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Terve kilpailu on usein varsin terveel-
listä ja kuluttajaa suosivaa. Kuiten-
kin kunkin toiminnon kohdalla tulisi 
käyttää tarkka harkintaa kuinka mie-
lekästä se on. Jonkin aikaa sitten Es-
peri Care joutui julkisuuden myrskyn 
silmään kun vanhusten hoidon puut-
teita tuli julki. Toimitusjohtaja selitteli, 
että ”on menty kasvu edellä”.

Ilkeämielinen voisi todeta tämän tar-
koittavan, että voittoa on maksimoitu 
vanhusten kustannuksella. Yksityistä-
misellä haetaan usein edullisempaa 
ja tasokkaampaa tulosta. Politikoilla 
on houkutus saada lyhytaikainen hel-
potus talouden haasteisiinsa. Meillä 
on lukuisia esimerkkejä enemmän tai 
vähemmän epäonnistuneista projek-
teista. Viime aikoina Caruna on ollut 
julkisuudessa melko usein. Ministeri 
Bernerin ”liikennekaari” kaatui alku-
metreillä, ehkä hyvä niin.

Viimeisin puheenaihe on ollut vesi-
huollon yksityistäminen. Jyväskylän 
hanke kaatui ilmeisesti jyrkkään jul-
kiseen vastustukseen. Helsingin Sa-
nomat kirjoittaa 26.1. ”Myyntiaikeet 
ovat merkki siitä, että myös vesihuol-
toyhtiöt kiinnostavat yksityisiä sijoit-
tajia”, arvioi Vesilaitosyhdistyksen toi-
mitusjohtaja Osmo Seppälä.”

”Koska kiinnostuneita ostajia on, 
kunnalliset monialaiset energiayhtiöt 
saattavat Seppälän arvion mukaan 
yhä yleisemmin harkita myyntiä. Osa 
tekee niin korjatakseen talousahdin-
koaan, osa taas muuten vaan lisä-
tuottoja saadakseen.”

HS 5.2. ” Vesihuollossa yksityistämistä 
perustellaan samoilla argumenteilla 
kuin yleensäkin. ”Vapaiden mark-
kinoiden” ja niiden mukanaan tuo-
man kilpailun kerrotaan tehostavan 
palvelujen tuottamista, parantavan 
palvelujen laatua ja infrastruktuuria 
sekä alentavan kuluttajapalvelujen 
kustannuksia – ja vieläpä niin, että 
palveluja tarjoavat yritykset tuottavat 
voittoa.”

Vesihuolto Suomessa on kuitenkin 
niin sanottu luonnollinen monopo-
li. Yksityisen yrityksen päätavoite on 
tehdä voittoa omistajilleen. Tämä ja 
valtakunnan huoltovarmuuden var-
mistaminen on vaikeasti yhteen so-
vitettavissa. Tietyt yhteiskunnan pe-
rustoiminnot kannattaa pitää tiukasti 
yhteiskunnan hallinnassa. Lyhytaikai-
set voitot lämmittävät vain hetken.
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Olen eversti Mika Multanen ja il-
moittaudun valittuna Logistiik-
kaupseerit ry:n ja sen hallituksen 
puheenjohtajan tehtävään.
Kiitän yhdistyksen kunniajäseniä ja 
jäseniä, jotka olivat edustamassa jä-
senistöä viime vuoden syyskokouk-
sessa, osakseni osoittamastanne kan-
natuksesta ja luottamuksesta. Ehkä 
jossain vaiheessa on tullut tehtyä jo-
tain oikein - toisaalta haastajiakaan ei 
puheenjohtajan valinnassa ollut.
Kiitän myös Logistiikkaupseerit 
ry:n puheenjohtajan tehtävät jättä-
nyttä eversti Timo Saarista uudelle 
puheenjohtajalle kirjoittamistaan 
kannustussanoista. Omasta ja yh-
distyksen jäsenistön puolesta kiitän 
Timoa pitkäaikaisesta sitoutumisesta 
luottamustehtävään sekä erittäin an-
siokkaasta työstä yhdistyksen toimin-
nan johtamisessa ja kehittämisessä. 
Logistiikkaupseerit ry - toiminnan 
tarkoitus ja toteutus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituk-
sena ja tavoitteena on tukea oman 
maamme puolustusta edistämällä 
vahvaa maanpuolustushenkeä, lo-
gistiikkaupseerien, kumppaneiden 
ja yhteisöjen välistä kanssakäymistä, 
sotilas- ja siviililogistiikan yhteistyötä 
ja näihin liittyvää tutkimustoimintaa.
Keinoina tavoitteen saavuttamiseksi 
ovat toimintasuunnitelman mukai-
sesti jakaa apurahoja ja stipendejä 
sekä järjestää yhteisiä logistiikka-alan 
kokoontumisia, tutustumismatkoja, 
seminaari-, kokous- ja juhlatilaisuuk-
sia. Näiden tarkoituksena on tarjota 
jäsenistölle mahdollisuuksia itsensä 
kehittämiseen ja verkottumiseen lo-
gistiikan alalla. Lisäksi yhdistyksen 
julkaisutoiminnalla internetissä sekä 
Logistiikkaupseeri -lehdessä tuetaan 
näitä tavoitteita ja tiedotetaan järjes-
tettävistä tapahtumista. Kannustan-
kin tässä yhteydessä jäsenistöä kir-
joittamaan lehteemme. Mikäli omat 
sormet liikkuvat näppäimistöllä tah-
measti, voit kannustaa myös muita 
osallistumaan. Aihe ratkaisee!
Vuoden 2020 teemaksi on valittu 

PUOLUSTUSHAAROJEN HUOLTO. 
Teeman mukaisesti julkaisutoimin-
nassa lisätään puolustushaarojen; 
Maavoimien, Merivoimien ja Ilma-
voimien; huollosta kertovien artikke-
leiden määrää ja pyrimme saamaan 
nuoria osaavia kirjoittajia aktivoitu-
maan aina joukko-osastojen tasalta 
alkaen. Puolustushaarojen huollon 
jälkeen annamme Puolustusvoimien 
logistiikkalaitokselle mahdollisuuden 
kertoa, miten se toiminnallaan liittyy 
puolustushaarojen huoltoon. Teema-
vuosi saa johdantonsa maaliskuun 
kevätkokouksen yhteydessä Maan-
puolustuskorkeakoululla Helsingissä, 
jolloin seminaarin aiheena on muun 
muassa logistiikkaupseereiden kou-
lutuksen nykytila ja kehitysnäkymät. 
Logistiikkaupseerit ry:n yhden jäse-
nistöryhmän taivalta ja työskente-
ly-ympäristöjä on tänä vuonna siis 
mahdollista seurata aina perusopin-
noista puolustushaarojen tehtävien 
kautta logistiikkalaitokseen asti. Toki 
muitakin aiheita käsitellään.
Tänä vuonna jatketaan yhteistyötä 
Eestin logistiikkaupseereiden kans-
sa. Lisäksi selvitetään, löytyisikö vas-
taavanlaista yhteistyömahdollisuutta 
Ruotsista. Toimintavuoden aikana on 
myös päätettävä, miten haluamme 
juhlistaa yhdistyksen 95-vuotista tai-
valta vuonna 2021 ja käynnistettävä 
tarvittavat valmistelut.
Saatujen kokemusten perusteella 
yhteistyötä jatketaan ja pyritään sy-
ventämään Sotataloudellisen seu-
ran kanssa. Tavoitteena on osallistua 
myös Maanpuolustuskorkeakoulun 
ja Suomen Sotatieteellisen seuran 
järjestämille Sotatieteiden päiville 
toukokuussa.
Huoltotapahtuman järjestävät tänä 
vuonna lauantaina 29.8. Kouvolan 
alueen logistiikkaupseerit - kannus-
tan osallistumaan kauempaakin ja 
runsaslukuisesti - erityisesti nuoret 
jäsenet organisaatiosta riippumatta. 
Edelleen nuoren jäsenistön määrän 
lisääminen ja nykyisten aktivoiminen 
ovat yhdistyksen toiminnan jatku-

vuuden kannalta erittäin merkittävät 
pysyvät tehtävät. 
Jäsentavoitteena on, että logistiikka-
toimialan koulutuksen saaneet ja / tai 
logistiikan tehtävissä olevat reservi-
nupseerit, upseerit ja erikoisupseerit 
ovat mahdollisimman runsaslukui-
sesti yhdistyksen jäseniä - siis riippu-
matta siitä onko henkilö reservissä 
siviiliyrityksen palveluksessa tai Puo-
lustusvoimissa.
Valtuuskunnan toiminta on viime 
vuosina kehittynyt kiitettävästi. Val-
tuuskunnan merkitys siviililogistiikan 
linkittämisessä puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmään - ja päinvas-
toin - on kiistaton ja erittäin tärkeä. 
Kevätkokouksen teemaan liittyen 
on mainittava Valtuuskunnan mer-
kittävä osuus logistikkojen rekry-
toinnissa. Valtuuskunta palkitsee 
Maasotakoulun Reserviupseerikou-
lun reserviupseerikursseilla huollon 
opinnoissa parhaiten menestyneitä 
upseerioppilaita.
Tarkemmin yhdistyksen toiminnasta 
saat tietoa Logistiikkaupseeri -leh-
destä sekä internetsivuilta (www.lo-
gistiikkaupseerit.fi).
Arvoisat logistiikkasisaret ja -veljet, 
lukijat
Määritelmän mukaan puheenjoh-
taja on henkilö, joka johtaa puhetta 
yhtiö- tai hallituksen kokouksessa 
tai muissa toimielimissä. Yhdistystoi-
minnassa puheenjohtaja huolehtii 
kokonaisuudesta, eli siitä, että yhdis-
tys toteuttaa yhdistyksen perustehtä-
vää. Oma tavoitteeni on, että Logis-
tiikkaupseerit ry:n toiminta on yhtä 
aktiivista ja merkityksellistä kuin sen 
jäsenistön aktiivisuus ja toiminnan 
arvottaminen ovat. Omalta osaltani 
lupaan tehdä parhaani yhdistyksen 
toiminnan tarkoituksen ja tavoittei-
den toteutumiseksi. 
Toivotan kaikille erinomaista ja 
menestyksellistä loppuvuotta 
2020 - tehdään siitä yhdessä hie-
no logistiikan yhdistystoiminnan 
vuosi.

Arvoisa yhdistyksen jäsen, logistiikkaupseeri, 
lukija
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Hankkeesta operatiiviseen käyttöön

Logistiikan suorituskyvyn alkava vuosikymmen

Puolustusvoimien logistiikan ke-
hittämisohjelmaan (PVLOGKEHO) 
kuuluvassa Logistiikkajärjestel-
män joukot -hankkeessa (LOGJOU-
KOT) jatketaan muun muassa 
Alueellisten joukkojen huollon ke-
hittäminen -hankkeessa (LOGAL-
JO) vuosina 2013-2017 toteutettua 
huollon ja logistiikan kenttähuol-
tojoukkojen pitkäjänteistä kehit-
tämistä.

Hankkeen rahoituskehys vuosille 
2017-2024 on kokonaisuudessaan 
reilut 170 miljoonaa euroa, jolla to-
teutetaan hankinnat ja vastataan 
hankitun materiaalin ylläpidon ku-
luista vuoden 2024 loppuun saakka. 
LOGJOUKOT-hanke tuottaa suori-
tuskykyä kaikille puolustushaaroille 
ja Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
selle eli kansainvälisesti käytössä ole-
van linja-ajattelun mukaisesti linjoil-
le 1-2 (taistelujärjestelmän huollon 
tuki) ja linjalle 3 (puolustusjärjestel-
män logistiikan tukeutumisverkoston 
muodostaminen). Tässä artikkelissa 

keskitytään Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitoksen suorituskykyjen eli lin-
jan 3 kehittymiseen hankkeen aikana 
vuosina 2017-2024.

Suunnittelusta ja kehittämisestä 
rakentamiseen

Hanke on jaettu kahteen neljän vuo-
den rakentamisvaiheeseen, joista 
ensimmäinen vaihe käsittää vuodet 
2017-2020 ja toinen vaihe vuodet 
2021-2024. Hankkeen ensimmäinen 
vaihe on parhaillaan toteutuksessa 
eli suorituskyvyn elinjaksomallin mu-
kaisesti hanke on vaiheessa ”raken-
taminen”. Hankittavan materiaalin 
määritykset on tehty, hankintojen 
seurannaisvaikutukset on huomioi-
tu, hankinnat on kilpailutettu ja toi-
mittajat valittu. Toiminta painottuu 
materiaalin vastaanottoihin, koulu-
tuksiin, jakoon käyttäjille ja lopulta 
varustamisen toimiin, joilla hankittu 
materiaali sidotaan joukkotuotetuille 
sodanajan joukoille ja suorituskyky 
lopullisesti rakentuu.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen to-
teutuksen rinnalla on parhaillaan 
käynnissä hankkeen toisen vaiheen 
suunnittelu, suorituskyvyn elinjakso-
mallin mukaisesti vaihe ”suunnittelu 
ja kehittäminen”. Tässä vaiheessa mm. 
määritetään suorituskykypuuttei-
den perusteella vuosina 2021-2024 
hankittava materiaali, tarkennetaan 
materiaalille asetettavat vaatimuk-
set, valmistellaan toimeksiannot 
hankintayksikölle ja tunnistetaan 
hankintojen aiheuttamat seurannais-
vaikutukset mm. henkilöstöön, yllä-
pitorahoitukseen ja tarvittaviin tiloi-
hin liittyen. Vuonna 2021 toteutuvien 
hankintojen kilpailutukset käynniste-
tään syksystä 2020 alkaen.

Joukot tehtävään!

Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen joukkoja varustellaan painopis-
teisesti hankkeen toisessa vaiheessa 
vuosina 2021-2024. Hankkeella va-
rusteltavia Logistiikkalaitoksen poik-

Esimerkki hankittavasta johtamispaikkakalustosta toimintavalmiudessa (Kuva Puolustusvoimat Miika Bäver)

LOGJOUKOT-hankepäällikkö DI Esa Nopanen, Logistiikkakoulu, Logistiikkalaitoksen esikunta 
Kehittämispäällikkö majuri Petri Rainio, Logistiikkaosasto, Logistiikkalaitoksen esikunta

Artikkeli on aiemmin julkaistu Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen ”Mahdollistaja”-lehdessä
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keusolojen joukkoja ovat muun 
muassa logistiikkapataljoonat ja lo-
gistiikan alojen erillisyksiköt. Suori-
tuskykyjen kehittämisessä korostuvat 
ajanmukainen ja tuettavien kanssa 
yhteensopiva johtamiskyky, tehokas 
materiaalin käsittely- ja kuljetuskyky 
sekä kriittisimpien toimintojen suoja. 
Lisäksi hankitaan muuta logistiikan 
suorituskykyjä täydentävää materi-
aalia, jolla kasvatetaan Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitoksen volyymia 
linjan 3 toimijana. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 
näyttäytyy tuettavien puolustushaa-
rojen taistelujärjestelmien suuntaan 
suorituskykyjen käytön mahdollista-
vana, siviiliyhteiskunnan ja puolus-
tusvoimien omat kyvyt yhdistävänä 
toimijana. Keskiössä ovat toimiva ti-
laus-toimitusketju, hyvä tilannekuva 
ja tuettavien tarpeiden ennakointi. 
Tässä suhteessa kaikessa toiminnassa 
korostuu logistiikan johtamiskyky ja 
toimivat johtamisjärjestelmät tuet-
taviin ja omiin joukkoihin. LOGJOU-
KOT-hankkeessa johtamiskykyyn 
panostetaankin merkittävästi hank-
kimalla logistiikkajoukoille muun 
muassa johtamispaikkakalustoa, joh-
tamisajoneuvoja, johtamiskontteja ja 
radioita. 

Materiaalin käsittely ja kuljetukset

Täydennysten alan materiaalihan-
kinnoista keskeisimpänä tulevat ole-
maan materiaalinkäsittelykoneet, 
joilla varmistetaan materiaalin ko-
neellinen käsittelykyky yksikkötasalla 
sekä materiaalin hajauttaminen va-
rastoilta. Lisäksi tullaan hankkimaan 
muun muassa vesi- ja polttoaine-
kontteja sekä kontteja ampumatar-
vikkeiden ja muun materiaalin kuljet-
tamiseen.

Materiaalin käsittelyn lisäksi toimiva 
kokonaisuus muodostuu kuljetuk-
sista. Kuljetusten osalta hankkeen 
tuottama materiaali tulee olemaan 
pääasiassa maantieliikkuvaa kuor-
ma-autokalustoa varustettuna kouk-
kulaitteella ja vaihtokoriperävaunulla 
mahdollistaen vaihtokuormatilojen 
käsittelyn ja kuljettamisen kantaval-

la tiestöllä. Lisäksi raskaan kaluston 
kuljetus- ja evakuointikykyä tullaan 
kehittämään hankkimalla joukoil-
le raskaita lavettiyhdistelmiä, joilla 
mahdollistetaan muun muassa tais-
telupanssarivaunujen siirrot. 

Polttoainekuljetuskykyä kehite-
tään valtakunnallisesti huomioiden 
puolustushaarojen tulevaisuuden 
tarpeet. Näiden edellä mainittujen 
raskaampien kalustojen lisäksi han-
kitaan myös kevyempää kuljetuska-
lustoa kuten maastohenkilöautoja 
ja erilaisia pakettiautoja esimerkiksi 
lääkintähuollon evakuointitehtäviin. 
Yleisesti kuljetusten suorituskyvyn 
kehittäminen on Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen osalta rahallisesti 
merkittävin kokonaisuus LOGJOU-
KOT-hankkeessa.  

Toimintojen jatkuvuus ja suoja

Uutena kehitettävänä suorituskykynä 
huomioidaan myös suoja, jolla mah-
dollistetaan kriittisimpien toiminto-
jen jatkuminen mahdollisen kriisin 
eri vaiheissa. Tähän liittyvät niin tär-
keimpien joukkojen henkilökohtai-
nen suoja kuin myös toimintakyvyn 
varmistaminen eri olosuhteissa. Suo-
jan lisäksi myös kunnossapitokykyä 
kehitetään hankkimalla muun muas-
sa erikoistyökaluja ja mittalaitteita 
keskeisimmille joukoille. 

Hankkeella tuotetaan pääasiassa lo-
gistiikan suorituskykyjä täydentävää 
materiaalia, jonka käyttö, varastointi 
tai ylläpito ei edellytä täysin uuden-
laista osaamista. Materiaalin osal-
ta hankitaan ensisijaisesti valmista, 
laajalti jo käytössä olevaa ja yleisesti 
markkinoilta ostettavaa standardoi-
tua materiaalia. Näin toimien varmis-
tetaan se, että hanke pysyy suunni-
tellussa aikataulussa ja kustannukset 
annetuissa kehyksissä, hankittava 
materiaali on toimivaksi todettua ja 
myös huoltovarmuusnäkökohdat 
esimerkiksi varaosien saatavuuden 
suhteen on huomioitu. 

Hankkeen tuottamaa suorituskykyä 
otetaan vaiheittain operatiiviseen 
käyttöön. Materiaalin vastaanottojen 
ja käyttöönoton yhteydessä järjeste-
tään tarvittaessa kouluttaja-, käyttö-, 
ylläpito- ja varastohenkilöstön koulu-
tus, jolla oma ja strategisen kumppa-
nin osaaminen nostetaan vaaditulle 
tasolle. 

LOGJOUKOT-hankkeen päättyessä 
ja sen tuottaman materiaalin turvin 
Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen suorituskyky kehittyy merkittä-
västi 2020-luvun aikana.

Hankkeen tuottamaa kuorma-autokalustoa eri tehtävissä 
Kuva Puolustusvoimat)
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Huoltotaktiikka ja taktinen ajattelu

Markus Järvinen opettaa Maan-
puolustuskorkeakoululla huolto-
taktiikkaa kadeteille ja maiste-
reille. Hän tekee työn ohella myös 
väitöskirjaa Puolustusvoimien 
kumppanuuksien hallinnasta Joh-
tamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitoksella.

Oppaissa ja ohjesäännöissä on 
kirjoitettu tuhansia sivuja huol-
lon ja logistiikan suunnittelusta. 
Esimerkiksi Kenttäohjesääntö 4 
(KO4) määrittää logistiikan johta-
misen yleisiä periaatteita, Logis-
tiikkaopas kertoo kenttähuollon 
toteutuksen keskeisiä periaatteita, 
ja Huoltokomppanian käsikirjas-
ta löytyvät henkilöstön vastuut. 
Kaikesta tiedosta huolimatta eri 
tasoilla tuotetuissa huollon suun-
nitelmissa on puutteita. 

Yleensä puutteet näkyvät yleisinä 
latteuksina, jotka nostavat enemmän 
verenpainetta kuin asiakkaan kykyä 
operatiiviseen toimintaan. Väitän, 
että huollon ja logistiikan ongelmana 
on taktisen ajattelun puuttuminen. 
Seuraavassa kuvaan ensin ongelman 
tarkemmin, tämän jälkeen määritte-
len taktiikan ja taktisen ajattelun sekä 
viimeisenä pohdin, kuinka taktista 
ajattelua tulisi kehittää.

Huollon suunnittelun ongelma löy-

tyy KO4:n määrittämästä Logistisesta 
ajattelutavasta sekä taktisesta ajatte-
lusta. Logistisessa ajattelutavassa läh-
tökohta on ”logistiikan ja kenttähuol-
lon tarpeen määrittäminen”, minkä 
pohjalta suunnitellaan ”joukkojen ja 
kapasiteettien käyttö sekä tukeutu-
missuhteet tilaus-toimitusverkostos-
sa”. 

Tarpeen määrittäminen on helppoa. 
Siihen ei tarvita kuin Logistiikkaop-
paan taulukot, taskulaskin ja aikaa. 
Näin kuka tahansa pystyy arvioimaan 
esimerkiksi tarvittavat ampumatar-
vikkeet, polttoaineet, ruoan, veden 
sekä evakuointikapasiteetin. Tarpeen 
määrittämisen jälkeen alkavat kui-
tenkin haasteet, koska pitäisi osata 
suunnitella joukkojen ja kapasiteetin 
käyttö siten, että operaatio mahdol-
listuu ja riskit kyetään hallitsemaan. 

Toisin sanoen ampumatarvikkeiden 
ja polttoaineiden pitäisi olla lähellä, 
mutta ei niin lähellä, että ne tuhoutu-
vat. Samoin lääkintä ja potilasevaku-
ointi pitää järjestää siten, että kapasi-
teetti ei jää tulen alle, mutta potilaat 
eivät myöskään kuole matkalle. Näi-
hin kysymyksiin ei ole oikeaa ja vää-
rää vastausta, ainoastaan parempia 
ja huonompia vastauksia. Paremman 
vastauksen valintaan auttaa taktinen 
osaaminen ja tuettavan toiminnan 
tunteminen.

Tarvitaan prosessi, jossa opin sisäl-
tämä potentiaali muutetaan käy-
tännöksi

lu vaatii ymmärrystä taktiikasta. Tak-
tiikan klassinen määritelmä on oppi 
taistelun voittamisesta. Nykyisin esi-
merkiksi Kenttäohjesääntö 3.1 mää-
rittää taktiikan olevan ”tehtävän to-
teuttamiseen asetettujen resurssien 
ja keinojen optimaalista suunnittelua 
ja sovellettua käyttöä päämäärien 
saavuttamiseksi taistelussa”. 

Taktiikan määrittäminen toiminnaksi, 
eli suunnitteluksi ja käytöksi on täy-

sin hylätty suoritus. Tällöin taktiikka 
on olemassa ainoastaan, kun suun-
nitellaan tai käytetään resursseja, eli 
esimerkiksi ohjesäännöt eivät ole 
taktiikkaa. Tämän ongelman ymmärsi 
aikanaan jo Aristoteles puhuessaan 
linnun määritelmästä. 

Taktiikan määrittäminen opiksi on 
sen sijaan järkevää. Se käsittää kai-
ken maailmassa olevan tiedon tais-
telun voittamisesta. Tieto voi sijaita 
kirjoissa, ihmisissä, keskusteluissa, 
Power Point esityksissä, jne. Toisaalta 
taktiikan kehittäminen (esim. oppaan 
kirjoittaminen) ei välttämättä paran-
na ihmisten kykyä voittaa taisteluita. 
Tällöin päädytään helposti samanlai-
seen tilanteeseen kuin nyt, eli tietoa 
on, mutta se ei välity käytäntöön. 

Tarvitaan siis prosessi, jossa opin si-
sältämä potentiaali muutetaan käy-
tännöksi. Tähän liittyvät käsitteet 
taktinen osaaminen ja taktinen ajat-
telu. Näistä ’taktinen osaaminen’ on 
yksilön osaaminen taktiikasta, min-
kä yksilö on kyennyt oppimaan tai 
omaksumaan. ’Taktinen ajattelu’ puo-
lestaan on prosessi, jolla yksilö sovel-
taa taktista osaamistaan kulloiseen-
kin tilanteeseen. Käsitteet liittyvät 
toisiinsa siten, että taktinen ajattelun 
pohjana on taktinen osaaminen.

Taktiikan opetus ei voi keskittyä vain 
opin julistamiseen. Opettamisesta 
osan pitää olla osaamisen ja ajatte-
lun opettamista. Taktista osaamista ja 
ajattelua tarvitaan, koska pelkkä oppi 
(esim. yleisten periaatteet) ei riitä. 

Käytännön toiminnan ja taktiikan 
opettamisen pohjana on oppi, mut-
ta painopiste on opin soveltamisessa 
käytäntöön, eli taktisessa ajattelussa. 
Taktinen ajattelu vaatii erityisesti ym-
märrystä tuettavan toiminnasta. 

Logistikkojen tulisi kyetä taktiseen 
ajatteluun, eli muuntamaan opin 
tilanteenmukaisiksi suunnitelmik-
si
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Otetaan esimerkiksi jääkäriprikaatin 
hyökkäys, jossa komentaja on päät-
tänyt ensin vallata Berttalan tasan 
yhdellä joukkoyksiköllä, toisessa vai-
heessa hyökätä kaksi joukkoyksik-
köä rinnan Celsiusmaan suuntaan ja 
kolmannessa vaiheessa valmistautua 
hyökkäämään Daavittilan ja Eemeli-
län suuntiin. 

Muut aselajit ja toimialat sitovat toi-
mintansa automaattisesti jääkäri-
prikaatin toimintaan: Tykistö tukee 
valtaavaa joukkoyksikköä yhdellä 
patterilla jostain ja sitten iskuportaan 
joukkoyksiköitä kahdella patteristolla 
jostain muualta. 

Pioneerit ensin edistävät liikettä ja 
sitten suluttavat sivustassa sekä sen 
jälkeen tukevat tienpidolla. Tiedus-
telijat tiedustelevat hyökkäysreittejä 
jollain osastolla, hiiviskelevät hyök-
käysalueella sekä lopuksi keittävät 
kaakaota ja kiikaroivat hyökkäyksen 
kannalta tärkeään risteykseen. 

Logistikot yrittävät samoin sitoa 
oman toimintansa tuettavan hyök-
käykseen, mutta lopputulos on 
useimmiten sekava selvitys täyden-
nysoikeuksia, kunnossapidon tär-
keysjärjestyksiä, logistiikkakomp-
panioita, unohtamatta prikaatille 
osoitettuja kahta maastosairasautoa. 
Tältä vältyttäisiin, jos logistikot ky-
kenisivät taktiseen ajatteluun, eli 
muuntamaan opin tilanteenmukai-
siksi suunnitelmiksi. Ensimmäisenä 
logistikkojen pitäisi laatia toimin-
ta-ajatus suorituskyvyn/toimialan ja 
paikan tarkkuudella. 

Jääkäriprikaatin tapauksessa toimin-
ta-ajatus voisi olla esimerkiksi ”En-
nen ensimmäistä vaihetta prikaatin 
hyökkäysvalmistelut toteutetaan lo-
gistiikkapataljoonan suorituskyvyllä 
Aarnelan alueella. Ensimmäisessä 
vaiheessa hyökkäävää joukkoyksik-
köä tuetaan täydennyksillä sen huol-
tokomppanian alueelta ja ensihoi-
dolla Aarnelan länsipuolelta. 

Toisessa vaiheessa hyökkäystä tue-
taan huoltopataljoonalla Aarnelan 

eteläpuolelta sekä logistiikkakomp-
panialla Faaraomäen alueelta. Kol-
mannessa vaiheessa prikaatia tue-
taan HP:lla Aarnelan alueelta sekä 
LOGP:lla Daavittilan pohjoispuolelta”. 
Tällä tavoin kaikille toimijoille jääkä-
ristä viestimieheen olisi suhteellisen 
selvää kulloinenkin tuki aikaan ja 
paikkaan sidottuna. Vastaavasti esi-
kuntien ja huoltotoimistojen sisäinen 
suunnittelu helpottuu, kun toimijat 
kykenevät hahmottamaan, minne 
esim. täydennyksiä voi milloinkin 
suunnata tai miten tiestönkäyttö pi-
tää suunnitella. Taktisen ajattelun 
kautta oppi olisi siis muuttunut käy-
tännön suunnitelmiksi, jotka ovat 
suhteellisen selviä kaikilla tasoilla.

Logistikkojen taktisen ajattelun ke-
hittäminen sekä korkea taktinen ja 

huoltotaktinen osaaminen mahdol-
listaisivat tuettavien taistelun tehok-
kaammin. 

Tehokkuus syntyy paremmasta 
suunnittelusta ja selkeämmistä 
suunnitelmista, jolloin samoilla 
resursseilla saadaan suurempi vai-
kutus. Näin saataisiin varmemmin 
oikea tuki, oikeaan paikkaan, oi-
keaan aikaan.

Kenraaliluutnantti Leonard Grandell (1894–1967) - 
suomalaisen huoltotaktiikan isä. Hän oli sodan ajan 

huoltotoiminnan ja -taktiikan uranuurtaja, kehittäjä, 
opettaja ja ohjesääntöjen kirjoittaja.
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Lennokkilogistiikan nykytila ja 
kehitysnäkymiä

Kapteeni Ville Nokipii
Tutkijaesiupseeri, ST-opiskelija

Logistiikkakoulu - PVLOGLE

Puolustusvoimien näkökulmasta 
lennokkitoiminta on ollut ajankoh-
tainen teema jo useamman vuo-
den. Kuitenkin Puolustusvoimissa 
julkinen keskustelu (ks. esim. So-
tilasaikauslehti) lennokkitoimin-
nasta on käsitellyt lentotoiminnan 
turvallisuutta tai sitä, kuinka len-
nokkeja voidaan käyttää tieduste-
luun, valvontaan, maalittamiseen 
ja vaikuttamiseen. 

Vähemmälle julkiselle huomiolle 
on jäänyt Suomessakin elinkeino-
elämässä yleistymään päin oleva 
lennokkilogistiikka. Tämä artikkelin 
tarkoituksena on kuvata lennokkilo-
gistiikan nykytilaa ja kehitysnäkymiä. 
Käsitteellisesti lennokeilla tarkoite-
taan lentävää laitetta, jossa ei ole 
ohjaajaa lennon aikana mukana. Pu-
hekielessä lennokit mielletään usein 
kookkaammiksi kuin dronet. 

Nykytila

2010-luvun alkupuolella JD.com 
lanseerasi ensimmäisiä konsepte-
ja Kiinassa siitä, kuinka muutaman 
kymmenen kilon painoisten palle-
tien kuljetukseen vaikeakulkuisten 
reittien sijaan maaseutukylien välillä 
voidaan käyttää lennokkeja. Myös 

muualla maailmassa on ollut 2010-lu-
vulla useita, vaihtelevan mittakaavan 
kokeiluja lennokkien käytöstä osana 
toimitusketjuja. Kuitenkin lennok-
kilogistiikan konkreettiset ratkaisu-
mallit outbound- ja lastmile-jakelu-
logistiikkaan ovat kehittymässä, eikä 
täysin valmiita ratkaisuja ole vielä 
olemassa laajassa käytössä. Yksi len-
nokkilogistiikan sovelluskohde on 
lääkelogistiikka. Lokakuussa 2019 
FAA myönsi luvan UPS-yhtiölle koko 
USA:n laajuiseen tavaroiden dro-
ne-jakeluun. Alkuvaiheessa dronejen 
tarkoituksena on kuljettaa lääkkeitä 
sairaaloihin. 
Suomessa Alphabetin (aiemmin Goo-
gle) startup yhtiö Wing on kehittä-
nyt Helsingin alueelle viime vuosina 
alle 1,5kg:n painoisten tuotteiden 
drone-delivery palvelua. Wingin rat-
kaisussa kuljetusreittien optimointi 
perustuu UTM (Unmanned Traffic 
Management) -tekniikkaan eli reittejä 
ei ole ennalta määritetty vaan ne rää-
tälöityvät jokaiselle tilaukselle erik-
seen. Myös Matkahuolto järjesti 2019 
vuoden alkupuolella drone-testejä. 
Näissä teisteissä toimitettiin enintään 
1kg:n painoisia paketteja, mutta en-
nalta määritettyjä reittejä pitkin.

Lennokkien käyttöä laajamittaiseen 
logistiikkaan Suomessa rajoittavat 
yhtenä esimerkkinä haastavat vuo-
den ajat. Lennokkien toimintamatka 
lyhenee merkittävästi kylmissä ja tuu-
lisissa olosuhteissa. Voisikin ajatella 
niin, että mitä pienempi on lenno-
kin koko, sitä pienempi on sen akku. 
Tällöin ulkoisilla tekijöillä on suora 
yhteys niiden toimintamatkaan.  Ul-
koisten tekijöiden minimoiseksi len-
nokkien latausinfrastruktuurin on ol-
tava tasokasta ja häiriötöntä. Lisäksi 
lennokkien operoinnin tueksi on saa-
tava eheää säädataa. Kustannuksien 
näkökulmasta tuskin lienee järkevää 
kuljettaa alle kilon painoisia pieniä 
palletteja. Toisaalta myös lennokkien 
kunnossapito olisi ratkaistava, jotta 
niillä on riittävä käyttövarmuus.

Keskeinen lennokkien käytön haaste 
on kuljetuskustannus yksikköä koh-
den. Vain muutamissa Suomen kau-
pungeissa on riittävästi ihmisiä muo-
dostamaan riittävä tilauspotentiaali. 
Ilman riittää potentiaalia ja siten asia-
kasmäärää, on lennokeilla toimitet-
tavien tavaroiden yksikköhinta to-
dennäköisesti liian korkea. Toisaalta 

DHL:n ”drone”. (https://www.logistics.dhl/global-en/home/press/
press-archive/2018/rapid-response-from-the-air-medicines-successful-
ly-delivered-using-a-parcel-drone-in-east-africa.html).
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kuluttajatrendit voivat muuttua no-
peasti, jolloin kiinnostus lennokkitoi-
mituksilla toteutettavien tavaroiden 
kohtaan voi nousta merkittävästi. 
Tämä osaltaan kasvattaa lennokkitoi-
mitusten tarvetta, luo uusia toimijoi-
ta ja siten alentaa yksittäisten lennok-
kitoimitusten hintaa.  

Lennokkien käyttöön liittyy myös 
muita näkökulmia. Yhdeksi näkökul-
maksi voidaan ottaa digitaalisesti 
ohjatut lentokäytävät ja lennonjoh-
to.  Tästä näkökulmasta tarkasteltuna 
ANS (Air Navigation Services) Finland 
osoittaa edelläkävijyyttä.  ANS Fin-
land on kehittänyt U-Space tekno-
logiaa lennokkien liikennöinnin joh-
tamiseen, joka yhdistää UTM ja ATM 
(Air Traffic Management) -tekniikat. 
Tämä mahdollistaa esimerkiksi valti-
oiden rajat ylittävään lennokkiliiken-
teen. Kuvassa 2 on ANS:n U-Space 
hankkeen havainnekuva.

Yksi kehittyvä ulottuvuus lennok-
ki- ja dronelogistiikkaan on parvei-
lu ja sen sovellutukset. Parveilulla 
tarkoitetaan useiden lennokeiden 
yhdistelmää, jotka toteuttavat sa-

maa tehtävää. Parveilun voi nähdä 
tarpeellisena siinä tilanteessa, jossa 
yksittäisen lennokin kuljetuskapa-
siteetti ei riitä, mutta toimitus halu-
taan samaan aikaan perille. Toinen 
todennäköisimmin kehittyvä ulottu-
vuus ovat käyttöperiaatteet. Voi olla 
niin, että tulevaisuudessa jakamis-
talouden mukaisesti yksityisihmiset 
vuokraavat lennokkiresurssia omaa 
käyttöönsä kaupallisilta toimijoilta. 
Perinteiset kivijalkakaupat voivat laa-
jentaa ”kauppakassipalvelujaan” kul-
jetettavaksi lennokeilla. 

Uskoisin, että kymmenen vuoden 
päästä lennokkien operointitavat ja 
regulaatio ovat erilaista kuin tänä päi-
vänä. Onko tulevaisuuden uusi kul-
jettajakoulutuslinja drone-/lennok-
kioperaattorikoulutus, jossa lisenssit 
säätyvät lennokin koon perusteella? 
Mikäli lennokeilla tapahtuvien kulje-
tusten volyymit kasvavat, on nähtä-
vissä tarvetta lennokkien kunnossa-
pitohenkilöstölle. Lisäksi lennokkien 
latausinfran ylläpito vaatii omat osaa-
jansa. On mielenkiintoista nähdä, 
milloin lennokkien kunnossapito- ja 
latausinfran ylläpito näkyvät ensim-
mäisiä kertoja esimerkiksi ammatil-

lisessa koulutuksessa? Ja käykö niin, 
että regulaatiolla ohjataan tarkasti 
se, millaisella koulutuksella ylipäänsä 
saa lennokkeja kunnossapitää?

Edellä kuvatut kehitysnäkymät ovat 
vain pieni osa siitä potentiaalista, jota 
lennokit ja dronet voivat logistiikalle 
mahdollistaa ”uutena teknologiana”.  
Samalla on hyvä muistaa, ett suuret 
kuljetusmäärät ovat taloudellisinta 
ja varminta siirtää yhä laivoilla, ju-
nilla tai raskaalla maantiekalustolla. 
Kaikkea tavaraa ei voi tai ei ole tarkoi-
tuksenmukaista tuottaa lähellä kulut-
tajaa. Sinällään lennokki- ja drone-
logistiikan kehittyminen on pitkälti 
siviiliyrityksistä kiinni.

Puolustusvoimien näkökulmasta täl-
laiset uudet teknologiat ja sen käyt-
tösovellutukset ovat mahdollisuuk-
sia. Näitä mahdollisuuksia on hyvä 
seurata ja erityisesti arvioida niiden 
kypsyyttä taistelutilaan. Varmaankin 
lennokeilla ja droneilla on vaikutus-
ta myös sodan kuvan muutoksessa 
omalla (kapealla) osallaan logistii-
kassa. Jos ajatuksia haluaa tuulettaa, 
voi pohtia sitä, onko tulevaisuudessa 
Puolustusvoimissa tarve ”otto-len-
nokki toiminnalle”, miten hyödynne-
tään lennokki-operaattoreita osana 
logistiikkajärjestelmää poikkeuso-
loissa tai onko meillä tarve opettaa 
huollon varusmieskoulutuksessa 
myös lennokkien huoltoa?

Lähdemateriaali kirjoittajalla.

DHL:n urban deliveryservice. (https://www.parcelandpostaltechno-
logyinternational.com/news/delivery/dhl-express-launches-first-ful-
ly-automated-and-intelligent-urban-drone-delivery-service.html). 
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Pohjanmaa-luokalla suorituskykyä 
vuosikymmeniksi

TEKSTI Komentaja Jon von Weissenberg, Laivue 2020 -materiaaliprojektin päällikkö, 
Järjestelmäkeskuksen projektiosasto

HAVAINNEKUVAT Puolustusvoimat

Uudet Pohjanmaa-luokan aluk-
set muodostavat rungon Suomen 
merelliselle puolustukselle aina 
2050-luvun loppuun saakka. Ilman 
uusia aluksia Merivoimat ei pystyi-
si vuoden 2025 jälkeen lakisäätei-
siin puolustustehtäviinsä. Pohjan-
maa-luokan alukset suunnittelee 
ja rakentaa kotimainen Rauma Ma-
rine Constructions.  

Iso osa merivoimien tehtävistä ja 
operaatioista tapahtuu merellä. Meri-
voimien pitää esimerkiksi pystyä mii-
noittamaan, torjumaan miinoja sekä 
etsimään ja torjumaan sukellusvenei-
tä. Tähän tarvitaan aluksia, koska näi-
tä tehtäviä ei voi toteuttaa esimerkik-
si rannikkojoukoilla tai kohdealueen 
ulkopuolelta. Operaatiot edellyttävät 
nyt ja tulevaisuudessa entistä pidem-
pää läsnäoloa merellä, missä on pys-
tyttävä toimimaan ympäri vuoden 
säästä ja jäätilanteesta riippumatta. 

Merivoimien uudet alukset ovat 
välttämätön osa meripuolustusta, 
koska niillä torjutaan merialueelta 

tulevat hyökkäykset ja turvataan tär-
keät kohteet merellä ja saaristossa. 
Tämän lisäksi torjutaan aluelouk-
kaukset ja suojataan meriyhteydet. 
Merenhallinta muodostetaan tarvit-
tavalla alueella. Joitakin alueita mii-
noitetaan, vihollisaluksia tuhotaan 
pintatorjuntaohjuksilla ja ilmauhkaa 
vastaan on käytössä uskottava ilma-
torjuntakyky.

Kotimaista osaamista ja huoltovar-
muutta

Merivoimien vaatimukset alusten tal-
vitoiminta- ja merimiinoituskyvylle 
olivat keskeinen peruste toimittajan 
valinnassa. Ulkomaisilla sotalaivate-
lakoilla ei ollut tarjota valmista alus-
konseptia Suomen tarpeisiin ja olo-
suhteisiin. Lopulta tässä hankinnassa 
ei päästy kilpailuttamaan kotimaisia 
telakoita, mikä yleisesti ottaen on 
aina hankintojen lähtökohta. 

Näin muodostui ns. Sole Source -suo-
rahankinta, jolloin tilanteessa ei enää 
ollut kilpailun tuomaa normaalia 

vääntöä, vaan jokainen sopimuskoh-
ta jouduttiin neuvottelemaan perin-
pohjaisesti. 

Tehty Laivue 2020 -hankintapäätös 
tukee myös Suomen valtion alusten 
huoltovarmuutta. 

Huolto-, ylläpito- ja vauriokorjauk-
set ovat osa suorituskykyä ja niiden 
tulee olla kriittisin osin saatavissa 
Suomesta. Alusten osalta edellä mai-
nittujen kykyjen edellytykset - muun 
muassa osaaminen, suunnittelutieto 
ja tuoteoikeudet - syntyvät parhai-
ten suunnittelemalla ja rakentamalla 
alukset kotimaisella telakalla, joka 
aikanaan voi myös osallistua alusten 
ylläpitoon. 

Alukset suunnittelee ja rakentaa Rau-
ma Marine Constructions (RMC), ja 
osajärjestelmien toimittajina ja ali-
hankkijoina on sekä suomalaisia että 
ulkomaalaisia yrityksiä. 

Alusluokalle tulee suomalaisen Aker 
Arcticin toimittama potkuri-akseli 

Laivue2020,  nelja_saaristossa
Artikkeli on aiemmin julkaistu Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen ”Mahdollistaja”-lehdessä

Komentaja Jon von 
Weissenberg

12



-yhdistelmä ja suomalaista puolus-
tusteollisuutta vahvistaa teollisen yh-
teistyön sopimus. 

Tavanomaisesta poikkeava laivan-
rakennussopimus

Laivue 2020 -hankinta toteutetaan 
kahdella pääsopimuksella, joista toi-
sella hankitaan alukset Suomesta ja 
toisella taistelujärjestelmäkokonai-
suus. Jälkimmäiseen kuuluu myös 
järjestelmän sovittaminen alukseen 
eli nk. integrointi. Ensin mainitulla so-
pimuksella hankitaan merikelpoiset 
alukset, jotka täyttävät sotalaivalle 
asetetut luokitusvaatimukset. 

Taistelujärjestelmätoimittaja Saab 
Ab toimittaa ja asentaa tilannekuvan 
luomisen ja johtamisen edellyttämät 
järjestelmät sekä aluksen asejärjes-
telmät. Tähän kuuluu myös muiden 
hankintaohjelmien yhteydessä han-
kittavien ohjus- ja torpedojärjestel-
mien sekä poistuvasta aluskalustosta 
siirrettävien edelleen käyttökelpois-
ten laitteiden ja osajärjestelmien 
asennus ja integrointi osaksi uuden 
taistelujärjestelmän muodostamaa 
kokonaisuutta.

Sopimuskokonaisuuteen kuuluvat li-
säksi muihin erillisiin osajärjestelmiin 
eli esimerkiksi jo päätettyyn pinta-
torjuntaohjukseen liittyvät hankin-
tasopimukset ja telakan omistajien 
kanssa tehtävä sopimus sekä tais-
telujärjestelmän toimittajan kanssa 
tehtävä teollisen yhteistyön sopimus. 
Molempiin pääsopimuksiin sisältyy 
vaatimus luoda Suomeen huoltovar-
muuden kannalta tärkeä itsenäinen 
kunnossapitokyky kaikkien kriittisten 
järjestelmien osalta. 

Rakentamisen valvonnalle oma or-
ganisaatio

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 
toimii tilattujen Pohjanmaa-luokan 
alusten rakentamisessa niin sanottu-
na Prime Contractorina. Logistiikka-
laitos vastaa viime kädessä siitä, että 
eri hankintasopimuksilla tehtävät 
hankinnat tuottavat hankkeen tavoit-
teleman materiaalisen suorituskyvyn. 

Vaihtoehtona Prime Contractor -vas-
tuun kantamiselle itse oli vastuun ul-
koistaminen kaupalliselle toimijalle. 

Logistiikkalaitos käytti apunaan riip-
pumatonta yritystä hankintamalli-
vaihtoehtojen ja RMC:n suorituskyvyn 
arvioinnissa. Syynä prime-vastuun 
ottamiselle on halu saada kohden-
nettua mahdollisimman suuri osuus 
hankintabudjetista suorituskyvyn 
rakentamiseen ja kotimaisen telak-
kateollisuuden palauttaminen huol-
tovarmuuden edellyttämälle sotalai-
vaosaamisen tasolle. 

Sopimuksen myötä vuosikymmen-
ten yhteistyö

Vastuullisena tilaajana puolustus-
hallinnon oli varmistuttava, että 
eduskunnan hankkeeseen myöntä-
mä rahoitus tuottaa täysimääräisesti 
sille suunnitellun suorituskyvyn eli 
budjetoidulla rahalla on saatava kus-
tannustehokkaasti Merivoimien suo-
rituskykyvaatimukset täyttävät Poh-
janmaa-luokan alukset.

Sopimusten myötä telakan ja puolus-
tusvoimien yhteistyö syvenee vuosik-
si, jopa vuosikymmeniksi. Puolustus-
hallinnon oli ja on tärkeää varmistaa 
telakan omistuspohjan vakaus ja 
siten hallita mahdollisia yrityksen 
omistajuuteen liittyviä riskejä. 

Euroopan unionin toiminnasta an-

netun sopimuksen 346 1b-poikkeus-
säännön soveltamisen edellytyksenä 
on, että valtion keskeisiin turvallisuu-
setuihin liittyvät hankinnat eivät saa 
heikentää sellaisten tuotteiden kil-
pailun edellytyksiä sisämarkkinoilla, 
joita ei ole tarkoitettu nimenomaan 
sotilaalliseen käyttöön. Sama vaati-
mus seuraa myös muuta kiellettyä 
valtiontukea koskevista vaatimuksis-
ta. 

Tämän poikkeussäännön perusteel-
la tehdyn suorahankinnan, kuten 
Pohjanmaa-luokan rakentamissopi-
muksen, maksut eivät saa valua ni-
menomaisen projektin ulkopuolelle. 
Hankintamenettely on toteutettu 
siten, että hankinnan eteneminen ja 
kustannusten seuranta on ostajan ja 
ulkopuolisen näkökulmasta helppo 
toteuttaa, koska rakentamissopimus 
on solmittu läpinäkyvyyden varmis-
tamiseksi perustetun projektiyhtiö 
RMC Defencen kautta.

Hankinnan tekeminen vaati sopimu-
sehtojen laajempaa poliittista val-
mistelua, sillä hankinnassa on soti-
laallisen suorituskyvyn lisäksi pelissä 
tärkeitä huoltovarmuus-, osaamis- ja 
elinkeinopoliittisia näkökohtia, joilla 
on Laivue 2020 -hanketta laajempia 
vaikutuksia. Puolustushallinto ei voi-
nut ottaa kannettavakseen ostajalle 
normaalisti kuulumattomia riskejä, 
vaan niissä vastuuta on jaettu asiaan-
kuuluvasti myös telakan omistajille ja 
valtiolle.

Laivue2020 saaristossa

Komentaja Jon von 
Weissenberg
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Hankintojen laadunvarmistus osana 
suorituskykyä

Puolustusvoimien hankintojen on-
nistuminen on oleellinen osa suori-
tuskykyä. Tavaran- ja palveluntoimit-
tajiin kohdistuva laadunvarmistus 
on yksi osa hankintakokonaisuuden 
laadunvarmistusta, joka puolestaan 
kuuluu hankkeen laadunhallintaan. 
Laadunvarmistus on etupainotteista 
toimintaa - mitä aikaisemmin asioi-
hin tartutaan, sitä suurempia hyötyjä 
saavutetaan.

Hankintaprosessin yhteydessä teh-
tävän laadunvarmistuksen tavoit-
teena on saada etukäteen varmuus 
siitä, että tuotteen tai palvelun toi-
mittaja toimii tavalla, joka johtaa 
sopimusvaatimusten täyttymiseen. 
Laadunvarmistuksen toimenpiteet 
suunnitellaan ja toteutetaan riskipe-
rusteisesti, eli mitä enemmän riskejä, 
sitä enemmän toimenpiteitä. Laa-

dunvarmistuksen tarvetta arvioidaan 
prosessin edetessä hankinnan kaikis-
sa vaiheissa. 

Laatu on vaatimusten täyttymisen 
aste 

Suorituskyvyn muodostamiseen ja 
ylläpitämiseen liittyy runsaasti erilai-
sia järjestelmiä ja niihin liittyviä han-
kintoja. Laadunvarmistuksen toimet 
kohdistetaan pääosin sisällöltään ja 
kustannuksiltaan merkittävimpiin 
hankkeisiin ja haasteellisimpiin asioi-
hin. 

Laatu on vaatimusten täyttymisen 
aste. Kun kaikki asiakkaan vaatimuk-
set on täytetty, asiat on tehty laaduk-
kaasti.

Laadunhallinta on laatuun liittyvää 
johtamista. Laadunhallintaan kuuluu 

laatupolitiikan laatiminen ja laatu-
tavoitteiden asettaminen sekä sel-
laisten prosessien laatiminen, joilla 
nämä laatutavoitteet saavutetaan 
laadun suunnittelun, laadunvarmis-
tuksen, laadunohjauksen ja laadun 
parantamisen avulla.

Laadunvarmistus on laadunhallinnan 
osa, jonka tarkoitus on saada aikaan 
luottamus siihen, että laatuvaatimuk-
set tulevat täyttymään. Toimittajiin 
kohdistuva laadunvarmistus pyrkii 
varmistamaan, että toimittajan toi-
minta tuottaa sopimusvaatimukset 
täyttäviä tuotteita tai palveluita. Tätä 
työtä Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksessa tekee teknisen osaston 
laadunvarmistussektori.

Kaaviokuva AQAP2110D ja AQAP2210

TEKSTI Laadunvarmistuspäällikkö Janne Lahti, Teknisen osaston laadunvarmistussek-
tori, Logistiikkalaitoksen esikunta

KUVAT Puolustusvoimat
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Laadunvarmistus hankinnan eri 
vaiheissa

Hankintaan liittyviä riskejä arvioi-
daan ensimmäisen kerran jo suunnit-
teluvaiheessa. Tällaisia tekijöitä ovat 
esimerkiksi paljon uutta suunnittelua 
sisältävät hankinnat tai hankinnat, 
joissa käytetään paljon alihankkijoita. 
Laadunvarmistus suunnataan arvioi-
tujen riskien perusteella valittuihin 
kohteisiin, jotka vaihtelevat hankit-
tavasta tuotteesta tai palvelusta riip-
puen. 

Uutta suunnittelua sisältävässä han-
kinnassa laadunvarmistus suun-
nataan toimittajan laadunhallin-
tajärjestelmään, riskienhallintaan, 
konfiguraationhallintaan ja alustaviin 
suunnitelmiin siitä, miten hanke aio-
taan toteuttaa. Paljon alihankkijoita 
sisältävässä hankkeessa puolestaan 
laadunvarmistus kohdistetaan ali-
hankkijoiden hallintaan ja tarkastuk-
siin, jotka tehdään ennen sopimuk-
sen allekirjoitusta.

Tarjouspyyntöön kirjataan laadun-
varmistukseen liittyvät lauseet, jotta 
toimittajat osaavat jo tässä vaiheessa 
verrata omaa laadunhallintajärjestel-
määnsä puolustusvoimien laadun-
hallintavaatimuksiin. Puolustusvoi-
mien laadunhallinnan vaatimukset 
perustuvat ISO-standardeihin, joita 
täydennetään NATO:n AQAP-julkai-
suissa (Allied Quality Assurance Pub-
lication) esitetyillä vaatimuksilla. 

Oleellisin osa näitä lisävaatimuksia on 
läpinäkyvyys, joka koskee kaikkea so-
pimukseen liittyvää kuten tiloja, hen-
kilöstöä, suunnitelmia, testituloksia ja 
muuta materiaalia. Puolustusvoimat 
ei vaadi eikä tunnusta sertifikaattia, 
vaan ISO- ja AQAP-standardien mu-
kaisuuden todentaminen tehdään 
tarjouskilpailuvaiheessa aina erik-
seen puolustusvoimien toimesta toi-
mittajan antaman objektiivisen näy-
tön perusteella.

Ennen sopimuksen allekirjoitusta 
puolustusvoimilla on mahdollisuus 
tehdä toimittajalle tai alihankkijoil-
le tarjouspyynnössä määritellyt tar-

kastukset, joilla varmistetaan niiden 
kyky tuottaa pyydetyt tuotteet tai 
palvelut. Sopimuksessa lukitaan laa-
dunhallinnalliset vaatimukset, joihin 
toimittaja on tarjouspyyntövaiheessa 
tutustunut ja sopimusvaiheessa si-
toutunut.

Laadunvarmistuksen kulmakivet
Laadunvarmistuksen painopistealu-
eita ovat yhteydenpitokanavat, vaa-
timusten katselmointi, riskienhallinta 
ja laatusuunnitelma.

Sopimusaikana on tärkeää, että kaikki 
sopimuksen toteuttamiseen liittyvät 
haasteet tulevat välittömästi asiak-
kaan tietoon. Yksittäisen hankinnan 
näkökulmasta ei esimerkiksi viivytyk-

sellä ole välttämättä suurta merkitys-
tä, mutta tavoiteltavan suorituskyvyn 
kannalta seurannaisvaikutukset saat-
tavat olla hyvinkin merkittävät. 

Tarpeellisen tiedonkulun asiakkaan ja 
toimittajan välillä mahdollistaa ajois-
sa sovitut ja hankintaan sovelletut 
yhteydenpitotavat. Sopimusta toteu-
tettaessa teknisellä asianhoitajalla on 
käytettävissään laadunvarmistuksen 
työkalupakki, jonka avulla tilattua 
tuotetta tai palvelua voidaan seurata.
Jatkuva yhteydenpito asiakkaan ja 
toimittajan välillä on ensiarvoisen 
tärkeää. Sopimuksen alkuvaiheessa 
on tärkeää luoda luottamukselliset ja 
säännölliset yhteydet sidosryhmien 
välille - myös toimittajan ja sen käyt-

Laadunvarmistuksen kokouskuva
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tämien alihankkijoiden välille.

Riskienhallinta aloitetaan sopimus-
katselmoinnissa ja sen tärkein vaihe 
on riskien tunnistaminen. Siksi siihen 
on panostettava järjestelmällisesti 
ja kattavasti. Riskien käsittelyn tulee 
olla luonnollinen osa jokapäiväistä 
toimintaa. Tunnistamisella pyritään 
löytämään paitsi riskit, joihin on mah-
dollista tarttua, myös ne, joihin ei voi-
da vaikuttaa. 

Puolustusvoimien hankinnat koostu-
vat järjestelmistä ja alijärjestelmistä, 
jotka ovat monimutkaisia ja joiden 
käyttöikä on pitkä. Toimittajia ja ali-
hankkijoita on paljon. Järjestelmi-
en ylläpito vaatii erityisosaamista ja 
-välineistöä, ja niiden liitynnät toisiin 
järjestelmiin ovat moninaiset. Tällai-
sessa ympäristössä konfiguraation-
hallinnalla on aivan erityinen merki-
tys ja sen hallinta on suunniteltava 
yhdessä puolustusvoimien ja toimit-
tajan vastuut tunnistaen.

Laatusuunnitelman tulee aina olla 
kohdistettu tiettyyn hankintaan. Sii-
nä kuvataan kyseisen hankinnan eri-
tyispiirteet, kuten esimerkiksi kuka 
tekee, mitä tekee, miten tekee ja kos-
ka tekee. Sopimusvaatimusten ja nii-
den toteuttamisen on oltava selvästi 
näkyvissä laatusuunnitelmassa, jossa 
voidaan viitata yleisiin laadunhallin-
nan menetelmiin.

Delegoinneilla säästöjä

Laadunvarmistustoiminnan yksi eri-
tyispiirre ovat ulkomaisissa hankkeis-
sa käytettävät delegoinnit, joilla voi-
daan saavuttaa kustannussäästöjä ja 
tehokkaampaa laadunvalvontaa. 

Käytännössä toiminta tapahtuu ti-
laamalla laadunvarmistusta ulko-
maiselta puolustushallinnon laadun-
varmistusorganisaatiolta, jolla on 
kokemusta ja osaamista paikallisista 
toimittajista. Tämä toiminta on oh-

jeistettu standardissa AQAP-2070 
NATO mutual government quality as-
surance (GQA).

Laadunvarmistuksessa käytetyt 
AQAP-julkaisut ovat julkisia. Ne löy-
tyvät sivun https://nso.nato.int/nso 
alalaidan hakuikkunasta komen-
nolla ”AQAP-2110”. Julkaisuihin liit-
tyy yleensä myös sovellusohje (SRD, 
standard related document).

Artikkeli on aiemmin julkaistu Puo-
lustusvoimien Logistiikkalaitoksen 
”Mahdollistaja”-lehdessä

Dronet puhuttaa - Kerberos

Vesistönylitys ja drone 
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Pihan perältä: Ajatuksia sähköautoista
Kirjoituksen motto: ”Toiveajattelu ei ole terveellistä julkista politiikkaa”. Bjørn Lomborg 

Sähköautot tulevat koska näin po-
liitikot ovat päättäneet. EU asetus 
2019/631pakottaa niin autoteolli-
suutta kuin yhteiskuntaakin valta-
viin investointeihin. Vasta historia 
tulee näyttämään, vähennettiinkö 
näin ilmakehän lämpenemistä vai 
maksettiinko kalliisti virheellises-
tä toiveajattelusta. Tämän päivän 
yhteiskuntakeskustelu painottuu 
polttomoottoriautojen hiilidiok-
sidi- ja typpipäästöihin, unohtaen 
sähköautojen ympäristöongelmia 
(kuten asetus 2019/631 tekee). 
Pakoputken puute ei poista ongel-
mia.’

Kirjoitukseni ei pyri olemaan tieteel-
linen tutkimus enkä välttämättä ole 
objektiivinen. Hieman epäilen, että 
ruotsalaisen koulutytön Greta Thun-
bergin maailmanlaajuista kiinnostus-
ta herättävät kannanotot eivät ne-
kään täytä kaikkia objektiivisuuden 
tunnusmerkkejä. Mutta Gretan ää-
nellä on parempi läpäisyvoima kuin 
minun.

Tekstissä annettuihin lukuihin kan-
nattaa suhtautua varauksella. Eri läh-
teiden antamat tiedot vaihtelevat, 
eivätkä lähteet ole aina vertailukel-
poisia. 

Sähköautojen historian lyhyt oppi-
määrä

Sähköautojen historian syvät juu-
ret ulottuvat 1830-luvulle, kun en-
simmäiset sähkömoottorit ja akut 
oli rakennettu ja yritettiin rakentaa 
pyörillä liikkuva sähkövetoinen kul-
kuväline. Autojen nopeusennätys oli 
vuonna 1900 sähköautolla. Sähköau-
toja valmistettiin 1920-luvun alkuun 
mennessä noin 200 000 kappaletta, 
sen jälkeen halpa öljy ja polttomoot-
torin kehitys veivät voiton. Vaihtovir-
ran yleistyminen vaikutti myös, sillä 
senaikaiset tasasuuntaajat olivat kal-

liita ja kömpelöitä.

Meni 2000-luvulle ennen kuin akku-
teknologia oli – IT teknologian vauh-
dittamana – kehittynyt siinä määrin, 
että sähköautoja voitiin harkita ylei-
seen käyttöön. Kehitykseen vaikutti 
myös kasvava ympäristöhuoli. 

Litiumioniakut (Li ioni akut) niiden eri 
muodoissa on nyt vallitseva akkutek-
nologia. Vaihtoehtoja etsitään: Tällä 
hetkellä nikkeli-sinkki teknologia (Ni-
Zn) vaikuttaa lupaavalta, mutta sa-
malla Li-ioni akkujen kehitys jatkuu.

Sähköauton ostajia lienee tässä vai-
heessa kolmea kastia: On ihmisiä 
jotka hinnasta riippumatta haluavat 
uusimman teknologian näyttävyyttä. 
Toinen asiakasryhmä on ilmastoah-
distuksen lievempää muotoa kärsivät 
ihmiset – vakavaa muotoa kärsivät 
liikkuvat porkkanavoimin. Kolmas 
ryhmä on yritykset ym. tahot jotka 
imagosyistä haluavat osoittaa ole-
vansa ympäristötietoisia.

Sähköautojen plussat ja miinukset

Sähköautojen plussat ja miinukset 
esitetään potentiaalisille asiakkaille 
melko lyhyessä muodossa, esim. näin 

(suluissa olevat kommentit ovat mi-
nun):

Plussat
- päästövapaa (kun ei oteta huo-
mioon auton elinkaaren aikaisia – 
raaka-aineiden tuotanto, valmistus, 
käyttö, romutus – ja sähkön tuotan-
nossa syntyviä päästöjä; latausajan-
kohta määrää miten sähkö on tuotet-
tu sillä aurinkosähköä ei saa yöllä)
- hiljainen (rengasmelu kuuluu ja al-
haisilla nopeuksilla auton hiljaisuus 
voi aiheuttaa vaaratilanteita)
- alhaiset huoltokustannukset (vä-
hemmän liikkuvia ja siten kuluvia 
osia, mutta akun vaihdon kustannuk-
set tulee huomioida)

Miinukset

- hinta (saatu kilpailukykyiseksi Nor-
jassa valtion voimakkaalla tuella, hin-
takehitys on kuitenkin laskeva)
- akun rajallinen varauskapasiteetti 
(parhaimmillaan toimintamatka on 
400-500 km isoilla autoilla, pienillä 
autoilla noin 150 km; talviolosuhteet 
vaikuttavat varaukseen, korkeat läm-
pötilat vaikuttavat akun elinikään)
- latauksen kesto (10 tuntia tai enem-
män sukopistokkeella, suurtehola-
tureilla kahvitauko voi riittää akun 

1880-luku_Wiki-CC
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lataamiseen)

Mahdollisessa sotilaskäytössä jou-
dutaan kysymään mistä sähköä saa 
(unohdin tämän logistiikkakysymyk-
sen 1980-luvulla kun hankin kent-
tätykistölle laskimia). Ensimmäinen 
Persianlahden sota näytti, että sähkö-
verkon saa hiljaiseksi levittämällä oi-
kosulkuja aiheuttavia grafiittikuituja 
siirtolinjojen yli. Miksi käyttää sähkö-
ajoneuvoja jos sähkön saantia pitää 
varmentaa Dieselgeneraattoreilla?

Akku ja sen piilo-ongelmat

Sähköauton ongelmakohta ylitse 
muiden on sen (Li-ioni) akku – vaikka 
sen kehitystyö olikin Nobel-palkin-
non arvoinen. 

Akku voi painaa yli viisi kertaa niin 
paljon kuin täysi bensatankki joka 
antaa saman toimintamatkan – eikä 
akun paino pienene vaikka sen vara-
us vähenee. Akun rajallinen energia-
määrä ja latauksen kesto ovat omis-
tajan ärtymyskohteita. 

Suuri ongelma globaalille yhteiskun-
nalle ja ympäristölle on akun tarvit-
semat metallit, etupäässä koboltti, 
litium, nikkeli ja grafiitti. Ensiksi nii-
den riittoisuus on kyseenalainen kun 
autoja tulevaisuudessa valmistetaan 
miljoonittain. Toiseksi niiden louhin-
taan ja erottamiseen liittyy sosiaalisia 
ja ympäristöongelmia. Kolmanneksi 
niiden kierrätys tuottaa ongelmia ja 
kierrätyksen taloudellinen kannatta-
vuus on kyseenalainen.

Neljänneksi, samoista metalleista 
kilpailevat myös monet muut tekno-
logian alat. Li-ioni akkuja käytetään 
autojen lisäksi matkapuhelinten, työ-
koneiden, läppäreiden, sähköpolku-
pyörien ja  skootterien, jne. kasvavas-
sa armadassa. Uusia käyttökohteita 
löytyy myös, esim. Intian miljoonat 
riksat ovat siirtymässä akkukäyttöön 
ja sähköllä toimivia lentokoneita ja 
helikoptereita on kokeiluvaiheessa.

Akkujen paloturvallisuus (tai sen 
puute) on herättänyt keskustelua. 

Jos auton pohjalevynä toimiva akku 
syttyy palamaan, esimerkiksi liiken-
neonnettomuuden seurauksena, sen 
sammuttaminen voi olla vaikeaa (vie 
tunteja). Pahimmassa tapauksessa 
autossa puristuksessa oleva henkilö 
palaa kuoliaaksi – tai kuolee myrkyl-
lisiin kaasuihin. 

Business Insider (BI) lehden kerää-
mien tietojen mukaan Teslan kuol-
leisuusluvut Yhdysvalloissa ovat 
huomattavasti korkeammat kuin 
polttomoottoriautojen (https://www.
businessinsider.nl/why-tesla-cars-ca-
tch-on-fire-2019-4?international=t-
rue&r=US). Tesla ei kuitenkaan hyväk-
sy BI:n esittämää tilastoa.

Akuista tulee jatkuvasti uutisia toi-
nen toistaan ihmeellisimmistä paran-
nuksista. Näyttää kuitenkin siltä, että 
tällaisia uutisia levitetään ennen kuin 
realiteetit iskevät ja ihmekeksinnöt 
jäävät pääosin laboratorioiden nurk-
kiin. Ohitan siksi keskustelun akkujen 
kehityssuunnista.

Koboltti

Maailman suurimmat koboltin esiin-
tymät (noin 60% kokonaistuotannos-
ta) löytyvät Kongon Demokraattises-
ta Tasavallasta – sama maa joka kulki 
nimellä Kongon vapaavaltio kun Bel-

gian kuningas Leopold II omisti sen ja 
tuotti kumia orjuuttamalla, silpomal-
la ja murhaamalla ehkä 10 miljoonaa 
asukasta. 

Nykyään maan olosuhteet ovat hie-
man parantuneet, mutta ”taiteellises-
sa” jokamiehen kaivosteollisuudessa 
työskentelee ala-arvoisissa olosuh-
teissa kymmeniä tuhansia, jopa 10 12 
vuotiaita, lapsia. On lähes päivittäisiä 
kuolemantapauksia, mutta uutisia 
näistä ei kantaudu koboltin käyttäjä-
maihin. Pääosa tuotetusta koboltista 
viedään Kiinaan.

Kongo on poliittisesti epävakaa eikä 
koboltin saatavuudesta voi olla täysin 
varma. Toiseksi suurin tuottajamaa 
on Venäjä, mutta sen tuotanto oli 
vain 6,5% Kongon tuotannosta vuon-
na 2018. Marokon tuotanto on melko 
pientä mutta sillä on arvioitu olevan 
suuria varantoja.

Koboltti on myrkyllinen ja sen tuo-
tantoon liittyy terveyshaittojen riski. 
Vuosisata sitten Japanissa esiintyi 
itai-itai tauti (”ai-ai” kipujen takia) ko-
bolttituotantolaitoksen lähettyvillä. 
Nyt on raportoitu vastasyntyneiden 
epämuodostumisista Kolumbiassa ja 
Kongossa.

Sähköauton akun katodi voi vaatia yli 

Generaattori_Wiki-GNU-FDL
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1000 kertaa niin paljon kobolttia kuin 
kännykän akku. Teslan ensimmäisen 
version (Model S) 450 kg painavassa 
akussa oli keksimäärin 11 kg kobolt-
tia. 

Uusimmassa mallissa (Tesla 3) kobol-
tin tarvetta on pystytty vähentämään 
lähes 60% ja Elon Muskin mukaan 
seuraava versio tulee olemaan ko-
bolttivapaa. Jos näin on, tulisi Teslan 
marraskuussa 2019 esittämä Cybert-
ruck olla kobolttivapaa. 

Onko kobolttivapaa Li-ioni akku 
mahdollinen? Epäilyjä on esittänyt 
esimerkiksi Benchmark Mineral In-
telligence (https://www.benchmark-
minerals.com) v. 2018, jolloin se ar-
vioi että koboltin tarve akuissa on 
kolminkertainen vuonna 2026. Tämä 
johtaisi väistämättä koboltin hinnan 
nousuun.

Litium

Litium on kevyt (kelluu vedessä), 

herkästi syttyvä, hopeanvalkoinen 
metalli jolla on hyvä sähkönjohtoky-
ky; akuissa se mahdollistaa suuren 
energiatiheyden. Akun purkautuessa 
litium liikkuu katodista anodiin, va-
pauttaen yhden elektronin jokaista 
litiumatomia kohden.

Litiumin suurimmat tuottajamaat 
ovat Australia ja Chile, mutta ns. li-
tiumkolmio peittää myös Argentinan 
ja Bolivian alueita. Litiumkolmiossa 
metalli saadaan syvältä autiomaan 
alta pumpattavasta litiumpitoisesta 
suolavedestä. Vesi saa haihtua suu-
rissa altaissa jopa yli vuoden ja lop-
putuloksena syntyvä tiivistynyt liemi 
kerätään talteen ennen kemiallista 
käsittelyä. 

Menetelmä vaatii kuitenkin paljon 
suolatonta pohjavettä ja Ataca-
ma-autiomaan reuna-alueet Andien 
rinteillä kuivuvat. Maanviljely – laa-
mojen ja vuohien pito – on käymäs-
sä mahdottomaksi. Chilessä, missä 

kaivostoiminta on jatkunut 1970 lu-
vulta, autiomaan flamingojärvet ovat 
kuivuneet. Kaivosalueiden asukkaat 
saavat vaatimattomia korvauksia li-
tiumin miljardibisneksestä.

Haihdutusmenetelmä on halpa mut-
ta hidas. Australian – kuten Suomes-
sa Ylivieskan – litiumesiintymät ovat 
spodumeenin (litiumalumiinisilikaa-
tin) muodossa ja litium erotetaan 
louheesta useampivaiheisessa hyd-
rometallurgisessa prosessissa, joka 
on nopea mutta kallis. Spodumeenin 
litiumpitoisuudet ovat kuitenkin kor-
keammat kuin Atacaman suolaveden, 
joten kalliimpi prosessi kannattaa. 

Litiumilla on kuitenkin hyvät puolen-
sa: Kaivosten pölyongelmien lisäksi 
ei ole raportoitu vakavista terveydel-
lisistä haitoista (litiumia käytetään 
mm. psyykelääkkeenä) ja litiumia löy-
tyy runsaasti. Uusien kaivosten avaa-
minen vie kuitenkin aikaa.

Nikkeli

Kobolttiin liittyvät epävarmuudet 
yritetään ratkaista lisäämällä nikkeliä 
akuissa. Nikkelin suurin ongelma on 
tuotantoprosessin (sulattamon) tuot-
tama rikkidioksidi, joka happosatee-
na turmelee luontoa. 

Venäläisen Nornickel kaivosyhtiön 
Siperiassa sijaitseva kotikaupunki 
Norilsk onkin eräs maailman saastu-
neimmista kaupungeista – tämä joh-
tuu lähinnä nikkelin sotilaskäytöstä. 
Kaupungin ympäristöön on levinnyt 
niin paljon saasteita, että nykyisin 
kannattaa ottaa pintamaa talteen sen 
sisältämän palladiumin ja platinan ta-
kia.

Eikä Venäjä ole ainoa ongelmiensa 
kanssa. Filippiinit keskeytti 17 nikke-
likaivoksen toimintaa vuonna 2017 
ympäristöongelmien takia. Austra-
liassa kaivosjätillä BHP Billiton on 
käynnissä noin miljardin Australian 
dollarin puhdistusoperaatio kannat-
tamattomassa Nickel West kaivokses-
sa – summa on vain osa yhtiön vuo-
tuisesta voitosta. 

Atacaman autiomaa sekä litium-
kolmio. Kuva: Wikipedia Creative 

Commons, kuva käsitelty



Grafiitti

Grafiittia käytetään Li-ioni akkujen 
anodimateriaalina, katodimateriaali-
na käytetään esim. litium-nikkeli-ko-
boltti-alumiinioksidia (LiNiCoAlO2, 
Tesla Model S; ks. MNC 532 kom-
mentti alla). 

Kiina on grafiitin suurin tuotanto-
maa ja lisäksi se tuo grafiittia myös 
Afrikasta – Madagaskarin, Mosambi-
kin ja Tanzanian grafiittikaivoksista. 
Alkuvuodesta 2019 yli 80% Afrikan 
maiden viennistä meni Kiinaan. Var-
sinaista pulaa grafiitista ei odoteta, 
mutta Kiinan de facto monopoliase-
ma aiheuttaa huolta länsimaissa.

The Washington Post raportoi vuon-
na 2016 Kiinan grafiittiteollisuuden 
aiheuttamista vakavista pölyongel-
mista. Grafiittipöly leviää tuotanto-
laitosten lähellä oleviin kyliin ja kau-
punkeihin; se likaa taloja ja luontoa 
sekä tappaa puita. 

Grafiittipölyn hengittäminen ai-
heuttaa terveysongelmia, eivätkä 
viranomaiset sen enempää kuin 
teollisuuskaan ota asukkaiden vali-
tuksia huomioon. Valmistajat myös 
puhdistavat grafiittinsa halvimmalla 
mahdollisella tavalla, eli myrkyllisillä 

kemikaaleilla, mikä lisää ympäristön 
kuormitusta.

Synteettinen grafiitti on vaihtoeh-
to saastuttavalle luonnongrafiitille, 
mutta sen hinta on noin kaksinkertai-
nen. Puhelinvalmistaja Apple kertoo 
kuitenkin siirtyneensä tuotteissaan 
synteettiseen grafiittiin.

Akkujen kesto ja kierrätys

Akkuja ladattaessa, liikkuvat Li io-
nit vuorovaikuttavat elektrodien 
hiukkasten kanssa ja aiheuttavat 
lataussyklien kertyessä mikrotason 
halkeamia jotka heikentävät akun 
suorituskykyä. Akku vanhenee ja 
lämpötilan ääriolosuhteet voivat kiih-
dyttää vanhenemisprosessia. 

Uutena tämä vanhenemisprosessi on 
ensin nopeaa – akulla on eräänlainen 
sisäänajovaihe – ja tasaantuu sen jäl-
keen kunnes se ajan kuluessa taas no-
peutuu ja akku on loppu. Siitä, miten 
pitkä tämä ”ajan kuluessa” on, ei ole 
kertynyt riittävästi kokemusperäistä 
tietoa ja se riippuu monesta tekijäs-
tä (lataussyklien määrä, latauksen ja 
purkauksen nopeus, lämpötila, jne.). 

Yleisesti oletetaan, että akun varaus-
kapasiteetista ainakin 80% on jäljel-

lä 8 10 vuoden kuluttua. Esimerkiksi 
BMW i3:lle, jonka toimintamatka 
on 160 km, annetaan 8 vuoden tai 
100.000 km:n takuu. Samalla on viit-
teitä, että NMC 532 katodimateriaa-
lilla (LiN0.5Mn0.3Co0.2O2) voi päästä 
miljoonaan kilometriin tai yli, mutta 
tämä oletus perustuu laboratorioko-
keisiin.

Entä mitä sitten kun akku ei enää ole 
käyttökelpoinen? Tähän kysymyk-
seen sähköautojen valmistajat vasta-
sivat eri tavalla saksalaisen AutoBild 
lehden kysymykseen. Todennäköisin 
vastaus on, että auton omistaja saa 
kaivaa lompakostaan pitkän rivin tu-
hatlappusia ja auton elinikäiset huol-
tokustannukset nousevat tuntuvasti 
– ja tuskin vanhalle sähköautolle löy-
tyy ostajaa ellei akkua ole vaihdettu. 

Akkujen kierrätyksestä ei siis ole sel-
keitä suunnitelmia tai edes taloudel-
lisesti kannattavia teknisiä ratkaisuja. 
Lisäksi metallien hinnat ovat vaihdel-
leet voimakkaasti, mikä vaikeuttaa 
laskelmia. On kuitenkin viitteitä, että 
Kiina saattaa voittaa tämänkin kisan 
johtuen alhaisista henkilöstökustan-
nuksista ja järjestelmällisestä työstä 
kierrätyksen eteen.

Fortum Oyj julkaisi 25.3.2019 lehdis-
tötiedotteen, jonka mukaan yritys on 
kehittänyt kierrätysprosessin joka ot-
taa talteen 80% Li ioni akkujen kobol-
tista, mangaanista ja nikkelistä – litiu-
mista ja grafiitista ei puhuta mitään. 

Tämä on askel eteenpäin mikäli pro-
sessi osoittautuu taloudellisesti kan-
nattavaksi teollisessa mittakaavassa.

Tavallisimpien akkutyyppien energiatiheyksien vertailu. Kuvio: 
kirjoittaja, internetlähteiden mukaan

3D kuva Linearlabsin HET-mottorista. 
Kuva: Vimeo, kuvakaappaus
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Moottorit ja harvinaiset maa-
metallit

Harvinaisia maametalleja (ree-me-
talleja, sanoista rare earth elements) 
käytetään ennen kaikkea elektronii-
kassa, ja siinäkin vähäisiä määriä. 
Sähköautot tarvitsevat kuitenkin har-
vinaisia maametalleja moottoreiden 
kestomagneeteissa. 

Harvinaiset maametallit eivät nimes-
tään huolimatta ole harvinaisia sillä 
kun vuosituotanto on 170,000 ton-
nia, niin jo todetut varat ovat yli sata 
miljoonaa tonnia. 

Kiinalla on lähes monopoli näissäkin 
metalleissa (76% vuonna 2016). Tar-
vittaessa Kiina voisi pysäyttää niiden 
viennin, mutta se ei ole normaali-
oloissa maan etujen mukaista. 

Kiinan kaivostoiminnassa on kui-
tenkin vakavia ekologisia puuttei-
ta. Esimerkiksi Jiangxin kaivokses-
sa ree-metallit nostetaan kuopista 
maasta ja erotetaan kemiallisesti. Vain 
0,2% kaivetusta massasta käytetään, 
loput jätetään maastoon myrkyllis-
ten kemikaalien saastuttamana. Ei 
siis ihme jos Kiina pystyy myymään 
ree-metalleja muita maita halvem-
min – Kiinan tulevat sukupolvet mak-
savat laskun.

Sähkömoottoreiden hyötysuhde au-
tokäytössä on 85-90% mutta kehitys 
jatkuu. Amerikkalainen start-up Li-
nearlabs, Inc. (https://www.linearlab-

sinc.com) on kehittänyt uuden moot-
torityypin joka ei käytä ree-metalleja. 

Yhteistyökumppanina on mm. 
Daimler. Moottorin vääntömomentti 
on yrityksen mukaan parempi kuin 
olemassa olevien sähkömoottorei-
den ja mekaaninen vaihdelaatikko on 
korvattu elektronisella. Lopputulok-
sena on tehokkaampi moottori joka 
vähentää auton painoa jopa 45 kg.

Sähkön tuotanto ja jakelu

Sähköauto on paikallisesti päästötön, 
mutta sähkön tuotanto ja jakelu eivät 
ole – paitsi jos sähkö on tuotettu ve-
sivoimalla, tuulella tai auringolla. Ne 
eivät kuitenkaan riitä Suomessa ja 
esim. Virolla ei ole vesivoimaa nimek-
sikään. 

Lisäksi sähköautoa liikuttaa alle puo-
let siitä energiasta jota syötetään 
fossiilisilla polttoaineilla toimivaan 
voimalaitokseen. Esimerkiksi säh-
kön siirto voimalaitoksesta auton la-
tauslaitteeseen voi aiheuttaa 5 10% 
häviöitä, latauslaitteesta eteenpäin 
häviöt ovat vajaat kolmasosa ”tanka-
tusta” energiasta. 

Maakaasua poltettaessa syntyy vä-
hemmän hiilidioksidia kuin muis-
ta fossiilisista polttoaineista. Mutta 
maakaasun tuotannossa, varastoin-
nissa ja jakelussa tapahtuu huomat-
tavia metaanivuotoja (arviot vaihte-
levat 1 10% tuotannosta). 

Lisäksi kompressoriasemien ener-
giankäyttö on tuntuva. Metaanin 
(CH4) – joka on maakaasun pää-
komponentti – lämmitysvaikutus 
ilmakehässä (GWP, Global Warming 
Potential) arvioidaan olevan jopa yli 
satakertainen hiilidioksidiin nähden. 
Noin puolet ilmakehän metaanista 
on peräisin luonnollisista lähteistä, 
varsinkin kosteikkojen bakteereista 
(kosteikkojen kaltaiset riisiviljelmät 
lasketaan antropogeenisiin – ihmis-
ten aiheuttamiin – lähteisiin ja niistä 
vapautuu huomattavan paljon me-
taania). Onneksi metaanin puoliintu-
misaika ilmakehässä on vain noin 9,1 
vuotta, kun hiilidioksidin on yli kym-
menkertainen.

Muista fossiilisista polttoaineista kivi-
hiilen poltto tuottaa eniten hiilidiok-
sidia (turpeen ohella), nestemäiset 
polttoaineet vähemmän – mutta ne-
kin enemmän kuin maakaasu. Yritys 
rakentaa puhdasta energiaa tuottava 
Kemperin hiilivoimalaitos Mississip-
pissä, Yhdysvalloissa, päättyi skan-
daalinomaisesti. 

Fossiilisten polttoaineiden tuotanto 
ja kuljetus käyttö-/jakelupaikoille li-
säävät niiden hiilijalanjälkeä. On ky-
seenalaista, vähentääkö sähköautoi-
hin siirtyminen kasvihuonekaasujen 
päästöjä lainkaan niissä maissa joissa 
sähköä tuotetaan etupäässä kivihii-
lellä – ennen kaikkea Kiinassa ja Yh-
dysvalloissa. Saksassakaan ei odoteta 
pääsevän pienempiin päästöarvoihin 
sähköautoilla.

Volkswagenin kehittämä suurteho-
laturi toimii peräti 350 kW:n teholla. 
Auton 800 voltin akuilla tämä tarkoit-
taa yli 430 ampeeria virtaa. Ei ihme 
jos latauskaapelit on jäähdytettävä. 

Jos ABC-asemalla tulevaisuuden on 
neljä tällaista latauspaikkaa, nousee 
tämän ”sähköaseman” huipputeho, 
kahvion ja minimarketin kanssa, run-
saaseen 1,5 MW:iin. Energian lisäksi 
se vaatii siirtolinjojen ja muuntajien 
uusimista.

Ilmastonmuutos

Onko LNG:llä kulkeva laiva puhdas vai ainoastaan vähemmän saastutta-
va? Kuva: Wikipedia Creative Commons
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Sähköautojen olemassaolon oikeu-
tus, kaikkine uhrauksineen, perustuu 
väitteeseen ihmisten aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen – ennen kaikkea 
CO2:n – määrän lisääntymiseen ilma-
kehässä. Vesihöyryä ei juuri mainita 
vaikka ”it is clear that water vapour is 
the most important greenhouse gas 
in determining the current atmos-
pheric state, contributing around 
2/3 of the current greenhouse effect” 
(Andrews, D.G.: An Introduction to 
Atmospheric Physics, 2nd ed., Cam-
bridge University Press, 2010, s. 196).

Ensimmäisen laskelman hiilidioksidi-
päästöjen vaikutuksesta ilmakehän 
lämpötilaan esitti ruotsalainen tie-
demies ja nobelisti Svante Arrhenius 
vuonna 1896. Arrhenius laski – ilmei-
sesti paperilla ja kynällä sekä laskutik-
kua käyttäen – että maapallon läm-
pötila kohoaa 5ºC mikäli ilmakehän 
CO2 pitoisuus kaksinkertaistuu. 

Reilu vuosisata myöhemmin on tu-
hansien tiedemiesten armada – lu-
kemattomia miljoonia polttaen ja 
supertietokonesimulointeja tehden 
– todennut, että Arrheniuksen laskel-
mat menivät hieman yli: Lämpötila ei 
nouse kuin 1,5 4,5ºC. 

Väite ilmaston hätätilasta sai kenkää 
500:ltä tiedemieheltä, jotka hollan-
tilaisen professori Guus Berkhoutin 
johdolla lähettivät kirjeen YK:n pää-
sihteerille ennen vuoden 2019 ilmas-
tokokousta. Kirjeen otsikko oli ”The-
re is no climate emergency”. Heidän 
viestinsä oli, että ilmastonmuutoksia 
on tapahtunut läpi maapallon histo-
rian, eikä tämänkertaisessa ole mi-
tään erikoista. 

Käytössä olevat simulointimenetel-
mät ovat epäluotettavia ja yliarvioi-
vat hiilidioksidin merkitystä ilmasto-
muutoksen aiheuttajana. On rahan 
haaskausta yrittää pysäyttää ilmake-
hän lämpötilan nousua. Kirjeessään 
tiedemiehet pyytävät pääsihteeriä 
järjestämään kokous ilmastonkeskus-
telun molempien osapuolten välillä 
vuoden 2020 aikana. 

Vastaavanlaisen vetoomuksen Italian 
presidentille ja hallitukselle esitti hie-
man aikaisemmin 90:n italialaisen tie-
demiehen ryhmä. 

Saa nähdä, saavatko nämä tiedemie-
het yhtä hyvän vastakaiun YK:n pää-
sihteeriltä kuin minkä hän soi Greta 
Thunbergille.

Voin heittää oman lusikkani soppaan 
väittämällä, että keskustelu ilmaston-
muutoksesta on mennyt sivuraiteille. 

Maapallon suurin uhka – sekä ym-
päristö- että sotilaallisessa mielessä 
– on väestön räjähdysmäinen kasvu. 
Meitä on tällä hetkellä 7,7 miljardia ja 
olemme menossa kohti 11:tä miljar-
dia vuosisadan loppuun mennessä. 

Ei äiti Gaia sellaista määrää kestä ja 
luonnonvaroista tullaan sotimaan. 
Toiseksi suurin uhka on jätteet – maal-
la, meressä ja ilmassa – sekä luonnon 
turmeleminen ja eläinten elintilan 
supistuminen. Ihmisten aiheuttamat 
kasvihuonekaasut ovat vain jäte mui-
den joukossa. Mutta se siitä.

Keskustelu ilmakehän lämpenemi-
sestä on täysin tulehtunut, esitetään 
syytöksiä ja vastasyytöksiä ilman 
asiallista vuoropuhelua. Samoin kes-
kustelu sähköautojen päästöistä he-
rättää intohimoja: Ne tutkijat jotka 
uskaltavat väittää että sähköauto ai-
heuttaa yhtä paljon kasvihuonepääs-
töjä kuin polttomoottoriauto, nuiji-
taan armotta maan rakoon. 

Voi vain todeta, että mikäli historia 
tulevaisuudessa näyttää skeptikoi-
den olleen oikeassa, niin sähköauton 
kehitys perustui tieteen todella kal-
liiksi tulleeseen virheeseen. 

Jos taas enemmistö on oikeassa, jää 
avoimeksi miten paljon sähköautot 
loppujen lopuksi vaikuttavat ilma-
kehän lämpötilaan, kun kehittyvien 
maiden sähkön tarve kasvaa eikä fos-
siilisille polttoaineille näytä löytyvän 
realistisia vaihtoehtoja. 

Viisi suurinta CO2 päästömaata – jär-
jestyksessä Kiina, Yhdysvallat, Intia, 
Venäjä ja Japani – eivät myöskään 
antaneet lupauksia päästöjensä vä-
hentämisestä YK:n vuoden 2019 il-
mastokokouksessa. Onko sähköauto-
jen merkitys parhaimmillaankin vain 
tippa valtameressä?

Yhteenveto ja johtopäätökset

Kirjoituksen tarkoitus oli luoda kat-

Gaia parka, ihmislaumojen saasteiden kuristusottees-
sa. Kuva: Dreamstime Free
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saus sähköautojen vähemmän huo-
miota saaneisiin ongelmiin, sekä 
pohtia sähköautojen järkevyyttä. Täs-
sä tärkeimmät havainnot ja johtopää-
tökset:

- Ilmastoahdistus ja poliitikkojen aja-
ma siirtyminen sähköajoneuvoihin 
vaatii valtavasti investointeja vaikka 
on kyseenalaista, onko näillä inves-
toinneilla merkittävää vaikutusta 
ilmakehän lämpenemisen pysäyt-
tämisessä – pieni joukko tutkijoita 
sitä paitsi kiistää vallitsevan lämpe-
nemisteorian paikkansapitävyyttä. 
Sähköenergian tarpeen jatkuva kas-
vu – etenkin kehittyvissä maissa – ja 
sähkön tuottaminen, samoin kuin 
luonnon omat lämpötilaa kohottavat 
mekanismit, saattavat historian va-
lossa näyttää sähköautoihin panosta-
misen olleen turha uhraus.

- Sähköautojen puhtaudesta anne-
taan liian ruusuinen kuva. Sähköau-
tot ovat paikallisesti päästövapaita, 
mutta mitalin epämiellyttävä puoli 
piilee kaukomaiden vuoriteollisuu-
den saasteissa ja ekologisissa haitta-
vaikutuksissa, niiden aiheuttamissa 
terveysongelmissa ja osin epäinhi-
millisissä olosuhteissa. Sähköauto-
jen käyttäjämaissa CO2 ym. saasteet 
syntyvät sähkön tuotannon ja sen 
logistiikan muodostamassa ketjussa; 
lisäksi akkujen kierrätysongelmaa on 
ratkaistu vain osin. Sähköautot myös 
kulkevat öljystä valmistetulla asfaltil-
la ja aiheuttavat samanlaisia pölyon-
gelmia kuin polttomoottoriautot.

- Sähköautojen energian tarve pa-
kottaa Suomen päättäjiä pohtimaan 
maamme energiapolitiikkaa. Suomi 
ei ole nytkään omavarainen sähkön 
osalta ja vaikka kaksi ydinvoimalaa on 
rakenteilla (melkein), niin vanhimmat 
reaktorit ovat tulossa tiensä päähän. 
Samalla luovutaan hiilestä ja turpees-
ta. Lisää ydinvoimaa näyttää olevan 
ainoa tie ulos kun paukkupakkasilla 
aurinko ei porota ja tuulta ei ole. 

- Sotilaiden kannalta sähköautojen 
riippuvuus toimivasta valtakunnalli-
sesta sähköverkosta rajoittaa niiden 
käyttöä taktisissa tehtävissä. Yhteis-

kunnan siirtyminen sähköautoihin 
tarkoittaa potentiaalisten ottoajo-
neuvojen suppeampi valikoima val-
miutta kohotettaessa. Voi myös pelä-
tä, että nestemäisten polttoaineiden 
valmiusvarastoja supistetaan sähkö-
ajoneuvoihin vedoten.

- Edellisistä tekijöistä riippumatta 
on akkuteknologian kehitys suurin 
mullistus sähkövoimatekniikan alalla 
sitten sähköistämisen aloittaminen 
1800-luvun lopulla. Tämä kehitys on 
vasta alkutekijöissään. Voi hahmot-
taa tulevaisuutta jossa esimerkiksi 
erillistaloihin ei vedetä kiinteitä säh-
köliittymiä, vaan aurinkopaneelien ja 
maalämmön (vast.) tuottaman ener-
gian lisäksi käydään ostamassa ener-
giaa ja tuodaan kotiin akuissa. 1500 

Johnny Heikell
Kirjoittaja on TkT, INSEV evp ja Sotataloudellinen seura ry:n 
jäsen joka nykyisin toimii omakotitalon rakentajana-remon-

toijana-talonmiehenä-puutarhurina.

kilometriä yhdellä latauksella kulkeva 
auto voi hyvin toimia omakotitalon 
lisäenergian lähteenä (ns. vehicle-to-
grid, eli v2g, ratkaisu).

Ilmastonmuutoksen tuomariksi en 
ole halunnut ryhtyä. Gretasta ei ole 
apua kun hän kehottaa uskomaan 
tutkijoita, mutta ei sano mihin tutki-
joihin. Kirjoitukseni tuloksena olen 
kuitenkin päättänyt, että jos vielä 
tässä elämässä vaihdan vanhan Su-
baruni uuteen autoon, niin en vaihda 
(täys)sähköautoon. Polttokennoau-
to (vety) olisi järkevämpi vaihtoehto 
sekä ympäristön että infrastruktuurin 
kannalta. Mutta tankkausasemia ei 
ole ja vetyautoista voi vain haaveilla.

Lähteet kirjoittajan 
hallussa.
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Alh: Valtiovallan seppeleen Suomen-poikien muis-
topaadelle laski puolustusasiamies, everstiluut-

nantti Antti Hauvala.

Ylh: Jatkosodassa Suomen puolustusvoimissa va-
paaehtoisina palvelleiden  virolaisten oman rykmen-
tin, JR 200:n perustamisen vuosipäivää juhlistettiin 
8.2.2020 Tallinnassa. Juhlapuheen Metsakalmistussa 
piti  Viron parlamentin puhemies Henn Põlluaas, itse-
kin JR 200:n veteraanin poika.

Vas: Virossa elää 20 JR 200:n veteraania. Heistä Jaa-
nus Jahilo ja Lembit Kaselaan osallistuivat päivän 
juhlallisuuksiin.

 JR 200:n perustamisesta
76 vuotta
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IKUINEN KIINA – 
KESKUSTAN VALTAKUNTA SILKKITIELLÄ ENNEN 

JA NYT

Teksti: Lääkintäyliluutnantti res.  Eero Timgren, Savonlinna 
Kuvat: Dr. Dustin Huang, Guangzhou                                                                                                                                

Helmijoki Guangzhoussa 2019

Kiinan poliittinen, taloudellinen ja 
sotilaallinen merkitys on kasvanut 
ennen näkemättömän voimakkaal-
la tavalla parin viime vuosikymme-
nen aikana. Samanaikaisesti Kii-
nan oma arvomaailma vanhoine ja 
uusine ideologioineen on alkanut 
vaikuttaa ihmisten mieliin globaa-
lilla tasolla. Myös meidän suoma-
laisten on oman etumme  vuoksi 
tärkeää oppia tuntemaan Kiinan 
historiaa, kiinalaisten arvoja, aja-
tusmaailmaa,  pyrkimyksiä sekä 
nykypäivän strategisia tavoitteita 
ja toimintatapoja. 

MITÄ KIINA AIKOO

Kiinan historia alkaa lähes 5000 vuo-
den takaa. Keisarikunnan ja dynas-
tioiden valta ajoittuu vuosille 2800 
eKr. - 1912 jKr. Kiina oli 1200-luvulla 
maailmanhistorian suurin valtakunta 
ja 1400-luvulla maailman mahtavin 

valtio ja maailmakaupan ykkönen. 

Kiinassa tehtiin keksintöjä, jotka tuli-
vat Euroopassa tunnetuiksi vasta sa-
toja vuosia myöhemmin. Kiinassa val-
mistettiin paperia jo tuhansia vuosia 
sitten ja kirjapainotaitoa kehitettiin 
tuhat vuotta aikaisemmin kuin Eu-
roopassa. Kiinalaisia keksintöjä ovat 
myös kompassi, seismografi, silkki, 
WC-paperi ja ruuti, joka mahdollisti 
kaksivaiheisten rakettien käytön so-
dankäynnissä. 

Asiakirjoja ja viestejä on kirjoitettu 
käsitteitä ja esineitä tarkoittavilla kir-
joitusmerkeillä, joita vuosituhansien 
varrella on syntynyt noin 70.000. Lää-
kärin on toimessaan osattava 3500 
merkkiä mutta sanomalehden lu-
kemiseen riittää parinsadan merkin 
tunteminen.

Keisarivalta sortui yli sata vuotta sit-

ten ja monien sekavien vaiheiden 
jälkeen valtaan nousi vuonna 1949 
Kiinan kommunistinen puolue johta-
janaan Mao Tsetung, joka hallitsi kuin 
keisari. 

Maon kuoltua Kiinan tuhoisan kult-
tuurivallankumouksen (1966-1976) 
jälkeen valtaan nousi Deng Xiaoping, 
jota Mao oli pitänyt kotiarestissa 
vuosikausia. Deng hankki poliittisen 
kannatuksensa Kiinan vauraimmasta 
Kantonin maakunnasta, josta koko 
maan talous oli pitkälti riippuvainen. 

Hän avasi yhteyksiä ulkomaille ja sai 
aikaan vieläkin jatkuvan taloudelli-
sen nousun sekä merkittäviä yhteis-
kunnallisia muutoksia; esimerkiksi 
luokkataistelun käsite on häivytetty 
pois ja tilalle on tullut sosialistinen 
harmoninen yhteiskunta. Kiina on 
kehittynyt myös teknologisesti ja si-
vistyksellisesti valtavasti viime vuo-
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sikymmeninä. Erityisesti nuorissa 
kiinalaisissa ilmenee oppimishaluk-
kuutta, ahkeruutta ja optimismia.

Varsinkin keisarivallan loppuvuosi-
kymmeninä Kiinaa hyödynnettiin ko-
lonialistisesti. Muun muassa brittien 
organisoimat Opiumsodat (1841-
1860) ja Japanin brutaali miehitysai-
ka (1931-1945) ovat edelleen kansan 
kollektiivisessa muistissa. 

Nyt kiinalaiset haluavat olla riippu-
mattomia ja oppia tekemään kaiken 
itse. Tämä koskee varsinkin tietolii-
kennettä, jota ei haluta länsimaiseen 
kontrolliin. Kiinalaisten halukkuus 
yhteistyöhön muiden maiden, yritys-
ten ja yksityisten ihmisten kanssa on 
kasvanut ennätysmäiseksi. Sata vuot-
ta kestäneen syrjinnän jälkeen noin 
2500 vuotta sitten syntynyt kungfut-
selainen filosofia on jälleen kiinalai-
sen aatemaailman ja Kommunistisen 
puolueen tärkeä voimavara. Kiinan 
nopeasti kasvava vaikutusvalta maa-
ilmalla on yllättänyt monien maiden 
johtajat ja liike-elämän.

Jo parituhatta vuotta sitten alkoivat 
kauppakaravaanit kulkea Kiinan ja 
Välimeren välillä Keski-Aasian halki 
kulkevalla Silkkitiellä. Länteen vietiin 
silkkiä, teetä, posliinia ja muita tuot-
teita. Itään päin kulki muun muassa  
mausteita ja indigoa. Kumpaankin 
suuntaan matkasi tietoja, taitoja, filo-
sofioita ja uskontoja. 

Ehkä tunnetuin eurooppalainen kul-
kija Silkkitiellä oli Marco Polo, jon-
ka kertomuksia Kiinan keksinnöistä 
ja kehityksestä pidettiin Välimeren 
alueen hoveissa valheina. Jo 300-lu-
vulla Silkkitie-kauppa saattoi hyö-
dyntää Kiinan luonnollisia vesiteitä 
ja laajaa kanavaverkostoa sekä pää-
kaupunkiin johtavaa noin 35.000 ki-
lometriä pitkää maantieverkostoa. 
Tieto keskushallinnon ja periferian 
välillä kulki ratsukoilla muutamassa 
päivässä.

Voimakas infrastruktuurin kehitys 
on luonut pohjaa Kiinan hallituksen 
suunnitelmissa olevan noin tuhan-

nen miljardin euron arvoisen hank-
keen toteuttamiselle. Se tunnetaan 
Uutena Silkkitienä tai myös 
Belt and Road- nimellä. 

Kiinan tarkoituksena on vahvistaa 
maayhteyksiä Keski-Aasian kautta 
Eurooppaan  sekä kehittää meri- ja 
tietoliikenneyhteyksiä myös Afrikan 
maihin. Hankkeeseen liittyy lisäksi Kii-
nan strategisia investointeja  muihin 
maihin.  Esimerkkinä voidaan mainita 
Kreikan kanssa kymmenkunta vuotta 
sitten tehty sopimus, jonka mukaan 
Kiina antaa Kreikalle miljardiluokan 
luotot Pireuksen sataman kunnos-
tamiseksi, rahtilaivojen ostamiseksi 
Kiinasta ja maayhteyksien parantami-
seksi Kreikasta muualle Eurooppaan. 

Uusi Silkkitie-hankkeeseen liitty-
viä yhteistyösopimuksia on Kiinan 
kanssa allekirjoittanut vuoteen 2019 
mennessä yli 120 maata. Sopimuk-
set  vahvistavat Kiinan vaikutusvaltaa 
mutta antavat mahdollisuuksia myös 
Uuden Silkkitien kehittämiseen osal-
listuville kumppanuusmaille. Aineel-
lisen kauppatavaran ohella Uudella 
Silkkitielläkin tulee varmasti kulke-
maan myös tietoa ja aatteita.

Suomi tunnusti Kiinan kansantasaval-
lan aivan ensimmäisten maiden jou-
kossa vuonna 1950, mitä arvostetaan 

Kiinassa vielä tänäkin päivänä. Suomi 
yllättävän hyvin tiedetty Kiinassa, 
mikä johtunee siitä, että poliittiseen 
historiaan kuuluvia asioita opetetaan 
kouluissa. Kiinan ja Suomen suhteet 
ovat säilyneet hyvinä koko Kiinan 
kansantasavallan 70-vuotisen histo-
rian ajan. 

Kiinan nykyinen presidentti Xi Jin-
ping on vieraillut Suomessa kahdesti: 
varapresidenttinä vuonna 2010 hän 
tutustui Napapiirillä Joulupukkiin 
ja puun korjuuseen ja vuonna 2017 
hän teki puolisoineen valtiovierailun 
Helsinkiin.  Kiinalaisten tarkempi tun-
temus Suomesta on kuitenkin melko 
vähäistä ja tarvitsisi kohdennettua 
panostusta Kiinassa, jotta selviytyi-
simme nyt kehittyvässä uudentyyp-
pisessä globaalissa kilpailussa. 

Kiinalla on kyllä mielenkiintoa Suo-
mea kohtaan; asukasta kohti las-
kettuna Kiina on viime vuosina in-
vestoinut Suomeen eniten kaikista 
Euroopan maista. Henkilökohtaiset 
luottamukselliset suhteet kiinalaisten 
kanssa ovat liike-elämässä ja muissa-
kin toimissa hyvin tärkeitä. Kun nämä 
suhteet ovat kunnossa, ovat kiinalai-
set kokemukseni perusteella luotet-
tavia ja pitkäjänteisiä yhteistyökump-
paneita.

Guangzhoun yö on lämmin
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KIINALAINEN LÄÄKETIEDE

Noin 4700 vuotta sitten hallinneen 
tarunomaisen Keltaisen keisarin 
Huangdin’in kerrotaan perustaneen 
perinteisen kiinalaisen lääketieteen. 
Sen teoria esitetään hänen nimeään 

kantavassa säädösluettelossa. Teoria 
perustuu maailmankaikkeudessa jat-
kuvassa liikkeessä toistensa suhteen 
oleviin voimiin, joita ovat yang ja yin. 

Yang edustaa aurinkoa ja yin varjoa. 
Näiden voimien olemuksella ei ole 

mitään tekemistä hyvän tai pahan 
kanssa, vaan niiden alituinen vaihtelu 
on maailmankaikkeuden ikuinen laki. 
Maa ja taivas edustavat suurta maa-
ilmankaikkeutta ja ihmiskeho pientä 
maailmankaikkeutta. Tällaisten ana-
logioiden käyttäminen on yleistä 
kiinalaisen perinteisen lääketieteen 
käytännöissä. Teoriaan kuuluvat 
myös viisi alkuainetta: puu, tuli, maa, 
metalli ja vesi. Tärkeitä ovat myös ih-
miskehossa verkoston muodostavat 
kanavat verta ja elämännestettä qi:tä 
varten. Niillä ei ole länsimaisen lääke-
tieteen mukaisia anatomisia vastinei-
ta.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen 
mukaan ei ole kahta samanlaista ih-
mistä eikä kahta samanlaista tautita-
pausta. Diagnostiikka ja hoito ovat 
näin ollen henkilökohtaisia. Niihin 
vaikuttavat myös ulkoiset tekijät ku-
ten sää ja vuodenaika sekä sisäiset 
tekijät kuten potilaan mielentila ja 
ruokailutavat. 

Vuosisatojen varrella on vaikutteita 
tullut Intiasta, arabialaisesta maa-
ilmasta ja viime vuosikymmeninä 

Vanhoja asumuksia Xian’in seudulla

Viime vuosikymmenen rakennustuotantoa Helmijoen kaupungissa
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myös länsimaisesta lääketieteestä. 
Kiinan yliopistoissa on perinteisen 
kiinalaisen lääketieteen tiedekuntia.

Käytännön diagnostiikassa käytetään 
keskustelua potilaan kanssa, silmä-
määräistä tarkastelua, kuuntelua, 
haistamista sekä kehon ja pulssin 
tunnustelua. Hoidossa ovat keskeisiä 
yrttilääkkeet lisättynä mineraaleilla 
ja eläinperäisillä valmisteilla. Aku-
punktio on tuhansia vuosia vanha 
menetelmä, jota käyttävän lääkärin 
on tunnettava teoria kehon kanava-
verkostosta.

Kiinalaisen mielenlaatu on perinteitä 
kunnioittava; niinpä yang, yin ja viisi 
alkuainetta ovat hänelle luonnostaan 
selviä käsitteitä. Nykyisin länsimai-
nen lääketiede ja lääkintäteknologia 
ovat Kiinassa suuren mielenkiinnon 
kohteena ja sairaaloihin on hankittu 
paljon uusimpia länsimaisia laitteita. 

Lääkäreiden koulutuksessa paino-
piste on siirtynyt länsimaiseen suun-
taan. Diagnostiikassa ja hoidossa yh-
distellään usein perinteistä kiinalaista 

ja länsimaista lääketiedettä. Koska 
kiinalaiset joutuvat maksamaan 
myös julkisen sektorin sairaanhoi-
tonsa lähes todellisten kustannusten 
mukaan, perinteinen lääketiede on 
heille   tutumpi ja usein ensisijainen 
vaihtoehto.

KUNGFUTSELAISUUDESTA KOM-
MUNISMIIN JA TAKAISIN

Kungfutse eli Mestari Kong syntyi 
noin 2600 vuotta sitten. Koska hä-
nen perheensä kuului ritariluokkaan, 
Kungfutsen tuli opetella säätynsä 
mukaisesti kuusi taitoa: perinnäiset 
tavat ja rituaalit, seremoniamusiikki, 
jousiammunta, sotavaunujen ohjas-
taminen, kirjoittaminen sekä lasken-
non taito. 

Mestari Kong oli ajattelija ja filoso-
fi, jonka koulukunta muovasi mer-
kittävästi koko itäaasialaisen sivis-
tyneistön maailmankatsomusta. 
Kungfutselaisuudesta tuli Kiinan 
keisarikunnan virallinen eettis-mo-
raalinen perusta ja koulukunnan kan-
nattajista hovikelpoisia. Aate vaikutti 

yli kaksituhatta vuotta voimakkaasti 
Kiinan sivilisaation kehitykseen.

Millaisia ovat kungfutselaisuuden 
oppi, arvot ja pyrkimykset? Yhteis-
kunnan tulee pyrkiä harmoniaan. 
Perheet ja suvut ovat tärkeitä yhteis-
kuntaa tukevia yksiköitä. Perheessä ja 
yhteiskunnassa on kullakin oma so-
siaalisen arvojärjestelmän mukainen 
paikkansa. 

Hierarkian ylimpänä on Taivaan 
mandaatilla hallitseva keisari. Suku 
on kuitenkin tärkeämpi kuin valtio 
tai alamaisuus hallitsijalle. Opin kes-
kiössä on oman itsensä jalostaminen 
hyvän hallinnon kehittämiseksi. Mes-
tari Kong on sanonut muun muassa 
seuraavaa: Oikaise ensin oma käy-
töksesi ja vasta sitten pane maailma 
ojennukseen; herrasmies vaalii sopu-
sointua vaan ei yhdenmukaisuutta; 
herrasmiehen olemusta ohjatkoon 
hänen sydämensä. Kungfutselaisuut-
ta ei voida pitää länsimaisen käsityk-
sen mukaisena demokraattisena op-
pina.

Yöllinen Helmijoki 2019



Pyrkimyksenä on siis tulla herrasmie-
heksi, Mestari Kong opettaa. Keinoi-
na yhteisen hyvän saavuttamiseksi  
nähdään koulutuksen ja kokemuk-
sen arvostaminen sekä työteliäisyys 
ja epäitsekkyys. Herrasmiehen tulee 
vaalia hyveitä, joista tärkeimpiä ovat 
lempeämielisyys, oikeamielisyys, ym-
märrys, sovelias käytös ja luotetta-
vuus.

Mestari Kongin koulukunnan toimes-
ta syntyi ajan mittaan kungfutselai-
suuden kirjallinen säännöstö. Nämä 
kuutena klassikkona tunnetut teok-
set ovat hyviä hallitsemisen oppaita. 
Kungfutselaisuuden vaikutuksesta 
Kiinan keisarikuntaan syntyi virka-
tutkintojärjestelmä, joka oli käytössä 
parituhatta vuotta.

Qing-dynastian (1644-1911) päämää-
ränä oli yhdistää Kiina ideologisesti ja 
hallinnollisesti tiukan keskusvallan 
johdettavaksi. Qing-dynastian lop-
pua kohti kungfutselaisuus jäykistyi 
pelkäksi perinnäistapojen noudat-
tamiseksi ilman aatteellista sisältöä 
ja dynastia päättyi Tsiang Kaisek’in 
johdolla tapahtuneeseen tasavalta-
laiseen vallankumoukseen.  

Sekavien vaiheiden jälkeen valtaan 
pääsi vuonna 1949 kommunistien 

johtaja Mao Tsetung, joka halusi 
hävittää kungfutselaisuuden myös 
terrorin keinoin. Häviön kokeneet 
tasavaltalaiset vallankumoukselliset 
pakenivat Taiwanin saarelle ja pe-
rustivat sinne Kiinan tasavallan, jota 
Kiinan kansantasavalta ei tunnusta ja 
pitää omaan alueeseensa kuuluvana.

Lähes sata vuotta kestäneen syrjin-
nän ja kriminalisoinnin jälkeen Mes-
tari Kongin opit ovat jälleen kiinalai-
sen aatemaailman tärkeä voimavara. 
Maon jälkeen valtaan päässyt Deng 
hylkäsi luokkataistelun ja asetti yh-
teiskunnan vakauden ja talouden 
etusijalle.  

Nykyinen puolue-eliitti ymmärtää, 
että pelkästään kommunismin arvoil-
la ja keinoilla Kiinaa ei voida tehdä 
suureksi maailmassa. Kommunisti-
sen puolueen päämääränä on so-
sialistinen harmoninen yhteiskun-
ta, minkä toteuttamiseksi tarvitaan 
kungfutselaisuutta. Kiinan hallitus on 
viime vuosina perustanut yli viisisa-
taa Kungfutse- instituuttia eri puolille 
maailmaa. Niiden tarkoituksena on 
antaa kiinan kielen opetusta, levittää 
kungfutselaisuutta, kiinalaista kult-
tuuria ja luonnollisesti Kiinan vaiku-
tusvaltaa maailmassa.

SUNZI: SODANKÄYNNIN TAITO – 

AINA AJANKOHTAINEN OPPI

Kiinalainen sotilas ja korkea-arvoinen 
virkamies Sunzi kirjoitti yli 2000 vuot-
ta sitten Sodankäynnin taito-nimellä 
tunnetun kirjan, joka on vaikuttanut 
merkittävästi aasialaisten ja länsi-
maisten yhteiskuntien kehitykseen. 
Joidenkin tutkijoiden mukaan on 
mahdollista, että kirjoittajia olisi ollut 
useampi. 

Monet kansainvälisesti tunnetut yli-
opistot ja sotilasopetuslaitokset pitä-
vät Sunzi’n teosta tärkeimpänä stra-
tegian oppikirjana. Kirja käännettiin 
ranskaksi jo 1700-luvulla ja sen oppe-
ja käyttivät hyväkseen muiden muas-
sa Napoleon, Mao Tsetung ja Ho Chi 
Minh. Suomen viime sotien aikana 
kirja oli säännöllisenä iltalukemisena 
Mikkelin päämajan operaatiopäälli-
köllä ranskalaisen sotakorkeakoulun 
käyneellä kenraali Airolla.  Kirjan aja-
tuksia voidaan erinomaisen hyvin 
soveltaa myös liike-elämän johtami-
seen.

Sunzi’n opeilla on yhteys vanhoi-
hin kiinalaisiin filosofioihin kuten 
daolaisuuteen ja kungfutselaisuu-
teen. Sunzi pitää tärkeänä joukkojen 
moraalin ja motivaation luomista, 
luottamusta upseerien ja miehistön 
välillä sekä psykologista sodankäyn-
tiä. Psykologisella sodankäynnillä 
tarkoitetaan omiin joukkoihin vai-
kuttamista mielialan ja taistelukyvyn 
nostamiseksi mutta myös viholliseen 
vaikuttamista sen saattamiseksi epä-
varmuuden tilaan ja moraalin heiken-
tämiseksi. 

Haltuun otettavalla alueella asuvien 
ihmisten mieliin vaikuttaminen on 
myös ensiarvoisen tärkeää. Hyvä 
kenraali voi saada vihollisvaltion 
haltuunsa ilman varsinaista taiste-
lua. Hyvän kenraalin ominaisuuksiin 
kuuluu myös taito estää hallitsijan se-
kaantuminen sotilasasioihin.

Varsinainen sodankäynti perustuu 
”epäsuoriin toimiin” (salaisiin, nä-
kymättömiin, yllättäviin) ja ”suoriin 
toimiin” (näkyviin, ilmeisiin, havaitta-
viin). Keskeisiä taktisia operaatioita 

Dustin Huang’in syntymäkoti
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ovat tiedustelu ja hämäys päämää-
ränä vihollisen sotasuunnitelmien 
tuhoaminen. Sunzi’n mukaan armei-
jalla on oltava etukäteen suunniteltu 
huolto, koska muuten joukot tuhou-
tuvat.

Sunzi korostaa vakoilijoiden käyttöä. 
Vakoilijoiden tehtävänä on valheel-
lisen tiedon levittäminen ulkomaille 
ja kaikenlaisen tiedon kerääminen 
ihmisiltä omien kenraalien käyttöön. 
Vakoilijat ovat kallisarvoisa aarteita ja 
älykkään vakoilijan palkkiossa ei pidä 
kitsastella. 

Jos hyvistä ennakkotiedoista, hä-
mäyksestä ja psykologisesta vai-
kuttamisesta huolimatta joudutaan 
taisteluun, voi heikompi voittaa vah-
vemman käyttämällä jatkuvasti vaih-
televalla suhteella ”epäsuoria toimia” 
ja ”suoria toimia”. Näin vihollinen saa-
tetaan tilanteeseen, jossa se on jolla-
kin alueella aina hetkellisesti heikom-
pi ja voidaan osa kerrallaan tuhota.

Sunzi’n mukaan menetyksellinen so-
dankäynti perustuu harhautukseen. 
Sama pätee varmasti myös kamppai-
luun maailman resursseista ja hallit-
semisesta. Kenties se, joka parhaiten 
sisäistää ja hyödyntää Sodankäynnin 
taidon opit nousee voittajaksi. On 
hyvä pitää mielessä, että asiat eivät 
aina ole sitä, miltä ne näyttävät. 

AMIRAALI ZHENG HE JA ULKOPO-
LIITTINEN LAIVASTO

Jo 600 vuotta sitten Kiinalla oli voi-
makasta mielenkiintoa ympäröivää 
maailmaa kohtaan. Ming-dynastiaan 
(1368-1644) kuulunut keisari Yongle 
varusti 1400-luvun alussa noin 300 
alusta käsittävän laivaston, jonka eri 
etnisistä taustoista koostuvan mie-
histön vahvuus oli noin 30.000. Tä-
hän puusta rakennettuun laivastoon 
kuului myös neljä alusta, jotka olivat 
122 metriä pitkiä ja 50 metriä leveitä. 
Samalla vuosisadalla Kolumbuksen 
retkikunnan suurin alus oli vain 26 
metriä pitkä.

Laivaston komentajana toimi eunuk-
ki, amiraali Zheng He (1371-1439), 

joka oli syntynyt Kiinan Yunnanin 
maakunnassa muslimiperheeseen. 
Hänen onnistui päästä keisarin ho-
viin ja tuolloisen tavan mukaan hänet 
kastroitiin. Zheng He ystävystyi kei-
sarin kanssa, mikä suuresti vauhditti 
laivaston kehittämistä.
 
Amiraalin johtama laivasto teki aina-
kin seitsemän tutkimusmatkaa koh-
teinaan Vietnam, Intia, Sumatra, Per-
sianlahti ja erityisesti Afrikka. Kullakin 

purjehduksella oli mukana noin sata 
laivaa. Zheng He’n laivaston tehtä-
vänä oli saattaa nuo kaukaiset maat 
kiinalaisen kulttuurin vaikutuspiiriin 
ja luoda kauppasuhteita. Tehtävänä 
ei siis ollut ensisijaisesti sotilaallinen 
valloitus.

Hiljattain tehtyjen tutkimusten pe-
rusteella vaikuttaa siltä, Kaakkois-Aa-
sian ja Itä-Afrikan islam voimistui 
Zheng He’n matkojen jälkeen. Toise-

Dustin Huang’in kotikaupunki Xian’in lähellä

Metroasemalla
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na merkittävänä tekijänä islamin kas-
vuun Itä-Afrikassa saattoi olla Arabian 
niemimaalta käsin tehty orjakauppa. 

Saudi-Arabiassa orjuus lopetettiin vi-
rallisesti vasta 1960-luvulla. Amiraali 
suoritti todennäköisesti purjehdus-
tensa puitteissa jokaiselle muslimille 
kuuluvan velvollisuuden, pyhiinvael-
luksen Mekkaan, joka sijaitsee vain 
noin sadan kilometrin päässä Punai-
sen Meren rannikolta.

Ming-dynastian sisäisten valtatais-
telujen ja keisari Yongle’n kuoleman 
vuoksi purjehdukset lopetettiin. 
Varsinkin mandariinit eli hovin kor-
kea-arvoiset virkamiehet pitivät kus-
tannuksia liian suurina ja laivasto 
rappeutui käyttämättömänä lyhyes-
sä ajassa. Laivaston rakentaminen ja 
saavutukset  merkitsevät nykyajan 
kiinalaisille vähintäänkin samaa kuin 
Kolumbus eurooppalaisille.

Kiinan avautumisen ja vahvan sosio-
ekonomisen kehityksen myötä  maan 
mielenkiinto ulkomaailmaa kohtaan 
on kasvanut voimakkaasti. Myös Af-
rikka on kuuden vuosisadan jälkeen 
tullut uudelleen aktiivisen ”zheng-
heläisen” politiikan kohteeksi, minkä 
motivaationa ovat Afrikan luonnon-

varat ja maatalouden tuotantomah-
dollisuudet. Tällä hetkellä Afrikassa 
työskentelee noin miljoona kiinalais-
ta.

KIINALAISIA TAPOJA JA USKO-
MUKSIA

Kiinan matkaajan ja liikeasioissa liik-
kuvan on hyvä tietää jotakin kiina-
laisten tärkeimmistä tavoista ja usko-
muksista. Tässä on niistä joitakin:

Hierarkia kuuluu Kiinan historiaan 
ja kulttuuriin. Henkilön arvoasema 
määrää sen, missä hänen kuuluu is-
tua neuvotteluissa ja mikä on hänen 
paikkansa ruokapöydässä. Oppinei-
suutta, kokemusta ja ikää arvoste-
taan. Vierailijan antamien lahjojen 
tulee arvoltaan vastata lahjan saaji-
en arvoasemaa, siis arvokkain lahja 
annetaan korkeimmassa asemassa 
olevalle henkilölle. Kommunistisen 
puolueen sisällä hierarkia on itses-
täänselvyys.

Uusi vuosi määräytyy kiinalaisen kuu-
kalenterin mukaan. Kahdentoista 
vuoden jaksoissa kutakin vuotta sym-
boloi eläinhahmo. Sian vuosi päättyy 
tammikuussa 2020 ja samalla alkaa 
Rotan vuosi. 

Suurkaupunkien kiinalaiset siirtotyö-
läiset matkustavat kotipaikkakunnil-
leen viettämään uutta vuotta. Mil-
joonittain ihmisiä matkustaa junilla ja 
odottelee rautatieasemien liepeillä. 
Ihmisiä saattaa tallautua ruuhkissa. 
Pahoja henkiä karkotetaan monta 
päivää kestävin ilotulituksin. Rakette-
ja ja paukkupommeja riittää, sillä Kii-
na on maailman suurin ilotulitteiden 
valmistaja.

Kala tuo onnea. Kalan pään tarjoami-
nen vieraalle on onnea tuova huo-
mionosoitus. Ruokapöydällä vadilla 
olevaa kalaa ei saa kääntää, sillä sel-
lainen liike tuo huonoa onnea. Kiina 
on maailman suurin kalanviljelijä. 
Viljelyaltaissa kasvatetaan karpin su-
kuisia kaloja omaan käyttöön. Kala 
mielletään terveelliseksi ravinnoksi. 
Kalan vienti saattaa kuitenkin pysäh-
tyä ulkomaisen tullilaboratorion ana-
lyysituloksiin.

Riisi on jokapäiväinen perusravinto 
varsinkin etelässä, pohjoisessa syö-
dään enemmän nuudeleita. Jos sinut 
kutsutaan kunniavieraaksi parinkym-
menen ruokalajin illalliselle, paikkasi 
on isännän tai emännän
oikealla puolella.

Guangzhoussa on 15 miljoonaa asukasta
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Huomionosoituksena vierasta koh-
taan isäntä siirtää syömäpuikoillaan 
aika ajoin  herkkupaloja kulhoosi. Jos-
sain vaiheessa isäntä voi kysyä, halua-
siko joku vieraista riisiä. Tähän tulee 
vastata, että kaikki on erinomaisen 
hyvää ja riittävää. Riisin pyytäminen 
tarkoittaisi kalliin ja monipuolisen 
herkkuaterian ja isännän varallisuu-
den väheksymistä.

Sukunimi tulee ensin. Esimerkiksi ni-
messä Xi Jinping on Xi sukunimi ja 
Jinping etunimi. Asioidessaan länsi-
maalaisten kanssa kiinalaiset käyttä-
vät ottamaansa länsimaista etunimeä 
kiinalaisen sukunimensä kanssa. Täl-
löin sukunimi tulee viimeisenä. Esi-
merkiksi Huang Bin on Dustin Huang.

Lahjat ovat merkityksellisiä ja tärkeitä 
liike-elämässä. Lahjan tulee aina olla 
kääreessä, ei kuitenkaan mielellään 
valkoisessa. Valkoinen symboloi kuo-
lemaa. Hyviä värejä ovat punainen ja 
kulta. Kiinalaisen palatessa lomaltaan 
kaukaa maaseudulta työpaikalleen 
suurkaupunkiin hän tuo työtovereil-
leen tuliaisina hedelmiä ja muuta ko-
tiseutunsa ruokaa.

Fengshui on ikivanha intuitiivinen tai-
to valita rakennuksille taivaan, maan 
ja ihmisen harmoniaan sopiva sijain-
ti. Fengshui-sana tarkoittaa tuulta ja 
vettä. Fengshui-taitoon kuuluu myös 
esineiden sopivuuden ja sijainnin ar-
viointi rakennuksen sisällä. Monilla 
varakkailla kiinalaisilla on oma fengs-
hui-mestari neuvonantajanaan.

Älä vastaa ei, jos voit ilmaista kantasi 
kohteliaalla kiertoilmaisulla.

Luvut 4 ja 8 on vieraankin huomioi-
tava. Neljä on pahan onnen luku. Se 
äännetään kuten sana kuolema. Ta-
loissa ei ole kerroksia 4, 14, 24  jne. 
vaan ne on yleensä korvattu merkin-
nällä 3A, 13A, 23A jne. Vältä sanan ja 
luvun neljä käyttöä. Kun katselet  kii-
nalaisia maalauksia, joissa on lintuja 
ja näet neljä lintua, et ole huomannut 
kaikkia. Kahdeksan on hyvän onnen 
luku. Jos sinulle annetaan hotellissa 
huone numero 888, se on suuri huo-

maavaisuuden osoitus. 

KUVIEN SELITYS

Kuvat on kirjoittajalle toimittanut 
Logistiikkaupseeria lehteä varten tri 
Dustin Huang (Huang Bin). Hän toi-
mii Guangzhou United Family Hos-
pital’in (www.guangzhou.ufh.com.
cn)  radiologia- ja kuvantamisosaston 
johtajana. 

Dustin Huang syntyi 37 vuotta sit-
ten terrakottasotilaistaan tunnetun 
Xian’in lähellä olevassa pikkukaupun-
gissa. Kuvissa ovat hänen syntymä-
kotinsa sekä näkymiä hänen kotikau-
pungistaan vuodelta 2017. Talviset 
kuvat on  otettu kiinalaisen uuden 
vuoden aikana, jolloin suurkaupun-
geissa työskentelevien kiinalaisten 
on mahdollista käydä kotiseudullaan.

Parissa vuosikymmenessä 15 miljoo-
nan asukkaan metropoliksi kasvanut 
Guangzhou (Kanton) on Etelä-Kiinan 
mereen laskevan Helmijoen suisto-
alueella. Edullisen sijaintinsa vuoksi 
Guangzhousta tuli tärkeä ulkomaan 
kaupan keskus jo 1700-luvulla. 

Kauppa oli vallankumoukseen saakka 
länsimaisten merivaltioiden hallussa 
ja kiinalaisten pääsy kauppasataman 
alueelle oli kielletty. Kaupankäyn-
ti Guangzhoussa jatkuu edelleen ja 
siellä on pidetty vuodesta 1958 al-
kaen kahdesti vuodessa kuuluisat 
Kantonin messut, joilla näytteilleaset-
tajia ja ostajia on kymmeniä tuhansia. 
Guangzhoussa ja Hong Kongissa pu-
hutaan Kantonin kiinaa, joka poikke-
aa paljon mandariinikiinasta.

Vertaamalla Dustin Huang’in kotiseu-
dun kuvia Guangzhousta otettuihin 
kuviin voi saada aavistukseen Kiinas-
sa tapahtuneesta valtavan nopeasta 
muutoksesta, joka on mahdollistanut 
lahjakkaille, ahkerille ja määrätie-
toisille nuorille voimakkaan sosioe-
konomisen nousun sekä nostanut 
parisataa miljoonaa kiinalaista pois 
köyhyydestä.

Lähteitä:

Eero Timgren on toiminut vuosina 
2005-2012 Eur Am International Me-
dical Center’in johtavana lääkärinä 
Guangzhoussa sekä Stora Enson 
metsäteollisuusprojektin lääkärinä 
Beihaissa. Yleislääkärin yksityisprak-
tiikkaa  Savonlinnassa pitävällä kir-
joittajalla on kansainvälisen terve-
ydenhuollon ja matkalääketieteen 
erityispätevyydet.

Edward L. Shaughnessy: Kiehtova 
Kiina, Tapani Ruokanen-Seikku Pau-
nonen: Portti Kiinaan avautuu, Linda 
Jakobson-Marja Sarvimäki: Perinteen 
taika, Raisa Asikainen-Juha Vuori: Kii-
nan yhteiskunta muutoksessa, Sinikka 
Arteva: Idän kirjeenvaihtaja, Jyrki Kal-
lio: Mestari Kongin keskustelut, Sunzi: 
Sodankäynnin taito (toim. Matti No-
jonen), Jymäyttämisen taito (toim. 
Matti Nojonen), Jadekasvot (toim. Jyrki 
Kallio), Pekka Mykkänen: Isonenä kur-
kistaa Kiinaan,  Jyrki Kallio: Kiinaa mat-
kalle, Maon Punainen kirja, Suomi-Kii-
na-seura (www. kiinaseura.fi) .
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Vielä satoa viime syksyn Sveitsin vierailultamme
Logistiikkaupseeriyhdistys toteut-
ti jälleen kuuden vuoden jälkeen 
vierailun Sveitsiin 1.-8.9.2019. 
Kyseessä oli viides suomalaisten 
vuorollaan tekemä vierailu. Isän-
tänä meille toimi sveitsiläisten lo-
gistiikkaupseerien veljesyhdistys 
(SOLOG). Matkalla oli mukana niin 
edellisen matkan ”veteraaneja” 
kuin ensikertalaisiakin. Kaikkiaan 
jäsenistöä oli mukana lähes 30 
henkilöä ja mikä parasta, usealla 
jäsenellä oli ollut mahdollisuus ot-
taa puolisonsa mukaan matkalle. 

Matkan aikana pääsimme tutustu-
maan ”sotilaallisina kohteina” Sveitsin 
asevoimien koulutuksen järjestelyi-
hin, upseerikoulutuksen järjestelyi-
hin, Sveitsin asevoimien koulutuskes-
kuksen toimintaan, logistisen tuen 
järjestelyihin ja Sveitsin kansainväli-
sen keskuksen toimintaan. 

Eri tutustumiskohteilla päästiin seu-
raamaan myös joukkojen toimintaa 
taisteluharjoituksessa. Nämä tutustu-
miskohteet tarjosivatkin matkalaisille 
kattavasti tietoa ja herättivät run-
saasti ajatuksia: maiden puolustus-

ratkaisut ovat varsin lähellä toisiaan 
ja monet haasteet tuntuivat tutuilta 
sekä isännille että vieraille.

Vierailuun oli lisäksi saatu yhdistettyä 
myös muita tutustumiskohteita. Pää-
simme näkemään Zürichin, Bernin ja 
Montreux’n kaupunkien historiallisia 
keskustoja sekä lisäksi ”puolisotilaal-
lisena” kohteena linnoitusmuseon 
Full-Reuenthalissa. Nämä kohteet 
tarjosivat mielenkiintoista tietoa 
Sveitsin historiasta ja olivat monelle 
varmasti myös sopivaa vastapainoa 
vierailuille eri sotilaskohteissa.

Kaikkiaan päivät olivat pitkiä ja var-
sin napakasti aikataulutettuja. On-
neksi isäntämme, SOLOG:n entinen 
puheenjohtaja everstiluutnantti Rolf 
Häfeli, ohjasi matkalaisia yhdessä 
matkanjohtajamme, komentaja Jussi 
Hietaniemen, kanssa sveitsiläis-suo-
malaisella tarkkuudella, joten löysim-
me oikeisiin paikkoihin annettuina 
ajankohtina.

Logistiikan koulutusta

Ensimmäinen tutustumiskohde oli 

Sveitsin asevoimien koulutustoimi-
alan esikunta Bernissä. Siellä esittelyn 
meille piti Sveitsin asevoimien koulu-
tuspäällikkö, kenraaliluutnantti Da-
niel Baumgartner.

Esityksessään kenraali Baumgartner 
kertoi Sveitsin puolustusratkaisus-
ta ja asevoimien yleisen rakenteesta 
sekä haasteista, joita Sveitsissä oli 
tunnistettu asevelvollisuusjärjestel-
mään liittyen. Sveitsissä oli löydetty 
mielenkiintoinen tapa yrittää ratkais-
ta henkilöstön rekrytointia: asevel-
vollisille aliupseeri- tai upseerikoulu-
tuksen saaneille henkilöille (ja siten 
pidemmän palveluksen suorittaneil-
le) tarjottiin rahallista tukea tulevien 
opiskelujen rahoittamiseen. 

Lisäksi Sveitsissä asevoimien ja siviili-
yhteiskunnan koulutusyhteistyö tun-
tui olevan varsin integroitunutta ja 
luonnollista. Ihmisten opiskelu sekä 
sotilasopetuslaitoksissa että siviili-
oppilaitoksissa nähtiin merkittävänä 
osana varsinkin upseerien osaamisen 
kehittämisessä. 

Toisena tutustumiskohteena Bernissä 

Teksti: Petri HeinäaroTeksti: Petri HeinäaroTeksti: Petri HeinäaroTeksti: Petri HeinäaroTeksti: Petri Heinäaro

Teksti: Petri Heinäaro
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oli Logistiikkaupseerikoulu. Koulun ja 
sen toimintaa esitteli koulun johtaja, 
everstiluutnantti Jean-Baptiste Thal-
mann. 

Logistiikkaupseerikoulu antaa asevel-
vollisille perusteet logistiikan eri alo-
jen joukkueiden johtajien tehtäviin. 
Koulutusta voi siis verrata Suomessa 
RUK:ssa huoltolinjalla annettavaan 
opetukseen. Erityinen painopiste 
opetuksessa on tulevien joukkueen-
johtajien asennekasvatuksessa: heille 
pyritään iskostamaan jo kurssin aika-
na alaisista huolehtimisen periaate.

Everstiluutnantti Thalmann toi esi-
tyksessään esille myös koulutuspääl-
likkö kenraali Baumgartnerin esille 
ottaman siviili- ja sotilaskoulutuksen 
integroinnin. Logistiikkaupseerei-
den koulutuksessa käynnissä oli yh-
teistyön kehittäminen yritysten ja 
Sveitsin asevoimien välillä, jonka tar-
koituksena on syventää asevoimien 
logistiikan ja siviiliyritysten osaamis-
ta toisistaan sekä samalla antaa tä-
hän liittyvää opetusta tuleville logis-
tiikkaupseereille. Tässä yhteistyössä 
olisi varmasti meilläkin kehittämisen 
mahdollisuuksia.

Koulutuksen tuki - sotilas- ja siviili-
komponentin yhteistoimintaa

Sveitsin itäosassa Walenstadtissa 
pääsimme tutustumaan Sveitsin 
asevoimien taistelukoulutuskeskuk-
seen ja sen toimintaan. Taistelukou-
lutuskeskusten rooli on nimensä 
mukaisesti mahdollistaa niihin saa-
puvien joukkojen taistelukoulutus ja 
tukea niitä koulutuksen järjestelyis-
sä. Taistelukoulutuskeskuksissa on 
kaksipuoleisen taistelun simulaat-
torijärjestelmä, joka mahdollistaa 
vahvennetun komppanian taistelun 
rakennetulla. Erityispiirteenä alueella 
on paikannusjärjestelmä, joka kyke-
nee paikantamaan jokaisen simulaat-
torijärjestelmää käyttävän sotilaan 
puolen metrin tarkkuudella. 

Tämä mahdollistaa esimerkiksi alue-
vaikutteisten aseiden vaikutuksen 
mallintamisen. Toisena esimerkkinä 
voidaan mainita rakennuksissa ja ajo-

neuvoissa olevat sensorit, jotka ”välit-
tävät” esimerkiksi raskaiden aseiden 
laukausten vaikutuksen rakennuksen 
tai ajoneuvon sisälle. Lisäksi raken-
nuksissa tilanteen elävöittämiseksi 
esimerkiksi epäsuoran tulen kuvaa-
misessa käytetään valo- ja ääniefek-
tejä sekä savua. Näiden efektien toi-
mintaan pääsimmekin tutustumaan 
vierailulla ja kokemus oli varmasti 
kaikkien mielestä vaikuttava. 

Taistelukoulutuskeskuksen tukitoi-
minnot on ulkoistettu kumppaniyri-
tykselle, RUAG AG:lle. Kumppani 
huolehtii esimerkiksi kaiken simulaat-
torikaluston ylläpidosta mutta lisäksi 
taistelukoulutuskeskuksessa käytet-
tävien ajoneuvojen ylläpidosta sekä 
harjoittelemaan tulevien joukkojen 
tukitoiminnoista kuten esimerkiksi 
majoituksesta. Kalusto ja tukitoimin-
not on suunniteltu siten, että noin 
pataljoonan kokoinen joukko voi saa-
pua kerralla alueelle harjoitukseen. 
Ylläpidon lisäksi RUAG esimerkiksi 
toteuttaa simulaattoriharjoituksissa 
combat camera -toimintoja joukko-
jen seuraamisessa. 

Tuettavien toimintaa

Logistiikan tarkoituksena asevoimis-
sa on mahdollistaa taistelevien jouk-
kojen toiminta. Tällä vierailulla pää-
simme seuraamaan tuota toimintaa, 
kun tutustuimme Alueelliseen divisi-
oonaan nro 4 ja sen Pioneeripataljoo-
naan 23. Kumpikin joukko oli osillaan 
kertausharjoituksessa. 

Esittelyssä kävi ilmi, että yksi divisi-
oonan pataljoonista on Pelastuspa-
taljoona, jonka tehtävät liittyvät pää-
osin siviiliyhteiskunnan tukemiseen 
esimerkiksi luonnonkatastrofien yh-
teydessä. Tämä kertoo hyvin Sveitsin 
asevoimien ja muun yhteiskunnan 
integroitumisesta: asevoimat on 
luonnollinen toimija myös pelastus-
palvelutehtäviin.

Pioneeripataljoona, jonka joukko-
ja pääsimme näkemään maastossa 
tehtävissään, toteutti vierailupäivänä 
ylikulun varmentamistehtäviä raken-
tamalla siltoja vesistöjen yli. Yhden 

sillan pääsimme itsekin testaamaan 
ajamalla linja-auton kyydissä sen yli. 
Hyvin meni, vaikka kuulemma lin-
ja-auton kuljettaja oli vaatinut hie-
man vakuutteluja ennen kuin suostui 
ajamaan sillalle.

Lisäksi saimme kuulla Sveitsin rauhan-
turvaamisoperaatioiden logistisen 
tuen järjestelyistä, kun tutustuimme 
Sveitsin asevoimien kansainväliseen 
keskukseen. Suurin tuen tarvitsija on 
KFOR-operaatiossa oleva sveitsiläi-
nen komppania. Pääosa sen tarvitse-
masta materiaalisesta tuesta toimite-
taan ajamalla yhdistelmäajoneuvoilla 
Balkanin läpi. Nopeasti tarvittavaan 
tukeen oli käytetty Sveitsin ilmavoi-
mia tai kaupallisia lentoja.

Sveitsin asevoimien logistinen tuki 
nyt ja tulevaisuudessa

Esityksen Sveitsin asevoimien logis-
tisen tuen järjestelyistä piti kenraali-
majuri Thomas Kaiser, joka toimii lo-
gistiikkaorganisaation (Swiss Armed 
Forces Logistics Organisation, AFLO) 
johtajana. Esityksen lisäksi oli järjes-
tetty tutustuminen käytännön toi-
mintaan, jossa esiteltiin varastoinnin 
sekä kunnossapidon järjestelyjä.

Sveitsin asevoimien logistiikkaorga-
nisaatio käyttää vuosittain vajaan 
kolmanneksen koko asevoimien 
budjetista. Vuosille 2018 ja 2019 lo-
gistiikkaorganisaation painopisteiksi 
oli määritetty valmius (readiness), 
luotettavuus ja tehokkuus (reliability 
and efficiency) sekä tulevaisuus (fu-
ture). Näiden painopisteiden avulla 
logistiikkaorganisaatio oli pyrkinyt 
kehittämään omaa toimintaansa.

Kenraali Kaiserin esityksessä käsitel-
tiin myös Sveitsin asevoimien kehittä-
miseen liittyviä suuntauksia, joilla on 
vaikutuksensa logistisen tuen järjes-
telyihin. Kehittäminen perustuu uh-
ka-arvioon, joka Sveitsissä on varsin 
laaja-alainen sisältäen sotilaallisten 
uhkien lisäksi esimerkiksi huomatta-
van määrän luonnonmullistuksiin tai 
sääilmiöihin liittyviä uhkia. Sveitsin 
asevoimien logistiikkaorganisaatio 
on laatinut ”logistiikkastrategian” 
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ulottumaan 2030-luvulle. Strategian 
avulla ohjataan logistiikkaorganisaa-
tion kehitystä tukemaan Sveitsin ase-
voimia myös tulevaisuudessa. 

Esityksen jälkeisessä keskustelussa 
käsiteltiin muun muassa Sveitsin ase-
voimien kokemuksia kumppanoit-
tamisesta. Kenraali Kaiser toi esiin 
tässä yhteydessä esiin erityispiirteen, 
joka on ollut vaikuttamassa Sveitsin 
asevoimien ratkaisuihin: Sveitsissä 
valtion hallinnon enimmäishenkilös-
tömääräksi on lailla asetettu 35 000 
henkilöä. Tämä on ohjannut myös 
puolustushallintoa ulkoistamaan tu-
kitoimintoja, esimerkiksi aiemmin 
mainitulle RUAG AG:lle.

Käytännön toimintaan oli järjestetty 
tutustumismahdollisuus logistiik-
kaorganisaation logistiikkakeskuk-
sessa (logistics centre) varastoinnin 
ja kunnossapidon osalta. Varastoin-
nissa korostettiin nopean toiminnan 

joukkojen perustamiseen liittyviä va-
rastointijärjestelyjä. Kunnossapitoon 
liittyen oli järjestetty tutustuminen 
kunnossapitojoukkueeseen. Joukku-
een reserviläiset olivat, suomalaisten 
reserviläisten tavoin, erittäin motivoi-
tuneita ja ammattitaitoisia.

Marsalkka Mannerheim ja Sveitsi

Matkamme aikana kävi toistuvasti 
ilmi isäntiemme marsalkka Manner-
heimia kohtaan tuntema arvostus. 
Tämä näkyi myös tilaisuuden arvok-
kuudessa, kun laskimme seppeleen 
marsalkan muistomerkille Mont-
reaux´n kauniissa kaupungissa. Pai-
kalla oli suomalaisten ja sveitsiläis-
ten logistiikkaupseerien sekä heidän 
läheistensä lisäksi edustettuna myös 
Sveitsin asevoimat, kantonin poliisi 
sekä Montreaux´n kaupunki. 

Seppeleen laskun jälkeen pääsim-
me vielä ihailemaan Sveitsin Alppien 

mahtavia maisemia lyhyellä vael-
luksella vuoristomaisemissa. Vaellus 
nostatti sopivasti ruokahalua ja mat-
kan viimeiseksi illalliseksi saimmekin 
nauttia perinteisestä sveitsiläisestä 
ruoasta alueen eri juustojen näytel-
lessä pääosaa ruokalistalla.
Matka oli erinomainen mahdollisuus 
tutustua sveitsiläisiin kollegoihim-
me. Esittelyt ja erityisesti keskustelut 
niiden jälkeen osoittivat maidemme 
yhdenkaltaisuuden monella saralla. 
Suosittelen lämmöllä osallistumista 
seuraavalle matkalle viiden vuoden 
päästä kaikille niille jäsenillemme, 
joilla tuolloin on mahdollisuus lähteä 
mukaan matkalle. 

Lopuksi haluan vielä osoittaa kii-
tokseni koko matkaseurueen puo-
lesta  sveitsiläisille isännille sekä 
matkanjohtajalle, komentaja Jussi 
Hietaniemelle eteemme tehdystä 
työstä niin ennen matkaa kuin sen 
aikana! 

Kuvia nähdystä ja kuullusta
Kuvat ja teksti: Hans Gabrielsson

Kuva yllä:
Tästä alkaa sillan rakennus...Pioneeripataljoo-
nan tehtävänä oli rakentaa vajaan kolmen vuo-
rokauden aikana kolme raskaan kaluston kes-
tävää siltaa. Haastetta tehtävälle antoi se, että 
harjoitus aloitettiin kello yksi yöllä. Harjoituk-
sen vastajoukkona alueella toimi siviileiksi naa-
mioituneita yksiköitä, jotka häiritsivät parhaan-
sa mukaan pioneerien tehtävää. Harjoituksella 
kuvattiin osaltaan Krimin miehityksen kaltaista 
tilannetta.

Kuva alla:

Kolmaskin silta valmistui mää-
räajassa pataljoonan kärsimis-
tä ”tappioista” huolimatta.
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Vasemmalla:

Vihollisen väijytyksessä ”tuhot-
tuja” sotilaita. ”Kaatuneet” eivät 
saaneet enää osallistua raken-
nustöihin, joten urakka kävi aina 
vain rankemmaksi loppujoukolle. 
Yksiköiden päälliköiden tehtäviin 
kuului vielä kirjoittaa iltapuhteina 
”suruvalittelukirjeet kaatuneiden 
omaisille”, joten melkoisen toden 
tuntuisesti harjoitusta vietiin läpi!

Yllä:

Walenstadtin taistelukoulutus-
keskuksen harjoituskylään on 
sijoitettu 400 kameraa, joilla voi-
daan seurata kattavasti kaikkien 
alueella toimivien ryhmien suori-
tuksia.  Keskuksessa koulutetaan 
eri kursseilla n. 6000 miestä vuo-
sittain. Myös Italian ja Itävallan 
puolustusvoimat käyttävät aluet-
ta joukkojensa koulutuksessa. 
Walenstaditin lisäksi RUAG yllä-
pitää kahta muuta vastaavaa kes-
kusta Sveitsissä.

Alla:

Oma ryhmämmekin sai hiukan esi-
makua ääniefekteistä ja savusta 
täysosuman saaneessa talossa....
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Sarjamme Tallinnan Vanhan kaupungin kirkoista jatkuu

Aleksanteri Nevskin katedraali
Kuvat ja teksti: Risto Gabrielsson (ellei toisin mainita)

Katedraali rakennettiin vuonna 1900. 
Viron kuvernööri Sahovski anoi 1885 
tsaari Aleksanteri III:lta lupaa raken-
taa ortodoksikatedraali Revaliin (nyk. 
Tallinnaan). Keisari antoi luvan rahan 
keruuseen projektia varten ja rahaa 
alettiin keräämään koko valtakunnan 
alueelta. 

1888 Aleksanteri III perheineen joutui 
pahaan junaonnettomuuteen mutta 
kuin ihmeen kaupalla koko perhe sel-
visi. Tämän tapahtuman jälkeen kat-
edraali päätettiin omistaa Aleksanteri 
Nevskille kuin kiitoksena luojalle per-
heen pelastumisesta. 

Vuonna 15.9.1899 rahaa oli kerätty 
434623 ruplaa ja 29 kopeekkaa ja 
projekti alkoi.

 Päätettiin, että katedraalin piti olla 
kuvernöörin palatsin edessä (nyk. 
Riikikogu). 1893 katedraalin sijoitus-
paikka siunattiin ja paikalle pysty-
tettiin iso risti. Kuremäen luostarilta 
tuotiin seremoniaa varten erityinen 
ikoni.

Koko projektia varten mukaan lukien 
viisi sipulitapulia pyydettiin kuului-
sa arkkitehti Preobrazhenski. Hän oli 
johtanut vastaavia projekteja mm. Fi-
renzessä, Nizzassa ja muuallakin. 

Kirkkoon mahtui kerralla 1500 ih-
mistä. Kirkon korkeus on 58 metriä. 
Fasadi muodostui mosaiikkilevyistä 
ja sisälle tuli 59 ikonin ikonastaasi 
tehtynä puusta ja kullasta. Katolle 
tuli Pietarissa valmistettuja 11 kel-
loa. Alun perin sipulitapuli oli ehtaa 
kultaa. Myöhemmin pintamateriaali 
vaihdettiin.

Kirkko avattiin 30.4.1900.

Toisten lähteiden mukaan päätös 
kirkon perustamisesta liittyi Baltian 
venäläistämiseen. Puuttuihan Tallin-
nasta näkyvät sipulitapulit joita oli 

kaikissa muissa valtakunnan kaupun-
geissa.

1928 katedraali Venjän ajan symboli-
na haluttiin purkaa. Katedraali ei kui-
tenkaan ollut Moskovan Patriarkaatin 
vaan Viron patriarkaatin alainen. Vi-
ron ortodoksikirkon pää Paulus kui-
tenkin esti purkamisen. Toisen kerran 
vuonna 1936 purkua taas suunnitel-
tiin, mutta ylipappi oli kuitenkin Viron 
presidentin Konstantin Pätsin veli ja 
suunnitelma kuivui kokoon.

Katedraali aiottiin tuhota myös sak-
salaismiehityksen aikana sekä myö-

hemmin 60-luvulla kommunistival-
lan aikana. Piispa Aleksi II (virolainen 
nimi Ridiger) kuitenkin esti sen.

90-luvulla asia nousi jälleen esiin ja 
yksi suunnitelma oli muuttaa kated-
raalin alue parkkialueeksi. 16.3.1999 
Viron sisäministeri kuitenkin rekiste-
röi kirkon virallisesti Moskovan pat-
riarkaatin alaiseksi ja nykyään siellä 
on kirkon menot päivittäin.

Kirkko on arkkitehtonisesti erittäin 
kaunis ja onneksi se on lopuksi pää-
tetty säilyttää.

Alexander Nevsky Cathedral in Tallinn - interior, Photo by: Pudelek 
(Marcin Szala), Wikipedia
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Katedraali kohoaa 58 metrin kor-
keuteen

Näköala Tallinnan Tuomiokirkon tornista

1912  tsaari Nikolai II vieraili katedraalissa.  
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Kansakunta sodan aattona

Helsinki oli koko kansakunnan 
kuumemittari myös vuonna 1939. 
Pääkaupungin nimi kirjan otsikos-
sa ei siis tee kirjasta liiaksi Helsin-
ki-keskeistä. Viime sodista on kir-
joitettu lukematon määrä kirjoja, 
mutta kansakunnan tunnot juuri 
sodan alla ovat jääneet vähälle kä-
sittelylle. Siksi tämä teos puoltaa 
erinomaisesti paikkaansa.

Teoksella on kolme kirjoittajaa ja kol-
me näkökulmaa. Läpäisevänä teema-
na on, kuinka olympiahuuma vaihtuu 
epätietoisuudeksi tulevasta ja lopulta 
peloksikin. Japanilta vietiin vuoden 
1940 olympiakisojen isännyys kesäl-
lä 1938 kun se oli edellisen vuoden 
lopulla hyökännyt Kiinaan. Yllättäen 
kisoja tarjottiin Suomelle, ja siihen 
tarjoukseen tartuttiin innokkaasti.

Kisojen valmistelu ja kisainfrastruk-
tuurin suunnittelu alkoi heti, mutta 
kuumimmillaan kansan olympiahuu-
ma oli kesällä 1939. Vaan kuinkas 
kävikään? Saksan hyökkäys Puolaan 
1.9.1939 sai monet epäilemään kiso-
jen onnistumista, ja Neuvostoliiton 
rientäminen Puolan jaolle syyskuun 
loppupuolella sai jo sinnikkäimmät-
kin luopumaan kisahaaveista. 

Tosin eduskunta kävi vielä loka-
kuussa tutustumassa kisojen raken-
nusprojekteihin. Ehkä tarkoitus oli 
rauhoittaa levotonta mielialaa, kun 
sotavoimamme oli pantu liikekan-
nalle ylimääräisten harjoitusten (YH) 
peitteellä, ja urheilumaa Saksa oli 
jakamassa Puolaa Neuvostoliiton 
kanssa. Evakuoinnit ja pimennyshar-
joitukset viimeistään tukahduttavat 
olympiahuuman. 

FT Henrik Tala selvittää vuotta 1939 
pääministeri A.K. Cajanderin näkö-
kulmasta. Hän osoittaa sinnikkäästi 
kielikuvissa elävän ”malli Cajande-
rin” myytiksi, koska valtion menoista 
peräti 15–20% oli käytetty puolus-

tusmenoihin kahtena itsenäisyyden 
vuosikymmenenä. Cajanderin halli-
tuksen halua ja kykyä pitää korkea 
rahoituksen taso yllä tosin epäiltiin. 

Tala hahmottaa 1930-luvun Euroo-
pan poliittisen tilanteen selkeästi. 
Se onkin tarpeen Suomen aseman 
ymmärtämiseksi. Emme olleet eril-
linen saareke kaukana pohjoisessa 
vaan nappula suurten pelissä. Talan 
tekstissä selvitetään kiinnostavia yk-
sityiskohtia kuten se, miten eri tavalla 
työnantajat suhtautuivat palveluk-
seen käskettyjen reserviläisten työ-
suhteisiin. Jotkut maksoivat täyden 
palkan YH:ssa oleville ja jotkut sanoi-
vat työsuhteen irti, koska eivät saa-
neet sovittua työsuoritusta.

Professori Laura Kolbe aloittaa oman 
osuutensa selvittämällä Helsingin 
kunnallispolitiikkaa ja poliittisia voi-
masuhteita 1930-luvulla. Politiikasta 

päästään nopeasti olympiahuumaan 
sekä Helsingin kehittymiseen mo-
derniksi metropoliksi, kunnes syksyä 
1939 alkaa leimata väestönsuojelun 
aktivoiminen kaupunkilaisten tur-
vaksi. 

Dosentti Samu Nyströmin osuudessa 
helsinkiläiset ottavat vuoden 1939 
vastaan aavistamatta, että marras-
kuun lopussa pommit jo hävittävät 
kaupunkilaisten koteja. Siinä välillä 
kaupunki ehtii kokea kevään huu-
man, turistikesän ja elokuun helteet 
kunnes sotaan suistuva Eurooppa saa 
kolmanneksen helsinkiläisistä jättä-
mään kaupungin.

Seppo Simola
Helsinki 1939 – Pääkaupunki ja 
suuri käänne
Laura Kolbe – Samu Nyström – 
Henrik Tala
Minerva, 257 s. 

40



Virolaisia vieraiden lippujen alla
Virolaissotilaiden vaiheet ja taiste-
lut muiden maiden sotajoukoissa 
toisessa maailmansodassa lienee 
varsin huonosti tunnettu aihe. Juk-
ka I. Mattilan kirja paikkaa aukon 
oivallisesti alkaen taustoituksen jo 
Viron vapaussodasta. Suomalaiset 
tuntenevat parhaiten virolaisten 
taistelut jatkosodan JR 200:n ri-
veissä. Kirjan kannen värväysju-
liste viittaa virolaisten osuuteen 
SS-joukoissa, mikä myös on ylei-
sesti tunnettua laajempi ja moni-
vaiheisempi. 

Neuvostoliitto puolestaan pakkovär-
väsi virolaisia puna-armeijaan Viron 
tultua miehitetyksi toisen maailman-
sodan alkuvaiheissa. Kirjassa kuva-
taan myös, miten Viron poliittinen 
haltuunotto tapahtui hivuttamalla 
vähin erin vuosina 1940–1941. Mie-
tityttämään jäi, mistä löytyivät ne lu-
kuisat virolaiset, jotka suostuivat pal-
velemaan vihamielisen miehittäjän 
pystyttämää hallintoa.

Virolaiset eivät olleet isäntiä omas-
sa maassaan saksalaishallinnonkaan 
aikana, etenkään sen alkuvaiheessa. 
Virolaisille suotiin Saksan asevoimis-
sa aluksi lähinnä apumiesten rooli. 
Valtakunnankansleri Adolf Hitler ei 
ensin sallinut aseenkanto-oikeutta 
muille kuin saksalaisille, mutta pakon 
edessä asenne lieveni vuodenvaih-
teessa 1942¬–1943, kun itärintama 
söi miehiä hirmuista tahtia. 

Saksan valtaamilta alueilta kootuil-
la joukoilla oli aluksi saksalaisista 
joukoista poikkeavat tunnukset ja 
arvomerkit. Virolaisten SS-miesten 
kauluslaatat olivat aluksi tyhjät, ja 
ei-germaaniset joukot olivat SS-le-
gioonia eivätkä esimerkiksi SS-di-
visioonia. Samoin sotilasarvot ja 
nimitykset olivat erilaisia. Majuri ei 
ollut SS-Sturmbannführer vaan Le-
gions-Stumbannführer.

Virolaisilla oli SS-joukoissa silti suo-

malaisia huomattavasti laajempi 
rooli. Meiltä oli mukana pataljoona, 
mutta virolaiset muodostivat lopulta 
divisioonan, joka nimettiin 20.Waf-
fen-SS divisioonaksi. Sen vahvuus ei 
tosin ollut koskaan lähelläkään divi-
sioonalle tyypillistä. Virolaiset ylsivät 
myös korkeampiin kunniamerkkeihin 
ja sotilasarvoihin kuin suomalaiset. 
Korkeimmalle yleni SS-Brigadeführer 
(kenraalimajuri) Johannes Soodla, ja 
useat virolaiset saivat myös Rautaris-
tin ritariristin.

Kirjaa lukiessa pohdituttaa, mikä olisi 
ollut Suomen kohtalo ja suomalais-
ten rooli toisen maailmansodan sota-
joukoissa, jos olisimme valinneet syk-
syllä 1939 Baltian tien ja myöntyneet 
Neuvostoliiton vaatimuksiin. Olisiko 
Viron tie ollut meidänkin tiemme?
Mattilan kirja on kiinnostava perus-
teos aiheestaan ja sopii hyvin viime 
sodista tai Viron historiasta kiinnostu-

neille. Ulkoisesti hieman vaatimaton 
teos on tulvillaan kiinnostavia valo-
kuvia, joita tekijä on koonnut verkos-
tojensa avulla. Henkilöhakemistokin 
kirjan takaosasta löytyy. Lähdeluette-
lo on huomattavan kansainvälinen si-
sältäen runsaasti virolaisiakin teoksia. 
Myös Kansallisarkistoa ja EK-Valpon 
arkistoa kirjoittaja on hyödyntänyt. 

Saksan sotavoimissa palvelleiden vi-
rolaisyksiköiden nimet ja numerot 
vaihtuivat välillä niin tiuhaan, että 
jäin kaipaamaan kaaviokuvaa tai 
kattavaa taulukkoa virolaisperäisten 
joukkojen nimityksistä ja numeroin-
nista.

Virolaiset vieraan vallan väessä 
1939–45
Jukka I. Mattila
Reuna, 191 s.
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PANSSARIJOUKKOJEMME SATAVUOTISTAIVAL 
HUOMIOITIIN PANSSARISEMINAARISSA

Seppo Simola

Viisi tiivistä esitelmää ja lounas-
tauon aikana seminaarin aiheita 
tukeva kalustonäyttely. Panssari-
seminaari noudatti tälläkin kertaa 
vanhaa ja hyväksi havaittua kaa-
vaa. 

Täysi salillinen yleisöä käytti hel-
mikuun ensimmäisen lauantain 
saadakseen monipuolista tietoa 
panssarijoukkojemme vaiheista ja 
kalustosta. Seminaarin avasi insinöö-
rimajuri (evp.), diplomi-insinööri Esa 
Muikun esitys tiedusteluvaunu PT-
76:n ja miehistönkuljetusvaunu BTR-
50:n hankinnasta ja käytöstä Suo-
messa.

Tiedusteluvaunu PT-76

Päätös PT-76 -vaunun suunnittelusta 
tehtiin Neuvostoliitossa elokuussa 
1949 ja sarjavalmistus alkoi neljää 
vuotta myöhemmin. Jaksolla 1953–
1959 valmistui hieman alle kaksi tu-
hatta yksilöä. Seuraavaa versiota, PT-
76B, valmistettiin vuosina 1959–1967 
hieman toista tuhatta kappaletta. 
Vaunuja valmistui yhteensä kolmisen 
tuhatta, eli varsinainen massatuote 
tämä vaunu ei ollut.

Suomeen tilattiin 12 vaunua vuoden 
1962 tavaraluotolla, ja ne toimitettiin 
seuraavana vuonna. Toimitus ei aivan 
vastannut odotuksia. Saimme tuo-
tantokauteen (PT-76B) nähden varus-
telultaan karsittuja vaunuja. Vaunut 
olivat kyllä tuliteriä, mutta esimerkik-
si tykeistä puuttuivat vakaimet, vaik-
ka vakain oli jo tuolloin vakiovaruste.
Hankintoja ei suunniteltu tuolloin 
kovin yksityiskohtaisesti. Jos ostos-
listalla oli 12 kappaletta PT-76 vaunu-
ja, niin Neuvostoliitosta toimitettiin, 
mitä parhaaksi katsottiin. Reklamaa-
tiomahdollisuutta ei oikein ollut. Os-
timmehan me tuolloin hävittäjiäkin 

koelentämättä.

PT-76:t olivat koulutuskäytössä tie-
dusteluvaunuina Panssarivaunu-
pataljoonassa vuosina 1964–1981. 
Tämän jälkeen vaunuja käytettiin 
Uudenmaan prikaatissa ja Savon pri-
kaatissa. Lopullinen hylkäyspäätös 
tehtiin vuonna 1994, minkä jälkeen 
kahdeksan vaunua modifioitiin ajo-
koulutusvaunuiksi BTR-50 -ajajia var-
ten.

Miehistönkuljetusvaunu BTR-50

BTR-50 -vaunujen suunnittelupäätös 
tehtiin Neuvostoliitossa samanaikai-
sesti PT-kaluston kanssa. Molemmat 
vaunut ovat uintikykyisiä ja niissä on 
pitkälti yhtenevä runko ja tekniikka. 
Sarjavalmistus alkoi vuonna 1952. 
Ensimmäinen versio oli päältä avoin, 
ja vaunun kyytiin voitiin ramppien 
avulla vetää jopa pst-tykki. Näitä ei 
Suomeen hankittu. Umpinaisen BTR-
50PK -version valmistus alkoi vuonna 
1959, ja niitä panssarijoukoillemme 
hankittiin.

Ensimmäiset BTR-50PK -vaunut os-
tettiin samalla tavaraluotolla kuin PT-
76 -kalusto. Viisitoista ensimmäistä 
vaunua toimitettiin joulukuussa 1963 

ja ne saatiin käytännössä suoraan 
tehtaan linjalta. Uusia olivat nekin 
vaunut, joita ostettiin useissa erissä 
60-luvun mittaan. Veli venäläinen 
teki tosin saman jekun kuin ennen-
kin, eli vaunut olivat uutuudestaan 
huolimatta tuotantojaksoon nähden 
riisuttuja malleja. 

BTR-50PK -vaunuja hankittiin kaik-
kiaan 60 kappaletta. Näiden lisäksi 
hankittiin yksitoista PU-versiota esi-
kuntavaunuiksi ja vielä kolme lisää 
DDR:n konkurssipesästä. Myös PU-ka-
lusto kävi läpi useita modernisoin-
tiprojekteja. Esimerkiksi itämainen 
viestikalusto vaihdettiin länsimai-
seen lukuisten muiden päivitysten 
ohella.

Miehistönkuljetusvaunuina BTR-
50PK:t olivat koulutuskäytössä vain 
Panssariprikaatissa. 1990-luvulla 
ostettu MTLB-kalusto syrjäytti viisi-
kymppiset alkuperäisestä roolistaan. 
Käyttö kuitenkin jatkui viesti- ja esi-
kuntavaunuina. 1990-luvulla sodan 
ajan panssariprikaatit varustettiin 
YVI II-järjestelmällä, jonka lavettina 
toimivat modifioidut viisikymppiset 
(YVI = yhtymän viestijärjestelmä).

Kalustoesittelyssä oli pitkä rivi BTR-50 -johdannaisia. Edessä on PT-76 ja 
sen takana siitä kehitetty ajokoulutusvaunu.
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BTR-50:n johdannaisten käyttö Suo-
messa venähti hämmästyttävän pit-
käksi. Vaunu, jonka suunnittelu käyn-
nistettiin aivan 1940-luvun lopulla, 
on varauksissa vielä tänäänkin, vaik-
ka kalustolle ei enää kouluteta uusia 
käyttäjiä. 

Seitsemänkymmentä vuotta on pitkä 
ikä panssarivaunulle, vaikka puhut-
taisiin vain rungosta ja perusteknii-
kasta. Osaava käyttö ja huolto sekä 
peruskorjaukset ja modifioinnit mah-
dollistavat pitkäikäisyyden. 

Kaksi alkuperäistä BTR-50PK Suo-
mi-versiota on museoituna, samoin 
kaksi PT-76:tta on liitetty Panssarimu-
seon kokoelmiin.

Evakuointipanssarivaunun han-
kinta: projektinhallinnan näkökul-
ma

Diplomi-insinööri Aki Toivonen on 
johtanut Logistiikkalaitoksessa pro-
jektipäällikkönä muiden muassa 
erilaisia Leopard-projekteja. Hänen 
aiheenaan oli Leopard 1 ARV evaku-
ointipanssarivaunun hankinta Hol-
lannista ja käyttöön otto Suomessa 
(ARV = Armoured Recovery Vehicle). 

Esitelmän näkökulmana oli projektin-
hallinta käytetyn taisteluvälinemate-
riaalin hankinnassa (ns. Surplus-han-
kinta). Hankittavaan materiaaliin 
pitää perehtyä erityisen tarkasti esi-
merkiksi aiemman käyttäjän kon-
figuraatiomuutosten havaitsemiseksi 
ja kaluston kunnon selvittämiseksi. 
Sekin pitää ottaa lukuun, että alku-
peräinen valmistaja ei enää kouluta, 
ja elinkaaren aikainen tekninen tuki 
on rajattu.

Maavoimien esikunta antoi hankin-
nan ja käyttöön oton toimeksi Jär-
jestelmäkeskukselle, joka perusti 
hankintaa varten projektin. Siinä hyö-
dynnettiin Leopard 2 A 6 hankinta-
projektin kokemuksia ja toimintata-
paa. Esiselvitys käynnistettiin vuonna 
2016 ja varsinainen projekti seuraa-
vana vuonna. Ensimmäiset kaksi vau-
nua otettiin vastaan vuonna 2018, 
jolloin voitiin käynnistää kansallisten 

muutostöiden esisuunnitteluprojek-
ti.

Oma ponnistuksensa oli 1500-sivui-
sen dokumentaation käännöstyö ja 
oikoluku, joka sitoi paljon asiantun-
tijaresursseja. Viime vuonna ensim-
mäiset neljä vaunua voitiin toimittaa 
joukko-osastoille, mutta projekti on 
yhä käynnissä. Kuluvana vuonna jär-
jestetään esimerkiksi käyttäjäkurssi ja 
kunnossapitokurssi. Dokumentaatio-
kin teettää yhä töitä ja lopuksi se vielä 
pitää hyväksyttää käyttöön.

Toivosen mukaan yhteistyö hollanti-
laisen ja suomalaisen tarkastusryh-
män välillä oli avointa ja tuloksellista, 
mikä mahdollisti myös tärkeän hil-
jaisen tiedon siirtymisen. Tarkastus-
ryhmä oli avainasemassa vaunujen 
kunnon ja hankinnan kustannusten 
hallinnassa.

Projektin lopputuloksena on tunnet-
tu ja dokumentoitu konfiguraatio. 
Koko projektin ajan on huolehdittava 
järjestelmän pitämisestä ”ehjänä”. Ko-
konaisuus voi pettää, jos esimerkiksi 
suorituskykyä kasvatetaan.

Panssarijoukkojemme alkutaival

Viime vuonna vietetty suomalaisten 
panssarijoukkojen satavuotisjuhla 
otettiin seminaariohjelmassa huo-
mioon kahden esityksen voimin. 

Everstiluutnantti (evp.) Asko Itkonen 
kertoi panssarijoukkojemme synty-
vaiheista sekä alkuaikojen vaunukou-
lutuksesta, huollosta sekä tankkiem-
me operatiivisesta käytöstä. 

Vuonna 1919 hankitut Renault FT-17 
vaunut olivat tuolloin huippumoder-
neja ja niitä käytettiin noin 20 maas-
sa. Nykyinen taistelupanssarivaunu 
perustuu Renaultin idealle mootto-
ritilan ja taistelutilan eriyttämisestä 
sekä ympäri pyörivään torniin asen-
netusta pääaseesta. 

Ulkomailta oppia hakenut kenraali-
majuri Aarne Sihvo johti 1920-luvulla 
suomalaisten panssarijoukkojen oh-
jesääntötyötä ranskalaisten esikuvien 
mukaan näkemyksenään 150 panssa-
rivaunun tarve (Renaulteja oli ostettu 
32 kappaletta). Panssarijoukkomme 
kuitenkin supistettiin rykmentistä 
komppaniaksi maailmansotien välis-
sä. Vallitsevan näkemyksen mukaan 
tuleva sota ratkaistaisiin pommiko-
neilla ja kaasuaseella.

Itkosen tuore kirja Suomen panssa-
rijoukot 1919–1939 syventää aihetta 
seikkaperäisesti, joten lisätietoja ha-
luavia kehotan hankkimaan ulkoisil-
takin mitoiltaan muhkean teoksen 
esimerkiksi Panssarimuseon myymä-
lästä tai nettikaupasta.

Kalustoesittelyssä nähtiin hämmästyttävän monta erilaista BTR-50:n 
versiota. Osa niistä on edelleen varauksissa pahan päivän varalle.
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Panssarijoukkojemme univor-
muista

Allekirjoittaneelle suotiin kunnia pi-
tää koko panssariseminaarihistorian 
ensimmäinen univormuihin ja niiden 
tunnuksiin keskittyvä esitelmä. Otsik-
kona oli ”Sata vuotta suomalaisten 
panssarisotilaiden univormutunnuk-
sia”. 

Laajensin esitykseni koskemaan 
myös univormuja, koska ne olivat 
usein yhtä selviä erottautumistekijöi-
tä kuin univormussa kannetut pans-
sarijoukoille tyypilliset tunnukset tai 
aselajivärit. 

Keskityin esitelmässäni etsimään 
vastausta kysymykseen, mistä suo-
malaisen sotilaan on voinut tun-
nistaa panssarisotilaaksi vuosina 
1919–2019. Tuntomerkkinä ovat eri 
vuosikymmeninä ehtineet olla niin 
kaukasialainen hukari, nahkapuku, 
pääkalloaiheinen hihamerkki kuin 
musta barettikin. Perusteellinen sel-
vitys on luettavissa Sotilasperinteen 
seuran tuoreesta kirjasta Tahtoa ja 
terästä - Näkökulmia sotilasperintee-
seen IV.

Erillisen Panssarikomppanian nou-
su ja tuho

Sotilasaiheisiin perehtynyt toimittaja 
Kari Kuusela kertoi suorastaan juo-
nellisen tarinan vähän yli puoli vuot-
ta toimineen Erillisen Panssarikomp-
panian vaiheista vuosina 1943–1944. 

Aihettaan Kuusela lähestyi kysymys-
ten kautta: Mihin tarkoitukseen ja 
mille ampumatarvikkeelle BT-42 ke-
hitettiin, mistä saatiin komppanian 
henkilöstö, oliko kalustolla tarkoitus 
ampua suoraa vai epäsuoraa tulta ja 
kuka käski komppanian Viipuriin, kun 
kaupungin hallinnasta taisteltiin ju-
hannuksen alla 1944? 

Aiheen tutkimista helpottaa se, että 
yksikön dokumentit ovat erittäin hy-
vin tallella.

Erillinen Panssarikomppania varus-
tettiin sotasaalisvaunuista konstruoi-

Evakuointipanssarivaunu Leopard 1 ARV:n hankintaa käsiteltiin semi-
naarissa projektinhallinnan näkökulmasta.

Muutaman vaunun sisäänkin pääsi kurkistamaan.
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duilla BT-42 rynnäkkötykeillä, joiden 
114-millisen tykin ominaisuudet eivät 
sopineet panssarintorjuntaan. Komp-
panian upseereista kenelläkään ei ol-
lut panssaritaustaa, ja miehistöstä yli 
puolet oli komennettu panssarintor-
juntajoukoista. 

Ampumatarvikkeiden kehitystä 
Kuusela selosti seikkaperäisesti pää-
havaintonaan se, että BT-42:n a-tar-
vikkeilla ei ollut riittävää tehoa vas-
tustajan panssarivaunuihin. Yksikkö 
käskettiin Viipurissa panssarintorjun-
tatehtäviin 19.6.1944 ilman, että se 
oli ampunut ainuttakaan ontelokra-
naattia ennen tositoimiin joutumis-
taan. 

Epäonnistuneella rynnäkkötykkikonstruktio BT-42:lla yritettiin puolus-
taa Viipuria juhannuksen alla 1944.

Kuuselan mukaan komppanian pääl-
likkö, luutnantti Stig Sippel sai Pans-
saridivisioonan komentajalta kenraa-
limajuri Ruben Lagukselta suullisen 
käskyn ryhmittyä panssarintorjun-
taan Viipuriin. Käsky ilmeisesti oli 
peräisin armeijakunnan esikunnas-
ta mutta ei Kannaksen joukkojen 
komentajalta kenraali Karl Lennart 
Oeschilta, vaikka alan kirjallisuus 
usein niin esittää.

Päällikön vaunun tuhosi osuma tor-
niin, ja reservin luutnantti Stig Sippel 
jäi kentälle. Hänen muistonsa elää 
yhä nimenä Hämeenlinnan Ahvenis-
ton hautausmaalla sijaitsevan suku-
haudan muistokivessä.

Kuusela kritisoi Viipuri 1944 -kirjal-
lisuutta ja pitää sitä Erillisen Pans-
sarikomppanian suhteen osittain 
harhaanjohtavanakin. Aiemmat ta-
pahtumakulut Kuuselan mukana 
siirretään usein kirjasta toiseen tar-
kistamatta alkuperäislähteitä tai käyt-
tämättä lähdekritiikkiä.

Panssarijoukkojen musta aselajiväri on säilynyt samana alusta asti. 
Alkuperäinen joukko-osastotunnus jäi pois käytöstä vasta 2000-luvun 

alussa.
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HUOLLON ANSIORISTIN MYÖNTÄMINEN 2/2019

Esitetään että seuraavalle yritykselle myönnetään Huollon ansioristi
INSTA OY        n:o 628

Esitetään, että seuraaville henkilölle myönnetään solki heille jo aiemmin myönnettyyn ristiin (HUAR SK)
Everstiluutnantti Veli-Matti Valli RVLE    n:o 51   Ristiin n:o 362
Valmiusjohtaja  Heikki Härtsiä Millog OY  n:o 52   Ristiin n:o 354
Markkinointijohtaja Pentti Miettinen Patria Oy   n:o 53   Ristiin n:o 357

1 Esitetään, että seuraaville henkilöille myönnetään Huollon ansioristi (HUAR)
Everstiluutnantti Marko Tuominen PELOGOS  n:o 629
Insinöörimajuri Jouni Tapio Siikki PETEKNTARKOS  n:o 630
Insinöörimajuri Pentti Kalevi Rinne  RÄJK   n:o 631
Kapteeni Tuomo Ali-Vehmas  JÄRJK   n:o 632
Insinöörimajuri Kimmo Juhani Kojo PVLOGLE  n:o 633
Majuri  Pasi Juha Sunila  2LOGR   n:o 634
Kapteeni Rauno Tapio Järvelä 1LOGR   n:o 635
Suunnittelija Mari Tuula Saario SOTLK   n:o 636
Ympäristöasiantuntija Marjut Remes 3LOGR   n:o 637
Taisteluvälinemestari Jukka Kalevi Kyösti RÄJK   n:o 638
Insinöörieverstiluutnantti Pasi Ensio Hautamäki JÄRJK  n:o 639
Vääpeli  Sami Juhani Salmi  1LOGR   n:o 640
Sotilasmestari  Kari RK Janhunen PSPR   n:o 641
Vääpeli  Eero Kalevi Laitinen  KAIPR   n:o 642
Materiaalipäällikkö Jyrki Ahti Kaunismäki PORPR  n:o 643
Majuri  Petri Tapio Myller   KAIPR   n:o 644
Kapteeni  Ville OM Viljaranta  MAASK   n:o 645
Kapteeni  Tarmo Juhani Toivanen  JPR   n:o 646
Teknikkokapteeni  Pasi Tapio Mikkola JPR   n:o 647
Varastonhoitaja  Pentti Ilmari Järvinen PSPR   n:o 648
Toimistosihteeri  Liisa Annikki Sarin PORPR   n:o 649
Kapteeniluutnantti  Kari Pylkki  RPR   n:o 650
Komentajakapteeni Esa Mikael Nummila MERIVE  n:o 651
Insinöörikapteeniluutnantti Jari Tapani Killström RLVSTO  n:o 652
Varastonhoitaja  Dick Ekebom  UUDPR   n:o 653
Varastonhoitaja  Arto Kivelä   ILMASK   n:o 654
Kapteeni  Marko J Krigsholm  LAPLSTO  n:o 655
Kapteeni  Tuukka Olavi Pitsinki  ILMAVE   n:o 656
Varastonhoitaja  Jouko Olavi Keränen LAPLSTO  n:o 657
Tarkastaja  Maria Kalho   ILMAVE   n:o 658
Insinööri Ari Melander   RVLE   n:o 659
Varastonhoitaja  Jouni Juhani Angerman RVLE   n:o 660
Kapteeni Jari Kullervo Heikkinen PVPALVK  n:o 661
Asiakaspäällikkö Lasse Koponen Senaatti kiinteistöt n:o 662
Aluepäällikkö Markku Puupponen NESTE Oy  n:o 663
Palvelupäällikkö Pekka Perttilä Metsähallitus   n:o 664
Valmiusjohtaja  Juhani Paalanen Insta Group  n:o 665
Yksikön päällikkö Pekka Ala-Tuuhonen Rambol Oy  n:o 666
Asiakkuuspäällikkö Kari Vellonen Patria  Aviaton Oy n:o 667

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö
Kenraaliluutnantti Timo Rotonen
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T U R VA L L I S E N 
D I G I TA L I S A AT I O N 
E D E L L Ä K ÄV I J Ä

Tiedustelu-,  va lvonta-  ja  johtamisjär jestelmät

Harjoit te lu-,  koulutus-  ja  s imuloint iratkaisut

Datakeskeiset  ratkaisut ja  edist yny t analy t i ikka

Autonomiset jär jestelmät

Kyber-  ja  t ietotur varatkaisut

Kokonaisarkkitehtuurin ja  hankejohtamisen palvelut

Avioni ikan e l inkaaren tukipalvelut  ja  tuot teet

Hätä-  ja  häly t yskeskusjär jestelmät

Rikostorjunnan ratkaisut


