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Vaihdoimme tälle vuodelle kirja-
painoa hallituksen tahdon mu-
kaisesti. Vaihdon mukana täytyi 
minunkin kirjapainon vaatimus-
ten mukaisesti ryhtyä käyttä-
mään taittamiseeni Indesign-oh-
jelmaa. Se on taitto-ohjelma, joka 
on pilvessä. Nuoruuteni päivinä 
ainoastaan hipit olivat pilvessä, 
mutta nyt siellä tuntuu olevan 
paljon muutakin. Ohjelma on 
kohtuullisen monimutkainen, jo-
ten lehti ilmestyy tavanomaista 
myöhemmin, siitä anteeksi pyyn-
töni. Mutta nyt alkaa ohjelman 
käytön pääkohdat olla hallussa.

Viime kesä oli sotilaallisen mel-
koisen vilkas Itämeren alueella ja 
näyttää tästäkin kesästä tulevan 
haasteellinen. Venäjä teki vast-
ikään ohjusharjoituksen lähellä 
Ruotsia ja Latviaa jonka johdos-
ta ilmatila jouduttiin sulkemaan 
laajalta alueelta.

NATO on hiljan uudistanut puo-
lustusajatteluaan vastaamaan 
Venäjän uhkaa puhuen ”koko so-
tanäyttämön lähestymistavasta” 

Kevään haasteita

Tässä numerossa:

ja ”laaja-alaisesta sodankäyntiky-
vystä”.  Kari Huhta raportoi Helsin-
gin Sanomissa asiantuntijan sa-
noneen, että ”Suomen ja Ruotsin 
pitää ymmärtää Naton muutos. 
Se ei ole pelkästään hallinnolli-
nen. Jos etelämpänä Euroopassa 
tapahtuu jotakin, niin se vaikuttaa 
myös Suomeen”.

Epävarmuutta lisää myös läntisen 
suurmahdin ja NATO:n johtavan 
jäsenvaltion päämiehen horjuvat 
ja varsi tiuhaan vaihtuvat kan-
nanotot. Balttipresidenttien dele-
gaatio kävikin hiljan Valkoisessa 
Talossa tiedustelemassa olisiko 
lisää sotilaallista apua saatavilla. 
Erityisesti Patriot-ohjukset olisivat 
balteille mieluisia. Sotilaallisten 
huolien lisäksi luo myös mahdol-
linen kauppasota murheita maail-
mankaupan alalla.

Kaikesta huolimatta toivotan 
antoisaa kevättä yhdistyksen jä-
senille!

Risto Gabrielsson
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Kaksi vuotta sitten juhlimme 
yhdistyksemme yhdeksää-
kymmentä vuotta ja viime 
vuonna maamme sataa vuot-
ta. Tänä vuonna jatkamme 
juhlintaa Puolustusvoimien 
juhlavuoden puitteissa. Lo-
gistiikkaupseerit ry:n vuoden 
teema on luontevasti tästä 
johdettuna Puolustusvoimat 
ja logistiikka 100 vuotta. Puo-
lustusvoimien juhlavuoden 
tapahtumat tulevat näkymään 
toiminnassa sekä lehdessä 
monin tavoin. Puolustusvoimi-
nen juhlakiertueeseen osallis-
tumme omalla osastolla Tam-
pereen keskustorilla 6.6.2018. 

Huollon ja logistiikan historia 
ei ole ollut pelkkää juhlaa. Mo-
nien haasteellisten vaiheiden 
kautta on edetty ja kehitytty ja 
rehellisesti voimme ylpeydellä 
todeta, että Puolustusvoimi-
nen logistiikkajärjestelmä on 
nykyaikainen ja verkottunut 
ja kykenevä mahdollistamaan 
Puolustusvoiminen toiminnan 
kaikissa oloissa.  Monet henki-
löt ovat vuosikymmenien aika-
na merkittävästi vaikuttaneet 
logistiikan kehittämiseen. 
Kaksi nimeä itsenäisyytemme 
alkuvuosilta nousee kuitenkin 
selkeästi esiin. Kenraalimajuri 
G.W.J. Gustafssonia voidaan 
pitää rauhan ajan huollon ja 
sen koulutuksen alakuunpa-
nijana ja kehittäjänä. Sodan 
ajan huollon ja taktiikan ke-
hittäjänä puolestaan kunnos-
tautui Kenraalimajuri L.A.M  
Grandell. Me tämän päivän 
logistiikkaupseerit kunnioi-
tamme ja arvostamme edellä 

mainittujen sekä monien muiden 
edeltävien veljiemme aikaan-
saannoksia. Osaltamme me teem-
me parhaamme logistiikan kehit-
tämiseksi myös tulevaisuudessa.   

Juhlavuoteen liittyvä kirjoituskil-
pailu on käynnissä. Vielä on hyvin 
aikaa osallistua, sillä kirjoitusten 
määräaika on 30.4.2018 saakka. 
Kilpailun ohjeet löytyvät tästä leh-
destä sekä 4/17 numerosta ja net-
tisivuilta. Parhaat kirjoittajat pal-
kitaan rahapalkinnoilla. Rohkeasti 
”kynä käteen” ja kirjoittamaan!

Kevätkokous järjestetään liittyen 
Vuosaaren sataman ja Container-
shipin isännöimään seminaari ti-
laisuuteen Vuosaaressa 12.3.2018. 
Tarjolla on logistiikka, kauppa-
merenkulkuun ja huoltovarmuu-
teen liittyviä esityksiä. Tilaisuus 
alkaa jo iltapäivällä ja päättyy klo 
17.30 alkavaan kevätkokoukseen. 

Uutena tapahtuma on jäsenistöl-

lemme tarjolla mahdollisuus osal-
listua Sotatieteiden päiville Santa-
haminassa 24.-25.5.2018. Yhdistys 
osallistuu Suomen sotatieteellisen 
seuran ja MPKK:n järjestämään ti-
laisuuteen vastaten tilaisuuden 
logistiikan esitysten ja seminaarin 
järjestämisestä. Tarjolla on ansiok-
kaita esityksiä logistiikasta. Ilmoit-
tautumisohjeet ja ohjelma on täs-
sä lehdessä ja lisäksi nettisivuilta. 
 
Perinteinen Huoltotapahtuma 
järjestetään lauantaina 8.9.2018 
Suomenlinnassa, joka tarjoaa hie-
not ja arvokkaat puitteen tapahtu-
malle. Tarjolla on varmasti mielen-
kiintoista nähtävää ja koettavaa 
koko perheelle Puolustusvoimat 
100v hengessä. Syyskokous jär-
jestetään Huoltotapahtumaan 
liittyen. Kannustan jäsenistöä 
tulemaan mukaan perheineen 
sekä houkuttelemaan mukaan 
vielä muutaman logistiikkavel-
jen/sisaren. Syyskokous järjeste-
tään Huoltotapahtumaan liittyen.
Laittakaa tapahtumat kalanteriin-
ne. Seuratkaa ilmoituksia lehdes-
sä ja yhdistyksen sivuilla (www.
logistiikkaupseerit.fi). Tervetuloa!

Maanpuolustus kuuluu kaikille! 

Toivotan Kaikille Hyvää Alka-
nutta Vuotta 2018!

Juhlat jatkuvat!
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Herra Kenraali, teillä on 
laaja kokemus mm ilmator-
junta-alalta, Oriveden ase-
varikon päällikkötehtävis-
tä, Puolustusvoimien sekä 
Maavoimien Materiaalilai-

Sotatalouspäällikön haastattelu

toksesta, kansainvälisistä teh-
tävistä sekä puolustusvoimi-
en logistiikasta Pääesikunnan 
tasalla. Mitkä luulette olevan 
suurimmat haasteet tässä ny-

kyisessä tehtävässänne?

Kokemustausta on kyllä auttanut 
oman nykyisen työnkuvan hah-
mottamisessa ja asioiden paino-

Sotatalouspäällikkö kenraalimajuri Timo Rotonen
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tuksissa. Erityisesti materiaalialan 
ja logistiikan monet tehtävät an-
tavat sisältöä ja syvyyttä. 
Logistiikan alan haasteet ovat 
puolustusvoimien yhteisiä. Kesto-
haaste on ollut puolustusbudjetin 
riittävyys uusien suorituskykyjen 
rakentamiseen, kiinteisiin kului-
hin ja toiminnan ylläpitoon. Koko 
Puolustusvoimauudistus 2015 
juontui tästä asetelmasta. Välillä 
on voinut tulla vaikutelma, että 
toimintaa viedään säästöt ja lak-
kauttamiset edellä. 
Edelleenkin logistiikan kannalta 
on haastavaa määrittää vuosita-
son resurssien tasapaino Puolus-
tusvoimien tehtävien, materiaalin 
käytön sekä ylläpidon kustannus-
ten välillä.  Normaaliolojen toi-
minnan, AKV/AKT-tehtävien, 
valmiuden ja joukkotuotannon 
materiaalitarpeiden ohella tulee 
kyetä huolehtimaan poikkeus-
oloissa perustettavien joukko-
jen materiaalin valmiudesta ja 
toimintakuntoisuudesta. Tarvit-
taessa on kyettävä palauttamaan 
joukon toimintakyky.  Tehtäviä ja 
resursseja tarkastellaan nykyisin 
PE:n johdolla realistisella ja kus-
tannustietoisella tavalla. Tässä on 
menty oikeaan suuntaan.

Sotatalouspäällikkö johtaa 
ja vastaa puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmästä ja 

sen kehittämisestä. Mitkä ovat 
suurimmat kehittämistarpeet 
puolustusvoimien logistiikas-

sa? 

Logistiikan kehittämisohjelma 
etenee suunnitelmallisesti. Suori-
tuskykyisten logistiikan joukkojen 
joukkotuotanto ja varustaminen 
jatkuu 2020–luvun puolivälin ylit-
se. Tällä saavutetaan kyky mate-
riaalin kuljetuksiin ja käsittelyyn 
sekä turvataan logistinen tuki 

puolustushaaroille ja operaa-
tioalueen joukoille.  
Logistiikan suorituskykyisten 
joukkojen ohella materiaalin riit-
tävyyden turvaaminen on keskei-
nen osa kokonaisuutta. Nykyään 
on varauduttava aiempaa no-
peampaan kriisin kehittymiseen 
ja materiaalin vaikeutuvaan saa-
tavuuteen mm. omavaraisuudel-
la, verkottumisella, kansainväli-
sellä yhteistyöllä. Tavoitetason 
määrittäminen ja sen rakentami-
nen edellyttää huolellista prio-
risointia ja vaatii aikaa sekä rahoi-
tusta. 

Olennainen osa puolustusvoi-
mien logistiikkaa on yhteistyö 
koti- ja ulkomaisen elinkeino-

elämän ja teollisuuden kanssa. 
Miten kuvaisitte tätä yhteistyö-
tä ja miten sitä tulisi kehittää?

Puolustusvoimien materiaalin ja 
palvelujen hankinnat ovat koko-
naisuus, jossa kotimaisia ja ulko-
maisia yrityksiä ja toimijoita on 
laajasti. Hankintojen hoito on kes-
kitetty Logistiikkalaitokselle, joka 
pitää tiiviisti yhteyttä eri aloille ja 
uskoakseni näkyy selkeänä kon-
taktipintana. Yhteishankintayk-
siköt ja ulkomaiset hankintaor-
ganisaatiot saattavat muodostaa 
välikerroksen, jonka takaa lop-
puasiakas ei niin selkeästi erotu.
Puolustusvoimat luokittelee tär-
keimmät elinkeinoelämän toimi-
jat kumppaneiksi ja hakee syvem-
pää yhteistyötä niiden kanssa. 
Poikkeusolojen varalle laaditaan 
suunnitelmia ja toimintaa harjoi-
tellaan useiden yritysten kanssa. 
Strategiset kumppanuudet ja nii-
hin sisältyvät valmiusvelvoitteet 
ovat selkiyttäneet ja varmenta-
neet poikkeusolojen tuen saantia. 
Kriisien ja poikkeusolojen huol-
tovarmuutta ja varautumista 
tarkastellaan Suomessa Valtio-

neuvoston johtamana, useiden 
ministeriöiden, viranomaisten ja 
yhteisöjen kokonaisuutena. Huol-
tovarmuuskeskuksen keskeinen 
toiminta ja ”poikkihallinnollinen” 
toiminta on konkreettista ja aivan 
asian ytimessä.
Sotilaallinen huoltovarmuus on 
osa tätä kokonaisuutta. Tätä-
kin kautta, osana yhteiskunnan 
huoltovarmuutta ja varautumista 
myös elinkeinoelämä ja teollisuus 
tiedostavat velvoitteitaan erilaissa 
kriiseissä. Tätä luonnollisesti voi-
daan tehostaa ja harjoitella. Va-
rautumista ja valmiuksia voitaisiin 
parantaa yksityiselläkin tasolla.

Euroopan Unionin puolustus-
yhteistyöstä on puhuttu paljon 

viime aikoina. Mitä mahdolli-
suuksia ja haasteita se saattaa 
tarjota omalle logistiikallem-

me?

Tällä hetkellä EU:ssa ajankohtaise-
na kokonaisuutena on joukkojen 
ja materiaalin liikkuvuuden kehit-
täminen laajasti eri osa-alueilla. 
Tavoitteena on mm. yhdenmu-
kaistaa ja helpottaa sotilaskulje-
tuksiin liittyviä rajamuodollisuuk-
sia. 
Sotilasjoukkojen ja -materiaalin 
liikkuvuuden edistäminen tukee 
erityisesti Puolustusvoimien 3. 
tehtävään liittyvää avun antami-
sen ja vastaanottamisen muo-
dostamaa kokonaisuutta. Avun 
antamiseen liittyvissä tilanteissa 
maahantulomuodollisuudet, eri-
tyisesti vaarallisten aineiden kul-
jetuksiin liittyen saattavat aiheut-
taa merkittäviä aikaviiveitä. 
Joukkojen ja materiaalin siirtojen 
joustava toteuttaminen tukee 
myös kansainvälistä harjoitustoi-
mintaa sekä kriisinhallintaope-
raatioihin osallistumista. Mate-
riaalikuljetusten joustavuuden 
lisääminen edesauttaa osaltaan 
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myös sotilaallisen huoltovarmuu-
den kehittämistä.  

Entä yhteistyö muiden ulko-
maisten kumppanien, Ruot-
sin, NATO:n ja USA:n kanssa? 
Voidaanko logistiikan yhteis-
työtä kehittää edelleen jollain 

aloilla?

Pohjoismaiden kesken, erityisesti 
Ruotsin ja Norjan kanssa on run-
saasti erilaista logistista yhteistoi-
mintaa. Materiaalin hankintaa ja 
ylläpitoa ajatellen yhteistyö USA:n 
kanssa on erittäin tärkeä. Kahden-
välinen sopimuksiin perustuva 
toiminta on mutkattomampaa ja 
joustavampaa toteuttaa kuin mo-
nenvälinen.  
Suomi on verkottunut myös NA-
TO:n rauhankumppanuuden 
kautta koulutus-, valmius- ja ma-
teriaalitoimintoihin. 
Toimintaa arvioidaan ja kehite-
tään jatkuvasti.  Logistiikan nä-
kökulmasta on tietenkin ensin 
luotava teknisiä menettelyjä ja 
vakioituja tapoja, joilla logistista 
tukea voidaan vastaanottaa tai 
antaa. Kun menettelyt on luotu ja 
ehkä harjoiteltukin, päätetään ta-
pauskohtaisesti tuesta. 

Toteutetaanko logistiikan 
sodan ajan suunnittelua 

”joint-pohjalta”? Onko siihen 
tarvetta ja mitkä mahdolliset 

hyödyt siitä saataisiin?

Logistiikkarykmentit ottavat jo 
normaalioloissa huomioon pal-
velutarpeen kartoituksessa ja to-
teutuksen suunnittelussa puolus-
tushaarojen ja asiakasjoukkojen 
tarpeet sekä vaatimukset alueit-
tain. Puolustusvoimien logistiik-
kalaitos koordinoi palvelujen 
tuottamista ja osa niistä tuotetaan 
keskitetysti, lähinnä strategisten 
kumppanien toimin tai suurina 
kokonaisuuksina.  
Poikkeusolojen suunnittelussa sa-
mat toimijat jatkavat samalla pe-
riaatteella, mutta kaikki volyymit 
tietenkin kasvavat. Tuen järjeste-
lyjä suunnitellaan toimintasuun-
tien ja operaatioiden tarpeiden 
mukaan. Edelleen niitä pystytään 
tilanteen mukaan suuntaamaan 
ja muokkaamaan joustavasti. Voi-
daan hyvin sanoa joint -periaat-
teen jo toimivan.

Kertausharjoituksilla pidetään 
yllä reservimme taitoja. Mil-

laisia kehitystarpeita siellä on 

huollon ja logistiikan osalta? 
Voimmeko vielä tehostaa omaa 

toimintaamme reserviläisiltä 
saatavalla ammattiosaamisel-

la?

Varusmieskoulutuksessa joukko-
tuotetut logistiikkakomppaniat 
kannattaa pitää koossa pitkään ja 
harjoituttaa siinä kokoonpanossa. 
Pääosa logistiikan joukoista on 
jatkosijoitetuista reserviläisistä 
muodostettuja yksiköitä. Niissä 
pyritään ottamaan aikaisempi 
varusmieskoulutus huomioon, 
mutta myös voimakkaasti paino-
tetaan ammattiosaamista, jota 
reserviläiselle on ehtinyt muodos-
tua. Tästä on erinomaisia esimerk-
kejä vaikkapa materiaalikäsitte-
lyn ammattilaisten sijoittuminen 
omalle alalleen ja pätevöityminen 
räjähteiden käsittelyyn. Tieten-
kin kertausharjoituksissa saadut 
uudet pätevyydet hyödynnetään 
mahdollisimman pitkään.

Onko jotain mitä haluaisitte 
viestittää lehden välityksellä 

niin aktiivipalveluksessa olevil-
le kuin reservin huoltoupsee-

reille?

Seuratkaa tilannetta maailmalla 
ja pitäkää itsenne kunnossa!

Suomen ilmavoimien F-18D Hornet, sen tullessa elinkaarensa päähän korvataan se jollain uu-
demmalla mallilla (Laatija: bomberpilot, Lähde: Wikipedia)
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Uusimuotoinen EUK - halu ja kyky tukea komentajaa 
Kirjoittaja maj Timo Gröhn toimii huollon ja logistiikan opettajana Sota-

taidon laitoksella Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Upseerikoulutus on kokenut 
tällä vuosituhannella mo-
nenlaisia muutoksia. Tässä 
artikkelissa raotetaan hie-
man upseereiden täyden-
nyskoulutuksen nykyhetkeä 
niin allekirjoittaneen kuin 
esiupseerikurssi 69:n huol-
tosisarien ja -veljien ajatuk-
sin. 
Parhaillaan on menossa toi-
nen uusimuotoinen esiup-
seerikurssi (EUK), joka kestää 
tammikuusta juhannukseen.  
Vuonna 2015 tehdyssä ope-
tussisältöuudistuksessa EUK:n 
kesto lyhennettiin puoleen 
ja siitä tehtiin puhtaasti poik-
keusolojen sisältöihin keskit-
tyvä kurssi. Normaaliolojen 
asiasisällöt esiupseeri opiske-
lee toimialapäällikön opinto-
kokonaisuudessa sekä omassa 
tehtävässään työssäoppimise-

na.  
Tärkein oppiaine EUK:lla on ope-
raatiotaito ja taktiikka. Maasota-
linjalla tavoitteena on, että kurs-
silainen osaa toimia Maavoimien 
yhtymätason poikkeusolojen esi-
kuntien esikuntaupseerien tehtä-
vissä. Esiupseerilla tulee olla halu 
ja kyky tukea joukon komentajaa 
sekä alajohtoportaita taistelun 
voittamiseksi. Toinen iso päämää-
rä kurssilla on saavuttaa kyky, 
halu ja osaaminen johtaa sekä 
ottaa vastuu johtajana ja esikun-
taupseerina. Majuri Ari Paavola 
on kirjoittanut uusimuotoisesta 
EUK:sta Sotilasaikakauslehden 
numerossa 1/2018 artikkelin, jos-
sa avataan kurssin viitekehystä ja 
opetussisältöä tarkemmin.

Opetuksen näkökulma kohde-
ryhmän mukaan

EUK:lla aselajin opetusta anne-
taan kolmelle eri ryhmälle: koko 
kurssille (maa-, meri- ja ilmaso-
talinja, rajavartiolinja), maasota-
linjalle sekä aselajin upseereille. 
Erikoisupseerit ja Rajavartiolaitok-
sen upseerit ovat jakautuneet eri 
linjoille palvelushistoriansa mu-
kaisesti. Koko kurssille kerrotaan 
logistiikkajärjestelmästä yleisesti, 
huoltovarmuudesta sekä valmius-
rakentamisesta. Maasotalinjalla 
opetus jakautuu kahden teeman 
ympärille: mitä jokaisen operaati-
kon on tiedettävä kustakin asela-
jista sekä mikä on aselajiupseerin 
rooli yhtymän esikunnassa. Yhty-
män puolustus- ja hyökkäystais-
telua harjoiteltaessa maasotalin-
jalle tulevat tutuiksi huoltojoukon 
käyttöperiaatteet ja suorituskyky 
sekä huollolle annettavat vaati-
mukset. Kunkin aselajin upsee-
rit syventyvät omaan aselajiinsa 

Kapt Juho Tarvainen pitämässä opetusta maasotalinjalle.
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muita syvällisemmin mm. toimien 
aselajitehtävissä EUK:n harjoituk-
sissa.  
Huolto tukee ja taistelee -filoso-
fian osalta opetuksessa painote-
taan huollon ykköstehtävää eli 
taistelujärjestelmän tukemista. 
Taistelukyky tuodaan kyllä esil-
le, mutta tukemistehtävä on ol-
tava selvästi prioriteetti yksi niin 
komentajan kuin esikunnankin 
mielessä. Myös ryhmitysalueen 
vaikutukset tukemiskykyyn on 
hyvä kaikkien operaatikkojen 
ymmärtää, jotta huollon voima-
varat kohdentuisivat tärkeim-
pään. Yksittäisen huoltopaikan 
jakovalmiuden saavuttaminen 
teollisuuskiinteistössä verrattuna 
jakovalmiuden saavuttamiseen 
talvisessa pimeässä metsässä on 
helposti muistettava esimerkki 
operaatikolle. 

Onko kenttähuollon verkosto 
aidosti toteutettavissa?

Kenttähuollon tukemisverkosto 
vaatii vielä jalkauttamista ope-
ratiiviseen ajatteluun. Materiaa-
livirrat kulkevat hienosti takaa 

eteen, mutta entä sivuttaisliike 
taistelujärjestelmän sisällä. Ko-
mentajien tulisi nähdä naapurilta 
mahdollisesti saatava tai naapu-
rille annettava tuki voimavarana 
ja mahdollisuutena eikä uhkana. 
Voisiko huolto kopioida tykistöl-
tä vahventamistehtävä-mallin? 
Mikäli alajohtoportaille annet-
taisiin huollon vahventamisteh-
täviä, ottaisivat nämä suunnitel-
missaan huomioon esimerkiksi 
tiestön aukipitämisen naapurin 
huoltokeskukseen. Näin arjen rea-
liteetit eivät olisi esteenä, mikäli 
komentajistossa syntyisi tahtotila 
ja tarve avata uusia huoltosuun-
tia naapureiden kautta. Tällaisen 
uuden huoltosuunnan tarve voi 
syntyä esimerkiksi hyökkäyksen 
edetessä sellaista reittiä tai no-
peutta, ettei oma huolto kykene 
seuraamaan perässä. Tällöin hyö-
känneen joukon täydentäminen 
tavoitealueelle on tehtävä sivusta 
jonkin toisen huoltojoukon toi-
menpitein. Mikäli huollon tuki ei 
pääse perille, lähestyy esimerkin 
hyökkäysoperaatio kulminaa-
tiopistettä, jonka ylittäminen tar-
koittaa tehtävän epäonnistumista 

hyökänneen joukon osalta.
Kuvassa 2 logistiikan/ huollon si-
ninen käyrä laskee ajan funktiol-
la oletuksena, että pahimmillaan 
kaikki sen resurssit ovat käytössä, 
materiaalia on (kuitenkin) rajalli-
nen määrä, huollollekin tulee tap-
pioita jne. Huoltomiesten oikeilla 
toimenpiteillä ja resurssien käy-
töllä estetään punaisen ympyrän 
synty yhteistoiminnassa tuetta-
van joukon ja tukevan logistiikka-
joukon kanssa.

Täydentämistä ja taistelukyvyn 
ylläpitämistä

Sotakouluissa opettajiston yksi 
tehtävä on valvoa aselajin termi-
nologista puhtautta. Niinpä puu-
tunkin muoti-ilmiönä olevaan 
taistelukyvyn palauttamiseen. 
Operaatiokäskyjä ja joukoille 
annettavia tehtäviä lukiessa voi 
todeta niiden sisältävän usein 
kohdan ”taistelukyvyn palautta-
minen tavoitteessa”. Mikäli jouk-
koa ei kyetä operaation aikana 
täydentämään ja näin ylläpitä-
mään joukon taistelukykyä, voi 
joukko menettää taistelukykynsä. 

Logistiikan ja huollon opetuksen punainen lanka YE- ja EU-kursseilla (kuvan on tehnyt evl Matti 
Sopanen) 
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Tällöin joukko on vedettävä irti 
taistelusta ja sen taistelukyky on 
palautettava useita vuorokausia 
kestävänä toimenpiteenä. Tämä 
ei liene komentajiston päällim-
mäinen tarkoitus antaessaan 
hyökkäystehtävää alaisilleen. 
Kurssilaisille painotetaankin, että 
joukot täydennetään operaati-
on aikana niin lähtöalueella kuin 
tavoitteessa - ylläpitäen taiste-
lukykyä. Toinen täydentämiseen 
liittyvä näkökulma on materiaa-
lin sijainti tilaus-toimitusketjus-
sa. Tulisiko materiaalia porrastaa 
mahdollisimman paljon valmiiksi 
eteen esimerkiksi sotapelin ja va-
listuneiden arvioiden perusteella 
vai voiko komentaja luottaa huol-
lon kykyyn toimittaa materiaalia 
kenties painopisteisemmin tais-
teluiden aikaisen tilannekuvan 
mukaisesti? Huolto tarjoaakin 
erinomaisia pähkinöitä purtavak-
si opetuskeskusteluihin.

Mistä on huollon opiskelijat 
tehty?

Ensimmäisellä uusimuotoisella 
EUK:lla 2017 opiskelivat huolto-
koulutetut Ari-Pekka Burmoi, Jan-
ne Makkonen, Markus Lahti sekä 
inskomkapt Sami Korhonen. Kor-
honen on kirjoittanut EUK -koke-
muksistaan artikkelin Maanpuo-
lustuksen insinöörit ry:n PINSSI 
-jäsentiedotteeseen nro 2/2017. 
Johtuen vähäisestä huoltokoulu-
tettujen määrästä nähtiin kurssin 
aikana prikaatin huoltopäällikön 
tehtävässä myös insylil Perttu Sil-
vola (PVTUTKL), joka saikin kurs-
silla rautaisannoksen huolto-op-
pia. Henkilöstöalan ”Rekrytoi 
asenne” -slogan pitää hyvin paik-
kansa myös sotakouluesikuntia 
muodostettaessa. Silvola suoriu-
tui hienosti tehtävästään, mikä 
todisti osaltaan uusittujen oppai-
demme hyvyyden motivoituneen 
käsissä.
Toiseen kurssikattaukseen muo-

dostui huollosta suurin aselaji 
11 opiskelijalla. Käynnissä ole-
valla kurssilla ovat Antti Suikkari, 
Hanna Aaltola ja Jussi Partanen 
(LOGK), Antti Lähteenmäki, Esa 
Rajala ja Kalle Raninen (KARPR), 

Huollon upseeri esikunnan osana voi osaamisellaan taklata joukon kulumisesta syntyvän  
kulminaatiopisteen ajasta iäisyyteen (kuvan on tehnyt opetukseen evl Matti Sopanen). 

Kapt Mikko Hyttinen juoksumatolla. 
Riittävä liikunta, ravinto ja lepo pitävät 

yllä niin oppimis- kuin toimintakykyäkin 
kurssin aikana.
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Juho Suvanto ja Maria Hokka-
nen (KAARTJR), Juho Tarvainen ja 
Mikko Hyttinen (JPR) sekä Juuso 
Orava (MAAVE). Kurssilaisten taus-
toista löytyy monenlaista urapol-
kua huollon ja logistiikan pariin. 
Osa on käynyt nelivuotisen Ka-
dettikoulun huoltolinjalla, osalla 
on kolmivuotinen kandivaihe ja 
kaksivuotinen maisterivaihe huol-
tolinjalla, yksi on tullut Logistiik-
kaupseerikurssin kautta aselajiin 
ja yksi on aloittanut suoraan huol-
lon tehtävissä ilman kurssituksia.
Jututin tähän artikkeliin liittyen 
kolmea kurssilaista, jotka edusta-
vat erilaisia urapolkuja. Kapteeni 
Juho Tarvainen on kolmen muun 
kurssilaisen tavoin valmistunut 
yliluutnanttina nelivuotisen Ka-
dettikoulun huoltolinjalta. Hän on 
palvellut koko virkauransa huol-
lon tehtävissä mm. HK:n pääl-
likkönä. Kurssille hän on tullut 
LAPJPE:n toimistoupseerin tehtä-
västä. Kapteeni Mikko Hyttisellä 
on takanaan Kadettikoulun pans-

sarilinja, työtehtävät jääkäri- ja 
sotilaspoliisipuolella sekä mielen-
kiintoisena lisänä perehtyminen 
ilmavoimien taistelutukikohdan 
tukemisvaatimuksiin Tukikohta-
komppanian tuotantotehtävien 
kautta. Logistiikkaupseerikurssin 
hän on käynyt vuonna 2016 ja 
kurssille hän on tullut tuoreena 
JPR:n HKESK:n päällikkönä. KAAR-
TJRE:n henkilöstöpuoli osoitti hy-
vää aktiivista toimintaa rekrytoi-
tuaan kapteeni Maria Hokkasen 
UUDJPE:ta KAARTJR:n huoltokes-
kuksen varapäälliköksi. Kurssille 
Hokkanen on tullut HKESK:n pääl-
likön tehtävästä ja EUK on hänen 
ensimmäinen huollon kurssinsa. 
Hokkanen on lähdössä kurssin jäl-
keen huollon KRIHA-tehtäviin, jo-
ten motivaatiota huollon asioiden 
opiskeluun löytyy roppakaupalla.
Kuva 4. Kapt Juho Tarvainen pitä-
mässä opetusta maasotalinjalle.
Kuva 5. Kapt Mikko Hyttinen 
juoksumatolla. Riittävä liikunta, 
ravinto ja lepo pitävät yllä niin 

oppimis- kuin toimintakykyäkin 
kurssin aikana.
Kuva 6. Kapt Maria Hokkanen ryh-
mittämässä taisteluosastoa kar-
talle.

Ovatko odotukset täyttyneet 
kurssilla?

Haastateltujen odotukset kurssil-
ta kohdistuivat pitkälti seuraavan 
tason asioiden oppimiseen. Toi-
minta yhtymän esikunnassa sekä 
logistiikkajärjestelmän parempi 
osaaminen kuuluivat osaamista-
voitteisiin. Hokkanen toivoi lisäksi 
syvällisempää perehtymistä huol-
lon aloihin. Tähän kurssi antaakin 
hyvän mahdollisuuden. Virkateh-
tävissä harva ehtii tai jaksaa pa-
nostaa omatoimiseen itsensä ke-
hittämiseen mm. ohjesääntöjä ja 
oppaita lukemalla, kuten kurssilla 
tehdään.
Parasta kurssilla on tähän asti 
ollut Hokkasen mielestä ensim-
mäinen opintojakso Sotataito I, 

Kuva 3. Huollon sisaret ja -veljet aselajikuvassa. Ylärivi vasemmalta: Suvanto, Suikkari, 
Partanen, Lähteenmäki. Keskirivi: Raninen, Rajala, Hyttinen, Orava. Alarivi: Aaltola, Tar-
vainen, Hokkanen, Gröhn.
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jossa strategian ja sotahistorian 
kautta päivitetään tiedot puolus-
tusjärjestelmämme historiasta, 
turvalli-suusympäristöstämme, 
sotilaallisen voiman käytöstä ja 
yhteiskunnan kokonaisturvalli-
suudesta. Hyttinen puolestaan 
piti aluetoimistoissa vietettyä 
viikkoa erittäin onnistuneena. 
Maasotalinjalaiset jakautuivat vii-
teen aluetoimistoon eri puolille 
Suomea. Aluetoimistoissa pereh-
dyttiin mm. joukkojen perusta-
miseen ja paikallispuolustukseen. 
Tarvainen piti parhaimpana osuu-
tena luentoja puolustushaarojen 
ja Rajavartiolaitoksen kehitys- ja 
tulevaisuuden näkymistä. Tarvai-
nen toivoikin, että myös logistiik-
kajärjestelmästä tulisi vastaava 
esitys. Logistiikkapäällikkö on pe-
rinteisesti käynyt keväisin saarel-
la tervehtimässä kursseilla olevia 
huollon upseereita ja kertomassa 
samalla ajatuksiaan niin nykyises-
tä kuin tulevastakin. Hänellä on 
ollut matkassa PELOGOS:n hen-
kilöstö- ja koulutusasioiden hoi-
tajat, jotta samalla on voitu käydä 
läpi urapolku- ja henkilöstöhallin-
non ajankohtaiset asiat. Tuohon 
joukkoon kun lisää strategisen 
suunnittelun edustajan PELO-
GOS:n kehittämissektorilta, niin 
saadaan samalla kertaa päivitet-
tyä aselajin kehitysnäkymät kai-
kille kurssitasoille yhdellä kertaa.

Aselaji- ja kurssihenki?

Kysyin haastatelluilta, kuinka ase-
lajihenkeä voitaisiin mielestänne 
rakentaa kurssin aikana? Kurs-
si on tarjonnut mahdollisuuden 
tutustua uusiin sisariin ja veljiin 
sekä samalla verkostoitua parem-
min oman aselajin sisällä. Vas-
tauksissa yllätti, miten tärkeäksi 
on koettu, että työryhmissä on 
eri aselajien edustajia jakamassa 
osaamistaan. Tähän asti maasota-
linja on opiskellut perusteita ase-

lajit sekoitettuna. Jakautuminen 
esikuntiin sekä esikunnan sisällä 
keskuksiin (JORY, TIEDKE, SUKE, 
OPKE) toteutetaan kymmenen-
neltä kurssiviikolta alkaen. Kurs-
sin jälkimmäinen puolisko onkin 
sitten toimimista esikunnan osa-
na aselajiupseerin roolissa. Kurs-
sin aikana kierrätetään tehtäviä 
eri keskuksissa niin, että jokaiselle 
muodostuu ymmärrys kunkin kes-
kuksen tuotteista ja roolista osana 
esikunnan kokonaisuutta. Opera-
tiivisen johtamisen sekä suunnit-
telun ja päätöksenteon prosessit 
tuotteineen tulevat samalla tu-
tuiksi. Välillä aselajiopettaja ottaa 
omansa erilleen käyden läpi ase-
lajispesifiä sisältöä sen hetkiseen 
oppisisältöön liittyen. Näiden ase-
lajihetkien kautta syntyy kullekin 
kurssille oma aselajihenki. Kurssi-
henki uusimuotoisilla EU-kursseil-
la on ollut innostunut, aktiivinen 

ja motivoitunut. Kun kurssilaisia 
ei tarvitse arvostella enää parem-
muusjärjestykseen osana YE-kurs-
sille valitsemista, on ilmapiiri 
vapautunut ja opetuksessa on 
kyetty monipuolistamaan keino-
valikoimaa sekä tekemään erilai-
sia kokeiluja vapaammin - opiske-
lijan eduksi.
Samassa yhteydessä kysyin myös 
jäsenyystilannetta Logistiikkaup-
seeriyhdistyksessä. Kukaan haas-
tatelluista ei ollut yhdistyksen 
jäsen. Tarvainen totesi olleensa 
pitkään yhdistyksen jäsenenä, 
mutta toiminnan puute pohjoi-
sessa oli saanut luopumaan jä-
senyydestä. Heitänkin oheisen 
palautteen myötä haasteen yh-
distyksen paikallisten toimijoiden 
suuntaan, jotta yhdistyksen toi-
minta ei jäisi pelkästään valtakun-
nalliselle tasolle. 

Kapt Maria Hokkanen ryhmittämässä taisteluosastoa 
kartalle.
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Hankintoja, sopimuksia ja juridiikkaa
Logistiikkalaitoksen kaupallinen osasto johtaa ja toteuttaa

Teksti: Logistiikkalaitoksen kaupallinen osasto

Kuvat: Logistiikkalaitos

Puolustusvoimien logistiik-
kalaitos toteuttaa valtakun-
nallisesti logistiikan järjes-
telyt ja tuottaa logistiikan 
palvelut. Vuonna 2015 toi-
mintansa aloittanut laitos 
vastaa materiaalihankin-
tojen ja muun hankintatoi-
minnan kokonaisuuden joh-
tamisesta ja toteutuksesta 
puolustusvoimissa. Puolus-
tusvoimien logistiikkalai-
toksen esikuntaan kuuluu 
kaupallinen osasto, joka 
valtakunnallisena toimijana 
omalta osaltaan tukee logis-
tiikkalaitoksen johtajaa lai-
toksen ja logistiikan järjes-
telyiden johtamisessa. 

Logistiikkalaitoksen kaupalli-
nen osasto on toiminut puo-
lustusvoimien keskitettynä 
hankintayksikkönä vuodesta 
2015 lähtien. Se vastaa puo-
lustusvoimien kaikista puolus-
tus- ja turvallisuushankintalain 
sekä kansallisen kynnysarvon 
ylittävien hankintalain mu-
kaisten hankintojen kaupal-
lisesta toteutuksesta. Kau-
pallinen osasto vastaa myös 
puolustusvoimien hylätyn ja 
muun irtaimen omaisuuden 
luovutuksista sekä maksullis-
ten suoritteiden kaupallisista 
asiantuntijatehtävistä.

 
Logistiikkalaitoksen esikun-
taan kuuluvan kaupallisen 
osaston kaupallinen toimiala 

muodostuu kahdesta sektorista, 
joissa molemmissa työskentelee 
toistakymmentä monen eri osaa-
misalueen erityisasiantuntijaa. 
Kaupallis-juridisen sektorin asi-
antuntijat vastaavat hankintoihin 
liittyvästä juridiikasta, vakuuk-
sista ja huolinnasta sekä myyn-
titoiminnasta. Sopimushallinta-
sektorin tehtäviin kuuluvat mm. 
valtakunnalliset hankintojen pui-
tejärjestelyt ja yhteishankintojen 
koordinointi sekä strategisten ja 
muiden kumppanuussopimusten 
kaupallinen hallinnointi. 

Kaupallisen osaston hankin-
ta-alan viisi hankintasektoria vas-
taavat kaupallisesta asianhoidos-

ta sekä logistiikkalaitoksen omien 
että muiden hallintoyksiköiden 
hankintatehtävien osalta. Han-
kintapäälliköiden alaisuudessa 
työskentelevien hankkijoiden, 
tarkastajien ja kaupallisten sihtee-
rien laaja tehtäväkenttä tarkoit-
taa käytännössä vastuuta koko 
hankintaprosessin kaupallisesta 
osuudesta.

Kaupallinen toimiala

Kaupallista toimialaa johtaa Anita 
Linnakangas, joka on myös logis-
tiikkalaitoksen johtava kaupalli-
nen lakimies. 

”Tärkeimpiä tehtäviäni ovat kau-

Taina Hurme ja Anita Linnakangas
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pallisen toiminnan lainmukaisuu-
den valvominen ja oikeudellisten 
kysymysten ratkaiseminen, ker-
too Linnakangas. 
Toimialan lakimiesryhmä tekee 
johtavan kaupallisen lakimie-
hen johdolla osaston käyttöön 
tarvittavat malliasiakirjat, joilla 
osaltaan varmistetaan hankinto-
jen lainmukaisuutta. Lisäksi la-
kimiehet kouluttavat osaston ja 
laitoksen kaupallisia ja teknisiä 
asianhoitajia erityisesti hankinta-
lainsäädäntöön ja sopimusoikeu-
teen liittyen.”

Lakimiehen johdolla toimival-
la kaupallis-juridisella sektorilla 
työskentelee nelihenkinen huo-
lintatiimi, joka vastaa logistiikka-
laitoksen hankkiman materiaalin 
maahantuontiin ja maastavientiin 
liittyvistä huolintatehtävistä. Han-
kintojen parissa työskentelevät 
hankintasopimuksiin liittyvien 
vakuuksien asiantuntija ja juridii-
kan asiantuntijoina hankintalaki-
miehet. Myyntipäälliköt vastaavat 
kaupallisista asiantuntijatehtävis-
tä liittyen irtaimen omaisuuden 
luovutuksiin, maksullisiin suorit-
teisiin, omaisuuden lainauksiin ja 
puolustusvoimien immateriaalioi-
keuksiin. Myyntitoiminnan arvo 
ylittää vuosittain neljä miljoonaa 
euroa. Valtaosan siitä muodostaa 
puolustusvoimien romumyynnin 
sopimus. 

Sopimuspäällikön johdolla toi-
mivan sopimushallintasektorin 
tehtävä on kilpailuttaa puolustus-
voimien valtakunnalliset puitejär-
jestelyt ja koordinoida valtakun-
nallisia yhteishankintoja. Lisäksi 
se huolehtii yhteistyöstä Hansel 
Oy:n ja muiden turvallisuusviran-
omaisten kanssa. Sektori hallinnoi 
puolustusvoimien valtakunnal-
lisia puitesopimuksia ja noin 60 
Hansel-puitesopimusta. Se hal-
linnoi myös muita kaupallisia so-

pimuksia ja suuren osan sektorin 
työpanoksesta vaativat strategi-
set ja muut kumppanuussopi-
mukset.  Sektori ohjaa ja koulut-
taa PVLOGL:een tukeutumisen ja 
vastaa hankintojen työkalun (SAP 
SRM) sovellusvastuusta. Sopimus-
hallintasektorissa työskentely 
edellyttää laaja-alaisten ja moni-
syisten sopimuskokonaisuuksien 
ammattitaitosta hallintaa.

Hankinta-ala

”Kaupallisen osaston hankin-
ta-alan viisi hankintasektoria ja 
noin 65 työntekijää vastaavat kau-
pallisesta asianhoidosta vuosit-
tain yhteensä noin 5000 hankin-
nassa, joiden yhteisarvo on lähellä 
miljardia euroa” kertoo hankinta-
toimialan johtaja Taina Hurme. 

”Pääosa hankinnoista liittyy Logis-
tiikkalaitoksen vastuulla olevaan 
puolustusvoimien materiaalisen 
suorituskyvyn rakentamiseen ja 
ylläpitoon. Lisäksi hankinta-ala 
toteuttaa muiden hallintoyksiköi-
den hankintalain mukaisen kan-
sallisen kynnysarvon eli nykyisin 
60.000 euroa ylittävät hankinnat.”

Hankintojen kaupallisella asian-
hoidolla tarkoitetaan vastuuta 
koko hankintaprosessin kaupal-
lisesta osuudesta. Se sisältää tie-
topyyntöjen, hankintailmoitusten 
ja tarjouspyyntöjen laatimisen, 
saatujen osallistumishakemus-
ten ja tarjousten käsittelyn, tarjo-
ajien soveltuvuuden arvioinnin ja 
tarjousten vertailun sekä lopulta 
hankintapäätöksen sekä ostotila-
uksen tai erillisen hankintasopi-
muksen valmistelun. Hankinnan 
laajuudesta ja sovellettavasta 
hankintamenettelystä riippuen 
kaupallisella asianhoitajalla voi 
olla tukenaan joku kaupallisen 
toimialan hankintalakimiehistä, 
joka vastaa kaupallis-juridisista 

linjauksista ja päätöksistä.

”Kaupallisen osaston hankinta-
tehtävien kirjo on laaja, sillä toteu-
tettavaksi tulee sekä puolustus- ja 
turvallisuushankintalain mukaisia 
hankintoja että ns. siviilihankin-
toja. Hankintamenettelyinä so-
velletaan niin puitesopimuksiin 
perustuvia kotiinkutsuja, julkisia 
kilpailutuksia kuin myös lainsää-
dännön poikkeuksia, joita edelly-
tetään mm. salassa pidettävissä 
hankinnoissa. Hankintatoimintaa 
toteutetaan kansainvälisessä toi-
mintaympäristössä ja hyvin suuri 
osa toimittajista on ulkomaisia, 
joten kaikissa tehtävissä edellyte-
tään englannin kielen taitoa”, ker-
too Hurme.

Hankinta-alan tehtävärakenteella 
pyritään vastaamaan tähän han-
kintojen monimuotoisuuteen, 
jossa toteutettavien hankintojen 
arvot vaihtelevat alle tuhannen 
euron pienhankinnoista kym-
menien miljoonien eurojen jär-
jestelmähankintoihin. Skaalan 
ääripäässä ovat vielä puolustus-
voimien strategiset suorituskyky-
hankkeet eli HX-hävittäjähanke 
sekä Laivue2020-hanke, joiden 
kaupalliset asianhoitajat työsken-
televät hekin hankinta-alalla.

Hankinta-alan kaikissa tehtävis-
sä korostuu yhteistoiminta eri-
tyisesti Järjestelmäkeskuksen 
projektipäälliköiden ja teknisten 
asianhoitajien kanssa. Lisäksi han-
kintoihin liittyvää yhteistyötä teh-
dään kaikkien puolustusvoimien 
hallintoyksiköiden kanssa. Yksit-
täisten toimittajatahojen ohella 
hankintoja toteutetaan myös 
valtioiden välisinä kauppoina tai 
kansainvälisiin erityismenette-
lyihin perustuen. Hankinta-ala 
vastaa esimerkiksi Yhdysvaltain 
kanssa käytävään FMS-kauppaan 
(Foreign Military Sales) liittyvästä 
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kaupallisesta asianhoidosta sekä 
Naton logistiikkaviraston (Nato 
Supply and Procurement Agency, 
NSPA) tarjoamien kumppanuuk-
sien ja puitesopimusten hyödyn-
tämisestä puolustusvoimien han-
kinnoissa. 

”Hankinta-ala houkuttelee moni-
puolisilla siviilitehtävillään työn-
tekijöitä niin puolustusvoimien 
sisältä kuin myös ulkopuolelta. 
Etenemismahdollisuus hankkijas-
ta vaativampiin asiantuntijateh-
täviin on jokaisella, joka kykenee 

omaksumaan hankintalainsää-
dännön velvoitteet ja julkisten 
hankintojen vaativan toimin-
taympäristön, missä rahasummat 
ovat usein suuria ja niin on myös 
vastuu tehdyistä päätöksistä.”

Kuljetusvene U701 Arajoessa Turussa Northern Coasts 2014 harjoituksen yleisönäytökses-
sä. Tämä on upouusi U700 Jehu-luokan ensimmäinen alus. (Laatija: MKFI, lähde: Wikipedia) 
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Kansainvälinen terminaali huoltaa joukot 
kaikkialla maailmassa 

Vaatimattoman näköinen 
harmaa rakennus seisoo 
pienen tienpätkän päässä 
lentokentän läheisyydessä. 
Ohikulkija ei arvaa, miten 
mittavia kuljetuksia tuosta 
rakennuksesta hoidetaan 
kaikkialle maailmaan. Ajo-
neuvoja, turvavarusteita, 
vaatteita, reppuja, lääk-
keitä, tuttua suomalaista 
ruokaa. Kaikkea tätä ja pal-
jon muuta suomalaisten 
kansainvälisissä operaa-
tioissa työskentelevien ja 
harjoituksiin osallistuvien 
tarpeisiin kuljettaa logis-

tiikkalaitoksen osana toimiva 
kansainvälinen terminaali.   
Terminaalin toiminnan säännölli-
sen rungon muodostavat meneil-
lään olevien kansainvälisten rau-
hanturvaoperaatioiden vaatimat 
huoltolennot. Tällä hetkellä Tam-
pere-Pirkkalan lentokentältä len-
netään Libanoniin, Irakiin ja Afga-
nistaniin, kuhunkin oma lentonsa 
joka toinen viikko. Huoltolennot 
tehdään pääosin matkustajako-
neilla, jolloin samoilla lennoilla 
materiaalin kanssa kulkee myös 
kohteisiin siirtyvä ja sieltä palaava 
henkilöstö.
Kun johonkin päin maailmaa pe-

rustetaan uusi kansainvälinen 
operaatio, terminaalin tehtävänä 
on hoitaa tarvittavan materiaalin 
kuljettaminen kohteeseen. Silloin 
kentältä nousee ilmaan suuria 
rahtikoneita lastinaan kaikki mah-
dollinen operaation tarvitsema 
varustus ”nuppineuloista panssa-
roituihin miehistönkuljetusvau-
nuihin”, kertoo terminaalin pääl-
likkö, kapteeni Jukka Tolja.
Operaatioiden lisäksi terminaalia 
työllistävät kansainväliset harjoi-
tukset. Vuonna 2018 Suomi on 
mukana noin 80 harjoituksessa, 
joista noin 20 työllistää myös kan-
sainvälistä terminaalia koneiden 
lastaamisen sekä harjoitusten lo-
gistiikkaan ja kuljetuksiin liittyvi-
en valmistelutehtävien kautta.
Puolustusvoimien toiminnas-
sa otettiin iso askel, kun vuonna 

 TEKSTI: Logistiikkalaitoksen tiedotus

KUVAT: Puolustusvoimat
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2011 siirryttiin keskitettyyn strate-
gisten kuljetusten suunnitteluun 
ja hankintaan. Tuolloin nykyisen 
terminaalin tiloissa aloitti toimin-
tansa FINMCC (Finnish Movement 
Coordination Center), jonka teh-
tävänä oli kilpailuttaa ja suunni-
tella Puolustusvoimien toimin-
taan kuuluvia kuljetuksia. Se hoiti 
tehtävää vuoden 2014 loppuun 
asti. Kansainvälisen terminaalin 
toiminta käynnistyi samoissa ti-
loissa lokakuussa 2014 Maavoimi-
en materiaalilaitoksen esikunnan 
alaisuudessa. Logistiikkalaitoksen 
aloitettua toimintansa 1.1.2015 
terminaali siirtyi sen alaisuuteen. 
ENNAKOINTIA JA JOUSTA-
VUUTTA
Terminaalin päivittäinen arki on 
materiaalin vastaanottoa ja pak-
kaamista sekä kuljetuksissa tar-
vittavien asiakirjojen laatimista. 
Materiaalin lähettäminen aiheut-
taa aina normaaliakin tiiviimmän 
työjakson, viikoittain lastataan 
vaihtelevasti joskus yksi, joskus 
jopa kuusi konetta. Joulukuussa 
2017 oli meneillään 11 operaatio-
ta, joista kolme oli säännöllisesti 
huollettavaa ja kahdeksan tilaus-
ten mukaan täydennettävää.
- Terminaalin toiminta on pääosin 
säännöllistä, mutta käytännössä 
toimimme hyvinkin lyhyellä varo-
ajalla, sanoo Tolja. 
- Poliittisia päätöksiä tehdään 
usein terminaalin kannalta vasta 
viime tingassa, aikaa toimeenpa-
nolle jää hyvin niukasti. Toisaalta 
operaatioissa maailmalla saattaa 
tapahtua jotakin, joka vaatii no-
peata reagointia ja kiireellisiä toi-
mia.
- Yleensä kiireisessäkin työssä 
tulee jossakin vaiheessa ruuhka-
huippujen lomaan seesteisempiä 
hetkiä, mutta terminaalin arjes-
sa niitä ei ole, toteaa terminaalin 
päällikkö.
Terminaalissa työskentelee tois-
takymmentä työntekijää. Jukka 

Tolja itse aloitti elokuussa 2014 
tehtävänään kansainvälisen ter-
minaalin perustaminen. Muu soti-
lashenkilöstö hoitaa ns. logistista 
deskiä, jossa kunkin vastuulla on 
yksi tai useampi kansainvälinen 
operaatio ja harjoitus. Päivittäisen 
yhteydenpidon kautta tulleiden 
täydennystilausten ja hankin-
taesitysten perusteella käynnis-
tetään prosessi, jotta alueelle 
saadaan toimitettua tarvittava 
materiaali.
Käytännössä tieto tarpeista vä-
litetään Logistiikkalaitoksen esi-

kunnan kaupalliselle osastolle tai 
laitoksen muille toimijoille, ja sel-
vitetään mistä materiaali saadaan. 
Tilauksen jälkeen tavara saapuu 
terminaaliin, missä se vastaanote-
taan, pakataan, siitä tehdään huo-
lintapaperit ja materiaali lähete-
tään kohteeseen. 
Varastopäälliköllä ja varastomes-
tareilla on kullakin omat materiaa-
liryhmäkohtaiset vastuualueensa. 
Huolintasihteerin vastuulla ovat 
toimitusten vaatimat lähetysasia-
kirjat. 

Terminaalin päällikkö kapteeni Tolja 

Kontti on kohta valmis matkaan
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- Joissakin operaatioissa, kuten 
aiemmin Irakissa, tilannekehitys 
on välillä siinä määrin nopeaa, 
että tavaraa tarvittaisiin paikal-
le paljon ripeämmin kuin mihin 
logistinen ketjumme pystyy. Irak 
on sikäli poikkeuksellinen operaa-
tioalue, että materiaalin on oltava 
ilmakuljetuskuntoon pakattuna ja 
asiakirjojen laadittuna ja arabiaksi 
käännettynä jo kuukautta ennen 
aiottua kuljetusta, kertoo Tolja. 
Aikaa tarvitaan, jotta paperit eh-
tivät käydä läpi tarvittavan käsit-
telyprosessin ulkoministeriössä ja 
kohdemaan suurlähetystössä. Eri 
maiden vaatimuksissa on eroja. 
Libanonin huoltolentojen rahti-
tiedot on ilmoitettava maan vi-
ranomaisille seitsemän sikäläistä 
arkipäivää etukäteen ja Afganista-
niin menevien lähetysten asiakir-
jat tarvitaan 48 tuntia ennakkoon. 
Ennakoimattomia kiireitä ja no-
peita muutoksia terminaalin toi-
minnalle aiheutuu pääasiassa len-

tojen aikataulujen viivästymisistä. 
- Tämä työ vaatii joustavuutta, 
mutta onneksi meillä ihmiset tyk-
käävät työstään. Lentojen aika-
taulumuutokset pistävät työnte-
kijöiden oman elämän aikataulut 
uusiksi, jos esim. arkena tulevaksi 
odotettu lento saapuukin vasta 
viikonloppuna.
Tolja kertoo esimerkkinä itsenäi-
syyspäiväviikon, jolloin suomalai-
set valmistautuivat maan satavuo-
tisjuhlintaan. Kentälle odotettiin 
Afganistanin lentoa laskeutuvaksi 
tiistaina. Mazar-i-Sharifiin kone oli 
päässyt suunnitellusti, mutta Ka-
bulin kentälle laskeutumisen oli 
estänyt huono sää. Kone palasi 
Turkkiin odottamaan lähes vuoro-
kaudeksi ja pääsi Kabuliin paljon 
aiottua myöhemmin, jolloin se 
ehti Pirkkalaan vasta itsenäisyys-
päivän iltana keskiviikkona. Näin 
terminaalin päivystäjän paraati-
päivä vaihtui valmiuspäiväksi ja 
juhlapäivän ilta koneen purkuteh-

täväksi.
UUSI OPERAATIO ON MITTAVA 
PONNISTUS
Uuden rauhanturvaoperaation 
käynnistäminen on aina laajaa 
yhteistyötä vaativa projekti. Vas-
tuu aloituksen logistisesta orga-
nisoinnista on logistiikkaosaston 
kuljetus- ja kansainvälisellä alalla. 
Terminaalin vastuulla on kaiken 
tarvittavan materiaalin toimitta-
minen kohteeseen, mikä ennen 
varsinaisia kuljetustoimia sisältää 
konsultointia liittyen mm. tavaran 
pakkaamiseen, vaarallisten ainei-
den kuljetukseen ja vaadittaviin 
dokumentteihin yhteistyössä pe-
rustavan joukko-osaston kanssa.
Esimerkkinä Jukka Tolja kertoo 
Irakin rauhanturvaoperaation pe-
rustamisesta. Tieto noin 50 suo-
malaisen osallistumisesta operaa-
tioon saatiin maalis-huhtikuussa 
2015. Silloin terminaalissa alettiin 
välittömästi selvittää, millaisia 
asiapapereita Irakiin vaaditaan, 

Matkalle YK:n väreissä
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millaisilla koneilla sinne voi len-
tää, onko muita kulkuyhteyksiä 
käytettävissä ja voiko materiaalia 
viedä lähemmäs kohdetta esim. 
laivarahtina. Materiaalin valmis-
telusta ja kilpailutuksesta vastasi 
kuljetus- ja kansainvälinen toi-
miala. Tätä kautta kokonaisuus 
alkoi rakentua, ja heinäkuussa 
2015 Pirkkalasta lähti operaation 
perustamiseen liittyen 66 tonnia 
materiaalia rahtikoneella kohti 
Irakia.
- Kansainvälisissä operaatioissa 
henkilöstö vaihtuu neljän tai kuu-
den kuukauden välein. Rotaatio, 
jossa kuljetetaan kohteeseen ja 
sieltä kotiin henkilöstön lisäksi 
myös heidän henkilökohtainen 
varustuksensa, työllistää termi-
naalia paljon enemmän kuin 
säännöllinen täydennystoimitus, 
kertoo Tolja.

RAHDINKÄSITTELYN ERIKOIS-
OSAAMISTA
Kaikki muualta tulevat materiaali-

pakkaukset puretaan ja pakataan 
terminaalissa uudelleen. Termi-
naalilla on ns. tunnetun lähettäjän 
status eli sen hallitila on Trafin hy-
väksymä ja valvoma auditoitu tila, 
jossa pakattua pakettia ei tarvitse 
enää esim. lentokentällä erikseen 
turvatarkastaa, vaan se voidaan 
lastata suoraan koneeseen.
- Terminaalin päällikön vastuulla 
on, että henkilöstö on asianmu-
kaisesti koulutettu ja kaikki työs-
kentelevät hallissa niin, ettei pak-
kauksiin joudu mitään, mikä ei 
sinne kuulu, ja kaikki on pakattu 
ilmakuljetussäännösten mukai-
sesti oikein ja turvallisesti, kertoo 
Tolja.
Tärkeä osa-alue terminaalin toi-
minnassa ovat vaaralliset aineet 
eli DG (dangerous goods). Niiden 
käsittely ja pakkaaminen ilma-
kuljetuskelpoisesti vaatii paljon 
henkilöresursseja ja edellyttää 
henkilökunnalta yksityiskohtaista 
erikoisosaamista. 

MONIKANSALLISTA YHTEIS-
TYÖTÄ 
Huoltokuljetukset hoidetaan pää-
osin suorilla lennoilla, 90 % tava-
rasta lähtee terminaalin kautta 
suoraan kohteeseen. Materiaalia 
lähtee jonkin verran myös kan-
sainvälisillä sotilasrahtilennoilla 
tai huolintaliikkeiltä ostettuna 
palveluna terminaalista esim. Hel-
sinki-Vantaan kentälle. Tavaraa 
kulkee myös merirahtina.
- Lähi-itään ja Afganistaniin len-
netään säännöllisesti. Libanoniin 
suoritetaan täydennystoimituksia 
meritse ja sinne on tehty myös 
uusien operaatioiden keskittämi-
seen liittyviä merikuljetuksia, ker-
too Tolja. Yhdysvaltoihin ja sieltä 
Suomeen on tehty sekä ilma- että 
merikuljetuksia niin kansainväli-
siin harjoituksiin kuin materiaalin 
hankintoihinkin liittyen.
Viime vuosina monikansallinen 
yhteistyö on muodostunut yhä 
tärkeämmäksi osaksi terminaalin 

Kontin lastaus



22

Kansainvälinen terminaali
Kansainvälinen terminaali toimii osana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikun-

taan kuuluvan logistiikkaosaston kuljetus- ja kansainvälistä toimialaa. 
Tehtävät

Suunnittelee, johtaa ja toteuttaa kansainvälisten operaatioiden ja vastuulleen käsketty-
jen kansainvälisten harjoitusten kuljetusten ja materiaalilogistiikan toteutuksen toimin-

not.
Pakkaa, lähettää ja vastaanottaa kaiken kansainvälisille operaatioille ja vastuulleen käs-

kettyihin kansainvälisiin harjoituksiin tarkoitetun materiaalin.
Suunnittelee, ohjaa ja toteuttaa kansainvälisten operaatioiden ja kansainvälisten harjoi-
tusten sekä vientiin että tuontiin liittyvät huolinta-, vero- ja tullausasiat, materiaalihal-

lintoon liittyvät dokumentit sekä tullin lupa-asiat.
Vastaa ja osaltaan valvoo kansainvälisen terminaalin kautta kulkevien rahti-, posti- ja 

henkilökuljetuksia koskevien lakien ja asetusten sekä kansainvälisten sopimusten nou-
dattamista.

Vastaa rahtilentojen järjestelyjen johtamisesta ja lentojen valvonnasta Tampere - Pirk-
kalan lentoasemalla ja siihen liittyvästä varallaolopäivystyksestä.

Vastaa, että kuljetettavat vaaralliset aineet on pakattu ja merkitty sekä niiden asiakirjat 
ovat kansainvälisten ilmakuljetussäännösten (IATA) mukaiset. 

Johtaa vastuulleen käskettyjen kansainvälisten operaatioiden ja kansainvälisten harjoi-
tusten perustamiseen ja purkamiseen kuuluvan henkilöstön ja materiaalin keskittämi-

sen. MOVCON-tehtävä, RSOM-vaiheet.

Rahtikuljetukset 2017

Ilma 406 000 kg
Meri 846 000 kg

Maa 8000 kg

toimintaa. 
- Tämä malli on ehdottomasti kus-
tannustehokkain ja sujuvin tapa 
hoitaa materiaalin kuljetus, kiitte-
lee Jukka Tolja.
- Puolustusvoimat on mukana 
monessa monikansallisessa yh-
teisössä, mikä tekee rahdin kul-
jettamisen sotilasrahtikoneilla 
merkittävästi edullisemmaksi ja 
sujuvammaksi kuin jos Suomi os-
taisi jokaiselle kontille tai paketil-
le kuljetuksen erikseen. Tärkein 
näistä on MCCE (Movement Coor-
dination Centre Europe), joka on 
voittoa tavoittelematon monikan-
sallinen yhteisö. Se ottaa vastaan 

eri maiden tukitarpeet ja tilauk-
set, ja selvittää missä on tarjolla 
sopivaa kuljetuskapasiteettia. Sen 
jälkeen se etsii yhteisömaista kul-
jetuksen, johon lähetys saadaan 
mukaan. Materiaali toimitetaan 
siis kulloinkin siihen lähtöpaik-
kaan, josta se kätevimmin sillä 
kertaa saadaan liikkeelle, Jukka 
Tolja selittää. 
- Pirkkalasta materiaalia on MC-
CE-yhteistyön puitteissa toimitet-
tu mm. Eindhoveniin Hollantiin, 
Leipzigiin Saksaan, Roomaan Ita-
liaan ja Uppsalaan Ruotsiin.
- Ruotsin kanssa tehdään erittäin 
hyvää yhteistyötä. Kahdenvälisen 

FISE-sopimuksen kautta suunni-
tellaan mm. yhteisiä merikuljetuk-
sia, ja terminaalitasolla tehdään jo 
nyt käytännön tason yhteistyötä 
kuten keskinäistä benchmarkka-
usta ja järjestetään koulutuksia 
puolin ja toisin, kertoo Tolja. Hän 
arvostaa terminaalien monikan-
sallista toimintaa. 
- Vuosien varrella on käynyt yhä 
selvemmäksi, että tällainen mo-
nikansallinen yhteistyö, win-win 
-henkinen vastavuoroisuus, on 
kaikille hyödyksi. Annettu tuki 
tulee aina jossakin vaiheessa ta-
kaisin. Kansainvälinen yhteistyö 
toimii.
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Logistiikkakoulu rakentaa 
ja ylläpitää puolustusvoimi-
en suorituskykyä koulutta-
malla ja kasvattamalla huol-
lon sekä logistiikan osaajia 
kaikkien puolustushaarojen 
sekä muiden viranomaisten 
ja kumppaneiden tarpeisiin. 
Logistiikkakoulu koulutti 
vuoden 2016 aikana yli 900 
puolustusvoimien, sidos-
ryhmien ja kumppanien 
työntekijää seitsemällä-
kymmenellä erilaisella kurs-
silla ja opetustilaisuudessa.
Logistiikkakoulu on vakautta-
nut ja vakiinnuttanut kolmen 
toimintavuotensa aikana toi-
mintansa hyvin tuloksin. Pe-
rustehtävien laadukkaan to-
teuttamisen lisäksi koulu on 

Logistiikkakoulu - mahdollistajien kouluttaja ja kasvattaja

TEKSTI: Everstiluutnantti Jari Riihimäki, Logistiikkakoulun johtaja 

31.12.2017 asti

KUVAT: Vesa Piispanen

käynnistänyt monipuolisen toi-
minnan kehittämisen. 

Toiminnan vakiinnuttaminen 
2015-2016
Logistiikkakoulu keskittyi vuonna 
2015 uuden organisaation toi-
minnan käynnistämiseen ja oman 
henkilöstön osaamisen kehittä-
miseen. Aloitusvuoden koulutus-
kuorman minimointi mahdollisti 
johtosuhde-, toimintaympäristö- 
ja organisaatiomuutosten onnis-
tuneen toteuttamisen. Käynnis-
tysvuoden suunnittelu kohdistui 
vuoden 2016 koulutustarjonnan 
valmisteluun, mikä osaltaan mah-
dollisti monipuolisen ja laajan 
koulutustarjonnan sekä tutki-
mus- ja kehittämistehtävien täy-
simittaisen suorittamisen vuoden 

2016 aikana. 
Logistiikkakoulu koulutti vuon-
na 2016 yli 900 puolustusvoimi-
en, sidosryhmien ja kumppanien 
työntekijää seitsemälläkymme-
nellä erilaisella kurssilla ja ope-
tustilaisuudessa. Tutkimus- ja ke-
hittämistyön tuloksena tuotettiin 
muun muassa monikäyttöinen 
logistiikkajärjestelmä-opetuspa-
ketti kaikkien puolustusvoimien 
joukkojen käyttöön sekä laadittiin 
koulutusohje logistiikkapataljoo-
nan toiminnasta ja johtamisesta. 
Lisäksi Logistiikkakoulu tuki puo-
lustushaaroja ja logistiikkalaitok-
sen hallintoyksiköitä merkittäväl-
lä kouluttajatuella kymmenissä 
eri kertaus- ja palkatun henkilös-
tön harjoituksissa. Toimivat pro-
sessit ja hyvät tulokset eivät ole 
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johtaneet tyytyväiseen taantumi-
seen, vaan ne ovat antaneet vah-
van pohjan toiminnan jatkuvalle 
parantamiselle.

Toimintaa kehitetään
Logistiikkakoulu kehittää toimin-
taansa monipuolisesti täyttääk-
seen asiakkaiden tarpeet tänään 
ja tulevaisuudessa. Opetuksen 
kehittämistä tehdään yhteistyös-
sä Maanpuolustuskorkeakoulun 
ja puolustushaarakoulujen kans-
sa. Perustutkintojen ja täyden-
nyskoulutusten opetussuunni-
telmien päivitystyö varmistaa 
koulutuksen ja kasvatuksen 
asiakaslähtöisyyden ja ajantasai-
suuden. Opetussisältöjen kehit-
tämisen lisäksi koulun toimintaa 
uudistetaan kolmella ”kehittämi-
sen operaatiolinjalla”, jotka ovat
- toiminta ja valmius
- henkilöstö ja organisaatio 
- toimintaympäristö ja tilat
Logistiikkakoulun valmiutta ja 
koulutustoimintaa kehitetään 
laajentamalla ja syventämällä 
poikkeusolojen osaamista sekä 
logistiikkalaitoksen joukkojen 
että puolustushaarojen huolto-
joukkojen johtoportaiden (mm. 
LOGP, MERIHP) logistiikkakoulun 
toimintaympäristössä toteutetta-
vien yhteisharjoitusten avulla. 

Virtuaalikoulutuksella tehoja irti
Logistiikkakoulu on juuri ottanut 
käyttöönsä virtuaalikoulutusym-
päristön (VKY), joka mahdollistaa 
huollon ja logistiikan perussuo-
ritusten suunnittelun, mallinta-
misen, opettamisen ja harjoitte-
lun ennen maasto-olosuhteissa 
toteutettavia harjoituksia. Vir-
tuaalinen opetus ja harjoittelu 
tehostaa oppimista ja säästää 
aika- sekä määräraharesursse-
ja. Virtuaalikoulutusympäristön 
käyttö tullaan perehdyttämään 
uusille huollon ja logistiikan kou-
luttajille (kadetit ja aliupseerit) 

ennen heidän valmistumistaan ja 
tulevia joukko-osastotehtäviä.  

Kansainvälinen osaaminen kas-
vaa 
Kansainvälisen huollon ja logistii-
kan periaatteiden ja menettelyjen 
osaaminen tulee korostumaan ja 
lisääntymään niin koulun koulu-
tustarjonnassa kuin myös koulu-
tettavien asennekasvatuksessa: 
kansainvälinen toiminta on ja tu-
lee olemaan kasvava osa jokaisen 
työntekijän päivittäisiä kansallisia 
työtehtäviä - myönteinen asen-
ne ja aktiivisuus tukevat tehtä-
vien suorittamista. Tulevaisuuden 
huollon ja logistiikan ammatti-
laiset ovat niin kansallisten kuin 
kansainvälistenkin operaatioiden 
mahdollistajia.

Henkilöstön vaihtuvuus on 
mahdollisuus
Organisaation ja henkilöstön ke-
hittäminen on samanaikaisesti 
sekä haaste että mahdollisuus. 
Työntekijöiden vaihtuvuus ja suu-
ri eläkepoistuma haastaa asian-
tuntijaorganisaation osaamisen 
ja kokemuksen ylläpidon. Enna-
koiva henkilöstösuunnittelu ja 
koulun myönteinen maine aut-
tavat merkittävästi haasteeseen 
vastaamisessa. Uudet ja kehitys-
hakuiset työntekijät tukevat kou-
lun toiminnan ja rakenteiden en-
nakkoluulotonta uudistamista. Jo 
lyhyen kokemuksen perusteella 
tasapainoinen yhdistelmä koke-
musta ja uutta innovatiivisuutta 
tuottaa toimivinta kehittämistu-
losta. Tulevaisuudessa myös Lo-
gistiikkakoulun organisaatiota 
tullaan arvioimaan ja tarvittaessa 
tarkentamaan joustavan yhteis-
toiminnan ja toimintaa tukevan 
hallinnon näkökulmista.         

Toimintaympäristön optimointia
Toimintaympäristön ja tilojen ke-
hittämistä ohjaa koulutus- ja tut-

kimus- sekä kehittämistehtävien 
tehokas suorittaminen ja käy-
tettävissä olevat resurssit. Luok-
ka- ja opetustilojen kehittämis-
ratkaisuissa on arvioitu ja tullaan 
arvioimaan monikäyttöisyyden 
ja eriyttämistarpeen lisäksi varus-
kunnalliset yhteis- ja jatkokäyt-
tömahdollisuudet. Esimerkki toi-
mintaympäristön pienestä mutta 
merkittävästä kehittämisestä on 
varuskunnallisen, opiskelijoita ja 
opettajia palvelevan, lähiverkon 
laajentaminen kattamaan kaikki 
Logistiikkakoulun tilat ja toimi-
paikat.

Arvojen suunnassa eteen ja 
ylöspäin
Logistiikkakoulu toimii ja kehittää 
toimintaansa logistiikan arvojen 
mukaisesti korostaen opetukses-
saan ja toiminnassaan mahdol-
listamisen asennetta. Resurssien 
käytön painopiste on tehokkaas-
sa koulutuksessa sekä käytäntöä 
tukevassa tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnassa. Koulu toimii luo-
tettavana ja joustavana yhteistyö-
tahona niin puolustushaarojen 
ja joukko-osastojen kuin myös 
logistiikkalaitoksen hallintoyksi-
köiden kanssa. Erinomaisena esi-
merkkinä ovat useat asiakkaiden 
nopeisiinkin tarpeisiin perustu-
neet opetustilaisuudet ja kurssit, 
joita koulu on vuosittain järjes-
tänyt rakentavassa yhteistoimin-
nassa eri toimijoiden kanssa. Puo-
lustusvoimien logistiikkalaitos 
mahdollistaa Logistiikkakoulun 
vaikuttavan toiminnan tarkoituk-
senmukaisella ohjauksella, toimi-
valla yhteistoiminnalla sekä riittä-
vällä resursoinnilla. 



26

Operaatioiden historiaa ja 
yhteisiä nimittäjiä

Suomi on osallistunut kan-
sainvälisiin operaatioihin 
vuodesta 1956 alkaen. En-
simmäiset operaatiot olivat 
Yhdistyneiden Kansakun-
tien niin kutsuttuja perintei-
siä rauhanturvaoperaatioi-
ta. 90-luvulla kansainvälistä 
toimintaa laajennettiin myös 
NATO-johtoisiin kriisinhal-
lintaoperaatioihin, ja pian 
tämän jälkeen osallistuttiin 
myös Euroopan Unionin 
johtamiin operaatioihin.

Riippumatta siitä, käsiteltiinkö 
toiminnallisesti rauhanturva- 
vai kriisinhallintaoperaatioita, 
oli kaikilla johtorakenteilla yh-
teisiä nimittäjiä. Operaatioilla 
oli yhteinen joukkojenmuo-
dostusjärjestelmä, komento-
rakenne, yhteisiä suoritusky-
kyjä ja ennen kaikkea yhteinen 
logistiikka- ja huoltojärjestel-
mä. 

Joukkoja lähettävät maat ky-
kenivät joukkoineen liitty-
mään operaation yhteiseen 
joukko- ja komentorakentee-
seen ja hyödyntämään ope-
raation yhteistä logistiikka- ja 
huoltojärjestelmää. Suuri osa 
joukkojen tukeutumisesta to-
teutettiin suunnitelmallisesti 
ja keskitetysti, ja päällekkäi-
siltä järjestelyiltä vältyttiin. 
Myös joukkojen ja logistiikan 
tarvitsemat kuljetuspalvelut 
kyettiin pääsääntöisesti to-
teuttamaan yhteisesti koordi-

Logistiikka koalitio-operaatiossa

Kirjoittaja EVL Kylä-Harak-
ka on työskennellyt kansain-
välisen logistiikan parissa 
vuodesta 1999 alkaen, ja 
suunnitellut, toteuttanut ja 
osallistunut operaatioiden 
huolto- ja logistiikkajärjeste-
lyiden toteuttamiseen NATO-
, YK-, EU- ja koalitio-operaa-
tioissa. Kirjoittaja on itse 
palvellut myös koalitio-ope-
raatioissa.

noidusti ja operaatiojohtoisesti.

Kansainvälisen logistiikan luo-
kittelu 

Kansainvälisessä logistiikassa eri 
toimialojen palvelut on jaoteltu 
viiteen eri luokkaan (Class I - V).

- Class I sisältää karkeasti 
luokiteltuna joukkojen yleisen yl-
läpidon vaatiman muonituksen 
ja vedenjakelun sisältäen myös 
taistelumuonat (Meal Ready to 
Eat, MRE). Luokkaan sisältyy niin 
talous- kuin pullovesi. Yleistäen 
Class I:n palvelut ovat samansisäl-
töiset riippumatta joukon toimin-
taympäristöstä, kokoonpanosta 
tai tehtävästä.

- Class II sisältää sekä jou-
kon kokoonpanoon kuuluvan 
puolustusvälinemateriaalin että 
sen tarvitseman kaupallisen ma-
teriaalin. Tähän kuuluu kaikki 
joukon materiaaliyksikkötyypin 
mukainen  materiaali, sisältäen 
muun muassa ajoneuvot, aseet, 
johtamisjärjestelmäalan materi-
aalin, varaosat ja työkalut.

- Class III sisältää poltto- ja 
voiteluaineet (Petroleum, Oil and 
Lubricants, POL). Alaluokka Class 
IIIa sisältää sotilasilmailun vaati-
mat poltto- ja voiteluaineet.

- Class IV sisältää materiaa-
liyksikkötyyppiin kirjaamattomat 
kulutusmateriaalit, muun muassa 
rakennus- ja linnoitusmateriaalit.

- Class V sisältää ampuma-
tarvikkeet, räjähteet ja pyrotekni-
set välineet.

Perinteisen rauhanturva- tai 
kriisinhallintaoperaation keski-
tetyssä komento- ja logistiikka-
rakenteessa operaation logistiik-
kajärjestelmä toimittaa luokkien 
Class I, Class III ja Class IV materi-
aalit tilaavalle joukolle tilausten ja 
sopimusten perusteella. Toimitus-
ketjusta ja sen järjestelyistä vastaa 
operaation logistisessa johtovas-
tuussa oleva toimija. Eri luokkien 
johtovastuut voidaan jakaa eri 
osallistujamaille. Tällöin jonkin 
luokan vastuullisesta toimijasta 
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käytetään nimitystä Role Specia-
list Nation (RSN).

Joukkoja lähettävät maat vastaa-
vat aina itse luokkien Class II ja 
Class V järjestelyistä kaikissa ope-
raatiorakenteissa. 

Muista operaatiorakenteista 
poiketen koalitio-operaatiossa 
vastuu logistiikan ja huollon ko-
konaisuudesta on kullakin osallis-
tujamaalla itsellään kaikkien luok-
kien osalta. 
  
Muutos operaatiorakenteeseen

Syyskuun 2001 tapahtumien seu-
rauksena perinteisten rauhantur-
va- ja kriisinhallintaoperaatioiden 
perustamisjärjestelyt joutuivat 
uuden haasteen eteen. Operaa-

tiota ei kyetty uudessa nopeassa 
tilanteessa, jossa ei ollut selkei-
tä osapuolia, perustamaan pe-
rinteisesti NATO:n, YK:n tai EU:n 
johtoon. Yhdysvallat kokosi Afga-
nistanin International Security As-
sistance Force (ISAF) -operaatioon 
halukkaista maista koalition (Coa-
lition of Willing Nations).

Koalition toiminta perustui Yh-
distyneiden Kansakuntien pää-
töslauselmaan ja mandaattiin, 
mutta ei noudattanut perinteistä 
keskitettyä komentorakennetta 
eikä ollut NATO:n, YK:n tai EU:n 
johtama. Uusi operaatiojärjestely 
aloitti uuden aikakauden myös 
kansainvälisen logistiikan toimin-
nassa.

Vastaavalla tavalla Lähi-Idässä Is-

lamilaisen Kalifaatin (Islamic State 
of Iraq and Syria, ISIS) väkivaltai-
nen leviäminen päätettin vuonna 
2014 lopettaa perustamalla vas-
taavanlaisella järjestelyllä koalitio, 
Operation Inherent Resolve (OIR). 
Tässäkin tapauksessa toiminnan 
perustana toimi ja toimii edelleen 
Yhdistyneiden Kansakuntien pää-
töslauselma ja mandaatti.  

Afganistanissa ISAF-operaatio toi-
mi koalitiorakenteella vain reilun 
vuoden, jonka jälkeen operaati-
on johtovastuu siirtyi NATO:lle. 
Johtovastuun siirtyessä NATO:lle 
operaatiossa otettiin käyttöön 
NATO:n komentorakenne ja logis-
tiikkajärjestelyt, jotka vakiinnu-
tettiin nopeasti. Irakissa OIR-ope-
raation koalitio toimii edelleen 
koalitiokokoonpanossa.

Rauhanturvaamisen käytännön työtä
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Vaikutukset logistiikan järjes-
telyihin

Koalitiorakenteen vaikutus koko 
operaation toimintaan on huo-
mattava. Käytännössä jokainen 
koalition osallistujamaa vastaa 
itse kokonaan omien joukkojensa 
logistisen tuen järjestelyistä. Kai-
kessa logistiikassa korostuu jat-
kuvan kansainvälisen yhteistyön 
merkitys ja hyvien yhteistoimin-
tasuhteiden ylläpitäminen niin 
pääkaupunkien kuin alueellisten 
taktisen tason toimijoiden välillä.

Afganistanin ja Irakin operaatioi-
den erityispiirteet heijastuvat voi-
makkaasti myös niiden logistisiin 
järjestelyihin. Molemmat maat 

ovat maantieteellisesti niille vi-
hamielisten maiden ympäröimiä. 
Kummallakaan ei käytännössä 
ole meriyhteyttä (”Landlocked 
Country”), jonka seurauksena 
kaikki logistiikka on tuotettava 
operaatiolle joko ilmateitse tai 
maakuljetuksin. 

Lisärajoitteita ovat kaupallisten 
lentoyhteyksien puuttuminen, 
lentokenttäverkoston rajoittunei-
suus ja maakuljetusten vakavat 
turvallisuushaasteet. Nämä yh-
dessä pitkien tukemisetäisyyksien 
ja laajan operaatioalueen kanssa 
nostavat logistiikan kustannuksia 
huomattavasti. Samalla tilaus-toi-
mitusketjun toiminta kotimaasta 
operaatioalueelle on aikaavievää, 
epävarmaa ja aiheuttaa huomat-

tavia lisäkustannuksia.  

Toiminnan ”Mahdollistajat” ja 
”Keskeyttäjät”

Koalitiorakenteen haasteena 
ovat erikoissuorituskyvyt, joita 
koalition osallistujamailla on ra-
jallisesti tai ei ole lainkaan. Näitä 
erikoissuorituskykyjä ovat muun 
muassa MEDEVAC-lääkintähe-
likopterit (Medical Evacuation), 
lääkintähuollon hoitopaikat (RO-
LE2-tasosta eli henkeäpelasta-
vasta kirurgisesta hoitotasosta 
eteenpäin), operaatioalueen sisäi-
set tukilentopalvelut (Intra-Theat-
re Air Support, ITAS), CBRN-kyvyt 
(Chemical, Biological, Radiolo-
gical and Nuclear), pelastusheli-
kopterit (Personnel Recovery, PR 

Lääkintöhuoltoa kentällä
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ja Combat Search and Rescue, 
CSAR), erikoisjoukot (Special Ope-
rations Forces, SOF) ja lähi-ilmatu-
lituki (Close Air Support, CAS). 

Samaan kategoriaan erikoissuori-
tuskykyjen kanssa kuuluvat myös 
esimerkiksi sotilaslentokenttien 
toiminnasta vastaavat yksiköt. 
Näistä kyvyistä käytetään yleisni-
mitystä ”Enablers” eli ”Mahdollis-
tajat”. Yhteistä kyvyille on niiden 
rajallinen määrä, tehtävien vaati-
ma erikoiskalusto ja kalliit ylläpi-
tokustannukset.

Puute ”Enabler”-suorituskyvyissä 
muodostuu ”Show-Stopperiksi” 
eli toiminnan ”Keskeyttäjäksi". 
Tämä koskee erityisesti lääkintä-
helikoptereita ja lääkintähuollon 
toimipisteitä. Näiden olemassa-
olo on myös koalitio-operaatiossa 
edellytyksenä joukkojen keskittä-
miselle operaatioon. Jo tilapäinen 
rajoite MEDEVAC-kyvyssä tai lää-
kintähuollon rajoitettu toiminta 
estää joukkojen operatiivisen toi-
minnan.

Erityissuorituskyvyt ovat kalliita 
perustaa, keskittää ja ylläpitää 
sekä vaativat erikoiskalustoa. Tä-
män vuoksi ne yleisesti kykenee 
tuottamaan vain johtovaltiona 
(Lead Nation) toimiva Yhdysvallat 
tai joku muu suuremmilla resurs-
seilla varustettu valtio. Euroopan 
maista vain muutamalla on re-
sursseja erikoissuorituskykyjen 
käyttöön ja kykyjen tarjoamiseen 
operaatiolle.

Operaatioita aloitettaessa on 
logistiikkajärjestelyjen suunnit-
telussa erityisesti keskityttävä 
koalition erikoissuorituskyky-
jen varmistamiseen ennen kan-
sallisen osallistumispäätöksen 
tekemistä. Käyttöönsaanti on 
varmennettava kahden- tai mo-
nenvälisillä sopimuksilla.

Laadituista sopimuksista huoli-
matta koalitio-operaatiossa on 
jatkuvasti ylläpidettävä tilanne-
kuvaa muun muassa lääkintä-
huollon ja muiden erikoissuo-
rituskykyjen kehittymisestä ja 
mahdollisista muutoksista. Palve-
lut takaavalla johtovaltiolla ei ole 
velvoitetta huolehtia palveluiden 
tuottamisesta muille osallistu-
jamaille, mikäli se itse päättää 
kansallisesti muuttaa osallistu-
mistaan operaatiossa tai suunna-
ta omia resurssejaan toisaalle. 
Yksittäisten valtioiden muutokset 
omassa osallistumisessaan ope-
raatioon vaikuttavat aina myös 
muihin osallistujamaihin.

Logistinen tuki

Koalitio-operaatioon osallistut-
taessa jokainen osallistujamaa 
vastaa itse omista kustannuksis-
taan täysimääräisenä. Käytän-
nössä lääkintäevakuoinnin ja lää-
kintähuollon palvelut järjestävä 
valtio ei kuitenkaan laskuta palve-
luista. Kaikki muu operaatiossa on 
kunkin maan itsensä järjestettävä 
ja maksettava.

Operaatioiden alkuvaiheessa 
operaatioalueella ei välttämättä 
ole lainkaan logistisia tukeutu-
mismahdollisuuksia. Esimerkiksi 
Afganistanin operaation aloi-
tuksessa 2002 joukon mukana 
jouduttiin lennättämään toimi-
alueelle kaikki joukon toiminnan 
aloittamisessa tarvittava materi-
aali. Keskitettävän joukon onkin 
tarvittaessa kyettävä toimimaan 
itsenäisesti niin muonituksen, ve-
sihuollon, majoituksen kuin ajo-
neuvojen osalta jopa kuukausia, 
kunnes jonkinlaiset tukeutumis-
järjestelyt kyetään luomaan.

Koalitio-operaatiolla ei ole yhtei-
siä huoltojoukkoja tai logistisia 

järjestelyitä. Yleisesti ottaen joku 
pyrkii kuitenkin luomaan alueelle 
muonituspalvelut ulkopuolisen 
kaupallisen toimijan (”Contrac-
tor”) kautta. Tällöin Suomen on 
pienenä toimijana pyrittävä liitty-
mään jo olemassaolevaan muo-
nitussopimukseen, joka yleensä 
kattaa myös ainakin pullovesitoi-
mitukset. Usein melko korkeasta 
palvelun hinnasta huolimatta jär-
jestely on edullisempi kuin palve-
lun tuottaminen tai järjestäminen 
itse.

Polttoaineen jakelujärjestelyt on 
niinikään toteutettava joko itse 
kaupallisesti sopimalla tai johto-
valtion kautta. 

Kaluston ja palveluiden hankki-
minen operaatioalueelta

Ilmateitse huollettavien kriisin-
hallintaoperaatioiden kustannuk-
sista huomattava määrä syntyy 
kuljetuksista. Karkeasti voidaan 
aikaisemmin esille tuodulla taval-
la todeta, että koalitio-operaatiot 
ovat olleet ilmateitse huolletta-
via. Tällöin on tarkoin harkittava, 
mitä kalustoa ja materiaalia on 
kustannustehokasta ja järkevää 
kuljettaa toimialueelle Suomes-
ta, ja mitä kyetään vuokraamaan 
tai ostamaan suoraan toimi-
alueelta. Operaatioalueen infra-
struktuuri ja yhteiskuntarakenne 
vaikuttaa luonnollisesti huomat-
tavasti vuokraus- ja leasing-mah-
dollisuuksiin.

ISAF-operaatiossa Afganistanis-
sa ei operaation koalitiovaiheen 
aikana kyetty hankkimaan pai-
kallisesti juuri mitään joukon toi-
minnan kannalta pakollista ma-
teriaalia. Ajoneuvot, aseet ja muu 
materiaali kuljetettiin ilmakulje-
tuksilla Suomesta, kuten pääosa 
täydennysmateriaalista. Koalitio-
vaiheessa myös muonitus järjes-

Lääkintöhuoltoa kentällä
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tettiin kansallisesti yhteistyössä 
Ruotsin kanssa. Pullotettu vesi ja 
polttoaine kyettiin hankkimaan 
toimialueelta kaupallisilta moni-
kansallisilta toimittajilta.

Irakin OIR-operaatiossa johtoval-
tio valmisteli kaupallisten moni-
kansallisten toimijoiden kanssa 
tukikohtien alueille muonituspal-
velu- ja polttoaineenjakelusopi-
mukset, joihin osallistujamaat 
kykenivät liittymään omalla kus-
tannuksellaan.

OIR-operaatiossa operaa-
tioalueella oli useita ajoneuvoka-
lustoa vuokraavia ja leasing-so-
pimuksia tekeviä kaupallisia 
toimijoita. Operatiivisten käyttä-
jävaatimusten mukaisesti kalus-
toa kyettiin hankkimaan käyttöön 
leasing-sopimuksilla, jolloin tar-
vetta ajoneuvokaluston keskittä-
miselle Suomesta ei ollut. Tarjolla 
oli eri käyttötarkoituksiin soveltu-
via ajoneuvoja halutulla suoja-ar-
volla varustettuna.

Afganistanin ja Irakin koali-
tio-operaatioiden haasteellisten 
toiminta- ja ilmasto-olosuhteiden 
seurauksena ajoneuvojen huolto- 
ja kunnossapitotarve on huomat-
tava. Lisäksi kalusto kuluu, eikä 
sitä elinkaarensa loppuvaiheessa 
ole enää mielekästä eikä kustan-
nustehokasta kuljettaa takaisin 
Suomeen. Tämä poikkeaa aikai-
sempien operaatioiden melko 
vakaista operaatio-olosuhteista ja 
vaikuttaa kaluston jatkokäytettä-
vyyden suunnitteluun operaatioi-
den jälkeen. Suuri osa kalustosta 
kulutetaan loppuun toimialueel-
la. 

Leasing-järjestelyllä ajoneuvo-
kaluston kunnossapito ja huolto 
saadaan ulkoistettua, eikä jouk-
ko tarvitse omaa kunnossapito-
henkilöstöä, korjaamotiloja eikä 

varaosalogistiikkaa. Lisäksi palve-
luntarjoaja vastaa siitä, että pal-
velutilauksen ja sopimusten mu-
kainen ajoneuvokalusto on koko 
ajan joukon käytettävissä.

Koalitio-operaatiot muuttuvat ti-
lanteen ja operatiivisen tarpeen 
mukaisesti nopealla aikataululla 
ja osin ennakoimattomasti. Tällöin 
myös joukon ajoneuvotarpeet 
muuttuvat. Leasing-järjestelyllä 
nopeisiin muutoksiin ja jopa ope-
raation päättämiseen reagointi 
on nopeaa ja helppoa.

Ajatuksia logistiikan näkökul-
masta

Samat lainalaisuudet, jotka kos-
kevat kaikkia rauhanturva- ja krii-
sinhallintaoperaatioita, koskevat 
myös koalitio-operaatioita. Koali-
tio-operaatioissa logistinen suun-
nittelu, yhteistoimintajärjestelyt, 
kokonaiskustannusten ymmär-
täminen ja logistinen innovatiivi-
suus ovat kuitenkin vieläkin ko-
rostetummassa asemassa.

Ilmakuljetuksilla huollettavaan 
operaatioon ei kannata keskittää 
mitään kulutusmateriaalia, mitä 
voidaan hankkia toimialueelta. 
Paikallishankintojen mahdolli-
suudet on selvitettävä tarkoin. Jos 
operaatioalueella toimiva kaupal-
linen palveluntarjoaja kykenee 
järjestämään muonituspalvelut, 
on elintarvikkeiden lentokulje-
tuksiin ja kansallisiin järjestelyihin 
suhtauduttava erittäin suurella 
varauksella. 

Koalitio-operaatioon keskitet-
tävän joukon materiaaliyksikkö-
tyyppiä laadittaessa on varaudut-
tava siihen, että joukko kykenee 
toimimaan operaatiossa pitkiäkin 
aikoja ilman täydennyksiä ja huol-
tolentomahdollisuutta. Vaihto-
kalustoa, ampumatarvikkeita ja 

lääkintämateriaalia on varattava 
riittävästi jo joukon keskittämisen 
suunnitteluvaiheessa.

Ajoneuvotarve on harkittava tar-
kasti ottaen huomioon joukon 
operatiivisen tehtävän vaatimuk-
set, toiminta-alueen turvallisuus-
tilanne, uhka-arviot ja ennusteet 
operaation tulevaisuudesta. Mi-
käli toimialueelta kyetään hank-
kimaan leasing-menettelyllä 
joukon käyttöön käyttäjän vaati-
musten mukainen ajoneuvoka-
lusto, kannattaa harkita tarkkaan, 
onko tarkoituksenmukaista kes-
kittää ajoneuvokalustoa Suomes-
ta. 

Mikäli käyttäjän vaatimukset ja 
operatiivinen tehtävä ehdotto-
masti vaativat erikoisvarusteltuja 
sotilas- tai taisteluajoneuvoja, on 
ne luonnollisesti keskitettävä jou-
kolle huomioiden niiden vaatima 
varaosalogistiikka, korjaamotilat 
ja kunnossapitohenkilöstö.

Mahdollinen erikoisajoneuvoka-
lusto ja kuormankäsittelylaitteet 
on ehdottomasti hankittava lea-
sing-järjestelyllä, mikäli mahdol-
lista. Leasingiakin parempi tapa 
on luonnollisesti sopia kaluston 
yhteiskäytöstä jonkin muun osal-
listuja

Koalitio-operaatiossa kaikki osal-
listujamaat ovat itse vastuussa 
omista tukikohtajärjestelyistään. 
Käytännössä operaation aloitus-
vaiheessa on varauduttava tila-
päismajoitukseen. Kiinteämpiä tu-
kikohtarakenteita suunnitellessa 
ja valmistellessa on laadittava tar-
veharkinta-analyysi, jonka pohjal-
ta määritellään tukikohtatarve, tu-
kikohdan vaatima infrastruktuuri 
ja mahdollisuudet yhteistoimin-
taan jonkin muun osallistujamaan 
kanssa. Esimerkiksi Afganistanissa 
koalitiovaiheen tukikohtajärjeste-
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lyt toteutettiin  yhteistyössä Ruot-
sin kanssa, ja Irakissa operaation 
alkuvaiheessa Saksan kanssa. 

Osallistuttaessa operaatioihin, 
joiden kestoa ei tiedetä tai joi-
den osallistumisen kestosta on 
jo päätös, on tarkkaan harkittava 
kiinteiden tukikohtarakenteiden 
rakentamistarve, kustannukset ja 
saavutettava hyöty.

Loppuajatuksia…

Logistiikan suunnittelussa on 
kriisinhallintaoperaatiossakin 
muistettava ensisijaisesti joukon 
tehtävä ja sen toteuttamisen tu-
keminen. Aina kuitenkaan joukon 
yleisjohtajilla ei ole ymmärrystä 
vaatimusten asettelun seurauksis-
ta. Silloin logistiikkaupseerin vas-

tuulle jää avata kansantajuisesti 
logistiikan kokonaisuutta, mah-
dollisuuksia ja rajoitteita. Koali-
tio-operaation logistiikan järjeste-
lyt vaativat syvällistä ymmärrystä 
koko operaation ja suomalaisjou-
kon tehtävästä, operaatioalueen 
turvallisuus- ja uhkatilanteesta, 
kuljetusmahdollisuuksista, muis-
ta toimijoista, kaupallisista palve-
luntarjoajista sekä ennen kaikkea 
kokonaiskustannusten muodos-
tumisen perusteista.

Kansainvälisen logistiikan ja kul-
jetusten kanssa kohta 20 vuotta 
työskennelleenä ja kustannus-
tehokkuuteen pyrkivänä haluan 
loppuun heittää ilmaan kysymyk-
sen, tarvitseeko suomalaisjoukko 
toisella puolella maailmaa toi-
miessaan välttämättä kotimaista 

grillimakkaraa ja omia kiinteitä 
saunoja? Näiden pieneltä tun-
tuvien elintarvikelogistiikkaan, 
kuljetuksiin ja infrastruktuuriin 
vaikuttavien asioiden vaikutukset 
kertautuvat koko ketjussa ja vai-
kuttavat oikeasti oleellisten asioi-
den hoitoon rajallisilla resursseil-
la.

Evakuointi käynnissä
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Seppo Simola

Tänä vuonna kaksi viidestä esitel-
mästä liittyi linnoittamiseen. Yksi 
esitys oli puhtaasti kalustohisto-
riallinen ja kaksi esitystä luotasi 
kaluston nykyisyyttä ja hieman 
tulevaakin.

Neljästoista panssariseminaari käyn-
nistyi kirpeässä ja kevyen lumisateen 
verhoamassa pakkassäässä tuttuna 
ajankohtana eli helmikuun ensim-
mäisenä lauantaina. Parolannum-
men vanhan sotilaskodin Vaakuna-
sali oli jälleen täynnä panssarialan 
historiasta, nykyisyydestä ja tulevai-
suudesta kiinnostuneita kuulijoita. 
Seminaarin järjestää Panssarimuseo 
ja toteuttaa Panssarikillan aktiivinen 
talkooväki.

Panssariestetöitä ja -testejä

Päivän ensimmäinen esitys oli hyvä 
esimerkki siitä, mitä asiaansa pereh-
tynyt harrastajatutkija saa kohtees-

taan irti. Kaikkien esiintyjien ei todel-
lakaan tarvitse olla upseereja ja/tai 
insinöörejä. Juha Kilpeläinen suoritti 
varusmiespalveluksen Kymen jääkä-
ripataljoonassa automiehenä ja on 
reservin jääkäri. Tämän esitelmöitsi-
jä halusi nimenomaan kertoa, koska 
kiinnostus Salpalinjaa kohtaan virisi, 
kun hän varusmiehenä suoritti RUK:n 
ajoja linjan eri kohteisiin. Nykyään 
Kilpeläinen johtaa tutustumismatko-
ja Salpalinjalle sekä muihin sotahis-
toriallisiin kohteisiin.

Kilpeläisen aiheena oli suomalai-
nen panssarieste 1938–1944. Pereh-
tyminen on edellyttänyt sinnikästä 
arkistotutkimusta ja aineiston ke-
ruuta monista eri lähteistä. Panssa-
riesteiden rakentamisessa piti ottaa 
huomioon, että vihollisen vaunuja 
ei pysäytetä sellaiselle etäisyydelle, 
josta niiden olisi helppo tulittaa puo-
lustajan linnoitteiden ampuma-auk-
koja. Esteet eivät myöskään saaneet 
muodostaa vihollisen vaunuille suo-
jaisia tuliasemia.

Tankkien sudenkuoppa

Erilaisia estemalleja ja niiden raken-
neosia testattiin jo ennen sotia sil-
loisella panssarikalustolla. Estetyöt 
Karjalan kannaksella suunniteltiin 
aloitettavan vuonna 1938, mutta 
aloitus venyi seuraavan vuoden puo-
lelle. Talvisodan jälkeen voitiin sota-
saaliskaluston avulla tehdä ajankoh-
taisempia testejä. 

Köyhälle on tunnetusti apua luo-
vasta mielikuvituksesta, ja sitä on 
käytetty myös esteiden suunnittelus-
sa. Mielenkiintoinen innovaatio oli 
sudenkuoppa-niminen panssariansa. 
Ennen vaijerivarmistusten poistamis-
ta päältä saattoi ajaa kuorma-autolla. 
Tiellä erottuvat kuorma-auton jäljet 
loivat väärää turvallisuuden tunnetta 
hyökkääville panssareille.

Saksalaisten linnoittama Lappi

Everstiluutnantti (evp.) Olli Dahl ker-
toi saksalaisten linnoitustöistä Poh-
jois-Suomessa ja erityisesti Sturm-

LINNOITTAMISTA JA TYKISTÖN 
KAUKOVAIKUTTAMISTA 
PANSSARISEMINAARISSA
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bock-asemasta käsivarren Lapissa. 
Esitystavasta paistoi läpi kokeneen 
ammattisotilaan ote. Esitys oli loogi-
nen, monipuolinen ja havainnollinen 
kokonaisuus

Jäämerentien varrella maastosta 
paikoin yhä erottuva Sturmbock on 
hyvä esimerkki tunturipuolustuksen 
järjestämisestä. Saksalaisilla oli ollut 
kolme vuotta aikaa opiskella tuntu-
risodankäyntiä ennen kuin asemien 
rakentaminen alkoi elokuussa 1944. 
Perusteellinen tiedustelu suoritettiin 
saman vuoden keväällä ja suunnitel-
mat laadittiin kesällä. Lapin puolus-
tamisen ydintehtävä oli pitää Petsa-
mon nikkeli saksalaisten hallinnassa.

Dahlin mukaan Sturmbock olisi ol-
lut paha murrettava. Suomalaisten 
onni oli, että murtamista ei jouduttu 
yrittämään. Rakennusponnisteluihin 
osallistui 1 800 miestä ja valmista tuli 
jo parissa kuukaudessa. Asema oli 
miehitettynä 24.10.1944–10.1.1945.

Suomalaisjoukot saivat kosketuk-
sen Sturmbockin puolustajiin mar-
raskuun lopulla. Vaikka asemaa vas-
taan ei hyökätty, niin sieltä Norjaa 
kohti vetäytyviä saksalaisia lähdettiin 
ajamaan takaa. Tehtävää vaikeuttivat 
aikasytytteiset miinat, ja saksalaisten 
tyhjenneisiin asemiin meno oli sik-
si ankarasti kielletty. Saksalaisen 7. 
Vuoristodivisioonan vetäytymisreis-
su päättyi lopulta 1 500 kilometrin 
jälkeen Lillehammeriin.

Hyvää halvalla – White puolitela-
auto

Suomen Puolustusvoimat on tun-
nettu nykyäänkin siitä, että hyvät ja 
edulliset hankintamahdollisuudet 
osataan vainuta. Sama hallittiin dip-
lomi-insinööri Esa Muikun esityksen 
perusteella jo toisen maailmansodan 
jälkeen kun amerikkalaisten ylijää-
mävarastoista ostettiin White puo-
litela-autoja. Kappalehinta oli 200 
dollaria eli nykyrahana laskien noin 
1 200 euroa. Kun Puolustusvoimat 
aikanaan huutokauppasi käytöstä 
poistettavat autot, niistä saatiin ny-
kyrahassa keskimäärin tuhat euroa 
kappaleelta.

Suomeen ostettiin kaikkiaan 466 
White puolitela-autoa, joista Puo-

lustusvoimat sai käyttöönsä 215 
kappaletta. Hämeenlinnan etelä-
puolella sijainnut Suomen Yhteis-
sisu Oy:n tehdas modifioi kaluston 
suomalaisten tilaajien käyttötarpei-
siin. Siviilipuolella Whiteja käytettiin 
esimerkiksi salaojituksessa ja muissa 
maanrakennustöissä. Sotilaspuolella 
vahvaa vetäjää hyödynsivät ainakin 
kranaatinheittimistö, kenttätykistö, 
panssarintorjunta, ilmatorjunta ja 
rannikkotykistö. Ilmavoimissakin oli 
White-kalustolle käyttöä vaikkapa 
vaurioituneiden lentokoneiden hi-
naajana.

White-kalusto oli Puolustusvoi-
mien käytössä pääosin vuosina 

1949–1957. Viimeinen yksilö pois-
tettiin vuonna 1968. Siviilipuolella 
pisimpään palveli pyörillä kulkevaksi 
hinausautoksi muutettu White, joka 
poistettiin vuonna 1970. 

Panssarimuseolla on kaksi Whitea. 
Toinen on testamenttilahjoituksena 
saatu pikkutarkasti amerikkalaiseen 
asuun entistetty yksilö ja toinen ai-
kanaan SA-2893 -kilvissä kulkenut 
vaunu, joka aloitti palveluksensa 
Ilmatorjuntarykmentti 1:n riveissä 
vuonna 1949. Maailmalla White-ka-
lustoa liikkuu edelleen sotahistoria-
harrastajien voimin.

 Panssarimuseon toinen White on poistettu Puolustusvoimien käytöstä vuonna 1968. 
Palvelusuransa se aloitti ItR1:ssä vuonna 1949. (Kuva: Seppo Simola)

Venäläisellä KV-1-sotasaalispanssarivaunulla suoritettiin jatkoso-
dassa panssariestekokeita. (SA-kuva)
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Kaukovaikutteinen kenttätykistö

Osaksi kenttätykistön toimialalle 
meni esitys, jonka aihe oli raketin-
heitin M270 MLRS (Multi Launched 
Rocket System). No, teloillahan nämä 
M2 Bradley-rynnäkkövanuun perus-
tuvat laitteet kulkevat ja ovat Puo-

lustusvoimain panssarirekisterissä. 
Näitä ”rajatapauksia” soisi seminaa-
rissa käsiteltävän edelleenkin, koska 
insinöörimajuri Kari-Pekka Niemelän 
esitys oli avartava ja uutta kertova. 

Muutama vuosi sitten Tampereella 
pidetyssä Puolustusvoimien näytte-
lyssä oli esiteltävänä myös mainittu 
raketinheitin. Olin kuullut, että niillä 

luotiin Suomen kenttätykistölle kau-
kovaikutuskyky. Hämmästyin kovasti 
kun kyseisen vaunun esittelijä kertoi, 
että heittimillä pystytään toistaiseksi 
vain toteuttamaan halutun muotoi-
sia panssarimiinakenttiä aina 40 kilo-
metrin etäisyydelle asti. 

Syy tähän selvisi Niemelän esi-
tyksestä. Kaukovaikuttamiskyvyn 
hankkimatta jääminen järjestelmää 
ostettaessa johtui ”poliittisesta oh-
jauksesta”. Kuulijoiden arvattavaksi 
jäi, että mahtoiko olla kyse samasta 
ohjauksesta, joka edellytti Suomen-
kin liittymään Ottawan sopimukseen 
ja tuhoavan jalkaväkimiinansa.

Mutta nyt kaukovaikutuskyky on 
vihdoin tulossa. Sen tehosta nähtiin 
vaikuttavia videopätkiä. Kymmenen 
metrin korkeudessa räjähtävän rake-
tin 180 000 volframikuulaa rei’ittävät 
lähistöllä olevat pehmeät ja puoli-
kovat kohteet seulaksi. Esimerkki-
kuvissa kuulien reiät oli korostettu 
punaisilla täplillä. Maalialueella ollut 
kalusto oli pilkullista kuin vesirokko-
potilaan iho.

Ampumatarvikehankinta 
meneillään

Raketinheitinjärjestelmän tarkkuus 
ihanteellisella 30—80 kilometrin am-
pumaetäisyydellä on vaikuttava. Esi-
telmöitsijä käytti puhujanpönttöään 
esimerkkinä. Raketti tupsahtaisi vaik-
ka siihen, jos niin haluttaisiin. Valmis-
taja lupaa 15 metrin osumatarkkuu-
den, mutta todellisuudessa hajonta 
on vain pieni murto-osa tästä.

Yhdellä lavetilla on kaksi kuuden 
raketin kasettia. Koko kasettia ei voi 
laukaista kerralla. Tai voi kyllä mutta 
ei kannata, koska se häiritsee tark-
kuutta. Kun raketit laukaistaan 5—8 
sekunnin välien, niin lavetti ehtii 
stabiloitua ja uuden raketin lähtö 
on vakaa. Jos halutaan vaikka neljän 
raketin yhtaikainen osuma maalialu-
eella, niin se järjestyy ampumalla yksi 
raketti jokaiselta jaoksen lavetilta. 

Hankinnassa on parhaillaan kaksi 
ohjautuvaa ampumatarviketyyp-
piä: pistemaaliin soveltuva Unitary 
sekä aluevaikutteinen AW, joten mii-
nanheittäjästä on vasta nyt tulossa 
osa kenttätykistömme kaukovai-

Panssariseminaarissa kerrottiin raskaan raketinheittimen MLRS M270:n ammun-
nanhallinnan modifioinnista ja uudentyyppisten ampumatarvikkeiden hankin-

nasta. (Kuva: Puolustusvoimat
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kuttamista. Myös tykistöohjusten 
ampuminen on mahdollista. Uudet 
ampumatarvikkeet edellyttävät am-
munnanhallintajärjestelmän päivit-
tämistä ja sekin on juuri meneillään.

Käytettynä Hollannista ostettu ka-
lusto saatiin maahan vuonna 2007. 
Varusmieskoulutus alkoi seuraavana 
vuonna ja kalusto otettiin käyttöön 
vuonna 2009 nimellä 298 RSRAKH 
06. Tanskasta hankittiin vuonna 2013 
ajokoulutuskäyttöön 12 vaunua. Jär-
jestelmän on suunniteltu olevan pal-
veluskäytössä 2050-luvulle asti.

Taksi vai taisteluajoneuvo?

Näin raflaava oli Protolab Oy:n hal-
lituksen jäsenen Jukka Kemppaisen 
otsikko. Aiheena oli PMPV 6*6 eli 
tutummin Misu (PMPV = Protected 
Multipurpose Vehicle). Kymmenen 
tonnin kuorman kantavaa Misua 
voisi sanoa taistelukentän muuliksi. 
Sisään voidaan trukilla nostaa myös 

kuormalavoja. Henkilökapasiteetti 
on 2 + 10. Miinasuojaus on korkeinta 
tasoa eli STANAG 4569 AEP 55.

Tekniset komponentit ovat mah-
dollisimman pitkälle yleistä hyllyta-
varaa. Cumminsin moottorin jatkee-
na on Allisonin automaattilaatikko, 
ja akselisto tulee Sisulta. Kaikki pyö-
rät vetävät. Tähän härveliin riittää 
C-kortti ja se on rekisteröitävissä sivii-
likäyttöön kuorma-autona. Puolisen 
miljoonaa euroa maksava vaunu on 
Pasin kokoluokkaa, vaikka se muo-
tonsa takia näyttää korkeammalta. 

Santahaminassa kuvatussa viralli-
sessa esittelyvideossa vesi pärskyi ja 
kura lensi kun rattia väänsi kuuluisa 
rallikuski. Toinen video kuului sarjaan 
”älä kokeile tätä kotona”. Vaunu oli lu-
mikokeissa möyrinyt korkean kum-
pareen päälle. Sinne se oli päässyt 
helposti, mutta katsojia alkoi jännit-
tää alastulo: ajamalla, kelkkana, etu-
perin, takaperin vai vierimällä? No, 

tilanteesta selvittiin vain henkisillä 
vaurioilla ja kumpareelta päästyään 
vaunu näytti etenemiskykyään lähes 
pyörännapoihin yltävässä pehmeäs-
sä hangessa. Testiajoneuvotilaus 
Puolustusvoimilta on tulossa ja näh-
täväksi siis jää, tuleeko Misusta Pasin 
kaveri.

Venäläisellä KV-1-sotasaalispanssarivaunulla suoritettiin jatkosodassa panssariestekokeita. 
(SA-kuva)
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102. kadettikurssin Logis-
tiikkaopintosuunnan kade-
tit tutustuivat syksyllä 2017 
puolustusvoimien logis-
tiikkajärjestelmään osana 
Logistiikan toimintaympä-
ristöt ja suorituskyky -opin-
tojaksoa. Opintojakson 
tavoitteena oli ymmärtää 
puolustusvoimien logistiik-
kajärjestelmän rakenteet, 
logistiikan toimintaym-
päristön monimuotoisuus 
ja logistiikkajärjestelmän 
keskeisimmät suoritusky-
vyt. Opintojakson aikana 
kadetit saivat tehtäväkseen 
muun muassa pohtia logis-
tiikkajärjestelmän tulevai-
suuden kehitysnäkymiä. 

Artikkeli pohjautuu osana 
opintojaksoa kadettien työ-
ryhmän laatimaan raporttiin. 
Raportin tehtävänanto ei ra-
jannut käsiteltävää aihetta, 
vaan antoi vapaat kädet poh-
tia logistiikan tulevaisuuden 
kehitysnäkymiä. Artikkelissa 
esitetyt pohdinnat perustu-
vatkin täysin kadettien omiin 
näkemyksiin siitä, mitkä olisi-
vat todennäköisimpiä logistii-
kan tulevaisuuden kehitysnä-
kymiä. Tarkoituksena ei ollut 
ottaa kantaa mitkä olisivat 
puolustusvoimien kannalta 
suotuisia tai epäsuotuisia ke-
hitysnäkymiä. 

YLEISTÄ LOGISTIIKAN KEHI-
TYSNÄKYMISTÄ

Puolustusvoimien logistiik-
kajärjestelmän kehitykseen 

vaikuttaa voimakkaasti siviilikom-
ponentin kehitys, koska suuri osa 
puolustusvoimien logistiikasta 
pohjautuu erityisesti kriisiaikana 
siviilikomponentin toimintaan. 
Näin ollen puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmän tulevai-
suuden kehitysnäkymien tutki-
misessa on perusteltua tarkastel-
la siviilikomponentin puolella 
olevia muutostekijöitä, koska ne 
vaikuttavat tulevaisuudessa joka 
tapauksessa myös puolustusvoi-
mien toimintaan. Samasta syystä 
logistiikkaupseerien on tärkeä 
pitää itsensä ajan tasalla alan ke-
hitystrendeistä ja tulevaisuuden 
näkymistä.

Logistiikka-ala on nopean tek-
nisen kehityksen takia voimak-
kaassa murroksessa. Tässä rapor-
tissa käsitellään case-tyyppisesti 
muutamia laajoja siviililogistiikan 
trendejä, jotka vaikuttavat tule-
vaisuudessa puolustusvoimien 
toimintaan. 

Tarkasteltavia trendejä ovat: 1) 
toimitusketjujen hallinta yleises-
ti 2) logistiikan modulaarisuus, 
case kansainväliset operaatiot ja 

3) teknologian kehittymisen vai-
kutukset logistiikkaan, josta tar-
kemman tarkastelun kohteena 
on autonomisten järjestelmien 
kehittyminen ja niiden vaikutus 
logistiikkaan. Trendien kuvaus on 
raportissa esimerkinomainen ja 
laajasta aiheesta valitaan sellaiset 
osat, jotka osoittavat logistiikka-
järjestelmään mahdollisesti tule-
vina vuosina kohdistuvan muu-
tospaineen.

TOIMITUSKETJUJEN HALLINTA 
YLEISESTI

Toimitusketjujen hallinnalla tar-
koitetaan eri logististen toimin-
tojen liittämistä yhteen siten, että 
loppukäyttäjän tarpeet huomioi-
daan mahdollisimman hyvin. 

Siviilipuolella loppukäyttäjä on 
asiakas, jonka arvonlisäystä py-
ritään maksimoimaan. Sotilaalli-
sessa toimintaympäristössä lop-
pukäyttäjälle pyritään tarjoamaan 
tarvittava materiaali ja palvelut 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 
Toimitusketjujen hallintaan vai-
kuttavat voimakkaasti kehittyvä 
teknologia ja yritysten omistus-

LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Lauri Jauhiainen Samuli Siukonen
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rakenteiden muutos kansainväli-
seen suuntaan. 

Kehittyvä teknologia on tuonut 
logistiikkaan tuottavuusharp-
pauksia ja esimerkiksi varastointia 
on voitu uusien varastonhallinta-
järjestelmien avulla keskittää yhä 
suurempiin yksiköihin. Teknolo-
gia mahdollistaa automatisoi-
dumman tilausjärjestelmän, jossa 
asiakkaan ei tarvitse olla fyysises-
sä kontaktissa yrityksen kanssa 
saadakseen tavaran tilatuksi. 

Puolustusvoimissa varastointia 
on suurelta osin kustannussyistä 
keskitetty suurempiin yksiköihin, 
mutta tällä hetkellä on valmiuteen 
liittyvistä syistä johtuen olemassa 
enemmänkin muutospainetta ha-
jauttaa varastointia aikaisempaan 
verratusta. Uudet materiaalinhal-
lintajärjestelmät voivat kuitenkin 
vaikuttaa puolustusvoimien toi-
mintatapoihin vastaisuudessa.

Omistusrakenteet logistiikan ja 
toimitusketjujen osalta ovat mo-
nimutkaistuneet. Suuri osa myös 
Suomen logistiikan yksityisen sek-
torin toimijoista on kansainvälisiä 
yrityksiä. Yritysten omistusten siir-
tyminen ulkomaille aiheuttaa sen, 
että niiden siteet suomalaiseen 
yhteiskuntaan ovat ohentuneet ja 
kriisitilanteessa niiden sitoutumi-
sen varaan ei kannata välttämättä 
laskea. 

Skaalaedut ovat johtaneet mo-
nessa tapauksessa siihen, että 
suuri yritys saa pieniin kilpailijoi-
hin verrattuna merkittävän edun 
ja pystyy kasvattamaan markki-
naosuuttaan. 

Puolustusvoimien toiminnassa 
tämä näkyy sillä tavoin, että so-
pimuksia tehdään yhä enemmän 
kansainvälisten toimijoiden kans-
sa. Tällöin puolustusvoimilla ei ole 

samanlaista neuvotteluasemaa 
kuin suomalaisten pienempien 
toimijoiden kanssa. 
 
Yritysmaailmassa kilpailuedun 
tavoittelu on muodostanut tren-
din, jossa yritykset pyrkivät yhä 
enemmän erikoistumaan omaan 
ydinosaamiseensa ja ulkoista-
maan muun toiminnan. Yrityksille 
on tavanomaista, että kuljetukset, 
asiakaspalvelu, varastointi tai jo-
kin muu toiminta on ulkoistettua. 

Puolustusvoimien näkökulmasta 
tämä voi tarkoittaa sitä, että se 
joutuu hankkimaan suuremman 
määrän kumppaneita, koska yk-
sittäiset toimijat eivät kykene tar-
joamaan kuin osan halutusta pal-
velusta tai suorituskyvystä. Kun 
siviilikomponentti käsittää suu-
ren määrän toimijoita, pitää toi-
mitusketjun hallinnan olla hyvin 
suunniteltua, jotta eri toimijoiden 
välinen yhteistyö toimii saumat-
tomasti.

LOGISTIIKAN MODULAARI-
SUUS, CASE KANSAINVÄLISET 
OPERAATIOT 

Logistiikan modulaarisuudella 
pyritään puolustusvoimissa sii-
hen, että henkilöstö ja kalusto oli-

sivat keskenään vaihtokelpoisia 
eri joukkokokoonpanojen välillä. 
Tällä mahdollistetaan joustava tu-
keutuminen eri joukkojen välillä 
ja vähennetään toisaalta yhteen-
sopivan kaluston avulla erilaisten 
varaosien ja kalustohuollon osaa-
misen tarvetta.

Kansainvälisessä ympäristös-
sä kriisinhallintaoperaatiot ovat 
haasteellinen ympäristö huollon 
osalta. Eri osallistujamailla on 
usein erilainen kalusto ja toimin-
taperiaatteet. 

Esimerkiksi lääkintähuollossa mo-
nikansallisen kriisinhallintaope-
raation kaikilla osallistujamailla 
on usein omat lääkinnän järjes-
telmät, joiden toimintatavat ja ka-
lusto ovat erilaiset. 

Myös eri maiden erilainen lain-
säädäntö siitä, minkälaisen kou-
lutuksen erilaisten lääkinnällisten 
tehtävien hoitaminen vaatii, ai-
heuttaa yhteensovitusongelmia. 
Suomessa suoniyhteyden tekemi-
nen potilaalle voi vaatia erilaista 
siviilikoulutusta kuin jonkin toi-
sen eurooppalaisen maan. 

Lääkintähuollon modulaarisuu-
den kehittämisellä kansainväli-

Lääkintähuolto on tärkeä osa kaikkia sotilasoperaatiota ja vaikuttaa voimakkaasti 
joukkojen moraaliin. 

Kuva: Wikipedia Commons. 
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sellä tasolla voidaan vaikuttaa 
edellä mainittuihin ongelmiin. 
Yhtenäisillä koulutustasovaati-
muksilla lääkinnän henkilöille ja 
samanlaisilla kalustovaatimuksilla 
eri joukoille mahdollistetaan se, 
että kansainvälisiin operaatioihin 
osallistuvat maat voivat jakaa lää-
kintähuollon tehtäviä keskenään 
ja erikoistua osaamisensa mu-
kaan. 

AUTONOMISEN TEKNOLOGIAN 
KEHITYKSEN VAIKUTUS LOGIS-
TIIKKAAN
 
Teknologian kehittyminen tarjoaa 
uusia mahdollisuuksia logistiikan 
parantamiseen. Tietojärjestelmi-
en voimakas kehitys on vaikut-
tanut ja tulee edelleen vaikutta-
maan logistiikan tehokkuuden 
kehittymiseen. 

Autonomisten järjestelmien ke-
hitys on yksi merkittävimmistä 
kehitysalueista. Autonomian aste 
tulee kasvamaan kaikissa ulottu-
vuuksissa, sekä fyysisessä maail-
massa että informaatioverkoissa.

Tietojärjestelmien autonomia 
nopeuttaa tiedon ja rahan vir-
tauksia tilaus-toimitusketjuissa. 
Aikaisemmin tiedonvälitykseen 
liittyvät toimenpiteet jotka ovat 

vaatineet ihmisen hyväksyntää tai 
käsittelyä, voidaan tulevaisuudes-
sa toteuttaa täysin autonomises-
ti. Tällöin tiedon liikettä rajoittaa 
teoriassa ainoastaan tietoverkko-
jen tiedonvälityskyky.

Autonomisten järjestelmien ja ro-
botiikan yleistyminen näkyy myös 
fyysisessä maailmassa. Itsestään 
liikkuvia autoja on jo nyt testi-
käytössä, mutta tulevaisuudessa 
ne tulevat olemaan arkipäiväisiä 
katukuvassa. Itsestään liikkuvilla 
kuljetuksilla ei ole samoja rajoit-
teita tai heikkouksia kuin ihmisel-
lä. 

Itsestään liikkuva alus tai lavetti ei 
tarvitse lepoa, sen keskittyminen 
ei herpaannu eikä se tee virheitä – 
tämä on ainakin tavoite. Robotii-
kan ja autonomisten järjestelmi-
en kehittyminen vaikuttaa myös 
varastointiin ja sen tehokkuuteen. 

Robotit pystyvät hoitamaan va-
rastoa kellon ympäri ja autono-
miset järjestelmät kykenevät op-
timoimaan materiaalin liikkeen 
varaston läpi. Autonomian suu-
rin vaikutus logistiikkaan on ma-
teriaali- ja informaatiovirtojen 
nopeuden lisääminen toimitus                         
ketjussa sekä ihmisresurssien va-
pautuminen muuhun käyttöön. 

Kääntöpuolena lisääntyvälle au-
tonomialle on sen häiriöalttius.

Puolustusvoimien logistiikkajär-
jestelmässä itsestään liikkuvat 
kuljetukset ovat todennäköisesti 
tulevaisuudessa yleisempiä sivii-
likomponentin suorituskyvyssä. 
Kuormankäsittelyn robotisointi 
ja automatisointi mahdollistune-
vat lähitulevaisuudessa, mutta 
ainoastaan hallituilla ja suljetuilla 
alueilla, kuten varastokompleksit 
ja terminaalit. Kuormankäsittelyn 
automatisointi maasto-olosuh-
teissa on tuskin mahdollista lähi-
tulevaisuudessa. 

Kadetit Lauri Jauhiainen ja Sa-
muli Siukonen,
102. Kadettikurssi, Logistiikka-
opintosuunta
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Tervetuloa mukaan kokemaan erilai-
nen Viro sotahistoriaan painottuvilla 
teemamatkoilla, jotka on räätälöity 
vankalla ammattitaidolla yhdessä 
virolaisten yhteistyökumppaneidem-
me kanssa.

Paketteihin sisältyy runsaasti aterioita 
(ph) oppaiden palvelut, museoiden 
pääsyliput, kuljetukset ja majoitukset 
kylpylähotelleissa (paitsi 
Hiidenmaalla).

Useimmat suomalaiset ovat nähneet 
Tallinnan mutta harvemmat kiehto-
van Hiidenmaan

18.-20.5. HIIDENMAA  350 €.

 Klooga, Paldiski, Hiidenmaa, Haapsalu 
ym.

Viron 100-juhlavuoden sotahistoriamatkat

Etelä-Viron väkevää sotahistoriaa

25.-27.5. ETELÄ-VIRO  380 €.

Põltsamaa, Suomen Poikien museo, Ape 
(Latvia) Metsäveljien museolla teema-
päivä, Võru, Valga, Paju Lennusadam ym.

Itä-Virossa käytiin sodan suurimpia 
ratkaisutaisteluita

24.-26.8. ITÄ-VIRO  350 €.

Seppämuseo, Toila, Sinimäet eri kohtei-
neen, Narva, Muinaistulien yö, Lagedin 
vapaustaistelijoiden museo ym.

Saarenmaa on ollut sotanäyttämönä 
sekä I että II  Maailmansodassa

6.-9.9. SAARENMAA 430 €.

Orissaaren sotamuseo, Tehumardi, ope-
raatio Pinatova, Sörven niemi, Sörven so-
tamuseo, Stebelin patteri, Löpen panssa-
riesteet, Tagalahti ja operaatio Albion, 
Dejovon tukikohta, Piispanlinna, Saaren-
maan ruokafestivaaleilla piknikillallinen, 
saksalaisten ja kyyditettyjen hautaus-
maa, Kaarman kirkko, Kaalin kraateri ym.

Tutustu tarjontaamme osoitteessa: 

www.jukanmatkat.fi tai soita puh. 
040-7077730.
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Seppo Simola
Lääkintäeversti Simo Brofeldt 
(1892—1942) oli ainoa lää-
käri, jolle myönnettiin Man-
nerheim-risti. Toisen maail-
mansodan aikana hän toimi 
kenttälääkinnän kehittäjänä ja 
lääkintähuollon tarkastajana 
sekä vahvana taustavaikut-
tajana monissa toimialansa 
tärkeissä edistysaskelissa jo 
ennen sotia. Rintamakirurgin 
kokemusta hän kartutti va-
paussodassa ollessaan vasta 
lääketieteen kandidaatti.
Elämäkerran on laatinut evers-
ti Brofeldtin tyttären tytär Kati 
Juva, lääkäri itsekin. Kirjan läh-
teinä on käytetty suvun arkis-
tojen ja perimätiedon lisäksi 
kirjallisuutta ja julkisia arkisto-
ja. Esitystapa on tiivis, mutta 
silti sujuva ja helppolukuinen. 
Aineksia olisi vaikka pari-kol-
me kertaa laajempaankin 
teokseen. Elämäkerta kuvaa 
kohteensa särmikkäitäkin 
puolia kirjoittajan ja kohteen 
sukulaisuussuhteesta huoli-
matta.
Merkittävä osa kirjasta kä-
sittelee Brofeldtin siviiliuraa, 
olihan se sotilaslääkärin uraa 
huomattavasti pidempi. Myös 
perhe-elämä ja mielenkiin-
toiset sukutaustat ovat kirjan 
oleellista antia. Siviilivirkanaan 
professori Brofeldt johti vuo-
desta 1932 alkaen Punaisen 
Ristin sairaalaa, joka nykyään 
tunnetaan Töölön sairaalana.  
Osa kirjan kuvista onkin peräi-
sin sairaalan museon arkistos-
ta. Henkilöhakemisto kirjassa 
on, mutta jäin kaipaamaan 
tiivistelmää Brofeldtin urasta. 

Talvisdan jälkeen eversti Brofeldt 
haki sotainvalidihuollon mallia 
Saksasta ja hän vaikutti keskei-
sesti Sotainvalidien Veljesliiton 
perustamiseen elokuussa 1940. 
Seuraavana vuonna Brofeldt ajoi 
Suomen Punaisen Ristin johto-
kunnassa läpi puolivuotisen apu-
sisarkoulutuksen aloittamisen. 
Jatkosodan aikana jopa 1 500 
apusisarta oli yhtaikaa helpotta-
massa sotilaslääkinnän henkilöre-
surssipulaa. Kaikkiaan heitä kou-
lutettiin noin 3 500. 
Professori Brofeldtillä oli paljon 
yhteyksiä Saksaan, joka oli hänen 
aikanaan tieteen ja tekniikan kär-
kimaa. Lääketieteen kieli oli tuol-
loin saksa ja saksaksi Brofeldtkin 
monet julkaisunsa kirjoitti. Hän 
tuli tuntemaan myös Kolmannen 
valtakunnan lääkintäalan ylimmät 
johtajat. 
Keskeistä saksayhteyksien tul-
kinnassa on ymmärtää aikalais-
näkökulma. Saksa ja saksan kieli 
edustivat eurooppalaista valtavir-
taa myös natsien valtaannousun 
jälkeen. Palattuaan Saksasta alku-
syksyllä 1942 Brofeldt oli tokaissut 
perheelleen, että saksalaiset ovat 
hulluja ja tämä sota hävitään. Jo-
takin erityistä tuolla matkalla oli 
siis ilmennyt.
Kenttäkirurgina Brofeldt toimi jat-

kosodassa vain niinä dramaattisi-
na vuorokausina, joiden ansioihin 
hänen ritarinimityksensä perus-
tuu. Osasto Lagus ja 7.Divisioona 
olivat syyskuun lopulla 1941 Lat-
van – Petäjäselän alueella pahas-
sa tilanteessa, eikä haavoittuneita 
voitu evakuoida. Eversti Brofeldt 
organisoi ilmasillan lääkintäma-
teriaalin täydentämiseksi ja vai-
keimmin haavoittuneiden evaku-
oimiseksi. Tuolloin Brofeldt itsekin 
leikkasi Latvassa haavoittuneita 
kolme vuorokautta lähes yhtäjak-
soisesti. 
Tilanteen lauettua ja Petroskoin 
tultua vallatuksi kenraalimajuri 
Ruben Lagus ehdotti Brofeldtin 
palkitsemista Mannerheim-ristil-
lä. VI Armeijakunnan komentaja, 
kenraalimajuri Paavo Talvela al-
lekirjoitti virallisen esityksen ja 
risti myönnettiin päivämäärällä 
7.10.1941.
Eversti Brofeldt sairastui syksyl-
lä 1942 aplastiseen anemiaan eli 
luuydinkatoon. Nykyisin sairaus 
on hoidettavissa luuydinsiirrolla, 
mutta ankara sairaus sai tuolloin 
kolmessa viikossa yliotteen Bro-
feldtistä, joka oli kuollessaan vain 
49-vuotias. Sairauden puhkeami-
sen mahdollinen syy oli uusi kek-
sintö, sulfalääkitys, jota Brofeldt 
oli aiemmin käyttänyt. Sulfalääk-
keet otettiin käyttöön 1930-luvul-
la ja ne olivat ainoa bakteerituleh-
duksiin tehoava lääkitys ennen 
antibioottien keksimistä ja niiden 
on todettu voivan aiheuttaa luuy-
dinvaurioita. 

Marskin luottokirurgi – Simo 
Brofeldt 1892–1942
Kati Juva
Into Kustannus Oy, 192 sivua

Kirja-arvostelut
Lääkäri Marskin ritarina 
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Seppo Simola
Kolmiosaisen sarjan ensim-
mäinen nide julkaistiin viime 
vuoden lopussa. Seuraava osa 
käsittelee nykyaikaa ja viimei-
nen nykynäkemyksiä tulevai-
suuden sodasta. 
Ensimmäisessä osassa peila-
taan historian avulla tulevai-
suuden ennustamisen on-
nistumista eikä vain kerrata 
menneitä. Sikäli kyseessä on 
piristävästi erilainen näkö-
kulma. Aikahaarukka ulottuu 
1800-luvun loppupuolelta 
1990-luvulle. Tuorein käsitel-
ty aihe on Persianlahden sota 
1990–91. Janan vanhem-
massa päässä pohditaan sitä, 
kuinka ranskalaiset onnistui-
vat 1800-luvun loppupuolen 
sotien ja buurisodan perus-
teella valmistautumaan en-
simmäiseen maailmansotaan. 
Sotahistoriasta kirjoittamista 
sanotaan maailmansotapai-
notteiseksi, mutta tämä kirja 
lieventää sitäkin syntiä.
Vanhan kliseen mukaan ken-
raalit valmistautuvat edelli-
seen sotaan. Tämä kirja avaa 
näkökulman siihen, kuinka 
sodanjohtajat ovat kulloinkin 
onnistuneet lukemaan ajan 
merkkejä ja siirtämään ne 
operatiivisiin ja strategisiin 
suunnitelmiin sekä doktriinei-
hin seuraavaa sotaa silmällä 
pitäen. Hyvin vaihtelevasti he 
ovat onnistuneet.
Teos koostuu kymmenestä 
asiantuntija-artikkeleista ja 
kokoavasta yhteenvedosta. 
Kunkin kirjaan valitun sodan 
analysoi eri tutkija. Useimmat 
heistä ovat ainakin niminä tut-
tuja sotilasaihetta seuraaville. 
Lasken silti kirjan puutteeksi 

sen, että kirjoittajia ei ole esitelty. 
Google-haullahan tietoja tietys-
ti löytyy, mutta oivallista lukijan 
palvelemista napakat kirjoittaja-
esittelyt – mieluiten kuvan kera – 
olisivat olleet.
Yksi analyysi kuvaa sotaa, jota ei 
koskaan käyty – ei ainakaan vielä 
1900-luvulla. Artikkeli Sienipilven 
suojissa analysoi brittiläisiä nä-
kemyksiä ydinaseiden käytöstä 
taistelukentällä. Taktisia ydinasei-
ta valmistauduttiin käyttämään, 
ja Länsi-Eurooppaa oli tarkoitus 
puolustaa viimeiseen saksalai-
seen asti. Sotapelissä Neuvostolii-
ton panssarivyöry kyllä pysähtyi, 
mutta se vaati kahden miljoonan 
saksalaisen hengen.
Suomalaista maanpuolustajaa 
koskettaa läheisimmin artikkeli 
Daavid vastaan Goljat, jossa pei-
lataan suomalaisia 1930-luvun 
näkemyksiä talvisodan todelli-
suuteen. Puna-armeija oli tek-
niikan läpitunkema miljoona-ar-
meija, joka käsitti metsätaistelun 
”taisteluksi erikoisolosuhteissa”. 
Mekanisoidun vastustajan uhka 

oli tiedostettu ja sen torjuntaa 
harjoiteltiin. Pahin uhkakuvam-
me – yllätys – ei toteutunut vaan 
joukkojen ennakoivalla perusta-
misella ja ryhmittämisellä pääsim-
me taistelemaan pitkälti suunnit-
telemallamme tavalla.
Artikkelissa Vähällä verelläkö? 
analysoidaan Puna-armeijan ke-
hittäjien käsitystä tulevasta so-
dasta. Ilmavoimien merkityksen 
he tajusivat, mutta ratsuväkeä he 
pitivät merkittävänä taisteluken-
tän elementtinä vielä toisen maa-
ilmansodan alla. Artikkelissa selvi-
tetään venäläinen syvän taistelun 
oppi, jossa vastustaja pyritään 
tuhoamaan koko puolustuksen 
syvyydessä samanaikaisesti.
Asiantuntijaryhmän käyttö piris-
tää ilmaisua ja soveltuu hyvin tä-
män tyyppiseen kirjaan. Kun vaih-
tuu aihe, niin vaihtuu myös tyyli. 
Erityisiä tyyli-ilotteluja analyysit 
sodista ja niihin valmistautumisen 
onnistumisesta eivät varsinaisesti 
ole, mutta toki joka kirjoittajalla 
on oma persoonallinen otteensa. 
Erityiskiitoksen ansaitsevat erit-
täin runsaat kirjallisuusluettelot ja 
lähdeviitteet. Niiden avulla haluk-
kaat voivat syventää tietojaan tai 
jopa haastaa kirjoittajien tulkin-
nat. Eikä lähdeteosten kieli rajoitu 
vain englantiin ja suomeen, vaan 
aiheen niin vaatiessa kirjoittajat 
ovat pystyneet hyödyntämään 
myös ranskan-, saksan- ja venä-
jänkielisiä lähteitä.
Tuleva sota – Ennustamisen sietä-
mätön vaikeus

Vesa Tynkkynen (toim.)
Maanpuolustuskorkeakoulu / 
Edita, 374 s.

Tulevia sotia ennustamassa



42

Sotatieteiden päivät 24.-25.5.2018 Maanpuolustuskorkeakoululla

Teemalla Sotatalous, Logistiikka ja Huolto

24.5.

15.15-16.10 (55 min) ”Materiaalisen suorituskyvyn ylläpidon kustannustehokkuuden kehittäminen” 

- Insinöörikapteeni Ilkka Mäkipirtti

25.5. 

08.30-10.00 (1,5h) ”Sotatalouden kehitysskenaariot - tiedon hallinnan näkökulma”

- Hallintotieteiden tohtori Minna Branders

10.30-11.15(45min) ”Miksi yhteistilaukset puolustusvälinehankinnoissa ovat niin harvinaisia?”

- Emeritusprofessori Vesa Kanniainen

11.15-12.00 (45min) “Teollisen yhteistyön vaikuttavuus”

- Professori Juha-Matti Lehtonen

12.00-13.25 (1h 25min) ”Luottamuksen rakentuminen hankeorganisaatiossa”

- Kapteeni Markus Järvinen

Huomio - Huoltopäällikkö 2016 kirjoja löytyy edelleen, jos joltain jäseneltä puuttuu. Jos haluaa kirjan voi 
ottaa yhteyttä minuun osoitteeseen logury@gmail.com 

Kapteeni Henri Pitkäkoski,  Sotataidon laitos

Yhdistys toteutti yhteistoimintakokouksen Viron kollegoiden kanssa Tallin-
nassa 12.2. ja perehtyi Viron logistiikan järjestelyihin.



4343



44


