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Toimituskunta: 

Eversti evp 
N Riuttala 
Eversti 
P Junttila 
Everstiluutnantti 
U Pohjola 
Majuri 
R Katona 

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

Julkaisija ja 
kustantaja: 

Jalkaväen Säätiö 
Et Makasiinikatu 8 C 
Helsinki 13 

!KIITOS 
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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Puolustusministeri Sulo Suorttanen 

Suomen turvallisuuspolitiikan tär
keänä välikappaleena ovat hyvin kou
lutetut ja riittävästi varustetut puolus
tusvoimat. Ne ovat osoituksena maam
me halusta säilyttää itsenäisyytemme 
ja puolueettomuutemme sekä halusta 
noudattaa tarkoin tekemiämme valtio
sopimuksia. Aseellinen maanpuolus
tuksemme nojautuu nimenomaan voi
makkaisiin maavoimiin j,a tällöin on 
jalkaväki yhä edelleen ratkaisevassa 
asemassa. 

Helsingissä 15. 9. 1967 

Hyvin ymmärtäen sen merkityksen, 
mikä jalkaväen vuosikirjalla on pääl
lystön, alipäällystön ja miehistön 
ammattitietouden ja yhteenkuuluvuu
den tunteen lisääjänä, pyydän esittää 
Säätiölle ja julkaisun lukijoille kun
nioittavan tervehdykseni Jalkaväen 
säätiön täyttäessä kymmenen vuotta. 

Toivotan kaikille maanpuolustuksen 
hyväksi toimiville menestystä tässä 
tärkeässä tehtävässään. 
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Jalkaväen Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, 
kenraaliluutnantti A E Martola 

Jalkaväen säätiön toiminnan ensim
mäisen vuosikymmenen täyttyessä voi
daan tyydytyksellä todeta sen tänä 
aikana kyenneen merkittävällä tavalla 
vaikuttamaan aselajin piirissä tapah
tuneeseen kehitykseen tukemalla tut
kimustoimintaa ja jakamaHa arvokasta 
informaatiota sekä toisaalta kohotta
maan oikeata aselajihenkeä palkitse
malla esimerkillisiä suorituksia ase
lajin piirissä. 

Huolimatta sodankäynnin jatkuvasti 
kiihtyvästä teknillistymisestä ei jalka
väki ole menettänyt asemaansa pää
aselajina. Eräiden viime aikoina saa
tujen kokemusten perusteella voidaan 
jopa väittää sen mei<',dtyksen vain en
tisestään korostuneen. Omassa maas
samme ovat olosuhteet yleensäkin jal
kaväen toiminnalle suotuisat. Ne vä
hentävät monia korkean teknisen ta
son suomia etuja ja tekevät USE!iden 
nykyaikaiselle sodankäynnille :omi-

naisten välineiden käytön suorastaan 
kyseenalaiseksi. 

Jalkaväen asema pääaselajina aset
taa sille omat tärkeät velvoituksensa. 
Sen on huolehdittava taistelukykynsä 
säilymisestä muuttuvissakin oloissa ja 
!kehitettävä jatkuvasti itseään. Taktii
kan ja välineistön kehittäminen vas
taamaan parhaalla mahdollisella ta
valla ajan ja olosuhteiden vaatimuksia 
edellyttää ponnistuksia aselajilta ja 
erityisesti sen etevimmiltä yksityisiltä 
kyvyiltä. Heille on myös pyrittävä luo
maan tarvittavat edellytykset tutki
mus- ja kehittämistoiminnan pohjaksi. 
Toivon, että se on siinä onnistunut ja 
onnistuu vastakin. 

Toivotan ja1kaväkimiehille rivi.mie
histä kenraaleihin saakka innostusta 
ja menestystä aselajinsa kehittämisessä 
sekä velvoittavien perinteittensä vaali
misessa. 

Kyproksella U ·. 10. 1967. 
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Eversti Valo Konstantin Nihtilä 

EVERSTI 
VALO KONSTANTIN 
NIHTILÄ 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN 
HALLITUKSEN PUHEEN
JOHTAJANA VUOSINA 1956-1967 

Monipuolisen ja me:dkittävän sotilas
uran lisäksi on eversti Nihtilällä ollut 
aikaa ja tarmoa osallistua Jalkaväen 
säätiön toimintaan sen perustamisesta 
alkaen. Säätiön valtuuskunnan ensim
mäisessä kokouksessa marraskuussa 
1956 valittiin eversti Nihtilä yksimieli
sesti hallituksen puheenjohtajaksi. 
Eversti Nihtilän kokeneisuus vaikutti 
ratkaisevasti viitoitettaessa Jalkaväen 
säätiön toimintaa sen alkuvuosina eri
tyisesti säätiömme taloudellisen perus
tan lujittamisessa ja aseman vaikiin
nuttamisessa. Hänen puheenjohtaja
kautenaan on jalkaväen piirissä tapah
tuvaa tutkimustoimintaa pystytty tu
kemaan lukuisilla stipendeillä sekä 
palkitsemaan plaketeilla satoja varus-

miehiä hyvin suoritetusta palveluk
sesta vakinaisessa väessä. Jar1kaväen 
oman vuosijulkaisun aikaansaamisessa 
ja kuuden ensimmäisen vuosikirjan 
toimituskunnan puheenjohtajana on 
eversti Nihtilällä huomattava osuus 
vuosikirjamme aseman vakiinnuttami
sessa. 

Eversti Nihtilän jättäessä omasta 
pyynnöstään hallituksen puheenjohta
jan tehtävät säätiön valtuuskunta: va
litsi hänet yksimielisesti jäsenekseen. 

Jalkaväen säätiö esittää eversti Nih
tilälle parhaimmat kiitokset hänen pit
käaikaisesta ja suuriarvoisesta työs
tään Jalkaväen säätiön hallituksen en
simmäisenä puheenjohtajana. 

Valtuuskunnan puheenjohtaja 

Hallituksen pu!heenjohtaj a 
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Jalkaväen tarkastaja 
kenraalimajuri O E Ylirisku 

JALKAVÄEN 
KOULUTUKSELLE 
ASETETTAVISTA 
VAATIMUKSISTA 

Maanpuolustuksemme yleisiä perus
teita koskevan puolustusneuvoston 
julkaiseman tutkimuksen mukaan 
"turvallisuuspolitiikkamme paamaa
ränä on alueellisen koskemattomuu
temme ja va<ltiollisen itsenäisyytemme 
säilyttäminen kaikissa olosuhteissa. 
Jos kaikesta huolimatta epäonnistum
me yrityksissämme pitää maa sodan 
ulkopuolella, vaaditaan meiltä kykyä 
torjua nopea ja yllättävä hyökkäys, 
mutta samalla on varauduttava myös 
pitempiaikaiseen sodankäyntiin". 

,Taistelujen kuvaa tulevassa sodassa 
leimaavat mm t e k n i l li s e s t ä 1k e
h i t y ks estä johtunut tehostunut 
tiedustelu, parantunut liikkuvuus, 
kaukoaseiden suurentunut merkitys, 
ilmatilan kasvanut käyttö sekä elekt
ronisen sodankäynnin k e h i t y s. So
dankäynti välineiden nykyinen taso luo 
edellytykset suurimittaisellekin yllä
tyshyökkäy1kselle, jonka torjuminen 
vaatii, myös meiltä, jatkuvaa valmiut
ta aloittaa milloin tahansa, meille epä
edullisimmassa tapauksessa koko val
takunnan alueella, torjuntataistelut. 

Tällaisen sodan alkuvaiheille on luon
teenomaista rintamaton taistelu, jossa 
kaikkien taito taistella kiväärimiehen 
tapaan tulee korostetusti esille. 

Koulutuksemme tavoitteena on pi
dettävä yllättäen syttyvään, nopeasti 
liikkuvaan, erillisistä pienten osasto
jen itsenäisistä taisteluista koostuvaan 
ja äkillisten tilannemuutosten sävyt
tämään sodankäyntiin pystyvien joulk
kojen luomista. Kaikkien joukkojen on 
hallittava mm mieskohtaisen taistelun 
yksityiskohdat, omattava korkea hen
kinen ja fyysinen kestävyys, pystyt
tävä sissitoimintaan sekä kyettävä ase
lajien yhteistoimintaan pienissäkin 
puitteissa. 

Jalkaväki muodostaa puolustusvoi
miemme ytimen ja pääosan. Siihen 
sisältyy meill~ runsaasti koulutushaa
roja ja sen mukaan myös monia eri 
koulutustavoitteita aina kiväärimie
hestä korkeisiin komentajiin ja kone
pistoolikoul utuksesta panssarivaunu
ja ohjuskoulutukseen asti. 

Vastustajan materiaalisen ja luku
määräisen ylivoiman tasoittamiseksi 
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jalkaväkemme tulee kyetä käyttämään 
hyväkseen luonteenomaisia olosuh
teitamme; liikkumaan ja taistelemaan 
vailkeassa maastossa ja kyetä menes
tyksellisesti .toimimaan pimeällä, ko
vallakin pakkasella tai muuten huo
noissa sääolosuhteissa. Toiselta puo
len jalkaväkemme on voitava sopeu
tua vastustajan taistelutapaan; jalka
väen tulee kyetä tehokkaasti taistele
maan myös vastustajalle edullisessa 
maastossa, aukeilla ja asutuskeskuik
sissakin. Täten tulee jalkaväen kou
lutuksen olla siiksi monipuolista ja 
tehokasta, että se säilyttää taistelukel
poisuutensa ja iskuvoimansa vaikeis
sakin tilanteissa ja olosuhteissa. 

JOHTAJAKOULUTUS 

Kantahenkilökunta 

>Kantahenkilökunnan taso maaraa 
puolustusvoimiemme koulutuksen ta
son, siksi on johtaja- ja kouluttajatai
don opetukseen ja kehittämiseen kiin
nitettävä vakavaa huomiota varsinkin 
nyt, ikun vanha ja kokenut kouluttaja
kaarti on runsaslukuisesti siirtynyt ja 
siirtymässä eläkkeelle. Päällystön ja 
alipäällystön peruskoulutuksen anta
vissa sotilasopetuslaitoksissa kyetään 
luomaan teoreettinen perusta johtaja
ja kouluttajatehtäviin koulutettaville, 
joiden taitoja, pääasiassa joukko-osas
toissa tapahtuvaUa jatkokoulutuksella 
täydennetään. 

Jalkaväen aliupseerien peruskoulu
tuksen päämääränä on antaa opetet
taville yhtenäinen yleissivistyksellinen 
ja yleissotilaallinen pohjåoulutus se
kä opettaa nuoremman opetusaliup
seerin tehtävät rauhan ajan koulutus
tehtäviä varten sekä perustiedot jouk
kueen johtamisesta ja huollosta sodan 
aikana. Aliupseerikoulun jälkeen on 
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nuorella aliupseerilla paljon tietoja, 
mutta käytännön taitoa varsin vähän. 
Koska jokaiselle on kuitenkin mää
rättävä heti vastuunalainen koulut
tajatehtävä, on esimiesten ja koke
neempien palvelustovereiden velvolli
suus jokapäiväisen palveluksen yhtey
dessä opastaa ja kouluttaa nuorta tu
lokasta. Joukko-osastoissa alipäällys
tön jatkokoulutustilaisuuksiin v01s1 
olla edullista sisällyttää nuorille kou
lutusaliupseereille ns joukko-osasto
aliupseerin koulutusjakso, jolla Ali
upseerikoulusta tulleet aliupseerit 
ajettaisiin sisään joukko-osaston joka
päiväiseen koulutukseen kaikissa suh
teissa. 

Kou1uttaja-aliupst:!ereille tarkoite
tuista jatkokoulutuskursseista saatiin 
viime vuonna käyntiin jalkaväen mes
tarikurssi t. Näiden päämääränä on 
opettaa koulutettavat suunnittelemaan 
ja johtamaan suhteellisen vaativiakin 
harjoituksia sekä hallitsemaan eril
lään toimivan vahvennetun joukkueen 
ja tilapäisesti myös komppanian joh
taminen. Lisäksi kurssin ohjelmaan 
kuuluu yksikön vääpelin tehtävien 
opetus. Jalkaväen mestarikurssin tar
lkoituks-ena on kouluttaa kenttäaliup
seereita, joiden kokemukset olisi käy
tettävä hyväksi sijoittamalla heidät 
vaativiin :koulutustehtäviin. Tämän 
vuoksi on kursille komennettavien 
oltava alle 40-vuotiaita, jotta heillä 
olisi kenttäpalvelusvuosia kurssin jäl
keen käytettävissä. 

Jalkaväen upseerien peruskoulutuk
sen eli kadettikoulutuksen päämääränä 
on !kouluttaa sodanajan perusyksikön 
päällikön tehtäviin pystyviä upseerei
ta, antaa perusteet pataljoonan johta
misesta ja esikunnan upseerien tehtä
vistä sekä opettaa heille yleistiedolli
set perusteet koko upseeriuralle ja 
rakentavalle toiminnalle yhteiskun
nassa. 

Pystyäkseen toimimaan joukko
osastossa kouluttajana on nuoren up
seerin hallittava miehistön, ryhmän
ja joukkueenjohtajan tehtävät yksi
tyiskohtaisesti sekä omattava käskyn
antotekniilkka. Johtaja- ja kouluttaja
tehtävien käytännöllisen harjoittelun 
jäädessä kuitenkin peruskoulutusvai
heessa vähäiseksi olisi toivottavaa, että 
joukko-osastoissa järjestettäisiin täl
lainen jatkokoulutus nuorille upsee
reille. Tähän ns joukko-osastoupseeri
koulutukseen voisi sisältyä joukko
osastoon tutustuttamisen lisäksi mm 
koulutusmenetelmien, -maastojen ja 
-ratojen esittely erilaisine harjoituksi
neen ja liilkuntakoulutuksen läpivienti
periaatteet. Kyetäkseen opettamaan 
on kouluttajan itsensä hallittava ref
leksimäisesti oikeat suoritukset. Päi
vittäisen normaalin koulutuksen edel
lyttämä opettaminen ja ohjaaminen on 
nuorten upseereiden kuten aUupsee
reidenkin tehokkainta jatkokoulutusta. 
Tällä tavoin yksikön päälliköt ja ko
mentajat vakuuttuvat siitä, että jokai
nen koulutustilaisuus muodostuu täy
si painoiseksi. 

Kantahenkilökunnan fyysisen kun
non ylläpidon ja kehittämisen jättämi
sellä kunkin henkilökohtaiselle vas
tuulle on haluttu tehdä liikuntaharras
tus vapaammaksi, jotta jokainen voisi 
harr.astaa sitä itselle sopivina annok
sina ja aikoina vähintään perusvaati
mukset täyttäen. On itsestään selvää, 
että vain hyväkuntoinen kouluttaja voi 
läpäistä jalkaväelle nykypäivän taiste
lun sanelemat vaatimu'kset ja tehok
kaasti ne muille opettaa. 

Varusmiesjohtajat 

Jalkaväen varusmieskoulutuksen 
päämääränä on kouluttaa ja kasvattaa 
maanpuolustustahtoinen, tinkimättö
mään sotilaskuriin tottunut ja vaikeis-

sakin olosuhteissa henkisesti ja fyysi
sesti taistelukelpoinen, myös sissitoi
mintaan kykenevä jalkavä.ki. 

Johtajatehtäviin soveltuvien valinta 
lyhyenä peruskoulutuskautena asettaa 
erityisiä vaatimuksia, koska luontaiset 
johtajatyypit tulevat esille usein vasta 
myöhemmässä vaiheessa miesten to
tuttua kasarmiympäristöön, palvelus
tovereihin ja esimiehiin. Tämän vuoksi 
jatkuvasti tutkitaan erilaisten testien 
käyttökelpoisuutta johtajaominaisuuk
sien esillesaamiseksi varusmiesainek
sesta. 

Jalkaväen reservialiupseerikoulu-
tuksen päämääränä on opettaa ryh
mänjohtajat johtamaan koulutushaa
ransa edellyttämää ryhmää taistelussa 
ja yhteistoimintaan muiden ikoulutus
haarojen vastaavien osien kanssa sekä 
totuttaa ryhmänjohtajat pitämään ryh
mänsä taisteluikelpoisena hengen, kou
lutuksen ja huollon puolesta. Tämän 
lisäksi kaikki jalkaväen ryhmänjohta
jat opetetaan johtamaan ryhmää kivää
rijalkaväen tavallisimmissa taistelutoi
minnoissa ja sissitoiminnassa. 

Reservialiupseerikoulun jälkeisessä 
jatkokoulutuksessa on, välttäen monien 
erillisten kurssien järjestämistä, ehdo
ton painopiste ryhmänjohtajan toimin
nassa koulutushaaransa mukaisessa 
johtajatehtävässä. Tässä jokapäiväi
sessä palveluksessa on ryhmänjohtajia 
tietysti jatkuvasti !koulutettava ja val
mennettava sekä lisättävä tehtäviä ja 
vastuuta kehittymisen mukaisesti mm 
joukkueen varajohtajan ja vääpelin 
tehtäviin sijoittamisella. Ryhmänjoh
tajat eivät ole-apukouluttajia vaan itse 
kouliutumassa tärkeisiin johtajatehtä
viin, ehkä sodan aikana kaikkein vai
keimpiin. Yhtään harjoitusta ryhmän
johtajien kouluttamiseksi ei pitäisi lai
minlyödä. 

Jalkaväen reserviupseerikoulutuksen 
päämääränä on opettaa reservin up-
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seerit johtamaan erikoiskoulutuksensa 
mukaista joukkuetta yhteistoiminnassa 
muiden :koulutushaarojen vastaavien 
osien kanssa sekä totuttaa heidät pitä
maan joukkonsa taistelukelpoisena 
hengen, koulutuksen j,a huollon puo
lesta. 

Reserviupseerikoulussa annettavan 
peruskoulutuksen jälikeen alkaa jouk
ko-osastoissa kokelaiden käytännölli
nen johtamisen harjoittelu. Tässä jat
kokoulutusvaiheessa osa kokelaista si
joitetaan yksiköiden varapäälliköiksi 
ja joukkueen johtajiksi päivittäiseen 
palvelukseen osan ollessa erilaisiHa 
joukJko-osaston ulkopuolisilla kurs
seilla. Upseerikokelaiden jatkokoulu
tuksessa on taktillisen johtamistaidon 
kehittämisen ohella tavoitteena myös 
sen kouluttajataidon luominen, jota 
tarvitaan jokapäiväisen palveluksen 
läpiviemiseksi kriisiaikana. Tässäkään 
ei ole kyse rauhanajan miehistön va
rusmieskoulutuksesta. 

Reservin johtajat 

Kertausharjoitusten vähälukuisuus 
asettaa suuret vaatimulkset koulutus
tilaisuuksien järjestäjille, joiden on 
normaalin palveluksen lisäksi sijoitet
tava koulutushen:kilöstöä ja -materiaa
lia kertausharjoitusten pitämiseen. 
Saatujen kokemusten perusteella re
servin upseerit ja -aliupseerit ovat 
pystyneet nopeasti sopeutumaan joh
tajat.ehtäviin, kun vain alkuvalmennus 
on onnistuneesti läpiviety. Tuloksiin 
pääsemiseksi on kuitenkin omakohtai
sen asennoitumisen lisäksi myös va
rusmiesaikaisella johtajakoulutuksella 
merkittävä osuus. 

Erikoishenkilöstön kertausharjoi-
tuksissa käytössä oleva järjestely si
joittaa kuhunkin joukko-osastoon vain 
perusyksikköjä vastaavan määrän re
servin upseereita ja aliupseereita on 
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osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. 
Tällöin saa kukin yksikön päälliköksi 
tai vääpeliksi koulutettava toimia vas
tuunalaisessa johtajatehtävässä joka
päiväisessä palveluksessa. Näin heille 
voidaan myös opettaa sitä kouluttaja
taitoa, jota he mm joukkojen kertaus
harjoituksissa tarvitsevat. Koulutus
tilaisuuden alkuvaiheeseen on tieten
kin sisällytettävä lyhyt teoreettinen 
koulutus, mutta käytännön johtajateh
tävissä toimiminen on pääasia. 

Joukkojen kertausharjoituksiin osal
listuvien portaittainen saapuminen on 
mahdollistanut lyhyen valmennusjak
son jälkeen upseerien ja aliupseerien 
käytön kouluttajina. Järjestely vaatii 
kokeneet vakinaisessa palveluksessa 
olevat kouluttajat tiiviin aikataulun 
vuoksi. Tästä valmennusjaksosta tah
too muodostua liian teoreettinen, pää
paino olisi kuitenkin pantava johtami
sen, käskemisen selkä välineen toimin
nan ja käyttöperiaatteen tuntemisen 
opettamiseen. Johtajakoulutuksessa 
on pääpaino käytännön johtamishar
joittelussa. 

Kertausharjoitukset onnistuvat sil
loin, kun ohjelma jatkuu siitä, mihin 
varusmiesaika päättyi ja kun reservi
läiset saavat itse hartiavoimin tarttua 
töihin ja tuntea vastuuta. 

MIEHISTöKOULUTUS 

Varusmiehet 

Jalkaväen miehistökoulutuksen pää
määränä on opettaa koulutettavat hy..: 
vin hallitsemaan oman ikoulutushaa
ransa aseiden ja välineiden käyttö sekä 
erikoiskoulutuksensa mukaisten tehtä
vien suoritus vaikeissakin olosuhteissa 
ryhmän ja joukkueen puitteissa tai
tonsa, fyysisen ja henkisen kestävyy
tensä säilyttäen. 

Lyhyen palvelusajan takia on koulu
tusmenetelmien tehostaminen entistä
kin tärkeämpää. Muodollisen koulu
tuksen merkitys !korostuu, sillä opetet
tavien on hallittava y ks i t y i s ko h
t a i se s t i ja erehtymättömästi asei
den käyttö, mieskohtainen taistelukou
lutus ja sulkeisjärjestys. Oikeat suori
tukset opitaan kun ne vaaditaan kou
lutuksen edistyessäkin kaikissa harjoi
tuksissa. Näin ne todella omaksutaan 
ja vain näin menetellen voidaan odot
taa hyviä koulutustulo'ksia. 

Sissikoulutus liitetään muuhun kou
lutukseen sopivina annoksina. Fyysi
sen kunnon kehittämisestä on huoleh
dittava koko palvelusajan vaatimusten 
kasvaessa koulutuksen edistymisen 
mukaisesti. Jalkaväen marssikyky on 
tärkeä perusedellytys onnistumiselle 
taistelussa. Se saavutetaan vain jatku
valla ja sitkeällä harjoittelulla. 

Erillisten erilkoiskoulutuskurssien 
tarpeellisuutta ja niiden kestoaikaa pi
täisi miehistökoulutuksen osalta tar
koin harkita, koska jokapäiväisessä yk
sikkökoulutuksessa voidaan paaosa 
henkilöstöstä kouluttaa erikoistehtä
viin muun koulutuksen yhteydessä. 

Miehistön jatlkokoulutus annetaan 
koko sotaharjoituskauden ajaksi pe
rustettavissa harjoitusyksiköissä, joissa 
kukin mies toimii erikoiskoulutuksensa 
mukaisissa tehtävissä. Näiden yksi
köiden johtajatehtäviin sijoitetut re
serviläiset, upseerikokelaat ja ryhmän
johtajat saavat samalla tarvittavaa joh
tamisharjoittelua käytännössä. 

Reserviläiset 

Joukkojen !kertausharjoituksissa on 
edullista miehistön koulutus järjestää 
alusta alkaen samaan kertausharjoitus
joukkoon kuuluvien reservin upseerien 
ja aliupseerien johdossa. Tässä koulu-

tuksessa on alkuvaiheessa pääpaino 
aseen käytön sekä ryhmän ja jouk
kueen toiminnan muodollisessa koulu
tuksessa, missä jälleen kerran kerra
taan ylksityiskohdat pikkutarkasti. 
Taistelukoulutusvaiheessa on paino
piste sen sijaan edullista sijoittaa har
joitteluun komppaniakokonaisuuksina 
sekä lopuksi koko joukkona. Kertaus
harjoitusjoukon tehokkaan koulutuk
sen kannalta on erillinen pieni sota
harjoitusvaihe osoittautunut tarkoituk
senmulkaiseksi. Yleensä tällaisessa 
harjoituksessa ei paase syntymään 
koulutuksen kannalta pitkiä valmis
telujaksoja eri taisteluvaiheiden vä
lHlä, kuten saattaa käydä suurehkoissa 
harjoituksissa. 

Yhdistelmä 

Jalkaväen merkitys ja osuus taiste
lun raskaimman taakan kantajana on 
säilynyt. Jalkaväen fökkuvuutta on 
parannettu erilaisten ajoneuvojen käy
töllä, jalikaväkeä pystytään tukemaan 
entistä voimakkaammalla tulella, mutta 
taistelun loppuratkaisu suoritetaan 
edelleen mies miestä vastaan. Nykyi
nen sodankäyntitapa on lisännyt run
saasti koulutusvelvoitteita myös jalka
väen osalle. Kyetäksemme koulutta
maan iskukykyisen jalkaväen on jokai
sesta koulutustilaisuudesta saatava 
täysi hyöty. Tämä edellyttää korkea
tasoista henkilökuntaa, jonlka johtaja
ja kouluttajataitoa on jatkuvasti kehi
tettävä. Sotilasopetuslaitoksissa toi
meenpantavien perus- ja jatkokurssien 
lisäksi on joukko-osastoissa järjestet
tävällä jatkokoulutuksella ratkaiseva 
merkitys käytännössä. 

Nykyaikaisen sodan rytmi asettaa 
suuret vaatimulkset sotilaiden fyysi
selle kunnoHe ja henkiselle kestävyy-
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delle, jotka on luotava rauhan aikana. 
Kantahenkilökunnan fyysisen kunnon 
on oltava korkeata luokkaa ja asenne 
kuntokoulutukseen myönteinen, vain 
siten voidaan varusmiesten ja reservin 
kertausharjoituksiin kutsuttujen fyy
sisen kunnon !kohottaminen järjestää 
jo esimerkin voimalla järkevällä ta
valla. 

Nykysota edellyttää, että yhteistoi
minta eri puolustushaarojen ja ase
lajien kesken saadaan kitkattomaksi 
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yhä pienemmissä puitteissa. Tähän 
totuttautuminen vaatii asian esille tuo
mista jalkaväen piirissä joka päivä ja 
jokaisessa harjoituksessa. 

Meidän on tuettava kaikkia pyrki
myksiä, jotka tähtäävät maanpuolus
tustahdon ja puolustuskykymme lisää
miseen sekä puolustusvoimiemme työn 
ja sotilaallisen kehityksen tunnetuksi 
tekemiseen. Tässä työssä on merkittä
vällä tavalla mukana myös Jalkaväen 
säätiö. 

SÄÄTIÖN SYNTY 
JA ETSIKKOVUODET 

Herätyshuudoksi jalkaväen säätiön 
perustamiselle muodostui RUK:n joh
tajan helmikuussa 1956 pääesikunnalle 
tekemä ilmoitus, jonka mukaan muut 
aselajit palkitsivat kurssin päättäjäis
tilaiisuudessa parhait,en menestyneitä 
edustajiaan, mutta pääaselajin vastaava 
upseerikokelas jäi huomiotta. Maamme 
n 1/2 miljoonaan nousevan jalkaväki
miehen puolesta oli kiireelliset toimen
piteet välttämättömiä. Pääesikunnan 
ja reserviupseeriliiton edustajien neu
vonpito johti työelimen nmodostami
seen. Se lähti heti säätiöpohjalta, laati 
luonnoksen säännöiksi ja luettelon val
tuuskuntaan kutsuttavista y.m. 

Jalkaväkemme eturiviin kuuluvien 
miesten t) kutsusta kokoonnuttiin en
simmäiseen kokoukseen 30. 11. 1956. 
Siinä työelimen esityksen pohjalta 
tehtiin alustava päätös säätiön perus
tamisesta, valtuuskunnan ja hallituk
sen kokoonpanosta y.m. Kun säätiön 
peruskirjan allekirjoitus 1.000 mk:n 
(100.000 vmk:n) alkupääomalla tapah
tui tasan vuotta myöhemmin siis 30. 11. 
1957, niin on tämä otettu viralliseksi 
perustamispäiväksi. Toiminta alkoi 
kuitenkin jo e.m. kokouksen jälkeen. 

Hallitus katsoi, että lähdössä myö
hästynyt säätiö oli saatava mahdolli-

•) Tästä kertomuksesta on kaikki nimet 
jätetty pois koska ne tulevat esille vuo
sikirjassa löytyvästä virallisesta 10-
vuotishistoriik.ista. 

simman pian tunnetuksi ja varojen 
hankinta ja sääntöjen mukainen toi
minta ainakin osaksi käyntiin. Tun
netuksitulo ja varojen saanti olivat 
toisistaan riippuvaisia eilkä viimemai
nittuakaan saa tyhjällä käyntiin. Sää
tiön esittelylehtisiä, joiden paperi ja 
painatus saatiin lahjaksi, jaettiin puo
lustusvoimiin ja rajavartiostoihin sekä 
upseeri- ja aliupseeriföttoihin samalla 
kun oma yhdysmiesjärjestelmä pantiin 
alkuun. 

Ensimmäisen lahjoituksen teki pää
esikunnan koulutusosasto 1.000:- mk 
(100.000 vmk) kokouksessa 30.11. 1956. 
Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten 
varojen hanki:ntatoimenrpi.teet johtivat 
eräiden liike- ja teollisuuslaitosten 
telkemiin lahjoituksiin. Eräät rahastot 
ja yhdistykset sekä yksityiset henkilöt 
ojensivat myös auttavan kätensä. 
Yhteensä on näin kertynyt 20.200:
mk. Siitä huolimatta säätiö kärsii pie
noista rahanpuutetta, sillä hallitus 
tahtoi laajentaa toimintarintamaansa 
toteuttaakseen toimintaperiaatteitaan 
kuten säännöt edeHyttivät. Jalka'Väen 
vuosikirjat I ja II rasittivat säätiön 
varoja erikoisesti. Kun seuraavissa 
turvauduttiin ilmoitushankintaan on 
j1ulkaisu saatu kannattavaksi, sillä 
monet liike- ja teollisuuslaitokset ovat 
ottaneet julikaisumme mainosvälineek
seen. Myöhään toimintansa aloittanut 
säätiö onnistui näin suorittamaan 
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esiinmarssinsa reippaasti. H uoma tta
vampi rahaston vahvistuminen tapah
tui v 1966 alussa, kun jalkaväenken
raali A. E. Heinrichsin omaiset päätti
vät luovuttaa hänen nimeään kanta
van muistorahaston säätiön hallintaan 
erillisenä säätiön tarkoitusperiä to
teuttavana rahastona. Se nousee 
omaisten sitä kartutettua n 11.000:
mk:aan. 

Tietysti kiireellisin toimenpide oli 
RUK:ssa jaettavan plaketin luovutus 
ensimma1sen tapahtuessa jo touko
kuussa 1956 päättyneellä 90 kurssrna. 
Vahvistettua pienoisplakettia alettiin 
jakaa 2-3 vuotta myöhemmin ja se 
luovutetaan jv.joukko-osastoissa ja 
rajavartiostossa kunkin saapumiserän 
parhaalle ups.!kokelaalle ja aliupsee
rille, sekä kunnostautuneimmalle va
rusmieheHe. Täten tahdotaan osoittaa, 
että hyvät miehet huomataan ja heille 
annetaan arvoa. Samassa tarkoituk
sessa ryhdyttiin jakamaan vuosittain 
stipendejä Kadettikoulussa ja Kanta
aliupseerikoulussa sekä Taistelukou
lussa. Viimeisellä ns kouluttajastipen
dillä tahdottiin alleviivata hyvän kou
lutuksen merkitystä, johon palvelus
ajan lyhyyskin jo antaa aiheen. 

Kerran yritettiin tutkimustyötä ai
heesta "Sotilaan hengen ja kestokyvyn 
kehittäminen rauhan aikana ja vaaran 
uhatessa selkä taistelutahdon ylläpitä
minen sodassa". Yritys raukesi kirjoit
tajaksi lupautuneen siirron vuoksi. 
Samanaikaisesti aliupseereille julistet
tu kirjoituskilpailu aiheesta "Jalka
väen aliupseeri etulinjan taistelun joh
tajana" tuotti 13 kirjoitusta, joista pal
kitut julkaistiin maanpuolustusaihei
sissa lehdissä. 

Huomattavimmaksi tapaukseksi muo
dostui "Jalkaväen vuosikirjan" julkai
sun aloittaminen v 1961. Sen sisältö on 
muovautunut seuraavaksi: 
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1) Keskimäärin kaksi maanpuolustuk
seen liittyvää yleisluontoista, ajan
kohtaista kirjoitusta. 

2) Puhtaasti jalkaväkeä koskevia kir
joituksia käsitellen sen kehitystä, 
välineistöä, organisaatiota, koulu
tusta, taistelutoimintaa ym. 

3) Kirjoituksia tunnetusti puolueetto
mien Sveitsin, Ruotsin ja Itävallan 
puolustusvoimista. 

4) Jalkaväkemme historiaa käsittelevä 
laaja kirjoitussarja on jatkunut 
vuosikirja I:stä alkaen VI:n käsi
tellessä talvisotaa. 

5) Nykyisten jv.joukko-osastojen ja 
niiden kantana olevien joukkojen, 
sekä sotakoulujen historiat on joi
denkin osalta jo julkaistu loppujen 
seuratessa vuorollaan. Joidenkin 
juuret ulottuvat aina 30-vuotiseen 
sotaan. 

6) Selostukset jv:n kertausharjoituk
sista saatuine kokemuksineen. 

7) Joukot ja !killat kertovat vuosittain 
merkittävistä tapahtumistaan, mi,kä 
on samalla ainehiston keruuta jouk
ko-osastohistorian kirjoittajille. 

Kun säätiön alkuvaikeudet oli voi
tettu kutsui valtuuskunta 1958 säätiön 
kunniapuheenjohtajaksi jallkaväenken
raali A. E. Heinrichsin. Hänen kuolles
saain vuoden lopussa 1965 poistui jou
kostamme arvovaltaisin jalkaväen 
mies. 1966 pidetyn vuosikokouksen 
päätöksen mukaisesti kutsuttiin sää
tiön kunniajäseneksi jalkaväenken
raali Sakari Simelius, joka edellisenä 
vuonna oli jättänyt puolustusvoimien 
komentajan virkatehtävät. 

Valtuuskunnan puheenjohtajana on 
säätiön perustamisesta lähtien ollut 
YK:n Kyproksen joukkojen nykyinen 
komentaja kenr.ltn A. Martola. Jäse
nistä on 10 alusta ·pitäen mukana ol
leita. Hallituksen puheenjohtaja on 10 
vuotta tehtävää hoidettuaan jättänyt 
sen nuorempiin käsiin. Jäsenistä on 
3 alusta pitäen muka,na olleita. 

Käytäntö osoittaa, että monet sää
tiöt ja yhdistykset pyrkivät vuosien 

kuluessa. "kalkkiutumaan". Säätiötäm
me ei vielä vuodet paina, joten voimme 
jo sen vuoksi luottaa siihen, että se 
pysyy alkavankin vuosikymmenen vir
keänä ja elinvoimaisena. Levoton ai
kamme, joka on saanut pasifistimme 
hyök!käämään henkistä ja aineellista 
puolustusvalmiuttamme vastaan ja 
siten heikentämään turvallisuuttamme, 
pitää myös huolen siitä, että valppaus 
säilyy korkeana. 
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JALKAVÄEN 
SÄÄTIÖ 

Kunniajäsen, jalkaväenkenraali Sakari Simelius 

Valtuuskunta 

Puheenjohtaja kenrl A E Martola 
Varapuheenjohtaja kenrm O E Ylirisku 

Jäsenet: 

johtaja A Ahola 
ylivääpeli M Aulasvuori 
kenraalimajuri B Backström 
paikallisjohtaja E Berner 
kenraaliluutnantti A Ehrnrooth 
eversti Y Hautala 
kenraalimajuri J Hynninen 
johtaja P Ipatti 
kenraaliluutnantti J Järventaus 
eversti O Kaakinen 
kenraaliluutnantti V Koppinen 
kenraaliluutnantti Ali Koskimaa 
eversti L Könönen 
majuri V Lundström 
toimitusjohtaja E Lönnqvist 
eversti U Matikainen 
eversti V Nihtilä 

V Nikander 
V Nordgren 
V Pentikäinen 
R Reunanen 
A Santa vuori 
E Setälä 

Hallitus: 

Puheenjohtaja ev N Riuttala 
Varapuheenjohtaja ev P Junttila 

Jäsenet: 

varatuomari U Aaltonen 
toiminnanjohtaja G Lehti 
everstiluutnantti U Pohjola 
pääsihteeri 

Sihteerit: 

Majuri 
Kapteeni 

A Raassina 

R Katona 
M Keskitalo 

Säätiön kotipaikka on Helsingin kau
punki ja toiminta-alueena valtakunnan 
alue. 

Säätiön osoite 
Et Makasiinikatu 8 C Helsinki 13 

toimitusjohtaja 
eversti 
uittopäällikkö 
eversti 
agronomi 
eversti 
pankinjohtaja 
varatuomari 
kauppaneuvos 
pääjohtaja 
johtaja 

A Stenvall Postisiirtotili N:o 6582 

Lauri K J Tukiainen 
K A Vakkuri Pankit 
K Waris KOP, Museokatu 18, Helsinki 
A Virkkunen PYP, Eteläranta 10, Helsinki 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 
10-VUOTIAS 

Jalkaväkimiesten keskuudessa pitem
män aikaa vireillä ollut ajatus asela
jimme tormintaa ja kehitystä ttukevan 
säätiön perustamisesta toteutui 10 vuot
ta sitten. 

Säätiön perustamista tarkoittavat 
valmistelut aloitettiin jo helmikuussa 
1956. Tällöin päädyttiin näissä neuvot
t,eluissa yksimielisesti siihien, että jal
kaväkemme nykyisin yhä monipuoli
sempaa toimintaa olisi sopivinta tukea 
säätiön tai vastaavan elimen toimesta. 
Muodostettiin jalkaväen säätiön perus
tamista valmisteleva työelin, jonka 
puheenjohtajaksi nimettiin everstiluut
nantti K K a r t t u n ,en ja jäseniksi 
everstiluutnantti E Lari n en, pää
sihteeri A R a a s s i n a ja varatuomari 
U A a 1 t o n en sekä sihteeriksi majuri 
S S i r k k a n e n. Työelin sai työnsä 
päätökseen 12. 11. 1956 mennessä, jon
ka perusteella säätiön ensimmäinen 
kokous pidettiin 30. 11. 1956 Helsin
gJiSSa Katajanokan upseerilkerhossa 
jalkaväenkenl"aali evp E H e i n r i c h
s i n, kenraaliluutnantti S Si me 1 i u k
s e n ja kenr-aalimaj'llri evp A. E M a r
t o 1 a n kokoonkutsumana. Kokouk
sessa, jonka avasi jalkaväenkenraali 
E Heinrichs, todettiin yksimielisesti 
ja1kaväen tarvitsevan tuekseen oman 
säätiön. 

Säätiön valtuuskunta valitsi puheen
johtajakseen kenraalimajuri evp A E 
Martolan sekä varapuheenjohtajakseen 
jalkaväen tarkastajan kenraaliluut
nantti S Simeliuksen. 

Säätiön ensimmäiseen valtuuskun
taan kuuluivat lisäksi seuraavat jäse
net 

johtaja A Ahola 
kenraalimajuri U Fagernäs 

pankinjohtaja 
-,,-

eversti 
-,,-

eversti evp 
eversti 
kenraalimajuri 

-,,-
eversti 
vuorineuvos 
eversti 
toimitusjohtaja 

-,,-
-,,-

eversti evp 
-,,-

R Hallberg 
Y Hautala 
,p Hirvielä 
J Hynninen 
B Ikonen 
J Järv<entaus 
Ali Koskimaa 
EV Kukkonen 
P Lammetmaa 
E Liljeroos 
T Luukko 
L Miettinen 
I Nemes 
V Nikander 
V Nordgren 
I Pallari 

vuorineuvos O Paloheimo 
metsänhoitaja V P!entikäinen 
kauppaneuvos A Raikkala 
eversti R Reunanen 
kaupunginlääkäri A Savolain1en 
ylivääpeli K Sinkko 
varatuomari Lauri !K J 

Tuikiainen 
johtaja ,A Virkkunen 
evterstiluutnantti V Väänänen 
eversti El Åkerman 

Valtuuskunnan valitseman säätiön 
hallituksen kokoonpano muodostui 
seuraavaksi: 

Hallituksen puheenjohtaja 
pankinjohtaja, eversti evp V Nihtilä 
v:arapuheenjohtaja, everstiluutnantti 
K Karttunen 

Jäsenet 
varatuomari U Aaltonen (kapt res) 
toiminnanjohtaja G Lehti ( vääp res) 
pääsihteeri . A Raassina {kapt res) 
majuri S Sirl&anen 

Säätiön laillista perustamista varten 
hallitus hankki vuoden 1957 kuluessa 
lahjoituksina 100.000 vmk, jonka suu
ruisella säädekirjalla säätiön perusta
minen katsottiin voitavan suorittaa. 
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.Säädekirjan allekirjoittajina toimi
vat 30. 11. 1957 seuraavat henkilöt : 
J alka.vä enkenraali 
kenraaliluutnantti 
kenraalimajuri 
johtaja 
metsänhoitaja 
varatuomari 

eversti 
pankkiy li tarkastaja 
toimitusjohtaja 
-,,-
- .. - eversti evp 

eV1ersti evip 
everstiluutnantti 

E Heinrichs 
S Simelius 
A E Martola 
A Ahola 
P V Pentikäinen 
Lauri KJ 
Tukiainen 
J Järventaus 
E Aaku 
V !sola 
I Nenres 
V Nordgren 
V Nihtilä 
K Karttunen 

sekä Helsingin Reserviupseerikeiihon 
jalkaväkiosaston puolesta 
varatuomari U Aaltonen 
pääsihteeri, 
kapteeni res A Raassina 

Säädekirja ja anomus jalkaväen sää
tiön perustamisesta jätetttiin oikeus
ministeriölle vuoden lopulla. 

Oikeusministeriön päätös hyväksy
misestä annettiin 25.2. 1958 ja Jalka
väen säätiö merkittiin säätiörekisteriin 
6. 3.1958. 

Jalkaväen säätiö katsoo lailliseksi 
perustamispäiväkseen säädekirjan alle
kirjoitus,päivän 30. 11. 1957 vaikka 
perustava kokous pidettiinkin jo vuotta 
aikaisemmin eli 30. 11.1956. 

Vuosikokoukseensa 21. 3. 1958 ko
koontunurt; jalkaväen säätiön valtuus
kunta kutsui jalkaväenkenraali E 
Heinrichsin säätiön kunniapuheenjdh
tajaksi. 

Jalkaväen säätiön tarkoituksena on 
maamme pääaselajin, jalkaväen lrehi
tyksen edistämiI11en. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi säätiö jakaa palkintoja 
ja apurahoja lahjakkaille, ansioituneille 
ja eteenpäin pyrkiville jalkaväkeen 
kuuluville henkilöille sekä tukee ja 
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edistää jalkaväen piirissä tapahtuvaa 
opinto-, tutkimus-, kokieilu- ja ju1kai
sutoimintaa. 

Tarkoitusperiensä mukaan jalkaväen 
säätiön toiminta jakaantuu siis palkit
semis-, tutkimus- ja julkaisutoimin
taan. 

Säätiön perustamista valmisteleva 
tyäelin järjesti myös jalkaväen kunnia
plaketin hankkimisen. Luonnosehdo
tuksia pyydettiin majuri P S i r o 1 a 1-
t a, tairteilija O Erik s s on i 1 t a sekä 
toimistosihteeri M V e p s ä 1 ä i s e 1 t ä. 
Viimeksimainitun ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti ja plakettien ensimmäi
nen erä valmistui jo toukokuussa 1956. 
Kunniaplaketteja on jaettu Reserviup
seerikoulun parhaalLe jalkaväkioppi
laalle 90. kurssilta alka~ PEkoul--0s:n 
lahjoituksen turvin. Hallitus valmis
tutti Reservin Aliupseerien liiton anta
man tUJen turvin säätiön kunniakirjan 
jaettavaksi jalka väkijoukko-osastoissa 
kunkin saapumiserän kotiutuessa jouk
ko-osaston parhaalle jalkaväen reser
viali upseerille. Ensimmäinen jako suo
ritettiin 10. 5. 1958 Reservin Aliupsee
rien Liiton paikallisten edustaji,en toi
miessa luovuttajina. 

Kunniaplaketin (halkaisija 130 mm) 
lisäksi valmistettiin jalkaväen säätiölle 
ison plaketin aiheen pohjal,ta pienois
plak,etti (halkaisija 50 mm) käytettä
väksi keväästä 1959 alkaten varusmies
ten pallkitsemiseen. Tämän pronssisen 
p~enoisplaketin ohella luovutetaan 
myös kunniakirja. 

Pronssinen pienoisplaketti . myönne
tään varusmiehille seuraavin perustein: 

Kunkin saaipumiserän ansioituneim
malla upseeri.kokelaalle joukko-osas
toittain, rajavartiolaitoksessa yksi pla
ketti koko Ra1avartiolaitoksen saapu-
miserän kokelaserää kohti. , 

Kunkin saapumiserän ansioituneim
malle varusmiesaliupseerille joukko-

osastoittain ja rajavartiostoibtain sekä 
kullakin sotilaspoliisialiupseerikurs
silla. 

Plakebti voidaan myös jakaa joukko
osastoittain ja rajavartiostoititain an
siokkaasta palv,eluksesta tai maineik
kaasta sotilaallisesta teosta miehistö
tehtävissä yksi kutakin saapumiserää 
kohti. 

Ensimmäiset kultaiset ja hopeiset 
pienoisplaketit on jaettu v 1966 jalka
väen säätiön piirissä suoritetusta pit
käaikaisesta työstä ja erityisistä an
sioista seuraaville 

Kultainen pienoisplaketti 

N:o 1 27.4.1966 
Eversti V N i h t i 1 ä 11 e 

N:o 2 12.5.1966 
Kenraalimajuri A E M a r it o 1 a 11 e 

Hopeinen pienoisplaketti 

N:o 1 19.7.1966 
Kenra,aliluutnantti A 1 i Koski
maa 11 e 

Säätiön ,ensimmäinen stipendi ai,vol
taan 200 nmk luovutettiin Kanta-ali
upseerien peruskurssi 17 :n parhaalle 
jalkaväkimiehelle kersantti V V S i
v o se 11 e Lappeenrannassa 27. 9. 1958 
kurssin päättäjäistilaisuudessa. Kadet
tikoulussa on säätiön sti.pendi jaettu 
parhaalle jalkaväkik,adetille ( 43Jrndet
tikurssi) v 1959 alkaen sekä Taistelu
koulussa jålkaväen kapteenikurssin 
parhaalle oppilasupseerille (jalkaväen 
kapteenikurssi 35) v 1963 alkaen. 

NäiUe sotilasopetuslaitoksille on sti
p endejä myönnetty yhteensä n 7.200 
mk. 

Uutena stipendimuotona otettiin v 
1966 käyttöön ns kouluttajan stipendi, 
joka jaetaan sotilasopetuslaitosten 
johtajien ja jalkaväkijoukko-osastojen 
komentajien esitysten perusteella an-

sioituneille jalkaväkikouluttajil1e. En
simmäiset kouluttajan stipendit on 
myönnetty seuraaville 

Majuri 
Rajavääpeli 
Vääpeli 

A Piispanen RUK 
V Pimiä iK-SR 
H Ahemo AuK (Jalka
väen mestartkurssi 1) 

.Ensimmäinen ulkomaisen opintomat
kan stipendi arvoltaan 1.000 mk on 
myönnetty Englantiin v 1967 keväällä 
komennetullie jalkaväen upseerille, l,tn 
Pauli Honka s ie 11 e RannJP:sta. 

Aliupseereille v 1959 toimeenpan
nun kiruoituskilpailun aitheesta "Jalka
väen aliupseeri ,etulinjan taistelun joh
tajana" voitti r,eservin alikersantti V 
S ö d ,e r s t r ö m Helsingistä. Parhaim
mat kirjoitukset ju1kaistiin v 1960 
maaI11Puolustuslehdissä. 

Jalkaväen säätiön oma julkaisutoi
minta aloitettiin vasta v 1961 oman 
vuosikirjan muodossa 3.000 kappaleen 
painoksena. Vuosikirjamme on tarkoi
tettu rtuhansiien jalkaväkimiesten yh
dyssiteeksi, jonka jalkaväkiaiheisilla 
kirjoituksilla on pyritty valottamaan 
jalkaväen eri toimintoja ja nykyhet
ken näkymiä sekä jalkaväen ja sen 
joukko-osastojen historiaa. Vuosikir
joja on myyty lähes 20.000 k,pl. 

J alkavä1en vuosikirjoissa julkaistuis
ta tutkimustöistä ja kirjoiituksista on 
jaettu 7 vuoden aikana stipendejä sekä 
kirjoitus.palkintoja lähes 25.000 mark
kaa. 

Palkitseminen, erilaisten stipendien 
jako ja julkaisutoiminta on ollut mah
dollista vain la_ajojen kansalaispiirien 
suosiollisella myötävaikutuksella, joi
den ansiosta jalkaiväen säätiö on saanut 
erilaisia lahjoituksia lähes 50.000 mark
kaa. Näistä huomattavin on Jalka
väenk,enraali Erik Heinrichsin muisto
rahaston luovutus Jalkaväen säätiön 
haHintaan 12. 1. 1966. 
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Jalkaväen säätiön edesmenneen kun
niapuheenjohtajan jalkaväenkenraali 
Erik Heinrichsin muistorahaston tar
koituksena on jalkaväen henkisen ja 
fyysisen puolustuskunnon edistäminen 
tuk,emalla jalkaväen tutkimus- ym 
edelläsanottua päämäärää edistävää 
toimintaa stipendein, apurahoin ja kir
joitus- ym palkkioin. 

Muistorahaston ensLmmäinen stipen
di arvoltaan 1.000 mar,kka,a luovutet
,tiin 30. 11. 1966 everstiluwtnantti I 
T i a i s e 11 e hänen Talvisotaa käsit
televästä tutkimustyöstään, joka on 
julkaistu vuosikirjassa N:o VI. 

Jalkaväen säätiön kunniajäseneksi 
on kutsuttu 4. 3. 1966 jalkaväenkenraali 
Sakari S i m e 1 i u s, jalkaväen sää
tiön perustajajäsen ja valtuUSlkunnan 
ensimmäinen varapuheenjohtaja. 

Säätiön hallintona toimii 30 jäseni
nen valtuuskunta ja heidän valitse
mansa kuusijäseninen hallitus. Val
tuuskunnan puheenjohtajana on alusta 
alkaien toiminut kenraaliluutnantti 
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A E M a r t o 1 a sekä hallitu)isen pu
heenjohtajana maaliskuuhun 1967 
saakka eversti V N i h Vi 1 ä, joiden 
tarmokkaalla ja taitav,alla johdolla 
jalkavä1en säätiö on trivaltanut vai
keimman taipaleensa ja saavuttanut 
nykyisen asemansa. 

Lähtiessään toiselle 10-vuotistaipa
leelle Jalkaväen säätiö pyrkii tarkoi
tuksensa mukaisesti jatkamaan pää
aselajimme jalkaväen kehityksen edis
fämist,ä ja toiminnan tukemista. Jal
kaväen kehityksen seuraamiseksi ja 
tietojen välittämiseksi jatketaan vuo
sikirjojen julkaisua tuhansien jalka
väkimi-esten yhdyssiteenä. 

Jalkaväen säätiö kiittää kaikkia tu
kijoitaan, joiden maanpuolustushenki 
ja valmius uhrauksiin on mahdollis
tanut toimintamme. Toiminnan ja,tiku
vuus ja lrehittäminen vaativat jatku
vasti tukea. Jalkaväen säätiö uskoo 
voivansa katsoa luottamuksellisesti 
tulevaisuuteen kansalaistemme myö
tämieldsen kannatuksen tukemana. 

Helsingissä 5. 9. 1967 

Ja1kaV'äen säätiön hallitus 

Strömforsin turvallisuuspistorasiat 
kuuluvat nykyaikaiseen 

asumistasoon 

Tavalliset pisto
rasiat ovat lap

sillenne alituinen 
vaara. Asennuttamalla 

asuntoonne Ström
forsin turvallisuus

pistorasiat suojelette heitä 
tältä Uihalta. Sarjamme 
käsit,tää sei,tsemän eri 

mallia, jotka vastaavat 
kaikkia asuntojen käyttö

tarkoHuksia. 

1. Pinnallinen SSTL No 2417 yhtä pistotulppaa varten, 
suojamaadoituskoskettimin. 

2. Upotettava SSTL No 2417/1 yhtä pistotulppaa var
ten, suojamaadoituskoskettimin. 

3. Upotettava SSTl No 2409/3 kolmea pistotulppaa var
ten. 

4. Upotettava SSTL No 24~/2 kahta pistotulppaa var
ten. 

5. Upotettava SSTL No 2417/2 kahta pistotulppaa var· 
ten, suojamaadoituskoske!fimin. 

6. Pinnallinen SSTL No ~407/2 kahta pistotulppaa var
ten. 

7. Haaroituspistoras ia SSTL No 2441/4 neljää pisto-
tulppaa varten, 1 ,5 m:n johtimella. 

Varjelkaa lastenne turvallisuutta asennuttakaa 
Strömforsin turva llisuuspistorasia t kotiinne. 

Pyydettäessä lähetämme sähköasennustarvikeluette-
lomme ! 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTI Ö 

S TRÖMFORSIN TEHDAS 
Myyntikonttori: 
Helsinki 13 - Et. Esplanadikatu 14 
Puh. 666 111 , 666 264 
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WERNER SöDERSTRöM 
OSAKEYHTIÖ 

HELSINKI-PORVOO 
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VICTOR PROCOPE: 

FINLANDS N01RDISKA 
NEUTRALIT1ETSPOtlTI K 
UNDER SJÄL VSTÄNDIGHETSTIDEN 

I ALLMÄNT OM FöRUT
SÄTTNINGARNA FÖR NEUTRALI
TETSPOLITIKEN I DET 
SJÄLVSTÄNDIGA FINLAND 

En framgångsrik skötsel av neutrali
tetspolitiken i Finland - liksom i 
andra småstater - är beroende av 
många olika faktorer. Bland de vik
tigaste av dessa kan nämnas: 1:o det 
allmänna politiska och strategiska 
läget i världen; 2:o den politiska jäm
vikten i det egna landet med särskilt 
beaktande av ideologisk och ekono
misk obundenhet; 3:o det förtroende 
andra stater och särskilt stormakterna 
hyser för karaktären av och hållbar
heten i den förda neutralitetspolitiken; 
4:o landets läge, terrängen och andra 
militärgeografiska omständigheter; 5:o 
försvarsförmåga och försvarsvilja. 

I dessa faktorers samspel är mycket 
sådant som utvecklas och förändras 
oberoende av oss själva. Det förefaller 
dock som om vi i Finland skulle ha 
haft och fortfarande har benägenhet 
att alltför mycket betona denna non
possumus-sida av saken. Man bör ihåg
komma att av de fem ovannämnda 
grundfaktorerna mer än hälften ( den 
andra, den tredje och den femte) är 
sådana, att vi själva i allra högsta grad 
kan påverka dem. 

För ett litet land är det särskilt 
angeläget att de nyss nämnda fakto
rerna är föremål för en fortlöpande, 
förnuftig och följdriktig analys. Man 

bör sträva efter att noga känna till 
de olika omständigheter i fosterlan dets 
förhållande till omvärlden, vilka kan 
rubba den rådande jämvikten och 
riskera förutsättningarna för neutrali
tetspolitiken. Härvid bör man ovillkor 
ligen försöka skapa sig en uppfattning 
om, huru grannstaterna och i synner
het stormakterna resonerar och rea
gerar. 

Då Finland för femtio år sedan in
trädde i de självständiga staternas 
krets och för första gången i histor ien 
skulle börja föra en egen utrikespolitik 
var föru tsättningarna för att kunna 
trygga och befästa landets frihet och 
oberoende inte de bästa. Betraktar vi 
med stöd av de ovannämnda fem 
grundfaktorerna Finlands möjligheter 
att bedriva en neutralitetspolitik fram
står u tgångslägets dystra allvar med 
stor tydlighet. 

Det allmänna politiska situationen i 
världen var vid första, världskr igets 
slut mycket oklar. Versaillesfreden 
löste väl några problem, men gav upp
hov till så många andra. 

Den interna politiska jämvikten i den 
nya republiken .Finland var ingenting 
att skryta med. Det räcker med att 
peka på de djupa sår i samhällskrop
pen, som slogs upp av inbördeskriget. 
Den segrade vita sidan hade haft stöd 
av en stormakt, Tyskland, och den för
lorande röda sidan hade både direkt 
och indirekt kunnat räkna med ryskt 
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bistånd. Vad Finlands statsförfattning 
i dess nya republikanska, demokra
tiska oc'h parlamentariska utformning 
gick för, kunde man än så länge endast 
ana. Att Finland under två höstmå
nader år 1918 genom ett något tvivel
aktigt majoritetsbeslut av en inte full
talig riksdag blev monarki med en 
furste från det redan dödsdömda tyska 
kejsarriket som vald konung, vittnade 
inte om politisk stabilitet eller allmän 
framsynthet. 

Ideologiskt var landet splittrat, även 
om självständigheten såsom primär 
målsättning för utrikespolitiken var 
allmänt erkänd. Ekonomiskt sett var 
Finland i början av sin självständig
hets första årtionde ett oskrivet blad. 
Att träförädlingsindustrin under 1920-
talet från ett otacksamt nolläge lycka
des genomföra en så resultatrik ex
portdrive är i sitt slag en unik presta
tion, varförutan Finlands möjligheter 
att hävda sig som självständig stat 
blivit utan nödvändig realekonomisk 
substans. Men geopolitiskt betydde 
detta, att Finland i ännu högre grad 
vände sitt ansikte mot väster. 

Frågan om omvärldens tillit till Fin
lands neutralitetspolitik fick under 
hela mellankrigstiden ingen tillfreds
ställande lösning, därigenom att rela
tionerna Wl Sovjet-Ryssiand hela 
tiden lämnade mycket övrigt att 
önska. Från år 1918 till vapenstille
ståndet år 1944 var statsledningens 
lika väl som folkets grundinställning 
den, att det rådde ett mer eller mindre 
ödesbestämt motsatsförhållande mellan 
Finland och Ryssland. Formellt märk
tes detta inte så mycket. Under hela 
den ifrågavarande tidsperioden var det 
diplomatiska umgänget normalt, vilket 
- mirabile dictu - inte kan sägas om 
förhållandet mellan Sverige och Fin
land. I samband med åsiktsbry.tning
arna i Alandsfrågan kallade nämligen 

30 

Sverige år 1919 hem sin beskicknings
chef i Helsingfors! 

Ett faktum är att Finland inte lycka
des hos Råd-Ryssland inge förtroende 
för sin neutralitetspolitik. Att vi inte 
heller ville eller kunde övertyga det 
nazistiska Tyskland om betydelsen av 
att Finlands självständighet bevarades 
ligger på ett annat plan, men kom att 
spela en stor roll i sammanhanget. 

Allt detta illustreras i ett nötskal av 
Stalins anmärkning till Paasikivi, då 
denne under förhandlingarna i Moskva 
hösten 1939 upprepat betonade Fin
lands neutralitetsvilja: "Jag förstår 
så väl att ni önskar förbli neutrala, 
men detta kommer, att misslyckas. 
Stormakterna kommer inte att tillåta 
det". Stalin fick rätt. Han kunde ju 
redan då tala inte hara för sig själv -
vilket ju ur finsk synpunkt i och för 
sig varit mer än tillräckligt - utan 
också för Hitler-Tysklands vidkom
mande. 

De militärgeografiska förhållandena 
för Finlands vidkommade kan väl inte 
i någon händelse anses ha varit för
delaktiga - lika litet 1918 som 1938 
eller 1968. Försvaret av en så om
fattande landgräns som Finlands är 
allmänt sett en uppgift som är allt 
annat än lätt. Att Sovjets andra stad, 
Leningrad, praktiskt taget gränsade till 
Finlands territorium var ett friktions
ämne, som med hänsyn till den sovjet
ryska bristen på förtroende för Fin
lands politiska handlande, visade sig 
mycket allvarligt och brännbart. 

På plussidan kan givetvis antecknas, 
att de av naturen och terrängen be
stämda förhållandena vid östgränsen 
merendels var sådana att de försvå
rade snabba militära operationer och 
strategiska manövrar från en anfal-
lande fiendes sida. . · 

Vad slutligen den sista faktorn, för
svaret, beträffar, så måste först och 

främst Finlands folks försvarsvilja vit
sordas som god. Härtill bidrog givet
vis det märkliga faktum, att den s.k. 
aktivistiska linjens målsättning: Fin
lands självständighet, vi1ken in i det 
sista tedde sig som en utopi, trots 
allt hade kunnat förverkligas. Från 
dessa förryskningens och förtryckets 
tider i början av seklet hade i med
borgarnas politiska tänkesätt inplantats 
en tro på att laglig'het och rätt i det 
långa loppet går segrande fram, om 
blott den enskilda medborgaren är mo
dig och gör sitt bästa. 

Det bör observeras, att arbetarrörel
sen i Finland, i motsats till vad fallet 
var exempelvis i Norge, inte hade fått 
några utpräglat antimilitaristiska drag. 
Detta berodde naturligtvis på de spe
cifika förhållandena, som rådde i Fin
land under den ryska tidens två sista 
årtionden, då ju Finland inte hade 
någon egen militär. I det passiva mot
ståndet och i jägarrörelsen deltog ett 
överraskande stort antal personer ur 
arbetarklassen. I synnerhet det sist
nämnda är en anmärkningsvärd om
ständighet. 

I början av 1920-talet var dock 
situationen den, att frågan om Fin
lands försvar i mycket hade blivit en 
partifråga. Vänsterns slutmål var ock
så hos oss fullständig avrustning. Den 
politiska centern - agra,rerna, då
varande framstegspartiet och en del 
kretsar inom svenska folkpartiet -
stod inte främmande för vänsterpar
tiernas uppenbara ovilja mot de eko
nomiska uppoffringar, som var av 
nöden för försvarsmaktens underhåll, 
för att icke tala om en oundgänglig 
upprustning av densamma. Det kan 
nämnas att den förnämste militäre sak
kännaren, Mannerheim själv, härvidlag 
är mycket kritisk (Memoirerna, I delen, 
s. 376). A andra sidan hävdar t.ex. dr. 
Juhani Paasivirta i sin uppsats "Suo-

men ulkopolitiikka suuntaa etsimäs
sä": "Sama myönteinen suhtautuminen 
(kuin oikeistolla - VP:n huomautus) 
puolustuslaitokseen oli tunnusomaista 
myös maalaisliitolle". 

Följden blev i varje fall, att försvars
anslagens andel i statsbudgeten är för 
år minskades: från att år 1919 ha 
utgjort 25.5 % sjönk den efter hand 
till 14.7 % år 1923. När Finland åren 
1926-1927 fick sin första socialistiska 
regering minskades försvarsbudgeten 
för år 1928 ytterligare till endast 
13.8 % av de totala statsutgrnterna. 
Däremot kunde socialdemokraternas 
försök att förkorta värnpliktstiden till 
mindre än ett år omintetgöras. 

Mannerheim konstaterar i sina me
moirer med åberopande av den social
demokratiska partikongressens utta
lande i försvarsfrågan år 1930: "Vid 
denna tidpunkt voro Finlands social
demokrater i själva verket försvars
nihilister". 

Det bör nämnas, att Väinö Tanner, 
som ledde denna första, försvarsnihi
listiska vänsterregering, var finansmi
nister i den regering, som Finland hade 

. vid vinterkrigets utbrott och som då 
utan att ,pruta såg till att överbefäl
havaren Mannerheim inte behövde 
klaga över krigsfinansieringen. Men 
resultatet av tidigare försummelser i 
fråga om upprustningen av Finlands 
försvarsmakt kunde givetvis inte i en 
handvändning repareras, utan inver
kade avgörande på Finlands möjlig
heter att göra motstånd i vinterkriget. 

II HISTORISK ·öVERBLICK 
AV NEUTRALITETSPOLITIKEN 
I DE NORDISKA LÄNDERNA 

De nordiska länderna - Danmark, 
Finland, Norge och Sverige samt Island 
som blev självständigt 1944 - räknas 
med skäl i våra dagar i alla interna-
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:tionella sammanhang till småstaternas 
krets. Arealen är visserligen väl till
tagen: i Europa kommer Sverige på 
fjärde plats och Finland på femte efter 
Sovjet-Ryssland, Frankrike och Spa
nien. Men vad invånarantalet beträf
far intar Norden en blygsam position. 
lsland, Norge och Finland är de euro
peiska länder, där mänskorna har det 
största antalet kvadratkilometer till 
förfogande. 

Den vedertagna uppfattningen, att 
vi i Norden enbart har att göra med 
typiska smästater häller dock inte 
streck i historisk belysning. Gär vi 
250 är tillbaka i tiden, sä var Sverige, 
eller om vi så vill Sverige-Finland, 
ännu en av Europas stormakter. Men 
när det Stora nordiska kriget är 1721 
var över, hade den sista nordiska stor
maktens dagar ändats. Sedan dess har 
Sverige, liksom de övriga nordiska 
länderna, tillhört småstaterna, som med 
mer eller mindre stor framgång strävat 
att hälla sig utanför stormaktskonflik
terna. 

För Sverige har detta lyckats med 
undantag för landets deltagande i N a
poleon-krigen. Gustav IV Adolfs med
verkan i den andra koalitionen mot 
Napoleon år 1805 fick katastrofala följ
der. Ryssland och Frankrike försona
des och hela Finland gick förlorat till 
Ryssland genom 1808-1809 års krig; 
två kontinentala självhärskares - Na
poleon I och Alexander I - tillfälliga 
vänskap v·ar orsaken till detta för 
Finlands politiska utveckling sä in
gripande händelseförlopp. Man kan 
knappast läta bli att dra en del para
leller med skeendet 130 år senare, då 
likaså två självhärskare, Hitler och 
Stalin, i en stund av samförstånd fat
tade beslut, som utlöste vinterkriget 
mellan Sovjetunionen och Finland. 

Vid mitten av senaste sekel berördes 
de nordiska staternas omräde åter av 
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en stormaktskonflikt: under Krim
kriget 1853-1856 mellan Ryssland, 
inkluderande Finland, samt England 
och Frankrike förblev de tre skandi
naviska länderna neutrala. Ett resultat 
för Nordens del av detta krig var 
Ålandsöarnas demilitarisering i freden 
i Paris 1856. 

Knappt tio år senare drogs ett nor
diskt land direkt in i stormaktspoli
tikens kraftfält. Ar 1864 anfölls Dan
mark av de två ledande tyska sta
terna, Preussen och österrike. Dans
karna nödgades efter ett kort fälttäg 
avträda Schleswig-Holstein. Sverige, 
som från år 1812 till år 1905 var för
nenat i en personalunion med Norge, 
var känslomässigt med på Danmarks 
sida, men ansåg sig för svagt rustat 
för väpnat bistånd, i synnerhet som 
ingen stormakt rörde ett finger för 
att hjälpa det angripna Danmark. 

En jämförelse med vad Finland fick 
uppleva i samband med vinterkriget 
ger sig självt. Ur nordisk synpunkt är 
det av speciellt intresse att konstatera, 
att stormaktspolitikens hårdhänta be
handling av småstaten Danmark vid 
mitten av 1800-talet utan tvivel är en 
bidragande orsak till att sinnet för 
nordisk samhörighet blivit så starkt 
utvecklat i Danmark, som vad läge och 
ytvidd, natur och befolkningstäthet så 
ändå avsevärt skiljer sig från Sve
rige, Norge och Finland. - Utan att 
pressa sammanhanget för hårt kan 
nämnas, att av de fem föreningarna 
Norden är den danska den mest aktiva 
och största samt att det nordiska sam
arbetets ·förnämsta prestation i mo
dern tid, upprättandet av Nordiska 
Rådet, är ett danskt initiativ. 

Krigen på kontinenten under 1860-
och 1870-talen berörde inte Norden. 
Den därefter följande långa · fredspe
rioden bar under en lugn och lyC'klig 
yta prägeln av kapprustningarnas hets 

och imperiepolitikens självtillräcklig
het. Att de nordiska ländernas för
svarsväsen var föråldrat framgick tyd
ligt, men endast Sverige kan sägas i 
viss mån ha följt med i den militära 
utvecklingen. 

Då urladdningen kom och det första 
världskriget bröt ut år 1914 syntes 
faran att också de skandinaviska län
derna skulle indragas vara överhän
gande. Men som genom ett under 
lyckades de hålla sig utanför, trots att 
branden rasande överallt omkring dem 
alldeles in på knutarna. En orsak var 
de av Danmark, Norge, och Sverige år 
1912 fastslagna gemensamma neutrali
tetsbestämmelserna, vilka man så strikt 
som möjligt höll fast vid. 

Den nordiska neutralitetspolitiken 
under första världskrigen visar dock 
inga klara linjer. Samma dag som 
kejsar Wilhelm II i juli 1914 efter 
skotten i Sarajevo utfärdade sitt ulti
matum till Ryssland och Frankrike, 
inledde Sverige underhandlingar med 
Norge om en gemensam neutralitets
deklaration. Denna gavs även efter ett 
par dagar. Att Danmark Iämnats utan
för väckte misstro i detta land och 
även annorstädes gentemot Sveriges 
avsikter. I sin undersökning "Pohjois
mainen puolueettomuuslinja" anser 
doktor Kullervo Killinen, att detta 
berodde på, att svenska regeringen 
ville utröna, huruvida det faktiskt 
fanns reella möjligheter, att Tyskland 
skulle respektera Danmarks neutrali
tet. Danmark hade dock på grund av 
sitt läge nycklarna till östersjön i sin 
hand, en omständighet som Nazi-Tysk
land vid occupationen tjugofem år 
senare fäste stort avseende vid. 

När det framgick, att Tyskland god
tog den "välvilliga neutralitet" som 
Danmark förband sig att iaikttaga, kal
lades också Danmark till det skandina
viska kungamötet i Malmö 1914 för 
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att där bekräfta de nordiska ländernas 
neutralitetsfront. 

I det kejserliga Tyskland hade man 
rätt allmänt hoppats, att Sverige trots 
allt skulle ansluta sig till centralmak
terna. Sympatierna för Tyskland var 
även i vissa svenska militär- och hov
kretsar utpräglade. Hjalmar Hammar
skjölds regering hävdade dock, att den 
svenska utrikespolitikens viktigaste 
målsättning måste vara att trygga 
landets självständighet och neutrali
tet. Sedan England, Frankrike och 
Ryssland förbundit sig att respektera 
Sveriges integritet, under förutsätt
ning att Sverige inte anslöt sig till 
någondera sidan i kriget, gick också 
Tyskland med på att betrakta Sverige 
som ett neutralt land. Den diploma
tiska formeln blev dock liksom för 
Danmarks del, att Sverige skulle iakt
taga en "välvillig neutralitet". Som 
bevis härför förbjöd Sverige bl.a. 
transporten av krigsmateriel till Ryss
land över sitt territorium. 

Den skandinaviska neutraliteten un
der första världskriget hade sålunda 
utan tvivel en viss slagsida, som de 
·allierade makterna, inte minst Ryss
land, såg med oblida ögon. 

Händelserna under första världs
kriget blev av avgörande betydelse 
för Finlands öde. Det ryska samman
brottet, revolutionen och regimskiftet 
1917 ledde till att den s.k. aktivistiska 
linjen i Finlands politik kröntes med 
framgång. Finland intog i december 
1917 sin plats i de självständiga sta
ternas krets. Vid sidan av de skandi
naviska grannarna var Lenins Ryssland 
ett av de första länder, som erkände 
Finlands självständighet. Men sam
.tidigt behövdes det en krigisk upp
görelse inom det egna landet, innan 
självständigheten blev ett faktum. 
Utan det stöd, som Tyskland gav 
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indirekt genom utbildningen av de 
finska jägarna och direkt genom ge
neral von der Goltz' expeditionskår 
till södra Finland - skulle Finlands 
väg till självständighet säkerligen sett 
helt annorlunda ut. 

Det är betecknande för Sveriges 
neutralitetspolitik under första världs
kriget, att när det gällde att dels ge 
militär utbildning åt ungdomar från 
Finland, dels att sända trupper till Fin
land år 1918, så blev svaret nej. Fin
landsfrågan spelade en central roll i 
förbindelserJ1a mellan Sverige och 
Ryssland, vilka präglades av ömsesidig 
misstänksamhet. I den tsarryska gene
ralstabens .promemorior från åren 1908 
-1914 betraktas sålunda en svensk 
uppslutning på Tysklands sida i ett 
förestående krig såsom ett allv.i.rligt 
alternativ. I Sverige åter talades det 
rätt allmänt om "faran från öster", 
vilken främst an,sågs bestå däri, att 
ryssarna eftersträvade isfria hamnar 
vid den skandinaviska Atlantkusten. 
Ett faktum är dock att relationerna 
under de fyra krigsåren fortgick på 
en formellt korrekt bas. Detsamma var 
ju också fallet under andra världs
kriget, vilket som känt hade en stor 
betydelse för Finlands fredssonderin
gar med Moskva. 

Det andra världskriget medförde i 
stället de hårdaste prövningar för 
Norden och dess folk. Redan år 1792 
hade den danske historikern Fredrik 
Snedorff inför Nordiska sällskapet i 
London i ett föredrag med den ta
lande rubrilren "Viktigheten av de tre 

· nordiske Rigers Förening" utropat: "Se 
där Skandinavien, vårt fädernesland, 
som ligger inklämt mellan Ryssland 
och Tyskland." 

Krigshändelserna åren 1939-1945 
visade till fullo, hur illa klämda de 
nordiska länderna blev som en direkt 
följd av de två ovannämnda stormak-
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ternas intressen. Norge blev efter en 
period av obruten fred i drygt hundra 
år överfallet och ockuperat av Tysk
land. Danmark, som under trekvarts 
sekel fått njuta av fredens välsignel
ser, vederfors samma öde. Finland, 
som vid Hitlers och Stalins maktfördel
ningsöverenskommelse i augusti 1939 
förts till den ryska intressesfären, 
anfölls i december av Sovjetunionen. 
Inom förloppet av fem år hade Fin
land att utkämpa inte mindre än tre 
olika krig: vinterkriget 1939-1940 mot 
Ryssland, som då hade Tyskland så
som bundsförvant; förtsä>ttningskriget 
1941-1944 mot Ryssland, men nu med 
Tyskland som bundsförvant; ,kriget i 
Lappland 1944--1945 mot Tyskland 
med det segrande Ryssland, om intie 
såsom bundsförvant, så i varje fall 
såsom ordergivare. 

Endast Sverige lyckades hålla fast 
vid sin neutralitetslinje. Stormaktspo
litiken ryckte visserligen Sverige när
mare in på livet än någonsin tidigare 
under 1800- och 1900 talet - om man 
bortser från de ryska truppernas in
marsch i norra Sverige under 1808-
1809 års krig. Men i några väpnade 
konflikter eller krigshandlingar in
blandades Sverige ändock inte. 

Den omständigheten, att Sveriges ut
rikespolitik kan falla '1illbaka på en, mer 
än ett halvannat sekel gamma!, obru
ten freds- och neutralitetslinje, medan 
de tre andra nordiska länderna inte 
ännu kan redovisa för ens ett mots
varande kvartssekel, anger vilken cen
tral s tällning Sverige intar, när det 
gäller att finna och tillämpa åtgärder 
i syfte att trygga fred och frihet i det 
nordiska livsrummet. Delta borde ock
så de, som enligt min uppfattning allt
för beskäftigt i dag talar om ett nor
diskt försvarsförbund såsom ett · alter
nativ i neutralitetspolitiken nogsamt 
beakta. (se s. 18) 

Den historiska snabbskizz, som här 
hur dragits upp, låter oss förstå att det 
närmast kan betecknas som ett märk
Ugt och meningsfullt historiens under, 
1tt Nordens fyra små länder i kors
trycket av stormakternas hänsynslösa 
politiska handlande i dag trots allt ut
gör en relativt självständig statsgrupp. 

111 VAGVALET 

När Finland i december 1917 prokla
merade sin självständighet, fanns det 
allmänt, realpolitiskt sett fem hand
lingslinjer, enlig.t vilka den nya stats
bildningen kunde utforma sin utrikes
politik, vars första och mest angelägna 
mälsättning var att få omvärlden, och 
speciellt de stora och sta11ka i denna 
omvärld, att erkänna självständig
heten. På något längre sikt gällde det 
sedan att kunna trygga och bevara 
denna självständighet eller m .a.o. att 
bedriva en resultatrik neutralitets
politik. 

Det är en inte ovanlig uppfattning, 
att endast en väg, den nordiska, skulle 
ha stått öppen för det självständiga Fin
land. Den sekelgamla historiska ödes
ijemenskapen med Sverige och Skandi
navien vägde givetvis tungt, men ut
gj orde - såsom vi skall se - ingen 
given realpolitisk konstant. 

De fem handlingslinjerna för Fin
lands utrikespolitik var: 

1 :o Orientering österut mot Sovjet
unionen 

2:o Orientering söderut mot Tyskland 

3:o Orientering västerut mot Norden 
och den vägen mot det övriga Väst
Europa 

1:o Orientering söderut mot de s.k. 
randstaterna 

6:o En internationell på Nationernas 
Förbunds beskydd baserad, aktiv 
småstatspolitik. 

Innan vi något närmare granskar 
dessa olika alternativ för utrikespoli
tiken i Finland under självsfändig
hetens första år.tionden bör ett par 
speciella omständigheter beaktas. 

Finland hade aldrig tidigare haft 
någon egen utrikespolitik. 0m inter
nationella frågors aktiva handhavande 
hade det före år 1917 varit fråga endast 
i mycket ringa utsträckning. Tvenne 
undantag från denna huvudregel hade 
förekommit, nämligen propagandan 
utomlands mot den år 1899 ingångsatta 
förryskningspolitiken samt jägarförel
sen vid första världskrigets utbrott. 

I motsats till de andra nordiska 
länderna gällde det för Finland att 
skapa sig en egen utrikesförvaltning 
och att skola upp en hel,t ny persona! 
för detta ändamål. Härvidlag utgick 
man ifrån, att Finland som en avlägset 
belägen småstat hade skäl att upp
träda anspråkslöst i internationella 
diplomatiska sammanhang. Delta be
tydde i praktiken, att beskickningar 
upprättades rätt spar,samt, huvudsak
ligen hos stormakterna och hos grann
staterna. Aven om denna anspråkslösa 
diplomatiska giv var begriplig ur 
många synpunkter, har den i andra 
avseenden inverkat negativt med hän
syn till möjligheterna att på ett aktivt 
sätt tillvarataga Finlands officiella in
tressen inom olika delar av världen 
och på olika områden. 

En väsentlig skillnad mellan utrikes
politiken i Finland å ena sidan och 
i Da,nmark, Norge och Sverige å den 
andra har man även däri, att Finland 
måste inlösa sin självständighet till 
priset av ett inbördeskrig. Händelserna 
från den 6 december 1917 fram till 
hösten 1920, då världskrigets anglo
sachsiska segrarmakter England och 
USA erkänt Finlands självständighet 
och fred slutits med Ryssland, vari-
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genom omfattningen a·v det självstän
diga Finlands territorium blev fast
slagen, innebar för praktiskt taget alla 
politiska åsiktsriktningar i Finland -
såväl till höger som till vänster - fel
bedömningar, förluster och misslyc
kanden. En nationell anspänning av 
krafterna för en målmedveten utrikes
politik var därför svårare att åstad
komma än i Danmark, Norge och Sve
rige, där utvecklingen under första 
världskriget gått i den riktningen, a.tt 
de stora utrikespolitiska problemställ
ningama närmast blivit en nationellt 
enande faktor. 

Erfarenheterna från inbördeskriget 
och den som en följd därav allmänt 
spridda uppfattningen, att den ur ar
betarklassen rekryterade röda sidans 
huvudsakliga syftemål skulle ha varit 
att motarbeta Finlands självständig
het och inlemma Finland som en del 
av Råds-Ryssland gav från början en 
snedvridning åt behandlingen av trygg
hets- och neutralitetsproblemet i det 
självständiga Finland. 

Till detta kommer ytterligare, att 
den vid denna tid i Sovjetunionen 
öppet förkunnade propagandan för den 
kommunistiska världsrevolutionen upp
fattades givetvis i Finland - inte bara 
på borgerligt utan även på socialde
mokratiskt håll - som ett allvarligt 
riskmoment för den nyförvärvade 
sj älvständigheten. 

Att under 1920-talet ett revolutionärt 
kommunistiskt parti tilläts verka -
ibland fritt, ibland under jorden -
bidrog inte till att stabilisera de in
rikespolitiska förutsättningarna för en 
nationellt samlande utrikespolitik. 

Av de ovannämnda fem handlings
linjema för Finlands utrikespolitik 
prövades under de två första decen
nierna av självsfändighet alla utom 
den första. Under 1920- och 1930-talen 
lyckades Finland inte etablera för-
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troendefulla relationer till sin stora 
g·ranne i öster. Vill man vara cynisk 
kan man säga, a tt det behövdes tre krig 
- vinterkriget, 1939-1940, det s.k. 
fortsättningskriget 1941-1944 och 
tyska kriget i norra Finland 1944-
1945 - i förening med president Paa
sikivis genomgripande statsmannain
sats för att häva Sovjetunionens miss
tro mot Finland. Först då lades Fin
lands utrikespolitik upp enligt det 
första, det ryska, alternativet, vil:ket 
jämte det tredje eller det nordiska 
utgör grund,stenen för vårt internatio
nella handlande i dag. 

Alternativ n :o 2, samverkan med 
Tyskland, blev det, som redan före 
självständighetsförklaringen kom att 
spela den största rollen. Denna sam
verkan tog sig ett så markant uttryck 
som att Finlands riksdag i oktober 1918 
valde en tysk furste, prins Fredrik 
Karl av Hessen, kejsar Wilhelm Il:s 
systerson, till landets konung. Denna 
konstruktion föll dock snabbt ,till 
marken därigenom, att Finlands ko
nung redan efter två månader avsade 
sig sin krona, då Tysklands nederlag 
i det första världskriget och monarkins 
sammanbrott var ett ofrånkomligt fak
tum. 

När Tyskland under Hitler i medlet 
av 1930-talet återtog sin plats i stor
makternas krets och som sådan visade 
stort intresse för östersjöbäckenet, ha
de situationen förändrat sig. I likhet 
med Norge och Sverige tackade Fin
land i början av år 1939 nej till Tysk
lands förslag till ett non-aggressions
avtal. Detta var utan tvivel en orsak 
till att Hitler på sensommaren 1939 
Iät Stalin förstå, att Ty.skland gick 
med på att Finland liksom Baltikum, 
östra Polen och Bessarabien hänfördes 
till Sovjetunionens intressesfär. Det 
kan nämnas, att Danmark inte ansåg 
sig kunna säga nej till Tysklands an-

huti När andra världskriget utbröt 
h 111<- Danmark sålunda en nonaggres
lonspakt med Tyskland. Finland hade 
, , I m år 1932 ett motsvarande avtal 

tm i Sovjet. Någon som helst realpoli-
1 1k betydelse för respektive lands 
t I sghet fick dessa avtal - beteck-
1 mde nog - dock inte. 

Alternativ n:o 4, randstatspolitiken, 
hultnade i tanken på ett samarbete 
1111 llan följa111d·e fem stater, belägna 
1 • 1 rande n mellan Ryssland och det 
,vriga Europa - Polen, Lithauen, 
1 t tland, Estland och Finland. Dessa 
tater hade alla det gemensamt, att de 

lldigare hade utgjort en del av det 
k jserliga Ryssland och hade vunnit 
11n självständighet till följd av det 
, yska sammanbrottet under första 

ärldskriget. Den finska randstatspoli
t 1ken bar framför allt Rudolf Holstis 
tiinatur. Som utrikesminister förde 
ienne redan i augusti 1919 fram tanken 
1 samarbete med randstaterna, såsom 
ien nyss utsedda centerregeringen 
Vennolas utrikespolitiska program. 
Meningen var att försöka få till stånd 
, 1 t försvarspolitiskt förbund mellan de 
herörda staterna. Vid ett av de många 
utrikesministermötena - det hölls i 
Polens huvudstad år 1922 - under
t ecknades det s.k. Warshau-avtalet 

im skulle utgöra ett instrument för 
tt förverkliga randstatspolitikens mål
,ttningar. 
Det är mycket intressant att konsta

tcra, att det var riksdagen som nu 
kom att säga det avgörande ordet i 
trAga om Finlands utrikespolitiska 
orientering. Som en följd av en riks
,iagsinterpellation i frågan fick ut-
11kesmini:ster Holsti, som på Finlands 
vägnar undertecknat Warschau-avtalet, 
1 maj 1922 misstroendevotum. Han av
gick först, men kort därpå lämnade 
hela regeringen in sin avskedsansökan. 
I>etta betydde att Finland hade be-

slutat avskriva randstatspolitiken och 
gå in för en försiktig, alliansfri linje 
enligt de principer, som den efter 
första världskriget upprättade, mon
diala fredsorganisationen, N ationernas 
Förbund hade utstakat. Det var när
mast alternativ n:o 5 som sålunda lades 
till grund för Finlands utrikespolitik. 

En orsak till denna nya försiktiga 
giv var också det misstroende, som 
Råds-Ryssland hyste gentemot rand
staternas samarbete. 

Det visade sig dock rätt snart, att 
för en småstat utgjorde en livlig verk
samhet inom och till förmån för Na
tionernas Förbund ingen garanti för 
neutralitet och oberoende. Tron på 
världsorganisationens förmåga i detta 
avseende grusades slutgiltigt, när Ita
lien, mer eller mindre ostört av NF:s 
sanktionssystem, kunde fullfölja sitt 
anfallskrig mot Abessinien år 1935. 

Däremot är det knappast ·riktigt att 
påstå, att Finlands inställning till NF 
under 1920-·talet skulle ha varit svalare 
än de skandinaviska ländernas. Den 
omständigheten, att Finland år 1927 
invaldes som medlem i NF:s råd för 
följande treårsperiod, är ett belägg på 
att Finland inom en relativt kort tid 
kommit att spela en internationellt 
uppskattad roll. Det kan antecknas att 
detta utrikespolitiska engagemang, som 
var föremål för en livlig diskussion i 
hemlandet, möttes av en övervägande 
kritisk inställning, ej blott i öster i 
Moskva, utan även av opinionen i 
Skandinavien. 

Att anföra den omständigheten, att 
NF vägrade att. behandla den på basen 
av fredsfördraget i Dorpat uppkomna 
tvistefrågan om Sovjetunionens skyl
digheter att bevilja autonomi åt öst
Karelen, såsom ett argument mot Fin
lands NF-politik är inte övertygande. 
Med större skäl kunde man i ,så fall 
anföra det positiva intryck, som NF:s 
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skiljedom till Finlands förmån i 
Alandsfrågan framkallade inom olika 
politiska kretsar i Finland. 

IV DEN NORDISKA 
ORIENTERINGEN 

Av de fem utrikespolitiska alterna
tiven återstod sålunda för Finland ett 
enda: det nordiska. Det är rä:tt an
märkningsvärt att Finland hade varit 
självständigt i aderton år, innan sam
arbetet med de andra nordiska länd
erna blev ett faktum. 

Finlands utrikespolitik av i dag, så
dan den präglades av J. K. Paasikivi 
under "farans" år 1944-48, är en kom
bination av det första och tredje av de 
fem tidigare nämnda alternativen. Den 
är sammansatt av en östlig, rysk kom
ponent och en nordisk, västerländsk 
komponent. Skall Finlands neutTali
tetspolitik vara effektiv och verka för
troendeingivande behövs det balans 
mellan dessa bägge komponenter. 

Ända fram till år 1935 saknades 
den nordiska komponenten i Finlands 
officiella utrikespolitik. Det har tidi
gare påpekats, att också den andra 
komponenten, den ryska, lyste med sin 
frånvaro . 

Att söka förklaringen till att det 
nordiska alternativet behövde så lång 
tid för att vinna fotfäste i Finlands 
utrikespolitik är en intressant uppgift, 
som berör ett flertal områden av sam
hällslivet. Här kan av utrymmesskäl 
endast ett par spridda synpunkter an
läggas. 

De tre skandinaviska länderna hade 
inte tvekat att snabbt ge sitt erkännan
de av Finlands nyförvärvade självstän
dighet. Detta skedde genast i början av 
år 1918. Några som helst villkor upp
ställdes inte. Frihetskriget våren 1918 
och Finlands tyska orientering med 
kungavalet i oktober som dess mest 
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iögonenfallande uttryck framkallade 
dock en reaktion av försiktighet och 
tveksamhet, främst i Sverige, men ock
så i Danmark och Norge. 

När doktor Rudolf Holsti, som varit 
sändebud i London, i april 1919 blev 
utrikesminister företog han på anglo
sachsisk uppmaning personliga sonde
ringar i Stockholm och Oslo beträf
fande möjligheterna av ett politiskt 
samarbete mellan de tre skandinaviska 
länderna och Finland. Resultatet blev 
negativt. I Norge förklarade man sig 
vara beredd till samver,kan på det kul
turella och ekonomiska området. Men 
något politisk samarbete kunde inte 
tänkas redan av den orsaken, att Norge 
inte var någon östersjöstat. 

I Stockholm hade den dåvarande 
utrikesministern Hellner likaså avvisat 
tanken på samarbete åberopande, dels 

· Sveriges traditionella neutralitetspoli
tik, dels Alandsfrågan. 

Därmed är vi inne på ett kapitel, 
Alandsfrågan, som i hög grad verkat 
försvårande på Finlands nordiska 
orientering, men som därjämte även 
spelat en stor roll, när det under själv
ständighetstiden varit fråga om Fin
lands relationer till Sovjetunionen. 

Då Sverige efter Finska kriget 
1808-09 nödgades avstå Finland till 
Ryssland, hade landskapet Aland utan 
närmare diskussioner räknats till den 
förlorade Östra rikshälften. Och då 
Sverige den 4 januari 1918 erkände Fin
lands självständighet gjordes inga ut
talanden om Aland eller andra delar 
av Finlands territorium. Men bara 
några daga,r senare yttrade konung 
Gustav V i sitt trontal, att han hoppa
des att Finlands nyförvärvade själv
ständighet skulle hjälpa Sverige att 
finna en tillfredsställande lösning av 
Aland,sfrågan. Därmed hade problemet, 
huruvida Ålandsöarna och deras till 
circa 20 000 personer uppgående be-

l ,ilkning skulle tillhöra Finland eller 
Sverige, gjorts till ett allmänt, inter-
11ationellt tvisteämne, i synnerhet som 
konung Gustavs aktiva inställning 
,Jelades av vissa medlemmar i den 
1venska regeringen, bl.a. den social
Jemokratiska marinministern Palm-
1tjerna, ävensom av Sveriges första 
1ändebud i Helsingfors, C. G. West
man. 

Läget tHlspetsades, då Sverige i 
!ebruari 1918 mitt under det Finland 
utkämpade sitt frihetskrig, sände en 
,•xpeditionskår till Aland. Denna lyc
kades internera den finska skyddskår 
från Nystad, som general Mannerheim 
hade beordrat till Aland för att av
väpna de ryska frupper, som blivit 
kvar där och störde livet för den 
ii landska befolkningen. Under tiden 
hade Finlands vita regering vänt 
sig till Tyskland med anhållan om 
militär hjälp. 

Som ett led i den tyska, av general 
von der Goltz kommenderade expedi
tionen till Finland, uppenbarade sig 
tyska örlogsfartyg i de åländska vatt
nen. Inför detta hot drog Sverige bort 
sina trupper från Aland. I slutet av år 
1918 ingick sedan Finland, Sverige och 
Tyskland ett avtal om att alla befäst
ningar på Aland skulle förstöras. De
militariseringen bekräftades ytterligare 
i de fredsavtal, som Ryssland slöt med 
Tyskland i Brest-Litovik och med Fin
land i Dorpat samt i ett av Nationernas 
Förbund inspirerat avtal av år 1921 om 
att Alandsöarna ej skulle få befästas 
utan skulle betraktas såsom neutralt 
område. Skyldigheten att övervaka 
dessa avtals efterlevnad ålåg hädanef
ter småstaten Finland efter att tidigare 
alltifrån Krimkrigets dagar ha burits 
av den tsarrysska stormakten. Råds
Ryssland, som år 1921 stod utanför NF, 
var alltså inte med bland underteck
narna av Alandskonventionen. 

Men därmed hade Sverige inte gett 
upp sina ambitioner, vilka fick näring 
av den separatistiska inställningen hos 
stora delar av Alands befolkning. Den
na tog sig uttryck i en adress med 
7 135 åländska namnunderskrifter, där 
man efterlyste åtgärder av svenska 
regeringen i syfte att förena Aland 
med Sverige. Adressen överlämnades 
i början av år 1918. 

Sverige fick slutligen sin vilja 
igenom på så sätt, att Alandsfrågan 
emot Finlands önskan hänsköts till 
Nationernas Förbund. Däremot lycka
des Sverige inte få fredskonferensen 
i Versailles att befatta sig med saken. 
NF-beslutet, som tillkom sommaren 
1921, blev sedan en klar diplomatisk 
seger för Finland: Aland skulle fort
farande tillböra Finland, som dock ut
tryckligen förpliktades vidtaga åtgär
der för att garantera den åländka be
folkningens självstyrelse och ensprå
kighet. 

Huru spända förhållandena mellan 
Sverige och Finland tidvis gestaltade 
sig på grund av motsättningar i Alands
frågan framgår tydligt av två omstän
digheter. Ar 1919 hemkallade Sverige 
sin minister i Helsingfors, den aktive 
C. G. Westman, såsom protest mot att 
Finland med framgång förhindrat att 
Alandsfrågan togs upp till behandling 
av fredskonferenssen i Versailles. 

När bråket kring Alandsfrågan ge
nom NF:s skiljedom lagt sig, blev det 
tal om att republiken Finlands förste 
president skulle avlägga ett statsbesök 
i det gamla moderlandet Sverige. Trots 
svenska önske1I_1ål och framställningar 
tae.kade president Ståhlberg envetet 
nej. Först när Lauri Kristian Relander 
år 1925 blivit statsöverhuvud, kom 
presidentbesöket till stånd, varigenom 
utåt markerades att relationerna mel
lan Sverige och Finland blivit normala. 

Skulle NF:s ingripande i Alands-
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frågan gått i en annan riktning och 
Aland fogats till Sverige, är det troligt, 
att historien om den nordiska orien
teringen av Finlands utrikespolitik 
skulle ha bilivit en annan. 

Var Alandsfrågan under 1920-talet 
ett slags nordisk skiljemur för Finland, 
blev samma fråga under 1930-talet en 
tillskyndare av ett intimt samarbete. 
Eller om vi är realistiska: ett ovanligt 
långt gående försök till samarbete -
mellan två nordiska sfater, Finland 
och Sverige, på ett så brännbart om
råde som försvarspolitiken. 

Fördraget i Geneve av år 1921 inne
bar, att Alandsöarna gjordes till ett 
strategiskt tomrum, som i stället för 
att bidraga till fred och avspänning i 
östersjön, tvärtom kunde tänkas locka 
en stormakt till aktion för att täppa 
till havsluckan mellan Sverige och 
Finland. Man kunde med skäl ställa sig 
frågan, huruvida det inte vore bättre 
om dessa bägge stater såsom de mest 
berörda och närmast belägna själva 
skulle göra det, innan någon stormakt 
hann före. 

Dylika tangegångar framfördes i Fin
land år 1934 av marskalk Mannerheim, 
som i början av 1930-talet kallats till 
ordförande i Försvarsrådet. De väckte 
genklang på många håll i Sverige. Men 
samtidigt reagerade Sovjetunionen, 
som ju inte hörde till Alandskonven
tionens undertecknare, mycket skarpt. 
Planerna att befästa Aland stämplades 
såsom en mot Sovjetunionens vitala 
försvarsintressen stridande "äventyrs
politik". Endast i samråd med Sovjet 
och med rysk teknisk hjälp kunde man 
tänka sig en omställning av Alands
öarnas strategiska status. 

Sovjetunionens utspel var så häf
tigt, att det borde ha utgjort en var
ning för Riddaregatan i Helsingfors. 
Sålunda framhöll det ryska sändebudet 
Boris Stein, som vid medlet av 1930-
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talet intog en central ställning vid ut
formningen av den ryska politiken 
gentemot Norden, att Finlands avsikt 
uppenbarligen var att · få Danmark, 
Norge och Sverige att också intaga 
en antisovjetisk hållning. 

Trots de ryska varnigarna fortsatte 
Finland och Sverige underhandlin
garna om Alands försvar. Med vilket 
allvar den svenska regeringen var med 
om saken är en omstridd fråga. I bör
jan av januari 1939 hade det hela i varje 
fall utvecklats så långt, att en mycket 
auktoritativ finsk regeringsdelegation, 
bestående av statsminister Caja-nder, 
den nye utriksministern Erkko och 
finansminister Tanner reste över till 
Stockholm. Här godkändes nu den s.k. 
Stockholmsplanen för Alands försvar. 
På papperet tedde sig detta avtal nog 
så märkligt, då det kunde anses be-

. tyda, att Sverige för första gången på 
mer än hundra år förband sig till förs
varspolitiskt samarbete med en annan 
stat. Vid den nordiska utrikesminister
konferensen i Helsingfors i februari 
samma år frågade Norges utrikesminis
ter konfunderad, om Stockholms-planen 
skulle uppfattas som ett försvarsför
bund mellan Sverige och Finland. Sva
ret, som gavs av Sveriges utrikesminis
ter Sandler, vilken var en av de ivri
gaste anhängarna av det militärpoli
tiska samarbetet, lydde, att Sverige inte 
förbundit sig på förhand att försvara 
Aland, men att förberedelser härför 
hade gj orts. 

Verkligheten blev dock en helt an
nan. Moskva lät förstå, att man kunde 
godkänna Stockholmsplanen endast på 
tre villkor, 1 :o Sovjetunionen skulle 
få deltaga i befästningsarbetena på 
Aland. 2: o Sovjetunionen skulle själv 
få överta Hogland och andra utöar i 
Finska Viken vid inloppet till Lenin
grad. 3:o Finland skulle förbinda sig 
att ta emot rysk hjälp för att kunna 

varja ett eventuellt tyskt anfall mot 
llyssland över Finlands territorium. 
~·tnlands svar blev nej med åberopande 
1 att de föreslagna arrangemangen 
1rade landets suverenitet och nordiska 

11eu tralitetslinj e. 
Man ser, att här stod två grundupp-

11ttningar mot varandra. A ena sidan 
,nskade Ryssland ha Finland, liksom 
linltikum, i sin intressesfär för att 
kunna förfoga över användbara förs-

1rsställningar emot det expanderande 
Tyskland; å andra sidan önskade Fin
land behandlas som ett h.o.h. neutralt 
nordiskt land. Ingetdera landet ansåg 
1tg kunna pruta på denna sin grund
uppfattning. 

Ett resultat - om ock negativt -
ledde dock det ryska missnöjet till. 
Sverige drog sig tillbaka från varje 
1lag av bindande engagemang beträf
tande Alands försvar. Den slipade och 
på erfarenheter rika svenska neutrali
tt?tspolitikens företrädare i Stockholm 
hörjade frukta för att bli invecklade 
1 en farlig och hotande politisk ödes
gemenskap med Finland. När åskmol
nen urladdade sig hösten 1939, stod 
Finland alltså ändå ensam. 

Aven om det försvarspolitiska resul
tatet uteblev, kan man säga att under
handlingarna om Alands befästande 
var en av Finlands inkörsportar till 
nordiskt samarbete. Men det fanns 
också andra. En viktig och för Fin
land mindre kontrovel'siell och mindre 
svärhanterlig var handelspolitiken. 

Finlands engagemang i NF:s verk
samhet hade lett till ett allmänt när
mande mellan Finland och vissa andra 
europeiska småståter, bland dem de tre 
skandinaviska länderna. När dessutom 
Sovjetunionen år 1932 blev medlem 
i NF, ansåg.s detta i Finland och även 
på annat håll som en positiv omstän
dighet med hänsyn till Finlands ut
rikespoli tiska rörelsemöjligheter. 

Ar 1933 kunde Finland ansluta sig 
till den s.k. Oslokonventionen, som tre 
år tidigare ingåtts av Danmark, Norge 
och Sverige samt Beneluxländerna. 
Avsikten med detta avtal var framför 
allt att arbeta för att avlägsna begräns
ningar i den internationella handeln. 
Likheter med EFTA i 1960-talets Eu
ropa kan skönjas. 

Under trycket av den internationella 
depressionen och finanskrisen hade 
nämligen i Geneve i februari 1930 i 
NF:s regi öppnats en stor internatio
nell konferens i syfte att åstadkomma 
vapenvila på den oroliga tullpoliti
kens område. Motsättningarna var dock 
för stora och konferenssen avslutades 
en månad senare utan att ha fått 
något annat tillstånd än ett allmänt 
uttalande om önskvärdheten av sta
biliserande handelsavtal. Men sex av 
de mindre europeiska staterna - de 
tre skandinaviska länderna samt Bel
gien, Nederländerna och Luxemburg -
beslöt fortsätta överläggningarna på 
egen hand. Detta skedde i Oslo samma 
år och efter endast tre dagar kunde 
man enas om att avtal. I den s.k. Oslo
konventionen förband sig de sex un
dertecknarna att inte utan närmare 
förhandlingar höja tullsatserna sinse
mellan. Oslo-avtalets allmänna ekono
miska betydelse blev dock försvagad 
genom att de nordiska länderna kort 
därefter devalverade och frångick 
guldmyntfoten, medan detta i Benelux
området skedde senare under 1930-
talet. 

I denna krets av handelspolitiskt 
samarbetsvilligå småstater inträdde 
Finland sålunda år 1933. 

Men Oslo-avtalet hade även en 
vidare allmän betydelse. Det marke
rade ett slags samfälld protestaktion 
för samgående och kollektiv säkerhet 
från de europeiska småstaternas · sida 

41 



inför NF:s maktlöshet och ovilja att 
inskrida aktivt mot väpnade konflikter 
och brott mot freden. Här återfanns 
Finland på samma linje som Danmark, 
Norge och Sverige. Finland inbjöds 
nu också till de skandinaviska utrikes
ministrarnas möte i Oslo i augusti 1935, 
medan Finland - tydligen på grund 
av frågan om militär samverkan med 
Sverige för Alands försvar - inte 
varit med på det närmast föregående 
mötet tidigare under året i Köpen
hamn. 

Utrikesministerkonferensen Oslo 
förenade sig om att de fyra nordiska 
staterna skulle uppträda gemensamt i 
NF och hårt fördöma det italienska 
anfallskriget mot Abessinien. Detta 
betecknade slutet på Finlands försök 
att fota sitt internationella handlande 
på NF. Samtidigt markerades därmed 
utät, att Finland slutligen funnit sin 
väg till den samnordiska neutralitetens 
linje. Den nordiska inriktningen av Fin
lands utrikespolitik tillkännagavs tyd
ligt och målmedvetet. De oHka stats
organen inkopplades i vederbörlig ord
ning genom att statsminister T. M. Ki
vimäki i början av december 1935 
överlämnade en dekleration till riks
dagen, där den nya nordiska oriente
ringens riktlinjer utstakades. Där sades 
bl.a.: 

"Enligt den i Finland rådande upp
fattningen är det av Finlands grann
länder Skandinavien, närmast Sverige, 
som löper den minsta risken att råka 
i krig eller att bliva indraget i kri
giska eller andra farliga mellanfolkliga 
förvecklingar. Skandinavien äger så
lunda de bästa förutsättningarna för 
att kunna bevara sin neutralitet. Då 
det också ligger i Finlands intresse att 
framför allt bevara rikets neutralitet, 
är det naturligt, att Finlands oriente
ring sker i riktning mot Skandinavien, 
till vilket vårt land i högre grad än 
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till någon annan statsgrupp är anknu
tet, förutom genom geografiska förhål
landen, historia, ekonomisk politik och 
kultur, genom en ur dessa framvuxen 
likartad världsåskådning." 

I deklarationen konstaterades vidare, 
att Finland ser sig förpliktat att i en
lighet med sin ekonomiska bärkraft 
upprätthålla ett försvarsväsende för att 
kunna skydda sin neutralitet, och sam
tidigt påpekades nödvändigheten av ett 
militärt samarbete mellan de nordiska 
länderna. Detta betydde ur praktisk 
politisk synpunkt i främsta rummet 
Sverige, emedan Danmark och Norge 
under 1930-talet i så hög grad försum
mat sin försvarsberedskap. 

Statsminister Kivimäki underströk 
vid riksdagsbehandlingen av regerin
gens nordiska programförklaring, att 
en uppriktig neutralitetspolitik var det 

· allra viktigaste i dagens situation för 
ett litet land som Finland. Ett sådant 
ställningstagande kunde upprätthållas 
med stöd av de andra skandinaviska 
länderna. Det självständiga Finland 
ville nu, liksom tigidare, då det gällde 
att finna den rätta vägen för landets 
utrikespolitik, sälla sig till de avunds
värda stater, som under första värld
kriget lyckats bevara sin neutralitet. 

Tillfället för avgivandet av denna 
nordiska programföiiklaring var väl 
valt. De tre skandinaviska brödralän
dernas statsministrar - P. A. Hansson 
från Sverige, J. Nygaardsvold från 
Norge och Th. Stauning från Danmark, 
alla socialdemokrater - hade i andra 
ärenden anlänt till Helsingfors. De stod 
nu så att säga faddrar för Finlands nya 
utrikespolitiska giv, bl.a. i samband med 
ett stort upplaget radioprogram. Sedan 
Kivimäki inledningsvis framhållit, att 
Finland nu - för första gången såsom 
självständig stat - återvänt tnl den 
skandinaviska kretsen, sade P. A. Hans
son i sitt radiota! att avsikten med de 

1 ra ländernas politiska närmande var 
1ll skapa ett nordiskt fredsförbund, inte 

1 1gon k oalition av stater. På basen av 
h• norska och danska statsministrarnas 
ultalanden kunde man förstä, att alla 

npunkler talade för Finlands nor
llska orientering, men ingenting emot 
ll'nsamma. A andra sidan hade det 
hela ändock en viss löslig prägel av 
1mprovisation. Nägra överläggningar 
1 .\ officiell nordisk nivå hade sålunda 
lnte förts på förhand. Orsaken till detta 

r enligt marskalk Mannerheim (Me
morierna II, s. 56) , att man inte ville 
1 iskera en negativ utgång! 

Däremot - och det kan nästan synas 
1ymptomatiskt - väckte den finska 

1 rgeringsdeklarationen i december 
1935 mycket liten uppmärksamhet ut
imlands. Det förefaller som om råds-

1 egeringen i Moskva vid denna tid
punkt skulle ha varit böjd att förhålla 
dg rätt förståelsefullt till Finlands 
uppslutning kring en neutral nordisk 
utrikespolitik. Möjligen bottnade denna 
ryska reaktion i en nog så realistisk 
uppfattning, att den nya nordiska lin
Jen mera var ett utslag av en idealise
rande bankett- och skrivbordsskan
dinavim, medan de avgörande kon
kreta frågorna låg på ett annat plan 
där Moskva inte ämnade sätta fing
rarna emellan (se s. 40/41). 

Den ryska inställningen kommer väl 
fram i det svar, som utrikesminister 
Holsti vid sitt besök i Moskva i feb
ruari 1937 - f.ö. den enda gäng en 
finsk utrikesminister under mellan
krigstiden besökte Moskva - fick på 
en direkt förfrågan, om Sovjetunionen 
motsatte sig Finlands samarbete med 
de övriga nordiska länderna. Svaret 
!ydde, att i fredstid gick det nog för 
sig, men i fall av krig måste Finlands 
trygghet garanteras i samverkan med 
Sovjetunionen. 

J ordmånen i Finland för den nya 
nordiska orienteringen var synnerligen 
god. Sällan har väl de politiska par
tierna i fredstid uppvisat en sådan 
enighet som i denna fräga. Bara en viss 
opposition från den yttersta högern 
(IKL) kunde under hösten 1935 för
märkas. I riksdagskretsar möttes rege
ring,sdeklarationen och dess motiverin
gar och framtidsperspektiv knappast 
av några invändningar alls. Deklara
tionen godkändes enhälligt av riks
dagen. Likaså ställde sig t idnings
pressen i Finland liksom i Sverige hel
hjärtat bakom Finlands strävanden att 
söka samarbete med Norden. 

Att den nordiska orienteringen i 
Finlands utrikespolitik går tillbaka till 
en ,klart fixerad tidpunkt - december 
1935 - bör inte undan,skymma det sak
förhållande, att det redan tidigare un
der självständighetstiden förekom mål
medvetna strävanden att på olika om
råden närma Finland till Norden. 

Den tanke, som låg bakom dessa 
strävanden liksom bakom händelserna 
år 1935, var att Finland på detta sätt 
bäst skulle kunna trygga sin själv
ständighet och tillförsäkra sig en stabil 
och stadig plats i världens politiska 
medvetande. Detta kunde ske ifall lan
det blev en medlem i den nordiska 
statsgruppen, vars neutrala hållning all
mänt respekterades. Man kan säga, att 
den nordiska orienteringen tjänade 
tvenne syftemål : i bästa fall kunde 
Finland därigenom hållas utanför de 
krigförandes läger; i värsta fall kunde 
man därigenom kanske garantera att 
Finland skulle få hjälp mot en anfal
lande fiende. 

Under de elva årtiondena, då Fin
land var en del av det tsarryska riket, 
hade handeln med Ryssland varit myc
ket betydande. Tidvis hade dess andel 
utgjort drygt 30 % av Finlands totala 
varubyte. Revolutionen och omvälv-
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ningen i Ryssland ledde till att denna 
stora och viktiga marknad för Finlands 
speciella exportvaror gick så gott som 
helt förlorat. Att handeln med Sovjet
unionen under hela mellankrigstiden 
låg vid endast någon procent av total
siffran borde för övrigt ha varit ett 
varnande tecken på, huru onormala 
relationerna till den östra grannen var. 

Situationen för den välståndsska
pande träförädlingsindustrin och där
med för hela folkhushållningen var 
därför i början av 1920-talet mycket 
dyster. Men ledningen för Finlands 
träförädlingsindustri tog saken i egna 
händer och lyckades inom några år 
genomföra en imponerande exportdrive 
pä de västeuropeiska marknaderna. 
Denna omställning av exporten från 
öst till väst skedde i praktiken sä, att 
fabrikerna inom en och samma bransch 
sammanslöt sig för att bilda gemen
samma försäljningsorganisationer, så
som Pappersbruksföreningen, Cellu
losaföreningen, Träsliperiföreningen, 
vartill som centralorganisation är 1919 
ocksä kom Träförädlingsindustrins i 
Finlands Centralförbund. 

Det nordiska elementet i samman
hanget framträder därvidlag, att trä
förädlingsindustrins olika branscher 
i Finland och i Sverige och Norge in
ledde ett mycket intimt samarbete, som 
tog sig uttryck i upprättandet av ge
mensamma organ - Scanpapp, Scan
craft m .fl. Dessa organ sammankommer 
vid behov flera gånger per år och har 
mycket att säga till om, näx det gällt 
villkoren för produktion och export av 
olika slags träförädlingsprodukter från 
Norden. 

Det bör observeras att alla dessa åt
gärder vidtogs på träförädlingsindust
rins eget initiativ. De tillkom utan stats
maktens stöd och medverkan. Detta be
rodde nog inte på det skulle ha brustit 
intresse eller god vilja. Det var möjlig-
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heterna och de personliga förbindel
serna som saknades. En följd av detta 
var att det självständiga Finlands 
handelspolitik under mellankrigstiden 
nästan helt och hållet riktades mot 
väster. Med Sovjetunionen ingicks 
överhuvud taget inte under mellan
krigstiden något handelsavtal. 

Såsom kansler Paavo Ravila har 
framhållit i en liten skrift med nam
net "Finlands särställning i Norden", 
som utgivits av den aktiva danska 
föreningen Norden, var det först efter 
andra världskriget, som man i mera 
vidsträckta medborgarkretsar i Fin
land på ett levande sätt lärde känna, 
huru starka de band är som knyter 
Nordens olika folk samman till en 
egen särpräglad helhet. "Det nordiska 
samarbetet fick visserligen redan un
der tiden mellan de stora krigen delvis 
även betydande uttrycksformer av 
oHka slag", säger Ravila, "men i den 
rådande finska ideologin blev denna 
nordism dock illa på efterkälken. För 
vårt lands svenskspråkiga befolknings 
vidkommande låg saken givetvis annor
lunda till. Men huvudbefolkningen i 
landet, som just vunnit sin självstän
dighet, ville speciellt framhäva sin 
egen finskhet. Den ansåg, att dess 
egenart skarpt skilde sig inte blott från 
grannen i öster, utan även från de nor
diska grannarna." 

Med beaktande härav var det utan 
tvivel en märkeshändelse då föreningen 
Norden - från år 1945 Pohjola-Norden 
- bildades i syfte att fördjupa och ut
veckla samhörigheten och samarbetet 
mellan de nordiska foJken. Ett allmänt 
önskemål, som inte ofta nog kan uttalas 
är, att föreningen Pohjola-Norden i 
högre grad än hittills skulle bli föremål 
för medborgarnas och statsmakteI).s in
tresse. 

När det gällde att bygga upp Fin
_lands nordiska orientering i utrikespo-

ltt1ken, utförde några politiker en sär-
1kilt betydande insats. Jag får kanske 
nllmna att min fader Hj. J. Procope 
1 ,•dan i slutet av år 1929 - han var 
lö. utrikesminister i Manteres nyss upp-

1 öttade centerregering - utarbetade en 
1ärskild promemoria för tidningspres-
1en, där han konstaterade, att kultur
hirbindelserna till Skandinavien i tider 
nv nöd kunde tänkas vara Finlands 
1äddning. 

På olika sätt förbereddas sålunda 
,ien nordiska orienteringen. Marskalk 
Mannerheim har i sina memoirer (II, 

55) givit den bilden, att det var han 
10m föreslagit för regeringen, att Fin
land officiellt skulle proklamera sitt 
öppna nordiska ställningstagande och 
att hans vän statsminister Kivimäki 
"som verksamt understött mig i sina 
strävanden" sedan även handlade på 
detta sätt. Det råder inget tvivel om 
Mannerheims viktiga roll i samman
hanget, men memoirerna förefaller nog 
i denna punkt alltför ensidiga och tvär
säkra. 

V DRöMMEN OM ETT NORDISKT 
FöRSVARSFöRBUND 

Vi har redan i ett föregående kapitel 
konstaterat, att den nordiska neutrali
tetspolitiken misslyckades åren 1939 
och 1940. Varken Finland, Norge eller 
Danmark kunde undgå att inblandas i 
det andra världskriget. Huvudsyfte
målet med dessa länders utrikespolitik, 
nämligen att bevara sin neutralitet, 
uppnåddes ej. 

Orsaken till att det gick på detta 
sätt har också framgått tidigare. De 
nordiska länderna med undantag av 
Sverige - och det undantaget var 
också mäkta svagt - lyckades inte 
övertyga de två närmast berörda stor
makterna, Ryssland och Tyskland, om 

sin vilja och förmåga att hålla sig 
neutrala. Eller mera konkret uttryckt : 
att avhålla sig från sådant, som vore 
ägnat att skada . respektive stormakts 
intressen med hänsyn till dennas egen 
trygghet och utsikter att föra kriget 
så framgångsrikt som möjligt. 

Detta kan också formuleras så, att 
den nordiska neutralitetspolitiken, så
dan den år 1935 omfattades av stats
makterna i Finland, inte fiok något 
realpolitiskt innehåll. Det torde ha 
varit just på det sättet som Sovjet
unionen betraktade Finlands nordiska 
orientering. Rådsregeringen utgick då 
- såsom nu - från att hotet kom från 
Tyskland. Det skandinaviska neutrali
tetsförsvaret inför detta hot, liksom 
Finlands verbala anslutning till denna 
neutralitetsfront, var en begriplig, men 
tämligen likgiltig företeelse, så länge 
Sverige - med eller utan Finland -
avhöll sig från att markera en officiell 
försvarspolitisk ståndpunkt och effek
tivt stärka sin krigsmakt utöver vad 
den traditionella alliansfriheten kunde 
kräva. 

Det realpolitiska innehållet bakom 
den nordiska neutralitetslinjens vackra 
yta skulle närmast ha varit bildandet 
av ett nordiskt försvarsförbund. Man
nerheim betonar på flere ställen i me
moirerna, att detta var hans kungs
tanke. 

Det mä räcka att här endast konsta
tera, att planen på en nordisk försvars
gemenskap ofta dykt upp i diskussio
nen, men den har aldrig lett till något 
resultat. Om vi håller oss till tidsperio
den efter Finl.ands nordiska neutrali
tetsförklaring i december 1935 kan 
man särskilja trenne olika skeden, 
varvid underhandlingarna i saken varit 
särskilt livliga. 

Det första skedet omfattade åren 
1936-39. Bl.a. på grund av att Danmark 
och Norge under denna tid uppvisade 
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ett så obefinHigt försvarspolitiskt 
intresse, fördes diskussionerna enbart 
mellan Sverige och Finland. Dessa 
hade såsom vi tidigare kunnat konsta
tera sin utgångspunkt i frågan om 
Alandsöarnas befästande. De ledde till 
att de båda grannländernas regeringar 
undertecknade den s.k. Stockholms
planen, vars värde i prakt1ken dock 
blev obefintligt. 

Andra gången frågan stod .på dag
ordningen var omedelbart efter det 
freden i Moskva den 12 mars 1940 gjort 
slut på vinterkriget mellan Finland 
och Rådsryssland. Den finska regerin
gen hade haft att välja mellan två 
alternativ: antingen sluta fred med 
Sovjetunionen på hårda villkor eller 
godkänna Englands och Frankrikes 
anbud om att sända trupper till Fin
land så, att kriget kunde fortsättas. 
Skulle· Finland ha svarat ja till det 
senare alternativet, råder det inget 
tvivel om, att inte också Sverige skulle 
ha dragits in i kriget. Vid denna tid
punkt bör det också ha stått klart för 
regeringarna i Danmark och Norge, 
att deras blåögda fredsoptimism från 
1930-talet inte motsvarat den hårda 
verkligheten. Varje slag av konsoli
dering av försvarsresurserna och poli
tisk samarbete inom de nordiska län
dernas ram borde vara bättre än att stå 
ensam såsom Finland i vinterkriget. 
De tre skandinaviska ländernas in
tresse för en gemensam försvarspolitik 
bör just i mars 1940 kunna bedömas ha 
varit en rätt levande realitet. 

Initiativet till ett nordisk för.svars
förbund kom då från Finland, som nöd
gats konstatera, att slutet på krigshand
lingarna inte hade inneburit någon av
görande förbättring av förbindelserna 
till Sovjetunionen. Behovet av att 
stötta upp den finska neutralitetspoli
tiken var sålunda mycket stort. Opti
misterna räknade med att Sovjetunio-
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nen kunde tänkas ha nytta av ett nor
diskt försvarsförbund. Moskva Iät dock 
genast förstå att man inte ämnade till
låta Finland att sätta i gång med att 
förverkliga ett sådant. 

Det kan med bea•ktande av den föl
jande händelseutvecklingen sägas ha 
varit ett felgrepp av Stalin att förhålla 
sig så kategoriskt avvisande till ett 
samordnande av N ordens försvars
resurser. Skulle detta ha kommit till 
stånd, så skulle det inte ha varit möj
ligt för Hitler att med så pass små 
ansträngningar ookupera Danmark och 
Norge. Man kan säga, att med lika 
stor framgång som rådsregeringen 
hade omöjliggjort Finlands och Sveri
ges militära samarbete beträffande 
Alandsöarnas befästande år 1939, lika 
målmedvetet, men hårdare och snab
bare, torpederades planerna på ett nor

. diskt försvarsförbund i mars 1940. 

När tanken på ett försvarsförbund 
i Norden för tredje gången diskutera
des på allvar, hade man redan kommit 
tili den senare hälften av 1940-talet. 
Utvecklingen hade då lett därhän, att 
Finland stod på sidan. Det var nu Dan
mark, Norge och Sverige som var 
huvudintressenter. Frågan gällde huru
vida de skandinaviska länderna skulle 
medverka i NATO eller sköta sin för
svarspolitik själv. Danmark och Norge 
valde den förra vägen, Sverige den 
senare. Den päsistone förda diskussio
nen om att året 1969 då det nuvarande 
NATO-avtalet för Danmark och Norge 
upphör skulle vara lämplig för nya dis
kussioner om ett försvarsförbund mel
lan Danmark, Finland, Norge och Sve
rige måste enligt min uppfattning anses 
vara utan verklighetsunderlag så länge 
inte stormakterna Sovjet och U~A -
båda! - funnit att detta vore ett accep
tabelt alternativ och Sverige på allvar 
går in för att föra frall). det. 

VI NORDISKA RADETS 
BETYDELSE 

Den historiska händelseutvecklingen 
l11ttills har visat, att det inte varit 
möjligt att få till stånd ett försvars
politiskt samarbete mellan Nordens 
llinder. Detta viktiga och nära till 
hands liggande hjälpmedel för att be
lriva en nordisk neutralitetspolitik 
1tlr sålunda inte till förfogande -
mte i dag lika litet som i går och med 
;lörsta säkerhet inte heller i morgon. 

Man kunde därför med skäl ställa 
1pörsm ålet: har Nordenpolitiken någon 
('gentlig betydelse med hänsyn till de 
nordiska folkens fundamentala mål
sättning att föra en tillvaro i fred och 
frihet? 

Denna angelägna fråga kräver stor 
uppmärksamhet. När man söker svaret, 
är det viktigt att beakta, att dagens 
nordiska samarbete företer så många 
nya aspekt och former, att den nor
diska orienteringen i Finlands utrikes
politik, vilken enhälligt fastslogs år 
1935 och vars giltighet sedan dess al
drig ens officiellt ifrågasatts, inte får 
betraktas såsom någon tom bokstav. 

Den stora nyheten på det nordiska 
samarbetets område under efterkrigs
tiden är framför allt, att statsmakterna 
engagerat sig i långt högre grad än 
tidigare. Detta har tagit sig yttryck i 
upprättand,et av permanenta nordiska 
samarbetsorgan för olika uppgifter och 
på olika områden. Parallellt härmed 
har man utbyggt systemet med regel
bundet återkommande överläggningar 
på regerings- och ministernivå samt 
mellan chefstjänstemännen i de nor
diska länderna. 

Den viktigaste nya skapelsen inom 
den offentliga sektorn är dock Nor
diska rådet. 

Nordiska rådet är i första hand ett 
samarbetsorgan för riksdagarna i de 

nordiska länderna. Det består av valda 
representanter från de fem parla
menten: 16 från Danmark, Finland, 
N orge och Sverige samt 5 från Island. 
I rådets förhandlingar deltar även av 
respektive regeringar utsedda minis
trar. De har emellertid inte rösträtt. 
När rådet bildades, ansågs det viktigt, 
att kontakten till regeringarna skulle 
vara direkt, varför ministrarna, utan 
att dock få dominera, borde vara med 
i själva plenararbetet. Därigenom ville 
man undvika den motsättning mellan 
parlamentariker och ministrar, som 
på ett olyckligt sätt många gånger 
hämmat det år 1949 upprättade 
Europarådets ver ksamhetsmöjligheter. 
Detta har även lyckats. 

Nordiska rådet sammanträder varje 
år i tur och ordning i någon av de 
nordiska huvudstäderna. Sessionerna 
pågår omkring en vecka och har i 
regeln varit förlagda till någon av 
årets första månader. Rådets fem
tonde session ägde rum i Helsingfors 
i början av april 1967. Sessionsord
ningen hittills har varit följande : 

år 1953 i Köpenhamn 
1954 i Oslo 
1955 i Stockholm 
1956 i Köpenhamn 
1957 i Helsingfors 
1958 i Oslo 

,, 1959 i Stockholm 
,, 1960 i Reykjavik 
,, 1961 i Köpenhamn 
,, 1962 i Helsingfors 

1963 i Oslo 
1964 i Stockholm 

,, 1965 i. Reykjavik 
,, 1966 i Köpenhamn 
,, 1967 i Helsingfors 

På samma sätt som i de olika riks
dagarna arbetar rådet uppdelat i ut
skott. Benämningarna på dessa åter
speglar de viktigaste grenarna av 
Nordiska rådets verksamhet: juridiska 
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utskottet, kulturutskottet, socialpoli
tiska utskottet, trafikutskottet och 
ekonomiska utskottet. 

Det är ingen slump, att utskottsför
delningen är just denna. Man fäster 
sig sålunda vid, att rådet saknar ut
skott för utrikes- och försvarspolitiska 
frågor. Detta sakförhållande pekar på 
den faktiska, smidiga avgränsning man 
av omständigheternas tvång gjort be
träffande rådets arbetsuppgifter. Med 
hänsyn till de stora skiljaktigheter i 
utrikes- och försvarspolitisk oriente
ring, som för de nordiska ländernas 
del blev ett faktum i slutet av 1940-
talet - Danmark och Norge blev med
lemmar i NATO, Sverige var allians
fritt och Finland fick sin vänskaps
och bistånd1Spakt med Sovjet - var 
det naturligt , att just dessa centrala 
områden måste nedtonas i de sam
nordisika enhetsträvandena. 

Rent formellt innehåller Nordiska 
rådets stadga dock inga regler, som 
begränsar rådets befogenhet till ären
den av vissa slag. Det kan nämnas, 
att i den proposition om Finlands an
slutning till Nordiska rådet som den 
femte regeringen Kekkonen den 7 ok
tober 1955 avgav till riksdagen heter 
det: "Om rådet likväl i strid med rå
dets praxis skulle till behandling upp
taga sådana frågor, vilka äro militär
politiska eller skulle leda till ställ
ningstagande i intressekonflikter mel
lan stormakter, borde Finlands repre
sentanter icke deltaga i handläggnin
gen av dylika frågor". 

Ansträngningarna att etablera ett 
nordiskt samarbetsorgan av en så om
fattande och ambitiös typ som Nor
diska rådet, måste ses såsom ett slags 
reaktion mot det totala misslyokande 
och den svåra splittring, som de skan
dina viska försvarsför handlingarnas 
sammanbrott i Oslo 1949 betydde. 
Något måste göras för att rädda nor-
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dismen som ett utrikespolitisk alter
nativ. Den som insåg detta klarast var 
den kände danske politikern Hans Hed
toft, som med skäl kan betecknas så
som "Nordiska rådets fader". 

Det var vid nordiska interparlamen
tariska mötet i Stockholm i augusti 
1951 som Hedtoft lade fram sitt förslag 
om "regelmressige m!<1der mellem de 
nordiske riksdagar". Trots att saken 
inte var förberedd på förhand, upp
trädde en rad representativa talesmän 
också från Finland, Island, N orge och 
Sverige med positiva uttalanden och 
kommentarer. Det var Nils Herlitz och 
östen Unden från Sverige, Oscar Torp 
och Erik Fast från Norge, Karl-August 
Fagerholm från Finland och Sigurdur 
Bjarnasson från Island. En enda röst 
- normannen Sven Nielsen - restes 
mot förslaget. Alla andra var positiva. 
Startskottet hade skjutits för ett av de 
mest betydelsefulla initiativ i det nor
diska samarbetets historia genom 
tiderna. Det tog mindre än halvannat 
år att upprätta det nya samarbets
organet, som år 1953 i februari sam
manträdde till sitt första möte, som 
hölls i Köpenhamn. Tre år senare var 
rådet fulltaligt, när Finland kunde inta 
sin plats i församlingen. 

En omständighet som bör nämnas, 
dä den kraftigt bidrog till den nor
diska aktiviteten för att åstadkomma 
ett parlamentariskt samarbetsorgan, 
var tiUkomsten av Europarådet år 
1949. 

De ärenden, som behandlas av nor
diska rådet, utgöres av 1:o förslag väck
ta av enskilda rädsmedlemmar, 2:o för
slag väckta av de olika staternas rege
ringar, 3:o rapporter från olika nor
diska samarbetsorgan och 4:o meddel
anden från regeringarna med ap.led
ning av tidigare rekommendationer, 
som rådet fattat beslut om. 

Nordiska rädet är just det som nam-

net säger: ett rådgivande organ. Det 
är inte ett nordiskt parlament. De nor
diska länderna har inte avstått någon 
del av sin nationella suveränitet till 
rädet. Nordiska rådet är alltså inte 
nägot överstatligt organ utan endast 
en mellanfolklig och mellanstatlig or
ganisat ion för Nordens folk. 

Rädskaraktären kommer i första 
hand fram därigenom, att Nordiska . 
rådets beslut i allmänpolitiska frågor 
endast kan få formen av rekommen
dationer till medlemsstaternas regerin
gar. Bara i frågor rörande rådets eget 
arbete och inre organisation kan Nor
diska rådet självt fatta bindande be-
slut. · 

Till Nordiska rådets permanenta 
organ hör fyra mellan sessionerna 
verksamma kommitteer: den juridiska, 
den kulturella och den socialpolitiska 
niomannakommitten samt den ekono
miska kommitten. Här bör även näm
nas de tjänstemän, som varje nationell 
delegation är utrustad med. 

Representanterna i Nordiska rådet 
väljs av sina respektive parlament 
sålunda, att partiernas styrka åter
speglas i de nationella delegationernas 
sammansättning. Vid rådets sessioner 
sitter de 69 parlamentarikerna i bok
stavsordning: en norsk socialdemokrat 
hamnar, beroende på släktnamnet, 
kanske bredvid en finsk högerman 
o.s.v. Denna anordning att rådsmed
lemmarna inte sitter nationsvis har en 
större psykologisk betydelse än man 
tror. På så sätt koinmer den enskilde 
nationella parlamentarikern att känna 
sig som representant och talesman för 
alla de nordiska folken, för HELA 
NORDEN. 

På sätt och vis kan Nordiska rådet 
sägas vara ett slags påtryckningsorgan 
g,entemot statsmakterna. Ett slags offi
ciell väckarklocka för den nordiska 
orienteringen har det kallats. Enligt 

stadgan skall varje regering i Norden 
till N ordisika rådet rapportera om och 
redovisa för, vilka åtgärder som har 
vidtagits med anledning av rådets re
kommendationer vid tidigare sessioner. 
Tvånget till offentlig redovisning inne
bär såväl en garanti för att nordiskt ut
redningsarbete verkligen utförs som 
en pätryckning på regeringarna och 
ministrarna för att se till att de verk
ligen har något att redovisa för rådet. 

I dag bör det anses vara odiskuta
belt och naturligt, att Finland är med 
i Nordiska rådet. Man har dock skäl 
att göra klart för sig, att så inte hela 
tiden varit fallet. Finland intog den 
plats, som de skandinaviska grannarna 
välvilligt höll i beredskap, först tre år 
efter det rådet inlett sin verksamhet. 
Frågan huruvida Finlands försiktighet 
var nödvändig och motiverad är intres
sant, men i detta fall teoretisk, då Fin
land ändå efter så pass kort väntetid 
kunde följa upp sin nordiska politik. 

Finland var genom Fagerholm re
presenterad i den femmannakommitte, 
vilken med Hedtoft som ordförande 
och Herlitz som utformare tillsattes i 
augusti 1951 för att driva det av Hed
toft gjorda förslagit vidare. Här kan 
man tala om en dansk-svensk axel, 
kring vilken hela förberedelsearbetet 
för Nordiska rådet roterade. 

Under hösten besannades de far
hågor, som man hyst om utrikespoli
tiska betänkligheter för Finlands del. 
Fagerholm rapporterade, att hans son
deringar om Finlands möjligheter att 
vara med icke hade lett till positivt re
sultat. Finlands -hållning gav aktualitet 
åt en fråga av stor betydelse: vore det 
inte ändå bäst att överge tanken på 
att bilda ett särskilt nytt nordiskt råd 
och även i fortsättningen hålla sig till 
det gamla Nordiska interparlamenta
riska förbundet, där Finland kunde 
vara med utan att väcka r ysk miss-
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tänksamhet. Fagerholm var inne på 
denna tankegång, när han betonade, 
att ett nordiskt råd, där Finland inte 
var med, vore ägnat att avlägsna Fin
land från Norden. Från finländskt håll 
lade man dock inte in något veto mot 
att förberedelserna fortsättes. Fager
holm deltog för övrigt i dem och kom 
bl.a. med ett tillägg till det herlitzka 
stadgeutkastet, som visade sig vara av 
stor betydelse, nämligen det ovan
nämnda kravet på meddelanden från 
regeringarna, om vad som hänt med 
rådets rekommendationer. 

När stadgeförslaget i december 1951 
kom upp till avgörande behandling in
för interparlamentariska rådet i Stock
holm, stod det klart, att man i Finland 
inte kunde gå med, vilket bl.a. marke
rades av att Fagerholm inte ville resa, 
utan det var Lennart Heljas och John 
Österholm som då representerade Fin
land. 

Men hänsyn till de finländska svårig
heterna ägnade man stor uppmärksam
het åt att finna sådana arbetsformer 
och formuleringar i stadgan, att rådet, 
samtidigt som man lämnade Finlands 
plats öppen, kunde fungera såsom ett 
samarbetsorgan enbart för de andra 
länderna. Härmed skulle man åstad
komma att Finlands anslutning - förr 
eller senare - inte skulle hindra de 
andra länderna att till behandling upp
taga ärenden, som Finland ej kunde 
vara med om. Man tänkte sig alltså 
möjligheten av att Finland kunde bli 
ett slags associerad medlem. Dessa 
problem bortföll, när Finland i de
cember 1951 ansåg sig nödgas h.o.h. 
stanna utanför. 

Stadgarna var så formulerade att de 
också öppnade en möjlighet för fin
ländskt deltagande endast vid vissa 
frågors behandling. Finland utnyttjade 
aldrig denna rätt. Inte heller sände 
Finland "observatörer" till rådets ses-
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sioner. Däremot glömde inte Nordiska 
rådets ledning bort att från första 
början sörja för att Finlands regering 
före varje session erhöll allt inkommet 
materia!. En annan form för finländsk 
medverkan - tack vare de andra 
skandinaviska ländernas benägna om
tanke - var att finländska synpunkter 
och önskemål under åren 1953-1955 

. inhämtades i åtskilliga frågor, i vilka 
Finland var eller kunde bli intres
serat. 

Det är sålunda uppenbart, att såväl 
vid förberedelserna som under de 
första åren av Nordiska rådets ver.k
samhet var de andra nordiska länderna 
angelägna om, att inte glömma bort 
Finland och Finlands roll i det nordis
ka samarbetet. Detta i sin tur berodde 
delvis på, att i ledningen för detta ar
bete stod sådana pålitliga och inflytel
serika Finlands-vänner som exempel
vis högermannen Nils Herlitz i Sve
rige och socialdemokraten Hans Hed
toft i Danmark. 

Vägen för Finlands inträde i Nor
diska rådet var sålunda väl banad 
i dess skandinaviska ända. Finland 
önskade dock inte ta något stort, offi
ciellt steg i nordisk riktning, innan 
Moskva givit sitt medgivande. Detta 
skedde efter Stalins död under den 
s.k. Geneve-andans år 1955. Under sitt 
besök i Moskva i september detta år 
kunde J. K. Paasikivi sätta en ena
stående slutvignett på sin märkliga 
statsmannabana. Finland fick för det 
första Porkala-området tillbaka. Och 
vidare Iät Moskva förstå, att det inte 
förelåg hinder för Finlands inträde i 
Förenta Nationerna och Nordiska rå
det. Samtidigt förlängdes vänskaps
och biståndspakten mellan Finland 
och Sovjet med tjugu år. 

Vid Nordiska rådets fjärde session i 
februari 1956 i Köpenhamn medver
kade Finland såsom fullvärdig med-

lem. Därmed hade Finlands nordiska 
orientering, som inleddes år 1935 och 
som utsattes för så svåra påfrestningar 
under andra världskriget, fått en ny 
och viktig bekräftelse. 

VIII SAMMANFATTNING 

Finlands neutralitetspoliti,k av i dag 
har två dimensioner: den östliga, ryska 
och den västliga, nordiska. Den förra 
vilar på det centrala utrikespolitiska 
avtal, som vänskaps- och bistånds
pakten av år 1948 mellan Sovjet
unionen och Finland utgör. Den senare 
kan inte på samma sätt återföras på 
några bestämda avtal, även om Fin
lands nordiska neutralitetsdeklaration 
av är 1935 lagfästes av en enhällig 
riksdag och Nordiska rådets stadga i 
vart och ett av de fem medverkande 
länderna antagits i form av en särskild 
lag. 

Det förtroendefulla förhållandet till 
Sovjetunionen är resultatet av en 
statskonst, som det tagit sekler av 
"blod, svett och tårar" för Finlands 
folk att lära och · som det kräver en 
noga genomtänkt neutralitetspolitik 
för att upprätthålla och befästa. 

Förhållandet till Norden är annor
lunda. I den nordiska samarbetstanken 
ingår inte något påtvunget eller kon
struerat. Det är snarast fråga om en 
av historiE;m skapad livsform, som i 
Finland, liksom i Danmark, lsland, 
Norge och Sverige fått ett så starkt 
fotfäste, att vi utan den inte vill tänka 
oss en tillvaro som självständig stat. 
Men till saken hör att vi är så måna 
om denna livsform och dess individua
listiska särdrag, att vi ofta har svårt 
att ens tänka oss olika offer, som utan 
tvivel skulle behövas för att stärka 
dess NORDISKA karaktär. 

Som helhet erbjuder det nordiska 
samarbetet, både inom den offentliga 

och privata sektorn, en bild av impo
nerande månsidighet. 

Det måste dock samtidigt med be
klagande konstateras, att viljan, intres
set och resureserna i de enskilda nor
diska länderna, när det gäller att för
verkliga uppslag och rekommendatio
ner från de olika samarbetsorganen, 
såväl hos statsmakten som hos med
borgarna lämnar mycket övrigt att 
önska. Problemet huru man inom 
respektive stat skulle kunna fullfölja 
de planer, som har nordisk karaktär 
och förberetts på samnordisk nivå, är 
mycket brännande och svårlöst. Ett 
gott exempel på ett grandiost miss
lyckande härvidlag är den i slutet av 
1950-talet skrinlagda planen på en 
nordisk tullunion - det kanske mest 
omfattande försöket att få till stånd 
konkret nordisk samarbete över grän
serna sedan drottning Margareta för
enade Nordens alla riken under sin 
spira. 

På andra områden kan man åter 
peka på stora framgångar. Belägg här
på är t.ex., att de väl genomförda för
enklingarna på pass- och tullkontrol
lens område i praktiken gjort de nor
diska länderna tili ett enda passom
råde. Arbetskraftens fullständiga rör
lighet blev redan vid mitten av 1950-
talet ett faktum. Samarbetet mellan 
myndigheter i de olika nordiska länd
erna har avsevärt underlättats av att 
dessa numera är berättigade att stå 
i direkt korrespondenskontakt med 
varandra utan ufrikesförvaltningens 
förmedling. 

Formerna för det nordiska samar
betet på officiellt håll har av de fem 
ländernas regeringar kodifierats i en 
överenskommelse av år 1962, som 
kallas Helsingfors-avtalet. 

Trots alla de många framstegen be
ror dock det nordiska samarbetet och 
dess roll som en utrikespolitisk hand-
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lingslinje, när det gäller att säkra de 
nordiska ländernas oberoende och 
trygghet, på känslan av intressege
menskap och viljan att nå resultat. 
Det är ingen överdrift att säga, att den 
moderna nordismens hittillsvarande 
historia - under låt oss säga Finlands 
50 år av självständighet - visat, att 
ingendera av dessa förutsättningar i 
tillräcklig utsträckning föreligger. Det 
finns en tämligen imponerande yttre 
organisation med ett väl utbyggt kon
taktnät på ett flertal områden. Men av 
erfarenhet vet vi, att de individuella 
strävandena och de nationella särin
tressena i världspolitiken är starkare 
faktorer än vad det nordiska sam
arbetet hittills varit. 

En källa till optimism har man 
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kanske i den mänskliga faktorn. Pro
fessor Nils Herlitz, en av de mest 
förtjänta Nordenpolitikerna under ef
terkrigstiden, har uttryckt detta med 
följande tänkvärda ord, som även in
går i motiven till Nordiska rådets 
stadga: "lnom en krets av personer, 
som varaktigt ägna sin uppmärksam
het åt de nordiska problemen och 
vänja sig att hålla de politiska frå
gornas nordiska aspekter för ögonen, 
bör man kunna räkna på en skarpare 
blick för dessa problem, ett fastare 
grepp om dem, en större säkerhet i 
deras bedömande och därmed ökad 
möjlighet att övervinna svårigheter 
och motsättningar, som under nu
varande förhållanden kunna te sig som 
oövervinneliga hinder." 

VICTOR PROCOPE 

SU0 'M1EN TURVALLISUUSKYSYMYS 
POHJOLAN OSANA 
ITSENÄISYYDEN AIKANA 

I ITSENÄISEN SUOMEN 
PUOLUEETTOMUUSPOLITIIKAN 
EDELLYTYKSISTÄ 

Suomen - kuten muiden pikkuval
tioiden - turvallisuuskysymyksen me
nesty,ksellinen hoitaminen riippuu mo
nista eri1aisista ,tekijöistä. Tärkeimmät 
näistä ovart 1:o ma,ai1ma,n poliittinen 
ja sotilaallinen yleistilanne; 2:o omas
sa maassa vallirtseva poliittinen tasa
paino sekä ideologinen j,a taloudelli 
nen sitoutumattomuus; 3:o toisten ja 
eritoten suurten valtioiden luottamus 
harjoitetun turvallisuuspolitiikan luon
teeseen ja jatkuvuuteen; 4:o sijainti, 
maasto sekä muut sotilasmaantieteel
liset seikat; 5:o · puolustuskyky ja, 
,puolustustaMo. Näisfä tekijöistä ovat 
monet meistä iitsestämme riippumat
tomdia ja muuttuvia. Tuntuu kuitenikin 
siltä, että 'Illeillä Suomessa on ollut ja 
jatlkuvasti on ,taipumus korostaa liian 
paljon tätä "non-possumus"-puolta. On 
muistettav,a-, että yllämainituista teki
jöistä ovat enemmän kuin puolet (toi
nen, kolmas j,a viides) sellaisia, joihin 
me itse voimme vaikuttaa mitä suu
rimmassa määrin. 

Pienen maan kohdalla on erityisen 
tärkeää kaikkien edellä madnittujen 
vekijöiden jatkuva, järkevä ja joh
donmuJkainen analysoiminen. On py
rittävä ,pysymään selvillä sellaisista 
isänmaahan ja ulkomaailmaan liitty
vistä olosuhteista, jotka saattaisivat 
horjuttaa vallitsevaa tasapainoa ja 

vaarantaa maan turvallisuutta. Tällöin 
on ehdottomasti yritettävä muodostaa 
käsi,tys siltä, miten naapurina tai lä
heisyydessä olevat valtiot, varsilll!kin 
suurvallat, ajattelevat ja reagoivat. 

EdeHytykset maan v,apauden ja riip
pumattomuuden turvaamiseksi ja lu
jittamiseksi ,eivät olleet parhaita, kun 
Suomi viisikymmentä vuotta sitten 
astui itsenäisten valtioiden joukkoon 
ja ensimmäistä k,ertaa historiassa ryh
tyi harjo~ttaimaan omaa ulkopolitiik
kaa. Tarkastellessamme Suomen mah
dollisuukisia puolueettomuuspolitiikan 
harjoittamiseen edellämainitun viiden 
perustekijän pohj.alta, näkyy lähtö
kohtatilanteen synkkä todellisuus hy
vin selvästi. 

Yleinen poliittinen tilanne maail
massa oli ensimmäisen maailmansodan 
päättyessä sangen epäselvä. Versail
les'in rauha r,atkaisi kai muutamia 
probleemoja, mut,ta synny,tti niin mo
nia muita. 

Uuden tasavallan sisäinen poliittinen 
tasapaino ei ollut kehuttava. Tässä 
riittää vain viittaus niihin syviin haa
voihin, jotka sisällis,sota r,epi yhteis
kuntaamme. Voittanutta valkoista 
puolta oli tukenut suurvalta-, Saksa; 
hävinnyi punainen puoli oli sekä suo
rasti että epäsuorasti voinut lasikea 
saavansa venäläistä apua ja toistaiseksi 
voitiin vain aavistaa mikä arvo Suo
men valtiomuodolla tulisi olemaan 
uudess,a tasavaltaisessa, demokraatti
sessa ja parlamentaarise~a asussaan. 
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Suomen saattaminen kuningaskun
naksi vuoden 1918 kahden syyskuu
kauden aja,ksi vajaialukuisen edus
rkunnan hieman epäilyttävällä enem
mistöpäätöksellä ja kuninkaan valit
seminen eräästä Saiksan, jo silloin kuo
lemaantuomitun, keisarikunnan ruhti
na:shuoneesta, eivät osoittaneet poliit
tista vakavuutta tai yleistä kauko
näköisyyttä. 

Ideologisesti maa oli hajanainen, 
vaikkaik:in itsenäisyys ulkopolitiikan 
primäärisenä tavoitteena oli yleisesti 
tunnustettu. Ta.loudellis~ti Suomi it
senäisyytensä ensimmäi'sen vuosikym
menen alussa oli ikirjoittamaton lehti. 
Epäkii,tollisesta nollatilanteesta lähte
neen puunjalostusteollisuuden tulok
sellinen työnrtäytyminen maailman 
vientimarkkinoille 1920-luvulla on la
jissaan ainutlaatuinen suoritus, joka 
antoi reaalitaloudeHisen perustan Suo
men mahdollisuuksille pitää kiinni 
asemastaan itsenäisenä valtakuntana. 
Mutta geopoliittisesti tämä merkitsi, 
-että Suomi vielä suuremmassa määrin 
käänsi kasvonsa länteen. 

Kysymys muun maailman luotta
muksesta Suomen puolueettomuuspo
litiikkaain ei saanut mitään tyydyt,tä
vää raitkaisua maailmansotien välisenä 
aikana siksi, että suhteissa Neuvosto
liittoon koko ajan oli paljon paranta
misen varaa. Vuodesta 1918 aselepoon 
vuonna 1944 oli sekä valtionjohdon 
että kansan perusasenteena käsitys 
itsenäisen Suomen ja Venäjän välisen 
vastakohtaisuuden kohtalonomaisuu
desta. Muodollisesti tätä ei kuitenkaan 
suuresti näkynyt. Kyseessä olevana 
aikana oli diplomaattinen kanssakäy
minen normaalia Suomen ja Neuvosto
liiton välillä. Samaa ei - ihmeellistä 
:kyllä - voida sanoa Ruotsin ja Suomen 
välisistä suhteista. Ahvenanmaan ky
symystä koskevien erimielisyyksien ai
kana Ruotsi kutsui vuonna 1919 lähe-
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tystönsä päällikön Helsingistä kotiin! 
Mutta tosiasia on, että Suomen puo
lueettomuuspolitiikalle ei onnistuttu 
saamaan Neuvostoliiton luottamusta. 
Toisella tasolla oleva kysymys on se, 
että emme myöskään halunneet tai 
pystyneet saamaan natsi1aista Saksaa 
vakuuttuneeksi Suomen itsenäisyyden 
säilyttämisen merkityksestä; tosin tä
mäkin seikilra tuli näyttelemään suurta 
osaa tässä yhteydessä. 

Kaikkea edellä.sanottua va1aisee yti
mekkäällä tavalla Stalinin huomautus 
Moskovan neuvotteluissa syksyllä 1939, 
kun Paasikivi korostamalla korosti 
Suomen puolueettomuustahtoa. "Ym
märrän hyvin teidän haluavan pysyä 
puolueettomina, mutta se ei tule onnis
tumaan. Suurvallat eivät tule sitä sal
limaan." Stalin oli oikeassa. Hänhän 
pystyi jo silloin puhumaan ei ainoas
taan omalta näkökannaltaan - mikä 
sinänsä Suomelle jo olisi ollut enem
män kuin riittävää - vaan myös Hit
ler-Saksan puolesta. 

Sotilasmaantieteellisiä olosuhteita ei 
kai Suomen kohdalta liene voitu pitää 
edullisina sen enempää vuonna 1918 
kuin 1938 taikka 1968. Suomen maa
raja on pitkä ja sen puolustaminen on 
yleisesti ottaen kaikkea muuta kuin 
helppo tehtävä. Neuvostoliiton toiseksi 
suurimman kaupungin, Leningradin, 
rajoittuminen käytännössä Suomen 
alueeseen oli kitkan aihe, joka osoit
tautui hyvin vakavaksi ja polttavaksi, 
ottaen huomioon Neuvostoliifon puut
tuvan luottamuksen Suomen harjoit
ttamaa politiikkaa kohtaan. - Myön
teiselle puolel1e voimme luonnollisesti 
merkitä, että luonto ja maasto itära
jalla s,'Jureksi osaksi vaikeutti hyök
kääjän nopeita sotilaallisia operaatioita 
ja stra.tegisia manöövereita . 

Mitä lopuksi viimeiseen tekijään, 
maanpuolustukseen, tulee, niin on 
ennen kaikkea annettava ko&tea arvo-

sana Suomen kansan puolustust>ah
dol1e. Tähän myötävaikutti epäile
mättä se merkittävä tosiasia:, että n.s. 
al~tivistisen linj·an tavoite, Suomen it
senäisyys, joka viimeiseen saakka vai
kutti utopistiselta, kaikesta huolimatta 
oli pystytty saavuttamaan. Vuosisadan 
afon venäläistämisen ja sorron ajoilta 
oli kansalaisten poliittiseen ajattelu
ta.paan näin ollen juurrutettu usko, että 
laillisuus ja oikeus ajan oloon voittaa, 
kunhan vain yksityinen :kansalainen 
on rohkea ja tekee parhaansa. 

On huomattava, että työväenliik
keellä Suomessa, .päinvastoin kuin 
esimerkiksi Norjassa, ei alkuaan ollut 
ideologisesti mitään korostettuja an
timilitaristisi,a piirteitä. Tämä johtui 
osittain siitä venäläiskauden kahdella 
viimeisellä vuosikymmenellä ~allin
neesta asiantilasta, että maamme ei 
saanut pitää omaa sotaväkeä. Passii
viseen va3tarintaa.n ja jääkäriliikkee
seen osallistui yllättävän suuri määrä 
työväestöön lukeutuvia henkilöitä. 
Varsinkin viimemainittu seikka on 
huomionarvoinen. 

1920-luvun alussa kysymys Suomen 
puolustuksesta kui,tenkin monessa 
suhteessa oli muodostunut puolue
asiaksi. Vasemmi<ston lopullisena ta
voitteena meilläkin oli aseistariisunta. 
Vasemmist,opuolueiden ilmeinen vas
tenmielisyys puolustuslaitoksen yllä
pi,toa ja varsinkin" sen välttämättömän 
kehittämisen vaatimia kustannuksia 
vastaan ei suinkaan ollut vierasta myös 
poliittiselle keskustalle - maalaislii
tolle ja silloiselle edistyspuolueelle sekä 
eräille ruotsalaisen kansanpuolueen 
piireille. Mainittakoon, että etevin 
sotilaallinen asiantuntija, Mannerheim 
Hse, tässä yhteydessä on sangen ar
vosteleva (Muistelmat, I osa). Toi
saalta väittää esimerkiksi tohtori Ju
hani Paiasivirta kirjoituksessaan "Suo
men ulkopolitiikka suuntaa etsimäs-

sä": "Sama myönteinen suhtautumi
nen (kuin oikeistolla - VP:n huom.) 
puolustuslaitokseen oli tunnusomaista 
myös maalaisliitolle". 

Seurauksena oli kuitenkin, että puo
lustusmäärärahojen osuus valtion bud
jetista vuosi vuodelta pieneni: oltuaan 
vuonna 1919 kokonaista 25,5 % sanottu 
osuus väheni 14,5 % :iin vuonna 1923. 
Kun Suomi vuosina 1926---27 sai en
simmäisen sosialistisen hallituksensa 
pienennettiin puolustusmenojen osuut
ta edelleen vain 13,8 % :iin valtion ko
konaismenoista. Sitävastoin voitiin 
tehdä tyhjäksi sosialidemokraattien 
yritys lyhentää aktiivipalvelusaikaa 
alle vuoden pituiseksi. 

Viitaiten sosialidemokraattien puo
luekokouksen lausuntoon puolustus
kysymyksessä vuonna 1930, toteaa 
Mannerheim muistelmissaan: "Tuohon 
aikaan Suomen sosialidemokraatit itse 
asiassa olivat puolustusnihilistejä." 

On mainittava, että Väinö Tanner, 
joka johti tuota ensimmäistä puolus
tusnihilististä vasemmistohallitusta, oli 
valtiovarainministerinä talvisodan puh
jetessa siinä hallituksessa, joka silloin 
tinkimättä piti huolen siitä, että yli
päällikkö Manerheimin ei tarvinnut 
valittaa sodan rahoituskysymY'ksen 
hoidosta. MUJtta Suomen puolustusvoi
mien varustamista koskevien aikai
sempien laiminlyöntien seurawksia ei 
tietenkään voitu korjata käden kään
teessä, vaan ne vaikuttivat ratkaise
vasti Suomen kykyyn tehdä vastarin
taa talvisodassa. 

II HISTORIALLINEN KATSAUS 
POHJOLAN VALTIOITTEN 
PUOLUEETTOMUUS
POLITIIKKAAN 

Pohjolan valtiot - Norja, Ruotsi, 
Suomi ja Tanska sekä Islanti, joka 
itsenäistyi 1944 - luetaan meidän päi-
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vinämme !kaikissa kansainvälisissä yh
teyksissä perustellusti pienten val
tioitten joukkoon. Pinta- alaa on tosin 
runsaasti: Euroopassa Ruotsi sijoittuu 
neljänneksi ja Suomi viidenneksi Neu
vosto-Venäjän, Ranskan ja Espanjan 
jälkeen. Mutta väikiluvultaain Pohjo
la saa tyytyä vaatimattomaan asemaan. 
Tu;lanti, Norja ja Suomi ovat ne eu
r.ooppalaiset maat, joissa on eniten 
tilaa käytettävissä asukiasta kohti. 

Totunna,inen käsitys, että Pohjolassa 
on v,ain tyypillisiä pikkuvaltioita, ei 
kuitenkaan ole oikea historian valo
keilassa. Kun siirrymme ajassa 250 
vuotta taaksepäin, oli Ruotsi, tailkka 
jos niin haluamme Ruotsi-Suomi, vie
lä Euroopan suurvaltoja. Mutta ikun 
Suuri P,ohjolan sota vuonna 1721 oli 
päättynyt, oli myös viimeisen pohjois
maisen suurvallan aika päättynyt. 
Siitä alkaen ovat Ruotsi ja muutkin 
Bohjo1an valtiot olleet pi.kkuvaltioita, 
jotka suur.emmalla tai vähäisemmällä 
menestyksellä ovat pyrkineet pysyt
fäytymään suurvaltojen selkkausten 
ulkopuolella. 

Ruotsin osalta tuo pyrkimys on ollut 
tuloksekasta paitsi Napoleonin sotien 
aikana. Kustaa IV Aadolfin osallistu
minen toiseen Napoleonin vastaiseen 
koalitioon oli seurauksiltaan tuhoisa. 
Venäjä ja Ranska sopivat kesfä:enään 
ja koko Suomi menetettiin vuosien 
1808-09 sodassa Venäjälle. Tämän, 
Suomen poliittiseen ,kehitykseen niin 
syvällisesti vaikuttaneen tapahtuman, 
aiheutti kahden mannermaisen itseval
tiaan - Napoleon I ja Aleksanteri I 
- tilapäinen ystävystyminen. Tuskin 
voidaan jättää tekemättä rinnastava 
vertailu tapahtumiin 130 vuotta myö
hemmin, kun taasen kaksi itsevaltiasta 
- Hitler ja Stalin - samalla tavalla 
tilapäisessä yhteisymmärryksessä te
kivät ,päätöksen, joka johti Neuvosto
liiton ja Suomen välis,een talvisotaan. 

56 

Viime vuosisadan ,puolivälissä jou
tui Pohjolan valtioiden alue jälleen 
suurv,altaselkik.auksen vai!kutuspiiriin: 
Venäjän ja siihen luettuna Suomenkin 
joutuessa Krimin sotaan 1853-56 
Englantia ja Ranskaa vastaan pysyivät 
kuitenkin skandinaaviset ma•at puo
lueettomina. Tämän sodan seurauk
sia oli Pohjolan osalta Ahvenanmaan 
saarten linnoittamattomuusmääräys 
Pariisin rauhanJSOpimuksessa 1856. 

Vaja,at kymmenen vuotta myöhem
min vedettiin jälleen yksi Pohjois
maista suurvaltapolitiikan voimakent
tään. Saksan johtavat valtiot Preussi 
ja Itävalta hyökkäsivät 1864 Tanskan 
kimppuun. Lyhyen sotaretken jälkeen 
oli Tanskan luovuttava Schleswig
Holsteinista. Ruotsi, johon vuodesta 
1812 vuoteen 1905 kuului personaali
uni•onissa Norja, oli tunnepohjaisesti 
T,anskan puolella, mutta piti itseään 
liian heikosti varustautuneena antaak
seen aseellist,a apua, varsinikin k,un 
yksikään suurva,lta ei nostanut sor
meakaan hyökkäyksen kohteeksi jou
tuneen Tanskan auttamiseksi. 

!Tanskan kokemusten vuonna 1864 
ja Suomen talvisodan kokemusten 
yhtäläisyys on ilmeinen. Pohjoismai
selta kannalta on erityisen mielenkiin
toista todeta, että Tanskan osaksi 1800-
luvun puolivälissä tullut kovakourai
nen suurvaltapolitiikan opetus epäile
mä.ttä on myötävaikuttanut siihen, 
että pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden 
tunne juuri Tansil{assa on niin voi
makkasti kehittynyt, vaikka maa ase
mansa, pinta·-alansa, ,luontonsa ja asu
tustiheytensä puolesta eroaa muista 
Pohjoismaista niin suuresti. Vetämättä 
liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä 
voidaan tässä yhteydessä maini•ta, että 
viidestä Pohjola-N orden-y hdistyik
sestä on tanskalainen suurin ja että 
uudenaiikaisen pohjoismaisen yhteis
työn huomattavin saavutus, Pohjois-

maiden neuvoston perustaminen, poh
ja,utuu ,tanskalaiseen aloitteeseen. 

Euroopan mainter,een muut sodat 
1860- ja 1870-luvulla eivät ulottuneet 
Pohjolaan. Niitä seu:r,annut pitkä rau
han kausi Euroopassa kantoi kukois
tavan ja onnellisen pinnan alla kilpa
varustelun kiihkon ja suurvaltapolitii
kan omahyväisyyden leimaa. Pohjolan 
valtioiden puolustuslaitosten vanhen
tuneisuus kävi selvästi ilmi, mutta 
vain Ruotsin voidaan sanoa jossain 
määrin seuranneen sotilaallista !kehi
tystä. 

Jännitystilojen purkautuessa ensim
mäiseksi maailmansodaksi vuonna 1914 
näy,tti Skandinaavian maiden joutumi
nen muikaan sotaan sangen uhkaavalta. 
Mutta kuin ihmeen kautta ne pystyi
vät pysy.ttäytymään sodan ,ulkopuo
lella, vaikka maailmanpalo riehui nii
den ympärillä j,a hyvin lähelläkin niitä. 
Erään ä syynä tähän oliva,t Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan vuonna 1912 sopi
mat yhteiset poolueetltomuusmääräyk
set, joista pidettiin mahdollisimman 
tiukasti !kiinni. 

Pohjolan puol ue.ettomuuspoli tiikassa 
ensimmäisen maailmansodan aikana ei 
kuitenkaan ole nähtävissä mitään sel
viä linjoja. Samana vuoden 1914 heinä
kuun päivänä, jolloin keisari Wilhelm 
II Saraj.evon lauka,usten jälkeen esitti 
uhikavaatimuksensa Venäjälle ja Rans
kalle, ryhtyi Ruotsi neuvotteluihin . 
Norjan kanssa yhteisen puolueetto
muusjulistuksen julkaisemisesta. Se an
nettiinkin parin päivän kuluttua. T,ans
kan jättäminen ulkopuolelle herätti 
epäilyä Ruotsin taJ.ikoitusperiä koh
taan sekä Tanskassa että muualla. Tut
kimuksessaan "PohjoilS'mainen puo
lueettomuuslinja" on tohtori Kullervo 
Killinen sttä mieltä, että tämä johtui 
Ruotsin hallituksen halusta selvittää, 
oliko todella olemassa reaaliset mah
dollisuudet, että Saksa kunnioittaisi 

'11anskan puolueettomuutta. Olihan 
Tanskalla toiki maantieteellisen ase
mansa puolesta Ltämer,en avaimet kä
s1ssaan, seikka, johon Natsi-Saksa 
kiinnitti suurta. huomiota miehittäes
saan Tanskan kaksilkymmentäviisi 
vuotta myöhemmin. 

Kun kävi ilmi, että Saksa hyväksyi 
sen "hyvänsuovan puolueettomuuden", 
jota Tanska sitoutui noudattamaan, 
kutsuttiin myös Tanska skand.inaiavi
seen k,uni.nk.aitten kokoulkseen Malmö
hön vahvistamaan todeksi Pohjolan 
valtioitten puolueettomuusrintama. 

Keisarillisessa Saksassa oltiin ver
rattain yleisesti toivottu, että R~otsi 
kaikes1ta huolimatta lii,ttyisi lkeskus
valtioihin. Eräissä ruotsalaisissa soti
las- ja hovipiireissä olivatkin saksa
laissympatiat korostettuja. Hjalmar 
Hammarskjöld'in hallitus piti kuiten
kin kiinni siitä, että Ruotsin ulkopoli
tiikan täi.,keimpänä tavoitteena tuli 
olla itsenäisyyden ja puolueettomuu
den turvaaminen. Englannin, Ranskan 
ja Venäjän sitouduJttua kunnioittamaan 
Ruotsin loukkaamattomuutta sillä 
edellytyksellä, ettei Ruotsi liittyisi 
kumpaankaan sotaailtäyvään puoleen, 
suostui Saksakin pitämään Ruotsia 
puolueettomana maana. Diplomaatti
sena muotoedellytyksenä oli tässä ku
ten Tanskankin t,apauksessa, että puo
lueettomuuden tuli olla "hyvänsuopa". 
Todisteeksi tästä Ruotsi mm kielsi Ve
näjälle menevien materiaalitoimitusten 
kulj,ettami·sen alueensa kautta. 

Skandinaavinen puolueettomuus oli 
näin ol1en ensimmarnen maailman
sodan aikana tietyssä mielessä yksi
puolinen. Ympärysvallat, ennen kaik
kea Venäjä, katselivat tätä yksipuoli
suutta karsain silmin. 

Ensimmäisen maailmansodan tapah
tumat olivat ratkaisevia Suomelle. 
Venäjän luhistumin.en, vallankumous 
ja hallirtusmuodon muutos vuonna 1917 
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johtivat siihen, että Suomen politiikan 
n.s. aktivistisen linjan toiminta tuotti 
menesty,ksen. Joulukuussa, 1917 Suomi 
otti itselleen paikan itsenäisten val
tioitten joukossa. Skandinaavisten 
maitten rinnalla oli Leninin Venäjä 
ensimmäisiä tunnustamaan Suomen it
senäisyyden. Mutta samalla tarvittiin 
aseellista ratkaisua omassa maassa, en
nen kuin itsenäisyydestä tuli tosi. li
man sitä tukea, jonka Salksa antoi -
epäsuorasti kouluttamalla suomalaiset 
jääkärit ja suorasti lähettämällä von 
der Goltzin retkikunta Etelä-Suomeen 
- olisi Suomen tie itsenäisyyteen var
masti näyttänyt aivan toisenlaiselta. 

Ruotsin puolueettomuuspolitiilkalle 
ensimmäisen maailmansodan aikana on 
kuvaavaa, että vastalttiin kielteisesti 
sekä pyyntöön antaa sotilaskoulutusta 
suomalaisille nuorille miehille että 
pyyntöön lähettää joukkoja Suomeen 
vuonna 1918. Molemmassa suhtee~ 
tuli tällöin apu Saksasta. Suomen ky
symys näytteli nimittäin keskeistä osaa 
Ruotsin ja Venäjän välisissä, molem
minpuolisen epäluuloisuuden sävyttä
missä, suhteissa. Niinpä Tsaaxinvenä
jän yleisesikunnan muistioissa vuosilta 
1908-1914 nähdään vakavana vaihto
ehtona Ruotsin liittyminen tulevassa 
sodassa Saksan puolelle. Ruotsissa taas 
puhuttiin verrattain yleisesti "idästä 
tulev,asta vaarasta", jolle ensisijaisesti 
antoi sisältöä se seikka, että Venäjän 
katsottiin tavoittelevan jäättömiä sa
tamia Skandinaavian Atlantinranni
kol1a. Kuitenkin suhteet jatkuivat 
asiallisella pohjalla neljän sotavuoden 
aikana. Sama tilanne toistui toisessa
kin maailmansodassa. Tällähän oli 
tunnetusti suurta merkitystä Suomen 
pyrki,essä rauhanneuvotteluihin Mos
kovan kanssa. 

Toinen maailmansota merkitsi sen 
sijaan mitä kovimpia koettelemuksia 
Pohjolalle ja sen kansoille. Jo vuonna 
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1792 oli tanskalainen historioitsija 
Fredrik Snedorff huudahtanut: "Kas 
tuossa Skandinavia, isänmaamme, joka 
on puristuksessa Venäjän ja Saksan 
välillä", pitäessään Lontoossa sikäläi
selle Pohjoismaiselle seuralle esitel
mää, jonlka puhuva otsikko oli "Vik .. 
tigheten av de tre nordiske Rigers 
Förening". 

Sotatapahtumat vuosina 1939-1945 
osoittivat täysin, ikuinka pahasti Poh
jolan maat todella olivat puristuksessa 
noiden kahden suurvallan intressien 
vastakohtaisuuden seurauksena. Elet
tyään runsaat sata vuotta katkeama
tonta rauhankautta joutui Norja ke
väällä Saksan hyökkäyksen kohteeksi 
ja miehitetyksi. Tanska, joka oli saa
nut nauttia rauhan siunauksia lkolme
neljäsosavuosisadan aikana, koki sa
man kohtalon. J ,oulukuussa 1939 Suo
mi, joka Hitlerin ja Stalinin välisen 
vallanjakosopimuksen perusteella elo
kuussa oli siirretty Neuvostoliiton etu
pnrnn, oli joutunut Neuvo.stoliiton 
hyökkäyksen kohteeksi. Viiden vuoden 
kuluessa Suomen oli käytävä peräti 
kolme eri sotaa: talvisota 1939-40 
Neuvostoliittoa vastaan, joka silloin oli 
liitossa Salksan kanssa; jatkosota 1941 
--44 Neuvostoliittoa vastaan, mutta nyt 
Saksan rinnalla j,a vihdoin Lapin sota 
1944-45 Saksaa vastaan, ellei voitta
van Neuvostoliiton liittolaisena niin ai: 
nakin pitäen sitä käskynant·ajana. 

Vain Ruotsin onnistui pysyttäytyä 
,puolueettomuuslinjallaan. Suurvalta
politiikka kouraisi tosin Ruotsiakin 
kovimmin sitten venäläisten joukko
jen tunkeutumisen Pohjois-Ruotsiin 
Suomen sodan aiikana 1808-09. Kui
tenkaan Ruotsi ei joutunut aseellisiin 
sel!kkauksiin tai sotatoimiin. 

Ruotsin ulkopolitiikan tukeutuminen 
nyt yli puolitoistavuosisataiseen kat
~eamattomaan rauhan- ja puolueetto
muuden linjaan, kun taas kolme muuta 

pohjoismaata eivät vielä ole kokeneet 
vastaavaa kautta edes neljäninesvuosi
Nldan aikana, on seikka, joka osoittaa 
Ruotsin keskeisen aseman, kun on 
löydettävä ja toteutettava ,toimenpiteitä 
rauhan ja vapaiuden turvaamiseksi 
pohjoisessa elintilassamme. Tämä olisi 
niidenkin otettava tarikasti huomioon, 
jotka tänään, mielestäni liian sinisil
mäisesti, puhuvat pohjoismaisesta puo
lustusliitoota eräänä puolueettomuus
politiikan vaihtoehtona. {kts s 18) 

Kuva, menneisyydestä, jota edellä 
pikaisesti on luoilJllosteltu, osoittaa 
meille, että Pohjolan neljän pienen 
maan olemassaoloa verrattain itsenäi
senä valtioryhmänä lähinnä voidaan 
pitää merkittävänä j,a mielekkäänä his
torian ihmeenä. 

111 TIEN V ALINTA 

Suomen antaessa itsenäisyysjulis
tuksensa joulukuussa 1917 oli yleisesti, 
reaalipoliittisesti katsoen, olemassa viisi 
toimintalinjaa, joita vastasyntynyt ta
savalta voisi käyttää ulkopolitiikkansa 
muotoilemiseen sen päätavoitteen saa
vuttamiseksi, että muut valtiot, ennen 
kaiilckea suuret ja vahvat valtiot, tun
nustaisivat Suomen itsenäisyyden. 
Pitemmällä tähtäimellä oli sitten tur
vattava ja säilytettävä saavutettu itse
näisyys, eli toisin sanoen, harjoitettava 
menestyksellistä puolueettomuuspoli
tiikkaa. 

Käsitys, että itsenäiselle Suomelle 
olisi ollut avoinna vain yksi ainoa tie, 
pohjoismainen, ei suinlkaan ole harvi
nainen. Vuosisatainen historiallinen 
kohtalonyhteys Ruotsiin ja Skandina
viaan oli luonnollisesti painavana pun
nuksena vaakakupissa, mutta se ei ol
lut - niinkuin tulemme näkemään -
mikään ilman muuta selvä reaalipoliit
tinen vakio. 

Suomen uTh:,opolitiikan viisi toimin
talinjaa oliva,t: 

1:o Suuntautuminen itään eli lähen
tyminen Neuvostoliittoon 

2:o Suuntautuminen etelään eli lä
hentyminen Saksaan 

3:o Suuntautuminen länteen eli lä
hentyminen Pohjolaan ja sitä tietä 
muuhun l.,ä,nsi-Eurooppaan 

4:o Suuntautuminen etelään eli lä
hentyminen n.s. reunavaltioihin 

5:o Kansainvälinen, Kansainliiton 
suojelukseen perustuva aktiivinen 
pien valtapolitiikka. 

Ennenkuin h1eman lähemmin tar
kastelemme näitä Suomen ulkopolitii
:kan vaihtoehtoja itsenäisyyden ensim
mäisten vuosikymmenien aikana on 
otettava huomioon pari erikoispiir
rettä. 

Suomella ei koskaan ollut ollut omaa 
ulkopolitiikikaa. Ennen vuotta 1917 oli 
vain sangen vähäisessä määrin ollut 
kyseessä kansainvälisten ongelmien 
aktiivinen käsittely. Oikeastaan vain 
kaksi poikkeusta tästä pääsäännöstä 
oli esiintynyt, nimittäin ulkomailla 
harjoitettu .propaganda 1890-luvulla 
aloitettua venäläistämispoliitihlclcaa 
vastaan ja jääkäriliike ensimmäisen 
maailmansodan alkaessa. 

Suomen oli - toisin kuin muiden 
pohjoismaiden - luotava oma ulko
asiainhallintonsa ja koulutettava tä
hän tarkoitukseen täysin uutta hen
kilökunta,a. Tällöin lähdettiin siitä, 
että Suomen oli syrjäisenä pilkkuval
tiona syytä esiintyä vaatimaittomasti 
kansainvälisissä diplomaattisissa yh
teyksissä. Käytännössä tämä tarkoitti 
sitä, että lähetystöjä perustettiin ver
rattain säästeliäästi, etupäässä vain 
suurvaltoihin ja naapurimaihin. Vaik
kakin tämä diplomaattinen avaus mo
nista syistä oli ymmärrettävissä, on se 
toisaaJta muissa suhteissa vaikuttanut 
epäedullisesti mahdollisuuksiin aktiivi-
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sesti ajaa Suomen virallisia intressejä 
eri osissa maailmaa ja eri aloilla. 

Siinäkin suhteessa on Suomen ja 
muiden Pohjolan maiden ulkopolitii
kan välillä oleellinen ero, että Suomen 
oli lunastettava itsenäisyytensä sisäl
lissodan hinnalla. Käytännöllisesti 
katsoen kaikille poliittisille mielipide
suuntauksille Suomessa - niin oikealla 
kuin vasemmallakin - merkitsi aika 
joulukuun alusta vuonna 1917 syksyyn 
1920, johon mennessä maailmansodan 
anglosaksiset voittaj,avaltiot Englanti 
ja USA olivat tunnustaneet itsenäi
syytemme ja rauhansopimus Venäjän 
kanssa oli vahvistanut itsenäisen 
Suomen alueen rajat - virhearvioita, 
menetyksiä ja epäonnistumisia. Kan
sallisten voimain ponnistaminen mää
rä tietoisen ulkopolitiiikan harjoi ttami
seksi oli siksi paljon vaikeammin ai
kaansaatavissa meillä kuin Norjassa, 
Ruotsissa ja Tanskassa, joissa kehitys 
ensim.ma.isen maailmansodan aikana 
oli käynyt siihen suuntaa.n, että suu
rista ulikopoliittisista prob1eemeista lä
hinnä oli tullut kansallisesti yhdistä
vää tekijää. 

Vinosuuntau.ksen turvallisuus- ja 
puol ueettom u u51pro bleeman käsi tte
lyl1e its,enäisessä Suomessa antoivat 
alusta alkaen sisällissodan kokemuk
set. Siihen liittyi yleisesti levinnyt kä
sity,s, että työväenluokasta rekrytoi
dun punaisen puolen pääasiallisena 
päämääränä oli·si ollut vastustaa Suo
men !itsenäisyyttä ja liittää Suomi Neu
vostoliiton osaksi. 

Tähän on vielä lisättävä, että tuohon 
aikaan Neuvostoliitossa avoimesti ju
listettu propaganda kommunistisen 
maailman vallankumouksen puolesta 
ti.etenkin Suomessa - ei vain porva
riston vaan myös sosiaalidemokraat
tien taholla - käsiteltiin vakavaksi, 
vastasaavutettua itsenäisyyttä vaaran
tavaksi riskimomentiksi. 
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Selvästi vallankumouksellisen kom
munistisen puolueen toiminnan salli
minen 1920-luvulla - ajoittain julki
sena, ajoittain maanalaisena - ei ollut 
omiaan luomaan sitä vakavaa sisäpoli
tiikkaa, joka on edellytyksenä kansal
lisesti yhdistävän ulkopolitiikan har
joittamiselle. 

Itsenäisyytemme kahden ensimmäi
sen vuosikymmenen ailkana kokeiltiin 
edellämainitusta viidestä toimintalin
jasta kaikkia paitsi ensimmäistä, suun
tautumista itään. 1920- ja 1930-luvulla 
Suomen ei onnistunut luoda luotta
muksellisia suhteita suureen i.täiseen 
naapuriinsa. Jos halutaan olla kyyni
siä, voidaan sanoa tarvitun kolme so
taa - talvisota 1939--1940, jatkosota 
1941-44 ja sota saksalaisia vastaan 
Pohjois-Suomessa 1944-45 yhdistetty
nä presidentti Paasikiv,en syvälliseen 
valtiomi,espanokseen - Neuvostolii
ton Suomeen kohdistuneen epäluotta
muksen hälventämiseksi. Vasta silloin 
Suomen ulikopolitiikka perustettiin en
simmaisen, Venäjään lähentymisen, 
vaihtoehdon varaan. Tämä vaihtoehto, 
yhdessä kolmannen eli pohjoismaisen 
vaihtoehdon kanssa, on tämän pa1van 
ka,nsafawälisten suhteittemme perus
tana. 

Vaihtoehto n:o 2, yhteistoiminta 
Saksan !kanssa oli se, joka ensin ja jo 
ennen itsenäisyysjulistusta tuli näyt
telemään pääosaa. Kyseinen yhteis
toiminta sai niin silmiinpistävän il
mauksen, että Suomen eduskunta lo
kakuun alussa vuonna 1918 valitsi 
saksalaisen ruhtinaan, Hessenin prinssi 
Fri.edrich K,arl'in, keisari Wilhelm H:n 
sisarenpojan, maan kuninkaaksi. Tämä 
rakennelma romahti kuitenkin no
peasti Suomen kuninkaan luopuessa 
kruunustaan jo kahden ikuukauden 
ikul,uttua, kun Saksan tappio ensim
mäisessä maailmansodassa ja monar-

kian luhistuminen oli väistämätön to
;iasia. 

Tilanne oli muuttunut, kun Hitlerin 
johtama Saksa 1930-luvun puolivälissä 
oli vallannut takaisin paikkansa suur
valtojen joukossa ja sellaisena osoitti 
suurta mi,e1enkiintoa Itämeren aluetta 
kohtaan. Norjan ja Ruotsin tavoin 
Suomi vuoden 1939 alussa vastasi kiel
•teisesti Saksan ehdotukseen hyökkää
mättömyyssopimul<:seksi. Tämä oli 
kieltämättä eräs syy siihen, että Hitler 
loppukesällä 1939 antoi Stalinin ym
märtää, että Suomi, samoin kuin Bal
tia, itäinen Puola ja Bessarabia, lue
taan Neuvostoliiton etupiiriin. Voidaan 
mainita, että Tanska ei katsonut voi
vansa !kieltäytyä Saksan tarjouksesta. 
Tanskalla oli siten toisen maailman
sodan puhjetessa hyökkäämättömyys
sopimus Saksan kanssa. Vuodesta 1932 
lähtien oli Suomella vastaava sopimus 
Neuvostoli,iton kanssa. Minkäänlaista 
reaalipoli,ittista merkitystä nämä sopi
mukset - kuvaavaa kyllä - eivät saa
neet Tanskan eikä Suomen turvalli
suuden kannalta. 

Vaihtoehto n:o 4, reunavaltiopoli
tiikka, ,pohjautui ajatukseen Viron, 
Latvian, iLiettuan, Puolan ja Suomen 
eli näitten NeuvostoliUon ja muun 
Euroopan välisellä reuna-alueella ole
vi,en maiden väliseen yhteistoimin
taan. Kaikkien näiden valtioiden yh
teisenä piirteenä oli, että ne olivat kuu
luneet osina keisarillisen Venäjän val
takuntaan ja että ne olivat saavutta~ 
n.eet itsenäisyyt,ensä seurauksena V e
naJan luhistumisesta ensimrna1sessä 
maailmansodassa. Suomalainen reuna
valtiopolitiikka oli ennen kaikkea ul
koministeri Rudolf Holstin käsialaa. 
Hän esitti jo elokuusa 1919 ajatuksen 
yhteistoiminnas·ta reunavaltojen karu;
sa· juuri nimitetyn Vennolan kei,kusta
hallituksen ulkopoliittisena ohjelmana. 
Tarkoituksena oli yrittää aikaansaada 

kyseisten valtioiden !keskeinen puo
lustuspoliittinen liitto. Eräässä monista 
r·eunavaltioitten ulkoministerien ko
kouksista - se pidettiin Puolan pää
kaupungissa vuonma 1922 - allekirjoi
·tettiin niin sanottu Varsovan sopimus, 
joka oli tarkoitettu r,eunavaltiopolitii
kan tavoitteiden toteuttamisen väli
kappaleeksi. 

On sangen mielenJk:iintoista todeta, 
että Suomen ,eduskunta silloin tuli sa
nomaan ratkaisevan sanan hallituksen 
,ehdottamasta ulkopolii,ttisesta suun
tauksesta. Asiasta tehdyn välikysy
myiltsen seurauksena ulkoministeri 
Holsrti, joka Suomen puolesta, oli alle
kirjoittanut Varsovan sopimuksen, sai 
epäluottamuslauseen. Hän erosi ja ly
hyen aikaa sen jälkeen jätt.i koko hal
litus eronpyyntönsä. Tämä merkitsi 
sitä, e:ttä Suomi oli päättänyt luopua 
reunav.altiopolititkasta ryhtyäkseen 
ajamaan varovaista liittoutumatonta 
linjaa niiden periaatteiden mukaan, 
jotka ensimmäisen maailmansodan jäl
keen perustettu maailmanlaajuinen 
rauhanjärjestö Kansainliitto oli vii:toit
tanut. Näin ollen vaihtoehto n:o 5 tuli 
lähi,nnä Suomen ulko- ja turvallisuus
politiikan ohjenuoraksi. 

Tämän varovaisen ulkopolitiikan 
eräänä taustatekijänä oli myös Neu
vosto-Venäjän tunt,ema epäluulo reu
navaltioiden välistä yhteistoimintaa 
kohtaan. 

Verrattain pian osoittautui kuitenkin, 
että vilkas toiminta Kansainliiton puit
teissa ja liiton ,toiminnan eduksi ei 
merkinnyt ta:keita puolueettomuudelle 
ja riippumattomuudelle. Usko maail
manjärjestön kykyyn tässä suhteessa 
murska,utui lopullisesti, kun I:talia 
saattoi viedä päätökseen hyökkäys
sotansa Abessiniaa vastaan vuonna 
1935 Kansainliiton pakotejärjestelmän 
pystymättä pahemmin häiritsemään 
täfä sotatointa. 
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Sitävastoin on tuskin oikein väittää, 
että Suomen suhtautuminen Kansain
liittoon 1920-luvulla olisi ollut viileäm
pää kuin skandinaavisten maiden. 
Suomen valitseminen Kansainliiton 
neuvoston jäsenetksi vuonna 1927 seu
l'laavaksi kolmivuotiskaudeksi osoittaa, 
että Suomi suhteellisen lyhyessä ajassa 
oli tullut esittämään kansainvälisesti 
arvostettua osaa. Voidaan panna mer
kille, että tämä ulkopoliittinen sitou
mus, josta kotimaassa vilkkaasti !kes
kusteltiin, pääosaksi sai vastaansa ar
vostelevan asenteen - ei vain idässä, 
Moskovas.sa, vaan myös Skandina
viassa esitetyissä mielipiteissä. Kan
sainliiton kieltäytymistä käsittelemästä 
Tarton rauhansopimuksen perusteella 
,syntynyttä ikiistaikysymystä Neuvosto
liiton v,elvollisuudesta myöntää auto
nomia Itä-Karjalalle, ei ole vakuuttava 
,argumentti 'käytettäväksi Suomen KL
,politiikkaa. vastaan. Suuremmalla 
syyllä voitaisiin päinvastoin esittää se 
posiUivir,en vaikutus, jonka l~:,nsain
liiton välitystuomio Suomen puolesta 
Ahvenanmaan 'kysymyksessä sai ai
ik!aian Suomen eri polii<ttisissa pHreissä. 

IV POHJOISMAINEN SUUNTAUS 

Viidestä ulkopoliittisesta vaihto
ehdosta oli Suomella siis enää käyttä
mättä yksi ainoa, pohjoismainen. On 
verrattati..n hämmästyttävää, e:ttä Suomi 
oli ollut 18 vuotta itsenäisenä, ennen
kuin määrätietoisempi yhteistoiminta 
toisten Pohjolan valtioiden kanssa to
teutui. 

Suomen tämänpäiväinen ulkopoli
tiikka, sellaisena miksi sen J. K. Paasi
kivi muotoili vaaran vuosina 1944-48, 
on aikaisemmin mainituista vaihto
ehdoista ensimmäisen ja kolmannen 
vaihtoehdon yhdistelmä. Se on koos-
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tUJI1ut itäisestä, venäläisestä ja pohjois
maisesta, länsimaisesta komponentista,. 
Jotta Suomen puolueettomuuspoli-. 
tiikka olisi tehokas ja luottamusta he
rättävä, vaaditaan näiden komponent,.. 
tien välistä tasapainoa. 

Vuoteen 1935 saaikka puuttui Suo
men virallisesta ulkopolitiikasta poh
joismainen komponentti. Aikaisemmin 
on ma1nittu myöskin toisen, venäläisen 
komponentin puuttuneen. 

Sangen mtelerukiintoinen ja monia 
yhteiskunfa.elämän eri aloja koskeva 
tehtävä on selityksen etsimin,en sille, 
että pohjoismainen vaihtoehto niin hi
taasti valtasi jalansijaa Suomen ulko
,politiikassa. Tässä yhteydessä on ti-
1:an puutteen vuoksi tyydyttävä muu
tamaan hajahuomioon. 

Skandinavian maat tunnustivat em
pimättä Suomen saavuttaman itsenäi
syyden heti vuoden 1918 alussa. Mitään 
ehtoja ei asetettu. Vapaussota keväällä 
1918 ja Suomen suuntautuminen Sak
saa kohti, josta näkyvimpänä ilmaulk
sena olivat kuninkaanvaalH loka
kuussa, synnyttivät kui,tenkin epäröin
tiä ja varovaisuutta, ennenkaikkea 
Ruo.tsissa, mutta myös Tanskassa ja 
Norjassa. 

Tultuaan huhtikuussa 1919 ulko
ministeriksi teki tohtori Rudolf Holsti, 
joka oli toiminut lähettiläänä Lon
foossa, anglosaksien kehotuJksesta hen
kilökohtaisia tunnusteluja Tukhol
massa ja Oslossa mahdollisuuksista ai
kaansaada poliittista yhteistyötä kol
men Skandinaavisen maan ja Suomen 
kesken. Tulos oli negatiivinen. Nor
jassa selit,ettiin oltavan valmiita yh
teistoimintaan sivisty,ksellisellä ja ta
loudelli,sella alalla. Poliittista yhteis
työtä ei siellä voitu ajatellakaan jo sii
täkin syystä, että Norja ei ollut ~ikään 
I,tämeren valtio. 

Tukholmassa oli Ruotsin silloinen 
ulkoministeri Hellner torjunut aj·atuk-

sen yhteistoiminnasta vetoamalla toi
saalfa Ruotsin perinteelliseen puo
lueettomuuspolitiiklkaan ja toisaalta 
Ahvenanmaan kysymykseen. 

Näin olemmekin tulleet siihen lu
kuun, Ahvenanmaan kysymykseen, 
joka suuresti on vaikeuttanut Suomen 
poliittista suuntautumista Pohjolaa 
kohti, mutta joka sen lisäksi itsenäisyy
den ,aikana on näytellyt suurta osaa 
Suomen ja Neuvostoföton välisten suh
teiden kehittymisessä. 

Kun Ruotsi, Suomen sodan 1808-09 
jällkeen, oli pakotettu luovuttamaan 
Suomen Venäjälle, oli Ahvenanmaa 
lähemmittä keskusteluitta luettu !kuu
luvaksi menetettyyn itäiseen valta!kun
nan osaan. Ruotsin tunnustaessa Suo
men itsenäisyyden 4. päivänä tammi
muta 1918 ,ei myöskään annettu mi
tään Ahvenanmaata tai muita Suomen 
alueita koskevia julkilausumia. Mutta 
vain muutamia päiviä myöhemmin 
lausui kuningas Kustaa V valtaistuin
puheessaan toivovansa, että Suomen 
vastasaavutettu itsenäisyys auttaisi 
Ruotsia löytämään tyydyttävän ratkai
sun Ahvenlllllmaan ongelmaan. Näin 
oli herä,tetty kysymys siitä tulisiko Ah
venanmaan saaret kahteenikymme
ineentuhanteen nousevine väestöineen 
sisällyttää Suomeen vai Ruotsiin. Ky
symys muodostui kansainväliseksi 
!kiistaksi, etenkin silksi, että muutamat 
Ruotsin hallituksen jäsenet, m.m. so
siaalidemokraattinen meriministeri 
Palmstjerna ja Ruotsin ensimmäinen 
lähettiläs Helsingissä C. G. Westman, 
!kannattivat kuningas Kustaan aktii
vista asennetta. 

Tilanne kärjistyi, kun Ruotsi helmi
kuussa 1918, vapaussodan riehuessa 
Suomessa, lähetti retkikunnan Ahve
nanmaalle. Tämä retkikunta internoi 
sen suomalaisen suojeluskunnan, jonka 
'kenraali Mannerheim oli käskenyt Ah
venanmaalle riisumaan aseista saarille 

jääneet, väestön elämää häiritsevät ve.
näfäiset sotilasjoukot. Samanaikai
sesti oli Suomen valkoinen hallitus 
kääntynyt Saksan puoleen pyytäen so
tilaallista apua. 

Saksalaisen, kenraali von der Gol:t
zin komentaman, Suomeen lähetetyn 
retkikunnan toimintaan liittyen ilmes
tyi saksalaisia sota-aluksia Ahvenan
maan vesille. Tämä uhka sai Ruotsin 
vetämään joukkonsa Ahvenanmaalta. 
Vuoden 1918 lopussa solmivat sitten 
Suomi, Ruotsi ja Saksa sopimuksen 
!kaiklkien Ahvenanmaalla olevien lin
noituslaitteiden tuhoamisesta. Ahve
nanmaan demilitarisointi vahvistettiin 
vielä niissä rauhansopimuksissa, jotka 
Venäjä solmi Saksan kanssa Brest
Li tovskissa ja Suomen kanssa Tartossa 
sekä Kansainliiton aloitteesta vuonna 
1921 solmitussa sopimuksessa, jossa 
säädettiin, että Ahvenanmaan saaret 
oli pidettävä puolueettomana alueena, 
jota ,ei saa !innoittaa. Velvollisuus val
voa linnoittamattomuussopimusten 
noudattamista, joka .Krimin sodasta 
alkaen oli kuulunut tsaarinvenäläiselle 
suurvallalle, siirtyi nyt pikkuvaltiolle, 
Suomelle. Neuvostoliitto, joka ei 
vuonna 1921 kuulunut Kansainliittoon, 
ei siis ollut Ahvenanmaata koskevan 
sopimutksen allekirjoittajien joulkossa. 

Ruotsi ei kuiitenkaan vielä ollut luo
punut ambitioistaan, joita piti vireillä 
Ahvenanmaan väestön joukossa suurta 
!kannatusta saanut eristäytymispyrki
mys. Tätä pyrkimystä ilmentää 7135 
ahvenanmaalaisen allekirjoittama ad
ressi, jossa toivottiin Ruotsin hallituk
sen toimenpitei,tä Ahvenanmaan yh
distämiseksi Ruots,iin. Adressi luo
vutettiin Tukholmassa vuoden 1918 
alussa. 

Ruotsi sai siinä suhteessa ajetuksi 
tahtonsa läpi, että Ahvenanmaankysy
mys, vastoin Suomen toivomusta otet
tiin käsiteltäväksi Kansainliitossa. 
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~inlil.ton päätös, joka syntyi ke
sällä 1921, oli sitävastoin selvä diplo
maattinen voitto Suomelle: Ahvenan
maan tuli edeUeen /kuulua Suomeen, 
joka kuitenkin nimenomaan velvoitet
tiin ryhtymään toimenpiteisiin Ahve
nanmaan väestön itsehallinnon ja yksi
kielisyyden takaamiseksi. 

Ahvienanmaankysymyksessä vallit
sevan erimielisyyden aiheuttama Suo
men ja Ruotsin välisten suhteiden 
ajoittainen kireys ilmenee selvästi 
~ahdesta seikasta. Vuonna 1919 kut
sui Ruotsi kotiin lähettiläänsä aktiivi
sesti toimineen C. G. W estma~'in, Hel
singistä vastalauseena sille, että Suomi 
menestyksellisesti. oli estänyt Ahve
oonmaankysymyksen ottamista käsi
teltävaksi Versailles'in rauhankonfe
renssissa. 

Ahvenanmaan !kiistan päätyttyä 
otettiin puheeksi Suomen tasavallan 
pr,esidentin valtiovierailu vanhaan 
,emämaahan, Ruotsiin. Ruotsalaisista 
esityksistä ja toivomuksista huolimatta 
presidentti Ståhlberg itsepäisesti kiel
täytyi. Ja syy tähän kielteiseen asen
noitumiseen tiedettiin vaillclca sitä ei 
sanottu. Se ol,i Ruotsin politiikka Ah
venanmaan kysymyksessä. Vasta Lauri 
Kristian Relander'in tultua vuonna 
1925 valtion päämieheksi, tehtiin val
tiovierailu, joka ulospäin osoitti Ruot
sin ja ·Suomen välisten suhteitten nor
malisoituneen. 

Jos Kansainliiton puuttuminen Ah
venanmaankysymykseen olisi johtanut 
,toiseen suuntaan ja Ahvenanmaa olisi 
liitetty Ruotsiin, on uskottavaa, että 
Suomen ulkopolitiikan pohjoismainen 
suunt·aus olisi saanut toisenlaisen ku
lun. 

Ahvenanmaankysymyksen oltua 1920-
luvulla eräänlaisena Suomea Pohjois
maista, erottavana muurina siitä muo
dostui 1930-luvulla läheisen yhteistyön 
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lähde - tai realistisemmin sanottuna 
harvinaisen pitkäUe menneen yhteis
työyrityksen kohde - kahdelle poh
j,oismaalle, Suomelle ja Ruotsille, puo
lustuspoliti1ik.an polttav>alla, alalla. 

Vuoden 1921 Genev,en sopimuksen 
sisäHö te!ki Ahvenanmaan saarista 
strategisen tyhjiön, joka ei suinkaan 
turvannut rauhan säilymistä ja jänni
tyksen laukeamista Itämerellä, vaan 
,päinvastoin olisi voinut houkutella jo
takin suurvaltaa ryhtymään toimen
piteisiin Ruotsin ja Suomen välisen 
merikiapeikon valvomiseksi. Syystä 
voitiin kysyä eiikö olisi edullisempaa; 
että ne kalksi valtiota, joita asia lä
hinnä koski, i,tse sulkisivat tuon ka
peilron ennenkuin mikään suurvalta 
kerkiäisi niiden edeUe. 

Tällaisia ajatuksia esitti Suomessa 
vuonn,a 1934 marsalkka Mannerheim, 
joka 1930-luvun alussa oli kutsuttu 
Puolustusneuvoston puheenjohtajaksi, 
Ajatukset saivat vastaikaikua monilla 
tahoilla Ruotsissa. Mutta samalla 
Neuvostoliitto, jdka ei kuulunut Ah
venanmaan sopimulksen allekirjoitta-, 
jiin, reagoi hyvin voimakkaasti. Suun
nitelmat Ahv,ena,nmaan linnoittami
seksi leimattiin Neuvos<toliiton elin
.tänkeitii rpuolustusintressejä vastaan 
sotivaksi "seikkailupolitiikaksi". Vain 
yhdessä Neuvostoliiton kanssa ja ve
näläistä teknillistä apua käyttäen voi~ 
tiin ajatella Ahvenanmaan strategi-, 
sen statuksen muuttamista. 

Neuvostoliiton pelinavaus oli hyvill 
kiivas ja se olisi pitänyt ymmärtää 
varoitukseksi Ritarikadulla Helsin
gissä. Niinpä Neuvos·toliiton lähettiläs 
Boris Stein, jolka 1930-luvun puoli
välissä näytteli keskeistä osaa Neuvos
toliiton Pohjolan politiikan muotoile-, 
misessa, julkitoi sen aja,tiuksen, että 
Suomen tarkoituksena ilmeisesti oli 
saada myös Norja, Ruotsi ja Tanska 
asennoitJUmaan neuvostovastaisesti. 

V,enäläisten varottuksista huolimatta 
jatkoivat Ruotsi ja Suomi neuvottelu
jaan Ahvenanmaan puolustuksesta. On 
kiistelty siitä, suhtau,1:JUiko Ruotsin hal
litus asiaan todella vakavasti. Tammi
kuuhun 1939 mennessä tilanne joka 
tapauksessa oli kehittynyt niin pit
ikälle, että arvovaltainen suomalainen 
hallitusvaltuugk:unta, johon kuului 
pääministeri Cajander, uusi ulkominis
teri Erkko ja va1tiovarainministeri 
Tanner, matkusti Tukholmaan, jossa 
n.s. Tukholman-suunnitelma Ahvenan
man puolustamisesta hyväksyttiin. 
Paperilla tämä suunnitelma oli merki
tyksellinen, koslka sen voidaan katsoa 
merkinneen Ruotsilll sitoutumista puo
lustuspoliittiseen yhteistoimintaan vie
raan valtion kanssa ensimmäistä kertaa 
yli sataan, vuoteen. Pohjoismaiden ul
koministerien kokouksessa Helsingissä 
helmikuussa kysyikin Norjan ulko
ministeri hämmentyneenä, oliko Tuk
holman suunnitelma käsitettävä Ruot
sin ja Suomen väliseksi puolustuslii
toksi. Ruotsin ulkoministeri Sandler, 
jd1.<,a oli sotilaspoliittisen yhteistoimin
nan innokkaimpia, kannattajia, vastasi 
esitettyyn kysymykseen, että Ruotsi ei 
ole etukäteen sitoutunut puo1ustiarnaan 
Ahvenanmaata, mutta että valmisteluja 
tätä varten oli tehty. 

Todellisuus oli !kuitenkin aivan toi
senlainen. Moskova antoi ymmärtää, 
että Tukholman suunnitelma voitiin 
hyväksyä vain !kolmella ehdolla: 1) 
Neuvostoliitto saisi osallistua Ahve
nanmaan linnoittamiseen, 2) Neuvos
toliitto saisi itse ottaa haltuunsa Suur
saaren ja muita Suomenlahden ulko
saaria Leningradin tuloväylien var
rella, 3) Suomen tuli sitoutua otta
maan vastaan apua Neuvostoliitolta 
voidakseen torjua Saksan mahdollisen 
hyöklkäyksen Suomen alueen kautta 
Neuviostoliittoon. Suomi vastasi kiel
teisesti ,esitettyihin ehtoihin vedoten 

3 - Jalkaväen Vuosikirja 

pohjoismaiseen puolueettomuuslin
jaansa ja siihen, että ehdotukset louk
kaisivat maan suvereenisuutta. 

Nähdään, että tässä oli toisiaan vas
tassa k,aksi peruskäsitystä. Toisaal1a 
Venäjä halusi pitää · Suomen, samoin 
kuin Baltianlkin, etupiirissään saadak
seen käyttölkelpoisia puolustusasemia 
laiajeneva:a Saksaa vastaan. Toisaalta 
halusi Suomi, että sitä kohdeltaisiin 
kaikissa suhteissa puolueettomana 
pohjoismaisena valtiona. Kumpikaan 
valtio ei katsonut voivansa luopua 
esittämästään perusnäkemyksestään. 

Yhteen ,tulokseen - vaikkakin nega
tiiviseen - johti Neuvostoliiton tyyty
mättömyys kuitenkin. Ruotsi irtaan
tui kaikista Ahvenanmaan puolustusta 
ikosik-evista sitovista !k:iinnityksistään. 
Ruotsin hiotun ja kokemusrikkaan 
puolueettomuuspolitiikan edus-tajat 
Tukholmassa alkoivat pelätä joutu
vansa so1lketuksi vaaralliseen ja uh
kaavaan poliittiseen kohtalonyhtey
teen Suomen kanssa. Kun ukkospil
vet purkautuivat syksyllä 1939 oli 
Suomi kui1enkin siis yksin. 

Vailkkakin puolustuspoliittista tu
losta ei saavutettukaan, voidaan sanoa, 
että neuvottelut Ahvenanmaan linnoit
famisesta muodostuivat Suomen osalta 
erääksi pohjoismaiseen yhteistyöhön 
johtavaksi portiksi. Muitta muitakin 
oli. Eräs Suomelle vähemmän ristirii
tainen ja helpommin käsiteltävä oli 
1kauppapoli tiikka. 

Suomen osallistuminen Kansainlii
ton toimintaan oli johtanut Suomen ja 
eräiden muiden eurooppalaisten, m.m. 
skandinaavisten, pikku valtioiden vä
liseen yleiseen lähentymiseen. Kun 
L'4euvostoliitto lisäksi vuonna rn::i.:: un:
tyi Kansainliiton jäseneksi, tätä pidet
tiin Suomessa ja myös muilla tahoilla 
positiivisena asianhaarana ottaen huo
mioon Suomen ulikopoliittiset liikku
mismahdollisuudet. 
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Vuonna 1933 Suomi liittyi niin sa
nottuun Oslon sopimukseen, jonka 
Tanska, Norja, Ruotsi ja Benelux-maat 
olivat solmineet kolme vuotta aikai
semmin. Tämän sopimuksen tarkoi
tuksena oli ,enn~n kaikkea työsken
n,ellä kansainvälisessä kaupassa vallit
sevien rajoitusten poistamiseksi. Os
lon sopimuksen ja 1960-luvun EFTA- · 
sopimuksen välillä on havaittavissa 
yhtäläisyyksiä. 

Vaikean lamakauden ja finanssi
kriisin paineen alla oli Kansainliiton 
johdolla avattu helmikuussa 1930 suuri 
kansainvälinen konferenssi Genevessä 
aselevon aikaansaamiseksi levottoman 
t1Ullipolitiikan alalla. Vastakohtaisuu
det olivat kuitenlkin liian suuret ja 
konferenssi päätettiin kuukauden ku
luttua saamatta mitään muuta aikaan 
kuin yleinen lausunto jännitystä lie
ventävien lkaupprusopimusten toivotta
vuudesta. Mutta kuusi pientä euroop
pa1aista valtiota - kolme Skandina
vian maata, ja, kolme Benelux-maata -
päättivät jatkaa neuvotteluja omin 
päin. Neuvottelut käytiin Oslossa sa
mana vuonna j,a kolmen päivän kulut
tua päästiin sopimukseen. Tässä Oslon 
sopimuksessa allekirjoittaj,a.t sitoutui
vat olemaan no;;tamattia keskinäisiä 
tullejaian n euvottelematta sitä ennen 
lähemmin toistensa kanssa. Oslon so
pimuksen yleistä taloudellista merki
tystä vähensi pohjoismaissa pian sen 
jälkeen toimeenpantu devalvointi sekä 
luopuminen kultakannasta. Benelux
maissa tämä tapahtui myöhemmin 
1930-luvuna. 

,Tähän !kauppapoliittisesti yhteistyö
haluisten pikikuvaltioitten piiriin liittyi 
Suomi siis vuonna 1933. 

Mutta Oslon sopimuksella oli myös 
laajempaa yleistä merlcitystä. Se oli 
samalla nimittäin eräänlainen euroop
palaisten pikkuvaltioitten aktio yhteis
toiminnan ja k ollektiivisen turvallisuu-
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den puolesta, vastalauseena ~ansain
liiton osoittamaa avuttomuutta ja ha
luttomuutta ryhtyä aktiivisiin toimen
piteisiin aseellisten selkkausten ja rau
han rikkomisten torjumiseksi vastaan. 
Tässä .Suomi oli samalla linjalla kuin 
Norja, Ruotsi ja Tanska. Niinpä Suomi 
kutsuttiin skandinaavisten ul!lcominis
terien kokoukseen Osloon elokuussa 
1935. EdelHseen ulkoministerikokouk
seen Kööpenhaminassa Suomi ei ollut 
sen sijaan osallistunut ilmeisesti 
Ahv,enanma.an puolustamista koskevan 
kysymyksen vuoksi. 

Oslon ulkoministerikokouksessa 
päätettiin, että Pohjolan valtiot esiin
tyisivät yhdessä Kansainliitossa ja tuo
mitsisivat jyi,lcästi Italian hyökkäys
sodan Abessiniaa vastaan. Tämä mer
lkitsi loppua Suomen yritykselle pe
rustaa kansainvälinen esiintymisensä 
Kansainliiton varaan. Samalla osoi
tetfön, että Suomi lopuHa oli löytänyt 
ti.ensä yht1eispohjoismaiselle puolueet
tomuuslinjalle. 

Suomen ulkopolitiikan pohjoismai
nen suuntautuminen julkituotiin sel
västi ja määrätietoisesti. Eri valtion
.elimet kytkettiin asi-anmukaisessa jär
jestyil{:sessä toimintaan pääministeri 
T. M. Kivimäen jättäessä joulukuussa 
1935 eduskunnalle hallituksen tiedon
annon, missä uusi pohjoismainen oh
jelma julistettiin. Siinä sanottiin mm: 

"Suomen naapurimaista on suoma
laisen käsityksen mulkaan Skandina
via, lähinnä Ruotsi, vähemmän vaa
rassa joutua sodan jalkoihin tai mil
fään tavoin sekaantumaan sotaan tai 
muihin vaarallisiin kansainvälisiin 
selkkauksiin. Sillä on siis rpiarhaat 
edellytykset säilyttää puolueettomuu
tensa. Koska Suomen edut v,aativat 
,ennen kaikimea valtakunnan puolueet
tomuuden säilyttämistä, on lu~nnol
lista että Suomen suuntautuminen ta
pahtUJU Skandinaviaan päin, johon 

maatamme enemmän kuin muuanne 
ltoo, paitsi historia, •talouspolitiikka j:a 

1 ulttuuri ja niistä !kasvanut yhdenlaa
tuinen maailmankatsomus." 

Julkilausumassa todetaan myös, että 
: JOmi katsoo velvollisuudekseen yllä

p1Uiä taloudellisen kestokykynsä mu-
1 ai8ta ,puolustuslai:tosta puolueetto
muutensa, suojaamiseksi ja viitattiin 

, tilaallisen yhteistoiminnan tarpeelli-
1uteen pohjoismaiden kesken. Tämä 

tnrkoitti käytännön politiikassa ensi-
ljalsesti Ruotsia, koska Tanska ja 

Norja olivat 1930-luvulla miltei koko
naan la iminlyöneet puolustusvalmiu
t •nsa. 

Pääministeri Kivimäki totesi tiedon
ntoa kä,siteltäessä, että vilpittömän 

puolueettomuuden noudattaminen oli 
Suomen tapaiselle pienelle valtiolle 
vallitsevassa tilanteessa !kaikkein tär-
1 elntä. Sellaista asennetta voitaisiin 

lläpitää muiden Skandinavian kanso
Jen tukemana. Itsenäinen Suomi halusi 
nyt, kuten aikaisemmin, ulkopoliittista 
uuntaa etsittäessä päästä niiden ka-

1k-hdittavien kansojen joukkoon, joiden 
,11 ensimmäisessä maailmansodassa 
onnistunut säilyttää ;puolueettomuu
t<•nsa. 

Tämän pohjoismaisen ohjelmajulis
tuksen ,esitystilaisuus oli hyvin valittu. 
Kolmen skandinaavisen maan pää
ministerit - P. A. Hansson Ruotsista, 
J, Nygaardsvold Norjasta ja Th. Stau
' ,ng Ta~aste, kaikki sosiaalidemo
l 1iaa,tteja - olivat saapuneet Helsin-
1 lln muissa asioissa. He olivat nyt ta-

Haan .Suomen uuden ulikopoliittisen 
,vauksen kummeina m.m. arvovaltai
ll'n radio-ohjelman yhteydessä. Kivi
mäen esitettyä tällöin, että Suomi nyt 
Pnsimmäistä ke:r,tlaa oli tullut itsenäi-
,mä valtiona &kandinaaviseen piiriin, 

1anoi P. A. Hansson radiopuheessaan, 
ttä neljän pohjoismaan poliittisen lä-

hentynusen tarkoituksena oli luoda 
pohjoismainen rauhanliitto eikä mikään 
valtiokoaJi.tio. Norjan ja Tanskan pää
ministerien lausunnoista voitiin ym
märtää, että kaikki näkökohdat puhui
vat Suomen pohjoismaisen suuntautu
misen puolesta eikä yiksi'kään sitä vas
taan. 

Toisaalta, on myönnettävä, että kai
kella kuitenkin oli tietynlainen höllän 
tilaipäisjärjestelyn luonne. Niinpä ei 
mitään neuvotteluja virallisella ,poh
joismaisella tasolle oltu käyty etu -
käteen. Syynä tähän oli marsalkka 
Mannerheimin mukaan (Muistelmat 
II), ettei uskallettu antautua siihen 
vaaraan, että neuvottelut johtaisivat 
negati.iv,iseen tuokseen! 

Myöskin on syytä todeta, että Suo
~n hallituksen julkilausuma joulu
kuussa 1935 - ja tämä näyttää mel
keinpä oireelliselta - herätti vain vä
häistä huomiota ulikomailla. Vaikuttaa 
siltä kuin neuvostohallitus tuona ajan
kohbana olisi ollut taipuvainen suhtau
tumaan verrattain ymmärtäväisesti 
Suomen liittymiseen pohjoismaisen 
ulkopolitiikan linjaan. Mahdollise3ti 
venäläinen reaktio pohjautui realisti
seen käsitykseen siitä, että uusi poh
joismainen linja oli ihanteellista juhla
puhe- ja kirjoituspöytäskandinavismia, 
kun ta,as konkreettiset kysymykset oli
vat toisella tasolla, jolla Moskova ei ol
lenkaan ollut valmis katsomaan asioita 
sormi.ensa välitse. (Kts s 64/65) . 

Venäläinen suhtautuminen tulee hy
vin nätkyviin siinä vastauksessa, jonka 
ulkoministeri Holsti sai Moskovan vie
railullaan - muuten ainoa suomalai
sen ulkoministerin vierailu Moskovaan 
maailmansotien välisenä aikana - hel
mikuussa 1937 suoraan tiedusteluunsa, 
vastustaako Neuvostoliitto Suomen ja 
muiden Pohjoismaiden välistä yhteis
·työtä. Vastaus oli, että rauhan aikana 
se hyväksyttiin, mutta että sodan syt-
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tyessä Suomen turvallisuus oli taat
tava yhteistoiminnassa Neuvostoliiton 
kanssa. 

Maaperä uudelle pohjoismaiselle 
suuntaukselle oli erittäin hyvä Suo
messa. Harvoin lienevät poliittiset puo
lueet osoittaneet rauhan aikana sel
laista yksimielisyyttä kuin tässä kysy
myksessä. Vain äärioikeiston (IKL) 
taholta voitiin todeta tiettyä oppositiota 
syksyllä 1935. Hallituksen julkilau
suma, sen perustelut ja sen esittämät 
tulevaisuuden näkymät, eivät edus
kunnassa saaneet osakseen juuri min
käänlaisia vastaväitteitä. Eduskunta 
hyväksyi julkilausuman yksimielisesti. 
Lehdistö niin Suomessa kuin Ruotsis
sakin asettui varauksettomasti tuke
maan Suomen pyrkimyksiä hakeutua 
yhtei:styöhön muun Pohjolan kanssa. 

Suomen ulkopolitiikan pohjoismai
sen suuntauksen alkaminen selvästi 
määritettynä ajankohtana - joulu
kuussa 1935 - ei saa peittää sitä tosi
asiaa, että itsenäisyytemme aikana jo 
aikaisemminkin oli esiintynyt määrä
tietoista pyrkimystä lähentää Suomea 
eri aloilla muihin pohjoismaihin. 

Näitä pyrkimyksiä, niinkuin vuoden 
1935 tärkeitä tapahtumia, hallitsi aja
tus, että Suomi voisi turvata itsenäi
syytensä ja taata itselleen paikan maa
ilman poliittisessa tietoisuudessa liitty
mällä jäseneksi ;pohjoiseen valtioryh
mään, jonka puolueettomuusasentee
seen yleisesti luotettiin. Voidaan sanoa, 
että ;pohjoismaisella suuntauksella oli 
kaksi tarkoitusta: parhaassa tapaU!k
ses,sa se pitäisi Suomen sotaakäyvien 
leirien ulkopuolella, pahimman sat
tuessa taas se ehkä voisi taata Suo
melle apua hyökkäystä vastaan. 

Niiden yhdentoista vuosikymmenen 
aikana, jolloin Suomi oli Tsaarin
venäjän osana, oli kaupankäynti Venä
jän kanssa ollut sangen merkittävä. 
Ajoittain tuon kaupan osuus oli ollut 
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yli 30 % Suomen koko tavaranvaih
dosta. Tämä Suomen vientitavaroille 
suuri ja merkittävä Häinen maiikkina
alue menetettiin lähes kokonaan Ve
näjän vallankumouksen seurauksena. 
Se seikka, että kaupankäynti Neuvos
toliiton loo.nssa maailmansotien välillä 
jäi vain pariin prosenttiin - ja jopa 
vähempään - kokonaiskaupan mää
rästä, olisi pitänyt nähdä varoittavana 
esimerkkinä siitä, kuinka epänormaa
li,t suhteemme itäiseen naapuriimme 
olivat. 

Hyvinvointiamme luovan puunjalos
tusteollisuutemme ja siksi myös ikoko 
kansantaloutemme tilanne oli 1920-
luvun alussa sangen synkkä. Mutta 
Suomen puunjalostusteollisuuden johto 
otti asiat omiin käsiinsä ja sen onnistui 
muutamassa vuodessa lisätä vientiä 
länsieurooppalaisille mal'kkinoille kun
nioitusta herättävällä tavalla. Tämä 
viennin suuntauksen muuttaminen 
idästä länteen tapahtui käytännössä 
siten, että saman toimialan tuotanto
laitokset liittyivät yhteen ja muodosti
vat yhteisiä myyntiorganisaatioita. 
Tällaisia olivat Paperitehtaitten Yhdis
tys, Selluloosayhdistys, Puuhiomo
yhdistys ja niiden lisäksi keskusorga
nisaatioksi vuonna 1919 perustettu 
Suomen Puunjafostusteollisuuden Kes
kusliitto. 

Edellä kerrotun toiminnan pohjois
mainen elementti näkyy siinä, että 
puunjalostusteollisuuden eri alat Suo
messa, Ruotsissa ja Norjassa aloittivat 
sangen läheisen yhteistoiminnan, jonka 
ilmauksia ovat yhteisten elinten kuten 
Scanpapp'in, Scancraft'in y.m. perusta
minen. Nämä elimet kokoontuvat tar
peen vaatiessa jopa useitakin kertoja 
vuodessa ja niillä on paljon sanottavaa 
erilaisten Pohjoismaitten puunj,alostus
teollisuuden tuotteiden tuotanto- ja 
vienti ehdoista. 

On todettava, etfä kaikkiin sanottui-

hin toimenpiteisin ryhdyttiin puun
jalostusteollisuuden omasta aloitteesta 
ilman valtiovallan tukea ja osallistu
mista. Tämä ei kuitenkaan johtunut 
valtiovallan vähäisestä mielenkiin
nosta. Mahdollisuudet ja henkilökoh
taiset suhteet puuttuivat. Eräänä seu
rauh:.ena tästä oli itsenäisen Suomen 
kauppapoliittinen suunitautum1nen lä
hes yksinomaan länteen. Neuvostolii
ton !kanssa ei maailmansotien välisenä 
aikana ylipäänsä solmittu mitään kaup
pasopimusta. 

Niinkuin kansleri Paavo Ravila sa
noo pienessä kirjassaan "Finiands sär
ställning i Norden", jonka aktiivinen 
tanskalainen Norden-yhdistys on jul
kaissut, opittiin Suomessa laajoissa 
kansalaispiireissä vasta toisen maail
mansodan jälkeen elävällä tavalla tun
temaan, kuinka lujat ne siteet ovat, 
Jotka punovat Pohjolan kansat yhteen 
omaksi erikoiseksi kokonaisuudeksi. 
"Tosin pohjoismainen yhteistoiminta 
Jo maailmansotien välisenä aikana sai 
,•rilaisia, osittain merkittäviäkin ilmai
sumuotoja", sanoo Ravila, "mutta sil
loin vallinneen suomalaisen ideologian 
1>ainamana tuo pohjoismaala-isuus kui
tenkin jäi takapaj,uiseksi. Maamme 
ruotsin~~ielisen väestön kannalta asia 
luonnollisesti oli toisin. Mutta äsken 
itsenäistyneen ma,an pääväestö halusi 
1• rityisesti. ikomstaa omaa suomalai
muttaan. Se oli sitä mieltä, että sen 
omalaatuisuus ei poikennut jyrkästi 
vain itäisen ,naapurin, vaan myös poh
Joisten naapurien piirteistä." 

Ottaen huomioon edelläsanotun, on 
~ ll'ltämättä katsottava mei,kkitapauk

~ksi, kun vuonna 1924 Norden-yhdis
t , vuodesta 1945 nimellä Pohjola
Norden, perustettiin tarkoituksella sy-
1·ntää ja kehittää Pohjoismaiden kan
t>Jen välistä yhteenkuuluvaisuutta, 
hteistoimintaa ja ymmärtämystä. Ei 
olda kyllin usein toistaa sitä yleistä 

toivomusta, että Pohjola-Norden
yhdistys suuremmassa määrin kuin tä
hän asti joutuisi kansalaisten ja val
tiovallan ikiinnostuksen kohteeksi. 

Pohjoismaisen suuntauksen raken
tamisessa oli muutaman poliitikon hen
kilökohtainen panos huomattava. Saa
nen mainita, että isäni jo vuoden 1929 
lopulla - hän oli silloin ulkoministe
rinä Manter,een äsken muodostamassa 
kesk.ustahallituksessa - valmisti eri
koisen promemorian sanotnalehtimie
hiä varten, missä hän :totesi, että kult
tuuriyhteys Skandinaviaan olisi ko
van paikan tullen Suomen pelastuk
sena. 

Näin valmisteltiin Suomen ulkopoli
tiikan pohjoismaista suuntausta eri ta
voin. ,Marsalkka Mannerheim on muis
telmissaan anita.nut sen kuvan, että hän 
oli tehnyt hallitukselle ehdotuksen 
siitä, että Suomi vir:allisesti julistaisi 
kantansa ja että hänen ystävänsä pää
mi,nisteri Kivimäki, "joka tehok:kaas:ti 
kannatti pyrkimyksiäni" menett,eli 
näin. Ei voi olla epäilystä Mannerhei
min tärkeästä osuudesta, mutta muis
te1mi..en yksiviivainen korost.antlnen 
tästä tuntuu kuitenkin liioi.tellulta. 

V POHJOISMAINEN PUOLUSTUS
LIITTO TAVOITTEENA 

Olemme jo eräässä aikaisemmassa 
luvussa todenneet, että pohjoismainen 
puolueettomuuspolitiikka epäonnistui 
vuosina 1939 ja 1940. Ei Suomi, ei 
Norja eikä Tanskakaan voinut välttyä 
joutumasta toisen maailmansodan jal
koihin. Näiden valtioiden ulkopolitii
kan päätarkoitusta, puolueettomuuden 
säilyttämistä, ei saavutettu. 

Syy siihen on myös käynyt ilmi ai
kaisemmasta. Pohjoismaat - Ruotsi 
sangen heikkona poikkeuksena - eivät 
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onnistuneet saamaan niitä suurvaltoja, 
joita asia eniten kiinnosti, Saksaa ja 
Neuvostoliittoa vakuuttuneiksi tah
dostaan ja kyvystään pysyä puolueet
tomina, tai konkreettisemmin sanot
tuna, tahdostaan ja kyvystään pidättyä 
sellaisesta toiminnasta, joka olisi 
omiaan loukkaamaan asianomaisen 
suurvaUan turvallisuusintressejä ja 
mahdollisuuksia käydä sotaa mahdolli
simman menestyksellisesti. 

Sanottu voidaan muotoilla niinkin, 
että pohjoismainen puolueettomuus
politiikka sellaisena kuin Suomen val
tiovalta sitä ajoi vuodesta 1935 alkaen, 
ei saanut mitään reaalipoliittista sisäl
töä. Juuri näin lieneekin Neuvosto
liitto arvioinut Suomen pohjoismaista 
suuntaiusta. Neuvostoliitto piti silloin 
kuten tänäänkin lähtökohtana sitä, että 
uhka tuli Saksan taholta. Skandinaa
visen puolueettomuuden puolustami
nen tätä uhkaa vastaan, samoinkuin 
Suomen sanallinen liittyminen tuohon 
puolueettomuusrinbamaan oli ymmär
rettävä, mutta verrattain yhdentekevä 
ele niin kauan, kun Ruotsi - yksin tai 
Suomen kanssa - pidättäytyi otta
masta virallista ik:antaa ja lujittamasta 
tehokkaasti puolustuslaitostaan yli sen 
tason, jonka perinteellisen liittoutu
mattomuuden katsottiin vaativan. 

Pohjoismaisen puolueettomuuslinjan 
kauniin pinnan alle kätkeytynyt reaa
lipoliittinen sisältö olisi lähinnä ollut 
pohjoismaisen puolustusliiton perusta
minen. Mannerheim korostaa muistel
missaan useassa kohdassa, että tämä 
oli hänen ikuningasajatuksensa. 

Riittäköön tässä vain toteamus, että 
ajatus pohjoismaisesta puolustus
yhteisöstä usein on noussut esiin kes
kusteluissa, muttei koskaan ole johta
nut konkreettiseen tulokseen. Jos py
syttäydymme Suomen pohjoismaista 
puolueettomuusjulistusta joulukuussa 
1935 seuranneessa ajassa, voidaan 
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erottaa kolme vaihetta, joiden ku
luessa asiaa koskevat neuvottelut ovat 
olleet erityisen vilkkaat. 

Ensimmäinen vaihe käsitti vuodet 
_ 1936--39. Sen vuoksi m.m., että Tans
kan ja Norjan mielenkiinto puolustus
politiilkkaa kohti oli niin olematonta, 
käytiin keskustelut yksinomaan Ruot
si.n ja Suomen välillä. Näiden keskus
telujen lähtökohtana oli, kuten aikai
semmin olemme voineet ,todeta, kysy
mys Ahvenanmaan saarten linnoitta
misesta. Keslrustelut johtivat siihen, 
että molempien maiden hallitukset 
allekirjoittivat Tukholman sopimuksen, 
jonka arvo käytännössä kuitenkin jäi 
olemattomalksi. 

Kysymys tuli toisen kerran päiväjär
jestykseen välittömästi sen jälkeen, 
kun Moskovan rauha maaliskuun 12 
päivänä 1940 oli lopettanut Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen talvisodan. Suo
men hallituksella oli ollut valittava
naan kaksi vaihtoehtoa: joko solmia 
kovilla ehdoilla rauha Neuvostoliiton 
kanssa tai hyväksyä Englannin ja 
Ranskan tarjoukset lähettää joukkoja 
Suomeen, jotta sotaa olisi voitu jatkaa. 
Jos Suomi olisi vialinnut jälkimmäisen 
vaihtoehdon, olisi Ruotsikin epäile
mättä joutunut vedetyksi mukaan so
taan. Tuolloin on myös Norjan ja Tans
kan hallituksille täytynyt olla selvää, 
että niiden sinisilmäinen rauha:nopti
mismi 1930-luvulla ei ollut vastannut 
kovaa todellisuutta ja että mikä hy
vänsä !keino puolustusresurssien va
kauttamiseksi ja poliitisen yhteistyön 
aikaansaamiseksi pohjoismaiden puit
teissa olisi edullisempi kuin se tilanne, 
että jokin Pohjolan valtioista joutuisi 
olemaan yksin niinkuin Suomi talvi
sodassa. Kolmen skandinaavisen maan 
mi·elenkiintoa yhteistä puolustuspoli
tiikkaa kohtaan voidaan pitää harvi
naisen elävänä realiteettina juuri maa
liskuussa 1940. 

Aloite pohjoismaisen puolustusliiton 
perustamise.ksi tuli silloin Suomen ta
holta, joka oli joutunut toteamaan, että 
taistelutoimien loppuminen ei merkin
nyt mitään ratkaisevaa suhteiden pa- · 
rantumista Neuvostoliittoon. Tarve 
saada tukea suomalaiselle puo1ueetto
muuspolitiikalle oli näin ollen erittäin 
suuri. Optimistit arvioivat Neuvosto
liitonkin hyötyvän pohjoismaisen puo
lustusliiton perustamisesta. Moskova 
antoi kuitenkin heti ymmärtää, ettei 
siltä taholta sallittaisi Suomen ryhtyä 
,toteuttamaan mitään pohjoismaista 
puolustusliittosuunnitelmaa. 

Ajatellen seurannutta tapahtumain 
kehitystä voidaan sanoa Stalinin teh
neen virhesiirron suhtautuessaan niin 
kategorisen torjuvasti Pohjolan puo
lustusresurssien koordinointiin. Jos 
tämä koordinointi olisi saatu aikaan, ei 
Hitlerin olisi ollut mahdollista miehit
tää Tanska ja Norja niinkin pienin 
ponnistuksin. Voidaan sanoa, että yhtä 
menestyksellisesti kuin neuvostohalli
tus .teki .tyhjäksi Suomen ja Ruotsin 
sotilaallisen yhteistyön Ahvenanmaan 
linnoittamiskysymyksessä 1939, oli se 
vielä kovemmin ja nopeammin ajianut 
pohjoismaiset puolustusliittosuunnitel
mat karille maaliskuussa 1940. 

Kun Pohjolan ,puolustusliittoa kos
kevista suunnitelmista kolmannen 
kerran keskusteltiin vakavasti, oltiin 
jo 1940-luvun jälkipuoliskolla. Kehi
tys oli silloin johtanut siihen, että 
Suomi oli näiden keskustelujen ulko
puolella. Pääosakkaina keskusteluissa 
olivat nyt Norja, Ruotsi ja Tans,ka. Ky
symy!i oli siitä, olisiko skaindinaavisten 
valtioiden liityttävä NATO:on vai hoi
dettava puolustuspolitiikkansa itsenäi
sesti yhteistoiminnassa toistensa kans
sa. Tanska ja Norj,a valitsivat edellisen 
vaihtoehdon. Ruotsi oli jälkimmäisen 
kannalla. Viime aikoina käyty keskus
telu, jonka mukaan Norjan ja Tanskan 

mahdollinen irro1ttautuminen NATO
sopimuksesta vuonna 1969 tarjoaisi so
pivan ajankohdan uusien keskustelu
jen aloittamiseksi Norjan, Ruotsin, 
Suomen ja Tanslkan välisestä puolus
tusliitosta, on katsottava todellisuus
pohjaa vailla olevaksi niin kauan, kun 
eivät - molemmat! - suurvallat Neu
vostoliitto ja Yhdysvallat ole todenneet 
tätä vaihtoehtoa hyväksyttäväksi. Sen 
seikan että Ruotsille tällöin kuuluu 
johtava osa Pohjoismaitten kesken, 
olen aikaisemmin korostanut. 

VI POHJOISMAIDEN NEUVOSTON 
MERKITYS 

Historiallinen tapahtumain kehitys 
on tähän asti osoittanut, ettei ole ollut 
mahdollista aikaansaada puolustus
poliittista yhteistoimintaa Pohjolan 
valtioiden kesken. Tätä pohjoismaisen 
puol ueettom uuspolitii.kan harjoi ttami
sen kannalta tärkeätä ja luonnollista 
välinettä ei siis ole käytettävissä tä
näänkään. Suurella varmuudella sitä 
ei ole huomennakaan käytettävissä sen 
enempää kuin eilenkään. 

Syystä voitaisiin siis esittää kysymys 
siitä, onko pohjoismaisella politiikalla 
mitään varsinaista merkitystä ottaen 
huomioon Pohjolan kansojen perus
tavoitteen saada elää elämäänsä rau
hassa ja vapaina. 

Kysymys on hyvin tähdellinen. Vas
tausta etsittäessä on täl"keätä ottaa 
huomioon, että tämän päivän pohjois
maisessa yhteistyössä on niin monia 
uusia muotoja ja näkökohtia, että 
vuonna 1935 yksimielisesti päätetty 
Suomen ulkopolifäkan pohjoismainen 
suuntaus, jota sen jälkeen ei koskaan 
virallisesti ole saatettu kyseenalaiseksi, 
·ei suinkaan ole mikään tyhjä kirjain. 

Suurena uutuutena pohjoismaisen 
yhteistoiminnan alalla on sotien jäl
keisenä aiikana ensisijaisesti ollut val-
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.tiovaltoj,en osallistuminen entistä kiin
teämmin tähän työhön. Eräänä ilmauk
sena tästä ovat olleet eri alo]a ja eri
laisia tehtäviä varten luotujen pysyvien 
pohjoismaisten yhteistoimintaelinten 
perustaminen. Niiden rinnalle on ke
hitetty järjest·elmä, jossa hallitus. ja 
ministeri- sekä johtavalla. virka•mies
tasolla säännöllisesti kokoonnutaan 
yhteispohjoismaisiin neuvotteluihin ja 
keskusteluihin. 

Julkisella sektorilla on Pohjoismai
den neuvosto kuitenkin tärkein saavu
tus. 

Pohjoismaiden neuvosto on ennen 
kaikkea Pohjolan eduskuntien välinen 
yhteistoimintaelin. Se koostuu pohjois
maiden parlamenttien valitsemista jä
senistä: 16 Norjasta, Ruotsista, Suo
mesta ja Tanskasta sekä 5 Islannista. 
Lisäksi osallistuu hallitusten nimeä
miä ministereitä - ilman äänivaltaa -
neuvoston istuntoihin. Neuvostoa pe
rustettaessa pidettiin tärkeänä, että 
hallituksiin olisi suorat yhteydet, joten 
ministereiden tulisi osallistua istun
noissa tapahtuvaan työskentelyyn 
näyttelemättä siinä kuitenkaan pää
osaa. Näin haluttiin päästä siitä kan
sanedustajien ja ministereiden välises
tä vastakohtaisuudesta, joka usein 
onnettomasti on jarruttanut esim Eu
roopan-neuvoston toimintamahdolli
suuksia. Tässä suhteessa ollaan Pohjo
lassa onnistuttu. 

Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu 
vuosittain jonkin jäsenvaltionsa pää
kaupunkiin. Noin viikon pituinen is
tuntokausi on yleensä ollut vuoden 
ensimmäisinä kuukausina. Neuvoston 
viidestoista istunto oli Helsingissä huh
tikuun alussa 1967. · Istunnot on pidetty 
seuraaviasti: 

vuonna 1953 Kööpenhaminassa 

" 
1954 Oslossa 

" 
1955 Tukholmassa 

" 
1956 Kööpenhaminassa 
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vuonna 1957 Helsingissä 
,, 1958 Oslossa 
,, 1959 Tukholmassa 

1960 Reykjavhldssä 
,, 1961 Kööpenhaminassa 
,, 1962 Helsingissä 
,, 1963 Oslossa 
,, 1964 Tukholmassa 
,, 1965 Reykjavikissä 
,, 1966 Kööpenhaminassa 
,, 1967 Helsingissä 

Neuvosto työskentelee valiokuntiin 
jakaantuneena samalla tavoin ikuin eri 
eduskunnissaikin on asian laita. Valio
kuntien nimet kuvastavat Pohjoismai
den neuvoston tärkeimpiä toimialoja: 
lakiasiain valiokunta, kulttuurivalio
kunta, sosiaalipolittiinen valiokunta, 
liillcennevaliokunta, ja taloudellinen va
liokunta. 

Ei ole sattumaa, että jako valiokun
tiin on juuri mainitunlainen. Huomio 
kiintyy siihen, että neuvostosta puut
tuu valiokunta ulko- ja puolustuspo
liittisten kysymysten käsittelemiseksi. 
Tämä kuvastaa sitä neuvoston toimi
alan joustavaa rajoittamista, johon 
on olosuhteiden pakosta menty. Oli 
1 uonnolliista, · ,että juuri näiden kes
keisten alojen osuutta yhteispohjois
maisissa pyrkimy,ksissä oli vaimennet
tava, kun otetaan huomioon ne suuret 
emavuudet ulko- ja puolustuspoliitti
sessa suuntauksessa, jotka Pohjolan 
valtioiden osalta syntyivät 1940-luvun 
lopussa Norjan ja Tanskan liittyessä 
NATO:on, Ruotsin pysy.ttäytyiessä liit
toutumattomana ja Suomen solmiessa 
ystävyys- ja avunantosopimuksensa 
Neuvostoliiton kanssa. 

Puhtaasti muodollisesti Pohjoismai
den neuvoston johtosääntö ei !miten
kaan sisällä mitään sääntöjä, jotka 
rajoittaisivat neuvoston toimivaltaa 
vain määrätynlaisiin kysymyksiin. 
Mainittakoon, että Kekkosen viiden
nen hallituksen esityksessä eduskun-

nalle 7 päivänä lokakuuta 1955 Suo
men liittymisestä Pohjoismaiden N eu
vostoon sanottiin: "Jos neuvosto kui
tenkin vastoin tähänastista käytän
töään ottaisi käsitelläkseen sotilaspo
liittisia kysymyksiä tai kysymyksiä, 
jotka johtaisivat kannanottoihin suur
valtojen välisissä eturistiriidoissa, Suo
men edustajien ei pitäisi osallistua 
tällaisten kysymysten käsittelyyn." 

Ponnistukset niin laajan ja tavoit
teiltaan niin kauas tähtäävää tyyppiä 
olevan pohjoismaisen yhteistyöelimen 
perustamiseksi, on nähtävä eräänlai
sena reaktiona sitä täydellistä epäon
nistumista ja vaikeata hajaannusta 
vastaan, jota skandinaavisten puolus
tusliittoneuvotteluj en romahdus Os
lossa 1949 tosiasiassa merikitsi. Jotakin 
oli tehtävä jotta pohjoismaisuus u1ko
polii ttisena vaihtoehtona pelastettai
siin. Selvimmin tämän tajusi tunnettu 
tanskalainen politi:kko Hans Hedtoft, 
jota syystä voidaan sanoa "Pohjois
maiden neuvoston isäksi". 

Pohjoismaiden parlamenttien välises
sä kokouksessa Tukholmassa elokuussa 
1951 Hedtoft esitti ehdotuksensa: "om 
regelmaessige m9Sder mellem de nor
diske riksdager." Vai.lkkakaan asiaa ei 
oltu valmisteltu etukäteen esiintyi 
joukko edustavia puhujia Islannista, 
Norjasta, Ruotsista ja Suomesta esit
täen asiasta positiivisia lausuntoja ja 
kommentaareja. Nils Herlitz ja östen 
Unden Ruotsista, Oscar Torp ja Erik 
Fast Norjasta, Karl-August Fager
holm Suomesta ja Sigurdur Bjarnasson 
Islannista suhtautuivat kaikki asiaan 
myönteisesti. Vain yksi ainoa ääni, 
norjalaisen kansanedustajan Sven Niel
senin, esi'tettiin ehdotusta vastaan. 

Erään pohjoismaisen yhteistyön his
torian merkittävimmän aloitteen to
teuttamiseksi oli ammuttu lähtölau
kaus. Yhteistyöelimen perustamiseen 
kului ·aikaa vähemmän kuin puolitoista 

vuotta, sillä jo vuoden 1953 helmi
kuussa Pohjoismainen neuvosto ko
koontui ensimmaiseen istuntoonsa 
Kööpenhaminassa. Kolme vuotta myö
hemmin neuvosto oli täysilukuinen 
Suomen voidessa ottaa vastaan paik
kansa neuvoston jäsenenä. 

Euroopanneuvoston perustaminen 
vuonna 1949 on tässä yhteydessä mer
kille pantava, koska se voimakkaasti 
lisäsi pohjoismaista aktiviteettia par
lamentaarisen yhteistyöelimen aikaan
saamiseksi. 

Asiat, joita neuvosto käsittelee 
ovat 1:o yksityisten neuvoston jäsenten 
tekemät esitykset, 2:o jäsenvaltioiden 
hallitusten tekemät esity{kset, 3:o eri
laisten pohjoismaisten yhteistyöelinten 
jättämät selostukset ja ilmoitukset se
kä 4:o hallitusten selonteot, jotka kos
kevat neuvoston aikaisempia suosi
tuksia. 

Pohjoismaiden neuvosto on nimensä 
mukais·esti neuvoa antava elin. Se ei 
ole pohjoismainen parlamentti. Poh
jolan valtiot eivät ole luovuttaneet 
mitään osaa kansallisesta itsemäärää
misoikeudestaan neuvostolle. Pohjois
maiden neuvosto ei siis ole mikään 
ylLkansallinen organisaatio, vaan ai
noastaan Pohjolan kansojen ja valtioi
den välinen elin. 

Neuvoa antava luonne ilmenee ensi
sij,aisesti siinä, että neuvoston päätök
set ylejspoliittisissa kysymyksissä vain · 
voivat saada jäsenvaltioiden hallituk
sille tehtyjen suositusten muodon. 
Ainoastaan kysymyksissä, jotka koske
vat neuvoston omaa .työskentelyä ja si
säistä organisaatiota, voi Pohjoismai
den neuvosto tehdä sitovia päätöksiä. 

Pohjoismaiden neuvoston pysyviä 
elimiä ovat neljä, istuntojen väliaikoina 
toimivaa toimikuntaa: juriidinen, kult
tuuripoliittinen ja sosiaalipoliittinen 
yhdeksänjäseninen toimikunta sekä ta
loudellinen toimikunta. Vielä on mai-
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nittava ne virkamiehet, jotka kuuluvat 
jd1.<:aiseen kansalliseen edustustoon 
neuvostossa. 

Eri maiden parlamentit valitsevat 
jäsenensä Pohj-oismaiseen neuvostoon 
siten, että puolueiden voimasuhteet 
kuvastuvat kansallisten parlamenttien 
kokoonpanossa. Neuvoston 69 jäsentä 
istuvat aakkosjärjestyksessä istunnos
sa: norjalainen sosiaalidemokraatti voi 
näin ollen sukunimensä perusteella 
j.outua suomalaisen oikeistomiehen 
viereen j.n.e. Järjestelyllä, jonka mu
•kaan jäsenet ,eivät istu kansakunnit
.tain, on suurempi psykologinen mer
kitys kuin ehkä uskotaan. Tällä ta
valla y.ksityinen kansallinen parla
mentaarikko tuntee itsensä kaikkien 
Pohjolan kansojen, KOKO POHJO
LAN, ,edustajaksi ja ,puolestapuhujaksi. 

Tietyllä tavalla Pohjoismaiden neu
vosto on painostuselin, jonka toiminta 
kohdistuu eri maitten valtiovaltaan. 
Sitä on sanottu eräänlaiseksi pohjois
maisen suuntauksen viralliseksi herä
tyskelloksi. Neuvoston johtosäännön 
mukaan tulee jokaisen Pohjolan halli
tuksen antaa Pohjoismaiden neuvos

. tolle selostus toimenpiteistä, joihin 
on ryhdytty neuvoston aikaisempien 
istuntojen päättämien suositusten joh
dosta. Julkinen tilintekovelvollisuus 
on takeena sille, että pohjoismaista 
tutkimus .. ja selvitystyötä todella teh
dään ja samalla tuo velvollisuus pai
nostaa hallituksia huolehtimaan siitä, 
että niillä todella on jotakin tilitettä
vänä neuvostolle. 

Tänään on ,pidettävä kiistattomana 
ja luonnollisena tosiasiana sitä, että 
Suomi kuuluu Pohjoismaiseen neu
vostoon. On kuitenkin syytä selvittää 
itselleen, että näin ei suinkaan ikoko 
ajan ole ollut asian laita. Suomi otti 
vastaan paikan, jonka skandinaaviset 
naapurit hyväntahtoisesti olivat va
ranneet sille, kolme vuotta sen jäl!ken, 
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kun neuvosto oli aloittanut toimin
.tansa. Kysymys siitä, oliko Suomen 
varovaisuus välttämätön ja perusteltu, 
on mielenkiintoinen, mutta .tässä .ta
pauksessa luonteeltaan teoreettinen, 
koska Suomi niinkin lyhyen odotus
ajan kuluttua saattoi ryhtyä noudat
tamaan pohjoismaista politiikkaansa. 

Suomea edusti Fagerholm siinä vii
simiehisessä toimikunnassa, joka Hed
toft puheenjohtajana ja Herlitz muo
toilijana asetettiin elokuussa 1951 asian 
,ajamiseksi eteenpäin. Tässä voidaan 
puhua tanskalais-ruotsalaisesta akse
lista, jonka ympäri koko Pohjoismai
sen neuvoston syntyyn johtanut val
mistelutyö pyöri. 

Syksyllä toteutuivat ne huolestuneet 
epäi:lyt, joita oli arveltu syntyvän Suo
men OS1alta ·ulkopoliittisista syistä. Fa
gerholm ilmoitti, etteivät hänen tun
nust,elunsa Suomen mahdollisesta mu
kaantulosta olleet johtaneet positiivi
seen tulokseen. Suomen asenne teki 
taasen tärkeän kysymyksen ajankoh
taiseksi: eikö sittenkin olisi parempi 
luopua ajatuksesta perustaa erityinen 
pohjoismainen neuvosto ja jatkossakin 
tyytyä vanhaan parlamenttien väliseen 
liittoon, jonka toimintaan Suomi oli 
voinut osallistua herättämättä Neuvos
toliiton epäilyjä. Tätä ajatusten kulkua 
1kuvasti Fagerholmin lausunto, jossa 
hän korosti, että Pohjoismainen neu
vosto, johon Suomi ei kuuluisi, olisi 
omiaan etäännyttämään Suomea Poh
jolasta. Suomen taholta ei kuitenkaan 
vastustettu, että valmisteluja jatkettiin. 
Fagerholm osallistui niihin edelleen ja 
toi Herlitzin sääntöluonnokseen lisän, 
joka tuli osoittautumaan tärkeäksi, ni
mittä1n äsken mainitun vaatimuksen, 
että hallitusten oli annettava tiedon
antoja siitä, mitä neuvoston suosituik
sille oli tapahtunut. 

Kun sääntöehdotus joulukuussa 1951 
Tukholmassa tuli parlamenttien väli-

seen neuvostoon ratkaisevaan käsitte
lyyn, oli selvää, ettei Suomi tulisi liit
tymään neuvostoon. Tätä korosti nun. 
se sei~a, ettei Fagerholm halunnut 
matkustaa tähän kokoukseen, vaan 
Suomea edustivat silloin Lennart Hel
jas ja John Österholm. 

Ottaen huomioon Suomen vaikeu
det uhrattiin ,paljon ,aikaa ja työtä 
sellaisten .työskentelymuotojen ja sa
nontojen kehittämiseksi johtosään
töön, että neuvosto voisi toimia yhteis
toimintaelimenä muille Pohjolan val
tioille samalla kun Suomen paikka 
kuitenkin jätettiin avoimeksi. Näin 
saataisiin aikaan, ettei Suomen - en
nemmin tai myöhemmin tapahtuva -
liittyminen neuvostoon estäisi muita 
maita ottamasta käsiteltäväksi kysy
myksiä, joiden käsittelystä Suomen 
olisi luovuttava. Ajateltiin siis sitä 
mahdolli,s.uutta, että Suomesta voisi 
tulla eräänlainen ulkojäsen. Nämä 
probleemat raukesivat, kun Suomi jou
lukuussa 1951 katsoi olevansa pakoi
tettu pysyttäytymään kokonaan neu
voston ulkopuolella. 

Neuvoston säännöt tarjosivat seI11kin 
mahdollisuuden, että Suomi osallistuisi 
vain tiettyjen kysymysten käsittelyyn. 
Suomi ei koskaan käyttänyt hyväk
seen tätä oikeutta. Suomi ei myöskään 
lähettänyt "tarkikailijoita" neuvoston 
istuntoihin. Pohjoismaiden neuvoston 
johto ei sitävastoin alusta alkaenkaan 
koskaan unohtanut huolehtia siitä, 
että Suomen hallitus ennen jokaista 
istuntoa sai käyttöönsä kaiken saapu
neen materiaalin. Skandinaavisten 
maiden suopean suhtautumisen vuok
si Suomi niinikään saattoi osallistua 
neuvoston toimintaan siinä muodossa, 
että neuvosto vuonna 1953-55 pyysi 
lausuntoja Suomen näkemyksistä ja 
toivomuksista lukuisten sellaisten ky
symysten käsittelyn yhteydessä, joiden 
uskottiin kiinnostavan Suomea. 

On siis ilmeistä, että muut Pohjolan 
maat pitivät huolta siitä, ettei Suomea 
ja Suomen osuutta pohjoismaisessa 
yhteistyössä unohdettu sen enempää 
neuvoston perustamisen valmisteluissa 
kuin sen ensimmäisinä toimintavuosi
nakaan. Tämä johtui osittain siitä, että 
pohjoismaisen yhteistyön johdossa oli 
sellaisia luotettavia ja vaikutusvaltai
sia Suomen ystäviä kuin esim oikeisto
lainen Nils Herlitz Ruotsissa ja sosiaali
demokraatti Hans Hedtoft Tanskassa. 

Suomen liittymistä Pohjoismaiseen 
neuvostoon oli siten valmisteltu hyvin 
liittymistien Skandinaavisessa päässä. 
Suomi ei kuitenkaan halunnut ottaa 
mitään suurta virallista askelta poh
joismaiseen suuntaan, ennenkuin Mos
kova antaisi suostumuksensa. Tämä 
tapahtui Stalinin kuoltua niin sanotun 
Geneven hengen vallitessa vuonna 
1955. Vierailullaan Moskovaan syys
rkuussa 1955 sai presidentti. J. K Paasi
,k,ivi antaa kiauniin loppusilauksen 
merkittävälle valtiomiesuralleen. En
sinnäkin Suomi sai takaisin Porkkalan 
.alueen. Edelleen Moskova antoi ym
märtää, ettei ollut olemassa mitään 
esteitä Suomen liittymiselle Yhdisty
neisiin Kansakuntiin ja Pohjoismaiden 
neuvostoon. Samalla jatkettiin Neu
vostoliiton ja Suomen välistä ystä
vyys- ja avunantaosopimusta kahdel
lakymmenellä vuodella. 

Pohjoismaiden neuvoston neljänteen 
istuntoon helmikuussa 1956 Kööpen
haminassa osallistui Suomi täysival
taisena jäsenenä. Täten oli Suomen 
vuonna 1935 aloittama pohjoismainen 
suuntaus, jota . toisen maailmansodan 
aikana niin kovasti koeteltiin, saanut 
uuden ja tärkeän vahvistuksen. 

VII YHDISTELMÄ 

Suomen tämänpäiväisellä puolueet
tomuuspolitiikalla on kaksi ulottu-
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vuutta: itäinen, venäläinen ja läntinen, 
pohjoismainen. Edellinen perustuu 
keskeiseen ulkopoliittiseen sopimuk
seen, Neuvostoliiton ja Suomen väli
seen ystävyys-, yhteistyö- ja avunanto
sopimuk:seen. JälkimmäiSl1:ä ei samalla 
tavalla voida katsoa juontuvaksi joista
kin määrätyistä sopimuksista, vaikka
kin Suomen ~ohjoismainen puolueetto
muusjulistus vuonna 1935 yksimieli
se9ti eduskunnassa hyväksyttiin laiksi 
ja vaikka Pohjoismaiden neuvoston 
johtosääntö /kaikissa jäsenmaissa on 
hyvä,ksytty erityisenä 1akina. 

Luottamukselliset suhteet Neuvos
toliittoon ovat tulosta valtioviisau
desta, jonka oppiminen on vaatinut 
Suomen kansalta "verta, hikeä ja kyy
neleitä" vuosisatojen aikana ja jonka 
ylläpitäminen ja lujittaminen vaatii 
tarkasti harkittua puolueettomuuspoli
tiilkkaa. 

Suhteet Pohjolaan ovat toisenluon
toiset. Pohjoismaiseen yhteistoiminta
ajatukseen ei sisälly mitään pakon
omaista tai harkintaan perustuvaa ra
kennelmaa. Siinä on lähinnä kyseessä 
historian luoma elämänmuoto, joka 
Suomessa, kuten Islannissa, Norjassa, 
Ruotsissa ja Tanskassa, on saavuttanut 
niin lujan jalansijan, ettemme ilman 
sitä voisi ajatella olemassaoloa itse
näisenä valtiona. Mutta asiaan kuuluu 
sekin, että pidämme tästä elämänmuo
dosta ja sen yksilöllisistä erikoispiir
teistä niin hellää huolta, että meille 
usein tuottaa vaikeuksia edes ajatella 
niitä erilaisia uhrauksia, joita epäile
mättä vaadittaisiin tuon elämänmuo
don POHJOISMAISEN luonteen lu
jittamiseksi. 

Kokonaisuutena tarjoaa pohjoismai
nen yhteistyö sekä julkisella että yk
sityisellä sektorilla kunnioitusta he
rättävän monipuolisen kuvan. 

Samalla on kuitenkin valittaen to
dettava, että tahdossa, kiinnostuksessa 
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ja resursseissa, joilla eri yhteistoimin
taelinten tekemät aloitteet ja suosi
tukset toteutetaan, on paljon toivomi
sen varaa niin hyvin valtiovallan ikuin 
kansalaistenkin osalta. Polttava, ajan
kohtainen ja vaikeasti ratkaistavissa 
oleva on sitten kysymys siitä, millä 
tavalla eri valtioissa voitaisiin toteut
taa suunnitelmat, jotka ovat luonteel
taan pohjoismaisia ja joita on valmis
teltu yhteispohjoismaisella tasolla. Hy
vä esimeiikiki suurisuuntaisesta epä
onnistumisesta tällä alalla on 1950-
luvun lopulla hylätty suunnitelma poh
joismaisesta tulliunionista, ehkäpä 
laajamittaisimmasta yrityksestä saada 
aikaan todellista, kouraantuntuvaa 
pohjoismaista yhteistyötä niiden aiko
jen jälkeen, jolloin kuningatar Mar
gareta keskiajaHa yhdisti kaikki Poh
jolan valtiot yhden valtikan alle. 

Toisilla aloilla voidaan: taas osoittaa 
saavutetun suuria menestyksiä. Todis
teena tällaisesta on syytä maini.ta ne 
passi- ja tullitarkastuksen alalla teh
dyt yksinkertaistukset, jotka käytän
nössä ovat tehneet koko Pohjolasta 
yhden yhtenäisen passialueen. Työvoi
man täydellinen fökkuvuus toteutet
tiin jo 1950-luvun keskivaiheilla. Poh
jolan valtioiden viranomaisten välistä 
yhteistoimintaa on huomattavasti hel
pottanut se, että ne ovat oikeutetut 
käymään suoraa kirjeenvaihtoa kes
kenään ilman ulkoasiainhallinnon vä
litystä. 

Viiden Pohjolan maan hallitukset 
ovat koonneet pohjoismaisen virallisen 
yhteistyön muodot vuonna 1962 yhteen 
asiakirjaan, jota sanotaan Helsingin 
sopimukseksi. 

Monet edistysaskeleet eivät kuiten
kaan saa peittää sitä tosiasiaa, e.ttä 
pohjoismainen yhteistyö ja sen JI1er
kitys ulkopoliittisena toimintalinjana 
Pohjolan valtioiden riippumattomuu
den ja turvallisuuden varmistamisessa, 

perustuu etuyhteyden tunteeseen ja 
tahtoon sa,avuttaa tuloksia. Liioittele
matta voidaan sanoa, ettei kumpaa
kaan mainituista edellytyksistä ole 
ollut olemassa riittävässä maarm 
uudenaikaisen pohjoismaalaisuuden 
tähänastisen historian - sanokaamme 
Suomen itsenäisyyden viiden vuosi
kymmenen - aikana. On olemassa 
verrattain imponoiva ulkonainen orga
nisaatio hyvin kehittyneine yhteys
vel'kostoineen useilla eri aloilla. 
Mutta kokemuksesta tiedämme, että 
yksilölliset pyrkimykset ja kansalliset 
edut ovat kansainvälisessä politiikas
sa vahvempia tekijöitä kuin pohjois
mainen yhteistyö tähän asti on ollut. 

Aihetta optimismiin antaa inhimilli
nen tekijä. Professori Nils Herlitz, eräs 
sodan jälkeisen ajan ansioituneimmista 

pohjoismaalaisuutta ajaneista politii
koista, on lausunut tämän seuraavin 
sanoin, jotka myös sisältyvät Pohjois
maiden neuvoston johtosäännön pe
ruste! uihin: 

"Henkilöiden piirissä, jotka jatku
vasti keskittävät huomionsa pohjois
maisiin probleemoihin ja jotka tottu
vat pitämään poliittisten kysymysten 
pohjoismaiset aspektit silmäinsä edes
sä, voidaan odottaa katseiden terästy
mistä näiden ongelmien erikoispiirtei
den havaitsemiseen, lujempaa otetta 
probleemoihin, suurempaa varmuutta 
niitä koskevissa arvioinneissa ja siten 
lisääntyneitä mahdollisuuksia voittaa 
vaikeudet ja vastakohtaisuudet, jotka 
nykytilanteessa voivat näyttää ylipää
semättömiltä." 
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Valmet Oy Tourulan Tehdas 
Tourulo, puh. 941 l 00 

Pääkonttori: 
Punanotkonkatu 2, Helsinki 13, 

puh. 11 441 

SUOMEN LEIJONA 
PIENOISKIVÄÄRIT 
Valmet Oy:n Suamen Leijona pienoiskivöärit 
kuuluvat Valmetin kansainvälistä mainetta saa
vuttaneeseen asesarjaon. Lukemattomat kilpailu
voitot ja Champion-malli,Ue myönnetty Grand 
Prix XIII Triennalessa Milanossa -64 todistavat 
eMä . ne ova.f perusteellisen suunnittelutyön ja 
vuosien käyltökokemu.ksen muovaomia. Le i jona
Jsei~en puhdaspiirte isiin linjoihin ·kätkeytyy ase
teollisuuden tämänhetkisen kehi·tyksen tulos -
täydellisyys, johon voitte varauksetta luottaa 
ka ikissa tilanteissa. 

SUOMEN LEIJONA 
tarkku uspienoiskivääri 
Väljyys 2,2. Potruunapesän poraus kokoptlkä. 
Etutäht.öimessä tunneli ja jyvänjalka rengas- ja 
tolppa1yvää varten. Takatähtäimessä mikro
metriasteik-ko sekä sivu- eitä korkeussuunnassa. 
Sylinterilukko. Kertalaukausase. Li ipaisimen lau
kaisupaino 150-200 g tai säädettävissä aina 
2 kg asti. Aseen paino 6,5 kg. 

Majuri Arvo L a u r i 

JALKAVÄEN 
KEHITYKSESTÄ 

Jalkaväen taisteluarvon kannalta 
merkittävimmät muutokset ta,pahtu
vat yleensä joko tulivoiman tai liikku
vuuden aloilla. Toisin sanoen uudet 
aseet, ajoneuvot tai taisteluajoneuvot 
ovat useimmiten sysäyksen antajina 
varsinkin pienissä puitteissa tapahtu
ville organisaation ja taktiikan uudis
tuksille. Pohjimmaisena syynä saatta
vat tällöinkin olla suuret kehityslinjat, 
sodan kuvan kehittyminen, suunniteltu 
strategia ja 1odennäköisimpien toi
minta-alueiden olosuhteet. 

Koska liikkuvuuskysymyksiä käsi
tellään tässä julkaisussa erikseen1) ja 
sekä aseteknillistä kehitystä ~ttä ulko
laisia organisaatioita on viime aikoina 
esitelty useammassa yhteydessä, py
ritään tässä kirjoituksessa löytämään 
niitä yleisiä kehityspiirteitä, joita 
esiintyy eri maiden jalkaväen viime
aikaisessa ja lähivuosina odoteittavissa 
olevassa kehityksessä. 

Viime vuosikymmenien 
yleisestä kehityksestä 

Mekanisoinnissa allcoi nopea kehitys 
jo ennen toista maailmansotaa, mutta 
vaikka esimerkiksi saksalaisten sodan 
alkuvaiheessa saaivuttamart suuret me
nestykset perustuivat keveiden ja 
panssaridivisioonien tehokkaaseen 
käyttöön, muodosti niiden lukumäärä 
vain murto-osan divisioonien koko
naismäärästä. Sotakolkemukset muo-

1) Vrt Halonen: Pataljooniemme liikku
vuudesta. 

dostivat sitten sen kehitysperustan, 
jolla mekanisointia lähdettiin varsin
kin suurvalloissa toteuttamaan entistä 
laaj,emmassa mitassa ensimma1sma 
rauhan vuosina ja erityisesti 1950-
luvulla. Hevoset katosivat lopuistakin 
suurvalta-armeijoista käytännöllisesti 
katsoen kokonaan ja jalkaväkiyhty
mienkin huolto ja raskasaseyksiköt 
saivat moottoriajoneuvot. Saimaan ai
kaan yhä suurempi osa kivääriyksi
köistä muuttui moottoroiduksi jalka
väeksi, joka melkein poikkeuksetta sai 
panssaroidut kuljetusajoneuvot. Tähän 
kehitykseen antoi oman lisävaikutuk
sensa ydinasesodan mahdollisuus ja 
erityisesti taktillisten ydinaseiden ke
hitys. Tarvittiin yhä suurempaa no
peutta - keskittäminen iskuun ja 
nQPea hajauttaminen - sekä tehok
kaita dohtamismaihdolliisuuksia. Li
säksi komppanian ja erHyisesti patal
joonan oli pystyttävä tarvittaessa mel
ko itsenäisiin taistelutoimiin. Näin 
ollen ne tarvitsivat riittävästi mm 
orgaanista raskasta tulta. Liikkuvuu
den ohella passarointi edusti tärkeintä 
suojaa ydinaseiden vaikutusta vastaan. 
Panssaroidut henkilökuljetusajoneuvot 
muutettiin vähitellen katetuiksi ja yhä 
useammat panssarivaunutyypit tiivis
tettiin radiolqgista pölyä vastaan. 
Panssaroitujen henkilökuljetusajoneu
vojen rinnalla lisääntyi panssarivau
nujen lukumäärä myös jalkaväkiyhty
missä. Tämä taas on vaikuttanut yhä 
,suurempaan jalkaväen panssarintor
juntakyvyn tarpeeseen. Myös muuta 
jalkaväen tulivoimaa on pyritty sys-
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Suomalainen jalkaväen sotilas 
kesällä. 

Suomalainen jalkaväen sotilas talvella. 
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Ruotsalainen jalkaväen sotilas kesällä. 

Amerikkalainen jalkaväen sotilas1 
talvella (Alaskassa). 

temaattisesti lisäämään alkaen kivää
riryhmän aseistuksesta. Rynnäkköki
vääri on tullut yhä useammissa maissa 
jalkaväen yleisaseeksi. Tulivoiman 
kasvu on antanut mahdollisuuden vä
hentää yksiköiden henkilöstömäärää. 
Tässä suhteessa lienee neuvostoliitto
lainen organisaatio kaik~ein radikaa
lisin. 

Useimmissa maissa on tullut yhtei
seksi ipiirteeksi vaatimus hyväkunitoi
sesta ja yksi:ttäistaistelijaksi soveltu
vasta jalkaväen sotilaasta. Mm Alge
rian ja Vi<etnamin taistelut ovat anta
neet tällaisille vaatimuksille konkreet
,tista merkitystä. Iskulauseet eivät enää 
riitä, vaan koulutus on yhä systemaat
tisemmin pantu palvelemaan tätä pää
määrää. Samalla on kiinnitetty huo
miota vaatetuksen tarkoituksenmukai
suuteen ja raskaiden kantamusten hyl
käämiseen. Erä:än itävaltalaisen tut
kimuksen mukaan sa1s1 jalkaväen 
taistelijan varustus painaa noin 19 kg 
entisten jopa yli 30 kg:n kantamusten 
sijasta. Yhä voimakkaampana tulee 
esille vaatimus siitä, että kiväärijal
kaväen on saatava valita pal'haat mie
het. Varsinkin metsäolosulhteissa ase-
1etaan hyvä ampumataito tärkeälle 
sijalle. Eräänä yksityiskohtana kan
nattaa mainita australialaisten tekemä 
vertailu Vietnamista, jonka mukaan 
australialaiset pystyvät taistelemaan 
parikymmentäkin päivää eristettynä, 
mutta amerikkalaisten on usein irtau
duttava patruunoiden loppuessa yhden 
yön hillittömässä ammuskelussa. 

Mekanisoitu jalkaväki 

Mekanisoitu jalkaväki muodostaa 
suurvaltojen maav01m1ssa taistelu
joukkojen rungon. Tähän käsitteeseen 
voidaan tällöin perustellusti sisällyt
tää panssarivaunuyksiköt. Tyyipillistä 

Itävaltalainen jalkaväen sotilas 
vuoristossa. 

Ruotsin mekanisoitua jalkaväkeä 
hyökkäyksessä jalkautuneena. 
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Länsi-Saksan mekanisoitua jalkaväkeä 
hyökkäyksessä ajoneuvosta taistellen. 

näil1e joukoiUe on, että sekä jalka
väki- että panssaridivioonissa on sa
manlaisia yksiköitä, niiden keskinäi
nen suhdeluku vain muuttuu yhtymä
tyypin mukaan. 

Eräänä erona eri maiden mekaani
soiduiUe joukoille on se taso, millä 
jalkaväki ja panssarivaunut "sekoite
taan" toisiinsa. Niinpä Länsi-Saksassa, 
jossa varsinainen jalkaväki nimikin on 
korvattu "panzergrenadier" nimellä, 
kuuluu jalkaväkiprikaatiin kolme 
panssarijalkaväkLpataldoonaa ja yksi 
panssarivaunupataljoona. Samoin neu-

Neuvostoliiton mekanisoitua jalkavä
keä hyökkäyksessä ylittämässä 

vesistöä. 
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vostoliittolaisessa moattoroidussa jal
kaväkirykmentissä on kolme mootto
roitua kivääripataljoonaa ja yksi pans
sarivaunupataljoona. Ruotsissa sen 
sijaan "sekoittaminen" ,tapahtuu jo 
pataljoonatasolla. Ruotsalaisen panssa
riprikaatin, joka lähinnä on rinnastet
tavissa edellä esHettyihin joukkoihin, 
pataljoonissa o~ kaksi panssarijalka
väki- ja kaksi panssarivaunukomppa
niaa. Oman lukunsa muodostaa ame
rikkalainen ns ROAD-organisaatio, 
jossa divisioonaan kuuluvien prikaa
tien kokoonpano on liukuva. Prikaa
tiin saattaa divisioonatyypistä ja teh
tävästä riippuen kuulua mekanisoituja, 
j

0

alkaväki- ja panssarivaunupataljoo
;aia. 

Kaikille mekanisoiduille joukoille on 
kuitenkin yhteistä, että jalkaväki ja 
panssarivaunut muodostavat yhden 
kokonaisuuden, eikä kummankaan 
katsota selviytyvän yksin mekanisoi
duille joukoiUe asetettavista tehtävistä. 

Mekanisoitu jalkaväki soveltuu par
haiten liikkuviin sotatoimiin suhteel
lisen helppokulkuisessa maastossa. Tä
mä ei sulje pois helpohkoa metsämaas
toakaan ja esimerkiksi neuvostoliit
tolaisessa taktiikassa korostetaan j<>il)a 
vaikeakulkuisenkin maaston hyväksi
käyttöä. Suurvaltojen doktriini•en mu
kaan asetetaan taktiikassa hyökkäys 
ensimmäiselle sijal1e. Mekanisoidun 
jalkaväen marssinopeus nousee jopa 
yli 300 km vuorokaudessa ja hyök!käys
nopeudeksi arvioidaan useista kymme
nistä kilometreistä noin sataan kilo
metriin vuorokaudessa. Mekanisoidun 
jalkaväen hyökkäystavoissa on jonkin 
verran eroja. Länsi-Saksassa asetetaan 
etusijalle taistelu panssaroiduissa ajo
neuvoissa ajaen. Neuvostoliittolaiset 
näyttävät kiinnittävän jo enieinmän 
huomiota taisteluun jalkautuneena, 
mutta varsinkin käytettäessä ydin
räjähteitä on edellä mainittu taistelu-

tapa sielläkin yleinen. Useimmissa 
muissa maissa päähuomio kiinnite
tään raskaan .tulen turvin tapahtuvaan 
ajoon vihollisasemaan ja sitä s·euraa
vaan lähitaisbeluun jalkautuneena. 
Viimeisimpiä kokemuksia mekahisoi
dun jalkaväen tehosta - tosin maas
tollisesti erikoisolosuhteissa - antaa 
Israelin armeijan jo toisen kerran me
nestyksellisesti toteutettu hyökkäys 
halki Siinain. 

Mekanisoidusta jalkaväestä voidaan 
suurella varmuudella sanoa, että se 
tulee vielä pitkän aikaa säilymään 
ainakin suurvaltojen maavoimien run
kona. Näyttää kuitenkin siltä, että 
nykyisin on saavutettu määrätynlainen 
huippukohta, sillä myös muunlaisen 
jalkaväen kehitys alkaa jälleen voi
mistua. Niinpä ns ilmarynnäkköjoukot 
ovat läpikäyneet ensimmäiset tuliko
keensa ja käsite kevyt jalkaväki on 
kokenut uudestisyntymisen. Sekä kus
tannuskysymykset että arviot tulievai
suuden sodan kuvasta ovat aiheutta
neet monissa maissa myös ns alueel
lisen puolustuksen tai paikallispuolus
tuksen joukkojen perustamisen. 

"Tavanomainen" jalkaväki 

On ymmärrettävää, että jo talou
dellisista syistä pienten valtioiden 
sodan ajan jalkaväestä on pääosa ny
kyisinkin "tavanomaisia", toisin sa
noen usein marsseilla ja lähes aina 
taistelussa jalan tai suksilla liikku
via yksiköitä. Osa näistä voi olla 
varustettu moottoriajoneuvoilla tai 
polkupyörillä, taikka pyöriä voidaan 
ainakin tarvittaessa jakaa yksiköille, 
kuten meillä ja Ruotsissa. 

Tämän "tavanomaisen" jalkaväen 
kehitys näyttää muuten noudatelleen 
mekanisoidun jalkaväen kehitystä. 
Erityisesti pataljoonan mahdollisuuk
siin melko i1senäiseen toimintaan on 

kiinnitetty näissäkin joukoissa huo
miota. Tämän vuoksi on sekä orgaani
set että tukevat raskasaseyksiköt va
rustettu yleensä maastokelpoisilla ajo
neuvoilla, jotta ne pystyisivät seuraa
maan "kiväärijalkaväkeä" sen taiste
lussa. 

"Tavanomaisen" jalkaväen taktikas
sa näyttää y1eisenä periaatteena ole
van pyrkimys vaikeakulkuisen maas
ton hyväksikäyttöön. Onkin ymmär
rettävää, että liikkuvuudeltaan hi
taampi pyrkii tilanteisiin, joissa meka
nisoidut ja panssarijoukot eivät voi 
käyttää parhaita ominaisuuksiaan. 

· Tässä yhteydessä voidaan myös to
deta, että jalkaväkeen luettavia "eri
koisaselajeja", kuten esimerkiksi vuo
ristojoukkoja, käytetään - tietysti 
maastollisista olosuhteista riippuen -
tänäkin päivänä. Aselajihan ei suin
kaan ole uusi, mutta se näyttää viime 
vuosina kokeneen jonkinlaisen uuden 
arvostukseen nousun. 

,Maastollisten olosuhteiden sanele
mana erikoisjoukkona voidaan pitää 
myös Pohjois-Ruotsin oloihin tarkoi
tettuja "Norrlannin joukkoja". Norr
lannin ·pataljoona poikkeaa kuitenkin 
muusta jalkaväestä vain liikuntaky
symysten osalta.2) Sen sijaan organi
saatiouudistuksessa toteutettu pans
sarintorjunta-aseistuksen voimakas li
säys ja raskaan kranaatinheittLmistön 
sij oi'ttaminen jalka väki pa talj oonaan 
ovat edellä viitatun kehityksen vai
heita, jotka lähivuosina toteutettaneen 
Ruotsissa myös varsinaisten jalkaväki
pri.kaatien osalta. 

Kevyt jalkaväki 

Viime aikoina on julkisuudessa al
kanut yhä useammin .tulla esille käsite 
"kevyt jalkaväki". Osaksi tämä perus-

•) Vrt Halonen. 
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tuu Vi-etnamin sotaan liittyviin orga
nisaatiokokeiluihin, osaksi aikaisem
piin kokemuksiin, erityisesti Korean 
sotaan, perustuviin tutkimustöihin. 
Tällaisia tutkimuksiahan on tehty jo 
vuosia sitten ja niiden johtopäätöksiä 
on käytetty hyväksi mm m:ekanisoi
tujen joukkojen organisaatiotarkistuk
sissa. Asian tulo uudelleen ajankohtai
seksi johtuu ilmeisesti enemmän kus
.tannuskysymyksistä. Mekanisoidut jou
kot ovat niin kalliita, että divisioo
nien lukumäärä jää monissa maissa 
arveluttavan !Pieniksi. 

Eräs länsisaksalainen tutkijaa) ko
rostaa sitä, etteivät mekanisoidut jou
kot ole paras mahdollinen väline met
säisillä ja vuorisi11a alueilla, eivätkä 
suurissa asutuskeskuksissa. 

Suomen talvisotaa voitaisiin hyök
kääjän osalta pitää jo ensimmäisenä 
varotuksena liia!lta moottoroinnista. 
On kuitenkin muistettava, etteivät sen
aikaiset moottoriajoneuvot olleet ny
kyaikaisessa mielessä lainkaan maas
tok.elpoisia. Samanlainen tilanne tois
tui amerikkalaisen · jalkaväkidivisioo
nan kohdalta vi-elä vuonna 1950 Ko
rean sodassa. Vaikka ajoneuvot olivat 
käytännöllisesti katsoen panssaroi
mattomia ja ainakin sikäläisessä maas
tossa tiehen sidottuja, oli divisioonan 
16 000 miehestä 4800 ajoneuvojen kul
jettajia. Kun lisäksi valtava huolto
koneisto, viestiyhteydet ja komento
henkilöstö sekä pioneerien, tykistön, 
ilmatorjuntatyildstön jne osuus sitoivat 
tuhansiin nousevan määrän henkilös
'töä, jää varsinaisten taistelijoiden 
osuus varsin vähäiseksi. Tilanne on 
ainakin mekanisoitujen joukkojen 
osalta sama nykyisinkin. 

Tarkasteltuaan kysymystä vaikeaan 
maastoon soveltuvien taisteluominai-

•) Uhle-Wettler: Leichte Infanterie im 
Atomzeitalter. 
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Kuva 1 
Kevyt jalkaväkiprikaati 
(saksalainen kaavailu). 

suuksien, panssarintorjunnan, huolto~ 
kysymysten ja kustannustekijöiden 
valossa Uhle-W ettler esittää ehdo
tuksensa kevyen jalkavätm organisaa
tioksi. Huomattakoon vielä, e.ttä hän 
asettaa myös kevyelle jalkaväelle 
vaatimuksen soveltuvuudesta ydin
sotaan. 

Tällaiseen kevyeeseen jalkaväkipri
kaatiin (kuva 1) kuuluisi neljä ke
vyttä jalkaväkipataljoonaa, esikunta
ja panssarintorjuntakomppania, tie
dustelujoukkue sekä huoltopataljoona. 
Koko prikaatin henkilövahvuus olisi 
5610. Raskasta aseistusta edustaisivat 
kiväärikomppanioihin sijoitetut singot, 
panssarintorjuntaohjukset ja 81 mm:n 
kranaatinheittimet, toisin sanoen vain 
sel1ainen kalusto, joka pystytään 
tarvittaessa vaikka kantamaan. Koko 
organisaation ideana on saada mah
dollisimman suuri prosentti henkilös
töstä taistelemaan kivääri kädessä. 
Näin ollen pyrkimys on luoda metsä
ym taisteluihin sov,eltuva joukko. 
Aukeamaastojen taistelut jäisivät 
edelleen mekanisoidun jalkaväen teh
täväksi. Y1iampuvalta tuntuu kuiten-

Esikunta. 
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Kuva 2 
Amerikkalainen kevyt prikaati. 

kin se ajatus, että pääosa ajoneuvoista 
hankittaisiin kulloisellakin taistelu
alueella olevista traktoreista ja muista 
siviiliajoneuvoista ja että myös huo
mattava osa elintarvikehuollosta ta
pahtuisi paikallishankinnoin. 

Myös Vi•etnamin sota on antanut 
vaikutteita kevyen jalkaväen kehityk
seen. Niinpä ROAD-organisaaijon 
jalkaväkipa.taljoonakin on osoittautu
nut liian raskaaksi viidakko-olosuh
teisiin. Vuonna 1966 tuli julkisuuteen 
ti,etoja kevyen jalkaväkiprikaatin ole
massaolosta. Yksi tällainen prikaati 
lähetettiin silloin Vietnamiin ja sa
moihin aikoihin oli jo useampia muita 
perustettavana tai koulutuksessa. Ke
vyt prikaati (kuva 2) käsittää mm 
orgaanisen tykistöpatteriston ja sinko
ajoneuvoilla varustetun panssaritie
dustelukomppanian. Taisteluosan muo
dostaa ,ko1me jalkaväkipataljoonaa, 
joihin kuuluu kolme kiväärikomppa
niaa ja tukikomp,pania. Kevyen pri
kaatin jalkaväellä ei ole lainkaan 
panssaroituja ajoneuvoja ja pataljoo
nan ajoneuvojen lukumäärä on vain 

46, vaikka se tavallisella jalkaväki
pa.taljoonallaUdn on 110. Prikaatin 
koulutuksessa on otettu huomioon 
myös käyttömahdollisuus ilmarynnäk
köjoukkojen tapaan, mutta yhtymällä 
itsellään ei ole kuin kahdeksan kevyttä 
tiedusteluhelikopteria. 

Ilmarynnäkköjoukot 

Vaikka maahanlaskujoukot jätettäi
siin kokonaan omaksi aselajiksi, voi
daan todeta ns ilmaliikkuvuuden tul
leen viime aikoina yhä laajemmissa 
puitteissa maavoimien käyttöön. Stra
teginen i1maliikkuvuuskin voidaan 
tässä yhteydessä sivuuttaa aselajeja 
suurempiin puitteisiin kuuluvana. 
Kannattaa kuitenkin todeta, että len
tokuljetteist.en joukkojen tarve on 
pakottanut suurvallat varustamaan 
osan joukoistaan verrattain kevyellä 
kalustolla tai kehittämään niille eri
koiskalustoa. Taktillinen ilmaliikku
vuus on sen sijaan vaikuttanut jalka
väen käyttömahdollisuuksiin suora
naisemmin, vaikka sitä on viime vuo
siin asti sovellettu enemmän "tila
päiskäytössä". Tavallisin tapaus on 
"koukkaus ilmoitse". Joku jalkaväki
tai maahanlaskuyksikkö on siirretty 
helikopterilla vihollisen selustaan. Yhä 
yleisemmäksi on tullut myös pienem
pien helikopterimääri,en käyttö tiedus
teluyksiköissä, panssarintorjuntareser
vien siirroissa, kiireellisissä huolto
tehtävissä jne. 

Jalkaväen ja helikopterien kiin
teämpi -(toisin sanoen jatkuva) yh
.teenkuuluvuus .alkoi muutama vuosi 
sitten USA:ssa toteutetusta kokeilusta, 
joka johti uuden yhtymätyypin, ilma
rynnäkködivisioonan (kuva 3), perus
ltam:iseen sekä monipuolisten kokei
lujen jälkeen loppuvuodesta 1965 divi
sioonan siirtoon Vietnamin sotatoi
miin. 
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Kuva 3 
Ilmarynnäkködivisioona. 

.,.._ 
HalcoP 

Ilmarynnäkködivisioonan taistelu
rungon muodostaa kahdeksan jalka
väkipataljoonaa, jQista kolme on saa
nut myös laskuvarjokoulutuiksen. 
Divisioonan monipuolinen käyttöarvo 
perustuu suurelta osaltaan orgaani
seen lentokalustoon. Jokainen yksikkö 
voidaan milloin tahansa heittää no
peasti taisteluun ja noutaa pois tai 
siirtää uuteen paikkaan. Samalla pys
tytään siirtämään mukana myös jal
kaväen tarvitsema raskas tulituki, ol
koon se suora-ammuntatulta, tykis
töä tai tulitukihelikoptereita. Vähä
arvoinen ei ole myöskään helikopte
reiden osuus jatkuvassa huoltotoi
minnassa. 

Ilmarynnäkköjoukot soveltuvat mitä 
erilaisimpiin taistelutehtäviin. Luon
nollisesti niitä ei "kannata" käyttää 
muun jalkaväen tilalla ilman pakotta
vaa syytä. Niiden taktiikalle ovatkin 
luonteenomaista nopeat ja häikäile
mättömät iskut. Isku voi suuntautua 
syvälle vihollisen selustaan vesistö
es·teistä, soista, tiettömistä korpialueis
ta, viidakoista jne välittämättä. Hyök-
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käys voi olla yhtä hyvin voimakkaan 
koottu kuin hajautettu eli yhtaikaa 
lukemattoman moniin haavoittuviin 
kohteisiin suunnattu. Parhaiten täl
lainen taktiikka soveltuu olosuhteisiin 
joissa on aukkoja rintamissa ja avonai~ 
sia sivustoja, mutta kiinteissäkin olo
suhteissa löytyy sopivia tehtäviä, ku
ten maahanlaskun- tai maihinnousun
torjunta, vastasissioperaatiot jne. Onrpa 
jo esitetty arvioita, joiden mukaan 
tämä divisioonatyyppi soveltuisi liik
kuvassa sodankäynnissä yhteistoimin
taan suurten panssariyhtymien !kanssa. 
Viimeksi mainitun käyttötavan kan
nattavuus saattaisi kuitenkin useissa 
tilanteissa muodostua kyseenalaiseksi, 
sillä ilmarynnäkköjoukoilla on luon
nollisesti omat rajoituksensa. 

Tähänastisten kokemusten valossa 
näyttää joka tapauksessa siltä, että 
ilmarynnäkköjoukat ovat lunastaneet 
niiden rperustamiseen tarvittavat kor
keat kustannukset, jotka sittenkin ovat 

:i: .,: . ,( 

Neuvostoliiton jalkaväkeä 
helikopterimaahanlaskussa. 

J.·=n .. \ -··· -

USA:n ilmarynnäkköjoukkoja 
toiminnassa. 

yllättävän vähän kork,eammat kuin 
muilla yhtymätyypeillä. Lähivuodet 
osoittavat, yleistyykö tämä "eri.kois
jalkaväki" s uurvialtojen asevoimissa 
ja. onko sillä laajempia .vaikutuksi~ 
esimerkiksi taktiikan kehitykseen. Täl
laiseen mahdollisuuteen viittaa se, että 
varat toisen ilmarynnäkködivisioonan 
perustiamiseen on jo myönnetty. 

Suomalaisesta jalkaväestä 

Edellä -tarkasteltu "kevyt" jalka
väki muistuttaa yllättävän paljon mei
käläisittäin ajatellen "tavanomaista" 
jalkaväkeä. Kun vielä toteamme, että 
ulkolaiset tutkijat') ovat viime vuo-

•) Amerikkalaisten ja saksalaisten lisäksi 
mm ranskalaisissa kirjoituksissa koros
tetaan kevyen jalkaväen etuja. 

~ina ~~ll;,et v~kuuttuneiksi "kevyen 
Jalkavaen eduista vuoristoisilla, met
säisillä ja soisilla alueilla ja rikkonai
sella rannikolla sekä yötaistelussa ja 
t~~~isotatoimissa Pohjois-Euroopassa, 
paadymme omalta osaltamme varsin 
positiiviseen tulokseen. Suomalaisen 
jalkaväen nykyistä kokoonpanoa voi
daan ulkolaistenkin käsitysten perus
teella pitää oloihimme sopivimpana. 
On tietysti selvää, että fankistuksia, 
mm panssarintorjunta-aseiden määriä 
kevyempää kalustoa jne, on tutkittav; 
ja toteutettava aseteknillisen kehity!k
sen ja taloudellisten edellytysten mu
kaan. Tiettyjä etuja saavutettaisiin 
myös pataljoonien liukuvalla käytöllä 
yhtymien puitteissa. Ajoneuvojen 
heikko maastoliikkuvuus on aina puute 
sellaisilla sodan ajan jälikaväkiyksiköil
lä, joiden moottoriajoneuvot joudutaan 
ottamaan siviilikäytöstä. Tällaisiinkin 
kysymyksiin löytynee suhteellisen 
halpoja ratkaisuja, esimerkiksi sijoit
tamalla jokaiseen pataljoonaan pari 
Terra-luokan traktoria, jotka pysty
vät avustamaan maataloustraktoreita 
vai~eissakin maasto-oloissa. 

Kuten edellä todettiin, voidaan suo
malaiseen jalkaväkiprikaatiin s

0

u!lltau
tua luottamuksella, eikä meillä ole 
pienintäkään syytä heittää "metsätak
tiikkaamme" yli laidan. Tämä ei kui
tenkaan merkitse, etteikö esimerkiksi 
Etelä-Suomen aukeamaastoissa tar-

OY KOTKA STEVEDORl·NG AB 
KOTKA 
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vittaisi panssariiJ>rikaatin kaltaisia yh
tymiä. Tältä sektorilta löytyneekin 
tulevaisudessa kehittämisen tarvetta, 
sillä voidaan esimerkiksi kysyä, vas
taako polkupyörillä liikkuva patal
joona panssariyhtymän jalkaväelle 
asetettavia vaatimuksia. 

Tapahtuupa kehitys oman jalka-

Lähd eainelstoa 

Elgström, M 
Infanteriet i atomäldern 
Karlskrona 1962 

Jalkaväen Vuosikirjat III-VI 

Uhle- Wettler, F 
Leichte Infanterie im Atomzeitalter 
Die Gefahr der ubertechnisierung mo
derner Streitkräfte 
Darmstadt 1966 

Mäkelä, T 
Kenttäohjesäännön edellyttämän tak
tiikari prikaatin organisaatiolle asetta
mat vaatimukset 
Tiede ja Ase n:o 22, Mikkeli 1964 
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väkemme osalta nopeammin tai hi
taammin, on tehokkaalla koulutuksella 
ratkaiseva ,merkitys. Sen päämäärä 
on oltava parhaan mahdollisen tais
telijan kehi1täminen, taistelijan, joka 
olosuhteista riippumatta ja vihollisen 
kanssa vastakkain pystyy, uskaltaa ja 
haluaa voittaa. 

Muita lähteitä 

Berger, H 
Infanterie von Morgen 
Truppendienst n:o 3/1964 

Hampe, E 
Die Airmobile-Division als Aktivmittel 
der operativen Fi.ihrung? 
Kampftruppen n:o 5 ja 6/1966 

Kissel, H 
Deutsche Infanterie heute 
Wehrkunde n:o 11/1964 

Lemm, H-G 
Die Infanterie in modernen Heeren 
Wehrkunde n:o 4/1967 

Weller, J 
The future in infantry weapons and 
tactics 
Infantry July-August/ 1966 

Armee Nytt 1966---
Sotilasaikakauslehti (katsaukset) 1966-

Everstiluutnantti Pentti Impola 
Kapteeni Pertti Jokinen 

T AKTILLISTEN ILMAVOl'MIEN 
VAIKUTUS 
JA'LKA VÄKEM1ME 
TOIMINT AMAHDOtLISUUKSI IN 

Ilmavoimien osuutta nykyailkaiseS6a 
sodankäynnissä osohtavait selvästi lähi
idän ja Vietnamin sodat. Israelhan 
tunnetusti löi Yhdistyneen Arabitasa
vallan ilmavoimat sodan ensi päivinä 
taaten omHle maavoimilleen tilaisuu
den suorittaa operaationsa vastustajan 
ilrnavoimiien häiritsemättä. Vietnamis
sa pidetään lentotukea välttämättömä
nä vähänkin suuremmissa operaatiois
sa. 

Lentoaseen nopea teknillinen kehitys 
on mahdollistanut suuren asakuorman, 
mi1kä on ituntuvasti lisännyt lentojouk
kojen :tulen tehoa verrattuna esimer
kiksi itoisen maailmansodan aikaisiin 
koneisiin. 

Suuret nopeudet ovat tuoneet esille 
kuitenkin vaikeuden havaita ja tun
nistaa maalit ja näin ollen suuren ase
kuorman iantama teho vähenee, kun 
sitä ei tästä syysltä saada vaikutta
maan maalissa. Tähän suuntaan joh
daittuvat ajatukset myös Vietnamin 
sodassa. Siellähän tehokas ilmavoima 
hyökkää jatkuvasti - ilmainherruuden 
omaten - Vietnamin sissi.jouklkoja jia 
niiden huoltoa vastaan pystymättä la
mauttamaan niitä. Sodasta on kuiten
kin huomattava, ettei siinä ole muo
dostunut rintamia eikä maavoimien 
operaatioita, joihin ilmavoimien tuki 
voitaisiin tehokkaammin liittää. 

Tässä esityksessä tarkastellaan suur
vallan lentojaukkojen mahdollista toi-

minitaa maatamme vastaan, keskittyen 
niiden tulen v:ailkutuksen arvioint.iJin 
lähinnä jalkaväen kannalta tal'kastel
tuna. Sovellutusesimerkeissä tal1kas
te1laan Lentojoukkoj,en tulen vailkutus
ta paitaljoonan toimintaan. 

Maavoimien lento-osastojen osuutta 
ei käsitellä, koska niiden toiminta tulee 
esille toisaalla Vl\losikirjiassa, vaikka
kin lento-osastoilla on erityisesti tie
dustelun kannalta erittäin suuri vai
kutus jallmväkemme .toimintamahdol
lisuudcsiin. 

TAKTILLISET ILMAVOIMAT 

Käsite 

TaktillisHla ilmavoimilla tar!koitetaan 
sitä lentojouk!kojen osaia, joka on tar
kottettu tukemaan maa- tai merivoi
mi,en sotatoimia operaatioaJueella. Nii
den kalusto käsittää usein pääasiassa 
kevyehköjä, hävittäjäityyppisiä len1o
k.oneita, helikoptereita j,a joskus ke
veitä kuljetuskoneita. Niille on omi
naistia suuri liiklmvuus ja kyky toimia 
huonokuntoisiltakin !kentiltä. Ne ase
tetaan sekä lännessä että idässä tuke
maian yleensä a.x1meijaryhmää itai ar
meijaa. 

Tehtävät 

TaktilHsten ilmavoimien tehtäviin si
sältyvät lähes kaikki lentojoukkojen 

89 



toilrunnan alat. Tehtävä,t ovat sekä 
maa- että merioperaatioissa samat ja 
ne liitetään aina alueena toimivien 
stra1tegisten ilmavoimien toimintoihin. 
Tehtävät ovat operaation suoritusjär
jesty ksessä: 

1) ilmanherruuden hankkiminen, 
2) lentotiedustelu, 
3) taistelualueen eristäminen, 
4) välitön lenitotuki ja 
5) taktnliset kulj·etukset. 

Näistä ilmanherruuden hankCdmisen 
vaatimat hyökkäykset kohdistuvat lä
hmnä vastustajan ilmavoimien lento
tuikikohtiin, johtamisjärjestelmään ja 
huoltojärjestelmään sen lentojoukko
jen toimintamahdollisuuksien elimi
noimiseksi. 

Lentotiedustelu palvelee sekä ilma
että maavoimien tarpeita. Vihollisen 
suorittamana toiminta kohdistuu myös 
jalkaväkeemme sen suorittaessa teh
täviään. 

Taistelualueen eristämisellä pyrkivät 
ta:ktilliset ilmavoimat estämään vastus
tajan selkä jouktkojen että huollon lillc
keen taistelualueelle, jolloin taistelu
alueelle siirtymässä olevat ja sinne esi
merkiksi reserviksi ryhmitetyt joukot 
saattavat joutua hyökkäysten koh
teeksi. 

Välitön tuli.tuki kohdistuu rintama
alueella yleensä yhtymien raskaas,een 
aseistukseen tai pataljoonien puolus
tusalueIBiin. Tämän toiminnan koh
teeksi voi jalkavä.ki joutua myös tor
juessaan rnaahanl,askua, jonka tuli
tukena on lentoj,oukkoja. 

Taktilliset kuljetukset eivät usein
kaan kuulu taktillisten ilmavoimien 
varsinaisiin tehtäviin, mutta näitä teh
täviä varten niilile voidaan alistaa tar
pee1linen kuljetusvoima. Sen sijaan 
taktilliset ilmavoimat tarvitsevat ja 
käyttävät Cmljetuskalustoa oman liik
kuvuutensa lisäämiseksi. 
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Organisaatio 

Taktillisten ilmavoimien k#ttö edel
lyttää, että niiden organisaatio on liu
kuva. Niiden kokoonpa,noa on voitava 
muuttaa joustavasti ja nopeasti sen 
mukaisesti, millainen on tuettavan yh
tymän tulen tarve. Ne toimivat yleensä 
taktillisina ilma-armeij:0ina tai arunei
jakuntina tukien mahdollisesti useita 
armeijoita käsittäviä armeijaryhmiä. 

Taktillinen ilma-armeija (tai ar
meijakunta) jakautuu yleensä samaa 
konelajia käsittäviin divisiooniin tai 
rykmentteihin. Rykmentit vuorostaan. 
jakaantuvat tavallisesti kahdesta kol
meen laivueeseen, joiden kon,emääräit 
vaihtelevat kalustotyypistä ja käyttö
ajatuksesta. riippuen 9:stä 24:een. Idäs
sä laivueiden konemäärä on yleensä 
pienempi kuin lännessä, mutta vastaa
vasti siellä !käytetään taktillisena yk
sikkönä kolmilaivueista rykmenttiä 
läntisen laivueen asemasta, joten ker
ralla toimiva yksikkö on suunnilleen 
sa,mansuuruinen. 

Ilma-armeijan konemäärää on eri:t
täin vaikea arvioida, koska se vaihte
lee hyvin väljissä rajoissa paikallisen 
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 
Varovaisesti arvioiden voitaisiin mini
mimääränä pitää 300 ja maksimina 
1000 konetta. 

Taktilliseen ilma-armeijaan kuuluu 
sekä idässä että lännessä 
- ,torjunitahävittäjä-, 
- rynnäkköhävittäjä-, 
- keveitä pommituskone-, 
- tiedusteluhävittäjä-, 
- helil:.1:opteri- ja 
- keveitä kuljetuskoneyksiköitä. 

Eri konelajien prosenttinen osuus 
vaihtelee huomattavasti, mutta yleen-+ 
sä on pääpaino rynnäk.köhävittäjissä, 

Taktillisille ilmavoimille on ominais
ta monien vanhentuneiden konetyyp
·Pien käyttäminen sellaisilla alueilla, 

Kuva 1 
Ranskalainen Mirage 111 C torjunta

hävittäjä. 

Joissa ilmanherruus on saavutettu. 
Tässä yhteydessä on kuitenkin valittu 
esimerkiksi kustakin aconelajista sen 
parhatmmistoa edustava tyyppi. 

Torjuntahävittäjien parhaimmistoa 
edustaa 11anskalainen Mirnge 111 C, 
jonlka maksiminopeus on yli 2 Machia 
lakikorkeus yli 20 km ja tärkein aseis: 
tus 3 kpl ilmataisteluohjuksia. (Kuva 
1). Idän vastaavaa kalustoa edustaa 
meilläkin tunnettu Mig-21, joka suori
tusarvoiltaan j.a aseistukseltaan on lä
hes samaa luokkaa. 

Kuva 2 
Me Donnell F-4C Phantom II ryn

näkköhävittäjä. 

Kameroiden sijoittelu 

Rynnäkköhä vi ttäjistä maini tt.akoon 
läntisen maailman paras palv,eluskäy
tössä oleva kone Me Donnell F-4 C 
Phantom II (kuva 2), jonlka suurin no
peus on Mach 2.6 ja suurin asekuorma 
18 kpl 340 kg:n pommeja eli yhteensä 
yli 6000 kg. Vaihtoehtoisena aseistuk
sena on 15 kasettia kolmen tuuman 
raiketteja, jolloin rakettien lukumäärä 
koneessa saattaa olla 285 kpl yhden 
kasetin sisältäessä 19 ra.kettia. Toi
mintamatka on 3700 km edullisessa 
korkeudessa lennettäessä. Tämä kone
tyyppi on sekä USA:n että Englannin 
ilmavoimien kalustona. 

Neuvostoliitolla on rynnäkkökonei
den parhaimmistona Y AK-28 "Fire
bar", joka ei suoritusarvoiltaan vedä 
vertoja Phantom 11:lle; sen maksimi
nopeudeksi on ilmoitettu Mach 1.3, j,a 
asekuorma jäänee moot,torien tehon 
huomioonottaen pienemmäksi kuin 
Phantomin. 

Kev,eiden pommitiuskonieiden :tehtä
vät ovat lännessä siirtyneet rynnäkkö
koneille. Kevyttä pommi,tuskonetyyp
piä edustaa NL:n IL-28, jonka nopeus 
noin 800lkm/t ja kuorma noin 2000kg 
ovat vaatimattomat verrattuna lännen 
parhaisiin rynnäkkökoneisiin, 

Ti,edu:stelukoneet ovait muunnoksia 
vastaavista hävittäjä- ja rynnäkkö
koneista omaten näiden saavutusarvot. 
Koneiden nokikaan on sijoitettu 5-7 
erilaista tiedustelukameraa, jotka 
mahdollistavat .kuvauksen sekä mata
lalita että korkealta. Esime:rkkinä 
mainittaikoon. Mirage 111 R, jossa on 
5 kipl OMERA 31 kameroita (Kuva 3). 
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Kameroiden kuvausala 

Kuva 3 
Mirage 111 R:n tiedustelukameroiden sijoittelu koneen nokkaan 



Kuva 4 
CH-47 "Chinook", amerikkalainen kes

kiraskas kuljetushelikopteri. 

Phantomin rtiedustelumuunnoksessa 
RF-4 C on sivulle suunnattu tutka ja 
infrapunaitiedusteluvälineet kameroi
den lisäksi. 

Helikopteriyksi<köt ovat yleensä 
keskiraskasta tai raskasta kalustoa. Ne 
on ,tarkoitettu tukemaan yhtymiä 
maahanlasku- ja/tai huoltokuljetuk
sissa. Kalustoludkan edustajana tul
koon mainituksi USA:n CH-47 "Chi
nook" (kuva 4), joka pystyy kuljetta
maan 33---44 sotilasta v,arusteineen 
240 ikm/t nopeudella noin 400 km:n 
päähän tukialueestaan. 

Kuva 5 
Mil-6, venäläinen raskas kuljetusheli

kopteri. 

N:L:n Mil-6 edustaa kuljetuskyvyl
tään huippua helikopteriluokassa pys
rtyen kuljettamaan 65--120 matkusta
jaa. (Kuva 5) 
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Kulj.etuskoneita .ei yleensä kuulu 
ta:ktillisten ilmavoimien kalustoon 
enempää ,kuin niiden omien ryhmitys
kuljetusten vaatima määrä. 

'foimintatapa 

Tukeutuminen 

Pienehkön toimintasäteen takia on 
taktilliset ilmavoimat yleensä ryhmi
tettävä mahdollisimman eteen. Mikäli 
ne kuitenkin joudutaan jättämään 
maastollisten tai taktillisten ( esim vas
tustajan ihnavoimien vaikutus) syiden 
takia kauas rintamasta, joudutaan 
!käyttämään lisäpolttoainesäiliöitä, jot
ka pienentävät mukana ikuljetettavaa 
asekuormaa. Samoin lentosuoritusten 
määrä laskee jyrkästi pitlkän toiminita
matkan takia. 

Yh,teistoiminnan 
järjest ,ely 

Erityisesti lentotulituen käytön tär
keimpänä tavoitteena on nopeus, sillä 
maalit liikkuvat niin nopeasti, että 
tuntej:a vanhoja tietoja ei voida käyt
tää lentotulituen tar;peisiin. 

Tuiki.pyyntöön perustuvaa hälytys
lähtöä käytfäen ei voida päästä keski
määrin alle k,ahden tunnin "reak,tio
aikaan" (maalin haVlaH:s:eminen + tiu
kipyynitö + suunnittelu + lento koh
teelle). Tämän johdosta ovat mm 
USA:n ilmavoimat ottaneet Vietna
missa 'käyttöön uuden, pienemmän 
"reaC.ttioajan" takaavan menet,elmän 
(kuva 6). 

Menetelmä perustuu siihen, etrtä 
kiinteitä maaleja, kuten siltoja ym vas
t,aan, suoritettavat hyökkäykset suun
nitellaan etukäteen ja ne pyydetään 
yleensä jo edellisenä päivänä. Rinta
man läheisyydessä tode.ttuja liiklkuvia 
maaleja vastaan taktillisten ilmavoi-

Vietnamilai
nen aluepääl
likkö 
(44 aluetta) 

Ao Vietnamin 
armeijan di
visioonan 
esikunta 

Vietnamin ar
meijan armei
jakunnan esi
kunta ( 4 kpl) 

Lentotuen 
johtokeskus 
(DASC) (odot
taa 5 min, 
Ellei div tai 
ak käytä ve
to-oikeuttaan 
sinä aikana, 
lento toteu
tetaan 

USAF :n, :n, \ 
USMC :n ja USN: 
rynnäkkö- ja 
lentotj-yksi
köiden komen
tajat saavat 
suunnitellut 
tehtävät päi
vittäisessä 
operaatiokäs-
k ssä 
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Valvonta- ja 
ilmoituskes
kus (CRC) 
radioyhtey
dessä konei
siin 

I 
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Suunniteltuun maaliin 
matkalla oleva 

~nto-osasto 

~ 

_____. tavanomai- Hälytysvalmis rynnäkkökone 
nen suunni-
teltu teh-
tävä 

-+ =kiireellinen 
-~ tehtävä 

Kuva 6 
USA:n Vietnamissa käyttämä yhteistoimintajärjestehnä. 

mien johtokeskus lähettää lähimmän, 
mahdollisesti alun perin muuhun teh
tävään tarkoitetun rynnäkkölento
osaston. Tällä tavoin ei aseistus ole 
yleensä paras mahdollinen, mutta 

puutteen korvaa se, että tulitu:ki saa
daan nopeammin. Keskimääräiseksi 
"reaktioajaksi" amerikkalaiset ilmoit
tavat tätä menetelmää käytettäessä 
20---40 minuuttia. 
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Kuva 7 
Tyypillinen lento-osaston lähestymiskaarto. 

Lähestyminen 

Maalin ,lähestyminen voi tapahtua 
suihlkukoneen edullisimmissa olosuh
teissa eli korikealla vain silloin, k,un 
omilla ilmavoimilla on jatkuva täydel
linen ilmanherruus. Normaalitapauk
sessa lähestyminen suoritetaan poik
keuks.etta matalalla vastustajan val
vonta.tutkien alakatveessa. 

Tiedustelu 

Taktillisten ilmavoimien suorittama 
tiedustelu keskittyy yle.ensä suhteelli
sen matalalla suoritettuun ja rintama
linjasta joidenkin satojen kilometrien 
päähän ulottuvalle vyöhykkeelle. Laa
j,ait aluekuvaukset saattavat myös tulla 
kysymykseen. 

rravallisimmin käytetään valo-
kuvaustiedustelua lentotähystykseen 
liittyen. Elektroniseen tiedusteluun 
llitty,en suoritetaan lentotutkausta ja 
infrapunaJtied ustelua. 
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Tuli tuki 

Suuri lentonopeu.s aiheuttaa sen, että 
liikkuvaa maalia on ilman maasta tai 
ilmasta tapahtuvaa johtamista miltei 
mahdotonta hav,a.ita niin ailkai.$in, että 
sitä vastaan voitaisiin hyökätä ensim
mäisellä ylilennolla. Yleensä tarvitaan 
uusi lähestymisvaihe, joka suoritetaan 
erilaisia, joko ,pysty- tai vaakatasossa 
suoritettuja kaartoja käyttäen. Ku
v,assa 7 on esimer,kki lähestymiskaar
rosta. 

Tällatnen lähestymiskaarto vie ai
kaa noin 40-90 sekuntia, ensimmäi
sestä ylilennosta ampuma-asemaan 
pääsemiseen. Tämä aika on maalissa 
käytettävissä suojautumiseen tai v,as
tatoimenpiiteisiin. 

Hyökkäystavan valiintaan vaikuttaa 
ratkaisevasti käytettävä aseis.tus. Suuri 
lentonope.us ja omien ammusten sir
paleiden välttäminen vaatii aseiden 
laukaisemista huomattavan kaukaa. 
Usein tätä etäisyyttä lisää vielä koh-
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Kuva 8 
Hyökkäystavat erilaisia asekuonnia käytettäessä. 

teen suojana olevan ilmaitorjunnan 
välttäminen. K,uvassa 8 on esitetty 
eräitä periaatteellisia tietoja erilaisista 
hyökkäystavoista eri asekuormia käy
tettäessä. 

Yhdistelmä 

Voimme todeta, että juuri taktilliset 
ilmavoimat edustavait sitä ilmavoiman 
osaa, joka todennäköisimmin esiintyy 
Suomen ikcfcoista maata vastaan käy
tävässä sodassa. 

Joskin paras kalusto osoittaa murs
kaavaa laadullista ylivoimaa, on muis
tettava, että suurvalloillakin on sitä 
varsin vähän, joten sen käyttö keskit
tynee tärkeimmille suunnille. Parhaat 
rynnä1kköhävittäjät pystyvät kuljetta
maan muk·anaan myös ydinräjähteitä, 
mutta niiden käyttö ainakaan pataljoo
nan suuruista maalia vas1la<81Il ei liene 
tarkoituksenmukaista. 

PATALJOONA LENTO
JOUKKOJEN MAALINA 

Arvioitaessa lentojoukfä:ojen hyök
käysten vaikutusta pataljoonamme toi
mintaan on palautettava mieleen, mil
laisen maalin tai maalialueen patal-

joona tavanomaisimmissa tehtävissään 
muodostaa. Tässä esityksessä tarkas
.tellaan pataljoona,a puolustuksessa, 
siirtymässä, hyökkäysryhmityksessä j,a 
reservinä. Pataljoonalla ei ole ajateltu 
olevan vahvennuksia. 

Puolustus 

Painopistesuunnassa olevan paital
joonan ,puolustusalueen leveys on noin 
3-5 km syvyyden ollessa maastosta 
riippuen 2-3 ikm. Tällä alueella ovat 
komppanioiden puolustuskeskukset, 
joita voidaan ajatella olevan pataljoo
n,ain alueella ~ kpl. 

Kukin !komppania muodoSltaa maali
alueen, jonlka koko puolustuksessa on 
noin 1.5-2.0 km X 1.5-2.0 km jakau
tuen joukkueiden tukikohtiin ja ryh
mien pesäkikeisiin. Tukikohtia on 
komppanian alueella ~ kpl a 200-
300 m X 300-400 m. Tällöin pataljoo
nan alueella. on erillisiä aluemaaleja 
tukiikohtina laskien 25-30 kpl. 

Pistemaaleiksi voida:an pataljoonan 
alueelta laskea pääasiassa sen ajoneu
vot ja Ucevyen krh:n tuliasemat. Täl
laisia maaleja on pataljoonan alueella 
tällöin noin 100 kpl olettaen, että 
kaikki ajoneuvot ovat pataljoonan 
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SELITE : 
.....,.... = varsinaiset tukikohdat 
~ ~ = varatukikohdat ja - pesäkkeet 

A = tulenjohtokykyiaiä taistelu
-., partioi ta 

Kuva 9 
Pataljoonan puolustuksen yleisjärjes

telyi 

ailrueella. Kunkin tällaisen maalin -
ajoneuvon, kevyen krh:n tuliaseman 
jne - koaksi voidaan arvioida 15---
20 m!. 

Pataljoonan ollessa ryhmittyneenä 
puolustukseen on sen suojautumisaste 
välttävä eli pataljoona on yleensä 
pikalinnoittautunut. Lisäksi ovat ase
mat ja majoitusalueet pääosin naamioi
dut ja mahdollisuuksien mukaan maas
toutetut havaitsemisen vaikeuttami
seksi. Puolustusryhmityksessä patal
joonalla on harvoin i1matorjuntasuojaa. 

Marssi 

Kivääripataljoonan ollessa marssilla 
se muodostaa avoparijonossa liikkues
saan noin 4-6ikm pitkän maalialueen, 
jossa miehet liikkuv,a,t tien sivuilla ajo
neuvojen ja raskaiden tukiaseiden ol
lessa tiellä. Marssi,tiek.si valitaan mah
dollisuuksien mukaan peittei.sen maas
ton kautta kulkeva tie tai ura. Tällöin 
tulevat lentojoukkojen maalina kysee
seen juuri nuo noin 100 ajoneuvoa ja 
traktoria, jo1Jka saattavat lentohyök-
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käyksen uhatessa jäädä tielle tai aina
kin sen vaa-teen. Milkäli on liikuttu ha
jaryhmityksessä on kunkin ajoneuvon 
etäisyys edellisestä noin 30-50 m ja 
näinollen ne muodostavat rynnäköi
välle osastolle kukin erillismaalin. 
Aluemaalina muodostavat pataljoonan 
ajoneuvot noin 3000 m X 20 m pitkän 
maalialueen, joka ei ,ad,na tietenkään 
ole yhtenä kokonaisuutena. 

Marssilla ollessaan kivääripataljoona 
on suojautumaton ja varsinkin au
kealla erittäin haavoittuv·a. Jääkäri
pataljoona on marssilla lentojoukkojen 
maalina ,epäedullisempi, kosika sen 
marssipituus on noin 15---20 km. Jää
käripataljoonan traktoreita ei kuiten
kaan joka paikassa saada kovin hel
posti pois tieltä, joten marssirivistö on 
sang,en altis lentohyökkäysten vaik,u
tukselle. Aukeamia ylitettäessä patal
joona voi liikkua ilmatorjutulla alu
eella. 

Hyökkäys 
Edettyään lähtöalueelta ja ryhmit

tyessään hyöklkäykseen on pataljoona 

Kuva 10 
Pataljoonan hyökkäyksen yleisjärjes

telyi 

rajoitetun ajan suppealla alueella muo
dostaen maalialueen, jonka koko saat
taa olla noin 0.8 X 1.0 kll'\, Komppa
niat käyttävät avomuotoja muodostaen 
ikukin •aluemaalin, jonka koko on noin 
300 X 600m. 

Tässä vaiheessa on pataljoona suo
jautumaton ja sen tulitukiporras saat
taa olla pikalinnoittautunut. Kun läh
töalue ja etenemissuunta pyri,tään va
litsemaan peitteisestä maastosta, ovat 
yksiköt kuitenkin näkösuojassa lento
jouklkojen tulelta. Tämä vaikeuttaa 
havaitsemista ja lentohyökkäysten 
suuntaamista tarkalleen maaliin. Hyök
käysryhmityksessä pataljoona voi olla 
keveän ilmatorjunnan suojaamana. 

Pataljoona reservinä 

Ollessaan reservinä on pataljoona 
usein ryhmittyneenä prikaatin selusta
aseman tai jonkin sulkuaseman alueel
le, jolloin se lentojoukkojen maalina 
muodostaa lähes samanlaisen maali
al'u~ \kuin ollessaan puolustuksessa. 
Tällöinkin patalj.oonan voidaan ajaitella 
olevan ainakin pikalinnoittautunut. 
Nopeissa rintaman muutoksissa saat
taa reservipataljoona olla kuitenkin 
myös ryhmitysalueellaan majoittu
neena, jolloin sen komppaniat muodos
ta,vat noin 400 X 800 m:n suuruiset 
ma:alialueet. Peitteisessäkin maastossa 
nämä alueet saatfavat paljastua teltto
jen savujen, huoltotien tai -liikenteen 
ansiosta j,a, sen seurauksena joutua 
lentohyökkäysten kohteeksi. Tällöin 
komppanian alue on määritettävissä 
aluemaaliksi, jossa on noin 150 miestä 
10-15:ssä teltassa tai suojautuneena 
niiden läheisyyteen kaivetuissa pote
roissa. 

4 - Jalkaväen Vuosikirja 

LENTOJOUKKOJEN 
TULEN VAIKUTUKSEN 
ARVIOINTIA 

Yleistä 

Taktillisten ilmavoimien toimiessa 
taistelualueella jollikikojamme vastaan 
niiden on ensin saatava paikannettua 
yksikön sijainti, ja rtämän. jälkeen seu
raa aikaisemmin mainitun reaktioajan 
- noin 20--40 min:n - kuluttua hyök
käys kyseistä joukkoa vastaan. 

Taktillisilla ilmavoimilla on tieduste
luyksiköittensä - esim tiedusteluryk
mentti, noin 36---48 erilaista tiedustelu
konetta - kapasiteetilla mahdollisuus 
tiedustella me~käfäisen armeijakunnan 
alue yhden valoisan aik,ana useampaan 
kertaan. Kun tähän lisätään vielä 
suurvalrtavihollisen divisioonan heli
kopterien ja keveiden tiedustelu
koneiden kapasiteetti, on todettava, 
että meikäläisen yhtymän alueella 
ryhmittyneenä oleva tai liikkuva pa
taljoona tulee aina suotuisan lento
sään aikana havaituksi. Sää ja valais
tusolot vaikuttav,art ti,etenkin ra.tkais:e
v,asti edellämainittuun. Mikäli näky
vyys sumun tai safo,en huonontamana 
pienenee alle 1 km:n, pilvikorkeuden 
ollessa toiminta-alueena alle 100 m:n, 
voidaan lkaitsoa, ettei lentotiedustelun 
tuloksia enää saada. Tällöin tietenkin 
pataljoonan joutuminen lentohyök
käyksen kohteeksi on epätoden
näköistä, kun tiedetään, että tehokkaan 
raketti- tai tykkiasei:stJukseUa suorite
tun rynnä!kön . suoriitus vaatii noin 
5 km:n näkyvyyden ja vähintäin 600-
800 m:n pilviko11keuden. Matalapom
mituikset esimerkiksi napalm- tai las
kuv,arjopommein v,oidaan suori,tt,aa 
,pienemmänlkin pilvikorkeuden valli
tessa; miniminä voitaneen pitää noin 
150-200 m:n pilvikorkeutta. 
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Pimeys hyvän lentosään vallitessa ei 
ole ehdoton suoja joukolle lentotiedu.s
rtelua ja --,pommituksia vastaan. Pi
meälläkin voidaan lentotähystyksellä 
valvoa ja paikantaa jo mahdollisesti 
valoisana aikana havaittu joukko, mi
käli se paljastaa sijaintinsa esimei:;k1ksi 
tulien käytöllä. Lentovalokuvauksella 
on yölläkin valaisua käy,ttäen mahdol
lisuus kuvata sruppeita lkohdealueita, 
joskin syntyvät varjot vaikeuttavat 
kuvien tulkintaa. Elektronisesta tie
dustelusta voidaan mainita infrapUtll:8.
tiedustelu, jonka mahdollisuuksien ra
joissa on paikantaa pa,ta,ljoonan alu
eelta esimeiikiksi lämmitetyt teltat, 
itraktoriit ja nuotiot tai niiden sijat. 

Pimeys haittaa suuresti rynnä~ö
koneiden suorituksia, koska niiden 
syöksyt maalialuettai !kohti perustuvat 
ohjaajan kykyyn nähdä tulitettava 
maali ja arvioida silmin väistökorkeus 
esteistä. Vaakapommitukset; ovat kui
,tenkin pimeälläkin mahdollisia, joskin 
optinen tähtääminen on epätartk.kaa ja 
maaleja joudutaan aina käsittelemään 
aluemaaleina. 

Seuraavassa kappaleessa keskitytään 
tarkastelemaan lentojouklkojen tulen 
vaikutusta pataljoonaan olettaen tie
dustelun antaneen riittävät edellytyk
set joukon löytämiselle. 

Tuli tuki 

Yleistä 

Lentotulituen vaikutus riippuu mo
nista tekijöistä. Ensinnäkin on ryn
näkköosaston löydettävä kohde. Toi
seksi sillä on oltava mukanaan maalin 
tuhoamiseen ,ta.i lamauttamiseen ri1t
tävä räjähdemäärä ja kolmanneksi rä
jähteet on saatava 0S1Umaan niin lähelle 
maalia, että hailuttu viaikutus saadaan 
aikaan. Näin ollen on osumatoden
nälköisyydellä tänkeä asema, koska 
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maalin tuhoamiseen tarvittava räjäh
demäärä riippuu ratkaisevasti siitä, 
miten rtarkasti räjähteet saadaan osu
maan maaliin. 

Os ruma to d ennä kö isyyteen 
vaikuttavat tekijät 

Osumatodennäköisyyteen vaikutta
via tekijöitä on vaikeata eritellä, sillä 
monilukuisuutensa lisäksi ne ovat 
useissa tapal\Jksissa moni:nikertailSessa 
syy-yhrteydessä toisiinsa. Eräänä tär
keimmistä osatekijöistä voida,an pitää 
maalin haavoittuvaa pinta-alaa. Se ei 
ole ,määriteltävissä pelkästään maalin 
geometristen mittojen ja sen suojautu
misa:steen muka:an, vaan siihen vaikut
taa lisätksi räjähteen tuhoalueen koko. 
Näin ollen esimerkiksi panssarivau
nun haavoittuva p1nta-ala on konetuli
aseiden ammuksille nolla, ontelokär
jellä varustetulle pst-raketille noin 
14 m2 ja 500 kg:n napalmpommille noin 
180 m 2• 

Räjäht.een tuhoalueen koko riipP1JU 
luonnollisesti räjähdysainemäärän li
säksi monista muista tekijöistä kuten 
si11pa.Joitumisesta, käytetystä sytytti
mestä ym, mutta riittävään taiikkuu
teen päästään käyttämällä kaavaa: 

R=K3 \! G, 

jossa R = tuhoalueen säde (m) 
K = maaperän 1aatua kuvaava 

kertoin (0,5--1,4) 
G = räjähdysaineen paino (kg) . 

Toisena <tärkeänä osatekijänä on ha
jonta. Se jaetaan yleensä aseesta ja 
ampumatarvikkeista johtuvaan ballis
tiseen hajontaa.n ja tähtäyksestä joh
tuvaan ,ampumahajontaan. HajQnta il
moiteta·an joko standardipoikkeamana 
(s), todennäköisenä poikkeamana (r) 
tai 50 %:n hajontakartiona (r..,). 

Lueteltujen poikkeamien välillä val-
11 taee yhteys: 
r , = 1,1774 s ja r = 0,6745 s. 

Hyvän ampujan hajonta (s) on rau
hanailk.ai,sissa olosuhteissa: 

konetuliaseilla noin 4v 
raketeilla noin 8· 

Vaakapommitulksen hajonta voidaan 
laskea kaavasta 

·vh k --
G, 

Jossa 
h pudotuskorkeus 
k = tähtäimen laatua kuvaava kertoin 

(0,7-2,2) 
C; = ohjaaja.n koulutustasoa kuvaava 

ker,toin (1-2,5) 

Piiruina ilmoitettu hajonta riippuu 
luonnollisesti eniten ampumaetäisyy
.Jestä. Käytännöllisistä syistä se ra
JoUrouu konetuliaseilla 500-1000 met-
1 Un ja raketeilla 800-1500 metriin. 
Monet muut tekijät, kuten tuulen 
1>Uuskaisuus, näkyvyys, tähtäimen 
laatu ja ampujan koulutustaso vailkut
t 1vat hajonnan suuruuteen. Psykologi-
Ula tekijöillä on myös suuri merkitys, 

niinpä sodanajan tuloksia arvioitaessa 
on edellä ilmoirtetui poikkeamat ker
rottava kahdella. 

Osu ma to denn äik ö isyyden 
mää r iit tely 

Aluemaali, tasaisesti jalkautunut 
tuH 

Joissakin tapauksissa voidaan lento
~oneaseiden maalia käsitellä aluemaa
hna, josta ei voida eritellä erillisiä 
pistemaaleja tul'ituksen kohteeksi. Täl
lainen oHsi esimeiiki:ksi suppeahkoon 
rnetsäsaar,elkkeeseen puolustukseen 
ryhmittynyt komppania. Tällöin on 
k,ityisen ammuksen osumistoden

nllköisyys tiettyyn alueella olevaan 

maafön L/ A, jos L on maalin haavoit
tuva pinta~a1a ja A ,tulituksen koh
teena olevan alueen pinta-ala. Jos 
alueelle pudotetaan n kpl pommeja, 
on tietyn maalin tuhoutumistoden
näköisyys 

P. = 1-e -•L/ ... 

Saatu todennäköisyys ilmoittaa sa
mailla, miten suuri osa alueella olleista 
maaleista tuhoutuu. Jos tätä tulosta 
sovelletaan esimerkiksi puolustuksessa 
olevaa suomalaista pataljoonaa vastaan 
suoritettavaan hyökkäykseen, tode
taan, että jos yhden !komppanian puo
lustuskeskrus on noin 1,5 X 1 km alu
eella ja sitä vastaan hyökätään 500 kg:n 
sirpalepommein ja yhden suojautu
neen miehen haavoittuva pinta-ala on 
90 m2, saadaan suhteeksi L / A = 6/ 
100 000. Komppanialle aiheutettavat 
tappiot voidaan määrittää kuvasta 11. 

•.' 1,0 
0,9 

~ ..., 0,8 
~ ~ 0,1 
·;! §: 0 1 6 
i ..- 0,5 
~; 0,4 
1 t o,, 
~ +' 0,2 

1 

~ o,1 L..-L~'__._-.L_.1......~_.,......~ --:-:-::-:::-:-":::;';;"-; 
. O o 20,000 60,000 120,oco 160,0CO 2l'Ö,OOO 

40,000 80,000 

TaM1 tta·,a pommi.111Mrl1 

Kuva 11 
Aluepommituksella aikaansaatavat tap
piot pikalinnoittautunutta elävää voi

maa pommitettaessa. 

Siitä nähdään, että esimerkiksi 50 %:n 
tappioihin tal'vittaisiin noin 30 000 
pommia, mikä edellyttäisi 3000 korkea
luokkaisen rynnäkkökoneen pommi
kuormaa. On ilman muuta selvää, et
tei tämäntapainen aluepommitus tule 
lainkaan !kysymykseen, vaan kutakin 
maialia on voitava tähdätä j.a tulittaa 
erillisenä. 
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2. Pieni maali, tähdätty tuli 

Tässä tapauksessa edellytetään, ettei 
pommeja pudoteta umpimähik:ään maa
lialueelle, vaan kukin pudotetaan 
erikseen tähdätJtynä. 

Jos pommitus- tai ammuntavirheet 
noudattavat normaalijakautumaa, mikä 
pitää yleensä ritttävällä tarkkuudella 
paikkansa, ja standardipoikkeama pi
tuusS1Uunnasisa on s. jia sivusuunnassa 
s., on yhden laukauksen osumatoden
näiköisyys iskemäkeskipisteen lähei
syydessä olevaan maaliin 

P1= 
L 

2 7T S, · Sp 

Jos maalia vastaan käytetään n kpl 
räjähteitä toisistaan riippumattomasti, 
saadaan osumatodennäköisyydek.si 

L 
P,. = 1-(1- ---)". 

2 7T • S, • Sp 

Silloin, kun maalin mitat ovat pienet 
vastaaviin standardipoikkeamiin ver
rattuna, on tämä likimain 

P1n = 1- e -nPl 

Eniten käyttöä on kuitenkin lausek
keella, jdka määrittelee itiuhoamiseen 
tarvittavan räjähdemäärän. Edellisestä 
johdettuna se saa muodon: 

ln P •• 
n= , jossa 

P1 

p on kuvaa riskiä eli todennäköisyyttä, 
ettei n laukauksella saada yhtään osu
maa. Osuma saadaan siis varmuudella 

l-P •• =P1n 

Tavallisesti !käytetään varmuuksia 
63, 2 %, 90 % ja 99 %, jolloin vastaa
vat n:n arvot ovat 1/P1, 2,302/Pi ja 
4,604/P,. 
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Tätä teoreettista tarkastelua sovel
letaan pataljoonaan sen ollessa mars
silla ( ajoneuvot pistemaialeina ja mars
sirivistö pommi,tusmaalina) ja ryhmit
tyneenä puolustukseen (joukkueen 
tukikohta napalm-hyökkäyksen maa
lina). 

Esimerkki 1: 

Maali: perävaunullinen traktori, 
haavoittuva pinta-ala 1 5 m2. Aseistus: 
2 X 30 mm:n 1k kan a 100 ls; keski
maaramen ampumaetäisyys: 800 m; 
syöksykulma: 30°. Traktorin katso
taan tuhoutuvan, kun siihen saadaan 
2 osumaa. Ha.jonnaksi saadaan, kun 
s = 8v: 

Tällöin on 

P1= 
15 

s. = 6,4 m 
s,. = 12,8 m 

= 0,03 ja siitä 
2 1r • 6,4 · 12,8 

edelleen n .. = 33 laukausta. Kun kah
den osuman saamiseen tarvitaan kak
sinkertainen maara laukauksia, on 
1kummallakin rtyikillä ehdittävä ampua 
33 laukausta, jotta traktori tuhoutuisi 
yhden rynnäkkökoneen yhdellä hyök
käyksellä 63 %::n varmuudella. Voim
me todeta yhden koneen laukausten 
riittävän hyvin. 99 % :n varmuuteen 
pyrkiminen edellyttäisi samoin perus
tein 154:ää laukausta. 

Esimerkki 2: 

Maali: Marssilla, aukeata ylittämäs
sä oleva kiväärikomppania, jolla on 
suojautumisaikaa 40 seik. Maalin kat
sotaan olevan maahan painautuneena 
noin 30X600 m:n alueella, käsittäen 
140 miestä. 
Hyökkääjä: F-4B-lentue (8 konetta) 
Aseistus: 285 k,pl 75 mm raketteja/kone 

Keskimääräinen ampumaetäisyys: 
800 m 

Miehen haavoittava pinta-ala: 6 m2 
Hajoamaksi saadaan kun s = rn•: 

s = 13 m. 

Tällöin on 
2280. 6 

P,0 = 1 - e -•Pl = 1 - e - 1sooo 

1 - e --0,76 = 0,5 

joten joukolle aiheutetaan noin 50 %:n 
tappiot. 

Tästä tode.taan, että suhteellisen 
ahtaalle alueelle sulloutunut joukko 
,m hyvin haavoittuva maali. Metsän 
1uojassa tappiot olisivat olleet paljon 
pienemmät. On kuitenkin todettava, 
•tä hyökkääjäiksi oli varattu maailman 

tehokkain rynnäkkökone. 

Esi merkki 3: 

Maali: joukkueen pikalinnoitettu tu-
kikohta, 200 X 300 m. 

Hyöklkääjä: Mil'age III E-parvi 
1(4 konetta) 
Aseistus: 4 X 500 kg:n napalmpom

mia/kone. Hyökkäys suoritetaah ma
lnlapommitruksena. 

Yhden pommin paloalue on noin 
2000 m2, joten parven pommikuorman 
yhteenlaskettu paloalue käsittää noin 
puolet jouikkueen vukikohdast:a. 

Tiedot napalmpommien vaikutus-
1lueista ovait kuitenkin omien koke
musten puuttuessa epäluotettavia. Li
ilksi maaston muoto ja peitJteisyys 
1JI11oin kuin vuodenaika aiheuttavat 
uuria heilahteluja tuloksiin. 

Johtopäätöksiä 

Edellä olevista muutamista esimer
i eistä voidaan tehdä seuraavanlaiset 
johtopäätökset pataljoonan toiminnan 
annalta. 

1. Peitteiseen maastoon puolustukseen 
ryhmittynyt tai majoittunut ja vaik
ka vain pikali:n:noittautunut joukko 
on taktillisten i,lmavoimien maalina 
epäedullin,en. Sen tuhoaminen tai 
lamauttaminen vaatii paljon lento
joukkoja, !käytettäessä pommeja, 
ralketteja ja tykkiaseistusta. 

2. Napalm-pommein suoritettu lento
hyökkäys on edellisessäkin tapauk
sessa vaarallinen paikallaan ole
valle joukolle, sillä laajat tulipalot 
aiheuttavat kuivana aikana suuria 
tappioita. Tulipalot saattavat estää 
hyökkääjän etenemisen ja tästä 
syystä rajoittaa napalm-pommien 
käyttöä. 

3. Aukealle ryhmittynyt tai siinä liik
kuva joukko on arka vihollisen len
tohyökkäysten vaikutukselle. Tässä 
.tapauksessa, voivat tappiot muodos
tua joukon :taistelUJkyvyn kannalta 
kestämä,ttömiksi. 

4. Ajoneuvot ja raskaiden aseiden 
tuliasemat joutuv,a,t helpoimmin 
lentohyökkäysten maalei:ksi. Ne 
ovat alttiita lamautumaan ja eri
tyisesti niiden suojaamiseen ja 
naamiointiin on kiinnitettävä huo
miota. 

5. Pimeä ,aika ja huono lentosää ovat 
edelleen, lentokoneiden tähtäin-, 
paikannus- j,a aseteknii!kan kehi
tyttyäkin, edulliset joukon liiklku
misen kannalta, koska vihollisen 
l,entoase joutuu yleensä tulittamaan 
joukikoa. aluemaalina vaikutuksen 
jäädessä häirinnän luokkaan. 

6. Pataljoonan. on pidettävä itsensä 
selvillä ilmatilanteesta toiminta
alueellaan ilmavalvonta viestien 
avulla ja ikehitettävä sekä harjoitel
tava hälytysmel'kit ja toiminta len
tohyökkäyksen uhatessa. 

7. Hyöklkäävän lento-osaiston liikeh
timistä on seurattava, sillä joukon 
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.päällä oleva lento-osasto ei ole 
vaarallinen. Maalin havaitsemisen 
jälkeen yläpuolella oleva lenito
osasto suorittaa hyökkäyksensä 
noin 40 sek - 90 se.k:n kuluttua, 
jota aikaa on opeteltava käyttä
mään hyväksi. 

8. Kevyt ilmatorjunta pataljoonan 
lii~keen suojana mal'ssi11a tai hyök
käysryhmityksessä vähentää rat
kaisevasti len'1:ohyökkäyksen tehoa. 

Yhdistebnä 

Taktillisten ilmavoimien toiminta
periaatteiden mukaisesti kohdistu
vat niiden hyökkäykset useimmiten 
meikäläisen yhtymän selustaan, sen 
raskaisiin aseisiiln, siirtyviin joukkoi
hin, huoltoon ja tiekapeikkoihin. Rin
tamavastuussa olevaan yhtymään kuu
luva pataljoona joutunee näiden hyök
lkä~ten !kohteeksi lähinnä reservinä 
ollessaan. Puolustukseen ryhmittyneen 
,pataljoonan joutuessa leilltorynnäkön 
kohteeksi voidaan hyökkääjän todeta 
ilmeisesti potev·an raskaan tulen puu
:t,et:ta sen joutuessa käyttämään tässä 
tapaiukse.::sa epätaloudellista lento
joukkojen tulta. Pataljoonan on kai
ildssa toimissaan korostettava ja kou-
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lutettava ilmav·alvontatietojen hyväk
sikäyttöä ja vähäisenkin suojautumis
ast-een merkitystä lentojoukkojen 
hyökkäyksien aiheuttamia tappioi,ta 
vähentääkseen. 

Esitetyn valossa lienee todettava, 
että lentoaseen vaikutuksen kasvami
nen on suul'esti vaikeuttanut pataljoo
namme toiminfamahdolli.suuksia. Jo
kaisen pataljoonassa toimivan johta
jan on osattava oilkein ottaa huomioon 
lentojoukkojen toiminta oloissamme. 

Myös henkistä kestokykyä on kai
kin keinoin vahvistettava lentohyök
käysten aiheuttamaa henkistä painetta 
vastaan varsinilcin silloin, kun joukolla 
ei ole ilmatorjuntaa suojanaan ja se 
joutuu jokseenkin passiivisena sietä
mään hyök!käykset. 

Käytetyt lähteet: 

- Aviation Week, March 21, 1966 
- Interavia nro 2/ 1964 ja 2/1965 
- Jane's All the World's Aircraft, 1966 

-67 
- PM Morse & GE Kimball: Methods 

of Operations Research, 1950 
- Nykyajan reservin upseeri ja aliup

r,eeri 1961 
- Walter Stutz: Schiesslehre, 1959 

KAUPPAPUUTARHA 

VAKKURI 
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Oerlikon 20 mm 
ilmatorjunta
kanuuna, 
malli 10 Ilo/ STG 
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Lähtö nopeus 
Tuli nopeus 
Tuliasemapaino 

1100--1200 m/sek 
n. 1000 1/min 

383 kg 

Tykki on vorusitettu uudella jalkaväen tar
peita vastaavalla lovetillo. Nyt tykillä voi
daan ampua pintomoo·lejo sekä pyöriliä että 
loveti,Jto usealta eri korkeudelta 40-76 sm 
väliltä omalla optisella pinto-ommuntotäh
täimellö. Aseen ominaisuudet ilmotorjunto
tehtävissä ovat säilyneet entisinä. 

c::;;;W7':le ... ~~ 
H e I s i n k i - ·Puh . 64 27 64 

Kopteeni Reijo Maunula 

NÄKÖKOHTfA 
MAAVOIMIEN 
LENTOJOUKOIST A 

Tämän esityksen tarkoituksena on 
•lvittää maavoimien lentojoukkojen 

t 1rvetta, käyttöperiaatteita, kalustoa 
1 sen tehtäviä sekä lopuksi lyhyesti 

ttää eräitä tekijöitä, joilla saattaa 
olla merkitystä suomalaisen jalkaväen 
taisteluun. Organisatorisia, taktisia ja 
t •knisiä kysymyksiä on pyritty välttä
mään jo siitäkin syystä, että niistä jul
kisuudessa esiintyvät tiedot perustuvat 
usein erityistilanteisiin tai -olosuhtei
uln, joiden perusteella on uskallettua 
t •hdä yleistäviä johtopäätöksiä. Kir
Joituksen eräänä päämääränä onkin ol
lut - antamalla julkiseen aineistoon 
perustuvaa informaatiota - yleiskuvan 
luominen ja mielenkiinnon herättämi
nen maavoimien lentotoimintaan; oli-
1 se sitten vastustajan tai oman 
>ukon suorittamaa. Monista syistä 

johtuen on tämän aiheen käsittely 
illut meillä verraten vähäistä; tämän 
kirjoittajan mielestä vähäise~ää 
kuin mitä se nykyisen ja tuievan mer
kityksensä vuoksi ansaitsisi. 

Vaikka kirjoituksessa esiintyvät esi
merkit ovatkin meille vieraista orga
nisaatioista ja olosuhteista, sekä omat 

oimavaramme verrattomasti ylittä
lstä mahdollisuuksista, antaa se toi
oakseni kuiienkin riittävästi asiatie-

toa sellaisen ~ehyksen muodostami
ien, jonka puitteissa omakohtainen 

taktillisiin ja :koulutuksellisiin erityis
ysymyksiin paneutuva puntarointi on 

entistä selkeämmin tosiasiatietoihin 
11ohjautuvalla perustalla. 

MAA VOIMIEN SIIRTYMINEN 
UUTEEN ELEMENTTIIN 

Miksi on noustu ilmaan? 

Nykyaikaisessa sodankäynnissä 
sen laajuudesta ,tai käytettävien asei
den laadusta riippumatta - täytyy 
päätöksentekijän {jollainen jokainen 
komentaja eittämättä on) saada no
peasti tietoonsa ne seikat, joilla on 
olennaista merkitystä hänen ratkai
suunsa. Edelleen hänen on mahdolli
simman pian kyettävä toimimaan ta
valla, joka todennäköisimmin vie hä
net asettamaansa päämäärään. Tais
telualueen tilanteiden nopea vaihtu
vuus ja erityisesti kasvanut tulivoima 
ovat tuoneet sodankäynnin luontee
seen piirteitä, jotka ovat vakavasti 
uhanneet maavoimien menestyksellistä 
johtamistoimintaa sekä asettaneet en
tisiä suuremmat vaatimukset liikku
vuudelle. Tilan ja ajan käyttö ovat 
joutuneet taktiikassa uudelleen arvioi
taviksi. Missä •ennen lreskitettiin, nyt 
hajautetaan. Silti on tarpeen vaatiessa 
pystyttävä nopeasti luomaan paino
pisteitä, taistelulajista tai -tavasta 
huolimatta. Pyörä- ja tela-ajoneuvo
jen kehityksessä ei ole nähtävissä 
sellaista mullistusta, joka olennaisesti 
lisäisi ja nopeuttaisi maavoimien liik
kuvuutta vaikeassakin maastossa. 

Edellä muutamin vajavaisin vedoin 
hahmoteltu sodankuva ei tietenkään 
ole syntynyt yhi'äkkiä. Maasodan-
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käynnille 'tulleeseen haasteeseen on 
vastattu monin tavoin. Eräs luonnol
linen - ja joissakin tapauksissa ainoa 
mahdollinen - ratkaisu on ollut kol
mannen ulottuvuuden käyttö. Ilma
voimilta on pyydetty ja saatu apua. 
Jo kauan ovat tiedustelukoneet hank
kineet tietoja jalkaväkijohtajan tilan
teenarvostelua varten, kuljetuskoneet 
ikuljettaneet tarvikkeita ja maahanlas
kujoukkoja sekä pommi- ja rynnäk
kökoneet antaneet tuli'tukea. Kehitys 
on kuitenkin johtanut siihen, että vas
tustajan lentokalusto, ilma valvonta
ja johta,misjärjestelmät sekä ilmator
junta ovat pakottaneet luomaan ilma
voimille yihä mutkikkaampia ja sa
malla kalliimpia lentäviä järjestelmiä. 
On käynyt niin, että tehokkuus / talou
dellisuus/riski -analyysin perusteella 
voidaan ilmavoimien lentäville järj,es
telmille usein osoittaa sodankäynnin 
kokonaispäämäärän kannalta tuloksel
lisempia tehtäviä kuin jalkaväen väli
tön tukeminen. Lisäksi on todettava, 
että nykyaikaisten taistelukoneiden 
vaatimat lentokentät ovat suuria ja 
kalliita rakenteeltaan ja vaativat kor
·keatasoiset lennonvarmennuslaitteet. 
Vielä voidaan panna merkille, että 
lähinnä kasvaneen nopeutensa vuoksi 
eivät nykyaikaiset lentokoneet enää 
olekaan erityisen soveliaita jalkaväen 
vä!littömään Iähitulitukeen. Erityisen 
selvästi tämä on ollut todettavissa 
viime aikojen ,pienissä, sissisodan kal
taisissa selkkauksissa. - Tasapuolisuu
den vuoksi on kyllä mainittava, että 
monet tekniset parannukset esimer
kilksi alhaisissa korkeuksissa käytet
tävien suunnist usmenetelm1en, asei
den ja tavaranpudotustapojen osalta 
ovat tarkoitetut maavoimien entistä 
tehokkaammaksi tukemiseksi vastus
tajan ilmavalvonnan ja -torjunnan 
ulottumattomissa. Kuitenkin jalka
väellä ja maavoimien muillakin ase-

106 

lajeilla on edelleen eräissä olosuhteis
sa voimakas tarve taistelualueen ylä
puolella olevan ilmatilan käyttöön 
tavalla, johon ilmav,oimien kalustoa ei 
kannata tai ei voi käyttää. -

On ollut olemassa haaste ja tarve 
vastata siihen. On myös olemassa 
ilma-aluksia, joiden katsotaan omi
naisuuksiltaan sopivan hyvin ikomen
tajan erääksi välineeksi, hänen pyr
kiessään asetettuun ,päämäärään tar
koituksenmukaisimmalla tavalla. Kun 
tuollaisia ilma-aluksia on orgaanisesti 
liitetty maavoimiin, ne ovat lakanneet 
olemasta "vierailta" tilattavissa ole
via apuvälineitä ja ne hoitavat vain 
"oman" joukkonsa toimintaan liitty
viä raj-Oitettuja tehtäviä. Ei ole syn
tynyt mitään Maavoimien Ilmavoimia, 
eräät yhtymät ovat vain saaneet 
uudentyyppistä lisäkalustoa, jota ei 
käytetä itsetarkoituksena, vaan siksi 
että tuon kaluston eräät erityisomi
naisuudet mahdollistavat päämäärä
hakuisen toiminnan entistä paremmin. 
Kokonaan eri asia on, että uusi ikalusto 
tuo mukanaan uusien toiminta,edelly
tysten lisäksi myös uusia organisato
risia ja taktisia vaatimuksia. Ilmavoi
mien tukea tarvitaan kuten ennenkin, 
vaikkakin on todettava, että tehtävä
ja vastuualueiden rajat ovat eräin 
kohdin käyneet epäselviksi. 

Eräitä esimerkkejä 

Maavoimien 1entojoukkojen maaran 
ja taktisen käyttöajatuksen kehityk ... 
selle on antanut merkittävimmän sy
säyksen helikopterin saavutusarvoje!l 
paraneminen. Kun seuraavaksi tar
kastellaan eräiden valtioiden maavoi• 
miin kuuluvien ilma-alusten määrää, 
on tämä s·eikka erityisesti syytä pitää 
mielessä. - Havainnollisimman esi
merkin tarjoaa Yhdysvaltojen eräiden 
divisioonatyy,ppien käyttämien lento .. 
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laitteiden määrän kasvu toisesta maa -
ilmansodasta nykypäivään (kuva 1). 
Kuvaa katseltaessa lienee kuitenkin 
syytä pitää mielessä että ilmaratsu
väikidivisioonia on nyt vain yksi, ja 
vasta toisen muodostamiseen on kong
ressin lupa. Pisimmälle julkisuudessa 
esitettyjen suunnitelmien mukaan 
noin kolmannes aktiivipalveluksessa 
(siis Reservin, Merijalkaväen, Kan
salliskaartin sekä kutsunnan kautta 
saatavat divisioonat poisluettuna) ole
vista maavoimien yhtymistä voidaan 
muuttaa tämän tyy:ppisiksi. - Yhdys-

valloissa on ollut Ilmavoimien ja Ar
meijan (sekä osittain myös Laivaston 
ja Merijalkaväen) välillä joskus kii
vastakin kiistaa, kenen tulisi omistaa, 
käyttää ja johtaa lentolaitt-eita ja missä 
suhteessa eri puolustushaaroilla pitäisi 
olla niitä hallussaan. Aikaisemmin 
tehtyjä päätöksiä on jouduttu purka
maan, ja ,eräänlaista "paluuta enti
seen" merkitsikin viiome vuoden ke
väällä tehty päätös noin 150 kiinteä
siipisen ( CV -2 "Caribou" ja CV - 7 
"Buffalo") maavoimien koneen luo
vuttamisesta ilmavoimiUe. Samalla 
kuHenkin sovittiin siitä, että tarpeen 
vaatiessa maavoimille voidaan alistaa 
osa sen entisistä koneista sekä vielä 
lisäksi suurempia kuljetuskoneita 
(C-123 "Provider" ja C-130 "Hercu
les"). USA:n maavoimien määrääväksi 
ilma-alustyy.piksi tuntuu jäävän heli
kopteri. Kuvan kehityksestä antaa 
tieto, että varainhoitovuoden 1967 
tämän alan koulutusmäärärahat oli 
tarkoitettu 3300 helikopteri1entäjän, 
mutta vain 480 kiinteäsiipisten lento
koneiden ohjaajan kouluttamiseksi. 
Suhde on siis noin 7:1. 

Neuvostoliiton oloista ei tämän kir
joittajalla ole tietoja, mutta on tun
nettua, että se kuuluu johtaviin mai
hin helikopterien määrällisessä ja 
osittain myös laadullisessa tuotan
nossa, eikä ole mitään syytä epäillä, 
etteikö kaikkinainen maavoimien len
totuki - organisaatiomuodosta riip
pumatta olisi siellä nykyailkaisella 
tasolla. 

Ranskalaisella divisioonan komenta
jalla voi olla käytössään n 40 helikop
teria, länsisaksalaisella yli 25 ja itä
valtalaisellakin toistakymmentä. E.5i
merkkinä eurooppalaisesta maavoi
mien lentojou:kkojen järjestelystä esi
tettäköön eräitä piirteitä Ranskan 
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ALATista (Aviation Legere de l'armee 
de terre): 
- kalustona ovat 2-5 miehen keveät 

lentokoneet sekä 5-30 miehen heli
ikopterit; pääkalustoksi tullee muo
dostumaan lähes 300 km/t nopeu
den saavuttava, 12 miestä kuljet
tava SA 330, jonka eräät muun
nokS"et varustettaneen rynnäkkö
helikopter.eiksi aseineen ja panssa
rointeineen, 

- ilmavoimat huolehtivat edelleen 
suw-emmista lentokuljetuksista, 
ALAT on vain vastaus maavoimien 
kolmannen ulottuvaisuuden käyt
tövaatimukselle rajoitetuin toimin
tamatkoin, 

- ,pää·t·eh:tävinä ovat tulituki, lähitie
dustelu, kevyet kuljetukset ja tak
tiset huoltolennot (tal1koitus tietysti 
on, ettei ALAT käy omaa sotaansa, 
vaan että se välineillään vain lisää 
maavoimien eri asteisten komenta
jien vaihtoehtoja eri ratkaisuissa), 

- tulevaisuuden hankintaohjelmaan 
(ajoitettu vv 1965-70) tulee kuu
lumaan yli 65 "Alouette" III ja yli 
130 rynnäkköhelikopteria (SA 330?) 
vanhojen lentokoneiden ja heli
kopterien lisäksi, 

- huomattavin kehityspiirre näyttää 
olevan helikopterin käytön laaje
neminen tiedustelu-, johtamis- ja 
kuljetusvälineestä myös taistelu
aseeksi. 

Maavoimien lentojoukot ovat todel
lisuutta monissa armeijoissa. Milloin 
ja missä niitä sitten käytetään? 

Käyttöperiaatteista 

Maavoimien lentokaluston käyttö 
suuressa tai pienessä määrässä on mo
nien - joko koko sodankäynnin tai 
vain johonkin erityistilanteeseen liit
tyvien - tekijöiden summa, eikä vain 
yhden syyn aiheuttama seuraus. Eräitä 
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käyttöön vaikuttavia seikkoja ovat 
ainakin seuraavat: 
- sodan luonne 
- oma organisaatio (kuuluuko siihen 

lentokalustoa ja miten se on va
rustettu; voidaanko omaa jalkavä
keä varusteineen ikuljettaa) 

- vastustajan organisaatio (ilmaval
vonnan ja -torjunnan määrä ja 
laatu) 

- ilmanherruuden omistussuhteet 
(laajempi maavoimien lentojouk
kojen käyttäminen edellyttää joko 
täydellistä, alueellista tai ajallista 
ilmanherruutta, jonka hankkiminen 
ja ylläpitäminen on ilmavoimien 
tehtävä) 

- muiden kulkuneuvoj.en käyttöä 
haittaavat maasto (vuoristot, viida
kot, paksu lumi, harva tiestö) 

- vuoden- ja vuorokaudenaika (va
laisun tarpeellisuus) 

- säätila, sen pysyvyys ja todennä
köinen kehitys (huono vaakanäky
vyys, ikova tuuli ja jäätymisvaara 
ovat pahimmat esteet) 

- lentokalustolle luonteenomaiset eri
tyistekijät (huoltomahdollisuudet, 
laskualueet, lentojen johtamisedel
lytykset) 

- maav01m1en lentojoukkojen käytön 
tarkoituksenmukaisuus taloudelli
suus/tehokkuus/riski -analyysiq. 
perusteella (suurvaltojen rauhan-

- ajan jäljitellyissä koetilanteissa jär-· 
jestelmäanalyysi suoritetaan tieto
konein) 

- maavoimien lentojoukkojen käyttö
tarve jalkaväel1e asetettujen pää
määrien saavuttamiseksi 

- mahdollisuus taktisten ilmavoimien 
tukeen. 

Tämän •esityksen lukijoita kiinnos• 
tanevat todennäköiset maahanlasku• 
alueet ja niiden vaatimukset taistelu• 
alueella tai sen välittömässä lähreisyy-

dessä. On selvää, että valinta ensi
sijaisesti rHppuu maahanlaskettavan 
joukon tavoitteesta. Lienee kuitenkin 
olemassa mielenkiintoa myös niitä 
tekijöitä kohtaan, joita tehtävän saa
nut helikopterilentäjä tarkastelee tu
levaa maahanlaskualuetta ja siltä 
mahdollisesti löytyviä laskupaiikkoja. 
Huomioonotettavia seikkoja ovat ai
nakin seuraavat: 

lasku paikan selvä erottuvuus 
muusta maastosta (lumipeitteisiä jär
viä tai peltoja ei ole helppo erottaa 
toisistaan matalalla lennettäessä ja 
muutamankin lisäkilometrin kahlaa
minen lumessa esim kohteena ole
valle tielle alentaa maahanlasketun 
joukon taistelukykyä!), 

selvä reitti kohteelle ja mahdolli
suus lento-osaston verraten suoraan 
loppulä!hestymiS'een (joskus näkee esi
tettävän minimilukuja jonkin jouikon 
vaatimasta alueesta, mutta niitä ei ole 
syytä ottaa liian kirjaimellisesti; vaik
ka hk-ohjaajien koulutustaso on var
masti korkea ja mahdollistaa tiukan 
osastolennon ja kuljetettavien purka
misnopeus on suuri, niin silti tutun 
harjoituskentän normeja ei voida so
veltaa vieraan laskualueen ja viholli
sen välillisen tai välittömän uhan alai
sena saavutettavissa oleviin tuloksiin), 

laskupaikan riittävä tasaisuus, 
kovuus ja vapaus esteistä (USA:n 
maavo1m1en vaatimus helikopterien 
lasikutelineille edellyttää korkeintaan 
10°:n kaltevuustasolle laskeutumista), 
- ilmasuoja ja vastustajan it:n puut
tuminen lentoreitin varrelta ja las
kualueen läheltä (Länsi-Saksan Bun
deswehr'in helikoptereita ei aselaji
tarkastajan lausunnon mukaan mis
saan tapauksessa käytetä vihollisen 
miehi.ttämän alueen yläpuolella ja tus
kin helikopterimaahanlaskuja yLeensä 
moritetaankaan ilman paikallista 
1lmanherruutta sekä taktisten ilma-

v01m1en ja/tai tulitukihelikopterien 
myötävaikutusta), 
- sopiva sää 
- lentosuunnistus- ja lennonvarmen-
nusvälineiden riittävyys ,(suunnistuk
sen helpottamiseksi käytetään joskus 
ennalta maahan pudotettuja tai vie
tyjä radiomajakoita ja alueellinen len
totoiminta on kyettävä organisoimaan 
ja johtamaan siten, että ilmassa ei 
synny "tungosta", joka pakottaisi luo
pumaan tehdystä suunnitelmasta). 

Aikaisemmin on jo useasti viitattu 
era1sun maavomuen lentojoukkojen 
käyttöön liittyviin rajoituksiin ja on
gelmiin. Lienee paikallaan esittää koo
tusti niistä tärkeimpiä. 

Rajoituksia ja ongelmia 

Epäilyksiä esittäneet ovat painotta
neet mm seuraavia rajoitUJksia: 
- helikopterien kalleus ja vaikea

huoltoisuus (n 60-70 % lienee 
korkeintaan kerrallaan taistelu
kenttäolosuhteissa käyttökunnossa) 

- erikoiskoulutetun henkilöstön tarve 
- toiminnan lamautuminen vastusta-

jan ilmanherruuden vallitessa 
- ilmakuljetusten suojaamistarve 
- ilmoitse kulj,etetun jalkaväen tuke-

misongelma sina a~kana, jolloin 
taktisten ilmavoimien tUJkea ei 
ole saatavissa tai se on jo loppunut, 
ei:kä joukon omia raskaita aseita 
ole vielä saatu ampurnakuntoon 

- kuormausongelmat aseiden painon 
ja koon vuoksi (esimerkkinä tä
mäntapaisten ongelmien ratkaisu
yrityksistä mainittakoon esim ame
rikkalaisen ilmaratsuväkidivisioo
nan käyttämä erikoiskevyt patruu
na, joka tekee mahdollis•eksi yksi
tyiselle miehelle ottaa muikaansa 
20 kpl 29 .ptr:n lipasta). 

Niissä valtioissa, joissa maavoimien 
lentojoukot ovat osittain ottaneet en-
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Kuva 2 
Taistelualueen sivukaavio maa- ja il
mavoimien lentolaitteiden periaatteel
lisesta työnjaosta maavoimien tukiteh
tävissä. Maavoimien lentojoukkojen 
käyttöalue on vinoviivoitettu ja ilma-

voimien tehtävät nimetty. 

nen ilmavoimille kuuluneita tehtäviä, 
on viimemainitulta taholta tuotu esiin 
mm pelko yhteistoiminnan heikkene
misestä ja täten ilmavoimien tuki- ja 
suojaustehtävien vaikeutumisesta. 

Muitakin näkökohtia on mainittu: 
- helikopterien haavoittuvuus pie

nestä nopeudesta johtuen 
- lennonvarmennuksen järjestely jää 

liiaksi alaportaisiin, ja tarpeellista 
koordinaatiota taktisten ilmavoi
mien kanssa ei saavuteta 

- helikopterioperaatiot vaativat vas
tustajan puolelle ulottuessaan ilma
v01m1en lentotulitukea, minikä 
vuoksi koko kuljetus pitäisi olla 
ilmavoimien suunnittelema ja suo
rittama - myös kalustollisesti 

- koska alkukuljetukset varikoilta 
jne usein hoidetaan lentoteitse, niin 
maavoimien omien koneiden suo
rittamat "ja'kelukuljetukset" tais
telualueella vain hidastavat tava
ran toimituksia; ilmavoimien uudet 
matalapudotusmenetelmät ovat pa
rempia ja ennen kaikikea nopeam
pia kuin em järjestelmä. 

Käytännön kokemukset ovat kuiten
kin luoneet eräänlaisen työnjaon, jon-
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ka kaavamainen aluejako ilmenee ku
vasta 2. Tehtäväjako riippuu tietysti 
myös olosuhteiden sanelemista käyttö
periaa tteista. 

Lentokaluston käyttöönotto on ollut 
maavoimille sopeutumisen ja sopeut
tamisen aikaa. 

Sopeutuminen uuteen välineeseen 

Eräitä harvoja joukikoja on varus
tettu niin runsain ilma-alusmäärin, 
että niitä käytettäneen lähes yksin
omaan operaatioihin, jotka aina sisäl
tävät orgaanisen lentokaluston käyt
töä. Tavallisempaa lienee kuitenkin 
lentopataljoonan tai -komppanian yms 
alistaminen tiettyä operaatiota varten 
kuljetus- ja/tai tulitukitehtäviin niiden 
vähäisten ja yleensä keveiden ilma
alusten lisäksi, joita joukolla itsellään 
on lähinnä tiedustelu- ja tulenjohto
tehtäviä varten. 

Mikäli kysymyksessä on tavallisin 
maavoimien tarvitsema tukitarve, ni
mittäin liikkuvuuden lisääminen ja 
nopeuttaminen ilmakuljetuksin, jou
dutaan kiinnittämään huomiota eri
näisiin tekijöihin: 

- joukko valitaan ja varustetaan teh
tävän mukaan, normaali-organi
saatiosta välittämättä 

- jotta ratkaiseva etu muihin kulje
tusmahdollisuuksiin nopeuden ja 
yllätyksellisyyden muodossa säilyy, 
on ilmakuljetuskalustosta otettava 
irti suurin · mahdollinen hyöty ja 
kuljetettava joukko on huolellisesti 
koulutettava nopeaan kuormauk
seen ja purkamiseen 

- aseistuksen ja varustuksen keven
tämisessä on pyrittävä kompromis
siin tehtävän ja ilmakuljetuskapa
siteetin välillä siten, että viimemai
nittu ehdottomasti rajoittaa edelli
sen määrittelyä 

- jalkautumisen jälkeisessä toimin
nassa valmistaudutaan erityisesti 
panssarin- ja ilmatorjuntaan tai 
välineiden puuttuessa väistetään 
ja otetaan huomioon se, että vas
tustajan liikkuvuus on todennäköi
sesti nyt parempi (eräänä ratkai
suna tähän on esitetty esim länsi
saksalaisen "Kraka" -ajoneuvon kal
taista kertakäyttövälinettä) 

- jällii- ja huolto'kuljetusten järjes
tely on aLkusuoritusta vaikeampaa 
yllätysmomentin lakattua vaikutta
masta vastustajan toimintaan. 

Maavoimien käytössä olevien ilma
alusten käyttöajatus selvinnee parhai
ten tutustumalla tyypillisimpiin kalus
toryhmiin ja niiden tehtäviin. 

KALUSTO JA SEN TEHTÄVÄT 

Kevyet helikopterit 

Keveillä helikoptereilla tarkoitetaan 
tässä esityksessä 2-6 henkilöä kul
jettavia helikoptereita, joiden pääteh
tävänä ovat lähitiedusteluun, johta
miseen ja valvontaan liittyvät lennot 
taistelu- tai vastuualueen yläpuolella. 
Tärkeimmät sivutehtävät ovat tulen
johtoon, viestitoimintaan ja erikois
huollon kuljetuksiin liittyviä. Niitä 
käytetään silloin, kun vastaavaa tulos
ta ei ole saavutettavissa muilla väli
neillä tai keinoilla. 

Helikopterin käyttö "pitkänä kiika
rina" on usein tarpeen jo prikaati- ja 
patteristoportaassa taistelualueen tä
hystystä åärjestettäessä. Vastustajan 
toimenpiteiden tiedustelu, oman liik
keen ja tulen vaikutuksen tarkkailu 
selkä ohjaaminen on näin mahdollista 
verraten kaukaa omalta puoleltakin 
tarvitsematta tunkeutua edes :vastus
tajan kevytkaliperisten aseitten vai
kutusalueelle. - Sään, maaston, ties-

tön, jääpeitteen yms tiedustelu on 
mahdollista paljon nopeammin ja 
(osittain) tarkemmin sekä ennen kaik
ikea laaja-alaisemmin. Erikois- ja ra
diologiseen tiedusteluun on asianomai
sin välinein varustettu helikopteri 
maassa toimivia elimiä paljon tehok
ikaampi. 

Johtamiseen tarjoaa lentävä komen
topaikka radioyhteyksineen era1ssa 
tapauksissa erityisiä etuja. Ajatelta
koonpa vaikka tilannetta, jossa läpi
murtoon pyrkivän panssarikärjen py
säyttämiseen on käytettävissä vain 
rajoitettu määrä torjunta-aseita, joi
den oikea sijoitus täytyy ratkaista 
nopeasti ja todelliseen tilannekuvaan 
nojautuen, eikä eri puolilta saapunei
den epämääräisten, liioiteltujen tai 
vajavaisten tilanneilmoitusten perus
teella. Sama ikoskee myös esim maa
hanlaskun ja vesistönylityksen tor
juntaa. Nykyisten periaatteiden 
mukaan hajautettujen joukkojen ja 
tukikohtien valvonta sekä niiden väli
maaston vaatima varmistus hoidetaan 
usein keveillä helikoptereilla. Puolus
tusasemien ryhmityksen tarkoituksen
mukaisuus sekä erityisesti niiden naa
mioinnin onnistuneisuus voidaan mo
nesti todeta vain ilmasta. 

Vartioinnin ja partioinnin tehosta
jana sekä viholilispartioiden etsinnässä 
kevyt, aseistettu helikopteri on ver
taansa vailla. Erityisesti tämä tulee 
•esiin v.astuualueilla, joihin kuuluu laa
joja aukeita, so1ta, järviä jne - sekä 
kesällä että talvella. Helikopterien 
tehtävän usein }cuultu vertaaminen en
tisajan ratsuväen vastaaviin lienee 
tässä kohdin hyvinkin oikeutettua. -
Liikenteen ja kuljetusten valvontaa 
sekä välittömään -suojauiltseen sissejä 
vastaan on kevyt helikopteri tähystys
mahdollisuuksineen, radioineen ja ke
veine aseineen mitä sopivin. - Tapaa-
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misy,hteyksien järjestämiseksi kuriiri
postin, ?eite?iirrosten, valoku~en yms 
noutamiseksi tai lähettämiseksi voi
daan myös t·ehokkaasti käyttää heli
koptereita. 

. ~~rkeimpinä sivutehtävinä voidaan 
pitaa tulenjohtotehtäviä sekä kaari
tule~ että lentotulen johtamiseksi. 
Tulitettavat maalit voivat olla joko 
ennakolta tiedossa tai ne voivat olla 
vasta lennolla havaittuja. Seuraavia 
osasuorituksia saattaa esiintyä: 

- maali.en etsintä ja merkitseminen 
(karttaan myöhempää tarvetta var
ten tai savuraketein yms välitöntä 
tulenavausta varten) 

- tehokkaimman käytettävissä olevan 
aseei:i v_alinta ,(lentotulta vain, jos 
kaarituh ei ylety tai ei kykene 
haluttuun tehovaikutukseen 

- maalien määrittely (koordinaatit 
J.!;:aaritulelle tai paikka ja laatu 
lentotulelle) 

- varsinainen tulenjohtaminen (tar
pe~n vaatiessa maalin valaisu) 

- vaikutuksen ja käytetyn aseen so
pivuuden arviointi 

- uuden tulitarpeen ja -muodon sekä 
aseen vaihtamistarpeen arviointi. 

Erään näikemyksen mukaan kuuluu 
tu_lenjoht~jalle liikuntasodassa myös 
eri maalien tärkeysjärjestyksen ar
viointi. Tällöin täytyy tietää mikä 
maaleista kykenee estämään' mikä 

'k ' var euttamaan välittömästi mikä vain 

_Ke_ve~den helikopterien merkitys 
viestitoiminnalle on tullut ed 11 .. . 

.. ]"}}' e a JO 
v,a ~ ~sesti esiin, mutta lisäksi on vielä 
maimttava niiden mahdollisuudet h-
t ··1· d y eysva ien pi entäjänä (lentävä rele-
a~ema), kenttäkaapelien laskijoina se
ka . kenttäsuuntaradioiden laitteiden 
kulJ~tta~ina sijoituspaikoilleen jne. 

E:rikoishuollon vaatimiin nopeisiin 
kul_Jetuksiin taistelualueella on kevyt 
helikopteri myös tai:ikoitettu. Kulje
te~tavana saattaa olla tärkeitä vara
osia, erikoiskoulutettuja teknillisiä 
ryhmiä, lääkäreitä jne. 

Kevyt helikopteri on esimerkiksi 
Yhdysvaltain armeijassa todettu jo 
Korean kok·emusten (joita nykyiset 
tulokset Kaakkois-Aasiassa ovat edel
leen vahvistaneet) perusteella huo
mattavasti . vastaavaa kiinteäsiipistä 
lentokonetta monipuolisemmaksi 
v~ikkaikin paljon kalliimmaksi. Täl
lais!:n ~elikopterien pitää olla kyke
n~via toimimaan taist·elualueella ole
vilta pehmeiltä tilapäisalueilta. Niitä 
o~ ~oitava huoltaa kenttäolosuhteissa 
pitkm huoltoväliajoin ja vähäisin va~ 
raosatar?e.in; niiden on oltava luja
mutta silti kevytrakenteisia. luotetta
via ja käyntivarmoja. E~imerkkinä 

Kuva 3 

välillisesti tai millä on vai~ pieni vai
kutus komentajan taisteluajatukseen 
kuuluvaan liikesuunnitelmaan. Tulen
johtajalla tulee olla "tavallista" tulen
j~htajaa laajempi näkemys ja syvempi 
~ietous komentajan taisteluajatlllksesta 
Ja sen muuttumisesta tilanteiden vaih
delless~. Joustavan toiminnan edelly
ty~s:na _ovat hyvät viestiyhteydet 
paitsi tuhy,ksikköön myös komento
paikkaan. 

~dysv~ltain maavoimien kevyeg he
li~opte~kaJuston päätyypi.ksi tulee lä
hivuosina Hughes'in LOH-6A (Light 

Observation Helicopter) "Cayuse" 
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kehityksen suunnasta mainittakoon 
USA:n armeijan suunnittelukilpailun 
voittanut OH-6A "Cayuse", jonka 
kentällä tapahtuvan huollon sanotaan 
vaativan vain 5.4 mieshuoltotuntia 
lentotuntia kohden. Helikopterien, jot
ka mainittu OH-6A tulee syrjäyttä
mään, vastaavat luvut ovat: OH-23/ 
10.1 h. ja OH-13/10.6 h. Lisäksi väi
tetään, että yksi mies kykenee vaih
tamaan OH-6A:n moottorin kenttäolo
suhteissa. - . Nostokyvyn tulee olla 
painoon nähden huomattava ja raken
teen pitää kestää verraten korkeita 
kiihtyvyysmonikertoja. Helikopteri on 
voitava aseistaa; lähinnä keveissä 
ulkopuolisissa, irrotettavissa säiliöissä 
olevin asein. Se ei kuitenkaan ole tar
Jcoitettu varsinaisesti tulituki- tai 
hyökkäystehtäviin, vaan aseet ovat 
lähinnä itsepuolustusta varten. (Koska 
helikopteri on erittäin haavoittuva 
laskussa, maassa ja nousussa, niin sen 
ampumista on verrattu sorsanmetsäs
tykseen. - Tähän viitaten on erään 
länsimaan maavoimien lentojoukkoj.en 
tarkastaja lausunut: ''Olen aina ollut 
sitä mieltä, .että kiinnostus sorsanmet
sästykseen olisi huomattavasti lai
meampaa, mikäli sorsat kykenisivät 
ampumaan takaisin".) 

Keskiraskaat helikopterit 

Keskiraskaisiin luetaan tässä esityk
sessä laajahko joukko erikokoisia heli
kopter,eita. Pienimmät niistä eivät 
kooltaan eroa sanottavasti edellisen 
ryhmän edustajista ja suurimmat 
luokitellaan monissa maissa raskaisiin 
helikoptereihin. Tämän jokseenkin 
mielivaltaisen jaon perusteena eivät 
olekaan olleet pääasiallisesti saavu
tusarvot tai koko, vaan lähinnä ne 
tehtävät, joihin asianomaiset lento
laitteet on tarkoitettu. Näin ollen tämä 

osa muodostuukin kuvaukseksi niistä 
välineistä, jotka todella lisäävät maa
voimien maastollista liikkuvuutta ta
valla, mihin pyörä- ja tela-ajoneuvot 
eivät ole kyenneet. 

Jos kevyttä helikopteria voitiin pi
tää komentajan ja hänen joukkonsa 
nykyaikaisena jeep-kulkuneuvona (tai 
joskus vaikkapa siivekikäänä lumikii
täjänä), niin keskiraskasta helikopte
ria voitaisiin verrata ehkä kuorma
autoon - tai joissakin tapauksissa 
jopa lentävään syöksyveneeseen. 

Kuljetustehtävistä ovat tietysti tär
keimmät lyhyen etäisyyden maahan
laskut. Sanotaan, että kuljetusmatkan 
täytyy olla vähintään 125-150 kilo
metriä, ennen kuin saavutettava aiika
voitto on kilpailukykyinen muiden 
kuljetustapojen taloudellisuuden kans
sa. On kuitenkin huomattava, että 
vain ilmakuljetuksen avulla kyetään 
voittamaan sellaisia maastoesteitä, jot
ka muille välineille muodostavat joko 
liikkeen kokonaan estävän tai aina
kin sitä kohtuuttomasti hidastavan 
tekijän. Sodan luonne saattaa myös 
aiheuttaa sen, että pienten osastojen 
nopeat siirrot on tarkoituksenmukai
sinta suorittaa ilmoitse joukon orgaa
nisin välinein. Erityisesti täinä tullee 
esiin kommandotyyppisissä iskuissa, 
vastahyök.käyksissä ja sissien sitomi
sessa. Joskus käytetty nimitys "len
tävä palokunta" voi olla vähemmän 
sotilaallinen termi, mutta silti toimin
nan luonteen hyvin paljastava. Täl
lainen käyttötapa ei kuitenkaan voi 
eikä saa olla komentajan ainoa vaihto
ehto, sillä esim Suomen olosuhteissa 
sää voi muodostua joskus ehdottomaksi 
esteeksi. 

Monet maavoimien heliikoptereista 
taistelutoiminnassa käytännön koke
muksia saaneet pitävät 8-12 miestä 
kuljettamaan kykenevää helikopteria 
parhaimpana, koska 
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Kuva 4 
Helikopterimaahanlask.ut vaativat tiuk
kaa osastolentoa. Kuvassa Bell'in UH-1 
"Huey". Huomaa itsepuolustusaseet 

kummallakin sivulla. 

- tällainen ,joukko kykenee maassa 
tehokkaasti taistelemaan 

- suur.empi helikopteri on liian edul
linen maali ja tuhoutuessaan ai
heuttaa raskaat tappiot 

- nopea kuormaus, tiUJkka osasto
lento, väistöliikkeet ja nopea pur
kaminen ovat mahdollisia. 

Taistelualueen kuljetustehtävistä pu
huttaessa on ehdottomasti mainittava 
haavoittuneiden evakuointikuljetuk
set. Niiden merkityksestä tappioiden 
vähentäjänä antaa kuvan seuraava 
taulukko: 
- amerikkalaisten 

kuolleisuus oli 
haavoittuneiden 

I maail- II maail- Kaak-
man- man- Koreassa kois-

sodassa sodassa Aasiassa 

n 8 % n 4,5 % n 2,5 % alle 1 O/o 

Vaikka otettaisinikin huomioon Viet
namin sodan luonteesta johtuen se, 
etteivät amerikkalaisten haavoittumi
set ole suurten tykistökranaattien tai 
lentopommien aiheuttamia ja että lää
ketiede on kehittynyt sitten edellisten 
sotien, niin Vietnamin trooppinen il
mast,o puolestaan lisää haavoittuneiden 
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hoitovaikeuksia. Ei liene vähäiseksi 
arvioitava sitä taistelumoraalia kohot
tavaa vaikutusta, minkä antaa tietoi
suus mahdollisuudesta päästä nopeasti 
asialliseen hoitoon. 

Helikopterein suoritetut huoltokul
jetukset tekevät mahdolliseksi vari.Jk .. 
kojen ja huoltokeskusten entistä kau
kaisemman ja hajautetumman sijoit• 
tamisen, suuremman rii,ppumattomu~ 
den tiestöstä ja yleensäkin joustavam., 
man huollon järjestelyn. Kasvaneen 
tulivoiman luoma liikkuvuuden lisää
mistarve on ollut suuri. Keskiraskaan 
helikopterin nykyinen kehitysaste ja 
laajahko käyttö ovat kieltämättä ta
soittaneet tulen ja liikkeen välistä 
epäsuhtaisuutta. Kuitenkaan tämä 
keino ei ole ratkaisu sinänsä, vaan 
vaatii ilmanherruudenkin vallitessa 
onnistuakseen tulisuojaa; näin siis 
tarpeen tyydyttämin.en on luonut 
mukanaan lisätarpeen, Helikopteriku 
jetusten tulisuojana on - niiden itse
puolustusaseistuksen ohella - eräissä 

Kuva 5 
UH-1 helikopterin aseistusmahdolli• 
suuksia: 1. tähtäin, 2. 2 X 2 kpl liiku• 
teltavia konekiväärejä, 3. 8 kpl raket
tisäiliöitä, 4. 40 mm tykki (''kranaatin• 

heitin"). 

tapauksissa käytetty menestyksellisesti 
panssaroituja saattuehelikoptereita, ja 
näyttääkin siltä, että pelkästään tuli
tuki-, saatto- ja suojaustoimintaan tar
koitettu helikopteri tulee muodosta
maan olennaisen osan keskiraskaiden 
helikoptereiden tyyppi valikoimassa. 
Täten ai&aansaatu ikevytkaliiperisen 
ilmatorjunnan vaikutusmahdollisuuk
sien pienentäminen on puolestaan pa
kottanut puolustajan muiden torjunta
keinojen harkintaan ja nyt astuu ku
van myös ilmasta-ilmaan asein varus
tettu taisteluhelikopteri "helikopteri
tappaja" (esim amer AHl-G "Huey 
Cobra"). Näin aseen~vasta-aseen ka
ruselli pyörii ja helikopterienkin ikäyt
tö laajenee ulkopuolelle sen roolin, 
mikä sille oli ajateltu pyörä- ja tela
kuljetusten täydentäjänä tai korvaa
jana. 

Lähituki saatto- ja suojaustoimin
nassa lieneekin usein tärkein sivu
tehtävä, jopa päätehtävä silloin, kun 
helikopteri on varustettu aselavetiksi. 
Normaalin itsepuolustusaseistuksen 
(tavallisesti mkuteltavat konekiväärit) 
lisäksi saattaa "asevarastoon" kuulua 
pst-ohjuksia (2-3 kummallakin puo
lella), maatst-raketteja, 20--40 mm:n 
tykki (usein elävää voimaa vastaan 
tarkoitetuin erikoiskranaatein) jne. 
As,eet ovat tavallisimmin ulkopuoli-
1lssa, tehtävän mukaan vaihdettavissa 
;äiliöissä. Esimerkiksi amerikkalainen 
1äiliö XM-27El pitää sisällään Gene
ral Electricin "Minigun'in"; vaihtoeh
toisten tulinopeuksien ollessa 2000 tai 
4000 ls/min. Aseistus on tarkoitettu 
yleensä "vastustajan tulen tUJikahdut
tamiseksi", kunnes kuljetushelikopte
dt ovat turvassa tai kunnes oma jal
kaväki pääsee aloittamaan tehtävänsä. 
Panssarintorj untaohj usten lav,ettina 
helikopterilla on kiistämättömät etun-
, ja tässä tehtävässä ne voivat esim 

puolustuksessa toimia ilman omaa 
ilmanherruuttakin, ajallisesti erittäin 
lyhyitä (5--10 min) lentotehtäviä suo
rittaessaan. 

Muita sivutehtäviä ovat lentävänä 
komentopaikkana toimiminen, pelas
tustehtävät, kenttäkaapelin laskemi
nen ja erilaisten kuormien nostaminen 
,( esim tykkejä tuliaseman vaihdossa). 

Koska tähän saakka on käsitelty 
yksinomaan helikoptereita, lienee syy
tä luoda silmäys myös maavoimien 
käyttöön tarkoitettuihin kiinteäsiipi
siin lentokoneisiin. 

COIN -tehtäviin suunnitellut 

Rajoittamattomaan ydinsotaan val
mistautuminen loi aikanaan omat or
ganisaationsa ja niihin soveltuvat vä
lineet. Ydinsodalta on vältytty, mutta 
suurpoliittinen jännitys ja kehitys
maiden alkuvaikeudet ovat usein 
Hmenneet paikallisina rajoitettuina so
tina. Tällöin on tavanomaisin asein 
käytyjen rajoitettujen sotien vaati
musten johdosta todettu aukko toi
saalta taktisten suihkuhävittäjien ja 
helikopterien ja . toisaalta raskaiden 
kuljetuskoneiden ja kuljetushelikop
terien välillä. Aukon täyttämiseen on 
käytetty - usein menestyksellisesti
kin - vanhoja mäntämoottorikoneita 
ja muunnettuja koulukoneita. Nyt on 
kuit-enkin astumassa ipalveluskäyttöön 
kevyt, mutta tulivoimainen kiinteäsii
pinen lentokone, jota sille ajateltujen 
tehtävien mukaisesti kutsutaan COIN
koneen nimellä. (Usein väärinkäytetty 
COIN = counterinsurgency; laillisen 
hallituksen kukistamiseen tähtäävän 
kapinaliikkeen tukahduttaminen po
liittisin, taloudellisin, psykologisin ja 
tarvittaessa myös sotilaallisin keinoin. 
Potentiaalisen COIN-vyöhykkeen kat
sovat amerikkalaiset ulottuvan 35° 
päiväntasaajan molemmin puolin ym-
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Kuva 6 
Erään COIN-koneen sisustusvaihtoeh
toja. Alimmassa kuvassa kameravarus

tus. 

päri maapalloa.) Vaikka kone tällai
senaan tuntuukin meistä kaukaiselta 
mielenkiinnon kohteelta, ja pisimmälle 
ehtinyt COIN-projekti on Yhdysval
tain merijalkaväen alullepanema, niin 
kuitenkin sen käyttöperiaatteet ja aja
teltu toiminta lähinnä sissisodan kal
taisissa olosuhteissa omannevat siinä 
määrin yhtäläisyyksiä yleensä maa
voimien kiinteäsiipisten lentokoneiden 
käyttöajatukseen, että niiden esittely 
tässä yhteydessä on perusteltua. 

Koneen yleisenä ,piirteenä voidaan 
pitää monikäyttöisyyttä, vaikkakin va
roittavia ääniä kompromissiratkaisun 
haitallisuudesta on ikuulunut. Koneelle 
asetetuista vaatimuksista mainittakoon 
yksinkertainen ja vahva, kenttäoloissa 
huoltokelpoinen perusratkaisu. Voi
malaitteita on oltava kaksi, mutta 
täysi toimintakelpoisuus myös yhdellä 
moottorilla ja nopeuden on oltava 2-3 
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kertaa helikopterin nopeus. Mitään 
kalliita erikoislaitteita ei ole kiinteinä, 
vaan tiedustelututkat yms ovat irro
tettavia lisälaitteita. Lentoonlähtö- ja 
laskumatkojen on oltava lyhyitä (500 
-200 m) myös päällystämättömiltä 
kentiltä. Ohjattavuudeltaan koneen 
tulee olla helppo, omattava hyvät 
hidaslento-ominaisuudet, pieni kaar
tosäde ja hyvä nousukyky. Näkyvyy
den on oltava sellainen, että kerran 
havaittu pienikään maali ei saa kadota 
näkyvistä. Koneella on oltava pieni 
heijastepinta-ala tutkamaalina, samoin 
pieni infrapunamaali ja alhainen ääni
taso. Koneen on kyettävä olemaan 
radioyhteydessä ilmavoimiin, maavoh 
miin; myös autoihin, vetureihin jne. 
Vähintäin 2-paikkaisessa (kuljetu~ 
versiossa tilaa 4-6 miehelle) pitää 
vielä olla 0-korkeudesta toimivat 
heittoistuimet, kevyt irrotettava pans
sarointi ja mahdollisuus suhteellisen 
suuren ja nimenomaan monipuolis 
asevarustuksen kantamiseen ja ikäyt .. 
töön. 

Pienten kiinteäsiipisten lentokonei-' 
den katsotaan olevan vastasissi- ja 
kumoustoimintaan useista syistä mui
ta lentäviä järjestelmiä sopivampia1 

Ne voivat toimia alueilla, joissa len
tokenttien ja niiden laitteiden vähy~ 
tai huonous ja harva tiestö rajoittavat 
raskaampien koneiden käyttöä ja 
huoltoa. Alhaisesta lentokork.eudesta, 
likehtimiskyvystä ja hidaslento-omi
naisuuksista johtuen ne kykenevät 
lentämään huonommassa säässä kuin 
suihkUJkäyttöiset rynnäkköhävittäji1 
ja kykenevät paremmin löytämään 
ennalta tuntemattomia maaleja kuin 
edelliset. Ne ovat helikopteria sopi• 
vampia tulitukitehtäviin nopeuten 
liikehtimiskykynsä ja vakavuuten 
(aselavettina) takia. Ne voidaan aseis°' 
taa pommein, joita helikopterissa ei 
yleensä käyt·etä, vaikkakin tänä vuon-

na palvelukseen tulevassa USA:n maa
voimien AH-lG "Huey Cobrassa" sa
notaan olevan myös pomminripusti
met. Ne on tarkoitettu nimenomaan 
yllätyksellisesti isikeneiden sissien et-
1intään, sitomiseen ja tuhoamiseen. 
Niiden pitäisi kyetä toimimaan "oman" 
joukkonsa vastuu-alueelta. Erään aja
tuksen mukaan koneet toimivat n 
15 X 15 km laajuisella alueella päivi
iin pareittain ja öisin yksin törmäys
vaaran takia. Osa koneista on maassa 
hälytyspäivystyksessä ja mikäli kone
kiväärejä ja keveitä pommeja ras
kaampaa tulta tarvitaan, kutsutaan 
paikalle ilmavoimien taktiset ryn
näkkökoneet, joille maali osoitetaan 
ja merkitään. 

Valojuovaluoteja ei kannata yöllä 
käyttää, koska ne paljastavat koneen 
paikan keveälle it:lle. Valopommej·a 
tai muita valaisuvälineitä käytetään 
siten, että toinen kone merkitsee maa
lin ja toinen hyökkää, koska oman 
pommin äkillinen suuri valomäärä 
heikentää liiaksi yönäkökykyä. - Jat
kuva matalalento, vastustajan etsimi
nen ja tulittaminen, tulen alla olemi
nen yms. seikat heikentävät lentäjän 

Kuva 7 
l'OIN-koneen monipuolisia aseistus

vaihtoehtoja. 

kykyä ja taitoa yli tunnin kestävässä 
partioinnissa siinä määrin, ,että sen 
pitempiä tehtäviä ei riskivaaran 
lisääntymisen vuoksi kannata antaa. 
Edellä olevan perusteella voidaan 
todeta, että kaavailtu toiminta vaatisi 
esim rykmentin alueelle yhden 24-
koneisen laivueen. 

Päätehtävänä voidaan pitää aseel
lista tiedustelua, jossa havaitun maa
lin laatu määrää, rynnäköidäänkö sitä 
vastaan vai ei. Omalla, tai muuten 
suhteellisen turvallisella alueella ta
pahtuva näkötähystys on tavallisinta, 
mutta sen tukena voidaan käyttää 
kohdekuvauksiin sop1v1a matalatie
dustelukameroita. Asekuorman paino 
ja toiminta-aika ovat keskinäisessä 
riippuvuussuhteessa. - Lähitulitukea 
tuli edellä jo esitellyksi, joten mai
ninta soveliaimmista aseista riittänee. 
Koska toiminta on ajateltu lähinnä 
elävää voimaa, keveitä ajoneuvoja 
yms vastaan, ovat konekiväärit, sir
pale- ja liekkipommit yleisimpiä. Vas
tustajan tuliaseiden lamauttaminen on 
us·ein tarpeen kuljetusheliikoptereita 
saatettaessa. Myös vastustajan heli
kopterien tuhoaminen voi muodostua 
tärkeäksi tehtäväksi. - Kuljetusteh
täviä varten koneeseen voidaan jou
tua tekemään pienehköjä muutoksia, 
mutta ne voidaan suorittaa kenttäolo
suhteissa. Kuljetettavana voisi olla 
vaihtoehtoisesti esim 4-6 lskv-miestä, 
pari paaripotilasta, raskas sinko, joku 
polttoainetynnyri, maaradioasema tms. 
Muut tehtävät liittyvät johtamis- ja 
tulenjohtotehtäviin. 

.Vaikka kaikilla armeijoilla ei ole
kaan varaa hankkia maa- tai ilmavoi
milleen edelläkuvatunlaisia koneita, 
osoittanee niiden toiminnan esittely 
kuitenkin, että taktisen suihkuhävit
täjän ja helikopterin välissä on "rako", 
johon kevyt kiinteäsiipinen lentokone 
mahtuu. Mutta kuinka kevyt? 
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Kuva 8 
Ruotsin maavoimat ovat kokeilleet 
Malmö Flygindustrin "Mini-COIN"

konetta MFI-10 ''Vipan". 

Köyhän miehen "helikopteri" 

Monet maavoimat käyttävät edellä 
kuvattuja COIN-koneita (joiden paino 
vaihtelee 3000-4500 ikg:n vaiheilla) 
huomattavasti keveämpiäkin, alle ton
nin painoisia kiinteäsiipisiä lentoko
neita erikoistehtäviin kuten valvon
taan, tulenjohtoon, psykologiseen so
dankäyntiin jne. Yleensä sille ei ole 
kuitenkaan ajateltu sellaisia taistelu
alueen tehtäviä kuin edellä kuvail
luille. Nyt kuitenkin eräät valtiot ja 
eräät lentokonetehtaat arvelevat, että 
lähinnä kevyttä urheilukonetta vas- • 
taavaa konetta voitaisiin käyttää iköy
hän miehen "helikopterina" myös 
maavoimien tukemiseksi. 

Tehtävät olisivat samantapaiset kuin 
COIN-koneella, minkä vuoksi siitä 
käytetään nimeä "Mini-COIN". Aseis
tus olisi tietysti kevyempää ja kuorma 
vähäisempi. Tällaisenakin sillä arvel
laan olevan käyttöä; ja mm läntisessä 
naapurimaassamme maavoimat on ko
keillut MFI:n "Vipan" ja "Mili-Trai
ner" -tyyppejä, ja onhan meilläkin 
tunnettu asiaan ainakin teoreettista 
mielenkiintoa. Italiassa on raikennettu 
erityisesti vruoristo-operaatioilh.in so-
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veltuva Mini-COIN-kone, tyyppimer 
kinnältään AM-3. 

Kuinka nämä koneet sitten eläisivät 
taistelualueella 170-230 km nopeuk
sineen, kun ilmavoimissa epäillään 
kaksinkertaisen nopeuden saavuttavi• 
lkoneitakin föan hitaiksi? Koneen ;puol~ 
tajat väittävät tämän ylivoimaisesti 
halvimman ja huolloltaan vaatirnatto
mimman "sotakoneen" edun perustu
van juuri hyviin hidaslento-ominai
suuksiin ja mahdollisuuteen lentää 
jatkuvasti vain muutaman metrin 
korkeudessa. Tämän pitäisi tehdä nii
den käyttö mahdolliseksi myös vas
tustajan ilmanherruuden vallitessa. 
Konetta ei tietysti kuvitella haavoit
tumattomaksi, vaan ilmatorjuntaa py
ritään väistämään tai sitten noudate
taan niille · suunniteltua erityistaktiik-r 
kaa. 

Ensinnäkin lähdetään siitä, että 
koneita aina käytetään taistelualueella 
vähintään neljän koneen parvissa. 
Sekä ennaltatiedusteltujen että yllät
täen ilmestyvien maali.en kimppuun 
hyökätään heti ja monelta suunnalta 
yhtaikaa; Etelä-Vietnamissa hiukan 
raskaampien potkurikoneiden käyttä
mää "risti-ässä" -menetelmää sovel-

Kuva 9 
Ruotsalainen MFI-9 B:n aseistuksena 
voi olla helposti kiinnitettäviä Frida
raketteja ja Bofors'in Bantam-ohjuk-

sia. 

teen. Mikäli kohteen ilmatorjunta on 
heikko, hyökätään uudelleen siten, että 
kukin noudattaa omaa, pitkänomai-
1en kahdeksikon muotoista (maali tie
tysti keskipisteenä) lentorataansa, 
kuitenkin niin, että kun osa koneista 
on haavoittuvimmassa kohdassaan eli 
kaarrossa poikittain maaliin nähden, 
niin silloin osa jo taas hyökikää. Ruot
salaisten suositusten mukaan paikal
laan seisovien ajoneuvoj.en kimppuun 
ei hyökätä 1200 metriä lähempää ja 
liikkeellä olevienkin kimppuun vain 
lentokoneiden kannalta turvallisim
masta suunnasta ja vähintään 500 m:n 
päästä. Esimerkiksi ajoneuvorivistöä 
vastaan hyökätään ensimmäisen ker
ran takaviistosta, molemmilta sivuilta 
yhtaikaa, jolloin yllätysmahdollisuuk
sia pidetään parhaimpina. - Avoi
mien maastojen yläpuolella lentämistä 
pyritään välttämään. 

Näiden koneiden ikäyttö siis perus
tuu halpuuteen, yksinkertaisiin kent
tä- ja huoltovaatimuksiin. Asevarus
tuksen pitää olla jalkaväen käyttämää 
tyyppiä, jotta huolto ja täydennys voi
vat tapahtua missä vain. Onpa esitetty 
vaatimus, että nämä koneet pitäisi 
kyetä tilapäisesti tankkaamaan myös 
auto bensiinillä. 

Muita tyyppejä ja tulevaisuuden
näkymiä 

Maavoimat käyttävät jonkin verran 
myös raskaita helikoptereita (60-120 
miestä) , mutta useimmiten nämä kuu
luvat ylijohdon kalustoon, josta niitä 
alistetaan maavoimien ikäyttöön tar
vittaessa (esim venäl Mil MI-6) . Sa
ma koskee suuria nosturihelikopte
reita, jotka voivat nostaa joko erityi
s1a valmiita "pakkauksia" (johto
paikka, radioasema, saira9la jne) tai 
autoja, tela-ajoneuvoja, ohjuksia, tyk-
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Kuva 10 
Venäl MI-6:lla on useita luokkansa 
maailmanennätyksiä. Se kykenee kul

jettamaan mm 120 miestä. 

kejä yms ( esim länsisaksalainen W e
ser; US Armyn tunnus CH-54). 

Taktisten potkuri!koneiden (kulje
tuskyiky 10-40 miestä; esim kanada
lainen "Caribou" ) osuus taisteluken
tän "jakelukuljetuksissa" näyttää siir
tyvän helikoptereille ja ilmavoimien 
kuljetuskoneille. Joitakin pienempia 
tyy.ppejä jäänee edelleen esikuntien 
yhteyskoneiksi ( esim amerikkalainen 
U-SF). Eräs potkurikonelaji pysynee 
kuitenkin vielä pitkään maavoimien 
lentojouikkojen kalustoluetteloissa, ni
mittäin nopea matalatiedustelukone, 
joka helikopteria nopeampana voi 
ulottaa toimintansa kauemmas vastus-

Kuva 11 
"Mohawk" on käytössä mm Länsi
Saksan armeijalla. Huomaa SLR:n 
(side-looking-radar) "torpedo" nokan 

alla. 
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tajan alueelle. Tämän tyyppinen kone 
on varustettu mitä nykyaikaisimmin 
elektronisin-, valokuvaus- (kuvat ke
hitetään automaattisesti ilmassa) jne 
tiedusteluvälinein. Esimerkkinä näistä 
olkoon SLR (side-looking-radar), joka 
lentokoneen kantamassa torpedon 
muotoisessa säiliössä kykenee anta
maan kaukanakin kone.en sivulla ole
vista maaleista tietoja välittömästi 
maahan. Tämän tiedustelutavan etu
na on, että tiedustelun kohteeksi jou
tunut joukko, autorivistö yms ei itse 
ollenkaan tiedä joutuneensa havai
tuksi. Ehkä paras esimerkki tällaisesta 
koneesta on USA:n maavoimien OV-1 
"Mohawk". Sen tehtäviin kuuluu 
näkötiedustelu, päivä- ja yövaloku
vaus ("sissisodan kykenee ylivoiman
kin omaava tekninen armeija voitta
maan vain, mikäli yö voidaan ottaa 
pois sisseiltä"), elektroninen tiedus
telu, yöllä ja huonossa säässä suori
tettavat lennot. Se antaa komentajalle 
välittömät maalitiedot, johtaa kaari
tulta ja tarkistaa kauaskantoisen tulen 
(esim maasta - maahan -tykistö
ohjukset) vaikutuksen. - Vaikka tä
mäntapaisiin tehtäviin tarvitaankin 
jatkuvasti kalustoa, saattaa tulevai
suudessa nämä lennot hoitaa aseistettu 
tiedustelukone, tehtäviin sopeutettu 
(vaikka alunperin vain COIN-operaa
tioihin suunniteltu) kevyt ja nopea 
kone - joista toisaalla on kerrottu 
enemmän. 

Mitä muihin tulevaisuuden tyyp
peihin tulee, niin todennäköisiä maa
voimien koneita ehkäpä 1970-luvulla 
saattavat olla: 

- kääntyvä- tai kiinteäsiipiset; erään
laiset helikopterin ja lentokoneen 
yhdistelmät, joissa on sekä nosta
va( t) roottori(t) sekä nopean vaa
kalennon mahdollistavat (suihku)
moottorit ja lyhyet siivet. Esimerk-
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Venäl KA-22 on helikopterin ja lento
koneen yhdistelmä, joka voi kuljettaa 

80-100 miestä. 

keinä venäläinen KA-22 ja ame
rikkalainen XC-142. 

Yleisenä · pyrkimyksenä on luoda 
pieniä sekä päällystämättömiä lähtö- ja 
laskualueita käyttämään kykeneviä, 
vaakalennossa helikopteria paljon 
nopeampia kuljetus- ja tulitukikoneita. 

Helikopterien osalta kehitys tullee 
kulkemaan yhä suurempaa erikoistu
mista ikohden, olkoonkin että eri tar
koituksiin ajatellut versiot saadaan 
aikaan saman perustyypin eri muun
noksilla. Kasvavan osuuden tulevat 
saamaan rynnäkköhelikopterit ja toi
saalta helikopterien "tuhoojakopterit" 

vaikkakin viimemainitut voivat 
tulla ilmavoimien kalustoon kuulu
viksi. 

SUOMALAISELLE 
J ALKA VÄELLE 
ASETETTAVISTA 
VAATIMUKSISTA 

Siirtyessämme tarkastelemaan suo
malaisen jalkaväen toimintaa sellaista 
vihollista vastaan, jolla on aina enem
män tai vähemmän lentokalustoa hal
lussaan, joudumme ensimmäiseksi to-

l •umaan maamme eri osien ikeskinäi
••n poikkeavuuden. Voinemme lähteä 
11ltä perusolettamuksesta, että lento
kaluston käyttö Ti~ppuu muiden -
h11 lvempien ja helpompihuoltoisten 
välineiden käyttökelpoisuudesta, tai 
paremminkin kelvottomuudesta 
asianomaisella alueella ja/tai olosuh
t,~issa. Tasainen aukea maasto ja run-
11as tiestö suosivat maakulkuneuvojen 
Ja taktisten ilmavoimien yhteistoimin
taa, peitteinen ja rikkonainen pinnan
muodostus pakottaa jalkaväen kol
manteen ulottuvuuteen ja pi.enimuo
loisempaan sodankäyntiin. Maamme 
kapea muoto suosii "sivultapäin" 
hyökkäävän pyrkimystä nopeaan, il
matilan hyväksikäyttöön perustuvaan 
ratkaisuun. Jyrkkä vuodenaikojen eri
laisuus luo tyystin toisistaan poikkea
vat olosuhteet kesällä ja talvella. On 
selvää, että syksyn sumut ja talven 
alhaiset lämpötilat ja kevään kelirikot 
vaikeuttavat teknisten laitteiden kent
tähuoltotoimintaa. Alhainen pilvikor
keus ja huono vaakanäkyvyys ovat 
matalalla lentävälle helikopterille pie
nempiä esteitä kuin nopealle kiinteä
siipiselle lentokoneelle, näillä taas on 
etunaan ainakin toistaiseksi parempi 
mittarilentovarustus. Suomalainen jal
kaväkijohtaja joutuu näin ollen har
kitsemaan varsin monia seikkoja ar
vioidessaan vastustajan lentotoimin
nan todennäköisyyttä, määTää ja luon
netta. 

Lentotähystystä ja -tiedustelua suo
rittavia koneita tavattaneen useimmin. 
Tämä pakottaa ikiinnittämään erityistä 
huomiota niiden väistämiseen maas
touttamisella, naamioinnilla sekä pi
meätoimintaan turvautumalla. Maas
touttamisen ja naamioinnin tulee suo
jata ei ainoastaan maasta, vaan myös 
ilmasta tapahtuvalta tähystykseltä. 
Oikean kuvan toimenpiteittensä onnis
tuneisuudesta saa johtaja vasta koke-

neen lentotähystäjän kanssa yhdessä 
ilmasta suoritetun tarkastuksen jäl
keen. Koska tämä lienee meillä har
voin mahdollista sodan aikana, pitäisi 
rauhan aikana hankkia mahdollisim
man monelle jalkaväkijohtajalle tä
mänkaltaista ikokemusta. - Vastusta
jan jatkuva lentotähystys pakottaa 
~ä lisääntyvään .pimeätoimintaan, 
kuljetusten ja siirtojen osalta ehkä 
täydellisimmin. Tämä lisää infrapuna
laitteiden mahdollisuuksien tuntemi
sen tärkeyttä sekä koulutustarvetta 
valoraketein tai -pommein valaistuna 
toimittaessa. Liikkumaton, aukeallakin 
oleva joukko, jolla on kesällä maasto
puvut ja talvella lumipuvut, on huo
maamattomampi kuin suojaan juok
seva. Vaatii vain hyvää hermojen 
hallintaa pysytellä liikkumattomana 
päivänkiDkkaassa rakettivalossa vi
holliskoneiden kaarrellessa yläpuolella. 

Sissien toiminnalle vastustajan 
mahdollisuus käyttää ilmakulkuneu
voja etsintään, sitomiseen ja taiste
luun asettaa uusia pulmia. Jälkien 
välttäminen ( erityisesti talvisaikaan), 
tähystyksen järjestäminen, taistelun 
väistäminen, pimeätoiminta - lyhyes
ti: paljastumattomuus on sissien elin
ehto. Saattaa olla, että partioihin täy
tyy liittää kielitaitoisia radisteja, jotka 
kuuntelevat jatkuvasti vastustajan il
ma-alusten radioliikennettä. - Tä
hystyksen merkitys on jo tullut esiHe, 
mutta painotettakoon vielä, että tule
vaisuudessa jokaisen miehen on oltava 
ilmavalvontamies. Hänen on tunnet
tava vastustajan - ja oma - pää
kalusto, sen toimintatavat ja aseistus. 
Ilmavoimien organisoima aisti-ilma
valvontaverkko ei kykene seuraamaan 
kaikkia nimenomaan taistelualueella 
matalalla lentäviä koneita, jotka sen 
lisäksi ovat ilmavalvontatutkien ala
katveessa. Päävastuu ilmavalvonnasta, 
joka kohdistuu siihen kalustoon (tak-
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tinen ja vastustajan maav01m1en len
tokalusto), minkä toiminnalla voi o11a 
välitöntä vailkutusta joukon omaan 
toimintaan, jää joukolle itselleen. Oi
keakin i1matähystystieto on arvoton, 
jollei se ole välittömästi - ts. muu
tamassa kymmenessä sekunnissa -
oikeassa paikassa ( esim komentopai
kat, ilmatorjunta, reservi, ilmavoimien 
valvonta- ja yhteyselimet). Näiden 
viestiyhteystoimintojen vaatiman ka
luston tarkoituksenmukainen varaami
nen, sijoittaminen ja käyttäminen on 
lähes ehdoton edellytys improvisoidun 
väistämisen ja erityisesti torjunnan 
muuttamiseksi johtajan käsissä ole
vaksi toiminnaksi. 

Maavoimien lentotiedustelun todet
tiin usein olevan "aseellista", toisin 
sanoen tiedustelukoneet hyökkäävät 
sellaisten havaitsemiensa maalien 
kimppuun, joihin niiden - yleensä 
kevyehköllä - aseistuksella voi olla 
vaikutusta. Useimmiten aseet on suun
niteltu ( esim amerikkalainen 40 mm 
CBU shrapnelli-kranaatti) käytettä
väksi elävää voimaa tai ajoneuvoja 
vastaan. Hengissä säilyy se, joka luot
taa enemmän kenttälapioonsa kuin 
rynnäkikökivääriinsä, liikkuu vain pi
meällä ja huonossa säässä ja katselee 
muuallekin kuin "vastapäisen niityn 
takana olevaa latoa"; vain vähän kär
jistettynä. Huomautettakoon tässä yh
teydessä, että kirjoittaja ei pyri suo
sittelemaan itse tärkeänä pitämiään 
toimintoja suoritettavaksi jalkaväen 
päätehtävän kustannuksella, tai sijasta, 
vaan ainoastaan esittelemään näkö
kantoja, joilla saattaa olla merkitystä 
päämäärän menestyksellise.en saavut
tamiseen. 

Torjunta sinänsä voidaan usein jou
tua suorittamaan välineillä, joita ei 
alunperin ole tähän tarkoitukseen 
suunniteltu. Kaksinverroin tärkeäm
pää on tällöin se, että niitä osataan 
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käyttää oikein. Raskaalla singolla voi
daan helposti tuhota helikopteri oh
jaamoon osuneella laukauksella, mutta/ 
tällöin on kyettävä havaitsemaan maa
li, laskemaan ennakko ja ampumaan 
laukaus (toiseen laukaukseen tuskin 
on mahdollisuutta) hyvin lyhyessä 
ajassa. Kokemus on osoittanut, et~ 
matalalla lentävä ilma-alus on vaik 
maali; helikopterinkin "sietäessä" run 
gossaan melko runsaasti kevytkalii
peristen aseiden osumia. Tämän vuok-1 
si riittävän arkainen ennakkovaroitus, 
maalin ja sen arkojen kohtien tunte
mus, nopea tulenavaus ja ennenkaik
kea torjuntavälineiden ja -joukkojen, 
oikea sijoitus lisäävät maassa olevan 
joukon mahdollisuuksia onnistunee~ 
seen torjuntaan. Kun ilmassa liikkuva 
pääsee käyttämään välineitään (oli• 
vatpa ne sen omia tai maahanlasketun 
joukon aseita), on tilanne olennaisesti 
kääntynyt sen hyväksi. - Tässä yh
teydessä voitaneen viitata niihin näkö
kohtiin, joita majuri K Maunula esitti 
(tosin lskv-maahanlaskuja tarkastel
lessaan), Jalkaväen V vuosikirjassa. 
- On vielä syytä korostaa erästä seik
kaa. Lentokalustollisesti alivoimaisen 
koneita ampuvat yleensä vain omat 
joukot. Meidän olosuhteissamme ei 
ole epäilystäikään kumpi osapuoli tämä 
on. Ikävien ja tarpeettomien mene
tysten välttämiseksi on yhteistoimin
nan ilmavoimien kanssa oltava sau
matonta ja jalkaväen omakonetunte
muksen hyvä. 

Taistelu sellaista vastustajaa vas
taan, jolla on runsaasti vaihtoehtoja 
liikkeittensä suuntaamiseksi, ei voi 
taktisesti pitäytyä tavanomaiseen 
pinta-ajatteluun. Vastustajan mah
dollisuudet valita itse aika ja paikka -
Joissa se taistelee, asettaa erityisiä 
vaatimuksia joukkojen sijoittelulle, 
raskaan tulen ja reservin käyttöaja
tukselle, aseistukselle, tiedustelulle, 

lohtamis- ja yhteistoimintayhteyksille. 
Alueellista ilmatilannekuvaa on seu
rattava ilmavoimien jakaman suojelu-
,•losteen kautta, yhteistoiminta pai

kallisen aisti-ilmavalvonnan kanssa on 
järjestettävä, sääennusteita on seurat
tava muutenkin kuin oman jalkaväen 
toimintaan vaikuttavina. Vastustajan 
liikkuvuuden perustuessa ainakin osit
tain ilmakuljetuksiin, tulee niitä vas
taan taisteltaessa asettaa paapaino 
niiden ·etujen häikäilemättömään ja 
nopeaan hyväksikäyttöön, joita ilma
kuljetusjoukkojen erikoisluonne puo
lustajalle jättää. Juuri maahanlaske
tun joukon liikuntakyky on erityisesti 
talvella olosuhteiden rajoittama, aseis
tus k evyehköä ja kantamaltaan vaati
matonta ja doukko on raskaan tulen, 
huolto- ja täydennyskuljetusten osalta 
ulkopuolisen, lähes aina ilmoitse kul
jetettavan tuen varassa. Panssarin- ja 
ilmatorjuntakyvyssä ovat sen suurim
mat heiikkoudet. Onnistumismahdolli
suutensa se perustaa suurelta osalta 
operaation yllätyksellisyyteen, häm
minkiin •(mieluimmin paniikkiin ja 
kaaokseen) puolustajan keskuudessa. 
Mutta - mitä kalliimpi operaatio ta
loudellisesti on, sitä varmemmin se 
on "sotataloudellisesti" tarkoitettu on
nistumaan. Huolellisen suunnittelun 
ja analyysin perusteella syntyneeseen 
toimintakaavaan voi laskemattoman 
tekijän aiheuttaa ainoastaan suomalai
nen jalkaväki ja muut maavoimien 
apuaselajit. Vain koulutuksellinen, 
taktinen, materiaalinen ja psykolo
ginen valmius taikaa mahdolliselle vas
tustajalle esitettävän laskun loppu
summan nousevan sellaiseksi, jota se 
ei ole halukas tai kykenevä maksa
maan. 

Meidän voimavaroillamme ei liene 
mahdollista eikä tarkoituksenmukais
takaan maavoimien omien lentojouk
kojen luominen. Kun kuitenkin on 

valmistauduttava sodankäyntiin mai
nitulla ik:a,lustolla varustettua vastus
tajaa vastaan, tulee meidän tietää riit
tävästi jalkaväen lentokaluston laa
dusta ja käyttöperiaatteista. Tämän 
kirjoituksen tarkoituksena oli kootusti 
esittää eräitä tarkemman tutkimuksen 
pohjaksi sopivia näkökohtia. Monista 
periaatteellisista ja erityiskysymyk
sistä ovat asiantuntijatkin eri mieltä. 
Sovellutukset Suomen olosuhteisiin 
ovat löydettävissä vain erikoistutki
musten ja kokeilujen kautta. Onnelli
sinta olisi, mikäli ilmavoimiemme kul
jetus-, kevytkone- ja ennen kaikkea 
helikopterikalusto olisi määrältään ja 
laadultaan sellaista, että sitä nykyistä 
useammin voitaisiin alistaa maavoi
mien koulutus- ja harjoituskäyttöön 
pitkiiksi ajoiksi kerrallaan. 
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GYT TORP 
metsästys panokset 
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Majuri Ilkka Halonen 

PATALJOONIEM1ME 
LIIKKUVUUDESTA 

Johdanto 

Taistelun perustekijöiden, tulen ja 
liikkeen yhdistäminen toisiinsa par
haalla mahdollisella tavalla on ollut 
kai-kkialla jatkuvan sotilaallisen tut
kimuksen !kohteena. Tulen tehon ja 
,aseiden kantaman valtava kasvu vaa
tii myös joukkojen liikikuvuuden ke
hi ttämistyössä yhä uusia, entistä tek
nillisempiä ja kalliimpia ratkaisuja, 
jotta tulen vaikutuksia voitaisiin sekä 
välttää että käyttää tehokkaasti hy
väksi. Maaliikkuvuuden ohella koh
distetaan erityisesti suurvalloissa li
sääntyvää huomiota maavoimien vesi
ja ilmaliikkuvuuteen. 

Seuraavassa tarkastelussa pyritään 
selvittämään nykyisten kivääri- ja 
jääkäripataljooniemme liikikuvuutta 
sekä sen suomia mahdollisuuksia sel
vitä menestyksellisesti eri taistelu
laj,eissa nykyaikaisin asein varustet
tua ja niiden käyttöön tehokkaasti 
koulutettua vihollista vastaan. Lopuksi 
esLtetään eräitä ajatuksia liikkuvuu
temme parantamisesta sekä muista 
keinoista, joilla hyökikääjän materiaa
lisen ja teknillisen ylivoiman suomaa 
liikkeen nopeuden ja ulottuvuuden 
aiheuttamaa epäsuhdetta voitaisiin 
pienentää. 

Paljon käytetty liikkuvuuden jako
fapa operatiiviseen ja taktilliseen on 
jonkin verran epämääräinen ainakin 
pataljoonista puhuttaessa. Tästä syys
tä esityksessä käytetään käsitteitä tie-, 
maasto- ja taisteluliikkuvuus. T i e-

1 i i ik k u v u u s -käsitteen piirissä sel
vi.tellään pataljoonien liikettä tiestöllä. 
Tällöin on kyse lähinnä joukkojen 
s i i r r oi s t a niiden keskittämiseksi 
taistelualueelle. Maa s t o Ii i k k u
v u u d e 11 a tarkoitetaan liikkuvuutta 
taistelualueella hyväkunt.oisen tiestön 
ulkopuolella tilanteissa, joissa joukot 
etenevät taisteluun. Maastoliikkuvuu
teen katsotaan kuuluvaksi myös olois
samme usein kyseeseen tuleva liike 
vesistöillä. T a i s t e I u I i i k k u v u u
d en yhteydessä ta,rkastellaan patal
joonien liikkumiskykyä sen jälkeen, 
kun ne ovat päässeet taistelu.koske
tukseen. 

Tarkastelun pohjaksi esitetään aluk
si ulkomaisia ja meikäläisiä näikemyk
siä nykyaikaisen taistelun asettamista 
vaatimuksista pataljoonan liikkuvuu
delle. Jotta erilaisten liikkuvuusrat
kaisujen vertailu olisi mahdollista, 
tarkastellaan pataljooniemme ohella 
eräitä ulkomaisia organisaatioita ja 
kuljetusvälineitä sekä niiden suoritus
kykyä pitäen lähtökohtana olojemme 
asettamia vaatimuksia. Ulkomaisista 
lähteistä saadut tiedot ovat olleet aina
:kin osittain ristiriitaisia, mistä syystä 
monet niistä on käsitettävä pääasiassa 
vain suuntaa antåviksi. 

Meikäläisten pataljoonien liikku
vuutta ja välineistön suoritusky,kyä 
koskevat tiedot perustuvat kirjoitta
jan omakohtaisten kokemusten ohella 
puolustuslaiitoksessaimme tehtyihin ko
keiluihin ja, eri sotailcouluissa laadittui
hin tutkimustöihin. 
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Nykyaikaisen taistelun pataljoonien 
liikkuvuudelle asettamista 
vaatimuksista 

Yleistä 

Suurvaltoj.en maavo1m1en päätaiste
lulaji on hyökkäys. Puolustukseen tur
vaudutaan yleensä vain silloin, kun on 
hankittava aikaa hyökkäyksen aloit
tamiseksi. Neuvostoliittolaisessa nyky
aikaista taktiikkaa käsittelevässä 
kenrm Reznitshenkon v 1966 toimitta
massa kirjassa luonnehd1taan liik!ku
vuutta nykyajan taistelukentällä seu
raavasti: ''Ydinaseiden käyttö mah
dollistaa vihollisen tuhoamisen lyhyes
sä ajassa sekä tekee aukkoja sen ryh
mitykseen antaen nam tilaisuuden 
joukkojen nopealle etenemiselle. Tä
män ohella on joukkojen täydellinen 

II MS Nykyaikainen sota 

126 

moottorointi lisännyt merkittävästi 
niiden nopeutta taistelukentällä sekä 
mahdollisuuksia käyttää nopeasti hy
väksi tuli-iskujen tuloksia. Joukkoja 
voidaan keskittää nopeasti sinne, missä 
saavutetaan menestystä ja ne voivat 
hyökätä suora,an liikkeestä ydinisku
jen jäljessä. 

Kiinteän rintaman puuttumine~ 
joukkojen suuri hajauttaminen, avoi
met sivustat ja laajat aukot ryhmi
tyksissä mahdollistavat liikkuvan toi
minnan, rohkeat saarrostukset ja si
vustahyökkäykset - päättävän tun
keutumisen vihollisen sivustoihin ja 
selustaan - sekä yllättävät ja ratkai
sevat iskut ·eri suunnista (kuva 1)." 

Nopeus on siis operaatioissa pää
tekijä. Liikkeelle asetetaa n vaatimus 
jatkuvuudesta. Pimeäkään ei saa py• 
säyttää etenemistä. Vesiliikkuvuuden 
on oltava kiinteästi yhdistetty maaliik
kuvuuteen. Etulinjan joukkojen liike 
ei saa pysähtyä eikä mainittavasti hi
dastiualkaan vesistöesteellä. Ne etene
vät vesistön yli organisaatioonsa kuu
luvilla uivilla fökuntavälineillä. 

Maavoimien liikkuvuuden korkeinta 
astetta edustavat nykyaikaiseen tais
teluun erottamattomasti kuuluvat 

Kuva 1 
Neuvostoliittolainen käsitys joukon 
taistelualueen laajentumisesta (A) ja 
nykyaikaisen taistelun luonteesta (B) 

toiseen maailmansotaan verrattuna 

Toinen maailmansota 

maahanlaskut. Suurvaltojen yhtymät 
pystyvät siirtämään osan pataljoonis
taan helikoptereilla vastustajan selus
,taan. Kuvaavana esimeclckinä pitkälle 
kehitetystä ilmaliikkuvuudesta mai
nittakoon Yhdysvaltojen maavoimien 
ilmarynnäik:ködi visioonan prikaatin 
usean tuhannen miehen sekä kaluston 
n 400 km:n siirto yhden vuorokauden 
aikana. Prikaatin mukana siirretty 
materiaali mahdollisti taistelun aloit
tamisen heti laskeutumisen jälkeen. 

Nykyisten omienkin ohjesääntöjem
me henki korostaa liilkkuvuuden mer
kitystä taistelussa. Pataljoonan tais
teluohjesäännön (JvO I) mukaan tais
telujen luonne edellyttää pataljoonalta 
mm nopeaa, yllättävää ja keskitettyä 
yksiköiden ja tulen käyttöä, jolla pa
taljoona voi vihollisen lukumääräi
sestä ja materiaalisesta ylivoimasta 
huolimatta hankkia ja säilyttää aloit
teen sekä siten päästä vastassa olevan 
vihollisen tuhoamiseen yhteistoimin
nassa muiden joukkojen kanssa. 

L iikkeelle asetettavia 
v a ,atimuksia siirroissa ja 
e ri taistelulajeissa 

Suuren liikkuvuuden tarjoama yllä
tysmahdollisuus, vastustajan tulen 
ulottuminen käytännöllisesti katsoen 
kaikkialle, taisteluaineiden käyttöuh
kan pakottama joukkojen pitkälle 
viety hajauttaminen sekä vastustajan 
tehokkaan tiedustelun vaikeuttama 
salaaminen vaativat joukkojen s i i r
r o i s s a yhä suurempaa liikkuvuutta. 

,Ensimmäisessä maailmansodassa oli 
rautateillä ratkaiseva merkitys jouk
koja keskitettäessä jopa aivan rinta
malinjan välittömään ,tuntumaan. Toi
sessa maailmansodassa mahdollisti 
oivallinen tiestö mm Saksassa jouk
kojen nopeat siirrot rintamalta toi
selle. Nykyisin rautateiden ikäyttö 

saattaa olla kyseenalaista valtakunnan 
sisäosissakin. Tiestön ratkaiseva mer
kitys on säilynyt, mutta liikkuminen 
silläkin on vihollisen ilmavoimien 
hyökkäysten ja kauaskantoisten asei
den uhan alaisena. Taitolaitteiden tu
houtuminen ja mahdolliset saaste
alueet saattavat pakottaa siirtyvät jou
kot tiestön ulkopuolelle tai käyttä
mään pitkiäkin kiertoteitä. 

Taisteluaineiden käyttöuhan vuoksi 
määrättyyn toimintaan varatut yhty
män joukot on hajautettava laajah
kolle alueelle. Niinpä esimerkiksi r,e
serveihin kuuluvan prikaatin patal
joona.t saatetaan joutua keskittämään 
taistelualueelle useiden kymmenien 
jopa yli sadankin kilometrin etäisyy
deltä. Kit,katekijöistä huolimatta on 
pataljoonien oltava hyväkuntoisia ja 
ajoissa valmiina taisteluun. 

Siirtoihin ja marsseihin käytettävän 
ajan pituutta rajoittavat vastustajan 
toimenpiteiden nopeus rintamassa ja 
nykyaikaisen tiedustelun tehokkuus 
kaukana selustassakin. Keskitysmars
sien hitaus saattaa aiheuttaa edullisen 
tilanteen valumisen käsistä. Huoli
matta siitä, että niin meillä kuin ulko
maillakin korostetaan pimeyden ja 
huonon näkyvyyden hyväksikäyttöä, 
on todennäköistä, että usean vuoro
kauden aikana tapahtuva pataljoonan 
siirto paljastuu. Nykyaikaisen vihol
lisen vastatoimenpiteiden seurauksena 
voi marssin aikana paljastuneen pa
taljoonan taistelu:kyky huveta jo en
nen saapumista taistelualueelle. 

Niin meillä kui,n ulkomaillakin pi
detään edullisimpana h y ö k k ä y s t ä 
puolustukseen valmistautumatonta vi
hollista v,astaan. Pataljoonan ryhmit
täminen etulinjan tuntumassa olevaan 
lähtöasemaan useita tunteja ennen 
hyökkäystä :tulee harvoin kyseeseen. 
Hyökkäyksen ajan ja paikan salaami
sen, harhauttamisen sekä vastustajan 
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Kuva 2 
Pataljoonan liike hyökkäyksessä 

tehokkaan ja tarkan tulen vuoksi ryh
mitetään joukot lähtöalueelle ikauaksi 
omaan selustaan, josta ne etenevät 
yleensä pimeän tai muuten huonon 
näkyvyyden vallitessa ja aloittavat 
hyökkäyksen suoraan liikkeestä py
sähtymättä lähtöasemaan (kuva 2). 
Hyökkäysrylunitykseen siirtyminen on 
·aina pyrittävä suorittamaan liikkeen 
ai,kana. Ryhmityksen pituuden on ol
tava sellainen, että viimeisetkin yk
siköt saadaan taisteluun tarpeeksi 
nopeasti. Mitä liikkuvampi joukko on, 
sitä hajautetummassa muodossa se voi 
edetä ja sitä paremmin suojautua 
vihollisen tulelta. 

Tärkeänä liikkuvuudelle asetetta
vana vaatimuksena joukkojen etene
misvaiiheen aikana on pidettävä patal
joonien taistelukunnon säilyttämistä. 
Usean tunnin jalkamarssin jälk€en ei 
taistelijan kunto ole paras mahdollinen 
taistelun alik.aessa. Mekanisoitu jalka
väki sen sijaan maaston salliessa pys
tyy aloittamaan taistelun parempikun
toisena. Vaikka etenemisessä pyri
täänki.n :käyttämään hyväksi mahdolli
simman paljon suojaavia näkyvyys-
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oloja ja maastoa, on otettava aina huo
mioon vihollisen ilmavoimien hyök
käysmahdollisudet varsinkin pataljoo
nan ryhmittyessä hyökkäystä varten, 
jolloin liike ainakin hidastuu huomat
tavasti. Tällöin hyväkään maastoliik
kuvuUs ei ole riittävä ilman tehokasta 
jalkaväen mukana liikkuvaa ilmator
juntaa. 

Etenemisen aikana on pataljoonien 
pystyttävä kuljettamaan mukanaan 
tarpeellinen määrä materiaalia. Tar
vikk€iden on mahdollistettava aina
kin tehokas taistelun aloittaminen. 
Kuitenkin nykyaikaisessa taistelussa 
ovat todennäköisiä tilanteiden nopeat 
vaihtelut, joiden tuloksena joukot jou
tuvat taistelemaan eristettyinä ilman 
yhteyksiä selustaan. Mukana kulke
van materiaalin olisi mahdollistettava 
siis pitkäaikainen ikiivaskin taistelu, 
koska täydentäminen saattaa olla var
sin epävarma,a. 

Lähtöalueelta alkanut pataljoonan 
eteneminen jatkuu päättäväisenä tun
•keutumisena vihollisen ryhmitykseen 
sen hajalle lyömiseksi .tai tuhoami
seksi. Tässä vaiheessa vaaditaan pa-

taljoonan liikkuvuudelta paljon. Vaik
ka yllätykseen olisikin päästy no
peasti ja salassa, saattaa pienikin hi
dastelu taistelun alettua aih€uttaa 
aloitteen menettämisen viholliselle. 
Tiettömässä ja vaikeakulkuisessa 
maastossa ratkaisevat taistelijain fyy
sinen kunto ja kovan koulutuksen 
tuoma taito. Näid€n lisäksl vaaditaan 
usein avoimessa ja helppokulkuisessa 
maastossa taisteluliikkuvuuden takaa
miseksi muutakin kuin maaston tar
joamaa suojaa vihollisen tulta vastaan. 
Vai:kka hyökkääjä voikin yleensä va
lita niin ajan kuin paikankin, on vi
hollinen pystyttävä tuhoamaan siellä, 
missä se on, siis aukeallakin. Mootto
roitu ja panssaroitu vastustaja toimii 
niin kauan kuin mahdollista aukeilla, 
joilla sen ominaisuuksia voidaan käyt
tää parhaiten hyväksi. 

Vihollin€n ei saa saada tilaisuutta 
järjestäytyneeseen vetäytymiseen. Se 
on estettävä ryhmittymästä puolustuk
seen. Missään tapauksessa sille ei saa 
,antaa mahdollisuutta ryhmittää res,er
vejään vastahyökkäykseen. Hyök-
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käykseen kuuluu erottamattomana 
osana takaa - ajo, joka ohjesään
töjemme mukaan merkitsee hyök
•käyksen nopeaa, keskeytymätöntä ja 
häikäilemätöntä jatkamista lyödyn tai 
vetäytymään pakotetun vihollisen tu
hoamiseksi. Neuvostoliitossa todetaan 
ta:kaa-•ajosta mm seuraavaa: "Suuren 
nopeuden takaamiseksi on nähtävä 
oikea-aikaisesti vihollisen mahdolli
suudet irtautumiseen. Vihollista ei saa 
päästää irti taistelukosketuksesta, vaan 
on siirryttävä nopeasti takaa-ajoon ja 
rajulla toiminnalla estettävä vetäyty
vien joukkojen pääsy edullisille alueil
le. Takaa-ajon on tapahduttava voimat 
äärimmilleen jännittäen ilman pienim
piäkään taukoja ja pysähdyksiä." JoUa 
hyökkäyksen lopulliset päämäärät saa
vutettaisiin, on takaa-ajoon käytet
tävien pataljoonien pystyttävä aina
kin ajoittain liikkumaan sekä teillä 
että maastossa nopeammin kuin irtau
tumaan pyrkivä vastustaja. 

Ratkaisevimmat tulokset saavute
taan hyökkäyksellä, mutta myös p u o-
1 u s t u ks e s s a yksikköjen on py-

3 4 5 km 

Kuva 3 
Liikkuvuutta vaativa toiminta pataljoonan puolustusalueella 
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rittävä saavuttamaan ratkaisuja ty
rehdyttämällä vihollisen eteneminen, 
väsyttämällä se kokonaan sekä luo
maan sopivat olosuhteet hyökkäykseen 
siirtymiselle. Ny,kyisen puolustustak
tiikan luonne vaatii pataljoonilta pal
jon liikikuvaa toimintaa (kuva 3). Jo
kaisen komppanian tai ainakin komp
panian osan on oltava reservi, joka 
tarvittaessa irrotetaan puolustuskes
kuksestaan tai tukikohdastaan vasta
hyökkäykseen. Puolustukselta vaadi
taan myös joustavuutta. Pataljoonan 
puolustusalueella saattaa taistelusta 
irti oleva tai torjuntaan sitoutunut 
joukko joutua irtautumaan ja siirty
mään sekä ryhmittymään uudelleen 
puolustukseen. Ylemmän johtoportaan 
suoja-alueella toimivan pataljoonan 
liikkuvuudelle asetetaan samat vaati
mukset kuin viivytystehtävää suorit
tavalle joukolle. 

Tehokkaan tiedustelun seurauksena 
hyökkääjän tuli voidaan kohdistaa 
tarkasti minne tahansa pataljoonan 
puolustus.alueelle. Reservin liike ha
vaitaan yleensä jo aikaisessa vaiheessa. 
Niinpä suojan tarve liik•keen aikana 
on suuri. Koska asemasota on tuskin 
todennäköistä ja puolustuksen valmis
teluihin käytettävä aika on yleensä 
lyhyt, ei pataljoonan reserveillä ole 
käytettävänään su0Ja1sia, etukäteen 
kaivettuja taisteluhautoja tai pote
rouria. Avoimessa maastossa tarjoavat 
liikkeelle suojaa vain peltojen ojat, 
joki- ja purolaaksot sekä taistelun 
aikana syntyvät kuopat. Kuitenkin 
maastossa, jossa hyokkääjä pystyy 
käyttämään moottorointia hyväkseen, 
olisi vastahyökkäystenkin tapahdut
tava j•alkamiestä suuremmalla nopeu
dell.a. Murtoon päässeeseen viholliseen 
on iskettävä jos mahdollista silloin, 
kun se vielä taistelee jalkautuneena 
kulj etusvaunuistaan. 

Kuten hyökkäyskin vaatii myös puo-
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lustus täydennys- ja evakuointikulje 
tuksia pataljoonan ja sen yksiköiden 
huolto-osilta. Nopea puolustukse~ 
ryhtyminen ja mahdollisesti jo tais
telun alkuvaiheessa tapahtuva huolto
yhteyksien katkeaminen ovat kuiten
kin tekijöitä, jotka vaikeuttavat mate
riaalin jatkuvaa täydentämistä. 

Eräissä ulkomaisissa ohjesäännöissä 
ei varsinaista v i i v y t y s t a i s t e 1 u a 
tunneta lainkaan. Kaikkialla, missä 
viivytys on omana taistelulajinaan 
säilytetty, katsotaan sen tapahtuvan 
yleensä alivoimaisin joukoin, joiden 
taistelulla kulutetaan hyökkääjää ja 
hanikitaan aikaa omille vastatoimen
piteille. Joukot toimivat vahvuuteensa 
nähden laajoilla alueilla. Itsenäisen ja 
liikkuvan toiminnan merkitys on vii
vytyksessä varsin ratkaiseva (kuva 4). 

Puolustuksen yhteydessä käsitellyt 

L 
Viiv-as 

l 
r 

Väli&lue=° 

• i 
0 ,. 
' : / ,'4.K 

lI p 

Kuva 4 
Esimerkki liikkeestä pataljoonan vii

vytyksessä 

11 uvuusvaatimukset tulevat esille 
1 iljoonan taistellessa viivytysase

Siitä irt:auduttaessa ei jalkamie-
h II nopeus ainakaan avoimessa ja tie-

1 ~ ~ rnssa maastossa riitä, vaikka vi-
1111llnl'n onnistuttaisiinkin lamautta
" m irtautumisen ajaksi epäsuoralla 

1 1 I, ila. Hyökkääjä pyrkii kaikin kei
' 11n, kaikkia vähänkin kulkukelpoisia 

111 ja ihelikoptereita käyttäen takaa-
1Je>on. Elleivät irtautuvat joukot pysty 
,11111kin samaan nopeuteen, ne ovat 

. ressa joutua vihollisen jalkoihin, 
,rretuiksi ja tuhotuiksi. Vaikeakul-

1 111sessa maastossa, jossa hyökkääjä-
1 111 on pakotettu jalkautumaan ja sille 

1p1vat urat voidaan sulkea sulutteilla 
l • muulla tulella, on liikkeen nopeu-
1ft•lle asetettava vaatimus pienempi. 
1 uitenkin sen on taattaV'a riittävä 
lika valmisteluihin ja lepoon ennen 
111lstelun alkamista saman joukon koh-

YHDYSVALI,AT 

M.ekaniaoi tu pataljoona 
( Vahvuuo 899) 

KomentaJa 

Eaikunta 

EK MokK 

Jim: Kussakin mm: 

#22 

~35 
0/4-5 t) 

~;yli20 

Clfij"~ (M,1 rs 

-a,2 
kv psv 

Yhteensä patal,joonassa: 
Kv pov 2 Krh 
llsha 41 Sko 
i:~jY ~ Pet- ohjuo 

Alon :yht 160 
Perav n 65 

13 
24 

3 

dalla jossakin taemmassa viivytyskes
kuksessa. 

Edellä esitetyt, verrattain pääpiir
teiset, nykya~kaisen taistelun asetta
mat vaatimukset pataljoonan liikku
vuudelle voidaan yhdistää seuraaviksi. 

1. Pataljoonan on pystyttävä liikku
maan teillä ja ajoneuvokelpoisilla 
poluilla useita kymmeniä kilomet
reJa vuorokaudessa taistelukun
tonsa säilyttäen. 

2. Pataljoonan on pystyttävä kuljetta
maan sekä tiestöllä että maastossa 
mukanaan niin paljon taistelutar
viikkeita, että se ,pystyy aloittamaan 
taistelun ja taistelemaan tarvit
taessa eristettynäkin siksi, kunnes 
sen omin tai ylemmän johtoportaan 
toimenpitein yhteydet avataan. 

3. Sen on pystyttävä siirtymään maas
toitse nopeasti ja taistelukuntoisena 

LÄNSI-SAKSA 

Panesarijalkavälr:ipataljoona 
(Vahvuuo 722) 

Esill:unta 

E- ja HK 

llm: 

~12 

~55 
(1'4- 5 t) 

PeJvK 

~2 

~16 

ef)f4 2 

(11'2-5 t) 

Yhteensä patal,joonassa: 

Kv 17nntki (pot ) 5 
P;yöriiajon n 80 
Pobkuljv 75 
Ajon :yht n 160 

llm: 

~ 5 
rynDtki 

~6 kvja 
4 rs krh 

Krh 12 
Tld (20 111111) 75 
Kv ,1co 48 

Kuva 5 
Lähteet: 5, 14, 16 ja 19 
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huonoissak1·n ···· · ··k saa- Ja na yvyys-
oloissa. 

4. Kaikissa taistelulajeissa kyseeseen 
tulevissa hyökkäyksissä on pystyt
tävä etenemään myös avomaastossa 
vihollisen tulen al!a·kin. 

5. Ainakin pienehköjen jokien ylitys 
on voitava suorittaa aikaa hukkaa
matta pataljoonan omin välinein. 

Eräitä pataljoonan liikkuvuus
ratkaisuja ulkomailla 

Organisaatiot 

Vaikka ulkomaiset esimerkit eivät 
sellaisenaan olekaan meille soveliaita 
-esikuvia taloudellisten v:oimavarojem
me pienuuden ja ainakin osittain hei
käläisistä poikkeavien olojemme vuok
si, ovat ne omiaan herättämään aja
tuksia pataljooniemme liikkuvuutta 
kehitettäessä. Niiden tunteminen an
taa lisäksi perusteita vihollisen toi
minnan arvioinneille. 

Y h d y s v a 1 t o j en jalkaväen pa
taljoonatyy,pit ovat !kivääri-, mekani
soitu j•a laskuvarjopataljoona. Kaik
kien pataljoonien yleiskokoonpano on 
pääpiirtein samanlainen (kuva 5). Ki
vääri- ja laskuvarjopataljoonilta puut
tuvat tela-ajoneuvot. Kivääripataljoo
nan estkuntakomppania on täysin 
moottoroitu. Komppanioista voidaan 
n 25 % kuljettaa moottoriajoneuvoissa 
niissä olevien kuormien lisäksi. Kivää
ripataljoonia ,käytetään etupäässä vai
keissa maasto-olosuhteissa ja operaa
tioihin liittyvissä helikopterimaahan
laskuissa. 

Viime aikoihin asti ovat amerikka
laiset pitäneet kevyesti panssaroitujen 
kuljetusajoneuvojen päätarkoituksena 
joukkojen siirtämistä suojassa ryn
näkköetäisyydelle, josta lähtien tais
telu tapahtuu jalkautuneena. Kuiten
kin nykyisin pidetään jo mahdollisena 
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Kuva 6 
Viimeisin muunnos amerikkalaisen 
jalkaväen panssaroidusta kuljetusajo
neuvosta M 113. Vaunu on varustettu 
ampuma- ja tähystysaukoin. Vaunu
kohtaisena aseena on 12,7 mm:n kone
kivääri. 13 miehen ajoneuvon nopeus 
on 60 km/h maalla ja 5---6 km/h ve-

dessä. 

Kuva 7 
Amerikkalainen erittäin maastokelpoi. 
nen GOER on traktorin ja kuorma
auton välimuoto. Amfibiokykyi~n ajo. 
neuvon kuormauskyky on 8 t, nopeus 
noin 55 km/h ja pintakuormitus noin 

lkg/cmt. 

RUOTSI 

Norrlannin pataljoona 

(Vahvuus 1200) 

Kullakin mm: Mm: 

1 kpl 7 kpl 14 kpl 
tied j - 2 rs skoa (6: sea 
l'8 ekoa rs krh) 

~ ä patal,joonassa: 

1ndTagn 65 
krh 6 
1ko ( 90 mm) 12 

V oko 42 
kk 36 

HK (126) 

Mm: 

12 kp,l 

NEUVOSTOLIITTO 

Moottoroitu kivääripataljoona 

(Vahvuus 520) 

Esikunta 

E- ja HK KivK (110) 

Kussakin mm: 

~ Bkpl 
pshkuljv 

~ lkpl 

SIL-157 (151) 

Yhteensä pataljoonassa: 

PstK 

Pahkuljv 30 (BTR 152, 50 tai 60) 
Maka 25-30 
Ajon ;yht 55-60 
Psttki(57-85mm) 2 
Rs sko(82 mm) 6 
Kv krh 6 

KvKrhK 

Kuva 8 
Lähteet: 5, 9, 14, 15 ja 19 

taistelua ajoneuvosta, mitä varten 
•slmerkiksi kuvassa 6 esitetty meka
nisoidun pataljoonan panssaroitujen 
1joneuvojen päätyyppi on varustettu 
1mpuma-aukoin. . 

Pataljoonan tela-ajoneuvot ovat ui
via. Myös useita uusia pyöräajoneuvo
tyyppejä on rakennettu amfibisiksi 
(kuva 7). Ajoneuvoissa mukana oleva 
polttoaine mahdollistaa 300----400 km:n 
ajon tiestöllä. Mekanisoidun pataljoo
nan kuljetusvälineisiin mahtuva tais
telumateriaali, jonka paino lienee 
80---90 t, riittää noin 3 vrk:n yhtämit
t•aiseen taisteluun. Pataljoonan maas
tokuorma-autojen (3/4-5 t) kuor
mauskylcy on arviolta n 160 t. 

Verrattain suuri miesvahvuus ja 
runsas ,aseistus sekä täydellinen moot
toroin ti tekevät amerikJ!:alaisesta pa
taljoonasta varsin itsenäiseen toimin
taan kykenevän joukon. Toisaalta se 

vailmttaa raskaalta ja vaatinee menes
tyäkseen taistelussa runsastiestöisen ja 
aukeavoittoisen maaston. 

Myös paaosa L ä n s i - S a ik s a n 
jalkaväen pataljoonista on moottoroi
tuja ja panssaroituja (kuva 5) . Vah
vuudet ovat jonkin verran pienempiä 
kuin amerikkalaisissa pataljoonissa. 
Panssaroitu kuljetusajoneuvo on alun 
perin tarkoitettu myös taistelua varten. 

N e u v o s t o 1 i i t o s s a on perus
tyyppinä moottoroitu kivääripataljoona 
(ikuva 8). Jalan liik:kuvia pataljoonia 
on todennäköisesti vähän. Moottoroitu 
kivääripataljoorra saa tarvittaessa vai
keaankin maastoon sopivan liikunta
välineistön. Tunnusomaista organisaa
tiolle on pitkälle viety standardisointi 
ja yksin•kertaisuus. Henkilövahvuudet 
ov·at huomattavasti pienemmät kuin 
länsimrsissa. Täysin moottoroituna vai
kuttaa pataljoona varsin ketterältä ja 
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Kuva 9 
Ruotsalaiset ovat kokeilleet v:sta 1964 
lähtien polkupyörien korvaamista mie
histön kuljetukseen sopivilla perävau-

nuilla. 

sopivalta erityisesti nopeisiin ja lyhyi
hin hyökkäyksiin. Pienen vahvuuten
sa vuoksi ei pataljoona näyttäisi pys
tyvän niin itsenäiseen toimintaan kuin 
tässä :käsitellyt muut pataljoonat. Toi
saalta eräät taktilliset oppaat korosta
vat itsenäisen toiminnan suurta mer
kitystä. 

Kuten Länsi-Saksassakin on Neu
vostoliitossa kiinnitetty erityistä huo
miota ajoneuvojen taisteluliikkuvuu
teen. Taistelu pyritään aina, kun 
maasto vain sallii, ikäymään ajoneu
voista. Viime aikoina rakennetuissa 
kuljetusajoneuvoissa on myös katto
panss•ari, joka estää taisteluaineiden 
käytön yhteydessä syntyvän saasteen 
tunkeutumisen miehistötilaan. Toimin
tasäde on samaa suuruusluokkaa kuin 
amertkkalaisillakin. Pyöräajoneuvojen 
ohjaamosta käsin säädettävä renkaiden 
ilmanpaine lisää niiden maastokelpoi
suutta merkittävästi. Panssaroidut 
henkilönkuljetusvaunut ovat uinti!ky
kyisiä. 

Meidän olojamme ja ainakin pää
piirtein myös taloudellisiakin mah
dollisuuksiamme lähellä ovat naapuri-
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maamme R u o ts i n jalkaväen orga
nisaatiot. Moottoroituja ja panssaroi 
tuja pataljoonia on vain rajoitetusti 
Ne on tarkoitettu taisteluun Etelä
Ruotsin alueella. Pääosa jalkaväki-. 
pataljoonista fäkkuu polkupyörillä ja 
materiaali maataloustraktoreilla, joita 
pataljoonassa on n 60 kpl (kuva 9). 
Mielenkiintoinen, vähäteisiä ja vaikei-1 
ta liikkuvuusoloja varten muodostettu. 
jalkaväkiyksi-kkö on No r r 1 a n n i n 
pata 1 joo n a (kuva 8). Pataljoonan 
on pystyttävä kulj,etusvälineillä~ 
teiden välialueilla erilaisissa maas
toissa ja kaikkina vuodenaikoina 
- osastojen siirtoihin, 
- tarpeellisen materiaalimäärän kul. 

jettamiseen, 
- raskaiden aseiden (rs !krh) mukana 

kuljettåmiseen sekä 
- joukkojen tarpeelliseen täydentä

miseen ja evakuointiin. 
,Vaatimukset on voitu täyttää siten, 

että pataljoonan organisaatioon kuu
luvat maataloustl"aktoreiden asemasta 
kuljetusvälineinä Bandvagnit (kuva 
10). Bandvagneja käytetään ensi si-

Kuva 10 
Bandvagn 202. Uintikykyisen ajoneu
von pintakmmnitus on 0,1 kg/cm% ja 
kuormauskyky n 800 kg. Vaunu pystyy 
hinaamaan maastossa kuorman lisäksi 
15 hiihtomiestä. Näitä ajoneuvoja on 
muutamia meidänkin jalkaväkemme 

käytössä. 

1 ampumatarvikkeiden ja aseiden 
11lJ1•ttamiseen sekä myös tarvittaessa 

1 ,11kkojen siirtoihin taistelualueelle. 
Wllä on myös mahdollista hinata pa

lJoonan taisteluosien pääosa talvella 
~ u tiellä että maastossa ja kesällä 
1lkupyöriä käyttäen tiellä. Band-
1cneja käyttäen koko pataljoona pys-

siirtymään ja taistelemaan omin 
1llnein tykistön kantaman ulkopuo
llakin n 20 km:n etäisyydellä ties

,, ,tä. 

J 1 i n e i s t ö n s o v e 1 t u v u u
l I s ta oloihimme 

Valtaosa suurvaltojen pataljoonista 
on tarkoitettu taisteluun runsasties
llilsessä ja verraJttain avoimessa, maas
t,, isa. Meikäläinen aukeauramaasto 
~:telä- ja Lounais-Suomen rannikko
.,lueella ja Pohjanmaalla vastaa pää
piirtein keskieurooppalaista maastoa. 
Tlestökin, kun otetaan huomioon tie
t artassa olevien teiden lisäksi lukui-

111 yksityiset tiet, vastaa hyväkun
toisena runsaankin moottoroinnin aset
tamia vaatimuksia. Keskimääräise
nä talvena näissä väkirikkaimmissa 
maamme osissa on lumipeitteen vah
vuus 20-50 cm, joka ei aseta voitta
mattomia vaikeuksia sotilaskäyttöön 
tarkoitetuille pyöräajoneuvoillekaan. 

Peitteisessä, vesistöjen rikkomassa 
ja yleensä myös verrattain harvatei-
11essä maastossa, joUaista on pääosa 
Järvi-Suomea, suurvallan pataljoonan 
liike epäilemättä hidastuu tiestön ulko
puolella. Maaston korkeuserot ja ki
vikkoisuus lisäävät vaikeuksia. On 
kuitenkin huomattava, että toden
näköisesti keskinkertaista vai!keam
massa maastossa, Pahkajärvellä, suori
tetuissa liiikkuvuuskokeissa on todettu 
nykyaikaisen pyörävetoisenkin kulje
tuskaluston pystyvän ainakin jalka-

miehen nopeuteen viitoitetulla, raivaa
mattomalla uralla. 

Uintikykyiset ,panssaroidut kuljetus
ajoneuvot saavuttavat noin 5-10 km:n 
tuntinopeuden vesistöllä. Muita ajo
neuvoja varten saiatetiaan pataljoonaa 
tukea siltakalustoilla, joiden rakenta
misnopeus on 60-100 m/h. Helikop
tereiden käyttö pataljoonien tai niiden 
osien kuljettamiseen voi tulla kysee
seen tavanomaista useammin. Talvi 
lisää moottoroidun pataljoonan liikku
vuutta. Vaikkakaan raskaiden panssa
ri vaunujen laaja käyttö ei tulekaan 
kyseeseen järvien jäillä ainakaan kes
kimääräisen talven oloissa, voivat pa
taljoonien ajoneuvot liikkua jäitse 2-3 
kuukauden aikana. On kuitenkin huo
mattava, että joukikojen suuntaaminen 
jäitse vaatii huolellisen tiedustelun, 
sillä jään kantokyky riippuu ratkaise
vasti j,ään laadusta sekä vaihtelee suu
resti samassakin järvessä. 

Suot vaikuttavat hidastavasti maas
toliikkuvuuteen kesällä erityisesti 
Pohjois-Suomessa. Panssaroidut !kul
jetusajoneuvot, joilla pintapaine on n 
0,5 kg/cm2, eivät kyikene yleensä liik
kumaan suolla ilman pinnan vahvista
mista tavanomaisista pyoraaJoneu
voista puhumattakaan. Siten mekani
soitujen ja moottoroitujen pataljoonien 
organisaatioon kuuluva kalusto muo
dostunee varsin kömpelöksi ja hitaaksi 
liikuntavälineeksi tiestön ulkopuolella. 
Maastoon siirryttäessä on osasta moot
torointia tingittävä. Suurin osa patal
joonista olisikin todennäköisesti j,alan 
liikkuvia kivääripatalj:oonia, joiden 
pyöräajoneuvoista ainakin osa olisi 
vaihdettu ruotsalaisen Bandvagnin 
tyyppisiin ajoneuvoihin (kuva 11), joi
den pintaikuormitus on noin 0,1 kg/cm2. 
Tällainen ajoneuvo pystyy ylittämään 
pehmeätkin suot ainaildn tiedusteltuja 
uria pi!tlkin. 

Talvella soiden jäädyttyä paranevat 
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liikkumismahdollisuudet ratkaisevasti. 
Kuljetusajoneuvojen liikkuvuuskokei
luissa Lapissa on todettu, että jo noin 
5-25 cm:n routakerros mahdollistaa 
tela~ajoneuvojen liikkumisen maas
tossa 6-10 km:n tuntinopeudella vielä 
n 80 cm:n syvyisessä lumessa. Varsi
naisten lumiajoneuvojen lisäksi tähän 
pystyvät monet 10-15 t:n painoiset 
muutikin tela-ajoneuvot. Eräässä tam
mikuussa 1965 Alaskassa tapahtuneessa 
harjoituksessa amerikkalaisen meka
nisoidun pataljoonan kalustoon kuulu
villa M 113 panssaroiduilla kuljetus
ajoneuvoilla (kuva 6) ajettiin noin 
480 km:n yhtämittaisen, tiettömässä 

maastossa tapahtuneen marssin aikana 
keskimäärin yli 30 km päivässä. Har
joituksen aikana oli pakkasta aiika 
ajoin 50° ja lumen vahvuus saattoi 
nousta 1,5 m:iin. Marssin aikana jou .. 
duttiin myös ylittämään sulia ja vuo
laita jokia. Pisimmän pitkin jokien 
jäitä tapahtuneen päivämarssin (n 7 
tuntia) pituus oli n 100 km. Marssin 
aikana todettiin ajoneuvojen mukana 
olevan polttoaineen riittävän noin 
95 ikm:n ajoon. 

Y h t e e n v ~ t o n a ulkomaisten pa
taljoonien liikkuvuudesta ja välineis
tön soveltuvuudesta oloihimme on to
dettava seuraavaa. 

Kuva 11 
Amerikkalaisen XM 571:n (Canadair Dynatrac) eri käyttötapoja - huollon 
kwljetustehtäviin, sinko- ja panssarinto rjuntaohjusryhmien ajoneuvona, haa
voittuneiden evakuointiin ja heitinryhmän ajoneuvona. Vaunun ominaisuudet 

ovat pääpiirtein samat kuin Bandvagn 202:lla. 
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· Ieisin liikkuvuusratkaisu on pa-
1 1ljoonan täydellinen moottorointi, 
Jonka katsotaan vastaavan parhai
ten nykyaikaisen taistelukentän 
oloja ainakin suurvalloille "tavan
omaisessa" maastossa, jota luonneh
tivat suuret aukea-alueet ja runsas 
tiestö. Ainakin taisteluosien ajo
neuvot ovat yleensä amfibisia ja 
sopivat erityisesti jokien ylittämi
seen. 
Tieliikkuvuus mahdollistaa 200-
300 km:n vuorokautiset marssisuo
rituikset. Pataljoonilla on ajoneuvo
kohtaisia ilmatorjunta-aseita. 
A vomaastossa edetessään pataljoo
nat pystyvät 30-40 km:n tunti
nop euteen. Liikkuvuutta vastusta
jan tulen alla lisää panssarointi, jota 
pyritään käyttämään hyväksi aina
kin rynnäkköetäisyydelle, ellei 
maasto salli taistelua ajoneuvoista. 
Kantavapohjaisessa, vaikeassakin 
metsämaastossa on nykyaikaisilla 
maastoajoneuvoilla mahdollisuus 
jalkamiehen marssinopeuteen aina
kin kesällä. Metsässä ei kuitenkaan 
yleensä käytetä ajoneuvoja taiste
luun, vaan yksinomaan kuljetusteh
täviin. Eteneminen vaatii huolelli
sen urien tiedustelun. 

, Vesistömme eivät ole esteitä, vaan 
saattavat paikka paikoin nopeut
taakin nykyaikaisin liikuntaväli
nein varustetun pataljoonan toimin
taa. J ,ärvien jäät tarjoavat aukea
maastoon verrattavan nopean ete
nemistien. 

6 Soinen maasto hidastaa kesällä toi
mintaa merkittävästi. Materiaalin 
kuljetukset ovat ·kuitenkin mahdol
lisia pienen pintapaineen omaavilla 
tela-ajoneuvoilla pehmeilläkin suo
alueilla. Talvella roudassa olevat 
suot ja harvahko metsä tarjoavat 
runsaankin lumen aikana mahdol
lisuuden joukkojen siirtoihin ja ma-

teriaalin kuljetuksiin tela-ajoneu
voilla 6-10 km:n tuntinopeudella. 
Yli puolen metrin lumi estää yleen
sä pyöräajoneuvojen käytön ilman 
uran aiukaisua. 

7. Kelirikko saattaa hidastuttaa moot
toroitujen pataljoonien liikettä mer
kittävästi maamme harvatiestöisim
millä alueilla. 

Kivääri- ja jääkäripataljoonan 
nykyinen liikkuvuus 

Hyväksytyt, oloihimme soveltuvat ja 
nykyistä sodan kuvaa vastaavat taktil
liset periaatteet ovat perustana kehi
tettäessä joukkojen organisaatiota ja 
välineistöä. Kuitenkin seuraavan tar
kastelun yhteydessä on koko ajan pi
dettävä mielessä, että nimenomaan 
meillä ovat taloudelliset voimavarat 
olleet suurimpana rajoittavana teki
jänä kehitettäessä pataljooniemme liik
kuvuutta. 

rr'eoreettisesti on erittäin vaikea an
taa täysin oikeaa kuvaa siitä, miten pa
taljooniemme liikkuvuus vastaa aikai
semmin esitettyjä vaatimuksia. Kaik
kia nykyajan taistelukentällä kysee
seen tulevia tilanteita on mahdoton 
ottaa huomioon, mistä syystä rauhan 
ajan harjoituksiin fa tutkimustöihin 
perustuvat arviot tuskin läheskään 
aina pitävät yhtä todellisuuden kanssa. 

Kuljetusvälineet ja 
niiden kuormauskyky 

Kivääri- ja jääkäripataljoonien kym
menisen vuotta vanhat harjoitus
kokoonpanot ovat pääpiirtein kulje
tusvälineitä lukuun ottamatta saman
laiset (kuva 12). Huomattavimpia 
eroavuuksia ovat jääkäripataljoonan 
sinko-osaston raskas sinkojoukkue ja 
kuljetusvälineistä johtuvat erilaiset 
huoltoryhmät. Hen'kilövahvuudet ei-
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Kuva 12 

vät sanottavasti poikkea toisistaan. 
Kuljetusvälineistä on todettava, että 
- kesäisin pyritään kaikki kivääri-

pataljoonan hevosajoneuvot varus
tamaan kumipyörin, 

- molempien pataljoonatyyppien 
traktorit ovat ainakin suurimmaksi 
osaksi tavallisia maataloustrakto
reita, 

- :kivääripataljoonalla ei ole raivaus
koneryhmää urien rakentamista 
varten ja 

- jääkäripataljoonan maastokuorma
autoista suuri osa jouduttaneen 
korvaamaan tavallisilla, siviilikäyt
töön tarkoitetuilla takapyörävetoi
silla :kuorma-autoilla. 

Ylimenovälineinä on pataljoonil
lamme vain muutamia partioveneitä, 
jotka on tarkoitettu etupäässä tiedus
telua varten. 

IAikaisemmin esitettyihin, ulkomai
siin pataljooniin verrattuna herättää 
huomiota erityisesti omiemme verrat
tain suuri henkilövahvuus ja neli
jakoisuus, jotka viittaavat niiden itse
näisyyteen ja yksiköiden monipuoli-

138 

seen käyttömahdollisuuteen. Moottori
ajoneuvojen määrissä jäämme huomat
tavasti jälkeen. Niiden laadusta on :to
dettava, että ainakin suurvalloilla on 
mahdollisuus varustaa pataljoonansa 
nimenomaan sotilaskäyttöön tarlcoite
tuilla ajoneuvoilla, kun taas meillä on 
suurimmaksi osaksi turvauduttava si
viiliajoneuvoihin. 

Kivääri pataljoonan teoreettinen 
kuormauskyky on n 52 t. Tällöin on 
laskettu voitavan kuormata hevosajo
neuvoiihin 0,3 t ja traktoreihin 1,5 t 
kuhunkin. Kaluston, kahden vuoro
kauden muonan ja rehun sekä tarvit
tavan polttoaineen lisäksi kuljetetaan 
ampumatarvikkeita n 21 t. Osa ikevyi
den aseiden ampumatarvikkeista on 
tällöin jaettu miehille. Jääkäripatal
joonalla on foa'ktoreissa ja ikuorma
autoissa vastaava määrä elin- ja am
pumatarvikkeita. Mainittakoon, että 
jääkäripataljoonan mukana kulkeva 
polttoainemäärä painaa n 37 t, . mikä 
edustaa runsasta kolmannesta koko 
pataljoonan kuormauskyvystä. Määrä
vahvuiset, edellä mainitut ampumatar-

1kemäärät riittävät kiväärikaliiperi-
11lla ja panssarintorjunta-aseilla ar
lolta 11h-.2 vuorokauden kiivaaseen-

~ ln taisteluun. Kevyen kranaatinheit
t1men ammukset, jotka painavat lähes 
11 t, saattavat loppua jo ensimmäisen 
tolsteluvuorokauden aikana. On sel
vää, että kulloinkin kyseessä olevat 
olosuhteet voivat pienentää mukana 
~ uljetettavan materiaalin määrää . 

I' i e 1 i i k k U V U U S 

Kivääripataljoonan nykyinen tieliik
kuvuus koostuu kolmesta nopeudesta. 
Jalkaisin tai hiihtäen liik'kuva osa ja 
hevosajoneuvot ;pystyvät n 40 ikm:n 
vuorokautiseen marssisuoritukseen. 
Usean vuorokauden marssilla lyhenee 
matka 25--30 km:iin. Polkupyörin 
liikkuvat suoriutuvat 80--100 km:n ja 
traktorit 100--150 km:n päivätaipa
leesta. Nopeimmin pystyvät marssi
maan esikuntakomppania ja huolto
komppanian pääosat. Koko pataljoo
nan marssin ,nopeuden määrittää jalan 
liikkuvien nopeus. Teoriassa on mah
dollista mal'Ssittaa runsas kolmannes 
pataljoonasta vähintään polkupyörä
miehen nopeudella, mutta tällöin jou
dutaan organisaatio rikkomaan täysin, 
mistä pataljoonan taisteluvalmius kär
sii ratkaisevasti. 

Prikaati pystyy "traktoroimaian" yh
den neljästä kivääripataljoonastaan 
antamalla sille 500 polkupyörää ja 
trak:torijoukkueen, johon voidaan si
joittaa hevosajoneuvoissa olevat tar
vikkeet. Tällöin jäävät hevoset usein 
yhden tai kahden päivämarssin pää
hän, ja pataljoona joutuu taistelemaan 
ehkä koko tämän ajan käyttäen "laina
tavarara", prikaatin traktorijoukkuetta. 
Kivääripataljoonan siirtoon kuorma
autoilla tarvitaan n 80--90 autoa, jos 
hevoset ja niiden ajoneuvot kuljete
taan mukanra. 

Huomattavasti kivääri pataljoonaa 
parempi on jääkäripataljoonan tie
liikkuvuus. Ainoastaan muutamat 
kuorma-autot edustavat pataljoonan 
pääosan marssinopeudesta - 10--15 
km/h - poikkeavaa nopeutta. Niiden 
marssi voidaan järjestää omana osas
tonaan portaittain tai suojaisia kierto
teitä käyttäen organisaatiota merkittä
västi rikkomatta tai taisteluvalmiutta 
vähentämättä. 

Jääkäri.pataljoonan marssipituus yh
dellä tiellä on 20--30 lkm eli ajassa 
11h-21h tuntia. Pataljoonan ryhmit
tyminen taisteluun, joka voi tulla ky
seeseen siirtojen aikana kaukanakin 
omassa selustassa, on siis verrattain 
hidas. Vailclca marssit pyritäänkin 
suuntaamaan yleensä suojaisia teitä ja 
uria pitkin, saattaa vihollisen ilmavoi
mien toiminta pakottaa juuri ryhmit
tymisvaiheessa joukot pois tieltä. Täl
löin ryhmittyminen tapahtuu jalka
miehen nopeudella ja kestää useita 
tunteja. Toisaalta on kuitenkin :todet
tava, että ;pitkässä marssiryhmityksessä 
liikkuva joukko on ainakin mutk·aisilla 
sivuteillä verrattain epäedullinen ilma
voimien maali. 

Talvella auraamaton tiestö pakottaa 
jääkäripataljoonan·kin hiihtomiehen 
nopeuteen. Kuitenkin heikostikin au
ratulla tiellä voidaan traktoreita käyt
tää hiihtohinaukseen. Alueella, jolla 
tiestö on pystytty ainakin tyydyttävästi 
auraamaan, on mahdollisuus käyttää 
polkupyöriä. 

M,aastoliikkuvuus 

Johtuen maaston erilaisuudesta 
maamme eri osissa ei maastoliikku
vuutta voida tarkastella vain yhden 
esimerkin perusteella. Lisäksi vuoden
ajat, sää ja näkyvyysolot v•aikuttavat 
suuressa osassa maata varsin ratkaise
vasti joukkojen liikkumiseen. Koska 
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todennäköisesti tärkein joukon maas
toliikkuvuuden arvosteluperuste on 
lii.rkkeen nopeuden ohella sen kyky säi
lyttää huollollinen taisteluv·almius ete
nemisen aikana, tarkastellaan seuraa
vassa aluksi taistelijoiden ja kuljetus
välineiden tehoa ja nopeuksia erilai
sissa maastoissa. Tarkastelun perus
teella pyritään lopuksi antamaan aina
kin pääpiirteinen kuva pataljooniemme 
nykyisestä maastoliikkuvuudesta. 

Taistelijoiden ja kuljetusvälineiden 
nopeus ja teho 

Ohjesääntömme määrittävät jalkai
sin liikkuvan joukon tuntinopeudeksi 
maastossa 2 km ja hiihtävän joukon 
nopeudeksi mainitaan 3 km. Päivätai
paleiden pituudet ovat vastaav,asti 20 
ja 25 km. Nopeuksiin on laskettu ker
ran tunnissa 10 min:n tauko ja päivit
täin yksi pitempi tauko. Vaikea maasto 
pienentää nopeutta 10--20 % ja pimeä 
50 %. Sään ja kelin vaikutus on ar
vioitava kussakin tapauksessa erik
seen. 

Ta i s t e 1 i j a n suorituskykyyn 
vairkuttaa :mtkaisevasti kantamuksen 
paino. iKokonaiskantamuksen ylä
rajana ,pidetään ohjesäännöissä 25 kg 
siirryttäessä taisteluun maastoitse. Sen 
sijaan kenttävarustus painaa tehtä
västä riippuen 33-45 kg. Viimeksi 
mainittuihin painoihin on laskettu 
mukaan varusteet, jotka jätetään esi
merkiksi joukkueajoneuvoon taiste
luun lähdettäessä. Taisteluvarustuk
seen kuuluu ampuma.tarvikkeita 2-3 
tuli-annosta, jotka riittävät noin vuoro
kauden taisteluun. Kolme tuliannosta 
k,asvattavat kuitenkin kantamuksen 
painoa siten, että rynnäkkökivääri
miehellä on n 27 kg:n painoinen taak
ka. Ryhmän konekiväärin ampuma
tarvikkeiden tasaaminen jokaiselle 
ryhmän miehelle nostaa kunkin kan-
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tamuksen painon noin 30 kg:aian. Kan
tamuksen painoa on mahdollista pie
nentää jonkin verran, jos kolmas tuli-. 
annos voidaan kuljettaa joukkueen 
hevosajoneuvoissa. Vertailun vuokst 
mainittakoon, että eräissä amerikka ... 
laisten kokeiluissa on todettu, että 
taistelijan ·kantamus saisi painaa kor
keintaan 18 kg. Painavamman taakan 
katsotaan hidastavan liikettä, vähen
tävän taistelutehoa ja lisäävän tap
pioita, mistä syystä ylimääräinen ma
teriaali sijoitetaan kuljetusajoneuvoi
hin. 

Edellä mainitut kantamukset tulevat, 
siis ·kivääripataljoonan taistelijoiden 
kannettavi·ksi siinäkin tapauksessa., 
että pataljoonan ajoneuvot pystyvät 
seuraamaan maastoitse etenevää jouk ... 
koa. Voitaneen todeta, että taistelijan 
liikkuvuUs ei vielä sanottavasti kärsi 
ka,ntamuksen painosta. Kuitenkin 
usean tunnin marssi maastosta riip
puen vaikuttaa tuntuvasti taistelu
kykyyn, jos taisteluun joudutaan suo
raan liikkeestä. Lisäksi on muistettava 
että joukot on koottu pääasiallisestl 
reserviläisistä, joiden fyysinen kunto 
tuskin ainakaan alussa on kovinkaan 
hyvä. Jotta, mies:kohtaisen kantamuksen 
painoa olisi mahdollisuus pienentää, 
olisi kivääripataljoonalla oltava tehok
kaamp1a maastokelpoisia kuljetusvä
lineitä kuin mitä nykyiset komppa.
nioiden ajoneuvot edustavat. 

P o 1 !k u p yö r ä t nopeuttavat lii
kettä myös maastossa. Hei:kkokuntoi
sillaki.n poluilla pystytään huomatta
vasti jalkamiestä nopeampaan vauh
tiin. Siirryttäessä tieltä tai polulta pois 
ei polkupyörää kannata hylätä, koska 
se antaa työnnettäessäkin tukea ja 
helpottaa siten etenemistä. Paitsi lii
kuntavälineenä voidaan polkupyörää 
käyttää myös materiaalin kuljettami
seen. Eräissä kokeissa on todettu, että 
heitinryhmä pystyy hyvin kuljetta-

11111an henkilökohtaisten kantamusten-
lisä:ksi pyörillään kevyen heittimen 

, 1 24 kranaattia. Pollmpyöriin kiinni
tottyinä voidaan siis kuljettaa 25-30 
1 g:n lisätaakka miestä kohden. On 

•lvää, että myös silloin, kun ylimää-
1 älsiä tarvikkeita ei ole, on mieskoh
taisen ka.ntamuksen työntäminen pyö-
1 ällä liikettä helpottava tekijä, joka 
nopeuttaa koko jääkärtpataljoonan 

, kivääripataljoonan eräiden osien 
t,>imintaa varsin tuntuvasti. Taistelun 
lettua on polkupyörät kuitenkin 

jätettävä ja niiden• mukaansaanti myö
hemmin saattaa olla vaikeaa. 

Talvella, kun sukset jaetaan mie
hille, otetaan samalla käyttöön myös 
organisaatioon kuuluvat a h k i o t, joi
ta käytetään ensi sijassa ryhmäasei
den, ampumatarvikkeiden ja haavoit
tuneiden kuljetuksiin. Mieskohtaisten 
kantamusten sijoittaminen niihin ei 
yleensä tule !kyseeseen. 

H e v os a j o n e u v o j en liikku-
vuus riippuu ratkaisevasti maastosta. 
Silloin kun polkujakaan ei ole käy
tettävissä, saattaa uran rakentamis
nopeus pudota maastosta ja vuoden
ajasta riippuen 500--1000 m:iin tun
nissa eli noin puoleen jalan marssi
vien tai hiihtävien miesten nopeu
desta. V:aikea maasto pakottaa työvoi
man irroittarniseen uran rakentamista 
varten. Kuorman suuruus kärryissä, 
jotka ovat yleensä kumipyöräisiä, on 
300-400 kg ja reessä 300-700 kg. 
Kuormien painosta voidaan joutua 
maastosta johtuen tinkimään. Tällöin 
osa materiaalista on sälytettävä jo 
muutenkin ylikuormatuille taisteli
joille. 

Niin maastokelpoinen kuin hevos
ajoneuvo yleensä onkin, sen verraten 
pieni kuljetusteho aiheuttaa E:!'rityi
sesti raskaimman materiaalin, kevyen 
heittimen ampumatarvikkeiden kul
jetuksessa vaikeuksta. Heitinkomppa-

nia pystyy kuljettamaan ajoneuvois
saan vain puoli tuliannosta. Maaston 
vaikeutuessa, esimerkiksi suoalueilla 
kesällä, on turvauduttava !kantosatu
loihin ja purilaisiin, joiden kuorma on 
ainoastaan 80--120 kg. 

T r a k t o r ei d en suorituskyky 
maastossa riippuu niiden laadusta. 
Tässä yhteydessä kiinnitetään aluksi 
päähuomio tavallisiin vakiorakentei
siin peräkärryillä varustettuihin maa
taloustraktoreihin, joita ainakin tällä 
hetkellä tulisi olemaan todennäköisesti 
suurin osa kivääri- ja jääkäripatal
joonien traktorikalustosta. Maastokel
poisempiin traktoreihin palataan tuon
nempana. 

Helpohkossa maastossa traktorit 
liikkuvat ilman erityistä uran raivaa
mista. Ne pystyvät huonoillakin pol
ku-urilla kesällä hevosajoneuvojen 
nopeuteen edellyttäen, että maaperä 
on kantavaa. Pahimpia esteitä kesäai
kana ovat vahvarunkoinen metsä ja 
pehmeät suot. Pahin vastus on kui
tenkin luminen talvi, sillä jo 30 cm:n 
vahvuinen lumi vaikeuttaa tuntuvasti 
ilman lisävarusteita olevi,en maatalous
traktoreiden liikettä. Kitkaketjuilla 
varustetut traktorit pystyvät yleensä 
liikkumaan alle 30 cm:n vahvuisessa 
lumessa perävaunussaan. n 1000 kg:n 
kuorma. Syvemmässä lumessa on tar
peen uran aukaiseminen, ellei trakto
reilla ole lisävarustein,aan joko 1/2-
tai 3/4-teloja, joiden avulla liike on 
mahdollista vielä alle puolen metrin 
hangessa. Lumen vahvuuden kasvaes
sa suuremmaksi tarvitsevat 2-pyörä
vetoiset teloill.akin v,arustetut maa
taloustraktorit uran aukaisun. 

Tieohjesääntö määrittää keskimää
räiseksi traktoriura.n rakentamisno
peudeksi kesällä 400-600 m ja tal
vella 200--500 m tunnissa. Kesäoloissa 
saa<ttavat soiset maastonkohdat hidas
tuttaa huomattavasti rakentamista. 
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Kuva 13 
Puskutraktori avaamassa traktoriuraa. 

Kuva 14 
V aikeinunissa paikoissa on traktoreita 

autettava työntäen 

Talvella jäätyneet suot ja alavat hel
pohkot maastot puolestaan sitä no
peuttavat. 

Huolellinen ja asiantunteva tiedus
telu on rakentamisen onnistumisen 
edellytys. Talvella, jolloin varsinaiset 
raivaamistehtävät jäävät vähäisem
miksi kuin kesällä, kovettuneessa yli 
50 cm:n lumessa on raivaamisosasto 
varustettava traktori,auraUa. Tehtävään 
sopiva :kalusto puuttuu kivääripatal
joonalta. Jääkäripatajoona voi käyttää 
tähän sille kuuluvia kahta telatrakto
ria (kuvat 13 ja 14). 

Uran tekeminen sitoo osan taistelu
joukoista rakentamisosastoon. Osaston 
suuruuteen vaikuttaa esimerkiksi edes-
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takaisen traktoriliikenteen tarve. Jos 
traktoriosasto autetaan vain alueen 
läpi, tarvitaan miehiä vähemmän. Vi
hollisen toiminnasta riippuu uran ra
kentamisen suojaamiseen tarvittavan 
osaston suuruus. Eräässä harjoituk 
sessa oli käytettävä pataljoonasta yksi 
komppania 20 traktorin uran rakenta
mis- ja suojaamistehtäviin. 

Jääkäri,pataljoonan auto j en liik
kuvuUs maastossa riippuu ratkaise
vasti niiden laadusta. Tavanomaiset 
takapyörävetoiset kuorma-autot, jotka 
selviävät alle 25 cm:n lumessa, tarvit
sevat tätä paoksununassa lumessa au
rausapua ja liikkuvat vain vaivoin tai 
tuskin ollenkaan maastouralla. Eri
koisrakenteisilla sotilasajoneuvoilla on 
sen sijaan varsin tyydyttävä maasto
kelpoisuus. Ne pystyvät etenemään 
tasaisessa ja kovapohj,aisessa maastos
sa 3~0 cm:n lumessa ilman uran 
aukaisua. Autouran keskimääräiset 
rakentamisnopeudet ovat kesällä 2-2,5 
km ja talvella 2-3 km päivässä. Pel
kästään uran rakentamiseen on täl
löin käytettävä noin komppaniaa. 

Heikkokuntoisillakin poluilla sekä 
tasaisessa ja kovapohjaisessa maas
tossa saatetaan sulan maan aika
na käyttää m o o t t o r i p y ö r i ä k i n 
tiestön ulkopuolella. Kuljettajan ajo
taidolla ja kokemuksella on niiden 
kuten muidenkin ajoneuvojen liikku
vuuteen merkittävä osuus. 

Yhteenveto maastoliikikuvuudesta 

Yksiköiden nopeudelle ja taistelu
valmiuden säilyttämiselle ovat edulli
sia polkupyörät sulan maan oloissa 
myös tiestön ulkopuolella. Pääosa niis
tä tarvikkeista, joita kivääriyksiköt 
joutu'7at kuljettamaan hevosajoneu ... 
voissaan, voidaan jääkäripataljoonassa 
kuljettaa tarvittaessa polkupyörillä 
työntäen. Talvena molemmat pataljoo-

11atyypit ovat taistelijoiden nopeuden 
1 1 taistelukyvyn kannalta tasa-arvoi
ua. Siellä missä kuljetusajoneuvoja 
voidaan käyttää edullisesti jol.likikojen 
kuljettamiseen tai hiihtohirumkseen 
kuten aukeilla ja järvien jäillä, hä
viämme vastustajalle nopeudessa. 

Pataljoonien ajoneuvot - hevoset, 
traktorit ja autot - jäävät yleensä 
Jälkeen jalan liikkuvista heti, kun vaL 
miita polku-uria ei ole käytettävissä. 
Nopeuksien ero riippuu kussakin ta
pauksessa olosuhteista ja moottoriajo
neuvojen laadusta. Ajoneuvojen jäl
keenjäänti jakaa pataljoonan kahteen 
osaan. Ajoneuvot vaativat auttaja- ja 
!!UOjaamisosaston, joka on poissa ehkä 
ratkaisevalla hetkellä taistelusta. Ajo
neuvojen siirto pataljoonan ryhmityk
sessä taas hidastuttaa etenemistä liian 
paljon. Vihollisen aktiivinen toiminta 
hitaasti liikkuvaa ajoneuvo-osastoa 
vastaan aiheuttaa lisävaikeuksia. Or
gaanisten ilmatorjunta-aseiden tarve 
tiestöltä maastoon siirryttäessä on 
ilmeinen. 

Määrävahvuisen materiaalin on to
dettu riittävän 11h-2 vrk:n taisteluun. 
Elleivät olosuhteet salli aikaisemmin 
määritettyjen kuormien mukaan ot
tamista maastoon, saatetaan siitäkin 
joutua tinkimään. Taistelun alettua 
muodostaa kevyen heittimen ampuma
tarvikkeiden riittävyys vakavan on
gelman. Joukkueen 4 hevosajoneuvos
sa liilclmvat ampumatarvikkeet 
puoli tuliannosta - saattavat kulua 
loppuun heti taistelun alkuvaiheessa, 
jopa muutamassa kymmenessä minuu
tissa, joten ampumatarvikkeiden nouto 
pataljoonan ampumatarvikkeiden ja
kopaikalta on aloitettava heti. Tilanne 
vaikeutuu huomattavasti, jos ajoneu
vot eivät ole pystyneet seuraamaan 
mukana ja ovat tulossa jossakin taem
pana. Heitinryhmien mukana saattaa 
olla po~kupyörillä tai ahkioissa vajaan 

iskun vaatima ammusmäärä. Ampu
matarvikkeiden kantaminen esimer
kiksi jaettuna kiväärikomppanioille 
on tuskin läheskään aina käyttökel
poinen ratkaisu, kun muistetaan, mitä 
edellä on mainittu taistelijan kanta
muksesta. Materiaalin kantamisesta 
saattaa muodostua pääasia, mikä ei 
suinkaan ole eduksi taistelulle. Lisäksi 
kranaattien jakaminen ja erityisesti 
niiden pois kerääminen aiheuttavat 
hankalia järjestelyjä, joita tosin kou
lutuksella voidaan huomattavasti no
peuttaa. 

Jotta pataljooniemme maastoliikku
vuuteen ratkaisevasti vaikuttavat am
pumatarvikkeiden täydennysmahdolli
suudet tulisivat konkreettisemmin esil-
1e, lienee aiheellista vielä esitettyihin 
kuljetusvälineiden suorituskykyihin 
perustuvien teoreettisten laskelmien 
tuloksena todeta, että jos on käytettä
vissä traktoriura, pystyy pataljoona 
täydentämään traktoreillaan vuoro
kautisen kulutuksensa n 18 km:n 
päässä sijaitsevasta prikaatin huolto
keskuksesta. Kiväärikomppaniat saa
vat edetä vastaavasti n 7 km:n etäi
syydelle pataljoonan ampumatarvik
keiden jakopaikasta. Pelkästään ma
temaattisesti lasketuissa etäisyyiksissä 
ei ole otettu huomioon käytännön kit
kaa. Kuitenkin ne antavat verrattain 
edullisen kuvan täydennysmahdolli
suuksista. Eri asia on, kuinka nopeasti 
traktoriura on käytettävissä ja kuinka 
vihollinen pystyy vaikeuttamaan huol
toliikennettä. Jos useammat pataljoo
nat joutuvat käyttämään samaa uraa, 
on sille tuleva -rasitus niin suuri, että 
sen rinnalle tarvitaan ainakin toinen 
ura. Kuvassa 15 on esitetty vertailu 
eri pataljoonatyyppien kuljetustehois
ta erilaisilla urilla. 

Maastossa, jossa .taistelijoiden mies
kohtainen kunto mahdollistaisi'kin ta
saveroisen liikkeen vastustajaan ver-
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rattuna, saattavat mukana kulkevan 
materiaalin, erityisesti ampumatarvik
keiden vähyys ja täydennysvaikeudet 
aiheuttaa ikäviä yllätyksiä pataljoo
niemme toimiessa tiestön ulkopuolella. 
Epäedullisinta on, jos traktorikalusto 
koostuu kokonaisuudessaan ilman 
maastossa tarvittavia lisävarusbeita 
olevista maataloustraktoreista ja jää
käripataljoonien autot ovat tavallisia, 
takapyörävetoisia ja maantieajoon 
tarkoitettuja. Vaiikeimmissa maastoissa 
ovat kivääripataljoonien hevoset eri
tyisesti etumaisilla yksiköillä edulli
sia, mutta mikäli aiotaan taistella te
hokkaasti, tarvitaan pataljoonan hei
Unkomppaniaa, sinko-osastoa ja mah
dollisia tukevia yksiköitä varten trak
toreille kelvollinen ura heti alusta 
pitäen eteen saakka. 

Jos edellä tarkasteltuun maastoon 
lisätään vesistöt, on todettava meikä
läisten pataljoonien hitaampi ja suo
jattomampi liikkumismahdollisuus vi
holliseen verrattuna. Pataljooniemme 
ylimenokaluston puutteesta johtuen on 
vain niillä yksiköillä mahdollisuus 
nopeisiin, suoraan "juoksusta" tapah
tuviin ylimenoihin, joille ylempi joh
toporras on pystynyt antamaan .tar
vi tta v:an kaluston. Vain kapeat vesis
föt pystytään ylittämään paikalta saa
tavin tHapäisvälinein. Tällöinkin on 
ajoneuvojen ylimeno ylemmän johto
portaan toirpenpiteiden varassa. Vihol
lisella on mahdollisuus uintikykyistä 
kuljetuskalustoaan :käyttäen verrattain 
nope1snn ja suojaisiin ylimenoihin 
taistelunkin aikana. 

Taisteluliikkuvuus 

P,eitteisessä ja harviateisessä maas
tossa, jossa vihollisen :kuljetusajoneu
voj,en käyttö taisteluun tulee kysee
seen vain jalkamiehen nopeudella· ja 
ensi sijassa yksittäin tukitehtäviin, 
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meikäläisten pataljoonien liikkuvuu 
taistelussa on ainakin etulinjan yksi1 
köiden osalta vastustajan kanssa tasa
veroinen. Fyysinen kunto, tottumUll 
maa>Stoon ja johtajien taitavuus, eri
tyisesti suunnistustaito, ovat ratik.ai
sevia. Kuitenkin ilmatorjunnan an
.taman suojan puute on ilmeinen. Ki
vääripataljoona saattaa olla n 1500-
2500 m:n pituisessa etenemisryhmi
tyksessä joutuessaan yllättäen taiste
luun. Viimeisten yksiköiden ryhmittä
minen etumaisten tasalle kestää par
haassaJkin tapauksessa noin tunnin. 
Alueelle !kohdistuva vihollisen ilma
voimien tai tykistön tuli saattaa pi
dentää ryhmittymisaikaa huomatta
vastikin. Silloin, kun yksiköiden siir
rot on mahdollista etukäteen valmi1S
tella kuten puolustus- ja viivytystais-1 
telussa, voidaan eteneminen suunnata 
suojaisten ja liikettä nopeuttavien 
maastonkohtien kautta. Huollon mah
dollisia vaikeuksia taistelun aikana 
kyseisisisä oloissa on jo aikaisemmin 
tarkasteltu. Vihollinen pystyy niitä 
omalta osaltaan suuresti pienentämään 
käyttämällä heliikopteri'kuljetuksia ai
van etulinjan tuntumassa. 

Pataljooniemme taisteluliikkuvuutta 
koskevat epäkohdat ovat suurimpia 
Etelä- ja Lounais-Suomess,a sekä Poh
janmaan aukea-alueilla. Aukeita reu
nustava maasto peitteisenäkin tarjoaa 
usein suhteellisen runsasteisenä ja 
-polkuisena verrattain edullisia ete
nemisteitä, mutta suojan puute aukeil
la ilmavoimia ja erityisesti vihollisen 
runsasta suora-ammunta-aseistusta 
vastaan hidastuttaa liikettä. Tästä joh
tuen meikäläisen pataljoonan hyök
käys aukealle, vaikka yllätykseen ja 
alkumenestykseen olisi päästykin, 
saattaa tyrehtyä suhteellisen pian vi
hollisen pystyessä moottoroi.tuna ja 
panssaroituna keskittämään vastatoi
menpiteensä nopeasti. 

Tehokkaan puolustuksen tulisi pe
rustua voimakkaaseen tuleen ja reser
vien iskuihin - 1Siis liikkeeseen. Patal
joonan reservik-0mppani31:1 v~tah~ök
käys sekä reservien 1rro1ttammen 
muualta pataljoonan puolustusalueelta 
avomaastossa on kyseenalaista. I.s!ku
osastomai,set hyökkäykset ikatveisia 
uria käyttäen tulevat kyseeseen. Vi
hollisen liikkuessa panssaroiduilla kul
jetusajoneuvoilla on ma~dollis~a, ettei 
puolustuskeskuksen tai tukikohdan 
läpi murtautunutta joukkoa_ saada 
kiinni reservien hitauden taikia, vaan 
on tyydyttäv~ rajoittamiseen . s~!Y
neen aukon sivustoilla. Reservm li~e 
saattaa onnistua savujen suojass~ er1~
täin runsaiden sulutteiden seka voi
makkaan panssarintorjunta- ja epä
suoran tulen tukemana. 

Suurimmat vahlceudet avomaastossa 
tulevat kenties eteen pataljooniemme 
viivytyksessä. Ainakin irtautuminen 
joudutaan suorittamaan vihollisen tar~ 
kan :tulen alaisena. Voidaan syysta 
asettaa kyseenalaiseksi kivääripatal
'::mniemme kyky suoriutua ko taiste
lulajista. Nehän eivät juuri ip~s~y 
nopeuttamaan liikettään edes suo~~~
simmissaikaan viivytysasemien väh
maastoissa. Jää!käripataljoonien polku
pyörät ja traktorit tarjoavat .. avoim~s~ 
sakin ma,astossa taitavasti kaytettyma 
edes jonkinlaisia liikkeen nopeutta
mismahdollisuuksia. 

Huoltokuljetukset avomaastossa muo
dostavat erittäin haavoittuvia maaleja 
ilmani tehokasta ilmatorjuntaa. Patal
jooni,en materiaalin täydentäminen sen 
jälkeen, kun taistelu on alkanut, ~ul~e 
olemaan varsin hidasta. VarsIDkm 
vuoden valoisimpana aikana saatta
vat .ehkä eduillisissakin kapeikoissa 
,taistelevat pataljoonat joutua kärsi
mään erityisesti heittimien ampuma
tarvikkeiden puutteesta. 

J O h t o p ä ä t ö k s i ä p a t a 1 j o o
n i emme nykyisestä 
liikkuvuudesta 

EdeJlä olevan, nykyisten harjoitus
vahvuuksiemme mukaisten kivääri- ja 
"ääkäripaltaljoonien liilkkuvuuden tar
~astelun perusteella voidaan todeta, 
että 
- vain jääkäripataljoonan tie l i i k

k u v u u s vastaa ainakin kesä
oloissa lähimain tyydyttävästi niitä 
vaatimuksia, joita nykyaikainen 
taistelu asettaa edellyttäen, että 
pataljoonaa tuetaan riittävällä i~a
torjunnalla. Kivääripatalj~o~1e~ 
marssiit ovat liian hitaita-, e1vatka 
ylempien johtoportaiden käytössä 
olevat kuljetusy,ksiköt tule toden
näköisesti riittämään ainakaan ko
konaisten pataljoonien (hevosajo
neuvot ml) siirtoihin. Hevosajoneu
vojen kuuluessa organisaati~on ~-ii
den puuttuminen aiheuttaa tilapa1~
järjestelyjä, jotka vaiku~avat he~
kentävästi taisteluvalmmteen Ja 
-ky{kyyn siirryttäessä maastoon ja 
taistelun alettua. 
maastoliikikuvuudeltaan 

ovat molemmat pataljoonatyypit 
kesäoloissa lähes samanveroiset. 
Soisilla ja tiheämetsäisillä sekä vä
häteisillä alueilla kesäoloissa tar
joavat ikivääripat·aljoonien hevos
ajoneuvot paremmat n:~teriaalin 
kuljetusmahdollisuudet Ill"_l kauan, 
kunnes traktoreille kelvollmen ura 
on valmistunut. Jääkäripataljoonien 
liikkuvuutta parantaå materiaalin 
kuljetusmahdollisuus polkup~ö~in'. 

- talvella runsaslumisilla ja vahate1-
si1lä alueilla hevosajoneuvojen liik
kumiskyky ja kuljetusteho ovat 
v,arsin pieniä. Traktoriurien raken
tamiseen ja suojaamiseen, jos ka
lusto on tavallista 2-pyörävetoista, 
sitoutuu ,paljon edessä tarvittavaa 
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Traktori ura 
- 10 h tehokasta ajoa/vrk 
- arvioidut keakinopeudet: hev 2 km/h, 

tr ja mka 5 lcll/h, Balldvagn lO km/h 
- kuormat: hev 0,3 t, tr l t, a.mer 

mka:t 0,5 - 21/2 t, Bv 0,8 t 

Norrlannin 
pataljoona 

Kuva 15 
Pataljoonien kuljetustehon vertailua erilaisilla urilla. Teoreettisessa laskel
massa on kuljetusteho saatu kertomalla kuormauskyky (t) ja vuorokautinen 

(10 h) ajomatka (km) keskenään ja sen laatu on täten tkm/vrk. 

miesvoimaa. Niiden rakentamis
nopeus on usein liian pieni taatak
seen tarpeeksi nopean, tehokkaan 
taistelun vaatiman ampumatarvik
keiden täydennyksen, mistä syystä 
ylemmän johtoportaan on tuettava: 
voimakkaasti erityisesti kivääri
pataljoonia urien rakentamisessa ja. 
kunnossapidossa, 
taistelu 1 i i k k u v u u s aukea
alueilla ei o.le kummallakaan patal
joonatyypillä nykyaikaisen taiste
lun asettamien vaatimusten tasalla, 

- organisaatioon kuuluvien kevyiden 
ilmatorjunta-aseiden puuttuminen 
saattaa heikentää suuresti sekä tie-, 
maasto- että taistelulii:kkuvuutta, 
ellei ylempi johtoporras pysty tar
vittaessa tukemaan, ja että 

- ylemmän johtoportaan on annettava 
ylimenokalustoa vesistörikkaalla 
•alueella toimivalle pataljoonalle. 
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Ajatuksia liikkuvuuden 
parantamiseksi 

Vaikka edellä .esitetyn tarkas.telun 
tuloksia pidettäisiinkin ainakin eräiltä 
osin liiankin pessimistisinä, voitaneen 
olla yhtä mieltä siitä, että on syytä tut
kia jatkuvasti kaikkia vähänkin käyt
tökelpoisia pataljooniemme liikkuvuu
den kehittämismahdollisuuksia. Ensi
sijaisesti tulevat tällöin esiin v ä 1 i
:n ei s t ö n kehittäminen, o r g a n i
s a a t i o n muokkaaminen paremmin 
liikkuvuuden asettamia vaatimuksia 
vastaavaksi sekä menett·elytapoj.en ke
hittäminen entistä tehokkaamman 
k o u 1 u t u k s e n avulla. 

On selvää, että parhaat liikkuvuus
ratkaisut, joihin on löydettävissä ai
neksia v,aikka millä mitaUa ulkomai~ 
si:sta esimerkeistä, ovat kuten aikai
semmin mainittiin taloudellisesti liian 

mittavia ainakin niin kauan kuin puo
lustusvoimille myönnetyt määrärahat 
1,ysyvät nykyisellään. Välineistön 
osalta on tyydyttävä ensi sijassa maas
m siviilikäy,tössä olevaan kalustoon. 
Vain sangen rajoitetusti voidaan ottaa 
huomioon ulkomailta hankittavan tai 
maassamme vain sotilaskäyttöön val
mistettavan kaluston saantimahdolli
mudet. Lisäksi on muistettava, että 
maavoimien monien muidenkin yksi
köiden kalustotarve ulottuu pataljoo
nien kanssa samoille aloille. 

Koska taktilliset menetelmät ja vä
lineistö ovat jatkuvan kehityksen koh
teena, on myös luonnollista, että orga
nisaatiot ovait jatkuvan muutos.proses
sin alaisina. Mielivaltaista ja jokaista 
uutta ajatusta seuraavaa ei orga:nisaa
tioiden "eläminen" kuitenkaan voi olla. 
Omat rajoittuksensa asettavat liikekan
nallepa,novalmistelut eikä koulutuk
sellekaan olisi eduksi, jos väline muut
tuisi jatkuvasti. Kuten aikaisemmin 
mainittiin ovat nykyiset pataljooniem
me harjoitusvahvuudet kymmenisen 
vuotta vanhoja pienehköjä muutoksia 
lukuun ottamatta. Niiden tarkoitUik
senmukaisuudesta onkin keskusteltu 
paljon. 

Kaluston asettaessa omat rajainsa vä
lineen tehokkuudelle on oikeita menet
telytapoja opettavalla koulutuksella 
erittäin tärkeä tehtävä, jotta kaikki 
vähäisetkin olosuhteittemme ja voima
varojemme mahdollisuudet :käytettäi
siin tehokkaasti hyväksi. 

Välineistö 

Keskusteltaessa pataljooniemme kul
jetusvälineistä on aika ajoin käyty kii
vastakin väittelyä hevosen ja traktorin 
paremmuudesta organisaatiossa. Mo
lemmi.Ila on ollut puolestapuhujansa, 
jotka ovat esittäneet mielipiteensä 
varsin perustellusti. Niinpä em kulje-

tusvälineiden sijoitus nykyiseen ki
vääripataljoonan organisaatioon vai
kuttaakin käydyn keskustelun komp
romissilta. Ennen kuin tähän kysy
my,kseen otetaan kantaa, on aiheellista 
tarkastella niitä mahdollisuuksia, joita 
viimeisten vuosien kulje.tusvälineiden 
kehitys on tuonut mukanaan ja joista 
ainakin osalla on merkitystä myös soti
laallista liikkuvuutta ajatellen . 

Mieskohtaisista välineistä on aluksi 
todettava .p o 1 k u p y ö r ä n suosion 
viimeaikainen kasvu siviHimaailmassa. 
Polkupyöriä on nykyisin maassamme 
arviolta 1,4-1,5 milj kappaletta, joista 
n 600 000 1kpl on miesten pyöriä ja to
dennäköisesti saman verran naisten 
pyöriä. Loput ovat lasten ja nuoriso
pyöriä sekä .erikoiskäyttöön rakennet
tuja. Pyörän valmistuskustannu'kset 
ovat n 100 mk/kpl. Uusi-a pyöriä val
mistetaan maassamme keskimäärin 
130 000 vuodessa. V•arastot ovat keväi
sin suurimmillaan. Tärkeimmät osat 
ovat ulkomaisia ja kokoaminen tapah
tuu kotimaassa. 

A h k i o k i n on käynyt läpi useUa 
muodonmuutoksia. Puolustusvoimien 
piirissä on erilaisten ahkioiden kokei
luja tapahtunut viime vuosien aikana 
runsaasti. Uusien mallien liu'unta- ja 
kuormausominaisuudet ovat huomatta
v,asti entistä parempia. Raskaalle si:n
golle on kehitetty oma ahkiomalli. 

,H e v o s t e n lukumäärä oli v 1965 
n 168 000. Se on ,pienentynyt viime ai
koina n 10 OQ0----.20 000:lla• vuosittain. 
Runsaimmin hevosia on Itä- ja,Pohjois
Suomessa. Hevosmäärä on kokonai
suudessaan ainakin toistaiseksi soti
laa1listakin käyttöä ajatellen täysin 
riittävä. Etelä-Suomessa saattaa ny
kyisen organisaation mukaisen hevos
määrän täydentäminen tuottaa vai
keuksia. Myös niiden ajoon ja hoitoon 
kou1iintunutta henki.löstöä saattaa tu
levaisuudessa olla varsin rajoitetusti. 
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Hevosten käyttö metsätöissä on huo
mattavasti vähentynyt käyttökelpoisen 
ja yhä paremman traktorikaluston val
latessa alaa. Esimerkiksi Metsähalli
tuksen ltä-Suomen piirikunnassa on 
useita hoitoalueita, joilla ei metsätöissä 
käytetä lainkaan hevosta. 

T r a k t o r e i d e n määrä on nykyi
sin n 140 000-150 000. Sotilaalliselta 
kannalta on edullista, että .traktoreista 
yli 10 % on suomalaista Valmetin tuo
tantoa. Seurauksena traktoreiden 
käytön yleistymisestä metsätöissä on 
ollut yksityiskäy.tössäkin olevien trak
toreiden maastokelpoisuuden paran
tuminen. Niinpä varsinaisten metsä
ja nelipyörävetoisten trnktoreiden 
ohella on vetävillä peräkärryillä varus
tettujen .traktoreiden maara viime 
vuosien aikana huomattavasti lisään
tynyt. Kapteeni A Hiltusen tutkimus
työtään varten suorittaman laajahkon 
kyselyn perusteella on todettu niitä 
olevan tällä hetkellä maassamme n 
17 000-18 000 kpl, joista hyväkuntoisia 
on arviolta 70-75 %. Erään arvion 
mukaan käytettiin vetävillä peräkär
ryillä varustettuja traktoreita vuosina 
1961-1966 metsätöissä talvikausina n 
10 000 kpl vuosittain. Runsaimmin ko 
kalustoa on Itä- ja Pohjois-Suomessa 
Etelä-Suomen jäädessä vähemmälle. 
Suuri osa vetävistä peräkärryistä on 
rakennettu romutettujen kuorma
autojen aJustoista. Näistä todettakoon, 
että ne kaikki eivät ole vastanneet 
metsätöiden asettamia lujuusvaati
muksia, sillä rikkoontumisia on tapah
,tunut runsaasti. Uusimpia järjestelmiä 
ovat nestemoottorit ja Ruotsissa äsket
täin kehitetty ns "rullaveto". Kotimai
nen nestemoottori on varsin kallis 
(15 000-20 000 mk/kpl), mi'kä on to
dennäköisesti pääsyy sen käytön vä
häisyyteen. Niitä on myyty maassa 
vain vähän yli 100 kpl. UHmmaiHa on 
nestemoottoria kohtaan osoitettu yhä 
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Kuva 16 
Valmetin uusin maastotraktori Terra 
865 BK. Puolustusvoimilla on sotilas
käyttöön tarkoitettu muunnos, joka on 
esitetty mm Jalkaväen vuosikirjassa 

V 1965-1966 

kasvavaa mielenkiintoa. Muista taka
pyörävetoisen traktorin maastokelpoi
suutta parantavista laitteista maini,tta
.koon jo aikaisemm~n esille tulleet apu
telat. Uusimmista, hydraulisella johto
,pyörällä varustetuista rakenteista on 
saatu hyviä kokemuksia. Aputelojen 
määrä on kuitenkin todennäköisesti 
hyvin vaat imaton, sillä erään arvion 
mukaan nii,tä on maassa vain n 1500 
kpl, eikä määrässä ole odotettavissa 
huomattavampaa kasvua. 

Maastokelpoisimpien pyörätrakto-
reiden, 4-pyörävetoisten ja metsätrak
toreiden, (kuva 16) määrä maassa on 
varsin pieni. 4-pyörävetoisia maa
taloustraktoreita oli vuonna 1966 noin 
700 kpl ja niiden myynti tullee entises
täänkin pienenemään. Erittäin maas
to.kelpoisia metsätraktoreita oli vuoden 
1966 lopussa n 270 kpl, joista koti
maista valmistetta oli n 150 kpl. Metsä
tehon suorittamien laskelmien mukaan 
on odotettavissa, että metsätraktorei
den mä,ärä tulee lähitulevaisuudessa 
huomattavasti kasvamaan. 

Jokapyörävetoisen kuorma-auto
kaluston osuus on todennäköisesti n 
6,0-6,5 % kaikista maassamme ole
vista kuorma-autoista. Kuorma-auto
jen kokonaismäärä oli vuoden 1965 lo
pussa n 44 000 k,pl. Sotilaskäyttöön so
veltuvan edes välttävän maastokel,poi
suuden omaavan kaluston määrä ei siis 
ole suuri. 

M o o t t o r i k e 1 k ko j en kasvava 
suosio on merkille pantavaa. myös so
tilaallåselta kannalta. Esimerkiksi tal
vella 1966-1967 myytiin Bombardier 
(Ski-doo)-me:rik,kisiä kelkkoja n 250 
kpl. Niiden kokonaismäärä lienee tällä 
hetkellä yli 1000. Maamme runsas
lumisten alueiden ohella on moottori
keikkojen suosio k,asvanut myös Etelä
Suomessa, erityisesti rannikolla ja saa
ristossa. 

V äli ne i s t ö n s o v e 1,t u v u u
d e s ta pataljoonien 
k äyttöön 

Ahkion ja polkupyörän soveltuvuus 
on jo sodassa ja rauhan ajan harjoituk
sissa koettu. Uudet ahkiomallit paran
•tavat huomattavasti erityisesti etulin
jan komppanioiden materiaalin ja jal
kaväen raskaiden aseiden kuljetus
kykyä sekä haavoittuneiden evakuoin
tia ja, ovat siten maastoliikkuvuuden 
kannalta tärkeitä. Polkupyörän käy,t
töä mkunta- ja kuJjetusvälineenä on 
jo aikaisemmin selvitetty. Siviilipyö
rissä on paljon "hienouksia", jotka ovat 
tiellä tai tarpeettomia sotilaskäytössä. 
Niiden poisjä,ttö puolestaan halventa
nee valmistuskustannuksia. Miesten 
pyörLen määrä yksin on verrattain 
pieni, jos polkupyörLen käyttöä soti
laallisiin tarkoituksiin ajatellaan ny
kyistä suuremmassa määrin. Naisten 
pyörien käyttöönotto kaksinkertais,taisi 
mahdollisuu1ksia ja ,tuskinpa sota-

tapauksessa tähän liittyvillä "tunne
seirkoLlla" on ratkaisevaa merkitystä. 

Tavallisten maataloustraktoreiden 
tie- ja maastoliikkuvuutta tarkasteltiin 
jo edellisessä luvussa. Aputelojen to
dettiin auttavan maastoliikkuvuudessa. 
Vaikka kokemukset aikaisemmista 
malleista eivät olekaan olleet yksin
omaan myönteisiä, on ilmeistä, että 
nykyiset lujuutensa ja helpon huol
tonsa ansiosta soveltuvat myös sotilas
käyttöön. Erityises·ti aukaistulla uralla 
alkuvaiheessa ne pystyvät liikkumaan 
n lOOOkg:n kuormalla rivistön alku
päässä ja samalla tasoittavat uraa jäl
jessä tuleville. 4-pyörävetoisten trak
ioreiden orr todettu selviävän 50-70 
cm:n vahvuises,ta lumesta ilman kuor
maa. Alle puolen metrin lumessa on 
pystytty ajamaan vielä n 1000 kg:n 
kuormalla. Niiden l~äyttö traktoririvis
töjen uran aukaisijoina on siis edullista 
heikomman suorituskyvyn omaavien 
koneiden edellä. Esimerkiksi eräässä 
liikikuvuuskokeilussa tiedustellulla 
verrattain tasaisella reitillä, jossa lu
men vahvuus vaihteli 0,5--0,7 m:iin, 
saavutettiin keskimäärin 3 km:n tunti
nopeus osastolla, jonka kärjessä ajoi
vat ,tyhjinä 4-pyörävetoinen traktori 
ja puoliteloin varustettu maatalous
traktori, seuraavina 2 kpl 4-pyörä
vetoisia traktoreita 1000-1500 kg:n 
kuormin ja 5 k,pl ilman lisävarustei,ta 
oleviia maataloustraktoreita kuormi
neen. Kokeessa saavutettua keski
määräistä nopeutta ei pidä yleistää, 
kostka kussakin tapauksessa, siihen vai
kuttavat ratkaisevasti mm lwnen laatu 
ja reitillä olevat nousut. 

Teoreettisin laskelmin on verrattu 
,tavallisen j,a vetävällä peräkärryllä va
rustetun traktorin suorHuskykyjen 
eroja ja todettu mm, että vetäväperä
kärryisen traktorin pystyessä talvella 
suoriutumaan 9,3 asteen ja kesällä 25,6 
asteen nousuista ovat vastaavat aste-
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luvut tavallisella takapyörävetoisella 
traktorilla samoissa oloissa 1,3 ja 11,1. 
Laskettaessa on molempien kokonais
paino ja kuorma oletecttu samansuurui
srksi. 

Edullisia uran aukaisijoita olisivat 
varsinaiset metsätraiktorH, joiden neli
pyöräveto, suuri maavara (45----65 cm), 
pieni pintakuormitus (n 1 kp/cm2) ja 
runko-ohjaus tekevät ne erittäin maas
tokelpois:iksi. Traktorit on lisäksi va
rustettu yleensä voimakkaalla vinttu
rilla, joka auttaa selviyitymään vaikeis
takin maastoesteistä. iKuljetuskyvystä 
mainittakoon, että 5----6 tonnin kuor
maa pidetään metsätöissä vielä varsin 
tav,anomadsena. Esimer,kkinä kdkei
luista voidaan ikel'toa, että Valmetin 
uusimman traktorin (kuva 16) on to
dettu selviytyvän n 90 cm:n vahvui
sessa lumessa varsin hyvin. Kesällä on 
,ko traktorilla ajettu kuorman kanssa 
rämeilläkin. 

Eräänä vaikeutena traktoreiden soti
laallista käyttöä ajatellen on useiden 
siviilikäytössä olevien peräkärryjen 
soveltumattomuus sotiJaallisiin tarkoi
tuksiin. Esimer'kiksi maataloudessa 
käytettävät ikotitekoiset r,ehuperärkär
ry,t eivät ole aina leveytensä ja riittä
mättömän lujuutensa vuoksi soveliatta. 
Työtehoseuran ja puolustusvoimien 
yhteistoimin on suunniteltu malli, joka 
sopii sekä siviili- että sotdlaskäyttöön. 

Moottorikelkkojen maastokelpoisuus 
on parantunut viime vuosina huomat
tavasti. Niistä on sa:atu varsm positii
visia kokemuksia esimerkiksi metsä
taloutemme lk:äyfössä. Aikaisemmin 
mainittu moottoriikelkka pystyy 300-
500 kg:n kuorman kuljettamiseen edul
lisissa oloissa. Nopeus on 20--30 km/h. 
V:ai.keassakin maastossa se kuljettaa 
n 200 kg:n kuorman. Kel:kkojen käyttö 
olisi va,rsin edullista esimerkiksd par
tioiden ja ryhmien kuljettamiseen ja 

150 

huoltamiseen sekä lähettien liikunta
välin:eenä. 

Yhteenvetona em välineistön sovel
tuvuudesta pataljoonien ikäyttöön on 
todettava, että varsinkin jatkuvasti ke
hittyvä maastokelpoinen traktori
kalusto tarjoaa uusia mahdollisuuksia 
maastoliikkuvuuden parantamiseen. 
MooUoroinnin laadun kohentamisen 
lisäksi myös sen lisäämistä voidaan 
täydellä syyllä hal'lkii.ta. Maassa olevan 
kaluston määrä on niin suuri, että 
maa- ja metsätalouden tarpeet eivät 
siitä vaarannu. 

Organisaatiosta 

Aikaisemmin todettiin, että suurim
mat puutteet pataljooniemme liikku
vuudessa ovat yleisesti ottaen kivääri
pataljoonien hitaus siirroissa selkä mo
lempien pataljoonatyyppien heik!ko 
taistelulirkkuvuus avoimessa maas
,t.ossa. Syinä em puutteisiin ovat he
vosajoneuvot sekä meillä olevan pans
saroddun kuljetusajoneuvokaluston 
riittämättömyys pataljoonille. Maasto
liikkuvuuden epäkohtia voidaan huo
mattavasti pienentää tarkoituksen
mukaisella valinnalla maassa olewsta 
kalustosta. 

Epäilemättä organisaatioon sijoitet
tavien liikunta- ja kuljetusvälineiden 
laatuun vaikuttaa myös maasto, jossa 
pataljoonia tullaan todennäköisesti 
käyttämään. Yleisenä havaintona tässä 
yhteydessä on todettava vuosi vuodelta 
jatlkuva tiestön lisääntyminen ja sen 
laadun parantuminen. Esimerikiksi 
erään uusimpiin tiekarttoihin perustu
van tutkimuksen tuloksena on todettu, 
että suurimmassa osassa aukeavoit
,toista ranni,kkoaluettamme on 74-93% 
neliökilometr.eistä "tiellisiä". Edellä 
mainittuihin prosentteihin eivä,t kuulu 
läheskään kaikki traktoreille ajokel
,poiset tiiet. Yleisesti voitaneen siis sa-

noa, että ko alueella, joka on maamme 
kokonaispuolustuiksen kannalta tär
kein, tiestö vain harvassa tapauksessa 
asetta,a rajoituksia moottoriajoneuvo
jen käytölle. Sisä-Suomessa ovat' "tiel
listä" maastoa osoittavat prosentti
luvut 54-70 ja Pohjois-Suomessa 
9-36. 

Eräänä painavana syynä hevosten 
organisaa,tiossa säilyttämiselle on pi
detty sitä, etteivät joukot olisi tiestöön 
sidottuj,a, v,aan pystyisivät vaivatta 
siirtymään maastoon. Tämä on tietysti 
erittäin tärkeä peruste. Ehkäpä myös 
sotiemme myönteiset kokemukset me
nestyksellisistä hyökkäyksistä ja tor
juntataisteluista metsäisillä alueilla 
ovat olleet omiaan Uikaakin korosta
maan hevosten tär,keyttä ja parem
muutta moottorointiin nähden. Hyvä
kään föikkuvuus metsässä ei kuiten
kaan auta, jos vastustaja pyrkii määrä
tietoisesti menestykseen käyttäen sille 
sopivia alue1ta ja runsasta tiestöämme. 
Puolustajan on kyettävä nopeisiin ryh
mityksen muutoksiin, muuten emme 
kohtaa vihollista. 

Aikaisemmin todettiin, ettei patal
joona tule kauanik.aan toimeen miesten 
mukana olevilla ja hevosilla kuljetetta
villa ampumatarvikkeilla. Traktorit on 
saatava eteen mahdollisimman no
peasti. Edelleen ottaen huomioon yhä 
kehittyvän traktoreiden maastolk:elpoi
suuden ei hevosten korvaaminen triak
tor,eilla ainakaan sanottavasti huo
nonna maastoliikkuvuutta. On tietysti 
eräitä alueifa, joilla hevonen on edel
leenkin tarpeen, ellei ole käytettävissä 
tarpeeksi esimerkiksi Bandvagneja, 
mutta p e r u s ratkaisu n a "trak
torointi" puoltanee paikkaansa. 

Traktorin lisäksi tarjoaa polkupyörä 
tällä hetkellä ainoan mahdollisuuden 
ki vääripa taljoonien tieliikkuvu uden 
nykyaikaistamiseen. Jos jääkäripatal
jooni<en kuorma-autot, joiden maasto-

kelpoisuus saattaa olla kyseenalainen, 
korvataan lähes vastaavaa kuormaus
kykyä edustavalla traktorimäärällä, 
päädymme yhteen pataljoonatyyppiin, 
jonka kaikki osaset edustavat yhte
näistä liiikkuvuusastetta. Kuorma
autojen korvaaminen esimerkiksi 25 
traktorilla nostaisi pataljoonan kulje
tustehon (kuva 15) traktoriuralla 3350 
tonnikilometriin. Kaikkien pataljoo
ni,en organisaatioon tulisi kuulua jää
käri,pataljoonalla nykyisinkin oleva 
r,aivausryhmä telatraktoreineen urien 
aukaisua vaJ.'lten. 

·Em perusratkaisulla taataan tyydyt
tävä tieliikkuvuus. Jotta myös ma,as
toliiikkuvuus erityisesti Pohjois-Suo
men oloissa säHyisi, on valmistaudut
tava muidenkin kuljetusvälineiden an
tamiseen pataljoonalle. Nykyisten 500 
polkupyörän ja traktorijouk:kueen si
jasta tulisi prillcaatilla tai mieluummin 
armeijakunnalfa olla ikuormastoy,ksi
köitä, joiden määrä riippuu operaatio
alueen maastosta. Keskityssiirtojen 
jälkeen olisi mahdollisuus palauttaa 
pataljoona joko kokonaan ;tai ainakin 
,osa siitä "hevoskannalle". Tällöin voi
daan tietysti aikaisemmin e.sitettyyn 
viitaten taas puhua "lainatavaran" 
epäedullisuudesta. Hevosyksiköiden 
hitaista siirroista kuitenkin välty,ttäi
slin perustamalla ne jo alun perin ko 
alueella tai ainakin sen läheisyydessä. 
Oman ongelmansa tällaisessa ratkai
sussa aiheuttaa polkupyörien kuJjetus 
pataljoonan joutuessa tads'teluun. Pyö
riä on tarvittaessa voitava käyttää ku-
1 utustavarana. Tämä ei kuitenikaan 
voine olla sääntö, vaan prikaatilla pi
täisi olla niiden siirtoon tarvittavaa 
välineistöä. 

Tunturialueilla ja muualla, missä 
ovat luonteenomaisia laajat suot ja tal
vella .paksu lumipeite, ei Ui!kkuvuus
vaa,timus ole toteutettavissa tyydyttä
västi hevosiUakaan. Bandvagnit, joita 
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on mm Lapin Jääkätlpataljoonalla, 
ovat tarpeellisia. Kuljetustarpeen tyy
dyttämiseksi olisi oltava lumiajoneuvo
kalustoisia kulj,etusyksiiköitä, joiden 
alistaminen tarpeen mukaan pataljoo
nille olisi mahdollista. Esimerkiksi 50 
ajoneuvoa pystyy kuljettamaan patal
joonan määrävahvuisen materiaalin 
n 37 tonnia. Tiettömässä!kin maastossa 
selviydytään vuorokautisen maiksimi-
1lrnlutuksenkin (n 15-20 t) täydennys
kulje'truiksista vielä n 20 km:n päässä 
sijaitsevasta huo1tok,eskuk:sesta ja haa
voittuneiden evakuoinnista, jos patal
joonan huoltokorm>panialla on käytet
tävissä n 20 Bandvagni,a ja loput muiUa 
yksiköillä. Edullisinta itietysti olisi, jos 
kaikki em alueilla toimivat pataljoonat 
voitaisiin varustaa lumiajoneuvoin. 
Ellei edellä esitettyjen ikuljetusyksi
köiden muodostaminen ole mahdolli
suiuksiemme raj,oissa, nopeuttavat pa
ttaljoonan liikettä talvella muutamatkin 
lumiajoneuvot, joita voidaan käyttää 
hevosurien au!kaisuun. Tallaisesta toi
minnasta on eräässä LapiSSla suori:te
tuS1Sa !kokeilussa saatu varsin myöntei
siä kokemuksia. 

Yiimenovälineiden sijoittaminen pa
taljoonan organisaa.tioon pysyvästi ny
kyistä suuremmassa määrin tuskin 
v,astlaa tarkoitustaan. Niiden osalta voi
taisiin noudattaa vastaavanlaista me
n'ettelyä !Imin edellä kuljetusyksilcöistä 
on esi,tetty. Vesistörilkkaalla alueella 
toimiva pataljoona, jolla on kevyitä 
traktoreissaan J.ruljetettavia ylimeno
välineitä yksiköid~n tarvetta vastaa
vasti; pystyy !kapeiden vesistöj,en no
peaan ja joustavaan ylity,kseen. To-i
kaalin tuki on tarpeen ajoneuvojen 
y 1ikuljettamista. val1ten. 

Tehokkain toimenpide pataljoo
niemme taistelulirkkuvuuden paranta
misessa au!keamaastossa on :tietysti 
panssaroi,tujen ajoneuvojen sijoittami
nen kaikkien niiden pataljoonien orga-
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nisaatioon, jotka joutuvat taistelemaan 
ko olosuhteissa. Tämä ei kuitenkaan 
ole mahdollista ainakaan nykynäky
mien valossa. Niiden käyttöä voidaan 
ajatella vain varsin rajoite.tusti. Eräänä 
vähimmäisratkaisuna olisi esimerkilksi 
panssarintorjunta- ja ilmatorjuntaky
kyisten moottoroitujen ja panssaroi
tuj,en "tulppaosastojen" muodostami
nen, joiden avulla hyökkääjän vauhti 
oli.si mahdollista pysäy,ttää meille edul
lisessa maastossa ja siten hankkia tar
vittava ajanvoitto ratlkaisuun tähtää
ville pataljoonien siirroille. 

Aikaisemmin on jo useaan kertaan 
todettu tehokkaan ilmatorjunnan mer
ki,tyis ,tie-, maasto- sekä taisteluliikku
vuudelle. Esimertkiksi traktoreilla liik
kuv,a ikevyellä ilmatorjuntakonekivää
riika:lustollla (12,7-14,5 mm) varus'tetitu 
jioulklkue pa'taljoonaa kohden parantaisi 
tilannetta jonkin verran. 

.Koulutuksesta 

MaaV!Oimien koulutuksessa lähtien 
mieskohtaisesta aina päällystön kor
keimpaan sotilaalliseen koulutukseen 
asti joudutaan tavan 'takaa tekemisiin 
pataljoonan ja sen alayksiköiden liik-
1kuvuuden kanssa. Näin tapahtuu esi
mel'kiksi marssi- ja taistelwkoulutuk
sessa sekä sotaharjoituksissa. Patal-
1oonan liikkuvuus on ongelmana myös 
yihtymienkin toimintioja koskevissa 
kar.ttaharjoituksissa esimer:kiksi siirto
ja taistelusuun,ni,telmia laadittaessa. 

Huolimatta siitä, että lähiaikoj:en ke
hi,tys toisi mukanaan yhä laajemman 
tekniikan hyväksikäytön ja1kaväikem
me pataJjoonissakin, emme saa unohtaa 
fyysisen kunnon ratkaisevaa mel'ki
tystä. Vaikka juosten, hiihtäen tai 
suunnistaen sotaa tuskin voitet.aan
kaan, on liilkunta- ja marssikoulutuk
sel1a ensiarvoisen tärkeä sijansa. Sen 
muodoista on ,puolustusvoimiemme pii-

rissä käyty viime ,aikoina ajoittain ikir
peätäkin ke.<&ustelua. Sen tarpeelli
suudes,ta olemme toki yksimielisiä. 
Erästä ·~eikkaa on tarpeellista tässä yh
Leydessa koros':taa. Koulutukse1le olis,i 
löydettävä niin innostavia muotoja, 
että kunnon ylläpito jatkuisi myös ko
tiuttamispäivän yli. Tärkeä, tuskin 
kiuitenk,aan ainoa, on lmntahenkilökun
nan, erityisesti nuor,~mman päällystön 
oma esimerkki. Kuva joukkonsa rasi
tuksiin osallistuvasta johtajasta ehkä 
osaltaan auttaisi liikunnan harrastusta 
yhä kasvavista hyvinvoinnin houku
tuksista huolimatta. Reservin upseeri
ja aliupseerijärj,estöt pyrkivät ansiok
kaasti osaltaan reservin johtajistomme 
kunnon y1läpitoon tähtäävään harras
tustoimintaan, mutta ikävä kyllä, aina
kin sivustakatsojan mielestä siihen 
osallistuva joukko on aivan liian pieni. 

V aiikka moottorointi kasvaa yhteis
kunnassamme jatkuvasti jopa siinä 
määrin, että auton omistamista pide
tään itsestään selvänä asiana, ei iti.eto 
ja taito maastokelpoisen moottoriajo
neuV!Okaluston käytöstä eräitä ammat
tialoja lukuun ottamatta ole laajalle
kaan levinnyt. Erityisesti pataljoonan 
johtajiston, varsinkin päälly,stön moot
tori,ajoneuvokioUilutus on ensiarvoisen 
tärkeää. On opittava ainakin arvioi
maan, mikä on joukon erilaisen kulj,e
tuskal uston paras käyttötapa ikussaikin 
tilanteessa eri oloissa. Vansinkin sota
harjoitukset antavat tämänlaatuiselle 
koulutukselle edullisen tilaisuuden. 
Jotta saataisiin mahdollisimman toden
mukainen perusta -esimerkiksi huollon 
kuljetuskyvyn arvioinnille, olisi kai
kissa harjoituksissa oltava käytettä
vissä ,painoltaan asianmukainen mate
riaali. Tällöin ei tarvitsisi turvautua 
enemmän tai vähemmän mielikuvituk
sen sanelemiin kuvaulksiin. Olisi toi
vottavaa, että myös reserviläisjärjestö
jen piirissä ulotettaisiin sotilaallinen 

moottoriajoneuvokoulutus entistä laa
jempana eräiden erikoiskerhojen ulko
puolel:J.ekin. 

Johtuen kaupunkilaistumisesta ja 
hevosten vähenemisestä maaseudulta 
joukot tuskin tuntevat nykyään niitä 
kovinlkaan paljon "omikseen". Koska 
kuitenkin ,tulevaisuudessakin joudum
me hevosiin turvautumaan ainakin 
eräissä oloissa, ei niiden ikäytön ikou
luttamistia, voida laiminlyödä. 

Koska rauhan ajan sotaharjoitukset 
joudutaan pitämään useimmiten harva
Hestöisillä korpialueilla, on olemassa 
vaara, ,että saa·tuja kok,emuksia yleis
tetään myös nHhin maamme osiin, 
joiissa käytävällä taisteluilla on puolus
tuksellemme ratkaisevin merkitys. Ai
nakin pienehköjen jO'Ulkkojen harjoi
tuksia pitäisi usein ilmenevistä suuris
takin ikorvaus- ym vaiikeuksista huoli
matta pyt-Ociä järj'estämään viljelys- ja 
asuwsseuduilla. Mitä vähemmän tähän 
on mahdollisuuksia, sitä enemmän ai
nakin kar,ttaharjoituksissa olisi tutkit
tava ko alueilla esiin tulevia vaa.timuk
sia pataljooniemme liikkuvuudelle. 

,Monissa yhteyksissä korostetaan ny
kyaikaiisen taistelun vaatimaa hajaut
tamista. Tuskin koskaan saamme niin 
tehdkasta ilmatorjuntaa, että se pois
taisi vastustajamme eittämättömän il
maylivoiman aiheuttaman hidastavan 
vaikutuksen jou',clrnjemme liikkeeseen. 
Vaikka johtamisvaikeudet tulevatkin 
si:tä suuremmiksi ja joukkojen ryhmit
tyminen on sitä hitaampaa, mitä enem
män hajautamme, olisi taktillisessa 
koulutuksessa tutkittava tähänastista 
tehokkaammin mahdollisuuksi,a vielä 
suurempaan hajauttamiseen joukkojen 
siirroissa kuin yleensä ajattelemme. 
Kaitkkien siirtymi,s~elpoisten urien 
hyväksikäyttöä kulloinkin kyseessä 
olevassa marssisuunnassa on harkit
tava. Esime:rutiksi taistelualueelle 
omassa selustassamme ikeskitettävien 
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pataljoonien marssivat osat, jotka on 
hajautettu tarpeeksi laajalle alueelle, 
ovat vihollisen ilmavoimille varsin 
epäedullinen ja ehkä kannaittamaton
kin hyökkäyskohde. 

Yhdistelmä 

Tässä tarkastelussa on todettu ny
kyisten kivääri- ja jääkäripataljoo
niemme liikJmivuudessa eräitä puut
teita, jotka saattavat johtaa ne vai
keuksiin taistelussa ainakin tilanteissa, 
joissa vihollinen pystyy käyttämään 
tehokikaasti materiaalista ja te'knillistä 
ylivoimaansa. Edelleen on tunillUStet
tava, että meillä ainakin toistaiseksi on 
suuria vaikeuksia varustaa pataljoo
niamme edes harjoitusvahvuuksien 
mukaisesti. Kehitys lkuitenikin kulkee 
jatkuvasti eteenpäin ja ilmeisesti 
uudistuksia tuleekin tapahtumaan lä
hitulevaisuudessa. Niinpä tässäkin yh
teydessä on väläytejJty ainakin kirjoit
tajan mielestä tulevaisuudessa, ellei jo 
nykyisinkin, kyseeseen tulevia näkö
kohti,a, jotka auttaisivat omalta osal
taan kehitystyössä. 

Ja1kaväk.emme liik.kuvuutta ikoskee 
myös viime aikoina paljon käytetty 
iskulause: "Suosi suomalaista". Mitä 
enemmän kotimaisen kuljetusvälineis
tön käyttö maassamme yleistyy, sitä 
helpompi on kriisi- ja sodan ajan kul
jetuskysymys niin puolustusvoimien 
kuin koko valtaJkunnankin kannalta. 
Tähän tähtääviä toimenpiteitä tässä 
yhteydessä tar,kemmin erittelemättä 
on todettava, että valtiovallalla on 
niissä varsin ratkaisev·a osuus. 

Ennakkoluuloton kokeilu vie eteen
päin liilkkuvuuden kehittämisessä. On 
tarkoin harkittava, mitä eri vaartimuk
sia valta.kuntamme eri osien olosuhteet 
asettavat partaljooniemme organisaa
tioille. Tuntuu siltä, että joka tapauk-
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sessa pataljoonassa on yhdistettävä 
tie- ja maastolli,k,kuvuusvaatimus sa
moja kokoonpanoon kuuluvia lii~unta
ja ikuljetiusvälineitä käyttäen. ~os pi
detään lähtökohtana sitä, että ,tiellik
kuvuuden on täytettävä nykyailkaisten 
sotatoiimien asettamat vaatimukset, on 
maastoliikkuvuusvaaitimus mahdollista 
toteuttaa kuljetusvälineiden jousta..
valla käytöllä alistamalla pataljoonille 
tarpeen mukaan hevosyksirköitä tai, jos 
suinkin mahdollista, maastokelpois:i.a 
telavaunuja. Taisteluliik.kuvuuden 
vaatimuksia aukea-alueilla ei ainalkaan 
kaikkialla pystytä tyydyttävästi täyttä
mään ilman panssaroitua kuljetusajo
neuvokalustoa, jota tosin jo maas
samme onkin, mutta tuskin vielä tar
vetta vastaavasti. 

LÄHTEET 

N:o 
1 H Aalto 

Jääkärtpataljoonan liikunta- ja kul
jetusvälineiden soveltuvuus kouk
kauksessa sovellutusesimerkein va
laistuna 
Tutkielma TaistK:ssa 1965 

2 Stig Dackevall 
N orrlandsbataljonen 
Armenytt 5/1965 

3 E Eräsaari 
Prikaatimme liikkuvuudesta 
Tiede ja Ase n:o 19, 1961 

4 L Forsman 
Hyökkäykseen lähtevän kivääripa
taljoonan materiaalimäärät ja mate
riaalin yksityiskohtainen sijoittami
nen kuormiin ja kantamuksiin kesä
olosuhteissa 
Tutkielma TaistK:ssa 1965 

5 I Halonen 
Suurvaltojen nykyiset hyökkäys
doktriinit ja niiden soveltuvuus olois
samme 
Diplomityö SKK:ssa 1965 

6 A Hiltunen 
Maastokelpoisen moottoriajoneuvo
kaluston määrän ja laadun kehitys 
maassamme sekä sen sotilaallisten 

käyttömahdollisuuksien tarkastelu 
johtopäätöksineen 
Diplomityö SKK:ssa 1967 

7 Jalkaväen taisteluohjesääntö, I osa 
PE:n koulutusosasto 1965 

8 P Kaskeala 
Prikaatimme ja kivääripataljoonam
me liikkuvuuskysymyksiä huollon 
kannalta tarkasteltuna 
Sotilasaikakauslehti n:o 10/1964 

9 A T Laza, G I Garbuz, I F Sazonof 
Motostrelkovyi bataljon v sovremen-
nom boju · 
Moskova 1965 

10 T Mäkelä 
Kenttäohjesäännön edellyttämän tak
tiikan prikaatin organisaatiolle aset
tamat vaatimUkset 
Tiede ja Ase n:o 22, 1964 

11 P Raikama 
Vahvennetun jääkäripataljoonan 
maastoliikkuvuus nykyisin ja sen 
kehittämismahdollisuudet 
Esitelmä HämRjP:ssä 1966 

12 V G Reznitshenko 
Taktika 
Moskova 1966 

13 M Salonen 
Valtakuntamme eri osien maastollis
ten eroavaisuuksien asettamat vaati
mukset maavoimiemme perusyhty
män organisaatiolle 
Diplomityö SKK:ssa 1967 

14 M Suhonen 
Jalkaväen pataljoonien ja niiden ko
mentajien asema ja tehtävät nyky
aikaisessa sodassa 
Jalkaväen vuosikirja VI 1966---1967 

15 Friedrich Wiener 
Die Armeen der Warschauer-Pakt
Staaten 
Wien 1965 

16 Friedrich Wiener 
Die Armeen der NATO-Staaten 
Wien 1966 

17 Valmet Oy:n antamia tietoja metsä
traktoreista 

18 Metsänhoitaja P Laakson haastattelu 
traktoreiden käytöstä metsätöissä 

19 Kalusto- ja organisaatiotietoja seu
raavien lehtien vuosikerroista: 
Armenytt 1964--1967 
Infantry 1966---1967 
lnterarvia 1966 
Sotilasaikakauslehti 1964--1967 

OTTO VUORIO OY 

Pitäjänmäki 
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Majuri Raimo Viita 

AJ ATUKSIA KRANAATIN
HEITTIMISTÖSTÄ MAAVO'IMIEN 
TAISTELUN OSA TEKIJÄNÄ 

Kranaatinheittimistön tehtävänä on 
tukea määrättyä joukkoa nopeasti ja 
yllättävästi aloitetulla, tarkalla ja riit
tävän voimakkaalla tulella. 

Tehtävänsä kranaa tinheittimistö 
suorittaa tulititamalla epäsuorin ja suo
rin ammunnoin vihollisen joukkoja ja 
taisteluasemia, erityisesti Illiitä, joihin 
tykistön tulen käyttö varmuusetäi
syys- <tai muista syistä ei ole mahdol
lista tai tarkoitUJksenmUJkaista, sekä 
osallistumalla panssarintorjuntaan, sis
sitoimintaan, selustan puolustamiseen 
ja tarvittaesSfl taistelemalla kivääri 
jalik,aväen tapaan. 

Edellä esitettyjen !kahden virkkeen 
tarkoituksena on määritellä kranaatin
heittimistön tehtävä ja tehtävän suori
tUSJtapa lukijalle yleispätevällä, "ohje
sääntömäisellä" tavalla. Kranaatin
heittimistön toimintaan perehtymätön
kin saa niistä yleiskäsityksen kranaa
tinheittimistön tehtävästä ja toimin
nasta taisteluss1a. Mitä laajempaan ko
kemukseen ja sotilaalliseen ammatti
tietoon ja -taitoon lukijan näkemys 
kranaatinheittimistöstä perustuu, sitä 
paremmat mahdollisuudet hänellä on 
erittelemällä virkkeiden sisältöä luoda 
itselleen kuva kranaatinheittåmistön 
merkityiksestä taistelun osatekijänä. 

On vain inhimillistä, että lukijan 
oma sotilaallinen !koulutustaso ja eri
tyisesti hänen oma paikkansa ja teh
tävänsä sodan ajan sotilaallisessa or
galllisaa:tiossa vaikut tavat osaltaan ky
seisten virkkeiden tulkintaan. Patal-

joonan komentaja ajattelee kranaatin
heittimistönkin käyttöä pataljoona
kokonaisuuden kannalta, komppanian 
päällikön asema ja vastuu houikuttelee 
hänet suosimaan erityisesti komppa
nian taistelun kannalta edullisia kra
naatinheittimistön käyttötapoja, jouk
kueenjohtajan ja hänen miestensä kä
sityksen mukaan ~ulenjohtajan oikea 
paikka on juuri heidän tukikohdas
saan, jonka eteen myös heittimien put
ket on pidettävä aina suunnattuna ja 
- huoltopääUikkö valitsisi mieluim
min sellaisen ratkaisun, joka olisi mah
dollisimman vaivaton ampumatarvike
täydennyksen kannalta. 

Tä'ten lähes jokaisen lukijan tu1kinta 
sinänsä yleispätevistä ja periaatteita 
selvittävistä virkkeistä muodostuu 
hieman erilaiseksi vaikeuttaen yhtei
seen ja yhtäläiseen ajattelupohjaan pe
rustuvien kranaatd.nheittimistön käyt
tötapojen ja -sääntöjen syntymistä ja 
omaksumista sekä mahdollistaen 
jabkuvan keskustelun ja väittelyn kra
naatinheittimistön käyttöperiaatteista 
sokä sijoituksesta organisaatioon ilman 
pelkoa siitä, että keskustelun aiheista 
tulisi puutetta. 

Tämän kirjoitelman tarkoituksena 
on esittää eräitä ajatuksia kranaatin
heittimistön osuudesta taistelussa. Osa 
sisällöstä perustuu virallisesti ohje
säännöissä hyväksyttyihin periaattei
siin, osa on kirjoittajan tarkoitukselli
sesti esitt,ämiä johtopäätöksiä ja väit
teHä. Sisältöä voidaan siis pitää luon-
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teeltaan epävirallisena. Jos kirjoituk
sen sisältö saa keskustelun alustuksen 
tavoin vuosikirjaa lulkevan jalkaväki
miehen ajatukset liikkeelle ja varsinai
sen leipätyön parista hetkiseksi kra
naatinheittimisron käytön periaatteiden 
ja käyttömahdollisuuksien pariin on 
"qpetnlstank.oitus saavutettu". Osa lu
kijoista perustaa ennakkoasenteensa 
viime sotiin, osa saamaansa sodan jäl
keiseen koulutukseen. Jokaisen pi
täisi kirjoitettua lukiessaan mielessään 
kuvitella millainen mahdollinen - jos
ikaan ei toivottava - seuraava sota on 
jalkaväen kannalta ja yrittää soveltaa 
lukemaansa siihen. 

Kranaatinheittimien 
ominaisuuksista 

Taistelun johtajan on tunnettava 
•käytettävissään oleviien joukkojen ja 
taisteluvälineiden ominaisuudet kye
täik.seen oikein arvostelemaan niiden 
suorituskykyä !kulloisessakin tilan
teessa. 

,Ehkä on aiheellista käsitellä eräitä 
kranaatiniheittimien ominaisuuksia, 
joilla on tiettyä .me11kitystä aseen käy,t
itöä suunniteltaessa ja, saavutettavissa 
olevaa tehoa arvioitaessa. 

Edl.llllisia ominadsuuksia: 
l. Kranaatinheittimen sirpaleam-

muksella · on suuri tuhoamisvoima 
s u o j a Uomaa n e 1 ä v ä ä n v o i
m a a n ammuksen suuren tulokulman, 
sytyttimen hel'kkyyden ja ammuksen 
edullisen muodon sekä sirpaloitumisen 
vuoksi. 

Olosuhteissa, joissa iskuportaan tais
telijoiden on liikuttava ja taisteltava, 
jalikautuneina sekä suojattomina, kra
naatinheittimistön iskuportaaseen koh
distaman tulen teho on vaa-sin suuri 
kuten kuvasta 1 on luettavissa. 

Nykyaikainen moottoroitu panssari
jalkaväki pyrkii viimeiseen saakka 
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käyttämään hyväkseen ;panssaroituja 
kuljetusvaunujaan, jolloin se pystyy 
nopeutensa ja sirpalesuojansa vuoksi 
välttämään suuren osan tykistön, kra
naatinheittimistön ja lkiväärikaliiperi• 
sienkin aseiden tulen aiheuttamista 
tappioista. Johtajalla, joka maaston oi
kean valinnan, sulutustoiminnan ja 
muun panssarintorjunnan avulla ei 
kykene luomaan olosuhteita, jotka pa
kottavat vihollisen liikkeellä olevan 
iskuportaan taistelemaan jalkautunee
na, ei ole oikeutta odottaa kranaatin
hei ttimistön tulelta edes kuvassa 1 po
teroihin suojautuneeseen joukkoon 
laskettujen vaikutusarvojen mukaista 
tulen tehoa. Kranaatinheittimistön 
edullisimman ominaisuuden tehokkaan 
hyväksi käyttämisen edellytyksenä 
ovat siis nykyisin hyvin usein onnis
tuneet panssarintorjunnalliset järjes
telyt. 

2. Tulen alottamisen nopeus erityi
sesti nopeifa ampumamenetelmiä käy
tettäessä ja 6000T:n arrnpumasektorl 
<helpottavat •kranaatinheittimistön tu
len käyttöä yllättävissä tilanteissa. 

3. Suuri tulinopeus mahdollistaa 
kaksiputkisen tulijoukkueen käytön 
tuliyksikkönä. Seurauksena on tuli
aseman maasiouttamisen helppous, jota 
lisää osaltaan myös yläkulmiUa ampu
van aseen ampuma-alan raivauksien 
vähäinen tarve. 

4. Koska ammunnan m e tri n en 
hajonta lyhyitä ampumaetäisyyksil 
käytettäessä on vähäinen ja ammuk
sen tulolkulma on suuri, voidaan kra
naatinheittimillä ampua lähelle omia 
joukkoja maaston korkeuseroista; 
puustosta ja rakennuksista välittä
mätiä. Kranaatinheitin on siis edulli
nen kiväärijalkaväen tukiase juuri 
niissä olosuhteissa, joihin oman. köy
hästi aseistetun jalkaväkemme on 
pakko py:nkiä riistää,kseen viholliselta 
mahdollisuuden käyttää hyväkseen 
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S•littttt 

H•rkilll:J iskusytyttimilfl:1 ammutta•ssa suolla tai -n 1/2 metrin lumessa on tulen 'fOi
kutus arvioltaWJ kiJyrtJn osoittamia arvoja pl•n•mmlJksi 
Herkillii iskusytyttimilftJ ammuttces5a kalliolla tJi tykistöllä tih~ssli metsässtJ al{e 

:n tulokulmilla on fulM vaikutus arvioitava liiiyrän osoittamia cro;-o}o oou~mmoksi 

1. rvt•n KJikutusorvot (tappiof} on fasMttu 
- krnttötykistöffiJ 5·7 km,n 

ro,koalla krof'>OOlinhelttimistöllö 2...J km:n ja 
-krovyPllä kranootinlu~irtimistölfd 1-t,5kmv, ampumaetäisyyksifle, s~ UUf'OCJVia tuli

annoksen laukousmäörilJ köyttärn 

7&-oOrnm t00-122mm 130mm suuremmat 
Ktpsto 12001s 720/s 480 l.s 
Krllli[ompp 1080 • 720 • 
Krhj 3~ • 240• 

Pltkilll:i ampumartäisyyksWä voi ful•n valkutu.s hQJonnan vuoksi laskea 2/ 3-t/2 ktJyrien osoittami1,ta arwista 
2. IM•mii~spist.en 'pOibt•ssa maalista 50-fOOm pi•n•n•vät la.ppiot 1/2-1 /4:aan ja poikk•aman oll•ssa 

yli 200 m ovat tappiot läh.s ol•mottomat • 
~ Hooliin hollJttu tvl•n vo;kutus 

.. tuhoaminen 
--- .1amouttomin•n 
-- .häirintä 

Kuva 1 
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panssariv,aunrujen liiJdkuvuutta ja pans
sarisuojaa sekä voimakasta suora
ammuntaan perustuvaa tulivoimaa. 

5. Kranaatinheittimistön kyky suo
rittaa erikoisammuksin erilaisia tehtä
viä, kuten esimeiikiksi maaston valai
sua ja savutusta, monipuolistaa sen 
käyttömahdollisuuiksi-a. 

6. Varsinaisen aseen keveys helpot
taa sen kuljetusta vaikeassa maastossa 
liikkuvan joulk.on mukana. Se on myös 
helppo tarvittaessa kätkeä. Ominai
suuiksia, jotka ovat edullisia koukat
taessa ja sissitoiminnassa. Vietnamis
sakin kranaatinheitin on osoittanut 
käyttökelpoisuutensa sissijoukkojen 
tuki- ja terroriaseena laajamittaisessa 
alueellisessa sissisodassa. 

Vähemmän edullisia ominaisuuksia: 
1. Ammuksen pieni iskuenergia ja 

huono tunkeutumiskyky aiheuttavat, 
että kranaatinheittimien käyttö linnoi
tuslaitteita j,a panssaroituja ryhmityk
siä vastaan on epäedullista kuten ku
vassa 1 on •esitetty. Kaivautunutta vi
hollista ammuttaessa ei siis tehtäväksi 
voida käskeä t uho a m i s t a. Hyvin 
tahditettuna oman iskuportaan liikkee
seen on ammunnalla saavutettavissa 
oikea - a i ,kai ne n lama u t ta
m i ne n tarkoituksena estää viholli
selta tähystetty ja suunnitelmallinen 
tulen käyttö omaa is.kuporras-tamme 
vastaan. 

,2.' Pitkiä ampumaetäisyylksiä ja 
suuria panoksia käytettäessä metrinen 
hajonta suurenee niin paljon, että se 
vaikeuttaa lähelle omia joukkoja suori
tettavia ammunioja. 

3. Tykistöön verrattuna pienehkö 
ikantama rajoittaa tulen keskittämistä, 
vaikeuttaa ampumatarvikekuljetuksia 
ja pakot-taa liikuntaoloissa usein tois
tuviin asemanvaihtoihin. 

4. Mahdollisuus mitata kranaatin
heittimen ammuksia lentoradan mit
taustutkia käyttäen, ja siten paljastaa 
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tulittaneen heittimen tuliasema, pakot 
taa heitinyksilköt jatkuviin aseman
vaihtoihin vihollisen vastatykistö-, 
(vastakranaatinheitin-) tulen väistä
miseksi. Asemanvaihdot lisäävät huo
mattavasti mittaus-, viesti- ja ampu
mateknillisiä valmisteluja, linnoitta
mistyötä sekä ampumatarvikkeiden 
kuljetuksia. 

Teknillinen kehitys kranaatinheitin
kalustossa ja ampumatarvikkeissa on 
avaamassa uusia mahdollisuuksia kra
naatinheittimistön ,käyttöarvon paran
tamisei'ksi. Uusia putkia ja ampuma
tarvikkeita käyttäen kevyen ja raskaan 
heittimen kantaman huomattava pi
dentyminen on jo käytännöllinen tosi
asia. Sytyttimien ja ampumatarvik-, 
keiden teho on lisääntynyt. Aikanaan, 
kun -uudistuksien tulokset saadaan 
meillä kenttäkäyttöön, joudumme ar
v101maan kranaatinhei ttimistömme 
ominaisuudet, käyttömahdollisuudet ja 
vaikutuksen taistelun osatefkijänä osit
tain uudelleen. 

Kranaatinheittimen ominaisuuk-
sista johtuen se on jalkaväen välittö
mään käyttöön sopiva, voimakas tuki
ase, joka joustavasti muun jalkaväen 
toimintaan sopeutuen yhdessä kenttä
tykistön kanssa tai tarvittaessa ilman 
sitäkin voi vaikuttaa osaltaan kivääri
jalkaväen taistelun onnistumiseen. 
Ampuen y läkulmilla se on erityisen 
sopiva peitteisessä ja epätasaisessa 
maastossa .JäheHä omia jouklkoja ole
vien maalien tulittamiseen lyhyitä am
pumaetäisyyksiä käyttäen. Se on tar
peemnen myös sissiyksiköiden, selus
tan maahanlas.kukohteissa taistelevien 
yksiköiden ja rannikkotykistön linnak
keiden aseena. 

Kranaatinheittimien 
sijoitus organisaatioon 

Pääpiirteinenkin tarkastelu osoittaa, 
että niin meillä kuin muuallakin kra-

naatinheittimistöä on sijoitettu organi
saatioon mm 
- kivääripataljoonaa (vast) suurem

man joukon, esim prikaatin tai ryk
mentin, johtoon, 

- kivääripataljoonan (vast) johtoon 
pataljoonan kranaatinheitinkomp
paniana tai -osastona ja 

- kivääripataljoonan (vast) alayksi
kön, esim komppanian tai patterin, 
johtoon kranaatinheitinjoukkueena 
(vast). 

Organisaation muotoutumiseen vai
kuttavat erittäin monet ja kesikenään 
ristiriitaiset syy-yhteydet kuten esi
merkiksi taktillisen käytön asettamat 
vaatimukset, ampumateknilliset teki
jät, taloudelliset mahdollisuudet, kulje
tus- ja huoltomahdollisuudet jne. Tar
koituksenmukainen on organisaatio 
silloin, kun eri tekijöiden vaikutus on 
onnistuttu painottamaan ke~fäenään oi
kein, jolloin organisaatio on käytän
nössä toimintakykyinen ja mahdolli
simman tehokas. Organisaatio on siis 
osaltaan vaikuttavana osatekijänä kra
naatinheittimistön osuutta pataljoo
nien taistelussa arvosteltaessa. 

Raskas k r a naatin heitti-
m i s t ö on meillä organisaatiossa pää
osin prikaateissa kranaatinheitinpatal
joonina. Ratkaisuun vaikuttavia teki
jöitä ovat olleet mm heittimien riittä
vyys, tulivoiman keskittämisen tarve 
vähäisin tuliy1ksikkömäärin, maasto
kelpoisten kulj,etusajoneuvojen puute 
jne. Tiestön ulkopuolelle siirryttäessä 
raskas kranaatinheittimistö on n Y
k y i s e 11 e kivääripataljoonallemme 
ilman ylemmän johtoportaan apua 
usein enemmän haitaksi kuin hyödyksi 
hidastaen sen liikettä ja vaikeuttaen 
jälkihuoltoa. Prikaatijohtoisuus mah
dol,listaa kulloinkin tarkoituksenmu
kaisen raskaan kranaatinheittimistön 
taistelujaotuksen muodostamisen, am
pumateknilliset valmistelut ja ampu-

6 - Jalkaväen Vuosikirja 

matarviketäydennyksen rikkomatta ki
vääripataljoonien organisaatioita. 

Moottoroitu, ikunnollisilla maastoajo
neuvoilla varustettu, runsastiestöi
sessä maastossa sodan painopiste
alueilla taistelemaan suunniteltu pa
taljoona, jonka tulituen tarve on suuri, 
tarvitsee oman orgaanisen raskaan 
kranaatinheitinkomppanian. Tällä 
komppanialla pitää tällöin olla sama 
liikkuvuus ja huoltomahdollisuudet 
myös tiestön ulkopuolella kuin muilla
kin pataljoonan yfk:siköillä. Panssari
prikaatin (panssari-) jääkäri pataljoona 
sopii esimerkiksi tämän tyyppisestä 
pata~joonasta. 

Paikallisessa tehtävässä olevan pe
rusyksikön, •kuten esimerkiksi kiin
teän rannikkotykistöpatterin, orgaa
nisena aseena voi olla myös raskaita 
kranaatinheittimiä. Jollakin alueelli
sella sissikomppanialla saattaa olla 
myös !kätkettynä sopivaan paikkaan 
raskaita heittimiä. Näissä tapauksissa 
liikkuvuutta ei juuri tarvita ja ampu
matarvikkeiden riittävyys perustuu 
etu<käteisvarastointiin, joten kyseessä 
on kulloinkin erityistapauksena rat
kaistu organisaatio. 

K e v y t k r a n a a t i n he i t t i m i s
tö on meillä organisaatiossa pääosin 
pata,ljoonien kranaatinheitinkomppa
nioina tai komppanian (vast) kranaa
tinheitinjoukkueina. Ratlkaisuun vai
kuttaneet syyt ovat periaatteessa sa
moja kuin edellä on jo esitetty ottaen 
kuitenkin huomioon, että kevyen kra
naatinheittimen raskasta ikranaatin
heitintä lyhyemmän kantaman ja vä
häisemmän painon vuoksi rajankäynti 
on tapahtunut pataljoonan ja komp
panian orgaanisen heittimistön välillä. 

Käytännölliset mahdollisuudet suun
nitella, ampumateknillisesti valmistel
la, tarkoituksenmulk:aisesti käyttää ja 
huoltaa kevyttä kranaatinheittimistöä 
nykyisessä kivääripataljoonassa 

161 



ovat käytännön kokemusten mukaan 
parhaat pitämälfä kevyt kranaatin
heittimistö organisaatiossa pataljoo
nan kranaatinheitinkomppaniana. 

Eräille perusyksiköille orgaaninen 
kevyt kranaatinheitinjouktkue on niin 
tarpeellinen, että sen säilyttäminen 
niiden organisaatioon on katsottu väU
tämättömäksi. Otettakoon esimerkiksi 
panssariprikaa tin jääkäri pataljoonan 
(panssari-) jääkärikomppania, sissi
komppania, !kiinteä rannikkotykistöpat
teri ja lentokenttäkomppania. 

Ensiksi mainitussa tapauksessa on 
kyseessä liikkuva yksikkö, jonka toi
minta on yleensä verraten suoravii
vaista ja runsaaseen tuli,tuikeen pe
rustuvaa. Tällaisen komppanian ke
vyen kranaatinheitinjoukkueen liikku
vuus a m p u m a t a r v i k k ei n e e n 
on oltava sama kuin komppaniallakin. 
Kranaatinheitinjoukkueen tulen aloit
tamisen on oltava nopea ja vaivaton. 
Nopeiden ampumamenetelmien käyttö 
on tavanomaista. Jos kaikki saavutet
tavissa oleva teho halutaan käyttöön, 
!kyseisellä kranaatinheitinjoukkueella 
pitäisi olla käytössään panssaroidut, 
teloilla varustetut kuljetusvaunut am
pumakunnossa olevien heittimien ja 

Kuva 2 
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ampumatarvikkeiden kuljetukseen. 
Kuvassa 2 on esimerkki ulkomaiUa 
kehitetystä kranaatinheittimistölle so
pivasta panssariajoneuvosta. 

Jälkimmäisissä tapauksissa toiminta 
on luonteeltaan paikaHista, sisseilläkin 
alueellisesti rajoittunutta. Liikkuvuus
vaatimus on vähäinen ja ampumatar
vikkeiden riittävyys perustuu etu
käteisvarastointiin. 

Jäljempänä suoritettava kranaatin
heittimistön käyttöperiaatteiden, tais
telujaotuksen, kranaatinheittimistön 
johtamisen ja ampumatekniikan pe
rusteiden tarkastelu suoritetaan tais
tojen välttämiseksi pääasiassa jalka
väkiprikaatin nykyisen kranaatinhei
tinorganisaation pohjalta. 

Kranaatinheittimistön 
toimintaolosuhteista ja 
käyttöperiaatteista 

Kranaatinheittimistön on yleensä 
käytettävä verraten lyhyitä ampuma
etäisyyksiä etulinjaan voidakseen täyt
tää suurta tarkkuutta vaativat tehtä
vänsä välittömästi oman kiväärijalka
väen lähellä olevien maalien tulitta
misessa ja pystyäkseen ulottamaan 
kantamansa riittävän kauaksi viholli
sen puolelle. Tästä syystä kranaatin
heittimistö kokonaisuudessaan joutuu 
toimimaan etulinjaolosuhteissa, joille 
on luonteenomaista mm, että 
- vihol.Jisen epäsuora tuli kohdistuu 

tehokka•ana t,uliasema-alueille saak
ka, 

- viestiyhteydet tuliasemissa sekä tu
lenjohdon ja tuliasemien välillä 
katkeavat usein vai.lkeuttaen tuli
toimintaa ja yksiköiden johtamista, 
kranaatinheitintulen tarve saattaa 
etulinjassa olla suurimmillaan juuri 
silloin, kun vihollisen tuli, vasta
tykistötoimintaan kuulumatonkin, 
voimakkaimmin kohdistuu tuliase
mien tasalle, 

verraten pienien!kin murtojen syn
tyminen etulinjassa pakottaa mur
toaukon kohdalla olevat tuliasemat 
läh ipuolustustaisteluun, jolloin ne 
eivät yleensä kykene toteuttamaan 
,muita kuin lähipuolustukseensa 
liittyviä ampumatehtäviä kunnes 
syntynyt kriisitHanne on selvitetty, 

tappiot kohdistuvat kaikkiin toi
mintapisteisiin, joissa on siksi riit
tävällä rinnakkaiskoulutuksella va
kuuttauduttava siitä, että tappioi
denkin sattuessa ampumatoimintaa 
kyetään jatkamaan keskeytyksettä. 

Kranaatinheittimistön käyttöä suun-
111h•ltaessa etulinjaolosuhteiden toden
nllköinen vaikutus on otettava huo-
111loon pyrkimällä kulloisessakin tilan
i Pssa mahdollisimman tarkoituksen-
111 ukaiseen ja yksinkertaiseen ratkai-
11un. Tä:llöin on ensisijaisesti pyrit-

1 ,vä siihen, että nopeasti ja yllättä-
111tllkin muuttuvissa tilanteissa kye-

1 111n toteuttamaan tkiväärijalkaväen 
nopeasti tarvitsemat välittömät tuke
' 1•1tehtävät edes pieni n k i n k a-

1 u t o- ja ammus määrin. Tästä 
,htuen kranaatinheittimistön onkin 

~ 111 eisissä tapauksissa ja erityisesti 
hlk untat aisteluissa aloitettava toimin
! 111 11 kulloinkin nopeinta mahdollista 
unpurnamenetelmää ja tulen aloitus
! ,paa käyttäen, josta on sitten siirryt
! , , tilanteen vaatimusten mukaan 

hilttain tarkempaan ja tehokkaam-
1' m ampumamenetelmään kehittä
rnnllä taistelujaotus, ryhmitys, viesti

hteydet, mittaukset ja ampumatarvi-
1 huolto käyttöön otettavaa ampuma-
1111,netelmää vastaavitksi. 

I' 11len keski ttämismahdollisu uksien 
luomiseen on pyrittävä aina silloin, 

1111 se ilman haitallista ajanhukkaa 
111 1 mahdollista, sillä siten voidaan rat-
1 111 ,wasti lisätä alueen tulenjohta-
1 n käytettävissä olevaa tulitehoa ja 

käyttää hyväksi tuliy,ksiköiden koko 
ampuma-ala. 

Kranaatinheittimistön 
taistelujaotus 

Kranaatinheittimistön käytölle on 
luonteenomaista kulloisenkin tilanteen 
vaatima tarkoitulksenmukainen taiste
lujaotus ja ryhmitys, jota tehtävään 
ja tilanteen muuttumiseen sopeuttaen 
kehitetään. 

Vaatimus joustavasta, nopeasta tulen 
käytöstä välittömiin tukemistehtäviin 
johtaa useimmiten siihen, että erityi
sesti liikuntavaiheessa kevyt kranaa
tinhei ttimistö kranaatinhei tinjoukkuei
na on lähinnä kivääriko~ppaniaa, 
joskus yksityistä kiväärijoukkuettakin, 
ja rasfä:as kranaatinheittimistö kranaa
tinhei tinkomppaniana kivääri pa talj oo
naa tukeva ase. 

Taistelujaotusta järjestettäessä k e
v y e s t ä k r a n a a t i n h e i t i n
k o m p p a n i a s t a alistetaan kranaa
tinheitinjoukkuei ta kiväärikomppa
nioille tai kranaatinheitinkomppania 
toimii kokonaan tai osittain pataljoo
nan johdossa. Jälkimmäisessä tapauiX
sessa se tukee yht.ä tai useampaa 
komppaniaa. Käyttötapaa ja taistelu
jaotusta suunniteltaessa on ratkaisun 
perustaksi tutkittava mm 
- miten ja kenen toimesta ampuma

teknilliset valmistelut ennen tais
telua ja taistelun aikana ovat hel
poimmin suoritettavissa, 

- miten ja kenen toimesta ampuma
tarvikkeet edullisimmin k uljetetaan 
ja täydennetään taistelun aikana, 
miten heittimien kantama ja muut 
ampumaominaisuudet käytetään te
hoklkaimmin ja varmimmin - myös 
yllättävissä tilanteissa - tuettavan 
kiväärijalkaväen hyväksi, 

- miten kranaatinheitintulen jatku
vuus taistelun aikana ainakin to-
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dennäköisillä taistelun painopiste
alueilla taataan ja 

- miten patalj,oonan reservikomppa
nian kevyen kranaatinheitintulen 
tarpeen tyydyttäminen on helpointa 
järjestää sen ryhtyessä toteutta
maan pataljoonan komentajan tais
telusuunnitelman edellyttämiä teh
täviä. 

Taistelujaotusta järjestettäessä r a s
k a s ,k r a n a a t i n h e i t i n k o m p
P a n i a usein alistetaan tukemalleen 
pataljoonalle. Pr~kaatijohtoinen käyttö 
tulee kyseeseen mm silloin, jos 
- raskaan !kranaatinheitinkomppanian 

on tuettava useampaa kuin yhtä 
pataljoonaa, 

- raskas kranaatinheitinikomppania 
kuuluu prikaatin muodostamaan 
heittimistö- tai tykistöryhmään 
taikka 

- prikaatin taistelun painopistealueen 
tulituen jatkuvuuden, ampumatar
vikehuollon turvaamisen, liikenne
va~~euksien tai prikaatin taistelu
suunnitelman toteuttamisen vuoksi 
,prikaatin komentaja ikatsoo edulli
semmaksi pitää raskaan kranaatin
heittimistön omassa johdossaan. 

Joskus voidaan erillisessä suunnas
sa toimivaa kiväärikomppaniaa vahven
taa alistamalla sille raskaan kranaa
tinheitinkomppanian tulijoukkueesta ja 
tulenjohtoryhmästä muodostettu ras
kas kranaatinheitinjoulkkue ellei riit
tävää tulitukea voida muilla keinoilla 
järjestää. 

Kranaatinheitinyksiköiden 
johtamista 

Taistelun johtajan vastuu on jaka
maton. Siksi tukevan joukon komen
tajan tai päällikön koko toiminnan 
peruslinjana on oltava tuettavan jou
kon komentajan tai päällikön taistelu
suunnitelmassaan ja käskyissään il-
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maiseman tahdon mahdollisimman 
täydellinen toteuttaminen. 

Kranaatinheitinyilcsiköt ovat osa tais
telua tukevista epäsuoran tulen yksi
:köistä. Niiden johtaminen liittyy kiin
teästi epäsuoraan tulen yleiseen joh
tamisjärjestelmään. 

Tykistön johtaja on tykistön, kra
naatinheittimistön ja muun epäsuoran 
tulen käyttöä koskevissa asioissa sen 
joukon johtajan vastuunalainen apu
lainen, jonka alaisena hän toimii ja 
jonka taistelua kenttätykistö, johon 
hän kuuluu, tukee. 

Kranaatinheittimistön johtajat ovat 
tulen käyttöä koskevissa asioissa tais
telujaotuksen mukaisen tykistön joh
tajan alaisia. Ty,kistön johtajan puut
tuessa he toimivat tykistön, kranaa
tinheittimistön ja muun epäsuoran 
tulen käyttöä koskevissa asioissa sen 
joukon johtajan vastuunalaisina apu
laisina, jonka alaisena he toimivat. 

Kranaatinheittimistön johtaja johtaa 
joukkoaan saamiensa tehtävien mu
kaisesti. Hänelle kuuluu velvollisuus 
tehdä afoitteita ja esityksiä taistelu
jaotuksen mukaiselle esimiehelleen 
kranaatinheittimistön ja tarvittaessa 
myös muun epäsuoran tulen käytöstä. 
Kranaatinheittimistön johtaja on vas
tuussa joukkonsa hengestä, kurista, 
huollosta, koulutuksesta ja kaikinpuo
lisesta taisteluvalmiudesta. 

Kenttätykistön johtajia, joiden apu
laisina tai sijaisina kranaatinheittimis
tön johtajat totmivat, nimitetään tais
telujaotuksen mukaisen tehtävän mu
kaan siten, että 
- prikaatin kenttätykistörykmentin 

!komentaja on p r i k a a t i n t y
k i s t ö p ä ä 11 i k k ö, 

- pataljoonan (vast) komentajan luo
na oleva tykistön johtaja Oll p a
t a 1 j o o n a n t u 1 e n j o h t o k o
m en ta ja, 

- komppanian päällikön luona oleva 

ty,kistön johtaja on komppa
nia n tulenjohtopäällikkö 
ja 
joukkueen (tukikohdan) mukana 
oleva tykistön tai kranaatinheitti
mistön johtaja on t u 1 en j o h t a j a. 

Tehoc{kaan ja tarkoituksenmukaisen 
hteistoiminnan takaamiseksi tuetta
in joukon johtajan ja toisaalta kent

tntykistön sekä kranaatinheittimistön 
J•>htajien välillä kranaatinheittimistön 
Johtajat jakautuvat taistelujaotuksen 
t,,teuttamisen yhteydessä tavallisesti 
11,m, että 

prikaatin kranaatinheitinpataljoo
nan komentaja on prikaatin komen
topaikalla prikaatin tykistöpäälli
kön apulaisena ja ensimmäisenä 
sijaisena, 
lkranaatinheitinpataljoonan tiedus
telu-upseeri on prikaatin tykistö
toimistossa kranaatinheittimistön 
tiedustelu-upseerina ja hoitamassa 
muita kranaatinheittimistön käyt
töön liittyviä asioita, 
ikranaatinhei tinkomppanian päällik
kö on tukemansa pataljoonan tu
lenjohtokomentajan apulaisena tai 
tykistöjohtajan puuttuessa patal
joonan tulenjohtokomentajana, 
keveiden kranaatinheitinjoukkuei
den johtajat ja raskaan kranaatin
heittimistön tulenjohtajat alistetaan 
t\.ill{emansa komppanian tulenjohto
päällikön alaistksi tulenjohtajiksi 
joukkueisiin tai tukikohtiin; kent
tätykistön johtajan puuttuessa voi
daan joku kranaatinheittimistön 
tulenjohtajista määrätä komppanian 
tulenjohtopäälliköksi, 
k ranaatinheitinpataljoonan patal
joonaupseeri keskittyy lähinnä ras
kaiden kranaatinheitinilcomppanioi
den tuliasematoiminnan, mittaus
ten, viestiyhteyksien ja ampuma
tarvikehuollon johtamiseen sekä 

toimii tarvittaessa heittimistöryh
män ryhmäupseerina, 

- komppaniaupseerit johtavat ikra
naatinhei tinkomppanioiden tuli por
taan toimintaa ja 

- tulijoukkueiden johtajat johtavat 
tulijoukkuettaan. 

Kranaatinheittimistön johtaminen 
erityisesti taistelujaotuksen toimeen
panon jälkeen, jolloin yksiköt jakau
tuvat erilaisiin osiin omille toiminta
paikoilleen, edellyttää kranaatinheitti
mistön johtajilta oma-aloitteista, ak
tiivista ja ennakoivaa johtamistoimin
ta.a. Tähän päästään siten, että tuetta
van joukon johtajan ja hänen epäsuo
ran tulenkäytön valmisteluista ja käy
töstä vastuussa olevien apulaistensa 
yhteistoiminta on kiinteää, perustuu 
henkilökohtaiseen yhteyteen ja tuet
tavan joukon johtaja saattaa taistelu
suunnitelmansa epäsuoran tulen edus
tajille esitettyinä vaatimuksina mah
dollisimman aikaisessa vaiheessa tie
doksi. Vain siten kranaatinheittimis
töllä on tilaisuus ehtiä tulen käytön 
valmisteluissa niin pitkälle, että tuet
tavan joukon johtajan taistelusuunni
telman mukainen tulen käyttö voidaan 
tarvittaessa - ja nopeastikin vaihtu
vissa tilanteissa - viivytyksettä, oi
kea-aikaisesti ja riittävän voimakkaa
na toteuttaa. Kranaatinheittimistön 
johtajien on viivyttelemättä käskytet
tävä tarvittavat valmistelut kranaatin
heittimistön elimille suoritettaviksi 
kyseeseen kulloinkin tulevia vaihto
ehtoja varten siitäkin huolimatta, että 
kranaatinheittimistöllä joudutaan tä
ten teettämään paljon sellaistakin 
työtä, jota taistelun aikana ei e~kä 
ollenkaan tarvita. 

Vakuuttautuakseen joukkonsa joh
tamismahdollisuuksista, suoritusky
vystä ja Ocaikenpuolisesta taisteluval
miudesta kranaatinheittimistön joh
tajien on kiinnitettävä erityinen huo-
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mio joukkonsa jatkuvaan kouluttami
seen ja harjoittamiseen, sillä vain 
siten saadaan alijohtajien ja miehistön 
taistelutahto ja -taito kehittymään ja 
,pysymään sellaisena, että taistelussa 
hajaryhmitettynä toimivan joukon joh
taminen kriisitilanteissakin on mah
dollista ja johtamisyhteyksien katket
tuakin eri toimintapisteet osaavat toi
mia oma-aloitteisesti kokonaistoimin
nan ja kranaatinheittimistön tehtävän 
edellyttämällä tavalla. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan 
todeta tuettavan joukon \komentajan 
tai päällikön oman taktillisen taidon 
ja johtamiskyvyn osaltaan vaikutta
van myös häntä tukevan kranaatin
heittimistön toimintamahdollisuuksiin. 
Selväpiirteinen, päättäväinen ja todel
lisuudentajuinen komentaja tai pääl
likkö, jo1la on selvä kuva häntä tuke
van kranaatinheittimistön kulloisesta
kin suorituskyvystä, kykenee purista
maan heittimistöstään enemmän tehoa 
kuin epäröivä ja päättämätön johtaja. 

Kranaatinheittimistön 
ampumatekniikan 
perusteista 

Kranaatinheittimistön ampumame
netelmät jakautuvat koordinaattime
netelmään ja nopeisiin menetelmiin, 
joita ovat suora-ammunta, lyhytkanta 
ja laahuskanta. 

iKoordinaattimenetelmä on pääam
pumamenetelmä. Se mahdollistaa laa
ja-alaisen tulen käytön sekä tuliy'ksi
köittäin että keskitettynä minkä 
ta h a n s a t u 1 e n j o h t a j a n j o h
d o 11 a. 

iKoordinaattimenetelmä ,perustuu sii
hen, että kenttätykistön ja kranaatin
heittimistön tuliasemat, tulenjohtopai
kat ja maalit paikannetaan toistensa 
suhteen samassa suorakulmaisessa 
,koordinaatistossa niin tarkasti, että 

166 

näiden välisiä etäisyyksiä ja suunta .. 
kulmia voidaan mitata ammunnan vaa
timalla tarkkuudella. Yhteinen epä• 
suoran tulen johtamisjärjestelmä, yh
teinen mittaustoiminta, yhteinen vies
tiyhteyksien järjestely, tulenjohtotol 
minnan osalta yhdenmukaistetut am
pumasaannöt ja tulenjohtokoulut 
ovat osoittaneet, että etulinjan "yleis~ 
tulenjohtaja", joka pystyy johtamaa 
minkä hyvänsä alueelle ampuvan epä. 
suoran tulen tuliyksikön tulta, on 
jo k ä y t ä n n ö 11 i n e n t o s i a s i a. 
Kenttätykistön ja kranaatinheittimis ... 
tön yhrteistoiminta mm kenttätykistö 
sota- ja ampumaharjoituOcsissa on sen 
osoittanut. Tuettavan pataljoonan ja 
sen alayksiköiden mahdollisuudet tu
len saamiseen ovat siis oleellisesti pa
rantuneet ·viime vuosien kehityksen 
seurauksena. 

Nopeat menetelmät ovat koordinaat
timenetelmää yksinkertaisempia am
pumamenetelmiä. Ne eivät mahdollista 
usean tuliyksikön keskitettyä käyttöä, 
mutta soveltuvat valmistelujen yksin
kertaisuuden ja nopeuden vuoksi pai
kallisesti käytettäviksi varsinlkin sil
loin, kun koordinaattimenetelmän 
vaatimiin valmisteluihin ei ole aikaa. 

Nopeiden menetelmien käyttö on 
luonteenomaista kevyelle kranaatin
heittimistölle, mutta myös raskaan 
kranaatinheittimistön on niitä epäröi
mättä käytettävä silloin, kun se tuet
tavan joukon tehtävän tai omien tuli
asemien puolustamisen vuoksi on vält
tämätöntä. 

Puuttumatta tämän yksityiskohtai
sempiin ampumateknillisiin mahdolli
suuksiin voidaan tulevan kehityksen 
yleislinja jo viitoittaa. Toisaalta koor
dinaattimenete1män kehittämisen avul
la pyritään tulitehon parantamiseen 
koko ampuma-alan tehokkaamman 
käytön ja tulen keskittämismahdolli
suuksien avulla. Toisaalta nähdään 

t 11lc•van sodan taistelut liikkuvina, yl
i ll ,vinä ja rajuina, jota varten no-
1 ldl'n ampumamenetelmien hallitse-
11l1u•n entistä paremmin on katsottu 
,lltämättömäksi. 

l'ntuljoonien laadun, tehtävän ja nou
dntcttavan taktiikan vaikutus kranaa
Unhcittimistön osuuteen taistelussa. 

!•!elellä on !käsitelty kranaatinheitti-
111111tön käyttöön vai:kuttavia tekijöitä 

1 periaatteita. Niiden perusteella ei 
~ u1tenkaan voi vielä ratkaista kra-

111tinheittimistön osuutta pataljoonien 
t I rtelussa,. Tuettavan pataljoonan laa
tu tehtävä, huoltomahdollisuudet ja 
pnta,ljoonan komentajan käyttämä tak
ttkka ovat ratkaisevasti vaikuttavia 
ruureita. Pataljoonan komentajan on 
,•lvitettävä itselleen tehtävä ja toi-

mtnnan perusajatus. Tällöin hän saa 
111•rusteet toiminta.:.alueen, jouikkojen 

ja tulen käytön suunittelulle. Tulen 
käytön suunittelun yhteydessä komen
taja joutuu ratkaisemaan miten kra
naatinheittimistö parhaiten voi vai
kuttaa omalta osaltaan. Epäsuoran 
tulen edustajan tehtävänä on esittää 
tarvittaessa komentajalle kranaatin
heittimistön käyttöön vaikuttavat am
pumateknilliset ja huollolliset tekijät. 
Komentaja voi joissakin tilanteissa 
vaatia kranaatinheittimistöltä valit
semassaan painopistesuunnassa tai 
alueella voimakasta, keskitettyä ja 
jatkuvaa tulitukea. Tällöin kranaatin
heittimistön osuus saattaa olla erittäin 
näkyvä. Joskus komentaja voi pitää 
tärkeänä alayksiköiden viipymätöntä 
välitöntä tukemista pieninkin kalusto
ja ammusmäärin, jolloin hajautetun 
kranaatinheittimistön osuus ei ole niin 
näyttävää, mutta saattaa silti olla 
vaikutukseltaan oleellinen osa tais
telun lopputulokseen vaikuttavista 
arvoista. 

Tampella 
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UU SI 

BITULIITTI 
SUOJAKSI SÄITÄ VASTAAN 

Uusi BITULIITTI on rakennuslevy, joko tarjoaa taloudel lisen suojan ilmastoll isia 
olosuhteita vastaan. Se korvaa aikaisemmat kalliit ra·tkaisut ka ikkialla, missä 
kosteus on uhkana rakentei lle. 

BITULIITTI valmistetaan nyt maail,mankuululla lnsulirttimenetelmällä . Se on nyt 
entistäkin lujempaa ja kestävämpää. Bituliitti va lmistetaan siten, että ku itulevy
massaan sekoitetaan ·korkealaatuista bitumia, joka anta·a levylle sit.keyden ja tekee 
si itä kosteudenkestävän . 

BITULIITISTA rakennetaan omakotitalon ja kesämökin seinät, erilaiset talous
rakennukset, työmaaparakit, välikatto- ja lattiarakenteet jne. 
Tutustukaa UUTEEN BITULIITTIIN! 

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTID 
INSULIITTITEHTAAT, KARHULA 

Kapteeni Pertti Rairama 

PAT ALJO·ONAN JALKAVÄKI-
JA TYKISTÖJ01HT AJIEN 
KESKINÄINEN Tl'EDO·TT AM11N'EN1

) 

Sodankäynnin voimakkaasti teknil-
1, ,tyessä ja muuttuessa yhä liikkuvtam
rnaksi on jalkaväkijohtajal1a taiste
lussa johdettavanaan eri aselajien 
,lustaji'a. Koskia johtamistoiminnan 

teknilliset apuvälineet ovat vielä ra
Joltetut ja !koskia taiistehm kokonais
~ uvaan kuuluvat sekä johitamiselle 
välttämä,ttömät tiedot eivät ole ka.ik
~ i.en samanaikaisesti saatavissa ja k.ä-

1teltävissä, on johtaminen muodos
tunut eri johtaji,en välillä voimak
kaiasti tiedotusvoi1rtoiseksi varsinkin 
h•knillisten aselajien osalta. 

Tai,stelukentän kaksi päätekijää, tuli 
Ju liike, . pitää rpyrkiä ikaikissa oloissa 
11lveltämään kitkattomaksi ja tehok
~ aasti toimivaksi kokonaisuudeksi. T'åtä 
lavoirt:etta ,ei saavuteta muut,en kuin 
Julkaväkijohtajan ja epäsuoran tulen 
t•dusbajien kiinteällä, riittävän liaajalla 
J , yksityiskohtaisella k,eskinäisellä 
l I edottamisel1a. 

Tulen lkäytön perusvaatimuksena on, 
t•ttä ,tuli osuu oikeaan paikkaan oikea-
11kadsesti ja riittävän tehokkaasti. 

Tämän esityksen tarkoituksena on sel
vittää pataljoonan puit teissa ne perus
tiedot, jotkia pitää sisällyttää jial~a
vikijohtajan ja tulenjohtajan tie1.ojen 
vafötamiseen eli keskinäiseen tiedot
tnmiseen tulen kiäytön perusvaatirnuk-

•n t oteuttamiseksi. 

> Kirjoitus on lyhennelmä Suomen kent
tätykistön säätiön palkitsemasta ja lu
nastamasta tutkielmasta. 

JOHTAMISEEN LIITTYVÄ 
YLEINEN TIEDOTTAMINEN 

Johtaminen 

Tarkasteltaessa pataljoonassa jiallka
väkijohtajan ja hänen tukenaan ole
vien eriaS'bei13ten ,tulenjohtajien kes
kinäistä tiedottamistoimintaa on todet
tava, että oleellisin osa siiitä 1ilttyy 
taistelutehtäviän suor~ttamiseen. Kai
kissa taistelulajeissa on todettavissa 
tiettyjä samoja seikkoja tai asioita, 
jotka mol,empien johtajien pitää tietää. 

Jalkavälcijohtajan Uedciottamisen pe
rusasioina on tällöin pidettävä: 
- vihollistietoja, 
- joukon ja sen taisteluja01tuksen 

ilmoit,tamista, 
- tehtävän määrittämisitä, jonka yh

teydessä pitää selvitä taist,elu.laji 
j,a tulev,an toiminnan 1aajuus, 

- toimintasuunnan tai alueen mää
räämistä, 

-- tehtäviän tai sen valmistelujen vaa
timan aik,a1askelman ilmoititamista, 

·- tulen käytölle asetettavia viaati
muksta, 

- huollon suorittamista. 
Jalkaväen toimintaa !käsittelevät pe

rusasiat si.5ältyvä•t tavallisesti ylem
män johtoportaan ikäskyyn. Nämä pe
rustiedot o\1181t oman ,tulevan toimin
nan runkona ja saatujen ti,etojen yk
sityiskohtaisuus määräytyy kyseisen 
johtoport,aian mukaan. Ennenkuin jal
kaväkijohtajan näk.emys tulevasta toi-



minn:asta on riittävän tarkka, piitää 
tulenjohtaj,an ,täydentää muodostu
nutta kuviaa omilla ti,edoilliaan, jotka 
hän saa ylemmältä johtajalta. 

Tärkeätä on, että ctulenjoMokornen
taja selvittää tulen !käyttöä koskevat 
rajoitukset pataljoonan komentajalle 
jo tila.nteenarvostelun yhteydessä, sillä 
SaJatuaan tLedot tykistön j1a kranaatin
heittimistön mahdollisuuksista on pa
taljoonan komenitajallia edellytykset 
määrittää maaleihin haluamansa tuli
vaikutus ajallisesti ja paikal.lliisesti 
tarkoituksenmukaiseUa ja toteutta
misk.elpoi:sel1a tavalla. Jalkaväkijoh
tajan on toisaia1tia oltava selvillä kent
tätykist.ön ja kranaatinheittimistön 
tulien vaikutulksesta trulimuodon suu
ruisella maalialueella elollista maalia 
ammruttae~. Hänellä täytyy toisin 
sanoen oHa selvä käsitys esim siitä, 
että maialin tuhoaminen ( ainakin 50 
% :n tappiot) epäsuoralla tulellia on 
yleensä mahdollista vain jos kyseessä 
on suojaUJturriaton vihollinen ja. että 
esimerkiksi poteroihin suojau!Jun,een 
vihollisen lamauttaminenkin vaati.i 
useita pattieri:ston iskuja. 

Pataljoona,po11taassa tilanteenarvos
telu- ja päätösWliihieessa voidaan jal
kaväen osalta pitää tiedottamis•essa 
riittävänä perusyksikön tai vastaavan 
tarkkuutta. Tulen käyttö käsitellään 
alueittain . ja pataljoonan komenitaja 
voikin sanoa päätökses.sään, esim 
"haluan tuhoavan vaikutuk
s .en tälle alueelle." Komppa
niian päällikkö informoi tulenjohto
päällikkönsä y1eisil1ä tiedoilla samalla 
tarkkuudella kuin hän on ne Hsekin 
saanut j1a tuJenjohtopäällikkö puoles
taan ilmoitta•a ne tulen käyrtön rajoi-· 
ctillkset, jotka tulenjohtokomen1aja on 
eril1iskäskyssään antanut. Tulen käy
tö.stä voikin komppanian päällifokö 
tällöin käskeä esim seuraavasti, "h a-
1 u a n lamauttavan vaiku-
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t u k s ,e n t u o 11 e ·k u m p a r e e 11 e." 
Joukkueen johtajan ja tulenjohtaj8Jl 
toiminta ja k,eskinäinen ti.eciottanrinen 
sekä yleisten tietojen että 
t u 1 en käytön os ,alta ovat s i
d o t t u ja jo määrättyihin 
m a a s t o p i s t ei s i i n . 

Esikäskyt ja valmistelut 

Kun joudutaan antamaan suunni
telman perusteella esikäskyjä, j.otika 
voiv,ait ik01Skiea tiedustelua, tulenkäyt
töä, suojaamista, huoltoa tms, voidaan 
yleisenä periaatteena pitää sitä, että 
toiminta käsketään alayksikön tark
kuudella ja kaikki tulen käyttöä kos
k,evat tiedot niin tarkasti, että asian
omainen epiisuoran tulen edus1iaja voi 
antaa riittävän yksityiskohtaiset käs
kyt, omille alaisilleen tulevasta toi
minnasta. 

Jalkaväikijohtaj,an 1äytyy aina pitää 
tulenjohtajansa selvillä . käsk,emistään 
vialmisteluista, sillä nämä voivat edel
lyttää ,tulen käytön, ttilenjohtoelimien 
tms osalta 1aajoja ennakkotoimenpi
teitä, esimerkiksi suun.ni.tielmien tekoa 
tai taistelujaotuksen muUJtoksia. 

Tiedotu:;;;toiminta y1empien johtajien 
käskyistä aina oman johtoportaan 
esi.kä:skyyn saakka voidaan esittää 
seuraaviana kiaaviona (Kuva 1). 

TIEDOTTAMINEN 
HYÖKKÄYKSESSÄ 

Ohjesääniöjemme mukiaisesti. pyrim
me hyö..\käämään puolustukseen val
mistautumaton1a v.ihollista vastaan 
meille eduJlisina ja viholliselle epä
edullisina .pidetbävu;sä oloissa lmiten 
pimeässä, sumussa, sateessa ja y,leen
sä suojaisen maaston kautta. Tämän 
hyökkäysperiiaattieen noudattaminen 
asettaa ,tulenjohdol1e ja tulen käytölle 

JALKAVAKIJOHTAJAN JA TYKISTOJOHTAJAN 
KESKEINEN TIEDOTIAMINEN 

l'rlkaatln komentaja 

Tilanne ja vihollis
tiedot 

Tehtävä ... 

l'ataljoonan komentaja 

Tehtävän aion 
suorittaa ... 

Suoritan tehtävän 
seuraavasti ... 
Suunnittele tulen 
käyttö ... 

,----+ 
~---1 

Tykistöpäällikkö 

Tulen käyttö rajoi
tuksineen ... 

t 
Tulenjohtokomentaja 

Tulen käytössä on seuraavat 
mahdollisuudet .. . 
(Tuliyksiköt, laukausmäärät 
ja ajan tarve) 

Suunnittelen, esitän ... 

Hyväksyn, mutta tuo on 
muutettava seuraavasti ... 

1 ~--1 
1---+ 1 

Tulisuunnitelmaehdotukseni 
on seuraava ... 

------------ ~--------------~ 

1~ 1 
~~__ei ~I ~--~ 

Seuraavat valmistelut ... Seuraavat valmistelut ... 

,1. 
i\lljohtajat 

l 
Alijohtajat 

Kuva 1 

huomattavia 
kaav,a,rnaiset 

lisävaatimuksia. Laajat 
tuli:suU1I1nitelmat ovat 

menettäneet merkitystään. On usein 
pakko turvautua nopeasti laadittuihin 
lulisuunnHelmiin, jotka. ikäsittävät vain 
harvoja maa1eja ja jo.iroa tulitetaan 
nopeasti aloittaen jookus jopa epä
tarkoinkin iperustein. 'Nmä:n jä.lkeen 
tulen käyttö jatkuu välittömänä saat
lona. Koska tavallis,esti on vailkeata ja 
lähes mahdooon1a määrittää tarkasti 
paikkaa tai edes aluetta, jossa vihol
linen kohdataan, on tarkoituk:&enmu
kaista käsitellä tiedottamista iässä 

yhteydessä ensin v a r a u d u t ta e s
s a it u l ,en käyttöön, ja sitten kun 
,t, u 1 ta va r s i n a.i s ,e s ti k ä y te
t ä ä n. 

Pataljoona 

Varauduttaessa tulen 
k ä y t t ö ö n on pataljoonan komen.ta.
jan selvitettävä seuraavat siei.kat tu
lenjohtokomentajalle. 
- Liike.suunnitelma, mahdollisi,mma,n 

yksityiskohtai6esti, alkaen lähtö
asemasta lopulliseen tavoitteeseen 
saakka. 
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- Alueet, joissa mahdollisesti joudu
taan kosketukseen vihollisen kians
sa. Nämä voivat vihollisti,etojen 
puuttuessa olla pelkästään kartta
tiedustelun perusteella arvioituja 
maastonkohtia. 

- Yksikö.i!tten pääpiirteiset teht.ävät 
eri mahdollisuuksineen. Samalla 
:pit.ää ilmoittaa taistelujaotus, ete
nemismuoto ja mahdollisuus jou
tua erilli:stehtävään. ~ataljoonan 
komentaja ,esiMää tässä yhteydessä 
myös näkemyflrsensä yksiköitten 
tulenjohtotarpeesta. 

- Summi,ttainen aikalaskelma, jossa 
tärkeimpänä voidaan pitää lähtö
aikaa, joka määrä.ä valmisteluihin 
käytettävän ajan. 

- Pataljoonan komentajan paikka 
liikkeen aikana. 

On ilmeist.ä, että pataljooruan komen
tajan tulee antaa edellä mainitwt tie
dot tulenjohitokomentajalle jo päätök
sentekovaiheessa sillä ennen lopul
lista käsl'<yä on tulenjohtokomentajan 
suoritettava seumaviat valmisteluit: 

- Piirrettävä lifäesuunnitelma kar
talle ja täydennettävä kuvaa kai
killa niillä vihollisti-edoilla, jotka on 
käytettävissä. 

- Laadittava etenemisuran maali
luiebtelo ja esitettävä se pataljoonan 
komentajalle. 
Järjes1Jeittävä maaliluetteloiden vies
titys ja j,akelu. Tulenjohtokomen
tajan on viestitettävä ta,i lähetet
tävä maalit ryhmäupseeriille. Ras
kaan ja k,evyen kranaatinheHin
komppanioiden päälliköt viestittä
vät viastaiavat asiatt omiin tuliase
miinsa. Maalien on hyökkäyiks,en 
alkaessa oltava sekä kenttätykistön 
että kranaatinheitrtimistön tu1iase
missa tiedossa ja osin valmistel
tuinakin. 

- Tarkistettava tu1enjohtoelimien ja-
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ko 1aistelusuunnitelman vaihtoeh
toj,en määrittämissä puitteissa. 

- Suoritettava oman aselaj,insa vaa
timat järjestelyt, kuten ilmoitukseit 
suunnitelmista ty kistöpäällikölle, 
mittausit,en järjestäminen yms. 

Tässä vaiheessa sa.a,ttaa ilmetä sel
laisia tu1en käyttöön ja aikialaskeJmiin 
liitityviä näkökohtia, jottka voivat vai
kuttaa ,pataljoonan komentajan rat
kaisuun. Tällaiset tiedot on itulen
j.ohtokomentajan tietenkin heti ilmoi
tettava pataljoonan komentajalle. 

Kuten •edellä esi1tetystä Hmenee on 
nopeiden ja tarkoituksenmukaisten 
r,atkais'lljen ,tekemiseksi jatkuva ja 
kiinteä yhteistoiminta mitä tärkeintä. 

Tulen käyttöön liitityvä 
t i e d o t ta m i n en muodostuu hyvin 
nopeasti. Molempien johtajien pitää 
pyrkiä antamaan. tied01t selvinä ja 
ykisit,yiskohtaisina. Seuraavat asiat 
muodostavat tällöin pataljoonan ko
ment1ajain tiedottamisen rungon ja nii
den varaan rakentuu tulen käyttö 
joukon joutuessa vihollisen kanssa 
kosketukseen. 

- Kosketukseen joutuneen komppa
nian tukeminen. 

- Päätös pataljoonan pääosan hyök
käyksestä tulivalmist,elun tukema
na. 

- Liikesuunnitelma, jossta ilmenee 
yksiköitten tehtävät. 

- Tulit,ettava,t !kohteet j,a mahdollinen 
mui,tokohta. 

- Haluttu vaikutus eri maalialueisHn. 
- Ajankohdat hyökkäyshetkoeen näh-

den, jolloin vihollinen on ko maas
tonkohdissa pidettävä 1a,ma.utetrtuna. 

- Ajankohdat hyökkäyshetkeen näh
den, jolloin isku,porras ylittää ty
ki,stön ja heittimistön viarmuus
etäisyydet ja jolloin mainittujen 
aseiden tulen pitää siis pää·tityä 
murtokohdassa. 

Pääpiirteisen ajankohdan, jolloin 
jalkaväki on valmis aloittamaian 
hyöldkäyksen. 
Suom-ammunta-aseet; nopeissakin 
tila nteissa pyritään muodostamaan 
tu1itukiporras, joka saattaa jalka
vä,en tykistön varmuusetäisyydelitä 
murboon. Suora-.ammuntatulen liit
tymisen kaarHu1en aikatauluun 
ilmoittaa pataljoonan komentajia 
tulenjohitokornentajaJI.e. 

Edellä esitettyjä tietoja ei pataljoo
nan komentaja anna yhtenä luette
lona tulenjohtokomentajalle, vaan asiat 
tulevat esille vaihdettaessa tietoja 
hyökkäyksen valmistelujen yhteydes-
1ä. Tulenjohtokomellltiajan 071 tällöin 
ilmoitettava pataljoonan komentajalle. 

Kenttätykistön, raskiaan ikranaattin
heittimistön jia kevyen krainaatin
heittimistön v,armuusetäisyys mert
rema murtokohtaan ja muihin 
lähellä oleviin maaleihin. 
Mihi,n tarkistusammuntoja suori
tetaan ja milloin ne alkavat H-het
keen nähden. 

- Milloin tulivalmistelu alkaa H-het
keen nähden. 

- Montako iskua tai peitettä kuhun
kin maaliin itai maalialuees,een am
mutaan ja miilloin tulitus murto
kohit,aan ja ma,alialueisiin pää:ttyy, 

- Mitä maaleja jää tui1Hltlk1por~ 
tulitettavaksi, jotta etenemistä vai
keuttava vihollinen pidettäisiin la
mautettuna ii&uportaan edetessä 
varmuusatäisyydeltä murbokohtaan. 

- Miksi kelloajaksi H-hetki epäsuo
ran tulen järjestelyjen takia on 
aikaisintaan määrä,ttävissä. 

Olosuhteista ja tilanteista riippuu, 
miten laajana ,edellä esitebty !tiedotta
min-en kulloinkin ilmenee sekä missä 
muodossa se tapahtuu. Tietojen vaih
t,aminen on kuitenkin aina välttämä
töntä lopullisen hyökkäyskäskyn an-

tamist,a j,a tarkan H-heH~en määrää
mi,stä varten. 

Pataljoonan komentajan ja tulen
johtokomeil/llaj,an uc,e.skeinen tiedotta
minen hyökkäykressä voidaan kaavio
na esittää ,alla olevan taulukon muo
dossa (Kuva 2). 

Taulukko paljastaa selvästi yMeis
toiminna,n tar.pe,en ja myöskin sen 
kriisikohdat. Mikäli tu1enjohtokomen
taja saisi tiedot hyökkäyksestä vasta 
käskyn yhteydessä, ei tulen käytön 
oiet,ea-aikaisuutt1a sa,avuiterta. Tarkka 
hyökkäyshetki määrätään vasta sen 
jälkeen kun tulenjohtokomentaja on 
ilmoittanut milloin tulivialmisbelu voi 
alkaa ja kun rtuilivalmistelun pituus on 
ratkaistu. Tulenjohtdkomentajan on 
;tehitävä työnsä sinä aHrana, jolloin 
pataljoonan komentaja käskyttää asiat 
ja pataljoona suorittaa mahdolliset 
ryhmitysmuutokset. Voidaankin sanoa, 
että rtulenjohtokomentaja 071. :tehnyt 
työnsä hyökkäy.\s,en alkuvaiheessa jo 
silloin, kun partaljoon,a vasta sen aloit
taa. Molemmilla johtajilla on lyhyt 
yhteinen odotusvaihe, silloin kun mur
tokohdassa ja sen lähialueella rat
kaista,an. hyökkäyksen onnistuminen. 
Bataljoonan komentaja saa tämän jäl
keen ilmoituksia taistelun kulusta ja 
tulenjohtokomenraja tulen käy,lltö
pyynitöjä. Pataljoonan komentajan on 
tällöin selvästi ilmoitettava se alue, 
jossa on päästävä ratkaisuun, sillä 
siellä on myös yleensä tulen käytön 
painopi~te. 

K1:on komppaniat saavuttavat tavoit
teensa, jatlkaa ,pataljoonan komentaja 
taist,elun johtamista joko entiseen 
suunnitelmaan nojautuen tai tilanteen 
sanelemin muutoks.in. TulenjoMoko
mentajan on tiedat,tävä ratkaisu ja sen 
perusteella. johdettaiva tulen käytrtöä. 
Tässä vaiheessa hellittää patine tulen
johtokomentajan o,salta siirtyäkseen 
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PATALJ OONAN KOMENTAJAN JA TULENJ OHTOKOMENTAJAN KESKEINEN 
TIEDOTTAMINEN HYOKKAYKSESSA 

Taistelutapah-
1 

Pataljoonan komentajan 
1 

Tulenj oh tokomentajan 
tuma toimenpiteet toimenpiteet 

Kärjessä etenevä Hyökkäyskäsky komppanialle. Tulenj oh topäällikön toimenpitei<1 
komppania on PY- den valvominen ja ohjaaminen 
sähtynyt viholli- tuli tuen järjestämiseksi komppa-
sen tuleen. nian hyökkäystä varten. 

Komppanian Päätös: pataljoona hyökkää saa- Selvittää ja ilmoittaa: 
hyökkäys ei joh- tavissa olevan epäsuoran tulen - tilapäisen tuli tuen saantimah-
da tulokseen. tukemana. dollisuudet 

Suunnitelma: - tykistön ja heittimistön var-
- pataljoonan iehtävä ... muusetäisyydet eri maaleihin. 
- yksiköiden tehtävät ... Käskee 
- tähän alueeseen, jossa vihol- - tulenjohtopäälliköiden tehtä-

linen on lamautettava, haluan vät tulisuunni telman laatimi-
epäsuoran tulen välittömästi sessa 
ennen H-hetkeä ja tänne sa- - tarkistusammuntojen suoritta-
moin vaatimuksin heti sen jäl- minen (tilapäiset tuliyksiköt 
keen klo H-H+3. ja liikkeessä olleet kv krh 

joukkueet) 

Hyökkäys alkaa klo 9.00 Esittää: 
- 2. ja 3.K ylittävät tykistön var- - tulivalmistelu alkaa klo H-9 

muusetäisyyden H-3, rskrh:n - Mökki 5:een ammutaan 3 is-
H-2 ja kv krh:n H-1, joten kua ja tuli päättyy siellä klo 
tulen on murtokohdassa pää- H-1 (tulisuunnitelmapiirros 
tyttävä vastaavina aikoina. selitteineen) 

- koko kvkrhkomppania osallis~ - RsPsto 10:n tuli tarkistetaan 
J tuu tulivalmisteluun i Mökki 4:ään ennen tulivalmis-

- kolme sinkoryhmää tulituki- telun alkamista. 
portaassa murtokohdan sivuil- - Mökki 7:ään täytyy klo H-3-
la havaittujen ja hyökkäyk- H+ l tulittaa tulitukiportaan 
sen aikana mahdollisesti ilme- aseilla · 
nevien maalien tulittamiseen. - H-hetki voi epäsuoran tulen 

järjestelyjen takia olla aikai-
sintaan klo 9.10 

" 
1 

- Käskyt hyökkäystä varten 
1 

Tulisuunnitelman yksityiskohtai-
-H klo :J.15 nen laatiminen ja viestitys. 

Tulivalmistelu jal Valvoo hyökkäyksen suoritusta I Valvoo tulivalmistelun suoritusta 
pataljoonan hyök- ja ilmoittaa :mamansa tiedot I ja ilmoittaa havaintonsa 
käys alkaa 

Taistelut käynnis- ,Johtaa taistelua sen kehi.ttymi- Seuraa tilanteen kehittymistä 
sä murtokohdassa sestä saamiensa tietojen ja tiedus- kuuntelemalla tulikomentoliiken-

telutulosten perusteella. Esittää nettä ja ilmoittaa tässä yhteydessä 
saamansa tiedot ja ratkaisut. saamansa tiedot. 

Hyökkäys jatkuu Kutro edellä. Esittää tan,itta,~a I Ratk,i,~ samanlafat,n tulipyyn-
vaatimuksia epasuoran tulen töjen tärkeysjärjestyksen ja tulen 
käyttöajatuksen muuttamisesta. käytön pataljoonan kom:n taiste-

luajatuksen mukaisesti. · 
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,•nemmän komppaniaportaaseen, sillä 
1>eteljoonan komerntaja antaa toimin
nan suuntaviivia!t ja komppanian pääl
likkö raitkaisee käytälllilön seikat yh
dessä tu1enjohtopää1likön kanssa. 

Komppania 

Komppania hyökkää joiko pataljoo
nan yhteydessä tai erillään. Komppa
nian hyökä1tessä pataljoonajohtoi,sena 
käskee komentaja tehtävän verraten 
tarkasti ja tulen käy,tön tulivalmiste
luss,a johtaa tulenj,ohtokoment.aja. Täl
löin supistuu komppanian päällikön 
tiedottaminen saadun tehtävän tois
tamiseen sekä sen ,perusteella oman 
suunnitelmansa ja käsky'IlSlä esittämi
seen. 

Tulen käyltön osalta on edellä mai
n~tussa tapauksessa tulenjohtokomen
taja antanut omat käskynsä j,a. toi
mintaohj,eensa tulenjohtopäällilkölle, 
jonka on huolehdittava ttulen käyttöä 
koskevien asioiden 1iedottamisesta 
k,omppanian päällikölle. Karrt.an käy
tön rinnalla on tällöin esimerkiksi tuli
tettavat maalit sekä tykistön j,a heit
timistön varmuusetäisyydeti aina py
rittävä osoittamaan myöskin maas
tossa. 

Mikäli komppania toimii kärkikomp
paniana tai sen ollessa erillistehtä
vassa, voidaan tiedottaminen jakaa 
samoihin vaiheisiin kuin paitaljoonan
kin. 

Keskinäinen t i e d o t ta m i n en 
v a r a u d u t 1t a e s s a ti u 1 e n k ä y t
t ö ö n ei eroa pataljoonaportaasta 
muuta kuin laajuudessa. 

Tulen käyttöön liittyvä 
tiedottaminen on .periaatteel
taan sekin samanlaista kuin vastaa
vassa tilanteessa patialjoonaporrtaiassa. 
Toiminnan nopeus on nyt ratkaiseva 
tekijä sekä liikkeen että ,tulen käytön 
osalta. 

Asiaa havainnollistaa seuraava esi
merkki: 

Komppania on edennyt maastoitse 
lähelilie tavoiltetta ja kohtaa liikkeessä 
oleva:n viholli.sosaston. Tjikomerutajan 
laatiman maaliluettelon mukaan on 
hyökk;.äystä tukeva pa'fleristo suun
na1ttu liikesuunnassa oleviin ma,aleihin. 
Miten nyt toimivat komppanian pääl
likkö ja tulenjohtopäällikkö? (Kuva 3) 

iKomppanian päällikkö: 
"Komppania hyökkää ;tJu.livailmist,e

lun tuk,emana edessä olevaan mäkeen. 
Alue, johon haluan lamau,ttavan vai
kwtuk:sen, A-pylväärn ja ison kiven 
välissä. Komppania hyökkää oikealla 
olevan kuusilkon kaurtta II J vasem
malla j,a., III J oikealla. Tuhottuaan 
mä,ellä olevan vihollisen komppania 
jaitk:aa hyökkäystä harjanteen kautta 
tavoitteeseen. Tukijoukkuie tulittaa 
vasemmalla olevasta näreiköstä mur-
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tokohdassa olevaa vihollista. Komppa
nia. on valmis hyökkäämään 15 min 
kuluttua, rii.ttääkö aika itulivalmistielun 
järjestämiseen" 

Tulenjohtopäällikkö: 
"Patteristo ampuu murtol~{ohdan 

maiallin 3 .peite.ttä ja siirtää sitten tulen 
täHe ikumpareelle (näyttää kal"tasta). 
Varmuusetäisyys purolinjan ,tasa, tuli
Vlalmistelu murtokohtaan kestää 3 min, 
aika riittää." 

Komppanian päällikkö: 
"H-hetki 08.10, komppania yfötää 

pul"olinja:n t:asan 08.07, jolloin tulen on 
päätyttävä murtokohtaan. Kevyt kra
naatinheitinkornppania itufötaa mul'to
kohtaa. 08.07-08.09." 

Tulenjoh topäällikkö: 
"Taempaa maalia patteristo ampuu 

08.09-08.11." 
Edellisen johtajten päätöksen ja 

5Uunnitel.nian suulliseen esittämiseen 
kului aikaa noin 5-10 min. Kosk•a 
edessä oleva tja on avannut tulen pat
teristolla iko maaliin ,( = murtokohtaan) 
heti kosketuksen saamisen jälkeen, ei 
tuien käyttö todennäköisesti hidasta 
jalkaväen toimintaa. Tulisuunni,telman 
ja H-hetken viestitys tapahtuva,t sinä 
aikana, jolloin jal:kaväki suorittaa 
omat valmistelunsa. 

Mikäli komppania on edennyif tais
teluvalmiissa ryhmitykse.ssä ja hyök
kää heti liikkeestä, saisi edellinen toi
minta ehkä seuraavan muodOIIl. 

Edessä oleva joukkueen johtaja: 
"Edessä voimakas vihollisen tuki

kohta." 

Komppanian päällikkö: 
"Komppania hyökkää vä1i,ttömästi 

tulivalmistelun tukiemooa, murtokoh
tana .tukikohdan alue. Tulenjohto
päällikkö; tukikohta on lamau,tettava. 

"Varmuusetäisyys nykyinen komp
,panian tasa - tulenjohtaja on aloitta
nut tukikohdaJIJ. tulirtta.misen - tulival-
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mistelussa ammun !kaksi peitettä 
tulivalmistelu päättyy 2 minuuttia en 
simmäisten kranaattien räjähdettyä . 
ik.evyt kranaatinheiti:nkomppani,a, sUr 
1ää vastaavasti 1lulensa ko maaliin, jotn 
tulittaa kahden minUJUtin ajan tykia 
itön tulen päätyttyä." 

Mikäli etäisyys omista joukoista on 
ko tilanteessa lyhyempi kuirn kenttä. 
•tykistön varmuusetäisyys kohdiste• 
taian tuli varmuusetäisyyden päähän 
etummai:sten vihollisten taakse. Kra
naatinheittimistön tuli on tahdiitettava 
.tämän mukaisesti. 

!Komppaniaportlaassa e i nähdäkseni 
tulen käybtö hidasta yleistä toiminnan 
rytmiä, mikäli molemmait johtajat pys
tyvät esittämään asiat lyhyesti. Komp
parniain päällii:{ön on pystyttävä tällöin 
määrittämään yksi,käs~tteisesti seuraa
vat tekijät: 
- liikesuunnitelma = miten hyökkään 
- alue = mm,tokohta + mUIUlt maalit 
- viaatimukset = tuhoava, lamautta-

va, häirits,evä 
- a.ika = H-hetki ja varmuusetäisyy

den ylitys. 
Tulenjohtopää1likön <tehtävänä on 

lyhyesti i,lmoittaa: 
- mi<t,en vaatimus tot,eutetaan 
- varmuusetäisyys 
- milloin tuli päättyy muy,tokohdassa 
- miten ammut,aan muita maaleja. 

Edellä mainittuj,a seikkoj,a on pidet• 
tävä ydinkohtina, jotka on aina tultava 
esille keskinäisessä tiedottamisessa. 
Komppaniaportaassa tarvi,taan vain 
yksin:Jreritaisia menetelmiä sekä liik
keen että tulen käytön suhteen.t) 

') Mainittakoon tässä yhteydessä, että 
kenttätykistöjoukoissa on vuoden 1967 
aikana kokeiltu kirjoituksessa esitet
tyyn, nopeita ratkaisuja vaativaan ti
lanteeseen soveltuvan tulisuunnitelma
kaavan, ns pikatulisuunnitelman käyt.. 
töä. 

Joukkue 

Joukkueen v a 1 m i s t a u t u e s s a 
h y ö k k ä ä m ä ä n komppanian osana 
muodostuu johtajien keskinäinen tie
,lottaminen varsin suppeaksi. Jouk
kueen johtaja ilmoittaa lähinnä liike
IDunn1telman, jossa hän tarkastelee 
karttaa lähinnä maaston k,ullkukelpoi
ru,uden per.usteella. Joukkueen johtai
jan karttaan piirrettyä jonopisteluet
Leloa voidaan käyttää paitsi tulen 
avaukseen myöskin paikantamiseen. 

Liikkeen aikanra suuntauttaa tulen
johtaja käytössään olevan mliyksikön 
maalipisteisiin etenemisen edistymi
+en mukaan. Toiminta on tässä vai
heessa täysin automaattista eikä vaadi 
muuta yhteistotminitaa kuin paikoota
misen. 

J oukJmeen saadessa kosketuksen 
avaa 1tulenjohtaja joko joukkueen 
johtajan käskystä tai oma-aloiltteisesti 
tuLen ja pyrkii heti vaikutukseen. Jal
kaväkijohtaj:a.n päätös; hyökkään, kier
rän tai pyydän ohjeita, johtaa toimin
na,n heti vaiheeseen, jossa tiiedottami
nen on oltava molemmtnpuolin no
peaa ja selvää. Asioitten es,ittämisjär
jestys ja ti•edo!ltamisen asi,arulllko 
ovat samat kuin komppaniaportaassa, 
mutta, laajiuus on suppeampi, lähes 
"sormenleveyksiä". 

TIEDOTTAMINEN 
PUOLUSTUKSESSA 

Puolustusbaistelun peri.aa,tteisiin !kuu
luu tulen osalta joustavufll,S ja keski
tetty käyttö. Ennenkuin tähän pääs
tään joutuvat kai,kki pataljoonan joh
topontia,at tiiviiseen yhueis,toimin taian 
tulenjohtohenkilöstön kalllSSa. Kuten 
hyökkäyksessä on puolustuksessakin 
lähtökohtina ylempien johtopol'taiden 
käskyt ja jalklavä:kijohtajan päätös 
tehtävän suoritusitavasta. Koska on 

nähtävissä, et,tä taistelut tullaan käy
mään yhtaikaa syvällä alueella, tar
kastellaan tässä luv~. jokaista puo
lustusalueen osaa erikseen. 

Suoja-alue 

Koska puolustaja suoja-alueella tais
telee tavallisesti ylivoimai·sta vihol
lista. vastaan, ja koska tehtävä on usein 
aikavoittoon täihtäävä, pitää tulen 
käytön olla laaj,a-alaista. ja samalla 
kuitenkin keskitettyä. Ak.tiivinen toi
minta iskuineen ja siihen liittyvä run
sas tulen käyttö ovat suoja-alueen 
taistelui.lle luonteenomaisia. 

Edel,lä esiitetyistä periaatteista joh
tuu, että tulen käyttö ja siihen liit
tyvä ·ti.edottam1nen on kaksij,a1koista. 
Aktiiviseen toimintaan liittyvässä t u-
1 en käytössä ti,edottaminen nou
dattiaa. aikaisemmin esitettyjä periaat
teita. P u o 1 u s t u k s e l li se en t o i
mi n ,taa n lii,btyvä tiedottaminen sel
vitetään periaa:tteeltaan tuonnempana. 
Tässä yhteydessä joudutaan kuttenkin 
totea.maa111, että erityisesti tiedustelu
tulosten vaihtaminen ja siihen liittyvä 
mahdollisimman aikainen tulen aloit
faiminen muodostavat ti<edottamisen 
painopisteen. 

Joukkojen käyttösuunnitelma,an on 
huole1lisesti sovitettava tulen osuus, 
sillä nam laajalla alueella voidaan 
juuri epäsuora, tuli saada nopeimmin 
vaikuutamaan kriisikohtiiin. Tämän 
talkia tiedottamisen ipifää mahdolli
suuksien mukaan olla yksityiskohtais
ta, jatkuvaa, ja molemminpuolis ta. 

Taistelut puolustusasemassa 

Puo1ustustaistelun suoritusta arvioi
taessa on jo ,etukäteen otettavia huo
mioon mahdollisuus murtojen synty
miseen tietyissä paikoissa. Jotta mur
rot eivät johtaisi läpimurtoon, on vi-
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hollisen voimat sidottava ja hyökkäys 
rajoitetaan etukäteen nähtävälle 
alueelle. Pra,baljoonan puolustuksen 
pitää perustua ,tiettyj,en kohtien pitä
miseen ja vihollisen ryhmitykseen 
kohdistettaviin iskuihin. Puolustustak
tiikan ja tuien käy,tön periaatteet sa
nelevat johtajien k,eskinäiselle medot
tamiselle vaatimukset, joit,a seuraa
vassa on ,tarkoitus tarkastella lähem
min. Tiedottaminen on tässäkin jaet
tavissa kahteen osaan: t i ,e d o t ta
m i ne n valmist,eluvaiheessa 
j a tie d o M a m i ne n t a i s te I u
v aiheessa. 

Pataljoona 

T i edo tt a m i n ,en p u o l u s t u k
s en valmisteluva,iheesa al
k a a viä1ittömästi tehtävän saamisen 
jälkeen ja jatkuu maastontiedustelun, 
päåtöksen ja suunniU:ielun ajan. Yh
teistoiminnan käynnistämiseksi on pa
taljoolll8:1l komentajan ilmoitettava tu
lenjohtokomenrtaj,alle seu11aavat asiat: 
- Vihollinen, josta pata,ljoonan ko-

mentajan pitää korostetusti tuoda 
esiin odotettavissa olevaan hyök
käykseen vaikuttavat sei'ka.t. 

- Yksiköitten tehtävissä ,pitää ryh
mitykisen j,a puoJustuksen paino
pisteen tulla selvästi esille. 

- Tadstelujaotus muodostuu r.artkaise
varksi, sillä tässä komentaja esirttää 
kohdat, joitten varaan puolustus 
rakentuu, edelleen hän selvittää 
vaihtoehtoineen, mi,ten pataljoona 
pitää määrätyt alueet, joustaa toi
sa,alla jta varaamallaan voimalla 
iskee jossakin vihollisen kylk,een. 
Pait,aljoonan komentaj,a selvittää 
tulenjohtokomentajaHe ne periaat
,teet, joita hän tulee taistel11J.vai
heessa noudattamaan. 

- Tul,en käytön V!aatimulksissa ilmoit
taa pat,aljoonan komentaja konk-
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reettisesti ja selvästi seuraavat 
kohdat: 

- 1alueet, joissa vihollinen ehkä ryh
mittyy hyökkäykseensä, ts miten 
viholliseen voidaan vaikuttaa :tule}. 
1a ennen hyökkäyiksien alkua, 

- maas'tdkohdat, joiden kautta vihol
linen todennäköisesti hyökkäyksen
sä suuntaa, j,a joihin näin ollen 
torj11J.ntamaaliit olisi sijoitettava 

- alueet, jotikia vihollinen pyrkii saa
maan haltuunsa sekä miten hyök
käys voi fästä edelleen suuntautua, 

- ,aJue, jossa viholliseen isketään ja 
jossa vasrtatoimenpiteitä olisi erityi
sesti tuettava epäsuoraJ.la tulella. 

Osi,ttain jo ennen edellisiä tietoja 
ja viimeistään niitten jälk,een esittää 
tulenjohtokomen:taj,a tulen käytön 
mahdollisuudet pataljoonan alueella: 

- Plataljoonan alueelle ensi. s i j a i-
s e s t i ampuvat tuliyksiköt ja 
muut ,alueelle m a h d o l li s esti 
a m ,p u v a t tuliyiksiköt 

- Ylemmän johtoportaan käskemät 
rajoitukset tulen 'käytössä. 

- Ehdotus ,tulenjohtoelimien jaosta. 
- Suunnitellut viestiyhteydet, erikoi-

sesti puhelinyhteydet. 
- Ehdotus kevyen ja mahdollisen ras-

kaian kranaatinhei ti,n:kornppanian 
käytöstä. 

- Ilmoitus tulisuunnitelmien valmis
tumisajasta. 

Mol,emmat johtaja,t käskyttävät tä
män jälkeen alijohtajilLeen oman alan
sa asiat. Plataljoon,ain komentajan tar
kastuskierroksen aikana sovitaan mm 
se maali (tai ne maalit), johon patal
joon1an käytössä olevat tuliylksiköt 
pidetään jatkuvasti suunnaitt,una. 

Kun tulisuunni.telmaehdotukset ovat 
saapuneet tu1enjohtopäälli:költä ihuien
johtokomentaja11e, yhdistää tämä ne 
kar.talla ja esittää muodostuneen pa
taljoonan puolustusalueen tulisuunni-

telman komentajalle. Yhteistoimin 
molemmat johtaj,ait tarkastavat patal
joonan kainnalta tärkeät lisäykset ja 
korjaukset. 

Samassa yhteydessä selviävät mm 
semiaavat asiat: 
- tähysrtysverkon rakenne, 
- tulenjohtojärjestelyt pa.taljoonien 

saumakohdissa, 
- koko pataljoonan alueen viesti

yhteydet. 

Puolustustaistelun valmisteluvai-
heessa monet tulenkäyttöön liittyvät 
asiait ovait selvemmin porrastettuja 
tkeski,näisen tiedottamisen osaJ.ta pa
taljoonan eri johtoportaisiin kuin 
hyö'k:käy:ksessä. Valmistelut eivät kes
kity myöskään koko paiinollaan ko
mentajiin, vaan nimenomaan alempien 
johtaj,ien toimintoihin. 

T a i s t e 1 u v ,a i h e e n t i e d o t t a
m i n e n perustuu sa,atuihin vihollis
Uetoihirn j1a patalj.oonan komentajan 
näkemykseen tilanteesta. Mikäli ,tie
dustelutulosten iperust,eella, hyökkäys
vatlmistelurt ja ryhmitysalueet on pys
tytty selvittämään pataljoonan komen
taja :käskee samana ne toiminnat, jotka 
w lenjohtokomentajan on toteutettava. 
Viimeisistä vihollistiedoist,a, tähystys
mahdollisuuksista ja vi,estiyhteyksien 
säilymisestä riippuu m1ssa maann 
tulita, voidaan antaa alempien johto
portaiden käyttöön. Aina 'kun suinkin 
on mahdollista on hyöklkääjään pyrit
tävä vaikuttamaan tähystetyllä tulena. 

Puolustusta:istelun ,aika.na on patail
joonan komentajan ratkaistava yhdes
sä tuJ.enjohrl:okomentajan kanssa eri 
suunnista tulevien tulipyyntöjen kes
kinäinen tärkeysjärj,estys. Ratkaisut 
perustuvat paaasiiassa jalkaväen ja 
kenttätykistön tiedustelun hankkimiin 
vihollistietoihin, joiden välitön tiedot
taminen molemmin puolin on tässäkin 
vaiheessa mitä tärk,eintä. Pataljoonan 

komentajan on vihollistietojen perus
teella pyrittävä näkemään tadstelun 
tuleva kulku j,a v,arauduttava aloiitteen 
tempaiamiseen sopivassa vaiheessa. 
Hän ·selventää ja ,täsmentää taist,elu
suunnitelmaansa jatkuvasti taisbelun 
kestäessä. Esim "Mikäli vihollinen 
saa haltuunsa 1.K:n puolustuskeskuk
sen, teen vastahyökkäyksen, kuten 
aikaisemmin ilmoitin, tuon tienhaaran 
tasalla". 

Ryhtyessään vastahyökkäykseen pa
taljoonan komentaja ilmoittaa siitä 
tu1enjohtokomentajalle j,a toisi.taa tais
telusuunnitelmansa, pää,kohda.t. Yhteis
toiminrt:a noudattaa jo käsiteltyä, koh
taamisolosuhteissa .tapahtuvan hyök
käystaistelun tiedottamista, mutta 
li,säpiirt,eenä ,tul,ee esi l le 
m ah d o l lis u u s ,a i n ,a k i n jos
sai n määrin valit,a aika ja 
pai:kk,a sekä v,almistautua 
t e h t ä v ä ä n jo tunteja aikaisemmin. 

Pataljoonan .tiedotrtamistoiminnan on 
milkäli mahdollista oltav,a ennakoivaa, 
sillä tällä tavalla sa,adaan tulen :käytön 
valmisteluille lisäaikaa. Tulenjohto
komentajan tehtävä on järjestää tulen 
käy,ttö niin, että taistelut voidaan 
suorittaa tulituen avulla k,ai:kissa, mah
dollisissa tilanteissa siis myöskin siinä, 
jonlka suuntaviiva,t pataljoonan ko
mentaja pystyy vain karkeasti hah
mottelemaian. Mikäli molemmat joh
faj,a,t noudatta,vat tätä ennakoivaa ja 
varaurtuvaa periaatetta, voidaan vält
tyä ikäviltä yllätyksiltä ja tilanne on 
:koko a1an hallittavissa. 

Komppania · 

Kompp,an,ian taistelu jakautuu pe
riaa:tteessa samalla tavalla v a 1 m i s
t e l u - ja ,taisrt,eluvaiheeseen 
kuin pataljoo,nankin 

V ,a l m i, s :t e 1 u v a i he e s s a selos
taa komppanian päällikkö saamansa 
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tehtävän, päättää ryhmityksen, jouk
kuei>tt,en ,tehtävät ja suunnittelee tais
telujaotuksen. Komppanian päällikön 
taistelusuunnitelmasta on tulenjohto
päälliköUe .selvitettävä seuraiavat asiat: 
- vaarailisin suunta ja miten tämä 

suunta suljetaia,n, 
- miten eri tukikohdait tukeV1at tulel

la :toisiaan ja mitä ryhmitysmuu
toksiia voidaan tehdä taistelun ai
kana, 

- nie tukhlrohUen edessä olevat alueet, 
joissa epäsuoriaan ja suorasuun
tauiksella ampuvien aseitten tulella 
yhdessä pyritään torjumaan vihol
linen, 

- ne puolustusaseman syvyydessä si
jai<t.sevat alueet, joihin epäsuora tuli 
kohdisteltaan tue1maiessa viastahyök
käyksiä komppanian alueella. 

T.ulenjohtoelimi,en jako ja tähystys
verkon riakenne määräytyvät edellis
ten kohtien perusteella. 

'11u1enjohtopäällikkö esittää puoles
itaan seuraav,at asiiait jalkaväkijohtajalle: 
- ,ehdotus tulenjohtoelimten sijoituk

sestia, 
- ,miiten ,epäsuoran tulen käytölle ase

tetut vaatimukset voidaan toteut
taa, 

- mitä maaleja sijoitefaan v,a;a,ralli
simpaan suuntaaJ11, 

- KvKrhjouklrueen sulkumaalin, 
- puolustusasema,n syvyyteen sijoi-

t.etltavat maalit, 

Y h t e i s ,e n ta r k a s t u s k i e r-
r o ik se n ,a, i kana t1arkistetaan ja 
tarvittaessa korj,ataan näin syntynyt 
tulen käyttösuunnitelma. 

T i ,edo ,t ta m i ne n tai s te 1 u-
v aiheessa alka,a välittömästi vihol
lisen hyökkäyksen paljastuttua,. Komp
p!IJl1ian päällikkö määrittää vastaVla.1-
mistelualueen saami,ensa tiedustelutie
tojen perusteella ja .pyy,tää tulenjohto
päällikköä järj,estämään alueen tulit-
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,tamisen. Vihollisen hyökkäyksen suun
tautuessa kohti komppanian puolus• 
tuskeskusta, keskittää tu1enjohtopäil
likkö 'kadken saamansa tulen komppa• 
nian päällikön taisteluaJatuksen mu
kaan torjuntamaalien ampumiseen. 
Ammunnan teknillinen johtaja mää
räytyy tilanteen, tulenjohtomahdolll-, 
suuksi.en ja viestiyhteyksien perus
teella. 

Jos viholliinen pääsee murtoon ja 
tunkeutuu tukikohtien lomi-tse syvem
mälle puolustusasemaan, komppa,niillll 
päällikön .tulen ,käytölle asettamat vaa
timukset tähtäävät käskettyjen tuki
kohtien pitämiseen ja pataljoonan ko
mentajan taisteluajatuksen mukaiseen 
vihollisen kanalisoimiseen. 

TulenjohtopäälliköUe tulleista tuli
pyynnöistä komppa:niain päällikkö aset
taa etusijalle ne, joilla on t.aistelua,ja• 
tuksen toteuttamiseksi ensiarvoinen 
merkitys. Mikäli komppanian pääiUilk
kö näkee tilaisuuden vastahyökkäyk
seen, tiedottaa hän tukikohdan tai 
alueen, johon hän aikoo suunnata 
iskun ja samalla määrittää kohdan, 
johon epäsuoran tulen pitää osua. Tu
lenjohtopäällikön asia on järjestää tu
len käyttö niin, että tuli joustavasti 
ennen vastahyökkäystä annetaan tar
kistettuna hyöklkäävän osaston muka
na ,toimivalle tulenjohtajalle. 

Joukkue 

Jouklmeen taistelussa keskitytään 
annetun tehtävän suorittamiseen, eikä 
joukkueen johtajalla ole yleensä teh
tävän suorittamiseksi vaihtoehtoja. 
Tämän perusteella ov1at myös tiedot, 
jotka itulenjohtaja saia, yksityiskohtai
sia ja maastossa selviä kohtei,ba. Esim 
"Pidän vihollisen vaarallisiq1pana 
hyökkäyssuuntana tuota me.tsänieme
kettä ja haluan sinne tykistön ja kv 
lkrh:n torjuntamaalit ... " 

Tulenjohtaj,an ja joukkueen johtajan 
kPsk1näinen tiedottaminen on periaiat
lc,elitiaan samanlaista kuin komppania
i>OI'ta,assa, muttia sen ala on varsin 
mppea, käsittäen sekä valmi.steluva,i
heessa että taisteluva.iheessa juuri 
"tuon metsäniemekkeen" j,a oman 
tukikohdan alueen. 

Sclusta 

Mikäli pataljoonalla on tehtävänä 
selustassa suoritett,av,a vastaihyökkäys, 
l'dellyttää tämä Vla:lmisteluja, jotka 
poikkeavat periaatteelta,an jossain 
mä•ärin tavanmukaisista hyökkäysval
misteluista. 

Pataljoonan komentaja joutuu .sel
vittämään Itselleen ja tulenjohtoko
mentajalle seuriaavat asiat: 

- selusta...alueen ralrenteen, maaston
kohdat joihin murrot ja maahaJ11-
laskut voiV1at tapahtua, sekä mitä 
maastonkohtia pidetään jatkuvasti 
miehitettyinä, 

- Iilikemyk:sen vihollisen maahanlas
kumahdollisuuksista, ja miten maa
hanlaskut pyritään rajoittamaan 
ennen pataljoonan saiapumista, 

- selustan liikenneyhteydet, ja mitkä 
niistä voivat eri tapauksissa olla 
käyttökelpoisia. 

Pataljoonan komentajan suorirbtaman 
Hedustelun yhteydessä selvittää tulen
johtokomentaja i1tselleen ja samalla 
pataljoonan komenfajalle: 

- selustan tykistöupseerin suoritta
mat tulen käytön vaJmistelut, johon 
kuuluvat mm tulisuunnitelma, eri 
tuliyksiköitten var,autumistehtävät 
selustan puolustamiseksi, miten 
tulta käytetään ja kenen johdolla 
,ennenkuin pataljoona pääsee vai
kuttamaan taisteluun, 

- arvion aikalaskelmineen niistä tu
liyksiköistä, jotk,a saadaan tykistö
päällikön !käskystä rtuikemaan pa
taljoonan toimintaa. 

Näillä perusteilla pataljoonan ko
mentaja yhteistoiminnassa tulenjohto
komentajan kanssa ratk,aisee seuriaa
va:t asiat: 

- tavoitteet ma,ahanlaskualueittain, 
- vastahyökkäysurien t~edustelun ja 

merkitsemisen, 
- alueet (vaihtoehtoineen), joissa vi

holHseen voidaan saada taistelu
kosketus ja millaisessa taisteluval
miudessa pataljoona on tällöin, 

- liikesuunniitelma (vaihtoehtoineen), 
josta selviävät siirtymisessä käy
tettävät Tcitit ja liikuntavälineet, 
joita käyttäen pataljoona siirtyy 
hyökkäysalueelle, 

- taistelusuunnitelman rungon, jossa 
hahmotellaan pataljoonan toimin.
ta eri maahanlaskualueilla, 

- tulen käytön suunittelu niissä puit
,teis.sa, jo11ka tuLenjohtokomentaja 
määritti. 

Tiedottaminen varsinaisen hyök
käyksen yhteydessä tapahtuu aikai
semmin esitettyjä ipel'iaatlteita nou
dattaen. 

TIEDOTTAMINEN VIIVYTYKSESSÄ 
JA VETÄYTYMISESSÄ 

Viivytyksen tarkoitus on ajaJ11voiton 
saavuttaminen ja vihollisen kulutta
minen ratkaisuta.i.stelua välttäen. Vii
vytystaktiilkan osart:ekijöinä ovait hyök
käys ja puolustus, joiden tiedottami
nen on käsitelty jo aikaisemmiin. 
Irtautumishetki, taisteluvastuun vaih
taminen ja valmistelujen suuntaami
nen ta,ailcsepäin anrbav,art; lisäpiirteiltä 
viivytystaistelun Hedottamistoimin-
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nalle. Näistä ensimmamen edellyttää 
aina valmisteluja tulen käytön osalta. 
Jalkaväik.ijohtajan on osoitettavia alue, 
usein omien joukkoj,en asemait, joita 
pitää ampua irtautumisen tapah
duttua. Mikäli joudutaan irtautumaan 
hyökkäämällä, noudatetaan tiedotta
misen osalta hyökkäyksen periaatteita. 
Taisteluvastuun vaihdon valmisteluissa 
määritetään tietty tasa, jolla uusi 
jou~ko ottaa taistelutehtävä.n vastaan. 
Yleisjohtajat sopivat asiat keskenään 
ja samassa yhteydessä tulenjohtohen
kilöstökin sopii tulenjohtovastuun 
vaihdosta samojen periaatteiden mu
kaan lkuin jalkavälkijohtajatkin. 

Valmistelujen suuntaaminen taakse
pam molempien aselajien toiminnan 
osalta takaa taistelun suunnitelmalli
sen läpiviiemisen ja nimenomaan tilan
teen hallitsemisen. 

Vetäytymisessä tiedottamisen luon
teeseen kuuluu varautuminen. Jos 
ti1a1Ilne yllättäen kehittyy epä,edulli
seen suuntaan, on tiedobtamisen pai
nopiste tulen käyttöön liittyvää. Ve
täytymisen päättymisvaiheessa, jolloin 
aloite aiotaan jälleen ,temmata vihol
liselta, noudatetaan itiedotitamisessa 
joko puolustuksen tai hyökkäyksen 
periaatteita. 

Edellä olevan perusteella voidaan 
s!lllloa, että viivytyksessä yhteistoi
minta ja sen muk8111a vara:utumisajatus 
ovat molemminpuolisen tiedotitamisen 
kulmakivet. 

182 

Yhdistelmä 

Taiste1ulajista riippumatta on pata}. 
joonan jalkaväkijohtajien ja tykistö
johtajien tkeskJnä.isessä tiedottamisessa 
havaittavissa varsinikin valmisteluvai
heeSS'a eräiltä yhteisiä piirteHä, jotka 
lyhyenä luettelona voidaan esittää 
seuraavasti 
- molemminpuolinen perusteiden sel

vitys 
- tulen käytölle asetettavien vaati

musten ja, mahdollisuuksien yhtei
nen tarkastelu 

- ratkaisut t ehtävien suorittamiseksi 
- suunni<telmien laatiminen 
- käsky:t 

Valmisteluvaiheen keskinäisellä tie
dottamisel.l,a, luodaan edellytykset tulen 
ja liikk,eeri oilkea-aikaiselle ja no
pealle yhdistämiselle taistelun suori
tusvaiheessa. Erityisen tärkeätä on, 
että eri suoritusten kelloaiikojå mää
rättäessä otetaan huomioon epäsuoran 
tulen järjestelyjen vaatima aika. 

Thrt,eistoiminnan onnistumisen edel
lytyucsenä on, että molemma,t johtajat 
tu,ntevat toistensa aselajien toiminta
tavat ja osaavat oikeana ajankohtana 
anta,a toisilleen tarvittavat tiedot. 

JalkaväkijoMajan osuuden keskinäi
sessä tiedottamisessa voi lyhy,esti mää
rLtfää seuraavasti: Luo toimi n
n a 11 e perusta - esitä vaati
m u k s e t - per ,e h d y t y k i s t ö
j -0 h ta j ,a n suunnitelmaan ja 
e s ,it y k s i i ,n - t e e r a t k a i s u. 

Majuri Karl Miiller 

JALKAVÄEN PATALJOONIEN 
HUOLTOTO,l1M:INNAN PERUSTEITA JA 
JÄRJESTEL YPERIAA TTEITA 

YLEISTÄ 

Huollon suorituksessa on kaksi sel
vää kiinnekohtaa. Toisena ovat tais
telujouikot, joiden toiminta synnyttää 
huollon tarpeen ja joiden taistelukel
poisena pitäminen on koko huollon 
päämäärä. Toisena ovat paamajan 
huoltolaitokset, joihin huolto viime 
kädessä tukeutuu. 

Päämajan laitosten ja taistelujouk
kojen, näiden toisistaan kaukana ole
vien päätepisteiden välillä huolto 
muuttuu luonteeltaan jatkuvasti, mitä 
lähempänä taistelujoukkoja toimitaan 
sitä kiinteämmin taisteluun, sen teki
jöihin ja olosuhteisiin sopeutuvaa 
huollon tulee olla. Taistelujoukoissa 
huolto tapahtuu pienissä erissä, ajoit
tain hyvinkin tiheärytmisinä suorituk
sina. Huollon ,päämääränä on oltava 
taistelujoukkojen nopea ja tehokas 
tukeminen. 

Huollon kulun säännöstelemiseksi 
ja varmentamiseksi olosuhteiden mu
kaisesti on muodostettava välijohto
portaita ja kunkin johtoportaan huol
lolla on oltava omat sille soveltuvat 
tehtävät ja joiden suorittamiseen silfä 
on olemassa mahdollisuudet. 

Koska pataljoonan huoltotoiminta 
niveltyy hyvin kiinteästi prikaatin 
toimintaan, on tässä lyhyesti syytä 
mainita myös prikaatin huoltotehtävä. 
Sen tehtävänä on muodostaa eräänlai
nen täydenny,s- ja evakuointiporras 
,pataljoonien välitöntä huoltamista var-

ten niiden kuljetusmahdollisuuksien 
(10---15 km) ulottuville. Prikaati, jon
ka on kyettävä joustavasti sopeutu
maan vaiikeisiin taisteluolosuhteisiin, 
on pyrittävä pitämään kevyenä ja 
ainoastaan pata'ljoonien välittömän 
toimintakelpoisuuden säilyttämiseen 
keskittyvänä johto- ja suorituspor
taana. Tässä portaassa tarvitaan run
saan vuorokauden taxvikevarastÖtja 
tehokkaat evakuointielimet erityisesti 
haavoittuneiden toimittamiseksi sai
raaloihin. Hoito- ja korjaustoiminta 
on lähinnä ensiavun ja huoltokorjaus
ten luonteista. Varsinainen korjaus
toiminta alkaa vasta armeij,akunnassa. 

Pataljoona joutuu yleensä toimi
maan aina vaikeissa olosuhteissa. 
Näissä olosuhteissa tulevat kyseeseen 
pataljoonalle itselleen kuuluvina vain 
välitöntä toimintakelpoisuutta vastaa
vat huoltotehtävät, ikuten: 
- ampumatarvikkeiden toimittaminen 

niiden kuluttajille, aseille ja mie
..hille.. 

- tehokkaan ensiavun antaminen 
haavoittuneille ja heidän saaminen 
pois -täistelukentältä, ---

- joukkojen muonittamin~n.. sekä 
- käyttäjän suorittainuotavarustuk-:: 

sen hoitaminen. 
P ataljoonan alueella tapahtuu siis 

täydennyksen viimeinen ja evakuoin
nin ensimmäinen vaihe. 

Tässä esityksessä käsitellään ki
vääri- ja jääkäripataljoonan huolto
toiminnan perusteita sekä huollon 
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johtamis- ja järjestelyiperiaatteita. Esi
tyksen ,pohjana on kivääripataljoona. 
Jääkäri pataljoonan huoltotoiminnan 
eroavuus tuodaan tarvittavissa kohdin 
esille lyhyin maininnoin. 

ORGANISAATIOT JA 
KOMENTOSUHTEET 

Organisaatiot 

Pataljoonaan !kuuluu yleensä 
- komentaja 
- esikunta 
- esikuntakomppania 
- neljä kivääri (jääkäri) komppaniaa 
- kranaatinheitinkomppania ja 
- huoliokompparua. 

Jääkäripataljoona on pääosin saman
lainen lukuunottamatta esikuntakomp
panian sinko-osastoa, johon kuuluu 
y,ksi raskassinkojoukkue (2 rs sinkoa) 

sekä huoltokomppanian pienet ko
koonpanoerot. 

Esikuntaan kuuluvat pataljoonan 
johtamiseen sekä huolto-, komento- ja 
henkilöasiain !hoitamiseen tarvittavat 
upseerit. Esikunnan tarvitsema muu 
henkilöstö, kuten lähetit ja moottori
ajoneuvojen kuljettajat on sijoitettu 
esikuntakomppaniaan. 

Esikuntakomppanian päällikkö toi
mii oman tehtävänsä ohella pataljoo
nan suojelu-upseerina, viestijouk
kueen johtaja viestiupseerina, pionee
rijoukkueen johtaja ,pioneeriupseerina, 
huoltokomppanian päällikkö kuljetus
välineupseerina sekä huoltokomppa
nian talousjoukkueen johtaja talous
upseerina. 

Kivääripataljoonan huoltokomppa
niaan (kuva 1) kuuluu komppanian 
päällikkö, komentoryhmä, huoltojouk
ikue ja talousjoukkue. KuljetusväHnei
nä ovat traktorit, lukuunottamatta 

lomppanh.n pii.&llUdcts 

Komento 

ryhmil 

KompJ7" .. p~ 

Ii !~~i.:, Kpau 

.... ltirj ur1 0 
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Kuva 2. J ääkäripataljoonan huoltokomppania 

hevosajoneuvoja käsittävää huolto
joukkueen eläinlääkintä- ja ajoneuvo
ryhmää. Jääkäripataljoonan huolto
komppania (kuva 2) on periaatteessa 
samanlainen paitsi, että huoltokomp
panian traktoriryhmä on korvattu 
kuorma-autoryhmällä ja lisäksi siihen 
kuuluu raivauskoneryhmä. 

Huollon komentosuhteet ja huolto
komppanian perustamat huoltopaikat 

P ataljoonan taisteluohjesäijnnön 
luonnoksen 13. kohdassa sanotaan, että 
"pataljoonan komentaja on vastuussa 
huollosta. Aina kun tilaisuutta on, 
hänen on kaikin käytettävissä ole'7in 
keinoin kohotettava pataljoonan hen
kistä, fyysistä ja aineellista taistelu-· 
kelpoisuutta." Samoin kaikki huolto
lujiohjesäännöt määräävät, että patal
joonan komentaja on vastuussa patal-

joonansa ao huoltolajin tarkoituksen
mukaisesta suunnittelusta ja suorituk
sesta. 

Silloin kun pataljoonan ikomentaja 
rajoittuu huollolle käskemään vain 
"taildilliset kehykset'' ja h'llOllon tek
nillinen johtaminen jää huoltopäälli
kön ja huoltolajijohtajien tehtäväksi 
muodostuvat komentosuhteet kuvassa 
3 esitetyn piirroksen mukaisiksi. Tässä 
tapauksessa siis komentaja. antaa käs
kyt huoltopäällikölle, joka johtaa huol
toa pataljoonan komentajan sekä pri
kaatin huoltojohdon antamien käsky
jen ja ohjeiden mukaan apunaan lää
käri, tvälupseeri ja huoltokomppanian 
päällikkö. Erityisesti liikkuvissa olo
suhteissa ja nopeita ratkaisuja vaati
vissa tilanteissa komentaja joutuu 
usein antamaan käskyjä suoraan lää
kärille, taisteluvälineupseerille ja 
huoltokomppanian päälliköllekin. 
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Koll)entaja 

Liikenne 
Huol topääl1ikk.ö . ja kulj 
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Pataljoonan huollon komentosuhteet ja 
huoltorybmien perustamat huoltopai

kat 

Kuvassa 3 esitetyn kaavion mukaan 
huoltopäällikkö johtaa huoltoa koko
naisuudessaan ja hoitaa itse henkilö

. kohtaisesti liikenteen ja kuljetuksien 
järjestelyt. 

Huoltokomppanian komentoryhmä 
perustaa huoltokomppanian päällikön 
komentopaikan ja komppanian toimis
ton jonne myös tavallisesti sijoitetaan 
kenttäpostiali upseerin toimipaikka. 
Huol tojoukkueen 
- Taisteluvälineryhmä perustaa am

pumatarvikkeidenjakopaikan (AJp), 
jonka tehtäviin kuuluvat taistelu
väline-1 pioneeri- ja suojeluhuol
toon liittyvät toiminnat. 

- Lääkintäryhmä perustaa joukkosi
dontapaikan (JSp) sekä tarpeen 
vaatiessa joko huoltopääl'likön tai 
lääkärin määräyksestä 1-2 sairas
ajoneuvoasemaa {SAjonAs). Lää
kintäryhmä saa tavallisesti eläin-
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lääkintä- ja ajoneuvoryhmästä 2 
hevosta ajoneuvoineen. Mikäli sai-1 
rasajoneuvoasemille tarvitaan enem
män ajoneuvoja on ne irroitettava 
eri käskyllä komppanioista. 

- Kuljetusvälinehuoltoryhmä ei pe
rusta .mitään erityisemmin nimettyll 
huoltopaikkaa. Ryhmä toimii pää
asiallisesti huoltokomppanian sijoi
tusalueella huoltaen pataljoonan 
moottoriajoneuvot ja polkupyörät. 
Ryhmällä on lisäksi polttoaine
kalusto polttoaineiden jakamista 
varten. 

- Eläinlääkintä- ja ajoneuvoryhmll 
toimii pääasiallisesti huoltokomp
panian sijoitusalueella. Ryhmän 
tehtävänä on 
antaa ensiapua ja hoitoa pataljoo
nan hevosille 
huolehtia pataljoonan hevosten 
kengi ttämisestä 
suorittaa pataljoonan hevosajoneu
vojen ja valjaiden pienten vikojen 
korjauksia 
ryhmän viidestä ajoneuvosta on 
lähinnä kaksi tarkoitettu eläinlää 
kintäryhmän, kaksi lääkintäryhmän 
ja yksi pioneeri- ja viestiryhmän 
käyttöön. 

- Traiktoriryhmää käytetään ensisi~ 
jaisesti ampumatarvikkeiden kuk 
jettamiseen sekä tarvittaessa pa
taljoonan muihinkin kuljetuksiin. 
Ryhmänjohtaja toimii samalla esi
kunnan, esikuntakomppanian ja 
huoltokomppanian taisteluvälineali
upseerina. Jääkäripataljoonassa 
traktorit on korvattu kuorma
autoilla. 

- Jääkäripataljoonan raivauskone-
ryhmää käytetään maastourien ra
kentamiseen. 

Talousjouakkue 
- Pataljoonan talousryhmä perustaa 

elintarvil;clceiden jakopaikan (EJp), 
joka suorittaa taloushuollon alaan 

kuuluvien tarvikkeiden täyden
nyksen, varastoinnin sekä jaon 
komppanioille. 

- Komppanian talousryhmä perustaa 
huoltokomppanian talouskeskuksen 
(Talkesk), jonka tehtävänä on 
huoltokomppanian lisäksi huoltaa 
myös pataljoonan esikunta ja esi
kuntakomppania. 

HUOLTOLAnT JA 
NIIDEN TEHTÄVÄT 

Taisteluvälinehuolto 

Taisteluvälinehuoltoon kuuluu asei
den, ampumatarvikkeiden, tiedustelu
i!_ _!!littausvälineiden sekä savu~ 
polttotarvikkeiden täydennys, hoito ja 
evakuointi. Pataljoonassa liittyy tais
teluvälinehuoltoon myös suojelu- ja 
pioneerimateriaalin täydennys ja eva
kuointi. Taisteluvälinehuollon pääteh-
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tävänä on pitää joukot alaansa kuu
luvien välineiden osalta taistelukel
poisina kaikissa vaiheissa. 

Pataljoonassa johtaa taisteluväline
huoltoa taisteluvälineupseeri komen
tajan ja huoltopäällikön sekä prikaa
tin taisteluvälinetoimiston antamien 
ikäskyjen ja ohjeiden mukaan. Erityi
sesti hän huolehtii täydennyskulje
tuksista sekä valvoo ja ohjaa åjp:n 
toimintaa. Pataljoonan taisteluväline
huollosta, suojeluhuollosta ja pioneeri
huollosta huolehtii huoltokomppanian 
taisteluvälineryhmä. Siihen kuuluu 
tavallisesti taisteluvälineupseeri ja ase
seppä sekä muutama traktori, joissa 
kuljetetaan määrävahvuuteen kuulu
via ampumatarvikkeita. Taisteluväli
neryhmä perustaa ampumatarvikkei
den jakopaikan yleensä pataljoonan 
komentopaikan läheisyyteen (kuva 4). 
Tilanteesta ja taistelulajista riippuen 
paikika pyritään sijoittamaan 1-3 km 
etulinjan taakse, josta on käyttökel-

Joukkueet I Patrkeskus AJp Patl:n taemmat ATp 
3 t-ann lh-1 1 t-ann h-elimet 1-2 

t-ann t-ann 
Tuliasemat 

lh-1 lh 
t-ann 

Kuva 4. Ampumatarviketäydennyksen kulku 
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poiset urat komppanioihin ja mie
luimmin vähintäin traktoriura ampu
matarviketäydennyspaikkaan. Työs
kentelyä ampumatarvikkeiden jako
,paikalla johtaa taisteluvälinealiupseeri. 

Asehuolto 

Jokainen mies on velvollinen hoi
tamaan hänelle uskotut aseet sekä 
korjaamaan mahdollisuuksien mukaan 
niissä esiintyvät toimintahäiriöt. Ryh
mäaseiden hoidosta vastaa ryhmän
johtaja. 

Taisteluvälineryhmän aseseppä ja 
komppanioiden taisteluvälinealiups'ee
rit pystyvät suorittamaan vain vara
osien vaihtoa ja vähäisiä korjauksia. 
Lähinnä haavoittuneilta ja kaatuneilta 
kerättyjä tai sotasaaliina saatuja 
aseita sekä varaosia voidaan jonkin 
verran pitää varalla taisteluvälineryh
män traktoreissa, joihin myös kootaan 
j oukkosidontapai.kal ta evakuoitujen 
potilaiden jättämät aseet. 

Heittimet, singot ja muu raskas 
kalusto on pyrittävä korjaamaa~ 
asemissa. Mikäli omat asesepät eivät 
pysty vikaa korjaamaan, ilmoitetaan 
asiasta prikaatin taisteluvälinetoimis
toon. Vian suuruudesta ja laadusta 
riippuen tuliasemiin tulee joko pri
kaatin taisteluvälinetoimiston asemes
tari tai ampumatarvikevarastojouk
kueen aseseppäaliupseeri. Jos aseen 
korjaaminen tuliasemissa ei ole mah
dollista, ase evakuoidaan prikaatin 
ampumatarviketäydennyspaikan kaut
ta asekorjaamolle. 

Ampumat a rv i!k ehuol to 

Ampumatarvikehuollon suunnittelun 
ja johtamisen helpottamiseksi ilmais
taan ampumatarvikemäärät tuliannok
sina. Aseen tuliannosta käytetään lä
hinnä määrävahvuuiksia ja joukon 
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tuliannosta laskettaessa. Joukon (jouk
kueen, komppanian, pataljoonan jne) 
tuliannos on sen aseiden tuliannosten 
summa. Raskasaseyksikössä (krhk) 
tuliannos lasketaan vain pääaseistuk
selle •(raskaat singot, tykit, kvkrh:t 
jne). Eri aseiden ja joukkojen tuli
annokset on esitetty ikuvassa 5. Jouk
kueen, komppanian ja pataljoonan 
tuliannosta käytetään taistelutehtävis
sä tarvittavien ampumatarvikemäärien 
arvioimisessa. 

Pataljoonan, ,patteriston ja raskas
aseyksikön tuliannoksen on arvioitu 
vastaavan niiden keskimääräistä vuo
rok ausikulutusta kohtalaisen ikiivais
sakin taisteluissa. Komppanian ja 
joukkueen tuliannoksella ei ole saman
laista merkitystä kulutuksen mittana, 
koska kulutuksen vaihtelut eri komp
panioilla ja joukkueilla voivat olla 
hyvinkin suuret. Tuliannoksen ase
masta määritellään (kulutus) ampu
matarvikemäärä komppaniassa ja 
joukkueessa pakkausyksikköinä. 

Joukoille on vahvistettu ampuma
tarvikkeiden määrävahvuudet, jotka 
niiden on aina kuljetettava mukanaan. 
Määrävahvuiset ampumatarvikkeet on 
porrastettu aseille (miehille), 
joukkueajoneuvoihin, ikomppanian ja 
pataljoonan taisteluvälineryhmän ~jo
neuvoihin, huoltokomppanian trakto
riryhmän traktoreihin sekä prikaatin 
kuljetuskomppaniaan. Määrävahvuis
ten ampumatarvikkeiden porrastumi
nen on esitetty kuvassa 5 tuliannok
sina. Siitä havaitaan, että jos vuoro
kausikulutus on n 1 t-annos, patal
joona kykenee määrävahvuisilla tar
vikkeilla taistelemaan runsaan vuoro
.kauden. Kun joukot kaikissa tilan
teissa pyritään pitämään määrävah
vuisina, kykenee prikaati aina aloit
tamaan taistelun heti ja täydennyk
sen järjestelyihin jää riittävästi aikaa. 

Aseen Tuliannosten painot (kg) A-tarvikemäärävahvuus ja 
sen porrastus (t-ann) 
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Kv aseet 

1 

Kp 100 1,3 14,4 84,5 555,1 543,0 
Kiv 30 0,9 - 2,7 131,4 135,0 
Rynkiv 90 2,0 28,0 138,0 588,0 580,0 
Kvkk 600 12,8 38,4 166,4 704,0 704,0 
Pk 200 7,2 - - 43,2 43,2 3 lh 1 4~ 1h 5 
Rskk 600 22,0 - - 44,0 176,0 
Kvsinko 6 24,0 - 72,0 864,0 768,0 
Pist 25 0,3 - - 1,2 1,2 
Käsikr 2001) 200 - - 200,0 200,0 
Yht kg 80,8 463,6 3130,9 3150,4 

Jv:n 
Rs aseet 
Rssinko 10 130 260,0 - - 0,3 3 - 1 4 1 5 
81.Krh 180 850,0 1,7 5,1 5,1 5,1 1h - 1 11h 1h 2 

Yht tn 1 1 1 1 5,1 1 5,1 1 5,41 1 1 1 1 1 
Huomautus ') Patl:n tubannos 

Kuva 5. ·.ruuannokset Ja ampumatarvtkemäärävahvuudet 

Osa määrävahvuisista ampumatar
vikkeista on huoltokomppanian trak
toriryhmän trakto~eissa näin ollen 
ampumatarvikkeita on hyvin usein 
huoltokomppanian sijoitusalueella 
kuormattuina. Pyörillä liikkuvina ne 
on nopeasti siirrettävissä tarvittavaan 
paikkaan joko AJrp:lle, patruunaikes
kuksiin tai heitinjoukkueille. Siitä 
käsityksestä, että pataljoonan tväl
ryhmän hallussa oleva 1 tuliannos olisi 
varastoituna AJp:lle täytynee nykyi
sen liikkuvan sodankäynnin aikana 
luopua. Ampumatarvikkeiden varas
toiminen maahan tullee kysymykseen 
ani harvoin puolustustaistelun aikana 
silloin ikun ,pataljoonan a-tarvikepor
rastus on joko pataljoonan komenta
jan esityksestä tai prikaatin komen
tajan käskystä nostettu. 

Taisteluun valmistauduttaessa on 
ainakin määräva:hvuus saatava täy
teen. Toimintaolosuhteista sekä am
pumatarviketilanteesta ja kuljetus
mahdollisuuksista riippuen . lisätään 
porrastusta tarpeen mukaan. Usein 
prikaati määrää pataljoonan ampu
matarvikeporrastuksen. :Pataljoonan 
sisäisen porrastuksen määrää patal
joonan komentaja. 

Heti taistelun jälkeen on pataljoona 
aina täydennettävä määrävahvuiseksi 
tai käskettyyn perrastukseen. 

Ampumatarviketäydennys on yleen
sä edullisinta järjestää kuvassa 4 esi
tettyä ,periaatetta noudattaen noutona • 
sillä kukin joukko itse tuntee pa!rhai
ten täydennystar.peensa ja -ajan sekä 
reitin ja tavan, miten täydennys par
haiten saadaan perille. Vientiä on 
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käytettävä milloin se vain on mah
dollista. Erityisesti kevyt kranaatin
heitinkomppania tarvitsee kuljetus
apua, Kranaatinheitinkomppanian toi
miessa koottuna johtaa komppanian 
a-tarvikehuoltoa tuliasemissa ikomp
paniaupseeri apunaan taisteluväline
aliupseeri. Silloin kun kranaatinhei
tinkomppanian joukkueet ovat alis
tetut kiväärikomppanioille ampuma
tarviketäydennyksen suorittaminen 
vaikeutuu, erityisesti liikuntaolosuh
teissa. Tällöin heitinjoukkueiden on 
järjestettävä a-tarviketäydennyk.sensä 
komppanian päällikön ja komppania
upseerin antamien käskyjen mukai
sesti suoraan pataljoonan jakopaikas
ta, jossa useasta suunnasta sinne ke
rääntyvät ajoneuvot ottaa johtoonsa 
heitinkomppanian tväl-au ja jakaa 
niihin ammuskuormat. Heitinkomppa
nian toimiessa hajoitettuna kivääri
komppanioille alistettuna voi komp
panian tväl-au toimia pataljoonan 
ampumatarvikejakopaikalla taistelu
välineUIJ)Seerin apulaisena. 

Taloushuolto 

Taloushuoltoon kuuluvat elintarvi
ke-, vaatetus- ja toimistovälinehuolto 
sekä talousmateriaalin kirjanpito ja 
tilitykset. Tämän lisäksi taloushuolto
henikilöstö hoitaa pataljoonassa kas
sapalvelun. 

Elintarvikehuolto 

El:intarvikehuoltoon kuuluvat elin
tarvikkeiden ja rehujen täydennys, 
muonitus sekä muonituskaluston täy
dennys ja kunnossapi.to. 

Muonituksen perustana on kulloin
kin erikseen vahvistettu sotamuona
~ joka käsittää peruspäiväannok
sen sekä vaihtotaulukossa määritellyt 
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vaihtolajit ja määrät, joilla peruspäi
väannoksen tarviikelajit saadaan kor
vata vaihtelun aikaansaamiseksi. So
tamuona-annoksen kokoonpano mies
tä kohti voi olla esimerkiksi seuraa
vanlainen. 

Kuivaa leipää 400 gr 
Voita 40 

" Juustoa 40 " Makkaraa 75 
" Sokeria 40 
" Teetä 1 
" Suurimot 100 
" Tuoreita perunoita 800 
" Naudanlihaa 125 
" Maitoa 200 
" Suola ym maust 15 
" Rasvaa 20 
" Kastikejaup.oja 20 
" Savukkeita 3 ikpl 

Sotamuona-annoksen jla v,arastossa 
olevien tarvikkeiden mukaan määrä
tään tavaUisesti armeijakunnan esi
kunnassa päiväannoksen kokoonpano 
eli ne tarvikkeet, jotka miestä kohden 
kunakin päivänä jaetaan. Sotamuona
annos laaditaan ensisijaisesti kenttä
keitinmuonitusta silmällä pitäen, mutta 
siihen sisällytetään myös sellaisia tar
vikkeita, joista ruoan valmistaminen 
tilapäisesti muutenkin on mahdollista. 
Pataljoonassa on usein sellaisia tilan
teita, että keittomuonaa ei voida toi
mittaa kuin kerran päivässä taistelu• 
jen hiljetessä tai ei ollenkaan. Milloin 
kenttäkeitinmuoriitus ei ole mahdol
lista pyritään jakamaan taistelumuo
na-annoksia. Taistelumuona-annokset 
ovat ateria-annoksia, joista tarvittaes
sa voidaan koota erilaisia päiväan
noksia. 

Pataljoonan siirtyessä kenttäkeitin
muonituksesta taistelwnuonan . käyt
töön tapahtuu tämä siten, että kuiva
,muona jaetaan käytettäv,issä olevan 
päiväannoksen mukaisina tarvikkeina 

, keittotarvikkeet v,aihdetaan kul
loinkin saatavissa oleviin taistelumuo
na-aterioihin tai niin, että pataljoona 
rna pyytämänsä määrän lähinnä kent
lämakasiinissa koottuja ja pakattuja 
valmiita päiväannoksia. Siirtyminen 
taistelumuonan käyttöön vaatii aina 
oman aikansa. Mikäli elintarvikkeiden 
jakopaikalle on ennakolta varattu val
miiksi pakattuja annoksia, vaatii se 
ainoastaan jakotoimintaan tarvittavan 
ajan. Jos taas taistelumuona-annokset 
joudutaan valmistamaan ja pakkaa
maan jo ElJ,p:lle jaetuista kenttäkei
tlnmuonitukseen tarkoitetuista tarvik
keista vie se huomattavasti pitemmän 
ajan. Tämä täytyisi aina ottaa huo
mioon pataljoonalle taistelutehtävää 
annettaessa. 

Nykyisin käytössä olevat tavallisim
mat taistelumuona-ateriat ovat: 

Hernekeitto KJaurasuurimovelli 
Perunakeitto Mannasuurimovelli 
Makaroonikeitto Mustikk,akeitto 
Perunasose Sekahedelmäkei tto 
Lihamakarooni- Suklaajuoma 
laatikko Maitojauhe 
Maksalaatikko Tee 
Lihavihanneskeitto Kahvi 
Lihapyörykät Rusinat 

Sissimuona-annokset ovat yleensä 
valmiiksi päiväannoksiksi pakattuja, 
Ne sisältävät vähän tilaa ottavia, ke
veitä, mutta suuren ravintoarvon 
omaavia tarvikkeita ja keittomuona
tiivisteitä, jotka voidaan nauttia sel
laisinaan tai jotka vaativat vain lyhyen 
keittoajan. Lisäksi niissä on tarvik
keita lämpimien ja virkistävien juo
mien valmistusta varten. Sissimuona
annoksia !käytetään sissi toiminnassa ja 
useita vuoro~ausia kestävillä partio
matkoilla. 

PatJaljoona tilaa elintarvikkeet ja 
rehut prikaatin huolto toimistolta 
yleensä vuorokaudeksi kerrallaan ja 

noutaa ne kerran vuorokaudessa, ta
vallisesti prikaatin talousupseerin tar
kemmin määrittämänä aikiana, prikaa
tin elintarviketäydennyspaiilcasta. Kai
kissa olosuhteissa on pyrittävä siihen, 
että päiväannokset pystytään jaka
maan yksiköille niin aikaisin, jotta 
kuivan muonan jako yksiköissä voi
daan suorittJaa seuraavaa päivää var
ten edellisen päivän päivällisruokai
lun yhteydessä. 

Komppanian talouskeskuksessa päi
väannoksesta erotetaan kuivamuona, ' 
joka jaetaan joukkuekohtaisiin (vast) 
annoksiin. Keittomuona v1almistetaan 
talouskeskuksessa, josta se ruoankul
jetusastioissa viedään joukkueille. 
KoilllPpanianpäällikkö antaa ohjeet 
muonan jaosta sen mukaan, miten 
taistelutilanne kulloinkin vaatii ja sal
lii. Muonan jaosta yksityisille miehille 
huolehtivat joukkueiden ja ryhmien 
johtajat. 

Elintarvikehuollon suorituksessa on 
pyrittävä siihen, että ,pataljoonan 
alueella pysyväisluontoisesti toimivat 
tulenjohto- ja muut pienemmät elimet 
alistetaan pataljoonan elintarvikehuol
toon. Plataljoonan huoltokomppania 
muonittaa kaikki suoraan pataljoonan 
johdossa olevat ryhmät ja elimet. 
Komppaniat muonittavat vastaavasti 
niille alistetut ja niiden alueilla toi
mivat ryhmät ja elimet. Kun patal
joonalle alistetaan joko prikaatin tai 
muita erillisyksikköjä, on aina tark
kaan harkittava, kannattaako ao yk
sikköä alistaa pataljoonan taloushuol
toon. 

Talousupseerin. tehtävänä on aktii
visesti johtaa jia valvoa muonituksen 
suoritusta ja järjestelyjä pataljoonassa. 
Erityisesti hänen on seurattava yksi
köiden muonitusvahvuuden mahdolli
sia vaihteluja ja krhkomppanian 
tuliasemaosien muonittamista niin, 
ettei komppanioiden ta.Jousryhmät 
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Joukkueet 
alistuksineen 

Talouskeskuksia 
1 p-ann 

EJp 
1 p-ann 

ETp 
1-2 p-ann 

Vaat'I'p 
Kuva 6. Taloushuollon kulku 

joudu ylivoimaisen tehtävän eteen ja 
toisaalta krhkomppanian talousryhmä 
jää toimettomaksi. Muonituksen peri
aatteet selviävät kuvasta 6. 

Pataljoonalla on aina oltay,a hallus
saan 2 päiväannosta jakautuen siten, 
että miehillä on yhd1'!n päivän kuiva 
muona ja talouskeskuksissa saman 
iPä,ivän keittomuona. Toinen päiväan
nos on elintarvikkeiden jaikopaikassa. 
Nämä tarvik.emäärät kyetään kuljet
tamaan talousryhmien määrävahvui
sissa ajoneuvoissa. 

Mikäli pataljoonan elintarvikemää
rävahvuus (.tstmuona ml) halutaan 
nostaia, on talousryhmälle lisättävä 
vastaavasti tTaktoreita. Kun jääkäri
pataljoonan talousryhmälle kuuluu 
määrävahvuuteen 1 maastokuorma
vaunu ja 1 pyörätraktori perävau
nuineen pystyy se melko helposti 
kuljettamaian mukanaan 2 pataljoonan 
päiväannosta elintarvikkeita. 

,Elintarvike1ajien mukaan miehen 
,päi väannos painaa n 115-2100 ikg ja 
taistelumuona-annos 1,0:=1,5 kg. He-
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vosen rehuannos painaa n 13 ~ Mää
rävahvuisen kivääri.pataljoonan elin
tarvikkeet painavat n 1400-1900 k 
ja rehut n 800 kg. Määrävahvuise 
jääkäripataljoonan elintarvikkeet ipai 
navat n 1300-1800 kg. Pataljoona 
taistelumuo!!_a_l?äiväannos pain:ea n 120 
-1500 kg. 

Elintarvikkeiden jakopaikka toimii 
yleensä huoltokomppanian sijoitus
alueella. Silloin kun komppanfoiden 
talouskeskukset on sijoitettu huolto
komppanian yhteyteen huoltokomppa
nian päällikkö apunaan talousjouk
kueen johtaja johtaa, ohja~ ja valvoo 
niiden toimintaa, käskee yksityiskoh
taisen sijoituksen, selustan puolustuk
seen kuuluv,at tehtävät komppanioi
den talousryhmien pysyessä kuitenikin 
taloushuollon suoritukseen nähden 
oman päällikkönsä ialaisena. Talous
ryhmien yhteyteen kootaan usein myös 
komppanioiden muut ajo~euvot, joita 
ei tarvita taisteluosien mukana. 

Rehutuksen perustana on erikseen 
vahvistettu sotarehuannos. Se pannaan 

kokoon maan yleisen rehutilianteen 
ja niiden olosuhteiden mukaan, joissa 
hevoset toimivat. Sotarehuannoksen 
kokoonpano voi olla esimerkiksi: hei
nää 7 kg ja kauraia 4 ikg. 1 kg kauraa 
voidaan tilapäisesti viaihtaa 2 kg hei
nää (9 kg heinää ja 3 kg kauraa). 
Kaura voidaan joutua korvaamaan 
6 kg:lla rehuselluloosaseosta, jolloin 
sotarehuannoksen painoksi saadaan 
13 kg, jota käytetään annospainoja 
laskettaessa. 

Vaatetushuolto 

Jokaisen miehen on huolehdittava 
henkilökohtaisen vaatetuksen kunnos
sapidosta. Sitä valvovat ennenlmiikkea 
joukkueenjohtaj,a ja ryhmänjohtajat, 
mutta myös kaikki muut esimiehet. 

'Rikkoutunut ja pesun tarpeessa 
o1eva vaatetus vaihdetaan talousryh
mien välityksellä tavallisesti n 7-10 
vrk:n välia join. 

Elintarvikejakopaikka noutaa pyy
kin elintarviketäydennyspaikian yhtey
dessä olevasta vaatetustäydennyspai
kasta yleensä koko pataljoonaa viarten 
samanaikaisesti sekä jakaa sen välit
tömästd komppanioiden talouskeskuk
sille. Nämä jakavat sen edelleen .!!ll!2=.. 
nankuljetusten yhteydessä joukkueille, 
jotka pal!auttavat vastaavan määrän 
likiaisia vaatteita seuraavassa kulje
tuksessa. Kun pyykki on vaihdettu 
ikornppanlassa, jakopaikka saa, vias

ta,av,an määrän likaisia viaatteita ja 
lähettiin ne edelleen vaatetustäyden
nyspaikkaian. Jos vaihtopyykkiä ei ole 
riittävästi, vaihto joudutaan järjestä
mään siten, että miehet luovuttavat 
ensin likaisen pyykin, joka vaihdetaan 
takana puhtaaseen. 

Pa 11on,1ss.;1 ei yleensä voida pitää 
vaihtovnruatusta, vaan vaihto on jär
jestettäv11 erikseen tai,peen mukaan. 

7 - .Jalkavnen Vuosikirja 

Toimistovälinehuolto 

Toimistovälin,ehuoltoon kuuluvat toi
mistokoneiden, -kaluston, toimistotar
vikkeiden, lomakkeiden jla leimasimien 
täydennys sekä toimistokoneiden kor
jaus- ja huoltotoiminta. 

Pataljoonan määrävahvuuteen kuu
luu vain yksi toimistokirjoituskone 
ja sen sijaintipaikka on pataljoonan 
esikunta. Kullekin komppanialle kuu
luu yksi toimistotarvikelaatikko ja 
klassalipas sekä näiden lisäksi esikun
taikomppanialle yksi arkistolaatdkko. 
Edellämainittuihin laatikkoihin on si
joitettu erilaiset toimistotyössä tarvit
tavat toimistotarvikkeet, kuten kynät, 
kumit, paperit, lehtiöt, lomakkeet, pai
notuotteet jne. Toimistotarvikkeiden 
täydennys tapahtuu komentoteitse 
poisluettuna kunkin huoltol1ajin tar
vitsemat erikoislomakkeet, joiden 
osalta tämä tapahtuu asianomaista 
huoltolajitietä. Toimistotarvikkeista 
tekee pataljoona tilauksen prikaatin 
komentotoimistolle käskettyinä mää
räaikoina. Tarkistetun tilauksen pri
kaati lähettää toimistovälinevarikkoon, 
joka lähettää tilatun materiaalin suo
raan kenttäpostin välityksellä patal
joonalle. Pataljoonan esikunta suorit
taa tarvittavan jakelun komppanioille. 

Lääkintähuolto 

Pataljoonan lääkintähuoltoon kuu
luu henkilöstön terveydenhoito, haa
voittuneiden ja sair.aiden hoito ja eva
ikuointi sekä lääkintämateriaalin .iu:. 
dennys, hoito ja evakuointi. 

Terveydenhoito käsittää toimenpi
teet henkilöstön suojelemiseksi sai
rauksiltla, kuten elintarvikkeiden ja, 
juomJaveden tarkiastuksen, ruoan val
mistuksen valvonnan, majoitukseen 
käytettävien rakennusten ym tarkas
tuksen, jätteiden hävittämisen sekä 
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Kuva 7. Potilasevakuoinnin kulku 

henkilöstön ja vaatetuksen puhtaana
pidon valvonnan sekä toimenpiteet 
paleltumia, tarttuvia tauteja, syöpä
läisiä yms vastaan. Terveydenhoitoa 
varten tarpeellisista toimenpiteistä 
pataljoonan lääkäri tekee esityksiä 
huoltopäällikölle ja komentajalle sekä 
tilanteen mukaan suorittaa yhdessä 
lääkintäa1iupseereiden kanssa tarkas
tuksia terveydenti1an valvomiseksi. 

Haavoittuneille antavat ensiavun 
j o u k k u e i d ,e n 1 ä ä k i n t ä m i e
h et tai mahdollisuuksien mukaan 
potilaat itse lähimpien taistelijoiden 
auttamana. Potilaat sidrretään lähim
pään haiavoittuneiden suojarpaikkaan 
tai sairasajoneuvoasemalle ja sieltä 
lähimpään jouikkosidontapaikkaan. 
Kulkukykyiset siirtyvät itse. Jouk
kueenjohtajan on järjestettävä saat
taja sitä tarvitseville haavoittuneiden 
suojapadkkaan saakka lääkintämiiestä 
tai muita miehiään käyttäen. KoII1iP
panianpäällikön on huolehdittavia lää
kintäaliupseerin kanssa kuljetusten 
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järjestämisestä joukkosidontapaikalle, 
ellei potilaita voida noutaa. Tähän 
voidaan käyttää mm patruuna- tai 
muita ajoneuvojta, lääikintäryhmiiä tahi 
erikseen määrättäviä kantajia. On 
huolehdittava, että kantamaan määrä
tyt miehet mahdollisimman pian tu1e
vat takaisin osastoonsa. Potilaseva
kuoinnin yleinen kulku on esitetty 
kuvassa 7. 

Pataljoonan lääkintäryhmä perustaa 
lääkärin käskystä lääkintäa1iupseerin 
tai -mi,ehen sekä muutaman hevosajo
neuvon käsittävän s a i r a s a j on e u
v o a s em a n sellaiseen suuntaan, jos
sa tarvitaian eniten evakuointiarpua. 
Kun tilanne j.a maasto sallivat, sai:rias
ajoneuvoasema voidaan yhdistää jo
honkin haavoittuneiden suojapaikkaan. 
Ensisijaisesti ajoneuvot sai:riasajoneu
voasemalle saadaan huoltoikomrppanian 
eläinlääkintä- ja ajoneuvoryh!Ilästä. 
Ryhmän viidestä hevosesta on kiaksi 
tarkoitettu juuri tällaiseen käyttöön. 
Mikäli nämä eivät riitä on lisäajo-

11 uvot mahdollisuuks~en mukaan potilaist,a lähetetään päivittäin ilmoi-
1 oottava komppanioista. Ainakin sai- tukset yksiköille ja yhdistelmäluette-
1 1ajoneuvoaseman johtajan on pys- lot prikaiatin lääikäril1e. Joukkosidon-
1 Itävä antamaan ensiapua. Silloin 

I 
tapaikalla otietaan talteen potilaan 

~ un kran.aatinheitinkomppania on alis- sotavarustus, paitsi henkilökohtainen 
1, ttu joukkueittain kiväärikompp~- vaate_tus !a suoj~ut~misv~lineet, )?,t~~ 
111 illle voidaan komppanian lääikintå- sa,momkum yks1ty1somaisuus Jaavat 
, hmän miehiä käyttää sairasa,joneu- poti1aan haltuun. Talteen otetut aseet 
oasemalla. ja patruunat sekä pioneerivälineet toi-
J o u k k o s i d o n tapa i k a n pe- mi tetaan ampumatarvikkeidenjakopai-

1 uataa huoltokomppaniaan kuuluva kalle, vaatetusesineet toimitetaan erik-
1l11,kintäryhmä lääkärin johdolla, mah- seen annettujen ohjeiden mukaan 
lollisimman suojaiseen padkkiaan. Pai- joko yk,sikköön tai elintarvikkeiden
~ nn toimintaa johtaa lääkäri huolto- jakopaikalle. Kuljetuksien suojaamista 
1 .lällikön tai joskus myöskin suoman varten jätetään tarvittaessa aseiden 
1 ,taljoonan komentajan antamien oh- käyttöön kykeneville potilaille aseet 

tlden mukaan. Lääkäri on kuitenkin j,a patruunat. 
t I myös huollon suorittaja, joten Viime sotien kok.emuiksien muka~n 

hnn tarvitsee toiminnassaan huolto- muodostuivat tappiot seura1avanla1-
päällikön tuen erityisesti siirtojen ja siksi: 
1 uljetusten järjestelyssä. Joukkosi- Sairastappiot vuorokaudessa ko-
dontapaikal1a poti1as saa ensimmäisen konaisvahvuudesta 
~ l'rran lääkärin antaman ensiavun, normaalissa olosuhteissa n 1 % 
1,mka jälkeen eviakuointia jatketaan epäedullisdssa olosuhteissa ( epide-
1 walLisesti satirasautolla sadrasauto- mia) n 5-20 % . 

iemalle, kenttäsairaalaosastoon tai Taisteluta,ppiot 
10raan sairaalaan. Joukkosidontia- - ,pienet 1-5 % taiisteluvahvuudesta 

J>Blkan lääkäri: - keskinkertaiset 6---10 % taistelu-
tarkastaa haavoittuneet E sairaat vahvuudesta 
sekä määrittää vamman liaadun - suuret 10--20 % taisteluvahvuu-
suorittaa ne he~gen pe1astamiseksi desta 
välttämättömät _h_iität_oi_me_!!Pite~ Taistelutappioita laskettaessa on 
ioihin hänellä nilssä olosuhteissa otettava huomioon, ett'ä pataljoonasta 
on mahdollisuus {suonensidonta, saiattaa vain osa olla esimerkiksi 10-
hätäamputati.o, avonaisen ilmarin- 20 % taistelutappioille alttiilla alueel
nan tukkiminen jne) lia, muiden o3ien jaka:antuessa pienem
määrää evakuointitavan ja kiirey.s- mille %-luvuille. Eräissä ulkomailla 
järjestyksen viime aikoina suoritetuissa tilastotut
ga1attaa potilaat kuljetuskuntoisiksi kimuksissa on päädytty si!ihen, että 
hoitaa soklciP?!Jl~t todennäköinen ·sairaiden määrä saat
valvoo komppanioiden lääkintä- taa päivittäin olla 3 % joukon vah
ryhmien toimintaa.. / vuudesta ja todennäködnen haavoittu-

J oukkosidontapaikalla" mel'lkitään jo- neiden määrä 8 % kaikista taisteluun 
~ alnen .poti1as sairaskiTjaan ja eva- osallistuneista joukoista. Mikäli vihol
kuoita.v,aUe kirjoitetaan sairaankulje- J:inen käyttää ydinräjähteitä ovat ta.p
tuekortti , josta selviää kuljetustapa ja piomäärät niin suuret, ettei pataljoo
~ ilreysluokkia. Kaikista evakuoiduista nan lääkäri lääkintäryhmineen pysty 
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yksin "suurtuhojälkiä" korjaamaan, 
v,aan pataljoonan on saatava apua ul
koapäin. Tämän asdian yksityiskohtai
seen käsittelyyn ei tässä yhteydessä 
ole mahdollisuuksia. 

Lääkintämateria:alin täydennys ta
.pahtuu siten, että edestä haavoittu
neita tuonut lääkintämies saa vastaa
w.m määrän materiaalia. jonka hän on 
mahdollisesti joutunut luovuttamaan 
potilaan mukana (huovat, paarit, si
teet jne) seuraavalle lääikintähuolto
elimelle. Joukkueen lääkintämies saa. 
täydennyksen komppania.n lääkiintä
ryhmältä, komppanian lääkintäryhmä 
pataljoonan lääkintäryhmältä ja patal
joona prikaatin lääkintäjoukkueelta. 

Lääkkeiden ja lääk:intämateriaalin 
tilaamisesta, niiden toimittamisesta ja 
jakiamisesta viastaa ,pataljoonan lääkäri. 

Eläinlääkintähuolto 

Kiväärirpataljoonassa ikuuluvat eläin
lääkintähuoltoon hevosten terveyden
hoito sekä hevosten käytön, hoidon, 
majoituksen j,a rehutuksen järjestely 
ja vialvonta sekä valjaiden sopivuuden, 
ajoneuvoj,en käyttökelpoisuuden ja 
rehun laiadun tarkkailu, tarttuv-ien 
tautien ehkäiseminen j,a vastustami
nen, saiiraiden ja haavoittuneiden he
vosten hoito ja evakuointi sekä hevos
ten kengittäminen. Tämän li:säksi 
lähinnä huoltopäällikön ja huolto
komppanian päällikön tehtävi,in kuu
luvat hevostäydennyiksen hankkiminen 
ja hevosten hoidosta vastuussa olevan 
henkilöstön kouluttaminen. 

Ajomies on ensisija.iisesti vastuussa 
hevosen terveydentilasta, säännölli
sestä ruokinnasta, hoidosta ja puhdis
tuksesta sekä valjaiden, satuloiden, 
hevosenhoitovälineiden ja ajokaluston 
kunnosta sekä siitä, että hevonen 
ajoissa viedään pataljoonan huolto
komppaniassa olevian kengitysseppä-
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aliUll)seerin kengitettäväksi. Komppa
nian ,päällikön on joukkueenjohtajien 
ja lähinnä vääpelin ,avulla valvottava 
ja ohjattava ajomiesten toimintaa. 
Myös kiaikkien muiden esimiesten, 
jotka joutuvat hevosia ikäyttämään, on 
huolehdittava omalta osaltaan niiden 
asiallisesta hoidosta ja käytöstä. 

Hevonen on suojattava tuule!~ jia 
sateelta käyttämällä hyväksi metsää 
ja mäen töyräitä tai rakentamalla 
tuulensuojia ja katoksiia. Hevonen kes
tää melko hyvin pakkasta, mutta kär
sii tuulesta ja kosteudesta. Ainakin 
kienttätykistön tehokkaan tulen alai
silla alueilla on hevosille kaivettava 
poterot. Ne tehdään yleensä kahta 
hevosta varten 30-40 m:n etäisyy
delle toisistaan. Pitempiaikaisessa käy
tössä ne voidiaian kattaa, jolloin ne 
suojaavat myös sateelta ja sir.paleilta. 

Eläinlääkintä- ja ajoneuvoryhmä ei 
perusta mitään erikseen nimettyä 
huoltopa,ikka:a, vaan toimii etupääs
sä huoltokomppan.i.an sijoitusalueella. 
Eläinlääkintäa1iupseerin tehtävänä on 
huoltokomppaman päällikön ohjeiden 
ja käskyjen mukiaisesti: 
- johtaa eläinlääkintä- ja ajoneuvo

ryhmän toimintaa, 
- valvoa pataljoonan hevosten ter

vieydentilaa, antaa ta,rpeellinen apu 
sairastuneille ja haavoittuneille se
kä huolehtia niiden hoidosta ja eva
kuoinnista, 

- v,alvoa valjaiden, hevosenhoitovä1i
neiden, ajoneuvojen ja ikengityksen 
hoitoa ja kuntoa, 

- vai voa komppanioissa hevosten 
ruokintaa. ja juottoa sekä tarkkia.illa 
prikaatista tulevan rehun laiatuia ja 
jakoa sekä huo1ehtila toteamiensa 
epäkohtien ja puutteellisuuksien 
korjaamisesta, 

- huolehtia hevosten majoituspaik
kojen kunnostamiisesta, hevosen
hoitovälineiden, valjaiden j,a ajo-
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Kuva 8. Eläinlääkintähuollon kulku 

neuvojen sijoittamisesta sekä ajo
miiesten toiminnan ohjaamisesta, 

- huolehtia eläinlääkintävälineiden 
ja -tarvikkeiden ikunnosta j:a täy
dennyksestä, 

r
-pitää huoltokompparuan päällikkö 

j.atkuvastå. selvillä pataljoonan 
eläinlääkintähuoltotiLanteesta. 

Pataljoonan eläinlääkiintä- ja ajo-
neuvory,hmän kengitysseppä huolehtii 
siltä, että pataljoonan kaikki hevoset 
ovat aina kunnollisesti kiengitetyt. Hä
nen on tarpeeksi usein tarkastettava 
hevosten k·engitys ja korjattava. siinä 
esiintyvät viat ja puutteellisuudet 
noudattaen (ipriikaatin) eläinlääkärin 
1lad. eläinlääkintäa1iupseerin antamia 
ohj,eita. Kengityksistä on kengitysse
pän pidettävä taulukkoa josta selviää 
jokaisen hevosen kengityspäivämäärä. 
Kun hevosen sarveiskavio kasvaa noin 
1 cm:n kuukaudessa, on hevosen kiavio 
vuoltava 4-6 viikon väliajoin huoli
matta siitä, tulevatko kengät uusitta-

vaksi vai eivät. v;arsinaisen tehtä
vänsä ohella kengitysseppäaliupseeri 
korjaa hevosajoneuvoja sekä muita 
ikuormasto- ja liikuntavälineitä. 

Haavoittuneen tai sairaan hevosen 
kuljettaa ajomies taluttaen eläinlää
kintäaliupseerin tarkiastettavaksd ja sen 
jälkeen joko prikaatin hevoshuolto
ryhmän tad hevosvetoisen patteriston 
eläinlääkintäryhmän perustamaan he
vosten sidontapaikkaan. Sen, kum
paianko sidontapalikkaan mikin patal
joonia evakuoi haavoittuneet ja sairaat 
hevosensa, määrää prikaatin eläinlää
käri. Hevosten sidontaipaikalla hevo
nen saa eläinlääikärin antaman enså
avun. Sidonta.pai.kaUa eläinlääkäri rat
kadsee, mitkä hevoset kuljetetaan 
edelleen ja mitkä täytyy lopettaa. 
Täältä ajomies palaa takaisin yksik
köönsä ja hevosen evakuointia jatke
taan taaksepäin joko sairaitten hevos
ten kokoamispaikkaan tai suoraan sali
rastalHin. 
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Hevosen mukana seuraavat hevos
lähetie ja kunkin hevosen kortti mer
kintöineen sairauden tai vamman laa
dusta, hoitomenetelmistä jne. Hevos
potilaan mukana on lähetettävä myös 
hevoskohtadset välineet. Valjaat päit
sineen lähetetään kuitenkin vain siinä 
tapauksessa, ettei niitä voida jättää 
yksikköön. 

Sairas tai haavoittunut hevonen 
saadaan lopettaa joukoissa vain siinä 
tapauksessa, että eläiajääkäri on tQ
dennut, ettei sitä - voida kotialueella
kiaan hoitaa, terveeksi. Eläinrääkkäyk
sen välttämiseksi voidaan hevonen 
ikuitenkin lopettaa myös ilman eläin
lääkärin lausuntoa, mikäli lausunnon 
saanti tuotbaa erityisiä vaikeuksia ja 
eläimen parantamattomuus on täysin 
ilmeinen. Tällaiinen ;parantamattomuus 
on mm jalan katkieaminen. Hevosen 
lopettamisesta päättää tällöin asiian
om.aisen osaston johtaja. 

T•arttuvatautiset ja sellaiseksi epäil
lyt hevoset sekä evakuoitavat sota
saal.ishevoset kuljetetaan eri ryhminä 
tarvoittaessa niitä varten erikseen pe
rustetun kokoarnispaikian kautta suo
na,an kenttä.hevossairaialaan tarttuva
tautiosastolle. Evakuointiin on käy
tettävä teitä, joita ei llikennöidä he
vosajoneuvoilla eikä käytetä tarttu
vista taudeista vapaiden hevosten kul
jcetuksi.in. 

Eläinlääkintä- ja ajoneuvoryhmän 
hallussa on pieni reservi eläinlääkin
tämateria,alia kuten: 1h kengityst,arve
kertoja, hevosloimia, kuormavalj,aita, 
ajopäitsiä jne. 

Pataljoonan eläinlääk,intämateriaa1in 
täydennys ja evakuoiinti tapahtuu 
lähimmän hevosten sidontapaikan 
kautta. 

Eläinlääkintähuollon kulku on esi
tetty kuvassa 8. 
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Kuljetusvälinehuolto 

Moottoriajoneuvohuolto · 

J ok,ainen ikuljettaj,a on en1sisij,aisessa 
vastuussa ,aj,oneuvonsa huollosta ja 
kunnosta. Hänen on suoritettava mää
räaiikaishuollot j,a mahdollisuuksiensa 
rajoissa olevat korjaukset. Yleensä on 
pyrittävä siihen, että ajoneuvon kunto 
ja tarpeellinen huolto suoritetaan 
ati.na heti ajon päätyttyä. Tämän mah
dolUstamiseksi jokainen johtaja, jonka 
käyttöön moottoriajoneuvoj,a kuuluu 
tai .annetaan on vastuussa siitä, että 
niiden huoltamiseen varataan riittä
västi aikiaia ja väliineitä. Huollon suo
rittamista on myös valvottava. T:ilan
teen ja ajan salliessa on moottoriajo
neuvoille aina kaivettava poterot nti.in, 
että a.inakin moottori j,a pyörät saa
daan suojaan sirpaleilta. 

K u 1 j e t u s v ä 1 i n e h u o 1 t o r y h
m ä toimii tavallisesti huoltokomppa
ni.an sijoitusalueella huoltokomppanian 
pääUikön johdo~. Kivääripataljoo
nan t r a k t o r i a s e n t a j ,a - a 1 i u p
s e ,eri ja jääikäripataljoonan m o o t
t ori ia l i upseeri valvovat ja oh
jaavat kuljettajia sekä auttavat moot
torLajoneuvojen huollossa ja korjauk
sissa. Mikäli rikkoutunutta moottori
a joneu~ _pystytä tuomaan huolto
komppanian sijoitusalueelle, menee 
kvälhuoltor~h1!1,ä _ ko_Ij,aamaa~ sen ~ 
kian päällä. Sellainen ajoneuvo, jota 
pataljoonan kulj,etusvälinehuoltoryh
män a.sentajat eivät pysty korjaamaan, 
evakuoidaan prikaatin autohuoltolaan 
joko omilla ajoneuvoilla tai prikaa
tin kuljetusvälinehuoltojoukkueen h i
n a u s r y h m ä n h i n 1a u s a u t o i 11 a. 
Ev,akuoitav.an moottoriajoneuvon , kul
jettaja seuraa yleensä ajoneuvonsa 
mukana korjaamoon. Korjausajan pi
tuuden mukiaan hän pysyy ajoneu-

0-=-----s------
0 ~ 
0--~ o · 

Talouskeskus HK:n pääosa 
- Kvälhuoltor 

o. Autohuoltola o. 
~ - Mtajon E;;J 

- Ellääk- ja P.. - Korjr P.. 
- Hinr ajonr 

- traktorir - Ppkorjr 

Kuva 9. Kuljetusvälinehuollon kulku 

vonsa mukana tai hänet palautetaan 
yksikköönsä. 

P olttoainehuolto 

P o 1 t t o a i n e a n n Q s on laskelmia 
helpottava nestemäisen polttoaineen 
mittayksikkö. Määrältään se on .!?Q..L 
mikä vastaa moottoriajoneuvon keski
määräistä täyttöä ja n 250 km:n m.aan
tieajoa. Voiteluaineti.ta kuluu keski
määrin 2,5 % polttoaineen kulutuk
~ Häkäkäyttöisten moottoriajo
neuvojen polttoaineannokset ovat hen
kiilöautolla 7 hehtolitraa ja muilla 
autoilla 12 hehtolitraa pilkettä tai 
hiiltä. Tämä määrä riittää keskimää
rin yhden pä.iv'än ,ajoon. 

Ajoneuvokohtainen po 1 t t o aine
mä ärä v ah v u u s on kuorma-au
toilla ja perävaunutraktoveti.lla neljä 
polttoaineannosta, joista ykSli. on polt
toainesäiliiössä ja kolme ajoneuvon 
lavalla tai ,peräv•aunus.sa olevassa as
tiassa. Muilla ajoneuvoilla tulee säi
liössä olevian määTän lisäksi olla eril
lisessä astiassa n 100 km:n ajoa vas
taava polttoainemäärä. 

Pataljoona ei varastoi muuten kuin 
aivan poikkeustapauksessa määrävah
vuuden lisäksi polttoainetta. Kuljetus
välinehuoltoryhmällä on moottoriajo
neuvohuoltoryhmän polttoiadnekalusto 
johon mahtuu n 400 litraa polttoainetta 
j,a voiteluöljyjä n 40-50 litraa, sekä 
pieni määrä poltto.aineiden jakeluun 
tarvittavia pumru>uja, letku.ja ja astioi
ta. Täydennyksen pataljoona noutaa 
prdkaatin ipolttoiaineiden täydennys
paikasta (PaT,p), vaihtamalla tyhjät 
astiat täysiin. Yksittäiset liikk,eellä 
olevat ajoneuvot täydentävät poltto
aineensa lähimmästä polttoaineiden
jakopaiikasta (PaJp). Jokainen moot
toriajoneuvon kulj•ettaj,a on velvollinen 
oma-aloitteisesti huolehtimaan moot
toriajoneuvokohtaisesta polttoainehuol
losta. 

K u o r m a s t o- j a 
li,ikuntavälinehuolto 

Kuormastoväl:ineitä ovat hevosajo
neuvot j:a ahkiot sekä liikuntaväline,itä 
pollrupyörät ja hiihtovälineet. Lti.kun
tavälineen käyttäjän on ensisijaisesti 
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itse huolehdittava sen hoidosta. Pol
kupyörän käyttäjän on huoLehdittava 
itse: 

- renkaiden täyttämisestä, 
- venttiilikurnin vaihtamisesta, 
- sisärenkia.an paikkaamisesta, 
- ruuvien ja muttereiden kiristämi-

sestä, 
- ketjun kireyden säätämisestä, 
- ketjun voitelusta, 
- istuimen ja ohjaimen säätämisestä. 

Huolto/komppanian kuljetusväline
huoltoryhmän polkupyöränkorjaajat 
tekevät polkupyöriin sellaiset korjauk
set joihin polkupyörän käyttäjä ei itse 
pysty, kuten laakerien säätämiset ja 
niiden voitelun, puolauksen kiristä
rnisen ym ammattitaitoa vaativat työt. 

Kivääri.pataljoonan polkupyöränkor
jausa1iupseeri joutuu liikkuvissa olois
sa toimi.maan muun ikuljetusväline
huoltoryhmän kanssa samassa trakto
rissa, kun taas jääkäripataljoonan pol
kupyöränkorj.aajill:a on oma kuorma
auto korjausvälineiden ja 20:n vara
pyörän kuljettamiseen. Sellaiset pol
kupyörät, joita pataljoonan .polkupyö
ränkorjaajat eivät pysty korjaamaan, 
lähetetään prikaatin huoltokomppa
nian kuljetusvälinehuoltojoukkueen 
polkupyöräI11korjausryhmälle. 

Ajomiehen on ensisijaisesti huoleh
dittava hev,osajon,euvonsa hoidosta. 
J okaiisessa ajoneuvossa on oltava mm 
rautalankaa, joll:a matkan aikana ilme
neviä vikoja voidaan tilapäisesti kor
ja.tia. Huoltokomppa:nian kuljetusväli
nehuoltoryhmän henkilöstö sekä lä
hinnä eläinfääkintäryhmän kengitys
seppä joutuvat usein yhteistoiminnas
sa suorittamaan hevosajoneuvojen kor
jauksia. Se11aiset hevosajonieuvot, joi
ta pataljoonan henkilösfö ei pysty 
korjaamaan, lähetefään pri.k!alll:Un kul
jetusvälinehuoltojoukkueen polkupyö
ränkorjausryhmälle korjattavaksi tai 
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evakuoitavaksi armeijakunnan kuor
mastokorjaamoon. Käyttökelvottomaksi 
vioittuneita hevosajoneuvoja ei yleen
sä evakuoida kokonaisina, vaan ainoas
taan niiden tärkeimmät osat kuten 
pyörät ja akselit. Käyttö.k!elpoiset osat, 
joita pataljoona ei käytä, koo!Jaian ja 
toimitetaan varaosiksi korjaamoille. 

Tarvitsemansa purilaat val.måstaa 
pataljoona i!Jse. 

Kuljetusvålinehuollon yleinen kulku 
on esitetty .k!uW1SSa 9. 

Kenttäposti 

Pataljoonan kenttä postia 1 i-
u ,p s e eri noutaa pataljoonaan tuLe
van postin prik1aatin kenttäpostikont
torista, joka toimii 'yleensä elmtarw
ketäydennyspaikan läheisyydessä. Hä
nen toimi,paikk,ansa on huoltokomrppa
nian yhteydessä, joosa hän lajittelee 
.postin komppanioittain ja luovuttaa 
komppanioiden 'P o s t i v a 1 t u u t e
t u i 11 e. Pataljooniaan tulevat kirjeet 
ja lehdet saadaan kuljetetuksi elintar
vikeajoneuvoissa, mutta saapuvaa pa
ikettipostia varten on usein varattava 
erikseen muutama ajoneuvo. Vakiin
tuneissa olosuhteissa .pr,i.k!aati voi jakaa 
postin j'ärjeb-1:ämällä sen kulj,etukisen 
pataljoonien alueille tietyn postireitin 
ja iaikiataulun mukaisesti. Jokaisessa 
komppaniassa tulee olLa päällikön 
määrää,mä valtakirjalla varustettu 
kenttäpostiV'liltuutettu. Hän ottaa vas
taan postin kenttäpostialiup.seerHta, 
lajittelee sen talouskiesku.k!sessa tai 
komppanian komentopaiikalla, josta 
se noudetaan tai luovuteta,an muonan 
viejille vastiaanottiajille toimitettavaksi. 
Arvoposti on mahdollisuuksien mu
kaan pyrittävä kokoamaan ja jaka
maan henkilökohtaisesti komentopai
kalla ;postikirjaan otettavaa kuittausta 
va:staian. Posti.kirja, jonka ensimmäi
selle sivulle on merkitty komppanian 

0 
0 

Kuva 10. Kenttäpostin yleinen kulku 

~ •nttäpostiosoite jaetaan perustamisen 
yhteydessä. Kenttäpostiosoite määräy
tyy joukon peiteluvun j,a sen keskus
kenttäpostikonttorin mukaan, jonka 
a~ueelle joukko sijoittuu. Osoite muut
tuu jos ,pataljoona siirtyy toisen kes
kuskenttäpostikonttorin toimintaptiriin. 

Yksityisen kenttäipostipaketin lähet
täminen joukoista on sallittua vain 
a,sianomadsen yksikön päälliikön luvalla 
ja ainoastaan kenttäpostin välityksellä. 
Paketin sisällys tarkastetaan ennen 
lähettämistä ja ,päällykseen kiinnite
tään tarkiastuslipuke. 

Kenttäpostilähetykset jaetaan vir
kakenttäpostilähetyksiin ja yksityi
siin kenttäpostilähetyksiin. Yksityisinä 
kenttäpostilähetyksinä kuljetetaian ta
vallisia kirj,eitä, postikortteja, asia
kirjoja, paketteja, sellaisia sanoma
lehtiä, joiden lähettäminen joukkoihin 
on sallittua, joukoista lähetettyjä kir
jattuja paketteja, postiosoituksia, .sa
nomalehdentiLau,ksia sekä rpostisäästö
pankin säästö- ja siirtollikettä. 

Kenttäpostin yleinen kulku on esi
tetty kuvassa 10. 

Kaatuneiden huolto 

Llikekannal1epanon yhteydessä jae
taan jokaiselle puolustusvoimain pal
velukiseen otettavalle henkilölle aina 

k,aul,assa kannettava 2 - o s a i n e n 
t u n t o 1 e v y. Tuntolevyä ei saa kos
kiaan ottaa kaulasta pois, ei saunas
sakaan. Jakotilaisuudess.a kirjoitetaan 
samalLa kaksi tuntokorttia, 
joista toinen pidetään oikeanpuolei
sessa rinta!Jaskussa ja toinen muussa 
kuin rintataskussa, Tuntolevyn saa
neen henkilön täydellinen nimi ja 
syntymäaika merkitään komppaniassa 
tuntolevyjä ja,ett,a,essa laiadit!Jarvaan 
t u n t o 1 e v y 1 u e t t e 1 o o n siinä ole
van tuntolevyn numeron kohdalle. 
Jokaisesta tuntoLevyn saaneesta hen
kilöstä kirjoitetaan komppaniassa 
kaksi t u n t o l ,e v y korttia, jotka 
luovutetaan pataljoonan esikunniaU.e, 
toinen liitettäväiksi sen tunto 1 e
V y k o r t i s t o o n ja toinen lähetet
täväksi päämajalle 

Kun komppani,assa on todettu, että 
sen kirjoissa oleva henkilö on kaatu
nut, poistetaan kaatunut komppanian 
kirjoista. Poistopäiväksi merkitään 
kaatumispäivä . . Samalla tehdään kaa
tumisesta aiheutuvat merkinnät tunto
levyluetteloon ja henikilöasiakirjoihin. 
Kaatuneen tunnistaminen on suoritet
tava mikäli mahdollista jo komppa
niassa, jossa kaatuneet useimmiten 
vielä voidaan tuntea. Jokaisen kaatu
neen tunnistamiseksi on mahdollisim-
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man aikaisessa vaiheessa tehtävä kaik
i I mitä voidaan. Mitä myöhemmäksi 
tunnistaminen siirtyy, sitä vaikeam
maksi se käy. Tuntemattomasta kaatu-
11,,~esta otetaan mikäli mahdollista heti 
valokuva ja hänen tuntomerkkinsä 
ym tiedot merkitään muistiin. 

Tuntolevyn toinen puolikas ja tun
tokortit jätetään evakuoitaessa kaatu
neen mukiaian. Kaatuneen sotavarus
tus kuten ase, reppu jne sekä mahdol
linen ryhmäkohtainen varustUs jäävät 
komppaniaan. Kaatuneen mukana me
nevästä, lähinnä v,arusesineistä, kaa
tuneiden eviakuoimiskeskus luovuttaa 
käyttökelpoiset ,esineet lähimpään va
x,astoon. 

K,a,atuneen mukiania ollut jäämistö 
oteta.an talteen ja luetteloidaan. Komp
paniassa kirjoitetaan kaatuneen mu
kana olleesta ja mahdollisesti majoi
tuspaikkiaian jääneestä jäämilstöstä yk
sityiskohtainen jäämistötodiste jäl
jennöskappa1ei.neen. Tuntolevyn toinen 
puolikas li,itetään jäämistöön. Jäämis
töpa:ketit lähetetään kirjattuna virka
pakettina suoraan sotilaspiirin esikun
nalle. 

K;a,atuneesta tekee komppania vii
pymättä ennakkoilmoituksen patal
joonan sotilaspapille, joka huolehtii 
tiedon toimittamisesta edel1een pri
ka,atiin sekä lähettää osanottokirjeen 
kaatuneen lähimmille omaisille. En
nakkoilmoituksen ikompparua vahvis
ta,a lähettämäUä päivittäin kirjallisen 
ilmoituksen kyseisen vuorokauden ei
krana, kuolleista. 

Komppaniaq päällikkö on vastuussa 
k,a:atuneiden keräämisestä omalla 
alueellaan. Kun kaatuneet on komp
pani.as.sa tunnistettu, heidät siirretään 
sotilaspapin •antamien ohj,eiden mu
ka,an kulloinkin erikreen ikäskettyyn 
kokoamispaikk.aan, joka on sdijoitet
tavia siten, että lähinnä komppanioista 
palaavat tyhjät patruuna-ajoneuvot 

voivat kuljettaia kaatuneita·. Tällainen 
pataljoonan kaatuneiden kokoamis
paikkia valitaian tavallisesti AJp:n ja 
JSp:n lähettyviltä, joosa sotilaspappi 
voi omalta osaltaan ta:rkistaa kaatu
neiden tunni.stamisen. Sotilaspawi 
huolehtiii ikaatuneiden evakuoinnista 
kaatuneiden kokoamispaikkiaan (Kaiat
Kp) pyytäen tarvittaessa kuljetusapuia 
pataljoonan huoltopäälliköltä. TaTpeen 
vaatiessa sotilBStpapin käyttöön mää
rätään iapuhenkilöstöä kaatuneiden 
evakuointia varten. 

K;aatuneiden huollon yleinen kulku 
on esitetty kuvassa 11. 

Muut huoltolajit 

Edellä on pyritty selvittämään pää
kohda,t niistä huoltolajeilsta, jotka 
taistelujen aikana kuuluvat kuvan 3 
mukaisesti lähmnä huoltopäällikön 
johdettavaksi. Koska muut huoltoLa,jit, 
pioneeri-, viesti- ja suojeluhuolto, 
ov>at rpataljoonaportaassa lähinnä ao 
a1an toimintaa, joista pataljoonan ko
mentaja antaa käskyt suoraan asian
omaisille johtaji11e, sivuutetaan nämä 
huolto1ajit ainoastaan maininnalla,. Pa
taljoonan huoltopäällikkö joutuu näi
den huoltolaji.en kanssa tekemisiin 
lähinnä kuljetuksien järjestelyj,en yh
teydessä. 

Kuljetukset 

Eri huoltolajioen yhteydessä on useita 
kertoja, tullut esil1e, että huollon kul
jetuksfa johtaa pataljoonassa huolto
päällikkö. iKiv_äär~pataljoonassa käy
tetään kuljetuksiin hevosia ja trakto
reita, kiun taas jääkäripataljooillal56a 
on kJäytettävissä trakto11it ja. kuorma
autot. 

KuV1an 12 yläosa osoittaa selvästi, 
että pataljoonan alueella kuljetukset 
keskittyvät pääosin pataljoonan ko-
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mentopaikan sekä komentopaikan ja 
huoltokomppanian väHseUe alueelle. 
Kuv.assa esi<intyviln huoltoetäisyyksiin 
ja liikennelukuihin on päädytty seu
raavin perustein: 
- pataljoona ikäy taistelua liikunta

olosuhteissa, 
- pa.taljoona huolehtii Ii.tse kaikesta 

täydennyksestään, sekä potilaiden 
ja kaatuneiden ·evakuoinnista, 

- pa,taljoona käy suhteellisen kliV?asta 
taistelua, jolloin sen ampumatarvi
kekulutus vuorokaude$a on noin 
11h •tuliannosta keveillä aseilla ja 
2 tuliia.nnosta kevyellä kranaatin
heitinkomppanialla, 

- pataljoonan taistelevat osat kärsi
vät keskiraskaat tappiot, 

- ,pataljoonal1a on mä•äräviahvuiset 
ajoneuvot, 

- hevosajoneuvon ikantokyvyksi on 
lask,ettu 300----400 kg j,a traktorin 
1 tonni, 

- prikaatin huoltokeskruksesta johtaia 
a,mpumatarv,ikejakopaikalle k,aksi
suuntaiseen liilltenteeseen sopiva 

11 

traktori ura. 
- ,ampumatarvikejrakopaikalta johtaa 

komppanioihin vain kärrypolkuja. 
KuV'8Sta 12 huomataan, että patal-

joona pystyy määrävahvuis.illa trakio
reillaian noutamaal!_ 11;2 ~!!._tajjQOn<!J!l 
tuliannosta noin 20 ikm:n etäisyydellä 
ol1ev,asta prik1a,atin huoltokeskuksesta. 
Huoltoetäisyys määräytyykin periaat
teessa mllä perusteella, sillä elintar
vikkeet pystytään noutamaan yhtenä 
noutona. Polttooineiden kuljetus patal
joonassa jää myöskin vähäiseksi, ko.ska 
suurin osa ajoneuvoista voi ottaa oman 
täydennyksensä suoraan jostakin pri
kaatin polttoaineiden jaikopaikasta. 
Kun komppanfat pystyvät noutamaan 
täydennyksensä noin 6-8 ikm:n etäi
syydeltä, huomataarn, että pataljoona 
pystyy "keskimääräisissä olosuhteissa" 
huoltamaan itsensä noin 30 km:n etäi~ 
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syydelle prikaatin huoltokeskuksesta. 
Ampumatarvikekulutuksen suurene
minen ja huoltoteiden huononeminen 
luonnollisesti lyhentävät huoltoetäi
syyksiä. Tämä on johtajien aina otet
tava huomioon pataljoonalle tehtäviä 
määritellessään. 

Kuvan 12 alaosassa on esitetty 
kaaviona se liikenteen määrä, mikä 
pataljoonan :alueella muodostuu. Ku
vassa esiintyvät luvut tarkoittavat 
yhden ajoneuvon ajokertoj'a. Kun 
muistetaan, että komppanioista pata~
joonan AJp:11,e ja JSp:lle suuntautuva 
liikenne hajaantuu useammalle uralle 
ja samalla ajoittuu ta:vaUisesti pitem
mälle ajalle, ei se !kaivanne erityisiä 
liikennejärjestelyjä. Kuva tuo selvästi 
esille, että ampumatarvikejakopaik
ka,a ja joukko.sidonta.paikkiata ei saa 
sijoittaa liian lähelle komentopaikkae, 
jotta ne eivät häiritsisi toistensa toi
mintaa. Liikenteen määrä ampuma
tarvikejakopaikialta taiaiksepäin ei 
myöskään ole kovin suuri. Miikäli pa
taljoonalla on oma suojainen huolto
tie prikiaatin huolt<meskukseen saakka 
ja jos sitä lisäksi voidaan liikennöidä 
kaksisuuntaisesti, ei mihinkään erityi
siin liikennejärjestelyihin tarvitse ryh
tyä. Eri kysymys on, jos tie (ura,) ei 
täytä edellämainittuja vaatimuksia 
nilin tehokkuuden kuin suojaisuuden
ka:an kannalta. Tarpeen vaatiessa on 
tällöin järj,estettävä liikenteen ohjaus. 

Mahdollisuuksien mukaan jo patal
joonassa on auto-1 trirlciori- ja ·hevos
liikenne pyrittävä suuntaamaan eri 
urille. Teiden ja urien valinta, silloin 
kun niitä on käytettävissä useampia, 
on suoritettava tarkoituksenmukai
sesti. Eri kuljetusvälineitä on käytet
tävä huollon kuljetuksissa joustavasti 
tehtävän, tilanteen, maaston, ti~stön 
ja. vuodenaikojen mukiaran. Kulloinkin 
on pyr,ittävä käyttämään tehokikainta 
kuljetusvälinettä nidn pitkälle kuin 

~ 
- o 

~ - "' 

51 
-o 

- 51 

-"' 

- 51 
-0 

"' 

51 
-"' "' 

- 51 
-o ..., 

:::s:: 
.:::c 

1 
m .. 
0 ... 
~ 
"' G) 

-+-04::2 

:;t~ 

IG) .s 
"a3 

1 l ~ 

i 
ä 

1 

8 

! ] 
= i=. 

1 

:=s 
-;;- .. 

"' 1: .. .., 
~ l~ e 

= 

i il 

1 

... 
+[] = ~ 

@] 
=l 
:= 
= "' ·-0 

1 

+' 

t t 0 

f s 
N = 

1 ~, ·s 
= 

+{].....::J = = ... -- ~ - ~ ! j -IQj - ·-, -::t-
"' ~ 11i = ~ 

'i;l 
.:.: 
= ,, ... 
~ ·-,1 1 lf~ '3 

~1 ::c: ., 
1 c-.i 

-0 _ \~ 1~J ~ 

= ... 
= 

~ 
::c: 

A11LJ Q 0'11'0 

205 



mahdollista välttäen uudelleenkuor
maamista. 

'fäistelujen aikana pataljoonan alue 
on usein niin voimakkiaan vihollistulen 
lcl1aiisena, että kuljetusmahdollisuudet 
vaikeutuvat, erityisesti valoisana aika
na j,a saattavatpa ,ajoittain tyrehtyä 
kokonaankin. Tällöin on hyvin valp
pa,aisti ,seumttava tilanteen kehitystä 
ja ,pi,enimpiäkin taistelutaukoja on 
käytettäV>ä hyvaksi. Tällöin on järjes
tettävä pimeää ailma hyväksi käyt
täen "huoltorynnäkköjä", joihin on 
pyrittävä irroittamaian kaikki pa.taljoo
nan käytössä oievat ajoneuvot. P:irneä
tä ja huonoa lentosäätä on aina käy
tettävä hyväksi. / 

HUOLLON JOHTAMINEN 

Yleistä 

P:aitaljoonan huollon on sopeudut
tava välittömästi taistelun rytmiin. 
Pataljoonan komentaj,an on siten seu
rattava kiinteästi huollon toimintaa 
ja vaikutusta. Hän on huollon taktil
linen johtaja, jonkia on a ik,a-ajoin 
annettava yksityi..qkohtaisiakin ohjeita 
huolt,opäällikölle ]8 nopeita ratkaisuja 
vaativissa tilanteissa myöskin suora1an 
lääkärille, taisteluviäHneUJ>3,eerille ja 
huoltokomppanian päällikölle. Huolto
päällikön on järJestettävä huolto siten, 
että pataljoonan toiminta pystytään 
aina aloittiamaan nopl!as~i ja yksiköt 
pystytään jatkuVlasti huoltamaan vaih
t elevissakin tilanteissa. Hänen on pi
dettäviä komentaj,a jatkuvasti selvillä 
huoltotilanteesta ja yksiköiden huol
tamismahdollisuulks:ista samoin kuin 
alaisensa selvHl:ä yleistilanteesta ja 
komenta]an aikomuksista. Huoltopääl
likön on pidettävä yhteyttä prikaatin 
huoltopäällikköön s,ekä mahdollisuuk
sien mukiaan myös aselajiteitse pri-
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kaatin selustaesikunnassa oleviin 
huoltolajitoimistoihin. Samoin hänen 
on valvottava ja ohjattava komppa
nioiden huolto:henkilöstöä. Tvälupsee
rin, lääkärin ja talousupseerin on pi
dettävä yhteyttä aselajiteitse prikaa
tin selustaesikunnassa oleviin huolto
lajitoimistoihin. 

Erityisesti liikkuvissa olosuhteissa 
huoltopäällilkön on pidettävä tiivistä 
yhteyttä pataljoonan komentaj,a·an saa
dakseen häneltä perusteet pataljoonan 
huollon järjestelyille ja sen pitämiseksi 
jatkuvasti ajan tasalla. Huoltopäälli
kön on oltava komentopa,ikalla aina 
silloin kun siellä tapahtuu jotain oleel
lista, joka mahdollisesti tulee vaikut
tamaan pataljoonan huoltoon. Koskia 
pataljoonan . huollon johtaminen pe
rustuu pataljoonan komentajan pää
tökseen ja komppanioiden käyttösuun
nitielm,aan, on huoltopäällikön selvi
tettävä itselleen nämä kysymykset. 
Erityisen tärkeää on saada tietää: 
- miten komppaniat käytetään, 
- komentosuhteet, 
- taistelujaotus ja siinä tapahtuva t 

muutokset, 
- minkälainen on toimintamaasto, 

erityisesti tiestö, 
- minkälainen huollon tarve komp

panioilla missäkin toimintavaihees
sa tulee olemaan, 

- toimenpiteiden kiireysjärjestys. 

Näitä ,ei huoltopäällikkö aina pysty 
yksin ratkaisemaan, Vlaan hänen on 
saatava niihin pataljoonan komentajan 
ratkaisu. 

Tilanteen arvostelu 
ja päätös 

Tehtävän saatuaian pataljoonan· ko
mentaja suorittaa ti1anteen arvostelua, 
päättää, suunnittelee j,a antaa käsJtyt. 
Koska taistelun kuvalle on ominaista, 

että tilanteet muuttuvat nopeasti, jää
vät tilanteen arvostelut pataljoonan 
komentajan osalta lyhyiksi ]8 päätös 
tai käsky seuraa yleensä välittömästi. 
Koska pataljoonan komentaja on vii-' 
mekädessä vastuussa pataljoonan 
huollon toiminnasta, on hänen kiirees
tä huolimatta muistettava tilanteen 
arvostelus.saian aina ott,aa huomioon 
myös huollon osuus. Samoin on hänen 
päätöksissään ja käskyissifän annet
tava selvät tehtävät huollolle, jotta 
huolto parhaalla mahdollisella tavalla 
ehtii mukaan tukemal.an pataljoomm 
taisteluja. Aina on muistettava, että 
mikään toiminta ei johda menesty(k
seen ilman huollollisia edellytyksiä, 
sillä huolto on osa joukon toimintaa. 

Pataljoonan huoltopäällikölle ei näin 
ollen myöskään jää liiemmälti adkaa 
tilanteen arvostelun suorittamiseen, 
vaian hänen on kyettävä joustavasti 
sopeuttamaan huollon toiminta patal
joonan kokonaissuunni>telmaan ko
mentajan saneleman päätöksen ja 
käskyn mukaisesti. Jotta huoltopääl
likkö pystyisi järjestämään pataljoo
nan huollon edullisimmalla tavalla, on 
hänen tunnettava pataljoonan koko
naissuunnitelma ja pidettävä itsensä 
yleistilanteen tasalla sekä seurattava 
ta:rtkasti huoltotilanteen kehitystä. 

Silloin kun pataljoonan huoltopääl
likölle jää aikaa tilanteen arvostelun 
suorittamiseen hän käyttää ta,rpeen 
vaatiessa hyväkseen lähimpien apu
laistensa asiantuntemusta sekä erilai
sia käytössään olevia asiatietoj,a. Epä
varmoissa asioissa hänen on avoimesti 
käännyttävä pataljoonan komentajan 
ja prikaatin huoltopäällikön puoleen. 

Huoltosuunnitelma 

Päätöksessään pataljoonan komen
taja tavallisesti määrittää myös huol
lon tehtävän, jonka perusteella laadi-

taian huoltosuunnitelma. Huoltosuun
nitelmassa. selvitetään yksityiskohtai
sesti huollon järjestelyt pataljoonan 
ta,istelusuunnitelmaan sopeuttaen. 

Huoltopäällikön on syytä hahmo
tella aluksi suunnitelma kartalle tai 
luonnoksena paperille ja esLttää se 
komentaJalle ennen lopullisen suun
nitelman laatimista. Alustavan suun
nitelman tultua hyväksytyksi huolto
päällikkö selvittiiä sen tvälupseerille, 
lääkärille, talousupseerille ja sotilas
papille, jotka sen perusteella sitten 
suunnittelevat omien huoltolajiensa 
yksityiskohtaiset järjestelyt. Mikäli 
huoltokompipanian päällikkö ei ole 
ollut kuuLemassa pa,taljoonan komen
tajan käskyä on huoltopäällikkö vel
vollinen selostamaian hänelle tilanteen 
ja ,antamaan tarpeelliset muut tiedot 
huoltdkomppanian käytöstä ja ikwje
tusvälinehuollon suunnittelusta. Mui
den huoltolajien suunittelusta ja jär
jestelystä Vl81staa huoltopäällikkö tässä 
vaiheessa itse. 

Kunkin huoltolajijoht.ajan tehtyä 
oman suunnitelmalllSa. on huoltopääl
likön ne tarlmstettava, jotta huolto 
niveltyisi kitkattomasti ja parhaaU,a 
mahdolliselLa tav,alla pataljoonan ko
konaistoimintaan ja jotta eri suoritus
elimiä, erityisesti kuljetusvälineitä 
käytetään tehokkaasti. Huoltosuunni
telman valmistuttua on se heti esi
tettävä pataljoonan kornentaj,alle hy
väksyttäväksi. Suunnitelma käsittää 
yleensä peitepilrroksen, Johon on mer
kitty huoltopajJkkojen j,a -elimi1en si
joitus sekä huoltotiet, materiaiaJilas
kelma huoltolaj,eitta.i.n eriteltyinä, 
huoltovahvuudet j.a -alistukset ja 
mahdolliset muut tärkeimmät asiat. 
Kovin yksityiskohtaiseksi tätä ei tais
telujen aikana voida tehdä, voon mo
net järjestelyt ja asiat jäävät huolto
päällikön j,a huoltolajijohtajien muis
tin val"laian. Huoltosuunnitelmaa ~ehi-
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tettäessä on aina pidettävä mielessä 
kysymys: Palveleeko pataljoonan 
huolto näin parhaiten taistelevia komp
panioita? 

Prikiaiatin huoltopääl1ikkö tutustuu 
myös usein pataljoonan huoltojärjes
telyihin. Näillä ikäynneillään hän pyr
kii selvittämään itselleen milLaisissa 
olosuhteissa pataljoonat joutuvat toi
mimaan. Tällöin on tuotava peittele
mättä ,esille !kaikki näkökohdat, jotta 
prik,aia.tin huoltopäällikölle syntyy oi
kea kuvia ti1anteesta ja toiminnasta 
ja hän voi tarvittaessa antaa riittävän 
tuen pataljoonalle. 

Huoltosuunnitelmassa on käsiteltävä 
yleensä seuraaviia asioita: 

a. Huollon tehtävä 
b. Huoltoallstukset ja -vahvuudet 
c. Huoltolaitosten ja -elimien ryh-

mitys 
d. Huoltotiet 
e. Tarviketäydennys 
f. Huoltolajien toiminta. 

Käskyt ja ilmoitukset 

Suunnittelun jälk,een joudutaan aina 
,antamaan käskyjä. P,ataljoonan iko
mentajra antaa yleensä käskynsä suul
lisena ( tai poikk,eusta.paruksissa kir
jallisena erillis- tai yhteiskäskyinä.) 
Huollon toiminnan nopeuttamiseksi 
olisi suotavaa, että pataljoonan ko
mentaja, asioiden niin vaatiessa, an
taisi mahdollisuuksien mukaan huolto
päällikölle esikäskyjä ja ti1anteen niin 
vaatiessa erilliskäskyjä. Huoltopääl
likkö käskee alaisiaan aina suullisesti 
ja yleensä erilliskä9kyillä. 

Huollosta joudutaan antamaån käs
kyjä: 
- komppanioille, 
- lääkärille, tvälupseerille ja huolto-
komppaniran päällikölle, 
- huoltoelimiHe. 
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Komppanioi11e huollosta annettava 
käsky sisällyte11ään niille annetta:vaan 
toimintalkäskyyn. Se muodostaa perui. 
tan komppanioille niiden huollon jär
jestämistä varten. Siihen on sisällytet
tävä kiaikki ne asirat, jotka komppa
nian päällikön on tätä varten tiedet• 
tävä, ikuten ,esimerlkiksi AJp:n ja JSp:n 
paikka sekä niiden siirtyminen, pat
ruunatäydennyksen suoritus ennen 
taiisteluja ja ,taistelujen aikana, mah
dollinen taistelumuonien jako, huolto
tiet, huoltokomppanian paikka, ajo
neuvojen kokoaminen ennen hyök
käystä jne. Komppanioille joudutaan 
antamaan määräyksiä myös erikseen 
taiste1ujen aikana, jolloin ne ovat 
enimmäkseen huoltoliajien toimintaa 
koskevia ohjeita. Tällaisia ohjeita 
antavat huoltopääll!iockö ja hänen apu
laisensa komppanian vääpelille ja 
taisteluväline- tai lääkintäaliupseerille. 

Lääkärille, tväl-u~eerille ja huolto
lmmppanian päällikölle annettavat 
käskyt koskevat läiäk- ja tvälhuoltoa 
sekä muiden huoltoLajien yleistä jär
j,estelyä ja kuljetuksia. Ne antaa 
yleensä huoltopäällikkö, kiireisissä ta
pauksissa myös pataljoonan komentaja 
tai pataljoonaupseeri. 

Huoltoelimille annettavat käskyt 
koske\J'at niiden sisäistä toimintaa ja 
ne antaa huoltopäällikkö tai hänen 
apulaisensa. Huoltoelimien toimintaan 
nähden on korostettava, ettii pelkkä 
låi.sky ei ·aina tldtä, sillä kysymys on 
tehtävän lopullisesta suorittamisesta 
ja usein on asianomaisen johtajan 
puututtava itse suoritukseen ja val
vottava sitä ja usein johdettravakin 
suoritusta. Niinpä ,tais,teluvälineupseeri 
joutuukin suurimman osan ajastaan 
työskentelemään AJp:llä ja vastaavasti 
lääkäri JSp:llä. 

Prikaati n esikunta tarvitsee 
johtamisessa jatkuvasti tietoja patal
jooniensa ti.Lainteesta. Tämän välittö-

män tiedonvaihdon lisäksi prikaatin 
esikunta yleensä käskee määräaikaisira 
ilmoituksia, joista huollon kannalta on 
tärkein h u o 1 t o t i 1 a n n ei 1 moi
t u s. 

Huoltotilanneilmoituksessa on esi
tettävä huoltotilanne todenmukaisena 
ja siihen kuu1uu ,tärkeimpinä asioina: 
- huoltoelimien ryhmitys, 
- huoltotiet, 
- v:ahvuudet, 
- eri huoltoLajien tarviketilanne sekä 

toimintaa, mikäli niistä ei tehdä 
eri ilmoitusta, 

- toimintaa erityisesti edistäneet tai 
haitanneet tekijät. 

HUOLTO HYÖKKÄYKSESSÄ 

Nykyisen prikaatin materiaalimää
rävahvuudet, jotka se kiarukissa tilan
teissa pystyy kuljettamaan mukanaan 
ovat niin suuret, että prikaati pystyy 
aloittamaan taistelun heti taistelu
alueelle saavuttuaan ilman lisäpor
rastusta. 

Hyökkäyk>sessä ,prikaati pyrkii hy
vin aktiivisesti tukemaan hyökkääviä 
pataljoonia ryhmittämällä omia huol
tojoukkojaan Iähtöalueelle tati muuten 
mahdollisimman lähelle hyökkääviä 
osastoja. Lijhjmmäksi lähtöaisemia 
ryhmitetään ev,aikuoin,tielimiä ja liik-
1kuvia ampumatarvik,evarastoja. --

Tehtävän saatuaan on pataljoonan 
lähtöalueeUa suoritettavia nopeasti vii
meiset huoltovalmistelut, kuten yksi
köiden varustaminen mahdollisilla li
sävälineillä ja tarvik>keilla, tiettyjen 
elinten ja välineiden ottaminen patal
joonan johtoon, sekä kuljetuksien 
suunnittelu ja järjestäminen, Taiste
lumuonien ja mahdollisten erikois
välineiden tarve on nähtävä jo lähtö
alueella ja niistä on komentajan käs
kettävä kussakin tapauksessa erikseen. 

Sen jälkeen ikun pataljoona on lähte
nyt liiklk·eelle ja mahdollisesti jo saa
nut kosketuksen viholliseen on tais
telumuonien ja muiden erikoisvälinei
den jakaminen hyvin vaikeaa. 

:Aataljoona joutuu tavallisesti aloit
tamaan hyökkäyksensä suoraran ete
nemisryhmityksestä, josta johtuen 
huoltoelimet on syytä ryhmittiiä mars
sirivistöön jo lähtöalueella. Koska 
heti taistelun aiettua komppanioiden 
muk>ana tarvitaJarn JSp ja viaxsin no
pe8$ti myös AJp, viimemainittu eri
tyisesti krhjoukkueiden täydentämistä 
varten, on näiden alunperin seurattava 
ikomppanioiden mukana, ikun ,taas 
muut elimet voidaan pitää koottuna 
huomattavarstikiin taaempan,a. Jo läh
töalueella on harkittava patruunoiden 
jakamista joukkueajoneuvoista tais
telijoille. Tällöin taistelijoilLe tulee 
3-tuliannosta., jotka he pystyvät kul
jettamaan muk!ainaan. Samoin on aina 
tarkkaan harkittava, mitkä ajoneuvot 
joukkueista otetaan komppanian huol
tojoulkkueen mukaan. Tässä vaiheessa 
ei vielä ole syytä irroittaa yksiköiden 
ajoneuvoja ja elimiä pataljoonan joh
toon kuin aivan erikoistapauksessa. 

H u o 1 t o k o m p p a n i a jakaantuu 
tavallisesti kahteen osaan siten, että 
ampumatarvikkeiden jakopaikka ja 
joukkosidontapa,ikka siirretään toi
mintapaikasta toiseen pataljoonaan 
pääosan mukana muun osan huolto
komppaniaa siirtyessä taempana. 
Edessä olevien huoltoelimien käyttöä 
ja ryhmitystä suunniteltaessa on aina 
haitkittava ja tutikittava, minkäLa,inen 
huollon tarve komppanioilla missäkdn 
vaiheessa tulee olemaan. Tämän pe
rusteella määräytyy se, miten ja missä 
huoltoelimet pannaia:n toiminta,an. 
Etumaiset huo1toe1imet on pyrittävä 
sijoittamaan etenemisurien varteen 
niin, että taaksepäin hakeutuvat haa
voittuneet ja täydennystä noutava:t 
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niihin osuvat. Kioska komppanioihin 
ei hyökkäyksen ·aikana aina päästä 
hevosella, traktoreista ja autoista pu
humattakaan, on AJp ja JSp kanto
kuljetusten vähentämiseksi tuotava 
tarpeeksi eteen. Huoltokomppanian 
muu osa pidetään taempana etäisyy
den ollessa riippuvainen maasto-, tie
ja muista olosuhteista. Tätä osaa joh
,t,a,a huoltokomppanian päällikkö huol
topäälliköltä tai komentajalta saa
miensa käskyjen ja ohjeiden mukai
sesti. Taistelujen alettua komppanioi
den mukana olleet joukkueajoneuvot 
ja talousryhmät on syytä koota huol
tokomppanian yhteyteen. Tällöin on 
kuitenkin aina muistettava, että komp
panian päällikkö ensikädessä vastaa 
ytksiikkönsä huollosta ja näin ollen 
hänen itsensä on huolehdittava siitä, 
että tarvittavat ajoneuvot j,a elimet 
tarvikkeineen ovat välittömästi yksi
kön käytettävissä silloin kun niitä tar
vitaan. Samoin on huoltokomppanian 
päällikön kaikella ,tarmollaan ja tai
dollaan pidettävä itsensä tilanteen 
tasalla ja pyrittävä siidämään ja oh
jaamaan yksikköjen lfialousryhmät yk
sikköj!ensä yhteyteen silloin kun ne 
niitä tarvitsevat. 

Tad s te 1 u v ä Ii ne h u ollos s a 
pataljoonan on ensisij.aisiesti kiinnitet
tävä huomiota siihen, että ikomppaniat 
saavat tarvitsemansa ampumatarvilk
ikeet. Kivärikaliiperisten aseiden pat
ruunoista ei yleensä hyökkäyksen al
kuvaiheessa ole puutetta. Sen sijaan 
kevyt , kranaatinhei tinkomwania, jon
ka mukana lrulkee vain 1h t-annosta, 
voi ·tarvita täydennystä heti hyök
käyksen alkuvaiheessa. Kiväärikomp
panian päällikön ja ikomppanialle alis
tetun krhjoukkueenjohtajan välisen 
yhteistoiminn,an on oltava kiinteää ja 
kitkatonta. Komppanian päällikön on 
annettava kaikkea mahdollista apua 
häntä tukevaUe heitinjoukkueelle. Eri-
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tyisesti koukkauksien aikana on tut
kittava yiksityiskohtaisesti miten hei
tinjoukkueen ra-tarvikehuolto pysty
tään järjestämään ja millä tavalla 
komppania voi auttaa ammusten kan
tamisessa, huoltouran raivaamisessa 
jne. Sen jälkeen kun joukkueajoneu• 
voista patruunat on jaettu hyökkäyk
seen lähdettäessä taistelijoille, ajoneu
vot kootaan talousryhmän mukaan tai 
osittain patruunakeskukseen, jossa 
niitä voidaan käyttää myös haia.voittu
neiden evakuointiin. Raskasaseyksi
köiden ryhmä- ja joukkueajoneuvot 
tarvitaan yleensä aseiden mukana nii
den siirtoj,a ja a-tarvik,etäydennystä 
var.ten. Hyökkäyksessä komppanioil1a 
j,a pataljoonan taisteluvälineryhmällä 
olevat ampumatarvikkeet pidetään 
yleensä ajoneuvoissa. 

T a 1 o u s h u o 11 o ss a on painopis
te elintarviketäydennyksessä ja muo
nituksessa. Elintarviketäydennys on 
suunniteltava huolellisesti j,a suoritet
tava täsmällisesti. Tässä suhteessa 
ilmenevät puutteet ja epätäsmällisyy
det vaikuttavat verattain pian hyök
käyskykyä lamauttavasti. Ruoka on 
pyrittävä valmistamaan kentfäkeitti
missä niin, että miehille voidaan tar
jota vähintään yksi keittoateria vuo
rokaudessa. Toinen ateria voidaan 
korvata kuivamuona-annoksia suuren
tamalla tai taistelumuoJ1Ja-annoksilla . 

Kuten edellä jo on tullut esille, ote
taan hyökkäyksen alkuvaiheessa yk
siköiden talousryhmät usein pataljoo
nan johtoon huoltokomppanian alueel
le. Talousryhmät siirtyvät tällöin 
huoltokomppanian mukana hyökkäys
suunnassa tavotteittain eteenpäin sel
laisen matkan~ pataljoonan pää. 
osasta, etteivät ne ole haittana tais
telutoiminnalle, mutta tarpeen , vaa
tiessa ne on voitava nopeasti ohjata 
oman yksikkönsä yhteyteen. 

Pataljoonan huoLtopäällikön on aina 

IP:n välitavoite 

Yksiköiden talous
ryhmiä ja muita a j o
neuvoja 

Lähtöa.lue 

\f!Tp 

Kuva 13 

t 
1 
\ 
\ 
\ 

Esimerkki pataljoonan huollon ryhmityksestä hyökkäyksessä. 
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pidettävä kiinteää yhteyttä komenta
jaa.n ja yksiköiden vääpelien päälli
köihinsiä, jotta yksiköt ,tulisiwt muo
nitetuksi sopivialLa hetk,ellä. Ruoan 
valmistaminen perustuu niihin vah
vuuksiin, jotka aamulla ovia,t olleet 
:talousupseerin ja komppanioiden vää
peleiden tiedossa. Hyökkäyksen aikana. 
vahvuudet kuitenkin vaihtelev,at tai:s
telujaotuksen muuttumisen jia tappioi
den takia. Huoltopäällikön on omalta 
osaltaan selvitettävä vahvuuksissa ta
pahtuneet muutokset ja lähetettävä 
niistä ti:edot talousupseerille. Yksiköi
den vääq>eleiltä ja huoltopäälliköltä 
·saami,ensa. vahvuuksien perusteella ta
lousupseeri suorittaa elintarvikkeiden 
jaon ja mahdollisuks~ensa mukaan wl
voo ruoan valmistusta ja sen jakoa 
niin, että jolmiseen komppaniaa.n saa
daan sen vahvuutta vastaava määrä 
ruokaa. 

Lä ä k i ntäh uo 11 o 11 e asetetaan 
hyökkäyksessä suuria vaatimuksia, 
koska .eviakuointimatkat jatkuvasti pi
tenevät j,a tappiot voivat a1oittain 
nousta suuriksikin. Haavoittuneita al
kaa tulla tavallisesti heti hyökkäyk
sen ,alettua. Komppanioiden lääkintä
ryhmät on pidettävä lähellä jouk
kueita niiden 1äälkintämiesten autta
miseksi. Sairasajoneuvoasema siirtyy 
lyhyin tavoittein ensimmäisten komp
panioiden takana V10idakseen noutaa 
potilaita mahdollisimman läheltä. 
Joukkosidontapaikka on sijoitettava 
luonnollisten huoltoteiden v,arteen ja 
viitoitettava, jotta se on helppo löyfää. 
J oukkosidontapaikkojen perustamista. 
ja siirtoja säännöstelee usein prikaatin 
lääkäri järj,estämällä vuorottelua sa
massa suunnassa toimivien pataljoo
nien, k.enttätykistöpatteristojen ja 
mahdollisesti sairasautoasemien kes
ken. 

K u 1 j ,e t u 1k s et prikaati pyrkii 
hyökkäyksen aikana ulottamaan mah-
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dollisimman läheUe pataljoonia, jotta 
nämä säästyisivät pitkiltä noutomat
koilta. Tällöin muodostuu usein v a i h
t o p a i k k oja:, joissa tarvikkeet siir
r,etään suuremmista ajoneuvoista pie
nempiin tai jaetaan eri yksiköille. Eri
laisten kuljetusten suunnittelussa on 
otettava huomioon, että yksiköille on 
kuljetettavia tarwk~eet mahdollisim
man eteen ja vastaavasti kailkki eva
kuoitava noudettava yksiköistä. 

J ä ä k ä r i p a .t a 1 j o on a n jou-
tuessa hyökkäämään moottoriajoneu
v,oteiden ulkopuolella pyritään kor
vaamaan sen traktorit ja muut moot
torLajoneuvot olosuhteista rii(l)puen 
joko kokonaan tai osaksi hevosilla 
otta.en huomioon, että yksiköt ja pa
taljoonan huolto tarvitsevat trakto
reidensa ja muiden moottoriajoneu
vojensa tilalle noin kaksinlkertaisen 
määrän hevosia. 

Kuvaissa 13 on ,esimerkki pataljoo
nan huollon ryhmitykse5tä hyökkäyk
sessä. 

Huolto puolustuksessa 

Pataljoonan huollon järjestelyihin 
puolustuksessa vaikuttavat muun
muassa komentajan taistelusuunnitel
ma viaihtoehtomeen, tarvikkeiden kul
jetusmahdol1isu~et, tieyhteydet komp
panioi:hin ja prikaartiin, prikaa,tin an
tamat käskyt ja ohj.eet sekä huoltoeli
miltä vaadittavat taistelutehtävät. 

Tavallisesti pataljoonan huoltoeldmet 
j•akautuvat kahdelle alueelle. Ampu
maitarvdkkeiden jakopaikka ja joukko
sidontapaikka perustetaan keskeiselle 
alueelle lähelle komppanioita, jotta 
välitön täydennys ja tehokas ensiapu 
turvataan. Kuljetusten yhdistämiseksi 
on ,edullista pitää AJp ja. JSp toLstensa 
välittömässä läheLsyydessiä ja mah
dollisuuksien mukaan niihln täytyisi 
päästä ainalkin traktoreilla sekä maas-

tokelpoisilla .sairasaufoilla. Jotta pai
kat löytyisivät varmasti, ne sijoitetaan 
tavallisesti pataljoonan komentopai
kan ja esikuntakomppaman osien 
muodostamaan puolustuskeskukseen 
ja etäisyys etulinjiasta jää noin 2-3 
kilometriksi. 

Huoltokomppanian pääosa ryhmite
tään tavallisesti taemmaksi puolustus
asemaan tai sen taakse. Komppanian 
pääosan ollessa ryhmitettynä puolus
tusaseman taakse käskee tavallisesti 

X 

rprilcaiati kompparuan tal1kemman pai
kan sekä sen käytön selustan puolus
tustehtäviin. 

Turhien tappioiden välttämiseksi on 
ajoneuvot ja hevoset, joita ei puolus
tusasemassa välttämättä tarvita sijoi
tettava huoltokomppanian paaos1en 
yhteyteen. PainopisteruunnaS§il tais
televien komppanioiden talousryhmät 
on pyrittavä ryhmittämään - huolto
komppanian yhteyteen (ikuva 14). Täl:
löin huoltokomppanian päällikkö aipu-

Puolu s 
tusaee
an ta-

kar eur a 

X 

1 
Puolus
tusaa e
an etu-

Kuva 14. Esimerkki pataljoonan huollon ryhmityksestä puolustuksessa. 
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naan talousjoukkueen johtaja ohjaa 
ja valvoo niiden toimintaa sekä käskee 
yksityiskohtaisen sijoitulksen lähinnä 
selustan puolustamista ajateUen, ryh
mien pysyes..~ kuitenkin taloushuollon 
suoritukseen nähden oman päällik
könsä johdossa. 

Silloin kun huoltokomppanian pää
osa on ryhmitetty puolustusaseman 
taakse, siitä muodostuu mahdollisten 
murtojen ja ,epäselvien tilanteiden 
aikana kiinnekohta prikaatin j,a patal
joonan hakJJessa huollon suorituksessa 
yhteyttä keskenään. 

A m p u m a t a r v i k k e i t a on pa
taljoonalla oltava yleensä vuorokau
den kulutusta vastaava määrä, joten 
määrävahvuisten ampumatarvikkeiden 
lisäksi on ainakin kevyiden kranaa
tinheittimi·en ja sinkojen laukauksia 
porrastettava ampumatarvikkeiden ja
kopaikaHe tai tuliasemiin %-1 tuli
annosta toimittaessa painopistesuun
na.s&a. Heitinkomppanian toimiessa 
kiväärikomppanioille alist,ettuna on 
joukkueiden tuli,asemiin porrastettava 
a-tarvitkkeita niin paljon, että huolto
yhteyksien katketessakin ja jopa saar
rettunakin joukkue pystyy tuooemaan 
tuettavan yksikön ta1stelua. Samoin 
on syytä mahdollisuuksien mukaan 
,aina etukäteen kuljettaa vaihtotuli
asemiin osa siellä tarvittavista am
pumatarvikkeista. Tilanteen niin vaa
tiiessa, voidaan porrastusta muidenkin 
,ampumatarvikkeiden osalta lisätä. Am
pumatarvilkeporrastuksen puolustus
keskusten ja tultasemien osalta mää
raa tehtävän ja tilanteen mukaan 
pataljoonan ikomentaja. 

Eli n ta r v i k k ei ta ja rehuja on 
pataljoonalla normaalisti määrävah
vuus, 2 päiväannosta. Porrastusta on 
pyrittävä nostamaan silloin, kun jou
dutaan toimimaan vaikeissa olosuh
teissa kuten rikkonaisella rannikol1a, 
saaristossa jra krelirikon aikana. Ruoan 
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valmistuksessa pyritään säännöllisyy
t,een. Vuorokaudessa valmistetaan 
kaksi ateriaa lkenttäkeittimissä, mikäli 
se vain on mahdollista. Keittoruoka 
kuljetetaan kuljetusastioissra, lämpö
astioissa, pyst,öissä ~m suoraan tuki
kohtiin tai määrättyihin ruoanjako-. 
paikkoihin, joista ne noudetaan kent
täkeittoastioilla. 

H a a v o i t t ·u n e i d e n nopeaksi 
evakuoimiseksi joukkosidontapaikalle 
1li,äkintäryhmä perustaa tärlkeimpiin 
suuntiin 1-_2 sair.asajoneuvoaseroaa. 
Joukkosidontapaikalla pidetään poti
laita viain se aikia, m1kä on välttämä
töntä heidän saa:ttamisiekseen kulj.e
tuskelpoisiksi. Pataljoonan on eva
kuoitava potilaat kaikissa til,anteissa 
sellaiselle alueeUe, josta evakuointi 
ti,eyhteyksien j,a taistelutoiminnan 
puolesta voi tapahtua autoilla. Kii
reellisissä tapauksissa haavoittuneet 
voidaan joutua ev,akuoimaian patal
joonan sairiasautolla suoraan niihin 
hoitolaitoksiin jonne he jääviät hoi
dettaviksi. Tällaisessa tapaulksessa 
prikaati arutia,a tilapäisesti pataljoonan 
käyttöön sairasauton sairasautoase
malta. 

E 1 ä i n 1 ä ä k intä - ja ajoneu\1'0-
ryhmä toimii tavallisesti huoltokomp
panian ,paaosan yht,eydessä ant,aen 
pataljoonan hevosille ensiarpua ja hoi
toa sekä huolehtien niiden evakuoin
nista joko prikaatin huoltokomppa
nian hevoshuoltoryhmän tai hevos
vetoisen patteriston eläinlääkintäryh
män perustamalle hevostensidont,apai-
kalle/ 

Huolto viivytyksessä 

Viivytystaistelun huolto on yleensä 
muiden taistelulajien huoltoa vaikeam
paa. Tämä johtuu mm toiminta-alueen 
laajuudesta, tarvikkeiden kulutuksen 
vaihteluista, aikatekijöiden epävar-

muudesta, huoltoyhteyksien katkea
mismahdollisuuksista, taistelujen liik
kuvuudesta sekä tilanteen epäselvyy
destä ja näistä aiheutuvista huol
lon johtamisvaikeuksista. Pataljoonan 
huoltopäällikön on oltava kiinteässä. 
yhteistoiminnassa komentajan kanssa 
ja selvitettävä itselleen ajoissa patal
joonan käyttöperiaatteet mahdollisim
man pitkälle eteenpäin. Kuvan 15 
esimerkissä huoltopäällikön on näh
tävä samanaik•aisesti pa•taljoonan toi
minta 1. viivytysasemassa, väli
alueella sekä 2. viivytysasemassa. Pe
riaatteena on, että pataljoonan huol
lon tuki,essa 1. viivytysa,seman tais
teluja sen on samalla, valmistaudut
tava tukemaan välialueella käy.täviä 
taisteluja sekä tiedusteltava 2. viivy
tysaseman huollon järjestelyjä. 

Saatuaan vilvytysteMävän on patal
joonan komentajan huolehdittava sHtä, 
että taistelukyvytön henkilöstö sekä 
viivytyksessä tarpeeton materiaali hy
vissä ajoin "iirretään ,taaksepäin, ku
van 15. esimerkissä 2. viivytysaseman 
taakse. ,M~hdollisuuksi,en mukaan 
komppani,at pyritään niiden liikku
vuuden lisäämiseksi varustamaan lisä
pyörillä tai - moottoriajoneuvoilla. 

Huoltopaikkojen ryhmitys viivytyk
sessä rr:.ääräytyy pataljoonan vHvy,tys
alueel1a olevien viivytysasemi,en j1a 
erillisten viivytyskeskusten sijainnin 
sekä niiden perusteella muodostuvien 
huoltosuuntLen mukaan. Huoltokomrp
panian taisteluvälineryhmän perusta
ma ampumatarvikkeiden jakopaikka j,a 
lääkintäryhmän perustama joukko
sidontapaikka sijoitetaan yleensä lä
helle pataljoonan komentopaikk~a, 
muiden huoltokomppanian osien ol
lessa taempana, usein kenttä-tykistön 
tuliasemien taucana seumavassa viivy
tysasemassa tai sen takana. Kuvan 15. 
esimerkissä on huoltokomppanian pää
osa ensin välialueella kiväärikomp-

panian tulevassa viivytyskeskuksess:a 
ja siirtynyt sen jälkeen suoraan 2. vii
vytysaseman taakse. Komrppanioiden 
talousryhmät voidraran koota huolto
komppanian pääosan yhteyteen, josta 
ne tarvittaessa luovutetaan oman pääl
likkönsä johtoon komppanian muonit
tamisen ajaksi. 

T a r v i k k e i d e n puolesta patal
joona pyrifään pitämään mäiärävah
vuisena. Sen lisäksi voidaan tarvi,k
keita porrastaa lähinnä viivytysase
missa käytävää ta,istelua varten ar
vioitua k11lutusta vastaavat määrät, 
ottaen kuitenkin huomioon, ettei tar
vikkeita saa jäädä viholliselle tais
telun yllättävänkään kehittymisen 
vuoksi. Tarvikkeiden porrastamisesta 
yksiköiden suunniteltujen toiminta
kohteiden läheisyyteen maaraa pa
taljoonan komentaja. Jotta kiivaitakin 
taisteluja varten turvia1ttaisiin a m
p u ma ta r v i k k,e i de n riittävyys, 
on pataljoonan perustettava ensisijai
sesti heittimistön ampumatarvikkeita 
käsittävä liikkuva ampumatarvikeja
kopaikka. Kranaatinheitintulen jatku
vuuden takaamiseksi voidaan mah
dollisuuksLen mukaan varastoida am
pumatarvikkeita myös viivytyksen eri 
vaiheissa käytettäviin heittimistön tu
liasemiin. Tais·teluista irroitetut yksi
köt on aina mahdollisimman nopeasti 
huollettava ja täydennettävä määrä
vahvuiseksi. Koska prikaatin kannalta 
on tärkeää, että ainakin kahden vii
vytysaseman ja niiden väli·alueen tar
vikkeet ovat samanaikaisesti valmiina, 
pyrkii prikaati mahdollisulllksiensa 
rajoissa auttamaan pataljoonia taem
pien viivytysasemien tarvikeporras
tuksen luomisessa. Pataljoonalla tulee 
aina olla hallussaan kahden päivän 
e 1 i n ta r v i k oc e et. Elintarvikkeiksi 
pyritään järjestämään selliaisia tar
vikkeita, joista aterian valmistaminen 
on helppoa ja nopeaa. K,enttäkeitti-
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Kuva 15. Esimerkki pataljoonan huollon ryhmityksestä viivytyksessä. 

missä on pyrittävä valmistamaan ai
nakin yksi ateria vuorokaudessa. Muu 
ravinnon tarve tyydytetään Hsätyllä 
k ui vamuooo-annoksella. Keittoruokia 
jaetaan mi<ehille yleensä samalla ta
valla kuin ipuolustuksessa. Taistelusta 
irroitettujen osastojen ruokailu on 
valmistettava ennakolta ja järjestet
tävä tapahtuvakså sellaisena ajankoh
tana, jolloin osasto on koossa ja val
miina siirtymään uuteen tehtävään. 
Taloushuollon jousbavaksi järjestämi
seksi on erityisen täl1keää, että ihuol
topäällikikö ja komppanioiden vääpelit 
pitävät jatkuv,asti yhteyttä taiste1eviin 
osiin, jotta k1aikkia taistelutaukoja 
sekä viivytysasem.asba ja -keskuksista 
siir,tymisiä voitaisiin käyttää joukko
jen muonittamiseen ja muuhun huol
tamiseen. L ä ä k i n t ä h u o 11 o s s a 
aiheuttaa suurimpia vaikeuksåa poti
laiden ,evaikuointi. Evakuointiin on py
rittävä käyttämään mahdollisuuksien 
mukiaan kaikkia taaksepäin palaavia 
kulj,etusvälinei tä. Vii vytysalueen ties
tö on otet,tava tarkoin selville kulje
tusten tarkoituksenmuk.aistia järjestä
mistä ja nopeuttamista silmällä.pitäen. 
Prikaati ,pyrkii mahdollisuuksiensa 
mukaan auttama,an paitialjoonaa poti
laiden evakuoimisessa sijoittamalla 
mahdollisimman lähelle sairasautoase
mia sekä v,ahv,entamaan läälkintähen
kilöstöä. Sair,asautoasemien ja jouk
kosidontarpaikkoj,en vu orottaisillii siir
roilla varmennetaan lääkintähuollon 
toimintaa. Lääkintähuoltoelimien siir
roista, on ai!oo tarpeeksi ajoissa tie
doiotettava viivyttävil1e joukoille ja 
niiden uudet sijoituspaikat on viitoi
tettav,a heti kyllin selvästi. 

Yhdistelmä 

Esityksessä on käsitelty lyhy,esti eri 
huoltolaji•en perusteita pa.taljoonan 
tasalta tark,asteltuna sekä esitet,ty sup-

peasti huollon toimintaa hyökkäys-, 
puolustus- ja viivytystaisteluissa, lä
hinnä pataljoonan komentajan ja huol
topäällilkön kannalta katsottuna. Tar
ikoi,tuksena on ollut antaa perustiedot 
pataljoonan eriastei<sil1e johtajille ar
vioida eri olosuhteissa sekä erilais.issa 
ti1ant,eissa oman joukkonsa tarvitse
man huollon ja pataljoonan mahdolli
suudet tukea sitä. 

Tulevan sodan taisteluille on var
masti luonteenomaista suuri liikku
vuus j1a sen seurauksena nopeat tiLan
nev,aihtelut ja aika ajoin hyvinkin 
suureksi ,padsUIV;a ma.teriaa1i:nkulut1JISI. 
Tämä tekee huoltotoiminnan entistä 
vaikeammaksi. Huollon tehtävä on 
kuitenkin kailkissa tilanteissa antaa 
taisteluyksiiköille oikeaan ailman kaik
kea niiden tarvitsemaa huollollista 
tukea. Tässä toiminnassa pataljoona 
joutuu kd.iv,aiden taistelujen aikana 
turvautumaan prikaatin aipuun. Lähin
nä pataljoon,a tarvitsee kuJ.jetusaprua 
materia·alin täydentämiseen ja haa
voittuneiden evakuoimiseen. 

Liikkuvissa olosuMeissa voidaan yh
delle prikaatin jaThavä.kipa.taljoonaHe 
antaa kuljetuskomppanian toinen trak
torijoukkue ,(20 tr) ja sen mukana 
olevat 500 polikupyörää. Tämä toimen
pide ai:heuttaia sen, että hevoset voi
vat jäädä jälkeen yhden tai kahden 
pa1vamarssin päähän. Jos patal
joona suunnataan suoraan marssista 
hyökkäykseen, kuten usein taipaihtu
nee, on ,pataljoonan huolto järj,estet
tävä ·aluksi yksinomaan trak,toreiden 
varassa· tapahtuvaksi. ja hevosten vas
taanotto selkä traktoreiden ja polku
pyörien luovuttaminen takaisin pri
kaatille on suunniteltava yksityi:skoh"" 
taisesti. 

Pataljoonan :toimirnta liittyy kiin
teästi prikaatin taisteluihin. Erityi
sesti .t.ämä tulee esille puolustustaiste
lujen aikana silloin, kun huoltokomp-
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pani:an osia on ryhmitetty prikaatin 
selusta-alueelle käytettäväksi lähinnä 
mahdollisten maiahanlaskujen torju
miseen, jolloin näiden osien käytöstä 
käsk.ee prikaati. 

Jos vihollisen mra,ahanlaskut ovat 
katlk:aisseet huoltoyhteydet etteen, vai
keutuu pataljoonan huolto huomatta
vasti. Silloin kun todennäköiset maa
hanlaskualueet on ,etukäteen nähtä
vissä, on nämä otettava huomioon 
pata.Jjoonan huo1toa suunru.,telta,essa. 
Ne vaikuttavat huoltoelimien ryhmit
tänuseen, ,tarvH~eporriastukseen s.ekä 
kulj,etusten ja liikenteen järjestelyyn. 

Esityksessä selvitettyjen huoltotoli
menpiteiden lisäksi on johtajien k,ai
kella taidolla ja tarmollaan ylläpidet
tävä ja pyrittävä lisä,ämään osastonsa 
taisteluke1poisuu,t,ta: 

- turvaamalla osastolle riittävä lepo, 
majoitustoimenpi.teiden nopealla j,a 
tarkoituksenmuikiai.sella valmiste
lulla ja toteuttamisella sekä majoi
tusalueiden tehokkiaalla suojaami
sella, 

- huolehtimalla siitä, että majoitus
välineet ovat paikiaUa silloin, kun 
osastona on mahdollisuus lepoon, 

- huolehtimalla siitä, että osiu,rtolla 
on aina oikieaan aikaan käytettä
vissä tarpeellinen määrä kulj·etus
välineitä sekä muu varustus, 

- estämällä ky 1mänä vuodenaikana 
osaston joutumasta alttiiksi palel
tumiselle, 

- huolehtimalla siitä, eUä taistelu
ja kuljetusvälineet sekä tarvikkeet 
pidetään aina, sekä taistelujen että 
levon aikana toimintia.kuntoisina, 
suoj,aiama11a ne vihollisen tu1elta, ja 
sään vaikutukselta sekä huolta
malla niitä vuodenajan vaatimus
ten mukaisesti, 

- opastamana sotavarustuksen oikeaa 
käyttöä jne. 
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Pataljoonan huollon onnistumiseksi 
on tehtävä kaikki mahdollinen. Ko
mentajan ja huoltopäällikön yhteis• 
toiminnan on oltava !kiinteää ja jat
kuvaa. Komentajan on ajoissa ja tar
peeksi selvästi annettava puHt•eet j,a 
asetettava vaatimukset, millä tavalla: 
hän haluaa huollon toimivan. Huolto• 
päällikön apulaisineen on vaikeista 
olosuhteista huolimatta tehtävä kaik
k.ensa, että huolto saavUJttaisi päämää
ränsä - taistelijan. Ba:taljoona:ssa on 
jokaisen miehen todettava henkilö
kohtaisesti, että hänelle pyritään jär
jestämään hyvä huolto. 

Lähteitä 

K Räsänen: Yhtymien huollon järjestely. 
periaatteita nykyaikaisessa sodassa. 
Huoltopäällikkö v 1961 

P Kaskeala: Prikaatimme ja kivääripa" 
taljoonamme liikkuvuuskysymyksil 
huollon kannalta tarkasteltuna. Soti
lasaikakauslehti n:o 10 lokakuu 1964 

T K Aarrevuo: Yleistä prikaatin ja patal
joonan huollon järjestelyistä. 
Haastattelu elokuussa 1967 

E Vuolento: Pataljoonan huollon johta .. 
misesta sodassa. Sotilasaikakauslehtl 
n:o 8 joulukuu 1955 

Jalkaväen taisteluohjesääntö I osa 
PE:n ohjesääntötoimisto 10. 11. 1965 

Taisteluvälinehuolto-ohjesääntö 
PE:n ohjesääntötoimisto 24. 6. 1961 

Lääkintähuolto-ohjesääntö 
PE:n ohjesääntötoimisto 27. 4. 1959 

Eläinlääkintähuolto-ohjesääntö 
PE:n ohjesääntötoimisto 19. 1. 1960 

Kuljetusvälinehuolto-ohjesääntö 
PE:n ohjesääntötoimisto 23.11.1959 

Kenttäpostiohj esään tö 
PE:n ohjesääntötoimisto 19. 1. 1960 

Kaatuneiden huollon ohjesääntö · 
PE:n ohjesääntötoimisto 6. 2. 1960 

Henkilöasiakirj aopas 
PE:n ohjesääntötoimisto 28. 9. 1962 

VALTION PUKUTEHDAS 
HÄMEENLINNA ~ Puhelin: H:linna 917-21 432 

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 VASTAANOTTO, MITIOJEN OTTO 
JA SOVITUS SEURAAVASTI: 

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

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

OULUSSA 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, noi,n kerran kuukaudessa. 

Puhelimitse tilauksia numeroon 917-21 432/005 

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

H ä me e n I in n a 
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NOKIAN 
kumitossut 
pitävät 

• pintansa 

VETO 

ISKU 

PALLO 

Nokian menevät urheilukengät on 
suunniteltu joka jalkaan, jokaiselle 
ulkoilun ja reippailun harrastajalle. 
Kumipohja! ovat kimmoisat ja jous
tavat. Kotimainen kangaslaa-tu on 
ryhdikäs ja kestävä. 
Reippaat ja varmat askeleet Nokion 
urheilukengillä. Laatuisat - todetkaa 

itse. 

OY NOKIA AB 
SUO M E N KU M ITEHDAS 
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Ylivääpeli Teuvo S u u r o n en 

SOTILAS JA SUUNNISTUS1 

Pyrkimykset suunnistustaidon, kuten 
uinninkin, saamiseksi yleiseksi kan
sa1aistaidoksi tunnustetaian nykyisin 
varauksettomasti kaikissa piireissä. 
U rheil uJärjestöt erikoisilii ttoineen, 
jaostoineen ja seuroineen ovat ihail
tavalla vapaaehtoisella toiminnallaan 
tehneet suunnistuksesta mte1enkiintoi
sen ja suuret harrastajajoukot mu
kaansa temmanneen urheilulajin. 

Tämän samalla tärkeäksi katsotta
van sotilastaidon opettamisessa on 
myöskin puolustusvoimat tehnyt uraa
uurtavaa työtä jo kokonaista viisi 
vuosi.kymmentä. Voidaankin sanoa, 
että suurin osa varsinkin vanhemman 
polven suunnistajista on saanut sy
säyksen suunnistusharrastuksilleen 
armeijassa ollessaan. 

Varusmiestemme nykyisestä suun
nistusharrastuksesta saanee jonkin
laisen kuvan, kun todetaan vuosittain 
lähes 20 000:n varusmiehen suoritta
van sotilassuunnistusmerkin ( esim. v 
1966 mestariluokan merkkejä 13, I lk:n 
694, n lk:n 2292 ja IIl lk:n 15686 kpl). 

Kansainvälisesti katsoen on suun
nistuksesta parhaillaan kehittymässä 
varsin mittava urheilulaji. Samalla 
siitä on tulossa myöskin huomattava 
kansainvälinen sotilasurheilulaji. 

Suunnistusurheilun kansainvälisen 
merkityksen kasvun selvimpänä merk
kinä ovat viime vuonna Suomessa 
järjestetyt ,ensimmäiset suunnistuksen 
MM-kilpailut. Maailmanmestaruuksis
ta tullaan kilpailemaan joka toinen 
vuosi ja on seuraavien MJVI-suunnis-

1) Artikkelissa koskettelee Suomen Suun
nistusliiton pääkouluttajan tehtäviä 
harrastusmaisesti hoiteleva yliv. T. 
Suuronen sotilassuunnistustamme. 

tuksien isäntämaana Ruotsi. Pohjois
maisten huippusuunnistajien ohjel
massa on Lisäksi MM-kilpailujen väli
vuosina järjestettävät :AM-kilpailut, 
joiden järjestämisestä tänä syksynä 
vastaa Tanska. Näiden suurten mes
taruuskilpailujen lisäksi on suunnis
tuksella tarjottavana erittäin runsaasti 
maaotteluita ja muita kansainvälisiä 
kilpailuja. Tui.merkkinä mainittakoon, 
ettei Suomen Suunnistusliitto ole voi
nut läheskään kaikkiin kilpailukoske
tuspyyntöihin lähinnä kustannussyis
tä suostua. 

Sotilassuunnistuksellamme on myös
kin ollut lukuisasti kansainvälisiä 
kilpailukosketuksia. Pääasiassa tämä 
on tapahtunut pohjoismaisissa puit
teissa, mutta myöskin sotilasmaaottelu 
Neuvostolii!l:on kanssa on vakiintunut 
suunnistuksen ollessa siinä yhtenä la
jina. Korlteinta tasoa sotilassuunnis
tuksessa pitäisi edustaa CISMin (Kan
sainvälisen sotilasurheiluliifon) kisat, 
mutta niiden !kannatuksesta ei aina
kaan v 1965 pidettyjen ensimmäisten 
kisojen perusteella voida paljoakaan 
puhua. 

Edellä mainituista kansainvälisistä 
kilpailukosketuksista saatuj,en koke
muksioen valossa voidaan eri maiden 
siviili- ja sotilassuunnistuksen tasoa 
verrata määrätyin varauksiin. Vertai
lussa tullaan helposti siihen johto
,päätökseen, että esim. Ruotsissa ja 
Norjassa on niin siiviili- kuin sotilas
suunnistuksenkin kärkitaso ollut vii
me vuosina omaamme edellä. Sotilas
suunnistuksen · osalta on syytä ottaa 
huomioon, että meillä on juuri tällä 
hetkellä erittäin iskukykyinen edus
tusjoukkue, joka kestää vertailun 
minkä tahansa maajoukkueen kanssa. 
(Tämän iskujoukon vahvimmat nimet 
ovat ylikersantti Heino Avikailllen, ra
jaylikersantti Otto Eronen ja vääpeli 
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Veijo Tahvanainien sekä miltei samaa 
tasoa olevat rajajääkäri Ossi Jähi ja 
ylikersantti Veikko Kostiainan.) Jouk
kueellamme onkin tilaisuus vielä tänä 
syksynä näyttää kykynsä Halmstadissa 
pohjoismaisissa sotilassuunnistusmes
taruuskilpailuissa Ruotsissa sekä Odes
sassa N:liitossa. 

Itäisen naapurimme kanssa käydyis
sä sotilasmaadtteluissa on Suomi ollut 
suunnistuksen osalla täihän asti "nis
kan päällä", mutta N:liitto on kovalla 
vauhdilla saavuttamassa pohjoismaista 
.tasoa, joten Odessassa on jo odotetta
vissa tiukka !kamppailu. 

Kaikessa kansainvälisessä suunnis
tustoiminnassa on aina otettava huo
mioon vierailijalle oudot maastotyypit, 
kartat ja radat sekä myöskin ilmas
tolliset tekijät, jotka miltei poikkeuik
setta painavat vaakaa kotijoukkueen 
hyvä!ltsi. Näitä eroja pyritään jatku
vasti tasoiUamaan mm. kansainvälisen 
ratamestaritoiminnan yhdenmukaista
misella, jossa toiminnassa Suomi on 
näytellyt huomattavaa osaa. Kuiten
kaan ei näitä haittoja voitane suunnis
'tuksesta milloinkaan täysin poistaa. 

Puolustusvoimissa varusmiehillem
me annettavaa suunnistuskoulutusta 
objektiivisesti tarkastellen voidaan to
deta mm, että lähinnä kouluttajien 
suunnistustaidollisen tason erilaisuu
desta johtuen on suunnistuksen ope
tus perusyksiköissä kirjavaa ja osit
tain puutteellistakin. Tällaiseen ha
vaintoon päätyy seuraamalla ja haas
tattelemalla varusmiespalveluksensa 
taakseen jättäneitä nuoria miehiä ja 
heidän si viilisuunnistusharrastuksiaan. 
Armeijassa suunnistuskärpäsen saa
IJJei.ta nähdään vain muutamia stviili
kilpailuissa. Useimmissa tapauksissa 
sanotaan syyn olevan hataraksi jää
neessä suunnistustaidossa, kun armei
jan jälkeen joudutaan suoraan kaik
kein vaikeimpien ratojen sarjaan. 

On aivan selvää, ettei 30 tunnin 
(useimmiten vähemmän) puitteissa 
tapahtuvan suunnistusopetuksen (kil
pailut ml) tuloksena voida liikoja toi
voa, mutta toisaalta on olemassa sel
viä esimerkkejä siitä, että parhaissa 
suunnistuksen erikoisseuroissamme 
annettu lyhyempikin alkeisopetus on 
tuottanut nopeasti piiri-en ja Suomen
kin mestareita. Tällöin on kuitenkin 
huomattava opetettavien vapaaehtoi
nen ja suuri kiinnostus asiaan ja en
nenkaikkea halu suunnistuksen .oppi
miseen. 

Varusmiestemme suunnistusopetuk
sessa lienee tämäkin huomioon ottaen 
parantamisen varaa. Koulutushenkilö
kunnan omaa suunnistustaitoa on tus
kin tai,peellista lähteä suuremmin kor
jailemaan. Yhtenäisen koulutusohjee~ 
jakamisen luulisi olevan ensimmäisen 
askeleen suunnistuskoulutuksen ke
hittämismahdollisuuksia ajatellen. Täl
laisen monisteen tulisi pitää sisällään 
tutkitut ja tarkoin harkitut aihe- ja 
tuntijaottelut. Mikäli tällaista ohj,etta 
vielä täydentäisi parikymmentä kuul
tokuvaa tai taulua sisältävä havainto
kuvasarja, luulisi opetuksen tulevan 
niin tehokkaaksi kuin se on mahdol
lista näissä puitteissa. 

Nykyinen kantahenkilökunnan rata
mestaritaitous on sekin luku sinänsä. 
V arusmi-esten su unnistuskoul utukses
sa edettäessä ja harjoituski}ipailuj,a 
järjestettäessä olisi kaikkein tärkeintä 
täsmälleen oikeassa suhteessa kasva
van vaikeusasteen järjestäminen. Tä
hän ei useinkaan kiinnitetä riittävästi 
huomiota. Ilman varuskunnissa tapah
tuvaa, varusmi-esten suunnistusope
tukseen tähtäävää ratamestarikurssia 
lieIJJeekin näiden asioiden yksityiskoh
tien oivaltaminen vaikeata. Tällaisen 
suunnistuskouluttajien opetustilaisuu
den järjestäminen ei liene yhdellekään 
joukko-osastolle liian hankalaa. 

Yrjö Larmola 

JAtANKULKIJAN 
MUISTELMAT 

Suoritin viime vuonna 26-vuotiaana 
varusmiespalveluni, joka käsitti perus
koulutuskauden kiväärrkomppania~sa, 
reservialiupseerikoulun ja toiminnan 
sen oppilaskunnan puheenjohtajana, 
Reserviupseerikoulun ja toiminnan 
kurssin oppilaskunnan puheenjohta
jana sekä kokelaskauden Pääesikunnan 
tiedotustoimistossa. Kaiken aikaa tun
sin halua tuoreeltaan keskustella ko
kemuksistani esimiesteni kanssa; ym
märrettävää on, että tilaisuuksia tar
joutui melko harvoin, kuitenikin 
useammin kuin olin odottanut. Pyrin 
aina tilaisuuden tullen kuuntelemaan 
eri joukko-osastoista olevien asetove
rieni, kouluttajien ja esiupseerien 
mielipiteitä voidakseni arvostella omia 
havaintojani. Olen kiitoHinen voides
sani koota niistä päällisinpuolisen yh
tenäisesityksen tähän. Kommentit ovat 
puhtaasti henkilökohtaisiani, ja tiedän, 
että niiden pohjaksi yhdentoista kuu
kauden sotilasura on vähäinen. 

Mitä palvelukseen astuva mies 
odottaa armeijalta 

Kun palvelukseen astuva varusmies 
ensimmäistä kertaa ma1lkustaa varus
kuntaansa, hänen odotustensa ja ar
meijan odotusten välillä ei vallitse suo
raa yhteyttä. Armeijan tarkoituksena 
on opettaa varusmiehelle aseellisen 
puolustuksen perustaidot ja kehittää 
hänessä positiivinen maanpuolustus
henki; armeijan odotuksena on, että 
mies hyväksyy tämän opetuksen ja 
oppii sen. 

Varusmi.ehen ennakkokuva armei
jasta on muodostunut ennen muuta 
vanhempien ikäluokkien kertomusten 
perusteella. Kutsuntatilaisuudessa 
jaetut ja muuten hänen käsiinsä joutu
neet esitteet tarjoavat asiarungon, 
mutta kertomu!kset ovat niitä paljon 
havainnollisempia ja vetoavampia. Yh
tenäistä kuvaa kertomuksista ei muo
dostu: ne ovat peräisin eri varuskun
nista, eri asejaleista ja eri vuosikym
meniltä, ja niitä sävyttää kunkin ker
tojan tuntema, ajan kuluessa yhä suu
ripiirteisemmäksi muodostunut katke
ruus tai tyytyväisyys. Ne hahmottele
vat ristiriitaisen soturi-ihanteen, joka 
tarjoutuu tulevalle varusmiehelle kas
vatusmalliksi: tämän ihanteen piirtei
siin kuuluvat paitsi voima, nopeus ja 
ketteryys myös nenäkikyys, kyky no
lata esimiehiä ja ennen kaikkea kyky 
väistää kiusallista palvelusta tilan
teessa missä tahansa. Jokainen palve
lukseen astuva varusmies tuntee jo tul
lessaan joukon enemmän tai vähem
män käyttökel,poisia niksejä, jotka vas
taavat eri sotakouluissa salaisina kier
televien "lintsausohjesääntöjen" täs
mällisiä pykäliä. Lintsausmahdolli
suuksiin varautuminen ei luonnollises
tikaan merkitse periaatteellista kan
nanottoa armeij~an ja sen tarkoituk
seen, vaan se perustuu asepalveluksen 
käsittämiseen pelinä, jossa menestyk
sen ratkaisee paitsi sääntöjen tuntemus 
myös pelitaito, ja epävarmuuteen 
omista mahdollisuuksista tässä pelissä. 

Varusmiehen odotukset kohdistu
vatkin hänen luultavasti itse sitä huo-
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maamattaan ennen kaikkea häneen it
seensä. Hän odottaa tulevansa tietä
mään, mikä ennalkolta kuulluissa ko
kemuksissa oli totta ja mikä ei, ennen 
kaikkea: miltä se tuntuu. Hän ei tiedä, 
mihin entiseen kokemukseen verrata 
ympäristöä, ihmissuhteita ja .. tilantei~, 
jotka hetken päästä ovat hanen ela
mä·nsä hallitsevana sisältönä; hän ei 
tiedä miltä tuntuu sotHaallinen :käsky' 
s,en totteleminen ja noudattamatta jät
täminen. Usein hän on epävarma fyy
sisen kestokykynsä rajoista ja odottaa 
joutuvansa ne !kokemaan. Hän odottaa 
tulevansa kyvyiltään arvioiduksi, ei 
riidattomin mitoin, mutta suurta ver
tailuaineistoa vasten. Sitten hän odot
taa että kokemus olisi ohi ja että hän 
vu~rostaan pääsisi jakamaan sitä 
muille. 

oli sotaharjoitus lavastettu miten mo.
nipuoliseksi tahansa, kivää:i~es ~pp1l 
siitä vain kävelemisen, lemytymiseq. 
hyökkäyksen, puolustuksen ja v~iV!,1 
tyksen ryhmän puitteissa. Y~martä
mystä armeijan koulutusmuotoJa koh~ 
taan on sen vuoksi kiväärimieheltä 
turha toivoa, enintään velvollisuuden 
tuntoista alistumista. Hän saattaa ~at
soa että palvellaan hyvää asiaa, va1kka 
ei iäheskään aina käsitäkään, miten. 

Peruskoulutuskausi 

Alokasaikana koulutusta on vaikea 
nähdä tarkoituksenmukaisena. Pieniä 
aseopillisia ja taktisia yksityiskohtia 
päivästä ,päivään toistava opetus tuot
taa mielikuvan suunnitelmattomuu
desta ja tehottomuudesta, ja vasta pe
ruskoulutuskauden lopulla, kun sota
mies tulee tietoiseksi uusista reflek
seistään ja havaitsee, miten ne helpot
tavat toimintaa, vaikutelma muuttu~: 
Alokkaalle on vieras se ajatus, että 
koko hänen päivänsä siivouspalvelui
neen, yhdessäasumisineen on suunni
teltua koulutusta, eivät yksin palvelus
tunnit. Tiukan sosiaalisuuden ja sa
malla itsensä hallitsemisen johtoaja
tusta jota koulutus kokonaisuudessaan 
on t~rkoitettu palvelemaan, onkin vai
kea ylipäänsä nähdä rivimiehen pers
pektiivistä; hänen edess~än ~? .:U~a 
vain osaongelmia, tilanteita tassa Ja 
nyt. Kokonaisuuden näk~inen. o~ 
yhtä vaikeata kuin sotahar:101tuksissa. 
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Tarkoituksettomuuden tuntua lisää 
usein työpalveluksen huorio suunnit
telu. Etenkin ns työtä vuorotta-ran .. 
gaistusta suoritbavan näkee monesti 
turhissa töissä: kaivama,ssa tarpeetonta 
ojaa siirtämässä kinosta vasemmalta 
o~k~lle ja huomenna takaisin. ~os 
turhautumisen tunne kuuluu rangais
tukseen, sillä rangaistaan tässä muita
kin kuin niitä, joille rangaistus .?.n 
määrätty. Yleensäkin erilaisten puut~i
den, maatöiden ja käsitöiden suunm~: 
telussa tulisi nykyistä enemmän pyrkia 
!käyttämään hyväksi ammattitaitoa, 
jota usein löytyy oman jou~o-~sa~ton 
varusmiehistä. En usko, etta tallaisen 
poikkeuksellisen vastuun uskomine~ 
rivimiehelle tekee hänet kurittomaksi, 
koska hän kokee tehtävän mielek
käänä; samalla tavalla häneen luote
taan siviilissäkin. Varusmies, joka tun
tee its.ensä jatkuvan kontrollin ja ku
rin alaiseksi, joutuu harvoin kokemaan 
todellista luottamukseen perustuvaa 
vastuuta. Armeijan vastuu on tietoa 
seuraamuksista. 

Yhden komppanian yhtä palveluk
seenastumiserää koskevat havaintoni 
osoittavat, että peruskoulutuskauden 
kokemukset pystyivät istuttamaan sel
laisen positiivisen maanpuolustusasen
teen _ tai eivät poistaneet jo olema~s~ 
olevaa - että varsin useat asetoverim 
menivät sotilasvalalle asiaa ajatelleina 
ja vilpittömin mielin. Suomen puolus-

tautumismahdollisuuksista sen sijaan 
nykyisten resurssien mukainen koulu
tus pystykorvineen, dektarjeveineen, 
pyörämarsseineen tuskin siinä vaihees
sa vakuutti ketään. Talonpoikaisjärki
kin osoittaa, ettei ohi ampuneella sin
·komiehellä ole juuri mahdollisuuksia 
uusia yritystään; kun muutamaa sin
kopartiota vastassa on useampia pans
sareita, vaihtosuhde yksi yhteen on 
pienelle armeijalle epäedullinen. 

Peruskoulutuskauden onnellisiin ha
vaintoihin kuului nimen omaan fyysi
sen koulutuksen vaikeusasteen taitava 
porrastaminen, joka helpotti toimisto
työläisen perehtymistä uusiin oloihin. 
Tietopuolisen opin hidas eteneminen 
väsytti henkisesti, mutta veiikkaisuus 
oli siinä yhtä ilmeisesti välttämätöntä 
kuin fyysistenkin suoritusten lisäämi
sessä. 

Kouluttajiin kohdistunut voimakas 
ennakkoluulo osoittautui useimmissa 
tapauksissa perusteettomaksi. Siellä 
täällä on yhä kouluttajia, jotka ovat 
tehtäväänsä täysin vaaria miehiä, 
mutta he ovat poikkeuksena; poik
keuksena, joka tosin värittää varus
miesten mielipiteitä paljon enemmän 
kuin lulkuisat erinomaiset esimerkit. 
Kouluttajien olemuksessa tuntui hei
dän työnsä yksitoikkoisuus, mutta 
useat heistä osoittautuivat hyvin kek
seliäiksi luomaan uusia tilanteita ja 
käyttämään hyväksi vähäisiä opetus
välineitään. Muistan ylikersantin, joka 
kehitti monenmoisia kilpaleikkejä ope
tussuunnitelman ylijäämäajoiksi, sen 
sijaan että olisi loppumattomiin har
joituttanut "kenttäviitosen" ammuntaa, 
kuten eräät vivkaveljensä . . . Kannus
tetaanko tällaista omatoimisuutta ali
upseerin ja upseerin koulutuksessa 
millään tavoin? Käsitykseni on, että 
upseerit ja aliupseerit ovat korkea
koulunprofessoreiden rinnalla ainoa 
opettajaryhmä, jolta ei edellytetä ja 

8 - .Jalkaväen Vuosikirja 

jolle ei opeteta minkäänlaista käytän
nön kasvatustaitoa kovin teoreettisten 
ja vähäisten kasvatusopin ja sotilas
psykologian luentojen lisäksi. Koulut
tajan henkilökohtainen panos on näissä 
oloissa sitä arvokkaampi. 

Pennalismi on armeijassa vähennetty 
minimiinsä - niin vähiin, !kuin se voi 
supistua yhteisössä, joka perustuu ku
riin ja käskynalaisuuteen ja jossa on 
koulutuksellisista syistä tarpeen antaa 
käskyvaltaa myös kaksikymmenvuo
tiaille pojille, varusmies-apukoulut
tajille. Alikersantin arvo on saamani 
kuvan mukaan sotien jälkeen jonkin 
verran laskenut. Olen taipuvainen 
ajattelemaan, että se on nyt laskeutu
nut ~~ohtuulliselle korkeudelleen. 

Alokasaikaan liittyy myös havainto, 
että varusmiehen turvallisuudesta on 
todella huolehdittu. Häntä ei saateta, 
hänen ei sallita joutua mihinkään fyy
siseen vaaratilanteeseen. Varsinaista 
rohkeutta ei siten kertaakaan asevel
vollisuusaikana panna kokeelle . 

Reservialiupseerikoulu 

Reservialiupseerikoulussa tulin ha
vaitsemaan, että eri aliupseerikoulujen 
kasvateilla oli hyvin kirjava koulutus
pohja. En tiedä, miten tarkka on ali
upseerikouluille vahvistettu yhteinen 
opetussuunnitelma. Ryhmänjohtajan 
käsikynrunkoja lukuun ottamatta opin 
aliupseerikoulussa hyvin vähän lisää 
teoriaa siihen, mitä komppaniassa oli 
opetettu, ainakin paljon vähemmän 
kuin kolmen kuukauden koulutusaika 
olisi edellyttänyt. Aliupseerikouluja 
rasittavatkin monenlaiset edustusvel
vollisuudet: juuri aliupseerikurssien
han velvollisuutena on esiintyä maa
talousnäyttelyissä ja puolustusjuhlissa 
ja toimittaa vähintään li,ppukomppania 
kaikkiin paraateihin. Koulutusaika tu-

225 



lee riklkinäiseksi ja yhä enemmän tun
teja kuluu kertauksiin. 

Siviiliväestön ja armeijan suhteiden 
lähentäminen, johon julkisilla esiinty
misillä pyritään, on varsin tärkeä peri
aate. En :kuitenkaan yhdy Suomen 
Kuvalehden pääkirjoittajan (16. 9. 
1967) mielipiteeseen, että "puolustus
voimien osallistuminen messuihin ja 
näyttelyihin, taistelunäytökset ja pa
raatit sekä hyvin järjestetyt omaisten 
päivät kasarmeilla ovat parasta ajatel
tavissa olevaa armeijan suhdetoimin
taa". Olin heinäkuussa 1966 tilaisuu
dessa, johon sisältyi siviiliväestöä var
ten suunniteltu taistelunäytös ja sul
keisharjoitus. Taistelunäytös äkillisine 
tulen aloituksineen, kitkeränsavuisena 
ja hakreja tömähtelevänä, tuotti katso
jille ahdistuneen olon, jonka taustaa 
vasten erottuivat selvästi entisten rin
tamamiesten innostuksenilmaukset. 
Seurannut sulkeisharjoitus laukaisi ti
lanteen: sen sijaan, että suoritusten 
nopeudesta ja täsmällisyydestä olisi 
haltioiduttu, niiden hullunkurisuudelle 
naurettin vapautuneesti, nimen omaan 
joukkueen ojentautumiselle ojennus
askelin. Paraateissa olen - milloin 
olen sattunut kasvot väkijoukkoa koh
den - pannut merkille naisten sääli
vän ilmeen. 

"Parasta ajateltavissa olevaa armei
jan suhdetoimintaa" on palonsam.mu
tus ja muu katasttofia,pu, kadonneiden 
etsintä ja yksityisten varusmiesten toi
minta järjestysmiesten ja muiden tar
vitsevien apuna. Erilaisen vss-tietou
den ja ensiapukurssien lisääminen va
rusmies/koulutukseen olisi nähdäkseni 
välttämätöntä - jotta reserviläiset tie
täisivät näistä asioista edes yhtä paljon 
kuin partiotytöt. Kuulemani mukaan 
kaikissa. yksiköissä ei opeteta edes te
kohengityksen antamista. Tämä olisi 
aliupseerikurssin luonnollista sisältöä. 

Paraatit ja tarkastukset eivät liioin 
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mukana olevaan varusmieheen vaikuta 
toivotulla tavalla. Kenraalinkäyntien 
teatterimaisuus on liian ilmeinen: 
joukkueet muka nor.maaleissa päivä
puuhissaan harjoittamassa mikä sul
keista, mikä voimisteluohjelmaa, mikä 
hyökkäystä erikoisesti tätä varten 
trimmatuin menoin. Tarkastajan ohi
menon tuottama helpotus luo koulut
tajan ja koulutettavan välille lämpimän 
yhteenkuuluvuuden tunteen, joka 
muuten saattaa olla harvinainen. 

Näissä tarkastuksissa ilmenee sel
vimpänä moraalinen periaate, joka on 
armeijalle tunnusomainen, mutta mie
lestäni väärä: julkisivusta huolehtimi
nen. "Suoritusten näyttävyys" on yksi 
tämän periaatteen ilmenemismuoto. 
Toinen on "pinkat", joita kootessa py
ritään päällisinpuoliseen siisteyteen ja 
uhrataan käytännöllisyys: pinkkojen 
taakse on päivästä päivään piilotettava 
!kaikki pienet käyttötavarat, ja sieltä ne 
on jälleen ongittava päivittäin esille. 
Erään yksikön päällikön lause: "Kaa
peissanne saatte pitää vaikka hevosta, 
kunhan ei häntä heilu eikä hirnunta 
kuulu", tuskin on ilmaus mistään poik
keuksellisesta käsityskannasta. Tästä 
ei ole pitkää matkaa periaatteeseen: 
''Pinnata saa miten tahansa, mutta ei 
palaa." 

Aliupseeri.koulut ovat tunnettuja 
tarkasta tupajärjestyksestään ja run
saasta siivouspalvelustaan. Siivouspal
velu on hyvä asia: se totuttaa perin
pohjaisuuteen pienissä asioissa, yhteis
työhön ja siisteyteen. Silti toivoisi sii
voulksesta lohkaistavan aikaa henkilö
kohtaiselle hygienialle, jota muuten on 
laiminlyöty. Aamu- ja iltapesusufäei
sen tehottomuuden tuntee jokainen. 
Hammasharjan tekeminen varusesi
neeksi on välttämättömyyden aiheut
tama toimenpide. 

Joukon yhteishen!keä luotaessa tulee 
vastaan myös kysymys esimiesten ja 

alaisten välisestä yhteishengestä. Val
litseva koulutuksellinen periaate "jat
kuvasti pinna kireällä" vaikeuttaa 
usein tämän yhteishengen syntymistä, 
mutta ei estä sitä; useasta tiukasta 
kouluttajasta pidetään paljon enemmän 
kuin löysäkätisestä. Kouluttajan on 
vaikea. luoda tyyliä, jossa täsmäHisyys 
ja toverihenki ovat o:ilkeassa suhteessa, 
jos kohta ajatuskin toverihengestä on 
monelle kouluttajalle vieras. Aliupsee
rikoulu on paikka, jossa kouluttajan 
tulisi sellainen tyyli pyrkiä luomaan, 
koulutetaanhan siellä alijohtajia, joille 
jo tehtävänsä puolesta kuuluu välit
tävä asema johtajan ja joukon välillä. 

Oman arvostelunsa ansaitsee ali
upseerikoulun oppilaskuntatoiminta, 
joka on tärkeä yhteishenkeä luova te
kijä ja vaikuttaa arvokkaalla tavalla 
varuskunnan ja ympäröivän siviilimil
jöön suhteisiin. Oppilaskunta lisää 
koulun suorituskapasiteettia, monipuo
listaa niitä palveluksia, joita koulu voi 
ympäristölleen tehdä. Minulle - toi
mihenkilölle - aliupseerikoulun oppi
laskunta oli henkisesti virkistävä te
kijä armeijan ankeudessa. Toinen asia 
on, että aliupseerikoulujen oppilaskun
tien ja paikallisten jouklko-osastokilto
jen yhteistyössä on arvostelun sijaa. 
Killat tekevät hyvää työtä, mutta pe
rustavat taloutensa aivan liiaksi ali
upseerikoulun lehden varaan. Lehti on 
jokaiselle oppilaalle tervetullut matka
muisto armeijasta, mutta kun siitä pyr
kii tulemaan pakollinen - eräissä va
ruskunnissa esimiesten vaatimuksesta 
aina sa,mat asiat sisältävä - kuvio, jo
hon kaavamaisesti kootaan samoista 
liikkeistä kannatusilmoitus kolmasti 
vuodessa, sen tari'koituksenmukaisuu
desta voidaan keskustella. Kolmekym
mentä kertaa :kolmen lehden ilmoituk
set tuntuvat rasituksena jo maan ylei
silläkin ilmoitusmarkkinoilla. Ali
upseerioppilaan kannalta m~nistetut, 

nykyistä huolellisemmin toimitetut 
kronikat ajaisivat saman asian. 

·Muuan kouluttajani Reserviupseeri
koulussa esitti ajatuskokeena, että ali
upseerikoulu poistettaisiin, että koko 
sotilaskoulutus annettaisiin kahdeksan 
-yhdentoista kuukauden metsäret
kellä, jolta lähdettäisiin kasarmille 
vain saunomista, pyykinvaihtoa ja lo
malle lähtöä varten. Ajatus on mie
lenkiintoinen. Ainakin on ilmeistä, että 
pelkässä metsässä koulutettu tunnolli
nen vanhimman ikäluokan sotamies on 
pätevämpi ryhmänjohtaja kuin reservi
aliupseerikoulussa koulutettu hiljainen 
korpraali. · 

Reserviupseerikoulu 

Siirtymä aliupseerikoulusta reservi
upseerikouluun on suuri. Vastassa on 
miljöö, jossa tuntuu jo akateemisuuden 
sävy. Koulun perinteet, monilukuisten 
traditioiden kehä, ovat lähellä koulu
tuksen arkipäivää, ne liittyvät ympä
ristöön ja ovat ympäristön synnyttä
miä; niissä ei ole sitä väkinäisyyden ja 
karun pintapuolisuuden sävyä, joka 
tuntuu pakosta leimaavan vanhojakin 
joukko-osastojen perinnemenoja. Tra
ditioiden noudattaminen tähdentää up
seerintehtävän tärkeyttä ja poikkea
vuutta, ne luovat oppilaitoksen ja ope
tusten arvon. Reserviupseeri~oulu tar
joaa saman esimerkin kuin eräät van
hat oppikoulut: siitä, miten perinne 
palvelee ajan muk<'.na muuttuvaa ope
tustehtävää. 

Opetusmateriaalin niukkuus ja van
hentuneisuus on Reservialiupseerikou
lunkin pahimpana vaikeutena. Kun 
vierailevat sotilasasiamiehet viestihar
joitulksessa pysähtyvät ihmettelemään 
heille tuntematonta "koodauskonetta" 
ja saavat kuulla, että kone on saksa
lainen kaukokirjoitin vuodelta 1943, 
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heidän hymähdyksellään on ikohtalon
tuntuinen kaiku. 

Koulutuksessa on mahdollisuuksien 
mukaan nivelletty yhteen teoreettinen 
oppi, tilanneharjoittelu ja fyysinen 
koulutus. Teoriaopetuksessa on keski
tytty olennaiseen ajan puutteen 
vuoksi, koulutettavan aineksen kirja
vuuden vuoksi, materiaalin vähyyden 
vuoksi ja siksi, että upseerioppilaiden 
enin osa on lopultakin armeijassa kes-
1ken muun koulutuksensa, ja sotilas
koulutus on siviilimiehille toissijaista 
ammattikoulutusta, oppilaat luonnos
taan suhtautuvat sotilaskoulutukseen 
siviilimiehinä, pitäen sitä tärkeänä 
mutta toissijaisena. Kun vastaisuudessa 
reserviupseerin kouluituks·een ilmei
sesti yhä enemmän sisällytetään siviili
ammattitaidon soveltamista sodanajan 
tarpeita vastaavaksi, tämä pakostakin 
tapahtuu puhtaan kenttäupseerikoulu
tuksen :kustannuksella. 

Fyysisen ja teoreettisen koulutuksen 
suhdetta pohtiessaan joutuu ajattele
maan, korostetaanko fyysistä puolta 
sittenlkin enemmän kuin tässä koulu
tusvaiheessa tarvittaisiin. Kysymyshän 
ei ole minkään uuden liikuntatietou
den jakamisesta, vaan toisaalta peri
aatteesta, että liikunta kuuluu myös 
upseerille, toisaalta kunnon ylläpitämi
sen tarkoituksesta. Armeijan luoma 
pohjakunto ei kuitenkaan ole mikään 
pysyväissaavutus, vaan katoaa esimer
kiksi toimistotyöläiseltä parissa kuu
kaudessa, ellei hän tietoisesti pyri sitä 
ylläpitämään. Tätä vastaan on asetet
tava näkökohta, että upseerio,ppilaat 
käyvät läpi koko koulunsa fyysisessä 
väsymyksen tilassa, nuokahdellen kai
killa luennoilla, vuorokaudenajoista ja 
aiheen kiinnostavuudesta huolimatta, 
ja opetuksen teho vähenee. Minä puo
lestani suositin seuraajalleni RUK:n 
oppilaskunnan puheenjohtajana kaik
kien oppilaskunnan järjestämien luen-
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tojen muuttamista muun muotoisiksi 
tilaisuuksiksi. 

Reserviupseerikoulussa tulee esiin 
kysymys hierarkian rajat ylittävästä 
yhteishengestä jo uudella tasolla. Up
seerioppilaan ratkaistava:hi esitetään 
kouluttajan omaan ammattitasoon 
kuuluvia ongelmia, ja hänen odotetaan 
antavan vastauksensa samalta tasolta 
kuin kouluttaja, tekee kysymykset. 
Tämä luo edellytykset dialogille, kou
lutusmuodolle, jota armeijassa kaipaa, 
mutta jonka käyttöönotto upseerikou
lua alemmilla asteilla ilmeisesti on 
mahdotonta. 

Reserviupseeri:koulun oppilaskun
nalla on huomattava merkitys paitsi 
koulun ikansalais- ja asennekasvatus
tehtävän toisena hoitajana myös ar
meijan suhdetoimintaelimenä Hami
nan tienoota laajemmaltikin. Oppilas
kunnan tehtäväkenttä on jo kauan 
sitten laajentunut säännöissä edelly
tettyä opillisten ja muiden harrastus
ten edistämistä ja viihdytystoimi:ptaa 
laajemmaksi, ja tämä on yksinomaan 
hyvä asia. Reserviupseerikoulun kurs
sijuhla ja monet urheilukilpailut ovat 
armeijan esittelyä populaaritasolla. 
Ne eivät tosin luo oikeata kuvaa ase
palvelun arjesta, mutta ne tulevat lä
hemmäksi siviili-ihmisen ajatusmaa
ilmaa ja esittelevät sotilaan hänen 
kannaltaan miellyttävämmissä yhteyk
sissä kuin vieraan tuntuiset harjoi
tukset, materiaaliesittelyt ja paraatit. 
Reserviupseerikoulun oppilaskunnan 
kurssijulkaisu on tärkeä oire maan 
nuoren lukeneiston ajatustavasta. Siitä 
voi lukea paljon enemmän kuin yleen ... 
sä luetaan. 

Päätteeksi 

Armeijan ajatusmaailman ja siviili .. 
ihmisen ajatusmaailman ero on näh
däkseni pahin vaikeus, joka tuottaa 

varuskunnissa koetun irrallisuuden 
tunnon, joka .saa siviilit Jaamaan pois 
armeijan tilaisuuksista, jolka ,pitää ar
meijan määrärahat pieninä. Kyseessä 
ei epäilemättä niinkään ole asenteiden 
ero - kansan enemmistö pitää ainakin 
toistaiseksi ,puolustuslaitoksen olemas
saoloa tarpeellisena - kuin kielen ja 
tyylin ero. Tämän havaitsee esimer
kiksi siitä, että asepukuinen upseeri ja 
aliupseeri tuntevat erottuvansa siviHi
ympäristöstään: hän vaihtaa,kin palve
luksen oäätyttyä ylleen siviilipuvun. 
Aikaisempina vuosikymmeninä useilla 
sotilailla luultavasti ei edes ollut siviili-

vaatekertaa; he eivät sellaista tarvin
neet. 

Puolustuslaitos pitää kiinni epä· 
poliittisuudestaan, eikä sen vuoksi voi 
itse ajaa asiaansa eduskunnassa ja 
yleisön keskuudessa. Armeijalle tarvit
taisiin kannatusyhdistys. Ei mitään 
aseveliliittoa, vaan järjestö, joka pitäisi 
eduskunnan ja yleisön selvillä niistä 
taloudellisista sijoitu~ista, joita val
tiosopimuksiin perustuva turvallisuus
politiikkamme edellyttää. Tämä teh
tävä kuuluisi ymmärtääkseni luonnos
taan Reserviupseeriliitolle, Reservi
aliupseeriliitolle ja kiltajärjestöille. 
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Veitsi luo 
ovet ja 
ikkunat 
valmistet 
Lapin .. 
manny 

Lapin mänty kasvaa hitaasti. Siksi 
se on ihanteellinen materiaali ovien 
ja ikkunoiden valmistamiseen: sit
keää ja kestävää. 
Valmistamme ovia ja ikkunoita kaikkia vakio
kokoja 3-kertalset ikkunamme sopivat ni
menomaan kylmään ilmastoomme. 
Kolme kuusta - laatutyön merkki. 
Laadun takeena on myös Ra
kennuspuusepänteollisuus r.y:n * 
myöntämä yhdistysmerkin käyt-
töoikeus. 

fil VEITSI LUOTO 
Y OSAKEYHTIÖ 

Veitsiluoto, puh. Kemi, vaihde 3651 

VIHTA
VUORI 

tarioaa varman sarian 

VIHTAVUORI ROYAL 
kalirberi 12 ja 16 
pituus 70 mm 
haulikoot n:ot 4, 6, 7, 8, 9, 10 ja 12 

VIHTAVUORI METSO 
kaliberi 12, 16 ja 20 
pituus 70 ja 65 mm 
haulikoot: n:ot 4, 6, 7, 8, 9, 10 ja 12 

VIHTAVUORI MUSTARUUTI 
kaliberi 12 ja 16 
pituus 65 mm 
haulikoot: n :ot 4, 6, 7, 8, 9, 10 ja 12 

VIHTAVUORI OLYMPIA 
kaliberi 12 ja 16 
pituus 70 mm 
haulikoot: n :ot 2, 3 ja 4 

VIHTAVUORI SKEET 
kaliberi 12 ja 16 
pituus 65 mm 
haulikoko: n:o 2 

Erityises•ti kilpailuommuntaan : 

OLYMPIA SPECIAL 
kaliberi 12-70 niklattu hauli n:o 4 

SKEET SPECIAL 
koliberi 12-65, erikois-Skeethauli n:o 2 

Myyntivarasto: V I H T A V U Q R 1 
Veitsiluoto Osakeyhtiö, Rovaniemi, puh. 2176 

- siihen voitte luottaa 
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PIIRTEITÄ SUOMALAISEN 
JALKA VAEN KEHITYKSESTA ,: 

1) Toimituksen huomautus. 

Jalkaväen historian VII osa (Talvisodan jatko) ju]kaistaian valitettavien yh
teensattumien takia vasta seuraavassa numerossa. 
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@1 
~~ 

Ennen 
kuivana, 
kera tai 

ateriaa 
jään 

ilman. 

Jos haluat long
drinkin, nauti si
tä jää- tai sooda
vedellä. 

Jos haluat juo-
man makeana, 
sekoita siihen 
Vermouthia. 

Cocktailina en
nen päivällistä 
kokeile 

1 /3 Camparia 
1 /3 Vermouthia 
1 /3 Giniä 

DAVIDE CAMPARI 
Milano 
Italia 

No. 5831 
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siirtäkää nyt 
palkkanne 

osuuskassaan 

-siinä on Teille 
helmi*J 

•) tai oikeastaan niitä on monta. 

Q tulette säästäneeksi vaivatta. Palkka
'f11/t# tilille kertyy yleensä korkoineen kuu
kauden palkan verran vuodessa - sen 
kummemmin säästämättä. 

Q yli 90 °/o osuuskassojen lainoista on 
'<ilill annettu yksityishenkilöille ja jokai
nen voi jäsenenä vaikuttaa osuuskassan 
asioihin. 

~ helmi erityisesti 15-29-vuotiaille on 
~ osuuskassan nuorisotilin ja valtion 
nuorisotalletustilin vahva yhdistelmä. 
';' nykyaikain!'n pankkipalvelu. Os~us: 
V,.,'].f kassa hoitaa halutessanne ka,kk, 
maksunne suoraan tililtä. 
t;;;, mutta arvokkain helmi on se, että 
~ osuuskassa ajattelee asioita palkan-
saajan kannalta. · 
C::-, kun haluatte siirtää palkkanne osuus
V kassaan, Teidän e·i tarvitse vaivata 
työnantajaanne. Tulkaa meille, se riittää. 

osuuskassa · 

Yliluutnantti M Mökkönen 

UUDENM1AAN 
RAKUUNA
PATALJO·ONAN 
HISTORIIKKI 

Keskiaikaan saakka oli hevonen 
pohjoismaissa ylellisyyseläin, sillä ai
noastaan ylimykset käyttivät sodassa 
hevosta. 

1200-lUJvulla perusti Ruotsi-Suomen 
kuningas Maunu Ladonlukko ratsu
väen määTäämällä, että se, joka varusti 
hevosen ja miehen valtakunnan palve
lukseen, sai nauttia verovapautta. 

Varsinaista organisoitua ratsuväkeä 
esiintyy ensimmäisen kerran ikuningas 
Kustaa Vaasan aikana, jolloin ratsu
väki oli jaettu 200--500 miehi.siin lipul
lisiin, joita kutsuttiin johtajiensa nimen 
mukaan. 

Joukko-osastomme j.uontaa juurensa 
v:een 1617, jolloin ensi kerTan maini
taan uusmaalaisista ratsumiehistä, jot
ka muodostivat kantajouikon myöhem
min perustetu1le Uudenmaan ja Hä
meen ratsurykmentille. 

V 1625 kuningas Ku:staa II Adolf 
ajanmukaisti sotalaitoksen. Vanha 
lippujako korvattiin kom:w,anooilla, 
rykmenteillä ja prikaateilla. Ruotsin 
vallo1tuspyrkimysten toteuttamiseksi 
suomalaiset ratsumiehet saivat vuodat
taa vertaan mm Puolassa, Tanskassa ja 
Saksa!Ssa. Erityisesti 30-vuotisessa us
konsodassa ratsuväkemme eli loisto
kauttaian. Silloin se oli pääaselaji, joka 
atakeillaan murskasi vihollisen vasta
rinnan. SH1oisten hakkapeliittain kuu
luisin voitto oli Breitenfeldin taistelu 
7.9. 1631, jolloin suomalainen ratsu-

Rakuunoiden 42. komentaja 
evl L Saressalo. 

väki tuli tunnetuksi kautta koko Eu
roopan. Syys.kuun 7:ttä, Breitenfeldin 
päivää, vietetään vielä tänä päivänä
kin UudRakP:n ja HämRjP:n vuosi
päivänä. 

Eivät aavistaneet ne es1-1samme, 
jotka v 1630 Turun satamassa laivattiin 
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takkuisine hevosineen, minkä kuole
mattoman maineen ja minikä kunniak
kian soturiperinnön he tulisivat jälki
maailmalle jättämään. 

Myöhenunin kuningas Kustaa X:n 
aikana tulivat Uudenmaan ja Hämeen 
ratsumiehet kuuluisiksi Puolan ja 
Tanskan sodissa. Seuraavan kunin
kaan Kustaa XI:n aikana otti ryk
mentti osaa, käyttäen historian sanoja 
"erinomaisella kunnialla" loistavaan 
voittoon Lundin luona v 1676. Tais,te
lun ratkaisuvaiheessa kuningas asettui 
uusmaalaisen eskadroonan johtoon ja 
saavutti loistavan voiton. 

1700-luvulla kehitettiin Kustaa II 
Adolfin aikaista ratsuväen taistelu
menetelmää "atakikia välkikyvin asein". 
Taistelu aloitettiin nyt hyökkäämällä 
vihollisen kimppuun täyttä kiitoa, vasta 
hevosten väsyttyä turvauduttiin tuli
aseisiin. 

Vuosi 1721 on merkityksellinen ryk
mentin historiassa si.kisi, että nimi 
muuttui silloin Uudenmaan Rakuuna
rykmentiksi. Tältä Fredrik I:n ajalta 
periytyy rykmentin nykyinen olka
päissä kannettava erikoismerkki kruu
nulla :koristetut kaksi ristissä olevaa 
F -kirjainta. 

iMielenkiintoa herättää se, että 
Uudenmaan Rakuunarykmentti van
hemman Sprengtportenin johdolLa oli ' 
y.ksi niistä joukoista, joiih.in Kustaa III · 
nojautui kukistaessaan v 1772 vallan
kaa,ppauksen kautta säätyvaltiopäivien · 
ylivalfan. Niin omituisel,ta kuin tun
tuukin oli suurin voitto, mihin ryk
mentti tällä vuosisadalla osallistui, 
Ruotsinsalmen loistava meritaistelu. 
Rakuunat oli :komennettu sodan lopus
sa saaristolaivastoon, joka tarvitsi 
miekka- ja ikiväärimiehiä. 

V 1808-1809 sodassa tapaamme ryk- ' 
mentin Carl Johan Adleroreuzin loo
mentamana. Lukuisat ovat ne silloisten 
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ralmunoiden urotyöt, joista erään hei
dän eskadroonan pääUikkönsä, ratsu
mestari Möllenswä'l'din sotapäiväkirja 
kertoo. Kun Suomen aI!Jlleijan viimei'"I 
set jäännökset v 1809 hajoi tettiil\ 
Uumajassa, oli paikalla myös kouralli
nen raikuunoita. Tähän päättyi ensim
mäinen vaiihe rykmentin historiassa. 

Suomen Ra:kuunarykmentti, jonka 
vanhempi polvi muistaa viefäkin, pe
rustettiin v 1889 Aleksanteri III:n käs
kystä ja sijoitettiin Lappeenrantaan. 
Suomen Rakuunarykmentistä ei kui
tenkaan tullut pitkäaikaista, koska 
maamme puolustuslaitos valtiollisten 
sortovuosien uhriksi joutuneena uuden 
vuosisadan alussa lakkautettiin. Hajoi
tus :ko.ski myös tätä rykmenttiä, sillä 
Bobrikov hajoitti rykmentin joulukuun 
7. pnä v 1901. Suomen Kaartin rin
nalla koko kansan lempilapseksi muo
dostuneen Suomen Rakuunarykmentin 
tarina oli päättynyt, mutta vain toistai
seksi. Kun itsenäisen Suomen puolus
tuslaitos parikymmentä vuotta myö
hemmin luotiin, saivat Lappeenrannan 
kasarmit jälleen kansallisen "hevos
väkensä". 

I Maailmansodan aikana ent. Suomen 
Rakuunarykmentin ratisumestari Gas
ton Alhrenberg perusti syksyllä 1917 

Rakuunat majuri Ahrenhergin johta
mina Helsingissä 50 vuotta sitten. 

Sotamarsalkka saapuu URR:n uudel
leenperustamisen 25-vuotisjuhlaan 

28. 2. 1943 Kannaksella. 

Uudellamaalla Saksanniemellä järjes
tyslipuston, jossa koulutettiin värvät
tyjä ratsupoliiseja. Tämä koulu lähti 
toisten mukana taistelemaan maallem
me vapautta. Uudenmaan Rakuuna
rykmentin historiallisen nimen sai rat
sujouikko kenraali Mannerheimiltä Sei
näjoella 28.2.1918. Tätä nimeä ryk
mentti käytti lioki 39 vuotta. Sodan pää
tyttyä sai rykmentti v 1919 yhdessä val
koisen kaartin kanssa juhlallisin me
noin vastaanottaa lippunsa, jonka tan
gon kärjessä oli vapaudenristi, j·onka 
nauhoihin valtionhoitaj.a, kenraali 
Mannerheim maaras1 painettavaksi 
seuraavat nimet: Pohjanmaan vapau
tus, Länkipohja, Tampere, Lempäälä, 
Lahti. 

Vuonna 1921 siirtyi ry,kmentti Lap
pee.nrantaan, vasta perustettuun Ratsu
väkiprikaatiin, saaden samalla uuden 
kokoonpanon. 24. 3. 1923 ,tuli rykmen
tin osalksi kunnia saada ihailtu ylipääl
likkö kenraali Mannerheim kunnia
päällikökseen. 

Talvisotaan vaikuttivat Uudenmaan 
rakuunat ensiksi' viivytystaistelussa 
Kannaksella. Sitten rakuunat ja1kau
tettiin ja he osallistuivat moniin koviin 
sotatoimiin Laatokan pohjoispuolella. 

Jat·kosodan alussa URR liitettiin 
Karjalan Armeijaan ja osallistui hyök
käysv.aiheeseen sen vasemmalla sivus
talla Ilomantsin - Tolvajärven suun
nalla. Marraskuussa 1941 koko Ratsu-

HämRjP:n ja UudRakP:n liput rakuu
noiden kunniapäällikön patsaan paljas

tustilaisuudessa 4. 6. 1960. 
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väkiprikaati eteni aina Mulll'manskin 
radalle saakka katkaisten sen. TäUöin 
vaikeassa maastossa suoriitetun matkan 
jälkeen ihuomattiin jälleen etu, jota 
muilla joukko--0sastoilla ei yleensä ol
lut: hiihtoratsain edenneet miehet -
kaksi hevosen vetämänä, kolmas rat
sastaen - olivat levänneitä ja erittäin 
taistelukelpoisia. 

Joulukuun alusta 1941 ,tammikuuhun 
1943 rakuunat olivat Sungun niemellä 
Petroskoin koillispuo1ella ranfavarmis
tuksessa ja linnoitustöissä. Tällä laa
jalla alueella jouduttiin usein takaa
ajamaan partisaaniosastoja, missä teh
tävässä hiihtoratsain etenevät rakuuna
osastot olivatkin ylivoimaisia. Tammi
kuussa 1943 siirryttiin Petroskoihin, 
jossa rakuunoita odotti yllätys. Hevo
set luovutettiin pois, kuormattiin Lap
peenrantaan lähtevään junaan ja lopun 
sodasta rakuunat taistelivat ja.Jkau.tet
tuina. 

Helmikuussa 1943 he joutuivat juna
kuljetuksen jälkeen Kannaksel,le, otti
vat Lempäälän kai:stalla etulinjavas-

tu.un, jota kesti aina jouluun 1943. Sil
loin rakuunat siirrettiin Uudenkirkon 
vaihei:lle VT-linjan taakse ylipäällikön 
reserviin. 

Suurhyökikäyksen alettua 1944 tais
telivat rakuunat Sahakylässä VT-lin
jassa. Siellä käytiin kiivaita taisteluja, 
joissa erityisesti ,kunnostautui 4.Eskad
roona. Vetäytymisvaiheen nimet Kuo
lemanjärvi, Vilajoki, Raviansaari, Esi
saari, Suonionsaari ovat jääneet rakuu. 
noidenkin historiaan eräinä kovim
mista paikoista. 

Mutta rakuunoiden sota ei päättynyt 
Suomenlahden 11antaan. Vainikkalan 
kautta Ilomantsiin, koko sotaretkensä 
lähtökohtaan johti vielä heidän tiensä 
ja siellä kiivaissa mottitaisteluissa ikaa
tui moni niistä, jotka olivat aiemmin 
säästyneet Ja olleet mukiana koko ajan. 

Rakuunat menettivät hevosensa so
dassa. Rauhan tultua ne palautettiin 
heille vielä pariksi vuodeksi, kunnes 
1947 katsottiin ratsain palvelevan sota
väen kuuluvian lopullisesti historiaan. 
1.3.1947 esitettiin Lappeenrannassa 

Henkilökunta syksyllä 1966. 
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vaikuttava tapahtuma. Eversti Adolf 
Ehrnrooth oli saanut tehtäväkseen 
ry,kmenttinsä jal,kauttamisen. 

Tämän päivän rakuuna on lähinnä 
jääkäri. Hänelle asetettavat vaatimuk
set ovat kaikin puolin samat kuin ai
koinaan rakuuna.Ue hevosineen. Kui
tenkin sillä erotuksella, että nykyinen 
rakuuna säästyy ratsunsa rehustami
selta ja sen sukiminenkin on kuin pö
lyä pyyhkisi. 

Lappeemanta on edelleen heidän 
koulutuksensa pääpaikka ja kaupunki 
puolestaan on edelleen yhtä ylpeä heis
tä kuin aikoinaan ratsain fökkuneista 
punahousuistaankin. 

Joukko-osastomme historia on sa
mana Suomen historiaa. Suurimman 
osan siitä muodostaa n 300 vuotta 
Ruotsin vaHan aillcaa. Ajalle ominaisia 
olivat pitkät sodat äärettömän monine 
taisteluineen, joista vain murto-osa on 
taisteltu oman maan kamaralla, oman 
maan hyväksi. 

Uudenmaan Rakuunapataljoona ja 
Hämeen Ratsujääkäripataljoona jatka
vat suomalaisen ratsuväen perinteitä. 
Rakuunahenki on entinen - hak<ka
peliitoi1ta peritty riuska ja yritteliäs 
henki. Sitä henkeä tarvitaan aina ja 
erityisesti silloin, kun koulutetaan tä
män maan puolustajia. 

Puolustuslaitoksen 
Van, n, askosken 

Tehdas 

VAMMALA 
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Oy Aino Lindeman -Ab 

Vaasa 

Panimo Oy Bock 
Bryggeri Ab 

Vaasa 

Oy Vaasan Matto -
Vasa Mattan Ab 

Vaasa 

Oy Vaasan Saippua 
Vasa Tvål Ab 

Vaa-sa 

KARJALAN 
JÄÄKÄRIPATALJOONAN 
HISTORIIKKI 

Yleistä 

Suomen itsenäistymisen jälkeen al
kaneen rakennustyön tärkeänä osana 
oli Suomen puolustusvoimien luomi
nen. Itsenäisyytemme alkuvuosina pe
rustettiin joukko-osastoja, joista mo
net saivat Ruotsinvallan ajalta peräi
sin olevat nimet. 

Talvisodan sytyttyä 1939 siirtyivät 
nuo vanhat, perinteelliset joukko-osas
tot sodan ajan kdkoon:panoon saaden 
nimi.ensä tilialle numeron. 

Suomen Sodan 1941-45 päätyttyä 
puolustusvoimiemme kehityksessä seu
rasi uudell~n järjestelyn kausi, joka 
voidaan katsoa päättyneeksi 1957, jol
loin joukko-osastot saivat jälleen osak
si maakunnalliset, osaksi perinteelliset 
nimensä ja vaalittavikseen vanhojen 
suomalaisten joukko-osastojen perin
teet. 

Pataljoonamme sai nimekseen Kar
jalan Jääkäripataljoona ja vaalititavik
seen Wiipurin Rykmentin sekä Kunin
kaallisen Preussilaisen Jääkäriipatal
joona 27:n perinteet. 

Karjalan Jääkärit 

Nimi Karjalan Jääkäri.pataljoona ei 
esiinny ensimmäistä kertaa Pohdois
Karja,lan historiassa nyt, vaan jo Kus
taa III:n aikana perustettiin Pohjois
Karjalan suojaksi Kuninkaallinen Kar
jalan Jääkärijoukko, johon vv 1788-90 
kuului yksi Karjalan Jääikäripataljoona 
ja V'V 1791-1809 1. ja 2. Karjalan Jää
käripataljoona. Joukko osallistui Kus
taa III:n sotaan 1788-90 ja Suomen 

Kuninkaallisen Karjalan Jääkärijoukon 
jääkäri. Jääkärijoukkoon kuului 1788-
1790 yksi Karjalan Jääkäripataljoona 
ja 1791-1809 1. ja 2. Karjalan Jääkäri-

pataljoona. 

sotaan 1808-09. Lisäksi tuona samana 
aikana oli Pohjois-Karjalassa toimin
nassa useita talonpoikien muodostamia 
joukkoja, joista tunn~tuin on rajakap
teeni Olli Tiaisen muodostama vapaa 
joukko, Karjalan Jääkärijoukko. Tä
män joukon merkitys maakunnallisesti 

·239 



Wiipurin Rykmentin vuonna 1686 an
netun lippumääräyksen mukainen 

lippu. 

oli Suomen sodassa 1808----09 varsin 
suuri, sillä se sitoi vihollisen rintama
joukkojia aluksi rykmentin, myöhem
mässä vaiheessa enemmänkin. 

Wiipurin Rykmentti 

Wiipurin Rykmentin perinteet kuu
luvat Karjalan Jääkäripataljoonalle lä
hinnä siitä syystä, että pataljoona saa 
varusmiehensä samoilta alueilta kuin 
Wiipurin Rykmentthltin aiikoinaan. 

Rykmentti perustettiin jo 30-vuoti
sen sodan aikana v 1626 ja se osallistui 
moniin taisteluihin Keski-Euroopassa 
ja samoin Suu~essa Pohjan sodassa vv 
1700-1721. 

Sodan alkuvaiheessa käytiin 20. 11. 
1700 Viron itärajalla Narvan taistelu, 
jossa Ruotsi-Suomen armeija löi luku
määrältään yli kolme kertaa vahvem
man vihollisarmeijan. Wii,purin Ryk
mentin perinteiden vaalijana on Karja
lan Jää.käripataljoonan vuosipäiväksi 
valittu Narvan taistelun päivä, 20. 
päivä marraskuuta. 

Wiipurin Rykmentin taistelujen tie 
Suuressa Pohjan sodassa päättyi Nor
jan sotaretkeen 1718. Pääosa Ruotsi
Suomen armeijasta menehtyi Norjan 
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tuntureille lumimyrskyyn ja pakka .. 
seen. 

Vapaussodan jäl!keen v 1919 Wiipurin 
Ryikmentti perustettiin uudestaan ja se 
sijoitettiin Laatokan Karjalaan valta
kunnan itärajalle useisiin eri paikkoi
hin. Olojen vakiinnuttua Rykmentti 
sijoitettiin Hamina,an v 1920. 

V 1933 Rykmentti siirrettiin Huu
hanmäelle, Laatokan rannalle, jossa 
koulutustyötä jatkettiin uusissa kasar
meissa ja muutenkin erinomaisissa 
olosuhteissa. Wiipurin Rykmentin his
toria päättyi syksyllä 1939, jolloin se 
muiden rauhan aikaisten joukko-osas
tojen tavoin siirtyi sodan ajan kokoon
panoon. Sen palveluksessa olleista va
rusmiehistä muodostettiin Il/3.Prikaati, 
joka sitten Talvisodassa 1939--40 tais
teli Karjalan Kannaksella. 

Suurin osa kantahenkilökunnasta si
joitettiin Laatokan- ja Pohjois-Karja

lan reserviläisrykmentteihin, JR 34, joka 
taisteli Kollaal1a ja Suojärvellä sekä 
JR 36, joka osallistui Laatokan-Karja
lan mottitaisteluihin. Täten myös Kol
laan rn1esten perinteet ovat Karjalan 
Jääkäripatalj-0onan v,aalitrtavina. 

Talvisodan päätyttyä 13. 3. 1940 muo
dostettiin edellämainituista rykmen
teistä JR 34:ää runkona käyttäen 9.Pri
kaati, jonka sijoituspaikaksi tuli Kon-

Wilpurin Rykmentin esikuntarakennus 
Huuhanmäessä. 

tioranta. Se oli siis Kontiolahden Va
ruskunnan perustaja. 

Suomen Sodan 1941-45 alkaessa 
muodostettiin Kontiorantaan sijoite
tusta 9.Prikaatista J'R 9, joka osallistui 
aluksi Laatokan-Karjalan ja Sorta
valan vialtaukseen sekä senjälikeen Itä
Karjalan taisteluiihin. Sodan jälkeen 
JR 9 sijoitettiin Santahaminaan, mutta 
suurin osa kantahenkilökunnasta sai 
pa1ata Kontiorantaan, jossa heidän per
heensä olivat. 

Karjalan Jääkäripataljoonan 
synty 

V 1944 syksyllä sijoitettiin Kontio
lahden Varuskuntaan JR 10, joka oli 
muodostettu kenraali Raappanan joh
taman 14.D:n miehistä. Vuoden lopulla 
muutettin rY'kmentin numero, JR 10:stä 
tuli JR 3. 

V 1948 muodostettiin JR 3:sta jää
käripataljoona, joka sai nimekseen 
JP/JR 3 ja myöhemmin JP 5. 1.1.1957 
tapahtui viimeinen nimenmuutos, jol
loin nykyinen nimi, Karjalan Jääkäri
pataljoona ja perinteet määrättiin. 

Kontiolahdessa 
toimineet komentajat 

Ev L Sotisaari 
Ev A Kuistio 
Ev L Könönen 
Evl A Suvantola 
Evl J Järventaus 
Evl H Mikkola 
Evl N Riuttala 
Evl E Setälä 

sodan jälk-14.12.44 
14.12.44--31. 3.46 
1. 4.4&--10. 6.48 

Evl T Olavi Lehti 
Ev1 Pentti Syrjä 

Pataljoonan lippu 

10. 6.48-- 9. 9.54 
9. 9.54-- 4. 7.56 
4. 7.5&-- 7. 5.58 
7. 5.58--- 7. 1.61 
7. 1.61- 7. 9.62 
7. 9.62--16. 3.65 

16. 3. 65--

Karjalan Jääkädpatailjoona sai oman 
lipun Puolustusvoimain 40-vuotisjuh-

KarJP:n nykyinen komentaja 
evl Pentti Syrjä. 

Pataljoonan lipussa on Karjalan vaa
kunasta tuttu asetelma, kaksi toisiaan 
kohti iskevää käsivartta punaisella 
pohjalla, mikä oli Wiipurin Rykmentin 
tunnuksena jo Narvan taistelun päivinä. 

241 



lan yhteydessä 4. 6. 1958. Sen mallina 
on ollut Wiipurin läänin Rakuunain 
liippu vuosilta 1673-79. Lipussa on 
Karjalan vaakunasta ,tuttu asetelma, 
kaksi toisiaan kohti iskevää käsivartta, 
mikä oli Wiipurin Ry,kmentin tunnuk
sena jo Narvan taistelun päivinä. 

Lipun ovat lahjoittaneet pataljoo
naHe Wiipurin Rykmentin Kilta, Kar
jalainen Osakunta, Joensuun Reservi
upseerikerho ja Pohjois-Karjalan Re
serviali up.seeri piiri. 

Kunniamarssin - Jääkärimarssin on 
Karjalan Jääkäripataljoona muiden 
jääkäripataljoonien tavoin perinyt Ku
ninkaallisessa Preussilaises.sa Jääkäri
pataljoona 27:ssä palvelleilta Suomen 
Jääkäreiltä. 

Perinteiden merkitys 

Joukko-osastojen perinteet eivät ole, 
eivätkä saa olla pelkkiä juhlapäivän 
kohteita. Vanhojen suomalaisten soti
lasperinteiden merkitys nykypäivän 

suomalaiselle on syvempi ja paina
vampi. 

1. Vaalimalla pataljoonamme perin
teifä me kunnioitamme niiden mies
ten muistoa, joiden taistelun ja työn 
ansiosta me saamme elää vapaassa 
ja itsenäisessä Suomessa. 

2. Pataljoonamme kunniakkaat perin
teet viitoittavat sen tien, jota myös 
meidän on kuljettava. 

3. Perinteet velvoittavat. 

Syventyessämme Karjalan Jääkäri
pataljoonan ja sen perinnejoukkojen 
vaiheisiin huomaamme, että sotilas
kouilutusta on annettu ja maanpuolus
tustyötä tehty jo kauan ennen meidän 
atkaamme. Voimme myös todeta, että 
ny,ky.päivien suomalainen sotilas saa 
sotilask-0ulutuksensa monin verroin 
helpommissa ja miellyttävämmissä 
olosuhteissa kuin monet aikaisemmat 
suomalaiset sotilaspolvet. 

Muistakaamme, että se on isiemme 
vuosisataisen työn ja taistelun tulos. 

JOUTJÄRVI OY 
LA H T 1 
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Kapteeni Pentti Karvonen 

JÄÄKÄRI PATALJOONAN 
KERT AU'SHARJOITUS 
1967 

Keväällä 1967 oli Uudenmaan Jää
käripataljoonan vuoro järjestää reser
vin kertausharjoitukset. Harjoitus-
03asto käsitti täydellisen jääkäripatal
joonan, jonka koulutus alkoi upseerien 
osalta 17. 5., aliupseerien 23. 5. ja mie
histön 29. 5. Kotiuttamispäivä oli kai
killa 10. 6. Upseerien ja aliupseerien 
valmennus tapahtui Santahaminassa 
ja v,arsinainen jääkäripataljoonan har
joitusvaihe Syndalenissa sotaharjoi
tusta lukuunottamatta, joka pidettiin 
Hankoniemen - Inkoon - Degerbyn 

alueella. Koulutuksen päämääränä oli 
s-0takelpoisen jääkäripataljoonan luo
minen niin, että sen päällystö, alipääl
lystö ja miehistö pystyvät suomalaisen 
taktiikan periaatteiden mukaisesti toi
mimaan oman koulutusihaaransa tehtä
vissä perusy1csikön ja joukkoyksikön 
puitteissa kaikissa taistelulajei:;isa. T'å
män tavoitteen saavuttamiseksi koulu
tuksen painopiste oli jääkärikomppa
nioiden osalta taistelu.koulutuksessa ja 
muiden osalta koulutushaaransa mu
kaisessa taktillis-teknillisessä opetuk-

Harjoituksen johtaja evl J Pajula suorittaa katselmuksen 4. 6. 1967. 
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sessa siten, että kunkin koulutettavan 
sa.ama opetus oli jatkona varusmies
koulutuksen vaatimuksille. Asiaope
tuksen lisäksi kiinnitettiin kai.kissa vai
heissa erityisesti huomiota reservin 
upseerien ja aliupseerien kouluttaja
valmennukseen, koska he joutuivat itse 
valmistelemaan ja pitämään pääosan 
harjoituksista. 

Upseerien 
koulutusvaihe 

Upseerien koulutusvaiiheen ope.tus
tarkoituksena oli antaa koulutettaville 
yhtenäiset taktilliset perustiedot. Oh
jelmaan sisältyivät vahvennetun jää
käripataljoonan hyökkäys-, puolustus
ja viivytysharjoitukset. Kustakin tais
telulajisita ,pidettiin iharjoitlllSlpäivää 
edeltävänä iltana luento sekä annettiin 
yleis- ja lähtökohtatiJ.anteet, joihin pe
rustuen pidettiin östersundomin ja Hä
meenkylän alueilla taktiikan maasto
harjoi'tukset. Reservin upseerit toimi
vat oman koulutushaaransa mukaisissa 
tehtä:vissä työry<hinittäin. Painopiste 
harjoituksissa oli nopeilla maastossa 
tehdyillä tilanteen ratkaisuilla sekä 
käskynantoharjoittelulla. Erikoisup
seereilla, kuten pataljoonan esikunnan, 
huollon, kranaatiniheittimistön ja sin
ko-osast,on upseereilla sekä pioneerilla, 
suojelu-upseerilla, papilla ja lääkärilJä 
oli lisäksi heidän koulutushaaransa 
mukaisia omia tehtäviään. 

Upseerien koulutusviikolla pidettiin 
o.ppitunnit ja harjoitukiset kouluttaja
koulutuksesta sekä jaettiin aliupseeri
ja miehistökoulutusvaiiheen harjoitus
aiheet, jotk.a kouluttajien opastuksella 
kehiteltiin reserviläisten pitämiksi har
joituksiksi. 

Harjoitusmaaston etäisyyksien sekä 
harjoitusten ·valmisteluteihtävien vuoksi 
muodostuivat työpäivät pitkiksi. 
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Aamulla aloitettiin klo 07.30 ja viimei
set suunnitelmien laatijat menivät le
volle vasta puoien yön jälkeen. Tiu
kasta ohjelmasta huolimatta reservin 
upseerit jaksoivat osallistua .koulutuk
seen väsymättä ja kiitettävällä innolla, 
eikä vapaa-ajan vieton ongelmia pääs
syt esiintymään. Harjoituksen johiaja 
antoi reservin upseereille luvan käydä 
vapaa-ajalla kaupungilla sekä käyttää 
tällöin siviiliasua, mutta tätä oikeutta 
ei käytetty. 

Aliupseerien 
koulutusvaihe 

Upseerien ja aliupseerien yhteisellä 
koulutusjaksolla annettiin reserviläi
sille lkoulutushaaroittain välttämätön 
yleis-, erikois- ja kouluttajakoulutUJL 
Harjoituksista pitivät suurimman osan 
resezivin lllPSeerit, mutta monien eri
koiskoulutusryhmien koulutus oli osit
tain annettava tehokkaamman tuloksen 
saavuttamiseksi henkilökiunnan tehtä
väksi. 

Reserviläiset jaettiin 14:ään eri ryh-
mään: 

- esikuntahenkilöstö 
- yleisjohtajat ja kiväärimiehet 
- taisteluläihetit 
- tarkka-ampujat ja suojelumiehG 
- konekiväärimiehet 
- pioneerit 
- viestihenkilöstö 
- sinkohenkilöstö 
- kranaatiniheittimistö 
- tväl-, tal-, lääk- ja kvälhenkilöstö 
- yksikköjen vääpelit 
Monet näitten ryhmien jäsenistä 

tarvitsivat lisäksi henkilökohtaista kou. 
lutusta. Heistä mainittakoon esikunta. 
vääpeli, kirjuri- ja kenttä,postialiupsee
ri sekä moottoriajoneuvoasenta3a-a 
upseeri. 

Kaikki harjoituk,set pidettiin Santa
haminassa ja eri koulutusryhmillä sa-

Reservin upseeri johtajana ja koulut
tajana. 

manaikaisesti. Tällöin koulutus voi 
edetä yhteisen pohjatilanteen puitteissa 
omissa ryhmissä, mutta osaharjoituksia 
toisiinsa niveltäen saatiin syntymään 
tarpeellista yihteistoimintaa. 

Taistelukoulutuksessa oli painopiste 
ryhmänjohtajakoulutuksessa. Vauh
dikkaasti pidetyllä äksiisikoulutuksella 
ja sovelletulla harjoittelulla kerrattiin 
jääkäritoiminta, harjoiteltiin yleisim
mät ryhmänjohtajan toimenpiteet sekä 
koulutettiin kä,skynantoa. Kranaatin
heittimistöllä oli kehysharjoituksia 
sekä tulitoiminta- ja mittaus.koulutusta. 
Sinkojohtajat käsittelivät omia asei
taan, pioneerit räjäyttelivät, suluttivat 
ja raivasivat. Huoltohenkilöstö sai 
ehkä eniten uutta opittavaa, koska mo
nikaan heistä ei ollut vielä varusmie
henä päässyt käytännössä harjoittele
maan omalla erikoisalallaan. 

Kaikille opetettiin välttämättömät 
tiedot ylimenotoiminnasta, miinoista ja 
viestikalustosta. Asetuntemusta ja am
pumakoulutusta annettiin siten, että 
j.okainen ryhmän- ja joukkueen joh
taja osasi opettaa alaisilleen :uudet 
aseet sekä järjestää ampuma:kouluiuk
sen kenttäoloissa. Varsinaiseen ase
käsittelyäksiisiin ja kouluammuntoihin 
oli varattu yksi päivä. 

Joukkojen koulutus.vaihe 

Perustaminen 

Jääkäripataljoonan perustaminen oli 
eräs ohjelmaan kuuluneista opetuskoh
teista. Reservin upseerit ja aliup.seerit 
valmennettiin tehtäväänsä ja he toimi
vat yksikkönsä st-henkilöstönä. Perus
tamisvastuu siirtyi 29. 5. miehistön saa
pumispäivän aamuna yksiköiden re
serviläispäälliköille. 

Reserviläisten saapuminen Santa
haminaan tapahtui odotettua rauham
semmin. Useimmat tulivat kuten joka
päiväiselle työpaikalleen. Opaselimes
sä takavari'koitiin eräitten matka
eväänä oleva alkoholi, joka luovutettiin 
kotiutettaessa Hevos.salmen sillalla. Tä
män tehtävän hoiti paikalle järjestetty 
sotapoliisiryhmä. Varusteitten jako su
jui pääpiirtein aik.ataulukon mukaan ja 
vaikeuksitta. Aikaisemmin oli jo va
rattu varusvarastolle tavallista suu
remmin vyötä~ön mitoin olevaa vaate
tusta. 

Miesten sijoituksissa jouduttiin te
kemään pieniä muutoksia. Todettakoon 
tässä yhteydessä, että on erittäin tär
keää harkita huolellisesti varusmiehen 
sopivuus erikoistiehtäviin luonteen, 
fyysisten ominaisuuksien ja hänen si
viiliammattinsa mukaan. Asfaltin keit
täjä ei ole aina sopiva keittäijäksi. Val
taosa miehistöstä saapui klo 09.00-
10.00 välillä viimeisten tullessa klo 
11.00 mennessä. Klo 14.00 oli patal
joona perustettu ja suoja-alueella. Klo 
15.30 alkaneessa sotavalmiustarkcl6-
tuksessa todettiin pieniä puutteita ku
ten ornmeltavia · nappeja ja muutamia 
heikosti kiinnitettyjä ,pakkauksia lu
kuunottamatta, pataljoonan olevan 
kunnossa. 

Marssi 

.Perustamispäivän iltana klo 19.00 
aloitti jääkäripataljoona noin 160 km 
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pituisen polkupyörämarssin kohti Syn
dalenin 1eiria1uetta. Marssin oli suun
nitellut kema usharjoi tuspataljoonan 
esikunta annetun yleistilanteen perus
teella. 

Koska upseereille ja aliupseereille oli 
annettu Santahaminassa koulutusta 
pp-marssitekniikassa ja marssm johta
misessa, onnistui marssi reserviläisiltä 
melkoisen hyvin. Välillä oli yksi pitkä 
marssitauko, jonka aikana pataljoona 
sai levätä seitsemän tuntia kaksi ruo
kailua mukaan lukien. 

Toinen marssipäivä alkoi lentokonei
den ryn,näköinnillä taukoalueelle. Päi
vä oli helteinen ja aiheutti muutamia 
väsymyskohtauksia sekä vaikeutti 
marssikurin ylläpitoa. Pataljoonan al
kupää saapui Syndalenin leirialueelle 
30. 5. klo 15.00 varsin hyväkuntoisena. 
Viimeiset väsähtäneet, joita oli noin 
3 % koko osastosta, olivat tavoitteessa 
jälki.pään valvojan johdolla klo 19.00. 
Marssin antamana arvokkaallla koke
muksena on todettava, että suoraan re
servistä .perustettu joukko pystyy näin
kin rasittaiviin marssisuoritu:ksiin siitä 
huolimatta, että miehistöstä kaikki ei
vät olleet saaneet jääikärikoulutusta 
eivätkä monetkaan olleet siviilissä 
käyttäneet polkupyörää. 

Yksikkökoulutusvaihe 

Rasittavasta marssista huolimatta 
voitiin palvelus aloittaa seuraavana 
päivänä ja koko koulutus viedä lävitse 
suunnitelmien mukaisesti. Syndalenin 
leiria1ueella aloitettiin harjoitukset ai
kaisin aamulla ja niitä jatkettiin myö
hään illalla. Vuoden ajan 1ylhyttä pi
meäkoulutusaikaa pyrittiin käyttä
mään ihyväksi ammuntojen ja pioneeri
koulutuksen yhteydessä. Ensimmäisinä 
harjoituksina oli reservin upseerien 
johtamina kouluammunnat ja asekäsit
te1yt. Ammunnat olivat erityisesti niitä 
tilaisuuksia, joissa reserviläisten iän 
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Kenttäammunta rynnäkkökivääreillä 
- taulut nousevat ja kello käy. 

tuottama kypsyys tuli esille. Jo koulu
ammUil[loissa herätti huomiota uusien
kin aseitten nopea käyttötaidon omak
suminen ja asekäsittelyvannuus. Tu
lokset olivat lyhyestä harjoituksesta 
huolimatta vertailukelpoisia vastaavien 
varusmiesten saavuttamien keskiarvo
jen kanissa. 

Kevyellä singolla pataljoonan upsee
rit ja aliupseerit saavuttivat yli 60 % 
osumakeskiarvon siitä huolimatta, että 
useat heistä ampuivat ensimmäistä 
kertaa tällä aseella. Upseerien ja ali
upseerien keskiarvo oli rynnäkkö-

Totuttautumista panssarivaunuihin. 

kivääriammunta n:o 2:ssa 63,3 pistettä 
ja HK:lla 60,9. Rynnäkkökivääri
ammunta n:o 5:ssä olivat keskiarvot eri 
yksiköillä 4-7 osumaa. Konepistooli
tulokset olivat yleensä hiukan parem
pia. Upseereilla ja aliupseereilla oli tu
los 70 p. Tarkka-ampujat oppivat no
peasti aseen kohdistamisen ja pääsivät 
verraten hyviin tuloksiin. Eräänä am
pumatuloksia kohottavana tekijänä oli 
ryhmänjohtajien kehittynyt asennoitu
minen ryhmänsä ampumakoulutukseen 
sekä kilpailu, jossa jokainen yritti pa
rastaan, vaikkakin joskus reserviläis
huumorillia höystäen. Vain reserviläis
ten keskuudessa voi syntyä kilpailu, 
jossa ohilaukaus maksaa 10 penniä ja 
kaksi parasta ampujaa saavat "potin" 
haltuunsa. 

Aseitten ilrohdistamisen ja koulu
ammuntojen jälkeen seurasivat tais
teluharjoi tukset panssarivaunujen tu
kemirm sekä panssareita vastaan. Eri
koiskou1utusryhmillä oli osa harjoituk
sista omissa ryhmissään, osa sovellet
tuna jääkärikomppanioiden yihteistoi
mintaharjoituksiin. 

Viimeisinä olivat Syndalenissa tais
teluammunnat. Valmistelut suoritet
tiin edellisenä iltana ja yöllä. Tarkoi
tuksena oli järjestää maalitoimiil/ta sel
laiseksi, että reserviläiset tuntevat 
mahdollisimman suurta mielenkiintoa 
ammuntoja kohtaan, :taistelukenttä 

Panssareita tien suunnassa -
asemaan! 

Maalilaitteita: ilmapallo, kypärä ja 
vaijerissa liukuva syöksyjä. 

saadaan elämään ja ampuja joutuu yl
lättäviin tilanteisiin. Tätä tarkoitusta 
varten oli haillkittu erilaisia maalilait
teita, kiuten osuman näyttäviä kuvioita, 
pökköpäitä, kurkista.jia, maalikelk
koja sekä ilmapalloja, joista viimemai
nitut sopivat hyvin hyökikäysammun
nan maaleiksi. Reserviläisten avorivit 
etenivät rauhallisemmin kuin varus
miesten, ase nousi harkiten, maalit ka
tosivat pensaikoista eikä yksityisten 
miesten aseen käyttöön tarvinnut ikou-
1uttiajien puuttua. 

Sotaharjoitus 

Kesäkuun 6:na päivänä alkoi sota
harjoitus Hangon niemellä ja päättyi 
9. 6. Porkkalan länsipuoleisella alueel
la. Harjoituksen tilanne oli jatkoa 
SantaihaimirmS1Sa annettuun yleistilan
teeseen. Tähän lähes 100 kilometrin 
pituiseen sotaharjoitusalueeseen oli 
sisäHytetty puolustus, viivytys ja hyök
käys. Puolustus- ja viivytysvaiheen 
aikana joutuivat reserviläiset toimi
maan panssarivaunwkomppanialla vah
vennettua ja lentokoneiden tukemaa 
vilhollista, UudPr:n muodost'amaa va
rusmiesosastoa vastaan. Hyökkäys ta
pahtui Karjaan alueelta eteläisen ran
tatien suunnassa, jossa vastustajana 
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oli UudJP:n perustama tiedustelupa
taljoona. Tässä vaiheessa peirehtyiivät 
reserviläiset myöskin sissitoiminnan 
vaikutukseen. Päätien suunnassa ta
pahtuvaan hyökkäykseen liittyen oli 
tarkoitus järjestää vesistökoukkauksia 
y,hden syöksyvenejoUJkkueen kalustol
la, mutta suunnitelmista oli osittain 
kovan tuulen vuoksi luovuttava. Vii
vytysvaiheessa oli suoritettu jo 7. 6. 
yöllä yhden komppanian ylikuljetus 
Pojuvikenin yli, jolloin kaksi syöksy
venettä niihin sidottuine polkupyöri
neen upposi. Miehet nostettiin pelas
tusveneeseen ja uponnut kalusto saa
tiin ylös harjoituksen jälkeen. Reser
viläisten kä~ttäytyminen täsiäkin ta
pauksessa oli huumorin sävyttämän 
ra uihallista. 

Sotaharjoitus päättyi Rannikkojää
käripataljoonan Por,kkalasta suoritta
maan vesistökoukkaukseen sekä reser
viläisten vastaavaan hyökkäyksen tor
juntaan. 

Sotaiharjoituksessa reserviläiset jou
tuivat käymään läpi vielä kertaalleen 
kaikki taistelulajit. Ly,hyen ajan ja 
laaj~n hall"joitusa1ueen huomioon ottaen 
kehitettiin tilanteita melko nopeasti. 
Täyden tehon saamiseksi oli vastusta
jan totminta suunntteltu nimenomaan 
reserviläisten toimintaa palvelevaksi. 

Degerbyn aukeat ylitettiin suursavu
tuksen suojassa. 
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Tällä järjestelyllä ikertausharjoituspa"I 
1lal1oona joutui jatkuvasti ja laajassa 
maann taistelutoimintaan mukaan. 
Joikainen komppania oli joka päivä 
useita kertoja rtaistelukosiketuksessa. 
Ilolla voitiin todeta, että reserviläiset 
eläy;tyivät harjoitukseen kiitettävästi 
ja toimivat tilanteen vaatimusten mu
kaisesti. 

Sotaharjoitusvaiheen aikana oli re
serviläisvääpelien todettu pystyvän 
huoltamaan komppanian:sa. Talous
huolto uskottiin reserviläisille ja yk
siköiden vääpelien kouluttaj1at lähe
tettiin etuikäteen su,orittamaan kotiut
tamisvalimisteluia Santahaminaan. Tä
män ansiosta päästiin kotiuttamistoi
menpiteet aloittamaan välittömästi pa
taljoonan ensimmäisten osien ylitettyä 
Hevossalmen sillan. Varus.teitten pois
otto tapahtui ra-perustajien toimesta 
reservin upseerien ja aliupseerien 
1avustaana,na. Kotiuttaminen slzjui suun
niteltua nopeammin ja kadotettujen 
varusteiden määrä oli varsin vähäinen. 

Reserviläisten asennoituminen ja 
kurin pito 

On yleistä, että kouluttajilla on omat 
vakiintuneet käsityksensä eri paikka
kuntien soti1asaineksesta ja voidaanpa 
luetella näitten ry,hmien tunnusomai
sirnpia sotilasominaisuuksia. Kertaus
harjoi<tuspataljoona koostui etupäässä 
helsinkiläisistä ja sen lähiympäristön 
miehistä, joiden käsittely ei yleisen 
mielipiteen mukaan liene kaikkein hel
poimpia. 

Upseerien saavuttua todettiin tämän 
ryhmän suhtautuvan kertauSlh.arjoituk
siin kiitettävällä yritteliäisyydellä. 
Huolimatta melkeinpä sääntönä ollees
ta vain muutaman tunnin yöune~ta ei 
kielteisiä kannanottoja ilmaantunut. 
Myöskin aliupseerien joukko kokonai-

suudessaan asennoitui erittäin myön
teises\i. Välittömästi varustamisen jäl
keen oli tosin haivaittavissa muutamia 
"teatte11i.jermlzja", jotka esiintyivät 
mielellå)n napit auki ja kädet housun
taskuissa. Nämä oikaistiin reservin 
upseerien välityksellä eikä harjoitus
päivinä näihin epäkohtiin tarvinnut 
puuttua. 

Yritteliäisyydestä ja oikeasta suh
tautumisesta on hyvänä esimerkkinä 
se, ettei upseerien ja aliupseerien jou
kossa ollut marssin aikana yhtään vä
sähtänyttä eikä kukaan heistä harjoi
tuksen aikana ilmoittautunut sairaaksi. 
Miehistön käsittely oli useimmilla 
rohkeaotteista ja välitöntä. Useimmat 
py,styivät jo .polkupyörämarssin aikana 
luomaan joUJkkoonsa yritteliään me
hengen ja johtivat miehiä tiukoin ot
tein samalla alaisistaan huolehtien. 

On selvää, että jääkäripataljoonan 
miehistöön mahtuu erilaisia yksilöitä. 
Perustamispäivänä odotettiin aikaisem
pien kertausharjoitusten perusteella 
saapuvan osan juopuneena. Näitten 
lukumäärä oli harvinaisen vähäinen. 
Viisi miestä jouduttiin toimittamaan 
juopumuksen takia putkaan. Heidätkin 
otettiin illalla marssille mukaan. Ares
tiTangaistuksia määrättiin vain kaksi. 
Molemmissa tapauksissa oli syynä juo
pumus ja siihen littyvät järjestysrik
komu~set. Sekä perustamis- että ko
tiuttamispäivänä oli ryhdytty enna
kolta ehkäiseviin toimenpiteisiin. Tulo
päivänä takavarikoitiin evääksi otettu 
alkoholi. Reserviläisten pääsy kerhoil
le ja kaupungille estettiin. Santaha
minaan ei .päästetty reserviläisten tut
tavia ja myöskin rannat olivat tark
kailun alaisia. Tarkasta vartioinnista 
huolimatta todettiin k:otiuttamispäivänä 
muutamia päihtymistapauksia, joista 
ei aiheutunut järjestyshäi,riöitä. Perus
tamispäivänä oli opaselimessä sota-

poliisiryhmä, kotiutettaessa hillitsi 
lähtöä ja kotimatkaa näkyvällä pai
kalla olevat poliisiautot. Purnaus kuu
kuu suomalaisen sotilaan ominaisuuk
siin, mutta se on yleensä huumorin 
pohjalla oJeviaa suunsoittoa. Selivästi 
oli havaittavissa eräitten "Tuntemat
tomasta sotilaasta" lainatut repliikit, 
jotka oli tarkoitettu vain kaverien nau
run aiheeksi. 

Helsinkiläinen mies tuJi kel"ltausha.r
joituksiin vilpitön, tuttavallinen hymy 
kasvoilla hyviä huomenia toivottaen. 
Hän on tottunut kiireiseen elämän 
rytmiin, sitä hän myös kaLpaa kertaus
harjoituksiJSsa. Tauko ja toimettomuus 
saisivat pääikaupunkilaisen toiminta
tarmon suuntautumaan helposti vää
rään suuntaan. 

Yhdistelmä 

KertaUJSharjoitusten järjestäminen 
tarjoaa henkilökunnalle arvaamatto
man hyödyllisiä kokemuksia .pataljoo
nan perustamisessa, kouJuttamisessa ja 
ennenkaikkea nuoremmille koulutta
jille miesten käsittelyssä sekä suhtau
tumisessa reserviläi:siin. 

Täydellisessä kokoonpanossa toimi
van jääkär1pataljoonan koulutus, vaikka 
joUJkko sinänsä on vielä pieni, on kui
tenkin moottorointinsa, liikuntaväli
neittensä ja eri koulutushaarojensa 
puolesta jo niin moninaista, että jää
käri.pataljoonan omat kouluttajat pää
sevät tehokkaa•sti perehtymään sodan
aikaisen jouk-0n .koulutukseen ja toi
mintaan. Kertausharj,oitusten yhtey
dessä avautuvat konkreeettisesti myös 
varusmieskoulutuksen eri koulutus
haarojen todelliset päämäärät, sekä 
nähdään selvästi, miten nämä on rau
hanaikaisessa ikoulutUiksessa kyetty 
sa,avuttam.aan. 
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KOP 
on luotettava "töpinä" raha-asioissa. KOP
,tukikohtia on kaikkialla maassamme, jokin 
yli 400 konttori,stamme on aina Teitä 

lähellä. 

KAHSAttlS·DSAKE·iAHKKI 
siellä aina ystävä 

Tervetuloa 
iloiseen 
kahvipöytään • • • 
OSY-tuotteet luovat iloisen 
tunnelman niin kahvi- tee
kuin ruokapöytäänkin. 
LEENA-kahvipannu on mo
derniksi muotoiltu "vanhan, 
kunnon ajon kahvipannu". 
Se on OSY-alumiinipannu, 
jossa alumiini on kauneim
millaan. 

AMMUS-SYTYTIN OY 
Rauma, puhelin 938-11970. Telex 62-811 
He lsing in myynti-konttori 
Bulevardi 28, puhelin 90-13 120, telex Helsinki 12-800 

250 

MAANPUOLUSTUS
TI LA ISUUKS IEN 
JÄRJESTÄJILLE 

Tarvitessanne sotilasaiheisia esitel
miä tilaisuuksiinne kääntykää lähim
män yhdysmiehemme puoleen. He ovat 
valmiita mahdollisuuksien mukaan 

Säätiön yhdysmiehinä toimivat seu
raavat 

Oulu 
Kapt J Kauppinen PSSlE 
Maj T Jousi OulSpE 
Kapt H Haapsamo PohPr 

Kajaani 
Maj L Saarenheimo KaiSpE 
Kapt T Pitkänen KR 

Hoikankangas 
Ylil H Martikainen KaiPr 

Vaasa 
Evl J Järvilehto PohmSlE 
Kapt A Fasta VaaSpE 

Seinäjoki 
Ma,j T Vallimies SeiSpE 

Pori 
Kapt M Terävä PorSpE 

Rauma 
Kapt E Petäjä RauSpE 

Huovinrinne 
Ylil I Puukka PorPr 

Turku 
Maj E Jaakkola LSSlE 
Maj L Hendunen TurESpE 

E)kenäs Garnison 
Ylil L Stenström NylPr 

Obbnäs 
Maj H Nokkala RannJP 

avustamaan Teitä järjestämällä käyt
töönne esitelmöitsijöitä ja esitelmä
aineistoa. Yhdysmiehet välittävät myös 
Jalkaväen vuosikirjoja sitä haluaville. 

Tuusula 
Kapt T Kokkonen TaistK 

Helsinki 
Maj I Halonen SKK 
Kapt M Keskitalo PE 
Ylil P Lehtimäki KadK 
Kapt E Äärynen UucpP 
Ylil Y Viitasaari KaartP 

Lahti 
Maj P Raikama HämRjP 

Kouvola 
Ylil E Pulli KSSlE 
Maj P Hiltunen KarPr 

Mikkeli 
Kapt P Lipponen MikSpE 
Kapt U Viikinkoski SavPr 

Utti 
Ylil H Siiropää LjK 

Sodankylä 
Kapt P Tikkanen LapJP 

Rovaniemi 
Maj K Pitkänen LR 
Ka,pt L Ryynänen RovSpE 

Kemi 
Maj A Aro KemSpE 

Oulainen 
Evl A Liimatta RaaSpE 
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Kokkola 
Maj P ·Järvinen 

Äänekoski 
Maj T Kulo 

Luonetjärvi 
Kapt E Valkonen 

Jyväskylä 
Kapt J Pullinen 

Tampere 
Maj O Tikka 

Hämeenlinna 
Maj P Sirola 
Ylil J Sipilä 
Maj P Lyly 
Ltn T Salomäki 

P,arolannummi 
Maj M Aaltonen 
Ylil T Ylänne 
Ylil A MU3tonen 
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Kuopio 
KokSpE Maj L Manner SKS1E 

Kontioranta 
SuolSpE Ylil M Kummunmäki KarJP 

Onttola 
SSS1E Kapt M Heino P-KR 

Savonlinna 
JyvSpE Ylil P Kolehmainen SavlSpE 

Immola 
TamLSpE Maj E Närhisalo K-SR 

Kapt T K Paanila RajaK 

ESSLE Lappeenranta 
HämJP Kapt K Vuorikari AuK 
HämlSpE Ylil M Mökkönen UudRakP 
PstP 

Ha,mina 
Evl K Luova RUK 

PsPrE Kapt V Siitonen KymJP 
PsvP 
PsK 

Mu ista , että 

VEREN LUOVUTUS 

voi olla Sinunkin terveytesi 

ehto! 

JALKAVAKIJOUKOT KERTOVAT 

POHJAN PRIKAATI 

Hiukkavaarassa Pohjan Prikaatin 
kasarmialueella jatkuu rakennustyö 
edelleen vilkkaana. Työn alla ovat 
tällä kertaa sotilaskoti, jota laajenne
taan se'kä uusi miehistösauna. Raken
nussuunnitelmassa ovat seuraavana 
vuorossa poliklinikka, muutamat va
rastot ja umeilukenttä. 

Hiukkavaaran kasaxmialue muodos
taa kasarmeineen ja asuintaloineen jo 
nyt edustavan kokonaisuuden, oman 

.fr' .t"'t•.' 

"kaupunginosan", n 6 km:n paassa 
Oulun keskustasta. Karusta maaperäs
tä huolimatta on ympäristö saatu viih
tyisälksi. Prikaatin harjoitusalueella 
sijaitseva hiekkarantainen Valkiaisen 
lampi tarjoaa kesäaikana mainion vir
kistymisalueen sekä varusmiehille että 
kantahenkilökunnalle. 

Kuluneen kertomuskauden aikana on 
prikaatissa tapahtunut lukuisia henki
lövaihdoksia. Evl Y Laitinen otti 6. 9. 66 
vastaan II Pataljoonan komentajan 
tehtävät evl E Reinikaiselta, joka siir
tyi Pohjois-Suomen :Sotilasläänin esi-

29. 5.-21. 6. 67 pidettyjen Ilmatorjuntakomppanian kertausharjoitusten päätös
paraatin ohimarssissa johti komppaniaa sen päällikkö res vänr E Niku. 
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Keväällä -67 valmistui Sarriojärven 
leirialueen Latva-järvellä varusmies
sauna, jonka hirret saatiin vanhasta 

tukkikämpästä. 

kuntaan. Huoltopäällikkö vaihtui 5. 10. 
66 maj K Henttosen ottaessa tehtävät 

vastaan maj A Iso-J unnolta. Eläkkeelle 
siirtyneen evl T Lepistön tehtävät otti 
22. 3. 67 vastaan maj E Tolkki, joka 
nyt toimii koulutus- ja järjestelytoi• 
miston päällikkönä. I Pataljoonan ko
mentajan evl U Huuhtasen siirtyessä 
Savon Prikaatiin otti evl I Tiainen 
komentajan tehtävät vastaan 18. 7. 67. 

Keväällä prikaati sai tervetulleena 
täydennyksenä Kadettikoulusta neljä
toista vastavalmistunutta upseeria. 
Kanta-aliupseerien lukuisat eläkkeel
le siirtymiset ovat tehneet tilaa uusille 
yrittäjille. Pyrkijöitä avoimille vakans
seille on ollut riittävästi. 

Prikaatin pioneerikomppania lopetti 
toimintansa 14. 7. 67. 

Komppanian henkilöstö siirtyi sa
manaikaisesti perustettuun Pohjan 
Pioneerikomppaniaan Oulun kasar
mille. Prikaatin komentaja eversti B W 
Kontiopää luovutti 14. 7. Oulun kasar-

marimekko 
HELSINGISSÄ: JYVÄSKYLÄSSÄ: 

MARIMEKKO-VINTTI MARIMEKKO 
VAASANKATU 31 KESKUSKATU 3 
TURUSSA: 

MARIMEKKO-BOUTIQUE MARIMEKKO 
KASARMINKATU 42 LINNANKATU 6 
MARIMEKKO-MUKSULA TAMPEREELLA: 
EERIKINKATU 8 MARIMEKKO 

MARIMEKKO-MITTAMARI NÄSILINNANKATU 32 
PURSIMIEHENKATU 9 LAHDESSA: 

ALEKSANTERINKATU 
MARIN PIIRONKI LAPPEENRANNASSA: FABIANINKATU 31 KAUPPAKATU 41 
MARIN KAMMARI KUOPIOSSA: 
KALEVANKATU 4 H-TAVARATALO 
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milla pidetyssä tilaisuudessa komppa
nian Pohjois-Suomen Sotilasläänille. 

Kuluneen vuoden aikana on yhtey
denpito siviilimaailmaan ollut moni
puolista. Prikaatin vuosipäivänä 16. 2. 
luovuttivat seitsemän kunnan edusta
jat vaakunansa prikaatille juhlassa, 
jossa siviilielämän eri alojen edustajia 
oli runsaasti läsnä. Osallistuminen ym
päristön maatalousnäyttelyihin puo
lustuslaitoksen osaston järjestäjänä on 
suonut prikaatille hyvän mahdollisuu
den tutustua maakunnan väestöön. 
Kesällä -67 oli prikaatilla osasto Niva
lan maatalousnäyttelyssä. 

Jo vakiintuneen tavan mukaan on 
prikaati auttanut sotainvalideja ja hei
dän perheitään. Tukitempaustyötä suo
ritettiin syksyllä -66 yli tuhat mies
työpäivää. Apua sai nelisenkymmentä 
Oulun ympäristön sotainvalidiperhettä 
maataloustöiden ollessa tempausten 
tavanomaisimpana kohteena. 

Ruotsin puolustusvoimain ylipääl
likkö kenraali Torsten Rapp vieraili 
prikaatissa 17.11. 66. Vierailuohjelman 
pääkohtana o1i RAuK:n taistelunäy
töksen seuraaminen. Prikaati oli jäl
leen 5. 7. 67 ruotsalaisvierailun koh-

teena Ylä-Norrlannin maanpuolustus
alueen komentajan Arne Mohlinin 
vieraillessa Hi ukkavaarassa. 

Urheilun alalla ei prikaatilla ole 
kuluneen kertomusvuoden aikana ollut 
kirjattavanaan suuria voittoja. Mainin
nan ansaitsevat Pv:n jalkaipailomesta
ruuskilpailuissa saavutettu toinen sija 
ja I urheilualueen mestaruudet jalka
ja pesäpallossa. I urheilualueen talvi
mestaruus'kilpailuissa Kajaanissa saa
vutti prikaatin stm V Hiltunen ensim
mäisen sijan varusmiesten 15 km:llä. 

Jalkaväen säätiön plaketteja ovat 
1. 9. 66 jäiJkeen saaneet seuraavat: 

14.11.65 saapu.miserä 
upskok V S Kiviniemi 
kers S R. Collan 

15. 2. 66 saapumiserä 
upskok R E Pokela 
kers P O Putaala 

15. 6. 66 saapumiserä 
upskok V K Mattila 
kers JAA Aro 

15. 10. 66 saapumiserä 
kers R O Vaara. 

ess 



KAINUUN PRIKAATI 

Kuluneen vuoden eräs merkityksel
lisimpiä tapahtumia Kainuun Prikaatin 
osalta oli prikaatin komentajan vaih
tuminen 28. 1. 1967. Tällöin eversti 
Kalle K a r t t u n e n luovutti ja eversti 
T Olavi L e ih t i vastaanotti prikaatin. 

Eversti Karttunen toimi prikaatin 
komentajana 3.11.1961 lähtien ja hä
nen johdollaan silloinen Pohjois-Savoii. 
Prikaati suoritti vaiheittaisen siirtymi
sensä Kuopion Hatsalan muistorikkaal
ta kasarmialueelta sekä Reservialiup
seerikoulu Ylämyllyltä uusiin oloihin 
Kajaanin Hoikankankaalle. 

Jo toisen kerran kokoontuivat soti
lashiihtäjien parhaimmistoon kuuluvat 
Puolustusvoimain Talvimestaruuskil
pailuihin 8.-10. 3.1967 Hoikankan
kaalle taistelemaan kullasta ja kun
niasta. 

rvanhan tavan mukaan seurasi kisoja 
lukuisa joukko eri maiden sotilasasia
miehiä sekä Puolustusvoimain kor
keinta johtoa. 

Edellisenä vuonna voitokkaasti vete
raanisarjan 15 km:n maastohiihdossa 

30.6.1967 avasi Kajaanin Sotilaskoti
yhdistys uuden kotinsa ovet työsken
neltyään sitä ennen yli 5 vuotta tila-

päisissä tiloissa. 
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28. 1. 1967 vaihtui Kainuun Prikaatin 
komentaja. Tällöin otti prikaatin ko
mentajan tehtävät vastaan eversti T 
Olavi Lehti (vas) eversti Kalle 

Karttuselta. 

kilpaillut · Puolustusvoimain komentaja 
kenraaliluutnantti Yrjö Keino n en 
saavutti tällä kertaa 2. sijan. 

Kilpailujen ratoja oli vaikeutettu 
edelliseen vuoteen verrattuna ja Hoi
kankankaan maaston suosiessa hiihtä
mistä tullaan Talvimestaruuskilpailut 
lähimpinä seuraavina vuosina edelleen 
pitämään täällä. 

,Pohjois-Savon Prikaatin - Kainuun 
Prikaatin Kilta ehti 5. 3. 1967 5-vuoden 

5.3.1967 juhli Kilta 5-vuotistaivaltaan. 
Kuvassa Killan standaareilla · palkit

tuja. 

Kattilakosken silta otetaan käyttöön 
15.4.1967. Nauhaa leikkaavat poikki 
Kuhmon kunnanjohtaja Tauno Rau-

tiainen ja evl Pentti Holopainen. 

ikään ja piti tapaihtuman johdosta 
juhlakokouksen Hoikankankaalla. 

Kokoukseen otti osaa Killan Kajaa
nin Paikallisosaston lisäksi Jasema 
Kuopion ja Keski-Suomen paikallis
osastoista. Puhetta kokouksessa johti 
eversti Kalle Karttunen. Killan pu
heenjohtajaksi valittiin yksimielisesti 
edelleen evl evp Harry V Andersson 
ja Killan sihteeriksi kapt evp Toivo 
Korhonen. Killan jäsenmäärän odote
taan kohoavan vuoden loppuun men
nessä 4000:een. 

15. 4. 1967 luovutti prikaati Kuhmon 
kunnalle pioneerien rakentaman Kat
tilakosken sillan. Vanha silta sortui 
edellisenä syksynä ja jätti kyläläiset 
mottiin ajoneuvoliikenteen osalta. Uusi 
silta valmistui n kahdessa viikossa ja 
on .pituudeltaan 40 m, leveydeltään 4 m 
ja kantokyvyltään 6 tn luokkaa. 

Koulutuksen alalla on entistä enem
män kinnitetty huomiota yhteistoimin
nan kehittämiseen jalkaväen ja tuke-

9 - Jalkaväen Vuosikirja 

vien aselajien, erityisesti tykistön kes
ken. Kainuun Prikaatin Patteriston 
sirryttyä syksyllä v 1966 Hoikankan
kaalle on näitä yhteistoimintaharjoi
tuksia voitu järjestää tehokkaasti. 
4.--6. 5. 1967 pidettin Kajaanin kaak
koispuolella raskas sotaharjoitus, jossa 
eräänä pääopetuskohteena oli sissitoi
minta. Harjoitus kysyi joukkojen kun
toa tavallista enemmän johtuen maas
ton ja kelin raskaudesta. 

Harjoitukseen osallistuivat myös pri
kaatissa kertausharjoituksissa olleet 
reservin upseerit komppanian päällik
köinä ja reservin aliupseerit komppa
nian vääpeleinä. Harjoituksen johti 
everstiluutnantti Pentti H o 1 o p a i
n en, joka totesi harjoituksen antaneen 
varsin paljon niin johtajille kuin jou
koillekin. 

Vuosangassa, Kajaanista n 90 km 
koilliseen sijaitsevalla prikaatin taiste
luampumaradalla on kuluneen vuoden 
aikana suoritettu teiden ja eri ampu
ma.paikkojen parannustöitä ja saatu 
valmiiksi uusi liikkuvan maalin rata 
pst-ammuntoja varten. Prikaatin 
RAuK:n leirillä heinäkuussa oli rata 
ensimmäistä kertaa käytössä. Aikai
semmin suurta huolta aiheuttanut ve
densaantikysymys ratkesi uuden kai
von valmistuttua alueelle. 

Määrärahojen niukkuudesta johtuen 
ei Vuosangan taisteluampumarataa ole 
voinut käyttää muut kuin RAuK, mut
ta nyt syksyllä on koko prikaatin am
pumaleiri. 

Puolangalla pidettiin 1.-2. 7.1967 
suuri maatalousnäyttely, johon Kai
nuun Prikaati yhdessä Kajaanin Soti
laspiirin Esikunnan ja prikaatin Killan 
kanssa järjesti Puolustuslaitoksen 
näyttelyosaston. Osaston johtajana toi
mi kapteeni Heikki Ah I q v i s t. 

Näy,ttelyvieraille, joita näyttelyssä 
kävi kahtena päivänä yhteensä yli 
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25 000 henkeä, tarjottiin Puolustuslai
toksen osastolla nähtäväksi nykyisin 
koulutuskäytössä olevia raskaita ja 
keveitä aseita, tiedustelu- ja mittaus
välineistöä, ylimenokalustoa sekä suo
jelu-, viesti- ja majoitusvälineitä. Suu
ren suosion näyttelyvieraiden joukossa 
saavutti maksuton ilmakivääriammun
ta, jossa parhaan tuloksen ampunut 
palkittiin kumpanakin päivänä. Myös 
vauhdikas taistelunäytös keräsi tuhat
päisen innostuneen katsojajoukon. 

Urheilulla on edelleen prikaatissa 
vankat jalansijansa ja yhdessä Urhei
lukomppanian varusmiesten kanssa 
ovat prikaatin miehet va1mentautuneet 
eri lajien mestaruuskilpailuihin. 

Parhaista tuloksista mainittakoon 
seuraavat: 

- I alueen hiihtomestaruuskilpailuis
sa veivät mestaruuksia varusmiesten 
ampumahiihdossa alik Eino Pihakari, 
alik Hannu Mäkirinnan ja korpr A Mat
tilan varmistaessa seuraavat sijat pri
kaatille. Yleisen sarjan paras oli ylik 
Mauno Luukkonen ja veteraanisarjan 
sotmest Viljo Miettinen, joka voitti 
myös 15 km:n maastohihdon. 

Puolustusvoimain Talvimesta
ruuskilpailuissa Hoikankankaalla saa
vuttivat alik P Kemppainen ja alik Esa 
Seppä 2. ja 3. sijoillaan joukkuemesta
ruuden ja varusmiesten 15 km:llä oli 
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alik Hannu Mäkirinta toinen ja ampu
mahiihdossa kolmas. 

- I alueen sotilas-3-ottelumesta
ruuskilpailuissa voitti yleisessä sarjas
sa mestaruuden ltn Erkki Nieminen, 
ikämiehissä oli toinen vääp Martti Raa
tikainen ja kolmas vääp Niilo Väätäi
nen ja varusmiessarjassa heltisivät 2. 
ja 3. sija alikersanteille Jorma Leppä
nen ja Timo Puustinen. 

- Puolustusvoimain uintimestaruus
kilpailuissa, kilpailussa yleismestaruu
desta oli KaiPr toinen. 

- I alueen ampumamestaruuskil
pailuissa saavuttivat mestaruuksia seu
raavat: 

sotkiv kentässä ylik Osmo Leivo 
sotkiv 3 X 20 ls evl Uuno Tarkki. 
Yleismestaruuden voitti ylivoimai-

sesti KaiPr. 

- Jalkaväen Säätiön plaketteja ovat 
saaneet seuraavat: 

15. 2. 66 saapumiserä 
kok Aarno Junno, PstK 
kers Ossi Aho, 1.K 
korpr Teuvo Matias Nyman, PstK. 
15. 6. 66 saapumiserä 
kok Markku Kemppainen, 4.K 
kers Tauno Juutinen, 5.K 
korpr Jouko Ronkanen, 1.K. 
15. 10. 66 saapumiserä 
kers Aarne Olavi Launiala, 1.K. 

PORIN PRIKAATI 

Porin Prikaatissa vaihtui komentaja 
ennen uuteen vuoteen -67 siirtymistä. 
Eversti Väinö S a 1 me 1 a luovutti pri
kaatin komentajan tehtävät eversti 
Matti F r i c k i 11 e 10. 12. 1966. 

Joulukuussa -66 paljastettiin varus
kunnan upseerikerlliolla entisten ko
mentajien nimikirjoituksin varustettu 
marmoritaulu. Tilaisuudessa olivat 
läsnä mm entiset Porin Prikaatin ko
mentajat, kenraalimajuri V P S o
m e r k a r i, eversti V S a 1 m e 1 a ja 
eversti R K I n k i n e n. 

Vuoden 1967 alku on kulunut pri
kaatissa tiiviin koulutuksen merkeissä. 
Talvella 2.-5. 1. 67 pidettiin prikaatin 
sotaharjoitus Raasin alueella ja ke
väällä 5.-7. 5. pidettiin Säkylän har
joitusmaastossa sotaharjoitus, johon 
osallistui myös muiden varuskuntien 

joukkoja. Harjoitus oli merkittävä 
siinä suhteessa, että ensimmäistä ker
taa voitiin linnoittautua todellisuutta 
vastaavissa olosuhteissa. 

Vuonna 1966 valmistunut kuntotalo 
on suuresti laajentanut urheilutoimin
taa, sillä onhan nyt ollut mahdollista 
mm harjoitella uintia läpi vuoden. 
Uintikilpailuja onkin järjestetty useita 
ja uimataidottomat ovat muuttuneeet 

\prikaatissa oloaikanaan uimataitoisiksi 
lähes 100-prosenttisesti. Urheilun 
alalta mainittakoon vielä II alueen 
hiihtomestaruuskilpailut, jotka prikaati 
järjesti ja joissa isäntäväki otti alueen 
yleismestaruuden. 

Syksyllä on priJkaatilla kunnia järjes
tää puolustusvoimain maastomesta
ruusk'ilpailut, jotka pidetään 5.-7. 9. 

Prikaatista osallistui lippukomppa-

Pohjoismaiden puolustusministerit seurueineen tutustumassa varuskunnan 
uimahalliin. 
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Lataa - Huomio - Tulta! Taisteluhar
joitus Porilaispäivillä 18. 6. 1967. 

nia Suomen Marsalkan vuosipäivänä 
4. 6. 67 järjestettyyn paraatiin Helsin
g1ssa. Porilaispäivät vietettiin Porin 
Rykmentin Killan kanssa yhteisesti 
järjestäminä Suomen Marsalkan syn
tymäkodin maastossa Louhisaaressa 
18. 6. Tilaisuutta kunnioittivat läsnä
olollaan mm entinen 2.divisioonan ko
mentaja kenraaliluutnantti A Ehrn
rooth ja Lounais-Suomen Sotilasläänin 
komentaja kenraalimajuri C O Linde
man. 

Porin Prikaatilla oli myös edustus 
puolustusvoimain osastolla Mynämäel
lä kesäkuun puolessavälissä järjeste
tyillä "Vakka 67" maatalousnäytte
lyissä. 

Vuosi -67 on ollut merkittävä myös 
siinä suhteessa, että vihdoinkin saatiin 
sotilaskoti valmiiksi. Kesäkuun 10. 
päivänä vihki kenttäpiispa L a i t i n e n 
hienon ja nykyaikaisen sotilaskodin 
käyttöön. Sotilaskodin valmistuminen 
merkitsee ratkaisevaa parannusta pri
kaatin varusmiesten viihtyvyydelle 
Huovinrinteellä. Varusmiesten vapaa
ajan vieton mahdollisuuksia on lisän
nyt myös pienoisgolf-rata, joka onkin 
ollut kesäiltaisin ahkerassa käytössä. 

Kuluvaa kesää ovat sävyttäneet lu
kuisat vierailut varuskunnassa. Huo
mattavin vierailu oli Pohjoismaiden 
puolustusministerien tutustumiskäynti 
prikaatissamme 27. 4. 

J alkaväkisäätiön plaketeilla on ase
palveluksen erinomaisesta suorittami
sesta palkittu seuraavat "porilaiset": 

15. 10. 65 saapumiserä: 
Vänrikki Pekka Ahlqwist 
Kersantti Vesa Penttala 

15. 2. 66 saapumiserä: 
Vänrikki Markku Juhani Järvinen 

15. 6. 66 saapumiserä: 
Vänrikki Olavi Iisakki Jykylä 
Kersantti Timo Pekka Fabritius 

15. 10. 66 sapumiserä: 
Kersantti Matti Pihalava 

Säkylän varuskunnan uusi sotilaskoti. 
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NYLANDS BRIGAD 

Under verksamhetsåret skedde kom
mendörsbyte i brigadens ll bataljon. 
Den 5 oktober lämnade överstelöjtnant 
Ossian Wuorenheimo brigaden för en 
lärartjänst vid Krigshögskolan. Hans 
plats som II bataljonens kommendör 
övertogs av överstelöjtnant L O Ber
gestad. 

Den 29 augusti till den 2 september 
hölls den största skärgårdsmanöver 
som hållits i vårt land efter kriget. 
Den försiggick i Abolands skärgård 
och förutom flottan och flyget samt 
en del reservister deltog RannJP och 

UudJP (gula) samt NylBr och PorPr 
(blå). 

Omkring 9.500 man och 500 motor
fordon var med om operationerna som 
leddes av generalmajor C-0 Linde
man. Från NylBr deltog 1200 man som 
bildade Jägarbataljonen 9. Manövern 
började för deras del den 29 augusti kl 
17.30 då man på cykel begav sig iväg 
från Dragsvik mot Nummenpää i Sagu 
som nåddes omkring midnatt. Följande
morgon · fortsatte marschen, nu med 
Lill-Mälö som etappmål, och där bör
jade man efter en kort matpaus 

General Ilmola mottar förbimarschen. 
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Blåa trupper lastas på färja i Nagu. 

överskeppningen med färjor till Nagu. 
Här användes även en pontonflotte 
för överskeppning av fordon. På små
timmarna natten mot onsdag var hela 
Jägarbataljon 9 framme och klar för 
strid. 

De gula skulle kastas tillbaka i havet 
till varje pris. Under de följande da
garna ooh kanske främst nätterna 
utkämpades på Nagu hårda strider 
under vilka Jägarbataljon 9 under 
preml L Stenströms ledning lyckades 
slå de gula tillbaka. Klockan 06.00 
fredagen den 2 september avblåstes all 
krigsverksamhet i skärgården. En solig 
manövervecka var till ända - trup
pernas hemtransport kunde börja. För 
de deltagande dragsvrkarna hade ma
növern inneburit ett verkligt ikraftprov. 
Den c. 300 km långa cykelmarschen 
samt de bårda striderna gav dragsvi
karen möjlighet att visa vad han går 
för. 

Den 18 april, på dagen för slaget i 
Siikajoki, firade brigaden sin årsdag 
i traditionell stil. Dagen till ära hade 
Dragsvik besök av generallöjtnant 
Ilmola, kommendören för södra Fin
lands militärlän. På den rätt kalla och 
blåsiga flaggplanen mönstrades de 
uppställda enheterna varefter militär
pastor Borg höll fältgudstjänst. Gene-
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rallöjtnant Bmola höll ett kort tal där 
han påminde om att Nylands Brigad 
hör till de äldsta traditionsgrupperna 
i Finlands försvarsmakt. Han stannade 
inför betydelsen av traditioner ooh 
gav sin erkänsla åt det positiva arbete 
som utförs i brigaden. Detta avsnitt 
av programmet avslutades med en 
förbimarsch som mottogs av general
löjtnant Ilmola nedanför första batal
jonens kasern. 

På eftermiddagen hölls den högtid
liga årsfesten i Idrottshuset. Flere av 
brigadens förra kommendörer hedrade 
tillfället med sin närvaro. Brigad
kommendören, överste Lauri Boldt höll 
välkomsttalet. I detta påminde han om 
de strapatser den fins'ka hären fick 
genomgå under 1808-1809 års krig, 
ooh fick den nutida krigarutbildningen 
att framstå närmast som en söndags
skola. I anslutning till talet framförde 
brigadens orkester Tjajkowskis 1812, 
komponerat för orkester, kyrkklockor 
ooh kanoner. 

Den 9-11 juni firade man i Drags
vik "de anhörigas dagar". Denna tra
dition avser att ge beväringarnas för
äldrar och släktingar möjlighet att 
närmare stifta bekantskap med den 
miljö i vilken gossarna genomför sin 
verksamhet. På programmet stod den 
första dagen förevisning av kasernom
rådet varefter de anhöriga bereddes 
gratis inkvartering i sektionens kasern. 
På kvällen företogs en utflykt till Syn
dalens övningsområde_.?Här tände man 
lägerbål och grillade 1korv efter de 
inledande uwvisningsskjutningarna 
med såväl granatkastare som pansar
värnsvapen. Följande dag, en lördag, 
var det stor stridsuppvisning i Ekenäs 
där "de gula" gjorde allt för att förs
vara sin stad. Det hela gjorde ett ~äk
tigt intryck; jaktplan visslade på låg 
höjd över området, pansarvagnarnas 

motorer vrålade och deras kanoner 
dånade, snabbeldsgevären knattrade i 
buskarna ooh de stora "uiskorna" ilade 
fram över fjärden. Dagen avslutades 
med dans på idrottshuset där en be
väringsorkester spelade. På söndagen 
var de enda fasta programpunkterna 
måltiderna, så det fanns ri'kligt med 
tid att närmare bekanta sig med kasern
området och dess omgivningar samt 
att umgås i största allmänhet. På 
kvällen var det så dags att skiljas igen 
men det var mången förälder som 
åkte hem med en helt ny uppfattning 
om den finska armen i allmänhet och 
Nylands Brigad i synnerhet. 

Infanteristiftelsens plakett jämte dip
lom har utdelats åt följande bevärin
gar: 

Kont. III/65 

Fänrik Bergström C-G B, Kimito 
Serg. Karlsson H 0, Liljendal 

Kont. 1/66 

Fänrik Monten K E, Kyrkslätt 
Serg. Franzen Y V, Nagu 

Kont. 11/66 

Fänrik Forsells C H, Nykarleby 
Serg. Tuominen T, Sjundeå 

Lahden 

Ra utateol l isu us Oy 
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KARJALAN PRIKAATI 

"Vain se, että kansalaiset vapaaeh
toisesti haluavat säilyttää itsenäisyy
tensä ja vapautensa, luo pohjan maan
puolustustyölle. Näin maanpuolustus
työ saa kaikkien hyväksymän rauhaa 
edistävän tehtävän" - sanoi Kaak
kois-Suomen Sotilasläänin komentaja, 
kenraalimajuri M S H a n n i 1 a pu
huessaan 6.5.1967 Karjalan Prikaatin 
10-vuotispäivänä Kouvolassa kasar
rninkentälle järjestäytyneille prikaati-
1aisille (Kuva n:o 1) . Katselmuksen 
jälkeen kenrm Hannila otti vastaan 
ohimarssin. 

Vuosipäivänä suoritettiin lisäksi 
kunniakäynti sankarihaudalla ja juh
la.lounaalla. oli vieraina mm niiden 
maanomistajien edustajia, joiden mailla 
Kouvolan kasarmin miehet ovat 50 
vuoden aikana harjoitelleet. 

Päivää vietettiin 10-vuotisjuhlana 
sen vuoksi, että prikaati sai nykyisen 
nimensä ja perinteensä 1957. Runsas
lukuisen kutsuvierasjoukon läsnäolles
sa .prikaatin komentaja, eversti O R 
Bäckman luovutti päiväjuhlassa 
tervehdyspuheensa päätteeksi Kouvo
lan kaupungille puolustusvoimain pla
ketin. Fil maist Arvo O k k eri n pi
dettyä juhlaesitelmän, joka kosketteli 
nuoren miehen soveltumista y,hteis-

kuntaan, kenraalimajuri T S a u k ko
ne n jakoi kunkin yksikön parhaaksi 
arvioidulle varusmiehelle Karjalan 
Kaartin - Prikaatin Killan plaketin. 

Juhlapäivänään Karjalan Prikaati 
sai vastaanottaa lukuisia tervehdyksiä 
ja sähkeitä niin siviilimaailmasta kuin 
puolustusvoimienkin parista. 

Suhdetoiminta 

Perinteelliseen tapaan Karjalan Pri
kaati jatkaa yihteistoimintaa siviiliväes
tön ja maakunnan kanssa muutoinkin 
kuin pitämällä harjoituks\a yksityisten 
mailla. 

26. 10. 1966 toistasataa prikaatin va
rusmiestä osallistui maatörhin sotain
validien hyväksi yhdessä Valkealan 
kuntaan kuuluvassa kylässä. Vilj~n
keruurynnäkkö ja tukitempaus aloi
,tettiin aamuvarhaisella ja lopetettiin 
ilahduttavia tuloksia tuottaneena myö
hään illalla. 

Yhdeksännen kerran, alkaen vuo
desta 1961, Karjalan Prikaati suoritti 
24. 5. 1967 noin neljänsadan miehen 
voimin metsämarssin Valkealan yksi
tyismetsiin. Tällä kerralla pääpaino oli 
metsänhoidollisissa töissä yhteensä 
26:ssa kohteessa. Miehet olivat jakau-

Kenraalimajuri M S Hannila seurassaan eversti O R Bäckman tarkastavat Kar
jalan Prikaatin rivejä. 
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Komentaja seuraamassa metsämarssia 
Koivulan metsässä. 

tuneina Selänpään alueelle ja Kannus
kosken tien suuntaan. Tuloksista voi
daan mainita, että marssin aikana istu
tettiin noin 30.000 tainta ja uudistus
alaa raivattiin noin 50 hehtaaria. (Ku
va N:o 2). 

Kaiken kaikkiaan on Karjalan Pri
kaati osallistunut aikojen kuluessa 
metsämarsseihin n 4.000 miehen voi
min työskennellen n 300 tilalla. Tämän 
työn jälkiä alkaa jo näkyä pääteiden 
varsilla , joihin aikaisemmat marssit 
ovat olleet keskitettyinä. 

Sananmukaisesti näkyvänä osoituk
sena yhteistoiminnasta Karjalan Pri
kaatin kanssa sai Valkealan kunta 
vihkiä 13. 6. 1967 Prikaatin pioneerien 
rakentaman n 14 m korkean näkötor
nin. Torni sijaitsee "Kultareit.ti" -nimi
sen vesireitin varrella Mustalammin 
vuorelle Pohjois-Valkealassa. 

Kilpailutoiminta 

Arvovaltaisia vieraita oli saapunut 
seuraamaan Neuvostoliitto--Suomi so
tilasottelua Kouvolassa. Kenraalima
juri H a n n i 1 a n johdolla 25.-27. 9. 
1966 pidetyn sotilasottelun onnistumi
seksi Karjalan Prikaatikin antoi pa
noksensa osallistumalla kisojen järjes
telyihin evl A Z i 11 i a c u ks en joh
dolla. 

Lappeenrannassa 4.-5. 8. 1966 vei 

Karjalan Prikaatin kersantti K Me t
s o 1 a puolustusvoimain 5-ottelumes
taruuden. 

Toiveikkain mielin asetti Karjalan 
Prikaati jälleen kerran joukkueen 01-
ter,mannin viestinhiihtoon. 28. 2.-1. 3. 
1967 pidetyn hHhdon lähtö tapahtui 
Haminasta ja maali oli Lappeenran
nassa varuskunnan keskuskentällä. 
Linnuntietä tämän taitoa ja kuntoa 
vaativan hiihdon pituus oli noin 110 
km. 

Karjalan Prikaati luki viestin toi
sena Oltermannille, Kaakkois-Suomen 
Sotilasläänin komentajalle, kenraali
majuri M S H a n n i 1 a 11 e. Ensim
mäisenä toi viestin perille Uudenmaan 
Rakuunapataljoona jo kolmannen ker
ran peräkkäin. Toinen Lappeenrannan 
joukko-osasto, Karjalan Tykistöryk
mentti, kävi ,tiukan kamppailun pri
kaatin kanssa selviten kolmanneksi. 

Kaakkois-Suomen Sotilasläänin uin
ti- ja sotilas-3-ottelun mestaruuskil
pailut toimeenpantiin Kouvolassa 28.-
29. 7. 1967 Karjalan Prikaatin järjestä
mänä kenrm M S H a n n i 1 a n toi
miessa kilpailujen suojelijana. Karja
lan Prikaatin luutnantti P Vai n i k
k a selvisi yleisen sarjan toiseksi. 

Sotilas-3-ottelun ja uinnin Suomen 
mestaruuksia ratkottiin myös Kouvo
lassa 13.-14. 7.1967 Karjalan Prikaatin 
toimiessa järjestäjänä evl A Z i 1-
1 i a c u ks en johdolla. Puolustusvoi
main komentaja kunnioitti läsnäolol
laan kilpailuja. Järjestäjät saivat kii
tokset. 

Joukko-osasto.n sisäisiä kilpailuja on 
ollut runsaasti. 

Erikoisuutena mainittakoon 20. 1. 1967 
käynnistetty puistohiihtojen sarja, joka 
jatkui talven viitenä ensimmäisenä 
viikkona. Henkilökunta ja varusmie
het kilV'>ittelivat paremmuudesta omis
sa sarjoissaan. Latu oli vedetty kasar-
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mialueen puistoon Salpausselän rin
teille ja sen valaisemiseksi oli käy,tetty 
hyväksi alueen lyhtypylväitä. Lisäva
laistuksena käytettiin onnistuneesti 
tervapatoja, jotka antoivat myös osal
taan näyttävyyttä hiiihtoihin. 

Prikaatin par,tiohiihtomestaruuskil
pailuissa 4. 2. 1967 vei kers A P u t t o
s e n johtama partio voiton. Yksiköiden 
välisessä joukkuekilpailussa oli Tuki
K /RAulK muita parempi. 

Ammuntakin on saanut osansa kil
pailutoiminnasta. Mainittakoon vain 7. 
ja 8. 7. 1967 pidetty Karjalan Prikaatin 
ampumamestaruuskilpailu, jossa va
rusmiesten yleismestaruuden vei ni
miinsä alik K H ei k k i 1 ä. 

Yleisu:meilumestaruuksia ratkottiin 
27. ja 28.7.1967 ja maastomestaruus
kilpa käytiin uuvuttavassa helteessä 
1. ja 2. 8. 1967 Utin - Haukkasuon 
alueella. Hikeä ja sisua kysyneen kil
pailun vei nimiinsä kers L S a v o 1 a i
s e n johtama Viestikomppanian partio 
(Kuva N:o 3). 

Kaakkois-Suomen Sotilasläänin am
pumamestaruuskilpailuissa 8. ja 9. 8. 
1967 voitti Karjalan Prikaatin luut
nantti T H ä n n i n e n sota-ammunnan 
ja varusmiesten konepistooliammun
nan voitti stm A Koski. 

Voittajapartio Il/VK tähtäilemässä 
maalia käsikranaatin heittopaikalla. 
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Koulutustoiminta sekä 
sota- ja kertausharjoitukset 

Koulutustyössä ovat merkittävinä 
seikkoina vaikuttamassa säästölomat 
ja vakioharjoitusten jälleen kä~töön
otto. Erityisesti viimemainittujen avul
la harjoittelua pyritään entisestään 
tehostamaan. 

Kenraalikunnan vuotuinen neuvot
telutilaisuus pidettiin keväällä 1967 
Kouvolassa ja Puolustusvoimain Ko
mentajan johdolla kenraalikunta tu
tustui eräisiin prikaatin vakioharjoi
tuksiin. 

Prikaati sai koulutettavakseen myös 
nyt ensimmäistä kertaa suoraan alok
kaasta erikoisupseerikokelaiksi kou
lutettavat lääkärit (vast). Heitä oli 55 
miestä ja RAuK:n oppilaitten "vana
vedessä" he ponnistelivat saavuttaak
seen sen taito- ja tietomäärän ynnä 
kestävyyden, mitä RUK:n 124.kurssille 
pääseminen edellytti. Tulokset lääkä
riryhmän kouluttamisesta on todettu 
hyviksi. 

Oman sävynsä koulutustyön onnis
tumiselle tuo Puolustusvoimain ko
mentajan varusmiehille hyväksymä 
"viikonloppuvapaa" ja sivilipuvun 
käyttöoikeus. Lisäksi on myös kokeilua 
jatkettu kantahenkilökunnan vapaista 
lauantaista. Koulutus ja työt on voitu 
erinäisin järjestelyin suorittaa tehtä
vien häiriintymättä. 

Sadasta reserviläisestä muodostettu 
sinkokomppania kertasi taitojaan ja 
oppi uutta evl V -P S o v i j ä r v e n 
johdolla Pahkajärvellä 9. 9.-1. 10. 1966. 
Komppania osallistui Karjalan Prikaa
tin sotaharjo1tukseen Valkealassa 
Toikkalan ja Piihlajasaaren kylien 
maastossa. Prikaatin komentajan joh
dolla 29. 9. 1966 alkanut harjoitus hui
pensi niin kotiutettavan ikäluokan 
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kuin reserviläistenkin sotilaallisen 
koulutuksen. 

Kaakkois-Suomen sotilasläänin toi
meenpanema talvisotaharjoitus pidet
tii<n 2.-4. 1. 1967 noin 1.200 miehen 
voimin runsaasti ,puolimetrisessä lu
messa. Karjalan Prikaati koki muiden 
joukko-osastojen kanssa lumipyryt ja 
pakkaset Tirvan - Pasin - Inkerilän 
- Uusi-Maunon alueella. Sotaharjoi
tuksen johti evl T Joki ne n Kymen 
Jääkäripataljoonasta {Kuva N:o 4). 

Eversti O R B ä c k m a n johti noin 
1.000 miehen kevätsotaharjoituksen 
Sippolan maastossa 26.-27. 4.1967. 
Harjoitukseen osallistui paitsi Karja
lan Prikaati, Pioneerirykmentti ja osia 
Kuljetuslentolaivueesta myös reservin 
upseereja ja aliupseereja, jotka olivat 
kerranneet tietojaan ja taitojaan ker
tausharjoituksissa Karjalan Prikaatis
sa. 

Valkealan varuskuntaa 
rakennetaan edelleen 

Näkymät Valkealan tulevassa uudes
sa varuskunnassa alkavat vähitellen 
valjeta. Vaikka kaikki onkin vielä 
olettamusten varassa, näyttää yhden 
pataljoonan muutto uusiin tiloihin to
teutuvan v 1968 keväällä. 

2. 1. 1967 tutustui puolustusministeri 
Sulo Suo rt ta ne n Va1kealan va
ruskuntatyömaathan. Tällöin todettiin, 
että työmaalla ovat va1mistumisvai
heessa lämpökeskus, kaksi kasarmia, 
ruokala, vesitorni, autohuoltola sekä 
kaksi asuntosolua. Kaksi kasarmi
rakennusta on jo saatettu lämmitysjär
jestelmän piiriin. 

Karjalan Prikaatin siirtyminen vai
kuttaa moniin joukkojen siirtoihin. 
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo 
pääsee Kouvolaan prikaatin vapautta
miin tiloihin. Lahteen taas voidaan si
joittaa joukkoja Helsingistä. 

Koko alue lienee väljän arvion mu
kaan lopullisesti valmis 6-11 vuoden 
kuluttua. 

Palkitsemiset 

Ansiokkaasta palveluksesta on Kar
jalan Prikaatissa palkittu Jalkaväen 
Säätiön pienoisplaketilla seuraavat: 
15. 2. 66 saapumiserä: 
upskok S a 1 m i Tapio 
kers M o i s i o Mauri Heikki Ilmari 
15. 6. 66 saapumiserä: 
upskok M ä ,k i n e n Esko Sakari 
kers S a v e 1 a Antti Uolevi 
15.10. 66 saa,pui:niserä: 
kers K i 1 p i ne n ,Matti Tapani 
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SAVON PRIKAATI 

Savon Prikaatin arkiaherrukselle on 
edelleen leimaa antavaa toiminta kah
della kasarmialueella, vanhalla kau
pungin kasar.mialueella ja uudella n 
4 km kaupungin keskustasta olevalla 
Karkialammen alueella. Uusi alue ke
hittyy työllisyysmäärärahojen puit
teissa ja niinpä tätä "kaksoiselämää" 
onkin jo kestänyt kymmenkunta vuotta 
ja sen tarkkaa päättymi.s'tä ei voida 
vielä nähdä. Jo jonkin aikaa on pri
kaatin painopiste kuitenkin ollut sel
västi Karkialammella. Tällä hetkellä 
on perusyksiköistä kaupungissa enää 
esikuntakomppania ja II P:n yksiköt 
4.K, 5.K ja KrhK. Prtkaatin esikunta 
on vielä vanhalla alueella kuten myös 
osa huoltolaitoksia. Juuri huollon toi
mintaa muuten prikaatin kaksijakoi
suus onkin entten haitannut. 

Vanhan alueen tulevaisuus kokonai
suudessaan on vielä epäselvä. Nyt on 
jo kuitenkin vanha varuskuntasairaala 
kauppa- ja teollisuusministeriön ja 
puolustusministeriön välisellä sopi
muksella luovutettu Mikkelin teknilli
sen koulun lisätilotksi. 

Prikaatin ylemmän päällystön kes
kuudessa viime heinäkuussa alkanut 
henkilöstön vaihtuminen on jatkunut 
vilkkaana: Evl U Koskenpalon saatua 
lokakuussa siirron (ja ylennyksen) 
PE:aan sai prikaati esikuntapäällikök
seen Karjalan. Prikaatista everstiluut
nantti A O Lopmeren. Viimemainittu 
ei kuitenkaan palvellut pitkän aikaa 
prikaatissa, sillä hän anoi eron tämän 
vuoden helmi:kuussa. Maaliskuussa 
prikaati sai uuden esikuntapäällikön, 
kun Pohjan Prikaatista siirrettiin tänne 
evl U Huuhtanen. Prikaatin esikunta
päällikkönä ja pataljoonan komenta
jana toiminut evl J Pajula siirtyi tou-
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Nykyinen komentaja ev N E Wäänänen. 

kokuussa UudJP:n komentajaksi San
tahaminaan, jolloin prikaatiin puoles
taan siirrettiin Mikkelin sotilaspiirin 
esikunnasta pataljoonan komentajaksi 
maj K Kannas. Samoihin aikoihin, tar
kasti sanottuna toukokuun 10 p:nä to
teutui kaikkein huomattavin ja jonkin 
aikaa tiedossa ollut henkilövaihdos, 
prikaatin komentajan vaihtuminen. Ev 
K S a rva siirtyi KSS1:n esikunta
päälliköksi ja uudeksi prikaatin ko
mentajaksi tuli entinen Sotakorkea
koulun yleisesikuntaosaston johtaja 
ev N E Wäänänen. Ev Sarvalle 
järjestetyissä ,tilaisuuksissa luovu~tivat 
prikaatin upseerit, aliupseerit ja varus
miehet hänelle muistolahjansa. Myös 
monet paikkakunnan siviilijärjestöt 

KSS1:n hiihtomestaruuskilpailujen 
partiohiihdon mestaruuden saavuttanut 
SavPr:n partio sotilasläänin komenta-

jan kenrm Hannilan onniteltavana. 

muistivat pois sii-rtyvää komentajaa ja 
varuskunnan päällikköä. 

Koulutustyöstä prikaatissa voidaan 
sanoa, että se on jatkunut hyvien pe
rinteiden pohjalta suunniJleen van
haan tapaan. Fyysisen kunnon kehittä
minen eri tavoin on ollut kuitenkin 
entistä selvemmin päämääränä. Tavoit
teeksi on nimenomaan selvästi asetettu, 
että varusmiesten kunnon tulee tasai
sesti palvelusajan mukana kehittyä ol
lakseen kotiutuessa korkeimmillaan. -
Ampumaleirit, eräs koulutuksen tär
kein vaihe, on viety entistä lyhyem
mässä ajassa, mutta myös tehostetuim-

min ohjelmin lä,pi kuten ennenkin Pah
kajärven leirialueella, joka on sopivan 
päivän polkupyörämarssin päässä Mik
kelistä. Sotaharjoitukset, joissa voi
daan edellämainittua fyysistä kuntoa 
suurenkin joukon puitteissa mainiosti 
mifata ja lyhennetyn palvelusajan vai
kutus koulutustasoon ,tarkastaa, on pi
detty suurin piirtein omin voimin Mik
kelin ympäristössä. Oman pirteän vah
vennuksensa näihin harjoituksiin ovat 
tämän vuoden puolella antaneet reser
viU;Pseerit, joiden kertausharjoitusajan 

KSSl:n hiihtomestaruuskilpailwjen 15 
km:n mestari stm Reijo Hämäläinen 

SavPr:sta. 
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SavPr:n vuosipäiväjuhla (13. 6. 67) 
Porrassalmella. Eversti Wäänänen 
kiinnittämässä kunniamerkkiä lääk ev 

evp Sajaniemen rintaan. 

Tammikuun -67 sotaharjoitus Mikke
lin-Ristiinan alueella: tuokiokuva si

nisten komentopaikalta. 

loppuun sotaharjoitukset ovat sattu
neet. 

Savon Prikaati on kuluvana vuonna 
toiminut kaksien metlcittävien kilpai-
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lujen isäntänä. IV urheilualueen hiih
tomestaruuskiLpailut prikaati järj,esti 
helmikuussa ja kesäkuussa pidettiin 
UAY:n mestaruuskilpailut Mikkelissä. 

Puolustusvoimain Hppujuihlapäivä 
muodostui tänä vuonna prikaatin osalta 
tavallista juhlavammaksi. Mikkelissä 
paljastettiin nimittäin silloin Suomen 
Marsalkka Mannel'heimin päämajapat
sas. Tilaisuuden yhteydessä oli maa
kunnallinen paraati, johon Savon Pri
kaatin lisäksi osallistui joukkoja 
KSS1:n muista joukko-osastoista. 

Savon Prikaatin kilta on ,toiminut en
tiseen vankkaan tapaansa. Uutena pu
heenjohtajana toimii nyt evl U Huuh
tanen. Näkyvimmin killan toiminta 
ehkä ilmenee sen julkaisemassa "Por
rassalmi" -lehdessä. 

Jalkaväen säätiön plaketit on luovu
tettu seuraaville varusmiehille: 

15. 10. 65 saapumiserä 

Vänr Lauri Antero 1S a r v i 1 i n n a 
Kers ,Eero Juhani H i 11 u 

15. 2. 66 saapumiserä 

Vänr Rolf Kalevi U u s i v u o r i 
Kers Jorma Olavi N i e m i 
Korpr Risto Olavi Tammi n e n 

15. 6. 66 saa,pumiserä 

Vänr Pekka Juhani S a a r i 
Kers Markku Juhani Moi 1 ane n 
Korpr Jouko Kalevi S u s i 

PANSSARIVAUNU
PATALJOONA 

Panssarivaunupataljoonan osalta 
ovat vuodet 1966---1967 olleet varsin 
huomattavien uudistusten aikaa. Hei
näkuussa 1966 lakkautettin Panssari
rykmentti ja Panssariprikaatin esikun
ta siirrettiin Parolaan. Samalla Pans
sari vaunupataljoonasta tehtiin itsenäi
nen joukko-osasto. Tammikuussa 1967 
pataljoona muutti uuteen kasarmiin ja 
sai samaan aikaan koulutuskäyttöön 
ajanmukaisen panssarivaunukaluston. 
29. 11. 1966 vaihtui pataljoonan komen
taja evl O Hankalan ottaessa tehtävät 
vastaan ev M Frickiltä. 

Uudelleenjärjestelyn jälkeen kuuluu 
Panssariv~unupataljoonaan esikunta ja 
kolme panssarivaunukomppaniaa. Näis
tä 1. ja 2. komppania ovat raskasvau
nukomppanioita. Pääkoulutushaarana 
on näissä yksiköissä panssarivaunu
ampujien ja lataajien koulutus. T"åmän 
lisäksi koulutetaan raskasvaunuyksi
köissä radio- ja panssarijalkaväkimie
hiä. 

Kolmannen komppanian pääkoulu
tushaarat ovat panssarijalkaväki-, ps
tiedustelu- ja psilmatorjuntakoulutus. 

Panssarivaunupataljoonassa on ka
luston moninaisuudesta johtuen varsin 
monta koulutushaaraa, jotka vaativat 
paljon erikoiskoulutettua kantahenki
lökuntaa. Tämän vuoksi Panssarivau
nupataljoonassa on mm värvättyä hen
kilöstöä vaunujen ajajina, joille ajaja
koulutuksen lisäksi annetaan huomat
tavasti asentajakoulutusta. 

Varusmiehille on opetettava myös 
vaunun teknillinen rakenne siten, että 
he tarpeen tullen pystyvät vastaamaan 
sen kunnosta ja huollosta omalta osal
taan. Heidän on lisäksi pystyttävä 

PsvP:n komentaja, evl O Hankala. 

omaksumaan oman vaunutyyppinsä 
ampumakoulutus, taistelu.koulutus, yh
teistoiminta jalkaväen kanssa jne. 
Psvampujien, -lataajien ja radiomies
ten palvelusaika onkin 11 kk. Muiden 
teknilliseltä tasoltaan yhtä vaativien 
koulutushaarojen palvelusaika on Imi-

Panssarivaunupataljoonan uusi 
kasarmirakennus. 
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tenkin vain 8 kuukautta, jota on pidet
tävä liian lyhyenä. 

Koulutusta häiritsevistä tekijöistä 
mainittakoon jatkuvista rakennustöistä 
huolimatta vieläkin vallitseva psvhalli
tilojen puute ja teknillisessä koulutuk
sessa välttämättömien eri'koisluokkien 
sekä havaintovälineiden välhyys. Eri
tyisesti Panssarivaunupataljoonan kal
taisessa teknillisessä joukko-osastossa 
tuntuvat viime vuosina myönnetyt 
säästölomat koulutusta häiritsevinä. 
Oman osansa koulutusajasta lohkaise-

sukka 
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vat myöskin lukuisat Parolaan suun
tautuvat vierailut, joiden ohjelmistossa 
pataljoonan järjestämät kalustoesitte~ 
lyt, maastoajo- ja taistelunäytökse 
yleensä näyttelevät huomattavaa osaa. 

Kaikista vaikeuksista ja koko patal
joonan toiminnalle leimaa-antavasta 
jatkuvasta kiireestä huolimatta on eh
ditty harrastaa yhteistoimintaa lähi
ympäristön siviiliväestön 'kanssa. Mm. 
paikallisen sotainvaliidiyhdistyksen tu
kemiseksi järjestetään vuosittain kuu
luisat Parolan juhannusjuhlat. 

kestää 

PANSSARINTORJUNTA
PATALJOONA 

Pataljoonan Parolannummelle ta
pahtuneen muuton jälkeen on vuoden 
alkupuoliskolla saatu tiivis tuntuma 
uusiin olosuhteisiin ja koneisto ajettu 
s1saan. Parantuneet harjoitus- , ope
tus-, majoitus- ja huoltotilat ovat aut
taneet sopeutumista. Ohjelman mukai
sen palveluksen lisänä ovat olleet useat 
esittelyt ja näytösharjoitukset, joiden 
puitteissa on voitu antaa kuvaa pans
sarijääkärien toiminnasta näissä Paro
lan maalitoiminnan kannalta meillä 
poikkeuksellisen edullisissa olosuhteis
sa, panssarivaunujen kanssa yhteistoi
minnassa. 

Panssarintorjuntamiesten, vanhojen 
veteraanien kokoontuminen vieraak
semme sodan aikaisen PsJR:n mer
keissä teki monelle nuorelle varusmie
helle muutoin vain historiaksi jäävistä 
panssarintorjuntataisteluista elävää 
mukana olleen kokemusta keskuste
luissa, joissa nykyisen koulutuksen 
periaatteiden sotakokemukselle raken
tuminen kävi selväksi. 

Panssarikillan kanssa yhteistoimin
nassa järjestetty panssarintorjunta
miesten kokous 6. 8. 67 sai myös ansait-

semansa osanoton ja loi uusia yhteyk
sia nuorille varusmiehille. 

Panssarintorjuntapataljoonan tunne
tuksi tekemisessä on oman lisänsä an
tanut valatilaisuuksien järjestäminen 
lähipitäjissä. Niitä on pidetty Vanajassa 
ja Kalvolassa sekä Rengossa. Tilaisuu
det ovat saaneet paikkakunnallaan an
saitsemaansa huomiota osakseen ja on 
pyydetty vierailemaan toistekin. Patal
joonan maan muista osista palvelustaan 
suorittamaan tulleille miehille nämä 
tilaisuudet ovat samalla antaneet tun
tumaa vauraaseen etelähämäläiseen 
maalaisympäristöön. 

Jalkaväen säätiön _plaketein on pal
kittu seuraavat saapumiserissään kun
nostautuneet varusmiehet: 

I/66 saapumiserässä 
vänr R K Lehtonen, Savonlinna 
alik K U Hirvonen, Lahti 

II/66 saapumiserässä 
vänr M O Savola, Laihti 
alik M A Kivelä, Salo 

III/66 saapumiserä 
alik P A Molkka, Tampere 
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HÄMEEN JÄÄKÄRI
PAT ALJ0'0NA 

Hämeen Jääkäripataljoona sijaitsee 
1200---1300-lukujen vaihteessa raken
netun Hämeen linnan liepeillä Vanaja
veden rannalla. 

Elämä ja koulutus on vierähtänyt 
kuluneen vuoden aikana tiiviin työn ja 
tuloksellisen toiminnan merkeissä. 
Mennyt aika ei ole merkinnyt patal
joonalle oikeastaan mitään tavanomai
sesta poikkeavaa, mitä voidaan pitää 
epätavallisena, kun on kyseessä Hä
meen Jääkäripataljoona. 

Koulutus on jatkunut reippaan jää
kärihengen merkeissä. Hätilän, "Kama 
-Kesyn", Rengon ,tien ja Ilamon alueet 
ovat tulleet tutuiksi sadoille jääkä
reille. Tulokset erityisesti ampuma- • 
koulutuksessa ovat ol1eet erinomaisia. 
Kilpailu pienoispanssarivaunusta 
T-54/55 on edelleen kulkenut Häm
JP:n voittojen merkeissä. Vaunu, josta 
kilpailevat Panssariprikaatin joukko
osastojen perusyksiköt, on tällä het
kellä Esikuntakomppanian palkinto
kaapissa. 

Elokuun puolivälissä ,pataljoona oli 
viikon Padasjoen leirialueella harjoi
tuksissa, joiden päätteeksi pidettiin 
valatilaisuus ja kiltajuhla Lammin kir
kolla. 

Sotilasurheilun alalla pataljoona on 
menestynyt kohtalaisesti. Parhaista 
tuloksista mainittakoon Panssaripri
kaatin hiihtomestaruuskilpailujen niin 
partiohiihdon, yleisen sarjan, ikäm. 
sarjan kuin varusmiessarjankin voitot. 

Pataljoonan sijaitessa keskellä Hä
meenlinnan kaupunkia on hyviä har
joitusmaastoja niukalti. Harjoitus
mahdollisuudet tulevat jonkin verran 
paranemaan, kun saadaan valmiiksi 
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Kokelaat jatkokoulutuksessa aiheena 
vahvennettu jääkärikomppania viivy

tyksessä. 

Lähikuva talvisotaharjoituksesta. 

200 metrin uintiharjoitus alkamassa 
Ahveniston maauimalassa. 

äskettäin aloitettu Perä-Hätilän tien 
rakentaminen. 

Jalkaväen Säätiön pienoisplaketteja 
on pataljoonassa jaettu seuraaville ase
palveluksensa menestyksellisesti suo
rittaneille varusmiehille. 

15. 10. 65 saapumiserä 
Upskok H A Salo, Valkeakoski 
Kers P J Komulainen, Karijoki 

RAKENNUSTOIMISTO 

A. Puolimatka Oy 

Turku - Helsinki - Pori 

Jyväsky lä - Forssa 

• 

15. 2. 66 saapumiserä 
Upskok S H Ilmarinen, Turenki 
Kers KJ Mörk, Hämeenlinna 

15. 6. 66 saapumiserä 
Upskok O Y O Virolainen, Kylmäkoski 
Kers M J Selin, Jalasjärvi 

15. 10. 66 saapumiserä 
Kers P K Pajunen, Loppi 

Rakennustoimisto 

Juho L. Aalto Oy 
Helsinki 

Tehtaankatu 10. 
Puhelin vaihde 10 601 

Rakentaa urakalla ja laskuun 

kaikkialla maassa 
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PANSSARIKOUtU 

Panssarikoulussa on saatettu kolme 
reservialiupseerikurssia loppuun sitten 
viime tapaamisen tämän kirjan leh
dillä. Panssarikoululle, joka kouluttaa 
tavanomaisten jalkaväen ryhmänjohta
jien ohella kaikki puolustusvoimiemme 
panssarivaununjohtajat, -ajajat, ja 
-asentajat, on ominaista jatkuva ke
hittyminen. Panssarivaunuosasto, joka 
aikaisemmin toimi epävirallisessa ko
koonpanossa, on nyt perustettu viralli
sesti oma'ksi yksikökseen Panssarivau
nukomppanian nimisenä. Sen koulu
tuskalustoksi on saatu uudet panssari
vaunut, ja tähän saakka käytössä ollut 

Evl Lehtonen, yliv Mikkola ja oppilas
kunnan puheenjohtaja opp Tiitola las
kemassa seppeltä Lempäälän sankari-

haudalle. 
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Panssarikoulun johtaja, evl P Lehtonen. 

vitme sodanaikainen vaunukalusto on 
päässyt hyvin ansaitse~aansa vanhuu
den lepoon. 

Itsenäisyytemme 50-vuotisjuhla 
paraatiin pääkaupungissamme osallis
tui myös Panssarikoulun joukkoja. Tuo 
tilaisuus samoin kuin Hämeenlinnan 
varuskunnan oma paraatikin teki op
pilaisiin syvän vaikutuksen erikoisen 
juhlavuutensa ansiosta. 

Kevättalvella Panssarikoulu saattoi 
usean kurssin jälkeen järjestää täysi
vahvuisena ja täysipitoisena Niinisalon 
ampumaleirin. Paitsi kovapanos
ammuntoja sisältyi leiriohjelmaan 
myös taistelu- ja sissiharjoituksia. 
Taisteluharjoituksissa hiottiin oppilait
ten yhteistoimintataitoa erL aselajien 
kesken Taistelukoulun kapteeniikurssin, 
oppilasupseereitten johtamina. Pans
sarikoulu ja muut Panssariprikaati 

PsK esittäytymässä lempääläläisille. 

joukot tarjoavat vuosittain kapteeni
kurssille tilaisuuden harjoitella nyky
aikaisten panssarijoukkojen johtamista. 

Panssarikoulu sai osallistua maan
puolustustyöhön myös siviilirintamalla. 
Lempäälän kunnan järjestämässä 
maanpuolustusjuhlassa oppilaat saivat 
esittäytyä kotimaakunnalleen. 

Oppilaskunnan työ on liittynyt myös 
läheisesti koulun tavoitteisiin ja ohjel
maan. Lempäälässä oppilaskunta jfu-
jesti puolikurssijuhlansa ja sen päät
teeksi kanavan rannalla reilut lava
tanssit. Illan kohokohtana oli kokonai
sen härän paistaminen vartaassa. Oppi
laskunta on pyrkinyt pitämään yh
teyttä myös muiden reservialiupseeri
koulujen oppilaskuntiin. Viimeisim
mäksi se suoritti tutustumismatkan 
laskuvarjojääkärikouluun, jossa muu
tamista oppilaista leivottiin "vaijeri-

Koulun johtaja ja Lempäälän kunnan 
edustajat vastaanottamassa ohimarssia. 

jääkäreitä" heidän suoritettuaan hyp
pytornista harjoitushyppyjä. 

Nyt elokuun alkupuolella Panssari
koulu viettää hiljaiseloa kesäkurssin 
juuri loputtua. Tällä hetkellä vain ali
upseerien peruskurssin psv- ja pst-lin
jojen oppilaitten askeleet kaikuvat 
käytävillä. Runsas kuukausi on kou
lulla ja kouluttajilla aikaa latautua an
tamaan taas parastaan seuraaville 
kursseille. 

Panssarikoulusta on poikkeukselli
sesti kotiutettu kuluneen vuoden ai
kana ryhmänjohtajia, jotka ovat toimi
neet täällä apukouluttajina. Jalkaväki
säätiön plaketilla palkittiin ansiok
kaasta palveluksesta seuraavat: 
15. 6. 1966 saapumiserä 
Kersantti Martti Mikael Antila 
15. 10. 1966 saapumiserä 
Kersantti Juha Tapio Paloheimo 
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LAPIN JÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Elämä Sodankylässä, Lapin Jääkäri
pataljoonassa alkaa olla jo vakiintu
nutta. Tosin rakennusohjelma on vielä 
kesken, mutta jälleen on vuoden ai
kana päästy aimo askel "uudisraivaa
jan" kivisellä tiellä eteenpäin. Sairaa
larakennus, joka tulee yhteinen Sodan
kylän kunnan kanssa, kohosi harja
korkeuteen 30. 5. eli työllisyystöiden 
päättyessä. Lämpökeskuksen toinen osa 
pääsi samaan rakennusvaiheeseen sa
manaikaisesti. Asuinrakennuksia saa
tiin valmiiksi 2 vuoden mittaan ja hen
kilökunnalla on :kaikilla katto pään 
päällä. Uusi kasarmirakennus, pitkä 
kuin Lapin kaamos, on pohjavaihees
saan. Maata on myllätty vähän kaik
kialla kaapeli- ja vesijohtotöiden mer
keissä. Asuntojen ympäristöt ovat saa
neet lupaavan mutakerroksen, joten 
kaipa se ennen syksyä ruohokin vrhoit
taa viheralueilla. 

Koulutuksen alalta suurinta mainit
tavaa on henkilökunnan tottuminen 
Lapin oloihin. Lapille ominaisia har
joituksia on pidetty ja olosuhteiden sa
nelemia vaatimuksia ratkottu yhteis
tuumin, jopa vapaaehtoisen taktiikan 
kerhon puitteissa tapahtuneitten kart
taharjoitusten muodossa. Varusmies
ten koulutusta on haitannut säästö
lomat. 

Talvi v 66---67 oli normaali, ehken 
vähälumisempi kuin tavallisesti. Ke
väthanget olivat erinomaiset eivätkä 
kevättulvatk,aan haitanneet, kuten 
edellisenä keväänä. Talven kaamos 
torjuttiin uimalla kohti etelää. Tämä 
tapahtui pataljoonan ja kunnan yhtei
sen matkauinnin merkeissä. Puolessa 
vuodessa uitiin Sodankylästä Vaasan 
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Sallan kunta luovuttaa vaakunansa pa
taljoonalle. 

- Helsingin - Tallinnan - Varsovan 
kautta Wieniin. Mittava suoritus 
omasta mielestämme. Pisimmän taipa
leen ui 16-vuotias poika, joka ehti uida 
noin 150 !km. 

Uinnissa sai pataljoona 1. mitalinsa, 
kun puolustusvoimain mestaruus
kisoissa alik Juhani Riihinen otti 

Sodankylän seurakunta luovutti omais
ten päivän yhteydessä pataljoonalle 
alttarikaiteen, jonka otti vastaan patal
joonan komentaja, everstiluutnantti 

Erkki Koivisto. 

Upseerikokelaasta vänrikiksi ylentä
minen, arvomerkkien kiinnittäminen 

hetkeksi sotilaspukuun. 

200 m rintauinnissa pronssia. Riihinen 
kohotti kuntonsa varuskunnan uima
hallissa vapaa-aikanaan melko vähäi
sestä uimataidosta mestariuimariksi. 

Muista suursaavutuksista kilpailuit
ten alalla on mainittava kansanhiihto-

Heinäkuun alokkaat vannoivat valansa 
Pelkosenniemellä 27.8.1967 pataljoo
nan suorittaman 400 km:n pyörämars-

sin yhteyd,essä. 

jen voitto varuskuntien sarjassa. 1. so
tilasalueen kilpailuissa on pataljoona 
ottanut pesäpallossa .pronssia, jalkapal
lossa hopeaa, ammunnoissa kultaa ja 
suunnistuksessa hopeaa. Näin koti
nurkilla on pärjätty siis mukavasti ei:kä 
ne isoistenkaan seurassa ole kilpai
luissa Lapin jääkäreitä lättäjalaksi jal
koihinsa polkeneet. 

Vierailijoita on ollut tukuttain. Suu
rin vi.erasryhmä oli 29.-30. 7. 67, jolloin 
vietettiin Lapin asevelvollisten ensim
mäiset omaisten päivät. Yli 200 varus
miesten omaista tutustui oloihimme, 
koulutukseen ja tietenkin siihen, miten 
heidän pojistaan mies tehdään. 

Suhteet ympäristöön ovat lujittuneet. 
Lapin väestö on virallisestikin tunnus
tanut meidät ikiomaksi joukko-osas
tokseen. Se on vilpitön tunnustus 
meille ja osaamme sen pitää suuressa 
arvossa. Sotainvaliidiviikolla teki pa
taljoona retken lähipitäjiin, Ivalo, Sa
vukoski, Salla, Kittilä, Pelkosenniemi 
ja Sodankylä olivat kohteinamme, kun 
jokainen mies uhrasi päivän inva'liidien 
auttamiseksi omalla työllään. Jääkärit 
ryntäsivät perunapelloille perunan kai
vuun, tekivät halikoja, purkivat ja kun
nostivat rakennuksia, kaivoivat ojaa, 
raivasivat peltoa jne. Yli 600 mies~ö
päivää osuivat tosi tarpeeseen. Elokuun 
alussa tutustuivat Lapin sotainvaliidit 
pataljoonaan omaisineen yli 1000 hen
kilön voimalla. Virka-apuna on ,etsitty 
Lapin kairoihin eksyneitä useaan ot
teeseen. Useimmiten ovat etsinnät 
päättyneet onnellisesti, kadonneen löy..i 
tämiseen. Jäakäreitten lisäksi ovat ol
leet suur.ena apuna jälkikoiramme ja 
sammakkomiehemme. 

1 

Joskin kulunut vuosi on ollut patal
joonallemme ja sen henkifökunnalle 
työntäyteinen, on se tuonut tullessaan 
työn ilon lisäksi esimiesten antamaa 
tunnustusta hyvistä suorituksista ja 
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paikallisen j.a ympäristöväen täydelli
sen luottamuksen saavuttamisen. 

Kotiuttamisjuhlassa 10. 4. ja 9. 5. 67: 

Jalkaväen säätiön plaketti: 

Saapumiserien parhaat: 
Upseerikokelas Pentti Erik k i l ä ja 
kersantti Kari H a n g a s v a a r a. 

Kotiuttamisjuhlassa 30. 12. 66 ja 9.1. 67: 
Kotiuttamisjuhlassa 9. 8. 67: Jalkaväen säätiön plaketti: 

Upseerikokelas Erkki Kivi niemi ja 
kersantti Reijo A l a k o u r i l a. 

Jalkaväen säätiön plaketti: 
Kersantti Voitto Suopa järvi. 

SILMÄ TARKKANA, KÄSI TARKKANA JA 

LAPUAN PATRUUNA.TARKKANA 

näin on voitettu kolme olympiakultaa ja yli 20 maailmanmestaruutta! 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 

LAPUA 
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Näin mahtava on LAPUAN PATRUUNOIDEN 
ansioluettelo. LAPUAN PATRUUNAT eivät 
noin valtavissa saavutuksissa ole olleet 
pelkkiä onnenesineHä. Tar~kuus on niiden 
laadullinen ominaisuus. Taatkaa Tekin joka 
laukaukselle kullanarvoiset olosuhteet, 
suurin tarkkuus, mikä tasalaatuisella pat
ruunolla voidaan saada. Valitikoo LAPUAN 
PATRUUNAT! 
LAPUAN PATRUUNATEHTAAN VALMISTUS
OHJELMAAN KUULUVAT pienoiskiväärin 
patruunat, kiväärin patruunat (erityi
sesti mainiUakoon tarkkuuspatruuna 
7,62 x 53 R), erilaiset metsästyspatruunat, 
messinkiset haulikon hylsyt sekä luodit _ia 
hylsyt eri patruunalootuihin. 

UUDENMAAN 
JÄÄKÄRIPA T AtJOONA 

Uudenmaan Jääkäripataljoonassa 
tapahtui 14. 4. 67 komentajan vaihdos 
eversti Pentti Multasen siir,tyessä Tais
telukoulun johtajaksi ja luovuttaessa 
komentajan tehtävät everstiluutnantti 
Jukka Pajulalle. 

Pataljoonan koulutukseen ja muu
hun toimintaan antavat Helsingin lä
heisyys, harjoitusmaastojen aihtaus ja 
Santahaminassa sijaitsevat koko varus
k unnan yhteiset ampumaradat oman 
erikoisen leimansa. Voidaan sanoa 
näitten kolmen tekijän vaikeuttavan 
koulutusta siinä määrin, että asetetut 
tavoitteet pystytään saavuttamaan vain 
erikoisjärjestelyjen avulla. Uuden
maan jääkärit ovat erittäin suosittuja 
erilaisten näytösten ja kilpailujen jär
jestäjinä, ja niinpä pataljoona onkin 
esittänyt ,taistelu- ja ampumataitojaan 
useille ulkomaisille vi.eraille, reservin
upseerilkerhoille, lehdistölle, teineille 
jne, olleet toimitsijatehtävissä upsee
rien pohjoismaisissa ampumakilpai
luissa, aliupseeriliiton ki1pailuissa sekä 
useissa varuskunnallisissa ja siviilitilai
suuksissa. Edellisten lisäksi pataljoo
nalla on huomattava määrä varuskun
nallisia velvoitteita erilaisten komen
nusten muodossa sekä vartiorasite. 
Näistä johtuen saattaa usein herättää 
ulkopuolisessa ihmetystä se, että teh
tyihin mi.estilauksiin on pataljoonasta 
vastattava kielteisesti - yksinkemai
sesti ei ole ketään irroitettavissa tehtä
vistään. 

Koulutustavoitteita ei ole vähen
netty, ja tuloksista kertovat puoles
taan ,pataljoonan saavutukset ampuma
ja taistelunäytöksissä sekä ne lukuisat 
yli sadan kilometrin pituiset pyörä-

~--·· 
~ 

UudJP:n komentaja, evl Jukka Pajula. 

marssit, jotka jääkärit joutuvat polke
maan siirtyessään Helsingin alueelta 
sotaharjoitusmaastoon. Peruskoulutus
kauden painopiste on ase- ja ampuma
koulutuksessa sekä taistelukoulutuk
sessa, jonka tuntimäärää on supistetun 
palvelusajan vallitessa komennuskau
den vuoksi entisestään lisätty yleissoti
laallisen koulutuksen ja sulkeisjärjes
tyksen kustannuksella. Taistelukoulu
tusta on tehostettu kuudella vaikiohar
joitusradalla ja syksyyn mennessä saa
daan valmiiksi uudet laitteet taistelu
ampumaradalla puolustus- ja hyök
käysammuntoja varten. 
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Uud.JP:n jääkäreitä harjoituksissa ke
sällä ..• 

Henkilökunta on omaa aikaansa 
säästämättä osallistunut }uikuisiin va
paaehtoisiin sotilasharrastuksiin. Pa
taljoonaan perustettiin jo edellisen ko
mentajan aikana henkilökunnan am
pumaseura, jonka päämääränä on edis
tää nuorempien kouluttajien ampuma
taitoa sekä ampumaharrastusta. Hy
vänä tukena nuoremmille ampujille on 
ollut kapteeni U Kurltinen, joka saa
vutti ,tänä vuonna jälleen uuden UAY:n 
ennätyksen. Lukuisten lahjoitusten 
avulla on saatu kilpailuihin huomatta
vat palkintomäärät varsinkin nuorem
pien kouluttajien varusmiesammun
toja hyödyttäviin sarjoihin. Erillisjää
kärfiltomppanian tunnettujen urheilijoi
den lisä·ksi on henlkilökunnassa menes
tyksekkäitä suunnistajia, hiihtäjiä ja 
kolmiottelijoita, jotka ovat ottaneet va
paaeihtoisesti varusmiesul'lheilijoita val
mennukseensa vapaa-aikoina. 

Vuoden huomattavimmaksi tapahtu
maksi muodostui reservin kertaushar
joitusten järjestäminen. Tämä henkilö
kunnalle 'koulutuksellisessa mielessä 
antoisa tilaisuus oli 17. 5.-10. 6. väli
senä aikana, mutta harjoituksen val
mistelut aloitettiin jo aikaisin kevät-
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... ja talvella. 

talvella ja aiheuttivat pataljoonan hen
kilökunnalle varsinaisen varusmies
koulutuksen ohella suoritetun työn li
säksi erittäin työntäyteisen ajanjakson. 
Harjoituksen toteuttamisvaiheessa oli 
mukana muutamia ulkopuolelta ko
mennettuja kouluttajia, jotka ansaitse
vat kiitokset ahkerasta toiminnastaan 
ja asiallisesta suhtautumisesta harjoi
tukseen. 

Seuraavat pataljoonassa palveluk
sensa kiitettävästi suorittaneet ovat 
saaneet Jalkaväen Säätiön plaketin: 

III/65 saapumiserä 
vänr Marttinen, Yrjö 
ikers Honkanen, Tuomo 
korpr Elg, Reijo 

I/66 saapumiserä 
vänr Hyyti, Seppo 
kers Vaa:ralahti, Kari 
korpr Kfu,ppä, Pertti 

11/66 saapumiserä 
vänr Vuojärvi, Reijo 
kers Kurki, Matti 
korpr Aaltonen, Esa 

RANNIKKOJÄÄKÄRI
PATALJOONA 

Kulunut vuosi on Rannikkojääkäri
pataljoonalle ollut erittäin vilkas ja 
vaiherikas. Tavanomaista koulutusta 
ovat sävyttäneet lukuisat vierailut, kil
pailut sekä sota- ja taisteluharjoituk
set. Pataljoonan koulutusmuotojen ja 
-metodien vakiinnuttua on nyt erityi
nen huomio kiinnitetty kuntokoulu
tuksen tehostamiseen ja kovan palve
luksen vastapainoksi rannikkojääkä
reitten vapaa-ajan järjestelyyn. 

Viime syksynä järjestetyt puolustus
voimain maastomestaruuskilpailut vaa
tivat onnistuakseen pataljoonalta mel
koisen voimanponnistu,ksen antaen 
työtä koko Porkkalan varuskunnan 
väelle. Saaristomeren sotaharjoituk
sessa saatiin uusia kokemuksia rannik-

kojalkaväen taistelusta yhteistoimin
nassa muitten aselajien kanssa. Tavan
omainen kevään saaristoharjoitus jou
duttiin sen sijaan jääolosuhteitten takia 
pitämään pienemmissä puitteissa läihi
saaristossa. Toukokuussa heti jäitten 
lähdettyä taisteltiin Degerbyssä yh
dessä Kaartin Pataljoonan, Helsingin 
llmatorjuntarykmentin ja Suomenlin
nan Rannikkotykistörykmentin kanssa. 
Par'aikaa valmistaudutaan suureen 
maihinnousuteknilliseen yhteistoimin
taharjoitukseen laivaston ja ilmavoi
mien kanssa. 

Pataljoonassa on käynyt vieraita 
useista maista. Ruotsin puolustus
ministeri ja puolustusvoimain komen
taja, norjalaiset pioneeriupseerit, Rans-

Ruotsin puolustusvoimain komentaja kenraali Rapp tarkastaa pataljoonan. 
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Yliv J Järvisen kehittämät ponttoonit 
mahdollistavat leveänkin railon tai 

väylän ylityksen moottorikelkalla. 

kan maanpuolustuskorkeakoulu ja 
Turkin sotilasasiami,es tulkoon tässä 
mainituksi. 

Reservialiupseerikoulun muutettua 
uusiin ja avarampiin tiloihin on pans
sarintorjunllalinjalla koulutettu myös 
Uudenmaan jääkäreitä. Uiskojen ja 
veneiden päälliköt koulutetaan vasta
perustetulla venelinjalla, jolle myös 
rannikkotykistö komentaa veneenkul
jettajansa. Pataljoonalla on ollut ilo 
jatkokouluttaa ensimmäiset omat re
serviläisensä, 5 upseeria ja 4 aliupsee
ria, vastaava joukko on tulossa vielä 
elo-syyskuun vaihteessa. 

Suhteita ympäristöön ja kauemmak
sikin on yllä/pidetty ja edelleen kehi
tetty. Merikilpailupäivänä kilpailivat 
melojat, soutajat, pintauimarit, uis
fkon- ja syöksyveneenkuljettajat tosi 
sateisessa saassa. Rannikkojääkärit 
ovat esittäytyneet Upinniemen ulko
puolellakin mm valtakunnallisella nuo
risoviikolla Otaniemessä, Vihdin vauih
tikisojen yhteydessä ja maanpuolustus
kurssilla Santahaminassa. Parhaillaan 
valmistaudutaan valtakunnallisia 
maanpuolustuspäiviä varten. Pai,tsi 
näytöksiä on käyty perinteelliseen ta
paan tervehtimässä ja auttamassa Sui
tian sotainvaliideja. Henkilökunta 
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puolestaan on vahvistanut suhteita 
paikkakunnan väestöön, josta osoituk
sena mm kutsu ja vierailu Suomen So
kerin tuotantolaitoksissa. Perinteelli
senä "vaihto-oppilaana" Englannin 
Kuninkaallisen Merijalkaväen Koulun 
kommando-kurssilla oli tänä vuonna 
luutnantti P Honkaselkä. 

Mihinkään erityisiin huippu-urheilu
saavutuksiin rannikkojääkärit ~ivät ole 
yltäneet. Pataljoonan kuntokoulutuk
sen tavoitteet ovatkin toisaalla, tason 
nostamisessa. Alokkaiden saavuttua 
suoritetaan kuntotesti, jolla mitataan 
heidän siviilissä hankkimansa kunto. 
Tätä kehitetään sitten asteittain monin 
.tavoin, a1kaen tavanomaisista liikun
mm muodoista rannikkojääkäreille tar
peellisiin uintiin ja soutuun. Noin 
20 %:lle joudutaan opettamaan uintia, 
koska pataljoonassa pidetään uimatai
dottomana sel.Jaista, joka ei pysty ui
maan 200 metriä. Vain muutama ei opi 
varusmiesaikanaan uimaan. Kunto tes
tataan jälleen 8:nnella viikolla ja tode
taan kehitys. Mutta sitä on myös yllä
pidettävä. Joka-aamuinen 3 km:n 
maastolenkki on havaittu par,haaksi 
keinoksi. Tämän lisäksi kootaan ko
mennusmi ehet kaksi kertaa viikossa 
palvelusaikana pariksi tunniksi liikun
takoulutukseen. Kerran viikossa kier
tävät rannikkojääkärit taistelueste
radan, johon sisältyy myös oma ele
mentti, vesi. Kierros alkaa näet hypY'llä 
laiturilta mereen. Jokaviikkoinen pol
kupyörä-, jalka- tai hiihtomar.ssi täy
dentävät koulutusta. Rannikkojääkä
reitten yleiskuntoa voidaankin pitää 
hyvänä. 

Jalkaväkisäätiön plaketteja on jaettu 
seuraavasti: 
31.12. 66 Kers O S Alivuotila. 

9. 11. 67 Korpr J A Hörkkö 
10. 1. 67 Upskok T H S Sipari 
10. 5. 67 Vänr K V Kemmo 

HÄ·M·EEN RATSU
JÄÄKÄRIPA T ALJOONA 

Hämeen Ratsujääkäriipataljoonan 
k oulutusta ovat kuluneena toimikau
tena erikoisesti elävöittäneet useat 
koulu tustarkastukset. Puol ustusvoi
main komentaja, jalkaväen tarkastaja 
ja Etelä-Suomen Sotilasläänin komen
taja ovat eri aikoina olleet tarkasta
massa pataljoonassa tapahtuvaa ikoulu- ~ 

tusta. Eri saapumiserien alokkaiden 
saavuttua suorittamaan varusmiespal
velustaan, on heillä peruskoulutuskau
della ollut tiukkaa ,palvelusta, joka on 
aina huipentunut pataljoonan komen
tajan suorittamaan ikoulutustarkastuk
seen. Erikoiskoulutuskaudella saavu
tetut koulutustulokset on tarkastettu 
uudella koulutustarkastuksella. Va
rusmiesten yrityshalu koulutustarkas
tuksissa on ollut kiitettävää. 

Syksyllä ja keväällä pataljoona tais
teli menestyksellisesti Panssariprikaa
tin sotaharjoituksissa, sekä taisteli 
oman talvisotansa Hollolan Saira•kka
lan korpi.maastossa tammikuun pakka
sissa. Kranaatinheitinkomppania osal
listui km-leirille keväällä Hätilässä 
sekä kesällä Syndalenissa, josta suoriu
tui kiitettävin arvosanoin. Myös Esi
kuntakomppanian sinko-osasto on suo
rittanut kovapanosammuntansa Häti
lässä pst-leireillä. 

Reserviläisten kertausharjoitukset 
pataljoonan osalta ovat kohdistuneet 
vain johtajien jatkokoulutukseen. Up
seeri.kokelaiden jatkokoulutuksesta on 
mainittava 'kahdet pataljoonan johta
mat tiedustelujoukkueen johtajakurs
sit. Koulutuksen tehostamiseksi on ra
kennettu koulutusratoja ja uusia ha
vaintovälineitä. Esikuntakomppania on 
mm saanut raskaaseen sinkoon sisä
piippuammuntalaitteet, johon sopivat 
pienoiskiväärin patruunat. 

Alik J Sani HämRjP:n parhaana oppi
laana Psk:n kurssilta 1/67 luovuttaa 
Jerseyn maljan HämRjP:n komenta
jalle evl A Savolaiselle. Komentajan 

vieressä kapt V K Simola. 

Kouluttajien keski-ikä perusyksi
köissä on nuorentunut. Kaikissa komp
panioissa 'km-komppaniaa lukuunotta
matta on päällikkö vaihtunut nuorem
paan. Kapteenit ovat käyneet harvi
naisiksi. Malliksi heitä on yksi esikun
nassa. Yliluutnanttejakin on vain kaksi. 
Nuoruuden into on kuitenkin korvan
nut puuttuvan kokemuksen. 

Panssarikouluun on kyetty lähettä
maan peruskoulutettuja ratsumiehiä, 
jotka ryhmänjohtajakoulutuksen saa
tuaan ovat yleensä palanneet muka
naan par,haalle joukko-osastolle annet
tava arvokas Jersey-malja. Tämän 
kiertopal!kinnon ovat viimeksi voitta
neet HämRjiP:n 3/66 ja 1/67 saapumis
erien oppilaat. 

Urheilussa Hämeen Ratsujääkäri
pataljoona on kuluneena toi.mintakau
tena edennyt "leveällä rintamalla". Tu
loksista on ennenkaikkea mainittava 
v:lta 1966 puolustusvoimain partio-
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Tiedustelujoukkueen johtajat lähdössä 
helikopterilla maastontiedusteluun. 

mestaruuskilpailuissa 111 sija, Kallion 
maljasta kilpailtaessa III sija sekä v:na 
1967 Etelä-Suomen Sotilasläänin talvi
mestaruuski1pailuissa · ylivoimainen 
voitto. Elokuussa 1967 pataljoonan jal
kapallojoukkue voitti 111 sotilasalueen 
mestaruuden selviytyen loppuottelui
hin .tavoitte.ena puolustusvoimien mes
taruus. 

Kevään 1967 tapahtumista on mainit
tava lippujoukkueen osallistuminen 
puolustusvoimain liwujuhlaparaatiin 
4. 6. Helsingissä, sekä osallistumi
nen maanpuolustusjuhlaan Asikkalan 
Vääksyssä, jossa ratsu.miehet ylimeno
hyökkäyksellä valtasivat Kanavanie
men ja esittivät aseitaan ja varustei
taan kiinnostuneelle yleisölle. 

Metsämarssi suunnattiin keväällä -67 
Itä-Hämeen alueella Sysmään asti, 
jossa ratsumiehet kunnostivat sysmä
läisten metsää kahden päivän ajan. 
Olipa yksi komppania Sysmän Taka
Vintturissa asti. Myöskään keväällä 
-67 ei unohdettu jo perinteeksi muo
dostunutta sotainvaliidien auttamista. 
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Kesällä -67 Hämeen Ratsujää'käri .. 
pataljoonassa on leimaa antavana kii
reinen valmistelu Itsenäisen Suomen 
Ratsumiesten 50-vuotisjuhlia varten. 
Juhlallisuudet ovat iLa!hdessa 1.-3. 9. 
1967. Ohjelmaan sisältyvät paraati, 
päivä- ja iltajuhlia, ratsastuskilpailuj 
kokouksia ym. Juhliin odotetaan useita 
satoja ratsumiehiä, aina vuoden 1917 
ratsumiespolvea edustavista lähtien. 
Näitä Jääkäripataljoona 27:ssä ratsu
mieskoulutuksensa alkeet saaneita on 
elossa vielä viisi. Maaliskuussa 1967 
Ratsumieskillan vuosikokous nimitti 
heidät kunniaratsumiehiksi. 

Seuraavat varusmiehet ovat saaneet 
Jalkaväen Säätiön plaketit: 
15. 10. 65 saapumiserä 
Vänr Simo· Antero Pajulahti, Padasjoki 
Kers Olavi Antero Lällä, Suminainen 

15. 2. 66 saapumiserä 
Vänr Erkki Simo Virolainen, Sysmä 
Kers Pekka Väinö Ta,pio Harju, H:ki 
15. 6. 66 saapumiserä 
Vänr Leo Raimo Olavi Laine, Ruovesi 
Kers Juhani Antero OUikka, Kärkölä 

HämRjP:n lippujoukkue lähdössä pa• 
raatiin Helsingin tavara-asemalta. 

KYMEN 
JÄÄKÄRI PATALJOONA 

Kulunut vuosi on Kymen Jääkäri
pataljoonassa kulunut tiiviin koulu
tuksen ja kovan työn merkeissä. Kou
lutuksen tiiviyttä on omalta osaltaan 
lisännyt vuoden aikana voimassa ollut 
lomautuslaki. 

Kaakkois-Suomen Sotilasläänin ja 
omien sotaharjoitusten lisäksi on pa
taljoona osallistunut Reserviupseeri
koulun sotaharjoituksiin, joista kesällä 
käydyssä harjoituksessa jääkärit tais
telivat menestyksellisesti monilukuisia 
sissiosastoja vastaan. 

Kymen Jääkäreiden päivästä, Ravi
joen Valkjärven leirialueella 18. 8. 66 
muodostui hyvin mieliinpainuva mo
nine ohjelmanumeroineen ja reippaine 
taistelunäytöksineen, JOissa Kymen 
Jääkärit näyttivät miten he ovat tais
telukoulutuksessa oppineet käyttämään 
polkupyörää liikuntavälineenä ja aset
ta nopeasti taistelussa. 

Urheilurintamalla on pataljoonassa 
palveleville riittänyt harrastusta sekä 
talvella että kesällä. Vuoden huomat
tavin uroeilutapahtuma oli pataljoo
nan järjestämät puolustusvoimain pe
säpallosarjan loppuottelut. Mestaruus
ottelun arvoa lisäsi erityisesti se, että 
puolustusvoimain komentaja, kenraa
liluutnantti Y K ei n on en oli seu
raamassa ottelua ja jakamassa kultai
set mi,talit ottelun voittaneelle Kymen 
Jääkäri,pataljoonan joukkueelle. Ky
men Jääkäripataljoonan nyt saavutta
ma puolustusvoimain pesäpallomesta
ruus oli kuudes ja sai näin ensimmäi
sen kiinnityksen eduskunnan urheilu
kerhon lahjoittamaan uuteen kierto
palkintoon. Edellinen kiertopalkinto 

Puolustusvoimain komentaja kenraali
luutnantti Y K ei n o n en jakamassa 
mestaruusmitaleita Kymen Jääkäripa
taljoonan joukkueelle puolustusvoimain 

pesäpallomestaruudesta v 1967. 

Reserviupseerikoulun oppilaskunnan 
17.2.1967 järjestämä panelikeskustelu 
aiheesta "Henkinen maanpuolustus". 
Keskustelijat kuivassa vasemmalta: 
kapt Veikko Siitonen, dosentti Erkki 
Lehtinen, ups-opp Kari Lampinen, opp 
Bror Ahlgren, opp Timo Salminen, 
kapt Jukka Karvinen ja HUK Hannu 

Taanila. 
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"Ilves-patsas" koristaa lopullisesti pa
taljoonan palkintokaappia. 

IV-urheilualueen kilpailuihin on 
pataljoona ottanut osaa täysillä jouk
kueilla, joissa se on saavuttanut mm 
2. ja 5.-sijan partiohiihdossa, 3.-sija 
viestihiihdossa sekä ampumahi1hdos
sa joukkuevoiton. Näiden sijoitusten 
ansiosta pataljoona voitti IV-urhei
lualueen hiihtomestaruuskilpailujen 
y 1eismestaru uden. 

Elokuulla ampumamestaruuskilpai
luissa pataljoonan varusmiesjoukkue 
saavutti yleismestaruudessa 2.-sijan. 

Seuraavat pataljoonassa varusmies
palveluksensa kiitettävästi suoritta
neet ovat saaneet Jalkaväen Säätiön 
plaketin: 

15. 10. 1965 saapumiserä 
upskok Heikki Tapio Hämäläinen, 

Mäntsälä 
kers Mauri KuUervo Perälä, Suolahti 

15. 2. 1966 saapumiserä 
upskok Kari Tapani Ahonen, Elimäki 
kers Pekka Sauli Mennala, Korpilahti 
korpr Eljas Tapani Vuori, Konnevesi 

15. 6. 1966 saapumiserä 
upskok Lassi Peter Riihikallio, Hel

sinki 
kers Heikki Vihtori Palonen, Kars-

tula 
korpr Pekka Tapio Uski, Vehkalahti 

15. 10. 1966 saapumiserä 
kers Matti Juhani Saviainen, Vaaja

koski 
korpr Eero Kalevi Koivunen, Kars-

tula 

keittiön-, eteishallin- ja kylpyhuoneen 

288' 

seiniin, kalusteisiin 

N ASTA 
uudenlainen 
puolikiilto 
Nasta luo hyväilevän peh
meän, helmenhohtoisen pin
nan , joka on helppo pitää 
puhtaana ja joka säilyttää 
puolikiiltonsa pesuista huoli
matta. 

maalein 
SUOMEN VÄRI· 
;r.11. VEBN•SSATEHDAS OY. 

UUDENMAAN 
RAKUUNAPATALJOONA 

Kuluva vuosi on erityisen merkit
tävä ja velvoittava juhlavuosi perinne
rikkaalle joukko-osastollemme. 

Historia mainitsee uusimaalaisen 
ratsujoukon ensimmäisen kerran 350 
vuotta sitten. 

Kunniapäällrkkömme sotamarsalkka 
Mannerheimin syntymästä on kulunut 
100 vuotta. 

Nykyisten rakuunoiden kantajoukon, 
Saksanniemen järjestyslipuston perus
tamisesta on kulunut 50 vuotta. 

Ra<kuunoiden jalkauttaminen tapah'
tui 20 vuotta sitten. 

Koulutuksellisesti kulunut vuosi on 
ollut uudelleenjärjestelyjen ja koulu
tuksellisten kokeilujen aikaa. Vanhat, 

kokeneet kouluttajat ovat poistuneet 
kentältä. Koulutustehtävät ovat siirty
neet uusille, nuorille kouluttajille. 
Vuosi on ollut eräänlaista ylimeno
kautta. 

Vuoden aikana on pidetty kaksi 
suurta sotaharjoitusta. Varsinkin tal
visotaharjoitus oli voimia ja taitoa 
kysyvä. Kesäsotaharjoitus oli vesistö
jen rikkoman maaston ansiosta tilan
nerikas ja tapahtumiltaan yllättävä: 

Vierainamme kävi kesäkuussa ulko
valtojen sotilasasiamiehiä, joille esi
timme taitojamme Pahkajärvellä ja 
varuskunnassa. 

Kevättalvella oli mainostelevision 
filmiryhmä kuvaamassa "Kersantin 
muotokuvaa". Kiitosta osakseen saa.:. 
neessa ohjelmassa edusti joukko-03as
tomme kersantti Aimo Akkanen ra
kuunoineen osuvasti koko puolustus~ 
laitosta. 

Ratsuväen jalkautumisen 20-vuotisjuhlan ohimarssi. 
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Ulkomaiset sotilasasiamiehet hyök
käyskäskyä kuuntelemassa. 

Kokeiluluontoisesti on 15. 7. saapu
miserän kohdalla otettu käyttöön uusi 
palvelusaikajaksottelu. Palvelusaika 
jakaantuu ,peruskoulutuskauteen ja 
jatkokoulutuskauteen. Oltuaan kuu
kauden jatkokoulutuskaudella siirty
vät komennustehtäviin valitut komen
nuspaikoille, joilla he työskentelevät 
kotiutumiseensa asti. 

Kaikkien järjestelyjen päämääränä 
on ollut koulutuksen tehostaminen eri
tyisesti peruskoulutuskauden jälkeen 
kohti kotiutumista. 

Urheilurintamalla 10. Oltermannin 
voitto sekä puolustuslaitoksen partio
hiihtomestaruuskilpailujen toinen ja 
neljäs sija ovat esimerkkeinä hyvään 
yhteishenkeen kasvaneen joukon suo
rituksista. 

Kesän, mestaruuksista mainittakoon 
kaksoisvoitto ja joukkuevoitto Kou-

Aika alkaa nyt. 
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volassa puolustusvoimain sotilaskolmi
ottel ukilpailuissa. 

Uudenmaan Rakuunapataljoonan 
järjestämänä pidettiin elokuun alussa 
IV urheilualueen ampumamestaruus
kilpailut. Hyvätasoisissa kilpailuissa 
rakuunat voittivat varusmiesten yleis
mestaruuden. Henkilökunnan yleis
mestaruudesta kilpailtaessa rakuunat 
sijoittuivat kolmanneksi. 

Vuoden aikana mm kapt E Hieta
mäen, ylil L Winterin, vääp T Tantun, 
ylik P Pystysen ja ylik E Sairan urhei
lu teot ovat olleet omiaan kohottamaan 
joukko-osastomme mainetta. 

Seuraavat pataljoonassa kiitettävästi 
palvelleet varusmiehet ovat saaneet 
jalkaväkisäätiön plaketin: 

9.9.1966 
u,pskok Juhani Antero Kotilainen 
kers Jorma Samuli Ukkonen 
12.10.1966 
korpr Osmo Lauri Mättö 
31. 12. 1966 saapumiserä 
kers Arto Johannes Iivonen 
9.1.1966 
upskok Pentti Heikki Järvinen 
korpr Esko Kalevi Auvinen 
10.4.1967 
kers Simo Veikko Okko 
10.5.1967 
upskok Jukka Tapani Saastamoinen 
korpr Tuomo Kalevi Kontio 
10.8.1967 
1kers Eino Kalevi Tuomainen 

Taakse - poistu! 

KARJALAN 
JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Kulunutta toimintakautta Karjalan 
Jääkär1pataljoonassa samoin kuin kai
kissa muissakin joukko-osastoissa ovat 
sävyttäneet varusmiesten säästölomat. 
Vaikka koulutusaika onkin supistunut, 
on koulutusohjelmat pyritty viemään 
suunnitelmien mukaan läpi. Sotahar
joituksia eikä muita pitempiä maasto
harjoituksia ole voitu järjestää siinä 
määrin kuin olisi tarpeellista. 

Normaalin koulutustyön ohella on 
pataljoona pyrkinyt syventämään suh
teitaan maakuntaan. Sotainvalidien 
avustustoimintaa on pidetty yllä jatku
vasti. Edellisenä vuonnahan ottivat 
muutamat komppaniat avustamiaan 
perheitä kummiperheikseen, joita ne 
avustavat aika ajoin ja pitävät yhteyttä 
muutenkin niihin. 

Mainittakoon, että yhdessä Kansa
koulun Nuorisotyön Keskuksen ja 
Postisäästöpankin järjestämän työleirin 
kanssa rakensivat jääkärit viime vuon
na talon Ilomantsiin ja tämän kesän 
aikana Juuan Paalasmaahan. Molem
mat talot on rakennettu vaikeavam
maisille sotainvalideille. 

Ojentamalla auttavan kätensä KarJP 
on pyrkinyt tällä tavoin maksamaan 
osan siitä kunniavelasta, joka nykypol
vella on noille miehille. Samalla ovat 
nuoret j'ääkärit saaneet itse nähdä ne 
vaikeudet, jotka sota on niin monelle 
aiheuttanut. 

Paitsi sotainvalideille tehtyjä avus
tusretkiä ovat jääkärit suorittaneet ke
vaan aikana useita metsämarsseja, 
joissa on raivattu ja istutettu metsää. 

Talvella 9.-10. 2. 67 järjesti patal
joona Aliupseeriliiton talvim:estaruus
kilpailut, joita oli seuraamassa myös 

1. 7. 67 pidettiin Juuan Paalasmaassa 
invalidi Juho Nevalaiselle johtavan tien 
kunnostustalkoot. Talkoorynnäkköön 
osallistui sotapoikia KarJP:sta, reser
viläisiä Juruasta, sotaveteraaniveljiä 
sekä seudun asukkaita. Kuva työ-

maalta. 

puolustusvoimain komentaja, kenraali
luutnantti Y Keinonen, tarkastaen sa
malla pataljoonan koulutusta. 

Vuoden alkupäivinä pidettiin Poh
jois-Karjalan joukko-osastojen yhtei
nen sotaharjoitus Enon, Kiihtelysvaa
ran ja Kontiolahden alueilla. Savo
Karjalan Sotilasläänin komentaja, ken-

. raalimajuri E Vahla seurasi harjoitusta 

Kenraaliluutnantti Y Keinonen seu
raamassa Ao-liiton kilpailuja 9.-10. 2. 
1967. Jääk T Tuukki luovuttaa voite-

lemansa sukset kenr Keinoselle. 
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Käskynanto sotaharjoituksessa tammi
kuussa -67. 

ja suoritti samalla joukkojen koulutus
tar'kastuksen. 

Yhteistoiminta reserviläis- ja mui
den kansalaisjärjestöjen kanssa on ol
lut vilkasta. Pataljoonan upseerit ovat 
olleet esitelmöimässä useissa eri juhla
tilaisuuksissa maakunnassa ja varus
kuntaan on tehty monia tutustumis
käyntejä. Vierailijoille on esitelty va
ruskuntaa ja nykyistä koulutusta. 
Oman pitäjän reserviupseerit olivat 
mm seuraamassa ampumaleiriä, jolla 
he saivat tilaisuuden tutustua nykyisiin 
aseisiin ja ampua mm kevyellä singolla. 
Muista vierailuista mainittakoon useat 
koululaisretket keväällä 'koulujen päät
tyessä. 

Koululaisvierailu varuskunnassa 25. 5. 
1967. Kontiolahden kansalaiskoulu. 
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Keväällä ilmestyi Karjalan Jääkäri
pataljoonan, Karjalan Jääkäripataljoo
nan Killan ja Reservialiupseerikoulun 
yhteisesti julkaiseman "KARJALAN 
JÄÄKÄRI - KORPISOTURI"-nimi
sen lehden ensimmäinen numero. Lehti 
ilmestyy kolme kertaa vuodessa aina 
RAuK:n päättyessä. Lehden päätoimit
tajana on yliopettaja Simo Seppo ja 
toimitussihteerinä yliv V Kankainen. 

Kesäkuun 4:n päivän juhlallisuuk
siin pataljoonasta osallistui yksi jouk
kue RAuK:sta Helsingissä pidettyyn 
paraatiin ja muu osa pataljoonasta 
marssi polkupyörin Kuopioon osallis
tuen siellä pidettyihin juhlallisuuksiin. 
Maastopukuiset jääkärit suorittivat 
juhlan kunniaksi n 350 km:n pp-mars
sin kahden vuorokauden aikana. 

.Tulevaisuutta ajatellen, toivotaan 
Ylämyllylle sijoitetun 1.Jääkärikomp
.panian saamista takaisin pataljoonan 
yhteyteen. Se edellyttää uuden ka
sarmirakennuksen rakentamista. Ra
kennustoiminta on keskittynyt muuta
man viimeisen vuoden aikana henkilö
kunnan asuntojen peruskorjauksiin. 
Tällä hetkellä pataljoona pystyy tar
joamaan jdkaiselle henkilökuntaan 
kuuluvalle hyvän asunnon. 

Urheilutoiminta on jatkunut enti
seen tapaan. Kilpailut entisten 3.D:n 
Joukko-osastojen kanssa ovat loppu
neet. Arvokkain voitto, ikäänkuin ero
lahjana saavutettiin voittamalla "KOL
MOSEN PYTTY" vuodeksi KarJP:n 
haltuun. Nykyään pataljoona kilpailee 
I Uriheilualueen joukkojen kanssa. 

Kuluneen kauden huomattavimmat 
urheilusaavutukset olivat PV:n talvi
mestaruuskilpailuissa jääkäri Teuvo 
Tuu'kin saavuttama 6. sija varusmies
ten ampumahiihdossa ja alik Arto Koi
viston 8. sija 15 km:n maastohiihdossa. 

Jalkaväen Säätiön plaketit ansiok-

15. 6. 66 saapumiserä kaasta palveluksesta on jaettu seuraa
ville: 

il.5. 2. 66 saapumiserä 

Vänrikki Niilo O Savolaiselle Veh
mersalmelta 

Vänrikki Jouko Pelkoselle Kuusjär
veltä 

Kersantti Eino A Räsäselle Polvijär
veltä 

15. 10. 66 saapumiserä Kersantti Eero Y Varoselle Kiihte
lysvaarasta 

iKorpraali Hannu M Kemppaiselle 
Ristijärveltä 

Vänrikki Matti J Vullille Jämsästä 
Kersantti Ilmo Kurviselle Ilomant-

sista. 

Heraeus 
KUIVAUSKAAPPEJA 
laboratorioihin 

TALOUDELLINEN HANKINTA 
Heraeus-kaapH ovat mekaanisesti kes
,täviä, huollitellusti viimeisteltyjä, hyö
tytilan lämmönjakauma on tasainen, 
lämmönsäätö on tarkka. 
Heraues-kaapit ovat pitkäikäisiä. Oy 
Kaukas Ab:,n sulHittilaboratoriossa on 
eräs Heraeus palvellut 42 vuotita. Yksi
tyisellä sektorilla on hankinnat suori
tettava taloudellisesti. Myös räjähdyssuojdt

tuja malleja 

0. -W: BERG & Co. Fabianinkatu 14 
Helsinki 13 Puh. 11 541 
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LASKU'VARJO
JÄÄKÄRIK'OULU 

Kulunut vuosi oli Laskuvarjojää
kärikoulussa poikkeuksellinen siksi, 
että toiminnalle ja koulutukselle oli 
leimaa antavaa tapahtunut palveluk
seenastumispäivän muutos. Varus
miesten koulutuksen tärkein osa, sissi
ja erikoiskoulutus, tapahtui syksyn ja 
talven kuluessa, jolloin annettiin myös 
er1koinen talvihyppy'.koulutus. 

Sotaharjoituksia on vuoden aikana 
ollut useita, joissa LjK:n omien har
joitusten lisäksi on sovellettu opi.ttuja 
tietoja ja taitoja. Sotaharjoituksiin, 
joihin on osallistuttu joko joukkueella 
tai komppanialla, on pyritty suoritta
maan tilanteenmukaisia laskuvarjo
hyppyjä, joskin epäsuotuisa,t säät mo
nasti juuri viime vuonna estivät hyp
pujen suorituksen. Monista peruuntu
neista hypyistä johtuen jäikin varus
miesten hyppymäärä jonkin verran 
laskettua pienemmäksi, useimpien saa
dessa kuitenkin yli 20 hyppyä. 

Urheilutoiminta LjK:ssa on jatkunut 
entiseen tapaan. Onhan LjK:lla jo 
kovat perinteet vaalittavanaan monella 
eri s·otilasurheilun alalla. Erityisen 
huomion .ansaitsevat LjK:n omat maas
to:nestaruuskilpailut, joihin osallistu
vat kaikki koulun oppilaat. Näissä kil
pailuissa, jotka kestävät kaksi päivää, 
koetellaan paitsi kilpailijoiden fyysistä 
kuntoa ja suunistustaitoa myös lähes 
kaikkia niitä tietoja ja taitoja, jotka 
ovat sotilaalle ja sissille tärkeitä. 

Puolustuslaitoksessa tapahtuneiden 
säästölomien takia jäi kurssien väli 
tänäkin vuonna melko pitkäksi. Tämä 
aika käy,tettiin kantahenkilökunnan 
tiiviiseen jatkokoulutukseen. Tällöin 
toteutettin jo kauan suunnitteilla ollut 
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Eversti L Heinrichs valmistautuneena 
ensimmäiseen laskuvarjohyppyynsä. 

henkilökunnan itselaukaistavien lasku
varjohyppyjen kurssi. Kurssi oli tär
keä siksi, että ovathan itseavattavat 
hypy,t saaneet muualla maailmassa 

huomattavaa sotilaallista merkitystä. 
Kurssin aikana tuli LjK:uun Pääesi
kunnasta myös eversti Heinrichs, joka 
suoritti tarpeellisen koulutuksen saa
tuaan 'kaksi laskuvarjohyp,pyä. Lisäksi 
ev Heinrichs saapui elokuussa verestä
mään taitoaan varusmiesten hyppy
koulutuksen ajaksi suorittaakseen 
pronssimerkkiin vaadiottavat hypyt. 

1. 6. 67 palvelukseen astunut saapu
miserä sai heti alkuun selkeän käsityk
sen sotilaselämästä joutuessaan asu
maan ensimmäiset päivät sotilastel
toissa, koska Laskuvarjojääkärikou
lulle valmistuneet uudet parakit eivät 
vielä olleet valmiina. Kolmantena päi-

llarjoitusveto 700 metrin korkeudessa 
itselaukaistavalla hyppykurssilla. 

• 

Laskuvarjojääkäreitä Utin taivaalla. 

vänä saapumiserä saattoi jo kuitenkin 
muuttaa uusiin ajarnnukaisim parak
keihin. Parakkien valmistuminen poisti 
tähän asti vallinneen tilanahtauden ja 
siitä aiheutuneet haitat. Jäljelle jäi 
vielä koulutuslaitteiden puute, josta 
johtuen koulutus, varsinkin hyppy
peruskoulutuskaudella on hankalaa ja 
vaatii erikoisjärjestelyjä. 

Vuoden kuluessa on tapahtunut 
myös useita vierailuja. Erityisesti re
servin upseerit ja aliupseerit ovat olleet 
kiinnostuneita Laskuvarjojääkärikou
lun toiminnasta. 

Ansiokkaan palveluksen vuoksi ovat 
. seuraavat saaneet Jalkaväen Sää,tiön 

pienoisplaketit Laskuvarjojääkärikou
lussa: 

2. 5. 66 saapumiserä 

Vänr Rauno Härkönen, Vuoksenniska 
Kers Matti Fiskaali, Sievi 
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KAARTIN 
PATALJO,ONA 

Kaartin Pataljoona viettää v 1967 
olemassaolonsa kymmenvuotisjuhlaa. 
Pataljoona sai 1. 1. 1957 nykyisen ni
mensä ja entisen Henkivartioväen 3 
Suomen Tarkk'ampujapataljoonan eli 
Vanhan Suomen Kaartin perinteet 
vaalittavakseen. Vuosipäiväänsä patal
joona viettää 18. 9., joka on suomalai
sen sotaväen perustamispäivä. 

Koulutus on vaikeutunut entises
täänkin Valmet Oy:n telakka-alueen 
laajetessa. Katajanokka pataljoonan 
sijaintipaikkana ei anna mitään mah
dollisuuksia taistelukoulutukseen. Niin
pä joukot joutuvatkin siirtymään päi
vittäin Malmin alueelle, jossa jouk
kueen puitteissa tapahtuva koulutus 
voidaan antaa tyydyttävästi. Siirtymi
nen harjoitusmaastoon tuottaa sen 
sijaan melkoisia vaikeuksia, sillä liik
kuminen ;pyörillä Helsingin vilkaslii
kenteisillä kaduilla vaatii johtajalta 
melkoisia liikennejärjestelyjä. Mootto
riajoneuvojen käyttö taas on epävar
maa johtuen kuljetuskalustotilanteesta, 
koska pataljoonalla ei ole omia ajo
neuvoja. Vaikeuksista huolimatta kou
lutus on pyritty viemään suunnitelmien 
mukaisesti lävitse. 

Pataljoona on edelleen hoitanut 
edustusvelvollisuuksiaan valtiovierai
lujen yhteydessä. Merkittävimmät ta
pahtumat, joihin pataljoona on aset
tanut kunniakomppanian olivat Norjan 
kruunuprinssi Haraldin vierailu hel
mikuussa sekä Ruotsin ;prinssi Ber
tilin vierailu toukokuussa. Lisäksi otti 
pataljoona osaa kesäkuun neljännen 
päivän juhlaparaatiin. 

Urheilutoiminnassa on pataljoona 
ottanut osaa aktiivisesti urheilukilpai-
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luihin ja peleihin, joita varuskunnan 
ja sotilasläänin piirissä vuoden aikana 
on suoritettu. 

Valmentautumismahdollisuuksien 
puutteellisuudesta ja edustusvelvolli
suuksien asettamista vaatimuksista 
huolimatta on pataljoona yltänyt mel
koisiin urheilusaavutuksiin, joista mai
nittakoon mm. mestaruus puolustus
vouruen maastomestaruuskilpailuissa 
varusmiessarjassa v 1966 (korpr Hans 
Akerblom). 

Varuskunnan mestaruus suunnistuk
sessa varusmiesten sekä henkilökoh
taisessa sarjassa että joukkuekilpai
lussa ja kolmen joukko-osaston UudJP, 
HeHtR, KaartP välisen ampumakilpai
lun voitto v 1966. Marskin kisojen soti
lasviestissä saavutti pataljoona heti 
sota,koulujen jälikeen kunniakkaan nel
jännen sijan kesäkuussa 1967. 

Varusmiesten viihtyvyyden lisäämi
seksi perustettiin ;pataljoonalle ltn A 
Mälkösen aloitteesta oma shakkikerho 
sotilaskotiyhdistyksen ystävällisellä 
avustuksella. Kerho toimii erittäin 
aktiivisesti pelaten turnauksia lähinnä 

!.Komppania pyörämarssilla. 

Kaartin Pataljoonan Kunniakomppania 
sulkeisjärjestyksen harjoituksessa. Alue 
toimii osittain myös Valmet Oy:n ulko-

varastona. 

omassa keskuudessaan. 111/1966 saa
pumiserän parhaaksi osoittautui kaart 
Seppo Marikkanen 2.K:sta. Sha'kkiope
tusta annettiin aloittelijoille sitä var
ten rakennetun lautasuurennoksen 
avulla. Toiminta sai niin positiivisen 
vastaanoton, että se rohkaisee varmasti 
muitakin alotttamaan tällaisen toimin
nan. 

Pataljoonan kokoonpano samoin kuin 
sijaintipaikkakin ovat tällä hetkellä 
muuttosuunnitelmien alaisena. Nämä 
suunnitelmat toteutettuina antanevat 

pataljoonalle tulevaisuudessa parem
mat mahdollisuudet pystyvien varus
miesten kouluttamiseksi reserviin. 

Jalkaväen säätiön pienoisplaketti on 
jaettu seuraaville kaartilaisille: 

15. 2. 1966 saapumiserä 
vänr Yrjö Ilmari Larmola, Helsinki 
kers Veikko Juhani Fagerlund, Hel-

sinki 

15. 6. 1966 saapumiserä 
vänr Ville Sakari Sipilä, Jyväskylä 
kers Aarre Allan Olavi Pietilä, Kou-

vola. 

Shakkikerho toimii! Takana keskellä 
kerhon puheenjohtaja kaart Seppo 

Markkanen. 
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KAAKKOIS-SUOM1EN 
RAJAVARTIOSTO 

K-SR:n päätehtävän, valtaikunnan 
kaakkoisen rajan vartioinnin menes
tykselliseksi suorittamiseksi on raja
taktillisia ja -teknillisiä menetelmiä 
kehitetty nykyoloja vastaaviksi. Var
tioston jokapäiväisiä tehtäviä on enti
sestään lisännyt vilkastuva liikenne 
naapurimaiden välillä. Itäisen rajam
me huomattavimpien rajanylityspaik
kojen, Vaalimaan ja Vainikkalan kaut
ta kulki v 1966 aikana yli 100.000 mat
kailijaa. Rajanylityspaikkojen vartio
luontoiset tehtävät muodostavat kui
tenkin vain ,pienen osan varsinaisesta 
rajanvartioinnista. Varsinainen työ
suoritus tapahtuu julkisuudelta huo
maamattomana pi.tkin 220 km:n raja
osuutta. Kaakkois-Suomen alueen 
rajavaltuutetun, jona >toimii K-SR:n 
komentaja eversti O Karhunen, vas
tuualue raja-asioiden selvittämisikysy
myksissä kasvoi entisestään, sillä syk
syllä -66 jatkettiin Suomen ja SNTL:n 
yhteistä rajaa Suomenlahden meri
alueella noin 15 km. Vilkas toiminta 
rajalla ja sen läheisyydessä on lisännyt 
myös yhteydenpitotarvetta naapuri
maan vastaaviin rajaviranoma1snn. 
Rajavartiosto joutuu ottamaan yhteyt
tä naapurimaan rajaviranomaisiin 
oman toimialansa asioiden selvittämi
seksi keskimäärin kaksi kertaa vuoden 
jokaisena päivänä. 

Palvelustehtävi.en lomassa on kil
pailutoiminta jatkunut entisissä mer
'keissä. Pv:n talvimestaruuskilpailuis
sa heltisi K-SR:n osalle vain partio
hiihdon voitto. Ampujien tulostaso on 
ollut tavanomaisen korkealla. Uudem
pana tulokkaana kohti ampujien kär
keä on nousemassa rajaylik Jaakko 
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Puolustusvoimain partiohiihdon v 1967 
voittanut K-SR:n partio komentajansa 
onniteltavana. Vas ev O Karhunen, 
vänr K Auvinen, rajaylik P Tiira, alik 

J Tohmo ja alik A Vahviala. 

Minkkinen, joka valittiin vuoden -66 
ampujaksi maassamme. 

Varusmieskoulutus on jatkunut en
tiseen totuttuun tapaan sissikoulutuk
sen oll.essa tänkeimmällä sijalla. 

Nuijamaan rajanylityspaikka Saimaan 
kanavan vuokra-alueelle. Tällä tar
kastuspaikalla tapahtui v 1966 aikana 
yli 300.000 vuokra-alueella työskente
levän henkilön sekä lähes 200.000 mt-

ajoneuvon ylikulku. 

15. 6. 66 saap erän jv-säätiön plaketin 
vastaanottaa kers Markku Vasara 
K-SR:n komentajan apulaiselta evl 
Jaakko Törmiltä. Keskellä JK/K-SR:n 

päällikkö ylil Pentti Rainola. 

Jalkaväen säätiön plaketilla on pal
kittu seuraavat varusmiehet: 

15. 10. 1965 saapumiserä 
ikers Pentti Jalmari K a u h a n e n, 

Lohja, 

15. 2. 1966 saapumiserä 
kers Veikko Jorma E e r i k ä i n e n, 

Saari 
ko,rpr Matti Olavi R e p o, Simpele. 

15. 6. 1966 sa.apumiserä 
kers Markku Antero V a s a r a, Sul

kava 
korpr Vesa Juhani Hämäläinen, 

Imatra 

15. 10. 1966 saapumiserä 
korpr Jouko Juhani Li p s on en, 

Hyvinkää. 

Ky Kouvolan Sora 
En,oharjuntie 10 

Kouvola 

Puh: { 

SUORITAMME: 

toimisto 3 873 
murskoamo 15 429 

- maansiirto- ja murskausföitä • , . 

TOIMITAMME: 
- soraa 
- singeliä kai.kki,a kokoja ... 
- sepeliä 

Turun Asennuspala 

SUUNNITTELEE JA URAKOI 

- maaseutusähkölaitoksia ja 
erillisiä muuntopiirejä 
sekä vanhojen verkostojen 
peruskorjauksia 

- maa- ja merikaapelointeja 

- 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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POHJOIS-KARJALAN 
RAJAVARTIOSTO 

Pohjois-Karjalan rajavartioston toi
minnan painopiste on edelleenkin ollut 
päätehtävässä, rajanvartioinnissa. Jat
kuvasti kasvava Neuvostoliiton ja Suo
men välinen puutavarakauppa on li
sä,nnyt rajanvalvontaa huomattavasti, 
sillä ,puutavaraa tulee maahan seitse
mää eri tietä Pohjois-Karjalan alueella. 

Yhteistoiminta naapurijoukko-osas
tojen KarJP:n ja PKarPston kanssa 
on sujunut lähinnä koulutuksen mer
keissä. Varuskuntasotaharjoitukset, 
yksittäiset taisteluharjoitukset sekä 
kilpailutoiminta ovat antaneet virkis
tävää vaihtelua koulutustoimintaan 

Toimintakauden aikana tapahtui ra
javartiostossa komenta.j,an vaihdos. Evl 
0 A K a a k i n e n luovutti 11. 10. 66 
komentajan tehtävät evl Y K ä r k
k ä i se 11 e. Evl Kaakinen siirtyi ra
javartiostojen esikuntaan maaosaston 
päälliköksi. 

Rajavartioston vuosipäivää 21. 3. 67 
vietettiin vielä edellisenä vuonna uusi
tun ja !käyttöön otetun jouikko-osasto
lipun merkeissä, jolloin rajavartiosto 
luovutti Pohjois-Karjalan kunnille, 
jotka olivat olleet mukana uusitun 
lipun kustannuksissa, ,rvston pienois
liput. Vastavuoroisesti rajavaxtiosto 

Komentajan vaihdos 11. 10. 1966. 
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P-KR:n komentaja, evl Y Kärkkäinen. 

sai vastaanottaa kuntien vaakunat, 
jotka on kiinnitetty sotilaskodin sei
nälle. 

Varusmiesten innostus koulutusta 
kohtaan on edelleen ollut selvästi ha-

vaittavissa. Lujaa henkistä ja fyysistä 
kuntoa edellyttävä sissikoulutus vetoaa 
varsin voimakkaana nY'kyajankin nuo
reen mieheen. Koulutustaso punni
taan paitsi koulutustarkastuksissa myös 
sissikuntokilpailussa, jossa nuoren mie
hen kunto ja taidot todella selviävät. 

Huomattavimmista urheilusaavutuk
sista mainittakoon Presidentti Kyösti 
Kallion kiertopalkinnon sekä Parolan 
kilven voittaminen. Upseeriliitto pal
kitsi pa:rihaana urheilijanaan v 1966 
kapt Rainer Rosenqvistin P-KR:sta. 

Palvelusajan päättyessä on Jalka
väen Säätiön pienoisplaketti jaettu 
seuraaville varusmiehille. 

14. 11. 1965 saaipumiserä 
vänr Lauri P r e ,p u 1 a, iLieksa 
kers Kalevi K o r p e 1 a, Helsinki 

15. 2. 1966 saapumiserä 
kers Unto Räsänen, Jongunjoki 

15. 6. 1966 saapumiserä 
vänr Pentti H e i k u r a, Lieksa 
kers Pentti K ä r k k ä i n en, Pielis-

järvi. 
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KAINUUN 
RAJAVARTIOSTO 

Mennyt vuosi on kulunut rajavar
tiostossa uuden odottamisen merkeissä, 
jääkärikomppania on ollut sijoitettuna 
kahteen 05aan Kadaaniin ja Ämmän
saareen, mutta jo helmikuussa v 1967 
pidettiin uuden kasarmin harjannos
tajaiset Kajaanissa. Suomussalmen pi
täjän Kuivassalmelle on valmistumas
sa oma taisteluampumarata. Radalle 
tulee tarvittavien raikennusten lisäksi 
kiinteillä taululaitteilla varustetut ra
dat sekä moottorikäyttöinen sinko
ampumarata. 

Rajapalvelu on jatkunut vilkkaana 
jo saavutetun käytännön mukaisesti. 
Normaalin rajapalvelun lisäksi ovat 
ympärivuotiset puutavaraikuljetukset 
rajan yli SNTL:sta lisänneet valvon
tatehtäviä Kainuun alueella. 

Kainuun rajavartiosto5sa palvelevat 
hiihtäjät rajakers Kalevi Oikarainen 
ja rajakers Manne Liimatainen ovat 
menestyneet hyvin myös maan edus
tustehtävissä ulkomailla. Heidän lisäk
seen mainittakoon rajakers Heikki 
Flöjt'in saavuttama Suomen mestaruus 
ampumahiihdossa v 1967, rj Väinö 
Mustosen Pv:n hiihtomestaruskilpai
lujen varusmiessarjan maastohiihdon 

Kers Eero Juhani Liimatainen saa 
jv-säätiön plaketin KR:n komentajalta. 
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Vaihtelua sissimuonaan. Ylil V Kuosa 
on opettanut ryhmänjohtajien sissilei
rillä maastoon rakennettavan kala.nsa-

vustamon rakentamisen. 

voitto sekä rj Reino Huotarin 1. sija 
Pv:n hiihtomestaruuskiLpailujen ikä
miesten maastohiihdossa. Kainuun ra
javartiosto · voitti myös hiihdon jouk
kuemestaruuden sekä Rajavartiolai
toksen että Puolustusvoimain mesta
ruuskilpailuissa. Lisäksi voitti Kainuun 
Ärjy ampumathiihtoviestin Suomen 
mestaruuden, joukkueessa hiihtivät 
ylil Esko Marttinen, rajakers Toivo 
Miettinen ja rajakers Heik1ki Flöjt. 

Sissiikompassin saivat seuraavat va
rusmiehet: 

15. 2. 1966 saapumiserä 
korpr Kauko Antero Hu ota r i, 

Paltamo 
15.6.1966 
korpr Aulis Kalevi R a u t i a i n e n, 

Ristijärvi 
15. 10. 1966 saapumiserä 
korpr Reijo Paavali H ei k k i ne n, 

Alatornio 
Jv-säätiön pienoisplaketti jaettiin 

seuraaville varusmiehille: 
15. 2. 1966 saapumiserä 
kers Lauri Johannes K ä 1 k ä j ä, 

Pudasjärvi 
15. 6. 1967 saapumiserä 

kers Eero Juhani Li i m a t a i n e n, 
Paltamo. 

LAPIN 
RAJAVARTIOSTO 

Kuluneena ,toimintakautena on Lapin 
Rajavartiosto laajalla toiminta-alueel
laan keskittynyt päätehtäväänsä raja
palvelukseen, joka monitahoisuudes
taan huolimatta on sujunut tavanomai
sen rauhallisissa merkeissä. 

Alati kasvava Lapin mat'kailu on 
luonnollisesti lisännyt huomattavasti 
eri muodoissaan rajavartioston val
vontatehtäviä, mutta se on antanut 
toisaalta keväisin ja kesäisin vasta
painoksi väriä rajamiehen talviseen 
kaamoselämään. 

Maakunnan siviiliväestön ja muiden 
virkamieskuntien keskeinen yhteistoi
minta on ollut luottamuksellista ja 
kiinteää. Rajavartiosto on työnsä ja 
maanpuolustustyön lujittamiseksi pyr
kinyt osallistumaan rajapitäjissä toi
meenpantuihin huomattavimpiin ylei
sötilaisuuksiin. Taka-Lapin suurim
massa sotien jälkeisessä "katselmuk
sessa", Ivalon maatalousnäyttelyssä 
kesällä 1966, oli LR:lla oma osasto, 
joka saavutti erityistä kiinnostusta ja 
muodostui näin ollen ,toimintakauden 
mittavimmaksi yhteistoiminnan ilmauk-
~k~. • 

Jääkärikomppania on sisäisen koulu
tuksensa ohella osallistunut Pohjois
Suomen muiden vai'"usk:untien, erityi
sesti Lapin Jääkäripataljoonan !kanssa 
yhteistoiminnassa järjestettyihin va
ruskuntaharjoituksiin. LapJP:n ja 
LR:n yhteistoiminta on yleensäkin saa
nut verrattain kiinteät toimintamuodot. 
Niinpä vuosittainen kilpailutoiminta 
on muodostunut jo tavanomaiseksi. Li
säksi on jääkärikomppanian jokaisella 
saapumiserällä omat sissikuntokiLpai
lut, joissa miesten henkinen ja fyysilli
nen kunto tarkoin punnitaan ja par
haimmat suoritukset palkitaan. 

Rajapartio suorittaa rajan yli tulleen 
auton tarkastusta (rvl:n rajapartiomes

taruuskilpailut Ylitomiolla). 

Sotainvaliidien tukitempauiksiin on 
rajavartiosto jälleen osallistunut kai
killa sijoituspaikkakunnillaan. 

Tiiviin rajapalveluksen ohella on 
koulutuksella ja 'kilpailutoiminnalla 
yleensäkin huomattava merkitys. Ehkä 
:keskeisimpänä ovat rajavartiolaitoksen 
rajapartiomestaruuskilpailut, jotka -67 
järjestettiin LR:n alueella Ylitornion 
Rajakomppaniassa. 

Vakiintuneen tavan mukaan palve
lusajan päättyessä rajavartiostossa 
parhaiten edistyneet varusmiehet on 
palkittu Jalkaväen Säätiön pienoispla
ketilla, jotka on jaettu seuraaville va
rusmiehille: 

14. 11. 65 palvelu'kseen astuneet 

Kersantti Tauno Kalevi Pohjolainen, 
Pello 

15. 2. 66 palvelukseen astuneet 

Vänrikki Juha-Matti Murto, Oulu 
Kersantti Yrjö Oka Olli, Rovaniemi 

15. 7. 66 ,palvelukseen astuneet 

Kersantti Esko Eskelinen, Kemijärvi 

15. 10. 66 ,palvelukseen astuneet 

Kersantti Kai Martin Suomela, Hel-
sinki 
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RAJAKOULU 

Rajavartiolaitoksen upseeristo ja ali
upseeristo peruskoulutetaan ja osittain 
jatkokoulutetaankin puolustusvoimain 
eri kouluissa ja kursseilla. Rajavartio
koulutus tietenkin annetaan oman lai
toksen piirissä. Näihin päiviin saakka 
on kantahenkilökunnan eri asteiset 
kurssit pidetty milloin mihinkin raja
vartiostoon ja -komppaniaan tukeu
tuen. Nyt on tässä suhteessa tapahtu
nut muutos, joka Rajakoulun - ja to
dennäköisesti koko Rajavar:tiolaitok
senkin kannalta on merkittävä. Raja
koulun uusi ja ajanmukainen rakennus 
sekä edulliset koulutusmahdollisuudet 
mahdollistavat tämänkaltaisen toimin
nan keskittämisen pysyvästi samaan 
paikkaan. Ensimmäinen rajavartio
mestarikurssi ja vartiopäällikkökurssi 
pidettiin Rajakoulussa huhti-touko
kuussa 1967. 

Rajavartiomestarikurssilla koulute
taan vanhempia raja-aliupseereita lä
hinnä rajajoukkue.en johtajan tehtä
viin. Äskettäin päättyneelle kurssille 
oli komennettu yhteensä seitsemän
toista rajavääpeliä, -ylivääpeliä ja ra
javartiomestaria. Kurssin johtajana 
toimi kapt T K Paanila. 

Vartiopäälliikkökurssilla annetaan 
vast'ikään Aliupseerikoulusta tulleille 
ne tiedot ja taidot, jotka he peruskou
lutuksensa lisäksi tarvitsevat voidak
seen suoriutua vartioaliupseerin ja jon
kinverran kokemusta saatuaan vartio
päällikön tehtävästä. Kevään 1967 
kurssin suoritti 35 rajakersanttia ja 
-ylikersanttia. Kurssin johtajana toimi 
ylil R Piiroinen. 

Muu koulutus on tapahtunut enti
seen tapaan. Vuonna 1966 sai yli kaksi
sataa rajajääkäriä peruskoulutuksensa 
rjlinjan kolmella 14-viikkoisella kurs-
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Rvmestarikurssin priimukseksi selviy
tyi rvmest E Paajanen K-SR:sta ja 
parhaan todistuksen vartiopäällikkö
kurssilta sai P-KR:n rajakers T Hut-

tunen. 

Teoreettisten luentojen, alustusten ja 
keskustelujen ohella osallistuivat rv
mest- ja vartpäällikkökurssien oppi
laat lukuisiin käytännön harjoituksiin 
sekä oikealla että harjoitusrajalla. Il
maisimien rakentaminen oli innostavaa 
puuhaa vanhempienkin mielestä, sillä 
se soi avaran temmellyskentän riehak-

kaallekin mielikuvitukselle. 

silla. Joka kurssilla on pidetty nk raja
kuntokilpailu. Tässä erittäin vaativas
sa rajamiesten taito- ja kuntokokeessa 
ovat voittajiksi selvinneet seuraavat: 

1/66 Opp K iHolma 
2/66 ,, !R Halttunen 
3/66 ,, K Siivikko 
1/ 67 ,, E Kemru,ainen 

Reservialiupseerilinjalla on annettu 
sissiryhmänjohtajakoulutus vuoden ai
kana liki kolmellekymmenelle rajajää
kärille ja yli kahdelle ja puolelle sa
dalle varusmiehelle. Tämän linjan kou
luttajista palkittiin rajavääp V P i m i ä 
Jalkaväkisäätiön kouluttajastipendillä, 
jonka Rajavartiostojen päällikkö kenrl 
A Pennanen ojensi asianomaiselle luo-

NESTE OY 

vutustilaisuudessa 10. 10. 66. Res-au
linjalla pidettyjen nk sissikuntokilpai
lujen pa:rihaat olivat 

3/65 Opp H Matikainen 
1/66 ,, M Roiha 
2/66 ,, R Manula 
3/66 ,, R Valkonen 

Huomattavimmista urheilusuorituk
sista mainittakoon vänr Matti Ruoko
sen voitto ampumahiihdossa rvl:n mes
taruuskilpailuissa sekä ko kisojen yleis
mestaruus ja Rajakoulun koulutusali
upseerien (rajaylik L Harjun, rajaylik 
P Aatsingin ja rajakers U Jantusen) 
muodostaman Irnrnolan aliupseeriker
hon joukkueen mestaruus ampuma
hiihdossa AUL:n talvi.kisoissa. 

Oy Mallasjuoma 

1,. ah t i 
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T AISTELUKOUtU 

Taistelukoulussa on kuluneen vuo
den aikana 1966-1967 toimeenpantu 
allamainitut seitsemän kurssia. 

Esiupseerikurssi 21, 15.11. 1966-9.6. 
1967, 30 oppilasta, Jalkaväen kapteeni
kurssi 39, 23. 8.1966-21. 4.1967, 44 op
pilasta. 

Ylijohdon tiedustelu-upseerien ker-
tausharjoituskurssi, 1. 8. 1966-20. 8. 
1966, 20 oppilasta. 

Keskijohdon tiedustelu-upseerien 
kertausharjoituskurssi, 5. 6. 1967-
22. 6. 1967, 20 oppilasta. 

Ilmavoimien ohjaajakurssi / 44:n Up
seeriikurssi, 7. 8. 1967-19. 8. 1967, 25 op
pilasta. 

Jalkaväen upseerikokelaiden tiedus
telu-upseerikurssi 2/66, 2. 12. 1966-
22. 12. 1966, 25 oppilasta. 

Jalkaväen upseerikokelaiden tiedus
telu-upseerikurssi 1/67, 7. 8.1967-
26. 8.1967, 25 oppilasta. 

Yhteensä on eri kursseilla siis kou
lutettu vuoden afäana 189 vakinaiseen 
väkeen ja reserviin kuuluvaa upseeria 
eri tehtä,viin puolustusvoimissamme. 

Vakinaiseen opettajakuntaan on kuu-
1lunut kaksitoista opettajaa, joiden Ii
säiksi opetustehtäviä ovat hoitaneet lu
kuisat eri alojen asiantuntijat tunti
opettajan ominaisuudessa. Vakinaiset 
opettajat ovat kiireisimpinä kausina 
toimineet kolmellakin yihtäaikaa käyn
nissä olevalla kurssilla. 

Kunkin · kurssin opetusohjelma on 
viety läpi pääasiassa omana kokonai
suutenaan. Kuiitenkin on nimenomaan 
esiupseerikurssi ja jalkaväen kapteeni-

Koulun johtajan tehtävien vaihto. Ev Matikainen (oik) luovuttaa tehtävät ev 
Multaselle. 
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Jalkaväen kapteenikurssi 39:n primus 
ylil Moilanen ottaa vastaan todistuk
sensa. Taustalla kurssin johtaja maj 

M Alatalo. 

Jalkaväen kapteenikurssi 39:n oppi
laita perehtymässä komppaniaupseerin 

tehtäviin. 

N orjan prinssi Harald tervehtii Tais
telukoulun opettajia. Kuvassa pionee
ritaktiikan opettaja maj J Juurikko 

esittäytyy. 

kurssi saatettu yhteistoimintaan yihteis
ten johtamistaidon harjoitusten ja sota
pelien välityksellä. Näin on voitu jo 
rauhan aikana tutustuttaa esiupseeri
kurssilfa opiskelevat vanhemmat up
seerit siihen nuorempaan päällystöön, 
jonka kanssa he joutuvat yihteistoimin
taan mahdollisen sodan aikana. 

Jalkaväen ikapteenikurssin päättyes
sä 21. 4. 1967 tapahtui Taistelukoulussa 
johtajan vaihto. Koulun monivuotinen 
johtaja eversti Unto Matikainen siirtyi 
Panssariprikaatin .komentajaksi ja kou
lun johtajan tehtävät otti vastaan 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan ko
mentaja eversti Pentti Multanen. Tais
telukoulun Upseerikerihon jäsenten 
sekä Esiupseerikurssi 21:n ja Jalka
väen ka,pteenikurssi 39:n oppilasupsee
rien keskuudessaan keräämillä varoilla 
maalautettiin eversti U Matikaisen 
muotokuva vanhoja perinteitä noudat
taen. Muotokuvan ju!hlallinen paljas
tust.ilaisuus oli 21. 4. 1967 Taistelukou
lun Upseeiikerhossa. 

Kursseilla palvelevat oppilaat ovat 
kurssiai.kanaan opiskelleet ahkerasti ja 
itseään säästämättä pyrkien saavutta-

. maan kullekin kurssille asetetun pää
maaran. Kuten jokaisella kurssilla, 
jonka läpäisemin.en hyvin arvosanoin 
tietää asianomaisen menestymistä ural
laan, on myÖ3 Taistelukoulun kursseilla 
aina kilpailu kes,kinäisestä paremmuu
desta. 

Jalka.väen kapteenikurssi 39:llä sel
viytyivät allamainitut upseerit kurs
sinsa parhaiksi: 

Ylil A K Moilcmen, KR 
,, J H Nissinen, AuK 

J A Ruohon.en, KaiPr 
,, J V Virkajärvi, KarPr 
,, P-B Lagerström, UudPr 

Heidät pa1kittiin Jalkaväen Säätiön 
ja Maanpuolustuksen kannatussäätiön 
myöntämillä sti,pendeillä. 
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Esiupseerikurssi 21:llä oli oppilas
upseerien taso tasainen ja hyvä, joka 
kuvaa kurssilla vallinnutta voimakasta 
yrittämishalua. 

Suomeen 25. 2. 1967 paasi myös Tais
telukoulu osalliseksi !kuninkaallisesta 
loistosta. Prinssi Haraldin Taistelu
koululla !käynnin .pääasiallisena tarkoi
tuksena ,oli pistäyit.yä katsomassa iso
isänsä kuningas Håikonin 4. 6. 1928 i,s
tuttamaa nk "Kuninkaan kuusta", joika 
nykyään on n kahdenkymmenen met
rin mittainen. Tiukan aikataulun puit
teissa ei prinssillä ollut sanottavammin 
aikaa tutustua Taistelukoulussa annet
tavaan opetukseen. 

Kiitetitä,vän arvosanan saavuttivat: 

Maj L Sirkiä, PE 
Kapt H Wigr,en, Uud!P,r 

Molemmille myönnettiin Maanpuo
lustuksen kannatussäätiön stipendi. 

Norjan prinssi Haraldin suorittaessa 
ensimmäisen virallisen vierailunsa 

tyyliä Virkapuku on vakaan yhteiskunnan 
ja järjestyksen tunnus. Siksi sen 

ryhtiä tulee olla luottamusta herättävä 
ja ryhdikäs. Sen tulee olla myös 

laatua tyylikäs ja kestävä. Suomalai,set 
virkapuvut tehdään suomalaisista 
kankaista, sillä niihin luotetaan 

virkamiehen villakunta vaatettaa 

suomalaisin kankain 
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KADETTI KOULU 

Kun 51. kadettikurssi valmistui maa
liskuun 18 päivänä, oli suurin sodan
jälkeinen kadettikurssi päättänyt opis
kelunsa Kadettikoulussa. 253:sta opin
tonsa syksyllä 1964 aloittaneesta kade
tista valmistui nyt 203. Jalkaväkiup
seereiden rivistöä lisättiin 115 nuorella 
luutnantilla. 51 kadettikurssi tuleekin 
toistaiseksi jäämään suurimmaksi, sillä 
nyt koulussa olevista kursseista sekä 
52. että 53. olivat vahvuudeltaan jo 
aloittaessaan vain puolet 51. kadetti-
kurssista. ' 

Koµlutus l{adettikoulussa on kulu
vana vuonna noudatellut vanhoja ja 
hyväksitunnettuja, periaatteita. Talvi
ja kesäleirit ovat 'kurssi kurssilta muo
dostuneet mieliinpainuviksi koulutus
tilaisuuksiksi niin kadeteille kuin kou-

luttajillekin. Näin on laita tämänkin 
päivän kadettielämässä. Talvileiri pi
dettiin huhtikuussa sissiharjoituksena 
Sodankylän - Tanhuan - Savukosken 
- Pelkosenniemen alueella ja siihen 
osallistui 52. kadettikurssi. Kesäleiristä 
Saimaan itäpuolella Ruokolahden 
alueella muodostui hellesäällä todella 
kova harjoitus 52. kadettikomppanian 
herrojen kaadereitten toimiessa alueel
lisina sisseinä ja 53. kadettikomppa
nian nuorukaisten ajaessa heitä takaa 
ja suojatessa kolonnia ja huoltotuki
kohtia. Tässä harjoituksessa kadetit 
antoivat oivan kuvan fyysisestä kun
nostaan nuoremman kurssin siirtyessä 
polkupyörillä Santahaminasta harjoi
tusalueelle ja molempien kurssien pa
latessa harjoituksen päätyttyä run-

51. kadettikurssin ja 36. merikadettik urssin ylentämistilaisuus Presidentin lin
nassa 18.3.1967. Koulun johtaja eversti M Haaksalo ilmoittaa kurssit Tasaval

lan Presidentille. 
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Koulun mielenkiintoisin luokka on 33-
paikkainen kielilahoratorio. Kielen
opiskelun lisäksi luokkaa käytetään 

johtamistaidon koulutuksessa. 

saassa vuorokaudessa tämän yli 300 
km pitkän matkan polkupyörämarssil
la .. Yksikään kadetti ei joutunut väsy
myksen takia poistumaan rivistöstä. 

Kadettien palveluksen yhdeksi ko
hokohdaksi on vuosittain muodostunut 

keväinen kenttäharjoitus. Kulunut 
vuosi ei tehnyt tässä suhteessa poik
keusta. Nyt harjoiteltiin rannikonpuo
lustusta Porkkalan alueella. 

Koulutuksellisesti uutta Kadettikou
lussa - ja koko Puolustuslaitoksessa 
- oli kielilahoratoriossa pidetty tak
tiikan karttaharjoitus pikatilanteineen 
ja käskynantoharjoi,tuksineen jalka
väen aselajikadeteille. Tulokset tästä 
harjoituksesta olivat hyvin myönteiset 
ja varmaa on, että näitä kokeiluja tul
laan jatkamaan. 

Uutta Kadettikoululla ovat myös ke
väällä tulleet 4 Comet-panssarivaunua, 
joiden johtajat ja ajajat koulutettiin 
omasta takaa kapt Laaksosen johdolla 
järjestetyssä koulutustilaisuudessa. Nyt 
voivat kadetitkin tilata oikeita pans
sarivaunuja· ,taistelukoulutuksen har
joituksiinsa tehostamaan ja elävöittä
mään niitä. 

Vuosittain järj,estettävästä Pohjois
maisesta kadettikokouksesta on muo-

Koulu saa uuden lipun. Kenraaliluutnantti R Arimo lyö ensimmäisen naulan. 
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dostunut perinne. Tänä vuonna hoiti 
isäntämaan tehtäviä Ruotsi jo toisen 
kerran kadettikokouksien historiassa. 
Suomen Kadettikoulua edusti koulun 
johtajan eversti M Haaksalon johdolla 
10 upseeria ja 50 kadettia käsittävä 
edustusjoukkue. Vaikkeivät suomalai
set tänä vuonna yltäneetkään epäviral
liseen yleismestaruuteen kuten aikai
semmin, oli kadettikokous joka suh
teessa erittäin onnistunut. 

Juhlallinen ja arvokas Kadettikou
lun uuden lipun naulaustilaisuus vie
tettiin koulun juhlasalissa helmikuun 
25 päivänä. Tällöin sai Kadettikoulu 
vastaanottaa Kadettikunnan lahjottta
man uuden lipun, jonka luovutti ken
raaliirnajuri T Saukkonen. Ensimmäi
sen naulan uuteen lippuun löi Yleis
esikunnan päällikkö kenraaliluutnantti 
R Arimo ja muiden arvovaltaisten 
naulaajien joukossa olivat mm koulun 
entiset johtajat kenraalimajuri L Soti
saari, kenraalimajuri M Sisto ja eversti 
B Backström. Samassa tilaisuudessa 
koulun johtaja luovutti koulun vanhan 
lipun eversti Mikolalle liitettäväksi 
Sotamuseon kokoelmiin. 

Ulkopuolinen mielenkiinto Kadetti
koulua ja sen koulutusjärjestelyjä ja 
uusia opetustiloja kohtaan on kuluneen 
vuoden aikana ollut suuri. Parhaiten 
tätä todistaa runsaasti yli tuhannen 
vteraan tutustumiskäynnit koululla 
heinäkuun loppuun mennessä tänä 

Jälleen kotona. Koulun johtaja ottaa 
vastaan maj J Surviniemen johdolla 
harjoituksesta palaavat 51. kurssin ka-

detit kadettiorkesterin säestyksellä. 

vuonna. Kaukaisimmat vieraat tulivat 
aina Thaimaasta asti maan Kansallisen 
Puolustuskorkeakoulun vieraillessa ka
dettikoulussa toukokuussa. 

Jalkaväen Säätiön plaketit on an
siokkaasta palveluksesta myönnetty 
seuraaville Kadettikoulun jääkäri
komppaniassa palvelleille varusmie
hille: 

15. 2. 1966 saapumiserä 
kers Mauri Kuosa 

15.6.1966 saapumiserä 
alik Jaakko Pyykönen 

15. 10. 1966 saapumiserä 
kers Jouko Karhunen 
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RESERVIUPSEERI KOULU 

Kulwmt vuosi on RUK:ssa kulunut 
vilkkaan toiminnan ja uudistusten 
merkeissä. Kuitenkaan ei vanhoja hy
viä perinteitä ole hei,tetty syrjään. Vi
hollista on torjuttu edelleenkin Katti
laisten tien suunnassa varsin menes
tyksellisesti, sillä kuluneen kolmen 
kurssin (122., 123., 124.) aikana on tor
jujia - upseerioppilaita ollut n 3000, 
kun taas tappioprosentti näillä kurs
seilla on ollut vajaa 2 %, mikä on var
sin pieni, koska tähän prosenttilukuun 
sisältyvät myös sairauden takia pois
komennetut. Kulunut vuosi oli kou
lulle tavallaan merkkivuosi, sillä 123. 
kurssilla valmistui RUK.:sta 75. tuhan
nes reservin upseeri. 

Koulutuksessa on noudatettu uusit
tua koulun opetussuunnitelmaa, joka 
on tarkistettu vastaamaan koulutuk
sessa saatuja kokemuksia sekä nyky
aikaisen taktisen ja sotateknisen kehi
tyksen ja uusimman ohjesääntökirjal
lisuuden vaatimuksia. Painopiste on 
edelleenkin säilynyt käytännön koulu
tuksessa teoreettisen tuntiopetuksen 
supistuessa kaikkein välttämättömim
pään. Vaadittavan teoreettisen tietou
den hankkiminen 3aa suurimmaksi 
osaksi oppilaiden itseopiskelun varaan 
heidän käytettävissään olevien luento
monisteiden, koekysymyssarjojen ja 
runsaan, monipuolisen kuultokuvasto
materiaalin avulla. Tästä nähdään tu
lokset koulutöiden arvostelussa sekä 
erikoisesti maastossa näkyvänä joukon 
johtamisen ja yhteistoimintakysymys
ten taitamisena. Kurssin ensimmäisen 
kuukauden aikana opetettuihin teorian 
ja käytännön perusteisiin liitetään toi
sen kuukauden aikana aselajien yhteis
toiminnan opetus, joka puolestaan jat
kuu kolmannella kuukaudella vahven-
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Upskok Vallinmäki, 75. tuhannes 
RUK:n hyväksytysti suorittanut, saa 
RUK:n 40-vuotishistoriateoksen kou-

lun johtajalta ev E Setälältä. 

netun komppanian ja pataljoonan har
joituksilla huipentuen kurssin lopussa 
leiri- ja sotaharjoitukseen. 

Uutta koulussa ja koko puolustus
voimissa oli 124. kurssilla toimeenpantu 
erikoisupseerikoulutus. Oppilaat tuli
vat kouluun suoraan peruskoulutus
kauden jälkeen saamaan reservin up
seerin yleiskoulutusta jatkaakseen 
kur~n ,Päätyttyä erikoistumistaan 
oman erikoisalansa tehtävissä. Linjalta 
saadut kokemukset olivat varsin 
myönteisiä. Kurssin alussa olivat eri
koislinjan oppilaat fyysiseltä kunnol
taan sekä sotilaallisilta tiedoiltaan ja 
taidoiltaan luonnollisestikin toisista 
aliupseerikoulun käyneistä upseeri
oppilaista tuntuvasti jäljessä, mutta 
kurssin kestäessä saatiin eroja tässä 

Joukkueenjohtaja antamassa käskyä. 

suhteessa huomattavasti supistetuksi, 
joten asetetut koulutustavoitteet hei
dän osaltaan saavutettiin. 

Tiiviin koulutuksen ohella RU!K:ssa 
on oppilaiden fyysisen kunnon kehittä
misellä tärkeä sija. Sotilaallisista ur
heilulajeista on suunnistuskoulutus ol
lut tärkein. Kurssin aikana jokainen 
oppilas on joutunut suunnistamaan 
yksikkönsä kilpailuissa 3----4 kertaa 
sekä n 85 % oppilaista on osallistunut 
koulun suunnistusmestaruuskilpailui
hin, jotka on järjestetty kolmella eri 
radalla. Lisäksi RUK:n oppilaskun
nan toimesta on tarjottu jokaiselle op
pilaalle tilaisuus harrastaa haluamiaan 
"siviiliurheilulajeja" judosta ammun
taan saakka. Merkittävimpiä urheilu
saavutuksia kuluneena toimintakau
tena ovat olleet puolustusvoimain mes
taruuskilpailuissa saavutetut: 
- ammunnan joukkuekilpailun yleis

mestaruus v -66 
- uinnin yleismestaruus sekä PV:n 

ennätys 4 X 100 m sekaviestissä -66 
- maastomestaruuskilpailujen varus

miesten joukkuekilpailun mesta
ruus v -66 

Ammunnan pohjoismaisissa mesta
ruuskilpailuissa saavutti ylikersantti 
J Laakso voiton sotilaskiväärillä 3 X 20 
laukausta ja upseerien pohjoismaisissa 
mestaruuskilpailuissa voitti majuri 

0 Eronen yleismestaruuden jo neljän
nen kerran peräkkäin. 

U:r,heilualueen ampumamestaruus
kilpailuissa v -67 saavutti RUK varus
miesten kp-ammunnan joukkuemesta
ruuden. Lisäksi sotilasläänin joukko
osastojen välisessä "Kymenlaakson 
Kilpi" -ammunnassa v -67 RUK:n va
rusmiesampujat saivat "Kilven" hal
:uunsa vuodeksi eteenpäin. Viimeksi
mainittujen ammuntatulosten arvoa on 
omiaan lisäämään se, että ko varus
miesampujat olivat B-miehiä kilpailu
jen sattuessa kurssien väliseen aikaan. 
Lopuksi voidaan mainita upseerioppi
las Junton 3. sija kuulantyönnössä 
kansainvälisissä sotilasyleisu:r,heilukil
pailuissa Espanjassa v 1966. 

Sen lisäksi, että koulua edustetaan 
puolustusvoimain piirissä, on suhdetoi
mintaan kuulunut myös kesäkursseilla 
järjestetyt metsämarssit Haminan lä
hiympäristöön harjoitusalueina käytet
tyjen metsänomistajien maille. Kulu
vana vuonna ylitettiin näillä jo perin
teellisiksi tulleilla metsämarsseilla 
10 000. miestyöpäivä. Metsämarsseihin 
liittyen osa koulusta on auttanut lähi
seudun sotainvalideja suorittamalla 
töitä heidän metsissään ja pelloillaan. 
RUK on kuulunut SPR:n suurveren
luovuttajiin jo useamman vuoden ajan. 
Perinne on jatkunut kuluvanakin 
vuonna, jolloin jokaisen kurssin vii
meisen viikon ohjelmaan on kuulunut 
"verinen päivä". Merkkitapaus veren
luovutuksessa oli 123. kurssilla, jolloin 
RUK luovutti 20 000. veripullon SPR:n 
veripalvelulle. 

Vierailut koululla ovat jatkuneet pe
rinteelliseen tapaan. Vanhat kurssit 
ovat merkkipäivinään käyneet verestä
mässä koululla muistojaan sekä tutus
tumassa nykypolven saamaan reservin 
upseerin koulutukseen. Kunkin kurs
sin päättäjäisiä ovat kunnioittaneet 
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läsnäolollaan lukuisat kurssilla olleiden 
oppilaiden vanhemmat muun arvoval
taisen kutsuvierasjoukon mukana. Li
säksi näissä tilaisuuksissa ovat terveh
dyksensä päättävälle kurssille lausu
neet edustajat sadan kurssin takaa. 

Koulun oppilaiden vapaa-ajan vir
kistyksestä on huolehtinut oppilas
kunta, jonka toimesta järjestetään mm 
kurssijuhla, jossa esiintyvät ohjelman
suorittajat on valittu ohjelma-, mu
siikki- ja laulukilpailujen sekä vapaa
ajan harrastetoiminnan perusteella. 
Muiden sotakoulujen oppilaskuntien 
kanssa on yhteistoimintaa urheilukil
pailujen merkeissä, joista on mainit
tava Haminassa suoritettava "Ison
ympyrän" -viestijuoksu. Tähän kilpai
luun ottavat osaa kaikkien sotakoulu
jen oppilaskunnat (KadK, AuK, MSK, 
JSK ja TykK sekä RUK:n oppilasyksi
köt). 

Vastapainona tiiviille ja työntäytei
selle kurssiohjelmalle on lisääntynyt 
vapaa-aika. Lauantaisin ja kurssi
lomien aattoina odottaa oppilaskunnan 
kuljetusjaoston "mobilisoimat" pari
senkymmentä linja-autoa koulun pää
rakennuksen edessä vapaata viikon
vaihdetta viettämään lähteviä oppilaita 
kiidättääkseen heidät koteihinsa maan 
eri puolille. 

Vuosi on ollut tiivis ja täynnä kii
reistä työtä, ja niin ovat olleet sen ai
kana läpikäydyt kurssitkin. Luonnolli
sesti parhaat palkitaan ja niin on ta
pahtunut kuluneilla kursseillakin. Toi
mintavuoden aikana ovat seuraavat 
kurssinsa pamaat jalkaväkilinjan 
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Partio lähdössä tehtäväänsä. 

(kiv-, krh- ja pstlinja) oppilaat saa
neet tunnustukseksi menestyksellisestä 
opiskelustaan "Jalkaväen plaketin": 

Kurssi 122: 
Upskok Pokela Risto Elias, Alajärvi 

Kurssi 123: 
Upskok Näpänkangas Pentti Jouko Il
mari, Kestilä 

Kurssi 124: 
Upskok Launis Kari Arto Juhani, 
Lahti 

ALIUPSEERI KOULU 

AliUiPseerikoulussa on vv 196~7 
jatkettu tulevien kanta-aliupseerien 
peruskoulutustyötä uusittujen opetus
suunnitelmien mukaan. 

Aliupseerien uuteen peruskoulutus
järjestelmään siirryttiin syksyllä 1966, 
jolloin alkoi aliupseerien peruskurssi 
26. Tämän kurssin ympärille ovatkin 
sukeutuneet kuluneen vuoden tärkeim
mät tapahtumat. Peruskurssin yleis
sivistävä jakso, joka oli tavallaan ko
keiluluontoinen, saatiin päätökseen 
22. 12. 1966. Hyväksyttävästi suoritta
neita oli 192. Peruskurssin seuraava 

jakso (y leissotilaallinen jakso) alkoi 
4.1.1967. Oppilaita oli ennätykselli
sesti 330, joista keskikoulututkinnon 
suorittaneita 38 %. Uuden koulutus
järjestelmän mukaan oppilaan koulu
sivistys määrää, kuinka pitkäksi hänen 
peruskoulutuksensa muodostuu. Ne 
oppilaat, joilla on hyväksyttävästi suo
ritettu keskikoulututkinto, saavat aloit
taa opiskelunsa suoraan perusik:urssin 
II eli yleissotilaallisella jaksolla. Mui
den oppilaiden on käytävä ensin I eli 
yleissivistävä jakso, ja vasta hyväksyt
tävästi suoritettu opinnäyte äidinkie-

Puolustusvoimain komentaja, kenrl Y Keinonen tutustui Aliupseerikouluun ja 
sen antamaan koulutukseen 18.4.1967. Oikealla koulun nykyinen johtaja, ev 

Eero Eräsaari. 
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lessä, matematiikassa, historiassa ja 
maantiedossa avaa ovet yleissotilaalli
selle jaksolle. Tämän puoli vuotta kes
tävän jakson päämääränä on antaa eri 
puolustushaarojen ja aselajien ali
upseereille yhtenäinen yleissotilaalli
nen pohjakoulutus sekä perehdyttää 
heidät nuoremman opetusaliupseerin 
tehtäviin. Pääaineina ovat johtamis- ja 
kouluttamistaito sekä taktiikka ja tais
telukoulutus. Johtamis- ja koulutta
mistaidossa oppilaat saavat opetusali
~seerin tarvitsemat perustiedot kas
vatuspsykologiasta ja o.petusopista sekä 
syventyvät varusmiesten koulutus
menetelmiin erilaisissa käytännön har
joituksissa. Taktiikan tunneilla kaik
kien aselajien oppilaat saavat yhtenäi
sen opetuksen taktiikan perusteista, 
minkä lisäksi taisteluharjoituksissa 
saadaan tuntuma kiväärijoukkueen 
johtamiseen. 

II jakson opetusaineet tuntimääri-
neen ovat seuraavat: 

Kansalaiskoulutus 145 t 
- äidin'kieli (50 t) 
- sotahistoria (40 t) 
- y,h teiskuntaoppi ( 40 t). ja 
- sotilasmaantieto (15 t) 
Johtamis- ja kouluttamistaito 180 t 
- sotilaskasvatusoppi (25 t) 
- sotilasopetusoppi (30 t) ja 
- käytännön harjoitukset •(15 t) 
Taktiikka ja taistelukoulutus 146 t 
- .taktiikan perusteet ( 40 t) 
- taistelu~<oulutus (90 t) ja 
- suojelukoulutus (16 t) 
Sotatekniikka 144 t 
- matematiikka (15 t) 
- ase- ja ampumakoulutus (69 t) 

. - pioneerikoulutus (40 t) ja 
- viestikoulutus (20 t) 
Hallinto ja huolto 45 t 
Joukko-osastopalvelu 40 t ja 
Liikuntakoulutus 50 t. 
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Puolustusvoimain komentaja, kenrl 
Y Keinonen seurasi tutustumiskäyn
tinsä yhteydessä mm peruskurssi 26:n 
II jakson oppilas Seppo Patrakan joh-

tamaa käyttäytymisharjoitusta. 

Kaikkien aselajien oppilaat eivät käy 
läpi II jaksoa kokonaisuudessaan. Kol
men kuukauden (8. 4.) jälkeen siirtyi
vät aselajikouluihin seuraavat linjat: 
tutka- ja laskinlinja, aliikonemestari
ja sähköteknillinen linja, sukellus
veneen torjunta- ja tykkilinja sekä il
mavoimien ohjaajalinja. Oppilaita oli 
näillä linjoilla 50-SO. 

Peruskurssin yleissotilaallinen jakso 
päättyi 30.6.1967. Hyväksyttävästi 
suorittaneita oli 249. Jakson priimuk
seksi nimettiin Kaakkois-Suomen Ra
javartioston rajatkersantti Hannu Tiai
nen saaden tunnustuksena mm 400 
markan stipendin. 

Perustkurssin aselajijakso alkoi 31. 7. 
yhdeksässä eri aselajikoulussa. Lap
peenrantaan, Aliupseerikouluun jäivät 
- kuten aina ennenkin - jalkaväen 
kivääri- ja krhlinjat. Opetuksen paino
piste on tällä ja.ksolla oman aselajin 
tuntemuksessa. Uusittujen opetus
suunnitelmien mukaiset opetusaineet 
tuntimäärineen ovat kivääri- ja krh
linjoilla seuraavat: 

Vastaisuudessa peruskursseille komen
nettavat oppilaat tullaan komentamaan 
erillisiin pääsytutkintoihin, joissa kuu
lustellaan oppilaiden ohjesääntötie
toutta, matematiikan taitoa, aseiden 
tuntemusta ja suunnistuksen teoriaa. 
Lisäksi kaksi päivää kestäviin tutkin
toihin sisältyvät fyysinen kuntokoe, 
uimataitokoe ja psykologinen testi, 

josta kuva. 

Kiväärilinja 

Johtamis- ja tkouluttamistaito 145 t 
- käytännön harjoitukset (134 t) 
- alustukset (6 t) ja 
- erotuomarikoulutus (5 t) 

Taktiikka ja taistelukoulutus 295 t 
- jv:n taktiikan perusteet 1(42 t) 
- yleinen taistelukoulutus (193 t) 
- panssarintorjuntakoulutus ,(17 t) 
- kranaatinheitinkoulutus (16 t) 
- suojelukoulutus (6 t) ja 
- sotaharjoitus (21 t) 

Sotatekniikka 160 t 
- ase- ja ampumakoulutus (49 t) 
- ampumaleiri ( 50 t) 
- pioneerikoulutus (38 t) ja 
- viestikoulutus (23 t) 
Hallinto ja huolto 15 t 
Liikuntakoulutus 40 t 

Kranaatinheitinlinja 

Johtamis- ja kouluttamistaito 142 t 
- käytännön harjoitukset (131 t) 
- alustukset ( 6 t) 
- erotuomariJkoulutus (5 t) 

Taktiikka ja taistelulroulutus 161 t 
- jv:n taftc.tiikan perusteet (29 t) 
- jv:n yleinen taistelukoulutus (37 t) 
- krh:n taistelukoulutu.s (69 t) 
- suojelukoulutus (5 t) 
- sotaharjoitus (21 t) 

Sotatekilliikka 297 t! 
- ase- ja ampumakoulutus 

- yleinen ase- ja ampumakoulutus 
(2 t) 

- kalustokoulutus (12 t) 
- ampumatekninen koulutus (13 t) 
- tulenjohtokoulutus ( 40 t) 
- tuliasemakoulutus (71 t) 
- mittauskoulutus ,(23 t) 
- ammunnat ja ampumaleiri (93 t) 

- pi.oneerilkoulutus(23 t) 
- viestikoulutus (20 t) 

Hallinto ja huolto 15 t 
Liikuntakoulutus 40 t. 

Yleissotilaallisella jaksolla saavat kaik
kien puolustushaarojen aliupseerit 

· tuntuman kiväärijoukkueen johtami
sesta. 
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Peruskurssi 26 päättyy 21.12.1967, 
jolloin hyväksyttävästi III jakson suo
rittaneille annetaan peruskurssin pääs
tötodistus. 

Aiemmin oppilaiden hyväksyminen 
peruskurssille on tapahtunut jaksojen 
alkuun sijoitetun alkukuulustelun pe
rusteella. Kuluvana vuonna tästä jär
jestelystä on poikettu. Peruskurssilla 
27 opiskelunsa (I jakso 1. 9. 1967 ja II 
jakso 8.1.1968) aloittaneet oppilaat 
joutuivat erillisiin pääsykokeisiin, 
jotka toimeenpantiin Aliupseerikoulus
sa 3.---4. 8. 1967. Tutkintoon osallistu
jia oli yli 400, joista n 15 % hylättiin. 
Tutkintoaineina olivat jalkaväen ke
vyet aseet (kivääri, konepistooli, ryn
näkkö'kivääri ja kevyt sinko), yleissoti
laalliseen koulutukseen liittyvät ohje
säännöt, suunnistuksen perusteet ja 
kansakoulun oppimäärä laskennossa. 
Lisäksi tutkittiin oppilaiden fyysinen 
kunto ja uimataito sekä henkiset omi
naisuudet .(psykologisella testillä). 
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Kiväärilinjan aselajijaksolla koulutuk
sen pääpaino on jalkaväen taistelukou

lutuksessa. 

Kuluneen vuoden aikana ovat kou
luun ja sen :koulutukseen tutustuneet 
mm puolustusvoimain komentaja kenrl 
Y Keinonen 18. 4. ja ulkovaltojen soti
lasasiarniehet 14.6.1967. 

Meillä on mm UKKO-PEKKA, PYSTYKORVA ja EMMA 

MIKÄ KUTSUMA-
NIMEKSI NÄILLE? 

Jalkaväen säätiö julistaa 
varusmiehille nimi
kilpailun, joka koskee 

Kotimaista rynnäkkökivääriä 
ja 

Kotimaista kevyttä konekivääriä 

, I Palkinto 100 mk 
II Palkinto 50 mk 

III Palkinto 25 mk 

Kilpailulautakuntana toimii sää
tiön hallitus. 

Ehdotukset on jätettävä sulje
tussa kuoressa Jalkaväen sää
tiölle 1. 3. 1968 mennessä. 

Tulokset julkaistaan 
"Ruotuväessä". 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

KESKINÄINEN HENKI- OY NATIONAL KASSA AB 

VAKUUTUSYHTIÖ SUOMI 
Helsinki 

OY HANS PALSBO AB 
SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUS-

OSAKE-PANKKI 

Helsinki 
Helsinki 

YHTYNEET KUVALEHDET OY 

- VALIOLEHDET OY SUOMALAINEN ALFA-LAVAL OY 

Helsinki Helsink,i 

OY LUMIVALKO AB HAATO OY 

Turku Korso 

ARKKITEHTITOIMISTO MAA- JA VESIRAKENNUS-

PEKKA RAJALA TOIMISTO K. A. NIEMELÄ 

Hki, Fredrikink. 61 Tapiola 

PAPERI-HUOLTO OY SIVENIN KONELIIKE OY 

Helsinki H:ki, Ruoholahdenk. 8 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

TURUN VARTIOKESKUS OY 

Turku 

RAKENNUSMUOVI OY 

Lahti 

TERÄSBETONI OY 

Helsinki 

OY ZITTING AB 

Helsinki 
Kouvola - Kuopio 

OY ELEKTRO-DIESEL AB 

PALKKI OY 

Helsinki 

11 - Jalkaväen Vuosikirja 

RÄJÄHDYSAINELI I KE 

FRANS LUNDELIN 

Turku 

OY CARL KNIEF AB 

Helsinki 

YHTYNEET HARJA- JA 

SIVELLINTEHTAAT OY 

Turku 

OY HOECHST FENNICA AB 

Helsinki 

KUVATEOLLISUUS-OSAKEYHTIÖ 

H:ki, Lönnrot.katu 4 

HERKKUSUIDEN RAVINTOLA 

MOTT 1 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

MERIHUOLTO OY 

RAKENNUSLIIKE AIRIOLA 

Kouvola, Kappel i'k. 6 
puh. 4807 

OY SOFFCO AB 

Helsinki 

LINJA-AUTOLIIKE 
0. VILKAS 

Kotka 

Linja-autoja kaikenlaisiin 
kuljetuksiin 

LIIKENN. EINO TUOMALA 
Kouvola, Savonk. 37 

LINJA-AUTOLIIKE 
OY Hj. HOLMSTRÖM AB 

Loviisa 

M. PAAVOLA OY 
TUKKULIIKE 

Hamina 

OY VISTEMA 

H:ki 10, Mikonk. 8, p. 13 122 

OY UNION-ÖLJY AB 

Helsinki 

RAASEPORIN TIILI OY 

VALMET OY 
KUOREVEDEN TEHDAS 

Halli 

FIAT -EDUSTUS 
KOUVOLAN TRAKTORI 

Varusk.k . 14, puh. 15 401 

ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

OY EGMA AB 

Nurmijärvi ~ Klaukkala 

KIRJANSITOMO ATLAS OY 

Lönnrotinkatu 32 
Helsinki 18 Puh. 628 328 

ARKKITEHTUURITOIMISTO 

UNTO OJONEN 

ETEENPÄIN OY 

Kotka 

KULTASEPÄNLIIKE K. A. LIND 

Mannerheimint. 20 (Forum) 
Helsinki 

OULU OY 

FORSSAN LEIPÄTEHDAS 

Forssa 
puh. 916 / 1276 

LIHA JA ELIN OY 

Kellot - Lahjat - Silmälasit 
Erittäin edullisesti 

ORIMATTILAN KELLO JA 
OPTIIKKA S. SALORANTA 

puh . 71 539 

KORTTILAN KENKÄ OY 

Hamina 

PAINOTARVIKE OY 

Toinen linja 23A 
Helsinki 53 

Puh . 716 485 ja 716 495 

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI 

Hämeenlinna 
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ALLAMAINITUT LIIKELAITOKSET OVAT TUKENEET TOIMINTAAMME: 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 
SALAMA 

Helsinki 

AJOKKI OY 

Tampere 

OULUJOKI OY 

Helsinki 

------- -

VARATTU 

JALKAVÄKI
MIEHET 

Jalkaväen säätiö tarvitsee työssään jatkuvasti varoja. Ostamalla ja välittä

mällä ystävillesikin jalkaväen vuosikirjoja tuet parhaiten toimintaamme. 

Jalkaväen vuosikirjoja myyvät kirjakaupat. Kirjoja voi myös tilata yhdys

miehiltä tai säätiön sihteeriltä osoitteella Et Makasiinikatu 8 C, Helsinki 13. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ 
Et Makasiinikatu 8 C 
Helsinki 13 

Leikatkaa tästä . 

Tilaan ............ kpl Jalkaväen vuosikirjaa N:o VII 1967-1968. 

Maksu .................... mk seuraa oheisena / peritään postiennakolla. 

Kirjan saa lähettää postiennakolla sen vuosittain ilmestyessä. 

Osoite 

Nimi 

Käännä! 

325 



SISÄLLYS 

Sivu 

Jalkaväen vuosikirja 5 

PuoluS'tusministeri Sulo Suorttasen tervehdys 7 
Kenraaliluutnantti A. E. Martolan tervehdys 9 

Eversti Valo Konstantin Nihtilä Jalkaväen säätiön puheenjohtajana vv. 
1956---1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Kenraalimajuri 0. E. Ylirisku: Jalikaväen koulutukselle asetettavista vaa-
timuksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Eversti V. Nihtilä: Säätiön synty ja etsikkovuodet 19 
Jallkaväen säätiö . . . . . 22 

JaJkaväen säätiö 10-vuotias 23 
Victor P.rocope: Finlands nordi:ska neutralitetspoliti:k. under självstän-

dighetstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Victor Procope: Suomen turvallisuuskysymys Pohjolan o.sana, itsenäisyy-
den aikana .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 53 

Majuri Arvo Lauri: Jalkaväen kehityksestä .... 79 
Everstiluutnantti Pentti I:mpola, kapteeni Pertti Jokinen: Taktillisten ilma-

voimien vaikutus ja1kaväkemme toimintamahdollisuuksiin 89 
Kapteeni Reijo Maunula: Näkökohtia maavoimien lentojoukoiista 105 
Majuri Illdka Halonen: Pataljooniemme liikkuvuudesta . . . . . 125 
Majuri Raimo Viita: Ajatuksia kranaati.nheittimistöstä maavoimien taiste-

lun osatekijänä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

Kapteeni Pertti Rairama: Pataljoonan jalkavädti- ja tykistöjohtajien kes-
kinäinen tiedottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 

Majuri Karl Mtiller: Jalkaväen pataljoonien hooltotoiminnan perusteita ja 
järjestelyperiaatteita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 

Ylivääpeli Teuvo Suuronen: Sotilas ja suunnistus 221 
Yrjö Larmola: Jalanilmlkijan muisteLmat . . . . . 223 

Yliluutnantti M. Mokkönen: Uudenmaan Raku.unapataljoonan historiiikki 233 
Karjalan Jääkäripataljoonan historiil&ti .. 239 

Kapteeni Pentti Karvonen: Jääkäripataljoonan kertausharjoitus 1967 243 

327 



Jalkavä:kijoukot kertovat 
Pohjan Prikaati 
Kainuun Prikaati 
Porin Prikaati . 
Nylands Brigad 
Karjalan Prikaati 
Savon Priikaati .......... . 
Panssari vaunupa taljoona 
Panssarintorjuntapataljoona 
Hämeen Jääkäripataljoona 
Panssarikoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Lapin Jääkäripataljoona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uudenmaan Jääkäripataljoona . . . . . . . . . . . . .......... . 
Rannikkojääkäripata,ljoona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hämeen Ratsujääkäri.pataljoona . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Kymen Jääkäripataljoona ..... 
Uudeillffiaan Rakuunapataljoona . . ...... . 
Karjalan Jääkäripataljoona 
Lasku varjojääkärikoul u 
Kaartin Pataljoona .. 
KaaJclcois-Suomen Rajavartiosto . 
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 
Kainuun Rajavartiosto ....... . 
Lapin Rajavartiosto . 
Rajakoulu ..... . 
Taistelu:koulu 
Kadetti-koulu . . . . . . . . . ........................ . 
Reserviupseerikoulu 
Aliupseerikoulu 

Nimi'ki1pailujulistus 

328 

253 
253 
256 
259 
261 
264 
268 
271 
273 
274 
276 
278 
2&1 
283 
285 
287 
289 
291 
294 
296 
298 
300 
302 
303 
304 
306 
309 
312 
315 
319 




