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1990.luvulla puolustusministeri Eli-
sabeth Rehn ajoi Hornethankintojen 
ohella myös naisten vapaaehtoista 
asepalvelusta. Muistan lukuisat kom-
mentit joiden mukaan naiset eivät 
soveltuisi raskaaseen asepalveluk-
seen. Kehitys kuitenkin toteutettiin 
vapaaehtoisuuden pohjalta. Kai-
kesta päätellen tulokset ovat olleet 
voittopuolisesti positiivisia.
Tänä päivänä median yleisön kom-
mentteja lukiessa näyttää monen 
mieli muuttuneen päinvastaiseksi. 
Monet tuntuvat vaativan ”täydellistä 
tasa-arvoisuutta” ja sen myötä naisil-
le pakollista asevelvollisuutta.
Antti Rinne peräänkuulutti hiljan 
”synnytystalkoita”. Osan kansaa 
reaktiot olivat lähinnä tyrmistyneen 
tuomitsevia, mutta kyllähän Rinne 
tässä asiassa oli oikeilla linjoilla vaik-
ka ulostulo oli kömpelehkö. Kansan 
huoltosuhde on nopeahkosti muut-
tumassa huonompaan suuntaan. 
Eläkeläisiä uhkaa olla liikaa verrattu-
na työssäkävijöiden määrään. 
Jos naisille määrättäisiin pakollinen 
asepalvelus, niin mitä se tekisi huol-
tosuhteelle. Tuskin parantaisi per-
heen muodostusta. Maahanmuut-
tajista ei taida olla kuin rajallinen 
määrä paikkaamaan tätä puutetta. 
Naisten pakollinen asepalvelus ei 
taitaisi pidemmällä aikavälillä paran-
taa puolustusvoimien suorituskykyä. 
Nykysysteemi vaikuttaa paremmal-

ta, motivoituneet halukkaat voivat 
hakeutua palvelukseen, muiden ei 
tarvitse.
Elina Lepomäki toteaa kolumnis-
saan että ”Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö on kuvaillut Suomen 
turvallisuusasemaa kokonaisuudek-
si, joka seisoo neljän pilarin varassa, 
joita ovat oma uskottava puolustus-
kyky, läntiset kumppanuudet, hyvä 
yhteistoiminta Venäjän kanssa sekä 
YK ja muut kansainväliset yhteisöt. 
Se (neljän pilarin politiikka) ei ole 
riittävää, meillä ei pitäisi olla varaa 
jäädä konfl iktin hetkellä yksin.” 
Toisaalta Ruotsin puolustusministeri 
totesi kylmästi, että ”Emme halua 
eurooppalaista armeijaa emmekä 
eurooppalaisen armeijan komen-
tajaa. Näemme sen ilmeisenä, että 
Nato on Euroopassa organisaatio, 
jolla on vastuu sotilaallisella puolel-
la. Euroopan unionilla on käsityk-
semme mukaan muita tarkoituksia.”
Taitaa ne vaihtoehdot olla aika 
vähissä. Ainoa vaihtoehto, jonka 
varaan voi laskea, on oman suori-
tuskyvyn kehittäminen. Sitä tehdään 
muun muassa Hornetien korvaamis-
hankkeessa. Siihen ei saisi sotkea 
poliittisia mieltymyksiä (”ehkä puolet 
koneista Ruotsista ja puolet jos-
tain muualta”). Vain maksimaalisen 
suorituskyvyn pitää ratkaista kuten 
kenraalimajuri evp. Lauri Puranen 
jäljempänä mainitsee.

Risto Gabrielsson
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Tekoäly, automaatio ja robotiikka 
tulevat mullistamaan monin tavoin 
eri toimintoja ja sitä kautta koko 
yhteiskuntaa. Vaikutukset tulevat 
näkymään niin ihmisten jokapäiväi-
sessä elämässä ja työnteon sisäl-
lössä. Digitalisaation eteneminen 
avaa myös logistiikan kehittämiseen 
ja tehostamiseen uusia mahdolli-
suuksia. Sen avulla on mahdollista 
tehostaa perinteistä tapaa toimia, 
mutta myös etsiä keinoja kustan-
nusten karsimiseksi sekä resurssien 
kohdentamiseksi operatiiviseen toi-
mintaan. On kuitenkin huomattava, 
että useat esiin nostetut teknologiat 
ja sovellukset ovat vasta kehitysvai-
heessa. Toisaalta toimintaympäristö 
ja teknologiset mahdollisuudet ovat 
muuttuneet voimakkaasti viimeisien 
vuosien aikana ja tulevaisuudessa 
muutoksen nopeuden arvioidaan 
kasvavan. 

Puolustusvoimat elää tässäkin kehi-
tyksessä mukana ja pyrkii hyödyn-
tämään yhteiskäyttöisiä ratkaisuja, 
standardeja ratkaisuja sekä yhteisiä 
alustoja. Puolustusvoimissa on käyn-
nistetty tiekartan laadinta tekoälyn 
hyödyntämisestä ja digitalisointistra-
tegian kirjoittaminen. Mainittakoon, 
että Puolustusvoimat on aloittanut 
ohjelmistorobottien käytön keskite-
tyssä palvelutuotannossa Puolustus-
voimien palvelukeskuksessa vuonna 
2018. Roboteille suunniteltuja 
tehtäviä on lukuisa määrä. 

Puolustusvoimien logistiikkajär-
jestelmää kehitetään julkaistun 
logistiikkastrategian mukaisesti. 
Logistiikan visiona on olla operaa-
tioiden mahdollistaja. Logistiikan 
visiossa logistiikkajärjestelmä on 
taistelunkestävä ja resurssitietoinen, 
kattava sekä asiakkaan vaatimukset 
ja tarpeet kohtaava. 

Digitalisaatio on yksi keskeinen lo-
gistiikan kehittämisen muutostekijä. 
Digitalisoinnin avulla järjestelmien 
käyttöä ja palveluiden ylläpitoa 
voidaan tehostaa sekä parantaa 
puolustusvoimien logistiikkajärjes-

Puheenjohtaja - Automaatilla ajellen 

telmän linkittymistä siviililogistiik-
kaan. Samalla koko logistiikkajärjes-
telmää voidaan säätää ja optimoida. 
Jäljempänä esitän vain muutamia 
mahdollisia esimerkkejä logistiikan 
digitalisoinnin mahdollisuuksista.

Logistiikan toimintatavat ovat 
pitkälti yhtenevät vastaavien sivii-
liyhteiskunnan toimintojen kans-
sa. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
siviiliyrityksissä oleviin toimintoihin 
tutustutaan ja niissä olevat mahdol-
lisuudet tunnistetaan ja hyödynne-
tään täysimääräisesti. Merkittävä osa 
normaaliolojen logistiikasta, kuten 
kuljetukset tai muonitukset, toteute-
taan pitkälti ulkopuolisien toimijoi-
den eli kumppaneiden avulla. Näin 
ollen myös poikkeusolojen toimin-
nassa on mahdollisuus ja tarve hyö-
dyntää siviiliyhteiskunnasta saatavia 
tekoälysovelluksia mm. kuljetusten 
suunnitteluun ja täydennyksien 
toteuttamiseen.  

Kunnossapito ja materiaalin elinjak-
son hallinta ovat alueita, joissa digi-
talisoinnille löytyy luontevasti sijaa.  
Esimerkiksi nykyaikaisten ajoneu-
vojen sensoritekniikan tuottaman 
datan avulla voidaan päästä ennus-
tavaan huoltoon. Sen avulla voidaan 
luopua tarpeettomista huolloista 
ja aikaansaada merkittäviä säästöjä 
kunnossapidossa. Kunnossapidon 
tekoälymahdollisuuksien kehittä-
minen onkin jo suunnitteilla yhteis-
työssä Millog Oy:n kanssa. 

Automatisointi ja tekoäly voivat tar-

jota uudenlaista tapaa toimia myös 
hankinnoissa sekä varastoinnissa. 
Teknisesti lienee mahdollista, että 
käyttäjä tai tilaaja syöttää sähköi-
selle lomakkeelle tarvittavat tiedot, 
jonka jälkeen ohjelmistorobotti 
laatii ostoskärryn ja lopulta selkeissä 
tapauksissa robotti voisi käynnistää 
ostotilauksen. Ohjelmistorobotti ky-
kenee tarkkailemaan varastosaldo-
jen hälytysrajoja ja käynnistämään 
varaosien tai kulutusmateriaalin 
hankinnan laatimalla ostoskärryn 
tai suoraan ostotilauksen puitesopi-
muskumppanilta.

Omalta kohdaltani voin todistaa, 
että automaatio on konkreettises-
ti tavoittanut minutkin ja vienyt 
mukanaan. Syksyllä vaihdoin autoni 
automaattivaihteiseen ja selvää on, 
ettei paluuta manuaalivaihteiseen 
malliin enää ole. On se automaatilla 
vain niin mukava ja helppo lasketel-
la…

Arvoisat yhdistyksemme jäsenet 
sekä lehtemme lukijat. 

Tämän vuoden teemana on; logis-
tiikan tulevaisuus. Digitalisointi ja 
automaatio luovat mahdollisuuksia 
kuten alussa kirjoitin. Toisaalta ne 
synnyttävät myös uudenlaisia haas-
teita ja voi ne voivat lisätä haavoittu-
vuutta uusille kyber-ajan uhkille. 

Kevätkokouksen yhteyteen on 
suunniteltu seminaari, jossa käsitel-
lään juuri näitä asioita. Kevätkokous 
järjestetään maanantaina 18.3.2019 
liittyen Nixu oyj:n tiloissa Espoon 
Keilaniemessä. Tarjolla on logistiik-
kaan, digitalisaatioon ja kyberiin 
liittyviä esityksiä. Tilaisuus alkaa 
jo iltapäivällä klo 13 ja päättyy klo 
17.30 alkavaan kevätkokoukseen. 
Tervetuloa!

Laittakaa tapahtumat kalanteriinne. 
Seuratkaa ilmoituksia lehdessä ja 
yhdistyksen sivuilla (www.logistiik-
kaupseerit.fi). 
Toivotan teille kaikille aurinkoista 
kevättä ja hyvää vuotta 2019!
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HX-hanke - Parasta suorituskykyä 
Suomelle

kenraalimajuri evp Lauri Puranen
Strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja, puolustusministeriö

Hornetit poistuvat käytöstä suun-
nitellusti vuoteen 2030 mennessä. 
HX-hanke on perustettu korvaa-
maan nykyiset hävittäjät uusilla 
monitoimihävittäjillä. Tehtävänä 
on hankkia annetuilla resursseilla 
paras mahdollinen sotilaallinen 
suorituskyky osaksi puolustusjär-
jestelmäämme. 

HX-hävittäjähanke on monessa 
mielessä poikkeuksellinen hanke. 
Ensimmäiseksi monelle tulee mie-
leen hankkeen rahallinen arvo 7-10 
miljardia euroa. Summa on suuri ja 
vastuu painava. Ja jotta puolustusjär-
jestelmän tasapainoinen kehittämi-
nen ei vaarannu, tulee HX-hankinta 
rahoittaa eduskunnan myöntämällä 
erillisrahoituksella. 
Toiseksi HX-hanke on hyvin pitkäkes-
toinen hanke. Hankintaprosessi tulee 
kestämään kaikkinensa 10-15 vuotta. 
Jotain kestosta kertoo myös se, että 
hankkeeseen liittyviä päätöksiä tul-
laan esittelemään ainakin kolmen 
hallituksen puolustusministerille. 

Painoarvosta, taloudellisesta merki-
tyksestä ja kestosta johtuen hank-
keen valmistelussa on ollut tärkeää 
laaja eduskunnan tuki, joka näkyy 
muun muassa puolustusselonteon 
siihen liittyvän mietinnön kirjauksi-

na. 
Kolmanneksi hanke herättää myös 
paljon kansainvälisestä kiinnostusta. 
Suomen valintaa seurataan suurella 
mielenkiinnolla. Hankkeen puolesta 
voi todeta, että kaikki viisi tarjoajaa 
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ovat ottaneet haasteen tosissaan 
vastaan ja pyrkivät kunnianhimoises-
ti tarjoamaan Suomelle mahdollisim-
man hyvän kokonaispaketin. 
Neljänneksi: HX-hanke ratkaisee ko-
konaisen puolustushaaran taistelu-
kyvyn vuoteen 2060-saakka. 

Vain suorituskyvyllä on merkitys-
tä

HX-hankkeen käsissä on kokonaisen 
puolustushaaraan taistelukyky seu-
raavaksi 30 vuodeksi.  Suorituskykyi-
nen monitoimihävittäjä on ilmavoi-
mien taistelulle kaikki kaikessa, sillä 
sen kaikki toiminta tähtää pääase-
järjestelmän eli monitoimihävittä-
jän mahdollisimman tehokkaaseen 
käyttöön. Toki kaikki Ilmavoimien 
toiminnot ja tehtävät ovat erittäin 
tärkeitä, mutta ilman tehokasta hä-
vittäjää Ilmavoimien suorituskyky jää 
sanalla sanoen vajaaksi. 
Erona johonkin muuhun asejärjes-
telmähankintaan on se, että nyt on 
pelissä puolustushaaran koko taiste-
lukyky. Esimerkiksi; Jos maavoimien 
prikaatille hankintaan uudet tykit tai 
ajoneuvot, ei prikaatin koko taistelu-
kyky vaarannu, vaikka hankinnassa 
ei aivan nappiin onnistuttaisikaan. 
Eihän sekään tavoiteltu tila ole, mut-
ta hyvin todennäköisesti vaikutus ei 
ole ratkaiseva tai se on korvattavissa 
jotenkin muuten. 

Ylöspäin optimoitu päätösmalli

Tilanteeseen, jossa uusi hävittäjä 
vanhenee ennen aikojaan, ei saa jou-
tua. Siihen ei myöskään ole varaa. 
Siksi keskeisin päätöksentekoperus-
te on suorituskyky - paras suoritusky-
ky voittaa. Näin ollen päätösmallin 
tulee johtaa parhaan suorituskyvyn 
valintaan. 
HX-hankinnan päätöksentekomalli-
na käytetään tieteelliseltä pohjalta 
kehitettyä iteratiivista mallia, jonka 
päätösalueina ovat hankkeelle an-
netut reunaehdot: huoltovarmuus 
eli logistiikan ja ylläpidon toimin-
not, elinjaksokustannusten osalta 
hankinta- ja käyttökustannukset, 
teollinen yhteistyö ja sotilaallinen 
suorituskyky. Turvallisuus- ja puolus-

tuspoliittiset vaikutukset arvioidaan 
tarjouskilpailun ulkopuolella.
Perinteinen pisteytyksistä ja paino-
kertoimista koostuva ns. arvopuu-
analyysi ei soveltunut HX-hankinnan 
päätösmalliksi monestakin syystä, 
vaikka arvopuuanalyysi ja sen sovel-
lukset ovat yksi eniten käytetyistä 
päätösanalyyttisistä menetelmistä. 
Suurimpana haasteena arvopuume-
netelmässä oli se, että valituksi olisi 
voinut tulla järjestelmä, joka ei tarjoa 
parasta suorituskykyä. 
Ylöspäin optimoidussa päätösmallis-
sa lähdetään liikkeelle tarjouspyyn-
nöstä ja siihen saadusta vastaukses-
ta, josta käy ilmi kunkin tarjoajan 
tarjoama kokonaispaketti. Tarjous-
pyynnön vastaukset sisältävät pyy-
dettyjen 64 lentokoneen lisäksi nii-
den operointiin tarvittavat tekniset 
järjestelmät, koulutusjärjestelmät, 
tarvittavat huoltovälineet, testilait-
teet ja varaosat sekä aseet, sensorit 
ja muut tarvittavat tyyppikohtaiset 
tukitoiminnot. Lisäksi tarjouksiin si-
sältyy mahdollisesti muita tukevia 
järjestelmiä ja suorituskyvyn ele-
menttejä. 
HX-hankinnassa pyritään pienen-
tämään integraatioon ja aseiden 
evästyskykykyyn liittyvää riskiä ja 
kandidaateilta pyydetään mahdolli-
simman kokonaisvaltaisia ratkaisuja 
suorituskykyvaatimusten täyttämi-
seksi.
Seuraavaksi saadut tarjoukset ana-
lysoidaan ja tarjoajan kanssa neuvo-
tellen tarkennetaan kokonaisuutta. 
Tämä vaihe on alkamassa nyt kevät-
talvella 2019. 
Päästäkseen suorituskykyarviointiin 
asti on tarjottavan ratkaisun läpäis-
tävä huoltovarmuutta, hankinta- ja 
käyttökustannuksia sekä teollista yh-
teistyötä koskevat vaatimukset. Jos 
vaatimusten kanssa tulee ylitsepää-
semätön ongelma, palataan takaisin 
ja kokonaisuutta muutetaan. 
Lopulta vuonna 2020 kahden tar-
jouspyyntö- ja neuvottelukierroksen 
jälkeen ollaan tilanteessa, jossa kun-
kin tarjoajan paras vaatimukset täyt-
tävä paketti arvioidaan suoritusky-
kyperusteisesti ja kokonaisuuksista 
pyydetään viimeiset tarjoukset. Puo-
lustusvoimien esitys tulee perustu-

maan suorituskykyyn. Hankintapää-
töksen tekee valtioneuvosto vuonna 
2021. 

Määrää ja laatua

Lukumääräkeskustelulta ei ole voi-
nut viime aikoina välttyä. Sotilaallis-
ten kriisien ennakkovaroitusaika on 
lyhentynyt ja kynnys voimankäyt-
töön on alentunut. Puolustusvoimil-
la on tehtävä ylläpitää uskottavaa ja 
kriisejä ennalta ehkäisevää puolus-
tuskykyä sekä kykyä puolustaa koko 
maata. 
Hävittäjien lukumäärällä ja niiden 
kyvykkyydellä on molemmilla mer-
kittävä vaikutus kriisien ennalta-
ehkäisykykyyn ja Suomen puolus-
tusjärjestelmän uskottavuuteen ja 
suorituskykyyn. Laadulla ei voi kor-
vata määrää ja määrällä ei laatua, 
molempia siis tarvitaan uskottavuu-
den saavuttamiseksi.
Suomen ilmatilan puolustamiseksi ja 
muiden puolustushaarojen taistelun 
tukemiseksi on ilmaan saatava kai-
kissa tilanteissa riittävästi hävittäjiä. 
Hävittäjävoimaa on kyettävä tuotta-
maan riittävästi ja joustavasti koko 
maan alueelle. Hävittäjien asejärjes-
telmät ovat jatkaneet kehittymistä, 
mutta samaa kehitystä tapahtuu 
myös lähialueiden asejärjestelmissä. 
Hävittäjien nopeus, toiminta-aika 
ja -säde eivät ole juurikaan muuttu-
neet. Siksi koko valtakunnan alueen 
puolustamiseen vaaditaan tulevai-
suudessakin nykyisen suuruinen ko-
nemäärä. 
Alustavassa tarjouspyynnössä pyy-
dettiin tarjousta 64 koneesta – mää-
rän katsottiin vastaavan tarvetta ja 
selonteon ”täysimääräisen korvaami-
sen vaatimusta”. Tavoitteena on, että 
aikanaan Suomi pääsisi valitsemaan 
viidestä täysimääräisestä järjestel-
mäkokonaisuudesta Suomen tarpei-
siin parhaan ja parhaiten sopivan 
kokonaisuuden. Tarjottavien koko-
naisuuksien lopullinen suorituskyky 
ja komponentit, hävittäjien määrä 
mukaan lukien, selviää tarjouskilpai-
luprosessin ja evaluointien myötä.
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Puna-armeija aloitti 14.1. 1944 
suurhyökkäyksen murtaakseen 
Leningradin saartorenkaan. Se 
johti siihen, että tammikuun lop-
pupuolella saksalaiset joutuivat 
nopeasti vetäytymään aina Nar-
vajoelle asti, jonka itärannalle pu-
na-armeija saapui 2. helmikuuta. 
Saksalaiset säilyttivät kuitenkin 
sillanpään Narvajoen itärannalla 
Ivangorodissa.  Stalinin tavoittee-
na oli hankkia nopeasti menestys-
tä, työntää saksalaiset pois Virosta 
ja tällä tavalla nopeuttaa myös rat-
kaisun löytymistä Suomen vastai-
sella rintamalla ja Suomen irtautu-
mista sodasta.

Sekavahkon vaiheen jälkeen sak-
salaiset perustivat helmikuun 
lopulla Narvan armeijan, jonka 
pääosan muodostivat 3.Waffen 
SS panssariarmeijakunta, 43. ar-
meijakunta sekä 26.armeijakun-
ta. Narvajoen itäpuolista Iivanan 

Kartta Leningradin – Narvan välisestä taistelumaastosta

linnan sillanpäätä komentaneella 
kenraalimajuri von Scholzilla oli 
johdossaan muun muassa pää-
osa panssarikrenatööriprikaati 
”Nederlandista” sekä panssarikre-
natööridivisioona ”Nordlandin” 

24.rykmentti. Lisäksi hänen joh-
dossaan oli taisteluosastot kol-
mesta jalkaväkidivisioonasta, 502. 
panssaripataljoona (Tiger), Pans-
saripataljoona Herman von Salza 

NARVAN-SINIMÄKIEN SUURTAISTELU 1944
EVL evp Jukka Salminen jatkaa tässä artikkelissa kirjoituskilpailun sarjaa 
tarkastelemalla suurtaistelua naapurissamme Virossa 1944

Sinimäkien karu maisema viisi vuotta taisteluiden jälkeen
Jukka Salminen
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(Panther) sekä useita pienempiä 
yksiköitä.

Helmikuun alussa saksalaisten 
puolella oli noin 80 000 miestä ja 
heitä vastaan hyökänneessä, ken-
raali Leonid Govorovin komenta-
massa Leningradin rintamassa, 
noin 300 000 miestä.

Puna-armeijan hyökkäys 
Narvaan

Helmikuun alussa puna-armeija 
hyökkäsi Narvan rintamalla ta-
voitteena lyödä eräänlaisella pih-
tiliikkeellä saksalaisten puolustus. 
Suoraan idästä hyökkäsi kenrl I. 
Fedyuninskin 2. Iskuarmeija ja 
kaakon- etelän suunnalta kenrl F. 
Starikovin 8. Armeija.

Jo 2.helmikuuta tilanne etelässä 
Kriushun suolla muuttui kriittisek-
si, sillä Narvajoen pohjoisrantaa 
puolustanut, kevyesti varustettu 
virolainen 29. Poliisipataljoona 
ei pystynyt torjumaan puna-ar-
meijan hyökkäystä Narvajoen yli.  
Vaikka ratavallin eteläpuoleinen 
suoalue oli suurehkoille operaati-
oille erittäin epäedullinen, saavut-
ti 8.A. suuren ylivoimansa turvin 
radan ja katkaisi sen 6.2.

Puna-armeija oli kuitenkin suuria 
vaikeuksia suunnata joukkojaan 
taisteluun. Ratavallin ja Narvajo-
en välinen alue oli joitakin saarek-
keita lukuun ottamatta sellaista 
suota, jossa kaivettaessa vesi tuli 
hyvin nopeasti vastaan. Linnoit-
tamista ja asemien tekoa ei voitu 
toteuttaa ns. tavanomaisin me-
netelmin, vaan asemia varten 
piti alueelle toimittaa merkittävä 
määrä puunrunkoja, joilla pys-
tyttiin rakentamaan jonkinlaisia 
maanpäällisiä rakenteita ja pesäk-
keitä.

Joelta pohjoiseen oli käytännössä 
vain yksi tie, joka johti Auvereen 
kylään. Muut huonosti peruste-
tut ”tiet” olivat lähinnä hevoslii-
kennettä varten. Puna-armeijan 
joukkoja sitoutui varsin paljon 
ns. tukkiteiden rakentamiseen 
suoalueelle. Laskennallisesti 8. 
A tarvitsi vuorokaudessa pelkäs-
tään a-tarvikkeita 4000 tonnia ja 
sen toimittaminen ei täysipainoi-
sesti onnistunut. Moottoroidun 
kuljetuskaluston pääosan muo-
dosti 150 kpl kolmen tonnin kuor-
ma-autoa, jotka kärsivät saksalais-
ten tulituksessa jatkuvia tappioita 
ja suistuivat usein suohon, josta 
niiden poisvetäminen oli aina 
suuri ponnistus.

Saksalaiset olivat pystyneet hyö-
dyntämään Tallinnasta Lenin-
gradiin johtavaa rautatietä, joka 
kulki taistelualueen halki. He 
olivat toimittaneet lähelle tais-
telualuetta riittävästi materiaalia 
puolustustaistelun tukemiseksi. 
Saksalaisilla oli tässä suunnassa 
mm. seitsemän kevyttä, 17 ras-
kasta ja kolme järeää patteristoa 
sekä 150 ja 300 mm:n raketinhei-
tinpattereita kolme kumpiakin. 
Lisäksi oli ns. ylijohdon tykistöä 
ja järeitä rannikkotykkejä. Esim. 

305 mm:n rannikkotykin 465 kg 
painava kranaatti sai aina aikaan 
maaliin osuessaan suurta tuhoa 
ja suoalueella se teki melkoisen 
kuopan, josta topografiaan ilmes-
tyi nopeasti uusi lampi, koska vesi 
oli niin pinnassa.

15.2. Auveren suunnalla hyökkäsi 
viisi divisioonaa, jotka aluksi mur-
tautuivat saksalaisten puolustuk-
sen läpi. Lento-osasto Kuhlmeyn 
32 Stukaa tukivat ansiokkaasti 
puolustusta ja 502. Panssaripatal-
joonan Tiikerit tuhosivat rataval-
lin pohjoispuolelle tunkeutuneet 
neuvostopanssarit. Hyökkäys saa-
tiin vaivoin torjuttua.

Narvan suunnalla 2. IskuA jatkoi 
hyökkäyksiään ja onnistui saamaa 
kaksi isompaa sillanpäätä Narva-
joen länsirannalla. Niistä pohjoi-
sempaa, Riigikylän sillanpäätä, 
puolusti erittäin tulivoimainen 
pataljoona, jolla oli mm. kuusi 76 
mm:n tykkiä, kahdeksan 45 mm:n 
pst-tykkiä, yhdeksän 82 mm:n 
heitintä, 48 konekivääriä ja 77 pi-
kakivääriä. Saksalaiset ryhmittivät 
alueelle kolme uutta divisioonaa, 
joista tämän sillanpään tuho-
aminen annettiin juuri alueelle 
saapuvalle 20. virolaiselle SS-di-

Saksalaisten kevyt jalkaväkitykki 75 mallia 18, kantama noin 3,5 
km ja tulinopeus 12/min
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visioonalle, joka suunnattiin joen-
varren taisteluihin ”junaerittäin” 
heti, kun ne saapuivat alueelle. 
Virolaiset osoittivat suurta taiste-
lutahtoa ja valtasivat sillanpään 
metri metriltä mm. liekinheitti-
miä käyttäen. Lisäksi heiltä kului 
puhdistusoperaatiossa noin 1500 
käsikranaattia ja noin 600 kivää-
rikranaattia. Maaliskuun 2. päivä 
saatiin lopullisesti tuhottua myös 
eteläisempi Sievertsin hautaus-
maan sillanpää.

Kun maarintamilla ei päästy 
eteenpäin Stalin antoi käskyn 
asutuskeskusten pommituksista. 
Maaliskuun 6.-10 päivä suorite-
tuilla ankarilla ilmapommituksilla 
Narvaan ja Tallinnaan oli tarkoi-
tus murtaa erityisesti saksalaisten 
joukossa taistelevien virolaisten 
taistelutahto, mutta tässäkään ei 
onnistuttu. Todettakoon, että jo 
hieman aiemmin toteutetut Hel-
singin suurpommitukset eivät 
vaikuttaneet oikeastaan miten-
kään tilanteeseen Suomen rinta-
malla. Vahingot Helsingissä jäivät 
murto-osaan siitä, mitä Narva ja 
Tallinna joutuivat kokemaan. Esi-
merkiksi Tallinnan asuntokannas-
ta tuhoutui noin 40%. Narvaan jäi 
lähes ehjäksi vain kolme taloa.

Loppukevät

17.3. aloittivat puna-armeijan 
109. ja tuore 6.armeijakunta 
hyökkäyksen Auveresta kohti Si-
nimäkiä. Puna-armeija sai murron 
Lembitun alueella ja sai jo lamau-
tettua saksalaisten tulenjohdon 
Sinimäkien alueella. Puna-armei-
jan hyökkäyskärjellä oli merelle 
vajaa viisi kilometriä. Tuolloin sak-
salaisten puolella kunnostautui 
erityisesti nuori 22-vuotias luut-
nantti Otto Carius, joka Tiikeri-
joukkueensa kanssa tuhosi hyvin 
valmistelluista vaihtotuliasemista 

15 kpl T 34:a sekä runsaasti muuta 
kalustoa. Carius johti myös vau-
nuradiollaan saksalaisten tykki-
tulen hyökkäävän puna-armeijan 
niskaan. Kovassa tykkitulessa T 
34-vaunut ajoivat luukut kiinni 
ja niistä tähystysmahdollisuudet 
ovat tuolloin varsin rajalliset. Kyl-
mähermoinen luutnantti Carius 
johti omia vaunujaan sekä tykis-
tön tulta siten, että hän tähysti 
jatkuvasti vaununsa kansiluukus-
ta. 17-22.3. käydyissä taisteluissa 
puna-armeijan hyökkäys pysäy-
tettiin.

Saksalaisten Tiger I psv oli tuolloin 
taistelukenttien paras vaunu. Sen 
88 mm:n tykki oli tehokas T 34:a 
vastaan noin 900 metrin päästä, 
kun T 34 oli tehokas Tigeriä vas-
taan edestäpäin vasta noin 600 
m:n etäisyydeltä. Tornin hydrau-
linen kääntö ja tykin sähköinen 
laukaisu toivat myös selkeän 
edun vastustajiin nähden. May-
bachin 22 litrainen bensiinimoot-
tori tuotti 700 hevosvoimaa, jolla 
noin 60 tonnin vaunu kulki tiellä 
45 ja maastossa noin 20 km/h.
Tigerien huonona puolena oli pie-
ni toimintamatka. Sen polttoaine-
tankkeihin meni 530 litraa, mutta 
Sinimäkien maasto-olosuhteis-

sa se riitti vain noin 80 km:iin. 
Moottori oli hyvin herkkä jääh-
dytinjärjestelmän toimivuudesta 
ja vaunun takakannella sijaitse-
vat jäähdytinritilät olivat vaunun 
helpoimmin haavoittuva kohta. 
Myös kaksi suurta ilmanpuhdis-
tinta vaati huoltoa ennen jokaista 
siirtoajoa.

Ankarasta paineesta huolimatta 
saksalaiset saivat kuitenkin tilan-
teen vakiinnutettua ja ryhtyivät 
vastatoimenpiteisiin lyödäkseen 
puna-armeijan takaisin. Jo aiem-
missa sotatoimissa itärintamalla 
kunnostautunut panssarieversti, 
kreivi Hyazinth von Strachwitz 
(ylennettiin 1.4. kenraalimajurik-
si) valmisteli kolmivaiheisen ope-
raation, jolla oli tarkoitus lyödä 
puna-armeijan 8.Armeija ja sen 
aiheuttama uhka etelästä.

1. vaiheessa 26.3. alkaen lyötiin 
venäläisten saavuttaman sillan-
pään läntinen osa. Tämä vaihe 
saatiin päätökseen maaliskuun 
loppuun mennessä. Sotasaaliiksi 
saatiin mm. 59 kenttätykkiä ja pu-
na-armeijan tappiot olivat kaatu-
neina noin 6000 miestä.

Seuraavaksi 6.4. saksalaiset otti-

Tiger-I
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vat tavoitteekseen puhdistaa sil-
lanpään itäinen puoli, jossa vas-
tassa oli puna-armeijan 6. ja 117. 
armeijakunta. Raskaiden taiste-
lujen jälkeen saksalaiset pääsi-
vät tavoitteeseensa. Sotasaaliiksi 
saatiin tässä vaiheessa mm. 89 
pst-tykkiä, 37 jv-tykkiä, 82 krh:ä ja 
32 panssarivaunua.

Tavoitteena oli vielä tuhota pu-
na-armeijan koko sillanpää ja 
vallata Auvere takaisin. Hyökkäys 
alkoi 19.4. kenraali Steinerin pans-
sariarmeijakunnan sekä yhteensä 
viiden muun divisioonan voimin. 
Sää muuttui äkillisesti ja lumisade 
muuttui jäätäväksi tihkuksi ja sit-
ten vedeksi. Tämä vaikeutti eri-
tyisesti panssareiden etenemistä. 
Puna-armeijan 8.armeija pystyi 
pääosin pitämään asemansa ja 
saksalaiset keskeyttivät hyökkäyk-
sen 23.4.

Puna-armeija ei saavuttanut ta-
voitteitaan, vaan saksalaisten 
Narvan armeija pystyi pääosin 
pitämään asemansa. Stalinille oli 
tärkeää, että puna-armeija säilytti 
sillanpäänsä Auveren eteläpuo-
lella. Molemmat osapuolet olivat 
kokeneet raskaita tappioita. Stalin 
päätti hakea ratkaisuja muilla rin-
tamilla ja muun muassa 2.iskuar-
meija vedettiin ensin huoltoon 
ja sitä alettiin sen jälkeen siirtää 
Karjalan kannakselle. Näissä hyök-
käyksissä saksalaisten kokonais-
tappiot olivat noin 13 000 ja pu-
na-armeijan noin 40 000 miestä

Loppukevään kelirikko aiheutti 
osaltaan sotatoimien intensitee-
tin laskua. Saksalaiset pysyivät 
puolustusasemissaan eikä mer-
kittäviä operatiivisen tason sota-
toimia tapahtunut tällä rintamalla 
ennen heinäkuuta.

Strateginen tilanne muuttuu

Liittoutuneet olivat tehneet mai-
hinnousun Normandiaan kesä-
kuun alussa ja avanneet näin sak-
salaisia vastaan uuden rintaman. 
Saksan piti irrottaa joukkoja Nor-
mandiaan myös itärintamalta.
Kesäkuun 9. päivänä puna-armei-
ja aloitti yhden strategisista iskuis-
taan Karjalan kannaksella. Sinne-
kin siirrettiin saksalaisia joukkoja 
(muun muassa 122. divisioona ja 
lento-osasto Kuhlmey)
Saksan itärintaman muilla rinta-
maosuuksilla puna-armeija saa-
vutti menestystä. (Operaatio Ba-
gration 22.6. alkaen. Heinäkuun 
lopulla se saavutti Veikselin ja tun-
keutui elokuun alussa Itämeren 
rantaan ja pussitti Baltiassa olevat 
saksalaisten joukot.)

Kaiken kaikkiaan Narvan puolus-
tajien tilanne heinäkuussa 1944 
oli merkittävästi heikentynyt. Siel-
tä oli vedetty pois seitsemän divi-
sioonaa ja useita muita joukkoja.

Hitler oli kuitenkin sitkeästi torju-
nut kenraaliensa esitykset vetää 
pohjoinen rintamalinja eteläm-
mäksi ja välttää saarroksiin jou-
tuminen. Suomen kannalta val-
linnut tilanne oli sikäli edullinen, 
että puna-armeija ei saanut käyt-
töönsä Viron rannikon satamia ja 
lentokenttiä hyökätäkseen sieltä 
Suomeen.

Hitlerin päämajassa Sudenpesäs-
sä piti 20.7. käsitellä irtautumista 
Baltiasta, mutta Hitleriä vastaan 
tehty pommiattentaatti sotki 
suunnitelmat.

Vaikka saksalaiset olivat saaneet 
torjuntavoiton Narvan linjalla, 
he olivat aloittaneet taaemman 
puolustuslinjan valmistelun. Vai-
varan ja Auveren puolivälissä 
olevia Sinimäkiä linnoitti kolme 
virolaista pioneeripataljoonaa. 
Linjalle annettiin nimeksi Tanne-

berg-linja 1.maailmansodan kuu-
luisan taistelupaikan mukaan ja 
sen miinakenttiin laitettiin muun 
muassa 28000 lautasmiinaa. Sini-
mäet olivat alueella hyvin hallitse-
vassa asemassa ja oli selvää, että 
alueen puolustus tukeutui niihin 
ja ettei aluetta voinut ohittaa, el-
lei näitä kolmea mäkeä saa hal-
tuunsa. Mäet ovat nimeltään län-
nestä itään lueteltuna: Tornimäki, 
Krenatöörin mäki ja Lastenkodin 
mäki.

Hyökkäys Sinimäkiin 

Puna-armeija asetti hyökkäyk-
seen täydennetyt 2.Iskuarmeijan 
sekä 8.Armeijan. Näitä vastassa oli 
heikentynyt Narvan armeija. Ras-
kaiden aseiden ylivoima puna-ar-
meijan eduksi oli kahdeksanker-
tainen ja ilmavoimien osalta yli 
10-kertainen.

Saksalaisten suunnitelmissa oli 
vetäytyä kolmen viivytysaseman 
kautta suunnitelmallisesti uudel-
le puolustuslinjalle 24.7. alkaen ja 
tällä tavoin oikaista rintama. Neu-
vostojoukkojen 25.7 Narvajoen yli 
aloittama hyökkäys teki tästä ve-
täytymisvaiheesta kuitenkin hy-
vin vaikean.

Jo 24.7. oli puna-armeijan 8. ar-
meija aloittanut hyökkäyksen ete-
lästä Auvereen. Hyökkäys saatiin 
vaivoin torjuttua eikä se estänyt 
saksalaisten vetäytymistä uudelle 
puolustuslinjalle.

Puna-armeija ylitti Narvajoen 
heinäkuun 25. päivänä siten, että 
klo 7.00 aamulla alkoi tykistö-
valmistelu. Se kesti tunnin ja 20 
minuuttia. Siihen otti osaa 300 
lentokonetta ja 1300 tykkiä. Kak-
sikymmentä minuuttia ennen val-
mistelun päättymistä aloitettiin 
ylimeno pääosin tilapäisvälinein. 
Joen leveys oli keskimäärin 300 
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metriä. Joen ylityksessä puna-ar-
meija kärsi kovia tappioita ja vaik-
ka seuraavana päivänä joen yli 
saatiin rakennettua ponttoonisil-
toja, ei esimerkiksi kenttäsairaa-
loita saatu joen länsipuolelle heti. 
Puna-armeijan komppaniassa oli 
yleensä vain yksi (yleensä nainen) 
ensiapuhoitaja, mutta koska eva-
kuointi oli vaikeaa, monet haa-
voittuneet menehtyivät.

26.7. alkoi hyökkäys Lastenko-
dinmäkeen. Suurista tappiois-
ta piittaamatta neuvostojoukot 
hyökkäsivät aalto aallon perään 
voimakkaan tulituen turvin ja sai-
vat 28.7. haltuunsa koko mäen. 
Saksalaisten torjuntataistelus-
sa merkittävään osaan nousivat 
panssarintorjunnassa lähitor-
junta-aseet, eli panssarinyrkki ja 
panssarikauhu. Pelkästään 27.7. 
puna-armeijan molemmin puolin 

Lastenkodinmäkeä hyökänneistä 
30:stä raskaasta JS II vaunusta 14 
tuhottiin lähitorjunta-aseilla.

Rintamalinjan kulku Sinimäillä 
heinäkuun lopulla.

29.7. aamulla alkoi puna-armeijan 
hyökkäys kohti Krenatöörinmä-
keä ja Tornimäkeä painopisteen 
ollessa Krenatöörinmäessä. Hyök-
käävää jalkaväkeä oli yhdeksän 
divisioonaa, jotka tosin olivat 
raskaista tappioista johtuen tais-
teluvahvuudeltaan enää noin 
3000- 4000 miestä kukin. Hyökkä-
ystä tuettiin kuitenkin lähes 1700 
tykillä tai heittimellä ja 150 pans-
sarivaunulla sekä voimakkaalla 
ilma-aseella. Pelkästään tuona 
päivänä saksalaiset arvioivat ve-
näläisten ampuneen Sinimäkien 
noin 200 hehtaarin alueelle 25 
000 tykistön kranaattia.

”Vodkan voimalla” hyökänneen 
1. hyökkäysaallon tappiot olivat 
noin 80%. Ja sen perään hyökkäsi 
2.aalto. Ennen puoltapäivää pu-
na-armeija oli saanut haltuunsa 
Krenatöörinmäen.

Kenraali Steinerilla oli viimeise-
nä panssarireservinään eversti-
luutnantti P.A. Kauschin johtama 
osasto, jossa oli muutama Panther 
ja reilut 20 rynnäkkötykkiä sekä 
jokunen muu vaunu. Nämä aloit-
tivat Tornimäen takaa noin klo 12 
vastahyökkäyksen kolmena osas-
tona ja saivat torjuttua puna-ar-
meijan panssarit, jotka eivät enää 
odottaneet vastahyökkäystä ja 
odottivat jo a-tarviketäydennys-
tä. Esim. raskaissa JS II vaunuissa 
oli vain 28 laukausta (122 mm:n 
tykki käytti kartussilaukausta) ja 
niiden a-tarvikkeiden loppumi-
nen esti tehokkaan vastarinnan. 
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Niinpä suuri osa niistäkin tuhou-
tui. Kauschin osastokin kärsi ras-
kaita tappiota, ja sille jäi vain yksi 
toimintakykyinen Panther hyök-
käyksen jälkeen, mutta aloite siir-
tyi saksalaisille. Kenraali Steiner 
suuntasi panssareiden jälkeen 
kapteeni P. Maitlan komentaman 
virolaisen JR 45:n 1. pataljoonan 
vastahyökkäykseen Krenatöörin-
mäelle. Hämmentyneet puna-ar-
meijan joukot lyötiin suurin tappi-
oin mäeltä pois. Maitla jätti mäen 
harjanteelle kolme konekivääriä 
ja jatkoi hyökkäystä kohti Las-
tenkodinmäkeä, mutta se ei enää 
menestynyt. Kapteeni Maitla itse 
palkittiin rautaristin ritariristillä.

30. ja 31.7 hyökkäys jatkui erittäin 
rajuna, mutta puolustajat pystyi-
vät torjumaan neuvostojoukko-
jen hyökkäykset.

Vaikka neuvostojoukkojen läpi-
murto oli torjuttu, ei marsalkka 
Govorov antanut periksi, vaan 
vahvisti hyökkäävien joukkojen-
sa tulitukea lähes 2000 tykkiin ja 
heittimeen. 2.8. alkoi uusi hyök-
käys voimakkaan tykistötulen 
ja ilmavoimien tulen tukemana. 
Kenraali Steiner kuvasi mäkien 
olevan ”kuin tulivuoria”. Läpimur-
rot saatiin kuitenkin äärimmäisin 
ponnistuksin lyötyä takaisin ja 
hyökkäykset torjuttiin.

3.8. neuvostojoukot olivat saa-
maisillaan haltuunsa Krenatöörin-
mäen, mutta hyökkäykset saatiin 
torjuttua ja läpimurrot lyötyä vas-
taiskuilla.

Koko elokuun alun puna-armeija 
yritti murtaa Sinimäkien puolus-
tusta. Asemat yritettiin myös kier-
tää niin etelästä kuin pohjoisesta, 
mutta kaikki hyökkäykset torjut-
tiin. Puna-armeija menetti joka 
päivä kymmeniä panssarivaunuja 
ja tuhansia sotilaita.

10.8. hyökkäys Sinimäkiä vastaan 
keskeytettiin. Suuria tappioita 
kärsinyt puna-armeija veti pää-
osan joukoistaan huoltoon ja 2.is-
kuarmeija siirrettiin Peipsjärven 
eteläpuolelle, jossa se hyökkäsi 
kohti Tartoa.

Tarkastelu huollon kannalta

Puna-armeijan huollon vaikeuk-
sista kertoo alueella joukkueen-
johtajana taistellut luutnantti Vla-
dimir Metelitsa:  
”Alue, jonne tulimme, oli soinen 
ja kitukasvuisen metsäinen. Pote-
roiden kaivaminen ei ollut mah-
dollista. Teimme hirsistä esteitä. 
Saimme hieman suojaa vihollisen 
tulelta. Saksalaisten asemat olivat 
Sinimäkien kolmella kukkulalla. 
Omamme olivat alempana suo-
maastossa. Olimme kuin avoimel-
la tarjottimella vihollistulen alla.

Divisioonaamme täydennettiin 
kolme kertaa. Välillä peräännyim-
me ja sitten taas hyökkäsimme. 
Sinimäillä sotilaamme vain tuhot-
tiin. Emme voineet mitään tilan-
teelle. Olimme Sinimäellä elo- ja 
syyskuun ja kärsimme valtavat 
menetykset.

Ruoka oli suuri ongelma. Yleensä 
lähetimme ruoanhakumatkalle 
kolme miestä. Miehet joutuivat 
ryömimään lämpöastioidensa 
kanssa. Saksalaisten tulitus tuhosi 
usein astiat ja liemet valuivat ulos. 
Tuloksena saimme reikäisistä as-
tioista vain jäljelle jääneen sakan. 
Näimme usein nälkää. 

Lääkintähuoltoa meillä ei ollut. 
Haavoittuneille pyrittiin vain an-
tamaan ensiapu ja viemään tur-
vallisempaan paikkaan. Huolto oli 
meille todella valtava ongelma. 
Ampumatarvikkeet tuotiin met-
sikköjen ja soiden kautta niin kut-

suttua ”kolonnapolkua” pitkin. 

Hirsistä rakennettiin pitkospuut 
suolle. Autoille se ei oikein sovel-
tunut, mutta käytimme hevosia. 
Hevoset vetivät näitä pitkin am-
pumatarviketäydennyksiä. Yleen-
sä hevoset pistivät vastaan ja niitä 
piti vetää eteenpäin. Elikot olivat 
peloissaan saksalaisten tulituksen 
alla ja usein hevonen ja hevos-
mies suistuivat suohon. Miehet 
osoittivat todellista urhoollisuut-
ta äärimmäisen vaikeissa olosuh-
teissa.

Tuntui, että sieltä ei ollut mah-
dollista säilyä hengissä. Sieltä ei 
varmaan kukaan selvinnyt ilman 
traumoja. Meidät vaihdettiin uu-
siin joukkoihin joka viidestoista 
päivä. Uudet miehet tulivat ja sit-
ten taas me heidän tilalleen. Vain 
näin me säästyimme. 

Todettakoon kuitenkin, että pu-
na-armeijan sotilaan päiväannok-
sessa leivällä oli merkittävä osuus 
ja se takasi edes jonkinlaisen tais-
telukyvyn ylläpidon.

Saksalaiset olivat varastoineet Si-
nimäkiin louhittuihin luoliin sekä 
erillisiin bunkkereihin kaikkea 
materiaalia ja he pystyivät toimit-
tamaan vastustajaansa paremmin 
myös lämmintä ruokaa joukoille.
Materiaalin kuljetuksissa saksa-
laiset olivat pystyneet hyödyntä-
mään alueelle tulevaa rautatietä 
ja porrastamaan materiaalia riit-
tävän etupainoisesti. Myös auto-
kuljetukset Sinimäkien alueelle 
toimivat lähes moitteettomasti 
ja veteraanien kertomustenkin 
mukaan puna-armeija ilmavoi-
mat olivat loppujen lopuksi aika 
passiivisia saksalaisten huollon 
kuljetuksia vastaan. Saksalaiset 
olivat perääntyessään tuhonneet 
kaikki Narvajoen ylittävät sillat, 
mikä hidasti pitkään puna-armei-
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jan huollon kuljetuksia.

Erityisesti Waffen SS joukkojen 
aseistus oli erittäin hyvä. Jokai-
sessa ryhmässä oli konekivääri ja 
henkilökohtaisena aseena 7,92 
Stg, eli rynnäkkökiväärin perus-
versio 30 patruunan lippaalla. 
Käsiaseiden a-tarvikkeita oli por-
rastettu varsin runsaasti, mikä ta-
kasi yleensä tulituksen jatkamisen 
suurillakin a-tarvikekulutuksilla. 
Ja esim. erityisesti Waffen SS:n 
yksiköissä käytössä ollut kone-
kivääri, MG -42 ampui teoriassa 
1500 laukausta minuutissa, mut-
ta koska patruunoita oli yleensä 
riittävästi, niin saksalaisyksikön 
tulivoima oli huomattavasti suu-
rempi kuin puna-armeijalla, mis-
sä taistelijan perusase oli Mosin 
Nagant 7,62 kivääri m/91-30. Pa-
taljoonan konekivääriyksikkö oli 
yleensä alistettu kivääriyksiköille 
lähes samalla tavalla kuin Suomen 
armeijassa. Kk:t olivat Maximin 
eri versioita. Puolustajan puolella 
kulutus oli ajoittain niin suurta, 
että eräs veteraani kertoi, miten 
hänen piti aina tilaisuuden tullen 
käyttää kypäräänsä hylsyjen kau-
homiseen poterosta ja poisheittä-
miseen, jotta olisi itse mahtunut 
poteroon.

Tykistön osalta Puna-armeija to-
teutti suureen massaan perus-
tuvaa kaavamaista tulenkäyttöä, 
mikä kulutti paljon a-tarvikkeita. 
Heillä oli raskaiden aseiden osal-
ta taistelun joka vaiheessa selkeä 
ylivoima. Punalaivaston raskaat 
alukset pystyivät osittain tuke-
maan kesän taisteluja, mutta tu-
len käyttö oli epätarkkaa eikä 
ollut ratkaisevassa osassa. Saksa-
laisten tulenjohto oli tehokkaam-
paa, mutta heillä ei ollut tykistöä 
kuin murto-osa puna-armeijan 
tykkimäärästä. Sen tulenkäyttö oli 
kuitenkin suunnitelmallisempaa 
ja tuotti siten parempia tuloksia 
torjuntataistelun tukemisessa. 
A-tarvikkeita saksalaisten tykistöl-
lä oli sinänsä riittävästi.

Kriittisimpinä päivinä puna-ar-
meijan ilmavoimat tukivat hyök-
käyksiä 60, joskus jopa 180 
lentokoneen rynnäköillä ja pom-
mituksilla. Puna-armeijalla oli 
selkeä ilmaherruus. Saksalaisten 
Ju 87 (Stuka) oli kesällä 1944 jo 
malliltaan vanhentunut ja esim. 
heinäkuun lopulla ne eivät enää 
pystyneet tehokkaasti pommitta-
maan puna-armeijan valtaamaa 
Lastenkodinmäkeä, koska sinne 
oli ryhmitetty merkittävä määrä 
ilmatorjunta-aseita, joilla Stukien 

rynnäköt torjuttiin.

Panssarintorjunnassa saksalaisilla 
oli runsaasti lähitorjunta-aseita, 
joilla aiheutettiin suurin osa vau-
nutappioista. Merkittävän osan 
aiheuttivat myös 75 PAK 40, joka 
oli tehokas kaikkia vaunuja vas-
taan.

Kunnossapidosta voidaan ylei-
sesti todeta, että puna-armeijan 
aseistus oli ns. massatavaraa ja 
siten vähemmän kunnossapitoa 
vaativaa. Ja ennen kaikkea sitä 
pystyttiin kohtuullisessa ajassa 
korvaamaan uudella ja sitä oli pal-
jon.

Lääkintähuolto toimi saksalaisel-
la puolella huomattavasti tehok-
kaammin kuin vastustajalla. Lähin 
kenttäsairaala oli muutaman kilo-
metrin päässä ns. seurojentalon 
risteyksessä. Haavoittuneita kul-
jettaneet ajoneuvo toivat usein 
tullessaan henkilötäydennystä 
taaempana olevista reserveistä. 
Haavoittuneiden jatkoevakuointi 
tarvittaessa aina Tallinnaan asti 
oli hoidettu olosuhteisiin nähden 
hyvin.

Puna-armeijassa haavoittuneiden 
evakuointi oli jatkuvasti vaikeuk-
sissa. Tätä taustaa vasten onkin 
arvioitava kriittisesti esitettyjä 
tappiolukuja, sillä heillä ei ollut 
aina tapana ”muuttaa merkintää”. 
Eli jos taistelija oli haavoittunut 
aamulla, hänet oli kirjattu haa-
voittuneeksi, mutta vaikka hän 
sitten evakuoinnin puutteessa 
jossain kohtaa menehtyi, ei kirjan-
pitoon välttämättä tehty muutos-
ta ja merkitty häntä kaatuneeksi. 
Puna-armeijassa ei ylipäätään 
muillakaan rintaosilla pidetty ko-
vin tarkkaa kirjaa tappioista, mikä 
hankaloittaa usein niiden arvioin-
tia.

Kk-asema Krenatöörinmäellä
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Huomattavasti suuremmista tap-
piostaan huolimatta puna-ar-
meijalla oli niin miehistön kuin 
materiaalin osalta merkittävästi 
suuremmat resurssit, joilla pystyt-
tiin menetykset korvaamaa saksa-
laisia paremmin.

Huoltohenkilöstön ammattitaito 
oli saksalaisilla varsin hyvä, mikä 
osaltaan mahdollisti huollon te-
hokkaan toteutuksen.

Vaikutukset Suomenkin tilan-
teeseen olivat merkittäviä

Täysin luotettavia tietoja Sini-
mäkien taistelujen tappioista ei 
ole saatavilla, mutta historioitsija 
Mart Laar arvioi puna-armeijan 
tappioiksi 100 000 kaatunutta 
ja 380 000 haavoittunutta. Sak-
salaisten tappioiksi hän arvioi 
noin 13 000 kaatunutta ja 50 000 
haavoittunutta. Näinkin suurista 
tappioista ja merkittävien ampu-
matarvike-ja materiaalimäärien 
kulutuksesta huolimatta puna-ar-
meija ei murtanut Sinimäkien 
puolustusta. Neuvostojoukot 
siirrettiinkin pääosin Peipsjärven 
eteläpuolelle, jossa ne saavuttivat 
menestystä ja koko Baltian alueel-

le jääneet saksalaisjoukot saarret-
tiin.

Suomi oli syyskuun 4. päivä so-
pinut tulitauosta Neuvostoliiton 
kanssa. Tämä jatkui sittemmin 
aselepona, jonka sopimusehtoi-
hin kuului saksalaisten joukkojen 
ajaminen pois Suomesta. Syys-
kuun puolivälissä yritetty Suur-
saaren valtausyritys epäonnistui. 
Niinpä Hitler antoi 16.9. luvan ir-
tautua Virosta. Viimeiset puolus-
tajat irtautuivat Sinimäistä18.9. 
Puna-armeija hyökkäsi seuraava-
na päivänä tulivalmistelun turvin 
Sinimäkiin, mutta ne olivat täysin 
tyhjät puolustajista, jotka olivat 
pystyneet huomaamatta irtautu-
maan. 22.9. puna-armeijan joukot 
valtasivat Tallinnan.

Suomen kannalta Sinimäkien tais-
telujen merkitystä ei ole tarpeeksi 
korostettu, sillä se antoi merkittä-
vää lisätukea suomalaisten puo-
lustustaistelulle, eikä Suomi jou-
tunut torjumaan etelästä tulevia 
maihinnousuja, mihin voimavarat 
eivät olisi enää riittäneetkään, sil-
lä Suomen mobilisaatioaste oli 
tuolloin 16%, joka oli korkein so-
taakäyvissä maissa.

Panssarikauhulla varustautunut saksalaissotilas Narvan suunnalla 
elo-syyskuussa 1944. Bundesarchiv, Bild 101I-734-0019-15 / Vorpahl / 
CC-BY-SA 3.0, Wikipedia)
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Battle Staff ride for the Blue Hills 
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Kohti suurta tuntematonta! – Logistii-
kan merkitys Aleksanteri Suuren ja 
Napoleonin sotaretkillä

Kirjoituskilpailun neljännessa osassa 
tarkastellaan Aleksanteri Suuren ja Na-
poleonin sotaretkien logistiikkaa.

Tässä artikkelissa avaamme Alek-
santeri Suuren Intian sotaretken 
ja Napoleon Bonaparten Venäjän 
sotaretken 1812 toteutumista lo-
gistiikan näkökulmasta. Logistii-
kan historian tutkiminen tarjoaa 
näkökulman massojen liikuttelun 
taidolle, joka nykyään on taajaan 
säännelty ja tutkittu aihe. Kau-
kaisemmassa historiassa sitä on 
havainnoitu lähinnä yksittäisten 
sotaretkien perusteella. Aihetta 
tällä tutkimuskentällä on siis eri-
tyisesti historiallisen kognition 
näkökulmasta, jonka pyrimme ot-
tamaan tueksi tarkastelussamme. 
Olemassa oleva tutkimus kuvaa 
logistiikkaa usein truismina, joka 
jättää pitkälti etymologisen ja si-
sällöllisen kehityskaaren vaille 
tarkempaa huomiota. Juuri tähän 
aihekenttään osoitamme huo-
miomme ja samalla otamme artik-
kelillamme kantaa didaktisen his-
toriantutkimuksen puolesta.

Artikkelin ensimmäisessä osassa tar-
kastelemme Aleksanteri Suuren ret-
ken logistiikan onnistumisen edelly-
tyksiä ja toisaalta Aleksanterin ajan 
logistisen ajattelun juuria. Vastaam-
me kysymyksiin, millaisia reunaeh-

toja logistiikka asetti Aleksanterin 
Intian sotaretken onnistumiselle ja 
miten logistiikan onnistuminen vai-
kutti sotaretken toteutukseen. Kos-
ka logistiikka on myöhäissyntyinen 
termi, uskomme että parhaat edelly-
tykset päästä lähimmäksi ajan logis-
tista ajattelua on tarkastella sitä me-
nemällä suoraan lähteille, ad fontes. 
Aikalaislähteet tarjoavat paljon ma-
teriaalia logistiikan kehityskaaresta 
ja sen alkuperästä. Artikkelissa vas-
taamme myös kysymykseen, millais-
ta logistinen ajattelu oli Aleksanterin 
aikana ja mitä ajattelun taustalla on. 
Tähän kysymykseen vastaaminen on 
olennainen Aleksanterin sotaretkil-
lään käyttämän logistiikan ymmärtä-
miseksi.

Napoleonin osalta kysymyksenaset-
telu on sama. Osoitamme mitkä 
asiat vaikuttivat toisaalta Napoleo-
nin Venäjän sotaretken logistiikan 
onnistumiseen ja toisaalta millaisia 
opettavaisia vaikutuksia retken logis-
tilla ratkaisuilla oli aikansa logistiseen 
ajatteluun et vice versa. Koska Na-
poleonin ajan sotateoreetikot saivat 
ainakin osan aiheistaan Napoleonin 
sodista, täytyi lähteitä lukea ennen 
kaikkea diskurssianalyysista viittei-

. Aleksanteri Suurta esittävä mosaiikki (The Guardian 
(DEA/G Nimatallah/De Agostini/Getty Images, Wikipedia)

Luutnantti Tuukka Timonen (SK, 
fil. yo) palvelee Jääkäriprikaatis-
sa opetusupseerina. Timonen on 
kiinnostunut aate- ja oppihisto-
riasta.

Uula Neitola on historioitsija ja 
filosofian maisteri Oulun yliopis-
tosta. Hän on erikoistunut histo-
riallisiin mielikuviin ja historian-
kirjoituksen historiaan.
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Kohti suurta tuntematonta! – Logistii-
kan merkitys Aleksanteri Suuren ja 
Napoleonin sotaretkillä tä ottaen. Vastaamme kysymyksiin, 

millaista oli Napoleonin Venäjän 
sotaretken aikainen logistinen ajat-
telu ja miten itse postskripti termi 
logistiikka vastaa sille kehitettyihin 
aikansa sotateorioihin. Näin pää-
semme lähelle niitä seikkoja, jotka 
mahdollisesti vaikuttivat Napoleonin 
Venäjän sotaretken 1812 logistisiin 
ratkaisuihin, jotka yleisesti tuomittiin 
jo aikalaisten keskuudessa. Emme 
pyri kertomaan millään tavalla, oliko 
Napoleon oikeassa tai väärässä, vaan 
osoitamme artikkelissa niitä ajatuk-
sia ja seikkoja, jotka todennäköisesti 
olivat merkittäviä nykyaikaisen lo-
gistiikan tutkimusalan syntymiselle 
ja mitkä taas jo aikalaisten mielestä 
saivat vaipua historian unholaan. 
Tärkein keskustelu Napoleonin ja 
Aleksanterin sotaretkien välillä käy-
dään juuri logistiikassa, emmekä voi 
olla korostamatta aiheen merkitystä 
logistiikan historian tuntemukselle. 
Tämä artikkeli osoittaa, että aihe on 
edelleen ajankohtainen ja puhutte-
lee nykylukijaa luultavasti yhtä pal-
jon kuin jo hellenistisen maailman 
tai Napoleonin sotien jälkeisen Eu-
roopan ihmistä.

Ex oriente lux – Aleksanteri Suuren 
logistisen ajattelun lähtökohdista

Logistiikka on myöhäissyntyinen ter-

mi.  Logistiikalla tarkoitetaan materi-
aali-, raha- ja tietovirtojen hallintaan 
erikoistunutta käytännönjohteista 
tieteenhaaraa, joka on otettu käyt-
töön nykymuodossaan toisen maa-
ilmansodan jälkeen ja kehittynyt eri-
tyisesti Yhdysvalloissa palvelemaan 
lisääntyvän tavaranvaihdannan jär-
jestelmien kehittymistä. Logistiikkaa 
tulisi tarkastella ennen kaikkea oman 
aikansa ymmärrysten ja käsitysten 
mukaan, sillä viitekehys logistiikan 
ympärillä on vaihdellut eri aikoina 
ja sillä on tarkoitettu eri asioita riip-
puen kulttuuripiiristä ja ajasta. Puo-
lustusvoimissa logistiikka ymmärre-
tään kokonaisvaltaisena prosessina, 
joka ylläpitää puolustusjärjestelmän 

suorituskykyä aina vallitsevan toi-
mintaympäristön mukaisesti. Sen 
tärkeimpänä vastuualueena käsi-
tetään erilaisten palveluiden sekä 
tuotteiden tilaus-toimitusketjujen 
hallinta.1   Logistiikkajärjestelmä ra-
kentuu sotilaallisen komponentin ja 
siviilikomponentin varaan. Sotilaal-
linen komponentti ylläpitää tukeu-
tumis- ja tuotantorakenteen, jota 
siviilikomponentti tukee taaten sa-
malla huoltovarmuuden.2 Järjestel-
mä edesauttaa viranomaisten tilan-
teenmukaisen ja suunnitelmallisen 
tukemisen, jonka hetkellisissä kat-
koksissa tukeudutaan varmuusvaras-
tointiin.3  Täten logistiikka näyttäytyy 
nykyajan operaatioissa yksinkertai-

Aleksanteri Suuren imperiumin koko. (Wikipedia; Permission is granted to copy, distribute and/or modify 
this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2)

Makedonialainen falangi taisteluissa Traakialaisia vastaan 
vuonna 335 EAAEAA.
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simmillaan organisaatioon kuuluvien 
huoltojoukkojen automaattisina toi-
mina, joita tuetaan yksityisen sekto-
rin resurssein. 

Aleksanteri Suuri oli Makedonian 
hallitsija vuosina 336-323 eaa. Häntä 
pidetään eräänä antiikin ajan mer-
kittävimpänä sotapäällikkönä, joka 
tunnetaan sotaretkistään. Aleksan-
terin sotaretket ulottuivat Egyptin ja 
Persian valtakuntien kautta Intiaan. 
Intian sotaretken alku voidaan kat-
soa alkaneen 326 eaa. Kreikkalaisilla 
ei ollut todennäköisesti selkeää kä-
sitystä Intiasta. Lähimmät kuvaukset 

kaukaisesta maasta antoivat Hero-
dotoksen ja Ktesiasin kuvaukset. 
Intia sijaitsi kreikkalaisen maailman 
näkökulmasta maailman ääressä ja 
sen jälkeen loput maailmasta olisi 
pelkkää merta.4 

Näistä lähtökohdista Aleksante-
rin sotaretki vaikutti enemmänkin 
uhkarohkealta idealta kuin tarkoin 
suunnitellulta sotaretkeltä ottaen 
huomioon sen, että armeijan reitti-
nä käytettiin vähemmän tunnettuja 
teitä. Historiankirjoitus painotti In-
tian sotaretken onnistumista Alek-
santerin joukkojen uskollisuudella, 

mutta vähintään yhtä tärkeässä osas-
sa oli joukkojen huolto. Aikalaishis-
toriankirjoitus ei väheksy huollon 
merkitystä sotaretken logistiselle 
onnistumiselle – se jätti logistiikan 
pitkälti mainitsematta. Tämä saa ai-
kaan vaikutelman, että sotaretki oli 
nopeatempoista kulkua pitkienkin 
etäisyyksien takaa. Todellisuudessa 
huoltoa tarvittiin ja se onnistui Alek-
santeri suuren sotaretkellä hyvin.

Logistiikan loisto tai pikemminkin 
sen poissaolo Aleksanterista kirjoit-
taneilla historiankirjoittajilla johtui 
todennäköisesti logistiikan luontees-
ta tai siitä mitä voimme päätellä ter-
min merkityksestä antiikin ihmiselle. 
Historiankirjoittajat olivat ylhäisöä, 
jotka kirjoittivat ylhäisölle, jolloin lo-
gistiikka ei ollut välttämättä heidän 
suurin mielenkiinnon kohteensa.5   

Tarkastelu täytyy aloittaa kiinnittä-
mällä huomio logistiikan etymologi-
siin juuriin, jotka ovat myös nykyisen 
logistiikan perimmäisen tarkoituk-
sen taustalla. Termin merkitys on 
muuttunut paljon, mutta sen alku-
peräinen viitekehys liittyi oleellisesti 
juuri sotajoukkojen liikkumiseen ja 
huoltoon. Antiikissa logistiikalla tar-
koitettiin useita asioita ja sen tutki-
misessa täytyy ottaa huomioon sekä 
kirjallinen että arkeologinen aineisto. 
Antiikin lähteiden mainintoja armei-
joiden koosta ja liikuttelusta täytyy 
lähestyä aina kriittisesti, sillä antiikin 
historioitsijat käyttivät numeerisia 
arvoja usein retorisin ja propagandis-
tisin tarkoitusperin. Sen takia myös 
logistiikkaa arvioitaessa täytyy ottaa 
huomioon lähteen alkuperäinen tar-
koitus ja konteksti.6 

Logistiikalla viitattiin antiikissa 
siis ennen kaikkea laskemisen tai-
toon. Myöhäisellä pronssikaudella 
1600-1200-luvulla eaa. Välimeren pii-
rissä vaikutti mykeneläinen kulttuu-
ri, jonka piirissä logistiikka kehittyi 
yhdessä ensimmäisten numerojär-
jestelmien kehittyminen. Logistiikan 
syntyyn vaikutti suuresti mesopota-
mialaisten ja egyptiläisten numee-
riset järjestelmät, jotka tunnetaan 
pitkälti foinikialaisten ansiosta, jotka 
käyttivät sitä Välimeren kaupankäyn-

Keskellä falangi hyökkää Hydaspes’in taistelussa (Kuva: Andre 
Castaigne, 1898 – 1899)
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nissä. Kaupankäynnissä ja varastoin-
nissa luvut esitettiin usein symbolien 
ja kuvien muodossa, mihin viittaa 
sanan logistiikka toinen kantasana, 
kreikankielen logos, jonka lukuisista 
merkityksistä yksi viittaa laskemi-
seen. Toinen kantasana ikon tarkoit-
taa kuvaa. Kirjaimellisesti käännet-
tynä logistiikka tarkoittaa kuvien 
laskennan taitoa.7 

Hieman paradoksaalisesti termi lo-
gistiikka mainittiin antiikin jälkeen 
ensimmäisen kerran samassa arti-
meettisen laskennan taidon viiteke-
hyksessä vasta Napoleonin sotien 
aikaan. Logistiikalla viitattiin kahtaal-
le; (l’art) logistique, ’joukkojen liikut-
tamisen, majoittamisen ja varustelun 
taito’ juontaa keskiaikaisen latinan 
sanaan logisticus, ’logistiikkaan liit-
tyvä’, joka taas on jäänne roomalai-
sajoilta ja sitä kautta jäljitettävissä 
kreikkaan, aina Aleksanteri Suuren 
aikoihin. Grande Armée:ssa oli jopa 
upseerin sotilasarvo Marechal de 
logis, joka oli vastuussa armeijan 
huoltojoukoista. Vanha ranskankie-
linen sana loge taas viittaa armeijan 
leirintään tai leiriytymiseen, mutta 
sen alkuperä on frankkikielen suo-
jaa tai majaa tarkoittavassa sanassa 
laubja, joka esiintyy myös protoger-
maanisessa kielessä. Logier-termillä, 
’majoittaa, etsiä majoitus’ viitattiin 
jo 1300-luvulla armeijan leiriytymi-
seen, mutta se ymmärrettiin myös 
tilapäismajoituksen tai väliaikaisen 
asuinpaikan, yöpymisleirin järjestä-
miseksi.8

  
Antiikin Kreikassa elänyttä filosofi ja 
tutkija Pythagorasta (582-496 eaa.) 
voidaan pitää ensimmäisenä logis-
tikkona. Hänen perustamalleen filo-
sofis-uskonnolliselle koulukunnalle 
pythagoralaisuudelle oli ominaista 
matemaattisluonteinen tutkimus. 
Pythagoras keskittyi ennen kaikkea 
luonnontieteen ja matematiikan 
opettamiseen ja erityisesti geomet-
rian oppeihin. Pythagoras otti paljon 
vaikutteita egyptiläisiltä, jotka olivat 
edistyneempiä tähtitieteen ja mate-
matiikan harjoittamisessa. Se vaikut-
ti luonnontieteiden ja matematiikan 
jalostamiseen Pythagoraan koulu-

kunnassa. Numeeristen suhteiden 
ja laskemisen taidon painottaminen 
tekee Pythagoraasta erään tärkeim-
mistä logistiikan antiikin havainnol-
listajista.9 Pythagoralaiset havaitsivat 
myös, että maa on koko ajan liikkees-
sä. Sen vaikutukset olivat nähtävissä 
esimerkiksi 1700-luvun tähtitieteen 
kehittymisessä, kun maapallon liik-
keistä alettiin kiinnostua uudelleen.

Samasta lähtökohdasta on arvioi-
tava myös Aleksanterin Intian ret-
keä pari sataa vuotta myöhemmin. 
Aleksanteri omaksui oppeja filosofi 
Aristoteleelta. On vaikea määritellä, 
mitä Aleksanteri itse ajatteli armei-
jan logistiikasta. Oletettavaa on, että 
häneen vaikutti jo Pythagoraalta ja 
tämän koulukunnalta alkunsa saanut 
tarkka laskentaan perustuva ajatte-
lutapa. Ilman toimivaa laskelmointia 
suurten massojen liikuttelu ei olisi 
ollut mahdollista. Siksi Välimeren 
kaupankäynnistä ja Pythagoraan 
opeista alkunsa saanut laskelmalli-
nen ajattelutapa sai suoraa jatkumoa 
Aleksanterin sotaretkillä. Aleksante-
rin armeija oli aikanaan strategisesti 
vallankumouksellinen siihen liittyvi-
en logististen elementtien ansiosta. 
Aleksanteri kielsi kärryjen käytön 
varusteiden siirtämisessä, sillä sitä 
varten oli nimetty palvelijoiden jouk-
ko. Naiset eivät lähteneet armeijan 
mukaan, sillä seuraajat olisivat hidas-
taneet matkantekoa. Tavoitteena oli 
koota kaikkien aikojen nopein, ke-
vein ja liikkuvin sotajoukko: raskaasti 
suojattu ja muonitettu, mutta muu-
ten minimivarustukseen tukeutuva.10  
Makedonian armeijan logistiikkajär-
jestelmän toimintoja on haastava ar-
vioida kokonaisuutena, koska niitä ei 

ole juuri taltioitu.

Numerot olivat kreikan kielessä al-
kujaan adjektiiveja. Kreikkalaisella 
matematiikalla, jota makedonialai-
set käyttivät armeijoidensa liikut-
teluun kaukana kotimaasta, oli läh-
tökohdiltaan kaksi aritmetiikan ja 
logistiikan ympärille kietoutunutta 
perinnettä. Kreikkalaisen aritmetii-
kan ja logistiikan erottaa juuri mate-
maattinen ajattelutapa. Aritmetiikka 
eli laskuoppi tulee kreikan lukua tar-
koittavasta sanasta αριθμός. Se on 
matematiikan osa-alue, joka tutkii 
laskuoperaatioiden ominaisuuksia 
luvuille. Sen numerot esitettiin geo-
metrisinä kuvioina. Geometriassa mi-
tattiin pisteiden etäisyyksiä eikä käy-
tetty koordinaatteja pisteiden paikan 
ilmaisemiseksi. Logistiikka taas käsit-
telee mittaamisen ja kaupankäyn-
nin käytännön näkökulmia käyttäen 
myös erityisiä numeronimiä riippuen 
numeroiduista asioista. 

Logistiikka käsittää alkeellisia arit-
meettisia laskutoimituksia ja yksin-
kertaisia yhtälölaskuja. Se tarkoitti, 
että varhaisimmissa kreikkalaisessa 
aritmetiikassa, samoin kuin logistii-
kassa, oli aina kyse kokonaisluvuista 
ja joukko asioita, joita numero kuvaa. 
Kreikkalainen uusi yläluokka osasi 
soveltaa Babyloniasta ja Egyptis-
tä tulleita matematiikan virtauksia 
omiin tarkoituksiinsa. Kreikkalainen 
matematiikka kehittyikin kahdesta 
eri tyylistä, joista toisessa korostui ai-
kaisempien itämaisten valtakuntien 
käytännöllinen matemaattinen osaa-
minen ja toisessa kreikkalaisten oma, 
teoreettiseen ja loogiseen päätte-
lyyn perustuva suuntaus.11 

Kuvaus 1800-luvulta Aleksanterin hautajaiskulkueesta Diodoruksen 
mukaan (Wikipedia)
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Sana matematiikka tulee kreikan 
sanasta μάθημα, joka tarkoittaa 
tiedettä, tietoa tai oppimista. Pyta-
goralais-platonisessa perinteessä 
matematiikka käsitti geometrian, 
aritmetiikan, musiikin ja tähtitieteen 
eli niin sanotun Quadriviumin, jota 
opetettiin osana kreikkalaisen yläluo-
kan koulutusta Platonin Akatemiassa 
Ateenassa. Opinnoissa matematiikan 
osa-alueet sisälsivät sekä abstrak-
teja että konkreettisia näkökohtia 
ja kuvailevat vastaavasti olentoja ja 
maailman merkkejä. Platonin Akate-
miassa kaksikymmentä vuotta opis-
keltuaan Aleksanteri Suuren opettaja 
Aristoteles,12 oppi ja todennäköisesti 
omaksui nämä siihen asti tunnetun 
matematiikan perusteet, jotka hän 
välitti oppilaalleen uusin, jalostetuin 
ajatuksin.13 Tämä yhdistettynä so-
tilaalliseen koulutukseen ja uuden 
tekniikan käyttöön, Aleksanterin val-
loitusretken ensimmäisenä logisti-
sena haasteena voidaan hyvin pitää 
Vähä-Aasian valloitusta ja Persian ku-
ninkaan Dariuksen voittamista. Alek-
santerin hallinto perustui ammatti-
sotilaiden ja -kenraalien käyttöön, 
sopivan strategian ja taktiikan käyt-
töön, hallinnon ja teknologian valjas-
tamiseen sotaretken tarpeisiin sekä 
valloitettujen alueiden sosiaalisten, 
poliittisten ja taloudellisten seikko-
jen huomioon ottamiseen.14 

Majapaikan etsinnästä joukkojen 
toimintojen kehittämiseen – Na-
poleonin Venäjän retki luo pohjaa 
logistiikan kehittymiselle

Napoleonin vuoden 1812 Venäjän 
sotaretkeä voidaan pitää malliesi-
merkkinä siitä, miten tärkeää on ym-
märtää huollon merkitys vieraalla 
maaperällä taisteltaessa. Tuon ajan 
Ranskan Grande Armeé oli henkilö-
vahvuudeltaan historian suurin; se 
oli 510 000 taistelijan kokonsa puo-
lesta lähes kolminkertainen venäläis-
ten joukkoihin verrattuna. Numeraa-
linen ylivoima olikin yksi Napoleonin 
sodankäynnin pääperiaatteista: 
vastapuoli tuli saattaa massiivisen 
piirityksen alle suoraviivaisella ja 
nopealla taistelutavalla, joka johti 

ennen pitkää rauhanehtoihin taipu-
miseen. Vaikka Napoleonin ansiot 
sotilasjohtajana olivat kiistattomat, 
siitä huolimatta hän ei ymmärtä-
nyt täysin logistisen tuen tarpeen ja 
taistelukentän äkkinäisten muutos-
ten välistä suhdetta.15 Venäjällä vuo-
den 1812 sodasta käytetään nimiä 
Isänmaallinen sota tai Vuoden 1812 
isänmaallinen sota.16 Rintamalinjan 
takana oli sotilaiden lisäksi myös run-
saslukuinen joukko vapaaehtoisia 
talonpoikia ja maatyöläisiä liittyi mu-
kaan Ranskan etenemistä vastaan 
käytyyn taisteluun, jolloin sota sai 
kansansodan luonteen. Ranskassa se 
tunnetaan nimellä Venäjän sotaretki 
(Campagne de Russie).

Ranskan armeija Grande Armée ylitti 
Niemen-joen 24. kesäkuuta vuonna 
1812 ja aloitti etenemisen kohti Vil-
naa ja Moskovaa. Ranskalaiset ja hei-
dän liittolaisensa menestyivät aluksi 
hyvin ja voittivat useita taisteluita 
esimerkiksi Smolenskissa, mutta Po-
lotskin ensimmäisessä taistelussa ve-
näläisten onnistui pysäyttää Grande 
Armée:n eteneminen kohti Venäjän 
pääkaupunkia Pietaria. Venäläiset 
käyttivät laajasti poltetun maan tak-
tiikkaa. Sodan käännekohdaksi muo-
dostui lopulta lähellä Moskovaa 7. 
syyskuuta käyty Borodinon taistelu, 
joka on suurin ja tuhoisin kaikkien 
Napoleonin sotien taisteluista. Rans-
ka voitti, mutta kärsi siinä suuria tap-
pioita, joita se ei enää pystynyt kor-
vaamaan. Venäjän armeija sen sijaan 
toipui tappioistaan paremmin. Ken-
raalisotamarsalkka Mihail Kutuzov 
päätti evakuoida Moskovan ja jättää 
sen ranskalaisille. Napoleon joukkoi-
neen siirtyi tyhjennettyyn kaupun-
kiin 14. syyskuuta, mutta kaupunki 
syttyi palamaan pian ranskalaisten 
miehitettyä sen. Ranskalaiset lähtivät 
paluumatkalle Moskovasta lokakuus-
sa. Sotaretken loppuun mennessä 
käytännössä koko Grande Armée oli 
tuhoutunut.17 

Napoleonin Venäjän sotaretkeä 
koskevissa tutkimuksissa monet 
tutkijat väittävät, että Venäjän sää 
tai venäläiset sotilaat ovat syyllisiä 
sotaretken epäonnistumiseen. Vaik-

ka nämä tekijät vaikuttivat suuresti 
Grande Armee:n tuhoamiseen, oli 
taustalla vielä suurempi ongelma: 
logistiikan suunnittelun puute tai 
peräti sen poissaolo. Napoleonin 
massiivinen armeija oli liian voima-
kas venäläisten kannalta tehokkaan 
vastarinnan muodostamiseksi. Ve-
näläiset komentajat ymmärsivät heti 
Napoleonin perustavanlaatuisen 
heikkouden. Napoleonin armeija 
tuhoutui ennen kaikkea sen vuok-
si, ettei armeijan etenemiselle ollut 
suunniteltu tarpeeksi hyvää huolto-
verkostoa eikä muonatavaraa otettu 
riittävästi mukaan. Näin Napoleon 
tuhosi itse armeijansa perustarpeet 
ja lopulta koko armeijan. Napoleonin 
yli 500 000 henkilön armeijan muo-
nitusta oli mahdotonta ylläpitää, jo-
ten sen voima pieneni, kun sotilaita 
kuoli nälkään ja tauteihin. Hevosten 
määrä väheni kolmanneksella heti 
sotaretken alussa, kun koliikki puh-
kesi, syötävän rehun puute kasvoi 
ja kuuma kesä vaivasi matkantekoa. 
Intiaanikesää seurasivat rankkasa-
teet, joiden johdosta tiet muuttuivat 
kulkukelvottomiksi runsaan liejun ta-
kia.18 Joukot ottivat venäläisten kans-
sa yhteen vasta, kun armeijan koko 
oli pienentynyt.19 

Alkutahdit huollon epäonnistumi-
selle lyötiin jo Ranskassa. Napoleon 
laiminlöi varustamisen, elementin, 
jonka päälle minkä tahansa sotilaal-
lisen organisaation toiminta raken-
tuu. Grande Armeé erosi Venäjän 
sotaretkellä oleellisesti aiemmissa 
taisteluissa olleista: se koostui pää-
osin varusmiehistä, jotka oli käsketty 
tehtävään aivan liian kevyellä varus-
tuksella marssiakseen nopeampaa.20  
Napoleonin armeija ei päässyt tukeu-
tumaan kaupunkien infrastruktuu-
riin, johon se oli aiemmissa sodissa 
logistisesti tukeutunut. Kuulostaa 
uskomattomalta 2010-luvun taiste-
lukentän vaatimuksiin verrattuna, 
mutta toisaalta tälle oli perusteensa: 
joukot saattoivat matkustaa kevy-
emmin ja nopeammin ruokahuol-
lon ulkoistamisen ansiosta. Kun 
Napoleonin Grande Armeé lähti val-
loittamaan Venäjää, tsaari Aleksan-
teri I käytti poltetun maan taktiikkaa 
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heikentääkseen ranskalaisjoukkoja. 
Napoleon pohjasi suunnitelman-
sa siihen, että armeijan tarvitsemat 
muonat ja tarvikkeet saadaan Venä-
jältä. Venäläiset ymmärsivät suunni-
telman tuovan Napoleonille logis-
tisia ongelmia ja hyödynsivät sen 
täysimittaisesti.

Vaikka logistiikalla sanana oli Na-
poleonin armeijassa armeijan kasar-
min ulkopuolisen toiminnan mah-
dollistamiseen viittaava tarkoitus, 
sitä ei ymmärretty ketterän, mo-
dernin armeijan kivijalaksi. Mikäli 
logistiikka on ymmärrettävä ajan 
mittapuulla, sen tärkein tarkoitus oli 
majoittaa ja leirittää kulkeva sota-
joukko, ei kokonaisvaltainen huolto. 
Huollon, muonituksen ja varustelun 
idea tuli vasta Venäjän sotaretken 
jälkeen. Napoleonin sotajoukkojen, 
kuten muidenkin liikkuvien armeijoi-
den logistista onnistumista todennä-
köisesti arvioitiin tapauskohtaisesti 
kunkin taistelun jälkeen. Logistiikkaa 
arvioitaessa nykyisin tieteellisten 

kriteerein, on huomioitava että lo-
gistiikan merkitys ja määritelmä oli 
1800-luvun sodissa tyystin toisenlai-
nen.

Napoleonin armeijan logistiikka to-
teutettiin kolmessa itsenäisessä ryh-
mässä. Nämä ryhmät koostuivat ja-
kelun, kuljetuksien ja insinööritaidon 
taitajista. Logistiikan rakenne vaikut-
ti alkujaan monipuoliselta, mutta sen 
siirtämisessä käytäntöön epäonnis-
tuttiin osittaisesta kapeakatseisuu-
desta johtuen. Jakelu toimitti kaiken 
materiaalin eteen, mutta epäpäte-
vien jakelu-upseerien toiminnasta 
johtuen tavaran liikkuminen pai-
kasta toiseen oli mielivaltaista, eikä 
siihen voinut luottaa. Kuljetukset 
puolestaan hoidettiin hevoskärryillä 
tai vesiteitse. Valitettavasti kulkukel-
poiset vesistöt sijaitsivat kaukana 
operaatioalueesta ja runkourat olivat 
heikon kuntonsa lisäksi aivan liian 
kapeita hevosvankkureille. Kun he-
voskärryillä tehtiin vielä äärirajoille 

venyneitä ylipitkiä matkoja, ei suu-
rin osa kärryistä nähnyt Moskovaa.21  
Huoltoverkoston heikko suunnittelu 
olikin yksi keskeisistä tekijöistä, joi-
hin Venäjän sotaretki ja Grande Ar-
meé lopulta kaatui. 

Koska Napoleon ei itse kirjoittanut 
armeijansa logistiikasta, jää sen mää-
ritteleminen pitkälti tämän aikalais-
ten sotateoreetikkojen arvioinnin va-
raan. Vaikka huomattava osa aikansa 
sotateoreetikoista oli myös Napoleo-
nin sotien veteraaneja, logistiikasta 
ei tullut heille bête noire Venäjän 
sotaretken epäonnistumisesta huo-
limatta. On siis perusteltua välittää 
kaikuja logistiikan merkityksestä Na-
poleonin sotien päätulkkien kautta.  
22 Napoleonin sodissa taistellut pre-
ussilainen kenraali ja yksi maailman 
kuuluisimmista sotateoreetikoista 
Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz 
(1780-1831) omisti kirjan, Vom Krie-
ge, Napoleonin sotien tutkimisel-
le. Logistiikka oli edelleen vaikeasti 

Yllä: Auster-
litzin taistelu 
02.12.1805. Na-
poleon on valtansa 
huipulla ja kyke-
nee pakottakaan 
Venäjän tsaarin 
Aleksanteri I:n 
hyökkäämään 
Ruotsin suomalais-
ten asuttamalle 
alueelle 1808. Ala-
kuvassa Waterloo 
1815 joka lopetti 
Euroopan valloi-
tuksen.

21



määriteltävissä, ja myös Clausewitz 
käsitteli logistiikkaa vain tapaus-
kohtaisesti Napoleonin tapaan. Silti 
Clausewitz viittaa logistiikan merki-
tykseen, joskin vertauskuvallisesti.  
Clausewitzin mukaan kuormaston 
väheneminen sekä joukkojen am-
mattimainen ohjaileminen ja liikut-
taminen toivat etuja erityisesti huol-
toon liittyen, kun joukot eivät olleet 
enää paikkaan sidottuja eikä suurta 
kuormastoa tarvitse kuljettaa armei-
jan mukana. Kuorman vähentämisen 
tarkoituksena on lähtökohtaisesti 
joukkojen energian säästäminen, ei 
vauhdin lisääminen.23 Clausewitz oi-
valsi, että joukkojen hallinnointi ja 
kuljetus oli erotettava hallinnollisesti 
itse sotatoimien johtamisesta.24 

Clausewitz painotti ylivoimaisen 
joukkoarvon merkitystä ratkaisevissa 
sotatilanteissa kuvaamalla esimerk-
kinä Napoleonin epäonnistunutta 
hyökkäystä Venäjälle 1812 ja sen 
karmeita miehistötappioita.25 Jotta 
sodan johtaminen politiikan välikap-
paleena ja vastapuolen toimintojen 
vaimentaminen olisi mahdollista, so-
tajoukot tarvitsivat tarvittavat resurs-
sit ja huollon sotatoimien eri tilanteis-
sa.26 Napoleonin Venäjän sotaretken 
jälkeen ranskalaiset alkoivat tutki-
maan tarkemmin sotastrategioiden 
tukitoimintoja ja niiden merkitystä. 
Ranskalaiset loivat termin logistique 

kuvaamaan sotilaiden majoittamis-
ta, varustelua ja muonitusta.27 Ajan 
saatossa logistiikan konsepti kehittyi 
yksinkertaisista majoittamisesta mo-
nimerkitykselliseksi ominaisuuksiksi, 
joita käytetään kaikkialla maailmas-
sa. Clausewitzin ajattelussa oli erityi-
nen sija Venäjän sotaretkelle, jonka 
huoltojoukkojen tai niiden puutetta 
hän oli itse todistamassa in situ.

Toinen Napoleonin ajan logistiikan 
esiajattelija, Henri, baron de Jomini 
(1779-1869), oli alkujaan sveitsiläi-
nen, Ranskan ja Venäjän armeijassa 
palvellut esikuntapäällikkö ja his-
torioitsija, jonka systemaattinen 
pyrkimys määritellä sodankäynnin 
periaatteet tekivät hänet yhdek-
si modernin sotilaallisen ajatuksen 
perustajista. Jomini taisteli ensin 
Napoleonin joukoissa, mutta siirtyi 
vuonna 1813 Aleksanteri I:n jouk-
koihin. Jomini jätti perinnöksi lo-
gistiikkaa koskevia ajatuksiaa ja en-
simmäisenä käytti termiä uudelleen 
samassa konseptissa, jossa se tun-
nettiin Aleksanteri Suuren henkises-
sä perinnössä. Jomini johti termin 
Grande Arméen päämajoitusmes-
taria merkitsevän ranskankielisestä 
major géneral de logis.28  On selvää, 
että Jominin ajatuksia sekä logistii-
kasta että sotateoriasta yleensä on 
johtanut Napoleonin sotien lisäksi 
erityisesti Napoleonin Venäjän retki. 

Se antoi hyvän pohjan tarkastella 
huoltojoukkojen merkitystä.

Jominin kautta on mahdollista saada 
paljon tietoa siitä, mitä Napoleonin 
Venäjän sotaretken aikaisessa logis-
tiikassa otettiin huomioon ja ennen 
kaikkea, mitä siinä ei otettu huo-
mioon. Vuonna 1866 ilmestynees-
sä teoksessaan Precis de I’art de la 
Guerre totesi, että uutta teknologiaa 
pystyi käyttämään sotateorian prin-
siippien edistämiseksi, mutta myös 
että hänen strategiaa ohjaavia peri-
aatteita on mahdollista soveltaa vain 
hänen omaan aikaansa.29 Jominin voi 
tulkita siis keskustelevan teoksissaan 
ennen kaikkea oman aikansa logistii-
kan merkityksestä.

Erityisen tärkeä oli Napoleonin Ve-
näjän sotaretken antama esimerk-
ki logistiikan epäonnistumisesta. 
Se antoi todennäköisesti Jominin 
sotastrategian periaatteille pohjaa 
lähtökohtaan, jonka mukaan sodan 
ratkaisukohdissa oli oltava niin vah-
va kuin mahdollista. Esimerkiksi 
Napoleonin sotajoukkoja olivat hei-
kentäneet sääolosuhteet, huolto-
verkoston poissaolo sekä nälkä jo 
pitkään ennen Borodinon taistelua. 
Venäläisten käyttämän poltetun 
maan taktiikan vuoksi huolto ei toi-
minut myöskään taistelun jälkeen, 
mistä seurauksena oli Moskovan ly-
hytaikainen miehitys ja sitä seuran-
nut pitkä taival. Jominin strategian 
määritelmä konkretisoitui osaksi 
suurta kuvaa. Strategia määrittää 
toiminta-alueen, kun taas logistiik-
ka saattaa joukot sinne taisteluta-
van vaatimuksien rajoissa.30 Tämän 
seurauksena Jomini loi 18-osaisen 
listan siitä, mitä kaikkea armeijan on-
nistuneessa logistiikassa tulee ottaa 
huomioon.31 Näiden tulkintojen läpi 
Napoleonin Venäjän sotaretki tuotti 
suuresti tietoa seuraavien sukupol-
vien sotateorioiden laatimiseen.

Napoleonin sotien vaikutuksesta lo-
gistiikan sisältö laajeni aiemmasta 
joukkojen marssien suuntaamisesta 
ja niiden majoittamisesta käsittä-
mään kaikki ne keinot ja järjestelyt, 
joista muodostuvat strategiset ja tak-

Ranskan imperiumi Euroopassa 1812 lähellä huippuaan ennen Na-
poleonin Venäjän kampanjaa. 

(Laatija: Alexander Altenhof, Wikipedia)
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tilliset suunnitelmat. Pelkistetysti lo-
gistiikkaa oli Jominin käsityksen mu-
kaan kaikki se moninainen toiminta, 
jonka tuloksena joukot olivat tarkoi-
tetulla toiminta-alueella taktiikan jat-
kaessa siitä. Jomini kutsui logistiik-
kaa myös armeijoiden liikuttamisen 
käytännön taidoksi. Hän piti sitä jopa 
tieteenä, joka sisälsi kaiken mahdolli-
sen sotilaallisen opin. Logistiikka liit-
tyi keskeisesti kaikkeen siihen suun-
nitteluun, käskytykseen, valvontaan, 
huollosta, aselajien yhteistoimin-
nasta, tiedustelusta, salaamisesta ja 
suojaamisesta jne. huolehtimiseen, 
joka on nykyaikaisenkin armeijan 
ja eri yhtymien esikunnan keskeistä 
työtä.32 Yhdysvaltain puolustusmi-
nisteriö määrittelee operaatiosuun-
nittelussa logististen seuraamus-
vaatimusten tarkastelun korkealle.33  

Napoleon tunnisti logistiikan rajoit-
tavuuden, mutta ei halunnut sen olla 
esteenä laajennuspyrkimyksilleen. 
Venäjän sotaretken kannattavuuden 
näkökulmasta operaatiosuunnitel-
man laajempi tarkastuttaminen ja lo-
gististen rajoitteiden puntaroiminen 
olisivat saattaneet avata uusia mah-
dollisuuksia ratkaisujen osalta.

Ei taito ole taakaksi: mitä voimme 
oppia Aleksanteri Suuren ja Na-
poleonin esimerkeistä?

Aikalaishistoriankirjoitus jättää logis-
tiikan ilman suurempaa painoarvoa 
Aleksanteri Suuren aikana. Siitä huo-
limatta aselajille ominaisia element-
tejä on hahmotettavissa tuon ajan 
lähteistä. Keskeisimpänä perintönä 
voidaan nähdä Pythagoraan koulu-
kunnan laskentaan perustuva ajat-
telutapa, joka mahdollisti suurten 
massojen liikuttelun. Sattumaa tai 
ei, myös Napoleon vannoi numeroi-
den varaan. Siinä missä Aleksanteri 
Suuren haasteena on pidetty Vä-
hä-Aasian valloitusta soveltuvin me-
netelmin, kamppaili Napoleon toi-
mimattoman logistiikkajärjestelmän 
kanssa. 

Logistiikan näkökulmasta Aleksan-
teri Suuri ymmärsi sujuvan liikkeen 
edellytyksenä Intian sotaretkelle. 
Varustuksen karsiminen ainoastaan 
operaation kannalta kriittiseen ma-
teriaaliin oli ratkaiseva ja perusteltu 
päätös. Napoleonin Venäjän sotaret-
ki kaatui huoltoverkoston ongelmiin, 
mikä omalta osaltaan oli vaikutta-

massa aikansa logistiseen ajatteluun. 
Taistelukentällä menestyvän sota-
joukon tuleekin olla logistisesti oma-
varainen ja kenttähuollon itsenäises-
ti järjestävä organisaatio. 

Logistiikka mahdollistaa tulevaisuu-
den sotilasoperaatioiden menes-
tyksekkään suorittamisen. Varsinkin 
Napoleonin Venäjän sotaretki 1812 
osoitti, että suorituskykyinen sotila-
sorganisaatio vaati toimivan logistiik-
kajärjestelmän, johon myös Suomen 
Puolustusvoimissa on varauduttu. 
Järjestelmä joutuu mukautumaan 
teknologian kehityksen asettamiin 
vaatimuksiin julkinen rahoitus huo-
mioiden. Puolustusvoimien näkökul-
masta etenkin informaatiovirta tuot-
taa haasteita; kybersodan keinoilla 
pyritään vaikuttamaan elinkeinoelä-
män resursseihin ja sitä kautta epä-
suorasti Puolustusvoimiin. Myös eri 
toimijoiden pyrkimysten yhteenso-
vittaminen vaatii aikaa ja harkintaky-
kyä. Toisaalta logistiikkajärjestelmän 
ympärillä voidaan nähdä valonpil-
kahduksia. Esimerkiksi parantuneet 
rautatie- ja maayhteydet ovat hel-
pottaneet materiaalivirtojen liikku-
vuutta entisestään.34 

Napoleonin vetäytyminen Venäjältä Berezinan joen yli 1812, hänen Grande Armee’nsa oli menettänyt lähes 
puoli miljoonaa miestä. (January Suchodolski  (1797–1875), Poznanin kansallismuseo, Wikipedia)
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Kunnossapidon LEAN-fi losofi aa 
logistiikkaupseereille

Antti Viitasaari
Kirjoittaja työskentelee Ilmavoi-
missa lentokaluston kunnossapi-
to-organisaatiossa lentueen pääl-
likkönä. Tämä artikkeli perustuu 
kirjoittajan Tampereen teknillisel-
le yliopistolle tekemään diplomi-
työhön, jota oli tukemassa mm. 
everstiluutnantti Vilho Wäiniön 
huoltoupseerisäätiö.

Lean-työpaikalla on 
turvallista työskennellä, 

työt sujuvat ja työntekijät 
voivat hyvin

Lean-fi losofi an juuret ovat toisen 
maailmansodan jälkeisessä japa-
nilaisessa autoteollisuudessa, jos-
sa oli niukkojen resurssien takia 
pakko keskittyä olennaiseen. Ter-
mi ”lean” syntyi länsimaalaisten 
tulkitessa Toyotan tuotantojärjes-
telmää. Sittemmin fi losofi an käyt-
tö on laajentunut tuotannosta ter-
veydenhuoltoon, tietotyöhön ja 
moneen muuhun sovellukseen. Fi-
losofi aa on käytetty laajasti myös 
sotilasorganisaatioissa kuten esi-
merkiksi Yhdysvaltojen asevoi-
missa.

Lean on tapa tehdä asioita fi ksusti. 
Sen keskiössä on vastuun jakaminen 

ihmisille ja kokeiluihin kannusta-
van kulttuurin rakentaminen. Lean 
on myös onnistuessaan tapa tehdä 
asioita kustannustehokkaasti ja kes-
kittyen sellaisiin asioihin, joita mak-
saja arvostaa. Tämän takia Lean on 
myös hittituote, joka on kerännyt 
taakseen uskovaisia, jotka tarjoavat 
Leania ratkaisuksi kaikkiin ongel-
miin. Tuotannon ja työn tehostumi-
sen lisäksi Leanilla on myös positiivi-
sia vaikutuksia työturvallisuuteen ja 
työntekijöiden hyvinvointiin. 
Se, että kaikki ovat täystyöllistetty-
jä, ei ole välttämättä tehokkuuden 
merkki

Arvovirralla tarkoitetaan virtaa, jossa 
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materiaali ja tieto virtaavat ja tuot-
tavat jotakin, mitä asiakas arvostaa. 
Logistiikkaupseeri voi hyödyntää 
Lean-filosofiaa missä vain, jossa on 
jokin arvovirta. Näitä arvovirtoja löy-
tyy kaikkialta, perustamisesta täy-
dennyksiin. 

Tehokkuudella on kaksi lajia; vir-
taustehokkuus ja resurssitehokkuus. 
Lean-filosofian eräs keskeinen idea 
on keskittyä siihen, miten virtaus-
tehokkuutta optimoidaan samalla 
parantaen resurssitehokkuutta. Tätä 
parantamista tehdään loputtomasti, 
pienin askelin.

Resurssitehokkuudella tarkoitetaan 
sitä, että resurssien käyttö maksimoi-
daan. Tällöin esimerkiksi yksittäisen 
työntekijän työaika on täynnä aina-
kin näennäisesti tehokasta työtä. Se, 
että resurssit ovat maksimaalisesti 
käytössä, ei kuitenkaan takaa miten-
kään, että resurssit tekevät oikeita 
asioita. Kun keskitytään resurssite-
hokkuuteen, keskitytään siihen, että 
kaikilla on jatkuvasti töitä ja tavoit-
teeksi tulee ajan täyttäminen. 

Virtaustehokkuudella tarkoitetaan 
sitä, että se asia, jota asiakas haluaa, 

virtaa mahdollisimman tehokkaas-
ti systeemin lävitse. Äärettömän 
virtaustehokkaassa järjestelmässä 
asiakkaan tilaukseen reagoidaan vii-
veettä, eikä tilaus pysähdy eikä odo-
ta missään vaiheessa. Pelkästään vir-
taustehokkuuteen keskittyminen ei 
kuitenkaan ole tarkoituksenmukais-
ta. Äärettömän virtaustehokas järjes-
telmä olisi helppo toteuttaa, jos käy-
tössä olisi ääretön määrä resursseja, 
joka ei ole juuri koskaan mahdollista. 
Siksi järjestelmää kehitettäessä on 
molemmat tehokkuuden lajit otet-
tava huomioon. Virtaustehokkuutta 
voidaan kehittää keskittymällä vir-
taukseen ja resurssitehokkuutta mm. 
jakamalla työt riittävän pieniin osiin, 
jotta resurssien käyttö saadaan te-
hokkaaksi virtauksen kärsimättä. 
Logistiikkaupseerin asiakas ei ole 
Toyotan ostaja, vaan se saattaa olla 
huollon tukea tarvitseva taisteleva 
yhtymä, tai joku, joka tarvitsee kun-
nossapidetyn sotavarusteen. Tällai-
nen asiakas osaa arvostaa sitä, että 
tuote tulee tai palvelu tuodaan saa-
taville nopeasti ja oikeaan aikaan, 
virtaustehokkaasti. Palvelun tuotta-
jalle, tässä logistiikkaupseerille, taas 
on tarpeen pyrkiä toteuttamaan 
tämä tapahtuma samalla myös siten, 

että se ei kuluta resursseja turhaan, 
eli resurssitehokkaasti. 

Ei turha työ koskaan hukkaan 
mene

Kunnossapidossa on sellaisia epävar-
muustekijöitä, joita ei alkuperäisessä 
tuotantoympäristössä ole. Kunnos-
sapidossa saattaa työn lopullinen 
laajuus selvitä vasta, kun työ on aloi-
tettu. Siksi kunnossapidossa Leanin 
tavoitteena on virtauksen paranta-
minen epäsuorasti, hukkaa poista-
malla. 

Lean-ajattelutavan mukaan kaikki 
ponnistelut, jotka eivät tuota asiak-
kaalle lisäarvoa ts. osallistu virtauk-
seen tai sen parantamiseen, ovat 
hukkaa. Hukalla on kahdeksan lajia ja 
täydellisessä Lean-systeemissä kaikki 
ihmiset työskentelevät jatkuvasti hu-
kan tunnistamiseen ja poistamiseen. 
Hukan kahdeksan lajia ovat virheet, 
tarpeeton varastointi, tarpeeton liik-
kuminen, yliprosessointi ja väärä pro-
sessointi, tarpeeton kuljettaminen ja 
siirtäminen, odottaminen, ylituotan-
to, sekä käyttämätön työntekijöiden 
luovuus.

Hukkaa voi löytää kaikkialta
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Yksittäisten hukan lähteiden pois-
taminen kertasiivouksella ei ole 
kuitenkaan pelkästään asian ydin. 
Lean-filosofiaa toteuttavassa kun-
nossapidossa keskeistä on se, että 
aivan kaikki osaavat ja haluavat tun-
nistaa näitä lähteitä. Tämä edellyttää 
panostamista henkilöstön ja esi-
miesten koulutukseen, jotta hukan 
lähteiden tunnistajia ja virtauksen 
parantajia on riittävä määrä joka nur-
kalla.  Työntekijän kunnioittaminen 
ja ihmisten saamiseksi osalliseksi 
ovat tärkeä osa Lean-ajattelutapaa. 
Työntekijöille on annettava tarvit-
tava osaaminen ja valtuudet, jotta 
jatkuvaan parantamiseen tarvittavat 
pienet askeleet voidaan toteuttaa 
siellä, missä niitä tarvitaan. Työn pa-
ras parantaja on se, joka työn varsi-
naisesti tekee.

Lean-ajattelutapaan on rakennettu 
sisään ajatus siitä, että koskaan ei ole 
valmista; aina voi vielä parantaa. Tätä 
sanotaan jatkuvaksi parantamisek-
si, tilanteeksi, jossa pienillä askelilla 
työskennellään kohti aina vain pa-
rempaa systeemiä. Jatkuvan paran-
tamisen elinehto on kulttuuri, jossa 
salittaan kokeileminen, annetaan 
resurssit kehittämiseen ja jossa ihmi-
sillä on mahdollisuudet ja oma halu 

toiminnan kehittämiseen. 

Esimerkki -- Sotilaslentokoneiden 
kunnossapito ”Leanisti”

Sotilaslentokoneiden kunnossapi-
dolla tarkoitetaan tässä sitä aluetta 
logistiikasta, joka kaluston osalta 
suoranaisesti mahdollistaa käsketty-
jen lentokoulutus- tai operatiivisten 
lentotehtävien toteuttamisen. Mää-
räaikaishuoltojen ja vikakorjausten 
lisäksi sillä, kuinka hyvin asiat virtaa-
vat, on merkitystä monessa muussa 
kohtaa organisaation toiminnassa. 
Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi ka-
luston varustelu lentotehtävää var-
ten tai tapa, jolla harjoitukset suun-
nitellaan. 

Resurssitehokas kunnossapitojärjes-
telmä keskittyisi siihen, että huol-
tovälineet ja -henkilöstö olisivat 
jatkuvasti korkealla käyttöasteella. 
Virtaustehokkuuden näkökulmas-
ta tarkasteltava, virtaava yksikkö on 
tässä tapauksessa kunnossapidettä-
vä lentokone. Teoreettinen, täydel-
liseen virtaustehokkuuteen pyrkivä 
järjestelmä vaatisi äärettömän mää-
rän kalustoa ja kunnossapitohenki-
löstöä, mutta pystyisi kaikissa tilan-
teissa täyttämään ”asiakkaan” sille 

asettamat vaatimukset ja välittömäs-
ti reagoimaan kaikkiin vaatimuksiin 
tuleviin muutoksiin. 

LEANILLA tavoitellaan tämän para-
doksin ratkaisua, eli sitä, kuinka jär-
jestelmästä saadaan samaan aikaan 
sekä virtaus- että resurssitehokas. 
Kunnossapidossa tämän saavutta-
mista vaikeuttaa mm. se, ettei työn 
laajuutta aina tiedetä ennen, kuin 
kunnossapidettävä kohde on otet-
tu pois rivistä ja purettu. Tämän 
laajuusongelman ratkaisu vaatii 
Lean-ajattelua jo suunnitteluvai-
heessa esimerkiksi siten, että sellaiset 
huoltotoimenpiteet ajoitetaan työn 
alkuun, joiden perusteella odotetaan 
paljastuvan ennalta tuntemattoman 
pituisia lisätehtäviä. 

Älä leikkaa-liimaa Leania

Siitä, millä tavoin Lean-muutokset 
epäonnistuvat, on olemassa jo varsin 
vakuuttava määrä tieteellisiä tutki-
muksia. Epäonnistumiset johtuvat 
tyypillisesti siitä, että keskitytään 
ainoastaan yksittäisten Lean-työ-
kalujen käyttöönottoon, muutosta 
yritetään työntää läpi ainoastaan 
ylhäältä alaspäin, tai muutokselle ei 
ole riittävää tukea riittävän korkeal-

Lean-ajattelutavan juurruttaminen edellyttää suunnitelmallista 
muutosjohtamista
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la organisaatiossa. Tällöin ei ole har-
vinaista, että jatkuva parantaminen 
jää näkemättä, kun muutos rajoittuu 
menetelmätasolle ja filosofia ei kos-
kaan saavuta työntekijöitä. Samoin 
muutos, jota ei riittävän tehokkaasti 
juurruteta ihmisten ajatuksiin, epä-
onnistuu, kun ihmiset palaavat sil-
män välttäessä vanhoihin työtapoi-
hinsa. 

Näitä sudenkuoppia voidaan vält-
tää varsin perinteisillä muutosjoh-
tamisen keinoilla. Näitä keinoja ovat 
mm. työntekijöiden osallistaminen, 
pilotointi ja onnistumisista viestimi-
nen. Lean-muutoksen on lähdettä-
vä ylhäältä, mutta ajattelutavan on 
synnyttävä alhaalla. Lean-filosofiaa 
ei voi sellaisenaan käskeä ylhäältä 
alaspäin, mutta sen käyttöön saami-
sessa oleellista on, että siemen istu-
tetaan ylhäältä käsin ja organisaatio 
sitoutuu ylhäältä saakka siihen, että 
kaiken henkilöstön ajattelu saadaan 
käännettyä keskittymään asiakkaa-
seen, virtaukseen, hukan tunnista-
miseen ja näiden asioiden jatkuvaan 
parantamiseen. 

Oleellista organisaation sitoutumi-
sessa ylhäältä saakka on se, että joh-
to osoittaa kiinnostuksensa muutok-
seen, antaa tarvittavat resurssit sen 
toteuttamiseen ja äkäisesti vahtii 
sitä, että järjestelmä ei muutoksen 
jälkeen palaa vanhaan. Luutnanttia 
tai konsulttia ei siis voi laittaa johta-
maan prikaatin muutosta, Lean mak-
saa ja kestää, eikä tämäkään muutos 
toimi ”ammu ja unohda” -periaatteel-
la. 

Oleellista siemenen istuttamisessa 
on se, että vastuu annetaan työnte-
kijöille ja annetaan tilaa myös teh-
dä virheitä. Kontrolloiva johtaja ei 
voi johtaa Lean-muutosta. Jokainen 
Lean-muutos on erilainen. Toisen 
onnistumisen kopiointi johtaa työ-
kalujen kopiointiin, joka sekin on 
tuomittu epäonnistumaan ja onnis-
tuessaankin toisi vain työkalutason 
onnistumisen; Lean-ajattelutapa jäisi 
saavuttamatta.

Ja näin se sitten tehdään 

Lean-ajattelutapa istutetaan organi-
saatioon tehokkaalla muutosjohta-
misella. Kuvassa on malli muutoksen 
toteuttamiseksi. Malli on kaksisosai-
nen; ensin yläosassa rakennetaan 
muutosvalmius, sen jälkeen toteute-
taan varsinainen muutos. Suunnitel-
ma on kehä – tarvittaessa palataan 
muutosvalmiuden rakentamiseen ja 
sen jälkeen siirrytään jatkuvaan pa-
rantamiseen. Lean-organisaatio ei 
ole koskaan valmis. 

Tehokas viestintä liittyy kaikkeen 
muutosjohtamiseen, myös silloin, 
kun kyseessä on Lean. Tehokas vies-
tintä on tässäkin koko suunnitelman 
pohjalla. Viestinnän tärkein päämää-
rä on viestiä kaikelle henkilöstölle 
syyt tehtävään muutokseen. Muu-
toksen pitää lähteä tarpeesta. Tar-
peen, sen toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja kiinnostus muutoksen 
toteuttamisesta on tultava organi-
saation johdolta. Johdolla pitää olla 
vähintään tiedostava koulutus ai-
heesta, jotta tämä on mahdollista. 
Sen jälkeen muutoksen johtajan 
pitää valmentaa itsensä siten, että 
tuntee Lean-filosofian, sen työkalut 
sekä kehitettävän organisaation riit-
tävän hyvin. Tämän tietämyksen pe-
rusteella laaditaan muutokselle visio 
ja strategia, joiden on pohjauduttava 
organisaation visioon ja strategiaan. 
Muutosta vetämään tarvitaan 
Lean-asiantuntijoita, jotka tuntevat 
Leanin hyvin ja pystyvät saamaan 
muut innostumaan muutoksesta. 
Näille asiantuntijoille koulutetaan 
Lean-filosofia ja tarvittavat työkalut 
siten, että koulutus keskittyy itse te-
kemiseen ja ongelmanratkaisukyvyn 
kehittämiseen. 

Muutos kannattaa toteuttaa koko 
organisaatiossa, tällöin koko orga-
nisaatio puhuu samaa kieltä ja Lea-
nista tulee uusi normaali. Tämän 
muutoksen tukemiseksi perustetaan 
muutostiimi, joka ohjaa muutosta 
ja siirtää löydetyt hyvät käytännöt 
yksiköstä toiseen.  Työntekijät ote-
taan osalliseksi muutokseen siten, 
että työntekijät itse suunnittelevat 
työpaikkansa ja kehittävät työmene-

telmiä jatkuvasti. Tähän työntekijät 
tarvitsevat koulutusta ja sellaiset val-
tuudet, ettei jokaista muutosta tar-
vitse kierrättää ylhäällä saakka. 

Sille, mistä tiedetään, että muutok-
sen visioon päästään, on asetettava 
mittarit. Näitä mittareita tarkkailee 
järjestelmä ja valvonta. Joskus muu-
toksen vaikein asia on saada siitä py-
syvä. Erityisesti sotilasympäristössä 
on syytä dokumentoida muutoksen 
tavoitteet, tehdyt toimenpiteet ja 
suunnitelmat tarkasti, jotta muutos-
ta voidaan jatkaa ja ylläpitää tehtä-
vien hoitajien vaihtuessa. 

Lopuksi: Älä hätäänny, just do it

Lean on tapa tehdä asioita fiksusti, 
ja siihen tutustuessa syntyy helpos-
ti houkutus ottaa filosofia käyttöön. 
Lean-tutkimukseen syventyessä voi 
kuitenkin tulla hätä - Lean-muutok-
sen epäonnistumisista on olemassa 
monia esimerkkejä. 

Älä kuitenkaan hätäänny: pahin, 
mitä voi tapahtua on se, että saavu-
tat vain pieniä kehitysaskelia. Vaikka 
muutoksesi epäonnistuisi, et saavut-
taisi filosofian euforiaa ja muutoksesi 
rajoittuisi vain työkalutasolle, olisit 
silti kehittänyt järjestelmääsi – järjes-
telmäsi ei olisi ”Lean”, mutta tekisit 
asioita hieman fiksummin kuin aiem-
min.  
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Pentti Miettinen (komentaja evp.), 
Liiketoiminnan kehityspäällikkö 
Patria Land Systems, Logistiik-

kaupseeriyhdistys ry:n Valtuus-
kunnan puheenjohtaja.

Virossa oli jo jonkin aikaa pohdit-
tu mahdollisuutta perustaa oma 
Logistiikkaupseeriyhdistys. Tämä 
kävi ilmi, kun tapasin vuoden 2017 
syksyn alussa Tallinnassa Viron 
Pääesikunnan portilla everstiluut-
nantti Taivo Rõkkin. Hän oli juuri 
palannut kriisinhallintatehtävis-
tä ja aloittanut Viron puolustus-
voimien logistiikkapäällikkönä. 
Keskustelimme muiden aiheiden 
ohella Suomen Logistiikkaupsee-
riyhdistyksestä ja sen toiminnas-
ta. Samalla tuli esille alkuvuodesta 
2018 tapahtuva oman yhdistyk-
semme hallituksen vierailu Tal-
linnaan. Sovimme Taivon kanssa, 
että pyrimme järjestämään vierai-
luun liittyen Viron puolustuksen 
logistiikkaan liittyvän esityksen ja 
jatkamme keskustelua yhdistyk-
sen toiminnasta. 

Hallituksemme vierailu Valtuuskun-
nan jäsenellä vahvennettuna ta-

pahtuikin suunnitelman mukaisesti 
helmikuussa 2018. Taivo Rõkk antoi 
sovitulla tavalla meille kattavan ylei-
sesityksen Viron puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmästä. Muissa 
keskusteluissa sivusimme myös yh-
distystoimintaa. Välitin tapaamisen 
jälkeen yhdistyksemme säännöt ja 
muuta toimintaamme liittyvää mate-
riaalia Rõkkille.

Uskon molempien tapaamisten an-
taneen mukavan sysäyksen Viron si-
säiseen keskusteluun Logistiikkaup-
seeriyhdistyksen perustamisesta.

Viron Logistiikkaupseeriyhdistyk-
sen perustaminen

Virolaiseen tapaan nopeasti ja ket-
terästi jo keväällä 2018 perustettiin 
Viron Logistiikkaupseeriyhdistys. 
Varsinainen perustamispäivämäärä 
oli 5.4.2018. Perustamisen yhtey-
dessä yhdistykseen liittyi 33 jäsentä. 

Puheenjohtajaksi valittiin eversti-
luutnantti Taivo Rõkk ja varapuheen-
johtajaksi kapteeni Riho Juurik.

Yhdistyksen tavoitteet ja tarkoitus 
ovat pääpiirtein samanlaiset kuin 
omankin yhdistyksemme pääpyrki-
myksinä jäsenten yhteenkuuluvuu-
den ja ammattitaidon kehittäminen 
sekä logistiikka-alan tunnetuksi teke-
minen. Kaikki nämä tietenkin maan-
puolustukseen liittyen.  

Viron yhdistyksen jäseniksi kutsu-

Viron Logistiikkaupseeriyhdistys 
alkutaipaleellaan
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taan ensisijaisesti logistiikka-alan 
upseereita, reservinupseereita ja ka-
detteja. Jäsenmaksuksi virolaiset oli-
vat määrittäneet tässä vaiheessa 30 
euroa.

Perustetun yhdistyksen puheen-
johtaja Rõkk ja varapuheenjohtaja 
Juurik sekä majuri Indrek Sarap osal-
listuivat yhdistyksemme hyvin on-
nistuneeseen huoltotapahtumaan 
Suomenlinnassa syyskuussa 2018. 
Saimme samalla vastakutsun heidän 
ensimmäiseen vuosikokoukseensa 
loppuvuodesta 2018. Huoltotapah-
tuma mukaan luettuna oli vajaan 
vuoden sisällä tapahtunut jo kolme 
tapaamista. Kaksi ennen Viron yh-
distyksen perustamista ja yksi sen 
jälkeen. Yhteistoiminta oli siis konk-
reettisesti ja aktiivisesti yhdistysten 
välillä alkanut.

Perustetun yhdistyksen ensim-
mäinen vuosikokous

Oli ilo ja kunnia osallistua Viron Logis-
tiikkaupseeriyhdistyksen ensimmäi-
seen vuosikokoukseen 23.11.2018. 
Yhdistyksemme edustajina olivat 
Risto Gabrielsson ja allekirjoittanut.
Vuosikokouksen oheen oli järjestet-
ty mielenkiintoista ohjelmaa. Tutus-
tumiskohteina olivat vajaan tunnin 
ajomatkan päässä Tallinnasta itään 
sijaitsevat Jumindan meritaistelun 
muistokivi ja tutka-asema, Neuvos-
toliiton aikainen Haran sukellusve-
neasema ja sukellusveneiden de-
magnetisointiasema Virvekülassa 
sekä alueella sijainnut Neuvostolii-
ton rajavartiolaitoksen tukikohta. 
Asiaan hyvin perehtynyt herra Igor 
Kopõtin, joka on entinen logistiik-
kaupseeri ja nykyinen Viron National 
Defence Collegen luennoitsija, pe-

rehdytti osallistujat kohteiden mo-
ninaisiin taustoihin ja tapahtumiin. 
Majuri Sarap hoiti Riston ja minun 
kuljetukset ja perehdytti meitä sa-
malla tutustumisalueeseen hieman 
tarkemmin esitellen meille muun 
muassa Lahemaan kansallispuistoa, 
joka on varteenotettava käyntikohde 
myös suomalaisille.
Oheisohjelman jälkeen siirryttiin 
Paunkülaan Viron puolustusvoimien 
tiloihin ja varsinaiseen vuosikoko-
ukseen. Yhdistyksen puheenjohtaja 
Rõkk toimi kokouksen puheenjoh-
tajana. Agendalla oli samantyyppisiä 
asioita kuin omankin yhdistyksem-
me kokouksissa. Merkillepantavaa oli 
se, että kokouksessa hyväksyttiin 12 
uutta jäsentä, jolloin jäsenten koko-
naismäärä nousi 33:sta 45:een jäse-
neen. Jokainen valittavana ollut hen-
kilö esiteltiin ja erikseen hyväksyttiin 
jäseneksi.

Logistiikkaupseeriyhdistyksen huoltotapahtuma Suomenlinnassa 
syyskuussa 2018. Veljesyhdistyksen edustajat vasemmalta: Taivo Rõkk, 

Riho Juurik ja Indrek Sarap.
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Kokouksen agendalla oli myös Suo-
men Logistiikkaupseeriyhdistyksen 
esittely. Risto Gabrielsson esitteli 
yhdistyksen ja allekirjoittanut yhdis-
tyksemme Valtuuskunnan. Molem-
mat esitykset kirvoittivat useita ky-
symyksiä ja keskustelua. Virolaisilla ei 
vielä tässä vaiheessa ole omassa yh-
distyksessään Valtuuskuntaa, mutta 
esimerkki siitä näytti kiinnostavan ja 
nähtäväksi jää milloin asia tulee ajan-
kohtaiseksi Viron yhdistyksessä.

Vuosikokoukseen kuului varsinaisen 
kokouksen lisäksi esitelmä operaatio 
Barbarossan logistiikasta. Esitelmöit-
sijä herra Paul Vaha kävi perusteelli-
sesti läpi Barbarossan logistiikkaan 
liittyviä tapahtumia. Hän on hiljattain 
siirtynyt reserviin upseerin tehtävis-
tä ja toiminut aktiiviurallaan muun 
muassa Viron puolustusvoimien Sup-
port Commandin johtajana.

Vuosikokoukseen liittyi myös so-
siaalinen aspekti ruokailuineen ja 
saunomisineen. Pääosa osallistujista 
majoittui Paunkülan kasarmityyppi-

sessä rakennuksessa.

Kokouksessa oli läsnä 35 henkilöä, 
joten yli kaksi kolmannesta jäsenistä 
oli paikalla mukaan luettuna uudet 
valitut jäsenet.
Yhdistyksen alkuvaiheen budjetti on 
vielä pieni ja osallistujat kustansivat 
itse osallistumisensa kokoukseen. 

Yhteistyö suomalaisen veljesyh-
distyksen kanssa jatkuu 

Viron Logistiikkaupseeriyhdistys on 
aloittanut toimintansa aktiivisesti ja 
saanut mukaan vastaaviin virolaisiin 
yhdistyksiin verrattuna paljon jäse-
niä. Jäsenet vaikuttivat innostuneilta 
ja kokouksen aikana käytiin vilkasta 
keskustelua ja kysymyksiä esitettiin 
huomattava määrä.

Yhdistyksen puheenjohtaja mainitsi 
seuraavan toimintavuoden aikana 
edettävän rauhallisesti ja pyrittävän 
tasapainottamaan ja vakiinnutta-
maan toimintaa nopean perustami-
sen ja aktiivisen alkutaipaleen jäl-

keen.  

Yhteistyö suomalaisen veljesyhdis-
tyksen kanssa jatkuu ja uskon että 
virolaisen yhdistyksen jäseniä näh-
dään omissa tapahtumissamme jat-
kossa kuten myös omia edustajiam-
me heidän tapahtumissaan. Voimme 
myös molemmat yhdistykset ja nii-
den jäsenet oppia uutta logistiikan 
eri menetelmistä ja toimintamalleis-
ta. Viron osalta NATO -jäsenyys tuo 
logistiikkaan oman mausteensa.  

Suomen Logistiikkaupseeriyhdistys 
on pyrkinyt lisäämään yhteistyötä 
kansainvälisesti jo pitkään jatkuneen 
Sveitsi -yhteistyön lisäksi. Yhteistyötä 
haetaan erityisesti naapurimaista ja 
avaus tässä tehtiin Viron suuntaan 
hyvällä menestyksellä. Tästä on hyvä 
jatkaa!

Toivomme Viron veljesyhdistykselle 
menestystä ja rohkeutta alkutaipa-
leelle!

Viron Logistiikkaupseeriyhdistyksen vuosikokouksen oheisohjelmaan liittynyt tutustumi-
nen Neuvostoliiton aikaiseen Haran sukellusveneasemaan.

PUOLUSTUSVOIMIEN 
STRATEGINEN KUMPPANI

insta.fi

Insta Group on turvalliseen digitalisaatioon, automaatioon ja 

johtamisen ratkaisuihin keskittynyt teknologiakonserni, johon 

kuuluvat Insta DefSec Oy, Insta ILS Oy, Insta Automation Oy ja 

Intopalo Digital Oy.

TURVALLISEN 
DIGITALISAATION 
EDELLÄKÄVIJÄ

Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät

Harjoittelu-, koulutus- ja simulointiratkaisut

Datakeskeiset ratkaisut ja edistynyt analytiikka

Autonomiset järjestelmät

Kokonaisarkkitehtuurin ja hankejohtamisen palvelut

Avioniikan elinkaaren tukipalvelut ja tuotteet

Hätä- ja hälytyskeskusjärjestelmät

Rikostorjunnan ratkaisut

Kyber- ja tietoturvaratkaisut
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Maavoimien reserviupseeri-
kurssin 253 päättäjäiset 

24.1.2019 Haminassa

Reserviupseerikurssin 253 PERIN-
TÖ.päättäjäisiä vietettiin Hami-
nassa torstaina 24.1.2019, jolloin 
ylennettiin 611 upseerioppilasta 
upseerikokelaiksi. Päättäjäisjuh-
lallisuudet pidettiin Reserviup-
seerikoulun Maneesissa, jonka 
jälkeen oli kahvitilaisuus Keskus-
sotilaskodissa. Paraatikatselmus 
ja seppeleenlasku suoritettiin 
RUK:n päärakennuksen kentällä, 
jota seurasi ohimarssi Kadetti-
koulunkadulla. Katselmuksen vas-
taanotti kenraalimajuri Ilkka Kor-
keamäki seurassaan eversti Jouko 
Rauhala. Paraatia komensi reser-
viupseerikurssin johtaja eversti-
luutnantti Timo Hänninen.

RUK:n koulutukseen kuuluu nykyisin 
logistiikkakoulutus, joka tapahtuu 
Pioneerikomppaniassa Huollon ase-
lajilinjalla. Linjalta valmistui 64 up-
seerikokelasta. 

Logistiikkaupseerit ry:n Valtuuskun-
ta palkitsee Huollon aselajilinjan 
parhaiten suorittaneen kokelaan sti-

pendillä. Kurssin 253 palkittu oli up-
seerikokelas Lauri Johannes Ollila.
Stipendin luovuttivat Valtuuskunnan 
puolesta yhdistyksen kunniajäsenet 
eversti evp Kari Suvanto sekä majuri 
res Seppo Laalo.

Pioneerikomppanian päällikkönä 
toimii kapteeni Janne Kolari sekä 
huoltolinjan johtajana luutnantti Jyr-
ki-Oskari Pätäri.

Logistiikkaupseeriyhdis-
tyksen kunniajäsen Seppo 
Laalo piti tilaisuudessa pu-
heen

Kuvat: RUK:n tiedottaja

Seppo Laalo MAJ res.

RUK 253
Ylennettävät upseerikokelaat!

Logistiikkaupseerit ry:n puolesta on-
nittelen teitä reserviupseerikurssin ja 
sen huollon aselajilinjan suorittami-
sen johdosta. 
Marraskuun 12. 1960 minulla oli 
kunnia ottaa vastaan onnitteluja val-
mistuttuani kurssilta 103. Se on yksi 

mieliin painuneimmista tilaisuuksis-
ta vieläkin.
Kurssin 103 johtajana toimi eversti 
Olli Korhonen. Hän jäi  sotavangiksi 
Äyräpäässä 1944. Vankileirillä hän 
sai kuulustelijoiltaan kutsumanimen 
”Vankileirin tyhmin vanki”, koska ei 
suostunut ilmoittamaan kuin nimen-
sä ja sotilasarvonsa: majuri. Olli Kor-
honen oli joviaali kurssin johtaja. Hän 
jäi reserviin kenraaliluutnanttina.
Reserviupseerikoulutus on maan-
puolustuksellemme elimellisen tär-
keää. Sodanajan joukkomme muo-
dostuvat pääosiltaan reserviläisistä, 
samoin niitten johtajat. Käytyjen so-
tien kokemukset ja Suomen itsenäi-
syys vahvistavat tämän.
Osa teistä valitsee työurakseen up-
seerin uran. Teille toivotan menestys-
tä!
Siviilielämä on saanut näinä vuosi-
kymmeninä uusia hyvän johtaja- ja 
ammattikoulutuksen saaneita tulevia 
johtajia kasvamaan yhä vaativampiin 
tehtäviin. Olen itsekin palkannut mo-
nia valmistuneita reservinupseereita 
enkä yhteenkään ole pettynyt. Teitä 
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Kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki ottaa ilmoituksen vastaan

odotetaan jo siviilissä.
Logistiikkaupseerit ry on 1000:n 
upseerin maanpuolustusyhdistys, 
joka toimii logistiikka-alalla työs-
kentelevien ja logistiikan tehtäviin 
sijoitettujen upseereitten yhteisenä 
maanpuolustusjärjestönä . Tässä teil-
le valmis ammatillinen verkosto tule-
vaisuutta varten.
Logistiikkaupseerit ry:n Valtuuskun-
ta on 30-henkinen puolustusvoimien 
ja elinkeinoelämän johtohenkilöistä 
muodostettu ryhmä yhdistyksen toi-
mintaa tukemaan.
Valtuuskunta myöntää huollon ase-
lajilinjan kurssin parhaiten suoritta-
neelle upseerikokelaalle stipendin 
kiitokseksi hyvästä työstä! Siksi me 
olemme täällä.

Vielä kerran, parhaat onnittelut 
teille kaikille ja onnea tuleviin teh-
täviinne!
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Kirja-arvostelut
Vaihtoehtoinen 

mielipide
Seppo Simola

Dosentti, kirkkohistorioitsija 
André Swanström nosti kirjallaan 
melkoisen myrskyn viime syksy-
nä. Pölyn hieman laskeuduttua on 
aika katsoa, mistä oikein on kyse. 
Suomalaisen SS-pataljoonan his-
toriikista ei ainakaan ole kyse, eikä 
kirjaa ole sellaiseksi tarkoitettu-
kaan. Mikäli aiheesta kiinnostunut 
ammentaa pääasiallisen tietonsa 
tästä kirjasta, niin kuva aiheesta 
jää sekä puutteelliseksi että yksi-
puoliseksi, pahimmillaan vääräk-
si. Erityisen arveluttava kirja on 
niiden käsissä, joilla ei ole riittävää 
tietämystä opponoida kirjoittajan 
äkkivääriä tulkintoja ja oikopäätä 
tehtyjä johtopäätöksiä.

Tekstin sävy on joissakin kohdin asi-
allinenkin eli en täysin yhdy aivan 
synkimpiin arvioihin mutta varsin-
kaan en yhdy siihen haltioitunee-
seen hehkutukseen, jollaisen tutkija 
Oula Silvennoinen – ilmeisesti André 
Swanströmin kaveri ja tutkijakollega 
– julkaisi Helsingin Sanomissa kirjan 
ilmestymispäivänä. Silvennoinen 
kiitteli kirjaa ansiokkaaksi sotahis-
torian tietoteokseksi. Minusta teos 
muistuttaa lähinnä pamflettia.

Kirja pitäytyy varsin uskollisesti ala-
otsikkonsa mukaisissa teemoissa eli 
se käsittelee suomalaisten SS-mies-
ten poliittisia ja uskonnollisia taus-
toja sekä mahdollista osuutta so-
tarikoksiin tai havaintoihin niistä. 
Swanströmin kirjaa voisi luonnehtia 
vaihtoehtoiseksi näkökulmaksi – ei 
sentään vaihtoehtoiseksi totuudek-
si – aiemman tutkimusperinteeseen 

nähden. Jotenkin paistaa läpi yritys 
tehdä kärpäsestä härkänen.

Erityisesti tämä käy ilmi analysoita-
essa SS-mieheksi värväytyneiden 
poliittisia taustoja. Ei kai ole kovin 
suuri yllätys, jos SS-joukkoihin ha-
keutuvilla oli osin äärioikeistolainen 
katsanto? Yli kolmannes hyväksytyis-
tä ei kuitenkaan ilmaissut poliittista 
kantaansa palvelussitoumuksessa. 
Loogista se onkin, koska moni vär-
väytyjä oli hyvin nuori eikä politiikan 
seuraaminen tuolloinkaan liene ollut 
nuorten miesten ykkösharrastuksia. 
Merkittävä osa värväytyjistä ei ollut 
vielä päässyt edes vaaliuurnille nuo-
ren ikänsä takia.

Otetaanpa teoreettinen rinnastus. 
Jos EU päättäisi värvätä erimaalaisis-
ta vapaaehtoisista koostuvan sota-
joukon niin kuinka kummallista olisi, 
jos värväytyjistä merkittävä osa olisi 
EU-myönteisiä? Paheksuisivatko tut-
kijat 75 vuoden kuluttua, että kuinka 
olivatkaan nuorukaiset aatteellisesti 
harhapoluilla kun moista eurooppa-
laisuutta kannattivat?

Tuomarin nuijaa nykytiedon valossa 
heilutellessa kannattaa muistaa, että 
kansallissosialismi ja fasismi olivat 
tuon ajan Euroopassa merkittäviä 
uusia aatteita, ja Suomen parlamen-
tissakin vaikutti aivan normaaleissa 
vaaleissa sisään päässyt fasistisia piir-
teitä omannut IKL. Olen harmikseni 
huomannut, että monien nykytutki-
joiden mielestä 1930- ja 1940-luku-
jen ihmisillä olisi pitänyt olla se sama 
tietämys, joka meillä on nyt.

Swanströmin kirjoitustyyli on suju-
vaa ja ilmaisu helposti avautuvaa. 
Ilokseni hän välttää nykyisen tutki-
jajargonin mukaisia muoti-ilmaisuja. 
Lukija saa myös kelpo kertauksen 
Suomen 1930- ja 40-lukujen poliit-

tiseen historiaan. Uskonnon roolia 
kirkkohistorioitsija Swanström käsit-
telee kiinnostavasti niin aikakauden 
Suomessa kuin kristinuskoon ennak-
koluuloisesti suhtautuneissa SS-jou-
koissakin.

Kiinnostavia ovat myös Swanströmin 
henkilökuvat yksittäisistä SS-miehis-
tä. Niiden avulla kirjoittaja avaa niitä 
hyvinkin erilaisia tehtäviä ja moni-
naisia kohtaloita, jotka suomalais-
ten osaksi tulivat. Suomalaiset eivät 
suinkaan sotineet yhtenäisenä patal-
joonana kunnes heidät kesällä 1943 
kotiutettiin. Totuus on oleellisesti 
monisyisempi. 

Swanström tuo aivan oikein esiin 
myös ns. divisioonan miesten täysin 
toisenlaisen tilanteen suomalais-
pataljoonassa palvelleisiin nähden. 
Divisioonan miehet olivat jo Sak-
saan tullessaan kokeneita sotilaita 
ja siksi heidät sijoitettiin heti ympäri 
Wiking-divisioonaa kokemattomam-
man aineksen jäädessä perusteelli-
seen koulutukseen.

SS-miehet palvelivat hyvin monen-
laisissa tehtävissä, jopa yhteystehtä-
vissä koti-Suomessakin. Yksilöiden 
kokemukset – usein katkerat petty-
mykset – nostetaan aiheellisesti nä-
kösälle. Monet värväytymiseen vai-
kuttaneet toiveet karisivat Saksassa 
pian. Suomesta olisi toivottu erityi-
sesti rivimiehiä SS-joukkoihin mutta 
valmista päällystöä, erityisesti upsee-
reita, oli aivan liikaa. 

Upseerien ”liikamäärän” kotiutuksia 
tehtiin jo heinäkuussa 1941. SS-jou-
kot halusivat kouluttaa upseerinsa 
itse ja kyllähän joukko kehityskelpoi-
sia suomalaisia opiskelikin Bad Tölzin 
upseerikoulussa. Koulutuksen sisäl-
töäkin Swanström selvittää mutta 
tyytyy lähinnä päivittelemään poliit-
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tisen opetuksen sisältöä ja määrää. 
Varsinaista sotilaskoulutusta hän ei 
kuvaa.

Kirjoittaja syyttää alan perusteoksen, 
Panttipataljoonan, kirjoittajaa pro-
fessori Mauno Jokipiitä vähintäänkin 
peittelystä, jopa vääristelystä sekä 
etukäteen omaksutusta agendasta, 
tilaustyöstä sekä apologiasta. Jokipii-
tä moittiessaan kirjoittaja jättää kui-
tenkin nimeämättä omat motiivinsa, 
agendansa ja mahdolliset toimeksi-
antajansa. 

Swanströmin suurin himo tuntuu 
olevan kytkeä suomalaiset SS-mie-
het sotarikoksiin vaikka väkisin – vä-
hintäänkin näkijöinä mutta mieluiten 
tekijöinä. Todisteita varsinkin teoista 
löytyy kovin vähän, joten saavut-
taakseen päämääränsä kirjoittajan 
on tehtävä kriittistä tarkastelua kes-
tämättömiä ja uskottavalle tutkijalle 
sopimattomia johtopäätöksiä. 

Swanströmillä tuntuu kuitenkin ole-
van ainakin näennäinen pyrkimys 
pysyä kaidalla polulla eli pitäytyä 
asiallisen tutkijan neutraliteetissa 
tutkimuskohteensa suhteen. Välillä 
hänen tarkkaavaisuutensa herpaan-

tuu ja asenteellisuus ryöpsähtää 
esiin. Joskus Swanström malttaa pi-
tää kansallissosialismin ja fasismin 
erillään. Fasismihan kukoisti erityi-
sesti Italiassa kun taas Saksassa oli 
vallalla kansallissosialismi. Vauhtiin 
päästyään Swanström lätkii estoitta 
vasemmistopropagandassa suosit-
tua fasisti-leimaa sinne tänne. Tällä 
tavoin hän sortuu itse juuri siihen 
josta Jokipiitä syyttää eli tulee lan-
gettaneeksi epäilyksen varjon koko 
tutkimuksensa ylle.

Jos Swanströmin elämäntehtävänä 
on suomalaisten tekemien sotarikos-
ten paljastaminen, niin hänellä olisi 
otollinen sarka kynnettävänään, jos 
hän alkaisi selvittää 1920- ja 1930-lu-
vuilla Neuvostoliittoon loikanneiden 
ja siellä puna-armeijaan liittyneiden 
suomalaisten tekoset esimerkiksi sii-
nä vaiheessa, kun Neuvostoliitto kävi 
hyökkäys- ja valloitussotaa Suomea 
vastaan vuosina 1939—1940. Entä 
suomalaisloikkareiden osuus Stalinin 
vähemmistökansoihin, kuten suoma-
laisiin, kohdistamassa holokaustissa? 
Entä inkeriläisten pakkopalautukset 
Neuvostoliiton vankileireille jatkoso-
dan jälkeen? Jääkäämme kiinnostu-
neina odottamaan, mitä Swanström 
saa irti näistä aiheista.

Hakaristin ritarit
André Swanström
Atena, 473 s.

Suomalaiset SS-miehet palaamassa Suomeen. (Wikipedia)
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Kirja-arvostelut
Rintamalääkärien 

kertomaa

Seppo Simola

Päätoimittaja ehdotti tämän nu-
meron toiseksi kirjaksi kolmisen 
kymmentä vuotta sitten ilmesty-
nyttä teosta Lääkärinä sodassa. 
Jatkossakin mahdollisesti palaan 
antikvaarisiin kirjoihin. Useasti 
olen harmitellut, kun kiinnostavil-
le vanhemmille kirjoille ei oikein 
löydy sopivaa foorumia.

Nyt puheena oleva kirja koostuu 
pääosin sotavuosien lääkärien muis-
telmista. Kirjaa toimitettaessa monet 
entiset rintamalääkärit olivat vielä 
siinä iässä, että muisti pelasi ja teks-
ti juoksi. Muutaman edesmenneen 
lääkärien osalta on turvauduttu hei-
dän sota-aikaisiin muistiinpanoihin-
sa. Henkilökohtaisten muistelmien 
myötä rintamakokemukset tulevat 
hyvin konkreettisiksi.

Kirjan alussa on lyhyt taustoitus, jos-
sa selvitetään sota-ajan lääkintähuol-
lon organisaatio ja sen avainhenkilöt. 
Loppuosassa puheenvuoron saavat 
lääkärit. Kuvitus on varsin runsas ja 
se koostuu pääosin lääkärien omien 
albumien harvinaisista löydöistä ja 
vähäisemmässä määrin SA-kuvista. 
Kaikkien muistelmien perässä on 
muistelijan syntymävuosi, opinnot 
sekä tiivistelmä urasta siviililääkärinä 
sotien jälkeen. Niiden avulla muiste-
lukset kiinnittyvät paremmin taus-
taansa.

Muistelmat etenevät hoitoketjun 
mukaisesti. Ensiksi puheenvuoron 
saavat joukkosidontapaikan lääkärit. 
He olivat usein nuoria lääketieteen 

kandidaatteja, jotka suorittivat opin-
tonsa loppuun joko asemasotavai-
heessa tai vasta rauhan vuosina. Toi-
minta JSP:llä oli raskasta vuorotyötä 
mutta ei vaatinut monimutkaista lää-
ketieteen osaamista, joten tehtävä 
sopi erityisesti nuorille ja kokemat-
tomille lääkäreille. Toiminta JSP:llä oli 
useimmin verenvuotojen tyrehdyt-
tämistä, lastoittamista sekä kivun ja 
sokin hoitoa. Tavoite oli saada potilas 
hengissä seuraavaan lääkintäportaa-
seen ja monipuolisemman hoidon 
piiriin.

Hoitoketjun edetessä etulinjoilta 
kohti kotiseudun sotasairaaloita 
myös lääkäreiden ammatilliset tie-
dot ja taidot monipuolistuivat. Leik-
kauksia tehtiin yleensä vasta kenttä-
sairaaloissa. Useimpien erikoisalojen 
kirurgia oli mahdollista vasta sotasai-
raaloissa.

Pataljoonaportaan joukkosidonta-
paikat olivat muisteluksien mukaan 
hämmästyttävän lähellä etulinjaa 
eikä lääkäritappioltakaan vältytty. 
Viitisen kymmentä lääkäriä kaatui 

sotatoimissa. Huomattavasti useam-
pi haavoittui ja moni invalidisoitui 
pysyvästi. Kirjassa lääkärit kertovat, 
kuinka JSP:n teltat ja rakennukset 
saivat toistuvasti osansa luodeista, 
sirpaleista ja ilmahyökkäyksistä. Poti-
lastyössä tarvittiin rohkeutta. Hoitoa 
jatkettiin luotien napsuessa nurkissa 
ja sirpaleiden rapistessa lattialla.

Lääkintähuollon haasteita olivat kul-
jetusten sujuminen, yhteydet sekä 
nestehoidon puute. Verensiirtoja 
O-verellä osattiin jo tehdä, mutta 
mahdollisuus nykyaikaiseen neste-
hoitoon olisi pelastanut lukemat-
tomia haavoittuneita, samoin anti-
biootit. Vatsaan haavoittuneilla oli 
yleensä heikko ennuste, koska vai-
keiden vammojen ohella he saivat 
usein myös pahan tulehduksen.

Kirja avaa rintaman kauhut lukijalle 
hyvinkin konkreettisesti mutta sa-
malla se luo uskoa siihen, että kovi-
nakin aikoina on mahdollista selviy-
tyä sitkeydellä, pelottomuudella ja 
luovuudella.

Lääkärinä sodassa
Kyllikki Kauttu (toim.)
Tammi (1989), 319s.

Valtakunnallinen 
puh 010 2320 100

Päivystys 24/7 
puh 010 2320 841

 

Ammattitaitoista 
monimerkki- 
palvelua

Pidämme autosi tien päällä,
tuottavassa työssä, 
tarvittaessa vaikka kellon ympäri

YÖLINJA  
         24 H
YÖLINJA  
         24 H

Raskone YölinjaTM

huoltopalveluja ympäri vuorokauden

puh 010 2320 10038



Valtakunnallinen 
puh 010 2320 100

Päivystys 24/7 
puh 010 2320 841

 

Ammattitaitoista 
monimerkki- 
palvelua

Pidämme autosi tien päällä,
tuottavassa työssä, 
tarvittaessa vaikka kellon ympäri

YÖLINJA  
         24 H
YÖLINJA  
         24 H

Raskone YölinjaTM

huoltopalveluja ympäri vuorokauden

puh 010 2320 100

Ammattitaitoista 

tarvittaessa vaikka kellon ympäri
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SOTAKOKEMUKSIA JA KANSAINVÄ-
LISTÄ TOIMINTAA PANSSARI-

SEMINAARISSA

Teksti ja värikuvat: Seppo Simola
M/V-kuvat: SA-kuva

Suomalaiset panssarijoukot täyt-
tävät tänä vuonna sata vuotta. 
Pääjuhlaa vietetään heinäkuussa 
Parolannummella. Seminaari oli 
hyvä lähtölaukaus juhlavuoteen.

Viidestoista panssariseminaari pidet-
tiin vakiintuneena päivänä – helmi-
kuun ensimmäisenä lauantaina – va-
kipaikassa Parolannummen vanhan 
sotilaskodin Vaakunasalissa. Semi-
naarin suosio oli yltänyt jonotuspai-
koille asti. Ensikertalaisia oli tälläkin 
kertaa mukana, vaikka enemmistö 
yleisöstä edusti vakituista kävijäkaar-
tia.

Alkuesittely oli tavallista laajempi, 
koska panssariperinteen parissa ta-
pahtui vuoden vaihteessa useita 
henkilövaihdoksia. Panssarikillan 
puheenjohtajana aloitti majuri (res.) 
Reijo Järvinen. Puheenjohtajan nuija 
siirtyi vaihteeksi reserviläisen käteen 
useamman evp-sotilaan jälkeen. 
Everstiluutnantti (evp.) Simo Hautala 
puolestaan aloitti Panssarimuseon 
johtajana vuoden vaihteessa. Myös 

Panssarimuseosäätiön puheenjohta-
ja vaihtui ja pestin otti Kalle Hurme. 
Hänet tunnetaan Panssarikillan hal-
lituksen pitkäaikaisena jäsenenä ja 
Panssariprikaatin talouspäällikkönä.
Seminaariohjelman oli koostanut tä-
näkin vuonna insinöörimajuri (evp.), 
DI Esa Muikku tutulla kaavalla. Ai-
heissa oli sekä historiaa että nykyai-
kaa ja osin tulevaisuuttakin. Näkökul-
mat vaihtelivat kalustosta joukkoihin 
ja niiden toimintaan. Aikataulusta 
oltiin välillä jopa edellä ja se mahdol-
listi yleisökysymykset esitelmien yh-
teydessä. Silti kysymyksiä riitti myös 
seminaarin päättävään loppukeskus-
teluun.

Moukari iskee

Vastikään tykistön tarkastajan tehtä-
västä reserviin siirtynyt eversti Pasi 
Pasivirta selvitti kenttätykistön tuo-
reinta suurhankintaa eli korealaista 
K9 panssarihaupitsia, suomalaiselta 
nimeltään Moukaria. Prosessin ripey-
dessä tehtiin Suomen ennätys. Puo-
lustusministeriön toimeksiannosta 

hankintapäätöksen tekoon tarvittiin 
vain hieman yli vuosi. Sujuvan toi-
minnan mahdollisti laaja asiantunti-
japooli.

Hankittavalle kalustolle asetettiin 
muutamia olennaisia reunaehtoja. 
Kantaman piti olla vähintään 40 kilo-
metriä, jotta kalusto soveltuu opera-
tiivisten joukkojemme tulitukijärjes-
telmään. Ampumatarvikkeeksi piti 
käydä nykyinen kotimainen 155-mil-
linen irtopanoslaukaus, koska riittävä 
määrä uutta a-tarviketta tulisi paljon 
kalliimmaksi kuin itse kalusto. Lisäksi 
kaluston piti soveltua varusmieskou-
lutukseen. Sitä silmälläpitäen Koreas-
ta saatiin kolmiviikkoiseksi suunnitel-
tu koulutusjärjestelmä.

Marssivauhdista pysähtyvä K9 pystyy 
hoitamaan tulitehtävän minuutissa. 
Laukaus lähtee 30 sekunnissa ja mi-
nuutin kuluttua pysähdyksestä vau-
nu on taas liikkeessä. Tarkistusam-
muntoja ei tarvita puhumattakaan, 
että tuliasema-alue pitäisi valmistel-
la – yllätys on tärkeä osa taktiikkaa. 

Panssarihaupitsi K-9 eli Moukari 
oli seminaarin päätähti.
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Teksti ja värikuvat: Seppo Simola
M/V-kuvat: SA-kuva

Yksittäinen vaunukin pystyy tehok-
kaaseen tulitoimintaan vaikka nor-
maali tuliyksikkö on 8-putkinen, ja 
vähintään tykkiparilla pyritään am-
pumaan. Liikkuvat maalitkin saadaan 
piikille, joten järjestelmä on sovel-
lettavissa myös rannikkopuolustuk-
seen. Kenttätykistömme tavoite on 
edelleenkin laaja-alainen vaikutus. 
Moukarin tuli-iskun maalissa kaikki 
paikalla oleva tuhoutuu. 

Kun panssarintorjunta ei pure

Tietokirjailija, FM Simo Liikanen ker-
toi ajasta kun panssari päihitti pans-
sarintorjunnan. Panssarintorjunta 
otettiin käyttöön ensimmäisessä 
maailmansodassa kuten panssari-
vaunutkin. Torjunta pystyi silloin eli-
minoimaan minkä tahansa tankin. 
Espanjan sisällissota 1930-luvun lo-
pulla oli panssariaseen testikenttä ja 
murrosvaihe mutta silloinkin torjun-
ta oli vielä voitolla.

Suomen joutuessa sotaan marras-
kuun viimeisenä päivänä 1939 jal-
kaväkikoulutus oli Liikasen mukaan 
pitkälti ensimmäisen maailmanso-
dan kokemuksista ammentavaa. 
Panssarintorjuntamme oli vasta ke-
hityksensä alussa. Talvisodan jälkeen 
todettiin, että 37-millinen Bofors 
ja 45-millinen sotasaalistykki pure-
vat panssariin, ja myös kotimainen 
20-millinen pst-kivääri oli vielä kelpo 
ase. Muu tykki- ja pst-kiväärikalusto 
ei kunnolla selvinnyt tehtävistään.
Jatkosodan hyökkäysvaiheeseen 
panssarintorjuntamme saatiin suun-
nitelman mukaiseksi ja silloin pst eli 
kukoistuskauttaan. Vastustajan vau-
nuja osui eteen varsin harvoin, koska 
sen painopiste oli Saksan vastaisella 
rintamalla. Lähitorjuntajoukkueita-
kin oli varaa suunnata toisarvoisiin 
tehtäviin.

Kylmä totuuden eteen jouduimme 
vuonna 1942, kun venäläinen pans-
sarikalusto oli uusiutunut ja T-34 oli 
rintamakäytössä. Torjuntamme jou-
tui alakynteen ja ajanmukaista kalus-
toa tuli kiire hankkia. Aluksi hankit-
tiin saksalaisia 50K/38-tykkejä mutta 
nekään eivät tuntuneet pystyvän Kli-

miin. 

Purevan tykkikaluston puutteessa 
lähitorjunta koki taas renessanssin 
kunnes monien toteuttamiskelvot-
tomien ideoiden jälkeen hankimme 
Saksasta tehokkaita 75K/40-tykkejä 
sekä lähitorjuntaan panssarikauhuja 
ja -nyrkkejä.

Sotakokemuksista opiksi

Eversti, FT Petteri Jouko selvitti esi-
tyksessään, miten toisen maailman-
sodan kokemuksia hyödynnettiin 
suomalaisten panssarijoukkojen ke-
hityksessä ja organisoinnissa sotien 
jälkeen. Peruskysymys oli, kuinka 
kootusti voimaa käytetään. Saksan 
opeissa painotettiin panssariaseen 
käyttöä kootusti läpimurtoon ja tais-
teluun syvyydessä. Saksalaisilla oli 
viime sodissa suuria panssariyhtymiä 
mutta meillä jo kootusti toiminut 
panssarivaunukomppania oli vaunu-
jen massakäyttöä.

Tärkeäksi suomalaisen sodan jälkei-
sen panssaritaktiikan kehittäjäksi 
Jouko nosti eversti Eric Åkermanin, 
jonka merkitystä ei ole täysin tiedos-
tettu. Åkerman halusi panssarista 
oman aselajin, mutta se on meillä 
yhä jalkaväen koulutushaara. Hän 
myös korosti painopisteen merki-
tystä sekä tulen ja liikkeen vuoro-
vaikutusta. Aselajien yhteistoiminta 
on keskeistä, samoin nopeus, yksin-
kertaiset taistelumenetelmät sekä 
edestä johtaminen. Ihannevaunuksi 
Åkerman nimesi T-34:n ja hänen mu-
kaansa kaluston piti mahdollistaa 
menestyksekäs kohtaamistaistelu.

Kansainvälistä panssariharjoitte-
lua

Panssariprikaatin komentajan, evers-
ti Kari Nisulan aiheena oli panssari-
joukkojen kansainvälinen harjoitus-
toiminta, jota on toteutettu keväästä 
2016 alkaen. Nisula totesi pilke sil-
mäkulmassaan kansainvälisten har-
joitusten olevan mainio keino saada 
media kiinnostumaan Puolustusvoi-
mien kotimaisestakin koulutuksesta. 
Samalla hän muistutti suomalaisilla 

joukoilla olleen yhteistoimintaa ul-
komaisen sotaväen kanssa noin 500 
vuotta.

Kansainvälistenkin harjoitusten tar-
koitus on Suomen puolustuksen 
edistäminen. Puolustusvoimiemme 
valmiutta sekä suoritus- ja yhteis-
toimintakykyä voidaan näin testata. 
Tärkeää on myös varusmiesten, re-
serviläisten ja kantahenkilökunnan 
osaamisen kansainvälinen vertailu, 
ja vertailun olemme kestäneet. Har-
joitusten kautta luottamus omiin ky-
kyihin lisääntyy. 

Taisteluosaston harjoitus on kansain-
välisellekin joukoille iso. Myös ulko-
mailla on alettu panostaa konventi-
onaalisen sodan harjoittelemiseen. 
Meillä tämä on ollut aina etusijalla. 
Suomalaisia joukkoja komennetaan 
näissä panssarijoukkojen kansain-
välisissäkin harjoituksissa suomek-
si, mutta joukkotason yhteiskäskyt 
annetaan englanniksi. Ulkomaisia 
joukkoja on harjoitusten kummalla-
kin osapuolella, joten asetelmaksi ei 
muodostu ulkomaa vastaan Suomi.
Ulkomaiset sotilaat ovat vaikuttu-
neita suomalaisten osaamisesta ja 
kyvystä ratkaista esimerkiksi eteen 
tulleet kalusto-ongelmat käytännön-
läheisesti. Nisula kertoo amerikka-
laisten kiitelleen viime harjoituksessa 
erityisesti panssarikaluston kenttä-
huollon toimintaa ja kykyä improvi-
soida.

Amerikan terveiset

Lisäbonuksena yleisö sai ajankoh-
taisen katsauksen USA:sta. Prikaa-
tikenraali Pekka Toveri on palvellut 
Washingtonissa 2,5 vuotta puolus-
tusasiamiehenä. Huhtikuun alussa 
hän aloittaa Puolustusvoimien tie-
dustelupäällikkönä. Panssariprikaa-
tin komentajanakin palvellut Toveri 
oli pistäytymässä Suomessa ja osal-
listui samalla seminaariin antaen 
yleisölle lyhyen katsauksen vaikutel-
mistaan USA:ssa. 

Amerikkalaiset ovat panostamassa 
kenttätykistön kehittämiseen. Sil-
le luodaan kyky massoittaa tulta ja 
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parannetaan sen kykyä pitkän kan-
taman täsmätulenkäyttöön. Amerik-
kalaiselle kenttätykistölle on vieras-
ta toiminta vihollisuhan alla, mikä 
on meille keskeinen osa koulutusta. 
Myös joukkojen orgaanista ilmator-
juntaa kehitetään, koska esimerkiksi 
prikaatitasolla ei ole omaa ilmator-
juntaa. 

Kenraali Toveri kertoi pitävänsä ame-
rikkalaisten tunnustusta puolustus-
voimiemme suorituskyvystä ja osaa-
misen tasosta ansaittuna. USA:ssa 
hämmästellään esimerkiksi kykyäm-
me kouluttaa varusmiehet niin ly-
hyessä ajassa toteuttamaan vaativia-
kin joukkojen yhteisammuntoja.

Tavallista tiiviimpi kalustonäyttely

Pääsuunnittelija, DI Toni Töyrylä 
esitteli Patrian uutta panssaroitua 
6*6 kuljetusajoneuvoa. Ulkoisesti se 
muistuttaa niin paljon XA-180:tä eli 
Pasia, että maallikon on vaikea erot-
taa niitä toisistaan pikaisella vilkai-
sulla. Silti Töyrylän mukaan on kyse 
kokonaan uudesta vaunusta, jonka 
tuotekehitysprojekti aloitettiin vuon-
na 2016. Toistaiseksi valmiina on yksi 
prototyyppi, joka oli saatu mukaan 
kalustonäyttelyyn.

Seminaarin vakiokomponentti, ka-
lustonäyttely, oli tänä vuonna varsin 
suppea, mutta tiiviisti seminaarin 
teemassa pitäytyvä. Etummaisena 
rivissä oli uusi korealainen panssa-
rihaupitsi K-9 Moukari. Seuraavana 
oli Töyrylän esitelmän aiheena ollut 
Patrian 6*6 miehistönkuljetusvaunu 
vierellään vertailukohtana vanha tut-
tu Pasi eli XA-180. Panssarintorjun-
ta-aiheeseen liittyivät neljä vanhaa 
talvisodan ja jatkosodan alkupuolen 
aikaista pst-tykkiä.

Tänä vuonna ohjelmaan ei kuulunut 
vaunuhallivierailua, joten ulkonäyt-

telyyn tutustumisen jälkeen semi-
naariyleisöllä oli tilaisuus vaihtaa 
ajatuksia seminaarin aiheista soti-
laskodissa sekä ostaa Panssarimus-
eon pop-up myymälästä aiheeseen 
liittyvää kirjallisuutta ja esineistöä. 
Myöhemmin iltapäivällä tarjottiin 
seminaarin hintaan sisältyvä munk-
kikahvi, jolloin vilkas keskustelu soti-
laskodissa jatkui.

Lounas ajan hengessä

Yhden ajankohtaisteeman seminaa-
riyleisö pääsi kokemaan omakohtai-
sestikin nimittäin Puolustusvoimiin-
kin yltäneen kasvisruokaideologian. 

Vas: Eversti Eric Åkerman 
nimesi T-34:n eli Sotkan 
ominaisuuksiltaan ihan-
teelliseksi panssarivaunuk-
si aikakaudellaan. Kuvassa 
sokaisupanoksen kokeilu.

Alla: Ranskalainen 25-mil-
linen Marianne-panssarin-
torjuntatykki oli talvisodan 
huonoista kokemuksista 
huolimatta rintamakäytös-
sä myös jatkosodassa.

42



Seminaarin hintaan kuuluu lounas 
varuskuntaravintola Rubenissa. Niin, 
enää varuskunnissa ei ole ruokaloi-
ta vaan ravintoloita. Päivän lounas 
oli kasviskeitto, onneksi ei sentään 
kirkaslieminen vaan suurustettu. 
Jauhelihan näköisiä komponentteja-

kin ruuassa oli ja kysyttäessä niiden 
kerrottiin olevan sientä. Surku tuli 
kasviskeittoa tankanneita kiinniolo-
vuorolaisia. Taisipa pizzataksiliikenne 
varuskunnan portilla olla illalla vil-
kasta. 

Keittorastista selvittyä oli löydettävä 
juoma. Vesihanasto löytyi helposti, 
mutta maidon etsimiseen meni tovi. 
Maitoon viittaavia tekstejä tai logo-
ja ei näkynyt missään mutta pitkän, 
matalan ja monilla hanoilla varuste-
tun teräslaatikon päältä löytyi teksti, 
jossa kehotettiin avaamaan hana va-
rovasti, koska maito tulee paineella. 
Maito siis löytyi!

Astioiden palautus on varsinainen 
temppurata, jonka äärellä varttu-
neemmat reserviläiset – varareser-
viläisistä puhumattakaan – häm-
mentyvät. Roskiksen vielä tunnistaa, 
mutta saako sinnekään enää laittaa 
mitään, vai pitääkö kaikki kierrät-
tää? Lautasille ja mukeille tarkoitetut 
tiskikorit hihnalta tunnistaa, mutta 
minne laitetaan ruokailuvälineet? Ne 
kuulemma kuuluu laittaa tarjottimen 
päällä ylemmälle liukuhihnalle.

Panssariseminaari päättyy yleisökysymyksiin. Vastaamassa vasemmalta alkaen Toni Töyrylä, Simo Liika-
nen, Petteri Jouko, Pasi Pasivirta ja Kari Nisula.

Patrian uusi 6*6 panssaroitu kuljetusajoneuvo oli yksi seminaarin 
esitelmäaiheista.

Vas: Eversti Eric Åkerman 
nimesi T-34:n eli Sotkan 
ominaisuuksiltaan ihan-
teelliseksi panssarivaunuk-
si aikakaudellaan. Kuvassa 
sokaisupanoksen kokeilu.

Alla: Ranskalainen 25-mil-
linen Marianne-panssarin-
torjuntatykki oli talvisodan 
huonoista kokemuksista 
huolimatta rintamakäytös-
sä myös jatkosodassa.
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Kerberos ryhtyy piirtämään Logistiik-
kaupseeri-lehteen

Kalevi Laalo valittiin  RUK 127:n 
oppilaskuntaan erikoisella taval-
la. Raadin saatua tietää, että hän 
on myös pilapiirtäjä, häntä keho-
tettiin laatimaan sotilasaiheinen 
kuva yleisön edessä. Kun koko 
sali räjähti nauramaan, asia oli 
selvä, Laalosta tuli kurssijulkaisun 
päätoimittaja.

Laalon pilapiirtäjänura alkoi Väinö 
Linnan novellin kuvituksella, sen jäl-
keen tulivat poliittisen pilapiirtäjän 
työt Kansan Lehdessä, Jussi Talven 
Uudessa Maailmassa, Etelä-Suomen 
Sanomissa, Nykypäivässä ja Sata-
kunnan Kansassa.

Vaikka Antero Okkosen Toimittajan 
työ -oppikirjassa sanotaankin, että 
hyvät päivänpiirtäjät eli cartoonistit 

ovat harvinaisia ja siksi heille mak-
setaan suurta palkkaa, Kalevi Laalo 
varmisti selustansa työskentelemällä 
elinkeinoelämän palveluksessa tie-
dotuspäällikön tehtävissä Suomen 
Kuorma-autoliitossa ja Asko-kon-
sernissa sekä oman viestintäyri-
tyksensä lukuun LVI-mies-lehden 
päätoimittajana. Näistä asemistaan 
hän tulitti pilapiirroksillaan yhteis-
kunnallisten epäkohtien aiheuttajia 
ja muita humpuukimaakareita. Vasta 
50 vuotta täytettyään hän antautui 
yksinomaan Kerberoksen rooliin, 
jossa  hän kolmipäisenä koirana on 
nuuskinut, haukkunut ja purrut jo 25 
vuotta.

Jouko Jokinen, entinen Satakunnan 
Kansan ja nykyinen Ylen uutis- ja 
ajankohtaistoiminnan päätoimittaja,  

on sanonut Laalosta: ”Hyviä pilapiir-
täjiä Suomessa kyllä on sellaisia, jot-
ka pystyvät piirtämään muutaman 
pilakuvan vuodessa, mutta sellaisia 
on otettavissa harvassa, jotka pysty-
vät piirtämään pilakuvia jatkuvasti, 
kolme neljä kertaa viikossa.

Nyt Kalevi Laalo piirtää myös Lo-
gistiikkaupseeri-lehteen. ”Tunnen 
lukkarinrakkautta puolustusvoimia 
ja sotilaselämää kohtaan. Vaikka 
maanpuolustus on vakava asia, se 
ei tarkoita sitä, etteikö huumorilla 
ole ’sotilaallista’ tilausta’. Sen todisti 
myös Väinö Linna ja Tuntematon 
sotilas.”,  Laalo toteaa.

LOGISTIIKKAUPSEERI-lehti
on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä logistiikan ja huollon eri 
toimialojen sekä sotatalouden erikoisjulkaisu. Lehti käsittelee 
Suomen puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän kehittämistä ja 
toteuttamista, kotimaisen ja ulkomaisen logistiikan kehittymistä 
sekä huollon eri toimialojen koulutusta ja toteutusta: 
kunnossapito, täydennykset, kuljetukset, lääkintähuolto 
ja huoltopalvelut. Lehti käsittelee myös monipuolisesti 
puolustusvoimien ja elinkeinoelämän yhteistyökysymyksiä.

Lehden julkaisija on LOGISTIIKKAUPSEERIT RY. Siihen kuuluvat 
lähes kaikki puolustusvoimien logistiikan, huollon ja sotatalouden 
piirissä palvelevat upseerit ja erikoisupseerit sekä lisäksi 
reservin upseereita, jotka toimivat elinkeinoelämän johto- ja 
avainpaikoilla tärkeinä kontaktihenkilöinä yhteistyökysymyksissä.

Lehden lukijakunta kattaa jäsenkunnan lisäksi kaikki 
puolustusvoimien ja rajavartioston joukko-osastot, eri esikunnat, 
laitokset sekä valtiojohtoiset yritykset, joiden toiminta liittyy 
logistiikkaan, huoltoon ja hankintoihin.

Logistiikkaupseeri

MEDIAKORTTI 2019
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HUOLLON ANSIORISTIN 
MYÖNTÄMINEN 2/2018

Seuraavalle henkilölle myönnetään solki hänelle jo aiemmin myönnettyyn ristiin (HUAR SK)
Eversti      Mika Johannes Multanen  MAAVE
Kommodori     Juha Tapani Kilpi    MERIVE

Seuraaville henkilöille myönnetään Huollon ansioristi (HUAR)
Everstiluutnantti    Juha Ilkka Kylä-Harakka   1.LOGR
Everstiluutnantti    Janne Sakari Rautiainen   PORPR
Insinöörieverstiluutnantti   Markus Sakari Mecklin    ILMASK
Lääkintäeverstiluutnantti   Kari Kesseli     SOTLK
Majuri      Juha Karjalainen,    PELOGOS 
Majuri      Petri Juhani Manelius,    KARPR 
Majuri      Tommi Marko Juhani Luomajärvi,  RÄJK 
Insinöörimajuri    Pekka Johannes Juntunen,   JÄRJK 
Insinöörimajuri    Timo Alpo Juhani Moisio,   ILMAVE 
Insinöörimajuri    Jarmo Petteri Tuominen,   PELOGOS
Insinöörimajuri    Risto Kyösti Laukkanen,   3LOGR 
Insinöörikomentajakapteeni   Jyrki Kalevi Kangasmäki,   PETEKNTARKOS 
Kapteeni     Veli-Pekka Oja     PVLOGLE 
Kapteeni     Kari Tapio Tölli     KAIPR 
Kapteeni     Keijo Antti Antero Lukkala   PSPR 
Kapteeni     Mika Petri Narsakka    PVTIEDL 
Kapteeniluutnantti    Ari Tapani Mäkinen    RLAIV 
Kapteeniluutnantti   Nikolas Jukka    MERIVE 
Kapteeni     Mika Kristian Kinnarinen  2LOGR 
Kapteeni     Pasi Kalevi Johannes Kivimäki  PVTUTKL 
Kapteeni     Jarmo Tapani Hakala    RVL
Yliluutnantti     Teemu Mikael Hourula    PHRAKL
Ylivääpeli     Martti Olavi Pentikäinen   PSPR 
Vääpeli      Juha Jaakko Vuohelainen   SATLSTO 
Suunnittelija     Heikki Yrjö Kilpala   1.LOGR 
Lentomekaanikko    Jouni Uolevi Karhunen    SATLSTO 
Hammaslääketieteen 
lisensiaatti     Lasse Torsti Aho   SOTLK 
Varastomestari     Juha Pekka Teräväinen   KARPR 
Asentaja     Peter Sigvard Johannes Sjöblom  UUDPR 
Diplomi-insinööri    Tarja Birgitta Rintala    PVLOGLE 
Insinööri     Markku Juhani Hannus    2LOGR 
Erikoissuunnittelija    Kosti Antero Nevala   PELOGOS 
Konsultti     Matti Johannes Pekari    Accenture Oy
Valmiuspäällikkö    Pentti Tapio Tourula    Liikenne- ja 
          viestintävirasto
Ylilääkäri     Risto Kyösti Kontio    Helsingin- ja Uudenmaan 
          sairaanhoitopiiri
Hammaslääketieteen tohtori   Anja Liisa Hannele Eerola   Suomen 
          hammaslääkäriliitto

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö  Logistiikkapäällikkö
Kenraaliluutnantti Timo Rotonen   Prikaatikenraali Janne Jaakkola
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Iloitse Bonuksistasi – lataa S-mobiiliIloitse Bonuksistasi – lataa S-mobiili
PUHELIMESSA
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