomalaiset joukot järjestetty 
aluksi seuraavasti. Pohjois-Karjalan 
ryhmään kuuluivat ErP 12 ja 13 Liek
san itäpuolisilla alueilla ja Er P 14 
Kuhmossa. Pohjois-Suomen ryhmän 
alaisista toimi ErP 15 Suomussalmen, 
ErP 16 Kuusamon, ErP 17 Sallan ja 
10.RajaK Petsamon alueella. 

Pitkä valmisteluaika oli antanut ve
näläisille mahdollisuuden keskittää 
kyseisille alueille yllättävän suuret 
joukot. Keskimäärin jokaista suoma
laista suojajoukkopataljoonaa vastassa 
oli venäläisillä divisioona. Ilmeistä on, 
että he arvioivat talviolosuhteissa voi
vansa huoltaa joukkonsa alkuvaihees
sa vähäteisillä korpialueilla. Heillä oli 
ollut aikaa koota rajan läheisyyteen 
materiaalivarastoja. Ylivoiman piti 
taata nopea eteneminen asutuille ja 
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runsasteisemmille alueille, missä huol
toprobleemat helpottuisivat olennaisel
la tavalla. Teoriassa heillä oli kaikki 
onnistumisen perusedellytykset. Suo
malaisten vastarintaa ei otettu vaka
vammalta kannalta huomioon. 

Lukumääräinen ylivoima, vähäinen 
lumimäärä ja soiden jäätyminen an
toivat venäläisille vapaammat edelly
tykset faktillisessa suhteessa sodan 
alkuvaiheessa. Venäläisten toiminta 
olikin yllättävän aktiivista. He eivät 
hyök_änneet yksinomaan etenemistei
den suunnissa, vaan pyrkivät lyhyin 
koukkauksin saarrostamaan suomalais
ten viivytyskeskukset. Venäläiset vaih
toivat myös usein kärkijoukkojaan, 
jolloin heillä oli mahdollisuus painos
taa viivyttäjiä suuremmitta tauoitta ja 
pyrkiä uuvuttamaan täten koko ajan 
rintamavastuuseen sidotut vastusta
jansa. Venäläiset hyökkäili:vät jopa öi
sinkin, mikä vähensi suomalaisten le
pomahdollisuuksia. Ottaen huomioon 
heidän musertavan ylivoimansa on 
todettava, että venäläisten toiminnas
sa oli myös alkukankeutta, joka eh
käisi heitä lopullisesti murtamasta ali
voimaisten viivyttäjien vastarintaa. 
Hyökkääjä oli päävoimien osalta liiak
si sidottu tiestöön, mikä helpotti olen
naisesti suomlaisten toimintaa. 

Suojajoukkojen vHvytystaistelu ta
pahtui peräkkäisissä viivytyskeskuk
sissa. Niillä suunnilla, joissa oli kä~
tettävänä useampia kuin yksi patal
joona, voitiin toimia portaittain. 
Useammissa tapauksissa saman paital
joonan ,tai komppanian oli oltava koko 
ajan rintamavastuussa. Linnoittamis
työt ja sulutusvalmistelut jäivät olo
suhteiden vuoksi vähäisiiksi selustas
sa. Tykistön tuki ja panssarintorjunrta
aseistus olivat lähes olemattomat. Esi
merkiksi Pohjois-Karjalan ja Pohjois
Suomen ryhmillä oli kaikkiaan vain 
kaksi kenttätykkipatteria (10.Raja 

K :lla m /1887), mutta ei yhtään pans
sarintorjuntatykkiä. 

Viivytystaistelut tapahtuivat kuiten
kin olosuhteisiin nähden yllättävällä 
sitkeydellä. Viivytyskesikuksissa pai
kalliset murrot tai vähäisemmät kouk
kausyritykset lyötiin takaisin reservin 
vastahyökkäyksillä. Ratkaisutaisteluun 
ei kuitenkaan ryhdytty, vaan siinä vai
heessa, jolloin vihollisen saarrostus
yritys tai murto oli kehittynyt uhkaa
vaksi, viivyttäjä <irtautui ja siirtyi seu
raavaan viivytyskeskUJkseen. IV AK:n 
vastuualueella yritettiin 3. 12. vasta
hyökkäyksiä, mutta valmistelujen kii
reellisyyden vuoksi ja tykistön sekä 
panssarinto,rjunnan tuen puuttuessa 
nämä yritykset epäonnistuivat joukko
jen saatua kosketuksen vastusfajan 
panssariyksikköihin. Viimeksi mainitut 
aiheuttivat torjunta-aseisht~sen puut
teen vuoksi pai,koittain paniikkia, mut
ta toisaalta millään suunnalla uhkaa
vista tilanteista huolimatta täydellistä 
romahtamista ei tapahtunut. 

Viivytystoimintaa haittasi tulituen 
puutteellisuus. Kranaatinheitin ha
vaittiin niissä oloissa erinomaiseksi 
aseeksi, mutta niiden ja ampumatar~ 
vikkeiden vähyys rajoitti johtajien 
taktillista ,toimintaa. Tulen käyttö jäi 
liian suuressa määrin jalkaväen ki
väärikaliiperisten aseiden varaan. Len
totiedustelu olisi ollut välttämät.öntä, 
mutta tätä ei voitu saada. Sissitoimin
ta osoittautui yllättävän tehokkaaksi 
vastustajan toiminnan hidastajaksi. 
Paikoin sitä harrastettiin runsaasti, 
toisilla alueilla se unohdettiin lähes 
täysin. 

Viivytystaisteluun oltiin ylimmän 
jdhdon taholta osin tyytymättömiä. 
Yleisesti ottaen toimintaa olisi voitu 
paljonkin tehostaa ja saada paikoin 
huomattavasti suurempikin aikavoitto. 
Ottaen kuitenkin huomioon vastusta
jan musertava ylivo~ma alkuvaiheessa 

9 - Jalkaväen Vuosikirja 

suojajoukkojen toiminta oli nimen
omaan kokonaisuutena varsin tyydyt
tävä suoritus. Viivytysmatkat vaihteli
vat 15-145 km:iin. Päivittäin joukot 
siirtyivät taaksepäin 2-9 km eli kes
kimäärin 4,5 km vuorokaudessa. Tätä 
vetäytymisnopeutta on pidettävä mie
luummin kohtuullisena kuin nopeana 
niissä olosuhteissa. 

TAKTIIKKA KANNAKSEN 
TAISTELUISSA 

Puolustustaistelut Pääasemassa 
joulukuussa 1939 

Yleistä 

Kannaksen armeijan päävoimat oli 
ryhmitetty Pääasemaan eli Manner
heim-linjalle siten, että Länsi-Kan
naksella, Vuoksesta Suomenlahteen, 
oli II AK, johon kuuluivat vasemmal
ta oikealle lukien 11., 1., 5. ja 4.Divi
sioona. Rintaman pituus oli suoraan 
mitattuna noin 70 km. Lohkojen levey
det olivat kyseisillä yhtymillä vastaa
vassa järjestyksessä lueteltuna noin 
25, 10, 10 ja 25 ikm. Rykmenttien loh
kojen leveydet vaihtelivat 3-10 ja pa
taljoonien 2-5 jopa 7 km:iin. Itä
Kannaksella oli lll A.K, joka käsitti 8. 
D:n Vuoksen ja 10.D:n Taipaleen loh
kolla. Rintaman pituus oli yhteensä n 
56 km. 10.D:n lohkon leveys oli 27 km 
ja 8.D:n 29 km. Etulinjan pataljoonien 
lohkojen leveydet vaihtelivat 2-6 
km:iin. 

Kannaksen armeija oli käytännölli
sesti katsoen ilman omaa reserviään 
alistettuaan 1.D:n II A.K:lle. Ylipääl
likön reserviyhtymä, 6.D, oli aluksi si
joitettuna Luumäen alueelle, mutta 
siirrettiin joulukuussa Länsi-Kannaik
selle Väliasemaan linnoi,ttamistöihin. 

Lohkojen suuret leveydet ja reser
vien vähäisyys eivät olleet suurimmat 
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huolen aiheet. Joukkojen aseistukses
sa, vaatetuksessa ja muussa sotavarus
tuksessa oli suuria puutteita. Vain vä
häisemmällä osalla henkilöstöstä oli 
sotilaspuku. Pääosan oli tyydyttävä 
mitä kirjavimpiin siviilipukineisiin, 
joiden yhteisinä tunnusmerkkeinä oli 
sotilaskokardi ja -vyö. Panssarintor
junta-aseita ei aluksi ollut lähes ollen
kaan. YH:n aikana näitä kuitenikin 
saatiin vähitellen ja voitiin tutustua 
näihin uusiin aseisiin. 

Kaikilla j.oukoilla oli edessään suun
naton työ ryhmitysalueille saavut
tuaan. Koulutus oli pantava käyntiin, 
varusteiden puutteellisuuksia k,oetet
tava vähentää ja ennen kaikkea aloit
taa puolustusasemien yksityiskohtai
nen suunnittelu ja 1iJ1JI1oittaminen. Vii
meksi mainittua tehtävää tuli vaikeut
tamaan majoitusvälineiden ja sopivien 
työkalujen puute. Joukoilla ei ollut 
tarpeeksi telttoja, jotta olisi voitu ma
joittua työkohteiden lähettyville. Aliku
vaiheessa puuttui myös pioneeri.työ
välineitä, mikä hidastutti linnoitustöi
den käynnistämistä. 

Pääaseman puolustuksen 
rakenne 

Itse Pääaseman, Mannerheim-linjan, 
sijainti oli määiritetty jo 1920- ja 1930-
luvuilla, j,olloin kyseiseen asemaan oli 
vuosien kuluessa rakennettu eriastei
sia kantalinnoituslaitteita ja estejär
jestelmiä. Joskin Pääasema erityisesti 
Summan mutkan osalta ei sijainnut
kaan taktilliselta kannalta edullisim
massa maastossa, katsottiin alajohto
portaiden muutosesityksistä huolimat
ta jo suoritettujen linnoitustöiden tar
joavan niin suuren edun, että sitä oli 
käytettävä hyväksi. Vaik!ka monet 
kestolaiUeet olivat j,o vanhentuneita, 
epäedullisesti maastoon sijoitettuja tai 

130 

jotkut uudemmat vielä sodan puhjetes
sa keskeneräisiä valutöidenkin osalta, 
ei voitane kieltää sitä tosiasiaa, että 
ne kaiki,sta puutteistaan huolimatta 
antoivat tukea ja suojaa jalkaväen 
taisteluille. Toisaalta osin psykologi
sista osin asiallisista syLstä ne tulirvat 
vaikeuttamaan venäläisten hyökkäys
toimintaa, joka oli mukautettava so
veltuvaiksi kantalfumoitusjärj,estelmän 
murtamiseen., 

Suomalaiset pyrkivät maaston sal
liessa kenttä.ohjesäännön määrittämään 
puolu,stusaseman ,rakenteeseen, jossa 
olisi sekä etuvartioasema että päävas
tarinta-asema. 

Etuvartioasema käsitti varsinaiset 
taisteluasernat ja niiden edessä valvon
talinjan, jotka tiiviissä kosketuksessa 
voivat sulautua toiJsiinsa. Etuvartioase
maan ryhmitettiin taisteluvartiot, joi
den tehtävänä oli päävas:tarinta-ase
man verhoaminen (,suojaaminen), vi
hollisen tiedustelun ja yllätysten es
täminen sekä sen hyökkäysten hidas
taminen. 

Päävastarinta-asema oli puolustus
aseman keskeisin ja tehokkaimmin lin
noi·tettu osa, jossa päävoimien oli suo
ritettava taistelunsa. Se muodostui tu
kikohdista ja erillisistä pesäk!ikeistä. 
Aseman etureuna oli pääpuolustuslin
ja, jonka edessä keskitetyllä torjunta
tulella oli torjuttava vihollisen hyök
käykset. Murtojen tapahduttua oli pää
puolustuslinja vallattava takaisin, el
lei ylempi johtoporras toisin määrän
nyt. Päävastarinta-aseman takareuna 
oli tukiliJnja, jossa vastarinnan oli saa
vutettava huippunsa murron tapahdut
tua. Tukilinja muodosti myös suojan 
ja lähtöaseman sille sLjoitetuille reser
veille niiden suorittaessa vastahyök
käyksiä. Pääipuolustus- ja tukilinjan 
välille oli !innoitettava sulkulinjoja vi
hollisen toiminnan rajoittamiseksi si
vusuuntiin murron jälikeen. Samalla 

niiden oli tarjottava lähtöasemat vi
hollisen sivustoihin iskeville vasta
hyökkäysj oukoille. Pääipuol ustuslinjan 
eteen voitiin !innoittaa edullisiin maas
tonkohtiin erillisiä tukikohtia, joissa 
suoritettu taistelu liittyi kiinteästi pää
vastairinta-aseman toimintaan, mutta 
niitä ~ tarvinnut vallata takaisin ku
ten p~puolustuslinjan tukikohtia. 

Joulfkojen ryhmittämisen perusvaa
timuksena oli mahdollisimman suuren 
tulivoiman saaminen pääpuolustuslin
jan eteen, syvä puolustusryhmitys ja 
vahvat reservit. Etummaisia linjoja ei 
kuitenkaan saanut miehittää liian hei
kosti. Puolustuksen rungon muodosti
vat jalikaväen konetuliaseet: koneki
väärit pikakivääreillä ja muilla keveil
lä aseilla täydennettynä. Esteisiin liit
tyvän risti- ja sivustatulen merkitystä 
korostettiin. Pääpuolustuslinjan sijoi
tus määräytyi konekiväärien tulitta
mis- ja tykistön tulenjohtajien tähys
tysmahdollisuuksista. Tärkeänä pidet
tiin myös tulielimien riittävää syvyys
porrastusta, mikä olisi mahdollistanut 
taistelun pitkittämi:sen aseman sisällä 
ja antanut aikaa reservien vastahyök
!käysten suori.ttamiseen. Reservit oli 
ryhmitetävä siten, että ne nopeasti voi
vat ryhtyä vastahyökkäyksiin murron 
suorittaneen vihollisen takaisinheittä
miseiksi tai ainakin rajoittaa murto
kohta ryhmittymällä määrätylle lin
jalle puolustukseen. 

Tykistön taistelujaotus käsitti tuki
ja yhteisryhmät tai -patteristot. Ty
kistön tuHtoiminta jakautui häirintä
ammuntoihin sekä vastavalmisteluun 
ja torjuntaan. Torjuntaan kuuluvat 
sulkuammunnat oli erityisesti valmis
teltava niihin maastonkohtiin, jotka 
jäivät koneki,väärien vaikutuksen ulko
puolelle tai joissa tärkeytensä vuoksi 
ta/rvittiin jalkaväen ja tykistön yhtei
sif sulkuja. 

YH:n aikana oli linnoittamistyöt 
keskLtettävä pääipuolustuslinjan tär
keimpien laitteiden rakentamiseen. 
Etuvartioasemien ja varsinkin tukilin
jan linnoittaminen jäi alkuvaiheessa 
toisarvoisempaan asemaan. Sodan puh
jetessa Pääaseman linnoittamisessa lu
jista ponnisteluista huolimatta oli suu
ria puutteita. Taistelu- ja yhteyshau
dat olivat vasta osittain valmiita. Es
teet olivat täydellisempiä. Kunnollis
ten ja lujien majoituskorsUJjen riittä
mättömyys tuotti myöhemmin anka
rien pakkasten ja taistelUJjen aikana 
suurta haittaa joukoille. Käytäntö 
osoitti, että puolustusaseman linnoit
taminen ei saavuta lopullista valmiut
ta,an, vaan taistelujen kestäessäkin on 
töitä jatkettava niin kauan ikuin ase
ma on puolustajan hallussa. 

10.D:n taistelutoiminta Taipaleessa 
1.-31. 12. 39 

Puolustuksen rakenne ja ryhmitys 
30.11.39 

10.D:n (komentajana aluksi ev V 
Kauppila, 13. 12. 39 ev A Blick ja 15. 1. 
40 lähtien ev E A Vihma) puolustus
lohko oli 25-26 km leveä ja se ulot
tui Laatokan rannasta Sakkolaan. 
Pääasema sijaitsi Suvannon pohjois
rannalla K.irvesmäkeen saakka, josta 
kääntyi Koukunniemen poikki itäkoil
liseen ja yhbyi Taipal,eenjoen pohjois
rantaan Terenttilän kylän eteläpuo
lella. 

Pääaseman eteen jä,tettiin Taipaleen
joen a1ajuoksun rajotttama Koukun
niemen alue. Se oli alavaa, Suvannon 
ja Taipaleenjoen etelärannoil,ta hyvin 
tähystettävissä olevaa vesijättömaata, 
jok,a ei soveltunut puolustusasemaksi. 

Maasto käsketyn puolustusaseman 
takana oli pääosin alavaa, osin peit-
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teistä, osin aukieaa kangas- ja suomaas
toa, mikä pohjaveden ohella vaikeut
ti linnoittamista. Puolustusaseman sy
ventämiseksi käskettiin ja osin linnoi
tettiin eteentyönnetyt puolustuskes
kukset Koukunniemen ja ns Umpilam
men tasalle, jonka taakse tuli vielä 
Neosaaren erillinen tukikohta. Nämä 
miehitettiin vasta 30. 11. 39, mikä osal
taan heikensi niiden puolustusta. 

Taipaleen puolustuksen tueksi oli 
1920-luvulla rakennettu betonisia 
tykki-, konekivääri- ja majoi,tuskorsu
ja kaikkiaan 14 kpl, mutta ne olivat 
rakenteeltaan heildkoja ja huonosti si
joitettuja maastoon, joten niillä ei ol-
lut sitä merkitystä, mikä alun perin oli 
tarkoitettu. Kenttälinnoittaminen jäi 
olosuhteiden pakosta sangen puutteel
liseksi. Laajaan linnoittamistehtävään 
verrattuna joukkoja oli aivan liian vä
hän, ja pioneerityövälineiden puute al
kuvaiheessa hankaloitti töiden käyn
tiinpanoa. Sodan puhjetessa eteen
työnnetyissä puolustuskeskuksissa oli 
vain esteet ja konekivääri.pesäkkeitä. 
Pääpuolustuslinjalla oli kaivettu pans
sarineste poikki Koukunniemen, mut
ta varsinaiset kenttälinnoituslaitteet 
olivat varsin puutteelliset käsittäen ai
noastaan muutamia korsuja ja puoli
valmiita taisteluhaudan päitkiä, joita 
taistelujen puhjettua oli vaikea täy
dentää. 

10.D:n puolustuslohko oli jaettu kah
teen alalohkoon: 

Sakkolan lohko, jossa rintamavas
tuussa oli JR 29 (evl T K Vartiovaa
ra) tukipatteristonaan 111/KTR 10. 
Lohkon leveys oli runsaat 15 km ja 
puolustusasema sijaitsi Suvannon ran
nalla. 

Taipaleen lohko, jossa rintamavas
tuussa oli JR 28 ( ev U Sihvonen ja 8. 
12. 39 lähtien ev M Nurmi). Lohkon 
leveys oli kaikkiaan 10--11 km, josta 
5 km kulki pitkin Suvantoa ja 5-6 

km Koukunniemen-Taipaleenjoen 
maastossa. JR 28 oli ryhmitetty puo
lustusasemaan sirten, että 1/JR 28 oli 
oikealla Volossulan ja Kirvesmäen se
kä 111/ JR 28 vasemmalla Terelllttilän 
ja Linnakankaan alalohkoilla. 11/JR 28 
oli lohkon reservinä. Lohkon tykistö 
oli jaettu kahteen tukiryhmään, jois
ta Tykr Niemi, 11/KTR 10 (- 6. 
P,tri) ja RsPsto 4 (- 3.Ptri), toimi 
1/JR 28:n ja Tykr Siltanen, 1/KTR 10 
ja 6./II/KTR 10, III/JR 28 tukiryihmä
nä. Lohkon yhteispatterina toimi Jä
risevän ja 10.D:n yhteispaitterina Kaar
najoen rannikkopatteri. Taipaleen loh
kon tykistökomentajana toimi maj E 
Ulfsson, joka tilanteen vaatiessa otti 
komentoonsa koko lohkon tykistövoi
mat. 

10.D:n reserveinä olivat JR 30 -
paitsi III P - (evl A Kemppi) ja 
KevOs 10 (rail:Bum W Wallden), joilla 
vastahyökkäystehtävien ohella oli vas
tuu maihinnousujen torjunnasta. 10. 
D:n ryhmitys oli vielä sikäli poikkeava, 
että Os Metsäpirtin (kapt Inkisen joh
dossa, 8. ja 9.RajaK ynnä 2.ErPitri) 
tehtävänä oli toimia taisteluvartio
joukkona suojajoukkotehtäväänsä liit
tyen. Divisioonan reservit mukaan 
luettuna (JR 30 Enkua ja KevOs 10 
Vernitsa) ryhmitys oli yli 30 km pitkä. 

Taistelutoiminta 30.11.-17.12. 39 

Sotatoimien alettua Os Metsäpirtin 
viivytysvaihe jäi venäläisten yli<Voi
man vuoksi sangen lyhyeksi. 49.D pa
kotti suomalaiset väistymään jo yöllä 
30.11./1.12. Umpilammen linjan etelä
puolelle Koselaan. Kyseisen eteen
työnnetyn Umpilammen linjan miehit
ti 30.11. kuluessa 111/JR 28, joka oli 
ollut Terenttilässä pääpuolustuslinjal
la. Venäläisten jatkettua 1.12. etene
mistään Os Metsäpirtti väistyi III/JR 
28:n puolustuslinjan taakse vahven-
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nettuaan kyseistä pataljoonaa parilla 
kiväfu-ijoukkueella ja konekivääreil
lään, 

,Taistelu Umpilammen linjastakin 
muodostui lyhy.eksi. Venäläisten saa
tua pienen murron asemaan ja 9.K:n 
ir,taannuttua väärinkäsitysten vuoksi 
pataljoonan komentaja sai luvan siir
tää yksikkönsä 1.12. illalla Taipaleen
joen taakse entisiin asemiinsa. Tykis
tön tukemana (734 ls) ylikuljetukset 
onnistuivat. Parilla konekiväärijouk
kueella vahvennettu kiväärijoukikue 
Il/JR 28:sta mi.ehitti Neosaaren eteen
työnnetyn tukikohdan, jonka miehitys 
heikennettiin myöhemmin puolijouk
kueeksi. Vasta 4.12. venäläiset hyök
käsiivät Neosaaren tukikohtaa vastaan. 
Yritys .torjuttiin tykistön tukemana. 
Seuraavana päivänä tukikohta tyhjen
nettiin, mutta mi,ehiitettiin uudelle.en 
divisioonan komentajan käskystä. Vas
ta 6. 12. klo 11.00 tukikohdan puolus
tajat vedettiin lopullisesti Taipaleen
joen pohjoispuolelle venäläisten aloi
tettua ylimenohyökkäyksensä. Suoma
laisten partiotoiminta oli ollut koko 
tämän vaiheen ajan vilkasta. 

Suoja-alueella, jonka syvyys oli 12-
14 km, oli saavutettu huomattava 6 
v:clc:n aikavoitto. Tämä ei itse asiassa 
johtunut suomalaisten sitkeästä viivy
tystaistelusta, vaan 49.D:n o:nista al
kuhankaluuksista. Ilmeisesti liikenne
vailkeudet, suomalaisten rakentamat 
sulutteet (200 panssari- ja 300 ansa
miinaa) ja valmistautumattomuus vä
li,tfömään ylimenotoiminrtaan olivat 
päätekijöinä venäläisten etenemisen 
hitauteen. Suomalaisten puolelta Um
pilammen linjan taistelua olisi ehkä 
voitu tehostaa sijoittamalla sinne re
servinä ollut II/JR 28, jolloin pääpuo
lustuslinjalla olleilla joukoilla olisi 
jäänyt vielä aikaa !innoittaa omia puo
lustuskeskuksiaan. Taaempia yhtymän 
reservejä ei voitu sitoa taisteluun, 

134 

koska maihinnousun uhka oli ole
massa. 

Venäläisten ylimenohyökikäys Taipa
leenjoella alkoi 6. 12. klo 08.00 voimak
kaalla tykistön tuliva1mistelulla, joka 
kesti kolme tuntia. Venäläisten jalka
väki ryhtyi suori,ttamaan klo 13.30 yli
menoa kumiveneillä ja ponttooneilla 
Koukunniemeen ja klo 15.00 lossipai
kan luona Terenttilään. Koukunnie
messä heikkojen suojajoukkojen oli 
vetäydyttävä nopeasti Kirvesmäen 
puoh1stuskeskukseen. Päivän kufoes
sa venäläiset toivat yli parin patal
joonan verran joukkoja, mutta eivät 
pystyneet aloittamaan hyökkäystä 
pääpuolustuslinjaa vastaan joudut
tuaan suomalaisten tykistötulen koh
teeksi. Sinänsä 200 metriä leveän Tai
paleenjoen ylitys oli merkLttävä suo
ritus. T,erenttilässä suomalaisten ty
kistö ehkäisi ensimmäisen ylimenoyri
tyksen, mutta toisella ylityskerralla 
venäläisten onnistui muodo9taa pie
nehkö sillanpää lossin maastoon. 

10.D sai tehtäväkseen lyödä venäläi
set takaisin Taipaleenjoen yli. Vasta
hyökkäyksiä varten siirrettiin Os Met
säpirtti ja JR 30 (- III P) II JR 28:n 
lohkolle Kirvesmäelle sekä II / JR 28 
III /JR 28:n lohkolle Terenttilään. Eri
pituisten siirtomatkojen vuoksi vasta
hyökkäykset Kirvesmäen-Koukun
niemen alueella alkoivat ajallisesti 
porrastettuina. Os Metsäpirtti ryhtyi 
vastahyökkäykseen jo 6. 12. klo 17.15, 
I /JR 30 ja II/JR 30 molemmat yli 25 
km:n marssin jälkeen 7. 12. klo 04.00 
ja viimeksi mainittu klo 13.30. Suoma
laiset saavuttivat paikallista menes
tystä huolLmatta venäläisten si.tkeästä 
ja ajoittain aktiivisesta vastarinnasta 
(I ja III/JR 15), mutta yön pimeydes
sä tottum~ttoonan I /JR 30:n ·yksiköt 
sekaantuivat. Joukkojen oli vetäydyt
tävä takaisin, eikä II /JR 30:n hyök
käyskään muuttanut tilannetta. Joukot 

"ra-ipa/e 

3 

Taistelut Taipaleessa 6.-7.12. 39 

oli vedettävä päävastarinta-asemaan. 
lI/JR 28:n 6. 12. noin klo 19.00 aloitta
ma vastahyökkäys onnistui tykistön 
tukemana ja seuraavaan aamuun 
mennessä Terenttilän sillanpää oli 
puhdistettu. Koukunniemen alue jäi. 
venäläisille. Jalkaväen vastahyökkäyk
set olivat tyrehtyneet täällä juuri sil
le tasolle, mihin tykistön saattoam
munta oli ulottunut. Tämä oli enteel
linen osoitus siitä, mikä merkitys tu
lituella sodan mycföemmässä vaihees
sa tuli olemaan jalkaväen tehokkaal
le taistelutoiminnalle. 

Vaikka vastahyökkäyksHlä ei saa
vutettu maastollista tavoitetta, kohot-

ttvat ne suömalaisten itseluottamusta 
ja antoivat heille runsaan viikon suh
teellisen rauhallisen ajanjakson, mikä 
käytettiin puolustuksen uudelleenjär
jestelyjä varten. 

Joulukuun 13. päivänä järjestettiin 
Taipaleen lohkon komentosuhteet täy
sin uudelleen. Eversti Nurmi määrät
tiin lohkon komentajaksi ja vapautet
tiin samalla JR 28:n komentajan teh
tävistä, jotka majuri M von Schrowe 
otti vastaan. Eversti Sihvonen oli ano
nut vapautusta 9. 12. kyseisen ryk
mentin ja lohkon komentajan tehtä
vistä. Kaikki lohkolla olevat joukot 
alistettiin lohkon komentajalle, joka 

135 



Kaarna joki 
~. 

~:ii 

0 1 

Km 

~~ ~6./10 

~ JR28 
\ ,., 

Taipaleen lohkon ryhmitys 13. 12. 39 

nyt voi keskittyä kokonaisuuden joh
tamiseen huolimatta joukkojen vaih
dosta. 

Joukot oli 13. 12. mennessä ryhmi
tetty uudelleen siten, että JR 29 vas
tasi edelleen Sakkolan lohkon puolus
tuksesta, mutta Taipaleen lohkoa oli 
tuntuvasti vahvennettu. Kirvesmäen 
Volossulan alalohkosta vastasi JR 30:n 
komentaja. Vahv I/JR 30 oli pääpuo
lustuslinjassa paaosm Kirvesmäen 
puolustuskeskuksessa. II ja III/JR 30 
sekä Os Metsäpirtti olivat taempana 
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pääosin reservinä. Linnakankaan-Te
renttilän alalohkosta vastasi JR 28:n 
komentaja, jonka alaisista joukoista 
II/JR 28 oli Terenttilän ja III/JR 28 
Linnakankaan puolustuskeskuksessa. 
Reservinä taempana olivat 1/JR 28 ja 
JR 23. KevOs 10 vastasi Laatokan ran
nikon varmistuksesta yhdessä rannik
kopuolustuksen kanssa. Jalkaväen sy
vä ryhmitys ja olosuhteisin katsoen 
runsaat reservit mahdollistivat etulin
jan joukkojen vaihdot ja riittävän voi
makkaat vastahyökkäykset. 

Tykistön ryhmiitys Ja1 ennalleen. 
Jalkaväen puolustustaistelun tukemi
seksi laadittiin yksityiskohtainen vas
tavalmistelusuunnitelma, jonka toteu
tumisessa otettiin huomioon myös tu
lenjohtoyhteyksien katkeaminen. Lin
noi,ttamistöitä jatkettiin ja ryhdyttiin 
rakentamaan tukilinjaa sekä sen taak
se vielä ns Takalan linjaa noin 3 km:n 
etäisyydelle pääpuolustuslinjan taak
se. 

III AK:n komentaja, kenrm A E 
Heinrichs korosti taktillisissa oh~eis
saan mm että: 

- läpimurrot oli viipymättä torjut
.tava lohkon reservien avulla ja 
etulinja oli miehitettävä uudel
leen joka läpimurron jälkeen 
vastahyökkäysten avulla, 

- yksi rykmentti oli pidettävä divi
sioonan !komentajan reservma 
varsinaisia vastahyökkäyksiä Vair
ten ja 

- tykistön oli oltava .aina valmiina 
suorittamaan vastavalmisteluja. 

Puolustuksella piti siis olla aktiivi
nen luonne. Myöhemmät taistelutapah
tumat osoittivat, että johtajat ja jou
kot olivat omaksuneet nämä ohjeet 
täydellisesti. 

Saatuaan sillanpään Koukunniemen 
alueella venäläiset valmistautuivat 
murtamaan 10.D:n puolustusaseman. 
He olivat vaihtaneet etulinjaan 39. 
PsPr:lla vahvistetun 142.D:n, jolloin 
voimasuhteet olivat jalkaväen osalta 
3:7 ja tykistön osalta 9:84 (pattereina) 
venäläisten hyväksi. Heidän tykistön
sä oli kalustollisesti ja ampumatarvik
keiden suhteen täysin omaa luokkaan
sa verrattuna suomalaisten vanhentu
neeseen ammuspulaa potevaan tykis
töön. Lisäksi venäläisillä oli noin 100 
panssarivaunua Koukunniemen alueel
la, missä puolustajalla oli vain muuta
mia panssarintorjuntatykkejä. 

Yöllä 14./15.12. havaittiin venäläis
ten ryhmittyvän lähtöasemiin. Am
muspulan vuoksi kyseisen toiminnan 
annettiin tapahtua häiri,tsemättä. V e
näläisten tulivalmistelu, johon lento
joukot myös osallistuivat, alkoi klo 
07.00 ja jatkui voimakkaana klo 11.30 
asti, jolloin 30 panssarivaunulla vah
vennettu rykmentti ryhtyi etenemään 
Kirvesmäen ja 20 panssarivaunulla 
vahvennettu pa.taljoona Terenttilän 
suuntaan. Samalla hetkellä alkoi suo
malaisten tykistön suunnitelmanmu
kainen vastavalmisteluammunta. Ve
näläisten hyökkäys Kirvesmäkeä vas
taan tyrehtyi jo esteiden eteen lukuun
ottamatta muutamaa tukikohtien vä
liin tunkeutunutta panssarivaunua, 
jotka jalkaväki tuhosi kasapanoksia ja 
polttopulloja käyttäen. Terenttilässä 
vihollinen tunkeutui pääpuolustuslin
jan edessä olleisiin metsikköihin sijoi
tettuihin eteentyönnettyihin tukikoh
tiin. Seuraavan päivän kuluessa heidät 
'kuitenkin lyötiin niistä takaisilll JR 
23:sta irrotetulla noin komippanian 
suuruisin voimin ,tykistön ja heittimis
tön tukemin vastahyökkäyksin. Alueen 
suppeus esti suurempien voimien käy
tön. Vielä 17. 12. venäläiset yrittivät 
uutta hyökkäystä etulinjaan tuodun 
150.D:n voimin, mutta suomalaisten 
vastavalmistelu hajotti vihollisryhmi
tykset jo lähtöasemissa. Kaikkiaan vi
hollinen lienee menettänyt 40--50 
panssarivaunua hyökkäysyriityksissään 
muiden tappioiden ohella. Kok001ais
voimasuhteet olivat nyt jalkaväen 
osalta 3:10 ja .tykistön osalta 9:111 
(pattereina) venäläisten hyvälksi. 

Suomalaisten puolustuksen siJtkeys 
ja aktiivisuus sekä vähäisen tykistötu
len tarkkuus ja teho yllätti venäläiset. 
Heidän oli pakko todeta, ettei pelkkä 
numeraalinen ylivoima riittänyt vas
tustajan lyömiseen niissä oloissa. Hei-
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Keljan ja Volossulan taistelut 25.-27.12. 39 

dän oli yritettävä muuttaa sekä opera
tiiviset että taktilliset menetelmänsä 
saavuttaakseen nopean menestyksen. 

Keljan taistelu 
25.-27. 12. 39 

Taipaleen puolustuksen murtami
seksi saarrostus.hyökkäyksellä venä
läisten 4.D suoritti 25. 12. aamulla pi
meyden ja sumun suojaamina yllätys
hyökkäyksen Suvannon yli. Noin klo 
06.00 rantautui hyökkääjän ensimmäi
sen iskuportaan (JR 39) pari patal
joonaa Keljan ja yksi pataljoona Vo
fossulan ja Patoniemen alueilla. Kelja 
kuului III/JR 29:n puolustusasemaan 
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ja viimeksi mainitut alueet Kirves
mäen lohkosta vastuussa olevan JR 
30:n rantavarmistusalueeseen. Muille 
alueille, mm Kekinniemeen suunnatut 
yritykset pystyttiin torjumaan. 

1Suomalaiset olivat havainneet venä
läisten ylimenon liian myöhään ja hei
kot varmistusosastot eivät pystyneet 
osittain konekiväärien jäätymisenkään 
vuoksi torjumaan hyökkääjien ensim
mäistä porrasta. Sen sijaan tykistö pys
tyi päivän kuluessa estämään taem
pien portaiden pääosien saapumisen 
jäitse. Näin venäläiset eivät päässeet 
kehittämään yllätystään alkuvaiheen 
jälkeen laajemmaksi operatiiviseksi 
menestykseksi. Jään ohuus esti pans-

sarivaunujen siirtämisen jalkaväen 
tueksi. Suomalaisille tilanne olisi ollut 
erittäin vaarallinen, jos venäläiset oli
sivat ryhtyneet hyökkäämään saman
aikaisesti myös Taipaleen lohkolla. 
Näin ei kuitenkaan jostain syystä ta
pahtunut, mikä helpotti puolustajan 
tykistön ja ,reservien käyttöä. Vähäi
set tykistön ampumatarvikkeet voi,tiin 
keskittää Keljan torjuntataistelun tu
kemiseen. 

Tilannekuva oli 10.D:n johdolle al
kuvaiheessa sangen epämääräinen eri
tyisesti Keljan alueelta, mikä haittasi 
vastatoimenpiteiden järjestelyjä. En
sin arvioitiin vthollisen painopisteen 
olevan Volossulan-Patoniemen alueel
la, missä vastustaja oli murtautunut 
jo 2./RsPsto 4:n tuliasemiin saakka. 
JR 30 selvitti kuitenkin ripe.äs,ti tilan
teen. Pääosin lohkon reservinä olleet I 
ja II/JR 30 saiva,t vastahyökkäystehtä
vät. II/ JR 30 aloitti vastahyökkäyk
sen klo 08.45 Volossulan alueella, jos
sa runsaan tunnin kuluttua vihollinen 
oli perusteellisesti lyöty. I/JR 30 aloit
ti vastahyökkäyksensä klo 10.00 ja 
puhdisti iltaan mennessä Patoniemen 
alueen huolimatta venäläisten voimak
kaasta tykistötulesta ja lukuisista len
torynnäköistä. Suomalaisten menestys 
perustui oletettavasti vastahyökkäys
ten nopeaan aloittamiseen ja ri:pey
teen. Vastustaja ei ollut valmiina tor
juntaan, vaan joutui kohtaamistaiste
luun. I/JR 30:n tappiot olivat 19 kaa
tunutta ja kolmattakymmentä haavoit
tunutta. II/JR 30 menetti 8 kaatunutta 
ja 28 haavoittunutta. Venäläisten pa
taljoona tuhoutui lähes täydellisesti. 
Volossulan alueella oli mm noin 500 
kaatunutta, 8 konekivääriä ja 5 jalka
väkitykkiä. Patoniemen alueella I/JR 
30 sai saaliiksi 14 konekivääriä ja 2 
panS1Sarintorjuntatykkiä. 

Keljassa venäläisten onnistui saada 
haltuunsa osa ns "Satumetsikön" tais-

teluhautaa, jonka lisäksi he pureutui
vat kaivettuun panssarinesteeseen. Sen 
sijaan taempana oleva hallitseva Run
teenmäki jäi puolustajan haltuun. III/ 
JR 29:n komentajalla ei ollut aluksi 
käsitystä murron vakavuudesta, koska 
etulinjasta saapuneissa ilmoituksissa 
aliarvioitiin .täysin vastustajan joukko
jen määrä. Pa.taljoonalla oli vain kak
si kiväärijoukkuetta (7.K:sta), reser
vinään. Näillä yritettiin 25./26. 12. 
yöllä suorittaa vastaihyökkäys, jolla ei 
luonnollisestikaan ollut onnistumisen 
edellytyksiä. 

Tärkein saavutus 25. 12. kuluessa 
suomalaisille Patoniemen ja Volossu
lan alueiden takaisinvaltausten ohella 
oli venäläisten taempien portaiden 
etenemisen estäminen Suvannon jää
lakeudella. Puolenpäivän aikaan osa 
tyk~stöä ja Kekinnieme·n sulkulinnake 
torjuivat vihollisen toisen portaan (JR 
101 ?) pääosien ylikulun. Osa näistä 
joukoista ,pääsi kuitenkin Keljan sil
lanpääalueelle. Kolmas porras yritti 
noin klo 14.00 yliku1kua, mutta tykis
tön ja sulkulinnakkeiden tarkka tuli 
ehkäisi etenemisen. Venäläiset joutui
vat täten varsin eristettyyn asemaan 
Keljassa, joskin heidän tykistönsä ja 
ilmavoimansa ,tukivat tehokkaasti jal
kaväen taistelua. 

Seuraavana päivänä (26.12.) taiste
lutoiminta keskittyi Keljan alueelle. 
Jälleen päivän kuluessa tykistö niuk
kojen ampumatarvikemääriensä puit
teissa ja Kekinniemen sulkulinnake 
torjuivat venäläisten vahvennusjouk
kojen etenemisyritykset jäitse. Joiden
kin pienempien osastojen onnistui nyt
kin päästä Keljan alueelle, jossa venä
läisillä oli ollut aikaa järjestää murto
kohdan puolustus tehokkaaksi. 

Suomalaiset suorittivat kaksi vasta
hyökkäystä sillanpään puhdistamisek
si. Ensimmäisen yri,ty ksen teki 6. /II / 
JR 30, joka oli osallistunut ede'llisenä 
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pa1vana koviin torjuntataisteluihin 
Volossulan alueella. Komppanialle ei 
voitu antaa välttämätöntä tulitukea, 
josta johtuen klo 07.30 aloitettu ja roh
keasti suoritettu vastahyökkäys tyreh
tyi vihollisen voimakkaaseen jalkavä
kituleen, mitä .täydensi tykistön sulku
tuli. Päivän kuluessa reservinä ollut 
III/JR 28 saapui alueelle ja alottti jär
jestelyvai'keuksien vuoksi vasta klo 
16.15 vastahyökkäyksensä yhden kra
naartinheittimen ja muutaman koneki
väärin tukemana. Vastustajan voimak
kaan sulkutulen vuoksi tämäkin yri
tys epäonnistui. Viliollinen oli eihtinyt 
järjestää torjuntansa tehokkaaksi ja 
sen vastarinnan murtaminen pelkällä 
jalkaväen hyökkäyksellä avoimessa 
maastOS1Sa vai:kutti lähes mahd<Yttomal
ta suoritukselta. 

Kelja oli kuitenkin nopeasti selvitet
tävä, koska venäläiset saattoivat yrit
tää samanaikaisesti hyökkäystä myös 
Taipaleen lohkolla. Tämän vuoksi 10. 
D:n komentaja järjesti 26. 12. illalla 
komentosuhteet uudelleen siten, että 
Taipaleen lohkon komentaja eversti 
Nurmi sai johdettavakseen Keljan 
alueen puhdistamisen. Divisioonan ko
mentaja, jonka johdossa vastatoimen
piteet oli tähän saakka suoritettu, otti 
puolestaan komentoonsa Taipaleen 
lohkon. Everati Nurmelle alistettiin 
111/JR 29 ja 10.D:n uusi reservi ErP 6 
(kapt O O Saarelainen}, joka yöllisen 
rasittavan hiihtomarssin jälkeen saa
pui Saaprusta Keljaan 27. 12. aamul
la. Vastahyökkäykseen osallistunut 
III/ JR 28 palautettiin yöllä rykment
tinsä komentoon Taipaleen lohkolle, 
joten vastatoimenpiteitä varten Jal 
käyttöön vain yksi reservipataljoona. 

Eversti Nurmi arvioi tilanteen niin 
vakavaksi, että joukkojen välttämät
tömään lepuuttamiseen pitkän marssin 
jälkeen tai perusteellisempiin hyök
käysvalmisteluihin ei ErP 6:lla ollut 
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aikaa. Hyökkäys oli aloitettava mah
dollisimman nopeasti. Tämä päätös oli 
ymmärrettävissä, sillä yön 26./27. 12. 
aikana suomalaisten tykistö oli torju
nut jo neljä venäläisten Suvannon yli
tysyritystä ja 27. 12. aamulla klo 08.30 
viidennen. Tykistön ampumatarvike
tilanne ei sallinut vastatoimenpiteiden 
viivyttelyä. Yhä uusia hyökkäysyrityk
siä oli odotettavi:ssa. Edellä mainitun 
perusteella 'hyökkäyshetki ErP 6:lle 
määrättiin klo 09.30, johon mennessä 
pataljoonan käskyt ja ryhmittäminen 
ehdittiin hädin tuskin suorittaa. Patal
joona ryhmittyi komppaniat peräkkäin 
Keljan kaakkoispuolisen harjanteen 
suojaan ja sen oli hyökättävä lounais
s'Junnassa pitkin laskevaa avointa 
maastoa "Satumetsikön" valtaamisek
si. Tykistön tulitukea ei saartu lukuun
ottamatta yhtä minuutin ja yhtä viiden 
minuutin vähäistä keskitystä tavoite
alueelle. Tulitukiporraskin jäi yhden 
hetttimen ja muutaman (2--4) kone
kiväädn varaan. Ottaen huomioon ve
näläisten voimakkaan hyökkääjään 
kohdistaman tulen ErP 6:lla ei pitänyt 
olla teoriassa mitään menestymisen 
edellytyksiä. 

Ensimmäinen yritys epäonnistuikin 
tappioiden oltua jo arveluttavat. Muun 
muassa monet johtajat kaatuivat tai 
haavoittuivat. Tästä huolimatta patal
joona ryhtyi uuteen yritykseen noin 
klo 10.45 ja yhä kasvavista tappioista 
huolimatta eteni sisukkaasti avoimessa 
maastossa vähitellen lähitaistel uetäi
syydelle. Päivän kuluessa yksiköt vyö-: 
ryttivät sitkeissä taisteluissa taistelu
haudat ja panssarinesteen. Vyörytys
osastot aseinaan kiväärit, pikakiväärit, 
konepistoolit, käsikranaatit ja kasapa
nokset ratkaisivat vähitellen taistelun 
lopputuloksen. Viholliselta vallattuja 
aseita, mm konekiväärejä käytettiin 
menestyksellä entisiä omistajiaan vas
taan. Illan hämärtyessä noin klo 18.00 

Kelja oli suomala~ten hallussa, joskin 
alueen haravointi jatkui yksittäisten 
piileskelijöiden löytämiseksi seuraa
vaan aamuun saakka. 

ErP 6:n taistelusuoritusta täydellistä 
numeraalista ylivoimaa vastaan on pi
dettävä poikkeuksellisen loistavana 
yksittäisten miesten taidon ja rohkeu
den näytteenä. Pataljoona menetti kol
manneksen taistelu vahvuudestaan, 
mistä huolimatta se pystyi täyttämään 
tehtävänsä. Tämä oli osoitus erinomai
sesta hengestä, joka oli ominaista mo
nille talvisodanaikaisille yksiköille. Ve
näläiset menettivät Keljan afoeella 
noin 2000 kaatunutta. Lisäksi suoma
laiset saivat sotasaaliina sataneljäkym
mentä konekivääriä, parisataa pikaki
vääriä, viitisensataa automaatti- ja tu
hatkunta tavallista kivääriä sekä kak
sHoista panssarintorjuntatykkiä. Tämä 
osoittaa venäläisten tulivoiman. Lisäk
si he tukivat runsaalla tykistöllä ja 
lentosuorituksilla taisteluaan sillan
päässä. Yleensä heillä oli yhtaikaa tais
telual ueen yläpuolella 20-50 lentoko
netta, jotka pommituksin ja rynnäköin 
osallistuivat maataisteluun. 

Suurimpina puutteina suomalaisten 
puolelta oli vastahyökkäyksen aikana 
III /JR 29:n passiivisuus ja se, että 
ErP 6 ei saanut tykistöltä välitöntä tu
litukea. Muuten tykistön osuus koko
naisuudessaan oli kiistämättä ratkaise
va, sillä eristihän se Keljan alueen lä
hes täydellisesti, mikä sai venäläiset 
sangen kriitilliseen tilanteeseen ja loi 
perustan jalkaväen toiminnalle. ErP 
6:n hyökkäystä torjuntavalmista ja 
erittäin tulivoimaista vihollista vas
taan olisi pitänyt tukea kaikin keinoin, 
koska pataljoonan epäonnistuminen 
jopa lähes täydellinen tuihoutuminen
kin oli todennäköisyyden rajoissa. Tu
lLtuen puutteellisuus johtui kuitenkin 
k ireästä ampumatarviketilanteesta. Ty
kistön vähäiset ammukset oli käytet-

tävä kokonaisuuden kannalta ratkaise
vimpaan tehtävään - v,ahvennusjouk
kojen ,tulon torjumiseen sillanpää
alueille. 

Johtopäätöksiä joulukuun 
taisteluista 

10.D:n menestykselliseen puolustus
taisteluun oli olemassa moniakin pe
rustekijöitä, joiden vaikutuksesta yh
tymä kesti huolimatta siitä, että jalka
väen 'keskimääräiset tappiot lienevät 
olleet joulukuussa 50Q-600 miestä 
rylcrnenttiä kohden. 10.D:n kokonais
tappiot joulukuussa olivat 1829 miestä. 

Näistä perustekijöistä maini,ttakoon, 
että maasto suosi monista epäedulli
sista piirteistään huolimatta enemmän 
puolustajaa kuin hyökkääjää, jolle jäi 
käyttöön suhteellisen ahdas ja epä
edullinen Koukunniemi. Juuri tämä 
seikka mahdollisti 10.D:,n tykistön te
hokkaan ja taloudellisen käytön vähäi
sistä ampumatarvikemääristä huoli
matta. Joulukuussa ankarimpina tais
telupäivinä venäläisten tykistö saattoi 
ampua 7--8 tunnin tulivalmisteluja ja 
15 000 laukausta päivittäin. Vastaavas
ti 10.D:n tykistö käytti 6. 12. noin 1000 
ja kiivaimpina taistelupäivinä poik
keuksellisesti jopa 3500 laukausta vuo
rokaudessa. Epäilemättä tykistön osuus 
oli ratkaiseva joulukuun taistelussa, 
koska tykistötuleen tottumaton venä
läisten jalkaväki lamaantui helposti 
jouduttuaan tulituksen kohteeksi. Lie
nee tarpeetonta arvioida, mikä tykis
tön merkitys olisikaan ollut, jos sen 
käytössä olisi ollut esim 7000 laukaus
ta vuorokaudessa. 

10.D:n jalkaväki sai tuestaan huoli
matta kestää raskaan paineen kuten 
tappiotlkin osoittavat, mutta Taipaleel
le ominainen puolustusjärjestelmä 
edesauttoi sen suoriutumista tehtävis
tään vatkeuksista huolimatta. Alin-
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omainen asemiin ja majoitusalueille 
kohdistunut tykistötuli ja lenrt:opommi
tukset sekä vastahyökkäykset kulutti
vat jalkaväen voimia. Taistelukyvyn 
säily,ttämiseksi 10.D:n komentaja oli 
joulukuun keski.paikkeilla määrännyt 
joukkojen vaihtojärjestelmän, jonka 
periaatteena oli, että etulinjassa olevat 
joukot oli vaihdettava 7-10 vrk:n ku
luttua. Tämän mahdollistamiseksi kul
lakin lohkolla (rykmentillä) tuli olla 
oma reservinsä ja lisäksi yksi ryk
mentti varattiin taenunaksi divisioo
nan reserviksi vastahyökkäyksiä var
ten. Tälle reservirykmentille piti va
rata lepo. Vaihtojärjestelmä toimi 
moitteettomasti pitkälle helmikuuhun 
saakka, jol[oin asiaan tuli muUJtos olo
suhteiden pakosta. 

Edellä mainittu1en tekijöiden lisäksi 
puolustuksen kestävyyteen vaikutti 
tietenkin olennaisella tavalla jalka
väen erinomainen taisteluhenki ja 
käyttöön omaksutut ,taktilliset peri
aatteet: puolustus oli sitkeää ja aktii
vista. Murtojen tapahduttua murto
alueen sivustoille jääneet tukikohdat 
jaitkoivat taisteluaan estäen vyörytyk
set. Verraten lähellä olleet lohkoreser
vit suori.ttivat välittömästi vastahyöik
käykset. Elleivät ne johtaneet tulok
seen, käytettiin yhtymän taempana 
olevia reservejä murtojen eliminoimi
seksi. Merkittävää on, että reservien 
iskut ulotettiin pääpuolustuslinjan 
etumaastoonkin (~oja-alueelle) vi
hollisen toiminnan lamauttamiseksi. 

Venäläisten joukkojen koulurtuksel
liset puutteet ja tottumattomuus tais
te'lutoimintaan sekä eri aselajien heik
ko yhteistoiminta myötävaikutti myös 
puolustuksen kestävyyteen. Pelkkä 
lukumääräinen ylivoima ei voinut 
muodostua ratkaisevaksi niissä oloissa, 
koska tykistöä ja ilmavoimia lukuunot
tamatta maasto mahdollisti yhtäaikaa 
keskitettäväksi taisteluun vain osan 
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runsaslukuisesta jalkaväestä. Viimek
si mainitulla aselajilla ei voinut olla 
vielä tottumusta ja kokemusta taistel
taessa puolustukseen ryhmittynyttä ja 
tässä vaiheessa jo itseluottamusta saa
neita suomalaisia vastaan. Venäläisten 
taktillisesti heikohko toiminta ei riitä 
yksin selittämään 10.D:n puolustustais
telun menestyksellisyyttä. Ratkaisevin 
tekijä oli viime kädessä 10.D:n henki
nen lujuus, joka kesti kriitillisimmissä 
vaiheissa. Panssarivaunuista olisi saat
tanut . tulla puolustuksen vaikein pul
makysymys, mutta puolustaja selvisi 
tästä koetinkivestään yllättävän hyvin. 
Vihollinen menetti Tatpaleen alueella 
joulukuussa 112 panssarivaunua, jois
ta 96 suomalaiset tuhosivat panssarin
too-juntatyikeillä. Luku oli merkittävä, 
koska se edusti pääpiirtein panssari
prikaatin vaunumäärää. 

5.D:n puolustustaistelut 
15.-20. 12. 1939 
Summan lohkolla 

Puolustuksen rakenne 
ja ryhmitys 

Joulukuun puolivälissä 5.D:n (ev 
S J Isakson) puolustuslohko oli noin 
11 km leveä käsittäen Summajoen poh
joisimman mutkan ja Perojoen välisen 
alueen. Yhtymän lohko oli jaettu Sum
man, Lähteen ja Merkin alalohkoiksi. 

1Summan alalohkosta ( 4 km) vastasi 
JR 15 (evl I Karhu}, joka oli ryhmi<t
tänyt pääpuolustuslinjaan oikealle II I 
JR 13:n ja vasemmalle II/JR 15:n. Tu
kilinjalla rykmentin reservinä oli III I 
JR 15. Lähteen alalohkosta ( 4 km) vas
tasi JR 13 (evl K O Vaala), jolla oli 
pää,puolustuslinjalla II JR 15 ja tukilin
jalla reservinä I/JR 13. Merkin alaloh
kosta (2,5 km) oli vastuussa tässä vai
heessa vain III/JR 13 (kapt V A Laak
so). 5.D:aan kuuluneet JR 14 ja Kev 
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5.D:n ryhmitys 17.12. 39 

Os 5 oli alistettu 1.D:lle. Vastaavasti 
yhtymälle alistettiin suojavaiheen jäl
keen ErP 3, joka erikoistui panssarin
lähitorjuntaan toimien divisioonan 
panssarintorjuntareservinä., 

Divisioonan tykistöstä Ill/KTR 5 oli 
Summan, I/KTR 5 ja RsPsto 2 Lähteen 
ja RsPsto 3 Merkin alalohkoilla sekä 
RsPsto 1 taempana. 

5.D oli vajavaisesti aseistettu ja va
rustettu kuten kenttäarmeijan muut
kin yhtymät. Erityisesti panssarintor
junta-aseistus oli vajavainen, sillä yh.: 
tymä sai käyttöönsä kaikkiaan 10-12 
kanuunaa, joista 4 oli vanhoja "Rosen
bergejä", joilla ei pystytty tuhoamaan 
yhtään panssarivaunua sodan aikana. 
Koska panssarintorjunnan katsottiin 
olleen puolustuksen kestävyyden tär
kein edellytys, Kannaksen armeijan 
esikunta antoi 6. 12. 39 dhjeen torjun
nan järjestämisestä seuraavasti edestä 
taakse lukien: 

- sulutteet ja tykistön tuli, 
- erilaatuiset panssarinesteet, JOI-

den lähelle etulinjan panssarin
torjuntaosastojen oli kä,tkeydyt
tävä kasa,panoksineen ja poltto
pulloineen, 

- ;panssarintorjuntatykit oli sijoi
tettava etulinjaan, 

- etulinjan joukkojen reservien lä
hitorjuntaosastot oli ryhmitettävä 
väij,yksiin etulinjan taakse toden
näköisten panssarinurien varsille 
varustettuna kasapanoksin ja 
:polttopulloin sekä 

- taaimpana divisioonan liikkuvat 
lähitorjuntaosastot, joilla oli myös 
kasapanokset, miinat ja polttopul
lot, 

Panssarintorjunta ,perustui siis pää
asiassa käsikähmään torjunta-aseiden 
puutteen vuoksi. Tämän sinänsä hy
vän ohjeen toteuttaminen käytännössä 
osoittautui maastollisten vaikeuksien 
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johdosta usein erittäin vaikeaksi jopa 
mahdottomaksikin. 

Maasto oli puolustajan kannalta tar
kasteltuna osin epäedullinen. Summan 
alalohkolla kyläaukea suosi hyökkää
jää. Taaempana oleva metsä sekä 
Suursuo ja Kaitsinsuo rajoittivat vi
hollisen toimintamahdollisuuksia. Läh
teen alalohko rajoittui oikealla suohon . 
ja Summajärveen ja vasemmalla Mu
nasuohon. Muuten maasto oli lähes 
avointa tai vähämetsäistä laivaa kan
gasmaiastoa, joka muodosti panssari
vaunuille edullisen hyökkäysuran 
Kaukjärveltä Kämärälle saakka. Mer
kin lohko oli maastollisesti puolusta
jalle edullisin osittaisen suoperäisyy
den ja metsäisyytensä vuoksi. Mutta 
5.D:n puolustuslohkolla ei ollut mitään 
sellaista vihollista selvästi rajoittavaa 
maastonestettä kuin Suvanto tai Tai
paleenjoki. 

Summan rintaman puolustusaseman 
rungon muodostivat eri vuosina raken
netut betonilaitteet ja v 1938 raken
nettu 4-rivinen kivinen panssarineste 
Summajoesta Summajäirveen. Kivet 
olivat 60-80 cm korkeita. YH:n aika
na estettä jatkettiin Lähteen lohlkolle, 
mutta Merkin lohko jäi esteettä. Tuki
linjan kaivettu panssarineste jäi kes
keneräiseksi muualla paitsi Lähteen 
lohkolla. Betonilaitteista Summan ala
lohkolla oli 14 konekivääri- ja 2 ma
joituskorsua. Suurin osa näistä laitteis
ta oli vanhentuneita ja suoja- sekä 
taisteluarvoltaan vähäisiä. Ajan ja tai
don sallimissa rajoissa oli päävastarin
ta-asema kenttälinnoitettu, mutta tais
telujen puhjettua linnoittamistyöt oli
vat monessa suhteessa keskeneräiset. 
Tasainen ja osin suoperäinen maasto 
haittasi rakentamista. Majoituskorsu
ja ei saatu kyllin syvälle pohjaveden 
vuoksi. Suopaikoille asemat täytyi ra
kentaa maanpäällisiksi. Yhteyshautoja 
ei ehditty kaivaa riittävästi, vaikka ne 
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olivat välttämättömiä tasaisessa maas
tossa. Korsuja puuttui ja osan oli ma
joituttava maahankaivetuissa teltoissa. 
Tuki- ja sulkulinjojen taisteluhaudat 
jäivät puutteellisiksi. Kaikkiaan lin
noittaminen innokkaista yrityksistä 
huolimatta oli niin keskeneräistä, että 
se haittasi merkittävällä tavalla tais
telutoimintaa. 

Venäläisten saatua !kosketuksen suo
malaisten puolustusasemaan Kannak
sen armeijan komentaja antoi 9. 12. 
39 ohjeita puolustuksen lujittamisesta, 
koska vihollisen päähyökkäys oli odo
tettavissa juuri 5.D:n lohkolla. Annetut 
ohjeet olivat yksityiskohtaiset linnoit
tamisen, eri aselajien yhteistoiminnan 
ja ampumatarvikeporrastusten osalta. 
Erityisesti korostettiin, että kantalin
noitettujen konekivääriasemien mie
histöjen oli pysyttävä paikoillaan saar
rettunakin, sillä menetetyt maaston
kohdat vallattaisiin takaisin. Tällä 
käskyllä, mikä siihen mennessä oli 
Suomen oloissa ainutlaatuinen ja mul
listava, ,tuli olemaan taistelujen aikana 
suuri merkitys, koska paikallisista 
murroista huolimatta puolustus koko
naisuutena oli yllättävän sitkeää mah
dollistaen täten vastahyökkäykset pie
nemminkin voimin ja vähäisemmällä 
tuli tuella. 

Ohjetta pyrittiin sen poikkeukselli
sesta vaativuudesta huolimatta mah
dollisuuksien mukaan toteuttamaan. 
Tämän perusteella II AKE antoi puo
lustusta koskevan oman toimintaoh
jeensa, joka pääpiirtein sisälsi seuraa
vaa. 

Pahana epäkohtana puolustusase
man rakenteessa pidettiin sitä, että 
päävastarinta-asema oli monin paikoh 
liian linjamainen. Tukilinja oli liian 
kaukana pääpuolustuslinjasta, jolloin 
oli olemassa vaara, että suurhyölkkäyk
sen sattuessa jouduttaisiin käymään 
heikoin voimin taistelu kahdella peräk-

käisellä, kaukana toisistaan olevalla 
linjalla. Epäkohdan poistamiseksi tuki
linja oli maastosta riippuen sijoitetta
va yleensä 500-1000 m:n päähän pää
puolustuslinjasta. Näiden linjojen vä
linen maasto oli !innoitettava syväksi, 
yhtenäiseksi asemaverkoksi tukikohti
neen, suJkulinjoineen ja erilaisine es
teineen. Puolustusaseman syvyyden 
merkitys kiistämättä oi'V'allettiin, kuten 
se oli oivallettu jo rauhanaiikaisessa 
opetuksessa ennen sotaa, mutta olosuh
teiden pakosta talvisodan aikana ase
mat muodostuivat monin paikoin eril
lisistä, kaukana toisistaan olleista lin
joista, joiden välillä oli usein linnoit
tamaton tyhjiö. 

Reservien ryhmitystä ja käyttöä oli 
myös puntaroitu. Perusohjeeksi mää
rättiin, että reservit oli sijoitettava niin 
lähelle, että ne ehtivät ajoissa taiste
luun murron suorittanutta vihollista 
vastaan siinäkin tapauksessa, että tämä 
koettaisi estää sitä tykistöllään ja ilma
voimillaan. Reservien porrastaminen 
ja tehtävät olivat seuraavat. 

Pataljoonan reservit oli yleensä si
joitettava tukilinjalle tai välittömästi 
sen taakse. Niiden oli - tilanteesta 
riippuen - joko suoritettava vasta
hyökkäys tai hidastettava murron suo
rittaneen vihollisen etenemistä ryhmit
tymällä puolustukseen tukilinjalle tai 
sen ed~sä oleviin tukikohtiin. Ryik
menttien reservit oli vastaavasti sijoi
tettaiva noin kahden ja divisioonien 
noin viiden kilometrin päähän pääpuo
lustuslinjasta. Jos kyseessä oli viholli
sen suurin voimin aiiheuttama uhkaava 
murto, pidettiin edullisempana käyttää 
rykmentinkin reservi selustan avain
maaston miehitykseen ja torjuntaan 
kuin vastahyökkäykseen, jotta divi
sioonan reserville hankittaisiin aikaa 
ja edulliset lähtökohdat hyvin valmis
teltua vastahvökkäystä varten. Tämän 
vuoiksi oli selusta rykmenttien reser-

10 - Jalkaväen Vuosikirja 

vien tasalla !innoitettava ja yhdist.että
vä olosuhteiden sallie~a varsinaiseen 
pää vastarinta-asemaan. 

Voidaan todeta, että nämä ohjeet oli
vat teoriassa oikeaan osuneita ja pe
rusteellisesti halikittuja. Puolustus py
rittiin saamaan syväksi ja reservien 
käyttö mahdollisimman käytännölli
seksi ja tehokkaaksi. Mutta esimerkik
si 5.D:n osalta joukkojen vähyys ja 
maasto aiheutti sen, että rykmenttien 
reservit oli ryhmitettävä tukilinjalle, 
joka sijaitsi 1000-2000 metrin etäisyy
dellä pääpuolustuslinjasta ja patal
joonien reservit sen etupuolelle. Divi
sioonan komentaja oli lähes ilman 
omaa reserviä, koska JR 14 oli alis
tettu l.D:lle. 
Yleisvaiikutelmana suomalaisten puo

lustusvalmisteluista on todettavissa, 
että eri johtoportaat olivat yksityis
kohtaisesti syventyneet tehtävien rat
kaisumahdollisuuksiin ja ottivat reaa
lisesti huomioon omat <varsin rajalliset 
materiaali- ja voimavaransa. Suunnit
telun ,perusteellisuus loi pohjan myö
hemmil,le puolustuksen eri suoritus
vaiheille ja puolustuksen kestävyy
delle. 

Puolustuksen suoritus 
17 .-21. 12.39 

Venäläisten odotettu suurhyökkäys 
5.D:n asemia vastaan alkoi 17.12. aa
mulla voimakkaan tulivalmistelun jäl
keen. Hyökkäykseen lienee osallistu
nut kaiksi vahvennettua divisioonaa. 
Painopiste oli aluksi selvästi Lähteen 
lohkolla, jossa JR 13 oli rintamavas
tuussa. Rykmentille alistettu I/JR 15 
(kaipt A Kuiri) oli ryhmittynyt pää
puolustuslinjalle siten, että 1.K oli va
semmalla ja 2.K oikealla alaloihkolla. 
Pataljoonan komentopaikan lähetty
villä pääpuolustus- ja tukilinjan väli
sellä alueella oli 3.K reservinä. Edessä 
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Taistelut lähteen lohkolla 17.-21.12. 39 

olleet komppaniat oli ryhmitetty tuki
kohtiin, joita oli kaikkiaan 8-9 kappa
letta. 

Puolustusta tuiki 1.K:n lohkolla pää
tien varrella ns PoppiuJksen (Lä 4) be
toni.linnake, jossa miehistösuojan ohel
la oli kaiksi rintamasuuntaan tulitta
vaa konekivääriä. Vastaavasti 2.K:n 
alalohkol1a oli ns Miljoonalinnake 
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(Lä 5), jossa oli kolme sivustoille tu
li ttavaa konektvääriä. Lohkolla oli 
kaksi panssarintorjuntatykikiä, joista 
toinen oli sivustatuliasemassa Miljoo
nalinnakkeen takiaseinän suojassa ja 
toinen oli porrastettu taemmaksi ' käy
tettäväksi useammista vafötoasemista. 
Ryikmentin reservi II JR 13 oli ryhmi
tetty tukilinjalle, joten puolustuksella 

oli syvyyttä runsaan kilometrin ver
ran. 

Yli kolmen tunnin tulivalmistelun 
jälkeen venäläisten panssarivaunujen 
tukema hyökkäys alkoi noin klo 11.00. 
Pitkän jalkaväkiryhmityksen edessä 
eteni kymmeniä panssarivaunuja, 
joista osa oli raskaita (30 tn) tyyippejä. 
Panssarit ylittivät vaiikeuiksitta mata
lan kiviesteen ja etenivät ikeskustassa 
olleita tukikohtia vastaan. Linnakkei
den ja puolustajan jalikaväen tuli py
säytti vihollisen j,alkaiväen etenemisen 
esteille eristäen siten panssarit muista 
hyökkäysjoukoista. Panssarien onnis
tui kuitenkin murtaa mm paria liekin
heitinvaunua käyttämällä 2.K:n itäi
simmän, Harkkilan tuikiikohdan puo
lustus. Osa vaunuista jatkoi etenemis
tään selustaan pataljoonan komento
paikalle osan yrittäessä vyöcyttää 
murtoaluetta sivusuuntiin. Miljoona
linnakkeen tukikohdan panssarintor
juntatyikki pystyi nyt tukemaan puo
lustusta ja tuhosi useita vaunuja. Re
servissä olleen 3.K:n joukkue yritti 
vy&yttämällä sulkea murtoaulcon, 
mutta .panssarivaunujen tuli ehkäisi 
toiminnan. 

Iltapäivällä puolustajan oli viholli
sen panssari,vaunujen ankaran painos
tuksen ja torjunta-aseiden puutteen 
vlldksi pakko tyhjentää myös l.K:n 
Louhen tukikohta lukuun ottamatta 
Poppiuksen linnaketta ja suurin osa 
Äijälän tukikohtaa. Osa puolustajista 
sulkeutui Poppiuksen linnaikkeeseen 
jatkaen saarrettuna taisteluaan. 

Louhen tukikohdan miehistöstä osa 
väistyi Äijälän tukikohdan vahven
nuik.seksi. Keskustassa ollut ja saar
roksiin joutunut Ketolan tukikohta 
säilyi l.K:n hallussa. Vaikkakin jal
kaväki oli riittävän tykistön, heitti
mistön ja panssarintorjuntatulen puut
teen vuoksi joutunut osittain väisty
mään, s,e rajoitti murrot pitämällä sit-

keästi hallussaan murtoalueen keskus
tassa ja swuilla olleet t1J,kik0ihdat. Se
lustaan edenneet panssarit vetäytyivät 
murtoalueelle havaittuaan, ettei oma 
jalkaväki seurannut niitä. Päivän ku
luessa tuhoutui 35 panssarivaunua, 
paaosa panssarintorjuntatulessa ja 
muutama miinoihin ajaneena. I1lalla 
2.K valtasi nopealla vyörytyksellä ta
kaisin Harikkilan tukikohdan, josta 
vihollisen yllättynyt jalkaväki väistyi 
takaisin. Sen sijaan venäläiset vah
vensivat 1.K:n lohkolla o1lutta murto
aluettaan estäen panssareillaan puo
lustajan vastatoimenpiteet. 

Seuraavana päivänä, 18. 12., venäläi
set ryhmittyivät uudelleen hyökkäystä 
varten 68 panssarivaunun ja voimak
kaan tykistötulen tukemina. Suoma
laisten tarkassa tykistötulessa tuhou
tui 12 panssaria jo ryhmitysalueella. 
Siitä huolimatta vihollinen uusi hyök
käyksensä, joka ei kuitenkaan jOlhta
nut murtoalueen laajenemiseen. Päi
vän kuluessa he menettivät kaikkiaan 
25 panssarivaunua. Vihollinen uusi 19. 
ja 20. päivinä hyökkäyiksensä tunkeu
tuen murtokohdasta panssareillaan 
ensiksi mainittuna päivänä tukilinjan 
edustalle saakka menettäen jälleen 9 
vaunua. Jalkaväki ei näissäkään hyök
käyksissä ,pystynyt seuraamaan tuki
vaunujaan v,aan pysähtyi murtoalueelle 
ja päärpuolustuslinjan eteen. Venäläis
ten tykistötuli jatkui voimaikkaana ja 
lentokoneita oli esim 19. 12. yhtaikaa 
200 taistelualueen yläpuolella. 

JR 13 yritti 20. 12. illalla saada mur
toalueen haltuunsa vastahyökkäyk
sellä, johon osallistui komppania 
I/JR13:sta I /JR 15:n osien lisäksi. 
Menestys Ja1 kuitenkin vähäiseksi 
murtoaluetta varmistavien panssari
vaunujen haitatessa tehtävän suoritta
mista. Suomalaiset saivat osan Äijälän 
tukikohdasta takaisin ja tilapäisesti 
yhteyden Poppiuksen linnakkeen puo-
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lustajiin. Seuraavana päivänä viholli
sen hyäkkäysvotma näytti ehtyneen ja 
murtoalueella oli vain kolme liikunta
kyvytöntä mutta muuten toimintakel
poista panssarivaunua Poppiuksen lin
nakkeen alueella. Oman tykistön kes
kityksellä tuhottiin näistä yksi. Yöllä 
21./22.12. arvioitiin tilanteen murrto
alueella kehittyneen edulliseksi omaa 
vastahyökkäystä varten vihollisen 
hyökkäysvoiman tilapäisesti ehdyttyä. 

Vastalhyiiklkäys toteutettiin siten, 
että reservinä olleen 1/JR 13:n komp
pania vyörytti murtokoh.dan idästä 
Äijälän ja II JR 15:n reservikomppania 
lännestä Ketolan tukikohdan kautta. 
Kaksi kertaa sitkeä vyörytys pysähtyi, 
mutta kLo 05.30 pääpuolustuslinja oli 
suomalaisten hallussa lukuun otta
matta Miljoonalinnakkeen eteläpuo
lella ollutta eteentyönnettyä ns Sor
men tukikohtaa, jonka suomalaiset 
saivat myöhemmin haltuunsa. 

Näinä päivinä joutuivat 5.D:n muut
kin alalohkot anlkariin torjuntataiste
luihin. Vi,hollisen hyökkäyksen paino
piste siirtyi 19.12. Summan alaloh
kolle, missä koko yön jatkunut tykistö
tuli muuttui aamulla valtavaksi tuli
valmisteluksi. Lentokoneita oli jopa 
200 kpl yhtaikaa taistelualueen yläpuo
lella. Murrettuaan räjäyttämällä, suo
ra--ammunnalla ja vääntämällä kiviä 
syrjään panssarinesteellä useita kym
meniä ,panssarivaunuja työntyi tien 
suunnassa JR 15:n asemiin. Harva
lukuiset panssarintorjuntatykit yritti
vät estää vaunujen etenemisen, mutta 
tytkkien ja miinojen aiheuttamista tap
pioista huolimatta ne jatkoivat toimin
taansa. Panssarivaunut tuhosivat kol
me avoasemissa ollutta panssarintor
juntatykkiä ajamaJJ.a niiden ylitse. Jot
kut vaunut ajoivat selustaan aina pa
taljoonan ikomentorpaikaUe saakka, toi
set piirittivät korsuja ja yrittivät vyö
ryttää taisteluhautoja. Suomalaisten 
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onnistui .torjua vihollisen jalkaväen 
eteneminen asemiensa eteen. Eristetyt 
panssariv,aunut vetäytyivät takaisin 
omalle puolelleen. 

lltapäivällä venäläiset yrittiivät mur
taa puolustuksen voimakkaalla pans
sarihyökkäyksellä, johon osallistui 
satakunta panssarivaunua. Puolusta
jan panssarintorjuntatyfttkien oltua 
vi.elä aamupäivän taistelujen jälkeen 
lamautettuina vaunut kiertelivät lähes 
esteettä puolustusasemassa tulittaen 
taisteluhautoja ja linnakkeita. Osa 
panssareista eteni aina tukilinjalle 
saakka, miikä oli reservirpataljoonian 
miehittämä. Tukilinjan panssarintor
junta oli heikko, mutta miinoitteet ja 
mul'lrostunut metsä haittasivat viholli
sen toimintaa. Puolustusaseman avoin 
maasto vaikeutti lähitorjuntaosastojen 
toimintaa ja niiden oli odotettava hä
märän tuloa. 

Tällä välin jalkaväen kestokyky jou
tui kovalle koetukselle, si.Uä panssari
vaunujen murtautumisesta huolimatta 
sen oli käskyn mulkaan pysyttävä ase
missaan ja estettävä vihollisen jalka
väki tunkeutumasta vaunujen muikana 
selustaan, jotta koko puolustus ei vaa
rantuisi. J alkaväki pysyikin sitkeästi 
ankarasta henkisestä paineesta huoli
matta asemissaan. Hämärän tultua 
lähitorjuntaosastot pystyivät aloitta
maan toimintansa, jolLoin suojattomien 
panssarien oli pakko vetäytyä omalle 
puolelleen kärsittyään parinlkymme
nen vaunun menetyksen, joista osa oli 
miinoitteiden aiheuttamia. 

Myös Merikin alalohkolla käytiin 
kyseisinä päivinä ankaria torjunta
taisteluja, joissa murrot lyötiin takai
sin pataljoonan reservin vastahyök
käyksillä jopa käsikähmää käyden. 
5.D:lle alistettiin JP 3, joka ryhmitet
tiin Summajärven pohjoispuolelle. 
Divisioonan ei kuitenkaan tarvinnut 
käyttää kyseistä yksikköä vastahyök-

käyksiin, koska murrot pystyttiin ra
joittamaan ja lyömään takaisin alaloh
kojen paikallisten reservien avulla. 

Venäläisten hyökkäykset vaimenivat 
vähitellen ja heidän oli pakko todeta, 
että suomalaisten Pääasemaa ei voi
taisi murtaa ilman perusteellisia val
misteluja. 5.D:n sitkeä ja aktiivinen 
puolustus oli ollut menest(yiksellinen, 
sillä 22. 12. yhtymällä oli pääpuolus
tuslinjansa kauttaaltaan ha.Uussaan. 

Johtopäätöksiä 
5.D:n taisteluista 

Teoriassa venäläisillä piti olla riit
tävä ylivoima Summan puolustulksen 
murtamiseksi. Voimasuhteiden arvioi
minen on tarkkojen numerotietojen 
puuttuessa v,aikea suorittaa. Jos ote
taan perustaiksi, että venäläisillä oli 
kaksi divisioonaa ja kolme panssari
vaunup,ataljoonaa 5.D:aa vastassa, 
saadaan voimasuhteiksi jalkaväen 
osalta 7 : 18-20 ja tykistön osalta 
1 : 2,5. Näiden lisäksi on venäläLsten 
ratkaisevaksi eduksi laskettava mu
kaan 150-200 panssarivaunua, satoja 
lentokoneita ja runsaat ampumatar
vikemäärät, joiden perusteella hyök
kääjän ylivoima saatetaan arvioida 
4-5-kertaiseksi, jopa suuremmaksikin. 

Erityisesti on aihetta painottaa ve
näläisten panssarivaunujen suurta lu
kumäärää verrattuna puolustajan vä
hälukuiseen panssarintorjunta-aseis
tukseen. Näillä runsaslukuisilla vau
nuilla, jotka teknilliseltä tasoltaan oli
vat osin parempia kuin saksalaisten 
Puolan sotaretkellä käyttämät vaunut, 
olisi ollut mahdollisuus murtaa puo
lustus jo näissä taisteluissa. Käytän
nössä hyökikääjän toiminnassa oli kui
tenkin erma1s1a heikkolllksia, jotka 
koituivat puolustajan eduksi. Ilmei
sesti lyhyestä va1misteluajasta ja jouk
kojen puutteellisesta koulutuksesta 

johtuen eri aselajien yhteistoiminta oli 
hyökkääjällä vaillinaista, Venäläisten 
tykistö suoritti voimakkaita tulival
misteluja, mutta se ei pystynyt vielä 
tässä vaiheessa järjestelmälliseen saat
toammuntaan. Yleensä tykistön toi
minta oli kaavamaista ja joustama
tonta, eivätkä venäläiset pystyneet kes
kittämään tultaan ja siirtämään sitä 
maalialueelta toiselle tilanteen vaati
musten mukaisesti kuten suomalaiset. 
Tiheissä ryhmitysmuodoissa edennyt 
jalkaväiki ei pystynyt käyttämään pans
sarivaunujen aikaansaamia murtoja 
hyväkseen vyörytystä ja läpimurtoa 
varten eikä tois,aalta tukemaan ja suo
jaamaan vaunuja taistelun eri vai
heissa. 

Panssarivaunujen osuus oli ratkai
sevin murtojen syntymiseen ja vieläpä 
vastahyökkäysten torjunnassakin. Tätä 
valtti,aan venäläiset eivät kuitenkaan 
pystyneet käyttämään riittävässä mää
rin hyväkseen. Vaunutaippiot muodos
tuiivat ,puolustajan vähälukuisen pans
sarintorjuntatykistön huomioon ottaen 
suhteettoman suuriksi, sillä venäläi
siltä lienee vaurioitunut ja tuhoutunut 
arviolta 80-100 panssaria 5.D:n loh
kolla. 

Suomalaisten puolustustaktiikka oli 
sovellettu hyvin senaikaista tilannetta 
vastaavaksi. Suurin ja myöhemmin 
kohtalokkain heikkous oli panssarin
torjunnan ohella tykistön ja heittimis
tön ampumatarviikkeiden äärimmäinen 
niuk:kuw, minkä vuoksi suhteellisen 
leveällä lohkolla ei pystytty niin kes
kitettyihin ja tehokkai,iin vastaval
misteluammuntoihin kuin Taipaleen 
suppeammalla alueella. Rajoitetuista 
materiaalisista mahdollisuuksista huo
limatta tykistö usein tarkoilla keski
tyksillään lamautti hyökkääjän rytmi
tyksiä ikriitillisimmissä vaiheissa hel
pottaen täten jalkaväkeen kohdistu
nutta painetta. 
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Kiväärijalikaväen vastuulle jäi kui
tenkin torjunnasta suhteettoman suuri 
osuus nimenomaan sen vuoksi, että 
sillä ei ollut käytössään riittävää heit
timistöä ja panssarintorjunta-aseis
tusta toimintansa välitöntä tukemista 
varten. Verraten avoimessa maastossa 
harvalukuisilla panssarintorjunta
tykeillä ei pystytty tehokkaasti torju
maan tai lamauttamaan runsaslukuisia 
panssarivaunuja, jotka pystyivät var
sin vapaasti tunkeutumaan aseman si
sälle ja tukemaan murtoalueiden hal
lussapitoa suomalaisten vastahyök
ik:äyksiä torjuttaessa. Suomalaiset ei
vät voineet estää paiJkallisten murtojen 
syntymistä, mutta näiden kehittyminen 
läpimurroksi sen sijaan ehkäistiin. J al
kaväen sitkeä taistelu murtoalueiden 
sivustoilla ja saarretuissa tukikohdissa 
sekä vihollisen panssarivaunu- ja jal
kaväkiportaan erottaminen toisistaan 
mahdollistivat myöhemmät vastatoi
menpiteet. Puolustajan kannalta kat
sottuna murtojen pitkäaikaisuus ja 
panssareiden .runsaslukuinen esiinty
minen tulivat muodostamaan vaikeasti 
ratkai.stavan kysymytksen. Vastahyöik:
käykset olisi pitänyt suorittaa mahdol
lisimman nopeasti, mutta tämä olisi 
edeHyttänyt riittävää tulitukea j,a en
nen k,aikkea sellaista panssarintor
junta-aseistusta, jolla panssarivaunu
jen toiminta olisi voitu lamauttaa. Nyt 
oli odotettava tilanteen kehittymistä 
murtoalueilla sellaiseksi, että viholli
nen vähitellen menettäisi hyökkäys
kykynsä. Tämän j,älkeen avoimen 
maaston ja heikon tulituen vuoksi 
vastahyökkäykset suoritettiin pienin, 
enintäin ikomppanian suuruisin osas
toin. jotka yhteys- ja taisteluhautoja 
sekä yön pimeyttä hyväkseen käyttäen 
vyöryttivät murtokohdat. ,Jalkaväen 
lähitaistelutekniikalla oli Summassa 
kuten Taipaleen alueellakin suuri mer
kitys ratkaisuvaiheissa. 
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Puolustusaseman syvällä rakenteella 
ja linnakkeilla oli ilmeisen ratkaiseva 
osuus puolustuksen tkestämiselle. Pai
kalliset murtumat eivät aiheuttaneet 
paniikkia, koska tiedettiin, että puolus
tustaistelu jatkuisi vielä tukilinjalla
kin. Vasta sen murtuminen olisi en
teillyt taistelun menettämistä. 

KOKEMUKSIA SUOMALAISTEN 
HYÖKKÄYSTAKTIIKASTA 

. 23. 12. 1939 KARJALAN 
KANNAKSELLA 

Suomalaisten ohjesääntöjen 
pääperiaatteet hyökkäys
taistelusta 

Taistelun sanottiin muodostuvan 
kahden johtarjantahdon väliseksi kamp
pailuksi, jossa joukon lukumäärä ei 
yksinään ole ratkaiseva, vaan henikiset, 
moraaliset ja materiaaliset tekijät yh
dessä. Milloin taistelun tarkoituksena 
oli vastustajan tuhoaminen, oli se suo
ritettava hyökkäystaisteluna, sillä vain 
se johtaisi ratkaisevaan voittoon. 

!Hyökkäysjoukot jaettiin taistelu
osastoi'ksi ja yleiseksi reserviksi. Tais
teluosastot jakaantuivat tarpeen vaa
tiessa tuliportaaksi ja tulikannaksi. Ne 
varasivat myös itselleen reservin. Tais
teluosastojen tehtävänä oli sisään- ja 
läpimurron suorittaminen. Yleistä re
serviä oli tarkoitus tkäyttää tilanteesta 
riippuen joko vahventamaan väsyneitä 
etummaisia joukkoja ja siten viemään 
syvyyssuunnassa tyrehtynyttä hyök
käystä eteenpäin, saan-ostukseen, vi
hollisen asemien vyörytykseen, taiikka 
ne säästettiin takaa-ajoon. 

Hyökkäystaistelu jakaantui hyök
käykseen puolustukseen järjestäyty
nyttä vihollista vastaan ja kohtaamis
ihyökkäykseen. 

Hyökkäysmuodot olivat saarrostava 
hyökkäys, sivustahyökkäys ja rintama
hyöik:käys. Saarrostava hyökkäys oli 
kohdistettava vihollisen arimpiin koh
tiin, sen sivustaan ja selustaan, mutta 
aina oli vihollinen samalla sidottava 
rintamasuunnassa. Sivustahyökkäys 
erosi saarrostavasta hyökkäyksestä 
vain siinä suhteessa, että se rintama
toiminnasta riippumatta kohdistui suo
raan vihollisen sivustaan. Rintama
hyöldcäys oli suoritettava vain silloin, 
kun saarrostava hyökkäys ei ollut 
mahdollinen. Kyseinen hyökkäys oli 
taistelun aikana kehitettävä ainakin 
paikallisesti saairrostavaksi. 

:Saarrostuksesta määrättiin, että 
saarrostavat joukot oli tehtävä niin 
vahvoiksi kuin olosuhteet suinkin sal
livat, joten saarrostus muodostuu 
hyökkäyksen painopisteeksi. Saarros
tuksen laajuus oli rajoitettava saarros
tavan osaston vahvuuden mukaan. 

Maalin laatu ja haluttu 

1 

MaaUn 
vai:kutus suuruus 

Elävä suojaamaton 
maali 

Edelleen sanottiin, että vihollisen mo
lempien sivustojen yhtaikainen saar
rostus takaa ,parhaat tufok:set, viholli
sen täydellisen saarron ja tuhon, mutta 
vaatii onnistuakseen ehdotonta ylivoi
maa. Rintamahyöikkäyksestä todettiin, 
että se vaatii yleensä voimakasta tuli
tukea ja siis erikoisen huolellisesti val
misteltua eri ,aselajien, varsinkin ty
kistön ja jalkaväen yhteistoimintaa. 
Sivustahyåkkäys vaati onnistuakseen 
yllätystä sekä rintarmasuunnassa ver
hoamistoimenpiteitä, mikäli siellä ei 
ollut muita joukkoj,a. 

Tykistö jakaantui taisteluosastoja 
tukeviin välittömän avun ryhmiin 
(tukiryhmiin) ja koko hyökkäyskais
talla käytettäviin yleisiin ryhmiin. 
Tykistön toiminta jakaantui tykistö
valmisteluun ja hyökkäyksen saatta
miseen sekä vastatykistötoimintaan. 
Tulitehosta annettiin mm seuraavia 
tietoja:, 

1 

Tarvittava ammusmäärä 

76K l 107K 1122H 1152H I iKrftl 

Tuhoaminen') · 100 X 100m 120 80 60 40 60 
n 30 0/o tappi'ot 1) 100 X 100m 40 25 20 15 20 

Korsujen tuhoaminen 
30 0/o j 1 ha:lla 2,70 - 120 100 -

1 

500/o olevista 400 - 180 150 -
1 100 0/o f •korsuista 800 - 360 300 -

1) Jos maali oli taisteluhaudoissa, arvioitiin tulen vaikutus ko11keintaan n J./3 esitetystä. 
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Ilmeisesti tulen teho laukausmää
rään verrattuna arvioitiin liian kor
keaksi, 

;varsinainen hyökkäys oli suoritet
tava seuraavasti. Taisteluosastot oli 
siirrettävä hyölclcäysvalmiusasemiin 
niin ajoissa, että ehtivät ennen hyök
käystä levätä ja suorittaa lopulliset 
hyökkäysvalmistelunsa. H-hetkellä 
tuliporras ylitti hyökkäyslähtölinjan ja 
eteni tyikistön sekä tulikannan tulen 
suojassa sirpalerajalle, jolloin tykistön 
tuli siirrettiin eteenpäin ja muuttui 
saatoksi. Tuliporras jatkoi etenemis
tään pääasiallisesti oman tulensa tur
vin rynnäkköetäisyydelle, josta pisti
met kiinnitettyinä suoritti rynnäkön 
murtaakseen lähitaistelussa vihollisen 
vastuksen. Sisäänmurron jälkeen 
hyökkäystä oli jatkettava oman tulen 
ja tykistön saaton tukemana sisään
murron kehittämiseksi läpimurroksi. 

Ilmavoimien tehtävänä oli mm: tie
dustelu, vihollisen ilmatoiminnan vai
keutta,minen tai lamauttaminen, ty
kistön ammuntojen tähystys ja tulen
johto sekä jalkaväen välitön tukemi
nen rynnäkkösuorituksin. Ilmator
junta-aseiden päätehtävänä oli vihol
lisen taistelulentäjien torjuminen. 

Panssarintotjunnasta ei hyökkäyk
sen yhteydessä mainittu mitään. 

Kohtaamishyökkäyksessä oli johta
vana periaatteena etujoukon häikäile
mätön hyökkäys tykistön tukea odot
tamatta. Päävoimat oli suunnattava 
suoraan rivistöryhmityksestä hyök
käykseen, joka oli mahdollisuuksien 
mukaan aina pyrittävä kohdistamaan 
vihollisen sivustoihin. Yleensä pää
voimat oli pantava toimintaan yhte
näisesti. 

Edellä on esitetty pääpiirteitä hyök
käystä varten annetuista ohjeista. 
Ohjesäännöt olivat hyvinkin ylimal
kaisia, sillä yleensä niissä tyydyttiin 
vain toteamusten tekoon ja pääpiir-
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teisten ohjeiden antamiseen pyruci
mättä sitomaan toimintaa tiettyihin 
kaavoihin. Ohjesäännöt jäivätkin pää
asiallisesti vain käsitteitä ja määritel
miä yhdenmukaistaviksi ja aselajien 
yhteistoimintaa edistäviksi jullkai
suiksi. 

Venäläisten puolustuksen 
rakenne 

Venäläisten puolustuksen rakenne 
oli varsin syvä. Puolustusaseman 
edessä piti ohjesääntöjen mukaan olla • noin 12 km:n etäisyydellä pääpuolus-
tuslinjasta pioneeri- ja kaasuestevyö
hyke, jota pienten jalkaväestä sekä 
ty,kistöstä muodostettujen osastojen 
piti varmistaa. Käytännössä ei tätä 
vyöhykettä Suomen rintamilla esiinty
nyt. 

Taisteluvarmistusalue sijaitsi 1-3 
kilometriä pääpuolustuslinjan edessä. 
Se oli miehitettävä heikoin mutta tuli
voimaisin osastoin, esimerkiksi jouk
kue kutakin etulinjan pataljoonaa koh
den. Niiden oli harhautettava ja vii
vytettävä vihollista sekä selvitettävä 
sen etenemissuunnat ja v,aihvuudet. 

Päävastarinta-asema oli varsinainen 
taistel uasema. J alkaväkidi visioona 
miehitti siinä puolustuslohkon, jonka 
leveys oli 8-12 km ja syvyys 4-6 km, 
jalkaväkiry,kmentti alueen, jonka le
veys oli 3-5 km ja syvyys 2 1/z-3 km, 
ja ja1kaväkipatalj.oona piirin, jonka 
leveys oli 11h-2 1h km ja syvyys 
11h-2 ·km. Ensi portaan pataljoonien 
piirien välirajat yhtyivät toisiinsa ja 
piirien oli oltava joka suuntaan puo
lustuskykyisiä. Lisäksi venäläisillä oli 
tietysti puolustusasemassa tukikohtia 
ja pesäkkeitä kuten suomalaisillakin. 

Pääpuolustuslinja oli sijoitettava 
kukkuloiden etu- ja takarinteille kaa
vamaisuutta välttäen. Edessä olevat 
pataljoonat muodostivat sitovan ryh-

män. Reservit muodostivat panssari
vaunuilla vahvennettuja iskuryhmiä. 
Puolustuksen sanottiin olevan etu
päässä panssarintorjuntaa. Puolustus
aseman sisään oli järjestettävä ren
gasmaisi,a panssarintorjuntapHrejä ty
kistön tuliasemien ja komentopaikko
jen suojaksi. 

Puolustustaistelun suoritukse~sa oli 
olennaista voimakas, yllättäen avattava 
tuli syvällä vyöhykkeellä, pataljoonan 
piireissä ja rykmenttien alueilla sµori
tettavat vastaiskut sekä divisioonan 
iskuTy"hmän ja lopuksi ehkä ar~ija
kunnan reservin vastahyökkäykset 
panssarivaunujen tukemina., 

Talvisodan aikana venäläiset luµitti
vat usein puolustustaan ryhmittäm,ällä 
panssarivaunuja etulinjan tukikohtiin. 

Edellä kuv,atun ohjesäännön mu
~aista puolustusryhmitystä va~taan 
suomalaiset joutuivat hyökkäämään 
vain Karjalan kannaksella. Laatl)kan 
pohjoispuoliset mottitaistelut käytiin 
sitä vastoin poikkeuksellisissa olosuh
teissa. 

Hyökkäystaistelusta 
saadut taktilliset kokemukset 
Karjalan kannaksella 

Suomalaisten 23. 12. 1939 suoritta
masta taistelusta saatiin epäonnistu
misesta huolimatta erittäin arvolclcaita 
kokemuksia, mitkä tässä esitettäköön 
yhteenvedon muodossa. 

Operatiivisesti pyrittiin ilmeisesti 
liian laajaan päämäärään. Operaatio
alueella tiedettiin venäläisiä voimia 
olleen neljä divisioonaa vahvennuksi
neen, joiden pääosan piti jäädä 1. ja 
6.D:n muodostamien pihtien väliin. 
Koska hyökkäyssuuntien väli oli 16 km, 
oli osoitettavissa, että näin laaja ope .. 
raatio tulisi johtamaan pitkäaikaisiir 
useita vuorokausia kestäviin, raskai
siin taisteluihin sekä saartorenkaan slj-

saan Jaavia että sen ulkopuolelta 
avUJksi tulevia voimia vastaan. Tämä 
näkökohta aiheutti jo operaation suun
nitteluvaiheessa arvostelua KanAE:ssa 
päähyökkäyssuuntiin nähden. 

Operatiiviselta kannalta katsoen 
päähyökkäyssuunnat olivat suurin piir
tein oikein valitut, mutta taktilliselta 
kannalta tarkasteltuna asia oli hieman 
toisin. l;D:n hyökkäyssuunnalla Muo
laanjärven lounaispuolella tavoitteena 
ollut Perkjärven-Kaukjärven tie oli 
noin 8 km:n etäisyydellä. Tiettömässä 
maastossa 18 pataljoonan huoltaminen 
olisi ollut vaikea ,tehtävä. Lisäksi pans
sarintorjunnan heilkkouden vuoksi ta
voitteen hallussapito ja hyökkäyksen 
jatkaminen olisi tullut kyseenalaiseksi. 
Tykistökään ei olisi pystynyt seuraa
maan riittävän nopeasti, 

6. ja 4.D:n suunnilla lyhin tie tavoit
teeseen olisi ollut Hatjalaihdenjärven 
pohjoispäitse, josta matkaa olisi ollut 
4 km Kaukjä.rven pohjoispäähän. Tä
hän hyökkäykseen olisi voitu keskittää 
noin neljä rykmenttiä ja ikolme patte
ristoa, jolloin voimat ilmeisesti olisivat 
riittäneet sekä tavoitteen saavuttami
seen että vyörytykseen riittävän kauas 
etelään ja pohjoiseen. Tykistö olisi 
pystynyt tukemaan taistelua Hatja
lahdenjärven i,täpuolisista tuliasemista 
koko ajan ja htl.oltokin olisi ollut hel
pompi järjestää kuin valitulla hyök
käyssuunnalla. Nyt hyökkäys suoritet
tiin kaikkiaan lian laajalla rintamalla 
ja liian hajoitetusti sekä joukikojen että 
tulen käytön suhteen, 

Taktillisesti divisioonien, prikaatien 
ja rykmenttien puitteissa hyökkäys oli 
suunniteltu myös liian hajanaiseksi. 
Ei ollut selvää painopistettä eikä tie
toista ,pyrkimystä johonkin tärkeään 
tavoitteeseen. Voimat hajaantuivat 
viuhkamaisesti. Pyrittiin tiedustelu
tulosten puutteen vuoksi kosketukseen 
leveällä rintamalla, jotta reservin 
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avulla olisi muodostettu painopiste. 
Ajatus on ymmärretfävissä, mutta to
dellisuudessa se johti alun perin voi
mien hajoittamiseen ja suuriin johta
misvaikeuksiin. Tykistön käyttösuun
nitelmat muodostuivat tämän vuoksi 
myös hajanaisiiksi. Kun kosketus vi
holliseen saatiin, hajaantuivat voimat 
entistä enemmän. Lisäksi esiintyi voi
mien käytössä arvostelua. Monissa ta
pauksissa ei pantu kaikkia voimia toi
mintaan ja pyritty näin ratkaisuun, 
vaan pidäteltiin osia joukoista toimet
tomina etummaisen portaan hyökkäyk
sen tyrehtyessä ja muuttuessa vetäy
tymiseksi. 

Muista hyökkäyksen epäonnistumi
seen vaikuttaneista tekijöistä mainitta
koon seuraavat. 

Riittämätön valmistelujlika. II AK:n 
komentaja antoi suulµsen käskynsä 
2 1/2 vuorokautta ennen hyökkäyksen 
alkua. Tämä aika oijsi riittänyt, mutta 
eräät komentajat ja esikunnat pidätti
vät itselleen varsin pitkän 'Valmistelu
ajan ottamatta lainkaan huomioon ali
johtajiensa valmisteluja. Salaamis
syistä s;ai hyökkäyksestä kertoa pa.tal
j,oonan komentajille esim l.D:ssa vasta 
lähtöasemissa. Tästä johtui, ettei pa
t~oonaportaissa ehditty suorittaa tar
peellisia valmisteluja eikä käskeä pe
rusyksikköjen tehtäviä. II AK:n ko
mentajan suulli:sen käskynannon tar
koituksena oli nopeuttlla valmisteluja. 
Salaaminen oli myös ymmärretty vää
rin, sillä tarkoituksena ei ollut salata 
pataljoonan komentajilta tulevaa hyök
käystä, koska valmistelut koskivat 
sullirelta osalta juuri heidän toimi
alaansa. Kaikesta tästä oli seurauk
sena hyökkäyksessä ruuhkautumiset, 
puutteelliset opastukset eksymisineen, 
myöhästymiset, hyökkäyksessä tarvit
tavien kalustojen unohtumiset majoi
tusalueille, mitä puutteellisin tiedus
telu sekä sekavuus ja hermostuneisuus. 
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Viestiyhteyksien puutteellisuus. Ra
diokalusto oli lähes ikäyttökelvotonta. 
Sielläkin, missä puhelinyhteyksiä ra
kennettiin, johtimet katkeilivat alin
omaan vihollisen tulessa ja omien jouk
kojen jaloissa. Näissä olosuhteissa oli 
tykistön ja kranaatinheittimistön käyttö 
suorastqan mahdotonta ja joukkojen 
johtamtnen mttä vaikeinta. Pääasialli
nen yfiteysmuoto olikin lähettiyhteys, 
mikä / hidasti johtamista. Yhtymien 
esikupnissa oli tilannekuva epäselvä, 
eivät1~ä komentajat pystyneet millään 
tavalla vaikuttamaan alaistensa jouk
kojen toimintaan. Taisteluosastojen 
kesktinen yhteistoiminta osoittautui 
myö~ lähes mahdottomaksi. Komento
paiika,t oli valittu ostttain myös epätar
koituksenmukaisesti. JR 17:n, JR 14:n, 
3.Pr:n ja PP'P 5: komentajat olivat ai
noat, jotka henkilökohtaisesti olivat 
johtamassa edessä taistelevia pataljoo
niaa,. Muut komentajat olivat jääneet 
lähtöasemassa olleeseen komentopaik
kaansa ja viestiyhteyksien puuttumi
sen takia heidän komennossaan olleet 
pataljoonat joutuivat yhtenäisen joh
don puuttuessa nopeasti lyödyiksi. 

Tulituen puute oli raitkaisevim!()ia 
tekijöitä hyökkäyksen epäonnistumi
selle. Tämä kysymys kytkeytyi lähei
sesti riittämättömään valmisteluaikaan 
ja , viestiyhteyksien puutteellisuuteen. 
Joukkoj.en hyökkäykset pysähtyivät jo 
ensimmäisten kohtaamiensa tukikoh
tien eteen. Ilman tulitukea suoritetut 
hyökkäykset torjuttiin helposti ja tap
piot nousivat huomattavan suuriksi. 
Tulisuunnitelmia ei voitu laatia ennen 
hyökkäystä puutteellisten vihollistieto
j en vuoksi. Tulenkäytön järjestely oli 
hajanaista ja on ilmeistä, että tulen 
merkitystä aliarvioitiin. 

Panssarin torjunnan puutteellisuus 
Ifuodostui kohtalokkaaksi. Panssari
vaunuja kohdattiin lähes kaikissa 
hyökkäyssuunnissa. Panssa!rintorjun-

I 
ta ykkient ja lähitorjuntaosastojen 
k ' yttö oli suunniteltu ivain omaan se-
1 taan .tunkeutuneiden panssarivau
n jen torjuntaa varten. Vihollisen 
pl olustusta tukevien panssarivaunu
je. tuhoamiseen ei oltu varauduttu. 
Pa ssarin~rjuntatykkien kuljettami
se tiettö~ässä maastossa ei oltu va
rauiuttu. 4ekikuljetukset epäonnis
tui[at. Vih~llisen panssarivaunulin
noi le ei mah:,;lettu mitään, ja panssa
rie tukemat yastahyökkäykset muo
do tuivat kaikltjalla suomalaisille koh
ta aiksi. Kannettava 20 mm:n pans
s intorjuntakivääri olisi ollut silloin 
e ittäin tarpeellit\en, mutta näitä oli 

ikkiaan kaksi kappaletta puolustus
oimilla. 

Huoltovaikeudet olivat myös suuret. 
.D ei ollut edes suunnitellut tieuran 
akentamista. 6.D, jplla oli 11. ja 
2.PionK, antoi moleil)Inille komppa
ioi,lle käskyn Tekitien raikentamisesta. 

II AK olisi voinut auttaa divisioonia, 
mutta tiekysymystä ei edes harkittu 
valmisteluvaiheessa. Huollon hitaus 
lamautti osaltaan joukkojen taistelu
kyvyn. 

Mu~ta epäonnistumiseen vaiikutta
neista tekijöistä mainittakoon mm joh
tajien ja joukkojen tottumattomuus 
hyökkäykseen sekä siinä vaadittavaan 
eri .:selajien, aseiden ja osastojen kiin
tejiän yhrteistoimintaan, lisäksi jouikko
jtm ennakkoväsymys, kova pakkanen 
(jokainen pakkasaste laskee 2 % mie-
1f n taistelukuntoa) ja kirkas, viholli
s~n lentotoimintaa suosinut sää. 

' Perussyy hyökkäyksen epäonnistu-

l
iseen tottumattomuuden ohella oli 
o:ilutustason da sota varustuksen 
u·1tteellisuus. Koulutustason ja sota
arustuksen puutteellisuuden vuoksi 
e:ittäarmeijan joukkoja ei vielä suo

j~j,mkkovaiheessa pidetty hyökkäys
lielpoisina. Vihollisesta saatu väärä 

käsitys johti sitten operaatioon, jolla 
ei ollut onnistumisen edellytyksiä. 

PUOLUSTUSTAISTELUT PÄÄ
ASEMASSA HELMIKUUSSA 

1940 

7.D:n puolustustaistelu 
Taipaleessa 8.-25. 2. 1940 
Tilanne ennen venäläisten suur
hyökkäystä 

Vuoden vaihteessa oli hai,hautta·mis
tarkoituksessa suoritettu 10.D:n ja sen 
j,oukko-osastojen uudelleennumerointi 
seuraavasti: 10.D - 7.D, JR 28 -
JR 19, JR 29 - JlR 20, JR 30 - JR 21, 
KvOs 10 KvOs 7 ja KTR 10 
KTR7. 

7.D:lle määrättiin uusi lohkojako, 
joka käsitti kaksi itsenäisempää ala
lohkoa: Keljan ja Taipaleen lohkot. 

,Taipaleen lohko jaettiin edelleen Vo
lossulan, Kirvesmäen ja Taiipaleensuun 
alalohkoiksi. Ki.rvesmäen afalohiko kä
sitti vuorostaan Suvannon ja Koukun
niemen alaloihkot. Taipaleensuun ala
lohkoon kuului vastaavasti Terenttilän 
ja Linnakankaan alalohkot. 

7.D oli suorittanut yöllä 5./6. 2. jouk
kojen vaihdot etulinjassa. Suurhyök
käyksen alkaessa 8. 2. oli ryhmitys seu
raava: 

--, Volossulan alalohkolla iK.vOs 7, 
- iKirvesmäen alalohkolla oli rin-

tamavastuu JR 21:n komenitajalla 
evl Kempillä, jonka joukoista 
II/JR 21 oli Suvannolla ja ErP6 
Koukunniemessä etulinjassa. Loh
kon taistelureservinä oli I/JR 21 
Jyväshovin maastossa noin 2,5 
km etulinjan takana. Lepovuo
rossa oli III/ JR 21 Saaprussa eli 
17 km etäisyydellä etulinjan se
lustassa. 
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- Taipaleensuun alalohkosta vas
tasi JR 19:n komentaja majuri 
von Schrowe, jonka joukoista 
III/ JR 19 oli ryhmitetty Terent
tilän ja II/JR 19 Linnakankaan 
alalohkoille. Lohkon taistelu
reservinä II JR 19 Kaarnehovin
Pihkahovin alueella noin kilo
metrin päässä etulinjasta. 

- 7.D:n reservinä oli JR 23 (ev Lau
rila) Kaarnejoen kylän kaakkois
puolella ns Keskitysleirin alueella 
noin 3 km:n etäisyydellä etulin
jasta. JR 20 oli III AK:n reser
vinä kauempana selustassa. 

Tykistön taistelujaotus pysyi ennal~ 
laan. Tuliasemien sijainnissa tapahtui 
pienempiä muutoksia. 

Päävastarinta-aseman linnoittami
nen oli jatkuvan taistelutoiminnan joh
dosta puutteellinen. Venäläiset olivat 
tuhonneet Taipaleen lohkon betoni
linnakkeet tykistöllään. Pääipuolustus-

Koukunniemi 

T.klk 1 Mie<hitysvahvuus 

n:o Kivi I Kkr I Kompp 

1 1 2 
) kompp 2 1 1 

3 2 2 

4 2 2 } kompp 
5 2 2 

linja muodostui tukikohdista, joid n 
lukumäärät ja miehitysvahvuudet ij
menevät oheisesta taulukosta. Syvyy
den aikaansaamiseksi Kirvesmäen loh
kolla oli rakennettu tukilinjaa, jo~'a 
oli mm taisteluasemat kaht~ kivää i
komppaniaa ja korsut yhtä 1ataljoo a 
varten, 

Noin 1-3 km etulinjan/ takana oli 
aloitettu Takala-linjan liqnoittamii n, 
missä oli valmiina joukk'11wnekiväi~i~ 
pesäkkeitä ja piikkilarucaeste. Vi la 
taemmaksi oli rakenteilla kolmas pt o
lustuslinja tasalle Vol9ssula-Kaar -
joen kylä-Linnakan~as. Linnoit -
missuunn~telma edellrtti siis noin 4 k~ 
syvän puolustusasemaverkoston raken\ 
tamista, mikä vilkkaan taistelutoimin 
nan, joukkojen välf'yyden ja väsymyk 
sen sekä ajan purteen vuoksi oli vai 
kea tehtävä. J, 

Tukikohtien umerot ja miehitys-
vahvuudet torjtpitataistelujen alkaessa. 

Terenttilä 

T.kk 1 Miehitys vahvuus 
n:o Kivi \ Kik'l" 1 Kompp 

1 i 2 } kompp 
2 2 

3 1 1 } kompp 
4 2 3 

5 1 1 l 6 1 2 Ranta 0,5 1 l 
1 

reskompp 1 

1 
reskompp l 1 1 1 7 1 1 Kv 
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KummaUakin lohkolla 2 kpl 37 mm:n 
par,ssarintorjuntatykikejä sekä 4-6 
kramaatinheitintä. Taistelujen aikana 
miehitysvahvuudet vai:htelivat suu
resti. 

Venäläisten taktillisten 
menettelytapojen muutokset 

Joulukuun taistelui:ssa venäläiset 
olivat havainneet joukoissaan monia 
koulutuksellisia puutteita, jotka hait
,tasivat näden taistelutoimintaa ja ase
lajien välis~ yhteistoimintaa. Tammi
kuun aikana he kouluttivat uudelleen 
joukkojaan ja muuttivat samalla tak
tilliset menettelytavat melko perus
teellisesti. 

Olennaista oli, että jalkaväen massa
maista käyttöä\ja tiheitä ryhmitysmuo
toja useassa tapauksessa kartettiin. 
Sen sijaan jalkivälki pyrki lähestymis
hautoja kaivam~lla pureutumaan mah
dollisimman lähelle suomalaisten tuki
kohtia, joita vastaan hyökkäiltiin 1-3 
komppanian ja ~enemminkin voimin. 
Tavallaan pyritt ·n ilmeisesti isku
osastomaisella ta· innalla valtaamaan 
suomalaisten tuki htia. Mikäli mur
rot onnistuivat, va mistivat venäläiset 
murtokohdan lukuisilla konetuliaseilla 
ja eräissä .tapauksi'-a sulkivat taistelu
ja yhteyshaudat pi',iikkilanikahäkkyröin 
sekä miinoin. AseI11ien lyhyen etäisyy
den vuoksi puolusf.ajalle jäi yhä vä
hemmän aikaa torjuntatoimenpi,teitä 
varten. Tykistön \rastava1mistelu- ja 
sulkuammunnat vaikeutuivat ja tor
junta jäi suuremmassa määrin jalka
väen vastuulle kuin joulukuussa, ~ol
loin tykistöllä oli ollut ratkaisevin 
osuus. Runsaslukuinen kranaatinheit
timistö riittävällä ammusmäärällä va"' 
rustettuna olisi ollut erittäin tarpeel
linen niissä olosuhteissa keventämään 
kiväärijalkaväen taakkaa. Kranaatin
heitin ja konekivääri osoittautuivat te-

hokkaiksi aseiksi. Monet pienemmät 
hyökkäysyri,tykset lyötiin. niiden tulella 
takaisin ja molemmat olivat välttä
mättömiä tulitukiportaan aseita vasta
hyökkäyksissä. 

Suomalaisten puolustustaktii.lclrn 
mukautettiin olosuhteita vastaavaksi. 
Tykistön ja heittimistön vastavalmis
teluja ja torjuntoja käytettiin ampuma
tarviketilanteen ja paikallisten olojen 
sallimissa puitteissa. Tukikohtien mie
histöt väistyivät vain silloin, kun suu
ria tappioita kärsinyt puolustaja ei 
pystynyt torjumaan hyökkääjän tun
keutumista taistelu- ja yhteyshaurtoi
hin. Menetetyt tukikohdat otettiin 
kuitenkin vyöryttämällä takaisin. 
Vyörytystekniikka kehittyi korikea
tasoiseksi. Isku- tai vyörytysosastot 
eivät olleet yleensä suuria. Ne käsitti
vät tulituki- ja vyörytysryhmiä, jotka 
konetuliaseiden ohella varustettiin sa
doilla käsikranaateilla ja kasapanok
silla. Konepistoolit ja käsilkranaatit 
olivat suosittuja lähitaisteluvälineiJtä 
Taipaleessa. Tykistön ja heittimistön 
rajoLtetun tulituen vuoksi vastahyök
käysosastojen tappiot saattoivat ko
hota erityisesti valoisana aikana suu
riksi. Monet vastahyökkäykset suori
tettiin tämän vuoksi yöllä. Tehokas 
yötoiminta oli mahdollista, koska joh
tajat ja joukot tunsivat asemat yleensä 
perusteellisesti. Asemiin perehtymät
tömän joukon ollessa kyseessä käytet
tiin asemarakenteen tuntevia oppaita. 

Venäläisten tykistön toiminnassa ta
pahtui myös tammikuussa huomattava 
muutos. He luopuivat summittaisesta 
aluetules.ta ja siil'tyivät keskitetympään 
ja määrätietoisempaan tulitoimintaan. 
He pystyivät ny,t keskittämään useam
man patterin tulen suppeahkolle 
alueelle. Suora-ammuntatykkien käyt
tö lisääntyi, joskin suomalaisten ty
}dstö pystyi lamauttamaan useat pai
kannetuista aseista. Lentoaseen toi-
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7.D:n puolustuksen rakenne ja ryhmitys Taipaleessa 8.-25. 2. 40 

minta tehostui myös. Pommitukset 
suoritettiin suuremmin konemuodos
telmin, matalammal,ta ja suuremmalla 
pommi,tiheydellä. Lentoaseen käyttö 
pommitushyökkäyksin ja häviittäjä
rynnäköin liittyi yhä tiiviimmin maa
voimien toimintaan. 

Panssarivaunujen käyittö rajoittui 
vain muutamaan kappaleeseen. Aiem
min Taipaleen alueella toiminut 
39.PsPr siirrettiin Länsi-Kannakselle. 
Tämä toimenpide lisäsi olennaisella 
tavalla 7.1;>·:n torjuntamahdollisuuksia, 
sillä jalkayäkitaisteluissa tämän yhty
män karaistuneet yksiköt olivat kor
keatasoisia · ja varteenotettavia taiste
lijoita. 

Vaikkakaan venäläiset eivät tammi
kuun aikana ryhtyneet suurhyökkäyk
seen, niin lukuisait pienemmin voimin 
suoritetut hyök~äykset, murrot ja 
vastahyökkäyksetsekä ennen kaikkea 
voimakas tyikistö Ii ja lukuisart lento
pommitukset k luttivat puolustajan 
voimia. 7.D:aa j voitu vaihtaa rin
tamavastuusta, r.utta sen joukkoja 
voitiin josain mji~rin lepuutrtaa yhty
män sisäisen vairtojärjestelmän avulla, 
joka esti kestok vyn ylittämäs,tä mur
tumisrajan. 

Puolustustaistelun suoritus 
8.-25. 2. 1940 

Summan suurhyökkäykseen liittyen 
venäläisten ,tarkoirtuksena oli mUJrtaa 
suomalaisten puolustusasemat Taipa
leella 49. ja 150.D:n voimin. Todennä
köisesti 49.D toimi lähinnä Kirves
mäen ja 150.D Terenttilän lohkoa vas
taan., 

Odotettu toiminta alkoi 8. 2., jolloin 
ve~äläiset ~yö~käsi~ä~ Kirves~äen 3., 
4. Ja 5. seka Ttren1rtilan 1., 2. Ja 3. tu
kikohtia vastaan. Hyökkäyksen paino
piste oli suunnattu JR 21:n ja JR 19:n 
saumaan, joka ta~tillisten syiden Ii-

säksi oli maastollisesti Mustaojan uo
man ja aukeiden Teren~tilän suon ja 
suoniittyjen vuoksi puolustajalle epä
edullinen. Venäläisten oli saatava Ii
saa toimintatilaa jatkohyökkäyksiä 
varten maastollisesti muuten ahtaalla 
Terentti1än alueella. Tässä pyrkimyk
sessään he osin onnistuivatkin saa
tuaan haltuunsa Terenttilän lohkon 1. 
ja 2. tukikohdat, mutta muualla hei
dän hyökkäyksensä torNttiin. JR 19:n 
komentaja yritti välittömästi reservi
pataljoonansa, I/JR 19:n, voimin saa
da takaisin menetetyt tukikohdat, mut
ta venäläisten lentorynnäköiden, tykis
tötulen ja lukuisten murtokohtaa var
mistavien konetuliaseiden vuoksi vas
tahyökkäys avomaastossa ei johtanut 
menestykseen, 

Yöllä 8./9. 2. divisioonan reservtpa
taljoonan II/ JR 23:n ankarassa pak
kasessa suorittama vastahyökkäys ei 
myöskään johtanut tuloikseen venä
läisten saatua jatkuvasti lisävoimia 
murtoalueelle. Lohkon tappioiden ko
hoittua yli 200 miehen eversti Bliok 
keskeytti vastahyökkäykset. Murto
alueen rajoittamiseksi JR 21 miehitti 
6. ja 7. ,tukikohda,t Terenttilän suon 
länsipuolella ja JR 19 I/JR 23:n voimin 
uudet 1. ja 2. tukikohdat kyseisellä 
suolla. Murtoalueen laajuus oli 500 x 
500 m, mikä ei järkyttänyt puolustus
mahdohlisuuksia . 

1V enäläisten hyijkkäystoiminta oli 9. 
ja 10. 2. vähäisempää, muitta erityises
ti viimeksi mainittuna päivänä vihol
lisen ,tykistötuli ja lentopommitukset 
jopa 30 koneen muodostelmin ruhjoi
vat suomalaisten asemia, joiden taiste
lu- ja yhteyshaudat sortuivat ja sulau
tuivat kuoppamereksi. 

Helmikuun 11. päivänä venäläiset 
ryhtyivät voimakkaaseen läpimurto
yritykseen, joka johti viiden päivän 
kiivaaseen taistelusarjaan. Hyökkäys-
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tä edelsi klo 07.30-11.30 voimakas tu
livalmistelu, joka jatkui tulivyörynä 
ulottuen klo 13.30 seitsemän kilomet
rin etäisyydelle selustaan. Jal:kaväki 
hyökikäili useita kertoja komppaniasta 
pataljoonan suuruisin voimin sekä Kir
vesmäen että Terenttilän lohkoilla. 
Kaikkiaan lienee taisteluun osallistu
nut ,rykmentin voimat. Tykistön tuke
mana puolustaja torjui kaikkialla 
muualla hyökkäykset paitsi Kirves
mäen 1. tukikohdassa, jonka miehis
töstä lähes kaikki kaa,tuivat ja haa
voiUuivat. Parinsadan vihollisen vii
den panssarivaunun tukemana onnis
tui pureutua noin klo 13.50 tukikoh
taan. JR 21:n komentaja rajoitti no
peasti murtoalueen II/JR 21:n ja I/JR 
21:n osilla. Jo klo 16.35 yritti 3./I/JR 
21 vastahyökkäystä, mutta tykistön 
tuen puuttuessa vyörytys oli raskaiden 
tappioiden vuoksi keskeytettävä. Sa
ma yksikkö uusi klo 22.45 lyhyen tu
livalmistelun jälkeen vastahyökkäyk
sen. Iskuryhmien nopea vyörytys on
nistui ja klo 01.00 tukikohta oli suo
malaisiilla. Venäläiset menettivät noin 
200 kaatunutta, 12 kone- ja 68 pikaki
vääriä. I/JR 21:n ,tappiot olivat yh .. 
teensä 7 upseeria ja 73 miestä. Tappiot 
syntyivät pääosin iltapäivän vasta
hyökkäyksessä. Päivän ikuluessa venä
läisten tykistön käyttämä ammusmää
rä arvioitiin 40 000-50 000 kappaleek
si. Suomalaisten kulutus lienee ollut 
1/10-1/15 tästä määrästä. 

Kyseisen taistelupäivän iltana III/ 
JR 21 vaihtoi Kirvesmäessä etulinjas
ta ErP 6:n, joika siirrettiin m AK:n 
käy.ttöön. 21.D:n I/JR 61 tuli lohkon 
reserviksi yhdessä I/JR 21:n kanssa. 
Taipaleensuun lohkolla eversti Lamila 
otti rintama vastuun. 1/ JR 23 vaihdet
tiin TerentA:ilän lohkolle ja lohkon re
serviksi tuli III/JR 23. Divisioonan re
serviksi tulivat II/JR 23 ja JR 19 (
II P). 
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Seuraavana päivänä (12. 2.) venä
läiset hyökkäsivät useita kertoja Kir
vesmäen-Ter,enttilän alueella. Tykis
tötuli oli ede1listä päivää vähäisempi. 
Ankaran ,lähi.taistelun jälkeen viholli
sen onnistui vallata Kirvesmäen 5. tu
kikohta, jt:mka miehistöstä 25 kaatui 
tai haavo.i.ttui. Kaikkialla muualla 
hyökkäykset torjuttiin tykistön tehok
kaasti tukie~~a jalkaväen siitkeää puo
lustusta. III/,TR 21:n neliryhmäinen is
kuosasto yritti 12. /13. 2. yöllf klo 23.00 
--04.30 vyöryttää 5. tukikohdan, mut
ta heikon tulivalmistelun ~uoksi -
vain 50 kranaatinheittimen laukausta 
- vastahyökkäys epäonnistui. 

Helmikuun 13. päivänä venäläisten 
toiminta hieman la~eni j~ kaikki yri
tykset torjuttiin. 9. 111/Ja 21:n isku
osasto valtasi 13./14. 2. y,öllä klo 23.30 
--00.30 heittimistön ukemana (250 ls) 
taitavasti vyöryttäe 5. tukikohdan 
Kirvesmäessä takaisi 1. Helmikuun 14. 
päivänä venäläiset rittivät voimak
kaan pari tuntia kest ineen tuUvalmis
telun jälkeen hyökk" ystä, joka alkoi 
klo 14.00. Hyökkäyks 'n ensimmäiseen 
portaaseen osallistui k 1mmallakin loh
kolla yksi rykmentti, joiden takana 
saapui jatkuvasti vah ennuksia. I1ma
voimat o·sallistuivat t isteluun kuten 
muinakin päivinä pom nituiksin ja hä
vittäjärynnäköin, mutta panssarivau
nuja esiintyi vain muutama kappale 
Kirvesmäen 3. tukikohdan alueella. 
Ylivoimastaan (3-4: 1 jalkaväen osal
ta), huolimatta venäläiset saivat vallat
tua vain Kirvesmäen 5. tukikohdan, 
jonka 11h joukkueen m\ehistöstä oli
vat lähes kaikki kaatune1h tai haavoit
tuneet. 9./III/JR 21:n erään ryhmän 
rohkea vastahyökikäys epäonnistui 
kaikkien miesten kaaduttua. Seuraa
vana päivänä puolusta~an tykistö la
mautti vastavalmistelul\aan vastusta
jan hyökkäysyritykse* Terenttilän 
alueella, mutta iltapäiv~llä III /JR 21 

joutui torjumaan useita peräkkäisiä 
muutaman panssarin .tukemia hyök
käyksiä. Venäläisten haltuun jäi 5. tu
kikohta, joten heidän murtoalueensa 
oli nyt laajentunut 1000 metrin levyi
seksi ja 500 metrin syvyiseksi. Koska 
puolustaja oli rajoittanut murtuman, 
ei sillä ollut taktillisista haitoistaan 
huolimatta ratkaisevaa merkitystä Tai
paleen lohlkon puolustukselle. 

Ilmeisesti venäläiset joukot olivat 
myös uupuneet läpimurtoyrityksissään, 
minkä seurauksena oli taistelutoimin
nassa suhteellisen rauhallinen jakso 
16.-17. 2. 

Suomalaiset käyttivät taistelutaukoa 
hyväkseen vaihtaakseen raskaita tap
pioita kärsineet etulinjan pa,taljoonat. 
III AK oli suunnitellut vaihtaa koko 
7.D:n 21.D:lla (l.TåydD), mutta tästä 
suunnitelmasta luovuttiin, koska ky
seisellä uudella yhtymällä ei ollut rii,t
tävää taistelukokemusta suuirtaistelu
olosuhteissa. Sen pataljoona,t oli jo 
osittain itotutettu etulinjan olosuhtei
siin mm Keljan rauhallisemmalla loh
kolla. 

Rintamavastuu jäi edelleen 7.D:lle, 
jolle alistettiin ikyseisen yhtymän jouk
koja. Vaihtojen jälkeen 18. 2. aamulla 
oli alalohkojen ryhmi.tys seuraava: 

Johtoportaat pysyivät ennallaan, jo
ten ev Blick vastasi Taipaleen lohkos
ta, evl Kemppi Kirvesmäen ja maj 
Schrowe Ta1paleensuun alalohkosta. 

- Kirvesmäen lohkolla oli II I JR 61 
ryhmi,tetty Suvannon ja I I JR 61 
Koukunniemen (Kirvesmäen) 
alalohkoille ja II JR 62 lohkon 
taistelureservinä, 

- Taipaleensuun lohkolla oli I /JR 
19 ryhmitetty Terenttilän ja II/ 
JR 19 ynnä Os Metsäpirtti edel
leenkin Linnakankaan alalohikoil
le II/JR 63:n ollessa lohkon tais
tel ureservinä. 

11 - .Jalkaväen Vuosikirja 

7.D:n reserviksi jäi tässä vaiheessa 
pääasiassa III/JR 19 Kaarnejoen ky
län kalkkoispuolelle. YMymän muut 
joukko-osastot oli tarik.oi,tus alistaa 21. 
D:lle, mutta tämäkään suunniitelma ei 
sellaisenaan toteutunut. 

Helmikuun 18. päivästä muodostui 
Taipaleen "musta päivä". Tykistön ja 
useiden kymmenien pommituskoneiden 
suorittaman voimakkaan tulivalmis
telun jälkeen venäläiset aloittivat le
veällä rintamalla klo 14.00 hyökkäyk
sen, johon kaikkiaan osaHistui kolme 
rykmenttiä (JR 15, JR 222 ja JR 461). 
Kirvesmäen alalohikolla 1/JR 61:n puo
histus murtui kokonaisuudessaan. Syy
nä oli ensi kädessä suuret tappiot, mm 
kaikki tukikohtien päälliköt kaatuivat 
ja useimmat konekiväärtt tuhoutuivat, 
ja toisaalta tottumaittomuus kyseisiin 
olosuihteisiin. Evl Kemppi antoi 1/JR 
62:lle käskyn vastahyokkäyksen suo
rittamisesta, mutta pataljoonat sekaan
tuivat toisiinsa ja yriitys tyrehtyi tuiki
linjan etumaastossa. 21.D:n komentaja 
ev N Hersalo saapui etulinjaan johta
maan henkilökohtaisesti entisiä alai
siaan. Taistelu välimaastossa jatkui 
koko 18./19. 2. yön ja tänä aikana klo 
05.00 mennessä II I JR 21 ehti miehit
tää tukilinjan, jonka taakse edessä ol
leet paitaljoonat vedettiin. 1/JR 62 oli 
menettänyt yhteensä 143 miestä ja 1/ 
JR 61 kaatuneina 260-290. 

Terenttilän alaloh:kolla murtui 1/JR 
19:n 1., 2. ja 3. ,tukikohtien puolustus, 
joka oli ollut lähinnä uusien täyden
nysmiesten vastuulla. Venäläiset eivät 
tääHälkään ehtineet käyttää murtoa 
hyväkseen, sillä jo klo 18.00 evl Lauri
la aloitti 1/JR 19:n ja 111/JR 19:n nel
jällä ikomppanialla vastahyökkäyksen, 
mikä klo 24.00 mennessä johti mene
tettyjen tukikohtien takaisinvaltauk
seen. III/JR 19 miehitti etulinjan, 1/ 
JR 19 siintyi taistelureserviksi ja E/ JR 
23 divisioonan reserviksi. 
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Saavuttamansa osamenestyksen laa
jentamiseksi venäläiset aloi.ttivait 19. 2. 
aamuHa ylei.slhyökkäyksen, johon osal
listui Volossulan lohlkolla rykmentti 
62.D:sta, jäitse Laatokan ranniikkopuo
lustusta vastaan HiihtoP 97, Kirves
mäessä 49.D:n joukkoja ja Terenttiläs
sä ·pari rykmenttiä 150.D:sta. Jalka
väen ja tykistön yhteistoimin hyök
käykset torjuttiin kaikkialla aamupäi
vän kuluessa. Vihollinen sai Terentti
lässä pienen murtuman III/JR 19:n 
asemaan, mutta 1/JR 19:n välittömällä 
vastaihyökkäykseHä rtukidcohdat otettiin 
takaisin. II/JR 63 vaihtoi IU/JR 19:n 
rintamavasituusta rtaistelupäivän ilta
na. 7.D oli saanut päivän ikuluessa lois
tavan torjuntavoiton. 

Läpimur.toyritys jatkui 20. 2., jolloin 
II/JR 21 torjui kaikki hyökkäykset 
Kirvesmäen lohkolla. Sitä vastoin Te
renttilässä II/ JR 63 menetti kiivaissa 
taisteluissa kaikki muut tukikohtansa 
seitsemättä lukuunottamatta. Venä
läisten onnistui tunkeutua klo 12.00 
mennessä lähes kilometrin verran tien 
suunnassa eteenpäin Heikkilän talon 
tasalle. Murtoyritys epäonnistui kui
tenkin, sillä lohkon taistel ureservi, 1/ 
JR 19, aloitti samaan aikaan tykistön 
tukemana vastahyökkäyksen, johon 
liittyi myös 7.D:n reservi III/JR 19. 
Puoleen yöhön mennessä 4., 5. ja 6. tu
kikohdat oli vallattu takaisin, mutta 
1., 2. ja 3. tukikohdat jäivät venäläis
ten haltuun toistuneista vyörytysyri
tyksistä huolimatta. 1/JR 19 jäi etulin
jaan 11/ JR 63:n asemesta. 

Ilmeisesti 18.-20. 2. päivien ankarat 
taistelut olivat kuluttaneet myös venä
läisten joukkoja, siHä tämän jälkeen 
hyökkäyksen teho alkoi asteittain hei
kentyä. Helmikuun 21. päi,vänä venä
läiset suorittivat vain Kirvesmäikeä 
vastaan klo 17.00 yleishyökkäyksen, 
jon·ka 11/JR 21 torjui. Terenttilässä ve
näläiset yrittivät laajentaa murtoaan 1., 
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2. ja 3. tukikohtien alueella, mUJtta II 
JR 21:n klo 13.30 alkanut vastahyök
käys ehkäisi yri,tykset. Kiivaista lähi
taisteluis.ta huolimatta murtoalue jäi 
vihollisen haltuun. Samana päivänä JR 
63:n komentaja evl Laaksonen otti rin
tamavastuun maj Schrowelta. Evl 
Laaksosen komentoon tuli oman ryk
menttinsä lisäksi 1/JR 19, joika oli etu
linjassa, sekä reservissä ollut 111/JR 19 
ja 1/JR 21. 

Yöllä 21./22. 2. vaihtoi 1/ JR 62 Kir
vesmäessä etulinjasta II/ JR 21:n, joka 
siirtyi osin lohkon taistelureserviksi 
osin miehitti Suvannon lohkon puolus
tusaseman. 1/ JR 61 irroitettiin lohkolta 
ja hajoitettiin myöhemmin 11/JR 63:n 
kanssa 7.D:n täydennykseksi. Seuraa
vana päivänä (22. 2.) venäläiset hyök
käsivät vain Terenttilän 1.--4. tukikoh
tien alueella ja onnistuivatkin paina
maan täysin uupuneen ja vajaavahvui
sen 1/JR 19:n asemia hieman taakse
päin. 1/JR 21 pysäytti kuitenkin vasta
hyökkäyksellään venäläisten etenemi
sen saamatta !kuitenkaan menetettyjä 
tukikohtia ,takaisin. Tykistö torjui vas
tavalmisteluillaan muut hyökkäysyri
tykseit. 1/JR 63 vapautti I/JR 19:n rin
tamavastuusta iltapäivällä. Vielä ker
ran 23. 2. venäläiset yrittivät sekä Kir
vesmäen että Terenttilän lohkolla laa
jempaa hyökkäystä, mutta se torjuttiin 
kaikkiaUa. 

Taistelut eivät vaimentuneet Taipa
leella tämänkään jälikeen, vaan jatkui
vat 26. 2. alkaen sodan loppuun saalkka. 
Koska taistelut ,takitilliselta kannalta 
olivat edellä kuvatun kaltaisia, ei nii
tä ole syytä seurata tämän pidem
mäile. 

Johtopäätöksiä 7.D:n 
taisteluista 

7.D:n menestyksellinen puolustus
taistelu ylivoimaa vastaan perustui 

useammankin tekijän myötävaikutuk
seen. Ensimmäiseksi on korostettava 
Taipaleen jouklkojen erinomaista hen
keä. Joukot olivat valmiita miten ras
kaisiin uhrauksiin tahansa kunhan 
vain Taipale kesti. Tämä oli jalkaväen 
taisteluhenkeä parhaimmillaan, mitä 
voidaan verrata mihin tahansa suori
tukseen sotahistoriassa. 

Eräänä tärkeänä joukikojen kestoky
kyyn vaikuttaneena tekijänä oli Taipa
leen joukkojen jakaminen rintamavas
tuuseen ja eriasteisiin reservitehtäviin. 
Tämä porrastus mahdollisti etulin
jassa olleiden entten väsyneiden jouk
kojen vaihdon vuorollaan taakse. Näin 
estettiin henkilöstön täydellinen psyy
kinen ja fyysinen lulhistuminen, vaikka 
reservissä olo ei suinkaan merkinnyt 
täydellistä lepoa. U sei:mmi,ten reserviin 
siirretyn joukon oli jo hetken kuluttua 
osallistuttava vastahyökkäykseen tai 
ainakin asemien jatkuvaan linnoitta
miseen. 

Taktillisesti oli merkittävää, että 
venäfäiset luopuivart panssarivaunujen 
runsaasta käytöstä. Vaikka heidän ty
kistönsä ja ilmavoimiensa käyttö te
hostui ja jalkaväki taisteli tunnustusta 
ansaitsevalla sitikeydellä sekä kovuu
della, olosuhteet antoivat suomalaisil
le mahdollisuuden ikamppailuun jalka
väki jalkaväkeä vastaan. Venäläisten 
taktiikka oli kieltämättä hyvin sovel
lettu tilanteeseen. He pyrkivät ankarin 
tuli,valmisteluin ja nopeilla jalkaväen 
rynnäköillä vyöryttämään suomalais
ten tukikohdat toinen toisensa jälkeen 
ja varmistamaan menestyksensä heti 
kymmenin konetuliasein. Suomalais
ten taiktiik1ka oli myös sopeutettu hy
vin vastustajan menetelmiä vastaa
vaksi. Jos tukikohta menetettiin, py
rittiin se ottamaan mahdollisimman 
nopeasti vastavyörytyksellä takaisin 
ennen kuin vihollinen ehti järjestää 
joukkonsa täysin torjuntavalmiiksi. 

Vastahyökkäysten menesrtyminen 
johtui useimmassa tapauksessa kor
keatasoisesta vyörytystekniikasta ja 
siitä, että miehet tunsivat perusteelli
sesti puolustusasemansa rakenteen. 
Tykistön ja heittimistön vähäinen tu
li,tuki aiheutti vyörytysosastoille koh
tuuttomia tappioLta, joita runsaimmil
la ammusmäärien käy,töllä olisi voitu 
ainakin joissakin tapauksissa vähentää. 

Joskin helmikuun taisteluissa tor
juntavastuu oli yhä selvemmin siirty
nyt jalkaväelle, Taipaleen tykisrtö tuki 
edelleenkin merkittäivällä tavalla puo
lustusta tarkoilla tuli-iskuillaan. Kaik
kiaan Taipaleen tykistö käytti noin 
57 000 laUJkausta sodan aiikana. Lisäksi 
KaarnaJoen rannikkopatteri, jonka 
osuus oli merk~ttävä, ampui noin 3700 
laukauS1ta. Keskimäärin voitiin siis 
vuorokaudessa käyttää 600 laukausta, 
mikä oli tietysti vain murto-osa venä
läisten vastaavasta ampumatarvike
määrästä. 

Taipaleen taistelujen ankaruutta ku
vastaa 7.D:n raskaat uhrLt. Helmikuun 
loppuun mennessä yhtymästä oli haa
voittunut ja kaartunut kaikkiaan 199 
upseeria ja 5442 aliupseeria ja miestä. 
Venäläisten arvioidaan menettäneen 
kyseisellä alueella sodan aikana 30 000 
miestä. 

3.D:n puolustustaistelu Summassa 
1.-15. 2.1940 

Tilanne ennen venäläisten 
suurhyökkäystä 

Vuoden vaihteessa yHpäällikön re
serviyhtymä 3.D ( ev P J Paalu) otti 
rintamavastuun Summan lohkolla, jos
ta 5.D siirtyi vuorostaan reserviksi. 
3.D (1. 1. 1940 saakka 6.D) ryhmitys 
päävastarinta-asemassa 1. 2. 1940 oli 
seuraava:· 
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3.D:n puolustuksen rakenne ja ryhmitys Summassa 1. 2. 40 

- Merkin lohkolla ( evl E A Hagel
berg) oli JR 9 (-II P), jonka I 
P vastasi pääpuolustuslinja,n itä
ja III P sen länsiosasta. Kummal
lakin pataljoonalla oli reservinään 
kiväärikomppania pääosin tuki
linjalla. 

- Lähteen Iohikolla (maj SE Laak
sonen) oli JR 8 (- II P), jonka 
I P oli ryhmitetty pää,puolustus
linjalle ja reserviksi tukilinjalle 
III P sekä 2./ErP 3. 

- Summan lohkolla ( ev K A Heis
kanen) oli JR 7 (- II P),, jonka 
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jou:koista I P vastasi pääpuolus
tuslinjan itä- ja III P sen länsi
osasta. Rykmentin reservinä tu
kilinjalla olivat KvOs 3, 2./II P 
sekä 1./ErP 3. 

---, Suokannan lohkolla (kapt L I 
Kumlin) oli II/JR 8, jonka 4. ja 
5.K olivat pääpuolustuslinjalla ja 
6.K sekä 3./filrP 3 reservinä tuki
linjaHa. 

Divisioonan reservinä oli II/JR 7 (-
2K.) Huumolan Autiossa, II/JR 9 Kil
teenlammen länsi,puolella ja JP 3 Au
tion itäpuolella. 

Lohkojen leveydet olivat seuraavat: 
Merklki 2,5, Lähde 4, Summa 4 ja Suo
kanta 2,5 km. 

Panssarintorjunta oli edelleenkin 
Summan lohkon vaikeimmista pu1ma
kysymyksistä. 3.D:H,a oli 29. 1. 40 mää
rävahvuuden mu:kaiset 18 kpl 37 mm:n 
Bofors-panssarintorjuntatykit sekä lä
hitorjunta,voimana ErP 3, mutta ratkai
sutaistelujen aikana useimmat tykit 
tuhoutuivat tai vaurioituivat, joten 
torjuntavastuu jäi liian sum:eLta osalta 
lähitorjuntamiehille. Näiden tehokas
ta toimintaa rajoitti kuitenkin avoin 
panssareita suosiva maasto, kuten jou
lukuun taistelut osoiittivat. Panssarin
esteet olivat rikkoutuneet ja miinoit
teet suurimmalta osalta tuhoutuneet, 
joten nekään eivät rajoittaneet vaunu
jen toimintaa siinä laajuudessa kuin 
joulukuussa. 

Kenttätyiltistön ryhmitys ja taistelu
jaotus oli siten, että I/KTR 3 oli Sutn
man lohkon tuki,pa,tteristona, jonka ti
lapäisinä tulialueina olivat Lähteen ja 
Suokannan lohkot. II/KTR 3 (- 2. 
Ptri) oli iLähteen lohkon tukipatteris
tona, jonka tilapäisinä tulialueina oli
vat Summan ja Merkin lohkot. 2. /II/ 
KTR 3 oli Suokannan lohkon tuki,pat
terina. Merlkin lohkolla ei oHut omaa 
tukitykistöä. RsPsto 2 oli divisioonan 
yhteispa,tteristona, jonka varsinaisena 
tulialueena oli Summan ja Lähteen 
lohkot sekä tilapäisinä tulialueina Mer
kin ja Suokannan loh:kot. RsPsto 1 oli 
varattu ensisijaisesti vastatykistötoi
mintaan. 

Tykistön lukumäärä suurtaisteluolo
suhteiita ajatellen oli arveluttavan vä
häinen. Sen mahdollisuuksia rajoitti 
yhä kireämmäksi muodostunut ampu
matarviketilanne, sillä tykistön käy
tössä oli keskimäärin vuoroikaudessa 
patteristoa kohden 0,6--0,7 tuliannos
ta. Tämän määrän 3.D:n tykistö olisi 
pystynyt ampumaan puolessa tunnis-

sa. Vähäinen kranaatinheittimistö 
niukkoine ampuma.tarvikkeineen ei 
pystynyt lieventämään tykistön tuen 
puutetta. 

Asemien linnoittaminen oli kaikista 
ponnisteluista huolimatta keskeneräi
nen. Lisäksi on huomattava, että ve
näläiset olivat pyrkineet järjestelmäl
lisesti mm raskaita ja jopa järeitä 305 
mm:n suora-ammullltatyklkejä käyt
täen tuhoamaan suomalaisten linnoi
tuslai.tteita. Useat kantalinnoi tuslai t
teet kärsivät vakavia vaurioita eikä 
niistä ollut joukoille enää samaa tukea 
helmikuun aikana kuin joulukuun tais
teluissa, 

3.D:n puolustuksen rakenteessa ja 
joukkojen ryhmittämisessä oli pyritty 
luomaan syvyyttä siinä määrin kuin 
olosuhteet sallivat. Joukoista oli varat
tu eriasteisten johtoportaiden reser
viksi noin 50 %, m~kä mahdollisti jos
sain määrin sekä jouikkojen vaihdot et
tä vastahyökkäykset. Joukkojen sitou
tuminen pääpuolustuslinjaUe tapahtui 
vasta taistelujen aikana olosuihiteiden 
pakosta. 

Venäläisten hyökkäyssuunnitelma 
ja -valmistelut 

Venäläiset aloittivat valmistelunsa 
hyökkäyksen toista vaihetta variten jo 
vuoden vaiihteessa, jolloin 7. 1. 1940 
Korkeimman sotaneuvoston antamalla 
käskyllä muodostettiin Karjalan kan
nakselle Luoteinen armeijaryhmä. Sen 
komentajaksi määrättiin !.luokan ar
meijakomentaja S K Timosenko. Hä
nen tehtäväkseen määrättiin Manner
heim-linjan murtaminen, vastusta,jan 
tuhoaminen Kannaksella ja etenemi
nen Viipurin-Antrean rautatieaseman 
-Käkisalmen tasalle. Päähyökkäys oli 
suoritettava Viipurin suuntaan ja si
vustahyökkäykset Viipurinlahden yli 
ja Käkisalmen suuntaan. 
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Päämajan hyväksy<ttyä Luoteisar
meijan hyökikäysidean muodostettiin 
operaatiotta varten kaksi armeijaa, joi
den kokoonpanot olivat seuraavat: 

- Divisioonia ........... . 
- Panssariprikaateja .. : . 
- Erillisiä panssarivaunu-

13.A 7.A. 
9 12 
1 5 

pataljoonia . . . . . . . . . . . . 2 2 
1 - Jv-klqprikaateja ...... -

- Ratsuväkirykmenttejä . 1 
- Ylijohdon ktrykmentte-

jä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 
- Armeijakunnan ~ryk-

menttejä . . . . . . . . . . . . . . 3 4 
- Järeitä kt,patteristoja . . 2 2 
- Lentorykmenttejä 5 10 

Lähes •ikuukauden ajan neuvostojou
kot valmistautuivat huoleHisesti tais
telua variten. Materiaalia koottiin, 
joukkoja ikoulutettiin ja niille jaettiin 
eri!koistaisteh.JJVälineitä kuten miina
haravia, panssarikilpiä ja -rekiä. Val
mistelujen aikana pyrittiin tuhoamaan 
suomalaisten linnoituslaitte1ta ja uu
vuttamaan puolustajat. Tässä vaihees
sa venäläisten H.rnavoimat suorittivat 
4087 pommitus- ja 3445 hävittäjälen
toa Kannaksella. 

Tammikuun päättyessä tärkeimmät 
hyökkäysvalmistelut oli suoritettu 
loppuun. Helmikuun 3. päivänä armei
jaryhmän sotaneuvosto vahvisti lo
pullisen operaatiosuunnitelman, joka 
oli seuraava: 

13.A:lle (akom Grendal) annettiin 
tehtäväiksi muritaa suomalaisten asemat 
Muolaanjärven ja Taipaleenjoen suun 
välisellä alueella ja hyökätä tasalle 
Antrean asema-Käkisalmi. Armeijan 
päävoimi.en - viisi divisioonaa, pans
sariprilkaati, tukenaan kuusi kenttäty
ikistöryk.rnenttiä oli hyökättävä 
Muolaanjär-ven ja Vuoksen välisellä 
alueella. Keskustassa vastustaja oli si
dottava divisioonan ja Taipaleen 
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alueella hyökättävä kahden divisioonan 
voimin. Arimeijan ensimmäiseksi ta
voitteeksi määrättiin tasa Ilves - Rii
tasaari - Suvanto - Purpua - Lohi
joki, mikä oli saavutettava 4-5 vuoro
kauden kuluttua. 

7.A:n (aikom Meretskov} tehtävänä 
oli mur-taa suomalaisten asemat Kar
hulan-Muolaanjärven alueella ja hyö
kätä sen jälkeen tasalle Viipuri--Ant
rean· asema. Armeijan päävoimat -
yhdeksän divisioonaa, viisi panssari
prikaatia, jv-ikkiprikaati, tukenaan 
kymmenen kenttätykistörykmenttiä 
- oli käytettävä hyökkäykseen oikeal
la Karhulan-Muolaanjärven alueella. 
Kaistan vasemmalla osalla oli hyökät
tävä kaihden divisioonan voimin. En
si,m.rnäiseiksi tavoitteeksi määrättiin ar
meijalle Huumolan-Kämärän-Ilvek
sen .tasa, mikä oli saavutettava· 4-5 
vuorokauden kuluessa. 

'Linn·oitettujen puolustusasemien 
saartamiseksi lounaasta muodostettiin 
päämajan reserviryhmä (akkom Pav
lov), johon kuului kolme jalkaväkidi
visionaa, panssariprikaaiti ja ratsuvä
kiarmeijakunta vahvennuksineen. Tä
män ryihmän oli hyökättävä jäit.se Suo
menlahden yli ja edettävä syvälle 
Viipurin suunnaHa toimivan vastusta
jan selustaan. 

Armeijoiden oli oltava valmiina 6. 2. 
aloittamaan läpimurtoon tä!h,täävän 
hyökkäyksen. Helmikuun 6. päivänä 
määrättiin yleishyökkäys aloitettavak
si 11. päivänä. Aiemmin annetun käs
kyn mukaan armeijoiden oli ikäy,tävä 
1.-10. 2. eri1lisiä taisteluja tiedustelun 
ulottamiseksi syvemmälle vastustajan 
alueelle, oman lähtöaseman paranta
miseksi sekä harhauttavan kuvan an
tamiseksi suomalaisille venäläisten 
joukkojen vahvuuksista ja hyö:k1käys
suunnista. Tämä vaihe muodostui vä
hälukuisille suomalaisille erittäin ku
luttavaksi. Joukot väsyivät, kärsivät 

tappioita ja reser.vit pyrkivät sitoutu
maan taisteluun jo ennen ratkaisuvai
heen alikamista. 

Venäläisten operaatiosuunnitelma ja 
sen :toteuttamiseksi varatut joukko- ja 
materiaalimäärät osoittavat, että hei
dän tarkoituksena oli todella tuhota 
lukumääräisesti täysin alivoimainen 
vastustajansa. Myös taktillisessa suh
teessa venäläisten valmistelut ja kou
lutustoiminta tähtäsi suomalaisten 
tiettyjen materiaalisten puutteiden hy
väksikäyttöön. Tässä tarkoituksessa 
Summan alueella panssarivaunujen 
toiminnalle annettiin entistä koroste
tumpi merkitys. Joulukuussa hyök
käykset olivat murtovaiheessa epäon
nistuneet aselajien heiikon yhteistoi
minnan vuoksi. Nyt tämän puutteen 
poistamiseksi oli koulutus- ja suunnit
teluvaiheessa uhrattu paljon työtä. 
Raskaiden panssarivaunujen oli mur
r ettava aukot suomalaisten asemaan 
ja jalkaväen oli keveiden panssarivau
nujen ,tukemana seurattava tiiviisti 
panssareita, suojattaiva niitä lähitor
junnalta ja varmistettava saavutettu 
menestys. Yhteistoiminnan tehostami
seksi jalkaväkeä hinattiin myös pans
saroiduissa reissä ja kuljetettiin vau
nujen katoilla ja jopa niiden sisälläkin 
erikoistehtäviä varten. Iskuosastoja 
muodostettiin korsujen tuhoamista var
ten. Tykistön tuli,toiminta kehittyi tar
k emmaksi, keskitetymmäksi ja täs
mällisemmin hyöikkäysjoukkojen liik
keisiin sopeutuvaksi. Ilmavoimien toi
minta tehostui myös kuten Taipaleen 
alueellakin. Lentojoukkoja käytettiin 
määrätietoisemmin iitse paaasemaa 
vastaan, joukkojen etenemisen välit
tömään tukemiseen, tykistön tuliase
mia vastaan. Venäläisten hyök:käyikses
sä siis panssari-, tyikistö- ja lentojou
kot näyttelivä,t huomattavinta osaa, 
suomalaisten ,puolella sitä vastoin ki-

väärijalkaväellä oli päävastuu puolus
tuksesta. 

Arvio voimasuhteista 

Täsmällisten tietojen puuttuessa voi
daan eräänä arviona venäläisten mah
dollisesta hyö:kkäysryhmi·tyksestä 1. 2. 
1940 olettaa, että 43. ja 70.D olivat 4. 
D:aa vastassa. 3.D:aa vastassa oli tä
män arvion mukaan Merkin lohkolla 
varmuudella 90.D, Lähteen lohkolla 
123.D, Summan lohkolla tien itäpuolel
la 100.D ja tien länsiipuolella 138.D, 
joka osin lienee toiminut myös Suo
kannan suunnalla. 

Näiden tukena olivat 20., 35. ja 40. 
PsPr. Rauta,tiestä Muolaanjärveen lie
nee ollut 136.D sekä toinen divisioona, 
joka melko varmasti oli 24.D. Tåmän 
arvion mukaan taempana oli lisäksi 
neljä divisioonaa (7., 17., 40. ja 49. tai 
86.) sekä 1-2 panssarlprikaatia (13. ja 
39.PsPr) . Tykistöä venäläisillä lienee 
ollut 3.D:aa vastassa 34-35 patteristoa. 
Näiden arvioiden perusteella venäläi
sillä oli väihintään 4- 5-kertainen yli
voima jalikaväen ja 8-9-kertainen 
ylivoima tykistön osalta, joiden lisäksi 
on laskettava runsaiden ampumatar
vikkeiden, panssarivaunujen ja ilma
voimien aikaansaama täydellinen yli
voima. Käytettiinpä mitä ver.tailuyk
sikköä tahansa kuuikauden rintamavas
tuussa olleella, väsyneellä ja vajaa
vahvuisella 3.D:lla ei voinut olla mah
dollisuuksia pitempiaikaiseen, menes
tykselliseen torjuntataisteluun. 

3.D:n torjuntataistelut 
1.-10. 2. 1940 

Tämän uuvutus- ja harhauttamis
vaiheen taistelusarja alkoi 1. 2. tykis
tön meidän oloissamme ennen koke
mattoman ankaralla tulivalmistelulla, 
johon liittyi satojen lentokoneiden 
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pommitushyökkäykset. Tykit eivät 
muuttaneet lainkaan sivusuuntaansa 
vaan lyhensivät ja pidensivät ampu
mamatkaansa. Tulivahnistelu eteni 
vyörynä yli asemien selustan. Tuli
vyöryä seuraten alkoi venäläisten 
hyökkäys 3.D:n asemien koko levey
dellä klo 12.40 painopisteen kohdis~ 
tuessa Summan ja Lälhteen lohkoille. 
Panssarivaunujen ja jalkaväen yhteis
työ oli nyt kiinteämpää, mikä esti lä
hitorjuntaväUneiden käytön. Osa pans
sareista työnsi edellään miinojen lau
kaisemiseksi tarko~tettuja jyriä, toiset 
kuljettivat risukimpplJÖa estehautojen 
täyteeksi, jotkut vetivät tai työnsivät 
panssari.rekiä, joissa oli jalkaväkeä ja 
konekiväärejä. Jalikavälki seurasi vau
nuja kiinteästi. Osa jalkaväestä oli va
rU&tettu suksien päälle asennetuin 
panssa.rikilvin, joihin tavalliset luodit 
eiivät pystyneet. 

Venäläiset saivat haltuunsa päivän 
kuluessa Summan lohkoHa linnake 2:n 
maaston selkä pari tukikohtaa maan
tien alueella. 3.D hälytti reservinsä, ja 
KvOs 3 vahvennettuna 11/JR 7:n yh
dellä komppanialla valtasi vastahyök
käyksellä takaisin päivällä menetetyt 
tukikohdat. Suomalaisten tylk.istö pys
tyi tarkoiHa sulkuanununnoilla kriitil
lisimmiHä hetkillä tukemaan Summan 
ja Lähteen ,torjuntataisteluja. Illalla 
koko asema oli suomalaisten hallussa. 
Tykistötuli ja pommitukset olivat rik
koneet useita puolustuslaitteita, ja 
taisteluhaudat olivat monin paikoin 
sortuneet sekä esteet murskaantuneet. 

Seuraavana päivänä hyökkäys jat
kui edellisen ikaltaisena. Viestiyhteyk
sien pysyUyä paremmin kunnossa, ty
kistö pystyi tehokkaammin tukemaan 
taistelua ampumaUa vähäisen ampuma
tarvikemääränsä sallimissa puitteissa 
sulkuja, jotka päivän kuluessa monta 
kertaa hajoittivat hyökkäyksen kär
jen ja paihiimman voiman. Summan 
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lohkolla suomalaiset menettivä,t anka
rissa taisteluissa linnake 2:n tukikoh
dan, joka yöllä 2./3. 2. suoritetun epä
onnistuneen vastahyökkäyksen jälkeen 
jätettiin tuhottuna viholliselle. 

Tammikuun 3. päivänä venäläisten 
hyökkäyksen painopiste oli Suokan
nan ,lohkolla, missä kui,tenlkin tykistö 
ja kranaatinheittiimistö hajoitti viholli
sen ryhmittyneet joukot. Kiivaimmat 
jalkaväiki,taistelut käytiin Summajär
ven länsipuolella, missä II JR 7 torjui 
pans~arikilpien suojassa tapahtuneet 
lähes'tymisyrityikset. Tykistötulta ja 
lentopommituksia lukuunottamatta 
venäläisten ,toiiminta oli laimeaa 4. 2., 
jonka väsynyt puolustaja käytti ase
miensa korjaamiseen. 

Tauon jälkeen venäläiset aloittivat 
5. 2. voima:kkaan hyöklkäyssarjan, jon
ka ,painopiste oli Summan lohkolla. 
Hyökkäysten lähtö.kohtana oli linnake 
2:n maasto, ·mistä vihollinen kymme
nien panssarivaunujen ja suora-am
muntatyklkien tukemana pyrki laajen
tamaan murtoaluetta. Seuraavina päi
vinä rtaistelutoiminta jatkui yhtä kiih
keänä, mutta JR 7 löi lkaikki hyök
käykset takaisin. 

Etulinjan joukot oliva,t äärimmäi
sen väsyneitä, sillä niiden lepuuttami
seen ei ollut mahdollisuuksia. Päivän 
hyökkäysten tauottua oli kunnostet
tava tykistötulessa ja lentopommituk
sissa sortuneet asemat. Öisin myös pio
neerit korjasivat vaurioituneita kanta
laitteita ja suorittivat betonitöitä etu
linjassakin. Näiltä korjaustöitä haiittasi 
pimeän ja kovan pakkasen lisäksi ve
näläisten öisin suorittamat voimaik
kaat häirintäammunnat. 

Estääkseen kestokyvyn täydellisen 
mul'tu.rnisen 3.D suoritti reserveillään 
etulinjan joukkojen asteittaisen vailh
tamisen. Täten JP 3 vaihtoi 6. /7. 2. ja 
7.18. 2. III/JR 7:n ja II/JR 7 vastaa
vasti 7.18. 2. ja 8./9. 2. I/JR 7:n rinta-

mavastuusta. Kyseiset pataljoonat 
siirtyivät yhtymän reserviksi. Lähteen 
lohkolla II/JR 9 vapautti 8./9.2. ja 9. / 
10. 2. etulinjasta I/JR 8:n, joka siirtyi 
Merkin lohkolle reserviiksi. 

Vaihtopäivien aikana torjuntataiste
lut jatkuivat. JP 3 suoritti 8. 2. kaksi 
vastahyökkäystä ja löi takaisin liian 
läihelle asemia pesiytyneen vihollisen. 
Samana ja seuraavana päivänä I/JR 8 
joutui !kiivaisiin taisteluihin Lähteen 
lohkolla, missä venäläisten raskaat 
panssarivaunut olivat tunkeutuneet 
asemaan entistä reittiään pitkin. Hel
mikuun 9. päivän illalla 3.D:lla oli 
kaikkialla asemat hallussaan. Venäläi
set eivät hyökänneet 10. 2., mutta 3. 
D:n jouikot tiesivät suurhyökkäyksen 
jatkuvan lyhyen tauon jälkeen entistä 
rajumpana. 

Venäläisten kannalta arvioituna tä
mä uuvutus- ja harhauttamisvaihe oli 
tuloksellinen. 3.D:n joukot olivat vaih
dosta huolimatta äärimmäisen väsy
neitä ja vajaavahvuisia. Merkirttävintä 
oli, että torjuntataistelun saavutettua 
ratikaisevimman vaiheensa tykistöllä 
ei ollut ampumatarvi!kkeita kuin kaik
kein tärkeimpien maalien itulittami
seksi äärimmäistä säästäväisyyttä 
noudattaen. Samoin panssarintorjun
tatykeistä oli ankara puute, sillä mo
net tykit olivat tuhoutuneet. Niitä sa
moin ikuin tykistön ampumatarvikkei
ta oli saatu 5.D:lta, mutta vajausta ei 
saatu poistetuksi. 3.D:n oli rylhdy,ttä
vä ratkaisutaisteluun täysin epätietoi
sissa olosuhteissa, missä päävastuu tor
junnasta oli kiväärijalkaväellä, joka 
levon .puutteesta ja tappioista johtuen 
oli jo sivuuttanut inhimillisen kesto
kyvyn rajan. 

Taisteluvaihe 11.-15. 2. 1940 

l:ielmikuun 11. päivänä venäläisten 
yleis.hyökkäys alkoi täydellä voimal-

laan Karjalan kannaiksella. Suurhyök
käyksen ,painopiste kohdistui 3.D:n 
puolustusasemaa vastaan koko sen le
veydellä. Hyökkäys alkoi jo 11. päivän 
aamuyöllä JP 3:n lohkolla, missä ve
näläiset yritti:vät linna'.kie 2:n maastosta 
vyöryttää pataljoonan asemat. Tämä 
torjutuksi tullut yritys oli vain esinäy
tös, sillä klo 08.20 a,lkoi venäläisten 
voimakkain tulivalmistelu talvisodan 
ajalta. He ,tuli.Uivat yli 100 patterin voi
min Lälhteen, Summan ja Suokannan 
fohkoja ja lisäksi muulla tykistöllä 
Merkin lohkoa. Sään selkiinnyttyä 
yhtyivät ilmavoimat tulivalmisteluun. 
Tykistötulen siirryttyä taemmaksi ja 
murtokohtien sivustoille alkoivat kaut
taaltaan koko puolustusaseman levey
deltä vihollisen voimakaat panssari
ja jalka.väkijoukkojen hyökkäykset, 
joihin osallistui ainakin kolme tai nel
jä jalkaväkidivisioonaa ja kolme pans
sariiprikaatia. 3. D:n johdolla ei ollut 
mitään malhdollisuuksia määritellä ve
näläisten painopistettä, sillä painostus 
oli ankara jokaisella alalohkolla ja yh
teydet etulinjaan olivat tässä vaiheessa 
lähettien toiminnan varassa. V enäläis
ten onnistui murtautua jo klo 09.35 
Suokannassa II/JR 8:n asemiin, mistä 
heidät lyötiin nopealla vastahyökkäyk
sellä. Uusi murto tapahtui klo 14.00, 
mutta saatuaan komppanian III/JR 
7:srtä ja koottuaan irtisaatavat miehet 
komentaja sai asemat haltuunsa klo 
17.00 mennessä. 

Summan lohkolla sekä JP 3 että II/ 
JR 7 joutuivat koko päivän kestänei
siin ankariin torjuntataii.steluihin, joi
den kuluessa tuhottiin mm 15 pans
sarivaunua. Kriitillisen tilanteen 
vuoksi III I JR 7 (-kompp) alistettiin 
klo 21.00 JP 3:lle ja I/JR 7 sidrrettiin 
lähemmäksi 'käytettäväksi tarpeen 
vaatiessa tukilinjalla. Yöhön mennessä 
JR 7 oli torjunut venäläisten hyök
käykset asemiaan vastaan. 
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Merkin lohkolla jatkuivat ankarat 
torjuntataistelut. Pataljoonien sau
maan edellisenä päivänä pesiytynyttä 
vihollista ei saatu lyödyksi takaisin 
vastahyökkäyksillä. Vihollisen useita 
hy~käyksiä torjuttiin samaan ai•kaan 
ja tuhottiin mm neljä panssarivaunua 
sekä useita panssarirekiä. Lähteen loh
kolla syntyneen uhkaa,van murron 
vuoksi vastahyökkäykseen osallistu
neet osastot oli irroitettava ja käytet
tävä oikean sivustan suojaamiseen. 

:Lähteen lohkolla venäläiset olivat 
päivän kuluessa saaneet JR S:n ase
maan murtuman, josta 3.D:n komenta
ja ei edes riittävän ajoissa saanut tie
toa eikä voinut kiinnittää siihen tar
peellista huomiota, koska tilanne ko
ko yhtymän alueella oli ollut äärim
mäisen !kriitillinen. Taistelujen kehi
tystä Lähteen lohkolla on syytä tar
kastella yksityiskohtaisemmin. 

II/JR 9, joka oli pääpuoiustuslinjal
la, oli ryhmittänyt yksikkönsä siten, 
että 5.K oli vasemmalla Saappaan, 6. 
K keskellä Poppiuksen ja 4.K oikeal
la Miljoonalinnakkeen puolustuskes
kuksessa. Pataljoonan komentopaiklka 
oli taempana sijaitsevassa betonikor
sussa, jonka lähettyvillä oli joukkoyk
sikön ainoana ,reservinä joukkue 5. 
K:sta. Tapahtumien taustaksi mainit
takoon, että pataljoonan vahvuus oli 
enää 375 miestä ja sillä oli käytössään 
vain kaksi ipanssarinliorjuntatykkiä. 
Toinen niistä oli asemissa Miljoona-

' linnalkkeen takana ja toinen taempana 
liiklkuvana panssarintorjuntaosastona. 
Tämän ruotsinkielisen, väsyneen ja 
vajaavahvuisen pataljoonan tehtävä -
vihollisen panssariiprikaatilla vaihven
netun 123.D:n hyökkäyksen torjumi
nen 4 km leveällä lohkolla - oli min
kä tahansa mittayksikön mukaan las
kettuna täysin ylivoimainen. Vastassa 
ei ollut enää sama vihollinen kuin jou
lukuussa, vaan hyvin koulutettu ja 
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määrätietoinen vastusta1a. Ratkaisevaa 
oli lisäksi, että ikumpilkin lohkon var
sinaisista betonilinnakkeista oli tais
telukelvoton. Miljoonalinnakkeen itäi
nen ja tärkein konekivääripesäke oli 
sortunut suorasuuntaustykin täysosu
masta <tammikuun lopussa ja Poppiuk
sen linnaketta ei voitu käyttää enää 
edes majoitus- ja suojakorsuna. Nämä 
linnakkeethan olivat tukeneet merikit
tävällä tavalla joulukuussa Lähteen 
lohkon puolustusta. 

Kello 08.20-11.30 suoritetun rajun 
tuJivalmistelun jälkeen 123.D aloitti 
hyökkäyksen, jonka enstmmäisen por
taan muodostivat ikymmenet raskaat 
panssariivaunut. Nämä vaunut murtau
tuivat asemiin Poppiuksen linnakkeen 
ympärillä ja sen se'kä Miljoonalinnak
keen välisessä maastossa. Raskaat 
panssarit rpyrikivät erityisesti tuhoa
maan !konekiväärien tuliasemat, eris
tämään ja lamauttamaan korsut sekä 
vyöryttämään taistelu- ja yhdyshau
dat. Samaan aikaan jalkavä:ki hyökkä
si kiivaasti rintaman suunnassa Saap
paan ja Miljoonalinnakkeen alalohko
ja vastaan puolustajan sitomiseksi. 
Keskustassa olleen 6.K:n päällikkö 
käs'ki noin klo 12.00 komrppaniansa ve
täytymään tukilinjalle. Osa yksiköstä 
lienee jo aikaisemmin jouitunut pako
kauhun valtaan. 

Saamaansa murtoa lähtökohtana 
käyttäen pääosa ·raskaista panssari
vaunuista ajoi suoraan pataljoonan ko
mentopaikalle ja eristi sen sekä muut 
korsut pesiytymällä niiden lähettyvil
le ja ajamalla vaunuja korsujen ka
toille. Pataljoonan vähäinen reservi 
koetti pitää hallussaan yhdyshaudan 
rajoittaakseen mtll'I'on länsisuuntaan.
Taemmasta panssarintorjuilltaty1kisrtä ei 
ollut apua, 'koska sillä ei ollut ammuk
sia. Kymmenen vaunua murtautui tu
kilinja1le saaikka klo 12.35. 

Osa raskaista panssarivaunuista ryh
tyi vyöryttämään asemia Miljoonalin
nakkeen ja Saappaan puolustuskes
kuksien suuntiin. Samaan aiikaan vi
hollisen toinen hyökkäysrporras, joka 
oli kokoonpantu lukuisista keveistä 
panssarivaunuista ja niitä kiinteästi 
panssarireistä, dalan tai vaunujen 
päällä seuraavista jalkaväkiosastoista, 
vyöryi murtokohdan kautta asemiin. 
Uhkaavan saarrostuksen vuoksi 5.K:n 
päällikkö käski yksikkönsä vetäytyä 
tukilinjalle. Siten joulukuun vasta
hyökkäysten toinen portinpylväs mur
tui. Sitä vastoin 4.K taisteli ihailtaval
la si,tkeydellä. Vaikka viestiyhteydet 
olivat poikki, saamin valoammuksilla 
pyydettyä joitakin tykistön sulkuja 
murtoalueelle. Näiden ja rohkean 
panssarintorjuntatykkimiehistön avul
la tuhottiin kuusi vyöryttävistä pans
sareista. Vaikka venäläisten onnistui 
saarfaa Miljoonalinnaike, 4.K piti pans
sarintorjuntatykin tU!kemana muut 
asemansa osat hallussaan torjuen 
hyökkäyksen toisensa jälkeen. 

Viestiyhteyksien rikkouduttua JR 
S:n komentaja sai iklo 12.35 tiedon ta
pahtuneesta murrosta. Saarroksiin jou
turnisen vuoksi II/JR 9:n komentajal
la ei olluit mitään mahdollisuuksia vai
kuttaa taistelun ikutlcuun. Ry~mentin 
komentaja vahvisti tukilinjan puolus
tusta alistamalla 111/JR 8:lle takaisin 
sen 8.K:n selkä I/JR S:n 1.K:n. Rajoit
taakseen venäläisten murron länsi
suuntaan lohkon komentaja käski 
käyttöönsä saaman 1/ JR S:n (- 1. ja 
3.K, joka oli Merkin lohkolla reser
vinä) miehittämään 11/JR 9:n komen
topaikan maaston, jossa olleet yhdys
haudat kyseinen pataljoona sai klo 
15.00 mennessä haltuunsa. 

Huolimatta hyvästä alkumenestyk
sestään ja täydellisestä ylivoimastaan 
venäläiset eiväit yrittäneet murtautua 
tukilinjan lä,pi. He tyytyivät varmista-

maan saavuttamansa menestyksen ja 
vetivät pimeän tultua osan panssareis
taan takaisin huoltoa ja täydennystä 
vaiiten. Pääosa panssareista jäi kuiten
kin suojaamaan murtoaluetta ryhmit
tyen siten, että ne valonheititi.miään 
käyttäen voivat tukea toinen toisiaan 
ja estää lähitorjuilltamiesten lähesty
misyritykset. JR 8 yri,tti 'kuitenkin vä
hillä voimillaan saada vastahyökkäyk
sellä puolustusaseman iha1tuunsa. 4. 
K:n puolustuskeskukseen koottiin ryk
mentin ainoa käytössä o1lurt reservi, 
pari joulclcuetta 8./lll/ JR 8:sta ja 20 
Iä:hitorjuntamiestä ErP 3:sta, jotka 
ryhtyivät iklo 20.00 vyöryttämään Mil
joonalinnakkeen tukikohtaa ja Sor
menkäirkeä. Käsikranaattien puuttees
sa menestystä saavuttanut vastahyök
käys oli keskey,tettävä, muitta saatuaan 
6.K:n rippeet (16 miestä) vahvennuk
sekseen osasto jatkoi vyörytystään 12. 
2. klo 04.00 ja pääsi aamuun mennessä 
150 m päähän Poppiuksen linnaikkees
ta. Täällä vastahyökkäys pysähityi 
panssarien ja jalkaväen ankaraan tu
leen. 

Vastahyökkäys oli kiitosta ansaitse
va yritys, mutta se suoritettiin aivan 
liian vähäisin voimin ilman tulitukea. 
JR 8:lla ei ollut taisteluun tarvittavia 
voimavaroja. 1/JR 7 oli 11. 2. illalla 
alistettu rykmeilltille, joka ryhmitti 
pataljoonan heikon tukilinjan vahven
nukseksi. Yiksiikköä ei voitu käy,ttää 
vastahyökkäyikseen, koska se oli tar
koitus siirtää seuraavana aamuna ta
kaisin Summan lohkolle rykmenttin:,ä 
yhteyteen. 

Helmikuun 11. päivän lopputulos oli 
varsin kunnioitettava saavutus 3.D:n 
joukoille. Venäläisten suurhyökkäys 
oli kai~kialla torjuttu ja Lähteen loh
kon murtuma rajoitettu. On aiheeton
ta murron syntymisestä syyttää II/JR 
9:ää, sillä niin voimakasta panssari
hyökkäystä ei mikään toinenkaan tor-
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Juntavälineitä ja tykistön tukea vailla 
ollut pataljoona olisi kestänyt. Tosin 
tykistö käytti kyseisenä päivänä ennä
tysmäärän ampumatarvikkeita - 3280 
kranaattia - mutta pääasiassa muilla 
lohkoilla. Venäläisten tykistö ja ennen 
'kaikkea panssarivaunut ratkaisivat 
taiste'lun alkuvaiheen. 4.K:n loistelias 
taistelu osoitti, mihin jalkaväki pystyi 
niissäkin olosuhteissa saatuaan edes 
yhden panssarintorjuntatykin tuek
seen. Arviolita 123.D:lla lienee ollut 
noin 150 panssarivaunua käytössään 
ja juuri näillähän venäläiset saivat II/ 
JR 9:n 6. ja 5.K:n puolustuksen mur
retuksi. 

Helmikuun 12. päivänä venäläiset 
yrittivät puhdistaa murtoalueen ja ja.t
kaa hyökkäystään tukilinjan läipi. MiJ
joona'linnakkeen alueella 4.K joutui 
kiivaaseen taisteluun panssarivaunujen 
tukemien vihollisosastojen kanssa, jot
ka yrittivät saarrostaa suomalaiset. 
Kiivaan taistelun jälkeen komppanian 
paaosa väistyi Karin tukikohtaan 
Summajärven itäpuolelle. Osa komppa
nian rippeistä jäi saarroksiin Miljoona
linnakkeeseen ja sen tukikohtaan. 
Suurin osa heistä kaatui, mutta joiden
kin onnistui päästä myöhemmin omal
le puolelle. Karin tukikohdasta oli 
panssarien painostuksen vuoksi luo
vuttava !klo 14.00, koska 4.K~lla ei ol
lut enää panssarintorjuntatyikkiä tuke
naan. 

Taistelu II/JR 9:n komentopaikan 
maastosta alkoi klo 05.30, jolloin pans
sarivaunujen tukemat venäläiset aloit
tivat hyökkäyksen. Täydennyksenä 
saaduilla panssarint.orjuntatykeillä (2 
kpl) tuhottiin 17 vaunua. Taistelu jat
kui keskeytymäittä, ja klo 09.30 venä
läiset toivat 30 uutta panssaria ja jal
kaväkeä hyökkäyikseen. Vihollinen on
nistui vähitellen tunkeutumaan tuki
linjalle ja saar:tamaan komentopaiikan 
maaston, mistä puolen päivän aikaan 

joukkojen rippeet saivat luvan mur
tautua tukilinjalle. Välimaaston sitkeät 
taistelut olivat hidastaneet huomartta
vasti venäläisten läpimurtoon tähitää
vää toimintaa, mutta nyt tuli tukilinja 
kohteeksi. 

Tukilinjalla oli puolen päivän aikaan 
!II/ JR 8, jolle oli alistettu vajaa II JR 
8, II/JR 9:n rippeet ja tuoreimpana 
joukkona aamuyöllä saapunut I/JR 13. 
II JR 7 oli klo 08.15 siirtynyt rykment
tinsä lohkolle. Taisteluun osallistuneet 
joukot olivat täysin väsyneitä ja va
jaavahvuisia. Niillä oli kuitenkin pak
ko yrittää pitää tukilinjaa hallussa. 

Venäläisten tykistö ja iJmavoimaf 
olivat moukaroineet koko aamupäivän 
tukilinjaa, jota vastaan alkoi hyökkäys 
klo 14.20. Kiivaissa taisteluissa hyök
käykset torjuttiin iltaan mennessä. Ve
näläisten onnistui kuitenkin Munasuon 
kautta tunkeutua hiihtojoukkoja käyt
täen Merkin lohkolle JR 9:n pääpuo
lustus- ja tukilinjan sivustaan. Tilan
teen vakauttamiseksi suunnattiin klo 
19.30 saapunut IIl/JR 13 uhanalaiselle 
saumaUe Merkin lohkolle ja klo 18.00 
saapunut II/JR 13 Lähteen tukilin
jalle. 

Myös Suokannan, Summan ja Mer
kin lohkoilla oli käyty kiivaita taiste
luja koko päivän, mutta venäläiset ei
vät onnistuneet saamaan muuta kuin 
vähäiset painautumat Sm~kannan ja 
Merkin lohkon asemiin . .Aamupäiväl
lä II AK sai komentoonsa 5.D:n, joka 
sai tehtäväkseen vaihtaa 3.D:n rinta
mavastuusta ja palauttaa pääpuolus
tuslinja ennalleen. Tämän mukaisesti 
JR 15 vaihtoi 12./13. 2. yön ja päivän 
kuluessa asemistaan JR 7:n, joka siir ... 
tyi tukilinjalle. 

5.D:n komentaja, jolle 3.D:n joukot 
oli alistettu, päätti ottaa vastahyök
käyksellä takaisin Lähteen lohkon ase
mat 13. 2. kuluessa. Toimenpide edel
lytti eräitä komentosuhdejätjestelyjä 
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ja uudelleencyhmittämisiä. JR 13:n ko
mentaja everstiluutnantti K O Vaala 
sai komentoonsa kaikki tukilinjalla 
olleet joukot. Nämä oli pääpiirtein ryh
mitetty siten, etltä I/JR 13 oli Lähteen 
tien varressa ja siitä itään II/JR 13. 
Rykmentin III P ja II/JR 9:n rippeet 
olivat Lähteen ja Merkin lohkojen sau
massa. JR 8 (- II P) oli tien länsipuo
lella, jonne uhkaavan tilanteen vuoksi 
siirrettiin 12./13. 2. yöllä divisioonan 
reservinä ollut I/JR 14. 

Varsinainen vastahyökkäys oli suun
niteltu suoritettavaksi siten, että JR 
14:n (- I P) oli hyökättävä lännestä 
Surnmajärven pohjoispuolitse ensi ta
voitteena Majajoki ja III/3.Pr:n idäs
tä Valosuon ylitse Saappaaseen ja 
vyörytettävä sieltä pitkin entistä etu
linjaa. JR 13:n oli yhdyttävä vasta
hyökkäykseen pataljoonan voimin 
Lähteen tien länsipuolitse kaakkois
suuntaan. 3.Pr oli saapunut 12. 2. ku
luessa Merkin lohkolle. Aikomuksena 
oli siis kaksipuolisella saarrostushyök
käy,ksellä lyödä noin kolmen neliöki
lome.trin laajuisella murtoalueella ol
lut vastustaja. 

Vastahyökkäyspäätös oli tietenkin 
pakkotilanteen sanelema, mutta toi
minnalta puuttuivat jo alun pecrin me
nestymisen perusedellytykset: riittävän 
voimakas tykistön ja heittimistön tu
li - sekä ennen kaikkea edes tyydyt
tävä panssarintorjunta-aseistus. Venä
läisten panssarivaunuthan olivat juu
ri ratkaisevimmin vaikuttaneet taiste
lun •kulkuun. Vastahyökkäyiksen edul
lisin ajankohta oli ollut 11./12. 2. yöl
lä, jolloin suomalaisilla oli vielä hal
lussaan Miljoonalinnakkeen maasto. 

Vaikka JR 14:n vastahyökkäys alkoi 
13. 2. aamulla, venäläiset ryhtyivät 
hyökkäykseen Lähteentien suunnassa 
klo 09.30 tukilinjaa vastaan. Edellisten 
vuorokausien taistelujen, ankaran pak
kasen ja levon puutteen uuvuttamien 
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puolustajien oli voimattomina seurat
tava, miten venäläiset suora-ammun
noilla ja räjäyttämällä luhistivat tuki
linjan panssarikaivannon ja ryhmittyi
vät hyökkäystä vm-ten. Suomalaisten
kin vastahyökkäys JR 14:n osa1ta al
koi klo 06.45. Pimeän suojaamana ryk
mentti pääsi eteenpäin vihollisen ty
kistötulesta huolimatta, mutta päivän 
valjettua vaikeudet lisääntyivät. Ve
näläisten hävittäjät suorittivat ryn
näkköhyökkäyiksiä, venäläisten tulitoi
minta .kiihtyi ja hyökkäyskiilaa vas
taan suunnatut panssarivaunut pakot
tivat torjunta'kyvyttömät joukot väis
tymään taaksepäin. JR 14:n komenta
ja päätti klo 13.00 vetää joukkonsa pois 
valoisaksi alaksi ja uusia hyökkäyksen 
yöllä. III/3.Pr ei voinut aloittaa hyök
käystään, koska pataljoona sitoutui tor
juntataisteluun VaJosuon yli tunkeutu
via venäläisjoukkoja vastaan. 

JR 14:n vastahyökkäys lienee koh
distunut venäläisten lujaan sivustasuo
jaan eikä ,sillä oHut sanottaVlampaa 
merkitystä ,tukilinjan .taisteluihin. Vi
hollisen hyökkäys kyseistä linjaa vas
taan alikoi täydellä voimalla klo 11.00 
noudattaen samaa taktillista menetel
mää, mUlä he olivat murtaneet pää
puolustuslinjankin. Hyökkäyksen pai
nopiste kohdistui Lähteen tienvarres
sa ja siitä itään olevaan tukilinjan 
osaan. Tulivalmistelun jälikeen 50 ras
kasta panssarivaunua eteni taistelu
haudan eteen ja osa sen ,taakse. Nämä 
vaunut tulittivat järjestelmällisesti 
taistelu- ja yhteyshautoja saaden ne 
luhistumaan. Taempana odotti kevei
den panssari<vaunujen ja jalkaväen 
porras omaa etenemisvuoroaan. JR 13 
joutui täysin epätasaiseen kamppailuun 
sillä panssarintorjuntatykin puuttues
sa - niitä ei ollut enää yhtään kappa
letta tukilinjaUa - suomalaisilla ei ol
lut mHään mahdollisuuksia estää ;ras
kaiden vaunujen toimintaa. Lohkon 

ty,kistö oli ampunut muutaman sarjan 
käsititäneen tuli-iskun mrn:tokohdan 
eteen, mutta sillä ei ollut mi.tään mer
kitystä. I/JR 13 kärsi raskaita tappioi
ta ja tien varrella ollut komppania 
kaatui lähes viimeiseen mieheen. JR 
13:n uhrautuva taistelu ei pelastanut 
tilannetta. Raskaat panssarit vyörytti
vät sen asemat ja alkoivat edetä Läh
teen .tien suunnassa pohjoiseen. Toinen 
hyökkäysporras, keveiden panssarien 
tukema jalkaväki ,työntyi murtoauk
koon, suojasi sen ja seurasi osillaan 
raskasta panssariikä,rkeä. Venäläiset 
olivat murtautuneet nyt suomalaisten 
Pääaseman läpi ja tilanne oli äärim
mäisen kiriitiiJ.linen. Panssarit yllättivät 
RsPsto 2:n tuliasemissaan, jotka sijait
sivat tien i,täpuolella lähellä tukilinjaa 
lyhyen kantaman vuoksi. Tämän ka
hakan jäfäeen venäläiset etenivät yl
lättävän varovaisesti Lähteen tienhaa
ran eteläpuoliseen maastoon, missä 
keskeyttivät hyökkäyksensä ja ryhmit
tyivät toistaiseksi puolustukseen suo
jatakseen saavuttamansa menestyksen. 

Venäläisten murtoalueen syvyys oli 
nyt kaikkiaan neljä kilometriä, mutta 
hyökkäyskiilan käoc·ki tukilinjasta poh
joiseen oli suhteellisen kapea ja olisi 
tarjonnut iskukykyiselle puolustajalle 
mahdollisuudet vielä kerran tuloiksel
liseen vastatoimintaan. Suomalaisten 
tilanne murtoalueella oli kuitenkin 
niin sekava ja kriitillinen, että oli yri
tettävä vain rajoittaa murtuma ja suo
jata pääipuolustuslinjalla vielä asemissa 
olleiden yksiköiden selusta. Murto
alueella olleiden yiksiköiden johtami
nen oli äärimmäisen vaikeaa, koska 
viestiyhteydet puuttuivat ja joukot oli
vat sekaantuneet keskenään. II A.K:n 
'käskyn mukaan 5.D:n !komentaja ryh
tyi rajoiittamaan murtoaluetta järjes
tämällä lännessä Majajoen varteen 
sulkulinjan, missä JR 8:n, JR 9:n, JR 
13:n ja JR 14:n joukkojen osat alistet-

.fön evl Vaalan komentoon. Tien itä
puolella olleet joukot, mm osia III/ JR 
13:sta ja II/ JR 9:stä alistettiin 3.Pr:n 
lromentajalle, joskin käsky ei liene kai
ki1ta osin mennyt läpi. Vastuu pussin 
perästä annettiin JR 14:n komentajal
le evl PoHtilalle, mutta hän haavoittui, 
mikä lisäsi vaikeuksia. I/JR 14 sai il
lalla tehtäväkseen haravoida murto
aluetta eristäälkseen jafäaväen panssa
reista, mutta vaunu1en tuli ehkäisi toi
minnan. Pataljoona siirrettiin ryk
menttinsä yhtey,teen Lähteentien itä
puolelle, 

Muilla lohkoilla oli 13. 2. kuluessa 
käyty myös kiivaita torjuntataistelu
ja. Suokannassa Il/JR 8 joutui kaiksi 
kertaa lyömään varareserveillään ase
miin murtautuneen vihollisen takaisin. 
Summan lohkolla joutuivat JR 7:n ja 
JR 15:n vaihtavat osat torjumaan usei
ta hyökkäY'ksiä ennen kuin rintama
vastuu siirtyi 13./14. 2. yöllä viimeksi 
mainitulle rykmentille. Merkin lohkol
la JR 9 ja 3.Pr torjuivat yhteisvoimin 
sekä rintamasuunnasta että Lähteen 
lohkolta tapahtuneet hyökkäykset 
muodostaen samalla sulkuaseman län
teen. 

Seuraavan päivän käyttivät venäläi
set järjesfääkseen jatkotoimintansa. 
Tällöin muodostettiin erityisiä liikku
via ryhmiä alkumenestyksen laajenta
mis~ksi. 7.A:ssa muodostettiin kolme 
ryhmää, joista ev Baranovin johtaman 
ryhmän oli kehitettävä edelleen 123. 
D:n saavuttamaa alkumenestystä ja 
vallattava Lähde ja Kämärän asema. 
Prtkaatin komentaja Borzilovin ryh-, 
män oli käy,tettävä hyväkseen 90.D:n 
saavuttamaa ailkumenestystä ja val-. 
lattava Huumola. Prikaatin komenta
ja Versinin ryhmän oli jatlcettava 24. 
D:n hyölclcäystä ja vallattava Leipä
suon asema. Kunkin ryhmän runkona 
oli panssariprikaati, jota vahvennet<tiin 
jalkaväkipataljoonilla ja pioneereilla. 
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Etenemisen aikana pataljoonien mies
ten oli o1tava .panssarivaunujen päällä 
ja jalkauduttava taistelun alettua. 

Helmikuun 14. päivänä II AK.E:ssa 
pidetyssä neuvottelussa, jonne myös 
YHpäällikkö oli saapunut, todettiin et
tei Pääaseman hallussapi'1:.o ollut enää 
mahdollista. Vetäytymistä Väliase
maan alettiin valmistella. 3.D sai klo 
16.30 käskyn koota joukkonsa tykistöä 
lukuunottamatta ja siirtyä Viipurin 
lähettyviJle. JR 7 sai marssilkäskyn 
heti. JR 9 ja II/ JR 8 jäivät vielä alis
tetuksi tykistön ohella 5.D:lle. Päivän 
kuluessa yritettiin järjestellä murto
alueen joukkoja ja vahvistaa Lähteen
tien suuntaa. Ensiksi sinne saapui vii
purilaisista koulupojista muodostettu 
suojeluS'kuntapataljoona, joka alistet
tiin I/JR 14:lle. Muista täydennysjou
koista ehti murtoalueelle III/JR 62, 
joka ryhmitettiin Lähteen tienhaaran 
pohjoispuolelle toiseen linjaan. Sen 
edessä etulinjassa oli osia JR 13:sta ja 
JR 14:stä. Vaikka venäläiset pitivät 
taistelutauon murtoalueella, hyökkäsi
vät he päivän aikana kaikilla muilla 
lohkoilla. JR 9 sai uhanalaisen tilan
teensa vuoksi luvan aloittaa siir,tymi
sensä taaksepäin. 

Helmikuun 15. päivänä vihollinen 
aloitti Lähteen tien suunnassa hyök
käyksen ja ev Baranovin panssariryh
mä valtasi lyhyen taistelun jälkeen 
tienhaaramaaston. IUan hämärtyessä 
he saivat kosketuksen III/JR 62:een, 

jota oli vahvennettu JR 3:n osilla. Ve
näläisten rpäävoimat jäivät tienriste~k
sen maastoon käyttämättä hyväk!,jeen 
saavuttamaansa menestystä. Tämä va
rovaisuus auttoi suomalaisia saamaan 
tilanne edes jollakin tavalla hallin
taansa. Vihollisen painostus oli edel
leenkin kova Suo'kannan lohkolla, jos
sa vielä keITan loistavasti taistellut 
II/JR 8 torjui vastustajan hyökikäyk
set. JR 15 säilytti myös asemansa Sum
man lohkolla, jossa painostus oli jo 
vähäisempi. 

Helmikuun 15. päivänä iklo 15.50 !I 
AK sai ylipäälliköltä luvan siiartymi
sestä Väliasemaan. Kunniakas taistelu 
Summasta oli päättynyt. 

Tykistön osuus ja merkitys 
Taipaleen ja Summan 
taisteluissa 

Edellä on jo paikoitellen tuotu esille 
tykistön merkityksestä Summan ja 
Taipaleen .puolustustaisteluissa. Koska 
sotakokemukset ovat osoittaneet jalka
väen saaman tai saamatta jääneen tu
lituen vaikuttaneen huomattavasti tais
telun lopputulokseen, esi,tettäköön täs
sä yhteydessä tykistön osuus ja mer
kitys kyseisten suurtaistelujen loppu
tulokseen nojautuen kenrl R Hirvan 
tutkimustyöhön. Oheinen taulukko 
havainnollistaa asiaa eräin numerotie
doin, 

Suomal Venä'l Voima- Tulen voima 100 m:n 
Suoma! rintamaleveydelle tY'kkejä/ tylkkejä / suhde Alue km km suoma!/ pstoja/ minuutissa 

k,pl kpl venäl pataljoona 

1 
suomai venäl 

Summa 
1 

4,3 
1 

n 35-40 
1 

n l:18,5 
1 

n 0,7 
1 

n 1,3 1kg 
1 

n 60 kg 
'I1aipale 9,0 n 43--50 n 1:5 n 1,5 n 2,7 kg n 80 1kg 
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Laskelmaperustana on Summassa 4 
1/3 .patteristoa ja lohkon leveys 12 km. 
Vastaa'Vasti Taipaleessa 3 patteristoa 
ja 4 ikm. Patteristojen lukumäärää on 
verrattu niihin etulinjassa rintamavas
tuussa olleisiin pataljooniin, jotka päi
vittäin joutuivat torjuntatehtäviin. Tai
paleessa on laskettu mukaan vain Te
renttilän ja Kiirv,esmäen lohkon pa<tal
joonat. 

Tulivoiman havainnollistamiseksi on 
viimeisessä saraikkeessa esitetty ne 
keskimääräiset ammuspainot, mitkä 
kumpikin taisteleva puoli pystyi am
pumaan jatkuvan ammunnan tulino
peuksilla minuutissa 100 m:n rintama
leveydelle. Suomalaisilla on lasku
perustana ollut suurin vuorokausi
kulutus 3280 laukausta, joka oli Sum
massa käytettävänä helmikuun 11. päi
vänä. Lisätksi on perustana pidetty 10 
tunnin taistelua ja 5 km:n levyistä 
lohkoa. 

Venäläisillä oli mahdollisuus keskit
tää ajoittain pääosan tyikiS'tönsä tules
ta 4-5 km:n kaistalle (Summa tai 
Lähde), jolloin heillä olisi ollut mah
dollisuus ampua 100 m:n rintamale
veydelle 150-200 kg ammuksia mi
nuutissa tulinopeutta kiihdyttämällä. 
Vastaavasti suomalais·ten tykistö olisi 
pystynyt jatkuvan ammunnan tulino
peudella ampumaan minuUJtissa 100 
rri:n rintamaleveydelle 7 kg, jos ei oli
si ol.lut ankaraa ammuspulaa. 

Taipaleen lohkon puolustajat olivat 
edullisemmassa asemassa oman tykis
tön tulivoimaan nähden. Lisäksi suo
malaisten vastatykistötoiminta oli tällä 
alueella tehokkaampaa kuin Summas
sa. Nämä seikat tehostivat Taipaleen 
puolustuksen kestävyyttä verrattuna 
Summan taisteluihin. Sen sijaan on 
vaiikeaa sanoa, olisiko venäläisten ty
kistön tuli ollut vähäisempää Tairpa
leessa kuin Summassa, sillä edellisel
lä alueella heillä oli tilaisuus keskittää 

12 - Jalkaväen Vuosikirja 

tulensa jatkuvasti suhteellisen rajoite
tulle alueelle, 

Venäläisten tykistö ja heittimistö ai
heutti suomalaisten tappioista 50-80 
% riippuen maaperästä ja to~minnan 
painopisteestä. Venäläisten tykistötu
len merki,tys tappioiden ja aineellisten 
tuhojen lisäksi oli erittäin huomattava 
siinä, että se ei sallinut puolustajille 
lepoa yöllä eikä päivällä. Valoisana ai
kana hävitetyt taisteluhaudat, pesäk
keet ja 'korsut oli korjattava vuorokau
den pimeänä aikana. Lähes yhtämittai
sesti jatkunut tuli kulutti suomalaisen 
jalkaväen fyysisesti ja psyykisesti kes
tokykynsä äärirajoille. 

Suomalainen tykistö pystyi erin
omaisten ampumamenetelmiensä an
siosta vähäisistä ampumatarvikemää
ristä huolimatta antamaan erittäin ar
vokasta tukea jalkaväe1le hajoittamalla 
usein tarkoilla iskuilla, peitteillä ja 
suluilla ryhmittyneen tai etenevän vi
hollisen tai eristämällä panssarit ja 
jalkaväki toisistaan. Monasti viholli
sen hyökkäyksen päävoima ebtyi jo 
suomalaisen tykistön tuli-iskuun. Va
litettavasti tykistöllä ei ollut edes vält
tävästi ampumatarvikkeita taistelun 
saavutettua kriisivaiheensa, jolloin 
'kestokykynsä ylittänyt jalkaväki vas
tasi lähes yksin taistelusta. 

·Johtopäätöksiä 3.D:n puolustus
taistelusta 

Pääasema eli Mannerheim-linja 
murtui vasta kahden kuukauden ja 
kahden viikon taistelujen jälkeen so
dan alusta lukien. Tämä aika oli pal
jon enemmän, mitä optimistisinkaan 
sotilasasiantuntija olisi uskaltanut 
odottaa. Puolustuksen kestävyyteen 
vaikuttivat luonnollisesti monet teki
jät. Alkuvaiheessa venäläisten heikko 
koulutustaso ja tottumattomuus linnoi
tetun aseman fäpimurtotaisteluun hel-
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potti puolustajan toimintaa. Eräänä 
varsin ratkaisevana tekijänä oli asema
rakenteen syvyys, vaikka se olikin suh
teellisen vaatimatonta suuruusluokkaa. 
Pääpuolustuslinjan paikalliset mu.rirot 
pystyttiin rajoittamaan viimeistään 
tukilinjan tasalle ja sivusuunnissa 
murtoalueen sivuille jääneiden tuki
kohtien, yhteyshautojen ja sulkulinjo
jen avulla. Kantalinnoituslaitteilla oli 
aikanaan ja ehjinä ollessaan huomat
tava merkity:ksensä eräänlaisina puo
lus,tuksen tukipylväinä. 

Jalkaväen peräänantamaton taistelu 
oli kuitenkin kii,stattomas,ti varrsinai
nen puolustuksen voima ja selkäranka. 
Suomalaisten puolustustaktiikka so
veltui hyvin niihin olosuhteisiin. Phtä
mällä saarrettunakin murtoalueen '>i
vui,lle jopa keskellekin jääneet tuki
kohdat sitkeästi hallussaan puolustaja 
hajoitti vihollisen voimat, eristi pans
sarit jalkaväestä ja säilytti edellytyk
set vastalhyökkäyksille. Puolustuksen 
lujuuden ja tehon ratkaisivat monessa 
ta;pauksessa kuten Taipaleessakin no
peat, pieninkin voimin tapahtuneet 
vastahyökkäykset. Nämä pataljoonien 
tai rykmenttien reservien vastahyök
käy,kset suoritettiin yleensä varsin tai
tavasti vyörytyksinä käyttäen hyväksi 
lähtöalueina omien hallussa ollei,ta tu
kikohtia. Vyörytykset tapahtuivat mo
nasti öisin ja pitkin yhteys- ja taistelu
hautoja, millä vähennettiin vihollisen 
tulivaikutusta ja vaikeutettiin panssa
rien toimintaa. Pienten vastahyö'kkäys
ten teho oli niiden nopeudessa ja häi
käilemättömyydessä. Venäläisille an
nettiin mahdollisimman vähän aikaa 
murwkohdan puolustuksen järjeste
lyyn. Varsinaisen reservin puuttuessa 
heitettiin taisteluun esikuntakomppa
nian osia, pioneereja ja kai>kki miehet, 
jotka voitiin krottaa. Monasti vasta
hyökkäys- ja vyörytystoiminta kesti 
useHa tunteja ja iskuosastojen oli sit-
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keästi edeten taistelitava jokaisesta ne
liömetristä murtoalueella ennen kuin 
lopullinen ratkaisu tapahtui. Lähitais
telutai to ja vyörytystekniikka osoittau
tui jalkaväelle elintärkeäksi. Sen oli 
omattava myös lähes yli-inhimillinen 
hermojen hallinta ja hyvä fyysinen 
kunto erittäin rasittavissa tilanteissa. 
Väsymy,ksestään huolimatta sen oli 
pystyttävä yhä uudelleen ja uudelleen 
aloittamaan tilapäisesti keskeytynyt 
vyörytyksensä huolimatta siitä, että 
tehtävän täyttäminen vahkutti jo mah
dottomalta suoriittikselta. 

Odotettavissa oleva muclUJminen ta
pahtui Lähteen alalohkolla. Asiallista 
on myös eritellä tämänkin tapahtuman 
syyt. Ensirrlmäinen ja tärkein niistä oli 
venäläisten ehdoton numeraaHnen ja 
materiaalinen ylivohma, mistä huoli
matta 3.D:n puolustuksen kokonais
suoritus on yhä sotahistorian loistavim -
pana taisteluesimerk.kinä. Lähteen lo'.1.
kon puolustuksen murtuminen oli 
luonnollinen seuraamus panssaripri
kaatilla vahvennetun 123.D:n täydelli
sestä yHvoimasta verrattuna II /JR 
9:ään, jo>lla oli vain 375 miestä ja yksi 
panssarintorjuntaty,kki yli kolmen ki
lometrin levyisen lohkon puolustami
seen. On lisäksi korostett,ava sitä seik
kaa että venäläiset olivat kouluttaneet 
joukkonsa ja muokanneet taktiikkan
sa taitavasti juuri läipimu;r.totehtävään 
soveltuvaksi. Kymmen vuorokautta 
kestäneen uuvutusvaiheen jälikeen 
puolustajan voimavarat olivat todella 
ehtymässä. Yleishyökkäyksen alettua 
ni,menomaan raskaat panssarivaunut 
mursivat osan Lähteen lohkon pääipuo
lustuslinjan rpuolustuksesta. On ym
märrcltäivää, että 3.D ei pystynyt 11. 
2. kuluessa tehokkaammin tukemaan 
Lähteen lohkon puolustajia, sillä -kaik
kialla venäläisten ihyökkäyksen paine 
oli niin kova, ettei voitu päätellä, mis
sä oli syntynyt vaarallinen murto. 

II/JR 9:n 5. ja 6.K:aa on moitittu 
asemiensa jättämisestä. Tämä oli tie
tysti ohjesäännön v·astaista, muitta ym
märrettävää, koska kyseisillä yksiköillä 
ei ollut vähäisintäkään mahdollisuut
ta puolustautua panssarimassoja vas
taan. PoppiU!ksen linnakekin oli me
nettänyt suoja-arvonsa. Venäläiset ei
vät pystyneet vielä 11. eikä 12. päivänä 
mul"tautUJmaan koko JR S:n puolustuk
sen läpi, koska 4./II/JR 9 taisteli ihail
tavalla ,si,tkeydellä Miljoonalinnak
keen puolustuksessa ja rykmentin re
servi kyseisen pataljoonan komento
paikan maastossa. 

Yöllä 11./12. 2. suoritettu vastahyök
käys tyrehtyi voimien ja tulituen puut
teeseen. Samoin kävi JR 14:n vasta
hyökkäy,kselle 13. 2., jonka onnilstumi
sen perusedellytyksinä olisi ollut voi
makas ty,kistön ja heittimistön tulituki 
ja riittävä panssari,ntorjunta sekä edes 
välittävä ilimatorjunta. 

Taistelun ratkaisuvailhe 13. 2. tuki
linjasta jäi liian suuressa mää!l"in ki
vää,rijalkaväen vastuulle. Puolustajan 
oli korvattava tykistön ja heittimistön 
tuli sekä panssarintorjunta-aseiden 
puute kiväärijalkaväen tulella. Tämän 
vuoksi kriitillisessä tilanteessa ja vas
tahyök!käysten epäonnistuttua kaikki 
käytettävissä olleet joukot keskitettiin 
ja ryhmitettiin Lähteen lohkon tuki
linjalle sen pi.tämiseksi puolustajan 
hallussa. Joukkojen vajaavahvui..suu
den ja raskaan tulen puutteen vuoksi 
ei yksikköjä voitu ryhmittää porraste
tusti syvyyteen eiikä käyttää niitä uu
teen vastahyökkäykseen. 

Venäläisten ylivoima takasi heille 
suomalaisten vastatoimenpiiteistä huo
lima,tta aloitteen. Tukilinjan puolus
tuksen murtamisessa oli raskailla pans
sarivaunuilla jälleen tärkein ja ratkai
sevin osa. Koska suomalaisilla ei ollut 
enää yhtään panssarintorjuntatykkiä 
käytössään, olivat he uhraUJtuvaisuu-

destaan huolimatta voimattomia taita
vasti toimivia panssareit;;t vastaan. Vi
hollisen oli kuitenkin keskeytettävä 
etenemisensä Lähteen tienristeyksen 
eteläpuolen saavutettuaan, sillä 123.D:n 
:voimat sitoutuivat neljän kilometrin 
syvyisen murron sivustojen suojaami
seen. Etenemisen jatkaminen vaati 
luonnollisesti omat järjestelytoimenpi
teensä. 

3.D:n puolustustaistelu oli lähes ver
raton suoritus käytössä olleilla väihäi
sillä voima,varoiUa ja välineillä. Tais
telun lopputuloksen ra.tkaisivat venä
läisten rpanssari,vaunu.t, jotka torjunta
aseistuksen tuhouduttua olivat Läh
teen taistelumaaston kiistattomia val
tiaita. Lienee tarpeetonta yrittää ar
vioida, mikä merkitys taistelun kululle 
olisi ollut edes kohtuullisella panssa
rintorjuntakivääri- ja -,tykkikalustolla 
sekä tykistön ampumatarvikkeilla 
Lähteen suhteellisen suppealla ja pit
käaikaiseksi muodostuneella mu!l"to
alueella. 

Yhdistelmä Kannaksen 
lopputaistelujen 
taktiikasta 

Suomalaisten joukkojen irtaannut
tua Pääasemasta 16. 2. ja ryhdyttyä ve
täyty,mään Väliasemaan venäläiset ei
vät valmisteluistaan ja aikeistaan huo
limatta suorittaneet häikäilemätöntä 
takaa-ajoa siihen varatuin panssariryh
min. Suomalaisten ve.täytymisitä häi
rittiin kylläkin ilmavoimien toiminnal
la melko tuntuvasti, mutta joukkojen 
tai materiaalin siirtoja eivät venäläi
set tällä tavoin pystyneet estämään. 
Jälkeen jätetyt taistelupartiot ;pitivät 
kosketuksen viholliseen ja aiheuttiv'lt 
sille tuliylläköin tappioita. 

Väli- ja Taka-asemassa taistebt 
muuttuivat yhä epätasaisemmiksi suo
malaisille täydentämättömien tappioi-
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den ja äärimmäisen ase- sekä ammus
pulan ,vuoksi. Pataljoonien tailStelu
vahvuudet olivat keskimäärin 1/2-113 
määrävaihvuuksista. Peruspiirteiltään 
suomalaisten puolustustaktiikka pysyi 
edellä kuvatun kaltaisena. Jalkaväen 
puolustustaistelu oli yhä vähenevästä 
tulituesta huolimatta äärimmäisen si
sukasta ja aktiivista. Vastahyökkäys 
seurasi toistaan, usein onnistuen ja 
toisinaan epäonnistuen. Yleensä venä
läisten jalkarväen hyökikäyikset lyötiin 
takaisin joko tulella :tai omalla vasta
hyökkäyksellä, mutta sen sijaan voi
makkaiden panssari-, tykistö- ja len
tojoukkojen tukemat hyö~käykset lä
päisivät vastaavia torjunta-aseita 
omaamattoman puolustajan asemat. 

Joukkojen puutteen vuoksi suoma
laisten asemissa oli aina heikkoja koh
tia, joista vastustaja pääsi läpi aiheut
taen kriisin toisensa perästä. Venäläis
ten hyökkäystak:tiikka pysyi myös pe
ruspiirteHtään samanlaisena. Ratkaise
vimman aselajin, panssarijoukkojen 
käyttö, tuli yhä häikäilemättÖlmäm-
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mäksi mLtä vähäisenunäksi suomalais
ten torjunta-aseistus supistui. Vaunut 
eivät kuitenkaan ,tunkeutuneet puo
lustajan lähiselustaa kauemmaksi. Il
meisesti suomalaisten erittäin jäykän 
vastarinnan vuoksi venäläiset joutui
vat luopumaan lennokkaista syvyys
taktiikan haaveistaan. Takaa-ajoa var
ten muodostettujen aiemmin mainit
tujen panssariryhmienihän olisi pitänyt 
ohjesäännön mukaan "sitoa vihollinen, 
eristää sen yksinäiset voimaryhmät, 
lyödä ne osina ja täydentäen yleistä 
romahdusta ajaa takaa lopulliseen tu
lokseen saakka". 

Karjalan kannaksen taistelut olivat 
venäläisten puolelta tyypillisiä mate
riaaUtaisteluja, joissa pääosaa näytte
livät panssarijoukot, tykistö ja lento
joukot. Suomalaisilla jalkaväki sai so
dan pitkittyessä yhä enenevässä ja rat
kaisevassa määrin vastata taistelujen 
kulusta. Kiistämättä Kannaksen puo
lustusoiperaatioissa jalkaväki ylitti ne 
odotukset, jot!ka sille inhimillisesti aja
tellen voitiin asettaa. 

(Jatkuu) 

1 1 
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Ai laatuisia ma/Jistoja etu1f ~koistarjouksid 
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Käykää Askossa ! 

ASKO®®& 
©~n enemmän kuin 

U \'!J koskaan ennen 

Kapteeni P T i k k a n en 

POHJANMAAN 
JÄÄKÄRI PAT AtJ10 10NAN 
HISTORIIKKI 

Pohjanmaan Jääkäripataljoonan tie 
Kannakselta Lapin ainoaksi puolus
tusvoimain joukko-osastoksi Sodan
kylään on piitkä j,a monivaiheinen. Se 
sisältää tiukkaa koulutusta, vastoin
käymisten voittamista, uusiin oloihin 
sopeutumista, kunniakkaita taisteluja, 
jääkärisankareita, jotka ovat antaneet 
kaillckensa Isänmaan ja jääkäri-ihan
teiden puolesta. Iältään pataljoona on 
neljäkymmentäviisivuotias, mutta sen 
juuret ovat paljon kauempana. Viete
täänhän pataljoonan vuosipäivää Suo
men ensimmäisten jääkäreiiten kun
niakkaan taistelun, Joutselän taistelun 
vuosipäivänä 11. 3. 

Ennen Tarton rauhaa oli Karjalan 
Kannaksella mm Käkrisalmen läänin 
Rykmentti, jonka I pataljoonan esi
kunta oli Kellomäellä. Useimmat pa
taljoonan komppanioista olivat rajalla 
suorittamassa rajapalvelusta. Ryk
mentin esrkunta oli Terijoella, II pa
taljoona Jalkalassa ja III pataljoona 
Raudussa. Mutta se ei hajonnut täy
sin jälkiä jättämättä historian lehdille. 
Rykmentti jätti jälikeensä kaksi uutta 
joukko-osastoa, nimittäin PPP 1 ja 
PPP 2. PPP l:n komentajaksi määrät
tiin jääkärimajuri J H Heiskanen. 
Majuri Berg toimi hänen sijaisenaan 
14. 5. 1921 saakka, jolloin komentajan 
tehtävien vaihto virallisesti tapahtui. 

PPP 1 sai varuskunnakseen Kello
mäen ja PPP 2 Raivolan. Pataljoonan 
päiväkäskyssä n:o 43/21 esiintyi patal
joona ensimmäisen kerran Polkupyö
räpataljoona l:n nimellä. Pataljoonan 
olot Kellomäellä olivat aluksi perin 

KKK/PPP l:n vartiovuoro Terijoella 

puutteelliset. Majoitustiloina olivat hu
vilat, jotka sijaitsivat laajalla alueella. 
Pataljoona käsitti silloin kolme komp
paniaa. Komppaniat asustivat kaik
kiaan kahdeksassatoista huvilassa. Si
säjärjestyksen ylläpito oli tämän takia 
hyvin vaikea. Tilan ahtaus oli huuta
va, sillä ilmakuutiomäärä oli miestä 
kohti tuskin puolta, mitä sen olisi pi
tänyt määräyksien mukaan olla. Pyö
riä tällä pataljoonalla oli aluksi 20. Ne 
olivat saksalaisia sotasaalispyöriä ei
vätkä ne luonnollisestikaan riittäneet 
pataljoonan tarpeisiin. Vasta seuraava
na vuonna saatiin pyöriä lisää ja lo
pulta vuonna 1923 täydennyksen jäl
keen voitiin pataljoonan kalustollisesti 
katsoa olevan polkU1pyöräpataljoona. 

16.5.1923 sai pataljoona ensimmäi
sen lippunsa armeijan lippujuhlassa 
Helsingissä. Lipun lahjoittiv,at joukko 
Viipurin naisia johtajatar Ida Soini
sen aloitteesta. 

Samanaikaisesti ikun pataljoonan 
kuntoa kohennettiin tiukan koulu
tuksen avulla, kamppailtiin irti puut-
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Terijoen jääkäreitä suksilla 

teen vaikeuksista. Samana kesänä 
pääsivät 2. ja 4.Komppania kasarmi
rakennukseen. Rakennus oli ennen 
vapaussotaa ollut kenraalikuvernööri 
Seynen venäläistytt.ämiskouluna. Olot 
paranivat tämän ansiosta huomatta
vasti. Samoihin aikoihin aloitettiin 
suunnitella pataljoonalle uusia kasar
meja. Rakennustarpeet tuotiin lnon 
linnoitusalueen monista kasarmeista, 
joten ensimmäiset kasarmit saivat 
huomattavan osan venäläistä raken
nusmateriaalia ja sen mukana venä
läistä arkkitehtuuria muodoilleen. Sa
man kesän aikana vakinaistettiin, ns 
alokasjohtajakurssit korpraali- ja ali
upseerikouluksi. Polkupyöräkoulutus 
oli silloisilla yksiköillä huomattavan 
suuri, sillä yksikköä ja miestä kohti 
tuli ajokilometrejä vuodessa keskimää
rin 3500 km. Koulutuksen ja jatkuvasti 
paranevien olojen ansiosta nousi jää
käreitten henki. 25.7.1926 otettiin käy
täntöön rajakaste Terijoen suussa, 
Jäppisen sillan luona. Tämä tapaus on 
rajakasteparinteen syntyhetki, jonka 
jälkeen ikäluokka toisensa perään kä
vi samalla paikalla samassa rajakas
teen, jonka perusteella pp-mies tuli 
rajasissiksi. Rajakasteperinnäistavan 
isänä on pidettävä kokelasvääpeli A. 
Rautavaaraa, joka esitti tästä aloitteen 
esimiehilleen ja sai heidän suostumuk
sensa. 
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5.7.1931 osoittivat PPP l:n jääkärit 
jälleen henkensä perinteiden jalouden, 
sillä silloin paljastettiin Joutselän tais
telujen muistopatsas. Patsaan olivat 
jääkärit itse rakentaneet. Paljastus
tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan 
sotaväen päällikkö kenraali Aarne 
Sihvo, jalkaväen tarkastaja kenraali
majuri österman, 2.D:n !komentaja 
kenraalimajuri öhquist, Terijoen, 
Kuokkalan, Kivennavan, Raivolan ja 
Joutselän suojeluskuntalaiset lippui
neen. . J outselän patsaan paljastus 
osoitti, että pp-mies osaa antaa arvon 
esi-isien työlle ja ponnistuksille men
neinä, raskaina aikoina. 

Vuotena 1936, toukokuun 16. päi
vänä sai pataljoona uuden nimen ja 
Jääkäripataljoona 27 jääkäreitten pe
rinteet vaalittavakseen toisten jääkäri
pataljoonien kanssa. Pataljoonasta tuli 
Jääkäripataljoona 1. 

Pari vuotta myöhemmin suotiin jää
käripataljoonille oikeus kiinnittää va
paudenristi lipputankojensa kärkiin. 
Tämä oikeus annettiin 16. 3. 1938 ja 
kiinniitys tapahtui 6. 12. 1938., 

Terijoen aika oli pataljoonalla alku
vaikeuksien voittamisen jälkeen no
peaa kehittymisen aikaa. Tiukan ja 

JP l:n lippuun kiinnitetään vapauden
ristiä 

Suornen\a'nt\ 

0 5 10km 
Kartta luonnos 1: 200 000 

"MAINILAN VASTAHYÖKKÄYS" 

asiallisen koulutuksen ansiosta Jää
käripataljoona 1 kohosi ennen talvi
sotaa yhdeksi armeijamme parhaista 
joukik.o-osastoista. Sotaharjoituksissa 
olivat "pumput", kuten jääkäreitä 
nimitettiin, pelättyjä ja kunnioi<tettuja 
vastustajia, jotka olivat tunnettuja 
kestävyydestään ja nopeudestaan. Pa
taljoonan koulutustaso oli korkea ja 
tunnustettu. Isänmaanrakkaus ja 
maanpuolustustahto olivat se perusta, 
jolle Jääkäripataljoona l:n kunto ra
kentui. 

Pataljoona talvisodassa 

Sodan pilvien noustessa Suomen 
ylle 1939 siirtyi Jääkäripataljoona 1 
suojaamistehtävänsä mukaiseen ryh
mitykseen 6. 10. 39. Terijoen itäpuo-

lella olevalla kaistallaan se suoritti 
linnoittamistöitä sodan puhkeamiseen 
saakka. Pataljoonan kaistan vasen 
raja oli Joutselkä ml ja oikea raja 
Suomenlahti. Sodan syttyessä johti 
pataljoonaa sen rauhanaikainen ko
mentaja evl I Karhu. Vilvytysvaiheen 
jälkeen oli seuraava puolustuslinja 
Vammeljokilinjalla, jonne pataljoona 
sai käskyn ryhmittyä puolustukseen. 
V ammeljokilinja,lla pataljoona torjui 
venäläisten hyökkäykset, mutta yleis
tilanteen kehittyessä sai tehtävän vii
vyttää Summan pääpuolustuslinjalle. 
Summassa pataljoona sai reservitehitä
vän, mutta sitä ei kestänyt monta päi
vää, sillä tapaninpäivänä se siirtyi hiih
täen Kämärän asemalle, sieltä juna
kuljetuksena Antreaan ja edelleen 
autokuljetuksena Saa,pruun. Siellä 
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murtoon päässyt vihollinen oli kuiten
kin lyöty, ennenkuin Jääkäripatal
joona 1 ehti muikaan. Pataljoona sai 
jäädä Taipaleenlohkon reserviksi. Pa
taljoonan ty,kikikomppania joutui heti 
etulinjaan. 

Taipaleessa IIIAK:n reservinä ol
lessaan pataljoona kunnostautui lukui
sissa partiotehtävissä. Tässä vaiheessa 
oli pataljoonan johdossa majuri 
R Wahlbeck. Hän toimi tehtävässään 
vielä jatkosodassakin. 

Kollaa ja Nietjärvi 

Taipaleen rintaman rauhoituttua 
siirrettiin pataljoona Kollaalle. Tämä 
tapahtui 22. 1. 40. Täälläkin pataljoona 
sai reservitehtä<vän. Hyökkäykset ja 
vastahyölclcäykset, nopeat yömarssit ja 
rasittavat partioonatkat olivat joka
päivä·istä työtä. Kollaan vaihe oli ras
ikas pataljoonalle myös tappioluvuissa. 
Mutta se oli samalla kunniakas. Ul
jaimpana tekona Kollaan taistelujen 
ajoilta on mai~ttava ltn R Honkasen 
johtama 3.K:n vastahyöikkäys 25.-
26. 1. Tåssä taistelussa Minskin sota
koulun osista muodostettu venäläis
pataljoona II/JR 218 tuhottiin täydel
lisesti. Venäläiset olivat tunkeutuneet 
Kollaan puolustajien rintamaan ja 
pureutuneet metsikköiseen mäkeen. 
Ltn Honkasen johtamat jääkärit tais
telivat pesäke pesäikkeeltä, mies miestä 
vastaan ja ·tekivät mahdottoman mah
dolliseksi, löivät vihollispataljoonan 
tuhoten sen, 

Mainittava on myös 1.K:n osuus, 
joka tuhosi 25.-30. 1. välisenä aikana 
selustaan pyrkivän vihollisen hiihto
osaston. Ja vielä koko pataljoonan 
iskun ansiosta lyötiin hajalle venäläi
nen 56.D:n tiedustelupataljoona Ah
venlammen maastossa. Näissä taiste
luissa moni jääikäri joutui lunastamaan 
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rajakasteensa. Pataljoonan tappiot oli
vat Kannaksella 37 ja IKollaalla 78 
miestä. 

Kollaalta sai pataljoona jälleen siir
tyä, tällä kertaa Nietjärvelle. Siellä 
jääkäreitä odottivat uudet tehtävät. 
Venäläiset pyrkivät auttamaan IV 
AK:n motittamia joukkojaan. Äsket
täin rintamalle saapunut 25.Rv D pyrki 
osillaan Nietjärven itäpuolisen korpi
alueen kaUJtta Lemettiin. JP 1 saapui 
Nietjärvelle 7. 2. ja joutui heti taiste
luun. . Ensimmäisen tulilkosketuiksen 
ansiosta saatiin selville vthollisen ase
mat ja vahvuus. Päähyökkäys suori
tettiin 9. 2. Venäläisiä arveltiin olevan 
vastassa 600----800. Pataljoonan vah
vuus alistuksineen oli 6 komppaniaa, 
jotilta olivat alivahvuisia. Venäläisten 
vastustus oli sitkeä. Käsikranaatteja ja 
kasapanoksia käyttäen oli edettävä 
korsulta korsulle. Ratkaisuun päästiin 
klo 12, jolloin vielä asemissaan olevat 
venäläiset paikenivat. Venäläisten 
Rv D:n kevyt hiihtopataljoona oli ta
voittanut kohtalonsa Jääkäripatal
joona l:n tiellä. Tämän "Kuikan" 
motin jälkeen oli pataljoonan tehtä
vänä ,edetä Pitikänrannan suuntaan, 
tavoitteena Haputtivaaran kylä. Pa
taljoona kohtasi Nietjärven eteläpään 
tasalla vahvasti linnoittautuneen vihol
lisen. Tämän motin puolustajien 
kanssa saivat jääkärit otella lujasti 
aina sodan loppuun saakka. Pataljoo
nan "Ikioma motti" jäi tuhoamatta. 

Välirauhan aika 

Jo samana päivänä, kun rauha sol
mittiin, lähti pataljoona hiihtämään 
kohti uutta rajaa. Marssireitti kulki 
Syksyjärven, Hämekosken ja Matika
selän kautta Savonlinnaan. Vanhat 
jääkärit kestivät matkan hyvin, mutta 
täydennyksenä saadut alokkaat tunsi-

vat matkan rasituksen. Savonlinnasta 
siirtyi ,pataljoona junakulj,etuksena 
Myllyikoskelle, josta edelleen autoilla 
Lappeenrantaan. Tässä "punahousu
jen" kaupungissa sai pataljoona olla 
aina jatkosodan syttymiseen asti. Pa
taljoonassa aloitettiin välittömästi Lap
peenrantaan tulon jälkeen tehokas 
koulutus, jonka avulla jääkärien kunto 
ja henki nousi. 

Jääkäripataljoona 1 jatkosodassa 

Sotatoimien alkaessa kesällä -41 siir
tyi JP 1 kaistalleen Hytin ja Kempin 
maastoon. 1. 7. alistettiin pataljoona 
10 D:lle ja ryhmittyi puolustukseen 
Haapajärven maastoon. Alkuvaiheessa 
pataljoona suoritti partiotehtäviä. 

10. 7. liitettiin pataljoona Kevyeen 
Prikaatiin. Samana paivana siirtyi 
pataljoona Joutsenoon ja ryhmittyi 
Saimaan rannalle, Haukilahden maas
toon. Pataljoona viipyi Joutsenossa 
vajaan viikon eli 16. 7. Tänä aikana, 
14. 7. toi Päämajan !kuriiri Sotamar
salkka Mannerheimin lahjoittamat 
kunniaikonepistoolit pataljoonalle. Ko
nepistooleja oli 10 ja olivat ne varus
tettu hopeisilla omistuslaatoilla. Tä
män ainutlaatuisen huomion osoituk
sen antoi Mannerheim pataljoonalle 
tunnustukseksi sen talvisodan aikai
sista taisteluista. Kevyen Priikaatin 
komentaja jakoi nämä konepistoolit. 
Konepistoolit olivat koko sodan ajan 
käytössä ja niistä kahdeksan on ny
kyään kunniapaikoilla komppanioissa. 

Ilomantsi 1941 

Yhtä yllättäen kuin pataljoona oli 
liitetty kevyeen Priikaatiin se myös 
siitä irroitebtiin. 16. 7. sai pataljoona 
käskyn siirtyä Lappeenrannasta juna
kuljetuksena Kaltimoon ja siitä edel-

leen marssien Ilomantsiill1. Jääkäri
pataljoona 1 liitettiin nyt kenraali
majuri Oinosen komentåmaan ryhmä 
O:hon, johon kuuluivat pataljoonan 
lisäksi 2.Jääkäriprikaati, URR ja HRR. 
Pataljoonan tehtäväksi tuli puolustuk
sen suorittaminen Leppävaaran-Lou
hivaaran suunnassa. Vastassa olevien 
venäläisten jollikkojen komentajana 
toimi kuuluisa majuri Valli. Tämän 
miehet olivat hyviä ampujia ja käytti
vät erinomaisesti maastoa hyväkseen. 
Ilomantsissa toimi Jääkäripataljoona 1 
28. 7. saakka. Ilomantsissa puolustuk
sessa vie.tetty aiika oli raskasta patal
joonal1e, ehkä juuri kovan ja kyvyk
kään vastustajan takia. 

Tolvajärvi-Suojärvi 

28. 7. luovutti JP 1 ri111tamavastuun 
SiissiP 1:lle ja suoritti pyörämarssin 
Tolvajärvelle. Täällä pataljoona hyök
käsi Puolimatkan lammen länsipuo
litse ja katiltaisi tien. Tässä taistelussa 
Ilomantsissa pataljoonaa vielä vaivan
nut alikulkanlkeus oli pois pyyhkäisty. 
Pataljoona oli jälleen talvisodan ai
kaisessa kunnossa. 

Seuraavana tehtävänä oli Ristisal
men ja Ägläjärven välisen tien kat
kaisu. Tämän operaation jälikeen JP 1 
alistettiin suoraan 163 D:aan reservinä. 
Sijaintipaikaksi tuli Pojasjärvi. 

19. 8. alkaneissa Aittojärven läpi
murtotaisteluissa toimi JP 1 aluksi 
reservinä. Toisessa linjassa se ylitti 
Vegarusjoen. Naumarajakosta patal
joona suunnattiin Kaivostenkylään, 
jonlka valtasi 2.K, 1.K valtasi Moision
vaaran. 21. 8. pataljoona saavutti osil
laan Naistenjärven. 

Onkamus--Kontupohja 

23. 8. suunnattiin Ratsuväikiprikaati 
Suojärveltä pohjoisesta saarrostaen 
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Joensuu 

Näätälahden kautta Onikamuikseen. 
JP l:n pääosat olivat reservinä Näätä
lahdessa. 

26. 8. alistettiin JP 1 2.JPr:lle. Teh
tävänä oli hyökätä saarrostaen Mun
järven tien suunnassa Peltojärven ja 
Onkamusjärven väli,selle kannakselle. 
JP l:n osuus oli avata Peltojärven 
kannas. Hyökkäys muodostui erittäin 
raskaaksi, sillä vihollinen oli ottanut 
oppia kärsimistään tappioista. Se käytti 
si>vU5taosas.toja rintamiensa suojana. 
Pataljoona saavutti 28. 8. klo 7.00 Mun
järven tien. Taistelun raskain vaihe 
oli vielä jäljellä. Pääosa pataljoonasta 
hyökkäsi tien suunnassa länteen tul
pan pitäessä puoliaan itään. Tulppa
osastona oli Osasto Laihiala. Lännessä 
siilipuolustukseen ryhmittynyt vihol
linen torjui pataljoonan ensimma1sen 
hyokkäyksen. Vänrikki Laihiala oli 
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JÄÄKÄRI PATALJOONA 1:N 

TAISTOJEN TIET 

VV 1939-40 JA 1941-44 

tässä vaiheessa kaikkein tiukimmalla, 
mutta hänen osastonsa piti pintansa -
osasto suojasi länteen hyökkäävän pa
taljoonan selustan. Pataljoona jatkoi 
hyökkäystään 29. 8. ja onnistui nyt 
siinä. Tehtävänsä suoritettuaan patal
joona luovutti rintama'Vastuun JP 7:lle. 
Pataljoona pääsi lepoon Palvetjä,rvelle. 

Onk.amulksen taistelu oli ehikä ras
kain pataljoonan taisteluista jatko
sodassa. Sen JP 1 suoritti itsenäisesti 
ja sai siitä myös tunnustuksen. 

JP l:n osuus jatkui Lohdalta, tavoit
teena nyt Nim- ja Suna-jokilinja. 
Eteneminen tapahtui pyörillä pitkin 
Säämäjärven rantatietä. 1. tavoite saa
vutettiin 2. 9. Säämäjärven itäpuolella. 
Markelitsan suunnassa pataljoonan 
tehtävä muodostui puolustukselliseksi 
vihollisen aktiivisuuden vuoiksi. 14. 9. 
irroitettiin pataljoona uuteen tehtä-

vaan, Sunajoen itäpuoliseen maastoon 
ja valtasi Nelgonjärvelle johtavan 
tien. Jääkäripataljoonan seuraava ta
voite oli Rotsjärvi. 21. 9. onnistui JP l:n 
halkaista välillä Vegelelammen poh
joispuolella oleva motti, joka seuraa
vana päivänä hajoLtettiin. 26. 9. valtasi 
pataljoona Rotsjärven. Vihollinen mo
ti ttautui kylään ja 1.K jätettiin var
tioon pääosan jatkaessa Särkijärven 
pohjoisipuoliseen tienhaaramaastoon. 
Se saavutettiin 27. 9. Samana iltana 
selvitettiin vielä Rotsjärven motti. 

Jääikärin tie jatkui. Vuorollaan saa
vutettiin Munjärvi, Materino, Kauno
tien risteys, Kentjärvi, Suunujoki, 
Tsuvpuro, Viiksijärven puro jne. Pa
taljoona eteni taistellen tämän vai
heen, noin 50 km., 

Sunku-Tulvoja 

7.11. sai RvPr tehtäväkseen vallata 
Sungunniemen. JP 1 :n tehtävä oli 
edetä Sungun kautta Tulvojaan, josta 
edelleen Kuusirantaan. Sungun tais
teluista on mui.<.tettava ennenkaikkea 
"Jääkärinsilta". Tässä pataljoonan 
käiiki kärsi tappiota, mutta sillan jäl
keen Sunku vallattiin ilman taisteluita 
ja hyök!käys muuttui kiivaaksi viholli
sen takaa-ajaksi. Tulvoja vallattiin 
10.11., josta pataljoona jatkoi välittö
mästi osillaan vielä Kuusirantaan ja 
Tipinitsaan. Tulvojalla joutui patal
joona valtaamaan vihollisen lotjalai
vaston, jonka miehistö yllätettiin heik
koa jäätä edeten laukaustakaan ampu
matta. Magsaari ja Heposaari vallat
tiin saman tien. Lotja-aluksia oli kaiilc
kiaan 41. Aluksi,en lastina oli sotilait
ten ja sekalaisen kuorman lisäksi 300-
400 siviliä, 

Hyökkäysvaiheen voidaan katsoa 
päättyQeen JP l:n kohdalta proomu
laivaston valtaukseen. Tämä vaihe oli 

Jääkäripataljoonan mutkikkaalla tiellä 
raskas. Pataljoonan tappiot hyökkäys
vaiheessa olivat suhte~llisen pienet, 
kaatuneina: 6 upseeria, 19 aliupseeria 
ja noin 100 miestä, haavoittuneina 13 
upseeria, 74 aliupseeria ja 218 miestä. 

Puolustusvaihe Tulvojalla 

RvPr alistuksineen ryhmittyi puo
lustukseen Sungun niemelle. JP l:n 
tehtäväiksi tuli torjua vihollisen hyök
käykset Tulvojan suunnalla. Pääpuo
lustuslinja noudatteli rantaviivaa niin, 
että täiikeimmät tukikohdat saarissa 
luettiin siihen mukaan. T"årkeimmät 
tukikohdat olivat: Joikisaari, Luostari
saari, Salsaari, Klimnosniemi, Meg
saari, Kalksaari, Olhovskaja, Kuusi
l'anta, Heposaari ja Ivantsev. 

Evl Wahlbeckin lkomentaman Tulv
ojan kaistan joukkoihin liitettiin lisäksi 
Psto 12, Linnoituspataljoona 10, 
RtPsto, Ratsptri ja 3.PionK. Koko 
kaistan leveys oli n 30 km. Linnoitus
pataljoona muodosti tukikohtien run
lkomiehityksen, kun taas JP l:n komp
paniat olivat mantereella reservissä. 
Etulinjan toiminta oli pääasiassa var
tiointia. Reservissä olevat komppaniat 
olivat pääasiassa koulutuksessa ja 
suorittivat partiointia. Pataljoona sai 
viettää Tulvojalla kahakoiden asema
sotavaiheen v 1943 alkuun saakka. 

Karjalan Kannas ja Viipurinlahti 
19'13-19« 

6. 2. -43 luovutti JP 1 rintamavas
tuun I/JR 12:lle. Pata.ljoona siirrettiin 
junakuljetuiksena Kannakselle, jossa 
se purettiin Kanneljärven asemalla. 
Aina 2. 6. saakka oli pataljoona Uudel
lakirkolla reservissä. Seuraava etappi 
oli Lempaala, jossa JP 1 otti rintama
vastuun JR 1:ltä. Täällä JP 1 oli aina 
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7.12. saaikka. Mitään suurempaa tais
telutoimintaa ,ei tänä aikana sattunut. 
Tänä aikana, 5. 8. 43 vaihtui pa,taljoo
nan komentaja, jolloin majuri Vetre 
otti tehtävät vastaan. 8. 12. oli Jäälkäri
pataljoona l:n riemun päivä. Patal
j,oona siirrettiin silloin entisiin kasar
meihinsa Terijoelle. Sen tehtävänä oli 
olla jälleen reservissä ja rannikon var
mistulksessa. Kenttäitöitä tehtiin 5 päi
vää viikossa. Terijoella sai pataljoona 
viettää a1kaansa aina kesäkuuhun 44 
saakka. Silloin alkoi venäläisten suur
hyökkäys. 

JP 1 alistettiin IV AK:lle, sen reser
viksi 9. 6. 44. Seuraavana yönä siirtyi 
pataljoona Lintulan maastoon, josta 
sen piti valmistautua vastarhyökkäyk
siin 10.D:n ja 2.D:n kaistoille. Vielä 
samana päivänä pataljoona alistettiin 
10.D:lle. Pataljoona sai käskyn siirtyä 
Uuteen Alakylään. Siirtyminen muut
tui kuitenkin vastahyökkäykseksi, sillä 
venäläiset olivat jo pataljoonan tavoit
teessa. SuUihyökkäys oli murtanut 
edessä olevat linjat. Joukkoja, jotka 
olivat ostttain pakokauhun vallassa, 
tuli pataljoonaa vastaan. Pataljoona ei 
tosin pystynyt lyömään ylivoimaista 
vihollista, mutta sen hyökkäys saatiin 
pysäytetyksi. Pataljoona vetäytyi 
taistellen Lintulan jokilinjalle, missä se 
luovut.ti rintamavastuun ErP 21:lle. 
Pol!kupyöränsä oli pataljoona menet
tänyt taistellessaan vihollisen panssa
reita vastaan Joutselässä. 

Pataljoonan Kannaksen peräänty
misvaiheen taistelupaikkoina mainit
takoon Lempiälän Mustanjoen silta, 
jossa se torjui vihollisen ankarat hyök
käykset 14. ja 15. 6. Viholliselle aiheu
tettiin 200-300 miehen tappiot, joskin 
omatkin tappiot olivat tavallista suu
l"emmat. Ylivoimaisen vihollisen pai
nostuksesta oli pataljoonan irtaudut
tava ja vetäydyttävä Rieskajärven 

190 

maastoon. Samana päivänä se joutui 
tekemään vastahyökkäyksen Järmi
lään, jossa venäläiset olivat saaneet 
mun-on. MUitoon päässyt vihollinen 
lyötiin takaisin. Mutta vihollisen tuo
reitten voimien hyökätessä, oli patal
joonan siirryttävä viivytykseen URR:n 
!kanssa. 16. 6. tuli uusi käsky, jonka 
muikaan pataljoonan piti rylunittyä 
puolustukseen Kipinolanjäirvi-Kuole
man1arvi kannakselle. Myöhemmin 
pataljoona siirrettiin kuHenkin Muuri
lan kannakselle .. 

17. 6. joutui pataljoona torjumaan 
vihollisen ankarat hyökkäykset. Mu
sertavan lentopommituksen ja tykis
tön tulen vaikutuksesta luhistuivat 
pehmeään lentohiekkaan kaivetut ase
mat. Tulijyrän alta oli pataljoonan ve
täydyttävä 18. 6. Roikkalanjokilinjalle 
puolustukseen. Pataljoonan vahvuus 
ei tässä vaiheessa ollut enää kahtasataa 
miestä. Tynkäpataljoona joutui uusissa 
asemissaan vielä samana päivänä tais
teluun. Vihollinen pääsi osittaiseen 
murtoon, mutta heitettiin vastahyök
käyiksellä ,takaisin. Vastahyökkäystä 
johti pataljoonan komentaja majuri 
Vetre. Väsynyt pataljoona luovutti 
myöhään illalla rintama vastuun 
JP4:lle, 

19. 6. siirl'ettiin pataljoona autoilla 
Viipurin pohjoispuolelle, lepoa ja täy
dennystä varten. Tappiot olivat 9. 6.-
19. 6. välisenä aikana: 

Kaatuneita 
Haavoittuneita 
Kadonneita 

Yhteensä 

1 u + 5au + 24m 
6 u + 25 au + 94 m 
1 u + 5au + 54m 

8 u + 39 au + 219 m 

Löytöjärvi ja Ahokkaan maastot oli
vat pataljoonan lepuutuspaikkana 4. 7. 
saakka, jolloin venäläiset aloittivat 
hyökikäylksen Uuraasta ViipUiinlahden 
yli. Pataljoona sai vastahyökkäyksel-

lään auttaa URR:ä ja suojasi tämän 
joukon vetäytymisen mantereelle. 

Vilaniemi oli seuraava paikka, jossa ' 
pataljoona toimi V A.K:n reservinä. 
Alistusta ei kestänyt montaa päivää, 
sillä 10. 7. tuli pataljoona alistetuksi 
RvPr:lle Tervajoen maastossa. 

Ilomantsi 1944 

24. 7. alkoi pataljoonan junakuljetus 
Vainikkalasta Kaltimoon, josta mars
sien Ilomantsiin. Ilomantsi oli tällöin 
vaarassa joutua vihollisen käsiin. Pa
taljoona ja koko RvPr lii,tettiin Osasto 
Raappanaan. Os Raappanan tehtä,vänä 
oli lyödä vihollinen Ilomantsissa. Kak
sitoista vuorokautta pataljoona taisteli 
Ilomantsin korpitaistelua, vuoroin 
puolustaen, vuoroin hyökäten kunnes 
18. 8. vaihdettiin lepoon ja reserviteh
täviin, joissa se oli aselevon solmiami
seen saakka. 

Pataljoonan vaiheet Vaasassa 

Jääkäripataljoona 1 joutui nyt ase
levon solmiamisen jälkeen evakko
tielle. Pataljoona siirtyi pyörillä Kon
tfolahteen ja sieltä junalla junakulje
tuksena Uttiin, jonne sa saapui 4. 10. 
44. Vanhemmat ikäluokat, 180 miestä, 
kotiutettiin, lkun taas täydennylksenä 
saatiin 300 miestä. Näin ollen patal
joonan vahvuus oli 570 miestä. Mutta 
Utissa oloaika ei ollut pitkä, sillä 30. 10. 
matkusti pataljoona jälleen junassa, 
tälläkertaa pohjoista kohti. 

Kulj,etus päättyi Raaheen. Patal
joona oli Raahen lähipitäjissä 13. 11. 
saakka. Pataljoona täydennettiin 
JP 6:sta ja vahvuus oli 24 u, 67 au, 
655m. 

Raahesta a101 pataljoona Ouluun 
pyörillä. Viilkon Oulussa suoritettujen 
vartiotehtävien jälkeen pataljoona jat-

Vartioparaati Vaasassa kesäUä 1959 

koi pyörämarssina Tornioon. Patal
joona otti Torniossa vastaan varus
kunnan tehtä,vät, mutta ei joutunut 
osallistumaan saksalaissotaan. Osa 
pataljoonasta oli Torniossa ollessaan 
hyvinkin kaukana komennuksella, mm. 
1.JK oli Kolarissa ja 3.JK Pellossa. 

Tammiikuun 3. päivänä 1945 otti 
pataljoonan !komentajan tehtävät vas
taan eversti Lauri Sotisaari, majuri 
Vetren siirtyessä silloin komentajan 
apulaiseksi. 

Kevättalvi kului pataljoonalta var
tio- ja työkomennuksilla. 

Torniosta JP 1 siirrettiin Vaasaan. 
Siirto tapahtui. useammassa vaiheessa 
kevään, kesän ja syksyn kuluessa. 
Ensimmäisenä tuli Vaasaan Raskas
komppania, esikunta siil'tyi elokuussa 
ja viimeisenä saapui Vaasaan 3.JK lo
kakuussa. 

Pataljoona oli pitkästä aikaa saatu 
jälleen koottua yhdelle paiikikakunnalle. 
Tehokas koulutus voitiin aloittaa. Sa
manaikaisesti pyrittiin kohotrtaimaan 
oiikeaa joukko-osastohenkeä, niin että 
etelä-polhjalaiseksi muuttunut Jää
käripataljoona 1 kunnialla kantaisi 
Karjalan kannakselta alkunsa juurta
neita ja sodissa ikil"kastettuja, uljai,ta 
perinteitään. Alkukankeuksista sel
vittyään oli pataljoona sekä koulutuk-
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Kenrl Tauno Kopra naulaamassa pa
taljoonan uutta lippua 

sellisesti että henkisesti mitä ehein 
joukko-osasto, jonka paikikakuntalai
setkin tunnustivat omakseen ja paik
kakuntaan osana kuuluvaksi. 

27. 11. -56 vahvisti Tasavallan Pre
sidentti joukko-osastoille uudet nimet. 
Jääkäripataljoona 1 sai nimekseen 
Pohjanmaan Jää:käripataljoona ja vaa
littavakseen entiset perinteensä. 

Pataljoonan Vaasassa olo kesti lähes 
yhdeksäntoista vuotta. Sinä aikana 
se osoitti monet kerrat perinteittensä 
j<a kuntonsa voiman ennenkaikkea tun
nustetulla koulutustasollaan kuin myös 
l~emattomissa kilpailuissa, joista ar
meijan mestaruusmitalit ovat parhaana 
osoituksena jälkipolville pataljoonan 
jääkäreitten kunnosta. 

Mutta pataljoonan sijaintipaikka 
Vaasassa ei ollut vieiläkään pysyväinen. 
Sille annettiin uusi, kunniaikas, mutta 
vaativa tehtävä. Uusi varuskuntapaik
kakunta oli sille määrätty ja sen sijainti 
ol~ 

Lappi, Sodankylä 

Useita vuosia oli jo Sodankylässä 
suoritettu rakennustöitä. Etukomen-
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nuskunnat olivat olleet ja vaihtuneet 
aina uusiin. Paljon puhuttu muutto oli 
todellisuutta 1964 heinä-eloikuun 
vaihteessa. Jo kodiksi tunnetulle Vaa
salle heitettiin tippa silmässä hyvästit 
ja varsinkin naisväen sydämessä asusti 
pelko, kun muuttojunat jyskyttivät 
pohjoiseen, jonnekin kauas, josta us
kottiin tavattavan vain lappalaisia, 
poroja ja metsän petoja. Jääkärit ajoi
vat taipaleen pyörillä. Elokuun toi
sena päivänä pataljoona saapui Sodan
kylä~. Uusi paikkakunta otti Poh
janmaan Jääkäripataljoonan vastaan 
heti kuin kotiin palaavan oman pojan. 
Uudet asuin- ja kasarmiraikennukset 
lupasivat viihtyisyyttä ja työn iloa kai
ikille. Naisväki huomasi, etteivät sudet 
ulvo eivätkä karlhut karjahtelekaan 
talojen nurkilla. Lappalaisia sai silmil
lään hakemalla hakea, ihmiset olivat 
pukeutuneet samalla tavoin kuin 
muuallakin. Sodan,kyläläisten ystäväl
lisyys oli hä:rrunästyttävää. Elämä al
koi hyvisä merikeissä. 

Nyt, kun pari vuotta on kulunut 
siitä, ikun pataljoona tuli tänne napa
piirin "paremmalle puolelle", ollaan jo 
päästy hyvin elämän alkuun. Varus
miehet, jotka kaikki ovat pohjois-Suo
men poikia, ovat hyvää ainesta. Hei
dän kouluttamisensa sotilaiksi ja jää-

Nykyiset kasarmit Lapin mäntymetsän 
keskellä 

käreiksi ei ole sen vaikeampaa kuin 
muittenkaan. Heidän luonteensa voi 
lyhyesti kuvata hitaan hiljaisiksi, jopa 
ujon tuntuisiksi, mutta tehtävänsä jä
merästi täyttäviksi, hyväkuntoisiksi ja 
paikallisiin olosuhteisiin tottuneiksi 
nuorukaisiksi, jotka kestävät pohjoi
sen pakkaset ja tuiskut nurkumatta. 
Kun kouluttaja saa heihin oikean ot
teen, voi heihin luottaa eikä annettu 
tehtävä jää suoritukseltaan kesken
eräiseksi. 

Aluksi pelättiin, että Lapin erikois
olosuhteet aiheuttavat koulutuksen 
läpiviemiseksi erikoisjärjestelyitä. On
han täällä talven kaamos ja kylmyys, 
kesän yöttömät yöt ja miljoonaiset 
sääskiparvet. Mutta suhteellisen pie
nillä järjestelyiillä on koulutuksesta 
selvitty ja nyt päästy jo toteuttamaan 
Lapille ominaisia koulutuksen muo
toja, kouluttamaan Lapin oloihin kyke
neviä taistelijoita, Lapin jääkäreitä. 

Samalla, ikun !koulutus on saatu 
mukavasti alkuun, on Sodankylä ja 
Lappi ottanut pataljoonan omakseen. 
Jo monet kerrat on jäälkäriit joutuneet 
antamaan apuaan etsinnöissä, metsä
palojen sammuttamisessa ja viimeksi 
keväällä Pelkosenniemen ja Ivalon 

Nykyistä kalustoa 

suurissa tulvissa. Lappi ja sen asuk
kaat ovat havainneet pataljoonan 
tal'ipeellisuuden näissä hätätapauksissa. 
Mutta myös muilla rintamilla on suh
teet päässeet hyvään alkuun ja lujit
tuvat päivä päivältä. 

Tämän päivän Pohjanmaan 
Jääkäri pataljoona 

Vaikkakin rakennustyöt ovat pahasti 
kesken, ovat olot jo suhteellisesti hy
vät. Kantahenkilökunnalla ovat ajan
;mukaiset ja uudet asunnot, kasar
mien maj.oi.Jtustiilat ovat tämän hetki
selle vahvuudelle riittävät, varastoti
loja on tyydyttävästi, sairaalaa raken
netaan, sotilask.oti on omassa, uuden
aikaisissa suojissaan ja kuntotalosta 

TAVARATALOMME 
eri osastot monipuolisine varastoineen tarjoavat 
palveluksiaan. 

Tervetuloa. 

SODANKYLÄN OSUUSKAUPPA 
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on muodostunut hyvtn suosittu, niin 
pataljoonalle itselleen kuin myös ko
ko Sodankylän väestölle. Kuntotalos
sa on voimistelusali ja uimahalli. Se 
ei ole ainoastaan pataljoonan käytös
sä, vaan myös kunnalla on omat vuo
ronsa määrävuokraa vastaan. Uima
hallissa on kunnan vuoroilla kävijöitä 
ollut elokuusta v 1965 lähtien lähes 
20.000 pääsylipun edestä. Moni uima
taidoton on saanut siellä uintiopetus
ta ja näin halli on paras uimataidotto
muuden torjuja ja suhteitten lujittaja. 

Paikallisen väestön, sodankyläläis
ten, harras toivomus on toteutunut pa
taljoonan saatua uudeksi nimekseen 
Lapin Jääkäripataljoonan nimen 1. 7. 
1966. Mutta samalla, kun pataljoona on 
juurtumassa uudelle varuskuntapaik
kakunnalleen, on se säilyttänyt perin
teensä eikä tule niitä koskaan unohta
maan. Onhan Lapin Jääkäripataljoo
nan jääkärien tie ollut pitkä ja mutki
kas Kannakselta Sodankylään. 
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JP l:n - PohmJP:n-LapJP:n kilta 
ry toimii entisten ja uusi,en jääikäreitten 
yhdyssiteenä ja killan jäsenyys käsit
tää nyt koko maan, 

PPP l:n - Jääkäripataljoona l:n 
- Pohjanmaan Jääkäripataljoonan -
Lapin Jääkäripataljoonan 
komentajat 

KenraaUmaijuri 

ENersti 

J H Heiskianen 1921-24 

J V Aa-ajuuri 1924-25 
S Isalksson 1925-26 

T Ilmonieml 1926-28 

Kenraaliluutnantti Hj F Sirlasvuo 1928-33 
Jalkaväenkenraali K A Heiskanen 1933-38 
Kenraalimajuri I J Karhu 1938--39 
:ENersti T R w,ahlbeak 194o-43 

Eversti 
Kenraalimajuri 
Eversti 
Everstiluurtmantti 
KenTaalimajuri. 
Eversti 
EveTstiluutnantti 

J Vetre 
L So4i.saari 
T Peitsara 
S Salonmies 
O E Ylirisku 
P Junttila 
E T Koivisto 

1943--45 

1945--60 
1950-52 

1952--58 

1958~ 
196~ 
1965-

Kapteeni Veikko S i i t on en 

KYMrEN 
JÄÄKÄRI PATALJOONAN 
HIST01RIIKKI 

Vaipaussodan jäJ.keisessä armeijam
me uudelleen järjestelyissä peruste,t
tiin kolme polkupyöräpataljoonaa. Hä
meen Ratsurykmentin ja Karjalan ' 
Ratsujääikärirykmentin pp-esmadroonat 
siirrettiin Joensuuhun ja nämä yhdis
tettiin PolGmpyöräpataljoona 3:ksi. Pa
talljoonan majoitustilat olivat ahtaat 
ja haja1laan. 

Polkupyöräpataljoona 3:n alkutaival 
vuoteen 1939 

Vuoden 1921 toukokuussa Polkupyö
räpataljoona 3 siirtyi Mikkeliin. Pa
taljoonaan oli aika~emmin kuulunut 
vain kaksi komppaniaa. Uudessa sijoi
tuspaikassa siihen liitettiin Laihialta 
saapunut Jääkäriprikaatin polkupyö
räikomppania. 

Uudet olosuhteet loivat edellytykset 
koulutuikselle, jOlh.on liittyi luonnolli
sesti myös rpyöräkoulutus. Sittemmin 
tuli tavaksi tehdä pitkähköjä polku
pyörämarsseja ympäristöpitäjiin mm 
Kangasniemelle, Pieksämäelle ja Sa
vonlinnaan. Leirialueena oli Utti, jossa 
suoritettiin taisteluharjoituksia. 

V 1922 pataljoona sai soittokunnan 
ja samana vuonna pataljoonan kunnia
marssi!ksi määrättiin Napuen marssi. 
Samana vuonna armeijan lippujuhlan 
päivänä 16. 5. 1922 pataljoona sai oman 
lipun, jonka oli lahjoittanut kenraali
tar Aino A c k te - Ja 1 a n der. Sen 
otti vastaan Tasavallan Presidentiltä 

Kym.JP:n komentaja evl T Jokinen 

pataljoonan silloinen komentaja ma
juri E lf v e n g r e n. 

Kesäkuussa pataljoonan kokoonpa
noon kuului 4 komppaniaa ja 'koneki
väärikomppania. Tässä kokoonpanossa 
pataljoona toimi vuoteen 1939. Tiivis 
koulutus jatkui edelleen pataljoonassa. 

Taisteluharjoitukset ja rasittavat 
pyörämarssit seurasivat toistaan. Ke
säkuussa 1927 pataljoona suoritti to
dellisen suururakan. Pp-marssi suun
nattiin Mikkelistä Savonlinnaan, Sor
tavalaan, Suistamoon, ImpiJahdelle ja 
Savonlinnan kautta takaisin Mikke
liin. Tämän kymmenpäiväisen marssin 
aikana suoritti pataljona yhden vuo
rokauden ikuluessa 236 krn:n taipaleen, 
j,oka lienee vieläkin lyömätön ennätys. 
1930-luvulla pataljoonassa jatkui tii
vis koulutus- ja lmkeilutoiminta. Tä-
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Pataljoona vuosipaivan aattoiltana 
kunniakäynnillä Haminan sankari

haudalla 

män kokeilutoiminnan tuloksena syn
tyivät sittemmin erinomaisiksi osoit
tautuneet sotilastelttamme. Pataljoo
nan leirialueeksi tuli v 1934 alkaen 
aluksi Suulajärvi Karjalan Kannak
sella, myöhemmin Tahoslampi. 

PPP 3:n perinteisiin kuului suoma
laisen Jaakiko de la G a r d i e n Mosko
van retki. V 1936 kaikki Polkupyörä
pataljoonat saivat Jääkäripataljoonan 
nimen ja näin PPP 3:sta tuli JP 3 ja 
pataljoonan perinteiksi määrättiin en
tisen kuninkaallisen Preussilaisen 
Jääkäripataljoona 27 :n pe11inteet. 

JP 3:n taistelujen tie 

TaJ.visot~ 

Maailmansodan tummien pilvien 
noustessa taivaalle suojajoukikoihin 
kuuluvat joukot siirtyivät Karjalan 
Kannakselle, niin myös JP 3, joka kuu
lui ns Muolaan ryhmään. Pataljoona 
oli ryhmitetty Ahijärven-Pitlkäjärven 
-Llntulan-Joutselän alueille. Sodan 
sytyttyä 30. 11. JP 3 kävi sitkeätä 
viivytystaistelua ryhmitysalueeltaan 
Muolaaseen. Eri vaiheiden jälkeen pa
taljoona majoittui Majajoelle, joka on 
Kämärän ja Huumolan puolivälissä. 
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Pataljoona kuului 5.D:aan ja myö
hemmin 3.D:n joukkoihin. Vastahyök
käykset seurasivat toinen toistaan ja 
viiyytystaistelua käyden pataljoona 
siirtyi Juustilaan, josta pataljoona siir
tyi varmistustehtäviin Viipuriin Sor
v,alin - Neitsytniemen -Tervaniemen 
alueille. Varsinaisiin taistelutehtäviin 
JP 3 ei joutunut Viipurissa oloaika
naan vaan suoritti vain varmistus- ja 
tiedustelutehtäviä. 

Sodan .päätyttyä JP 3 siirtyi ensin 
Suur-MiehiJldkälään ja huhtikuussa 
1940 Kuopioon. Elokuussa 1940 JP 3 
palasi allkuperäiselle kotialueelleen 
Mikkeliin, jossa aloitettiin koulutus 
välittömästi. Mikkelissä oloaika muo
dostui kuitenkin lyhyeksi, sillä jo mar
raskuussa pataljoona siirtyi Kouvo
laan. Pataljoona kuului tällöin Jääkä
riprikaatiin. 

Jatkosota 

Sodan jälleen uhatessa JP 3 siirtyi 
sodanajan ikolkoonpanossa, joka käsitti 
esikunnan lisäksi kolme komppaniaa ja 
konekiväärikomppanian sekä viesti
ja krh-osastot. Sodan alkuvaiheessa 
JP 3 keskitettiin Tuupovaaran Kinnas
järven maastoon liitettynä 1.JPr:iin. 
Tämän prikaatin pataljoonat JP 2, 
JP 3 ja JP 4 löivät tiet auiki Loimolaan, 
Koirinojalle ja Salmiin, jossa olevan 

Pataljoonan leirialuetta Valkjärvellä 

vihollisen yhteydet JP 3 katkaisi no
pealla kouookauksella. 24. 7. saavutet
tiin Tuulosjoki. Tuulosjoen taisteluvai
heessa JP 3 kuului TstOsL:aan (Lau
rila). Tuulosjoelta JP 3 jatkoi Aunuk
sen kaupungin kautta Syvärille, jonka 
TstOs Hynninen (JP 3) saavutti 7. 9. 
n klo 07.30. 

Noin viikon Syvärillä olon jälkeen 
JP 3 aloitti etenemisen Mäntysovan 
kautta Otresiinaan, jdka vallattiin no
peasti ja täysin yllättäen. Eteneminen 
jatkui nopeasti Äänislinnan suuntaan. 
Jääkärien häikäilemätön hyölklkäys 
johti siihen, että JP 2 ja JP 4 tunkeu
tuivat Äänislinnan kaupunkiin samalla 
kun JP 3 ikävi selustassa kiivaita tais
teluita sinne jääneiden vihollisosien 
kanssa. Äänislinnan valtauksen jäl
keen 1.JPr suunnattiin Karhumäkeen. 
JP 3 sai tehtäväkseen vallata Karhu
mäen ja talo talolta taistellen JP 3 ja 
sille alistettu rspsv-komppania valta- . 
sivat Karhumäen. Noin viikkoa ennen 
joulua JP 3 otti vastaan rintamavas
tuun Poventsan lohkolla JP 2:lta, joka 
vedettiin lepoon toimittuaan tulvan 
takia vaikeissa olosuhteissa. JP 3 kuu
lui v 1942 syntyneeseen Panssaridivi
sioonaan, joutuen seuraavina vuosina 
toimimaan eripuolilla Itä-Karjalaa 
pääsijoituspaikkana Äänislinna. 

Yleistilanteen muuttuminen aiheutti 
sen, että JP 3 siirtyi PsD:n mukana 
VHpurin alueelle, jossa suoritti linnoi
tustöitä. 10. 6. 44 JP 3 hälytettiin ja 
siirtyi yön aikana Kuuterselän vasta
hyökkäykseen TstOs Puromaan kuu
luvana. Kuuterselän taisteluvaiheen 
jälkeen pataljoona siirtyi Portinhoik
kaan osallistuen Talin~Portinhoikan 
kiivaisiin taisteluihin 25.~0. 6. Kun 
Talin-Ihantalan taisteluvaihe oli päät
tynyt JP 3 siirrettiin lepoon ja täy
dennykseen. 20. 7. PsD ja sen mukana 
JP 3 siirtyivät Vuosalmell~, jossa vi
hollinen oli vahvoin voimin aloittanut 

hyökkäyksensä. Täällä JP 3 osallistui 
raivokkaisiin taistell.\ihin muiden 
PsD:n joukikojen kanssa. Vuosalmen 
taistelujen laantuessa JP 3 siirrettiin 
Antreaan Pullin kylään, jossa se oli 
linnoitustöissä sodan loppuun saakka. 

Välirauhan tultua JP 3 siir,tyi PsD:n 
mukana Ouluun, jossa valmistautui 
toimimaan saksalaisia vastaan. 28. 9. 
PsD aloitti etenemisen Rovaniemen 
suuntaan. Jääkäripataljoonat 2, 3 ja 4 
toimivat vuorotellen kärjessä. Toimin
nalle ominaista olivat laajat kou!kkauk
set vaikeassa maastossa. Pataljoona 
taisteli Rovaniemeltä Sodankylän ja 
Vuotson kautta Ivaloon ja edelleen 
Inariin, jossa sotatoimet pataljoonan 
osalta päättyivät. Pataljoonan histo
riassa a,lkoi jälleen uusi vaihe. 

Sotien jälkeinen aika 

Eri välivaiheiden kautta J;p 3 sai 
lopulliseksi sijoituspaikakseen Lahden, 
jossa pataljoona toimi vuoteen 1952. 

Koulutus saatiin käyntiin, vaikka 
maassa vallitseva säännöstely ja puu
te eri materiaaleista olikin huutava. 
Koulutusta vaikeuttivat erilaatuiset 
pitikät ikomennukset, joille jouduttiin 
asettamaan runsaasti mi~hiä. Ryhmän
johtajapuute pystyttiin poistamaan 
vasta 1948, jolloin Auki JP 3 aloitti 
toimintansa. 

Huonosta polkupyöräkalustosta huo
limatta pataljoona suoritti useita pit
kiäikin pyörämarsseja, joihin yleensä 
aina yhdistettiin taisteluharjoituksia. 
Armeijan uudelleen järjestelyssä v 
1952 JP 3 lakkautettiin ja sen perin
teet annettiin Haminan itäpuolella Ra
vijoella sijaitsevalle JP/JR 9:lle. Pe
rinteiden vastaanotto tapahtui Henna
lan kentäLlä, jossa JP 3:n jäljellä ole
va henkilöstö luovutti pataljoonansa 
nimen, lLpun ja yksiköiden viirit JP/ 
JR 9:n edustajille. 
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::Pataljoonan siirtyminen Haminaan 
alkoi jo v 1950, kun Kotkan Rannilkko
patteristo siirtyi Kyminlinnaan. Nykyi
set maakuntiin ja aikaisempiin jouk
ko-osastoihin liittyvät nimet määrät
tiin v 1956. Tällöin JP 3 sai uudeksi 
nimekseen Kymen Jääkäripataljoona. 

Yhdistelmä 

Tämän päivän Kymen Jääkäripatal
loona seuraa edelleenkin perinnejouk
ko-osastojensa viitoittamaa tietä. Yli 
45-vuotisen olemassaolonsa aikana pa
taljona on kokenut monia kohtaloita. 

Pol!kupyöräpataljoona 3 ja sen jälkeen 
JP 3 viitoittivat tien, jota tämän päi
vänkin jääkäri pyrkii noudattamaan. 
Vaiherildcaiden vuosien jälkeen on 
Kymen Jääkäripataljoona saanut si
joituspaikakseen historiallisen Hami
nan. Maalkunnallisena joukko-osastona 
KymJP kouluttaa edelleenkin nuoris
ta miehistään taistelijoita, jääkär.eitä, 
joiden haltuun vanhempi polvi voi ai
kanaan luottavaisin mielin luovuttaa 
tehtävänsä tietoisena siitä, että tämän 
päivän jääkäri on kykenevä täyttä
mään tehtävänsä niin rauhan kuin so
dankin aikana. 

Puolustuslaitoksen 
Varnrnaskosken 

Tehdas 

VAMMALA 
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Kapteeni Erkki R i i k on en 

JOUKK0'-0'SASTOKI LLA T 

Sotien jälkeen kansalaisiarrune ei 
voi.tu pitkään aikaan syyttää liiallises
ta innokkuudesta maanpuolustusasiois
sa. Ajan kuluessa, ikävien muistojen 
etääntyessä ja lähinnä uuden sukupol
ven astuessa esiin, lisääntyi ikansan 
mielenkiinto puolustuslaitosta ja sa
malla maanpuolustusasiaa kohtaan. 

Täysin ~ntaanisti toisistaan tietä
mättä virisi eri puolilla Suomea re
serviläisten keskuudessa halu pitää 
yhteyttä siihen joukko-osastoon tai 
aselajiin, jossa vakinaisen väen palve-

lus oli suoritettu. Samalla haluttiin 
edistää ja lujittaa niitä toverisiteitä, 
joita asepalveluksen aikana o1i solmit
tu. Erikoisen tärkeä tämä asia oli re
serviläisten ,miehistöainekselle, jolla ei 
ollut mitään mahdollisuutta, reserviup
seerien ja -aliupseerien tavoin, säilyt
tää kosketus suomalaiselle miehelle 
loppujen lopuksi rakkaaseen vakinai
sen väen palvelusaikaan ja omaan, pal
jon muistoja ja kokemuksia antanee
seen, joukko-osastoon tai aselajiin. 
Näistä syistä johtuen kokoontuikin eri 

Pääjohtaja Klaus Waris avaamassa Joukko-osastokillat ry:n vuosikokousta 
Katajanokan upseerikerholla v 1966 

199 



puolille maatamme reserviläisiä, jotka 
perustivat oman joukko-osasto- tai 
aselajikillan, 

Kiltatoiminnan alkuvaiheet 

Vaikka maaI11Puolustushenlkistä ikil
tatoimintaa on esiintynyt Suomessa jo 
ennen sotia voidaan varsinaisen kilta
toiminnan synnyn, sen nykyisessä 
muodossa, katsoa alkaneen 1950-lu
vun loppupuolella. Aktiivisimmin toi
mivat aluksi Karjalan Kaartin ja Po
rin Rykmentin Killat. Pääesikunnan 
tiedotustoimiston ehdotuksesta silloi
nen puolustusvoimain ko::nentaja, jal
kaväenkenraali Sakari Simelius, teki 
syyskuussa 1960 päätöksen epäviralli
sen toimikunnan kokoamisesta kilta
toimintaa elvyttämään. Tämä toimi
kunta, jossa lähimain kaikki maanpuo
lustusjärjestöt olivat edustettuina ko
koontui silloisen UJpSeeriliiton puheen
johtajan kenraalimajuri A Arimon joh
dolla ja onnistuikin tehtävässään. 
Tällöin kiltoja syntyi kolmisen
kymmentä. Niiden päämäärät toimin
nassa tähtäsivät saman, maanpuolus
tusasian ja -hengen elvyttämiseen, 
mutta niiden toiminnassa todettiin 
huomattavia erilaisuuksia. Yhtenäisen 
pohjan luomiseksi ja suunnan antami
seksi joukko-osasto- ja aselajikiltojen 
toiminnalle perustettiin keväällä 1963 
neuvottelukunta kiltojen väliseksi yh
dyssiteeksi. Neuvottelukunta aloittikin 
toimintansa varsin ripeästi. Sen pu
heenjohtajana toimi Suomen Pankin 
pääjohtaja Klaus Waris, jonka esi
merkki ja kannustava johtaminen an
toi pontta uudelle yhdyselimelle. Neu
vottelukunta katsoi tärkeimpinä tehtä
vinään olevan alkusysäyksen antami
sen perustettaville joukko-osastokil
loille, niiden alkuun pääsemisen ra
hoittamisen sekä yleisten toiminnallis-
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ten suuntaviivojen määrittämisen. Jo 
tässä vaiheessa haluttiin korostaa sitä, 
että kiltatyö on ktihkotonta ja täysin 
epäpoliittista ja että jokainen kiltaan 
liittynyt ikään tai sotilasarvoon katso
matta tuntisi viihtyvänsä ja toisi mu
kanaan ideoitaan. Haluttiin korostaa 
myös sitä, että upseerien ja aliupsee
rien osa ei saa muodostua hallitsevaksi 
·killassa, jota ei myös saanut päästää 
muodostumaan sotia muistelevaksi ase
velikerhoksi. V 1965 lopussa voitiin 
tooetå, että ensimmäinen välitavoite oli 
saavutettu. Tällöin oli jäsenkiltoja 44. 
Tämä merkitsi sitä, että kiltatoiminnan 
vaikutus ulottui lähes kaikkiin maam
me varuskuntiin. Kiltatoiminnan kas
vua kuvastaa sekin, että jäsenmäärä 
oli tällöin n 23 000 sen ollessa neuvot
telukunnan perustamisen aikoihin vain 
noin 9000. 

Neuvottelukunnan yhteyteen perus
tettiin v 1965 kolme toimikuntaa, joi
den tarkoituksena oli hallituksen toi
minnan tehostaminen. Toimikunnat ja 
niiden tehtävät olivat seuraaivat: 

1. Suunnittelutoimikunta valmisti eh
dotuksen Joukko-osastokiltojen or
ganisaation kehittämiseksi sekä 
uusien sääntöjen laatimiseksi. 

2. Esitelmätoimikunta, joka yhteis
toiminnassa eri alojen asiantunti
joiden kanssa valmisti tai valmis
tutti esitelmiä jäsenkiltojen käyt
töön. 

3. Ohjelmatoimikunta, jonka tehtä
vänä oli lopullisen aatteellisen ja 
toiminnallisen ohjelmajulistuksen 
laatiminen, 

Näin voidaankin katsoa, että v 1965 
oli se vuosi, jolloin päättyi joukko
osastokiltojen perustamis- ja järjes
täytymisvaihe. Edessä oli tehokkaan 
toiminnan kausi. 

Kiltatoiminta tänään ja 
saavutetut tulokset 

Vuoden 1966 alussa vahvistettiin 
uudet säännöt. Kiltaliike sai nimek
seen Joukko-osastdkillat ry. Kilta
järj,estön johtoon tuli neuvoa anta
vana elimenä kiltaneuvosto, jon:ka pu
heenjohtajana toimii pääjohtaja Klaus 
Waris ja varapuheenjohtajana pää
johtaja Eero Salovaara. Kiltaneuvos
toon kuuluu jäsen jokaisesta jäsen
yhdistyksestä. Kiltaneuvosto kokoon
tuu puheenjohtajan kutsusta kaiksi 
kertaa vuodessa ja se käyttää järj,estön 
päätösvaltaa kaikissa muissa paitsi 
vuosikokoukseen liittyvissä asioissa. 

ToimeeI11Panevana elimenä toimii lii
ton hallitus. Hallituksen puheenjoh
tajana toimii valttri Kullervo Killi
nen ja varapuheenjohtajana pankin
johtaja Helge Laakso sekä jäseninä 
toiminnanjohtaja Aimo Raassina, dipl 
ins K H Pentti, professori Samuli Suo
mela, toimitusjohtaja Martti Rusi, 
maisteri Osmo A Wiio, veturinkuljet
taja Veikko Nieminen, edustaja Erkki 
Koivu ja everstiluutnantti Erkki Po
roila. 

Sääntöjen mukaan hallitukseen tu
lee kuulua miehistön, aliupseerien ja 
upseerien piiristä valittuja Jasema. 
Hallitus valitaan vuosittain ja sen 
vaalin suorittaa kiltaneuvosto. 

Hallituksen tehtävänä on muun 
muassa johtaa liiton toimintaa, valmis
tella ja kutsua kokoon liiton ja kilta
neuvoston kokoukset, toimeenpanna 
liiton ja kiltaneuvoston kokouksissa 
tekemät päätökset sekä lisäksi muut 
yhdistystoimintaan kuuluvat asiat. 
Edellä mainitut elimet koordinoivat 
liiton ohjelman ja toiminnan suunta
viivat. Varsinaisen kenttätyön tekee 
kukin jäsenkilta omalla alueellaan tai 
toimintaympäristössään. Tässä yhtey
dessä on syytä korostaa, että hallitus 

ei johda jäsenkiltojen toimintaa vaan 
että kukin kilta on itsenäinen yhdistys. 

Saavutetut tulokset 

Kolmivuotisen, varsinaisen toiminta
kautensa aikana on Joukko-osastokil
lat ry mahdollisuuksiensa mukaan 
pyrkinyt toteuttamaan taTkoitustaan. 
Sen päämääränä on, huomioon ottaen 
valtiovallan hyväksymät voimassa ole
vat sopimukset, olla eri puolella val
takuntaa puolustus- ja rajavartiolai
toksen ihyväksi toimivien kiltojen yh
dyssiteenä sekä kehittää niiden toi
mintaa. Toiminta on jakautunut kol
meen pääosaan: 
~ aatteelliseen 
- toiminnalliseen ja 
- tukilinjaan. 
Kiltatoiminnan aatteellinen ohjelma

julistus ei ole vielä lopullisesti valmis
tunut. Toiminta on huipentunut vuo
sittain pidetyiksi valtakunnallisiksi 
maanpuo1ustuspäiviksi, jonne kilta
väki sang-en runsaslukuisena on ko
koontunut. Juhlat on pidetty seuraa
vissa pru!koissa: 

v 1964l Mikk,elissä 
v 19651 Parolassa ja 
-:v 1966 Oulussa. 

Hallituksen puheenjohtaja, valt.tri 
Kullervo Killinen seurueineen suorit
tamassa kunnianosoitusta sankarivai
najille Oulun Maanpuolustuspäivillä. 
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Muu aatteellinen toiminta on ollut 
kiltakohtaista ja se on liittynyt läihei
sesti joukko-osastojen vuosi- ja vala
päiviin. Lisäksi killat ovat järjestäneet 
juhlatilaisuu~ia toiminta-alueellaan. 
Puutteena aatteellisessa toiminnassa 
on ollut se, että nuorisoa ei vielä riit
tävästi ole saatu aktHviseen kenttätyö
hön mukaan. Pyrkimyksenä on mah
dollisimman pian oppia kiltatyössä pu
humaan nuorison omaa kieltä ja näin 
myös maanpuolustusjuhlien yhteydes
sä saada pysyvä vaikutus ja yhteys 
·heihin. 

Kiltojen taloutta on pyritty vakaut
tamaan ja elvyttämään kiltaveljien 
omakohtaisella toiminnalla. Esimerk
kinä tästä mainittakoon kiltamerkkien, 
-sormuksien ja -standaarien myynti 
sekä muu kiltakohtainen liiketoiminta. 
Erikoisen merkittävää on kiltojen jo 
laajah'koksi kasvanut julkaisutoiminta. 
Lähes kaikki killat toimitta'Vat omaa 
lehteä, joko yksin tai yhdessä nimik
ikojoukko-osastonsa kanssa. Varsin 
hyvän kuvan tästä toiminnasta antoi 
Oulun maanpuolustuspäivien yhtey
dessä järjestetty kiltanäyttely. 

Kiltaveljet pyrkivät myös autta
maan vaikeuksiin joutuneita tO'Verei
taan. Tukityön toteutus on tapahtu-

202 

nut työtempausten muodossa, jolloin 
talkoovoimin on autettu vai:keuksiin 
joutunutta. Liitto on myö.s jäsenkil
tojen välityksellä auttanut työllä ja 
keräyksillä varusmiesaikanaan vai
keasti loukkaantuneiden kiltaveljien 
perheitä. 

Yhdistelmä 

Joukko-osastokillat ry:n toiveena 
on omalta osaltaan edistää kansamme 
maanpuolustustahtoa ja yhteenkuulu
vaisuuden tunnetta. iETu.dottomana 
pyrkimyksenä on toiminnan ohjaami
nen asepalveluksensa "normaaliolois
sa" suorittaneita ikäryhmiä kiinnosta
viin muotoihin. Nuorten ihmisten ja 
ennen kaikkea miehistöaineksen mu
kaan saaminen ei ole helppoa, mutta 
siinä onnistutaan, kunhan löydetään 
mielekäs nuorisoa kiinnostava toimin
nallinen tie. 

Tarkoitus on saavutettu kun jokai
selle selviää, että voimakas tahto ja 
kyky puolustaa kansainvälisten sitou
mustemme mukaisesti Suomen turval
lisuutta kaikkia vihollisia vastaan on 
yhtenä edellytyksenä maamme pitämi
seksi suurvaltojen välisten sel!kkaus
ten ulkopuolella. 

Yliluutnantti Jyrki ·Porras 

JÄÄKÄRIPAT ALJ010NA 1 :n 
- p,QHJANMAAN 
JÄÄKÄRIPA T ALJOONAN 
- LAPIN JÄÄK'ÄRI
PATALJOONAN KltTA ry 

Kilta perustettiin 13. 2. 1962 Vaasan 
kaupungissa. Perustavassa kokouk
sessa oli saapuviJla kahdeksankym
mentäviisi jäsentä. Ajatus JP l:n Kil
lan perustamisesta sai kaikkien va
rauksettoman kannatuksen. 

Killan tarkoituksena on maanpuo
lustushengen vaaliminen, Pohjanmaan 
Jääkäripataljoonan ja sen täydennys
alueen väestön toisiinsa lähentäminen, 
jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä 
toimiminen, Killan piiriin ikuuluvi-en 
historiallisten perinteiden ja yhteisten 
muistojen vaaliminen, Pohjanmaan 
Jääkäripataljoonassa palv,elevien va
rusmiesten viihtyvyyden edistäminen 
sekä vaikeuksiin joutuneiden jäsenten 
tukeminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta 
kerää perinneaineistoa, julkaisee kil
taa koskevia painotuotteita ja muita 
julkaisuja, elävöittää historiallisia 
muistoja sekä järjestää juhla-, ko
kous-, esitelmä-, keskustelu-, ret
keily-, tutustumis- ja muita saman 
tapaisia tilaisuuksia. 

Killan kotipaikka oli perustamises
taan lähtien 1. 8. 1964 saakka Vaasa. 
Pohjanmaan Jääkäripataljoonan siir
ryttyä Lappiin on killan kotipaikka 
Sodankylä. Killan nimeen tuli kolmas 
joukko-osastonimi 1.7.1966 pataljoo
nan nimen.muutoksen perusteella. Kil
lan toiminta Pohjanmaalla pääsi hy
vään alkuun. Tähän vaikutti koko 

maakunnan osoittama mielenkiinto 
kiltatyötä kohtaan. Suurin ansio toi
minnan vilkastumisesta vuosina 1962--
64 lankeaa kuitenkin killan enshmnäi
selle puheenjohtajalle eversti O E Yli
riskulle ja siihteerille kapteeni A Silta
lalle, jotka uurastuksellaan loivat poh
jan killan organisaatiolle, osoitti,yart; ne 
suuntaviivat, joita on noudatettu alku
hetkistä lähtien. 

Vuosi 1964 JP 1:n-PohmJP:n Kilta 
ry:Ue oli meritityksellinen. Samalla 
kun Pohjanmaan Jääkäripataljoona 
sia-tyi pohjoiseen, saapui iki1ta myös 
uudelle toimialueelleen. Uusi koti
paikka ei kuitenkaan aiheuttanut kil
tatyön loppumista Pohjanmaalla, vaan 
sinne perustettiin Vaasan alaosasto, 
joka edelleenkin toimii tarmokkaasti 
alueellaan killan hyväksi, Pohjan
maalla olevien jäsenten ja Sodankylän 
jäsenten yhdyssiteenä. 

Varsinaiselle killalle Pataljoonan 
siirtyminen oli sikäli ratkaisevaa, että 
sen oli nyt ikään ikuin alettava alusta. 
Oli luotava uusi asiamiesverkosto, tuo
tava pohjoisten kiltaveljien tietoisuu
teen killan toiminta ja tarkoitus. Tällä 
hetkellä vuoden -66 kesällä olemme j6 
voiton puolella, vaikka organisaatio
uudistukset ja asiamiesverkosto ovat 
vielä kehityksen alaisia. Kiinnostus 
killan toimintaa kohtaan on herätetty, 
niinpä maakunnassa on jo useita killan 
toimihenkilöitä. 
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Killan toiminta ei rajoitu vain Poh
janmaan ja Lapin piirin, vaan kilta
veljiä on ympäri maata. Tärkeimpänä 
yhdyssiteenä jäsenten ikesken, Oulun 
ja Vaasan alaosastojen ohella, on ollut 
killan toimittama lehti "Etupyörä", 
joka ilmestyy toistaiseksi kerran vuo
dessa Jääkäripataljoonan vuos1pa1-
vänä 11. 3. ja joka jatkaa Terijoella 
ilmestyneen ja pari vuosikymmentä 
ilmestymättä olleen jääkärilehden pe
rinteitä. 

Jos tarkasteLlaan JP l:n-PohmJP:n
LapJP:n Kilta ry:n toimintaa näiden 
neljän olemassaolon vuoden aikana, 
hava.1taan jo nyt saavutetun päämää
rät, jotka johtokunnat ovat toiminnalle 
asettaneet. Killan toiminta ei suinkaan 
mukaudu vanhoihin totuttuihin uo
miin, vaan jatkuvasti pyrkii kehiUy
mään Polkupyöräpataljoona l:n, Jää
käripataljoona l:n, Pohjanmaan Jää
käripataljoonan sekä Lapin Jääkäri
pataljoonan ki1taveljien omaksi ehyek
si yhteisöksi. 
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Maamme 
ensimmäinen 

matkailu tavaratalo 

SUOMEN MATKATOIMISTO 
palvelee Teitä yhä paremmin vuonna 1966 

Keskustoimistomme Keskuskatu 1 :ssä on todellinen matkailu
tavaratalo, joka tarjoaa Teille maamme monipuolisimman 
matkatoimistopalvelun. Kaikille matkailun aloille ulottuvien 
erikoisosastojemme asiantuntemus ja kokemus takaavat mat
kanne onnistumisen. - Myös muut toimistomme välittävät 
Teille kaikkien erikoisosastojen palvelun. Maamme ensim
mäisenä matkatoimistona meillä on laajimmat ulkomaiset 
suhteet ja edustukset Suomessa - Teidän matkustamisenne 
hyväksi. 

-J-· SUOMEN MATKATOIMISTO 
Helsinki - Tampere - Turku - Lahti - Rovaniemi 

Olli R a u h a k o s k i 

UUDENM'AAN 
JÄÄKÄRl'P A T ALJ010NAN 
KILTA ry 

Perustaminen ja toiminnan 
aloittaminen 

Elokuun 4 päivänä 1963 kolkoontui 
toista sataa jäälkäriä Santahaminaan 
perustamaan nimiklkokiltaa Uuden
maan Jääkäripataljoonalle. Saksan 
jääkäristä parhaillaan palveluksessa 
olleeseen varusmieheen - kaikki jää
käripolvet olivat edustettuina kokouk
sessa., 

Tätä kokousta edelsivät killan perus
tavan kokoUiksen valmistelutoLmikun
nan ikokontumiset Santahaminassa. Tä
mä kilta-ajatuksen innoittamien mies
ten muodostama valmistelutoimikunta 
oli huolehtinut monista käytännön ky
symyksistä kuten perustavan kokouk
sen kokouskutsun lähettämisestä suu
rimpiin helsinkiläisiin päivälehtiin. 

Kilta perustettiin vaalimaan Uuden
maan Jääkäripataljoonan ja sen edel
täjäjoukko-osastojen perinteitä. Uud
JP:n perinnejoukko-osastoiksi katso
taan seuraavat: Il/KLR, PPP 2, PPP 5, 
JP /JR 5 sekä JP 2. Killan tarkoituk
sena on myös maan.puolustushengen 
lujittaminen, Uu.dJP:n ja sen täyden
nysalueiden väestön ;floisiinsa lähentä
minen, jäsenten keskeisenä yhdys
siteenä toimiminen sekä Pataljoonassa 
palvelevien varusmiesten viihtyvyyden 
ediistäminen ja vaikeuksiin joutunei
den sotaveteraanien tukeminen. 

Ennenkuin perustavassa kokoukses
sa läsnä olleet poistuivat Santahami
nan saarelta, antoivat silloiset varus-

miehet taistelunäytöksen "Saharan' 
ja puhelinikeskuksen maastossa osoit
taen miten nykypäivän jääkäri taiste
lee. 

Kiltamme ,toiminnan tukemiseksi 
ja perustamiskustannusten peittämi
seksi saatiin anomuksesta avustus 
Joukko-osastokiltojen neuvottelukun
nalta. Toiminnassamme pyritään huo
mioimaan Neuvottelukunnan (= nyk. 
Jouilclco-osastokillat ry) kaikille killoil
le toi<mittamia ohjeita ja viitteitä. 

Kiltamme rtoimintaa on selvitetty 
Pataljoonan varusmiehille kunikin saa
pumiserän kotiuttamistilaisuuksissa, 
joissa on ollut läsnä '.killan edustajat. 
Kiltamme tunnus jaetaan näissä tilai
suuksissa yhdelle varusmiehelle kus
takin yksiköstä. Tunnuksen, jonka 
muotoina on rintamerkki ja viiri, on 
suunnitellut mainospii.rtäjä Unto Kert
tula. 

Oiikeusministeriö hyväksyi UudJP:n 
killan säännöt 26. 9. 1963. 

Uuderunaan Jääkäripataljoonan leh
ti "Pumppu" otettiin jo perustamis
vuoden syiksyllä killan lehdeksi. Ny
kyisen suunnitelman mukaan "Pump
pu" i.Lmestyy neljästi vuodessa siten, 
että koLme numeroa on yhdistetty 
RAUK/UudJP:n julkaisuun ja yksi 
numero on erillinen. 

Koska varsinainen kiltatoiminta ta
pahtuu kuitenkin paikallisosastoissa, 
muodostui ensimmäiseksi varsinaisek
si työkohteeksi paiikallisosastojen pe
rustaminen Pataljoonan täydennys-
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alueille. Ensimmäisenä saivait turku
laiset oman osaston ja seuraava perus
tettiin Poriin. Vuoden 1964 aikana 
aloittivat toimintansa myös Helsingin 
ja Salon pailkallisosastot - mutta li
sää tarvitaan vielä. 

Killan hal.litukisen puheenjohtajaiksi 
valittiin perustavassa kokouksessa toi
mitusjohtaja Aarne Atjamo ja varapu
heenjohtajaksi insinööri Esko Haka
la. Heidän toimintansa killan hyväksi 
on saanut jäsenistön varauksettoman 
kannatuben ja niinpä heidät on vuosi
kokouksis.!la valittu uudelleen tehtä
viinsä jo kolmasti. Sihteerin tehrtäviä 
hoiti alu:k!li kapteeni Raimo Hastio, 
mutta hänen muurtettuaan pois Uud
JP:stä valittiin uudeksi sihteerilksi 
mer1konomi Heikki Anttila. 

Killan valtuuskunnan puheenjohta
jana on toiminut alusta lähtien evl 
evp Hannes Pokkinen ja jäseninä on 
kiltalaisia eri puolilta maata. 

Jäsenmaksu on nykyisin 5 mk vuo
dessa ja jäsenmäärä keväällä 1966 oli 
390. 

Ensimmäiseksi kunniajäseneksi Uud
JP:n kiltaan kutsuttiin keväällä 1964 
jääkärimajuri Jussi Komonen. 

Kiltasauna 

Erinomaiseksi 
ja kiltalaisten 

kokoontumispaikatksi 
yhteiseksi "lempilap-

Killan rantasauna Santahaminassa 
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seksi" on muodostunut killan omista
ma hirsinen rantasauna Santahami
nassa. Sauna-aatteen isä on majuri 
Heikki Kiira, jonka aloitteesta lähetet
tiin puolustusministeriöön anomus ko. 
saunan raikentamisesta. Piirustuikset 
ja suunnittelun lahjoitti arkkitehti 
Klaus Backberg kiltatyön tukemisefksi. 
Hän valvoo jatkuvasti valppaasti, et
tä rantasaunassa säilyy sille luotu oma 
erikoisasemansa ja tunnelmansa. Ta
loudellista tukea sai Kilta mm. Helsin
gin r~serviU!pseer1p11rm Jäälkäriker
holta ja Kranaatinheitinosastolita sekä 
useilta Liikkeiltä ja laitoksilta. Hirret 
veistettiin Invalidien Ammattioppilai
toksessa Mäntsälässä, josta valmiit 
puuosat siirrettiin Santahaminaan, 
saaren pohjoisrantaan. Täältä on puo
lustusministeriö vuokrannut ja luo
vuttanut 0,5 ha:n ,suuruisen alueen 
UudJP:n Kilta ry:lle 11. 6. 1965 alle
kirjoitetulla vuotkrasopimuiksella 20 
vuoden ajaksi. Sopimuksen 6 §:n mu
kaan luovutti Kilta saunan UudJP:n 
komentajan hallintaan ja on Killalla 
oikeus käyttää saunaa tarkoituksiinsa 
sovittuaan sHtä !komentajan kanssa. 
Valkinainen saunailta kiltalaisilla on 
kunkin kuukauden toinen maanantai, 
mutta myös viikottain ovat ikillan jä
senet tervetulledita lauantai-iltapäivisin 
osallistumaan Pataljoonan !kantahenki
lökunnan saunavuoroon. 

Kiltasaunan "viralliset avajaiset" ta
pahtuivat syksyllä 1965, jolloin silloi
nen komentaja evl P Hämäläinen pal
jasti saunatuvan seinään kiinnitetyn 
laatan, jossa on mainittu työn tukijat. 
Saunan hoidosta on asetettu vastaa
maan hoitokunta, johon kuuluu ybi 
upseeri Pataljoonasta sekä kaksi jäsen
tä Killasta. 

Toiminta 

Kiltamme on osallistunut joulkko
osastokiltojen valtakunnallisiin maan-

puolustusjuhliin kesällä 1964 Mikke
lissä, heinäkuussa 1965 Parolassa selkä 
kesäkuussa 1966 Oulussa. Loviisan 
seudun maanpuolustuspäivillä syiksyl
lä 1965 olimme myös mukana. 

Syyskuussa 1964 kutsui UudJP:n 
komentaja Killan edustajat seuraa
maan Pataljoonan järjestämää Pork
kalan varus'.kuntasotaharjoitusta Rann
JP:n alueella. Tämä erinomaisen mie
lenkiintoinen tilaisuus allkoi tilannese
lostuksella sotaharjoitusjoukkojen joh
dossa, jonka jälkeen pääsimme tutus-

tumaan taistelutoimintaan maastossa. 
Myöhemmin saimme ikokea Uiskojen 
vauhdin ja saunoa Obbnäsin kunto
talolla. 

Yhteistoimintaa on ollut reserviup
seerien jääikärikerhon ja jv-osasston 
kanssa. 

Helsingissä toimivien muiden jouk
ko-osastokiltojen kan:ssa on myös yh
teistoiminta suunnittei1la ja uskomme 
sen toteutuvan ensi tilassa ja olevan 
hyödyksi !kaikille osapuolille. 

KOSKEN LASKIJA 
SULATEJUUSTO 

on ihanteellista ra-

vintoa. Se valmisre-

taan ensiluokkaises-

ta tahkojuustosta ja 

siksi sillä on myös 

tahkojuuston hieno 

maku. 

Varatkaa mukaanne 

maalle ja retkme 

evääksi KOSKEN-

LASKIJA-juustoa! 
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Ivalon Osuuskassa 
Ivalo 
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LAPIN KERTAUS
HARJOHUKSET 

Lapin talvisen luonnon ja valkeitten 
hankien keskellä pidettiin jääkäri
pataljoonan ja sinkokomppanian ker
tausharjoitukset. Harjoituksen järjes
täjänä oli !.Divisioona ja toteuttajana 
Lapin , Jääkäripataljoona. Ylimpänä 
valvojana toimi !.Divisioonan komen
taja, ikenraaliluutnantti Tauno Kopra 
ja harjoituksen johtajana Lapin Jää
ikäri.Jpataljoonan komentaja, eversti
luutnantti Erkki Koivisto. Koulutus
henkHökunta oli suurimmalta osaltaan 
Lapin Jääkäripataljoonan henkilökun
nasta, joskin "virka-apua" saatiin 
muista divisioonan joukko-osastoista. 
Kertausharjoituspataljoonan komen
tajana toimi yliluutnantti Pekka Au
vinen ja pataljoonan pääkouluttajana 
kapteeni Kauiko Pesonen. 

Maaliskuun 16. päivänä astuivat re
servin upseerit palvelukseen. He saa
puivat suoraan !.Divisioonan leiri
alueelle Ristilammelle, joka sijaitsee 
Rovaniemen ja Kemijärven välillä. 
Upseerit majoittuivat oman koulutus
kautensa ajaksi alueella oleviin paraik
keihin. Heidän koulutuksensa käsitti 
taktiikan !J)erusteiden opettamista 
maasto- ja karttaharjoitusten avulla, 

Äänestämässä 

14 - Jalkaväen Vuosikirja 

Pv:n komentaja, kenrl Keinonen, tu
tustumassa harjoitukseen 

uusiin aseisiin tutustumista ja ali
upseeri- ja miehistövaiheen harjoitus
ten pohjan luomista, sillä näitten lrou
lutusvaiheitten aikana kouluttivat re
servin upseerit omia komppanioitaan 
ja jouikkueitaan. UpseerikoulutUS1Vai
heen ajan vallitsi kova pakkanen, jos
kus asteita oli runsaasti yli kolmen
kymmenen. Palvelusharrastus upsee
reiden keskuudessa oli kiitettävä ja 
hurtti huumori versoi heidän keskuu
dessaan, 

Aliupseerit saapuivat Ristilammelle 
vii!k.koa myöhemmin kuin upseerit. 
Heidän koulutuksensa käsitti edellä 
mainittujen aiheitten lisäksi myös eri 
koulutushaarojen eriJkoiskoulutusta. 
Tässä olikin kouluttajilla täystyöllisyys 
koko ajan, sillä monen miehen ase
velvollisuusaikainen koulutushaara oli 
muuttunut. Mutta tehtävästä selvittiin 
kaikella kunnialla. Varsinkin uusiin 
aseisiin tunsivat Lapin reserviläiset 
suurta kiinnostusta ja ammunnoissa 
havaittiin, etteivät ny,kyiset korpi
taistelijat ole kehnompia aseen käyttä
jiä kuin isätkään. Ampumatulokset 
olivat koko pataljoonalla erittäin hy
vät, vaikkakin useimpia ammuntoja 
haittasi kova viima ja ajoittain myös 
tuisku. Aliupseeritkin saivat nauttia 
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Asekäsittelyssä 

oman koulutusvaiheensa ajan parakki
majoi tuksesta. 

Miehistön koulutusvaihe käsitti 
kaksitoista päivää. Kouluttajina toi
mivat reservin upseerit ja aliupseerit 
ottivat heidät vastaan Sodankylässä, 
Lapin Jää,käripataljoonan suojissa. 
Sinkokomppanian miehet tulivat pal
velukseen suoraan Ristilammelle. Jo 
miehistön palvelukseen tulopäivänä 
joutuivat vastaanottajat toteamaan 
reserviläisten käsittelyssä eteen tule
via vaikeuksia. Jotkut Lapin miehistä 
tulivat r-eserviin kuin ·poroerotukseen 
konsanaan, rempseellä mielellä, henki 
viinalle haisten, jotkut jopa nyrkit 
pystyssä reuhaten. Niinpä "innok
kaimmat" piti pistää heti alkuun vah
vempien ovien taakse rauhoittumaan 
ja selviämään. Mutta seuraavana 
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aamuna olivat näma Ja kaikiki muut
kin sotisovassa, kurinalainen joukko, 
sotilaiksi muuttuneet. Heidän käsitte
lyssään ei ollut enää minkäänlaisia 
vaikeuksia rkoko harjoitusten aikana. 
Törmäilijät katuivat tuloaan ja osoitti
vat pystyvänsä täyttämään tehtävänsä 
suomalaisena sotilaana Lapin erikois
olosuhteissa. Miehistövaiheen koulu
tus käsitti eri taistelulajien kertauik
sen, asekäsittelyn ja ammunnan. Kou
lutus tapahtui koko ajan tilanteen 
mukaisesti ja komppaniat olivat ryh
rnittyrieet maastoon kahdeksan kilo
metrin pituiselle alalle telttamajoituk
seen. 

Kertausharjoitus huipentui sotahar
joitulkseen. Pataljoonan tehtävänä oli 
edetä tiettömän korven haliki nelisen
kymmentä kilometriä ja katkaista Jää
meren tie Rovaniemen ja Sodankylän 
puoHvälistä. Jos ikoulutusvaiheen ai-

Etenemässä 

kana oltiin kärsitty pienoista viluakin, 
niin sotaharjoituksen arkana saatiin 
"vahinko" takaisin. Lapille ominaiset 
äkkinäiset sään vaihtelut tulivat re
servipataljoonan voitettaviksi kuin 
harjoituksen johdon tilauksesta kon
sanaan. Niinpä harjoitus käytiin täy
dessä loskakelissä. Välillä satoi vettä
kin, niin että korpivaeltajat olivat ul
ikoa sadevedestä ja sisältä hiestä mär
kiä. Mutta pääsiäiseksi siviilin, 
taistelutunnus kannusti heitä kestä
mään kaikki vaikeudet ja voittamaan 
ne. Hurtti huumori höysti puheita: 

- Aina tämä kotiolot voittaa, -
jos akika tietäisi, missä liemessä ollaan, 
niin pistäisi jo saunan lämpiämään ... 
- heikot sortuis j,o, mutta Lapin jät
kä sen ik.uin porskuttelee . . . kuului 
reserviläisten suusta. Keltainen vihol
linen heitettiin nokan alta pois "sadet
ta pitämästä" ja Jäämeren tie katkais
tiin aikataulun mukaisesti. Pataljoo
na toi kalustonsa, viitisenlkymmentä 
moottoriajoneuvoa mukanaan, metri
seen hankeen tietä tehden. 

Loppukatselmuksessaan kenraali-
luutnantti Kopra mainitsi mm.: -
Harjoitus on ollut erittäin raskas. Si~ 
tä se ei ole ollut taipaleen pituuden, 
vaan Lapin oikukkaiden säiden an
siosta. Mutta te olette selviytyneet sii
tä hyvin, kuten Lapin miehille kuu
luukin. Lapin miehen on pystyttävä 
taistelemaan juuri niissä olosuhteissa, 
jotka täällä vallitsevat. Ilahduttavaa 
on ollut todeta teidän hyvä ampuma
taitonne ja suhtautwnisenne hm-joituk
seen ja sen asettamiin tehtäviin oikeal
la, suomalaisen miehen tavalla. Minä 
kiitän pataljoonaa ja sen kouluttajia 
hyvästä suorituiksesta. Se osoitti re
serviläisten koulutuksen ja hengen 
olevan sitä luokkaa, että kertaushar
joituspataljoona voidaan katsoa nyt 
koulutetuksi reservipataljoonaksi ... 

Pääsiäisen kynnyksellä luovuttivat 

Reserviläispäällikkö antaa käskyjään. 

Sotaharjoitus on lopussa. Pääkoulut
taja, kapt Pesonen onnittelee reservi
pataljoonan komentajaa ylil Auvista. 

reserviläiset kenttäharmaansa "rätti
mikon" huostaan Sodankylässä, josta 
heidät kotiutettiin. Ennen kotiuttamis
taan kävivät reserviläisten edustajat 
laskemassa seppeleen Sodankylän san
ikarihaudalle. 
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LAPUAN PATRUUNAT 
olympiakullan arvoista tarkkuutta 

2121 

KUIVA 
MAIHINNOUSU 
NOKIAN 
SAAPPAILLA 

Lapuan patruunoiden 'ansiolueHeloon' 
kuuluu kolme olympiakultaa sekä yli 
kaksikymmentä maailmanmestaruu.tta. 
Taa~kaa Te'kin joka laukaukselle kul
lanarvoiset olosuhteet! VaMtkaa LA
PUAN PATRUUNAT! 
L/>JPUAN PATRUUNATEHTAAN VAL
MISTUSOHJELMAArN KUULUVAT pie
noiskiväärin patruunat, kiväärin pat
ruunat (erityisesti mainittakoon tark
kuuspatruuna 7,62 x 53 R), erilaiset 
metsästyspatruunat, messinkiset hau
likon hylsyt sekä luodit ja hylsyt eri 
pa·truunalaatuihin. 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 
LAPUA 

MAANPUOtUSTUS
TI LAISUUKS IEN 
JÄRJESTÄJILLE 

Tarvitessanne sotilasaiheisia esitel
miä tilaisuuksiinne kääntykää lähim
män yhdysmiehemme puoleen. He 
ovat valmiita mahdollisuuksien mu
kaan avustamaan Teitä järjestämällä 

Säätiön yhdysmiehinä toimivat seu
raavat 

Oulu 
Kapt J Kauppinen PSS!m 
Maj T Jousi OulSpE 
Yli! T Haapsamo PohPn 

Kajaani 
Maj, L Saarenheimo KajSipE 
Ylil M Hölttö. KR 

Hoikankangas 
Maj. E Laatikainen KaiPr 

Vaasa 
Evl J Järvilehto PohmSIE 
Kapt A Fasta VaaSpE 

Seinäjoki 
Kapt P Toivanen SeiSpE 

Pori 
Kapt A Loponen PorSpE 

Rauma 
Kapt E Petäjä RauSpE 

Huovinrinne 
Maj T Lehmusvirta PorPr 

Turku 
Maj E Jaakkola LSSlE 
Maj L Hendunen TurESpE 

käyttöönne esitelmöitsijöitä ja esitel
mäaineistoa. Yhdysmiehet välittävät 
myös Jalkaväen vuosikirjoja sitä ha
luaville. 

Sodankylä 
Kapt P Tikkanen LapJP 

Rovaniemi 
Kapt P Veijo LRl 
Kapt L Ryynänen RovSpE 

Kemi 
Maj A Aro KemSpE 

Oulaineni 
Maj A Liimatta: RaaSipE 

Kokkola 
Maj P Järvinen KokSpE 

Äänekoski 
Maj T Kulo SuolSpE 

Luonetjärvii 
Evl A Rumrnukainen SSS1E 

Jyväskylä 
Maj E Hendunen JyvSpE 

Tampere 
Maj O Tikka TamLSpE 

Hämeenlinna 
Maj R Raitasaari ESSlE 
Maj A Metso HämJP 
Maj P Lyly HämlSpE 
Kapt H Pohjanpääi PstP 
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Ekenäs Garnison 
Maj H J Blomqvist NylBr 

Obbnä61 
Maj H N okkala RannJPi 

Tuusula 
Kapt K Koskimaa TaistiK. 

Helsinki 
Maj K Maunula SiKK 
Maj R Katona PEl 
Kapt P Sa~ikoskil KadKj 
Kapt E Äärynen UudJ:A 
Ltn Y Viitasaari KaartP 

Lahti 
Maj P Raikama HämRjR 

Kouvola 
Maj M Volmanen KSS1E 
Maj P Hiltunen KarPr 

Mikkeli 
Maj K Kannas MikSpE 
Kapt Y Larikkai SavPr 

Utti 
Ylil H Siiropää LjKJ 
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Parolannumrni! 
Maj M Aaltonen 
Ylil T Ylänne 
Ltn A Mustonen 

Kuopioi 
Maj L Manner 

Kontiorantal 
Kapt A Laine 

Onttola 
Ylil M Heini) 

Savonlinna 
Kapt A Annala 

Immola 
Maj E NärhisalOI 
Kapt T K Paanila 

Lappeenranta 
Ylil K Vuorikari 
Ltn R Roiha 

Hamina 
Evl K Luova 
Kapt V Siitoneni 

PsPrE 
PsvP 
Ps:K: 

SKSlEI 

KarJP 

P-KR 

SavlSpE 

K-SR 
RajaK 

AuK 
UudRakP 

RUK 
KymJP 

JALKAVAKIJOUKOT KERTOVAT 

PÄÄESIKUNNAN 

JALKAVÄKl·0 1SASTO 

Jalkaväen tarkastaja, kenraaliluut
nantti Ali Koskimaa, on siirtynyt 19. 7. 
1966 toisiin tehtäviin säädetyn eroa
misiän perusteella. Uudeksi Jalka
väen tarkastajaksi on nimitetty päivä
määrällä 20. 10. 1966 jalkaväkiosaston 
päällikkö eversti O E Ylirisku. 

Jalkaväkitoimiston päällikkönä toi
minut everstiluutnantti (5.10.1966 al
kaen eversti) Eero Eräsaari on 
eiirtynyt Aliupseerikoulun johtajaksi 
14.4.1966. Uudeksi toimistopäälli
köksi määrättiin Savon Prikaatin II 
Pataljoonan komentaja everstiluut
nantti Urho P o h j o 1 a. 

Jalkaväkiteknillisen toimiston pitkä
aikainen päällikkö, everstiluutnantti 
Eino E S u o r s a, on siirretty päivä
määrällä 5.10.1966 Etelä-Uudenmaan 
Sotilaspiirin päälliköksi. Hänen seu
raajakseen on nimitetty everstiluut
nantti Mauri M ä k e 1 ä PE:n aseosas-
1osta. 

Jalkaväkitoimi,ston toimistoupsee
riksi on siirtynyt kapteeni Hannu S ä r-

Jalkaväen tarkastaja 
Kenrm O E Ylirisku 
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J aika väki toimiston päällikkö 
evl U Pohjola 

k i ö sekä jalkaväkiteknillisen toimis
ton toimistoupseeriksi yliluutnantti 
Anssi V u o r e n m a a, molemmat Ka
dettikoulusta. Kapteeni Veikko L ö t
j ö n en on 1.9.1966 siirtynyt jatka
maan opintojaan Sotakorkeakouluun. 
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Jalkaväkiteknillisen toimiston 
päällikkö evl M Mäkelä 

Jalkaväen säätiön hallitus kiittää 
toisiin tehtäviin siirtyneitä saamas
taan tuesta sekä toivottaa uuden hen
kilöstön tervetulleeksi säätiön toimin
nan piiriin. 

POHJAN PRIKAATI 

Kuluneen vuoden päätapahtumana 
Pohjan Prikaatissa voidaan pitää 
omaistenpäivän ja Joukko-osastokil
tojen valtakunnallisen maanpuolus
tusjuhlan viettoa Oulussa 18.-19. 
6., joiden molempien onnistumisessa 
Pohjan Prikaatilla varuskunnan suu
rimpana joukko-osastona oli merkit
tävä panoksensa. 

Omaistenpäivänä 18. 6. oli prikaa
tilla vieraanaan lähes 1000 varusmie
hiä tapaamaan tullutta omaista. Osa 
vieraista osallistui myös maanpuolus
tusjuhlaan ja majoitettiin prikaatin ti
loissa. 

Yhteisessä lounastilaisuudessa pri
kaatin ruokalassa lausui prikaatin ko-

mentaja ev B W K on t i o p ä ä vieraat 
tervetulleiksi. Ruokailun jälkeen oli 
vierailla tilaisuus tutustua koulutuk
seen seuraamalla erilaisia koulutus
näytöksiä ja kalustoon kasarmialueel
le järjestetyissä esittelykohteissa. Tu
tustuminen kasarmeihin, ruokalaan ja 
yleensä hiuoltotiloihin oli luonnollises
ti naispuolisten vieraiden kiinnostuk
sen kohteena aina klo 15.00 pidettyyn 
kenttähartauteen saakka. Päivällisen 
jälkeen päättyi ohjelma Oulun sotilas
kotiyhdistyksen juuri palveluksensa 
aloittaneille alokkaille järj.estämään 
tervetulojuhlaan, jossa omaiset olivat 
kutsuvieraina mukana. 

19. 6. prikaati osallistui sekä ohjel-

1.D:n 11. 5. 66 eläkkeelle siirtynyt komentaja kenrl T Kopra suorittamassa kat
selmusta prikaatin vuosipäivänä 16. 2. 66 
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man suorittajana että yleisönä Raatin 
urheilukentällä pidettyyn Joukko
osastokiltojen valtakunnalliseen maan
puolustusjuh1aan. Arvokashenkisen 
tilaisuuden jälkeen seurasi juhlayleisö 
RAuK:n järjestämää taistelunäytöstä 
y limenohyökkäyksineen Raatin-Lin
nansaaren alueella. Näytöksen johti 
maj E L a i ih i a 1 a. 

!Rakennustoimintaa ei Hiukk,avaa
rassa kuluneena vuonna ole ollut. Huo
miota on sen sijaan ikiinnitetty ympä
ristön viihtyisyyden parantamiseen 
puistoistutuksin sekä nurmikkoalueita 
tekemällä ja entisiä parantamalla. 
Suunnitteilla on sotilaskodin laajenta
minen ja töiden toivotaan alkavan ku
luvan syksyn aikana. 

Kuluneen vuoden merkkitapahtu
mana koulutuksen osalta on pidettävä 
1.D:n ta1visotaharjoitusta 29. 1.-4. 2. 
Oulujärven ympäristössä. Jatkuva ko
va pakkanen teki harjoituiksesta suur
ta kestävyyttä vaativan j,a antoi kuvan 
siihen osallistuneille siitä, millaisia 
taistelut näillä leveysasteilla voivat ol
la. Prikaatista muodostettua harjoitus
pataljoonaa komensi evl U Hu u h ta
ne n. 

Syksyllä -65 prikaati osallistui Paa
volan ja Kemin maatalousnäyttelyi
hin järjestämällä näihin puolustuslai
toksen osaston. 

Sotainvalidien hyväksi suoritetussa 
tukitempauksessa autettiin vaikeavam
maisia ja heiko,ssa taloudellisessa ti
lassa olevia invalideja 22 ,auto- ja n 600 
miestyöpäivä1lä. 

Reservialiupseerikou1un oppilaskun
ta on toiminut vilkkaasti. Jo perin
teeiksi tulleen tavan muikaan on jokai
nen kurssi järjestänyt illanvieton Päi
värinteen keuhkotautiparantolan poti
laiden viihdyttätmiseksi. Syksyn -63 
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ampumaleirillä tapahtuneessa krh-on• 
nettomuudessa pahoin loukkaantunee
seen J Ko s t,e t i i n on oppilaskunta 
pitänyt jatkuvasti yhteyttä ja tukenut 
häntä taloudellisesti. Kostet, joka me
netti onnettomuudessa mm molemmat 
kätensä ja näön toisesta silmästään, 
valmistunee ensi keväänä kuvaama
taidon opettajaksi. 

Edellisen vuosikirjan ilmestymisen 
jälkeen on prrkaati ollut useiden vie
railu- -ja talikastuskäyntien kohteena. 

Puolustusvoimain eroava komenta
ja ikenr 8 S i m e 1 i u s suoritti jääihy
väisvierailun 25. 9. 65. Jalkaväen tar
kastaja ~enrl A Koski maa vieraili 
19. 3. 66 ja kenttäpiispa T Lait i n en 
18. 4. 66. 

l.D:n eroava komentaja kenrl T 
Kopra suoritti jäähyväiskäynnin 4. 
5. 66 ja uusi komentaja kenrl O Ko r -
h o n en tervehdyskäynnin 4. 6. 66. 

Lok!akuussa -65 vierailivat Oulun 
kaupunginha1lituiksen ja -valtuuston 
edustajat prikaatissa tutustuen mm ka
sarmeihin ja väestönsuojaan. 

Urheilun suurtapahtumaksi muodos
tui prikaatin menestyminen Puolustus
voimain hiihtomestaruuskilpailuissa 
Kajaanissa 16.-18. 3. 66. Täällä pri
kaati uusi edellistalvisen mesta,ruuten
sa partiohiihdossa ja voitti kilpailujen 
yleismestaruuden. Partiohiihtojouk
kueeseen kuuluivat kapt K J ä p p i -
ne n, ylik R Se von, stm P E Ko r r e 
ja J Kokko. 

Jalka- ja pesäpallossa prikaatin 
joukkue voitti PS.5,1:n vuoden 1966 
mestaruuden ja saavutti toisen · sijan 
kamppailtaessa Puooustusvoimain jal
kapallomestaruudesta. Pesä pallossa 
päästiin neljänneksi. 

Puolustusvoimain hiihtomestaruuskilpailujen voittoisa partiojoukkue - kapt 
Jäppinen, ylik Sevon, stm Ekorre ja Kokko. Alakuvassa PohPr:n "saalis" kil

pailuista. 

Jalk!aväen säätiön plaketti on jaettu 
seuraaville. 

15. 2. 65 saap-eräi 
Upskok SA Koivumaa 
Kers L A P i et i k ä i n en 

15.6.65 saap-erä. 
Upskok A J K o rn u 1 a i n en 
Kers K I K a l li o 
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Tunnettu 
kautta 
maailman 

täysautomaattinen pesukone 

Käynnistä WASCOMAT 
ja unohda pesutyöt -
helpompaa ei voi olla •.• 

etulevy ja rummut 
ruostumatonta terästä 
ajaton muotoilu 

BENSOW OY-AB 
KONEOSASTO 
ET. ESPLANADIK. 22 
HELSINKI 13 
Puh. 50155 

Paremman palvelun 
juhlavuosi 

KAINUUN PRIKAATI 

Jalkaväen Vuosikirjan sivuilla esit
täytyy nyt ensimmäistä kertaa Kai
nuun Prikaati .. 

Nimi on uusi, mutta saavutukset ja 
perinteet tutut ja vanhat, Pohjois
Savon Prikaatin. 

Kainuun Prikaatin vaiheissa vuosi 
1966 on ollut merkityksellinen. Heinä
kuun 1. päivänä toteutui ikainuulais
ten vuosikausien toivomus. Maakunta 
sai oman joukko-osastonsa, Pohjois
Savon Prikaatin nimi muuttui Kai
nuun Prikaatiiksi. Uuden joukko
osaston on ollut helppoa jatkaa edel
täjänsä viitoittamalla tiellä. 

Neljä ja puoli vuotta kestänyt siir
tyminen uuteen sijoituspaikkaan Ka
jaanin Hoikankankaalle on prikaatin 
komentajan eversti K K a r t t u se n 
johdolla saatettu onnellisesti päätök
seen. Pisteenä on, siirtymisen viiden
tenä vaiheena, elokuun 30. päivänä 
lopullisesti vastaanotetun, joskin jo 
kaksi kuukautta aikaisemmin viralli
sesti siirretyn kenttätyilcistöpatteriston 
tulo. 

Jalkaväen vihreä ja harmaa, kenttä
tykistön musta ja punainen sekä raja
vartioston vihreä ja oranssi muodos
tavat Kajaanin Varuskunnassa koko
naisuuden. 

Alkuvuoden huomattavimmaksi ta
pahtumaksi, prikaatin vuosipäivän 5. 4. 
ohella, muodostuivat Puolustusvoimain 
Talvimestaruuskilpailut Hoikankan
kaalla 16.-18. 3. Kolmen heleänkirk
kaan· talviipäivän aikana sadat sotilas
urheilijat kilpailivat kullasta ja kun
niasta. Poildteuksellisen leiman antoi 
kilpailulle Puolustusvoimain komen
tajan kenraaliluutnantti Y Keino
se n voitokas osallistuminen veteraa
nisarjan 15 ikm:n maastohiihtoon. 

Heinäkmm 1. päivänä 1966 luovutti 
Pohjois-Savon Prikaati perinteensä 
Kainuun Prikaatille. Kainuun Prikaa
tin lippu joukko-osaston nimenmuut
tamisen johdosta suoritetussa paraa-

tissa. 

Kilpailujen väliaikoina tutustuivat 
eri joukko-osastojen edustajat, ulko
valtojen sotilasasiamiehet, diplomaatti
kunnan jäsenet ja monet tunnetut ur
heilumiehet ja -toimittajat Hoikan
kankaaseen ja Kajaanin Varuskuntaan. 
Lehdistön, radion ja television väli
tyksellä tehtiin Kainuun talviurheilua 
tunnetuksi yli maan. 

Kokemukset olivat myönteisiä. Sitä 
osoittavat lupaukset talven 1967 kil-

Kainuun Prikaatin komentaja eversti 
K K a r t t u n e n ottaa vastaan prikaa
tin ohimarssin Kuhmossa elokuun 
9. päivänä 1966. Kirkonkylän asukkaat 
seurasivat runsaslukuisasti prikaatin 

esittäytymistä. 
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Mainiosti seurailevat Hoikankankaan 
kasarmit maaston linjoja. Kuvassa ka
sarmit 1, 2 ja 3 eteläiseltä suunnalta 

katsottuna kesällä 1966. 

pailujen suorittamisesta Hoikankan
kaalla ja kapteeni Kyösti J ä p p i s en 
johtaman Urheilukomppanian perus
taminen Kainuun Prikaatin yhteyteen 
15.6.1966. 

Perinteellistä tapaa noudattaen suo
ritti prikaati kesällä vierailun maa
kuntaan. Tänä kesänä oli vuorossa 
Kuhmo, jonka kauniissa !kirkossa ke
säkuussa palvelukseen astuneet van
noivat sotilasvalansa 9. 8. Edellisenä 
iltana prikaatin Kilta järjesti sotilas
illanvieton torvisoittoineen ja vaihte-

Kuulakkaana elokuun lopun aamuna 
järjestyi Kainuun Prikaatin Patteristo 
Kajaanin sankarihaudalle seppeleen
laskua varten. Kenttätykistön historia 

Kainuussa on alkanut. 
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levine ohjelmineen kirkonkylän huvi
keskuksessa, 

Koulutuksensa ohella ovat varus
miehet liikkuneet Kainuun kunnissa 
myös avustustoiminnan merkeissä. 
Sotainvaliideja autettiin sadonkor
juussa 25:ssa eri kohteessa. Metsän
parannustöitä on syyskesällä suori
tettu sekä Hoikankankaalla että Ka
jaanin kaupungin metsissä. 

Koulutustöinä kunnostivat pioneerit 
talvisodan aikaisia taisteluasemia 
Kuhn1on Saunajärvellä. Alueelle 
kunnostettiin matkailunähtävyydeksi 
sodanaikainen korsu lähiympäristöi
neen. Täten on prikaati tuonut oman 
osuutensa sijoituspaikkakuntansa tun
netuksi tekemisessä ja historiallisten 
paikkojen kunnostamisessa matkailu
nähtävyyksiksi.. 

Toukokuun koululaisvierailujen ai
kana tutustui koulunuoriso sotilas
elämän lisäksi Kajaanin Varuskunta
soittokuntaan ja sotilassoittajien kou
lutukseen. Kiinnostuneena seurattiin 
myös kouluratsastusta ja sotakoira
koulutusta. 

Alkuvuoden vilkkaasta rakennustoi
minnasta huolimatta on Hoikankan
kaan alueella vielä runsaasti kesken
eräisiä töitä. Sisustusvaihetta odottaa 
keväällä harjakorkeuteensa päässyt 
sotilaskotirakennus. Kerhorakennuk
sen työt pysähtyivät toukokuun lo
pulla pohjakerrdksen tultua valetuksi. 
Kokonaan aloittamatta ovat noin 
4000 m3:n esikuntarakennus, autotallit 
ja patteriston !kipeästi kaipaamat tyk
kivajat. Näiden tilojen puuttuminen 
pakottaa toimimaan osittain tilapäis
ratkaisujen varassa. Kaikki kasarmi
rakennukset ja asuintalot ovat kuiten
kin jo valmiit ja käytössä. 

Vuoden aikana ovat prrkaatin -edus
tajat menestyksellä ottaneet osaa ur
heilukilpailuilhin. Erityisesti Urheilu
komppanian kehittyvät nurukaiset ovat 

Lisää voimaa talven koitoksia varten. 
Urheilukomppanian sotamiehet Juha
ni Rajala, Raimo Rökman ja Matti 
Lång punnertavat komppaniansa kun-

tonurkkauksessa. 

kunnostautuneet vapaa-ajan urheilu
kilpailuissa Kajaanissa ja lähialueilla. 
Puolustusvoimain tal'Vimestaruuskil
pailuissa menestyi prikaatista parhai
ten sotilasmestari Viljo M i e t t i n en, 
joka voitti mestaruuden veteraanisar
jan ampumahiihdossa ja tuli toiseksi 
veteraanisarjan 15 lmn:n maastohiih
dossa. Muista talvimestaruuskilpailu
jen sijoituksista mainittakoon sotamies 
Eero Pesosen 2. sija varusmiesrten 
maastohiihdossa ja luutnantti R K i I
P os en johtaman partion 4. sija tiu
kassa partiohiiihdossa. 

Muiden tärkeimpien kilpailujen par
haat saavutukset ovat: 

- kersantti A O j a 1 a n mestaruus 
yleisurheilukilpailujen kiekon
heitossa Lappeenrannassa tulok
sella 45,80 

- varusmiesten 10 ls:n kenttäam
munnan joukfkuemestaruus toi
sena perättäisenä vuotena ampu
mamestaruuskilpailuissa tulok
sella 30/281. Mestaruuden am
puivat sotamiehet T Ny m 'a n, 
V Koskelo ja P Eviö. Sa
massa kilpailussa sijoittui stm 
P Eviö 3:ksi tuloksellaan 10/95. 

MIES JA TYKKI 
Kainuun Prikaatin Patteriston tykki
ryhmä uuden kasarminsa edustalla 

syyskuussa 1966. 

- vuosi sitten Parolan kilven voit
rtanut !I)rikaatimme hävisi nyt 
voittajalle 60 pistettä ja sijoittui 
4:ksi. Varusmiesammuntojen 
yleismestaruudessa saavuttivat 
Kainuun Prikaatin edustajat 2. 
sijan., 

Jalkaväen Säätiön plaketin kunnia
kirjoineen ovat saaneet seuraavat: 

15. 2. 1965 saapumiserä 

upseerikokelas Klaus Paavo H u t
t unen 

alikersantti Tuomo J aak!ko K o s k i-
n en 

korpraali Asko Matti K y 11 ö n e n 

15. 6. 1965 saapumiserä 

upseerikokelas Juihani J u v o n en 
kersantti Esko Benjami P ah ko I a 

15.10.1965 saapumiserä 

upseerikokelas Pekka Olavi K u r-
k i ne nl 

kersantti Arvi Hei!kki H a v e r i n e n 
korpraali Mauri Kalevi Koti 1 a i

n en 
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RAKENNUSTOIMISTO 

A. PUOLIMATKA Oy 

Turku - Helsinki - Pori -

Jyväskylä - Forssa 

Turun Asennuspaja 

SUUNNITTELEE JA URAKOI 

- maaseutusähkölaitoksia ja 
erillisiä muuntopiirejä 
sekä vanhojen verkostojen 
peruskorjauksia 

- maa- ja merikaapeloinfeja 
- satama-, katu- ja tie-

valaistuksia 
- laivasähköistyksiä 
- laivaradiolaitteitten 

asennuksia ja huoltoa 
- sekä urakoi kerrostalojen, 

kuten sairaaloiden ja 
koulujen, sekä tehdas- ja 
asuinrakennusten sähkö
asennuksia 

TURKU - Kristiinankatu 4 - Puh. 20 052 
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Turo Oy 
88 88 88 

T ena ·Teollisuus Oy 
88 88 88 

Hemming & Co Oy 
Kuopio 

Rakennustoimisto 

JUHO L. AALTO OY 
Helsinki 

Tehtaankatu 10. 

Puhelin vaihde 10 601 

Rakentaa urakalla ja laskuun 

kaikkialla maassa 

PORIN PRIKAATI 

Porin Prikaatin historiassa vuosi 
1966 on varsin merkittävä. Tållöin ta
pahtui nimittäin Porin Prikaatin vii
meisten osien siirtyminen Turusta Sä
kylän Huovinrinteelle. Näin prikaati 
pääsi ensi !kerran sijoittumaan koko
naisuudessaan samalle kasarmi
alueelle. Lähes 50 vuotta ehti prikaati 
vaikuttaa Turussa. Tuona aikana eh
dittiin luoda lw,jat siteet Turkuun ja 
Varsinais-Suomeen. Pysyväiksi muis
toksi prikaatin Turussa olosta jäi Pori
laispatsas Turun kasarmin puistik
koon. Patsas on taiteilija Niilo Savian 
käsialaa ja patsaan paljastus tapahtui 
7. 8. föttyen prikaatin viimeisten osien 
siirtojuhlaUisuuksiin. 

Nyt on Porin Prikaati siis kokonai
suudessaan Säkylässä. Huovinrinteellä 
jatkuivat ralkennustyöt vuoden aikana 
ja esikuntarakennus, kerhorakennus, 
loput riivitaloista ja kuntotalo valmis
tuivat. Varsinkin viimemainitun val
mistuminen merki.tsi suurta edistys
askelta liikuntakoulutusoloissa ja vä
häpätöinen ei sen merkitys ole henki
lökunnan ja varusmiesten vapaa-ajan
vietonkaan kannalta. Kun vielä työn 
alla oleva sotilaskotira:kennus valmis
tuu ensi kesään mennessä, niin silloin 
onkin varusmiehillä jo mel!ko hyvät 
vapaa-ajanviettomahdollisuudet. 

Kulunut vuosi on koulutuksen kan
nalta ollut tiivistä työntekoa. Siihen 

Kenrl evp Hugo österman pitämässä Porilaispatsaan paljastuspuhetta. 

15 - Jalkaväen Vuosikirja 
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onlkin ollut erinomaiset mahdollisuu
det uusissa nykyaikaisissa tiloissa, 
joissa leimaa-antavana on tilojen tar
koituksenmukaisuus ja harjoitusmaas
ton laajuus ja soveltuvuus jalkaväen 
koulutukseen. Prikaatissa on järjes
tetty useita sota- ja taisteluharjoituk
sia ja Saaristomeren sotaharjoitukseen 
osallistui prikaati lähes kdko vahvuu
dellaan. 

Elokuussa pidetyillä Turun Mes
suilla oli puolustusvoimain osastolla 
edustus myös Porin Prikaatista ja 
saman kuun lopulla pidetyssä nuori
son maanpuolustusjuhlassa Ellivuo
rella kilpaili prikaatin joulkoista muo
dostetun taisteluosaston suorittama 
taistelunäytös menestykseMisesti ylei
sön suosiosta yhdessä protestilaulajien 
kanssa .. 

Puolustusvoimain komentaja kenrl 
Yrjö Keinonen vastaanottaa porilais

ten ohimarssin. 
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Umeilun alalla saavutti prikaati jäl
leen merkittäviä saavutuksia, joista 
mainittakoon puolustusvoimien yleis
mestaruus yleisurheilussa ja puolus
tusvoimien jalkapallomestaruus. Niin 
tärkeitä kuin huippusaavutukset ur
heilussa ovatkin ei prikaatissa ole silti 
unohdettu joukkourheilua, vaan on se 
edelleenlkin tärkein liikuntakasvatuk
sen työmuoto. Jalkaväkisäätiön plake
•teilla on asepalveluksen erinomaisesta 
suorittamisesta palkittu seuraavat "po
rilaiset": 

15. 2. 65 saaipumiserä: 
Upskok J aaklw Kalervo N u r m i 
Kersantti Hannu Sakari Lehti n en 

15. 6. 65 saapumiserä 
Vänrikiki Martti Olavi J a s k a r i 
Kersantti Reijo Mark!ku O r a s 

Silrtojuhlallisuuksien yleisöä. Etu
alalla Kungl. Västerbottens Regemen

ten edustajia. 

NYLANDS BRIGAD 

Under verksamhietsåret har utbild
nings- och eybyggnadsverksamheten 
varit Uvlig i brigaden. Genom jord
transaktioner i Syndalen, som sLut
fördes på våren 1966, har detta öv
ningsområde blivit alltmera lämpligt 
för övningar och skjutningar av olika 
slag. På SyndlmSområdet har äiven 
skjutbanorna förbättrats och de skjut
läger som hålls i Syndalen blir sålunda 
mera givande med tan!ke på själva ut
bildningen. Brister finns fortfa<rande, 
men med tiden skall även dessa av
hjälpas. 

Inom brigaden har under det gångna 
året kommendörsbyten ägt rum. Gene
ralmajor C-0 Lindeman lämnade den 
5 november 1965 brigaden, efter att i 
sju års tid ha stått i spetsen för den. 
Han bled kommendör för Nylands 
militärlän. öveirstelöjtnant E O Wuo
renihei:rno (II Bataljonens kommendör) 
utsågs tiJI tjänstförrättande brigad
kommendör tills den ordinarie kom
mendören öv,erste L Boldt tillträdde. 
I ett tal på underoffi'OeTsmässen un
derströk den avgående brigadko:rnmen
dören generalmajor Lindeman under
officerarnas viktiga uppgift som direk
ta utbildare för beväringarna. Han sa
de vidare att han i Dragsvik stimule
rats i sitt arbete just genom att han 
haft aitt göra med levande material., 

,vid en officiell högtidlighet den 16 
april 1966 tog brigadens nya kommen
dör övierste Lauri Boldt emot sin be
fattning, efter att under ett års tid ha 
varit kommendör för den finska FN
bataljonen på Cypern. I ett ta:1 till bri
gaden uttryckte överste Boldt sin 
glädje över att få ta emot brigaden. 
Han hoppades bmna hålla brigaden 
lika bra som han mottog den. Detta 

överste Lauri Boldt tar emot brigaden 

skall lyckas om alla gör sitt bästa. I en 
kort historisk tillbakablick framhöll 
över,ste Boldt att brigaden alltid käm
rpat för det som är rätt och riktigt. 

Bland mera bemärkt händelser 
inom brigaden kan cykelmarschen till 
de östnyländska bygderna nämnas. 
Den 2 september startade kurs 11/65 

Fältgudstjänst på Lovisa torg 
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Riksparaden i Ekenäs den 4. 6. 66 

i RUoSlk sin hembygdsmarsch. Målet 
var landsförsvarsdagarna i lovisatrak
ten. Ledare för operationerna var 
skolans chef major H J Blomqvist. 
i den cyklande avdelningen deltog c. 
260 man och den medföljande motor
kolonnen bestod av hela 18 fordon. 
Marschens huvudsyfte var att skapa 
en god kontakt mellan försvarsmakten 
och beväringarnas hembygder. Mar
schen förbereddes omsorgsfuUt, för att 
man så smidigt sam möjli~t skulle 
klara av den över 400 km lå,nga färden. 
I landsförsvarsdagarna deltog även en 
avdelning på 500 man från Nylands 
Jägarbataljon. 

Den avdelning som deltog från Ny
lands brigad var uppdelad i grupper 
alltefter de orteir man skulle besöka 
lördagen den 4 september, - nämligen 
Liljendal, Lappträsk, ~rnå och Lovi
sa. Två avdelningar deltog i den hög
tidliga avtäckningen av en minnessten 
vid Malmgård, i Forsby, till minne av 
striderna där den 24 februari 1808. Där 
granskades trupperna av divisions
kommendören generallöjtnallit Olavi 
Korhonen, åtföljd av brigadkommen
dören överste Lindeman. Hälsningsta
let hölls av ordföranden i organi
sationskommitten borgmästare Sven 
Harling. Själva invigningsföredraget 
höll greve Carl-Johan Creutz. 
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rUnder lördagen den 4 september 
anordnades i Ll1jendal, Lappträsk, 
Pernå och Lovisa olika s1ag av prog
ram för de deltagande beväringarna, 
vilka även själva underhöll sina vär
dar med egna program. 

På söndagen samlades alla avdelnin
garna till Lovisa. Huvuddelen av hem
bygdsmarshens program var förlagd 
till denna stad. Programmet bestod av 
hälsningstal, färtgudstjänst, defilad, 
utställning av krigsmaterial, samt en 
stridsu,ppvisning i större stil. Efter 
prog;ammet i Lovisa anträddes hem
färden. Helt säikerit är att marschen 
blev en succe. Försviarsmakten ooh 
Nylands brigad fick överallt :röna prov 
på uppskattning och landsförsvarsda
garna fyllde säkert sin PR-uppgift till 
~ulla mått. 

I år hade Nylands brigad även äran 
att på försvarsmaktens flaggdag anord
na riksparaden i Ekenäs. I paraden 
deltog över 2000 man från Nylands 
brigad, Kustjägarbataljonen och Han
gö kustartilleri. Trupperna marsohera
de från Dragsvik till Ekenäs, där de 
uppställda trupperna granskades av 2 
D:s kommendör generalmajor Linde
man, som även tog emot förbimarschen 
på Raseborgsvägen. Förbimarshen 
räckte nästan ,en halv timme och i den 
deltog infanterister, lastbilar med 
artillerister på flaket och med tunga 
artilleripjäser fastkopplade, en pluton 
grodmän, kustjägarna i cykelforma
tion och massiva lastbilar med storm
båtar på flaket. 

Infanteristiftelsens plakett :iämte 
diplom har utdelats åt följande bevä
ringar: 

Kont. 15. 10. 63. 

Fänr B r u n i 1 a Tomas Henrik, 
Helsingfors 8. 9. 64 

Serg A h 1 b o m Christian Esbo 
5. 9.64 

Kont. 15. 2. 64. 

Fänr N y m a n Ralf Göran Karhula 
9.1. 65. 

Serg B ä c k Alf Henry Munsala 8. 
1. 65 

Kont. 15. 6. 64, 

Asp J ,e n s e n Christer Georg Aho 
8.4.65 

Us West e r Peter Gustav, Jakob
stad 8. 4. 65 

Kont. 15. 10. 64. 

Asp G u s ta v s s o n Stig Gunnar 
Helsingfors 8. 8. 65 

Serg Klingen b e r g Yngve Au
gust Hangö 10. 8. 65 

Kont. 15. 2. 65, 

Asp Li n d e n Göran M~kael, Lappf
järd 10. 12. 65 

Serg S a n d s t r ö m Ralf Johan Abo 
10. 12.65 

Kont. 15. 6. 65. 

Asp B j ö r k q v i s t Bertil Ole Jo
han Aho 9. 5. 66 

Serg S a n d b e r g Bo Henrik Esse 
9. 5.66 
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KARJALAN PRIKAATI 

Karjalan Prikaati sai uuden komen
tajan 23 päivänä helmikuuta 1966, jol
loin Pääesikunnan komento-osaston 
päällikkö, ,eversti Osvald Rafael 
Bäck m a n otti vastaan prikaatin 
komentajan tehtävät. Karjalan Prikaa
tin entinen komentaja eversti Holger 
Krogerus siirtyi Puolustusministe
riön Sotilasasiainosaston pää:llilköksi. 

Vastaanottokatselmus pidettiin ka
sarmin kentällä ja sen jälkeen uusi 
komentaja tutustui prikaatin kanta
henkilökuntaan upseeri- ja aliupseeri
kemoissa. Sotilaskodissa oli yhteinen 
kahvitilaisuus, jossa prikaatin koko 
henkilökunta oli saapuvilla. 

Pi-ikaatin ollessa järjestyneenä ka
sarmin !kentälle ilmoitti evl Aimo Z i 1-
li a c u s joukot ev K r o g e r u ks e 1-
1 e, joka yhdessä uuden komentajan 
ikanssa piti katselmuksen. 

Jääihyväispuheessaan prikaatille ev 
Krogerus kiitti ikantahenkilökuntaa, 
varusmiehiä ja siviilitoimenhaltijoita 
prikaatin hyväksi tehdystä työstä, 
jonka tuloksena prikaatista on muo
dostunut joukko-osasto, josta joikai
nen siinä palveleva voi olla ylpeä. 
"Emme väitä, että se on paras joukko
osasto, mutta väitämme, että se on 
joukko-osasto, jossa jokainen suna 
palveleva te'kee parhaansa", sanoi hän 
toivoen jokaisen edelleenkin tekevän 
voitavansa prikaatin hyväksi. "Teidät 
tunnetaan ja joukko-osastonne kunto 
tiedetään. Kannatte Kaartin perinteitä 
ja lippuunne on liitetty valtakunnan 
korkein tunnustuiksen osoitus", sanoi 
mm eversti Bäckman prikaatille pitä
mässään puheessa otettuaan vastaan 
prikaatin komentajan tehtävät. Vas
taanottokatselmuksen .päätyttyä otti 

KarPr:n komentaja eversti O R Bäck
man 

uusi komentaja edeltäjänsä kanssa 
vastaan prikaatin ohimarssin. 

Kilpailutoiminta 

Oltermannin hiihto 22.-24. päivinä 
maaliskuuta 

3.Divisioonan joukko-osastojen jo
kavuotinen ns "Oltermannin hiihto" 
hiihdettiin erittäin raskaissa olosuh-

Eversti B Krogerus 
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Oltermannin hiihdon "startti" on ta
pahtunut Korialla 

teissa 23. kerran. Hiihtoon osallistui
vat kaikki divisioonan joukko-osastot. 
Kilpailuun läihrtö tapaihtui Korialta 
Pioneerirykmentin kentältä 23. 3. 66 
klo 20.00., 

Hiihdettävän matkan pituus oli noin 
150 kilometriä, jonka varrella oli neljä 
tarkastusasemaa. Tällä kertaa oli tä
män 3.Divisioonan joukko-osastojen 
kaikkein vaativimman ja samalla ar
vokkainunan kilpailun maali Karkia
lammen kasarmilla Mikkelissä. Kil
pailun ylivalvojana toimi divisioonan 
komentaja kenraaliluutnantti Jorma 
Järventaus., 

Mainittakoon, että "Oltermannin 
sauvasta" kilpailtiin ensimmäisen ker
ran vuonna 1933, jolloin divisioonan 
silloinen komentaja, kenraali A Hei-

KarPr:n paraatikatselmus, jonka suo
rittaa 3.D:n komentaja kenraaliluut

nantti Jorma Järventaus 
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k i n heimo lahjoitti kilpailun kierto
palkinnoksi kyseisen "sauvan". 

Ankaran viestikilvan mitalisijoituk-
set muodostuivat seuraaviksi: 

1. U udRakP . . . . . . . . . . . . 15.4 7 ,00 
2. KarJP . . . . . . . . . . . . . . . . 16.01,50 
3. iKarPr ................ , 16.16,50 
Prikaati saavutti !kolmannen sijan 

ltn A Suden toimiessa joukkueen
johtajana. 

Tämänvuotinen Oltermannin hiihto 
pidettiin nyt vHrneisen kerran divi
sioona--organisaation puitteissa. 

Ilmakivääriammunta 

Metsästysammuntaliiton kotirata-
kilpailut 40 laukausta pystystä voitti 
KarPr prikaatien sarjan tuloksella 
3507. Puolustuslaitoksen jotcldto-osas
tojen välisen ampumakilpailun ilma
kiväärillä Suomen Suurkisoissa voitti 
KarPr:n 4-miehinen joukkue, ja hen
kilokohtaisen mestaruuden tuloksella 
362 pistettä sai nimiinsä ylikersantti 
Palmu, 

iKilipailutoimintaan ovat joukko
osaston sisällä kuuluneet toimintakau
della myöskin! 

- prikaatin talvimestaruuskilpailu
jen perusyksiiköiden välinen par
tiohiihto, 

- pri!kaatin ampumamestaruuskil
pailujen perusyksiköiden välinen 
yleismestaruus, 

- prikaatin maastomestaruuskilpai
lujen perusyksiköiden välinen 
partiokilpailu. 

,Samalla kun näissä edellämaini
tuissa kilpailuissa on kilvoiteltu pri
kaatin mestaruudesta, perusyksiköiden 
paremmuudesta, henkilökohtaisista 
mestaruuksista, on samalla ollut an
kara kilvoittelu Karjalan Kaartin-Pri
kaatin Killan lahjoittamasta arvok
kaasta kiertopalkinnosta 'Kaartin Mal
jasta. Sen voitti tällä kertaa 4.K. 

Sotaharjoitukset 

KarPr:n ja KymJP:n yhteinen tal
visota:harjoiitus pidettiin 30. 1.-1. 2. 
1966 Pahkajärven---Pihlajasaaren
HaUikjärven alueella. Harjoituksen 
johti ev Krogerus. Harjoitukseen 
osallistui joukkoja myös SalpltPstosta, 
KotRPstosta ja LjK:sta. Epäedulli
sessa säässä ja runsaassa lumessa saa
tiin harjoitus vietyä lärpi suunnitelman 
mukaan. 3.D:n komentaja kenrl Jor
ma Järven ta u s suoritti harjoituk
sen kuluessa koulutustarkastuksen 
harjoi tusyksi'köissä. 

3.D:n kesäsotaharjoitus 23.-27. 5. 
1966 käytiin J aalan-Heinolan-Män-

, . , 

:.,_;,;::·1i?·~·(_ . -, , 
7, - .:\. '.•; ,.;:•"' .g. ,Ii • ' 

'!~'. ;,.~,. :.-(,~-~:"' •. ~·-/~. /'.>~f. ,,_,._ .•. J .. --~---,,.,,, .,.....,._,,._. .. _., .~w-» ---·~.,..-" ... ..,.. }-~~ ... ~- _,., -·~ 

3.D:n kesäsotaharjoitusten keltaisten 
komentaja evl Zilliacus ja optston 

päällikkö maj Tirkkonen 

Talvisotaharjoituksen johtaja ev Kro
gerus ja SHJE:n päällikkö evl Koso

nen tutkivat tilannekarttaa. 

tyharjun-Pertunmaan maastossa. Har
joitus oli viimeinen divisioona-kokoon
panossa pidetty harjoitus, johon osal
listui lähes 8000 miestä. Sen johti 
3.D:n komentaja kenrl J ä r v en
ta us. 

Sotaharjoitus pidettiin maastossa, 
jossa tiestö oli harva ja vesistöjä var
sin runsaasti. Tarlkoituksena oli tut
kia joukkojen liikkuvuutta metsä
maastossa sekä meikäläi>selle .taktii
kalle ominaista yllätystoimintaa met
sässä ja vesillä myös pimeän aikana. 
Ulkovaltojen sotilasasiamiehet seura
sivat ko sotaharjoitusta. Harjoitus 
päättyi katselmukseen ja ohimal'ssiin. 

Ohirnarssi suoritettiin Jaalan kir
konkylässä. 

KarPr osallistui Kadettikoulun sissi
harjoitukseen 2.--6. 8. 1966 Jaalan
MäntY'harjun alueella muodostaen 
vahvennetun pataljoonan suuruisen 
harjoitusosaston ja vastaavan suurui
nen osasto oli myös RUK:n sotaharjoi
tUiksessa 12.-15. 7.1966 Pahkajärvi
Pihlajasaari---'Rasi alueella. 
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KarPr:n joukkoja 3.D:n kesäsotahar
joituksen ohimarssissa 

Vekarajärven varuskuntaa 
rakennetaan 

Vekarajärven varuskunta-alueella 
rakennustyöt muodostavat suurimman 
yhtenäisen varuskunnan, mitä tällä 
vuosikymmenellä rakennetaan, sanoi 
puolustusministeriön kansliapäällfkkö 
kenraalimajuri Kaarlo L e i n on e n 
Vekarajärvellä 20. 5. 1966 pidetyssä 
harj annostajaistilaisuudessa. Kolme 
asuntolaa, vesitorni ja lämpökeskus 
ovat kuluneen talven uurastuksen 
nähtävänä tuloksena nyt lharjaikorkeu
dessa. Kaksi kasarmirakennusta olivat 
edellisenä vuonna saavuttaneet harja
korkeuden. 

Seuraavana suurempana uutena yk
sikkönä tulee rakenteille varuskun
nan ruokalarakennus, samalla kun ra-
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kenteilla olevia töitä valmistellaan 
ottamaan vastaan mahdollisesti jo ke
sällä 1967 tapahtuvaa Karjalan Pri
kaatin ensimmäisten osien muuttoa 
Vekarajärvelle. 

Ansiolclcaan palveluksen vuoksi 
Karjalan Prikaatissa on Jalkaväen 
Säätiön pienoisplaketilla palkittu seu
raava11 

il.5. 2. 65 saapumiserä 
upskok T i 1 v i s Reijo Sakari 2.Ki 
kers · Saari ne n Heikki Uolevi 

AuK 

15. 6. 65 saapumiserä 
upskok A 1 h o 1 a Olavi VK 
ikers Ny g r e n Lars Runar PstK 

15. 10. 65 saaipumiserä 
upskok La h t i, Erkki Veli 4.K 
kers L e h t o Hei!kki Esko 2.K 

Kymen Lukon aukiolla. Paraatin vas
taanottaa 3.D:n komentaja kenrl Jorma 

Järventaus. 

SAVON PRIKAATI 
vv 1965-1966 

Prikaati otti osaa 3.D:n talvisota
harjoituksiin 23.-26. 1. 66 Tuohikotin 
Mämmijärven alueella. Harjoitus oli 
raskaimpia, mitä prikaati on suoritta
nut. Kolmipäiväisen, rasittavan har
joituksen jälkeen, jonka viimeinen yö 
valvottiin kokonaan, aloitettiin välit
tömästi 80 km:n hiihtomarssi kohti 
Mikkeliä. Marssi oli varsin mittava 
suoritus 25 asteen pakkasessa, mil'llkä 
prikaatin komentaja tyytyväisenä to-

tesikin, ja sujui hyvin muutamaa lie
vää paleltumaa lukuunottamatta. 

Prikaatin siirtyminen uudelle Kar
kialammen kasarmialueelle, joka si
jaitsee 4 km:n päässä kaupungissa, on 
jatkunut myös v 1966 kuluessa. Ai
noastaan prikaatin esikunta ja nel
jä 'komppaniaa ovat vielä vanhalla 
Mikkelin !kasarmialueella. Maaliskuus
sa valmistui käyttöön Karkialammen 
uusi, Suomen ajanmukaisin 12.000 

Puolustusvoimain komentaja tutustui Mikkelin varuskuntaan 1. 8. 1966 

235 



m':n varuskuntasairaala, jossa on 69 
potilaspaikkaa ja tarpeelliset vastaan
ottotilat. Työn alla on 3 rivitaloa, joi
hin tulee yhteensä 29 huoneistoa. Mi
tä tulee tapahtumaan Mikkelin kau
niille 1880-luvulta olevalle kasarmi
alueelle viimeisten yiksikköjen siirryt
tyä Karkialammelle, on vielä epäsel
vää. Kuitenkin on jo nyt olemassa 
Kauppa- ja Teollisuusministeriön se
kä Puolustusministeriön välillä sopi
mus, jonika mukaan osa vanhoista ka
sarmeista luovutetaan niiden vapau
duttua Mikkelin teollisuuskoululle. 

Prikaatin Reservialiupseerikoulu 
suoritti kuluneen kesän aikana kaksi 
vierailua maakuntaan. 13.-16. 5. oli 
ohjelmassa ikäynti Savonlinnassa, jos

Talvisotaharjoitus - Prikaatin komen
taja antaa viimeisiä ohjeita ennen 

80 km:n paluumarssia varuskuntaan 

sa malioituttiin Kyrönniemen leirintä
alueelle ja tutustuttiin mm Olavinlin
naan. Sunnuntaina järjestettiin ylei
sölle tarkoitettu taistelunäytös sekä 
kalust.oesittely. 4.-5. 6. oli Mäntyhar
julla Suur-Savon maanpuolustusjuh- . 
la, jossa prikaatin RAuK esitti läpi
leikikauksen varusmieskoulutuksesta 
sekä pukuesittelyn. Ohjelma sai läm
pimän vastaanoton vesisateesta huoli
matta. Myöskin Ristiinan maatalous
näyttelyyn 31. 7. osallistuttiin järjes
tämällä näyttelyn yhteyteen Puolus
tuslait.oksen osasto, johon tutustui yli 

D P:n komentaja vaihtui 5. 7. Kuvassa 
evl Pohjola ja evl Veranen joukkojen 

katselmuksessa. 

10.000 näyttelyvierasta. 

Savon Prikaatin vuosipäivää 13. 6. 
vietettiin kauniin sään vallitessa Por
rassalmen taistelupaikalla, jonka 
muistomerkille laskettiin prikaatin 
seppele. Porrassalmelta siirryttiin 
pyörin ohimarssiin, jonka otti vastaan 
prikaatin komentaja, eversti Kalevi 
Sarva. Vanhan kasarmialueen Tyrjän 
puistossa laskettiin seppele Tyrjän 
patsaalle - tällöin oli JR 7:n, Savon 
Prikaatin edeltäjän, perustamisesta 
tullut kuluneelksi 25 vuotta ja patsaan 
paljastamisesta 15 vuotta. 
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Ristiinan maatalousnäyttelyn Puolus
tuslaitoksen osaston sisäänkäynti 

Viime vuosikirjan ilmestymisen jäl
keen on Savon Prikaatissa tapahtunut 
useita henkilövaihdoksia. Evl U Kos
kenpalon saatua komennuksen Suo
men YK-joukkojen komentajan teh
tävään, on I P:n komentajan tehtävään 
määrätty evl J Pajula ja esikuntapääl
likön tehtäviä hoitamaan maj K. 
Skyttä. Myös H P:ssa vaihtui komen
taja 5. 7. Tällöin evl U Pohjola luovut
ti ja evl A Veranen otti vastaan II 
P:n komentajan tehtävät. 

3.D:n komentaja, kenrl J Järven
taus suoritti jäähyväistarkastuksensa 
Savon Prikaatissa 10. 5. Käynnin yh
teydessä Reservialiup.seerikoulu kut
sui hänet oppilaskuntansa kunniajäse
neksi. Tarkastus päättyi illalliseen, jota 

kunnioitti läsnäolollaan mm maaher
ra Urho Kiukas. 

Puolustusvoimain koinentaja kenrl 
Y Keinonen kävi tutustumassa Milkke
lin varuskuntaan 1. 8. ja KSSL:n ko
mentaja, lkenrm M S Hannila 15.-17. 
6. 66. 

Jalkaväen Säätiön plaketit on luo-
vutettu seuraaville -varusmiehille: 

15. 2. 65 saapumiserä 
Upskok Pekika Juhani J a n t u n e n 
Kers Tapio Ilmari S i 1 v en n o i n e n 
Korpr Markku Mikael Toi v on en 
15. 6. 65 saapumiserä 
Upskok Taisto Kalevi S iki ö 
Kers Heikki Antero C a p e 11 
Korpr Matti Olavi P a a j ane n 
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VIHTAVUORI 
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tarioaa 
täyden sarian 

VIHTA
VUORI 
- siihen voitte 

luottaa 

VIHTAVUORI ROYAL 
keskinopeus V5: 370----080 m/sek. 
keski.paine: 650 kg/ cm' 
hau/i,koot : 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 

VIHTAVUORI METSO 
keskinopeus V5: 360--370 m/ sek. 
keskiipaine: alle 650 kg/cm• 
haulikoot : 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 

VIHTAVUORI MUSTARUUTI 
keskinopeus V5: 290---300 m/sek. 
keski:paine : alle 300 kg/ cm• 
haulikoot: 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 

VI HTAVUORI OLYMPIA 
keskinopeus V5: 360 m/ sek. 
kesk ipa ine : alle 650 kg/ cm' 
haulikoot : 3 ja 4 

VIHTAVUORI SKEET 
keskinopeus V5 : 350 m/ sek. 
keskipaine : alle 650 kg/cm' 
haulikoot: 2 ja 4 

VI HTAVUORI TRAP 
keskinopeus V5: 340 m/sek. 
keskipaine: olle 650 kg/cm' 
haulikoot: 2 ja 3 

avatkaa 
tämä 

tavoitelainatili 

OSUUSKASSA 

PANSSA'RIV AUNU
PA T A'LJ010NA 

Panssarivaunupataljoonan asema 
Panssariprikaatissa muuttui 1. 7. 1966 
tapahtuneessa uudelleendärjestelyssä 
niin, että pataljoona vahvistettiin jouk
ko-osastoksi. Näin päättyi pataljoonan 
1952 uudelleen jål"jestelyssä vahvistet
tu joulkkoyksikköluonne Panssariry,k
mentin alaisuudessa ja pataljoona pa
lasi sanottakoon "normaaliin päiväjär
jestykseen". Samalla luovutti majuri 
R Raitasaari pataljoonan komentajan 
tehtävät everstiluutnantti M Frickille. 

Pataljoona on uudelleen järjestelys
tä lähtien valmistautumassa moniin 
perustavaa laatua oleviin muutoksiin. 

Ensinnäkin muutto upouusiin kasar
mitiloihin tapahtuu 1966 vuoden lopul
la. Tässä yhteydessä saa pataljoona ti
lat 3. K:n perustamista varten, joka 
tulee aloittamaan ps-ilimatorjunta- ja 
panssaritiedusteluyksikön koulutuk
sen. Tarvittavat virat ja toimet patal
joona saa ErKrhK:sta. 

Toiseksi Pan.ssarivaunu;pata:ljoona 
valmistautuu kuumeisesti vastaanotta
maan vuoden vaihteessa uutta ikafos
toa. Samassa yhteydessä Stu 40 häviää 
kunniakkaasti palvelleena Parolan so
tilaskurvasta. Tähän on jo korkea ai
ka, sillä onhan Stu 40 esiintynyt mu
seovaununa jo kolme vuotta Parolan 
Panss!ll'irn111seossa. Voidaankin sanoa, 
että Stu 40 on kirjaimellisesti kulutet
tu loppuun. Tätä historiallista tapahtu
maa seuraa vielä toinen historiallinen 

tapaus, kun Comet-vaunut hieman 
myöhemmin luovuttavat paikkansa 
uudelle kalustolle. Näin 2 II maailman
sodan veteraania Stu 40 ja Comet an
tavat tilaa nuoremmiJle. 

Edellä mainitut odotettavat muutok
set pataljoonan elämässä edellyttävät 
monia valmisteluja uusittavine koulu
tusohjelmineen, kantahenkilökunnan 
ja värvättyjen ajajien kursseineen jne, 
joten työtä riittää toistaiseksi vajaalu
kuiselle kantahenkilökunnalle yllin 
kyliin. Toise1ta puolen tärn.än vuoden 
ylimenovaihe merkitsee pataljoonalle 
monia uudistuksia ja parannuksia, jo
ten Panssarivaunupataljoona \katsoo 
toiveikkaana tulevaan vuoteen. 

Jalkaväen säätiön ;pienoisplaketteja 
ovat saaneet seuraavat varusmiehet: 

J.5. 2. 65 saapumiserä 

Alik Keijo Arto Untamo S a 1 a n -
d e r Valkeakoski. 

15. 6. 65 saapumiserä 

Kers Keijo Aarne Kalervo H a a -
p o j a Mänttä 

15. 10. 65 saaipumiseräo 

Upskok Sulo Einari L e h t o n e n 
Tampere 

Alik Matti Juhani Ta p a i 1 a Ren
ko. 
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PANSSARINTORJUNTA
PATALJOONA 

Hämeenlinna on ollut jo lähes ik:01-

men vuosikymmenen ajan pans.sarm
torjuntayksiköiden koulutuspaikkam,. 
Lähtökohtana tälle voiJtaneen pitää 
vuotta 1939, jolloin mm elokuussa 
koottiin yksi pstpataljoona kertaus
harjoituksiin Hämeenlinnaan. Tästä 
lähtien on paikkakunnalla jatkuvasti 
koulutettu pst-yksiköitä. 

Alikuvuosina ei pst-yksiköiden si
joituksesta kaupungin keskellä oleville 
kasarmeille tuntunut koituvan haittaa 
puolin eikä toisin. Nykyisin sen sijaan 
jo näiden kasarmien portista ulosajo 
muutaman auton rivistönä saaittaa ai
heuttaa viereisellä vilkkaasti liiken
nöidyllä kadulla liikenteen ruuhkau
tumisia. Harjoitukset on jouduttu jär
jestämään vuosi vuodelta yhä kauem
pana kasarmeista, koska vanhat har
joituskankaat ovat muuttuneet lke:rros
taloalueiksi. Vuosisadan alkuvuosilta 
peräisin olevat kasarmit eivät myös
kään opetus- ja majoitustilojensa puo
lesta ole vastanneet enää nykyaikai
sia vaatimuksia. 

Hämeenlinnan-Parolan varuskun
nan kehittämissuunnitelman mukaan 
on Parolaan valmistunut uusi kasarmi
rakennus, jonka käyttöönoton seu
rauiksena Panssarintorjuntapataljoona 
saa nyt mahdollisuuden siirtyä Paro
laan., 

Muutto Hämeenlinnasta Parolaan ei 
pataljoonalle ole siirtymistä uusiin olo
suhteisiin, sillä jo vuosia on lähin 
ylempi johtoporras ollut Hattulan Pa
rolannummella ja eräät käytetyim
mistä harjoitusalueista ovat sijainneet 
Parolan lentokentän maastossa. 

1. 7. 66 voimaan saatetun uudelleen
järjestelyn yhteydessä Panssarintor
juntapata11oona määrättiin joukko
osastoksi. T'åmä on tietenkin aiheutta
nut eräitä velvoitteiden lisäämisiä, 

PstP:n komentaja, evl Y Rajatora 

mutta ehkä myös nostanut panssari
jääkärin itsetuntoa. 

Siirtyminen Parolaan on näkyvä to
diste varuskunnassa tapahtuvasta ke
hityksestä. Panssarintorjuntapataljoo
nan uudet tilat vastaavat tyydyttävästi 
nykyajan vaatimuksia. Tuntuvin pa
rannus on tapahtunut sisäkoulutus
tilojen ja harjoitusmaaston kohdalla. 
Koulutus voidaan nyt hoitaa entistä 
huomattavasti helpommin järjestelyin 
ja toivottavasti myös paremmin tulok
sin .. 

HÄ'MEEN 
JÄÄKÄRIPALJOONA 

Hämeen Jääkäripataljoona jatkaa 
edelleen koulutustyötään Hämeen 
vanhan linnan liepeillä, Linnankasar
milla Hämeenlinnassa. Pataljoonan 
elämänmeno on jatkunut tavanomai
sia latujaan. Muutamista erikoistapah
tumista lienee syytä kuitenkin mai
nita. 

:Vuoden alussa käytiin ns "Kylmä 
sota" Räyskälän-Lopen maastoissa 
ja saatiin tuntuma talvisotaan. Lähes 
40° paikkasta ja toista metriä lunta oli
vat vihollisen ohella vaikeimmin voi
tettarvissa. 

Pakkanen lauhtui, mutta sotainen 
tunnelma jatkui Linnankasarmilla ke
väthangilla. Suomi oli saanut järjestet
täväkseen kansainvälisen sotilasurhei
luliiton, CISM:n hiihdon MM-kilpailut. 
Tehtävä oli annettu PsPr:lle. Yksi 
pääjärjestäjistä oli Hämeen Jääkäripa
taljoona ja kilpailujen keskuspaikkana 
Linnankasarmi. Euroopan kahdeksan 
maan sotilashiihdon valiot antoivat 

pienen Hämeenlinnan kaupungin hil
jaiselolle tervetullutta väriä ja vipinää. 
Myös kasarmin komea lippurivistö, 
kansainvälinen puheensorina, paljon 
huolta vaatineet ruokapöydät keittiöllä 
ja monenmoiset sotilasasut komppa
nioiden tuvissa olivat "suuren urhei
lujuhlan" ,tunnuksia, jotka muistorikas 
Linnankasarmi sai liittää perinteisiin
sä. 

Kesän ollessa parhaimmillaan teki 
Hämeen Jääkäripataljoonan Kilta ta
vanomaisen kesätempauksensa. Neljä
kymmentä upseeria ja aliupseeria, 
pääasiassa Hämeen jääikäreitä, muka
na muutama vanhemman polven edus
taja ja yksi ,stipendiaatti nykyisistä 
varusmiehistä suuntasi linja-autolla 
matkansa 1. ja 2. maailmansodan kuu
luisimmille taistelupaikoille. Killan 
valtuuskunnan puheenjohtaja evl Olli 
Välimaa toimi matkan johtajana kuten 
edellisinä vuosinakin ja suuntautui 
matka tällä kerralla reittiä Hämeen-

Komentajan vaihdos 1966 Panssariprikaatissa. Ev Liukkonen ja kenrl Ilmola 
Parolannummella. 

16 - Jalkaväen Vuosikirja 
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Normandian maihinnousun muisto
merkki 

Verdun. 

Atlantin rantaa Fe Campin 
"Ranskan matkan" eräs kohde kesällä 

1966 

242 

Zuiderzeen pato 

linna - Turku - Norrtälje - Köö
penhamina - Lockstedt - Hampuri 
- Wolfsburg (Volkswagen tehtaat) -
Köln - Bonn - Luxembtii"g - Ver
dun - Pariisi - Normandia - Dun
kerque - Amsterdam - Rotterdam -
Zuiderseen pato - Oldenburg - Ham
puri - Li.ibeck - Kööpenhamina -
Tukholma - Naantali - Hämeenlin
na. Matka kesti 13 vx,k ja taivalta tuli 
tehtyä n 5 500 km ja nähtyä kokonaista 
7 maata. Majuri Rannitkon ja yliluut
nantti Kopran ihyvinvalmistellut esi
telmät piirroksineen itse taistelupai
koilla olivat koko retken kohok.ohtia. 
Erittäin onnistunut matka, oli osanot
tajien mielipide heidän kokoontuessaan 
elokuun lopulla katsomaan matkalta 

otettuja filmejä ja vaihtamaan otta- fiJJ"'. "' • -.,·· 

miaan satoja muistortkkai.ta valoku
via. 

:Padasjoen leirialuetta on edelleen 
kehitetty ja uusista rakennuksista mai
nittakoon kenttäkeittiökatos, joka tar
joaa puolelle tusinalle "soppakunnal
le" suojaisan keiittopaikan. 

Invalidien tukitempausta ei unoh
dettu. Kerättiin käpyjä j,a raivattiin 
metsää, joista invalidisoturit saivat ki
peästi tarvitsemansa avustuksen. 

Pataljoonan varusmiehet ovat me
nestyneet tiedoissa ja taidoissa erin
omaisesti. Tåstä todisteena pataljoonan 
hallussa olevat Panssariprikaatin ar
vokkaimmat kiertopalikinnot: kullattu 
"Chariote malja" ja, samoin kullattu 
80 cm piitkä panssarivaunu. Edellinen 
annetaan sille joukko-osastolle, jonka 
oppilaat PsK:ssa menestyvät parhaiten 
ja jälkimmäisen saa taas prikaatin pa
ras ampujaylksi:klkö (1.HämJP). 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja 
on pataljoonassa jaettu seuraaville va
rusmiehille menestyksellisesti suorite
tusta asepalveluksesta: 

ill.12.1965 Jv-säätiön plaketin 
saivat:\ 

Urpskok Timo S a a r i k i v i Kaarina 
Kers Mauri V a r j o v a a r a Hä

meenlinna; 

RAuL:n ja RUL:n plaketin saivat: 
Upskok Pekka Sipi I ä Porvoo 
Kers Kari Ra a s k a Tammela 

10. 5. 1966 Jv-säätiön plaketin saivat: 
Upskok Jouko Saarela Kylmä-

koski 
Kers Raimo R i s t i 1 ä, Seinäjoki 

RAuL:n ja RUL:n plaketin saivat: 
Upskok Erkki Sipi I ä Keuruu 
Kers Jorma Nu mm enpä ä Hä

meenlinna. 

Englannista lahjoitettu Chavioteen 
malja. Se jaetaan sille joukko-osas
tolle, jonka oppilaat PsK:ssa ovat saa
vuttaneet parhaan keskiarvon. Tämä 
kunnia lankesi viime keväänä Häm
JP:n hyväksi. Malja on kullattu ja 

n 35 cm korkea. 

Neuvostoliiton sotilasasiamiehen Ps
Pr:lle luovuttama Nikita-panssari
vaunu. Sötä kilpaillaan eri perus
yksikköjen välillä. Nyt se on 1./Häm-

JP:n hallussa. 
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PANSSARI KOULU 

Kaksi koko puolustusvoimiin vai
kuttanutta tapausta oviat osaltaan sää
delleet Panssarikoulun toimintaa tänä 
vuonna. Säästölomien loppuminen on 
mahdollistanut palaamisen täysipi;tui
siin kursseihin ja muutenkin totuttuun 
päiväjärjestykseen. Puol ustuslaitok
sen uudelleenjärj~stely on taas tuonut 
uusia koulutettavia Panssarikouluun. 
UudJP ja RannJP lähettävät nykyisin 
entisten jouklko-.osastojen lisäksi op
pijaita kouluun. Aiikaisemminikin jo 
Panssarikoulun katon alla majaillut 
Teknillinen koulu palautettiin vuok
raisäntänsä johtoon Panssarivaunu
osaston nimisenä 23. 5. Huolimatta li
sääntyneestä vahvuudesta, voidaan 
koulutustyötä jatkaa hyvin tyydyttä
vissä olosuhteissa. 

Ankara talvi antoi erilkoisesti tällai
sen mekaanisen yhtymän reservialiup
seerikoululle runsaasti hyödyllisiä ko
kemuksia. Vraikein koetus oli niin j.ou
lcoille ikuin lkalustollekin !Räyskälän 
maastossa pidetty Panssariprikaatin 
talvisotaharjoi tus. Alkamispäivänä 
vallinnut leuto sää kiristyi nopeasti 
tulipalopakkaseksi, joka antoi nykyi
sille taistelijoille pientä esimakua 
siitä, missä oloissa heidän isänsä jou
tuivat puolustamaan kotimaansa itse
näisyyttä Talvisodan aikana. I,tseluot
tamu:ksen kannalta arvokas kokemus 
saatiin, kun huomattiin, että kaikesta 
huolimatta pystyttiin täyUämään an
netut tehtävät. 

Padrasjoen leirialue ja siellä pidettä
vät leirit ovat muodostuneet tärkeäk
si koulutusvaiheeksi kullalkin kurssil
la. Kurssin loppuvaiheessa pp-marssi 
Padasjoelle ja takaisin sekä ~illä 
muutaman vuorokauden sissiharjoitus 
ovat armotta paljastaneet oppilaiden 
fyysisen kunnon. 

Padasjoki on muutenkin ollut tänä 
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kesänä Panssarikoulun toiminnan 
alueena. Siellä pidettiin sen järjestä
minä Panssariprikaatin maas,tomesta
ruuskilpailut, jotka olivat joukko
osastoille sopiva välietappi kunnon 
tarkistamiseksi ennen ikoko puolustus
voimain vastaavia kisoja. 

Oppilaiden entistä tarkemman ar
vostelun kehi,ttämis,tä on jatkettu 
Panssarikoulussa tarmokkaasti. Aine
ryhmittelyä on muutettu ja kokeet py
ritty saamaan sellaisiksi, että ne mah
dollisimman selvästi tuovat esille op
pilaan selviy,tymisen ryhmänjohtajan 
tehtävissään eri tilanteissa. 

Oppilaskunta on maan suurimman 
reservialiupseerikoulun velvoitteen 
mukaisesti toiminut mahdollisuuiksien
sa mukaan vireästi. 

IPuolikurssijuhlia on järjestetty eri 
puolilla maakuntaa, ja ne ovat onnis
tuneet hyvin. Pyrkimyksenä on ollut 
kaikkien 0,ppilaiden tempaamin~n mu
kaan toimintaan. Suhteitaan siviili
maailmaan oppilaskunta on hoitanut 
järjestäen vUhdeiltoja sairaaloissa ja 
muissa laitoksissa. Se on myös osoit
tanut kunnioitustaan aikaisempien 
kurssien oppilaille. Tässä tarkoituk
sessa oppilaskunta luovutti entiselle 
Panssarikoulun oppilaalle M Mandeli
nille koulun plaiketin tunnustuk~ksi 
reippaasta toiminnasta oppilastoverin
sa hengen pelastamiseksi. 

Panssarikoulu on tämänkin vuoden 
aikana esittänyt puolustusvoimiamme 
monille vierailijoille, puolalaisille, 
englantilaisille, yhdysvaltalaisille sekä 
monille kotimaisille järjestöille. Säi
lyttääkseen asemansa joukkona jota 
voi näyttää arvovaltaisimmillekin vie
railijoille, jatkaa Panssarikoulu työ
tään eteenpäin pyrkivän ja koulutusta 
kehittävän mielen elähdyttäessä sen 
toimintaa. 

RASKAS 
KRANAA TINHEITIN
KQ,MIPPANIA 

Lapin sodan aikana perustettiin So
dankylässä 24. 11. 1944 Erillinen Kra
naatinhei tinkomppania, joka sittemmin 
sijoitettiin Hämeenlinnaan Suomen 
kasarmialueelle Kevy,en Prikaatin yh
teyteen. Uudelleenjärjestelyjen yh
teydessä 1. 7. 1966 muuttui nimi Ras
kaaksi Kranaatinheitinikomppaniaksi, 
joka edelleen kuuluu Panssariprikaa
tiin sijaiten ainaikin ooistaiseksi van
halla ikasarmialueellaan, joskin muutto 
Parolaan on pian edessä. 

Viime kesäkuussa kotiutettu saapu
miserä sai perusteellisen ampumakou
lutuksen osallistuessaan omien am
muntojen lisäksi kahteen suureen arn
pumaleiriin. Maalis-huhtikuun vaih
teessa toimi yhdessä Hämeen Jääkäri
pataljoonan ja Hämeen Ratsujääkäl-i
pataljoonan heitinmiesten kanssa muo
dostettu harjoituskomppania vaativalla 
kaksiviikkoisella tykistön leirillä Ro
vajäl"Vellä. Etelän miehetkin olivat 
viime ,talvena tuttuja suurten lumi
kinosten kanssa, joten Lapin lumet ei- f 
vä,t peloittaneet, kun kalustoa vanho
jen sitkeitten Unimogien vetämänä 
ajettiin syrjäisiin tuliasemiin. Myös
kään mittausryh.mät eivät juuttuneet 
kinoksiin vaan saivat kiitosta tarkkuu
desta tyklkimiesten taholta. 

Ampumakuntoon! 

Vömeiset ErKrhK:n alokkaat 

Aurinkoisesta (ja myös pölyisestä), 
kevätsäästä saatiin nauttia touko
kuussa kolmen viikon ajan Niinisalos
sa Panssariprilkaatin arnpumaleirillä, 
jossa ja1kaväen kapteenikurssilaiset 
johtivat ammuntoja. Jälleen muodos
tettiin yhdessä HämJP:n ja HämRjP:n 
kanssa täysivahvuinen harjoiituskomp
pania. Siihen hyvä yhteistyö katkesi-

Nopea asemaanmeno tuiskuisella vaa
ran rinteellä. 
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kin, si'llä HämRjP ei osallistu enaa 
syksyllä Panssariprikaatin leirille. 

Erilaisten metsämarssien lisäksi on 
ns suhdetoimintalkdhteista mainittava 
verenluovutukset, joihin innostus on 
lisääntynyt viime aHroina suunnilleen 
95 % luovuttaessa vertaan ja loppu
jen valitellessa, kun veri ei kelpaa. 
Mitään suuria tilaisuuksia ei yksi 
komppania pysty järjestämään, mutta 
sen sijaan varuskunnan kerhojen toi
minnassa on henkilökunnan osuus ollut 
huomattava. 

Kilpailutoiminnassa on kiinnitetty 
erityistä huomiota ammuntaan ja 
suunnistukseen. Panssari prikaatin 
maastomestaruuskilpailuissa vei voiton 
,sotilaspartio, jossa kilpailivat ltn Ni
kander, kers Juhonsa1o, jää:k Ranta ja 
Rantala. Kun lisäksi ltn Nikander 
voitti henkilökohtaisen suunnistuksen, 
ja yleismestaruus tuli koonppaniaan, 
sai kova harjoittelu palkkansa. 

Jälleen uusi nimi vanhan kasannin 
seinälle. 

Tampella-kranaatinheittimiä 

Tampellan Konepaja 
TAMPERE 
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LAPIN JÄÄKÄ1R'I-
PA T A'LJOONA V 1965-66 

Pataljoonan perinteisiin voidaan 
liittää nyt Pohjanmaan Jääkäripatal
joona, sillä uudeksi nimeksi on 1. 7. 
1966 alkaen vahvistettu Lapin Jääkäri
pataljoona (Lap.JP). Kuluneena vuo
tena on pataljoonan ra:kennusohjelma 
jatkunut suunnitelmien mukaan työl
lisyystyönä. Niinpä 22. 6. 66 saatiin 
4.kas!ll'mi käyttöön. Tämä aiheutti 
muutoksen pataljoonan organisaatioon, 
sillä Tukikomppaniasta muodostettiin 
nyt PstK ja K.miK. Kasarmirakennuk
sen lisäksi on saatu valmiiksi myös 6. 
kenrositalo, johon uudet asukkaat ovat 
jo muuttaneet. Pataljoonan sairaala, 
joka tulee yleissairaalaksi Sodankylän 
kunnan kanssa, on nyt perustustöil
tään valmis. Seinien nostoon päästä
neen syksyllä. Pataljoona on saanut 
talven mittaan uusia vm-asitotriloja, jo
ten sekin puoli tulee pikku hiljaa tyy
dyttävälle tasolle. Tilapäissuojissa 
toiminut esiikunta pääsi muuttamaan 
omaan rakennukseen 15. 6. 1966. Vii
me sy,ksynä valmistunut kuntotalo ja 
sotilaskoti on otettu virallisesti. käyt
töön. Kuntotalon avajaistilaisuuden 
yhteydessä pidettiin voimistelu- ja 
uimanäytös. Kansainväliset uintikil
pailut, suurimmat mitä tähän asti on 
kalottialueella nähity, oli kuntofalossa. 
Tilaisuudessa promovoitiin ensimmäi
set sodankyläläiset uimamaisterit ja 
kandidaatit. Kunitotalo on ollut koko 
vuoden kovassa käytössä, suosituin 
paikka sotilaskodin jälkeen. Sotilas
koti vihittiin käyttöönsä 19. 5. 1966. 
Tilaisuudessa oli läsnä monisatapäi
nen, arvokas kutsuvterasjoukko. Vih
kimisen suoritti kenttäpiispa Toivo 
Laitinen. 

Sodankylän varuskunnan sotilaskoti 

Talvi v 65-66 oli erittäin ankara. 
Varuskunnan rakennukset ja lämmi
tyslai.tteet joutuivat kovalle koetuk
selle. Mutta niin asunnot kuin kasm-
mi tlkin pysyivät lämpimänä, vaikka
kin ulkona mitattiin pakikasennätyk
seksi -48,5°. Jos ulkona oli kylmää, 
pysyi uimahallin saunassa lämpö 
+ 110° yläpuolella ja "keinoavan
nossa" uima-altaassa oli veden lämpö 
+ 20° ylärpuolella. Talvi koetteli myös 
varusmiehiä ja heidän koulutuksensa 

Uimahallissa on kävijöitä, tässä uima
koululaiset. 
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PohmJP:n 45 v juhlat 11. 3. 66 

fapiviemistä. Ankarrinunat pakkaset 
sattuivat 1.D:n talvisotaharjoituksen 
ajaksi. Mutta pataljoona tarkeni so
dan, erikoisvarusteidensa, turikislii
vien ja ihiihtohuopasaappaiden an
siosta hyvin. Kaamosajan pimeyden 
aiheuttama vaikutus oli selvästi näh
tävissä viimeisten "säästöloma" -afoik
kaiden ampumatuloksissa. Kuukautta 
myöhempään palvelukseen astuminen 
aiheutti suuria vaikeuksia koulu
anununtojen suorituksiin ja heikensi 
tuloksia. Muuten eivät Lapin erikois
olosuhteet ole sanottavasti vaikeutta
neet koulutusta. 

Maaliskuun 11. päivänä vietettiin 
pataljoonan 45 v juhlia. Entiset ja 
uudet "pumput" muistelivat menneitä 
ja tutustuivat toisiinsa. Kauimmaiset 
vieraat olivat aina Helsingistä saakka. 
Lählkuntien edusta,jat luovuttivat pa
taljoonalle vaakunansa. Terijoen ai
kuiset jääikärit luovuttivat Joutselän 
taistelun patsaan pienoismallin nykyis
ten jääkäreitten kilpailtavaksi. Näit
ten lisäksi sai pataljoona paljon muita 
arvokkaita lahjoituksia ja perinne
esineitä valittavakseen. 
• Heti vuosijuhlien jälkeen joutui pa
taljoona "tulikokeeseen". Vahven
nettu jääkäripataljoona reserviläisiä 
astui palvelukseen sotilaan taitoja ja 
tietoja verestämään. Näitten koulutus 
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tapahtui pataljoonamme komentajan 
everstiluutnantti Enkki Koivisto n 
johdolla ja ikouluttajien pääosan muo
dosti pataljoonan henkilökunta. Reser
vin kertausharjoitus pidettiin 15. 3.-
7. 4. 66 välisenä aikana kenttäoloissa, 
Ristilammen leirialueella. Talvisessa 
Lapin luonnossa ja säässä pidetty hall"
joitus oli ensimmäinen suuremmissa 
puitteissa tapahtunut kontakti Lapin 
reserviläisten ja pataljoonan henkilö
kunnan kesken. Molemmat olivat sekä 
antavana että ottavana puolena ja 
harjoitus <>tPetti molempia osapuolia. 

Pitkän talven hiihtokelien ansiosta 
voi pataljoona kirjata aikakirjoihin 
kansanhiihtojen voiton varuskuntien 
sarjassa ja hyvän sijoituksen myös 
joukko-osastojen sarjassa. 

Kevät 1966 oli Lapissa katastrofaali
nen nopean jäitten läihdön vuoksi. Pel
kosenniemen ja Ivalon tulvissa joutui 
pataljoona auttamaan paikallista väes
töä ratkaisevasti. Pioneerien toimesta 
saatiin Pelkosenniemellä räjäytetyksi 
yli 2 km pitkä ja joen pohjaan asti 
ulottuva jääpato. Padon nostattama 

Pataljoonan nimi on muuttunut 1. 7. 66 
Lapin Jääkäripataljoonaksi 

Puolustusasiain valiokunta vieraili So
dankylässä kesäkuussa 166 tutustuen 
paikan päällä paikallisön olosuhteisiin 

tulva ehti ennen räjäytystä nousta 
Pelkosenniemen kirkonkylään aiheut
taen noin 50 miljoonan vahingot väes
tölle. Pioneerit käy;ttivät räjäytyksiin 
yli 2.000 kg räjähdysainetta. Ivalossa 
joutuivat pioneerit evakuoimaan Kop
pelon ikylän asukkaat ja karjan tul
valta turvaan. 

Kadonneiden etsintään on pataljoo
na myös kuluneena vuotena antanut 
virka-apua. Katoamistapaukset ovat 
päättyneet onnellisesti eli kadonneen 
löytämiseen ajoissa. 

Koulutuksen uudet suuntaviivat 
ovat parhaillaan muokattavina. Niinpä 
ensimmäinen tuntllll"isota käytiin kesä
kuun sotaharjoituksen aikana 6.---K 6. 
-66 Vuotson Tankavaarassa. 

Vuosi on ollut pataljoonalle ja sen 
henkilökunnalle työntäyteinen. Olo
suhteet ovat entisestään parantuneet. 
Yhteistoiminta sivilipiireihin lujittu
nut ja laajentunut. Lapin maakunnan 
asukkaat tuntevat varmaan pataljoo
nan, Lapin Jääkäripataljoonan, täysin 
omaksi pataljoonakseen, osana Lap
piin ja Lapin väestöön kuuluvaksi. 

Jalkaväen tarkastaja palkitsee parhaat 
ampujat 

Saapumiserän parhaat: 

Kotiuttamisjuhlassa 9. 8. 65 
Jalkaväensäätiön plaketti: 
Upseerikokelas Sakari Iso-Somppi 

ja kersantti Pertti Lassila 

Kotiuttamisjuhlassa 10. 12. 65 
Jalkaväen säätiön plaketti: 
Upseeriikokelas Kalle Schroderus ja 

kersantti Reijo Rantavuoma 

Kotiuttamisjuhlassa 9. 5. 66 
Jalkaväen säätiön plaiketti: 
Upseerikokelas Kari Mustonen ja 

kersantti Risto Hämeenlkorpi 

Talvista etenemistä 
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Oy Aino Lindeman Ab 

Vaasa 

Oy Back Panimo 
Bryggeri Ab 

Vaasa 

Oy Vaasan Matto -

V a sa Mattan Ab 

Vaasa 

Oy Vaasan Saippua 

Vasa T vål Ab 

Vaasa 

UUDENMAAN 
JÄÄKÄRIPATALJQ,QNA 

Uudenmaan Jääkäriipataljoonassa 
tapahtui 5. 2. 66 komentajan vaihdos 
everstiluutnantti P Hämäläisen siir
tyessä PE:n operatiivisen toimiston 
päälliköksi ja luovuttaessa komenta
jan tehtävät Sotakorkeaikoulun evers
tiluutnantti P Multaselle. 

Koulutustyö on jatkunut tiiviinä 
vaikeista ulkonaisista olosuhteista 
huolimatta. Pataldoona on osallistunut 
useihin taistelu- ja sotaiharjoituiksiin 
Uudellamaalla vastustajan ollessa ta
vallisimmin Kad:K, RannJP tai PorPr. 
Talven säät olivat kerrankin myös 
Helsingissä edulliset antaen otolliset 
puitteet kovalle talvikoulutuksel1e. 
Laskihan elohopea lähelle neljääkym
mentä astetta helmikuun alussa talvi
sotaiharjoituksessa. Paklkasesta huoli
matta jääkärit suorittivat 60 km:n 
marssin harjoitusalueelle polkupyörin. 
Vastapainoksi vallitsi leppoisa suoja
ilma pataljoonan suorittaessa 30 km:n 
hiihtomarssia maaliskuussa. 

"Säästölomasta" huolimatta on kou
lutustavoitteet pyritty saavuttamaan 

J oukkuekoulutukselle ovat tilat San
tahaminassa riittävät, mutta vahven
netun komppanian harjoituksiin on 
poljettava Suur-Helsingin ulkopuo-

lelle. 

UudJP:n komentaja everstiluutnantti 
Pentti Multanen 

mm aloittamalla koulutus ampumapäi
vinä klo 05.00. Tavoitteet on ainakin 
osittain saavutettu, sillä vahvennetun 
komppanian puitteissa pimeällä suori
tetuissa joukkueen taisteluamimun
noissa tulokset ovat olleet aikaisempia 
paremmat., 

Jo perinteeksi on muodostunut jo
kaisen saa,pumiserän peruskoulutus
kautensa loppuvaiheessa suorittama 
maakuntamarssi. Ohjelma marsseilla 
on jo saavuttanut vakiintuneet muodot 
käsittäen yleensä ase- ja varusnäytte
lyn, rkutsuvieraspäivålliset, seppeleen
laskun ja jumalanpalveluksen, kilpai
lut partiohiihdossa ja suunnistuksessa 
paikallisten reserviläisjärjestöjen ja 
urheiluseurojen kanssa se1kä ohjelmal
liset jääkäritanssiaiset. Koulutusta
kaan ei marsseilla ole unohdettu, sillä 
paluumarssi taistelUJharjoituksineen 
on tavallisesti ollut varusmiehille yhtä 
mieliinpainuva kuin jääikäritanssitkin. 
- 4. 9. 65--5. 9. 65 pataljoona osallistui 
yhdessä AuK/UudPr:n kanssa Lovii
san seudun maanpuolustuspäiviin yk
siköiden vieraillessa Loviisassa, Per
najassa, Lilj endahlissa, Lapinjärvellä 
ja RuotsinpyhtääUä. 14. 3.-18. 3. 66 
maakuntamarssi suoritettiin Raja
mäelle ja 4. 8.-8. 8. 66 Orimattilaan. 
Kaik<kialla jääkärit otettiin vastaan 
maakunnan "omina poikina" ja maa
kuntamarssit ovatkin varmasti monelle 
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Loviisan seudun maanpuolustuspäivien Loviisan Raatihuoneen torilla tapahtu
neen ohimarssin ottivat vastaan 2.D:n komentaja kenrl O Korhonen ja UudSl:n 

komentaja kenrm Y Keinonen. Paraatin komentajana oli evl Hämäläinen. 

varusmieihelle palvelusajan miellyttä
vin muisto., 

Kaikissa kesäurhei1un lajeissa pa
taljoona on menestynyt varsin hyvin 
lähinnä erillisjääkärikomppaniassa 
palvelevien edustusurheili,joiden an
siosta. 

Sotainvalidien tukitempaus suori
tettiin >lokakuussa 1965 invalidien Pi-

Ase- ja varusnäytte]y Orimattilan 
maakuntamarssilla, ''vanhanaikainen'' 

kivääriryhmä esittäytyy. 
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täjänmäen omakotitaloalueella ja Sui
tian invaliditilalla, missä aliupseeri
oppilaat nostivat yhdessä päivässä 
31 000 !kg sokerijuurikasta. 

JP 2:n aseveljien lahjoittaman "tais
telujen maljan" sai 11. 3. 66 vuosipäivä
juhlassa vuoden 1965 parhaana perus
yksikkönä pa1ikittu 3.Jääkärikomppa
nia. 

Jalkaväen Sää,tiön plaketti on myön
netty ansiokkaasta palveluksesta seu
raaville UudJP:ssa palvelleille varus
miehille: , 

15. 2. 65 saapumiserä 
vänr L i n n a, Markku 
kers Sun de 11, Olavi 
ikorpr H ane n, Veijo 

15.6.65 saapumiserä 
vänr K o h v a k k a, Matti 
kers H a v e r i n e n, Raimo 
ikorpr Se p p ä 1 ä, Pentti 

15. 10. 65 saapumiserä 
korpr E 1 g, Reijo 

RANNIKKOJÄÄKÄRI
PA T ALJOONA 

Kulunut vuosi on pataljoonankin 
osalta ollut johtosuhteiden jätjestelyn 
aikaa. Ensimmäinen tapahtuma tällä 
sektorilla oli 23. 2. 66, jolloin Kadetti
koulun johtajaksi siirtynyt eversti M 
Haaksalo luovutti pataljoonan komen
tajan tehtävät everstiluutnantti J 
Va1taselle. Heinäkuun alussa astui voi
maan alueellinen uudelleellljärjestely, 
jonka seurauksena !koko pataljoonan 
olemassaolon ajan vallinnut johtosuh
de 2.DE:an katkesi. Pataljoonan vuosi
päivän tilaisuuksia 5. 7. juhlistivat 
läsnäolollaan sekä vanha että uusi yh
tymän ikomenta1a, nim kenrm C 0 
Lindeman LSSl:stä j,a k!eilll'l P Ilmola 
ESSl:stä, 

Muutoin on vuosi kulunut tavan
omaisin tapahtumin. VieJ.'lailuja on pa
taljoona joutunut ottamaan vastaan 
edelleenkin hyvin runsaasti. Näistä 
mainittakoon Norjan Miaanpuolustus
korkea'koulu, puolalainen upseerival
tuuskunta, ltn S Sheridan Englannin 
Kuninkaallisesta merijaJkaväestä 1 
kk:n ajan, TUL:n johto tutustumassa 
erillisjääkärijoukkueen koulutukseen 
sekä Senegalin sotaveteraanijärjestön 
pääsihteeri Monsieur Birane Wane. 

Urheilutapahtumat ja -saavutukset 

Tätä kirjoitettaessa ovat Puolustus
voimain maastomestaruuski1pailujen 
järjestelytyöt kuumimmiUaan, sillä pa
taljoona on saanut kunnian järjestää 
nämä kilpailut 20.-22. 9. 1966. 

Mitä pataljoonan urheilusaavutuk.
siin tulee, ovat yksityiset !kilpailijat 
menestyneet a!l"Vokilpailuissa parem
min kuin kilpailujouklkueet. Pa:iihaat 

Uusi komentaja vastaanottaa pataljoo
nan 23. 2. 1966 

lajimme - niinkuin asi,aan kuuluukin 
- ovat olleet uinti ja soutu. Niinpä 
Puolustusvoimain uintimestaruuskil
pailuissa saavuttivat pataljoonan mie
het seuraavat sijoitukset: 

100 m viu: 1. kok H Malmberg 3. kok 
I Rauramo. 

100 m su: 1. kok H Malmberg 2. 
alik J Ahola 

100 m pu: 1. ikok H Toivonen 3. kok 
I RauramQ 

200 m ru: 1. ikok H Toivonen 
400 m vu: 1. kok R Lehtonen 
4xl00 m sku:n voittaneen RUK:n 

joukkueen kaikki miehet olivat Rann 
JP:sta; 2. sija RannJP. 

Suomen Suurkisojen 100 m ru 2. 
kok H Malmberg. 

Suomen uintimestaruuskilpailujen 
100 ru 2. kok H Malmberg. 

Soudussa olivat parhaat sijoitukset 
seuraavat:, 

:Sotilassoudun SM-kilpailui-~a va
lasveneluolkassa 2. sija. 

Espoon souduissa valasv,eneluolkassa 
jouklkueemme katkaisi Meri,voimien 
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Pintauimaripartio kanooteissaan 

monivuotisen voittokulun voittamalla 
kilpailtavana olevan kiertopalkinnon 
vuodeksi haltuunsa. Samoissa Espoon 
souduissa kok S Silvennoinen oli voit
toisan pariailt"okaksikon jäsenenä. 

Yhteys eri siviilipiireihin on säily
nyt kiinteänä. Erityisesti mainittakoon 
Rannikkojääkärikilta ja Suitian sota
invaliidit; näistä molemmista mm oli 
edustajat vuosipäivän tilaisuuksissa, 
sekä K.irtkkonummen res-upskerh:o, jo
ta vastaan on kilpailtu useassakin eri 
lajissa. 

Pataljoonan kantahenkilöstössä on 
kuluneen vuoden aikana tapahtunut 
merkittäviä muutoksia. Kun pataldoo
na kuusi vuotta sitten peirustettiin, 
siirsivät eri joukko-osastot siihen hen
kilöstöä - varsinkin alipäällystöä -
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vanhemmasta päästä. Näiden eläkkeel
lelähtöikä täyttyi kuluneena vuonna. 
Tämä selkä varuskunnassa vallitseva 
kireä asUilltotilanne ovat johtaneet sii
hen, että pataljoonan aliupseeripoistu
ma on ollut lähes 20. Upseerien osalta 
voidaan todeta, että lähes puolet heis
tä on vailhtunut n vuoden aikana. 

Kalustoon on saatu varsin tervetul
leiita lisäyksiä: ev,ersti Haaksalon ke
hittämien "Manu"-partiokanoottien lu
kumäärä on nostettu omin voimin kuu
teentoista, katettu huoltouisko suorit
taa parhaillaan koeajoj.aan sekä vii
meinen uutuus, 10 m:n piituinen sisä
perämoottoreilla varustettu lasilkuitu
uisko, joka on osoittautunut erittäin 
käytännölliseksi avomeriveneeksi. 

J,alikaväkisäätiön plaketteja ovat 
vuoden aikana saaneet seuraavat: 

9.12.65 
upskok A K K Ny s t r ö m 
alik EVikström 

10.5.66 
vänr T H y n n ä! 

9.9.66 
,vänr H H M a 1 m b e r g 
kers O v T i m r o t h 
,rannj S J T Pitkä ranta 

HÄMIEEN 
RATSUJÄÄ'KÄRI
PATALJ010NA 

Hämeen Ratsujääkäripataljoonan 
normaalia palvelusta ovat elävöittä
neet kuluneena toimikautena erityi
sesti suurten ampumakilpaihzjen jär
j estämistehtävät. 

Pataljoonan kaksiviikkoinen am
pumaleiri- ja sotaharjoitusjakso yh
dessä muiden PsPr:n joukkojen kanssa 
suoritettiin kesäkuun alussa Niini
salossa ja sen ympäristössä. Ampuma
leiri liittyi osana Taistelufkoulun Jv 
ikaipteeni:kurssi 38:n lkoulutus~hjel
maan, jonka oppilasupseerit olivat tyy
.tyväi:siä alaistensa raitsunniesten toi
mintaan., 

Parin vuoden tauon jälkeen pidettiin 
pataljoonan kesäleiri jälleen Hälvä
lässä Kastarlammin rannalla heinä
kuun alusta elokuun loppuun. Oman 
värinsä ja merkittävän lisän ratsumies
ten koulutukseen antoivat PsPr:n pio
neerit ja panssarit. Pioneeriviikolla 
tutustuttiin tavallisimpiin ylimenoväli
neisiin ja -kalustoon ja panssariviikon 
aikana totuttauduttiin taistelemaan 
vaunujen kanssa. 

Alokaskoulutuksen juhlavaksi ja 
mieliinpainuvalksi päätökseiksi muo
dostui Hollolan kirkossa heinäkuun 28 
pnä ,tehty sotilasvala. Tässä tilaisuu
dessa luki pataljoonan komentaja evl 
Mauno !Roiha kehoLtussanojensa yh
teydessä muistoja vanhan valan kaa
van, jolla Hämeen ratsumiehet valkuut
tivät uskollisuuttaan esivallalle sa
massa pyhäkössä lähtiessään mm 30-
vuotiseen sotaan. 

Jokavuotisena traditiona on patal
joonan osallistuminen Salpausselän 

HämRjP:n komentaja evl A Savolai
nen 

Kuvassa evl Mauno Roiha 6. 9. 66 55-
vuotispäivänään komentajan virka
huoneessa seurassaan uusi komentaja 

evl A Savolainen 
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Kuva HämRjP:n vuos1pa1van paraa
tista 7.9.1966, jossa suoritettiin lipun 
ja pataljoonan luovutus. Lipun on 
vastaanottanut evl A Savolainen, evl 
M Roiha on selin. Lipun takana oi
kealla kenrl A Ilmola ja vasemmalla 

kennn G Ehrnrooth. 

kisojen järjestely:tehtäviin. Tämän li
säksi pataljoona antoi apuaan Hälvä
län ampumaradoilla ke3äkuun alussa 

järjestettyihin haulikkoammunnan 
EM..1kisoihin. 

Hälvälän ampumaradalla järjesti pa
taljoona elokuun lopussa puolustusvoi
main ampumamestaruuski'lpailut, jotka 
suurkilpailujen järjestämistottumuk
sen johdosta sujuivat kitkatta. Näissä 
kilpailuissa saavutti HämRjP:n jouk
kue kunniakkaan 4. sijan kilpailussa 
Parolan kilvestä .. 

Urheilussa edelleen pysyen ansaitsee 
maininnan alik Altti Alarodun saavut
tama . Puolustusvoimain mestaruus ja 
uusi ennätys 490 seiväshypyssä. Seu
raavat varusmiehet ovat saaneet jal
kaväkisäätiön plaketit: 

15. 10. 64 saapumiserä 
Vänr Julha Antero Oksa ne n Kan-

gasala: 
Kers Toivo Erkki Kisko ne n Sa
vitaiipale 

15.2.65 saapumiserä 
Vänr OHi Jaakko Juhani D ah 1 

MänttäJ 
iKers Hannu Olavi Oksa ne n Sys

mäi 

15. 6. 65 saapumiserä 
Vänr Paavo Juhani Bo m a n Lahti 
Kers Martti Ta p a n a i n e n Lahti 

Esko Järvinen Oy 
LAHTI 

~ soria 26 691 
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KYMIEN 
JÄÄKÄRI PATALJOONA 

Kulunut vuosi on ollut Kymen jää
käreille eräänlainen meiiklkivuosi, sil- ' 
lä taittuihan patalljoonan 45-vuotis
virstanpylväs 13. 3. 66. 

26. 5. perustettiin Kymen Jääkäri
pataljoonan kilta, johon kaikki patal
joonassa, JR 4:ssä, JR 5:ssä ja muissa 
8.D:n jouklko-osastoissa palvelleet 
ovat olleet tervetulleita. 

Koulutuksessa on pataljoona kulke
nut sille asetetuissa puitteissa. Helmi
kuulla Pahkajärven alueella pidetty 
3.D:n sotaharjoitus muodostui vaikean 
maaston ja kovien palkkasten ansiosta 
15. 6. 65 saapumiserän varusmiehille 
todelliseksi sotaikakemukseksi. 

Ul"heilussa, Jälleen vuoden hiljai
suuden jälkeen, on käyty koviakin 
k.oetuksia. Näistä Kymen Jääkäreille 
kunniakkaimmaksi muodostui Puolus
tusvoimain pesäpallomestaruus - ja 
ennen kaikkea F.duskunnan urheilu
kerhon lahjoittama "Ilvespatsas", joka 
jäi nyt lopullisesti koristamaan patal
joonan pal!kintokaappia. 

Seuraavat pataljoonassa varusmies
palveluksensa kiitettävästi suorittaneet 
ovat saaneet Jalkaväen Säätiön pla
ketin~ 

,15.10. 64 
upskok Hannu T u r k i a Karhula 
kers Teemu H a n no l a Valkea-

koski! 
15.2.65 
korpr Aarno Tapani H o n ik a k o s -

k i Vii tasaad 
upskok Jaakko Juhani H olo p a i-

n e n J yväsiky lä 
kers Ahti Ville S e p p ä 1 ä Kotka 
15.6.65 
upskok Kari Jorma Airaksinen 

Puumala 

17 - Jalkaväen Vuosikirja 

Kymen Jääkäripataljoonan komentaja 
vastaanottamassa v -66 Puolustusvoi
main pesäpallomestaruusjoukkueelta 
Eduskunnan Urheilukerhon lahjoitta
maa k.iertopalkintoa "Ilvespatsasta", 
joka jäi nyt lopullisesti pataljoonan 

haltuun. 

PUOLUSTUSVOIMAIN PESÄ-
PALLOMESTARIT v -66 

(Eturivistä vasemmalta) opp Rautio
vaara, ltn Leislahti, alik Raatikainen, 
(kr vs) opp Pirinen, alik Pulkkinen, 
korpr Sillgren, alik Sinivuo, (tr vs) 
ltn Korhonen, korpr Nopanen, jääk 
Peltomäki, opp Nyman ja opp Paala-

nen. 

kers Tapio V i e r u l a Sippola 
korpr Ahti Kalevi M a r t i k a i n en 

Pielavesi 
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Sotilaallista 
tarkkuutta 

SUUNTO 
kompassi!, kösisuun1o-kehö ja korkeus
kulmamittari ovat kansai nvälisestikin 
tunnettua torkkuustyötä. Suunta-tuo
tannosta viedään 40_ •to ul:koma,ille. 
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Maanpuolustajain 
lehti 

UUSI SUOM_I 

FAZERILA 

~ 

tekee hyvin pa~on hyvää 

URHEILUVÄEN 
TAVARATALO 

SKOHA 
HELSINKI 

Keskuskatu 4, puh. 61 261 
L. Brahenk. 2, puh. 77 39 35 

UUDENMAAN 
RAKUUNAP A T AL.JO·ONA 

Kulunut vuosi on ollut Uudenmaan 
Rakuunapataljoonalle täynnä työtä ja 
ponnisteluja, joiden kautta on päästy 
mittaviin ja kunniakkaisiin saavutuk
siin. Tämän vakuutena on menestys 
sotaharjoituksissa selkä sotilasu:rtheilu
kilpailuissa niin oman yhtymän kuin 
kdko maan puitteissa. Lisäksi on yllä
pidetty ja kehitetty suhteita siviili
väestöön, minkä osoituksena ovat lu
kuisat TT-marssit lähikuntien metsiin. 

Kulunut vuosi oli tavallaan toisinto 
·edellisestä siinä suhteessa, että jälleen 
suoritettiin !komentajan vaihdos. Evl 
Heinrichs jätti pataljoonan 25. 7. 66 
järjestetyssä luovutustilaisuudessa. 
l.ähtiäispuheessaan hän mainitsi mm.: 
"Nopeasti, liian nopeasti, on tämä aika 
kulunut. Tulen aina sydämessäni kau
niina säilyttämään muiston kauniista 
ja velvoittavista perinteistänne, jotka 
ovat painaneet lähtemättömän leiman
sa tähän joukko-osastoon - meihin 
jokaiseen." 

Ottaessaan vastaan pataljoonan 
lausui evl Saressalo: "Tällaisen viran 
vastaanotto on erittäin mieluisaa, sillä 
upseerille suodaan vain kerran elä
mässä tilaisuus hoitaa näin kunniakas
ta tehtävää." 

Vuoden aikana on !käyty kaksi suur
ta sotaharjoitusta. Varsinkin talvihar
joitus oli voimia ja sit'keyttä kysyvä, 
sillä pataljoona suoritti hiihtomarssin 
Lappeenrannasta Pahkajärvelle n. 80 
km ollen sen jälkeen viikon ampuma
leirillä, josta sitten meni suoraan har
joitukseen. 17. 5. suoritti 3.D:n viimei
nen komentaja kenraaliluutnantti Jor
ma Järventaus jäähyväistarkastuksen 
pa,taljoonassa. Koiko päivän kestäneen 

Pataljoonan luovutus ja vastaanotto 

tarkastuksen jälkeen saattoi komenta
ja todeta hengen ja taidon pysyneen 
erinomaisena. 

Urheilurintamalla on kuitenkin van
han tavan mukaan ollut vilkasta koko 

Kello käy, kenrl J Järventaus ja evl 
L Heinrichs seuraavat silmä kovana 

sinkomiesten toimintaa 
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... ja tähän se päättyi Oltermannin 
hiihto 

kauden ajan, ja tällä sektorilla ovatkin 
peräisin kirkkaimmat ja kunniakkaim
mat saavutuksPt. Talven suurtapahtu
ma oli Oltermannin hiihdon voitto 9. 
kerran 23.-24. 3. 66. Tämä kilpailu, 
joka vaatii jokaiselta jäseneltä suurta 
miaskohtaista valmiutta, vastuuta ja 
uskallusta, on nykyisen Kaakkois
Suomen Sotilasläänin joukko-osasto
jen välinen, 120--180 km:n pituinen 
viestisuunnistuskilpailu. Oltermannin 
hiihdon mm1 periytyy muinaisesta 
kyläyhteisöstä, jossa kylänvanhinta 
sanottiin oltermanniksi. Sauva, joka 
on viestikapulana, oli ennen olterman
nin ,tunnuksena sekä lisäksi viestiväli
neenä. Siinä kuljetettiin kylänvanhim
man postia, asiapapereLta jne.; tiedon
annot siirtyivät sen mukana talosta 
taloon. Muita tuloksekkaita kilpailuja 
olivat Kymenlaakson hiihtojen 5x5 
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km:n sotilasviestin voitto, Loviisa-otte
lun voitto ja perinteellisen URR-HRR 
Tinamäen hiihdon voitto. 

Kesäkauden kohokohdaiksi muodos
tui puolustusvoimain yleisurheilumes
taruuskilpailut, joiden järjestämisen 
UudRakP oli saanut tehtäväkseen. 
Kilpailujen onnistumiseksi oli tehtä
vä paljon työtä, mutta niinpä saatiin
kin aikaan mittavat ja hienot kilpai
lut. Tällainen yli 250 sotilashuippu
urheilijan kokoontuminen lyö leiman
sa ko~o paikkakunnan u:r,heiluelämään 
ja on omiaan osoittamaan puolustus
lai,toksen myönteistä suhtautumista 
urheiluun. 

Kesän mestaruuksista mainittakoon 
sotilaskolmiottelun puolustusvoimain 
mestaruus Turussa ja Kymenlaakson 
kilven ampumaottelun voitto Korialla. 
Lisäksi ovat ylikersantit Paavo Pysty
nen ja Esko Saira pitäneet yllä pa
taljoonan mainetta lukuisissa kansal
lisissa ja ikansainvälisissä kilpailuissa. 

Seuraavat pataljoonassa kiitettäväs
ti ,palvelleet varusmiehet ovat saaneet 
jalkaväensäätiön plaketin: 

15. 2. 65 saapumiserästä 
vänr S a a r i n e n Osmo Alvar 

15. 7. 65 saa,pumiserästä 
vänr H e r m u n e n Risto Tapani 
kera H i n k k a n e n Pentti Kalevi 

15. 10. 65 saapurniserästä 
koi,pr N e u 1 i k ik o Raimo Johannes 

KARJALAN 
JÄÄKÄRIPATALJ'OONA 

Kuluvan vuoden merkittävin tapah
tuma oli puolustuslaitoksessa suoritet
tu organisatiouudistus, jonka muutok
set heijastuivat myös Karjalan Jääkä
riipataljoonaan. Irtaantuiih.an KarJP 3. 
DE:sta ja tämä me11kitsi tiiviin kanssa
käymisen katkeamista 3.D:n joukko
osastojen kanssa. Tästä johtuen Kar
jalan Jääkäripataljoonan merkitys 
maaikunnallisena joukko-osastona 
Pohåois-Karjalassa entisestäänkin 
suurenee. Onhan pataljoona ainoa Sa
vo-Karjalan soti.lasfäänin alueella toi
miva jalkaväikijoukko-osasto. Suurin 
osa täällä koulutettavista nuorukaisis
ta ,tulee oman läänimme alueelta. T"å
mä onlkin otettu huomioon pataljoo-

nan taholla maakuntaan suunnatuissa 
erilaisissa tilaisuuksissa ja kaikessa 
kanssakäynnissä maakunnan kanssa. 

KarJP otti kuluneen vuoden aikana 
tavaksi lähettää ennen palvelukseen 
astumista tuleville alokkaille "Karja
lan Jääkäri" -nimisen kirjasen. Se sel
vittelee tässä joukko-osastossa tapah
tuvaa koulutusta ja jouikko- osaston 
perinteitä. Kirjasta on jaettu kahdelle 
saapumiserälle ja se on suoritettujen 
tutkimusten mukaan saanut myöntei
sen vastaanoton niin varusmiesten 
kuin heidän omaistensakin taholla. 

Suhteet maakuntaan ovat entises
täänkin syventyneet. 15. 10. 65 saapu
miseräs vannoi valan Enon kirkossa 

Ortodoksinen valatilaisuus 12. 12. 1965 Pyhän Kohninaisuuden kirkossa Joen
suussa 
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12. 12. 65 ja 15. 6. 66 saapumiserä 
Nurmeksen kirkossa 31. 7. 66. Molem
piin tilaisuuksiin oli saapunut run
saasti varusmiesten omaisia ja muuta 
yleisöä. KU[lnat ja seurakunnat ojen
sivat auttavan kätensä patal1oonalle 
tarjoamalla valakahvit. Nämä vala
matkat suoritettiin polikupyörämars
sein, talvella kovassa lumipyryssä, ke
sällä paahtavassa helteessä. Jääkärin 
arvo tuli lunastettua todella jääkärin 
ottein. 

Koska Karjalan Jääkäripataljoonas
sa palvelee runsaasti ortodoksisia va
rusmiehiä on otettu favaksi, että he 
vannova,t valansa omassa ktirkossaan 
omien juhlamenojensa mukaisesti. 
Ensimmäinen ortodoksinen valatilai
suus oli 15. 10. 65 saapumiserällä Joen
suussa 12. 12.· 65 Pyhän kolminaisuu
den kirlcossa .. 

!Koulutuksen hutpentumia ovat ol
leet sotaharjoitukset. Talvisotaharjoi
,tus pidettiin erittäin ankaran pakkasen 
kourissa Enon, Kiihtelysvaaran ja 
Kontiolahden kuntien alueilla. Vaikka 
pakkanen pysäytti autot ja teki par
haansa jäädyttääkseen myös sitkeät 
jääkärit eivät nämä kuitenkaan lan
nistuneet, vaan harjoituksen päätteek
si pataljoona suoritti n 60 km:n hiihto
marssin varuskuntaan. Harjoitusta oli 
seuraamassa 3.D:n komentaja, kenraa
liluutnantti J Järventaus. Toinen suu
rempi koulutuksen suurtkatselmus oli 
3.D:n kesäsotaharjoitus, jossa Karja
lan Jääkärit selviytyivät tapansa mu
kaan hyvin. Tämä olikin viimeinen yh
teinen harjoitus 3.Divisioonan puitteis
sa., 

Sotainvalideja ei Karjalan Jääkäri
patalj·oona ole myöskään kuluneena 
vuonna unohtanut. Syksyllä suoritet
tiin "tukitempaus!', jolloin koko patal
joona osallistui ta1kootöihin eri puolil
la Pohjois-Karjalaa. Näkyvimpänä 
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Kenrm E Vahlan tarkastuskäynti; Ku
vassa . hän on seuraamassa RAuK:n 

ampwnaleiriä. 

Ohimarssi Nurmeksessa 31. 7 1966 va
latilaisuuden jälkeen 

Sotilaskoti oli mukana Nurmeksessa. 
Kauppa käy, myyjinä sisaret T Luuk

konen ja J Pakkanen. 

suorituiksena mainittakoon Pielisjärven 
Viekijärvellä rakennettu omaikotitalo, 
jonka KarJP:n !kirvesmi.esryhmä pys
tytti eräälle sotainvalidille. Muita pie
nempiä töitä on tehty pitkin vuotta 
aina silloin, kun apua on todella tar
vittu. Yleensä nuoret varusmiehet 
ovait tehneet työnsä invaltdien hyväksi 
suurella innolla ymmärtäen asian tär
keyden. 

1. 7. lähtien Karjalan Jääkäripatal
joona on kuulunut Savo-Karjalan so
tilaslääniin. Sen komentaja, kenraali
majuri E Vahla suoritti pataljoonan 
katselmuksen 4. 7. ja otti pataljoonan 
komentoonsa. 

Urheilurintamalla pataljoonan edus
tajat ovat menestyneet hyvtin. Talvel
la suoritetussa 3.D:n Oltermannin 
hiihdossa KarJP:n joukkue sai hopeaa 
ja divisioonan ampumamestaruuskil
pailuissa varusmiehet saavuttivat kip
ja kiv kenttäammunnassa j,ouikkue
mestaruuden sekä samalla yleismesta
ruuden. Pv:n sotilaskolmiottelukilpai
lussa saavutti opp A Lehtonen kol
mannen sijan ja joukkueena oli KarJP 
myös kolmas. Pv:n yleisurheilumesta
ruuskilpailuissa saavutti opp S Heis
kanen keihäänheitossa hopeamitalin. 

J alkaväikisäätiön pienoisplaketit on 
jaettu seuraaville: 

15. 2. 65 saaperät 
Upskok Tenho Olavi A i t a v a a r a 

Kiuruvesi! 

iKers Pentti Juhani M ö 1 s ä Rääik
kyläJ 

Kor;pr Kauko H on k ane n Tuupo
vaarai 

,15. 7. 65 saaperäl 
Upskok Erkki La p p a 1 a i n en 

Helsinkb 
iKers Jorma K a r j a 1 a i n en Hel-

sink~ 
iKorpr Esko Saapunki Kuusamo 

15.10.65 saaperä 
Upskok Martti Kalevi Hu t-t u n en 

Varikaus 
Kers Tuomo Antero Koi v u 1 a Pie

lisjärvil 
Ko:ripr Arvo H ä r k ö n e n Ilomant-

si 

Viekijärvelle rakennetun omakoti
talon tupaantuliaiset 
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UUSI 

SUOJAA PUUTA 
JA SÄILYTTÄÄ 
PUUN LUONNOLLISEN 
PINTARAKENTEEN 
ANTAEN SILLE 
HALUTUN SÄVYN 

VINHA on uusin PERHO-tuote. 
Se säilyttää värisävynsä estäen 
puun harmaantumisen. Sen kah
deksan muodikasta luonnonpuu
sävyä antaa aivan uusia mah
dollisuuksia myös sisustuskäy
tössä. Valitkaa VINHA puun SUO· 

!aksi. 

SUOMEN V.Ä.RI-
:7A VERNISSATl:HDll.S OY. 

sukka 

aina 
PERHO 
maalein 

kestää 

LASKUVARJOJÄÄKÄRI
KOULU 

Kulunut toimikausi on Laskuvarjo
jääkärikoulussa ollut rauhallisen kehi
tuksen aikaa. Koulutuksen muodot 
ovat vakiintuneet ja kouluttajat ovat 
saaneet lisää kokemusta tehtävissään. · 
Kuitenkaan ei ole tyydytty lukemaan 
vanhoja koulutusohjelmia vaan on 
jatkuvasti suunniteltu ja osin toteu
tettukin uusia keinoja koulutuksen 
tehostamiseksi. 

Edellisen vuosikirjan julkaisemisen 
jälkeen on ehkä tärkeimmän muutok
sen koulun elämänrytmiin tuonut pal
velukseenastumispäivän muutos. Las
kuvarjojääkärikouluhan vastaanottaa 
vain yhden saapumiserän vuodessa, ja 
tänä vuonna oli palvelukseenastumis
päivänä ensi kertaa toukokuun toinen 
päivä. 

Tästä johtuen oli koululla tilaisuus 
saapumiserien väliin jäävän tavan
omaista pitemmän hengähdystauon 
aikana kehittää kouluttajakunnan tai
toja. Tällöin toteutettiin monipuoli
nen jatkokoulutusohjelma, jossa pää
paino oli asetettu sissitaitojen syven
tämiseen. Varusmieskoulutuksen mer
kittävämpänä erona aikaisempiin kou
lutuskausiin verrattuna tulee varmas
tikin olemaan entisestään huomatta
vasti pidentynyt talvikoulutusjakso. 
Sen sijaan hy,ppyperuskoulutusjakso 
on kalenterista !katsottuna lyhentynyt 
puoleen. Koulutuslaitteiden riittä
mättömyys ja uhkaavasti lähestynyt 
yhteistoimintaharjoitus Kadettikoulun 
kanssa pakottivat ottamaan yjjn ja 
v uorotyön avuiksi, ja niinpä. hyppy
koulutus päättyi "yölöysissä" olleen 
joukkueen osalta useasti vasta klo 
02.30. Näin voifön koulutusvaihetta 

Talvileirin tarkastus 1965 

lyhentää, vaikka se sisälsikin yhtä 
monta tuntia harjoituksia kuin aikai
semminkin .. 

Myös edellisessä vuosikirjassa esi
tetty kaavailu veteenhyppykoulutuk
sen antamisesta koko saapumiserälle 
on pystytty toteuttamaan. Osoituksena 
tästä hyppäsi Laskuvarjojääkärikomp
pania kokonaisuudessaan mereen Saa
ristomeren syyssotaharjoituksessa. 

Laskuvarjojääkärikoulussa on vie
raillut vuoden kuluessa useita retki
kuntia. Näistä mainittakoon ulkoval
tojen sotilasasiamiesten vierailu kesä
kuun 29. ja Sotakorkeakoulun vierailu 
heinäkuun 1. päivänä. 
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saapurniserän ensimmäinen 
hyppy on suoritettu 

Tulo metsään 

Omaisten päivänä koulu sai vastaan
ottaa noin kolmesataa vi,erasta. 

Urheilurintamalla on !koulu pysty
nyt hyökkäämään !hellittämättä. Tosin 
on monasti saaitu tunnustaa toisten 
paremmuus, mutta siitä huolimatta 
tunnetaan edelleen palkintomitalit etu
nimeltä. Viime vuonna järjestetyssä 
Puolustusvoimain maastomestaruus
ki1pailussa Immolassa sai LjK:n par
tio 2. sijan. Partioon kuuluivat ltn 
0 Nepponen, yli:k E Ojala, alik R Ruu
suvirta ja korpr P Aura. Suunnis
tuksen joukkuemestaruuden voitti LjK 
joukkueella ltn O Nepponen, ylik 
E Ojala, alik R Ruusuvirta ja alik 
A Erola. Yleismestaruudesta kilpail
taessa saavutettiin toinen sija. 

Muista saavutuksista mainittakoon 
Kymenlaakson Viestihiihdon sotilas
sarjassa toinen sija ja Oltermannin 
hiihdossa 4. sija. Oltermannin hiihtoon 
otti osaa kantahenkilökunnas-ta koottu 
joukkue. 

Kaakkois~Suomen Sotilasläänin 
maastomestaruuskilpailuissa vei Lj!K:n 
partio ylil O Nepponen, ylik E Ojala, 
opp J Javanainen ja opp R Härkönen 
ensimmäisen sijan. Lisäksi saavutet
tiin mestaruudet varusmiessarjassa, 
mestari opp J Javanainen, sekä ikä
miessarjassa, 1ossa yliv E Hakkarainen 
olisi voittanut reilusti ajallaan koko 
yleisen sarjan. Viimeksimainitussa 
saavutti ylik E Ojala toisen sijan. 

Jalkaväen säätiön pienoisplaketti on 
jaettu seuraaville: 

15. 2. 1965 saapumiserä 
Vänrikki Marrkku Anterro Paavi-

1 a i n en Hyvinkää 
Kersantti Jorma Antero Mä h ö

n en Forssa 

KAARTIN 
PATALJOONA 

Elämä ja koulutus Kaartin Pataljoo
nassa ovat vuoden aikana kulkeneet 
tavanomaista tietään. 

Merkittävä muutos on sen sijaan ta
pahtunut vaatetuksen suhteen. Kun
niatehtävissä esiintyessään kaartilaiset 
käyttävät kesäkuussa 1966 käyttöön 
otettua edustusasua. Sama asu on pää
vartion vartiohenkilöstöllä. 

Asuun kuuluu valkoiset säärystimet, 
valkoiset käsineet, sinivalkoinen vyö 
ja valkoinen aseenkantohihna., 

Täten pukeutunut kunniakomppania 
esitntyi pääkaupungissamme ensim
mäisen kerran 13. 6. 66 Neuvostoliiton 
pääministerin Aleksei K o s y g i n'in 
saapuessa vierailulle maahamme. 

Seuraaville kunnostautuneille kaar
tilaisille on jaettu Jalkaväen Säätiön 
plaketit:, 

15. 2. 65 saapumiserä 
Alik Reijo Miikael Sai n i o Hel

sinkii 

15. 6. 65 saapumiserä 
Vänr Matti Antero V u o r e n v i r t a 

Vaasa 
:Kers Veikko Tapio V a l ,t a v a a r a 

Helsink:il 
15. 10. 65 saapumiserä 
Vänr Raimo Johannes R a n t a 

Turku 
IKers Matti Juhani S i 11 a n taka 

Lohja, 

KaartP:n kunniakomppania odottelee Helsingin rautatieasemalla 13.6.1966 vie
raan saapumista uudessa edustusasussaan. 
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Rautateollisuus Oy 

Oy Mallasjuoma 
NESTE aY 
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KAAKKOIS-SUOMIEN 
RAJAVA'RTIOSTO 

Rajava,tioinnissa on kuluv=a vuon- 1 
na suoritettu uusia järjestelyjä. Näin 
on mahdollisimman tehokkaasti otettu 
muuttuneet olosuhteet huomioon. 
Matkailu on nimittäin Kaakkois-Suo
messa saavuttanut kokonaan uudet 
mitat. NeuvostoliiHoon suuntautuneet 
sekä henkilö- että tavaraliikenne ovat 
lisääntyneet. Saimaan kanavan raken
taminen sekä monet rajan pinnassa 
olevat työkohteet ovat tuoneet alueelle 
runsaasti vierasta työvoimaa. Kiinnos
tus rajaa kohtaan on näin kasvanut, 
raja- alueella liikutaan entistä enem
män, mikä vaatii tehostettua vartioin
tia. Yhteistyö naapurimaan rajaviran
omaisten kanssa on ollut kitkatonta. 
Rajajätjestyssopimuksen mukaisesti on 
selvitetty kaikki asiat. 

Rajavartioinnin lisäksi on sissikou
lutusta kehitetty. Kuluvana vuonna on 
tähysmiinoilla suoritettu onnistuneita 
'kokeiluja. LoMkosken valtion.puiston 
alueella on pantu toimeen syventäviä 
harjoituksia määrärahojen puitteissa. 
Aliupserikoulun kanssa pidettiin ke
vättalvella Jukajärven maastossa sis
sitoimintaa erityisesti painottava sota
harjoitus, 

Kaakkois-Suomen Rajamieskilta on 
ollut yhdistävä elin siviiliväestöön ko
ko alueella. Paikallisosastojen tupa
illat sekä yhteinen kesäjuhla Immo
lassa ovat koonneet kiltaveljiä sata
määrin. Kilta on lahjoittanut palkin
toja varusmiesten ikilpailutoimintaan. 

Ampumahiihdossa ja ammunnassa 
ovat rajamieihet menestyneet hyvin. 
Saavutuiksista mainittakoon vänr Kau
ko Auvisen johtaman partion maail
manmestaruus sotilashiiihdossa sekä 

Joukion vartiolla kenrl A Pennasen 
vieraina kennn Bach ja brigadieri 

Liitgendorf 

henkilökohtaisena saavutuksena puo
lustusvoimain ampumahiihdon mesta-
ruus. 

Pistooliammunnasta ovat merkittä
vimpiä olympiavoittaja, rajavääp Väi
nö Markkasen saavuttamat 5 sotilas-
ammunnan maailmanmestaruutta. Ra
javartiostojen päällikkö nimitti raja
vääpeli Väinö Markkasen "vuoden ra
jamieheksi". 

1 
Rajapartio toiminnusa 
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'Vuoden rajamies" on valittu. Kuvas
sa Rajavartiostojen komentaja kenr) 
A Pennasen ja K-SR:n komentajan 
ev O Karhusen seurassa rajavääp 

V Markkanen. 

Kaalkkois-Suomen Rajavartiosto on 
saanut vieraaksi useita arvovaltaisia 
sotilas- ja siviilihenkilöitä. Rajavartios
tojen päällikön toimiessa isäntänä kä
vivät tutustumassa rajanvartiointiin 
ja lkouJutukseen itävaltalaiset kenrm 
Bach ja brigadieri Liltgendorf. 

Rajavartiosto on edelleenkin merkit
tä.västi osallistunut paikkakunnalla toi-
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meenpantujen tilaisuuksien järjestelyi
hin. Näistä mainittakoon Imatran 
Hiihtäjien ampumahiihdon SM-kilpai
lUJt, Imatran Moottorikerhon Tl'-ajo
jen MiM-osakiLpailut ja Imatran Ilmai
lukerhon lerutonäytös, mikä on ollut 
erityistä Pr-toimintaa. 

Jalkaväkisäätiön plaketti on ansiok
kaasta palveluksesta annettu seuraa
ville varusmiehille: 

115. 2. 65 saapumiserä 
korpr Veli Lauri J o r o n en Par~k

kala. 
kers Olli-Pekka Eerola Mynä

mäikii 

15. 6. 65 saapumiserä 
korpr Rauno Olavi K a a r t i n e n 

Karjalohjat 
kers Pentlti Olavi S i i g o j e f f Py

häjärvi! 

14. 11. 65 sapumiserä 
korpr Esa Ta.pani Kosonen Keri

mäkil 

POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOS-rO 

Kulunut toimintakausi on Pohjois
Karjalan rajavartioston osalta sujunut 
tiiviin rajapalvelun ja koulutuksen 
mel'lkeissä. Pyrkimyksenä on ollut ra
janvartioinnin tuloksellinen suoritta
minen sekä sen kehittäminen nyiky
ajan vaatimusten mukaisiksi. Yhteis
työ naapurimaan rajaviranomaisten 
kanssa raja-asiain selvittelyssä on su
junut kitkattomasti ja ystävällisissä 
merkeissä. 

Pohjois-Karjalan rajavartiostossa 
otettiin käyttöön uusi lippu rajavar
tiostojen vuosipäivänä 20. 3. 1966. Li
pun lahjoittivat Pohjois-Karjalan 
kunnat sekä rajavartioston toimintaa 

tukeneet yhteisöt. Entinen lippu luo
vutettiin sotamuseoon. 

Itävallan armeijan II armeijakun
nan komentaja kenraalimajuri Albert 
Bach vieraili Pohjois-Karjalan raja
vartioston alueella 29. 6.-1. 7. sekä 
tutustui rajavartioston toimintaan ja 
koulutuikseen. 

Varusmiesten koulutusta ovat tehos
taneet naapurijouikiko-osastojen kanssa 
pidetyt yht,eiset varuskuntasotaharjoi
tukset sekä yhteinen kilpailutoiminta. 
Saaipumiserien koulutus on jo usean 
vuoden ajan huipentunut palvelusajan 
lopulla pidettyyn sissikuntokilpailuun. 
Kilpailu kestää kaksi vuorokautta ja 

Pohjois-Karjalan kuntien edustajat luovuttavat uuden lipun Pohjois-Karjalan 
rajavartiostolle. 
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sisältää runsaasti erilaisia s1ssm tai
toja sekä fyysillistä kuntoa vaativia 
tehtäviä. 

Urheilutoiminnan kannalta on toi
mintakausi ollut Pohjois-Karjalan ra
javartiostolle varsin menestyksellinen. 
Sotilasurheilun kansainvälisissä kilpai
luissa Ruotisissa, Tanskassa ja Hä
meenlinnassa on edustusjoukkueissa 
ollut mukana rajavartioston henkilös
töön kuuluvia upseereita ja rajajääkä
reitä. Puolustusvoimain talvimesta
ruuskilpailuissa voitti alik Reijo Lei
nonen varusmiesten ampumahiihdon 
mestaruuden. Ampumamestaruuskil
luissa voitti Pohjois-Karjalan rajavar
tioston varusmiesjoukkue vuodeksi 
haltuunsa arvokkaan Parolan kilven. 
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Tapaus oli historiallinen, sillä Poh
jois-Karjalan rajavartiosto on ensim
mäinen rajavartiosto, joka on saanut 
kiinnityksen ko palkintoon. 

Palvelusajan päättyessä on Jalka
väen Säätiön pienoisplaketti jaettu 
seuraaville varrusmiehille: 

15. 2. 65 saapumiserä 
kers Olli Li h a v a i n e n, Polvijärvi 

15. 7, 65 saapumiserä 
vänr Matti K u r p p a Rajamäki' 
kers Unto T o 1 v a n en Tohmajärvi 

14. 11. 65 saapumiserä 
kers Kalevi K o r p e 1 a Helsinki 

KAINUUN' 
RAJAVARTIOSTO 

Kainuun rajavartioston työskentely 
ja olosuhteet eivät paljonkaan poiken
neet aikaisemmasta: Rajan vartiointi 
ja sissien kouluttaminen olivat tär
keimmät toimintamuodot. Kuitenkin 
tiestön nopea kehitys ja matkailu 
Kainuussa tuovat lisäpiirteitä rajavar
tioston toimintaan. Lisäksi Kainuun 
alueella - Suomussalmella ja Kuusa
mossa - jatkui puutavaran kuljetus 
Neuvostoliiton alueelta. Tämä ikulje
tus aiheuttaakin rajavartiostolle eri
koistehtäviä. Puutavarankuljetusautot 
jouturva,t rajan ylityksen yhteydessä 
tarkastuksen alaiseksi. 

/Kilpailutilaisuuksissa Kainuun ra
javartioston miehet puolustivat ver
rattain menestyksellisesti joukko-osas
tonsa mainetta: Rajapartiomestaruus
kilpailussa raivasi rajaylikersanW 
Tauno Iivosen partio tiensä Rajavar
tiolaitoksen mestaruuteen sekä Puo
lustusvoimain talvi.mestaruuskilpai
luissa yliluutnantti Esko Marttisen 
johtama pal.'ltio sijoittui toiseksi. Kil
pailutoiminnasta maininnan ansaitsee 
myöskin Rajavartiolaitoksen ampuma
mestaruus- ja hiihtomestaruuskilpai
lujen toinen osa, joissa isäntänä oli 
Kainuun rajavartiosto. Edellisien kil
pailuissa varusmiehet toivat kivääri
kenttäammunnan joukkuemestaruuden 
ja henkilökohtaisessa kilpailussa kak
si ensimmäistä tilaa Kainuuseen. 

18 - Jalkaväen Vuosikirja 

Puutavaran uittomiehet ovat tulleet 
Neuvostoliiton puolelta, jolloin auto 

tarkastetaan. 

Jalkaväen säätiön plaketilla on pal
velusajan päättyessä palkittu seuraa
vat varusmiehet: 

,15. 2. 65 saapumiserä: 
Kersantti Jorma Jaakko Ensio H a r

j u Salla 

15. 7. 65 sapumiserä, 
Kersantti Reijo Martti Kalervo 

Nurmi Liminka 

15. 11. 65 saapumiserä:. 
Kersantti Jarmo Kalervo H ä m ä -

1 ä i n e n Sotkamo 
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ve·tsiluo 
ovet ja 
ikkunat 
valmistet· 
Lapin .. 
mannys 

Lapin mänty kasvaa hitaasti. Siksi 
se on ihanteellinen materiaali ovien 
ja ikkunoiden valmistamiseen: sit
keää Ja kestävää. 
Valmistamme ovia ja Ikkunoita kalkkia vakio
kokoja 3-kertalset lkkunamme sopivat ni
menomaan kylmään ilmastoomme. 
Kolme kuusta - laatutyön merkki. 

Laadun takeena on myös Ra- <N> 
kennuspuusepänteollisu~s r:y:n 
myöntämä yhdistysmerkm kayt-
töoikeus. 

jij VEITSILUOTO 
Y OSAKEYHTIO 

Veitsiluoto, puh. Kemi, vaihde 3651 
Myyntivarasto: 
Veitsiluoto Osakeyhtiö, Rovaniemi. puh. 2176 
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VALITKAA 
MIELIKAHVINNE 

TUKO SEKOITUKSISTA 

KESTI 

Voimakas, 
maistuva 

w 
. 

• 
MAINIO 

Pehmeä, 
täyteläinen 

Valtion Viljavarasto 
H e I s i n k i, Stenbäckin.katu 26 

Postilokero 'n.7, puhelin 41(3 400 

Varastot: 
Helsinki .. . . .. . .. .. .. . .. puh. 33840 
Iisalmi (Peltosalmi) . . . . . . ,, 1779 
lmpivaara (Seinäjoki) . . . . ,, 21517 
Koria .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. ,, 152 
Kuopio .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13772 
Loimaa . . . . . . . .. . . .. . . . .. 2320 
Mustia . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 48231 
Naantali . .. .. .. .. .. .. . .. ,, 53201 
Pieksämäki . .. .. . . .. .. .. . ,, 2084 
Ri~t~..(K~kemäki) . . . . . . . . ,, 62094 
Sema1ok1 . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 21475 
Turenki .. .. .. .. .. . . .. .. .. 82215 
Turku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 14954 
Vainikkala .. .. . .. . .. .. .. ', 51 
Ylivieska . .. .. .. . .. .. .. .. ,, 72 

LAPIN! 
RAJAVARTIOSTO 

!Rajavartioston toiminta on kulunee
na vuotena jatkunut entiseen tapaan. 
1690 km pitkän rajaosuuden var,tiointi 
on vaatinut suurimman huomion. Ka
lottialueen keskinäisen kanssakäymi
sen ja kaupankäynnin kehi,ttäminen 
on jatkunut entisestään vilkastuen ja 
suuntautunut nyt myöskin Mmwmans
kin alueelle, mikä rajavartioston kan
na1ta on lisännyt toimintaa lähinnä 
rajan ylikullkuliikenteen valvonnassa. 
Valvontatehtävien kannalta on merikit
tävä myöskin Suomen ja SNTL:n vä
lillä v 1966 alussa voimaanastunut po
rosopimus, jonka mufkaan rajan yli 
menneiden porojen nouto Neuvostolii
ton alueelta on mahdollista. 

Päätehtävänsä, valtakunnan rajojen 
vartioinnin ohella, rajavartiosto on 
osallistunut pelastuspalveluun suorit
taen kadonneiden henkilöiden etsintö
jä Lapin laajoilla erämaa-alueilla. Ra
javartioston panos pelastuspalveluteh
tävissä on lisäämynyt sen jälkeen kun 
talvella 1966 saatiin suorituskyvyltään 
hyväksi osoittautunut helikopteri 
Alouette ns Ilmasiltahelikopteri, jota 
Beaver-lentokoneen ohella on !käytet
ty mm sairaiden kuljetukse·en fö:!ttö
mien taipaleiden taikaa. 

Kevään 1966 irajujen tulvien aiheut
tamissa hätätilanteissa osallistui raja
vartioston -henkilöstöä veden saarta
miJksi joutuneiden ihmisten, eläinten 
ja materiaalin pelastamiseen erityisesti 
Pelkosenniemellä ja Ivalossa. 

Rajavartioston Jääkäriikomppaniassa 
on vuosi kulunut tiiviin koulutuksen 
merkeissä, 

Urheilusaavutuksista mainittakoon 
Lapin Rajavartioston joukkueen saa-

Etsintäkeskus maastossa. Koirapartio 
saamassa etsintätehtävää . 

vuttama toinen sija kilpailtaessa Lah
dessa Puolustusvoimain yleismestaruu
desta ammunnassa. 

Rajavartiostossa on palkittu palive
lusajan päättyessä seuraavat varus
miehet Jalkaväen Säätiön pienoispla
ketilla 

15.2. 65 saapumiserä 
Kersantti Asko Olavi K a n rt o 1 a, 

Ranua 

15. 7. 65 saapumiserä 
Kersantti Kari Heikki V i t i k ik a 

Rovaniemil 

Tulvan saartamien evakuointi käyn• 
nissä Pelkosenniemellä. 
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RAJA KOULU 

Rajakoulussa on vv 1965-ö6 jat
kettu työtä koulutuksen ja koulun toi
minnan edelleen kehittämiseksi. Mer
kittävin muutos on rajajääkäriperus
kurssin piteneminen 11 viikosta 14 
viikkoon. Tästä johtuen voidaan ra,ja
jääikärioppilaille nyt antaa entistä pe
rusteellisempi sissi- ja erämieskoulu
tus. 

!Molempien linjojen kursseille on tul
lut perinteeksi pitää leirin päätteeksi 
n 50 km pitlkä kuntokilpailu tehtävi
neen Jukajärven leirialueelta koulul
le Immolaan. Kuntokilpailussa reitin 
varrella rasteilla olevat tehtävät ovat 
rajajääkärikursseilla rajapalvelu- ja 
sissiaiheisia ja reservialiupseerikurs
seilla pelkästään sissiaiheisia. 

26. 6. 66 vierailivat itävaltalaiset up
seerit kenrm Bach ja prikkenr Liit
gendorf Immolassa tutustuen samalla 
·Rajakoulun toimintaan ja koulutuk
seen. Reservialiupseerilkurssi järjesti 
sissitoimintaa käsittelevän näytöshar
joituksen ja majoitusvälineiden esitte
lyn. 

Urheilun alalla on jatkettu entistä 
hyvien saavutusten sarjaa. Vahvimpa
na lajina on ollut ampumahiihto. Puo
lustusvoimain talvimestaruuskilpai
luissa saavutti kantahenkilöstön ylei
sessä sarjassa rajaylik Martti Ruoko
nen 2. sijan. 

Parhai,ten Raja/koulu menestyi kui
tenkin ampumahiihdon SM-kilpailuis
sa rajakers Juhani Suutarisen voittaes
sa yleisen sarjan mestaruuden, raja
kers Pentti Aatsingin saavuttaessa 4 
sijan ja Rajakoulun kouluttajista ko
koonpannun Imatran Hiihtäjiä edusta
neen ,joukkueen saavuttaessa 2. siijan 
ampumahiihtoviestissä. 
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"Kenraali Pennasen karhu". Henkilöt 
vasemmalta rajakers J Suutarinen, 
kapt J Paanila, kenrl A Pennanen, ltn 

A Katainen. 

Omaa arvokasta työtään oikean sis
si- ja rajamieshengen luonnissa ovat 
tehneet rajajääikäri- ja reservialiup
seerikurssien oppilaskunnat, joitten 
toiminnasta mainittakoon verenluovu
tukset, tukitempaus sotainvalidien hy
väksi, hyvin toimitetut kurssijulkai
sut ja pirteät kurssijuhlat. 

Huomattavan lisän oppilaitten va
paa-ajanviettomahdollisuuksien käyt
töön on tuonut Raj,asotilaskotiyhdis
tyksen Rajakoulun suoJlm avaama 
keskuskirjasto, joka on ollut vilkikaas
sa käytössä. 

T AISTELUKOUl U 

Kulunut vuosi kesästä 1965 kesään 
1966 on Taistelukoulussa sujunut ta
vanomaisesti. Opetusohjelmat ovat 
noudatelleet pääpiirtein jo vakiintu
neita linjoja, joskin pienehköjä muu
toksia on tehty kehityksen vaatimus
ten mukaisesti. Koulussa on koulu
tettu esiupseerikursseilla vanhempia 
upseereita joukko-osaston ja vastaa
van komentajiksi sekä esikuntien toi
mistopäälliköiksi. Nuorempia upsee
reita, lähinnä yliluutnantteja on jalka
väen kapteenikursseilla koulutettu 
pataljoonan komentajan vaativaan 
tehtävään sekä teoreettisilla luennoilla 
että ennen kaikkea monipuolisen käy
tännön harjoittelun avulla. Lisäksi 
Taistelukoulu on kouluttanut jalka
väen upseerikokelaita pataljoonan tie
dustelu-upseereiksi. 

Kesäkuussa 1965 päättyi Jalkaväen 
kapteenikurssi 37, jolloin valmistui 41 
upseeria. Kurssin primus oli ylil MS 
Kopra HämJP:sta, jonka Jalkaväen 
Säätiö palkitsi 400,- stipendillä. Tä
män lisäksi luovutettiin Maanpuolus
tuksen kannatussäätiön stipendi seu
raaville kurssillaan kiitettävästi me
nestyneille upseereille: 

- ylil O K a r a n k a PsK 
,, E Pietikäinen 

1.ErAutoK 
,, 0 Toivo ne n Raja-

vartiosto 
- ltn k I s k a n i u s UudJP 
- ylil P J u te 1 a SavPr 
- ,. A N i e m i k a r i PohmTR 

Lokakuussa 1965 aloitti Jalkaväen 
kapteenikurssi 38:lla opiskelun 44 nuo
rempaa upseeria ja saman vuoden 

Kapteenikurssi 38 valmistautuu kou
lulla ampumaleiriä varten 

marraskuussa Esiupseerikurssi 20:llä 
27 oppilasupseeria. Molemmat kurssit 
päättyivät 17.6.1966 ja kaikki oppilas
upseerit suorittivat kurssinsa hyväk
sytyin arvosanoin. Esiupseerikurssin 
parhaaksi selviytyi kapt A E M et s o 
TaistK:sta, joka sai Maanpuolustuk
sen kannatussäätiön stipendin. Jalka
väen kapteenikurssin paras oli ylil T J 
R i s s a n en KarPr:sta, jolle vakiin
tuneen tavan mukaan myönnettiin 
Jalkaväen Säätiön stipendi. Allamai
nitut esiupseeri- ja kapteenikurssin 
oppilasupseerit saivat lisäksi Maan-
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puolustuksen kannatussäätiön stipen
din, 

- majKES Toivonen LR 
- ylil LO Stenström UudPr 

,, JJ Jolma HämJP 
,, 0 S N e p p o n e n LjK 
,, MP Suoikas RUK 
,, AS Vuorenmaa PE 

Kummankin kurssin opetusohjelma 
vietiin läpi pääasiassa erikseen, mutta 
myös yhtymäkohtia opetuksessa oli si
käli, että kapteenikurssin oppilaat 
joutuivat toimimaan esiupseerikurssin 
oppilaiden alaisina kahdessa suuressa 
johtamistaidon harjoituksessa, joista 
toinen pidettiin maaliskuussa Luoteis
Lapissa Muonion alueella ja toinen 
kesäkuussa Kotkan-Haminan ran
nikkoalueella. Muista yhteisistä ope
iustilaisuuksista mainittakoon huhti
kuussa pidetty sotapeli, johon molem
mat kurssit sekä Jalkaväen upseeri
kokelaiden tiedustelu-upseerikurssi 
1/66 osallistuivat. 

Esiupsk 20:n ja Jvkaptk 38:n oppilas
upseereita Sirkan kylässä Luoteis-La
pissa johtamistaidon harjoituksessa 

maaliskuussa 1966 
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Jalkaväen kapteenikurssilla pyrit
tiin myös estämään liiallisen teoreetti
sen opiskelun aiheuttamaa vieraantu
mista joukoista pitämällä jalkaväki
opin harjoituksia Panssariprikaatin 
joukkojen kanssa maaliskuusa Hä
meenlinnassa ja toukokuussa Niini
salossa. Niinisalon leirillä kapteeni
kurssin oppilasupseerit järjestivät ja 
johtivat Panssariprikaatin leirijou
koille viikon kestävän taisteluharjoi
tusvaiheen sekä myös viikon pituisen 
taisteluammuntavaiheen. 

Jalkaväen upseerikokelaiden tiedus
telu-upseerikursseja on kuluneen 
vuoden aikana ollut kaksi. Ensimmäi
nen niistä pidettiin joulukuussa 1965 
ja toinen huhtikuussa 1966. Kummal
lekin kurssille osallistui 25 jalkaväen 
upseerikokelasta, joiden taso ja opis
keluinnostus oli erinomainen. Kurs
sien ohjelma käsitti lyhyen teoreetti
sen luentovaiheen jälkeen pääasiassa 
käytännön harjoittelua karttaharjoi
tusten ja sotapelien puitteissa. 

Taistelukoulu on myös pyrkinyt yl
läpitämään yhteistoimintaa muiden 
kurssien ja siviilimaailman kanssa. 
Tästä mainittakoon kori- ja lento
pallo-ottelut lähinaapurina olevaa 
Seurakuntaopistoa vastaan sekä vas
taavanlainen tilaisuus Poliisiopiston 
kanssa. Tuusulan ja lähiympäristön 
reserviupseereihin on pidetty yhteyttä 
lähinnä yhteisten esitelmätilaisuuksien 
ja pistooliampumakilpailujen mer
keissä. Tämän lisäksi mainittakoon 
Helsingin reserviupseerikerhojen vie
railu Niinisalossa, jossa he tutustuivat 
TaistK:n järjestämään vahvennetun 
jääkäripataljoonan koukkaukseen ja 
taisteluun tavoitemaaston haltuunsaa
miseksi. 

Taistelukoulun toimintaa ja opetusta 
on jalkaväen tarkastaja kuluneen vuo
den aikana käynyt seuraamassa useita 

kertoja. Lisäksi on koululla käynyt 
muita vieraita. Jalkaväkikomentajien 
neuvottelupäivät pidettiin syyskuussa 
1965 Taistelukoululla sekä ulkovalto
jen sotilasasiamiesten ampuma- ja 
maastokilpailu marraskuussa 1965. 
20.6.1966 järjestetyn jalkaväkikomen
tajien opetustilaisuuden yhteydessä 
pidettiin eroavan jalkaväen tarkasta
jan, kenraaliluutnantti Ali Koski
m a a n, läksiäistilaisuus. 

Tulevaisuuden näkyminä Taistelu
koulu odottaa yhä lisääntyvää oppilas
upseerien määrää ja siitä aiheutuvia 
muutoksia koulun laajenemisessa ja 
organisaatiossa. Tähänastisille kurs
seille ovat koulun majoitus- ja opetus
tilat riittäneet, mutta tulevaisuus edel
lyttää pikaista rakennustoimintaa ja 
opettajahenkilöstön lisäämistä, jotta 

Jvkaptkurssi 38 Niinisalon ampuma
leirillä. Edessä kurssin johtaja maj 
V Linnakko. Taustalla harjoituksen 

johtaja ylil A Vuorenmaa 

Taistelukoulu voisi jatkaa toimintaan
sa jalkaväen upseereiden tärkeimpänä 
jatkokoulutuslaitoksena. 
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Ennen 
kuivana, 
kera tai 

ateriaa 
jään 

ilman. 

Jos haluat IÖng
drinkin, nauti si
tä jää- tai sooda
vedellä. 

Jos haluat juo-
man makeana, 
sekoita siihen 
Vermouthia. 

Coctailina en
nen päivällistä 
kokeile 

1/3 Camparia 
1 /3 Vermouthia 
1 /3 Giniä 

DAVIDE CAMPARI 
Milano 
Italia 

No. 5831 
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El TAKAAJIA El VAKUUTTA 

~~ 
HELSINGINPANKISSA 

NIMIKIRJOITUKSENNE ARVO 
VOI OLLA 

KUN TEIUÅ ON HOP:N 

~~~~@laina 
Säästölainasopimuksen jokainen 
voi tehdä lähimmässä Helsingin
pankin konttorissa. Säistettylin· 
ne oman osanne HOP antaa sa
man verran lainaa, jopa 9000 mk 
ilman vakuutta - vain nimenne 
tarvitaan. Lainan saatte käyttää 
haluamaanne tarkoitukseen. 

HOP:n säästölaina 
Säästöaika on 1-5 vuotta. Pienin 
kuukausierä on 25 mk. 

Teillä on oikeus lllttliä joka vuosi 
kahden kuukauden sliästöerät 
kokonaan tallettamalla. 

Mitä pikemmin käytte tekemäBBII 
sopimuksen HOP:n joustavasta 
Ja edullisesta alllistölalnasta silli 
aikaisemmin saavutatte pillmllll
rllnne. 

KADETTI KOULU 

Kadettikoulun uusitun opetusohjel
man mukaan koulutetuista kursseista 
oli maaliskuun 19. pnä valmistunut 
50.kadettikurssi ensimmamen, joika 
täydellisenä oli läpi käynyt koko uusi
tun opetusohjelman. 207:sta 50.kadet
tikurssin aloi<ttaneesta kadetista val
mistui yhteensä 185 upseeria maa- ja 
ilmavoimiin .. 

Koko upseeriemme peruskoulutuk
sen uudistamisvaiheen ajan koulun 
johtajana toiminut eversti B Back
ström siirtyi :keväällä uusiin tehtäviin 
ja luovutti Kadettikoulun johtajan teh
tävät 6. 4. eversti M Haa:ksalolle. 

Pohjoismaiden kadettien välinen 
yhteistyö jatkui tänä vuonna Oslossa 
pidetyssä Kadettiikoikouksessa, Norjan 
toimiessa jo toista kertaa isäntänä. 
Suomea edusti Kadettikokouksessa 10 
upseeria ja 50 kadettia käsittävä edus
tusjoukkue eversti M Haaksalon joh
dolla. Urheilukilpailuilla oli keskei
nen sija ohjelmassa. Suomen jouikkue 
voitti kokonaiskilpailun. Urrheilulajeina 
olivat yleisurheilu, jalkapallo, am
munta ja uinti. 

[Kadeteillamme ei ollut tutustumis
vailkeuma, sillä useat tanskalaiset ja 
norjalaiset kadetit olivat tuttuja jo 
edellisenä vuonna Suomessa pidetyn 
Kadettikokouksen ajoilta. Kadetti 
Toukosen johtama torviseitsikko, ja 
kadkers Portaan johtama, aina esiin
tymisvalmis kvartetti edustivat suo
malaisten kadettien suhdetoimintaa 
parhaimmillaan. 

Kadettikoulun opetustiloihin saatiin 
ratkaiseva parannus, kun keväällä 
valmistunut luentosalira:kennus saatiin 
käy,tt.öön. Rakennuksessa on mm 328 
paii.lckaa käsittävä luentosali, joka on 
varmasti tällä hetkellä kaikki nyky-

Eversti B Backström luovuttaa Kadet
tikoulun johtajan tehtävät eversti 

M Haaksalolle 6. 4. 1966. 

ajan vaatimukset täyttävä, sekä kieli
laboratorio, jollaisia ei vielä ole mon
takaan Suomessa. 

Kadettien palveluksen kohokohdiksi 
muodostuivat keväinen kenttäiharjoi, 

Ev B Backström pitää jäähyväispuhet
taan Kadettikoululla. 
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Maa- ja merikadettien yhteistoimin
taa Suomenlahdella. 

7 ·······-y· · .... _ ··w - -~ · ~r···, ........ ,..,- :-<:· 

Kadetit maastoharjoituksessa Valta
vaaran laella Kuusamossa. 
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tus kauniissa Porvoon saarist9ssa, 
sissisotaharjoitus J aalan--Mäntyhar
ju,n alueella sekä jalkaväkilinjlan 
syysleiri Ristilarnmella, johon Hittyi 
tutustuminen Talvisodan taistelupaiik
koihin sekä tunturinpuolustus~airjoi
tus Rukatunturilla. Leirin päättyessä 
suoritetun n 50 km:n pituisen maasto
kilpailun voitti Jv 51.B. Partiokohtai
sen mestaruuden voitti ylivoimaisesiti 
"kolmen kovan kadettikersantin" 
(Kallio, Kiianlinna, Kosikinen) muo
dostama partio. 

Ansiokkaasta palveluksesta Kadetti
koulun j·ääkärikomppaniassa myönnet
tiin Jalkaväen Säätiön plaketti seu
raaville 

15. 7. 65 !ko:r,pr Antero Kimin k i 
-,,- kers Kimmo 1K o p o n en 

14.11. 65 korpr Simo Vuori n en 
-,,- kers Maltti To1onen 

Kadettien torviseitsikko viihdyttää 
matkustajia m/s Scandialla matkalla 

Osloon. 

RESERVIUPSEERI KOULU 

Kulunutta toimintakautta Reservi
uipseerikoulussa on sävyttänyt jo totu
tun kiivasrytmisen johtajakoulutuksen 
ohella lukuisat henkilövaihdokset, 
jotka ovat ulottuneet koulun johdosta 
alkaen lkouluttajakuntaan muuttaen 
viimemainitun kasvot vuoden sisällä 
lähes ' kokonaan. Onnellista kuiltenkin 
on ollut, että henkilö~aibdokset ovat 
tapahtuneet · osaksi koulun entisten 
kouluttajien keskuudesta ja aivan 
uusiile on voitu varata aikaa perehty
miseen tehtäviinsä. Koulun j.ohtajan 
apulaisen tehtävät voitiin luovuttaa 
4.9.1965 luottavaisin mielin eversti
luutnantti H Luovalle, olihan hänkin 
jo aiemmin toiminut RUK:ssa muissa 
tehtävissä. 

V a1mistuneiden reserviupseeriku:rs~ 
sien 'ketjuun .. on voitu liittää uusina 
renkaina 119'., 120. ja 121. kurssit. Vii
meisimpien !kurssien vahvuudet ovat 
tarkoituksenmiikaisuussyi.!rt.ä . pferien
tyneet alle ,tuhannen oppilaan, mikä 01:1 
luonut entistä paremmat mahdollisuu
det koulutuksen tehostamiseen väljem-, 
pien opetustilojen ja pien!;!mpien kou'.., 
lutusryihmien muodossa. · · · · · 
· iReservilJIP5eerikoulu on parhaillaan 
organisatooristen ja reserviupseeri
koulutuksen · monipuolistamiseen täh
täävien muutosten 'edessä: Eräiden 
akateemisen lopputut.kinnon s~ritta
neiden kouluttamista varten. peruste
taan kouluun erikoisupseerilinja, jolla 
pyritään antamaan yhteisen yleiskou-. 

Ensivierailu 22. 7. 66 
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lutuksen lisäksi mm totaalisen maan
puolustuksen eri alojen perustiedot. 
Jatlko- ja erikoiskoulutus tapahtuu 
heille RUK:n päätyttyä asianomaisissa 
erikoistehtävissä eri laitoksissa ja esi
kunnissa. Ensimmäiset oppilaansa on 
uusi yksikkö valmistautunut vastaan
ottamaan vuoden 1967 helmikuun 
saapwniserän peruskoulutuskauden 
päätyttyä kevättalvella. 

Koulun osaksi on tullut muutamia 
huomattavia vierailuja. Uusi puolus
tusvoimain komentaja kenraali Kei
nonen tutustui ensi kertaa Reservi
upseerikouluun 121. upseerikurssin 
päättäjäistilaisuudessa ottaen vastaan 
vasta valmistuneiden kokelaiden lop
lu,pa·raatin. 25 .. 5. 66 suorititi koulun 
pitlkäaikainen, pidetty lähin suoranai
nen esimies, koulutuspäällikkö, ken
raali Koskimaa jäähyväiskäynnin 121. 
kurssin oppilaiden parissa. Kansain
välisyyttä vierailuille on antanut Ruot
sin kuninkaallisen manpuolustuskor
keakoulun edustajien tutustumis
käynti 14. 9. 66. Näiden lisäksi ovat 
lukuisat "vanhat" kurssi,t verestäneet 
muistojaan RUK:n suojissa vuosipäi
vmaan ja .tuoneet rtervehdyksensä 
kummikursseilleen päätuijäistilaisuuk
sissa, 

Sotilasurheilun alalla on jatkettu 
vankkaa ampumaperinnettä voitta
malla Puolustusvoimain joukkuekil
pailun yleismestaruudet molempina 
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vuosina - vv 1965-66 - sekä saatu 
omaksi kilpailtavana ollut "Peitsi
malja". Lisäksi voittivat v 1966 hen
kilökohtaiset mestaruudet vääp V Pe
riaho sotkiv 3 X 20 ls:n ja ylik J Laak
so pienkiv 3 X 201s:n kilpailuissa. 
Muilla urheilun aloilla on menestys 
ollut vaatimattomampaa. 

Kiireisen koulUJtustyön ohella on 
toki ollut aiikaa muuhunkin. Kurssi
juhlien valmisteluihin ja toteuttami
seen on käytetty runsaasti väihäistä 
vapaa-aikaa, pyörähdelty viikottain 
Kymenlaakson tyttärien myötäeläessä 
"Maneesi.tansseissa" ja paneuduttu 
silloin tällöin vakavampaankin mietis
kelyyn yhteiskunnallisten ja maan
puolustusta koskevien kysymysten pa
rissa arvovaltaisten vierailevien luen
noitsijoiden j.ohdolla. 

Kurssien pää.ttäjäistilaisuuksissa 
ovat seu~aavat kurssinsa parhaat jal
kaväikilinjan oppilaat vastaanottaneet 
tunnustuksena menestyksellisestä opis
kelustaan "Jalkaväen .plaketin" 

·kurssi 119 upskok Seppo Sakari 
Koivumaa 

kurssi 120 upskok Veijo Ihnari 
Pimiä. 

kurssi 121 upskok Matti Tapani 
Ta n sik 111 

ALIUPSEERI KOULU 

Aliupseerikoululle on kulunut vuosi 
ollut monessa suhteessa merkityksel
linen sekä tiiviin koulutus- ja kasva
tustyön sävyttämä. Näkyvimmät ja 
tärtkeimmät tapahtumat ova.tlkin sivun
neet koulun päätehtävää, koulutus
työtä, sillä vuoden aikana on saatu 
päätökseen peruskurssi 25, josta lb 
jakso toimeenpantiin 21. 10. 65-6. 4. 
1966 ja II jakson kivääri- ja kranaa
tinheitinlinjat 18. 4.-3. 11. 1966. Tä
män peruskurssin mukana päättyi 
myös lähes 17 vuotta käytössä ollut 
ali upseerien peruskoul utusjärjestelmä. 
Uuteen peruskoulutusjärjestelmään 
siirryttiin syyskuun 1. päivänä alka
neella peruskurssi 26:n I jaksolla, 

Aliupseerikoulussa on edellä mai
nittujen kurssien lisäksi toimeenpantu 
18. 4.-15. 7. 1966 eI11Simmäinen jalka
väen kouluttaja-aliupseereille tarkoi
•tettu jatkokurssi, jalkaväkimestari
kurssi 1. 

Mainitsematta ei myöskään voida 
jättää sitä, että koulussa on vuoden 
aikana tapahtunut johtajanvaihdos 
sekä nimenmuutos. Sotilasopetuslai-

Kuva 1 
Evl Reino Yli-Ketelä (oik) luovutti 
13. 4. 1966 Aliupseerikoulun johtajan 

tehtävät evl Eero Eräsaarelle. 

to'ksia koskevan lain voimaantultua 
1. 2. koulun nimi muuttui Kanta-ali
upseerikoulusta Ali upseerilkoul uksi. 

Huhtilkuun 13. päivänä siirtyi eläk
keelle koulun pitkäaikainen johtaja, 
ev-erstiluutnantti Reino Yli-Ketelä 
palveltuaan puolustuslaitoksessa 32 
vuotta, joista noin 4,5 vuotta (21. 10. 61 
-13. 4. 1966) Aliupseerikoulun jolhta
jana. Puolustusvoimain nuorempaan 
alipäällystöön evl Yli-Ketelän vaiku
tus on ollut mer.kittävä, sillä hänen 
toimiaikanaan Aliupseerikoulusta on 
valmistunut lähes 2000 aliupseeria. 
Tunnustuk&ena tästä arvokkaas.ta kas
vatustyöstä jalkaväen itarkastaja, ken
raaliluutnantti Ali Koskimaa ojensi 
eroavalle johtajalle puolustusvoimain 
hopeisen ansiomitalin. 

Koulun johtajan tehtävät otti vas
.taan pääesikunnan jal!kavä1kitoimiston 
päällikkö, everstiluutnantti Eero Erä
saari (5.10.1966 eversti). 

Kuluneen vuoden aikana Aliupseeri
koulun työkenttä laajeni merkittä
västi, kun koulun suojissa aloitti 18. 
huhtikuuta toimintansa jalkaväkimes-

Kuva 2 
Koulun päärakennuksen peruskorjaus

työt päättyivät 29. 6. 1961. 
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tarikurssi 1. Tälle kolme kuukautta 
kestäneelle jatkokurssille oli komen
nettu oppilaiksi nyt ensimmäistä ker
taa pääaselajimme kouluttaja-ali
uipseereja, joille kurssin hyväksyttä
västi suorittaminen tulee antamaan 
muodolLi.sen pätevyyden sotilasmesta
rin toimiin. Aiemmin vastaavanlaisia 
mestarikurssej,a on järjestetty pää
asiassa teknisissä- ja huoltoaselajeissa. 

JalkaväkimestarikUirssi l:n tehtä
vänä oli ensi sijaisesti syventää oppi
laiden sotilasikasvatus- ja -opetus01pin 
rperUiStietoja niin, että he pystyvät 
omissa joukko-osastoissaan sovelta
maan !kasvatustyön tärkeimpiä peri
aatteita varusmieskoulutu!kseen sekä 
pystyvät ohjaamaan niitä nuoria ali
upseereja, jotka vasta hakevat tietään 
kasvattajan polulla. Kurssin tehtä
vänä oli myös antaa oppilaille sellai
nen taktillinen ja taistelukoulutus, että 
he kykenevät vaikeimmissakin olosuh
teissa johtamaan tykistön ja kranaa
tinheittimistön tukemaa vahvennettua 
ikivääriioukkuetta sekä ymmärtävät 
lkivääriikomppanian toiminnan pää
piirteet. 

Hallinnollisessa koulutuksessa op
pilaat saivat syventyä pataljoonan 
esikuntavääpelin ja perusyksikön vää
pelin tehtäviin. 

Mestarikurssin opetusohjelma kä
sitti 400 tuntia, mitkä eri aineittain 
jakaantuivat seuraavasti: 

- kasvatus- ja kouluttamistaito 
35%, 

- taktillinen koulutus 25 %, 
- tekninen koulutus 15 %, 
- hallinnollinen koulutus 13 %, 
- kansalaiskoulutus 10 % ja 
- liikuntakoulutus 7 %. 
Pääaineena oli kouluttamistaito, joka 

muodostui sotilaskasvatus- ja -opetus
opin teoriasta sekä käytännön harjoi
tuksista. Psykologisten perustietojen 
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Kuva 3 
PeruskÖrjauksen jälkeen majoitus
rakennuksen tuvista on tullut varsin 
viihtyisiä. Erikoisuutena ovat erittäin 
tilavat kaapit ja jokaiselle oppilaalle 

varattu kirjoituspöytä. 

sisällyttäminen sotilaskasvatusoppiin 
oli nähty aiheelliseksi nimenomaan 
tarkasteltaessa nyky-yhteis!kunnan 
asettamia vaatimuiksia yleisessä kan
salaiskasvatuksessa. Kasvatusorppiin 
sisältyi myös teoriatuntien ja kotitöi
den lisäksi useita johdettuja ryhmä
keskusteluja vuosien mittaan varus-

Kuva 4 
Aliupseerikoulun Esikuntakomppanian 
avara käytävä. Esikuntakomppania on 
majoitettu rakennuksen alimpaan ker-

rokseen. 

mieskoulutuksessa tehdyistä havain
noista j,a kokemuksista. 

Taktiikan koulutus koostui taktiikan 
perusteiden ja taistelukoulutuksen 
teorian sekä maastoharjoitusten li
säksi vahvennetun komppanian puit
teissa pidetyistä karttaharjoituksista. 
Teknisessä koulutuksessa oli lähinnä 
pyritty tuomaan julki aselajien viime
aikainen kehitys sekä antamaan oppi
laille sellaiset perustiedot, että he pys
tyvät omaksumaan eri aselajien tämän 
heillcen ,taistelu- ym välineistön käyt
tö- ja toimintamahdollisuudet omissa 
kouluttamlis- ja johtamistehtävissään. 

Hallinnolliseen koulutukseen sisäl
tyy luentoja mm. virkamiehen oikeuik
sista, perusyksikön hallinnollisesta 
vastuusta ja varainhoidosta. 

Kansalaiskoulutuksen opp1ameina 
olivat äidinkieli, yleinen ja sotahisto
ria sekä luentosarja maanpuolustuksen 
perusteista ja Suomen puolueetto
muusasemasta. 

Kurssille oli valittu tiukan karsin
nan jälkeen 42 ylikersanttia, vä~liä 
ja ylivääpeliä, jotka edustivat kaikikia 
jalkaväen jou~ko-osastoja. Kurssilais
ten keski-~kä oli 35 vuotta ja pääosalla 
oli yli 10 vuoden kenttäkokemus taka
naan. Tärkeimmät valintaperusteet 
olivat 

- riittävän 
\ialkaväen 
rina,. 

laaja kenttäkoik:emus 
kouluttaja-aliupsee-

- hyvä fyysinen kunto ja 
......:. ikyky jatkakoulutukseen. 

Jalkaväkimestarikurssi l:n päättä-
jäistilaisuudessa 15. päivänä heinä
kuuta mainitsi Aliupseerikoulun joh
taja, everstiluutnantti Eero Eräsaari 
puheessaan, että kurssilla oli hyvin 
saavutettu kaikki ne vaatimukset, 
jotka sille oli asetettu. Hyviin tulok
siin pääsemiseen oli vaikuttanut mitä 
suurimmassa määrin oppilaiden ehdo-

Kuva 5 
Ensimmäiselle jalkaväen mestarikurs
sille osallistui aliupseereja kaikista 
jalkaväen joukko-osastoista. Kurssi-

laisten keski-ikä oli n 35 vuotta. 

ton velvollisuuden tunto, uutteruus ja 
ennen muuta se peräänantamattomuus 
ja siillceys, mikä on heijastunut heidän 
toiminnassaan. 

J alkaväkirmestarikursseilla tulennee 
vastaisuudessa olemaan merkittävä 
osuus puolustuslaitoksessa tapahtuvan 
koulutus- ja kasvatustyön tehostami
sessa sekä koulutusmenetelmien tut
kimisessa ja kehittämisessä. On to
dennälköistä, että kursseja tullaan jär
jestämään joka toinen vuosi. 

Kuva 6 
Mestarikurssi sotahistorian tunnilla. 
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Aliupseerikoulu sai vuoden aikana 
merkittävän parannuksen majoitus
oloihinsa, kun koululle kesäkuun 29. 
pa1vana luovutettiin peruskorjattu 
päärakennus, jon!ka peruskorjaus- ja 
laajennustyöt olivat kestäneet yli puo
litoista vuotta. Peruskorjaustyöt ovat 
lähinnä koskeneet majoitus- ja toimis
totiloj•en modernisoimista, varasto- ja 
huoltotilojen uudelleen suunnittelua 
sekä rakennuksen kuutiotilavuuden 
lisäämistä n 5000 m3:llä. Laajennus
työn johdosta rakennus sai lisäkerrok
sen, jolloin majoitustilat lisääntyivät 
noin 40 %:lla. Nyt voidaan pääraken
nukseen majoittaa yksin!kertaisella 
vuodejärjest•elmällä lähes 400 miestä. 

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa 
on kiinnitetty erityinen huomio mies
ten viihtyisyyteen niin majoitustuvissa 
kuin avarissa oleskelutiloissa. Tupien 
.suuret ja tilavat kaapit sekä jokaiselle 
oppilaalle varattu pieni kirjoituspöytä 
tulevat vastaisuudessa saamaan monta 
tyytyväistä haltijaa. 

Noin 30 vuotia sitten valmistuneen 
rakennuksen peruskorjaus- ja laajen
nustyöt ovat kuuluneet koulun toiseen 
rakennusvaiheeseen. Ensimmäinen 
vaihe käsitti hallinto- ja esikunta
ra!kennuksen, joka valmistui vuonna 
1959. Kolmas rakennusvaihe tulee 
käsittämään nykyaikaisen opislkelu
rakennuksen sekä entisen talliraken
nuksen peruskorjauksen. Esikunta
rakennuksen läheisyyteen suunnitel
tuun opiskelurakennukseen tulee 
luokkahuoneiden lisäksi suuri audi
toorium-sali selkä huoneistotilat oppi
laskunnalle. 

Puolustusvoimain komentaja on hy
väksynyt aliupseerien perus- ja jatko
koulutuksen uudelleenjärjestelyn, 
jonka mukaan 17 vuotta käytössä ollut 
alipäällystömme peruskoulutusjärjes
telmä muuttui 1. 9. 1966 alkaen. Oleel
linen muutos on kurssiajan pitenemi-
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Kuva 7 
Taktökan karttaharjoituksissa saivat 
oppilasaliupseerit esittää kivääri
komppanian päällikön taistelusuunni-

telmia. 

Kuva 8 
Kouluttamistaito oli kurssin pääaine. 
Jokainen oppilas sai pidettäväkseen 

yhden harjoituksen tai oppitunnin. 

sen lisäksi se, että vastaisuudessa ko
mennetaan peruskurssille ensisijai
sesti keskikoulututkinnon suoritta
neita aliupseereja. 

Uuden peruskoulutusjärjestelmän 
mukaan aliupseeri en peruskurssi 
muodostuu kolmesta jaksosta siten, 
että neljä kuukautta kestävällä ensim
mäisellä jaksolla annetaan yleissivis
tävää koulutusta niille, jotka eivät ole 
suorittaneet keskikoulututkintoa. Ope
tusaineina äidinkieli, matematiikka, 
yleinen historia ja maantieto. 

Kuusi kuukautta kestävällä toisella 
jaksolla aloittavat opiskelunsa keski
koulututkinnon suorittaneet sekä ne 
I jakson oppilaat, jotka ovat hyväksyt
tävästi suorittaneet yleissivistävän 
jakson. Tällä jaksolla annetaan pää
asiassa yleissotilaallista koulutusta. 
Kahdelle ensimmäiselle jaksolle osal
listuvat kaikkien puolustushaarojen ja 
aselajien aliupseerit. 

Kolmas jaikso on niin sanottu ase
lajijakso, ja tällöin oppilaat hajaantu
vat Aliu.pseerikoulusta jatkamaan 
opintojaan omiin aselajikouluihinsa. 
Tämän jakson pituus on aselajista riip
puen 5-8 kk .. 

Syyskuun 1. päivänä aloitti perus
kurssi 26:n I jaksolla opiskelunsa yli 
200 oppilasta. KuTssiin varattu 450 
tuntia jakaantuu eri aineiden osalta 
seuraavasti:i 

- Äidinkieli 27% 
- kielioppi, 
- kirjallisuus, 
- kirjallinen esitystaito ja 
- suullinen esitystaito 

- Matematiikka 27% 
- aritmetiikka, 
- algebra ja 
- rnittausoppi 

19 - Jalkaväen Vuosikirja 

Jalkaväen mestarikurssilaisten oli 
osattava myös yksittäisen taistelijan 

suoritukset. 

Taistelukoulutuksen harjoituksissa pe
rehtyi mestarikurssi lähinnä vahven

netun joukkueen toimintaan. 

Kurssilaiset saivat viimeisen kuukau
den viettää peruskorjatun pääraken
nuksen kurssikerroksessa (ylin ker-

ros). 
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Hallinnollisen koulutuksen kotityöt 
tehtiin pääasiassa ryhmätyönä. Jokai
selle työryhmälle oli varattu oma työ
huone tarvittavine toimistokoneineen. 
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- Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 % 
- yleinen historia ja 
- Suomen historia 

- Maantieto . . . . . . . . . . . . . . . . 9 % 
- Liikuntakoulutus . . . . . . . . . . 10 % 
- Yleissotilaallinen koulutus . . 4 % 

Peruskurssin I jakso päättyy 22. 12. 
1966. Tammikuun 7. päivänä 1967 al
kavalle peruskurssin II jaiksolle on jo 
tähän mennessä nimetty 125 keskikou
lututkinnon suorittanutta. 

1 

ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

1 

ASFALTOR OY OY HANS PALSBO AB 

Helsinki Helsinki 

INSINÖÖRITOIMISTO SAVOKARLA OY 
H. AURAMO 

Helsinki Helsinki 

1 

BARRY STAINES LINOLEUM OY OY SOFFCO AB 

Helsinki Helsinki 

1 

BERNER OY SÄÄSTÖPANKKIEN 
KESKUS-OSAKE-PANKKI 

Helsinki Helsinki 

1 

ERI OY TERÄSBETONI OY 

Helsinki Helsinki 

1 

OY CARL KNIEF AB OY UNION-ÖLJY AB 

Helsinki Helsinki 

OY NATIONAL KASSA AB YHTYNEET KUVALEHDET OY 
- VALIOLEHDET OY 

Helsinki Helsinki 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: ' 
ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

1 

SUOMALAINEN ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 
ALFA-LAVAL OY 

Helsinki Lahti 

1 

KESKINÄINEN INSINÖÖRITOIMISTO 
HENKIVAKUUTUSYHTIÖ HINTIKKA JA PEKKOLA 

SALAMA Helsinki 

1 

HAATO OY HAVIN OY - TEKA OY 
MUOTITALO SCANDIAN AJOKKI OY 

Korso Riihimäki Helsinki · Tampere 

HELTA OY OLKAINVALMISTE KY 
1 

ASE OY AUGUST LIPSANEN OY 

Helsinki Tampere 
Helsinki Pori 

SUOMEN TURUN HOSPITS 1 

HYPOTEEKKIYHDISTYS KAARLO ZETTERBERG JA K:NIT TOIVO SAIRANEN KY 
Turku, Yliopistonk. 21 

Helsinki puh. vaihde 20 921 Helsinki Helsinki 

RAKENNUS OY OY LUMIVALKO AB 1 

JOUT JÄRVI OY OY RAHKOLA AB 
Rautatienk. 9-11 

Helsinki Turku 
1 

Lahti Vaasa 

KYMEN SANOMAT YHTYNEET HARJA- JA 
SIVELLINTEHTAAT OY KIRJAVÄLITYS OY PELLONRAIVAUS OY 

Hamina Turku Helsinki Helsinki 

1 

KESKINÄINEN HÄMEEN PII KKO-PYYHE 
1 

VAKUUTUSYHTIÖ 
uusi kätevä kotimainen 

SUOMEN PUHALLINTEHDAS OY 
OULUJOKI OY 

Hämeenlinna yleispyyhe. Hel sinki 
1 
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r 
ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

OY RUNEBERG 1 

Teknillinen Toimisto KUVATEOLLI SUUS-OSAKEYHTIÖ JUURIKORVEN TEHTAAT OY 1 HATTULAN SÄÄSTÖPANKKI 

Bulevardi 14 Lönnrotinkatu 4 
Helsinki 12 

1 

Helsinki 
Juurikorpi Parola 

OY P L Y Y S H 1 & M A T T O AB ETELÄ-SUOMI 
KIRJANSITOMO ATLAS OY 1 

Lönnrotinkatu 32 
ERVA-LATVALA OY 

Järvenpää 

1 

Etelä Kymenlaakson suurin 
ja vanhin sanomalehti 

-

Helsinki 18 Helsinki 
Puh. 628 328 

1 

1 

M. P A AV O L A O Y AB R. NORDSTRÖM & CO OY 
LIHA JA ELIN OY Tukku liike 

1 

Hamina - Kouvola 

BP-PETKO OY 

Loviisa 

1 

ALVAR TARKIO OY 1 
PALKKI OY 

1 

OY HOECHST FENNICA AB HERKKUSUIDEN RAVINTOLA 

Kilo Helsinki MOTTI 

1 

KUORMAKONE OY 1 
KORTTI LAN KENKÄ OY 

OY VISTEMA HOTELLI AULANKO 
Helsinki 10 

Vuorikatu 3 Hamina 
Helsinki 10 

1 

Mikonkatu 8 

1 

Hämeenlinna 
Vaihde 13 122 Puh. 21 271 

PAINOTARVIKE OY 

Toinen linja 23 A 
RISTINIEMEN OSAKEYHTIÖ 

Helsinki 53 

1 

Hamina 
Puh. 71 64 85 ja 71 64 95 

Osakeyhtiö 
OY ELEKTRO-DIESEL AB 

1 

LAU R 1 HALLMAN 

Kot'ka - Lappeenranta 

OY EGMA AB OSUUSKUNTA METSÄLIITTO 
Rakennustoimisto 

SUOMI-YHTIÖ 
OY HOLGER WINQVIST AB 

Helsinki - Kilo 

1 

Hamina 
Keskuskatu 4 B Maan suurin henkivakuutus-

Puh. 63 10 10 - 63 72 00 
1 

laitos 

-
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI 1 

Hämeenlinna 

RAUTA OY SEPPO 

Kotka 

Linja-autoliike 

0 Y H J. H O L M S T R Ö M A B 

Loviisa 

MACHINERY OY 

Helsinki 

OY ZITTING AB 

Helsinki 

HATA OY 

Suojelu~kuntain Historia 
kokonaisuudessaan ilmestynyt 1 

FORSSAN LEIPÄTEHDAS 1 

Forssa 
Puh. 916/12 476 
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Linja-autoliike 

0 VILKAS 

Kotka 

Kuin orrelta otettua, 
·- mutta sehän onkin 

Ylhäisten näkkileipää 

YLHÄISTEN TEHTAAT OY 
Salo - Puh. 924/21 145 

KUUSAKOSKI OY 

Kauklahti 

SUUR-LAHDEN SÄÄSTÖPANKKI 

Reipas - ripeä - rakentava 

SHELLKAASU 
markkinointi 

OY KAMEX AB 

RAASEPORIN TIILI OY 

Raasepori 

MYYNTIMAINONTA OY 

Helsinki 

ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

KARJALAINEN 
MERIHUOLTO OY 7 pv. Sanomalehti Joensuussa 

Levikki 41.798 kpl 

KULTASEPÄNLIIKE K. A. LIND 
Mannerh.tie 20 (Forum) OY KOVAMETALLI AB 

Helsinki 

1 

A. W. LILJEBERG OY 
1 Mannerh.tie 18 

Helsinki 10 
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