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pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Kari 
Takanen. (kuva Seppo Simola)

Askel eteen, kaksi taakse, 
epätoivoinen askel jälleen eteen ...
Vuosituhannen vaihteessa NATO:n ja 
Länsi-Euroopan piirissä levisi ajatus, 
että Neuvostoliiton hajottua entisen 
kaltaiset kansalliset puolustusratkaisut 
ovat vanhentuneita. Piti lähinnä keskit-
tyä kansainvälisiin rauhanturvaamisteh-
täviin. Itseltänikin kysyttiin miksi Suomi 
haluaa vielä ylläpitää suurta asevelvol-
lisuuteen perustuvaa puolustusvoimaa.
 Vuosituhannen alun jälkeen on ta-
pahtunut paljon. Varhainen optimismi 
on haihtunut. Naapurimaamme Ruot-
sikin on havahtunut todellisuuteen. 
Tammikuussa Iltasanomat raportoi, 
että „Ruotsin maavoimien komentaja, 
kenraalimajuri Anders Brännström ver-
taa maailman tilannetta toisen maail-
mansodan syttymiseen johtaneeseen 
30-lukuun. Brännström sanoo Ruotsin 
puolustusvoimien sisäisessä asiakirjas-
sa, että Ruotsi voisi joutua sotaan jopa 
parin vuoden kuluessa.”
 Brännströmin ulostulo on tietysti aika 
raflaava ja tietysti tarkoitushakuinen. 
Hän haluaa kohentaa Ruotsin puolus-
tusvoimien suorituskykyä. Naapurissa 
on nyt herätty kylmään todellisuuteen 
jossa valtioiden välinen voimapolitiikka 
on keinovalikoimissa mukana. Liettuan 
esimerkkiä seuraten Ruotsi onkin päät-
tänyt palauttaa asevelvollisuuden, tosin 
varsin valikoivan. Vuosittain valittaisiin 
noin 4000 asevelvollista. Tälle on mei-
dän mediassamme tietysti hieman ival-
lisesti hymyilty, mutta päätös on tärkeä. 
Tämän jälkeen otosta on myöhemmin 

helpompi laajentaa. Joka tapauksessa 
järjestelmän ylösajo tulee olemaan aika-
moinen voiman ponnistus.
 Oma puolustusministerimme Jus-
si Niinistö haluaa kasvattaa sodan ajan 
reserviä, tosin sitä on arvosteltu tilas-
tollisesta kikkailusta. Pelkkä reservin 
kasvattaminen ei sinällään riitä, kunkin 
joukon suorituskyky on ratkaiseva. Toi-
saalta toimiva ja hyvin koulutettu paikal-
lisjoukkojärjestelmä voisi olla hyvä kei-
no ”pienten vihreiden miesten” varalta.
 Ydin kysymyksiin kuuluu edelleenkin 
se, liittoudutaanko vai ei. Lähtökohdan 
tulee edelleenkin olla mahdollisimman 
suorituskykyiset omat puolustusvoimat. 
Kaikkia uhkia vastaan se ei välttämättä 
riitä niin kuin historiakin on osoittanut. 
Ruotsin suorituskyvyn kasvattaminen 
vienee aikaa eikä mahdollisista poliit-
tisista päätöksistä ole mitään takeita. 
EU:n puolustusyhteistyö näyttää rajoit-
tuvan tulevaisuudessakin joihinkin yh-
teisiin hankintaprojekteihin. Kaikki muu 
on utopiaa. USA:n politiikan arvaamat-
tomuudesta ei varmasti tarvitse tai voi 
todeta mitään. Konkreettisia vaihtoehto-
ja ei ole kovin monia. Mitä ikinä poliitti-
set päättäjät sitten päättävätkin, toivot-
tavasti se ei ole ”askel eteen ja sitten 
kaksi taakse…”
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Logistiikkaupseeriyhdistyksen 
kunniajäsen, eversti Eino Os-
vald Tirronen kuoli kotonaan 
Turussa helmikuun 10 päivänä 
2017. Viimeiset vuodet olivat 
heikentäneet miehen terveyttä 
siinä määrin, että liikkuminen 
onnistui vain rollaattorin turvin. 
Kiusallisinta oli näön heikkene-
minen, mikä oli pitkään estänyt 
lukemisen ja television seuraa-
misen. Irtaantuminen elämästä 
tapahtui kuitenkin vaikuttavasti 
pitämällä kädestä rakasta puoli-
soa Marja Auramaa-Tirrosta. 

Eino Tirronen oli syntynyt Pielisjärvel-
lä 21.5.1921. Hän suoritti varusmies-
palveluksen Jatkosodan aikana ja 
osallistui taisteluihin Syvärillä JR44:n 
joukoissa ensin konekivääriryhmän 
johtajana ja upseerikurssin jälkeen 
joukkueenjohtajana. Vuonna 1943 al-
kanut Merikadettikurssi 17 keskeytyi 
kesän 1944 torjuntataisteluiden ajaksi 

Eino Tirronen in memoriam

1943 ja loppui vasta 1945. Siinä välis-
sä luutnantti Tirronen oli ehtinyt haa-
voittua torjuessaan saksalaisten hyök-
käystä Suursaaressa.
 Vamma oli vaikea, ja Tirronen jäi 30 
prosentin sotainvalidiksi. Osittain sii-
tä johtuen hänen virkauransa kääntyi 
esikuntatehtäviin. Valmistuttuaan So-
takorkeakoulusta Tirronen komennet-
tiin Sotatieteen Laitokselle, jossa hän 
sai tehtäväkseen tutkia Jatkosodan 
huollon ja sotatalouden sektorit sekä 
kirjoittaa niitä koskevat osat. 
 Vuodet 1966–1972 everstiluutnantti 
Eino Tirronen palveli Lounais-Suomen 
Sotilasläänin huoltopäällikkönä ollen 
aktiivisesti mukana Huoltoupsee-
riyhdistyksen aluetapahtumien jär-
jestelyissä. Uransa viimeiset vuodet 
Tirronen toimi taloushuolto-osaston 
päällikkönä pääesikunnan huoltoesi-
kunnassa. Everstiksi hänet ylennettiin 
vuonna 1972.
 Tirronen erosi vakinaisesta palve-
luksesta vuonna 1975 ja ryhtyi So-

tatieteen Laitoksen houkuttelemana 
kirjoittamaan Talvisodan historiateok-
sen sotatalous- ja huoltoluvut kirjasar-
jan kuudenteen osaan. Myös Valtion 
Viljavaraston 50-vuotishistoria syntyi 
mieheltä samoihin aikoihin. Hänen 
merkittävin saavutuksensa huollon ja 
logistiikan kannalta on vuonna 1986 
ilmestynyt 1000-sivuinen Huollon his-
toria, jonka päätoimittajana ja osin kir-
joittajana hän toimi. Hän kuului myös 
Huoltoupseeri -lehden toimituskun-
taan.
 Sotatalouden ja huollon parissa 
pitkän virkauran tehnyt upseeri kut-
suttiin yhdistyksen kunniajäseneksi 
vuoden 1987 kevätkokouksessa. Eino 
Tirroselle oli myönnetty lukuisia kun-
niamerkkejä, joista mainittakoon SL K, 
VR2, 2 x VR4 tlk, SVR R, Ts mm, Js 
mm, Sam, RULham, Mpm, XXX.  

Tuomo Hirvonen
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Puheenjohtajan kynästä

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta. On siis 
jälleen syytä juhlia. Juhlavuoden moninaiset 
tapahtumat tulevat värittämään vuotta 2017. 
Edellisen vuoden tapahtumat ovat siirtyneet 
historian kirjoille. Vuosi oli niin monessakin 
mielessä mielenkiintoinen ja tapahtumarikas. 

Logistiikkaupseerit ry:n näkökulmasta vuosi 2016 oli 
yhtä juhlaa huipentuen syyskuussa järjestettyihin Lo-
gistiikkaupseerikoulutus yhdeksänkymmentä vuotta 
juhlallisuuksiin. Niin juhlallisuudet kuin sveitsiläisten 
kumppaneiden vierailu sekä muutkin vuoden tapahtu-
mat onnistuivat hienosti, kuten edellisen vuoden lehti-
en sivuilta kaikki ovat voineet havaita. Mennyt vuosi oli 
kerrassaan upea ja ikimuistoinen.
 
Paljon tapahtui myös lähialueillamme Itämeren alueel-
la – Suomen ja Viron ilmatilaa loukattiin, Yhdysvaltojen 
alusta häirittiin, Venäjä siirsi Kaliningradiin Iskander-ka-
lustoa ja Ruotsi kielsi Gotlannin satamien käytön Nord 
Stream -kaasuputkihankkeen rakentamisessa. Nato 
sekä Venäjä lisäsivät harjoitustoimintaansa ja tekivät 
joukko- ja ryhmitysmuutoksia. Ruotsi päätti asevelvolli-
suuden osittaisesta palauttamisesta, sijoitti komppani-
an sotilaita Gotlannin saarelle. Sekä Suomi että Ruotsi 
solmivat molemmat aiesopimukset puolustusyhteis-
työstä Yhdysvaltojen kanssa. Suomi teki vastaavanta-
paisen sopimuksen myös Iso-Britannian kanssa. Mo-
lemmissa maissa julkaistiin Nato-selvitykset. President-
ti Niinistö esitti presidentti Putinille huolen lentoturvalli-
suudesta Itämeren alueella.
 
Vuodesta 2017 tullee varmasti mielenkiintoinen. Nato 
tullee päätöstensä mukaisesti lisäämään joukkojaan 
Euroopassa ja Venäjä vastannee siihen. Yhdysvaltojen 
uusi presidentti sekä uusi hallinto aloittaa. Trumpin linja 
on pitkälti vielä arvoitus. Moninaisia arvioita ja jopa uh-
kakuvia siihen liittyen on esitetty. Euroopassa on edes-
sä useita vaaleja sekä Iso-Britannian Brexit etenee. Yh-
dysvaltojen ja Venäjän väleissä mahdollisesti tapahtuvat 
muutokset heijastuvat myös Euroopan ja Itämeren alu-
eelle.
 
Yhdistyksen teemana vuodelle 2017 on Suomi 100- 
vuotta, joka tulee näkymään toiminnassa sekä lehdes-
sä. Suunnitteilla on mahdollisesti osallistua juhlavuoden 

Pelkkää juhlaa…

kiertueeseen ainakin 7.6. Tampereella. Muuten kuluva-
na vuonna tasaamme hengitystä viime vuoden jäljiltä. 
 
Perinteinen Huoltotapahtuma on alustavasti kaavailtu 
kaksipäiväiseksi tapahtumaksi Syndalenissa syys-loka-
kuulla. 
 
Kevätkokous järjestetään liittyen Inex Partnersin isän-
nöimään seminaaritilaisuuteen Sipossa 27.3.2017. Tilai-
suus alkaa iltapäivällä ja päättyy klo 17.30 alkavaan ke-
vätkokoukseen. Laittakaa kalenteriinne. Tervetuloa!
 
Seuratkaa tiedotteita lehdessä sekä nettisivuilla. 

Valoa ja kevättä kohti…

Toivotan Kaikille Hyvää Alkanutta Vuotta 2017!

Yhdistyksen puheenjohtaja, eversti Timo Saarinen
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Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen perustaminen oli mer-
kittävä askel kohti toiminnal-
lisesti keskitetympää, yhteistä 
järjestelmää puolustusvoimis-
sa. Puolustushaaroilta siirrettiin 
pois työtä, vastuuta ja hitunen 
valtaakin erityisesti hankkeiden 
käytännön toteuttamisen ja jär-
jestelmien kunnossapidon osalta. 
Toisaalta logistiikka ei yleensä 
herätä suuria intohimoja ja on 
siksikin ollut helpohkosti keski-
tettävissä. Tästä hyviä esimerkke-
jä ovat vaikkapa vaatetus-, kiin-
teistö-, ruoka- ja terveydenhuolto 
sekä varastointi. 
 Merkittäviä intohimoja sen si-
jaan herättävät sekä puolustus-
järjestelmän kehittäminen ja ope-
raatioiden johtaminen. Näiden 
toimintojen puolustusvoimaiset 
keskittämisyritykset ovatkin tois-
taiseksi hyvistä yrityksistä huo-
limatta jääneet toteutumatta. 
Molempien toimintojen keskittä-
miselle on erityisesti 2000-luvun 
ajan nähty paineita. 

Pitäisikö keskittää vai hajauttaa? Oikea 
vastaus lienee ”kyllä”, sillä molemmissa 
ääripäissä on ongelmansa. Keskitetty 
järjestelmä voi ryhtyä mikromanage-
roimaan ja tukehtua päätöksentekoon 
tai etääntyä liikaa kentästä. Kovin ha-
jautettu järjestelmä taas lähtee käsistä 
kustannusten ja ohjattavuuden näkökul-
masta. Keskittämisellä on aina rajansa 
– taktiikan ja taistelutekniikan perus- ja 
erikoiskoulutus voidaan keskittää enin-

Keskitt ämisestä puolustusvoimissa
          ajatuksia   mahdollisuuksista luoda uutta ja yhteisempää toimintaa

tään toimintaympäristökohtaisesti (maa, 
meri, ilma ja kyber). 
 Ilmeisiä kustannussäästöjä syntyy, 
kun keskitettäessä puretaan päällek-
käisiä toimintoja yhdistämällä hallintoa, 
logistiikkaa ja muita palveluja. Toisaalta 
samalla pienennetään redundanssia, jota 
kaivataan erityisesti poikkeusoloissa. Yhä 
useammin jopa erikoisalojen redundans-
sia onkin haettava normaaliolojen henki-
löstön sijaan ulkoistamisesta ja reservi-
läisistä. Reservin erikoisosaamisen hyö-
dyntämisen mahdollisuuksia ei varmasti 
vielä lähimainkaan riittävästi hyödynnetä.
 Kustannuksia tärkeämpi argumentti 
toiminnallisen keskittämisen puolesta on 
erikoisosaamisen muodostuminen, sy-
ventyminen ja säilyminen. Kun aiemmin 
useilla paikoilla tiedettiin asiasta jotakin, 
pystytään keskitetyssä mallissa perehty-
mään aihealueeseen paremmin ja var-
mistumaan siitä, että asiantuntemus täs-
sä yhden asian tiimissä myös säilyy. 

Keskitettäisiinkö rohkeammin?

Myös sotatoimien ja operaatioiden joh-
taminen vaatii keskitettyä erikoisosaa-
mista. Nykytilanteessa puolustushaarat 
johtavat operaatioitaan omissa toimin-
taympäristöissään. On kuitenkin selvää, 
että maalla, merellä, ilmassa ja jatkossa 
myös kyberympäristössä on nykytilan-
teessa toimittava synkronoidusti. Vai-
kuttaisi siis suorastaan ilmeiseltä, että 
operaatioiden johtaminen tulisi keskit-
tää yhdelle johtoelimelle – maantieteel-
lisesti johtamista toki voidaan ja pitää-
kin hajauttaa. Ajatus yhteisestä operaa-
tioesikunnasta ei ole uusi.

 Puolustushaarojen välisen yhteistyön 
ja tukemisen aika alkaa olla ohi – toimin-
taympäristöjen monimutkaisuus ja lomit-
tuminen toisiinsa sekä tilanteiden kehit-
tymisnopeus edellyttävät sotatoimien ja 
operaatioiden johtamisen keskittämistä. 
Suurin haaste johtamisessa syntyy auto-
maattisesti suurimman puolustushaaran 
eli maavoimien (vastaa maapuolustuk-
sesta) ja Pääesikunnan (vastaa maan-
puolustuksesta) välille. Keskittäminen 
lisää ymmärrystä kokonaisuudesta, pa-
rantaa tilannetietoisuutta sekä nopeuttaa 
kommunikaatiota ja päätöksentekoa. 
 Kun ylimmät upseerit ovat kiinni nor-
maaliolojen kiireissä, ei operaatioiden 
johtamista päästä kunnolla harjoitutta-
maan. Ilman keskittämistä on syntymäs-
sä ilmeinen riski, että operaatioiden joh-
taminen ei kohta enää ole ammattilaisen 
(erikoisosaajien) käsissä. Ylimmällä tasol-
la haaste tulee konkreettisesti silmille 
vain kovin harvoin toteutettavissa suuris-
sa johtamisharjoituksissa tai kun satum-
me saamaan ylimpiä johtamistehtäviä 
kansainvälisissä harjoituksissa. Haasteet 
tunnistettaisiin paremmin, jos puolustus-
voimilla olisi jatkuvasti käytettävissä ole-
va ja simulaatioilla tuettu puolustusvoi-
mien yhteinen operaatioiden johtamisen 
(keskitetty) harjoitteluympäristö. 
 Operatiivisia suunnitelmia olemme 
pystyneet kyllä ryntötöinä tuottamaan, 
vaikka varsinaiset johtamiskokemukset 
jäävät harvinaisiksi. Ryntötyönä tehtä-
vä operatiivinen suunnittelu puolestaan 
synnyttää helposti kertakäyttösuunnitteli-
joita ja staattisia suunnitelmia. Ideaalista 
olisi, että myös operatiivinen suunnitte-
lu olisi keskitettyä (puolustushaarataso 

Kommodori Auvo Viita-aho 
2. Logistiikkarykmentin 
komentaja
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pois), luonteeltaan jatkuvaa ja siihenkin 
syntyisi eri värejä edustava erikoisosaaji-
en joukko (operational planners). 

Muutosten aikaansaaminen 
edellyttää keskitetympää 
strategista suunnittelua

Oletetaan ihan hetkinen, että edellises-
sä kappaleessa esitetty ajatus vaikuttaa 
ihan tolkulliselta. Miksi se ei sitten ole 
toteutunut tai sitä ei ole edes avoimes-
ti tutkittu ja kokeiltu?
 Puolustushaarojen rooli maan puo-
lustamisessa on aivan keskeinen ja ne 
hoitavat tehtävänsä loistavasti, kuten 
kaikki tiedämme. Kyetäkseen toteut-
tamaan mittavat ja tärkeät tehtävänsä 
puolustushaarojen on kuitenkin oltava 
itsekkäitä ja taisteltava puolustusvoimi-
en sisällä resursseista. Että organisaa-
tio pystyisi turvaamaan resurssinsa, on 
sillä oltava valtaa. Tällä hetkellä puolus-
tushaaroilla ja puolustushaarakomenta-
jilla on käytännössä merkittävästi valtaa 
puolustusjärjestelmän kehittämisessä. 
 Puolustusjärjestelmän kehittäminen 
on pitkälle tähtäävää strategista suun-
nittelua, eikä siinä prosessissa tulisi 
antaa kohtuutonta roolia nykyrakenteita 
edustaville tahoille. Kehitystyö päätyy 
helposti vain vahventamaan olemassa 
olevia rakenteita. Ei kymmenellä stra-
tegisessa suunnittelussa istuvalla, nyky-
rakenteen johtajiaan edustavilla evers-
tiluutnantilla voida saada aikaan edes 
muutosehdotuksia. 
 Komentajaa tukeva, ympäristöstään 
riippumaton suunnitteluryhmä lienee 
utopiaa, mutta siihen tulisi silti pyrkiä. 

Merkittävän strateginen ohjauksen ja 
laajimpien selvitystöiden soisi tulevan 
suoraan ylimmältä johdolta. Keskitetyn 
strategiatiimin lisäksi komentajaa ja 
ylintä johtoa voi valmistelutyössä tukea 
uudistuksessa profiiliaan nostanut, stra-
tegista suunnittelua tukeva tutkimus-
toiminta. Tutkimuslaitoksessa eri värejä 
edustavat kokeneet upseerit ja muut 
tutkijat oppivat yhteisten tuotteiden te-
kemisen kautta hyvin ymmärtämään ja 
arvostamaan toistensa näkökulmia.

Yrityksiä kohti yhteisempää 
toimintaa

Suomen puolustusvoimat on toimijana 
vakaa ja turvallinen, eikä siis voikaan 
olla ketterin ympäristöönsä sopeutuja. 
Joskus hitaudesta on hyötyäkin. Paras 
esimerkki tästä lienee yleisen asevel-
vollisuuden säilyttäminen, vaikka siitä 
luopumiseen koettiin merkittäviä pai-
neita puolustusvoimien ulkopuolelta. 
Muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa 
asetelmassa tätä Suomen – vielä jokin 
aika sitten kovin outona pidettyä – rat-
kaisua arvostetaan nyt yli rajojen. 
 Myös keskittämisessä olemme olleet 
reilusti pohjoismaisia ystäviämme hi-
taampia. Ruotsi ja Norja keskittivät puo-
lustusjärjestelmän kehittämisen, ope-
raatioiden johtamisen, hankinnat, logis-
tiikan ja tutkimuksen osin jo vuosikym-
meniä sitten. Me otamme tällä alueella 
vasta ensimmäisiä varovaisia askeleita.
 Toki meilläkin on ajoittain keskusteltu 
jopa Puolustusministeriön ja Pääesikun-
nan strategisten toimintojen yhdistämi-
sestä, keskitetymmästä puolustusjär-

jestelmän kehittämisestä ja erityisesti 
Puolustusvoimien yhteisestä operaa-
tioesikunnasta. Tämän tason muutoksiin 
emme kuitenkaan vaikuta vielä olevan 
kypsiä. Kuitenkin - puolustusvoimauudis-
tuksen yhteydessä edistettiin jo merkit-
tävästi puolustushaarojen ja toimialojen 
sisäistä integraatiota. Maavoimissa suh-
teellisen itsenäisesti kehittyneet aselajit 
integroitiin osaksi kokonaisuutta, ilmavoi-
missa saatiin keskitettyä valvonnan ja tu-
lenkäytön johtaminen ilmaoperaatiokes-
kukseen ja merivoimissa puolestaan sel-
keytettiin laivasto- ja rannikkojoukkojen 
organisointia ja vahvennettiin esikunnan 
roolia operaatioiden johtamisessa.
 Puolustushaarojen vallan purkami-
seen ei ole vielä asenneympäristö, tie-
to, usko tai rohkeus riittänyt. Siksi puo-
lustusvoimakeskeisempää kehittämistä 
ja yhteisempää operaatioiden johtamis-
ta on pyritty edistysmielisten valmis-
telijoiden ja johtajien toimesta raken-
tamaan 2000-luvulla mitä erilaisimmin 
muin menetelmin. Jäljempänä kuvataan 
näistä yrityksistä kahdeksaa.

Verkot ja verkostot kunniaan

Ensimmäinen vakavasti otettava yritys 
oli tekninen, tarkemmin ottaen tietotek-
ninen. Integroitu tiedustelun, valvonnan 
ja johtamisen (iTVJ) kehittämisohjelma 
uskoi, että harppauksin kehittyvä ICT-
teknologia johtaa lähes automaattisesti 
yhdessä tekemiseen (collaboration) ja 
suorastaan vallankumoukselliseen loik-
kaan toiminnan tehostumisessa. Tästä 
ajattelutavasta käytettiin maailmalla ni-
mitystä Network Centric Warfare. Kan-
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sallisesti nämä arvolupaukset liitettiin 
verkostopuolustuksen käsitteeseen.
 Paljon on tietotekniikalla operatiivisis-
sa järjestelmissä alun hapuilun jälkeen 
saavutettu, mutta ei tekniikasta yksin – 
ilman organisaatioiden tukea – ollut meil-
lä muutosta tekemään. Toki perustettiin 
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä-
keskus, mutta puolustushaarat ja tiedus-
telu jatkoivat käytännössä itsenäistä ke-
hitystyötä myös johtamisjärjestelmänsä 
osalta. Yhteinen kokonaisarkkitehtuurikin 
lipsui sallimaan niin sanotut kohdeark-
kitehtuurit, jotka mahdollistivat kaikkien 
kukkien kukkia entiseen tapaansa. 
 No – arkkitehtuurit kaatuivat muuten-
kin lopulta kohtuuttoman monimutkai-
suutensa ja työllistävän vaikutuksensa 
myötä. Johtamisjärjestelmäala lienee 
edelleen se toimiala, joka eniten kohtaa 
vastakkainasettelua yhteisen ja puolus-
tushaarakohtaisen kehittämisen välillä.
 
Johtamista vai prosessiohjausta?

Toinen vähintään yhtä kunnioitettava 
yritys oli puolustusvoimien prosessien 
kuvaaminen. Eihän prosessikaavioissa 
esiinny lainkaan puolustushaaroja tai toi-
mialoja, vaan karkeasti ottaen puolustus-
järjestelmän suunnittelu, rakentaminen 
ja operointi. Valitettavasti prosessikuva-
uksetkin jäivät vain paperitiikereiksi. Pro-
sesseja ei resursoitu, eivätkä ne oikeasti 
edes yrittäneet haastaa linjaorganisaati-
on tapaa toimia. Puolustusvoimat van-
noo edelleen linjaorganisaation nimeen, 
koska sen uskotaan selviävän myös 
poikkeusoloissa (RA = SA). Lopulta työt 
kuitenkin tehdään pitkälti monimutkai-
sissa ja useita eri toimijoita sisältävis-
sä prosesseissa, vaikka resursseja - siis 
henkilöstöä ja rahoja – hallitaan linjaor-
ganisaatiossa. Tästä voisi päätellä että 
prosesseihin palataan vielä…
 
Lisätään kehittämisen 
abstraktiotasoa

Kolmas yritys oli strategisen suunnit-
telun prosessin uudistaminen. Puolus-
tusvoimien kehittämisen keskeisimmän 
prosessin käsitteistö uudistettiin koko-
naisuudessaan 2010-luvulle tultaessa 
lanseeraamalla käsite ”suorituskyky” 
käsitemalleineen. Puolustushaarat ha-
lusivat hankkia joko hävittäjiä, sotalai-
voja tai panssarivaunuja. Keskuste-
lun pitämiseksi edes jonkin aikaa pois 
laitteista ja rahanjaosta, alettiin puhua 
puolustushaarariippumattomasti korvat-
tavasta suorituskyvystä ja suorituskyky-
vaatimuksista (capability requirements). 
Kielellisestä monikäsitteisyydestään 
(capability, capacity, performance) huo-
limatta voidaan suorituskykyä pitää ter-
vetulleena lisäyksenä puolustusvoimien 
käsitteistöön. Yksittäinen käsitekin voi 
muuttaa asennemaailmaa.
 Lähes kaikkien uusien toimintatapo-
jen ja käsiterakennelmien juuret ovat 
Amerikassa, josta suorituskyvyn lisäksi 
kopioitiin – hieman soveltaen – puolus-
tusvoimille ns. suorituskykyalueet (Joint 
Capability Areas, JCA) käytettäväksi or-
ganisaatiorakenteen sijaan suunnittelus-

sa. Keskeiseksi työmenetelmäksi valit-
tiin vaatimusten hallinta. Tehtiin merkit-
täviä älyllisiä ponnistuksia, kun kehittä-
misen vaatimuksia määriteltiin kahdek-
salle uudelle puolustushaarariippumatto-
malle suorituskykyalueelle. Valitettavasti 
työ valui pitkälti hukkaan siinä vaihees-
sa, kun yhteisistä sinisistä ajatuksista 
piti muodostaa järjestelmäkuvauksia, 
järjestelmävaatimuksia, konkreettisia 
kehittämisohjelmia, kehittämissuunni-
telmia ja hankkeita. Yhteyttä monimut-
kaisten suorituskyvyn käsitemaailmojen 
välille ei saatu syntymään, vaikka vaati-
muksia ja niiden keskinäisriippuvuuksia 
yritettiin hallita alan parhailla järjestel-
millä (DOORS, DOORIS). 

Hei - puolustusvoimathan on 
järjestelmä!

Neljäs – hyvinkin tiiviisti edellä mainit-
tuja suorituskykyalueita mukaileva – ra-
kennelma oli insinöörien puolustusjär-
jestelmän kehittämiseen tuoma järjes-
telmäajattelu (Systems Engineering). 
Kuvataan ja rakennetaan yhdessä puo-
lustusjärjestelmä, joka koostuu osajär-
jestelmistään. Tällä ehkä päästään irti 
puolustushaara- ja toimialakeskeisestä 
ja mielikuviin perustuvasta kehittämi-
sestä ja tuodaan suunnitteluun muuten-
kin lähes matemaattisesti todennetta-
vissa olevaa logiikkaa. 
 Erillisten osajärjestelmien kuvaaminen 
osoittautui kuitenkin mahdottomaksi teh-
täväksi, sillä toiminnot ovat lopulta yh-
teen kietoutuneita ja keskinäisriippuvai-
sia. Muutenkaan järjestelmämallit eivät 
ole erityisen käyttökelpoisia avoimissa 
ympäristöissä, joissa ihmisen arvaama-
ton toiminta merkittävästi säätää loppu-
tulosta. Kun osajärjestelmistä tärkeim-
mälle – taistelujärjestelmälle – sallittiin 
puolustushaarakohtaiset kehittämissuun-
nitelmansa, vesittyi kehittäminen vii-
meistään takaisin vanhoille urille.
 Mallinnus ja simulointi oli toinen tek-
ninen lähestymistapa, jota huudettiin ke-
hittämisen tueksi. Haluttiin esimerkiksi 
ymmärtää, mitä suorituskykyä nähtävissä 
olevissa uhkaskenaarioissa tulisi puolus-
tusvoimille kehittää, kun nykyjärjestelmä 
on tiedossa. Valitettavasti näin abstraktit 
asetelmat ovat koneelle mahdottomia 
laskettavia. Numeroarvoja saadaan kyl-
lä ulos, mutta asetettavien lähtöarvojen 
spekulatiivisuus vie pohjan niiden uskot-
tavuudelta. M&S tukee kyllä erinomai-
sesti taisteluteknisellä tasalla myös joint-
tyyppisten tilanteiden tarkastelua.

Yhteisoperaatiot ja muita uusia 
käsitteitä

Viides yritys voisi olla kaikki muu kä-
sitteiden jumppaaminen kuvaamaan yh-
teistä tekemistä. Mainitsemisen arvoi-
nen on ainakin käsite ”yhteisoperaatio”, 
joka tosin toistaiseksi on jäänyt tyhjäksi 
kirjaimeksi. Yhteisoperaatiota voi johtaa 
Pääesikunta - tai joku puolustushaarois-
ta. Suomen kielen käsitteen ”operaatio” 
määrittely on muutenkin puolustusvoi-
missa osoittautunut varsin haastavaksi 
operaatioksi :o). 

 Sotilaat jakavat toimintaansa mielel-
lään strategiseen, operatiiviseen ja tak-
tiseen tasoon. Siispä määriteltiin uudel-
leen, että puolustushaarojen toiminta 
lasketaan taktiselle tasalle, kun taas 
operatiivisen tasan toimintaa johdetaan 
Pääesikunnasta. Terminologia vaihtui, 
mutta toiminta jatkui kuten ennekin. 
Vastareaktiona yhdessä toimimista ko-
rostavalle terminologialle voidaan nähdä 
ilma- ja meripuolustuksen rinnalle nos-
tettu käsite maapuolustus, joka korosti 
Pääesikunnasta – jostakin syystä – irro-
tetun Maavoimien esikunnan itsenäistä 
vastuuta Suomen maa-alueen puolusta-
misesta. 

”Joint Fires”- mitäs se joint oikein 
onkaan? 

Kuudes yritys oli yhteinen tulenkäyttö 
(Joint Fires) – myöhemmin Puolustus-
voimien vaikuttaminen (Joint Effects). 
Käsitteen käyttöönoton mahdollisti käy-
tännössä uusien kauaskantoisten ase-
järjestelmien hankinta (raskas raketin-
heitin ja ilmasta maahan -asejärjestel-
mät). Strategista kaukovaikuttamista ei 
kerta kaikkiaan voitu sälyttää minkään 
yhden puolustushaaran harteille, vaan 
se oli otettava keskitettyyn johtoon. 
 Vaikka Joint Fires -käsitettä on myö-
hemmin laajennettu jopa informaatio-
vaikuttamiseen, oli sen alkuperäinen ta-
voite koordinoida eri puolustushaarojen 
ilmatilaa käyttävien järjestelmien toimin-
taa ja vaikuttamista. Yksi prosessin kes-
keisistä tuotoksista onkin ns. Air Tasking 
Order (ATO). Suomessa puolustushaarat 
keskittyivät kuitenkin niin tehokkaasti 
vain omiin toimintaympäristöihinsä, et-
tei alkuperäistä Joint Fires -ajatusta voi-
tu kaukovaikuttamista lukuun ottamatta 
oikein käytännössä soveltaa. Meillä esi-
merkiksi ilmavoimien tehtäviin ei kuulu 
tiukkaa synkronointia edellyttävää maa- 
tai merivoimien lähitulitukea (Close Air 
Support, CAS). Tämä on toki pieneen hä-
vittäjämäärään sovitettu tietoinen valinta 
– kriittisemmäksi tarpeeksi on arvioitu 
hävittäjätorjunta ja myöhemmin myös jo 
mainittu kaukovaikuttaminen. 
 Puolustusvoimien vaikuttamisen käyt-
töönotto ei siis johtanut laajemmin ope-
raatioiden keskitettyyn johtamiseen. 
”Joint” ei juuri esiinnykään enää puo-
lustusvoimien kielenkäytössä. Yksinker-
taistettuna – yhtenä operaatioesikun-
tana toimiminen (joint operations) olisi 
kyllä erittäin ”jointtia”. 

Lisäresursseja 
puolustusjärjestelmän 
tutkimukseen ja suunnitteluun

Seitsemänneksi yritykseksi voidaan 
nostaa rakenteiden ja organisaatioiden 
hienovarainen säätäminen keskitetym-
pään suuntaan. Kenraalikuntaan on li-
sätty strategiapäällikkö ja Pääesikunnan 
suunnitteluosaston puolustusjärjestel-
män suunnittelutiimiä on selvästi vah-
vennettu. Silti puolustushaarojen rooli 
oman kehittämisensä päätöksenteossa 
on toistaiseksi säilynyt vähintään yhtä 
vahvana kuin aiemmin. 
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 Puolustusvoimien tutkimusta uudel-
leen järjestettäessä muodostettiin tut-
kimuslaitokseen doktriiniosasto, jossa 
useiden tutkijoiden voimin haetaan puo-
lustusvoimaisia ratkaisumalleja kehit-
tämiseen. Tällä resurssilla saattaa olla 
mullistaviakin vaikutuksia ennen pitkää 
erityisesti asenteiden muokkauksessa. 
Kuitenkin – on vielä pitkä matka siihen, 
että voitaisiin avoimesti edes tutkia 
malleja, joissa puolustushaarojen val-
taan koskettaisiin. 
 Pienin askelin organisoinnissa toki 
edetään – aiemmin artikkelissa kuvat-
tiin logistiikan, johtamisjärjestelmäalan 
ja puolustushaarojen sisällä tehtyä kes-
kittämistä ja integraatiota – ne antavat 
perusteita seuraaville uudistuksille. 

Logistiikan keskittäminen 
voitaisiin ulottaa varuskuntiin

Kahdeksanneksi varteenotettavaksi 
yritykseksi kohti yhteistä puolustus-
voimaista järjestelyä ansaitsee päästä 
puolustusvoimauudistuksen yhteydessä 
tehty logistiikan keskittäminen, jossa 
puolustushaarojen vastuita jo hieman 
kevennettiin. Puolustushaaroilta ja toi-
mialoilta siirrettiin hankkeiden käytän-
nön toteutus ja kunnossapidon ohjaus 
logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskuk-
seen ja pääosa muusta logistiikasta si-
joitettiin joko logistiikkalaitoksen muu-
hun rakenteeseen tai kumppaneille. 
 Logistiikan keskittäminen avaa tietä 
uusille tehokkuutta parantaville ja kus-

tannuksia säästäville rakenteellisille 
muutoksille. Yhtenä kehittämispolkuna 
logistiikan keskittämisen jatkoksi voidaan 
ajatella mallia, jossa logistiikkarykmen-
tit ottaisivat vastuun myös varuskunti-
en huollosta ja korvaisivat siis pääosin 
nykyiset varuskuntien huoltokeskukset. 
Näin voitaisiin varmistaa, että keskitetty 
logistiikkajärjestelmä todella ymmärtää 
taistelevien joukkojen tarpeet. Logistiik-
karykmenttien tehtävänä olisi tarjota nor-
maalioloissa tukeutumisen runko varus-
kunnille ja poikkeusoloissa sotilasalueille 
ja operatiivisille yhtymille. Varuskuntakor-
jaamothan on jo ulkoistettu ja ne ovat 
siten logistiikkalaitoksen ohjauksessa.

Pohdinta mahdollisuuksista 
yhteisempään operatiiviseen 
johtamiseen

Tämä kuvaus perustuu kirjoittajan hen-
kilökohtaisiin kokemuksiin, havaintoihin 
ja mielipiteisiin, ja sisältää tarkoituksel-
lisia kärjistyksiä keskustelun herättä-
miseksi. Tarinan keskeinen sanoma oli 
tuoda esiin tehtyjä ristiretkiä uuden ja 
yhteisemmän järjestelmän tai toiminnan 
luomiseksi. Paineet muutokseen ovat 
selvästikin olleet suuria ja on varmasti 
syytä pohtia, miksi edellä mainittuihin 
yrityksiin lähdettiin ja miksi ne eivät ole 
tuottaneet haluttua tulosta. Tekijöiden 
sitoutumista ja osaamista en kaikessa 
tuossa mukana olleena lähtisi arvoste-
lemaan. Onko nykyinen puolustushaa-
rakeskeinen järjestely kuitenkin selvästi 

keskitettyä parempi ratkaisu, eikä siis 
ainakaan lähitulevaisuudessa enää pidä 
ryhtyä olemassa olevaa harmoniaa ky-
seenalaistamaan? Jos näin on, tarvitaan 
siihenkin selkeää strategista ohjausta, 
etteivät valmistelijat hairahdu yhä uudel-
leen kampeamaan järjestelmää uuteen 
asentoon. Jos taas muutosmahdollisuus 
vaikuttaa edes mielenkiintoiselta, on sitä 
syytä vähintäänkin tutkia avoimesti.
 Jos operaatioiden johtaminen – tut-
kittuna tai tutkimatta – nähdään tarkoi-
tuksenmukaiseksi keskittää puolustus-
voimaisesti, on siihen olemassa ainakin 
yksi varsin yksinkertainen, ruotsalaisil-
ta kopioitavissa oleva keino. Lasketaan 
vain puolustushaarojen ja puolustushaa-
rakomentajien statusta. Jos tärkeimmät 
kenraalitehtävät olisivat yhteisessä te-
kemisessä, muuttaisi se automaattises-
ti painotusta yhteiseen suuntaan. 
 Puolustushaarojen keskeiseksi tehtä-
väksi jäisi joukkotuotanto eli varusmies-
ten, reserviläisten ja osin henkilökun-
nankin kouluttaminen sekä taisteluteknii-
kan kehittäminen. Operaatiot sen sijaan 
suunniteltaisiin ja johdettaisiin keskite-
tysti vaikkapa aiemmin mainitusta ope-
raatioesikunnasta, jonka käyttöönotto 
mahdollistaisi ydinjoukon keskittymisen 
sotatoimien ja operaatioiden johtamiseen 
– myös kansainvälisten – normaali- ja 
poikkeusoloissa. Puolustusjärjestelmän 
kehittämisessä rooliltaan muuttuneita 
puolustushaaroja puolestaan kuunneltai-
siin asiantuntijana, mutta ei keskeisinä 
suunnittelijoina ja päätöksentekijöinä.
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Väinö Linnan menestysromaani 
näkyy saavan uuden elokuvatul-
kinnan kerran sukupolvessa. Ed-
vin Laineen elokuvan ensi-iltana 
oli vuonna 1955 ja Rauni Moll-
bergin 1985. Tekeillä oleva Aku 
Louhimiehen versio nähdään lo-
kakuussa 2017. Kenen vuoro on 
30 vuoden kuluttua?

Kysymystä uuden version tarpeellisuu-
desta pohtiessa on huomattava, että 
elokuva ei ole romaanin kuvitus, vaan 
itsenäinen taideteos. Kukin ohjaaja esit-
tää aikakautensa lähtökohdista omia 
tulkintojaan, koska historia itsessään-
kin saa uusia ulottuvuuksia ja tulkintoja. 
Laineen version aikaan kaikilla aikuisilla 
oli kokemuksia sota-ajasta, ja suurim-
malla osalla miehistä myös rintamalta. 
Moni näyttelijäkin oli ollut ase kädessä 
linjassa.

Elokuvatulkinta heijastaa aikaansa

Mollbergin elokuva heijasti aikaansa 
omalla tavallaan. Sitä tehtäessä vete-
raanien arvostus oli vasta nousemas-
sa 1960-luvun radikalismin kaivamasta 
kuopasta. Tämä näkyy elokuvasta hyvin. 
Yksi ohjaajan ajatuksista oli, että ulko-
kuvauksia tehdään vain pilvisellä säällä, 
koska sotiminen ei ole aurinkoista puu-
haa.
 Mollberg toi elokuvaan romaaniin 
kuulumattomia kohtauksia, eivätkä mo-
net pitäneet hänen asenteestaan lottiin. 
Romaanissa ei ole kohtausta, jossa lot-

Uuden sukupolven 
Tuntematon
Elokuvataivaamme kiintotähti saa uuden tulkinnan 
itsenäisyyden juhlavuonna
Seppo Simola

ta pesee ammeessa istuvaa majuri Sa-
rastietä saunassa, mutta sellaisen koh-
tauksen ohjaaja kuitenkin elokuvaansa 
halusi. Tokihan romaanikin lotta-aihetta 
käsittelee mutta ei noin, vaikka erään 
lotan ihastuksesta pataljoonan adjutant-
tiin kerrotaankin.
 Sodanvastaisuus oli Mollbergilla 
selkeä ohjenuora, eikä sotaa totisesti 
Linnakaan itse rintamalla olleena ihan-
noinut. Sitäkään en jaksa uskoa, että 
Louhimiehen versio sodan jalustalle 
nostaisi.

Sensuuria vai editointia

Laineen versio jäänee uskollisimmaksi 
alkuteokselle eli Tuntemattomalle soti-
laalle, mutta onpa saanut uuden tulkin-
tansa Linnan romaanikin. Siitä ilmestyi 
vuonna 2000 uusi laitos nimellä Sotaro-
maani. Sen sanotaan olevan romaanin 
”sensuroimaton” versio ja noudattavan 
Linnan alkuperäistä käsikirjoitusta. 
 Kaikkia hyväksyttyjä romaanikäsikirjoi-
tuksia editoidaan vahvemmalla tai ke-
vyemmällä otteella kustannustoimittajan 
näkemyksen mukaan, joten käsikirjoi-
tuksen sensuroinnista ei liene kyse. 
Sodasta oli vasta kymmenkunta vuotta 
ja luottamuksellisia suhteita entiseen 
viholliseen oltiin vasta rakentamassa, 
joten tämäkin saattoi vaikuttaa ainakin 
piilevästi. 
 Kovin varovaisia ei kuitenkaan oltu, 
koska suomalaisen sairasauton tahal-
linen tuhoaminen – käytännössä so-
tarikos – julkaistuun versioon päätyi. 

Laineen elokuvaversio silotteli hieman 
kohtausta siten, että tuho tuli lentoko-
neesta eikä tien varressa olleesta kone-
kivääristä, kuten romaanissa. No, pitää-
hän lentäjänkin erottaa suuri punainen 
risti auton katosta, eli lievensikö lento-
koneen tuonti elokuvaan sotarikosta mi-
tenkään?

Suuta soukemmalle

Kaikkitietävän kertojan ääntä on Sota-
romaanissa enemmän kuin Tuntematto-
massa sotilaassa. Ääni on paikoin ehkä 
jälkiviisas ja kyyninen, turhautunutkin. 
Enemmän on myös karkeita ilmaisuja 
sekä seksuaalisia viittauksia. Vaikka ki-
rosanoja oli poistettu, niin silti niitä jäi 
varsinaiseen romaaniin kriitikoiden pa-
heksuntaa herättäneessä määrin. Ilmai-
sun siistimistäkään ei voine sensuroin-
niksi kutsua.
 Eräs oleellinen ero Louhimiehen elo-
kuvalla kahteen aiempaan verrattuna 
ainakin on. Kirjailija Väinö Linnan maal-
linen vaellus päättyi huhtikuussa 1992, 
eli hän ei ole enää fyysisesti taustavoi-
mana. Laineen projektissa kirjailija oli 
hyvinkin paljon mukana ja Mollbergkin 
konsultoi Linnan kanssa varsin ahkeras-
ti etenkin elokuvan suunnittelu- ja käsi-
kirjoitusvaiheessa. 

Suurelokuva on 
logistiikkaoperaatio

Suurelokuvan teko on melkoinen logis-
tinen operaatio. Suuri joukko näytteli-

Traktoreita tarvittiin kuvausten aikana monenlaisissa tehtävissä. (kuva: Tommi Hynynen)
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jöitä ja avustajia pitää kuljettaa, varus-
taa, muonittaa ja majoittaa. Aseetkin 
pitää huoltaa maastokohtausten jäljiltä, 
ja kenttälääkintäänkin saatetaan tarvita, 
koska taistelukohtaukset ovat hyvin fyy-
sisiä.
 Elokuvaryhmät ovat tottuneet liikut-
telemaan suuria määriä ihmisiä ja ka-
lustoa, mutta Tuntematon sotilas on 
Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja 
produktio. Puolustusvoimat on ollut lo-
gistikassa keskeinen apu, ja mahdolli-
suus operoida sen alueilla on helpotta-
nut järjestelyjä merkittävästi. 
 – Kuljetuskalusto on kokonaisuudes-
saan ollut erittäin kovilla, toteaa ohjaaja 
Louhimies.
 Leijona Cateringin toimenpitein on 
ruokittu metsässä lähes 200 ihmistä 
jokaisena kuvauspäivänä välillä hyvinkin 
hankalissa olosuhteissa. Metsässä toi-
mimisessa on toisaalta se etu, että ka-
lustolle ja ihmisille on riittänyt tilaa.

Asutaan teltoissa ja pidetään 
kipinää

Koko työryhmän heittäytyminen täysillä 
mukaan on kiinnostanut jopa kansain-
välisiä elokuvapiirejä. Näyttelijät asuivat 
kesän puolijoukkueteltoissa ja pitivät 
kipinää, ja tämä heitä odotti myös tal-
vijaksolla.
 – Kaikki näyttelijät harjoittelivat soti-
lastaitoja tunnollisesti, eikä varusmies-
palveluksen käyneitä ja käymättömiä 
erottanut toisistaan MPK:n järjestämän 
koulutuksen jälkeen.
 Myös henkilökohtaisista aseista ja 
varusteista näyttelijät huolehtivat enem-
män itse kuin vastaavissa produktiois-
sa. Mutta niinhän se oli rintamallakin. 
Aseen piti aina olla käden ulottuvilla. 
Historiallisiin aseisiin sopivia oikean nä-
köisiä paukkupatruunoita on ollut vaikea 
löytää. Aseosasto on ratkaissut esimer-
kiksi Suomi-konepistoolien patruunaon-
gelman maalaamalla paukkupatruunoi-
den siniset puuosat metallivärillä. 

Puvut ahtaita nykymiehille

Käytännön ongelman puvustukselle 
asetti sota-aikaa huomattavasti rote-
vampi miespolvi. Vielä 1950-luvulla vaat-
teiden normaali valikoima päättyi ko-
koon 56, joka ei enää nykyisenä XXXXL-
kautena ole lainkaan suuri. 
 – Miesten keskipituus on nykyään 
selvästi pidempi kuin 1940-luvulla ja 
voimaharjoittelun suosiokin vaikuttaa 
vaatekokoon, toteaa ohjaaja Louhimies.
 Osa siistien kohtausten puvuista eri-
tyisesti korkeiden upseerien yllä on ai-
toja. Tämä kävi hyvin ilmi esimerkiksi 
lokakuisissa Äänislinna-kohtausten ku-
vauksissa Suomenlinnassa. Aitoja puku-
ja ei kuitenkaan ole vaurioiden pelossa 
käytetty taistelukohtauksissa. 
 Ohjaaja Louhimies luonnehtii puvus-
tusta palapeliksi.
 – Pukuja on tullut monesta paikasta. 
Erityisesti aikakauden aitoja kesäpuse-
roita on ollut hankala saada. Niinpä käy-
tössämme on vanhan mallin mukaan 
oikealaisesta kankaasta teetettyjä asuja.
 

Välipalahuolto pelaa Äänislinnan paraatin seuraavaa ottoa odotellessa. Banaaneja panssariauto 
BA-10:n katveessa. (kuva: Seppo Simola):

Ohjaaja Aku Louhimies vastasi auliisti toimittajien kysymyksiin lehdistöpäivänä Suomenlin-
nassa. (kuva: Seppo Simola):

Telakalustoa ei Suomenlinnan kuvauksissa ollut lupa käyttää. Mc Cormick tykinvetäjä kulki 
paraatissa International-kuorma-auton lavalla. (kuva Seppo Simola)
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Yleisradio säilyttää perinnettä

Monipuolisen ja vaikeasti saatavan ajan-
kuvarekvisiitan säilyttämisestä ohjaaja 
antaa tunnustusta Yleisradiolle.
 – Onneksi meillä on kulttuurilaitos ni-
meltä Yleisradio, joka on ottanut tehtä-
väkseen säilyttää kulttuuriperintöä myös 
rekvisiitan osalta. Kaikki aseet tulevat 
Yleltä samoin kuin suuri osa tarvikkeis-
ta ja varusteista.
 Aitous ja aikakauden mukaisuus yk-
sityiskohdissakin on ohjaajalle tärkeää, 
vaikka ei silti pääasia.
 – Lähden siitä, että katsojia kiinnos-
taa enemmän ihminen puvun sisällä 
kuin puku tai siihen kiinnitetyt arvomer-
kit.

Panssarikalusto Panssarimuseolta

Ajoneuvot ovat rekvisiitan kannalta oma 
kokonaisuutensa. Panssarimuseo on jär-
jestänyt kuvauksiin useita panssarivau-
nuja. Niidenkin käytössä pyritään tar-
kasti historialliseen totuuteen.
 – Kirjassa Hietanen tuhoaa Klimin, 
mutta niitä ei Suomesta liikkuvina löy-
dy. Niinpä käytimme Sotkan vanhem-
paa versiota eli T-34-76:tta, joita suoma-
laiset elo-syyskuussa 1941 kohtasivat.  
 Laineen elokuvassa käytettiin jopa 
sodan jälkeen valmistettuja kuorma-au-
toja, mutta Louhimies toteuttaa ajanku-
vaa. 
 – Pääyhteistyökumppanimme auto-
asioissa on ollut MIL-safarit niminen yri-
tys, jonka kalusto on pääosin peräisin 
kuljetuskalustoasiantuntija Risto Höyläl-
tä. 
 Sota-ajan ajankuva ei onnistu ilman 
hevosia, koska niitä oli rintamalla kym-
meniä tuhansia. Hevosmiestaitojen 
myötä on hiipunut myös hevosvetoisen 
ajokaluston määrä.
 – Hevoset ovat tietysti suomenhevo-
sia. Osa on tullut Niinisalon ratsastajilta 
ja osa Harjun oppimiskeskukselta sekä 
yksityisiä suomenhevosharrastajilta.

Suomenlinnaan ei telakalustoa

Lokakuussa, lähes päivälleen 75 vuotta 
aitoja tapahtumia myöhemmin, kuvattiin 
Suomenlinnassa ulkokohtauksia Petros-
koista, joka tosin oli jo ennen valtaus-
paraatia nimetty Äänislinnaksi. Kirjasta 
poiketen myös Koskelan joukkue osal-
listuu elokuvassa paraatiin. 
 Suomenlinna on historiallisena koh-
teena arka, joten telakaluston käyttö 
paraatikohtauksessa ei ollut mahdollis-
ta, vaikka sitä oikeassa paraatissa oli-
kin. Panssarikalustoa oli tarkoitus sym-
boloida Panssarimuseon BA-10-pans-
sariautolla, mutta vanha tekniikka teki 
tenän ja auto seisoi paikoillaan paraatin 
vastaanottokoroketta vastapäätä. 
 Suomenlinnan ulkokohtausten jälkeen 
Äänislinnan sisäkohtauksia siirryttiin 
kuvaamaan Hämeenlinnan Suomenka-
sarmille, joka poistettiin viimeisimpien 
organisaatiouudistusten myötä sotilas-
käytöstä. Kasarmikohtausten jälkeen oli 
vuorossa hyvin ansaittu kuvaustauko.

Talvikuvausjakso käynnistyi 
helmikuussa

Talvikuvaukset alkoivat helmikuun lop-
pupuolella viikon työrupeamalla Kainuun 
prikaatissa, jonka jälkeen kuvattiin vie-
lä viikon verran Etelä-Suomessa. Se oli 
viimeinen jakso, jossa kuvattiin lumisia 
talvikohtauksia sekä kotirintamalle sijoit-
tuvia tapahtumia. Talvikohtauksia oli tar-
koitus kuvata Karjalan prikaatissa, mutta 
lumitilanne ei sitä sallinut.
 Koko elokuva on kuvattu Suomessa, 
ja suurin osa keskeisistä tekijöistä on 
suomalaisia, vaikka joukossa on toki ul-
komaisiakin osaajia. Esimerkiksi eloku-
varäjähteisiin ja muihin kuvauspaikalla 
tehtäviin efekteihin liittyvää ammattitai-

toa on haettu Britanniasta, mutta Suo-
mella on kiistattomat etunsa.
 – Ulkomailla ei ole lainkaan varmaa, 
että elokuvaan saisi tuhansia metsässä 
liikkumiseen ja sotilaana toimimiseen 
tottuneita avustajia.
 Ohjaaja Louhimies kiittää Puolustus-
voimia sujuvasta yhteistyöstä, ja kuva-
usryhmä on puolestaan saanut sotilailta 
kiitosta joustavuudesta ja ketteryydes-
tä. Elokuvaprojektin johtohahmot, kuten 
tuottaja ja ohjaaja, ovat olleet vuorokau-
den ympäri valmiina reagoimaan yllä-
tyksiin. Paradoksaalista sinänsä, mutta 
joustavuuden yllättävissä ongelmissa 
on mahdollistanut hyvä etukäteissuun-
nittelu.

Avustajia ruokailemassa kuvaustauolla. (kuva: Juuli Aschan):

Äänislinnan paraatin 
kuvauksiin Suomenlin-
nassa osallistui myös 
tykkivaljakko.



TEHOKAS JA TOIMIVA LOGISTIIKKA 
EDELLYTTÄÄ JOUSTAVIA KOKONAIS-
RATKAISUJA!
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Kunnossapitotoimilla on suora 
yhteys Suomen valmiuden ta-
soon. Ukrainan kriisin jälkeen 
myös Suomeen on noussut tar-
ve ylläpitää entistä korkeampi 
toimintavalmiuden taso ja tämä 
heijastuu myös kunnossapidon 
rooliin puolustusvoimissa, joka 
on kasvanut viime vuosien ai-
kana. Tässä artikkelissa luodaan 
katsaus kunnossapidon nykyti-
laan sekä tulevaisuudennäkymiin.

Vallitsevan näkemyksen mukaisesti 
Suomen turvallisuuspoliittinen toimin-
taympäristö on heikentynyt Ukrainan 
konfliktin ja Venäjän voimapolitiikan 
seurauksena (Blombergs, 2016; Mar-
tikainen, Pynnöniemi, & Saari, 2016). 
Koska valtioiden välisiä sotia käydään 
tosiasiallisesti edelleen myös Euroopas-
sa, tulee Suomen varautua olemaan so-
tilaallisen painostuksen tai hyökkäyksen 
kohde. 
 Parlamentaarisen selvitysryhmän ra-
portin mukaan, joukkojen korkean toi-
mintavalmiuden merkitys onkin Ukrai-
nan kriisin jälkeen korostunut, joskin 
Puolustusvoimien nykyrahoituksella ei 
ole mahdollista parantaa joukkojen val-
miutta merkittävästi nykytasosta (Par-
lamentaarinen selvitysryhmä, 2014). 
Ilman riittävää materiaali-investointita-
soa puolustuksen perusvalinnat – koko 
maan puolustaminen, yleinen asevelvol-
lisuus, sotilaallinen liittoutumattomuus 
– edellyttävät uudelleenarviointia (Lind-
berg, 2014).
 Suomen julkisen talouden tilanteen 
heikentyminen on johtanut siihen, että 

Puolustusvoimien 
kunnossapito uudessa 
turvallisuusympäristössä
Teksti: Kehittämispäällikkö insinöörikapteeni Ilkka Mäkipirtti (JÄRKHALLOS)

vuoden 2008 jälkeen valtion velkaantu-
misaste on noussut voimakkaasti. Tämä 
on vaikuttanut myös puolustusvoimien 
rahoitustilanteeseen. Puolustusvoimis-
sa toteutettiin vuonna 2015 merkittävä 
organisaatiouudistus, ”puolustusvoima-
uudistus”, jonka keskeisiä ajureita olivat 
toiminnan kallistuminen, materiaalin van-
heneminen, varusmiespalveluksen suo-
rittavien ikäluokkien pieneneminen sekä 
puolustusvoimille asetetut säästövelvoit-
teet (Valtioneuvoston kanslia, 2012). 
 Hallituksen esityksessä puolustus-
budjetiksi vuodelle 2016 on kirjattu voi-
mavarojen rajallisuus, vaikkakin puolus-
tusministeriön hallinnonalan määrärahat 
nousivat vuosien 2014 ja 2015 tasosta 
noin 200 miljoonalla eurolla 2,89 mil-
jardiin euroon (Valtiovarainministeriö, 
2015). Suomen talouden on ennustettu 
kasvavan jatkovuosina noin prosentin 
(Ilmakunnas et al., 2016), minkä voi-
daan olettaa asettavan puolustusvoimat 
haasteelliseen tilanteeseen tulevien 
vuosien talousarvioesityksissä.

Ylläpidon kustannukset nousevat

Puolustusalan yleistä talouden kustan-
nuskehitystä nopeampi kustannusten 
nousu on tunnettu ja todennettu ilmiö 
(Hartley, 2015; Nordlund, 2015). Yh-
dysvalloissa merkittävimpinä syinä tä-
hän ilmiöön on arvioitu olleen aiempaa 
kompleksisempien järjestelmien hankin-
ta, joita myös kunnossapidetään enem-
män (Keating & Arena, 2015). Ylläpidon 
kustannusten on puolestaan arvioitu 
nousevan 6–10 % vuodessa (Karppi-
nen, 2011; Kosola, 2007), joskin kallis-
tuma on aina järjestelmäkohtaista: Yh-
dysvalloissa lentotunnin kunnossapidon 
kustannus on kasvanut vuosittain noin 
2–11 %, keskiarvon ollessa noin 5 % 
(Keating & Arena, 2015). Ilmiö on vai-
kuttanut myös puolustusbudjettien pai-
notuksiin. Esimerkiksi Kanadassa vuon-
na 1970 käytön- ja ylläpidon osuus puo-
lustusbudjetista oli 18,2 %, kun vuonna 
2000 se oli jo 31,8 % (Solomon, 2003). 
 Kustannusten nousu vaikuttaa väistä-
mättä myös materiaaliseen valmiuteen, 
ellei sitä kompensoida lisärahoituksella. 
Esimerkiksi Yhdysvaltojen laivaston kun-
nossapitovelan arvioidaan olevan 6–8 
miljardia dollaria ja kahden kolmasosan 
hävittäjäkalustosta olevan vikaantuneita 
(Cavas, 2017), nostaen kunnossapitora-

hoituksen prioriteetin korkeaksi puolus-
tusbudjetin sisällä (DoD, 2017).

Puolustusvoimien strategia 
keskittyy ydintoimintaan

Puolustushallinnossa syntyi 2000-luvun 
alussa strateginen aie keskittyä ydintoi-
mintoihin, ulkoistaa pääosa tukitoimin-
noista ja saavuttaa kustannussäästöjä, 
jotka voitaisiin kohdentaa ydintoimintoihin 
(Kämäri, 2010). Puolustushallinnon stra-
tegian mukaisesti, Puolustusvoimat kes-
kittyy ydintoimintaansa ja tukitoimintojen 
osalta kehitetään ja laajennetaan verkot-
tumiseen ja yhteistyöhön perustuvaa toi-
mintamallia (Puolustusministeriö, 2011). 
 Ulkoistamishankkeet ovat kohdistuneet 
kunnossapitoon, ruokahuoltoon, vaate-
tushuoltoon sekä talous- ja henkilöstö-
hallintoon (Kämäri, 2010). Kumppanuus-
strategian seurauksena puolustusvoimis-
ta on tullut monille tukitoiminnoille asia-
kas ja palvelua toteuttavasta yrityksestä 
toimittaja. Merkittävimpien yritysten 
kanssa on laadittu ”strateginen kump-
panuussopimus”, joita puolustusvoimien 
järjestelmien kunnossapidon osalta ovat 
Millog Oy (Millog Oy, 2014), Patria Avia-
tion Oy (Patria, 2015) ja Insta Group Oy 
(Insta Defsec, 2015). Ulkoistaminen on 
ollut määrällisesti erittäin laajaa ja nope-
aa. EDA:n (2016) tilastojen mukaan, ai-
noastaan Luxemburgissa on ulkoistettu 
toimintaa enemmän kuin Suomessa.
 Puolustusselonteon mukaisesti puo-
lustusvoimien kumppanuuksissa ta-
voitellaan palvelujen ja valmiuden var-
mistamista kaikissa oloissa kustannus-
tehokkaasti (Valtioneuvoston kanslia, 
2017). Puolustusministeriön mukaan 
kumppanuudet ovat olleet taloudellises-
ti ja toiminnallisesti perusteltuja sekä 
niiden avulla on kyetty vaikuttamaan 
kustannusten kehittymiseen. Kustan-
nussäästöjen suuruutta ei ole kuiten-
kaan kyetty osoittamaan (Puolustusmi-
nisteriö, 2016). 

Ulkoistaminen lisääntyy

Länsimaiden sotavoimien logistiikka-
järjestelmät ovat muutostilassa, johon 
on keskeisesti vaikuttanut toiminnan 
ulkoistaminen. Vaikka jo Yhdysvaltojen 
sisällissodassa ja Yhdysvaltojen ja Mek-
sikon sodassa 1850-luvulla osa logis-
tiikkapalveluista oli ulkoistettu (Michels, 
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1999), on ulkoistaminen ollut kiihtyvää 
1980-luvulta alkaen (Hartley, 2004). 
 Kunnossapito on ollut kuvan 1 mukai-
sesti osa tätä kehityssuuntausta, mikä 
on nostanut teollisuuden toiminnallisia 
vastuita sekä osaltaan taloudellisten 
riskien määrää. Kehityspolku on ollut 
orgaanisesta kunnossapidosta kohti ul-
koistettua transaktiopohjaista tilaaja-tuot-
taja-mallia, josta kehitysaskel on ollut 
puolestaan kohti käyttövarmuuteen ja 
käytön määrään perustuvia sopimuksia. 
 Seuraavan kehitysaskeleen uskotaan 
olevan ”suorituskykyperusteiset sopi-
mukset” (CfC, ”Contracting-for-Capa-
bility”), jossa teollisuudelta ostetaan 
esimerkiksi ilmatankkauskykyä (MoD, 
2005). Muutamia pienimuotoisia kokei-
luja lukuun ottamatta, suorituskykype-
rusteiset sopimukset eivät ole kuiten-
kaan toistaiseksi edistyneet nopeasti 
(Hockley, Smith, & Lacey, 2011).

Elinjakson aikaista resurssien 
hallintaa

Osana suorituskyvyn konseptointia- 
suunnittelua ja rakentamista päätetään, 
mitä järjestelmiä tullaan ylläpitämään. 
Tällöin valittavan järjestelmän toiminta-
varmuudella, kunnossapidettävyydellä ja 
teknisellä kompleksisuudella on ratkai-
seva vaikutus syntyvään elinjaksokus-
tannukseen. 
 Jo 60-luvulta alkaen onkin ymmär-
retty, että järjestelmän hankinta ja sen 
aiheuttama kustannus on vain yksi osa-
kokonaisuus elinjakson kuluista, vaikka 
elinjaksokustannuslaskelmien käyttö on 
jäänyt verrattain vähäiselle arvolle osa-
na päätöksentekoa (Lukka & Granlund, 
1996; Woodward, 1997). 
 Elinjaksokustannusten jakautuminen 
elinjakson vaiheisiin on järjestelmäspe-
sifistä, mutta tyypillisesti konseptointi- 
ja suunnitteluvaiheen kustannukset ovat 
noin 5-10 %, rakentamisvaiheen 25–35 
% sekä käyttö- ja ylläpitovaiheen 55–
70 % (Jones, White, Ryan, & Ritschel, 
2014). 
 Järjestelmän käyttö- ja ylläpitovaiheen 
osalta tunnetuimmat kustannustehok-
kuutta lisäävät menetelmät ovat reliabi-
lity-centered maintenance (RCM) ja total 
productive maintenance (TPM). RCM:n 
tavoitteena on minimoida toteutettavan 
kunnossapidon määrä optimoimalla jär-
jestelmän huolto-ohjelmaa. RCM-filosofi-
aan sisältyy oletus, että huolto-ohjelmis-
sa on paljon toimenpiteitä, jotka eivät 
ole oleellisia järjestelmän käyttövarmuu-
den ylläpidon näkökulmasta. Tällöin on 
arvioitu, että 40–70 % ehkäisevän kun-
nossapidon toimenpiteistä on mahdollis-
ta poistaa (Moubray, 1997). TPM:n ta-
voitteena on puolestaan vähentää kus-
tannuksia siirtämällä yksinkertaisia kun-
nossapitotoimenpiteitä operaattoreiden 
vastuulle (Wireman, 2005). 
 Näiden lisäksi lentoteknisen kaluston 
osalta yleisesti käytössä oleva mene-
telmä on MSG3-periaate (maintenance 
steering group), jonka tarkoituksena on 
alentaa kunnossapidon vähimmäisvaati-
muksia ilmailulainsäädännön puitteissa 
(Ahmadi, 2010).

”Performance based logistics”
-malli

Kunnossapidon tukeutumisessa teolli-
suuteen, yleisenä kehityssuuntauksena 
länsimaiden sotavoimissa on ollut siirty-
minen noudattamaan ns. ”performance 
based logistics” -mallin (lyh. PBL) peri-
aatteita. 
 Kaupallisten toimijoiden kanssa to-
teutettujen ”PBL-sopimusten” on ar-
vioitu tuovan kustannustehokkuutta ja 
nostavan järjestelmien käyttövarmuut-
ta (GAO, 2008), joskin aihe on osittain 
kiistanalainen (Holmbom, 2016). Toimin-
tamallin keskeisenä toiminta-ajatuksena 
on siirtyä tilaajan ja toimittajan välisestä 
toimenpiteiden tilaaja-tuottaja–mallista 
pitkäkestoiseen järjestelmäkohtaisten 
käyttövarmuusvaatimusten tilaamiseen 
ja toimittamiseen. 
 Suomen työkoneteollisuudessa var-
sinkin suurilla asiakkailla on valmiuksia 
kyetä esittämään toimittajalle käyttö-
varmuusvaatimuksia, jolloin toimittajan 
kyky vastata näihin vaatimuksiin käyt-
tövarmuuteen perustuvilla sopimuksilla 
nähdään olevan merkittävä kilpailuetu 
(Ahonen et al., 2012).

Puolustusvoimien kunnossapidon 
kustannukset

Kustannustehokkuuden vaikuttavuus 
kunnossapidon osalta on puolustusvoi-
mille konkreettista: Mitä tehokkaammin 
toiminta kyetään järjestelemään, sitä 
enemmän materiaalista valmiutta puolus-
tusvoimat saa – tai toisaalta aikaa puo-
lustusalan inflaatiota vastaan. Tosin kun-
nossapidon rahallisten resurssien merki-
tyksellisyys on myös puolustusbudjetin 
– kuten myös puolustusteollisuuden toi-
mintaedellytysten osalta merkittävä. 
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 Puolustusvoimat ei raportoi osana vi-
rallista raportointiaan kunnossapidon 
kustannuksia, vaan se sisältyy kokonai-
suuteen ”käyttö- ja ylläpito” (operations 
& maintenance). Tämän osuus oli vuon-
na 2013 761 miljoonaa euroa ja vuonna 
2014 833 miljoonaa euroa, josta tosin ei 
ole eriteltävissä ”käytön” tai ”ylläpidon” 
kustannusta erikseen (Guzelytė, 2016). 
 Patrian vuosikatsauksen 2015 mukai-
sesti Patria aviation Oy:n ja Millog Oy:n 
osuus Patria-konsernin liikevaihdosta 
oli 74 %, eli 313 miljoonaa euroa (Pat-
ria, 2016). Patrian toimitusjohtaja Heikki 
Allonen onkin todennut, että Patria on 
pääasiallisesti kunnossapitoyhtiö – vaik-
ka Patriaa pidetään ajoneuvovalmistajana, 
vain 20 % henkilöstöstä työskentelee 
tässä bisneksessä (Saastamoinen, 2016). 
 Huoltoupseerilehden artikkelissa puo-
lestaan oli arvioitu, että kunnossapidon 
vuosikohtaiset kustannukset ovat 330 
miljoonaa euroa (Taussi, 2014). Näiden 
tietojen perusteella voi karkeasti arvi-
oida maa, meri- ja ilmavoimien järjes-
telmien kunnossapidon kustannusten 
edustavan noin 10–15 % osuutta puo-
lustusvoimien budjetista.

Kunnossapitojärjestelmän 
keskeiset muutosvaikuttimet

Edellä mainituista johtuen voidaan tode-
ta puolustusvoimien toimintaympäristön 
muuttuneen. Merkittäviä muutosvaikut-
timia ovat olleet Ukrainan kriisin seu-
rannaisvaikutukset Suomen sotilaalli-
selle varautumiselle, puolustusvoimien 
kunnossapidon laaja ulkoistaminen stra-
tegisille kumppaneille sekä rahoituksen 
taso suhteessa puolustusinflaatioon. 
 Nämä tekijät edellyttävät puolustus-
voimien järjestelmien käyttövarmuuden 
hallinnan tavoitteena olevan kustannus-
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tehokkaasti toteutettu Suomen puolus-
tuksen edellyttämä materiaalinen valmi-
us, joka on johdettu sopimuksilla kun-
nossapitoa toteutettaville strategisille 
kumppaneille.  
 Resurssihaasteet ja kustannustehok-
kuuden kehittämistarpeet ovat otettu 
korostetusti myös puolustusselonte-
ossa esille (Valtioneuvoston kanslia, 
2017). Aihealueen merkitystä kustan-
nustehokkuuden osalta korostaa, että 
mikäli puolustusvoimien tehtäviä tai re-
sursseja ei muuteta, jää kustannuste-
hokkuuden lisääminen ainoaksi vaihto-
ehdoksi suoriutua asetetuista tehtävistä 
tulevaisuudessa.

Lähteet

Ahmadi, A. (2010). Aircraft scheduled main-
tenance programme development : deci-
sion support methodologies and tools. 
(Doctoral thesis), Luleå University of 
Technology, Luleå.   

Ahonen, T., Jännes, J., Kunttu, S., Valko-
kari, P., Venho-Ahonen, O., Välisalo, T., 
. . . Franssila, H. (2012). Käyttövarmuu-
den hallinta – standardista käytäntöön A. 
Repo (Ed.)   Retrieved from http://www.
vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T69.pdf 

Blombergs, F. (2016). Suomen turvallisuus-
poliittisen ratkaisun lähtökohtia F. Blom-
bergs (Ed.)   Retrieved from http://www.
doria.fi/handle/10024/124431 

Cavas, C. P. (2017, February 6, 2017 ). Groun-
ded: Nearly two-thirds of US Navy’s stri-
ke fighters can’t fly, DefenseNews. Ret-
rieved from http://www.defensenews.
com/articles/grounded-nearly-two-thirds-
of-us-navys-strike-fighters-cant-fly

DoD. (2017). Revised FY 2017 Unfun-
ded Priorities List.  Retrieved from 
http://snagfilms-a.akamaihd.net/d9/64/
c4845b3c4bb08fdf4cc8c25c6b59/fy17-
navy-unfunded-priorities-list.pdf.

EDA (2016) National Defence Data 2013-
2014 and 2015 (est.) of the 27 EDA 
Member States, Brussels, Available at 
http://eda.europa.eu/docs, Accessed 
28.2.2017.

GAO. (2008). Improved Analysis and Cost 
Data Needed to Evaluate the Cost- ef-
fectiveness of Performance Based Lo-
gistics: United States Government Ac-
countability Office.

Guzelytė, S. (2016). National Defence Data 
2013-2014 and 2015 (est.) of the 27 EDA 
Member States. Brussels: European de-
fence agency.

Hartley, K. (2004). The Economics of military 
outsourcing. Defence Studies, 4(2), 199-
206. doi: 10.1080/1470243042000325904

Hartley, K. (2015). UK defence infla-
tion and cost escalation. Defence and 
Peace Economics, 27(2), 184-207. doi: 
10.1080/10242694.2015.1093757

Hockley, C. J., Smith, J. C., & Lacey, L. J. 
(2011). Contracting for Availability and 
Capability in the Defence Environment. 
237-256. doi: 10.1007/978-0-85729-189-
9_13

Holmbom, M. (2016). High value at low 
cost: Methods for supply chain efficien-
cy. (Doctoral thesis), Luleå University of 
Technology, Luleå 

Ilmakunnas, S., Kiema, I., Lehto, E., Läh-
demäki, S., Maczulskij, T., Mustonen, 
A., & Taimio, H. (2016). Talousennuste 
2016–2017 Lehto, Eero: Palkansaajien 
tutkimuslaitos.

Insta Defsec. (2015). Puolustusvoimat ja 
Insta Group Oy kumppanuussopimuk-
seen [Press release]. Retrieved from 
http://www.insta.fi/defsec/blog/puolus-
tusvoimat-ja-insta-group-oy-kumppanuus-
sopimukseen/

F/A-18 Hornet on puolustusvoimien kallein kunnossapidettävä järjestelmä. Kuva: YLE

Jones, G., White, E., Ryan, E. T., & Ritschel, 
J. D. (2014). Investigation into the Ratio 
of Operating and Support Costs to Life-
Cycle Costs for DoD Weapon Systems. 
Defense ARJ, 21(68), 442-464. 

Järjestelmäkeskus. (2015). HJ1054 PVOH-
JEK-PVLOGL JÄRJESTELMIEN KÄYT-
TÖVARMUUDEN HALLINTA.  Tampere: 
Puolustusvoimien logistiikkalaitos.

Karppinen, M. (2011). Järjestelmien käytet-
tävyyden ja elinjaksokustannusten hal-
linta operaatiovaiheen aikana. (Yleisesi-
kuntaupseerikurssi 55), Maanpuolustus-
korkeakoulu.   

Keating, E. G., & Arena, M. V. (2015). De-
fense inflation: what has happened, 
why has it happened, and what can 
be done about it? Defence and Peace 
Economics, 27(2), 176-183. doi: 
10.1080/10242694.2015.1093760

Kosola, J. (2007). Suorituskyvyn elinjakson 
hallinta. Helsinki: Edita Prima Oy.

Kämäri, V. (2010). Kumppanuusohjelman 
strateginen johtaminen – monitapaus-
tutkimus puolustushallinnossa. (Doctoral 
degree), Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto.   

Lindberg, J. (2014). Puolustusvoimain ko-
mentajan tervehdys 211. Maanpuolustus-
kurssin avajaisissa 10.11.2014. Maanpuo-
lustus: Maanpuolustuskurssiyhdistyksen 
julkaisu, 110, 59-61.

Lukka, K., & Granlund, M. (1996). Cost ac-
counting in Finland: current practice 
and trends of development. Europe-
an Accounting Review, 5(1), 1-28. doi: 
10.1080/09638189600000001

Martikainen, T., Pynnöniemi, K., & Saari, S. 
(2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen 
lähialueilla Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja (Vol. 34): 
Valtioneuvosto.

Michels, J. B. (1999). Focused Logistics in 
2010–A Civil Sector Force Multiplier for 
the Operational Commander. Air Force 
Journal of Logistics, XXIIII(2), 14-26. 

Millog Oy. (2014). Millog Oy ja Puolustus-
voimat allekirjoittivat kumppanuusso-
pimuksen maavoimien ja merivoimien 
materiaalin kunnossapidosta [Press 
release]. Retrieved from http://www.
millog.fi/portal/fi/tiedotteet_ja_esitteet/
ajankohtaista/?bid=136

MoD. (2005). Defence Industrial Strategy 
(DIS) – Defence White Paper, Presented 
to Parliament by The Secretary of State 
for Defence, By Command of Her Maj-
esty London, UK: Ministry of Defence.

Moubray, J. (1997). Reliability-centered 
maintenance (Second edition ed.). New 
York: Industrial Press.

Nordlund, P. (2015). Defence-specific infla-
tion – the Swedish perspective. Defence 
and Peace Economics, 27(2), 258-279. 
doi: 10.1080/10242694.2015.1096571

Parlamentaarinen selvitysryhmä. (2014). Puo-
lustuksen pitkän aikavälin haasteet   

Patria. (2015). Puolustusvoimat ja Patria Avi-
ation kumppanuussopimukseen [Press 
release]. Retrieved from http://patria.fi/
fi/media/tiedotteet/puolustusvoimat-ja-
patria-aviation-kumppanuussopimukseen

Patria. (2016). Vuosikatsaus 2015.
Puolustusministeriö. (2011). Puolustushallin-

non kumppanuus   
Puolustusministeriö. (2016). Puolustusvoi-

mien kumppanuustoiminta Resurssipo-
liittinen osasto (Ed.)   Retrieved from 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Jul-
kaisuMetatieto/Documents/EDK-2016-
AK-100356.pdf 

Saastamoinen, J. (2016). Patria on jännän 
äärellä – Hornetien huoltodiili katkolla, 
Kauppalehti. Retrieved from http://www.
kauppalehti.fi/uutiset/patria-jannittaa-hor-
netin-seuraajaa/xHskU4uD

Solomon, B. (2003). Defence specific infla-
tion: A Canadian perspective. Defence 
and Peace Economics, 14(1), 19-36. doi: 
10.1080/10242690302935

Taussi, M. (2014). Puolustusvoimien logistiik-
kalaitos – Mahdollistaja. Huoltoupseeri, 
2, 22-26.

Valtioneuvoston kanslia. (2012). Suomen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012: 
Valtioneuvoston selonteko. Helsinki: Val-
tioneuvoston kanslia.

Valtioneuvoston kanslia. (2017). Valtioneuvos-
ton puolustusselonteko Valtioneuvoston 
kanslian julkaisusarja 5/2017,   Retrieved 
from http://www.defmin.fi/files/3683/
J05_2017_VN_puolustusselonteko_Su_
PLM.pdf 

Valtiovarainministeriö. (2015). Hallituksen esi-
tys eduskunnalle valtion talousarvioksi 
vuodelle 2016. Helsinki: Edita Prima Oy.

Wireman, T. (2005). Developing Performance 
Indicators for Managing Maintenance 
(Second Edition ed.). New York: Indus-
trial Press.

Woodward, D. G. (1997). Life cycle cost-
ing–Theory, information acquisition and 
application. International Journal of Pro-
ject Management, 15(6), 335-344. doi: 
10.1016/s0263-7863(96)00089-0



Päivän parhaisiin 
hetkiin



18

Würth Oy on toiminut puolustus-
voimien sopimuskumppanina jo 
1990-luvun alusta lähtien. Vuosi-
en saatossa yhteistyö on tiivis-
tynyt ja kehittynyt vastaamaan 
muuttuviin tarpeisiin tehokkuus-
vaatimusten kasvaessa. Laajasta 
tuote- ja palveluvalikoimastaan 

Würth – toimii kaikissa 
olosuhteissa

tunnettu Würth vastaa Puolustus-
voimien pienlogistiikkatarpeisiin 
kustannustehokkaalla ja luotetta-
valla tavallaan.

Kansainvälisesti luotettu Würth-konserni 
toimii 84 maassa ja työllistää maail-
manlaajuisesti kymmeniätuhansia ih-

misiä. Tuotevalikoima kattaa yli 50.000 
artikkelia. Suomeen Würth Oy:n perusti 
vuonna 1975 Pentti Rantanen.
 Asiakkaan tarpeet ovat etusijalla. 
Würth ei ole pelkkä tavarantoimittaja, 
vaan palvelukokonaisuuden tarjoaja ja 
yhteistyökumppani. 

Toimivat mallit luodaan yhdessä 

1990-luvun alusta lähtien Würth on 
tehnyt mutkatonta yhteistyötä Puo-
lustusvoimien kanssa. Yhteinen sävel 
perustuu samanlaiseen arvopohjaan 
ja toiminnan painotusten yhdenmukai-
suuteen. Luotettavuus ja suorituskyky 
muuttuvissa olosuhteissa ovat ominai-
sia sekä Puolustusvoimien toiminnalle 
että Würthin palveluperiaatteille.
 Yhteistyössä luodut logistiikan toi-
mintamallit ovat auttaneet sekä vähen-
tämään turhaa työtä että lisäämään 
hankintojen tuottavuutta. Würthin inno-
vatiivisuus logistiikan kehittäjänä on toi-
votettu Puolustusvoimissa lämpimästi 
tervetulleeksi.

Sitoutuminen 
valmiussuunnitteluun

Würthin rooli Puolustusvoimien pientar-
vikelogistiikan tuottajana on kasvanut 
sitä mukaa, kun vaatimukset toiminnan 
tuottavuuden ja kokonaiskustannusten 
tehokkuuden osalta ovat kasvaneet. 
Kunnossapidon pientarvikkeet ovat koh-
tuullisen halpoja, mutta hankinnan ja yl-

Würthin logistiikkakeskus laajentui te-
hokkaalla Shuttle-varastojärjestelmällä. 
Järjestelmässä yhdistyvät 68.000 uutta 
pientavaran keräilypaikkaa ja joustava 
keräily uusinta teknologiaa soveltaen.

Würthin logistiikkakeskus laajentui tehokkaalla Shuttle-varastojärjestelmällä. Järjestelmässä 
yhdistyvät 68.000 uutta pientavaran keräilypaikkaa ja joustava keräily uusinta teknologiaa 
soveltaen.
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läpidon sekä varastoinnin kustannukset 
arvokkaita ja työläitä. 
 Kumppanin sitoutuminen yhteistyöhön 
näkyy ajankohtaisesti panostuksissa val-
miussuunnitteluun. Investoinnit toimin-
nan varmuuteen ja luotettavuuteen vaih-
televissa olosuhteissa kantautuvat luon-
nollisesti myös siviilisektorin asiakkuuk-
sien hyväksi. Verkostoituminen eri huol-
tovarmuuden ylläpitäjien kesken on kaik-
kien etu. Würthin valmistumassa olevat 
logistiikan investoinnit, kuten esimerkiksi 
täysautomaattinen varastojärjestelmä Rii-
himäen päävarastoon, ovat luonnollisesti 
tehty koko suomalaisen metalli- ja raken-
nusteollisuuden tarpeita varten.

Kunnossapito rauhan aikana ja 
kriisivalmiudessa

Tekninen kunnossapito edellyttää työn 
suorittajan ammattitaitoa, pientarvikkeita, 
varaosia ja työkaluja. Pientarvikkeet ovat 
logistisesti haastavin osuus, sillä niiden 
tarve on tilannesidonnaista. On vaikeaa 
ennustaa missä tilanteessa osan tilalle 
tarvitaan toinen. Vaikka pientarvikkeiden 
kustannukset ovat yleensä pienet, liittyy 
niiden hankintaan oheiskustannuksia. 
Suurin kustannus tulee kuitenkin ns. puu-
tekustannuksina, eli kustannuksista, jotka 
syntyvät kun tarvittavaa tuotetta ei ole 
käsillä ja sitä joudutaan odottamaan.
 Puolustusvoimille on ehdottoman 
tärkeää, että pientarvikkeet hankitaan 
valmiina, toimivana ja yhteensopivana 
kokonaisuutena kustannustehokkaasti. 
Kunnossapidon elementtien on oltava 
kriisivalmiudessa kaiken aikaa. 
 Rauhanajan toiminnassa on tärkeää, 
että tuotteisiin ja niiden käyttöön liittyvä 
informaatio on ajan tasalla ja käyttäjien 
saatavilla. Würthin panostus tuotetie-
don tuottamiseen sekä työ- ja tuotetur-
vallisuuteen liittyviin koulutuksiin ovat 
avainasemassa.
 Poikkeusolojen pientarviketarve on vai-
keasti ennustettavissa. Pientarvikkeiden 
merkitys poikkeusolojen kunnossapidos-
sa on suuri. Jos niiden hallinnointi nor-
maalioloissa on työlästä ja kallista, niin 
poikkeusoloissa niiden saatavuuden häi-
riintyminen olisi katastrofi. Lienee sama, 
puuttuuko telakuorma-autosta moottori 
vai moottorin kiinnityspultit. Kummassa-
kaan tapauksessa auto ei liiku.
 Suunnitellessa poikkeusolojen pien-
tarvikevarastoa, on normaaliolojen kulu-
tushistorian tuntemuksesta suuri hyöty. 
Hankintojen keskittäminen edesauttaa 
kulutuksen seurantaa ja sitä myöten 
tarpeiden ennustettavuutta. Ensisijaisen 
tärkeää on myös pätevien toimintamal-
lien siirtäminen rauhanajasta kriisival-
miuteen. Toiminnan jatkuvuus taataan 
tuotantovarauksin ja henkilökunnan 
ammattitaitoa syventämällä. Toimivuu-
den testaaminen ja kehittäminen ovat 
molempien intressejä. Kumppanuus on 
vuorovaikutusta, yhteistyötä ja sitoutu-
mista yhteisiin tavoitteisiin. 

Turha työ pois – myös asiakkailta

Würth tarjoaa asiakkailleen kattavan 
tuotevalikoiman ilman toimitusaikaa 180 

Würth Centerissä ympäri Suomea, mut-
ta aina sekään ei riitä. Kun esimerkik-
si Musiikkitaloa rakennettiin Helsingin 
ydinkeskustassa, satojen eri alihankki-
joiden olisi ollut hidasta ja tehotonta 
lähteä työmaalta hakemaan yksittäisiä 
suojavälineitä, ruuveja tai työkaluja pää-
kaupunkiseudun ruuhkissa. 
 ”Meillä on into kehittää työmene-
telmiä ja poistaa turhaa työtä. Niinpä 
toimme Würth Centerin työmaalle, jotta 
yleisimmin tarvittavat varusteet löytyisi-
vät sieltä milloin tahansa”, kertoo halli-
tuksen puheenjohtaja Pentti Rantanen.
 Tästä oivalluksesta syntyi kahden 
vuoden kehittämisen ja testaamisen jäl-
keen tuote nimeltä WüCon. Se on 24/7 
paikallisvarasto, joka toimii itsenäisesti 
etätunnistukseen perustuen. WüConia 
sovelletaan myös teollisille asiakkaille 
kokoamalla räätälöity tuotevarasto asi-
akkaan tuotantotiloihin. 

Varmuus kasvaa, hävikki vähenee

”WüCon tunnistaa käyttäjän ja asiak-
kaan tarvitsemat tuotteet sujuvasti il-

man viivakoodeja tai näpyttelyä. Myös 
tiliöinti kohdistuu käyttäjän ja asiakkaan 
tarpeen mukaan. Varmuus kasvaa ja hä-
vikki vähenee”, kuvaa projektipäällikkö 
Tero Niittymäki.
 Würthin kokemuksen mukaan asiak-
kaat arvostavat kumppania, joka ratkoo 
heidän ongelmiaan ja tuntee heidän lii-
ketoimintansa. ”Ennen toimitettiin esi-
merkiksi kieppi letkua. Mutta oikeasti 
asiakas tarvitsee oikeanmittaisen let-
kun, jonka päässä on liittimet ja kiristi-
met. Se säästää asiakkaan aikaa, vaivaa 
ja rahaa.”
 Tämän periaatteen mukaisesti Würth 
toimittaa esimerkiksi valmiiksi koottuja 
työkalu- ja tarvikesarjoja, jotka on rää-
tälöity asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
Ne säästävät aikaa ja varmistavat, että 
oikeat työvälineet ja tarvikkeet ovat 
siellä, missä niitä tarvitaan.

Riihimäen logistiikassa tuotetaan perinteisen keräilyn monipuolisia lisäarvopalveluita, kuten 
työvaatteiden yksilöintiä, työkalusarjojen tuotantoa sekä Würth-tuotteiden huoltopalveluita.
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Viime sodissa armeijassamme 
vapaaehtoisina palvelleiden viro-
laisten oman rykmentin JR 200:n 
perustamisen vuosipäivää vietet-
tiin 8.2.2017 perinteitä kunnioit-
taen Tallinnassa. Päivän ohjelma 
aloitettiin kenttärovasti Peeter 
Paenurmen pitämällä kenttähar-
taudella ja seppeleiden laskulla 
Metsakalmistussa Suomen-poiki-
en muistopaadella.

Suomen valtiota tilaisuudessa edusti-
vat puolustusasiamies, komentaja Jus-
si Voutilainen puolisoineen sekä puo-
lustusasiamiehen avustaja Ari Harjula. 
Haastavasta talvisäästä huolimatta Suo-
men-pojat Edgar Sinisalu, Edvard Mil-
ler, Jaanus Jahila, Oliver Tamsalu sekä 
Artur Roopalu tulivat paikalle kunnioit-
tamaan oman rykmentin juhlapäivää ja 
muistamaan poisnukkuneita aseveljiään. 
Pienessä kutsuvierasjoukossa oli myös 
logistiikkaveljien perinteinen edustus.
 Ohjelmaa jatkettiin Tallinnan kaupun-
ginarkistossa, jossa juhlapäivän kunni-
aksi avattiin näyttely Suomen-poikien 
runsaasta kirjallisesta tuotannosta. Ar-
kiston johtaja Küllo Arjakas palautti kuu-
lijoiden mieleen Viron ankaran taipaleen 
itsenäisyytensä puolesta. Veteraanien 
päättäväisyys ja isänmaanrakkaus ovat 
järkähtämättömiä esimerkkejä tämän 

JR 200:n vuosipäivää 
muistettiin arvokkaasti 
Tallinnassa

päivän nuorille. Itse näyttelyyn on koot-
tu 13 lasivitriiniä täyteen Suomen-poi-
kien kirjallista tuotantoa. Ei ainoastaan 
sotakuvauksia, vaan myös matrikkelei-
ta, tieteellisiä ja taiteellisia julkaisuja, 
runokirjoja sekä paljon muuta. Melkoi-

nen saavutus eri puolille maailmaa ha-
jaantuneelta runsaan 3000 miehen jou-
kolta.
 Päivä huipentui yhteiseen illanviet-
toon Kaitseliitin tiloissa Männikulla. 
Paikka on veteraaneille muistorikas, 

Suomen-pojat, puolustusasiamies ja logistiikkaveljet lähes virallisessa juhlakuvassa.

Teksti ja kuvat Hans Gabrielsson
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sillä elokuussa 1944 kotimaataan puo-
lustamaan tulleet Suomen.pojat koottiin 
aluksi juuri Männikulle.
 Päivän pääjärjestelijä, kapteeni Jaen 
Teär palautti mieliin juhlapäivän vieton 
eri vaiheet vuosien varrella. Aluksi päi-
vää juhlistettiin Paldiskin varuskunnas-
sa näyttävin menoin. Veteraanipolven 
ikääntyessä juhlallisuudet siirrettiin 
Murasteen Rajavartijakouluun ja nyt 
Suojeluskunnan siipien alle Tallinnaan. 
Veteraanien määrä on supistunut vali-
tettavan vähäiseksi, mutta aikaisempien 
vuosien reipas henki on entisellään ja 
laulukin kajahtaa komeasti!
 Viron Riigikogun ulkoasianvaliokun-
nanjäsen, kansanedustaja Henn Pôllu-
aas piti ansiokkaan katsauksen maail-
man kriisipesäkkeiden tilasta ja Viron 
nykyisistä turvallisuuspoliittisista näky-
mistä. Veteraanien tervehdyksen tilai-
suudessa esitti sydämellisen tapansa 
mukaisesti Edgar Sinisalu.
 Iltaa jatkettiin veljellisessä henges-
sä musiikin ja maittavan pitopöydän 
antimien ääressä. Nyt juhlaa vietettiin 
samalla Suomen 100-vuotisjuhlan mer-
keissä. Ensi vuonna Viron Tasavalta 
juhlistaa satavuotista taivaltaan ja sitä 
veteraanimme jäävät odottamaan sano-
jensa mukaan mielenkiinnolla! Kuopion seudun käsityön ystävät lähettivät 100 paria villasukkia veteraaneille “Neulomuksia 

sydämestä”-projektin merkeissä. Veteraani Edgar Sinisalu muisti suomalaisia ystäviä lämmin-
henkisessä kiitospuheessaan. Taustalla tapahtuman puuhamies, kapteeni Jaen Teär.
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Suomessa vuonna 1944 RUK:n suorittanut vänrikki Ed-
vard Miller puolisoineen ja komentaja Jussi Voutilainen 
seuraavat tarkasti kirjanäyttelyn avajaisia.

Arkiston johtaja Küllo Arjakas esittelee ensimmäistä Suo-
men-pojista tehtyä historiikkia. Kirjan ensimmäinen painos 
ei päässyt markkinoille heikon paperilaadun takia ja se on 
nyt haluttu keräilyharvinaisuus.

Kansanedustaja Henn Pôlluaas on myös ansioitunut reservi-
läinen. Hänen turvallisuuspoliittisen esityksensä pääkohdat 
pätevät myös Suomen asemaan.
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Olavi Lempinen jäi eläkkeelle Liikkuvan 
poliisin ylikomisarion virasta vuonna 
2008. Pitkäaikainen harrastus ja mielen-
kiinto sotahistoriaan sai vauhtia toden 
teolla. Lempinen oppi jo nuorena miehe-
nä suhtautumaan kriittisesti julkaisuihin, 
jotka oli tehty ns. voittajan silmin ja eh-
doin. Vuosien tutkimisen ja asiaan syväl-
lisesti perehtymisen jälkeen Lempisen 
ja Manu Paajasen esikoisteos “Pääkallo-
sotilas” julkaistiin vuonna 2015.
 SS-vapaaehtoisen Aarne Kähärän ko-
kemuksiin perustuva teos oli suuren 
yleisön mieleen ja kirja valittiin vuoden 
2015 parhaaksi sotakirjaksi.
 Menestys sai jatkoa syksyllä 2016, kun 
Lempisen toinen kirja “Rautaesiripun 
takana” julkaistiin. Se on vaikuttava ker-
tomus suomalaisen kaukopartiomiehen 
Veikko Piiparisen yli 40 vuoden taipalees-
ta entisen Neuvostoliiton kahleissa.
 
Sysäys puolalaiselta emigrantilta
 
Lempisen tie sotakirjailijaksi on pitkä: 
“Kaikki alkoi niin kuin muillakin pikku-
pojilla sen aikaisista Korkeajännitys-leh-
distä. Niissähän Batler Britton tuhoaa 
sekunneissa tuhat vihollista, pyyhkäisee 
kätensä ja homma on siinä. Hiljalleen 
siirryin lähinnä fiktiivisiin sotaromaanei-
hin. Varsinainen herätys ja tiedon nälkä 
syntyi heti varusmiesajan jälkeen. Sain 
lahjaksi puolalaisen emigrantin kirjasar-
jan, jossa hän alkupuheessaan toteaa: 

Poliisista sotakirjailijaksi
– ensimmäinen teos 
suoraan huipulle

Olavi Lempinen palveli poliisissa mm. 12 
vuotta Liikkuvan poliisin kenttätoimiston 
päällikkönä sekä 12 vuotta johdon esikun-
nassa. Toimenkuvaan kuului myös lähialueyh-
teistyö Baltiaan.

Veikko Piiparisen elämänta-
rina antaa kaunistelematto-
man kuvan sodan jälkeisen 
Suomen oloista. Ansioitunut 
kaukopartiomies ja sitkeä 
isänmaamme vapauden 
puolustaja luovutettiin Neu-
vostoliittoon vuonna 1947. 
Pakkotyöleiriltä armahtami-
sen jälkeen Piiparisen tie vei 
miehitettyyn Viroon.

Haastattelu: Hans Gabrielsson 

Kuvat:  Aarne Kähärän arkisto, 
Veljesapu-Perinneyhdistyksen 
arkisto, Veikko Piiparisen ja 
Jouko Järven arkisto.
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Kiitos, että valitsit teokseni. Tuotan kui-
tenkin pettymyksen heti. Sotahistoria on 
voittajien historiaa, siis se ei voi koskaan 
pitää paikkaansa. Suhtaudu siis kriittises-
ti siihen ja näihin kirjoihin.”
 Kirjasarja herätti Lempisen uteliai-
suuden ja mielenkiinnon asioiden tar-
kasteluun uusista näkökulmista. “Silloin 
aloin miettimään, että näinköhän tämä 
on oikeasti mennyt. Eihän asiat vastaa 
ollenkaan aikaisemmin lukemaani. Huo-
masin, että minuahan on kusetettu ja 
reagoin asiaan todella jyrkästi. Nyt halu-
sin tietää tapahtumien todellisen kulun” 
kertoo Lempinen varsinaisesta sysäyk-
sestä sotahistorian tutkimiseen.
 Lempisen mukaan suomalaisia on 
kuitenkin viilattu linssiin ehkä kaikkein 
vähiten kokonaisuutta tarkasteltaessa.
 
Arkistot aukeavat hetkeksi
 
Lempinen tyydytti tiedon nälkäänsä etsi-
mällä toden teolla julkaisuja, jotka poik-
kesivat voittajavaltioiden “virallisista” 
näkemyksistä. “Kulta-aika koetti, kun 
Neuvostoliiton arkistot aukesivat muuta-
maksi vuodeksi. Sieltä löytyi tietoja, joita 
ei ollut amerikkalaisten, englantilaisten 
tai ranskalaisten avatuissa arkistoissa. 
Se poiki tietysti joukon kirjoja, jotka luin 
oikein ahmimalla. Hiljalleen minulle hah-
mottui se, mitä II Maailmansodassa to-
della tapahtui” muistelee Lempinen.

Näky Vorkutassa oli lohduton. Moni Suo-
menkin armeijassa palvellut heimoveteraani 
kohtasi matkansa pään täällä. Neuvostoliiton 
pakkotyöleirit olivat käsittämätön kokonai-
suus. Niissä päätettiin miljoonien ihmisten 
kohtalot. Veikko Piiparinen oli yksi leireiltä 
selvinneistä.

Sodasta on selvitty ja Piiparinen on juuri suorittanut Merisotakoululla viesti- ja merenkulun 
aliupseerikurssin vuonna 1946. Tulevasta kärsimysten tiestä ei ollut vielä aavistustakaan. 
Kuva Jouko Järven arkisto.
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 Oman kirjan kirjoittamien ei ollut kui-
tenkaan koskaan Lempisen ajatuksissa, 
vaikka hän oli kirjoittanut artikkeleita 
salanimellä vuosikymmeniä eri aikakau-
silehtiin.
 Yksi asia johti kuitenkin toiseen ja sat-
tuma puuttuu peliin: “Autokoulunopetta-
jankurssin aikainen kurssinjohtaja Aarne 
Kähärä otti minuun yhteyttä ja kertoi 
erään kustantamon edustajan ottaneen 
yhteyttä kirjan tekemisen merkeissä.
 Aarnehan oli asiasta kovasti iloinen. 
Hänhän oli mennyt aikanaan väärenne-
tyillä papereilla 16 vuoden ikäisenä Sak-
saan sotaoppia saamaan.
 Meni muutama viikko ja Aarne oli 
hieman pettyneen oloinen. Kirjasta ei 
kuulemma tule mitään, kun kirjaa työs-
tävä henkilö tekee niin hölmöjä kysy-
myksiä. Voin hyvin kuvitella asian lai-
dan, kun aiheena on SS ja siihen liit-
tyvät ihmeelliset myytit. Aarne ehdotti 
minua kirjan kirjoittajaksi, mutta kiel-
täydyin kohteliaasti. Eihän minulla ollut 
kirjan kirjoittamisesta kokemuksia yhtä 
oppikirjaa lukuun ottamatta.
 Asia jäi kuitenkin vaivaamaan minua 
ja otin yhteyttä vanhaan kaveriini Paa-
jasen Manuun. Hän totesikin yksi kan-
taan, että kyllähän me Aarnesta kirja 
tehdään. Siitä se sai alkunsa. Tosin jos 
olisin arvannut mikä työmäärä on poh-
jatiedon keräämisessä, sen suodattami-
sessa ja faktojen tarkastamisessa, niin 
kirja olisi saattanut jäädä tekemättä.”
 
Toinenkin veteraani on kirjansa 
ansainnut
 
Ensimmäisen kirjan saama hyvä vas-
taanotto innosti kustantajan pyytämään 
Lempiseltä uutta teosta. Ajatus ei kui-
tenkaan sytyttänyt Lempistä, päinvas-
toin: “Vastasin, että ei taida onnistua, 
sillä enhän voi alkaa kehittelemään ai-
heita tuosta vain. Asia jätettiin hetkeksi 
unholaan, kunnes minulla välähti. Mi-
nulla oli suuri määrä nauhoitettuja c-ka-
setteja edesmenneen kaukopartiomie-
hen Veikko Piiparisen kokemuksista.
 En ollut kuunnellut niitä vuosikausiin, 
koska tuntemukseni mukaan niiden 
kuunteleminen olisi ollut kuin Veikon 
haudan avaaminen lapio kädessä. Pää-
sin kuitenkin sen kynnyksen yli ja ryh-
dyin perehtymään vanhoihin äänitteisiin.
 Eihän niitä oltu tehty kirjan tekoa var-
ten ja valtavan palapelin kokoaminen 
alkoi. Kokonaisuus muodostui hiljalleen 
eläväksi tarinaksi.
 Otin yhteyttä Veikon omaisiin ja sain 
heiltä suostumuksen kirjan tekemiseksi. 
Siinähän kaikki kerrotaan todellisuuden 
mukaan ja aina se ei ole kaunista kerrotta-
vaa. Kun aineisto oli valmiina menin vielä 
kerran Tallinnaan tapaamaan Veikon omai-
sia ja mielessäni vetkuttelin vielä lopullista 
kirjoitustyötä mikäli joku heistä ei haluaisi 
julkaisua. Heidän järkkymätön kantansa oli 
se, että vanha isä on kirjansa ansainnut.”
 Toisenkin kirjan mainiosta palauttees-
ta huolimatta Lempinen ei tällä erää 
suunnittele uutta teosta: “Mitään ro-
maaneja en ala kirjoittamaan. Jos jos-
kus vielä innostun, niin sen täytyy olla 
saman tyyppistä tietokirjapohjaa.

SS-miesten fyysistä kuntoa hiottiin ankarasti peruskoulutuskaudella. 
Itärintaman karmeat olot vetivät miesten kestävyyden äärirajoille.
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Aarne Kähärä Ukrainassa risuilla 
naamioidun kuorma-auton kupees-
sa.

Ukrainan haastavat keliolosuhteet 
pistivät kaluston koetukselle. Run-
saan 800 kilometrin taipaleella ete-
nemisvaiheessa menetettiin lähes 
puolet pataljoonan ajoneuvoista.

Korkeatasoinen kenttälääkintä pelas-
ti monen sotilaan hengen.
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Järjestyksessään kolmas Ekströmin 
Marssi järjestettiin 4.2.2017 Lahemaan 
kansallispuiston alueella sijaitsevan Kol-
gan kartanon ympäristössä. Jo 1200-lu-
vulla perustettu kartano oli aikoinaan 
maa-alaltaan Viron suurin, maata oli kar-
tanolla jopa 50000 hehtaaria. Nyt pai-
kalle kokoontui aikaisin lauantaiaamuna 
lähes 1700 eri ikäistä innokasta marssi-
jaa. Reittivalikoimaa oli lisätty aikaisem-
mista vuosista, nyt löytyi jokaiselle so-
piva pätkä aina 30 kilometriin asti.
 Marssin ideoi innokas Kaitseliitin 
(Suojeluskunnan) upseeri Erki Vaikre. 
Hän halusi järjestää tapahtuman, jossa 
muistetaan ja kunnioitetaan suoma-
laisten vapaaehtoisten osallistumista 
Viron Vapaussotaan. Marssi nimettiin I 
Suomalaisen Vapaajoukon komentajan 
eversti Martin Ekströmin mukaan. Suo-
malaisten noin 1550 miehen joukko sai 
legendaarisen maineen hurmoshenkisi-
nä ja intohimoisina sotilaina, He saapui-
vat Tallinnaan 30.12.1918.
 Joukko eteni ripeästi itään ja 9.1. val-
lattiin Rakveren kaupunki. Uhkarohkean 
maihinnousun jälkeen Tallinnasta 211 
kilometrin päässä sijaitseva Narvan kau-
punki vallattiin jo 18.1.1919. Huomatta-
van miesylivoimainen punakaarti pakeni 
pakokauhun vallassa Ekströmin miesten 
edetessä itään. Nyt järjestetyllä mars-
silla muistetaan Ekströmin miesten al-
kutaivalta.
 Marssin maine on levinnyt nopeasti 
Virossa ilman sen suurempaa mainon-
taa. Ensimmäisessä tapahtumassa oli 

Ekströmin Marssilla 
ennätysmäärä osallistujia

Sotahistoriallinen yhdistys Front Line Eesti järjesti vauhdikkaan taistelunäytöksen tapahtuman avajaisissa.

Nykyiset “Metsäveljet” kuuluivat palkittujen joukkoon.

pari sataa osallistujaa, toisella marssilla 
mukana oli jo noin 600 marssijaa ja nyt 
tehtiin uusi ennätys.
 Kaikille marssiin osallistujille on tarjol-
la muonaa ja kuumaa juotavaa. Marssin 
hengen mukaisesti tapahtuma on ilmai-
nen. Näin tahdotaan tarjota kaikille mah-
dollisuus osallistua mainioon marssiin.
 Reittien valmistelu, muonitus, lääkin-
tähuolto ja kaikki muu mittavaan tapah-
tumaan liittyvä hoidetaan täysin vapaa-

ehtoisvoimin. Täytyy nostaa virolaisille 
veljille hattua hienosta järjestelykyvystä!
 Ensi vuonna Viron Tasavalta juh-
lii 100-vuotista taivaltaan. Luvassa on 
myös entistä mieleenpainuvampi mars-
sitapahtuma. Löytyisikö jäsenistöstä 
halukkuutta lähteä viikonlopun retkelle 
kokemaan jotakin uutta isänmaalisten 
heimoveljiemme kanssa? Uskallan suo-
sitella!

Teksti ja kuvat Hans Gabrielsson
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Motivoituneet vapaaehtoiset järjestivät kuu-
maa keittoa koko marssiporukalle.

Lahelmaan kansallispuiston reitit ovat koke-
misen arvoisia.

Marssilla kilpailtiin myös tapahtuman hen-
gen mukaisista parhaista asuista. Tässä vuo-
den 2017 sissejä.

Reiteille oli järjestetty mukavia taukopaik-
koja, joissa sai nautiskella vaikkapa nuotio-
makkarasta.
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Logistiikkaupseeriyhdistyksen 
puheenjohtaja, eversti Timo 
Saarinen kiittelee sveitsiläisen 
veljesyhdistyksen (SOLOG) pu-
heenjohtajaa, eversti Andres 
Krummen’ia.
 Viereisellä sivulla sveitsiläiset 
kiittelevät suomalaisia isäntiä 
monisanaisesti ja toivottavat 
suomalaiset tervetulleiksi Sveit-
siin vastavierailulle 2019.

Sveitsiläisen veljesyhdistyksen vierailu 
11.–18.9.2016 onnistui mainiosti

MEDIAKORTTI 2017
LOGISTIIKKAUPSEERI-lehti 
on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä logistiikan ja huol-
lon eri toimialojen sekä sotatalouden erikoisjulkaisu. 
Lehti käsittelee Suomen puolustusvoimien logistiikka-
järjestelmän kehittämistä ja toteuttamista, kotimaisen ja 
ulkomaisen logistiikan kehittymistä sekä huollon eri toi-
mialojen koulutusta ja toteutusta: kunnossapito, täy-
dennykset, kuljetukset, lääkintähuolto ja huoltopalvelut. 
Lehti käsittelee myös monipuolisesti puolustusvoimien 
ja elinkeinoelämän yhteistyökysymyksiä.

Lehden julkaisija on LOGISTIIKKAUPSEERIT RY. Siihen 
kuuluvat lähes kaikki puolustusvoimien logistiikan, huol-
lon ja sotatalouden piirissä palvelevat upseerit ja erikoi-
supseerit sekä lisäksi reservin upseereita, jotka toimivat 
elinkeinoelämän johto- ja avainpaikoilla tärkeinä kontak-
tihenkilöinä yhteistyökysymyksissä. 
Lehden lukijakunta kattaa jäsenkunnan lisäksi kaikki puo-
lustusvoimien ja rajavartioston joukko-osastot, eri esi-
kunnat, laitokset sekä valtiojohtoiset yritykset, joiden 
toiminta liittyy logistiikkaan, huoltoon ja hankintoihin.

Mainostilavaraukset Logistiikkaupseeriin
juha.halminen@kolumbus.fi  puh. 050 5922 722
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MPK järjestää lukiolaisille turvakursseja tukeutuen 
PV:n  tiloihin ja huoltoon ympäri Suomea. Ruot-
sinkielisille lukiolaisille järjestetään yksi tilaisuus, 
joka pidetään syksyisin Dragsvikissa ja Syndalenin 
leirialueella.

Kurssin tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdol-
lisuus tutustua varuskunnan arkeen. Samalla heille 
opetetaan elinikäisiä käytännön taitoja. Luennoilla 
annetaan katsaus niistä toimijoista yhteiskunnassa, 
jotka takaavat kansalaisten jokapäiväisen turvalli-
suuden.

Kurssi on jakautunut kolmeen osaan.
1. Pakollinen luento ennen kenttäjaksoa, jossa esitellään 

MPK:n toimintaa ja Väestönsuojelua. Tämä luento pide-
tään koulusta riippuen joko Väestönsuojelumuseossa Hel-
singissä (pääkaupunkialueen koulut) tai koulussa (muut 
Uudenmaan koulut)

2. Luennot Dragsviikissa, aamupäivän aikana toimintaansa 
esittelevät UudPr, Poliisi ja Rajavartiolaitos

3. Kenttäosio, joka toteutetaan Syndalenin leirialueella ja 
koostuu käytännön harjoituksista ja muutamasta luennosta.
a. Itsepuolustus
b. Selviytyminen luonnossa
c. Suunnistus
d. Ensiapu
e. Palon sammuttamista

Kurssi alkaa kokoontumisella yhteiskuljetuksiin varattujen 
bussien lähtöpaikalla, esim Helsingistä lähtee bussi Töölönto-
rilta 07.45.

Lukiolaisten turvakurssi

Dragsviikissä pidettyjen luentojen jälkeen kurssilaiset varuste-
taan viikonloppua varten pv:n materiaalilla, kuten maastopu-
ku, lakki, pakki, makuupussi jne.

Varusteet saatuaan kurssilaiset syövät lounaan varuskunnan 
ruokalassa, jonka jälkeen siirrytään busseilla Syndaleniin. 

Syndalenissa on vuorossa telttojen pystytys ja sopeutuminen 
”sotilaan käyttäytymiseen”- sulkeisten alkeet ja marssiminen 
aloitetaan välittömästi alueelle saavuttuamme.

Illalla on vuorossa ”joukkueen” telttojen sisäisen yhteishen-
gen luominen.
 
Lauantaina herätys on 06.00 ja aamulenkin jälkeen aamiai-
nen. Varsinaiset rastikoulutukset alkavat välittömästi aami-
aisen jälkeen jatkuen koko päivän aina iltaan saakka. Toki 
ruokatauot pidetään.

Päivän aikana kurssilaiset liikkuvat eri rastien välillä muodos-
telmassa, ja halukkaat saavat harjoitella johtamista.

Päivä päätetään saunalla ja sotilaskodin tunnelmalla.

Sunnuntaina on sitten vuorossa telttojen purkaminen ja va-
rusteiden palautus. Toki alue siivotaan ennen kotiin lähtöä.

Kurssilla on yleensä noin 100 oppilasta ja 30 kouluttajaa/ apu-
kouluttajaa. Oppilaista noin 70% on tyttöjä. Tytöistä noin 10% 
ilmoittaa palautteiden yhteydessä hakeutuvansa vapaaehtoi-
seen palveluksen. Turvakurssi on osa koulutusjärjestelmää, 
eli osallistujat saavat siitä lukion päättötodistukseen siitä it-
selleen kurssin.

Teltan pystyttäminen ensimmäistä kertaa ei aina ole helppoa.
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Kurssi on osallistujille ilmainen. Kustannuksista vastaa MPK 
ja kuljetuksista UudPr Kilta.

Tämä on yksi syy osallistua. Moni varsinkin tytöistä haluaa 
osallistua saadakseen kokea sen mistä veljet, isät ja poikaka-
verit ovat kertoneet.

Kouluttajina toimii varusmiespalvelun suorittaneita nuoria, 
suurin osa ovat aikoinaan käyneet ko. kurssin itsekin. Apu-
kouluttajaksi kelpuutetaan sellainen, joka on käynyt kurs-
sin, eli siihen ei tarvita suoritettua varusmiespalvelua. Kaikki 

kouluttajat toimivat vapaaehtoisina ja ilman korvauksia. Re-
servissä olevat saavat toki kurssista kertausharjoitusvuoro-
kausia.

Yhdistyksemme jäsenille tarjotaan mahdollisuus Huoltotapah-
tuman yhteydessä 14.10.2017 tutustua hieman toisenlaiseen 
koulutukseen, jossa toimijoina ovat MPK ja PV. Tervetuloa 
mukaan!

Ulf Dahlman
Kurssin varajohtaja, res.maj.

Osasto pysyy hyvin hanskas-
sa puolen päivän harjoittelun 
jälkeen.

Ammattilaiset koulut-
tavat palontorjunnan 
saloihin.
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Itsepuolustus rastilla harjoitel-
laan mm. Iskujen väistämistä 
ja itsensä suojaamista.

Sunnistuskoulutus aloitetaa luokas-
sa teorialla.

Välillä joudutaan punnertamaan.
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Logistiikkarykmenttien johto tu-
tustui maavoimien vaikuttamis-
harjoituksen logistiikan järjeste-
lyihin Rovajärvellä marraskuussa 
2016. Vierailua isännöi 3. Logis-
tiikkarykmentin esikuntapäällik-
kö, everstiluutnantti Mauri Etelä-
mäki (kuvassa oikeanpuoleisin). 
Muut kuvassa olijat (vasemmalta 
oikealle): 1. Logistiikkarykmentin 
komentaja, eversti Eero Pakari-
nen, 2. Logistiikkarykmentin esi-
kuntapäällikkö komentaja Vesa 
Aalto, 2. Logistiikkarykmentin ko-
mentaja kommodori Auvo Viita-
aho, 1. Logistiikkarykmentin esi-
kuntapäällikkö everstiluutnantti 
Markku Kuusela ja 3. Logistiik-
karykmentin komentaja, eversti 
Pekka Airaksinen. Joukon takana 
näkyy kunnossapitotelakuorma-
auton avattu takakontti.

Vaikutelma harjoituksen logistises-
ta konseptista ja etenkin sen ylätason 
järjestelyjen toteutuksen vastuun kan-
taneiden 3. Logistiikkarykmentin reser-
viläisten toiminnasta oli erittäin myön-
teinen. Kaikissa huoltolajeissa pelattiin 
niin sanotusti ”kovilla” ja joukot saivat 

Kaamosta vaan ei kaaosta

tarvitsemansa tuen.  Tämä siitä huoli-
matta, että olosuhteet olivat pitkässä 
harjoituksessa hyvin haastavat. Ryk-
menttien johto kuten muutkin vieraili-

jat saivat jälleen varmistuksen siitä että 
huollon joukkotuotannon, osaamisen ja 
hankintojen eteen tehty työ tuottaa to-
dellista suorituskykyä!

Yhdistyksen hallitus suunnitteluseminaarissa Tallinnassa

Yhdistyksen hallituksella oli kunnia tavata Suomen suurlähettiläs Kirsti Narinen 
(kuvassa neljäs oikealta)

Puolustusasiamies Jussi Voutilainen piti ajankohtaisen esi-
tyksen Baltiasta, yhdistyksen puheenjohtaja eversti Timo 
Saarinen (vas.) on juuri palkinnut Voutilaisen.
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Kirja-arvostelut

Tarjolla on kattavaa ja hyvin jä-
senneltyä tietoa Suomen jalka-
väen raskaiden aseiden ja ase-
järjestelmien koko elinkaarelta 
hankinnoista käytön kautta hyl-
käämiseen ja mahdolliseen mu-
seointiin. Eikä tarvitse olla ase-
asiantuntija – aivan tavallisenkin 
lukijan mielenkiinto herää harvi-
naisten aseiden kuvia selaillessa.

Monet kirjan aseista ovat lukijoille jo 
varusmiesajalta tuttuja. Vanhemmat ikä-
polvet tuntevat jalkaväkitykit siinä mis-
sä nuoremmat ovat jysäytelleet monen-
laisilla singoilla. Ja mitä panssarintorjun-
taan tulee, niin toki myös ohjukset ovat 
mukana.
 Esiteltyjen aseiden kaliiperit ovat 20 
millistä ylöspäin. Sota-ajan kuvista tut-
tu norsupyssy eli kotimainen 20-millinen 
panssarintorjuntakivääri ei ole mukana, 
kuten eivät muutkaan pst-kiväärit, joita 
Suomessa on ollut melkoinen kirjo. Eni-
ten jäin kaipaamaan Maxim-konekivääriä 
– ryhmäasehan se on jos mikä - mutta 
kiväärikaliiperiset aseet on käsitelty sa-
man kirjoittajan aiemmissa teoksissa.
 Kirja on tunnetun sotilasmuseoalan 
konkarin, VTM Markku Palokankaan kä-
sialaa. Hän jäi täysin palvelleena eläk-
keelle Sotamuseon johtajan tehtävästä 
vuonna 2010. Vaan aseetpa eivät ole 
jättäneet Palokangasta rauhaan. Sitä to-
distaa tämä kirja sekä parhaillaan työn 
alla oleva väitöskirja sotasaalisaseista 
itsenäisessä Suomessa.
 Sotasaalista ovat monet tämänkin 
kirjan aseet ja melkoinen kirjo erilaista 
aseistusta jäi käsiimme silloinkin, kun 
entisen emämaamme sotilaat palasivat 
kotimaahansa Suomen itsenäistyttyä 
vuonna 1917. Muitakin syitä aseistuk-
semme hämmästyttävään kirjavuuteen 
käydään kirjassa läpi.
 Palokangas poimii asehistoriasta kiin-
toisia esimerkkejä, kuten panssarintor-
juntakivääri Lahti L-39:n hämmästyttä-
vän lyhyen tehokkaan käyttöajan. Se jäi 
vain pariin vuoteen. Sama koskee mo-
nia pst-tykkejä, vaikka kaluston tehok-
kain osa oli sinkojen rinnalla käytössä 
1980-luvulle asti.
 Kranaatinheitin on puolestaan kestä-
nyt hyvin taistelukentän, aseistuksen 

Tuttuja ja tuntemattomia 
jalkaväen raskaita aseita
Seppo Simola

ja taistelutapojen muutokset. Ase on 
yhä hyvin samanlainen kuin 20-luvulla, 
jolloin nykyaikainen heitin käyttöömme 
tuli. Palokangas esittelee myös miinan-
heittäjät ja muut krh:n edeltäjät.
 Pidin kirjan selkeästä esitystavasta. 
Alun yleiskatsauksen jälkeen esitellään 
asetyypit kukin vuorollaan. Ensin hah-
motellaan asetyypin yleinen suunnit-
telu- ja käyttöhistoria sekä ominaisuu-
det ja sitten aseet yksi kerrallaan. Kirja 
päättyy kokoavaan yhteenvetoon.
 Kuvitus on käyttöajankohdan mukai-
nen. Kirjoittaja sanoo tietoisesti välttä-
neensä nykyisen tavan käyttää lavastet-
tuja värikuvia. Värikuviakin sivuilla toki on, 
mutta ne ovat kaikki aidoista käyttötilan-
teista otettuja. Mustavalkokuvat hallitse-
vat ja se sopii mainiosti kirjan henkeen.

 Keräilijöitä ja muita aseharrastajia kiin-
nostanevat tiedot käyttöikänsä päähän 
tulleiden aseiden viimeisistä vaiheista. 
Nyt selvisi sekin, miten ja milloin yksi-
tyisiin kokoelmiin on päätynyt vaikkapa 
pst-tykkejä ja kranaatinheittimiä. 
 Joskus mielenkiintoinen materiaali 
meni sivu suun ja päätyi kokonaan ul-
komaille. Kaikista aseista ei jäänyt edes 
museokappaleita. Pysyvästi hävisivät ne-
kin kaksi saksalaista supistuvakaliiperista 
28-20-millistä pst-kanuunaa, jotka olivat 
Suomessa kokeiltavina jatkosodan aika-
na. Onneksi sentään kuvat jäivät.

Jalkaväen raskaat aseet ja 
ryhmäaseet
Markku Palokangas
Docendo, 240 s.
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Tuore panssarisodan kokoomate-
os on julkaistu arvoteosformaa-
tissa. Sen etuna on komea ul-
koasu sekä mahdollisuus antaa 
kuvitukselle enemmän roolia. 
Haittapuolena on tyyris hinta ja 
saatavuus vain kustantajan omi-
en myyntikanavien kautta. Tavalli-
sesta kirjakaupasta tätä järkälet-
tä on turha haeskella.
 Panssarisodasta Suomen kan-
nalta voidaan puhua oikeastaan 
jatkosodan hyökkäysvaihees-
sa 1941 ja vetäytymisvaiheessa 
1944. Niinpä kirjassa kerrotaan 
myös panssariaselajin synty sekä 
maalimalla että Suomessa. Tämä 
toki kuuluu kirjan aihealueeseen.

Hieman kauaksi aiheesta loitotaan, kun 
käsitellään Venäjän sisällissotaa vuosina 
1917 – 1922, eivätkä panssarijunatkaan 
välttämättä kuulu panssarisodan yti-
meen, vaikka kiinnostava aihe ovatkin. 
Näiden aiheiden käsittelemisen sijasta 
kirjan aikahaarukkaa olisi voitu venyttää 
kohti nykyaikaa. Kirja päättyy aseiden 
vaikenemiseen Lapissa huhtikuussa 
1945, ja sotien jälkeisestä ajasta on 
vain lyhyt yhteenveto.
 Kylmä sota olisi mielenkiintoinen vai-
he panssariaselajimme historiassa, vaik-
ka varsinaiseen panssarisotaan emme 
silloin onneksi joutuneet, mutta mo-
nenlaisia suunnitelmia sen varalle oli. 
Kylmän sodan aikainen aineisto ei liene 
kaikilta osin vielä tutkimuskäytössä ja 
tokko koskaan täysin tuleekaan, mutta 
aimo harppaus sodista nykypäivää kohti 
olisi ehkä ollut mahdollinen. 
 Poliittisten ja sotilaspoliittisten näkö-
kulmien mukaan otto on aivan paikal-
laan. Poliitikkojen ja korkeiden komen-
tajien linjauksilla luotiin reunaehtoja 
panssariaseemme kehitykselle tai kehit-
tämättä jättämiselle. Aselajia supistet-
tiin niin radikaalisti 1930-luvulle tultaes-
sa että koko aselaji oli vähällä joutua 
lakkautetuksi. Onneksi tiedot Neuvos-
toliiton massiivisista aikeista kuului-
vat tarpeellisiin korviin ja katastrofilta 
vältyttiin. Toki katastrofiksi voi kutsua 
sitä, että panssariaseemme oli kesken-
eräisyyttään toimintakyvytön, kun sota 
marraskuun lopussa 1939 puhkesi. 
 Landsverk 182 panssariauto oli 
maamme ainoa ajanmukainen ja käyttö-
kelpoinen panssariajoneuvo talvisodan 
alkaessa. Renaultit olivat vanhenneet 
käsiin ja Vickersit olivat vasta varustet-
tavina. Pitäisikö sanoa, että maamme 
panssarisotavalmius oli liikuttavan heik-
ko. Lähes liikuttavalta nimittäin tuntuu 
kuvaus ainoan toimintakykyisen pans-
sariaseemme tarmokkaasta toiminnasta 
talvisodan alussa. 

Panssarisotajärkäle
Seppo Simola 

 Kirjan teksti on Elias Salmisen käsi-
alaa ja hänen näkökulmansa varmasti 
uppoavat perinteisen sotahistorian ys-
täviin. Kuvituksesta vastasi legendaa-
rista mainetta ilmasotahistorian saralla 
nauttiva Kalevi Keskinen. Kiinnostavan 
kuvakavalkadin hän näkyy saavan aikaan 
panssariaiheestakin. Kolmantena on 
syytä mainita Leslie Quagraine, jonka 
kynästä ovat taidokkaat kalustopiirrok-
set.
 Karttojen niukkuus on harmillista, 
koska taistelukuvaukset ovat kirjan kes-
keistä sisältöä. Yksittäisten taistelijoiden 
näkökulmaa tapahtumiin tarjoavat run-
saat muistelma- ja haastattelusitaatit. 
 Tiukan operaatiohistorian välipaloina 
olisivat maistuneet sattumukset pans-
saritaistelijoiden vapaa-ajalta ja kou-
lutuksesta. Jäin myös kaipaamaan sy-
vällisempää selostusta suomalaisesta 
panssaritaktiikasta ja sen kehityksestä. 
Ohjesääntöjä ja oppikirjoja käsitellään 
varsin pintapuolisesti. 

 Sotapäiväkirjoja ei pitkässä lähdeluet-
telossa mainita, mutta alkuperäisläh-
teiden käyttö olisi antanut sisällölle sy-
vyyttä. Joidenkin komentajien kohdalla 
viitataan päiväkirjamerkintöihin, mutta 
kyse lienee henkilökohtaisista päiväkir-
joista.

Suomen panssarisota
Elias Salminen – Kalevi Keskinen
Tammi, 463 s.
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Panssariseminaari kertoi kuuli-
joille helmikuun ensimmäise-
nä lauantaina panssarijoukkojen 
nykypäivästä sekä historiasta ja 
osin tulevaisuudestakin. Pelkkää 
telaketjun kalinaa seminaari ei 
ole, koska yhteistyöaselajitkin on 
aina huomioitu. Tällä kertaa pai-
nopisteessä – sananmukaisesti – 
oli panssarintorjunta.

Viisi esitelmää ja kuusi esitelmöitsijää 
tarjosivat koko lauantaipäiväksi kiinnos-
tavaa kuultavaa. Ruokailutauon yhtey-
dessä oli mahdollisuus tutustua Panssa-
rimuseon ja Panssariprikaatin yhdessä 
järjestämään kalustoesittelyyn.
 Panssarikoulun hallissa oli tutustutta-
vissa nykyistä panssarikalustoa kuten 
rynnäkköpanssarivaunut BMP-2MD ja 
CV 90-30, sekä sodanaikaiset panssari-
nyrkki ja -kauhu ampumatarvikkeineen. 
 Myös 75-millisen panssarintorjunta-
tykin ampumatarvikkeita sai tutkia ja 
tunnustella. Itse tykki – 75 K 40 – oli 
hallin edessä venäläiseen panssaroituun 
telatraktoriin T-20 Komsomoletsiin kyt-
kettynä. Kyseinen yhdistelmä oli jatko-
sodan aikaisen telavetoisen tykkikomp-
panian parasta kalustoa.

Venäläiset panssarit Kannaksella 
1944

Aluksi kuultiin panssarisodasta Karjalan 
kannaksella kesällä 1944. Tutkimuksen 
edetessä aiheesta on saatu uutta tietoa, 
joten pelkkää kertausta esitys ei ollut.

Panssarintorjunnan 
sankaritöitä ja mekanisoitujen 
joukkojen kehitystä
– Kolmastoista panssariseminaari Parolannummella
Seppo Simola

 Aihetta esitteli sujuvalla suomen kielellä 
venäläistaustainen tutkija ja kirjailija Bair 
Irincheev. Esitys perustui osin esitelmöit-
sijän tuoreeseen kirjaan Kannaksen suur-
taistelut kesällä 1944 venäläisin silmin. 
Irincheev tunnetaan sotahistoriamatkojen 
järjestäjänä sekä omistamastaan yksityi-
sestä sotamuseosta Viipurissa.
 Venäläisen puolen tutkimista vaikeut-
taa jälkikäteen laadittujen dokumenttien 
puutteellisuus ja ristiriitaisuus. Lisäksi 
tappiot esitetään yleensä koko operaa-
tiosta, ei yksittäisistä taisteluista. Esi-
tyksen näkökulma vaihteli operaation 
tasolta yksittäisten vaunujen kohtaloihin 
sekä vaunutyyppien ominaisuuksiin tais-
telussa.

Lähitorjunta 1944

Panssarintorjuntataustaisen majuri Sa-
kari Ilmasen astuessa estradille näkö-
kulma vaihtui edellisen esityksen pei-
likuvaksi. Yleisö kuuli nyt kesän 1944 
lähitorjuntataktiikan kehityksen hajanai-
sesta keskitetyksi. Case-esimerkkeinä 
olivat Tali - Ihantalan ja Äyräpään - Vuo-
salmen taistelut. Esitys oli selkeä, ha-
vainnollinen ja kiinnostava.
 Lähitorjunta-aseita olivat panssari-
nyrkkien ja -kauhujen lisäksi jo vanhen-
tuneet 20-milliset panssarintorjuntaki-
väärit sekä tilapäisvälineet. Vähemmän 
tunnettuja lähitorjunta-aseita olivat 
panssaripanos m/42 sekä kiväärikranaa-
tit m/41 ja m/42.
 Lähitorjunnan hajanaisuus oli ongel-
ma kesän 1944 suurhyökkäyksen alus-

sa, mutta Ihantalassa syntyi keskitetty 
lähitorjuntajärjestelmä. Siitä muodostui 
oleellinen voimavara, koska lähitorjunta 
tienasi suurimman voittotilin kesän an-
karissa taisteluissa.
 Lähitorjunnan keskeiset menestys-
tekijät olivat taktiikan oppitunneilta tut-
tuja. Ratkaisevaa on torjunnan syvyys, 
selvä painopiste sekä reservi. Myös 
liikkuvuus korostui, eli lähitorjuntaa ei 
saa sitoa taistelemaan etummaisissa 
montuissa, vaan sen tulee olla jousta-
vasti irrotettavissa kulloinkin uhanalai-
simpaan suuntaan.

Tykkikomppaniat kesällä 1944

Toimittaja Kari Kuusela johdatti semi-
naariyleisön lähitorjunnasta kaukotor-
juntaan valtakunnan parhaalla pst-kalus-
tolla. Saksasta ostettiin keväällä 1943 
tehokkaita 75 K 40 -tykkejä, joita kesän 
1944 taistelujen alkaessa oli 130. Ke-
sän taistelutappioita saatiin korvatuksi 
tuonnilla Saksasta. Viimeiset tykit saa-
tiin vasta taistelujen laannuttua.
 Tykkikomppanioita oli kesällä 1944 
yhteensä 79. Kuuselan esitys keskittyi 
8.Tykkikomppanian toimintaan Kannak-
sella suurtaistelujen aikana. Kuuselan 
työryhmä oli käynyt etsimässä maas-
tosta tykkien paikkoja ja ne olivat esi-
telmän kartoissa GPS-koordinaatteina. 
Työryhmä havaitsi joitakin VT-linjan tyk-
kiasemia entistettävän paikallisin voi-
min.
 Tykkikomppanioiden kokoonpano ja 
vahvuus vaihtelivat sen mukaan, oliko 

Panssarikoulun hallissa oli esillä edustava 
otos nykyistä panssarikalustoa.
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kyse hevos-, auto- vai telatraktorivetoi-
sesta yksiköstä. Määrävahvuisessa tyk-
kikomppaniassa oli kuusi tykkiä ja alun 
toista sataa miestä. Tykkikalusto oli 
suomalaiseen tapaan kirjavaa kaliiperin 
vaihdellessa 25 millistä 75 milliin. 
 75-millinen tykki oli tehokas mutta 
painava. Tuliaseman vaihto oli hankalaa 
ja siksi tykkejä tuhoutui ja jäi vihollis-
vyöryn jalkoihin. Tykit oli aluksi sijoitettu 
liian eteen, ja syvyyttä opittiin hyödyn-
tämään vasta tappioiden kautta.

Ritariksi tykin takana

Kuusela hahmotti 8.Tykkikomppanian 
sotatietä kartoin sekä tuorein ja histo-
riallisin valokuvin. Yksikön vaiheiden tar-
kan rekonstruoimisen mahdollisti mal-
likelpoisesti pidetty sotapäiväkirja, joka 
lienee pääosin komppanian päällikön, 
kapteeni (res.) Veikko Pyykön käsialaa.
 Komppanian taistelijat tekivät monia 
urotöitä kesällä 1944, mutta yhden kohta-
lon Kuusela nosti erityisesti esiin. Aliker-
santti Kauko Tuomalasta ei löytynyt sota-
päiväkirjassa merkintöjä ennen kuin hän 
nousi tuntemattomuudesta sankariksi vii-
tenä kesäisen aamun tuntina 26.6.1944 
Revonkylässä Heinjoen tien varressa.
 Tuomala ei ollut koskaan käyttänyt 75 
K 40 tykkiä, mutta ryhtyi päättäväisesti 
ampumaan sillä joukkueenjohtajan käs-
kystä. Tuloksena oli kahdeksan tuhottua 
panssarivaunua, kaksi rynnäkkötykkiä 
sekä muutama auto ja pst-tykki. 
 Tuomalasta tuli sankarivainaja tykin 
saadessa täysosuman ja Mannerheim-
ristin ritari numero 134 postuumisti 
kaatumisensa jälkisenä päivänä. Ali-
kersantti Tuomalan vähäiset maalliset 
jäännökset lepäävät Humppilan sanka-
rihaudassa ja hänen kaatumispaikalleen 
Heinjoen tien varteen on pystytetty so-
tilaskuvalla varustettu valkoinen puuristi.
 Kirjailija Mauri Sariola kertoo maalais-
poika Kauko Tuomalan tarinan romaa-
nissaan Aamu Heinjoen tiellä (1966). 
Romaani on toki fiktio, mutta Heinjoen 
tien sankarityön Sariola kuvaa Kuuselan 
mukaan täysin sotapäiväkirjan mukai-
sesti. Tuomalasta Sariola kertoo myös 
Mannerheim-ristin ritareita käsitteleväs-
sä kirjassaan Näin tekivät ritarit (1969).

BMP-vaunujen historia ja 
nykyisyys

Siirtymä historiasta nykyaikaan ja osin 
tulevaisuuteenkin sujui kuvainnollisesti 
BMP-rynnäkkövaunun kyydissä. Majuri 
Harri Mäkelä kertoi 1950-luvun lopulta 
juurensa juontavan kaluston synty- ja 
käyttöhistoriasta. BMP-1 hyväksyttiin 
syntymaassaan Neuvostoliitossa käyt-
töön 1966 ja sen sarjatuotanto alkoi 
neljä vuotta myöhemmin. Vaunu otettiin 
Suomessa käyttöön 1981, ja vuositu-
hannen vaihteen tienoilla rivissä oli noin 
150 yksilöä.
 BMP-2:n tarina alkaa vuodesta 1974 
ja palveluskäyttöön se ehti Neuvosto-
liitossa kuusi vuotta myöhemmin. Suo-
meen vaunuja hankittiin kahdessa eräs-
sä vuosina 1988–1992 yhteensä 110 
kappaletta.

Sodan ajan lähitorjuntavälineet olivat esillä niin näyttelyssä kuin seminaariesityksissä.

Panssarikoulun hallin näyttelyssä sai tutustua historiallisiin ampumatarvikkeisiin ja niiden 
opetusmateriaaleihin.

Saksalainen 75 K 40 ja venäläinen Komsomolets T-20 telavetäjä olivat yhdessä jatkosodan 
tykkikomppanioiden kaluston kärkeä.
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 Majuri Mäkelän jälkeen BMP-aiheesta 
jatkoi kapteeni Tomi Kalliosaari kertoen 
Suomessa toteutetusta modernisoin-
tiprojektista. Vuonna 2006 käynnisty-
neessä esiselvityksessä etsittiin vasta-
usta siihen, miten BMP-2:sta saataisiin 
nykyaikainen. Ideointi ja kenttäkokeet 
tehtiin vuosina 2007–2011, ja esisarja 
valmistui 2014. Hankintapäätös tehtiin 
2015, ja sarjatuotanto käynnistyi viime 
vuonna. Uusittu vaunu on ollut joukko-
tuotannon käytössä viime syksystä al-
kaen.
 Korjausbudjetti vaunua kohti oli noin 
250.000 euroa. Sillä saatiin päivitetyk-

si esimerkiksi tähtäinlaitteet, liikkuvuus, 
ballistinen suoja, häiveominaisuudet, 
käytettävyys kuten varusteiden uudel-
leen sijoittelu ja eräät käytettävyyttä pa-
rantavat innovaatiot sekä viestivälineet 
ja johdettavuus muutenkin.

Pyöriltä teloille – KYMJP:n 
muodonmuutos

Päivän päätteeksi kapteeni Pasi Saari 
selvitti Kymen jääkäripataljoonan meka-
nisointiprojektin eli siirtymisen pyöriltä 
teloille ja taistelijoiden muuttumisen 
jääkäreistä panssarijääkäreiksi. Kehitys 

eteni neuvostoliittolaisesta BTR 60:stä 
kotimaisen XA-180 eli Pasin kautta ruot-
salaiseen CV 90-30:een. Vuonna 1995 
alkanut taisteluajoneuvoprojekti kesti lä-
hes kymmenen vuotta. 
 Uusi kalusto ja uusi joukkotyyppi edel-
lyttävät henkilökunnankin perusteellista 
kouluttamista. Vuonna 2002 alkaneen 
koulutuskokonaisuuden painopiste oli 
vuosissa 2003–2005. Ensimmäiset va-
rusmiehet CV-koulutukseen valittiin eräs-
tä 1/2004 ja joukkotuotanto alkoi vuoden 
kuluttua, mutta se saatiin oikeisiin uo-
miinsa vasta pienen haparoinnin jälkeen. 
 Suuren muutoksen läpiviennissä 
määrätietoiset panssaritaustaiset ko-
mentajat olivat onnistumisen ydin. 
Kapteeni Saari korosti oleellista termiä 
käyttökulttuuri. Ei riitä, että sotakalus-
ton tekninen käyttö ja huoltaminen 
hallitaan, vaan tehokas hyödyntäminen 
vaatii viitekehyksekseen kokonaisen 
käyttökulttuurin. Sen kehittyminen voi 
kestää kymmenenkin vuotta ja vasta 
sitten kalusto hallitaan järjestelmäkoko-
naisuutena.

Ensi helmikuussa tavataan

Loppukeskustelussa yleisö sai kysyä 
esitelmöitsijöiltä epäselväksi jääneitä 
seikkoja ja kommentoida kuulemiaan 
tietoja. Poistuessa palautettiin kyselylo-
makkeet, joista järjestäjät poimivat ai-
heita ja kehitysehdotuksia tuleviin semi-
naareihin. 
 Seuraava seminaari on helppo merkitä 
kalenteriin. Päiväksi on vakiintunut hel-
mikuun ensimmäinen lauantai ja paikaksi 
Panssariprikaati Parolannummella. Ohjel-
ma ilmestyy loppuvuodesta Panssarikillan 
nettisivuille ja siitä kerrotaan eri lehdissä, 
kuten Logistiikkaupseerissa.

Modernisoitu rynnäkköpanssarivaunu BMP-2MD oli yksi seminaaripäivän päätähdistä.

Saksalainen 75 K 40 ja venäläinen Komsomolets T-20 telavetäjä olivat yhdessä 
jatkosodan tykkikomppanioiden kaluston kärkeä.
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Työmaan koko oli mittava; uu-
disrakennuksen bruttoala 84 574 
m2 ja 437 300 m3. Kauppakeskus 
Isoon Omenaan liittyvä Met-
rokeskuksen laajennus käsitti 
kauppakeskuksen lisäksi metron 
liityntäpysäköintialueen, bussi-
terminaalin ja pysäköintitiloja. 
Kolmessa pysäköintikellarissa oli 
yhteensä n. 1020 pysäköintipaik-
kaa, joista liityntäpysäköintipaik-
koja 350 kpl. Liiketiloja sijaitsi 
neljässä kerroksessa. Kolman-
nessa kerroksessa sijaitsi Espoon 
kaupungin terveyspalvelut ja kir-
jasto. Pysäköintikerrokset (3 ker-
rosta (kerrokset -3, -2 ja -1) sekä 
IV-konehuone (kerros -4) ja bussi-
terminaali tehtiin paikallavalutyö-
nä, rakenteisiin valettiin betonia 
n. 35 000 m3, kerrokset 1–4 olivat 
teräsrunkoisia.

Louhinnan ja maanrakennustyöt suoritti 
NCC:n aliurakoitsija, NCC:n toimiessa 
projektinjohtourakoitsijana. Louhinta- ja 
maanrakennustyöt kestivät reilun vuo-
den sisältäen useita työvaiheita, kuten 
olemassa olevien kadun pintarakentei-
den poiston, kallion esiin kaivamisen, 
maamassojen siirron ja pois kuljetuk-
sen, louhintatyöt sekä kallion lujitus-
työt. Kallion lujitustöinä asennettiin en-
nakko- ja lujituspultteja, injektoitiin ja 
ruiskubetonoitiin kalliota. Lisäksi verko-
tettiin kallioseinämä mahdollisien irtoa-
vien kivien takia. 

Haasteet louhintatöissä 
tiheästi rakennetuissa 
asutuskeskuksissa
– Matinkylän Metrokeskus – Kauppakeskus Ison Omenan laajennus

 Kalliota irtilouhittiin n. 120 000 m3 
vuoden aikana (6/2013–6/2014), räjäytet-
tyjä kenttiä oli yhteensä 635 kappalet-
ta. Louhetta ja maamassoja kuljetettiin 
pois työmaa-alueelta n. 30 – 70 kuor-
maa / päivä, riippuen kaivutyön ja lou-
hinnan etenemisestä.
 Louhintatöihin vaadittiin 1 räjäy tys-
työn johtaja (ylipanostaja), jonka täytyi 
olla työmaalla koko ajan louhintatöiden 
ajan sekä 1-3 panostajaa työn etenemi-
sen mukaan. Panostajilta vaadittiin pa-
nostajan pätevyys ja yhden täytyi olla 
ylipanostaja.
 Porauskalustona oli 1–4 kpl hydrau-
lisia poravaunuja varustettuna pölynke-
räimillä, lisäksi oli ilmakompressori sekä 
puhallus- ja käsikonekalusto. Räjäytys-
kentän täkkäykseen eli peittämiseen 
kumimatoilla käytettiin kaivinkonetta. 
Kaivinkoneita työmaalla oli keskimäärin 
2–5 kappaletta (KKHt 20–90 tn), suurin 
kaivinkone oli KKHt 90 Cat 385, kaksi 
konetta louheen lastaukseen, kaivinko-
ne ja iskuvasara louheen rikotukseen 
sekä kaivinkone maankaivulle.
 Työmaalla tehtiin ruiskubetonointia 
2500 m2. Ruiskebetonointiin käytettiin 
ruiskubetonointikalustoa (Melco GM 90 
ja kompressori) ja työn suoritti kaksi ra-
kennusammattimiestä. Käytetty massa 
eli betoni tilattiin betoniasemalta, eikä 
sitä valmistettu työmaalla. Asennettiin 
579 kpl ennakkolujituspulttia ja 768 kpl 
lujituspulttia sekä injektoitiin kalliota n. 
2600 porausmetrin verran. Injektointiin 
ja pulttien kiinnitykseen käytettiin injek-

tointikalustoa (Craelius-kolloidisekoitin 
200 l ja sähköhydraulinen injektointi-
pumppu, välisekoitin 300 l sekä vesi-
mittari).
 Kohteessa louhinnan vaativuutta on 
lisännyt lähialueen asutus, toiminnassa 
oleva liikekeskus sekä metrotunnelin ja 
metron huoltotunnelin sijainti louhitta-
van alueen alapuolella.
 Työajoissa oli otettava lähialue huo-
mioon ja räjäytystöitä sai tehdä arkisin 
(ma–pe) kello 07.00–18.00. Tosin kello 
12–14.00 ei saanut tehdä räjäytyksiä, 
koska melupäätökseen viranomainen 
oli kirjannut tämän ajan ns. päiväkotien 
päiväuniajaksi. Räjäytyksiä sai käytän-
nössä tehdä arkisin kello 07.00–12.00 
ja 14.00–18.00, räjäytystöitä saa tehdä 
vain valoisaan aikaan (päivänvalossa, ei 
pimeällä).

Louhinta

Louhintatyöt suoritettiin avolouhintana, 
louhinta suoritettiin neljässä tasossa. 
Kerralla louhittava pengerkorkeus oli n. 
2–4 m, kentän momentaalinen panos-
tus ja kokonaispanostus kentässä mää-
riteltiin tärinäarvojen mukaan sekä lou-
hinnan turvallisuusmääräyksen ohjear-
voja huomioiden. Kenttien panostukset 
tuli suorittaa siten, etteivät louhintatöi-
den heilahdusnopeuden ja kiihtyvyyden 
arvot nouse esitettyjen rajojen yläpuo-
lelle. 
 Tärinää seurattiin tärinämittareilla ja 
mittareilla säädeltiin kenttien panostus-

Yleiskuva joulukuulta 2013. Kuvat: NCC Suomi Oy
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ta. Mikäli tärinäarvo ylittyi jossakin mit-
tarissa, pienennettiin seuraavan kentän 
panostusta.
 Kohteessa käytettiin patrunoituja rä-
jähdeaineita ja kentän räjäytys tapahtui 
sähköllä. Työmaalla ei varastoitu räjäh-
deaineita vaan räjähdeaineiden myyjä 
toi työmaalle päivän tarpeen räjähdeai-
neita. 
 Louhinnassa oli useita työvaiheita; 
kallion esiin kaivu, kallion poraus hyd-
raulisilla poravaunuilla, räjäytyskentän 
panostus ja peittäminen eli täkkäys (rä-
jäytyskentän peittäminen kaksi kerrosta 
raskaita kumimattoja ulottuen kentän 
ulkopuolelle ja kentän edessä louhees-
ta tehty juuritäkkäys), räjäytys, louheen 
pois vieminen sekä tarvittaessa kallion-
seinän ja -pohjan rusnaus; irralliset ki-
vet ja lohkareet poistettiin koneellisesti 
rusnausvasaralla tai -kangella.
 Lisäksi louhintaan liittyviä työvaiheita 
olivat ennakkopultitukset, rakolinjan po-
raus, irtiporaus ja injektointi.

Irtiporaus

Kohteessa pohjoisseinä olemassa ole-
van pysäköintitalon kellarin perustusten 
kohdalta alaspäin kallioseinämä porattiin 
irti pystysuoraan kallion rikkoutumisen 
ja ryöstöjen välttämiseksi. Irtiporauk-
sessa porataan reiät vieriviereen. Tällä 
pyrittiin saamaan kallio irti rikkomatta 
kalliota olemassa olevan rakennuksen 
alta tai rakenteita.
 Louhintavaiheessa irtiporausta teh-
dään esimerkiksi silloin, kun louhitaan 
kalliota, jonka päälle on perustettu ra-
kennus. Irtiporaamalla tehdään railo ra-
kennuksen ja kallion väliin, jotta voidaan 
kalliota räjäyttää tai louhia ilman, että 
räjäytyksestä tai louhinnasta aiheutuva 
tärinä rasittaa rakennuksen rakenteita. 

Rakolinja

Kohteessa itä- ja länsiseinään ja osaan 
pohjoisesta seinästä tehtiin rakolinjalou-
hinta reikävälillä 150 mm. Eli 150 mm 
välein porattiin seinien viereen porareiät 
alimpaan louhintatasoon asti. Joka nel-
jäs reikä panostettiin louhintavaiheessa. 
Mikäli louhinnassa olisi tapahtunut hai-
tallisia ryöstöjä, olisi rakolinjan reikävä-
liä pienennetty tai muutettu panostusta.
 Louhintatyön aikana rakolinja pora-
taan tiheinä linjoina pysyviin ja lopulli-
siin seinämiin. Tällä työtavalla pyritään 
saamaan lopullisesti kallioseinämästä 
kestävämpi, sileämpi ja turvallisempi.

Tärinämittaus

Louhinnan aikana lähitaloissa ja met-
rotunnelissa oli asennettu tärinämitta-
reita, joiden tarkoituksena on tarkkailla 

räjäytystöistä ympäristön kiinteistöiden 
ja tunnelien rakenteisiin välittyvän täri-
nän voimakkuutta. Tärinämittaustulosten 
perusteella voitiin arvioida ja ehkäistä 
rakenteiden vauriovaaraa vertaamalla 
mitatun tärinän suuruutta rakennusten 
etäisyyssidonnaisiin ohjearvoihin.
 Mittauspisteille annetut ohjearvot 
perustuivat etäisyyksiin louhinnasta, 
perustamistapoihin sekä käytettyihin 
materiaaleihin.  Keskimäärin mittareita 
kohteessa oli 13 kpl.
 Tärinöitä seurattiin samanaikaisesti 
useista mittareista. Tarkoituksena oli seu-
rata, etteivät asetetut ohjearvot ylity, mi-
käli ylitystä tapahtui, tämä piti huomioida 
seuraavan räjäytyskentän panostuksessa.

Kallion lujitustyöt

Kallion ollessa ehjää toteutetaan sen 
lujittaminen yleisimmin käyttäen mene-

NCC 
• Liikevaihto vuonna 2016: 5,5 mrd€

• Henkilöstö: n. 17 000 

• Markkina-alueet: Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska

• Liiketoiminta-alueet; Asfaltti ja kiviaines: NCC Industry, Infrastruk-
tuuri: NCC Infrastucture, Rakentaminen: NCC Building ja Kiinteis-
tökehitys: NCC Property Development

• Arvot: rehellisyys-kunnioitus-luottamus-edistyksellisyys

• Visio: NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia kestävän 
kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Räjäytyskentän poraus ja panostetun räjäytyskentän täkkäys käynnissä.



44

telminä pultitusta tai ruiskubetonointia. 
Kohteessa lujituksessa käytettiin edellä 
mainittuja lujitusmenetelmiä.

Ennakko pultitus

Kallion pultituksen tarkoituksena on 
vahvistaa kalliota kiinnittämällä kallioloh-
kot toisiinsa siten, että kallio kestää it-
senäisenä rakenteena siihen kohdistu-
vat kuormitukset ja sen muodonmuu-
tokset pysyvät sallituissa rajoissa.
 Ennen louhinnan aloitusta tehtävä 
pultitus on ennakkopultitusta. Ennak-
kopultitusta käytetään kun halutaan 
varmistaa, että kallio tai tietty kallion 
kohta pysyy paikallaan louhinnan aikana 
lopulliseen lujitukseen saakka. Ennak-
kopultitusta käytetään, kun kallion laatu 
on heikko tai halutaan varmistaa, ettei 
kallion laatu heikkene. 
 Ennakko pultituksen pultteina käy-
tettiin halkaisijaltaan 25 mm A500HW 
kuumasinkittyjä harjaterästankoja, jotka 
juotettiin porareikiin sementillä.

Lopullinen pultitus

Lopullinen pultitus suoritetaan louhin-
tatöiden jälkeen. Syyt ovat samat kuin 

ennakkopultituksessa eli kallion lujitus.
 Pultteina käytettiin halkaisijaltaan 25 
mm jatkuvakierteellisiä kuumasinkittyjä 
harjaterästankoja, jotka juotettiin pora-
reikiin sementillä. Lisäksi asennettiin 
aluslevy, joka kiristettiin mutterilla.

Ruiskubetonointi

Kohteessa pultituksen lisäksi tehtiin 
ruiskubetonointia pohjois-, länsi- ja ete-
läsivun kallioseiniin. Lopullisen ruisku-
betonoinnin laajuuden ja käytettävän 
massan määritteli kohteessa geosuun-
nittelija kalliokartoituksen perusteella 
louhinnan edetessä.
 Massana käytettiin: RB K45-2 (se-
menttiä 400 kg/m3) raekoko 8 mm ja 
kuituna Fibermesh 650 (6 kg/m3).

Injektointi (esi-injektointi)

Kallion injektointi tehtiin esi-injektointi-
na ennen louhinnan aloitusta ko. koh-
dassa. Injektoinnilla tiivistettiin kalliota 
vuotokohdissa sementillä. Injektoinnis-
sa porattiin injektointireiät suunnitelmi-
en mukaan, tehtiin suunnitelmissa mää-
rätyt vesimenekkikokeet, joiden perus-
teella injektoitavat reiät määräytyivät. 

Kohteessa injektointia tehtiin pohjois- ja 
länsiseinämillä.
 Injektoinnin tarkoituksena on täyttää 
kalliossa olevat raot ja tyhjät tilat pump-
paamalla niihin porareikiä pitkin paineen 
avulla täytemassaa. Useimmiten täyte-
aineena käytetään sementtiä. Injektoin-
nin tarkoituksena on tiivistää ja lujittaa 
kalliota. Kun tyhjätilan ja rakojen määrä 
kalliossa vähenee, sen vesitiiveys para-
nee ja veden virtaamisen estyessä kal-
lio lujittuu. 
 Esi-injektointi on injektointia, jolla tii-
vistys suoritetaan ennen varsinaista 
louhintaa maanpinnalta. Jälki-injektoin-
tia käytetään louhinnan rikkoman kallion 
injektoimiseen. Yleisimmin injektointiai-
neena käytetään portland-sementtiä. 

Kallion suojaverkotus

Kallion suojaverkotus tehtiin kallios-
ta mahdollisesti irtoavien kivien takia. 
Verkotus tehtiin itäseinälle, jonka eteen 
(kallion ja kellarin betoniseinän väliin) 
jäi sulkutila, jossa pääsee kulkemaan. 
Suojaverkkoa varten porattiin reiät kal-
lioseinään ja verkko kiinnitettiin 16 mm 
kuumasinkityillä kiinnityspulteilla. Verk-
kona käytettiin PVC-pinnoitettua verkkoa 
80*100*2,7 mm. Suojaverkotuksen li-
säksi itäseinälle tehtiin lujituspultitus.

Haasteet

Louhinnassa riitti haasteita, kuten toi-
minnassa oleva liikekeskus (liityttiin 
kiinni olemassa oleviin rakenteisiin) 
sekä ympäröivä liikenne. Lähialueen 
asutus ympäröi kolmelta sivulta työ-
maata ja yhdeltä sivulta asutus kiinni 
suoraan työmaa-aidassa. Asukasyhteis-
työ ja -tiedotus lähialueiden asukkaille 
oli tärkeää, esim. jokaisesta räjäytyk-
sestä ilmoitettiin asukkaille kolmella 
näyttötaululla.
 Ympäristöviranomaisen meluluvasta 
tulleet aikarajat räjäytykselle (erittäin 
meluavia töitä) ja louheen poisajolle 
(meluava työvaihe) rajoittivat räjäytys-
työt arkisin 07.00–18.00 ajaksi, vain päi-
vänvalossa. Talvella päiväkotien uniaika 
toi haasteita, valoisa-aika oli niin lyhyt. 
 Räjäytyksissä piti ottaa huomioon 
päiväkotien päiväuniaika (ei saanut rä-
jäyttää kello 12.00–14.00).  Louheen 
poisajo tapahtui 07.00–20.00 välisenä 
aikana.  Tiheä asutus ja ruuhkaiset tiet 
toivat lisähaasteita työmaaliikenteelle.
 Louhinnan loppuvaiheessa louhetta 
ajettiin työmaa-alueelta pois ja betonia 
betoniautoilla työmaa-alueelle sisään, 
työmaan korkeuseroista ja ympäröivistä 
työmaista johtuen oli vain yksi sisään- / 
ulosajo työmaalta.
 Suurimmat yksittäiset paikallavalura-
kenteiden betonivalut, yli 1100 m3, kes-
tivät n. 15 tuntia, jotka toivat haasteita 
työmaaliikenteelle. Valuaikana työmaalla 
kävi 154 betoniautoa.

Täkätty räjäytyskenttä.

Yleiskuva syyskuulta 2013.
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Alustava ohjelma;
11.00 Kokoontuminen Syndalenin leirintäalueella ja tutustuminen lukiolaisten turvakurssiin

11.30 Kenttälounas

12.30 Kalusto- ja toiminnan esittely sotasatamassa, UudPr

13.30–15.00 Tutustuminen lukiolaisten turvakurssin rasteihin
 – selviytymisrasti
 – itsepuolustusrasti
 – ensiapurasti
 – suunnistusrasti

 Huoltomieskilpailu rastien yhteydessä:
1. selviytymisrasti
2. ensiapurasti

15.00 Siirtyminen Dragsvikin varuskunta-alueelle ja
 tutustuminen Kaptensbostället -museoon

17.00 Päivällinen ruokasalissa

18.00 Dragsvik varuskunnan esittely upseerikerholla ja
 Illanvietto

22.00 Tilaisuuden päätös, mahdollinen yöpyminen

Huoltotapahtuma järjestetään Uudenmaan Prikaatissa 
Dragsvikissa ja Syndalenissa 14.10.2017
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Ilmoittautumiset 20.3. mennessä logury@gmail.com Etunimi Sukunimi. Osallistujia pyydetään saapumaan paikalle 12.45.

Ohjelma
 
13.00–17.00 Logistiikkapäivä

– 13.00–13.30 Päivittäistavaralogistiikka Suomessa, Inex
– 13.30–14.00 Puolustusvoimien huollosta puolustusvoimien logistiikkaan, Seppo Laalo 
– 14.00–14.30 kahvit
– 14.30–15.00 Päivittäistavaralogistiikan nykyhetken ratkaisut puolustusvoimissa, evl Olli Kansikas
– 15.00–15.45 Inex, yritysesittely ja Inexin logistiikkaratkaisut
– 15.45–17.00 kiertokäynti, Inex

17.00–17.30 kahvit, kevätkokouksen osallistujat
17.00–17.30 Valtuuskunnan kokous
17.30–18.30 Yhdistyksen kevätkokous
18.30–20.00 Iltapala
 
ajo-osoite on:
 
Keuksuontie 3, 04220, KERAVA.
(Postiosoitteesta huolimatta sijainti on SIPOOSSA)

(Lahden moottoritieltä KOFFin panimon kohdalta tietä 148 Sipoon suuntaan. Parin kilometrin jälkeen liikennevaloista oikealle ja 
sitten liitteenä olevan kuvan mukaisesti rakennus kiertäen kohti parkkipaikkaa.
Yllä olevassa kuvassa ALI-KERAVA -tekstin kohdalla moottoritien vierellä oleva panimo. PT-logistiikkakeskus kuvan oikeassa 
alakulmassa.)

Tervetuloa!

Henkilöliikenne PT-logistiikkakeskukseen 

I N E X  P A R T N E R S  O Y  

Yhdistyksen 
logistiikkapäivä ja kevätkokous 27.3.
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Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.



Logistiikkaupseerit r.y
PL 5
11311 Riihimäki

Sata vuotta sitten, 25. helmikuuta 1917 suuri joukko ihmisiä kokoontui Oulun VPK:n talolle. 
Vaikka ulkona paukkui pakkanen, tunnelma sisällä oli lämmin ja innostunut. Vilkas puheensorina täytti 

salin. Paikalla olivat edustettuina monenlaiset ammattikunnat. Osallistujat olivat maanviljelijöitä, 
opettajia, konsulentteja, kirjanpitäjiä, rakennusmestareita, tilanhoitajia ja talollisia. He kaikki olivat 

tavallisia kuluttajia, perheenäitejä ja -isiä. Tämä joukko oli päättänyt, että nyt oli aika yhdessä perustaa 
yhteiseksi hyväksi kuluttajien yhteisesti omistama kauppa. Oman osuuskaupan tarkoituksena olisi 

varmistaa hyvät ja turvalliset palvelut järkevään hintaan tasapuolisesti kaikille omistajilleen. 

Tästä alkoi Osuuskauppa Arinan tarina, joka jatkuu edelleen – nyt koko Pohjois-Suomessa. 
Osuuskaupan tarkoitus on tänäkin päivänä tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajilleen. 

Oletko sinä jo osa tätä pohjoissuomalaista yhteisöä?

Lue lisää: arina.fi/100

VPK:n talo Uudellakadulla Oulussa 20.9.1936. 
(Lähde:  Kaleva / JOKA / Museovirasto)
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