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Huoltovarmuus edellyttää jatkuvaa päivittämistä

Risto Gabrielsson

COVID-19 pääsi yllättämään muu-
toin niin mainiosti toimineen Huol-
tovarmuuskeskuksen. Kasvomaskien 
toimittajat valittiin ehkä hieman hä-
tiköiden. Eri skenaarioita pitäisi tar-
kastella ja arvioida jatkuvasti. Tämän 
kertainen epidemia ei ole ensimmäi-
nen eikä varmasti viimeinenkään. 
Espanjantautiin viime vuosisadan 
alkupuolella kuoli 30–100 miljoonaa 
ihmistä, enemmän kuin kuolleita I 
Maailmansodassa. Epidemian teho 
voi olla melkoinen koska se pystyy 
pysäyttämään niin monet normaali-
toiminnot yhteiskunnassa.

Helsingin Sanomissa Mari Manni-
nen kirjoittaa, että ”Isot katastrofi t 
vaanivat: Sähköt katkeavat vuosiksi, 
antibiootit lakkaavat toimimasta ja 
pölyttäjät kuolevat. Tutkijat varoitta-
vat jatkuvasti tappavista uhista, mut-
ta olemme varoituksille kuuroja kuin 
koronalle ennen pandemiaa.” Juuri 
vastikään poikkeuksellinen sää yl-
lätti Texasin osavaltion Yhdysvallois-
sa, miljoonat olivat ilman sähköä ja 
juomakelpoista vettä. Eikä nyt ollut 
kysymys vihamielisen valtion hyök-
käyksestä.

Iltalehti raportoi 19.01.2020, että 
”Jyväskylä haluaa sanomalehti Kes-
kisuomalaisen mukaan löytää ’kehit-
täjäkumppanin’ parantamaan kau-

pungin oman vesihuoltoyhtiö Alvan 
liiketoimintaa ja tuloksellisuutta. 
Esiselvityksen mukaan potentiaalisia 
ostajia löytyy sekä kotimaasta että 
ulkomailta.” Tällaiset aikeet sisältävät 
suuria riskejä. Tietyn infrastruktuu-
rin ja resurssien täytyy pysyä valtion 
hallinnassa, muuten huoltovarmuus 
vaarantuu.

HS raportoi 10.10.2019 artikkelis-
saan ”Hedelmällinen maaperä lop-
puu maailmasta tällä menolla 60 
vuodessa, arvioi YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestö FAO. Jos multava 
maa loppuisi maailmasta, ei ruoaksi 
kasvatettavien kasvien eikä liiemmin 
rehunkaan kasvatus enää onnistuisi. 
Silloin loppuisi myös ruoka.” 

Myös lääkkeiden kuljetuksissa on ha-
vaittu vakavia riskejä, kylmäketjun 
katkeaminen on mm. aiheuttanut 
kriittisen riskin potilasturvallisuudel-
le. Lääkkeiden saatavuus ei muuten-
kaan ole ilmiselvää kuten ”Koronaro-
kotteiden” osalta on saatu huomata.
Ilmastonmuutos aiheuttanee muu-
toksia säässä, eri ääri-ilmiöt kuten 
Texasin pakkaset lisääntyvät. Jos vie-
lä mietitään vihamielisen valtion kei-
novalikoimaa, on huoltovarmuudella 
tosi suuria haasteita ja niihin on hyvä 
varautua etukäteen.
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Arvoisa yhdistyksen jäsen, hyvät lukijat

Uusi toimintavuosi on jälleen al-
kanut. Pitkästä aikaa lunta on 
maamme eteläosissakin ollut riit-
tävästi ja halukkaat ovat päässeet 
sivakoimaan. Alkaneelta vuodelta 
odotamme ensisijaisesti voittoa 
taistelussa viheliäistä korona-vi-
rusta vastaan. Menestys taistelus-
sa on suurelta osin kiinni meistä 
itsestämme, jaksamisestamme 
käyttää tämän torjuntataistelun 
aseita, käsien pesua, maskin käyt-
töä ja riittävän etäisyyden pitoa 
lajitovereihimme. Kun tilanne 
normalisoituu, toivon yhdistystoi-
mintamme lähtevän aktiivisella 
ja innostuneella sykkeellä uuteen 
nousuun. 

Viime keväänä COVID19 -pandemian 
iskettyä Suomeen, hamstrasimme 
mielestämme tärkeitä tuotteita, jois-
ta saattaisi maailmanlaajuisen krii-
sin myötä esiintyä puutetta - muun 
muassa vessapaperia. Toteumana 
pandemian alkuvaiheessa olivat kui-
tenkin hengityssuojainten ja muiden 
terveydenhuollon suojavarusteiden 
vähäisyys. Useat päivittäin käyttä-
mistämme tuotteista tuodaan ulko-
mailta. Tuontikuljetusten häiriintyes-
sä vakavasti, muodostuu tarjonnassa 
vajetta, ellei kansallisella tuotannolla 
kyetä vajetta korvaamaan.

Suomessa huoltovarmuus on lailla 
määritelty tehtävä. Laissa huolto-
varmuuden turvaamisesta tarkoi-
tuksena on poikkeusolojen ja niihin 
verrattavissa olevien vakavien häi-
riöiden varalta turvata väestön toi-
meentulon, maan talouselämän ja 
maanpuolustuksen kannalta välttä-
mättömät taloudelliset toiminnot ja 
niihin liittyvät tekniset järjestelmät 
(huoltovarmuus). Valtioneuvosto 
asettaa huoltovarmuudelle yleiset 
tavoitteet, joissa määritellään val-
miuden taso ottaen huomioon väes-
tön ja välttämättömän talouselämän 
sekä maanpuolustuksen vähimmäis-
tarpeet. 

Tämän vuoden teemana yhdistyk-
semme toiminnassa on huolto-
varmuus. Kevät- ja syyskokouksen 
yhteydessä lähestymme aihetta se-
minaariesitelmin. Kevätkokous ja 
sen yhteydessä pidettävät esitelmät 
toteutetaan etäyhteydellä. Syksyllä 
toivottavasti voidaan järjestelyt to-
teuttaa sekä fyysisenä tapaamisena 
että etäyhteydellä, niin sanotusti 
hybridimallilla.

Tämä vuosi on myös yhdistyksen 
95. juhlavuosi. Toivottavasti onnis-
tumme juhlistamaan tapahtumaa. 
Tarkoituksena on syyskokouksen 
yhteydessä syödä hyvin ja nauttia lo-

gistiikkasiskojen ja -veljien seurasta. 
Tänä vuonna käynnistämme myös 
100-vuotisjuhlien valmistelut.

Toivotan teille kaikille mukavaa ke-
vään odotusta. Pysytään terveinä ja 
jatketaan edelleen taistelua sitkeää 
virusta vastaan.

Yhdistyksen puheen-
johtaja, eversti Mika 
Multanen
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Logistiikkalaitos on Puolustusvoimien 
toiminnan mahdollistaja

Puolustusvoimien logistiikka-
laitos on Pääesikunnan alainen 
tulosyksikkö, joka huolehtii Puo-
lustusvoimien materiaalin han-
kinnoista, joukkojen, henkilöstön 
ja järjestelmien toimintakyvystä 
sekä materiaalin käyttökelpoisuu-
desta. Yli 2200 henkilöä työllistävä 
laitos omistaa ja huoltaa Puolus-
tusvoimien materiaalin ja vastaa 
sen teknisestä elinjaksohallinnas-
ta. Logistiikkalaitos on Puolustus-
voimien normaali- ja poikkeusolo-
jen toiminnan mahdollistaja.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 
aloitti toimintansa vuoden 2015 alus-
sa. Logistiikkalaitos toimii 40 paikka-
kunnalla koko Suomen alueella, ja 
sen esikunta sijaitsee Tampereella. 
Logistiikkalaitoksen muodostavat 
esikunta ja siihen kuuluva Logistiik-
kakoulu, Järjestelmäkeskus, Räjäh-
dekeskus, Sotilaslääketieteen keskus 
sekä 1., 2. ja 3. Logistiikkarykmentti. 
Laitoksen johtaja on insinööriken-
raalimajuri Kari Renko ja apulaisjoh-
tajana toimii prikaatikenraali Timo 
Saarinen.

Logistiikkajärjestelmän kehittäjä

Logistiikkalaitoksen ydintehtävä on 
varmistaa Puolustusvoimien suori-
tuskykyjen tehokas käyttö ja ope-
raatioiden toimeenpano kaikissa 
olosuhteissa. Laitos tukee vuosittain 
noin kahdeksaakymmentä kansain-
välistä harjoitusta kotimaassa ja ulko-
mailla, satoja kansallisia harjoituksia 
sekä yhdeksää kansainvälistä ope-
raatiota ulkomailla. Sen vastuualueet 
ovat Puolustusvoimien hankintojen 
kokonaisuus, logistiikan järjestelyt 
ja palvelut, tilahallinta ja materiaalit, 
ruokahuollon järjestelyt sekä tervey-
denhuolto ja ympäristöasiat.

Puolustusvoimien logistiikkajärjes-
telmä, jonka ohjaamisessa ja kehit-
tämisessä Logistiikkalaitoksella on 
keskeinen rooli, on puolustusvoimi-
en ja sen kumppanien muodostama 
kokonaisuus, joka mahdollistaa puo-
lustusvoimien joukkojen toiminnan 
ja suorituskykyjen kehittämisen kai-
kissa valmiustiloissa.

Vastuu suorituskykyjen koko elin-
jaksosta

Puolustusvoimien joukot ja niiden 
materiaali muodostavat Suomen 
puolustusjärjestelmän suorituskyvyt, 

joiden kehittäminen on pitkäjän-
teistä ja suunnitelmallista toimintaa. 
Puolustusvoimien logistiikkalaitos 
osallistuu työhön sen kaikissa vai-
heissa. 

Laitos on mukana määrittelemässä 
hankittavien suorituskykyjen koko-
naisuutta yhdessä niitä käyttävien 
puolustushaarojen ja muiden Puo-
lustusvoimien hallintoyksiköiden 
kanssa. Suorituskyvyn elinjakson 
eri vaiheissa Logistiikkalaitos vastaa 
hankkeen piiriin kuuluvien järjestel-
mien ja materiaalin hankintaan, tek-
niseen ylläpitoon ja suorituskyvyn 
kehittämiseen sekä niistä luopumi-
seen liittyvistä teknisistä, kaupallisis-
ta ja juridisista järjestelyistä. 

Merivoimien aluskaluston ja Ilmavoi-
mien monitoimihävittäjien korvaa-
minen toteutetaan hallitusohjelman 
mukaisesti. Hankkeet perustuvat 
tutkimukseen ja analyysiin tulevai-
suuden toimintaympäristön vaati-
muksista.

Osaamisen kehittämistä ja varmis-
tamista

Logistiikkakoulu antaa puolustus-

Logistiikkalaitoksen vastuulla ovat Puolustusvoimien materiaalin hankinnat. Kuva 
Puolustusvoimat.
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haarojen tarpeisiin perustuvaa lo-
gistiikan ja huollon koulutusta sekä 
toteuttaa puolustusvoimien logis-
tiikkajärjestelmän kehittämiseen 
tähtäävää tutkimustoimintaa. Osana 
Puolustusvoimien koulutusjärjestel-
mää Logistiikkakoulu tuottaa puo-
lustusvoimien huollon ja logistiikan 
oppaita ja ohjekirjoja sekä operatiivi-
sen ja taktisen tason tutkimuksia.

Kumppaneita ja verkottumista 
myös kansainvälisesti

Puolustusvoimien ja siviiliyhteiskun-
nan toimijoiden verkottumisella ja 
kumppanuusyhteistyöllä on elin-
tärkeä merkitys Puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmän toiminnalle 
sekä normaali- että poikkeusolois-
sa. Logistiikkalaitos vastaa kaikkien 
logistiikkajärjestelmään liittyvien 

kumppanuuksien hallinnasta. Puo-
lustusvoimien logistiikkajärjestelmä 
on nykyaikaisen yhteiskunnan mo-
nien muiden toimintojen tavoin ver-
kottunut suomalaisen yhteiskunnan 
lisäksi myös kansainvälisesti. 

Lue lisää 
www.logistiikkalaitos.fi

Laivue 2020 -hankkeen aluksia havainnekuvassa. Kuva Puolustus-
voimat.

Kerberos tarkastelee turvallisuuspolitiikkaa
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Järjestelmäkeskus – suorituskykyistä 
materiaalia maanpuolustukselle tä-
nään, huomenna ja tulevaisuudessa

Teksti insev Olli Klemola ja ev Jari Riihimäki, Järjestelmäkeskus

Järjestelmäkeskus on puolus-
tusvoimien materiaalisen suori-
tuskyvyn rakentaja ja materiaa-
lin teknisen elinjakson hallinnan 
asiantuntijaorganisaatio. Keskus 
toimii järjestelmävastuullisena 
Puolustusvoimien omistaman ja 
käytössä olevan materiaalin osal-
ta. Järjestelmävastuu sisältää 
tehtäviä materiaalin elinkaaren 
kaikissa vaiheissa hankinnan tek-
nisestä valmistelusta ylläpidon ja 
modifikaatioiden kautta aina ma-
teriaalista luopumiseen saakka. 

Tehtävien laadukas suorittami-
nen, organisaation tulevaisuuden 
suorituskyvyn varmistaminen 
ja suorituskyvyn käyttäjien tar-
peisiin vastaaminen edellyttävät 
toiminnan kehittämistä. Järjestel-
mäkeskus on määrittänyt kehit-
tämisen perusteet strategiatyön 
avulla.

Järjestelmäkeskuksessa toteutettiin 
v. 2020 aikana keskuksen oma stra-
tegiatyö Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen kehittämissuunnitelma-
työn yhteydessä. 

Keskuksessa haluttiin määritellä oma 

keskipitkän aikavälin tavoitetila, jon-
ka pohjalta on voitu tunnistaa kriit-
tiset menestystekijät ja kehittämis-
toimet, joiden avulla tavoitetila on 
mahdollista saavuttaa. Kehittämisen 
peruslinjaukset on saatu Puolustus-
voimien strategisessa suunnittelu-
prosessissa tuotetusta Puolustusvoi-
mien kehittämisohjelmasta (PVKEHO 
2021-2032), logistiikkastrategiasta ja 
Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen kehittämissuunnitelmasta (PV-
LOGLKESU).

Strategiatyö on analyyttinen ajatte-
luprosessi. Ennen kuin syöksytään 
suin päin laatimaan ”temppuluet-
teloa” eli kehittämistoimenpiteiden 
listaa, tulee pysähtyä hetkeksi ja 
miettiä toimintaympäristön muu-
tostekijöitä ja omaa asemoitumista 
tähän kokonaisuuteen. 

Mitä halutaan olla ja milloin, missä 
pitää olla todella hyvä, missä ei saa 
epäonnistua, miten toimimme or-
ganisaationa, mitkä asiat ovat meille 
yhteisesti tärkeitä jne.? 

Esimerkiksi Järjestelmäkeskuksen on 
tunnettava toimintaympäristönsä 
sekä markkinoiden ja teknologian 

kehittyminen, on kyettävä varmis-
tamaan tilaus-toimitusketjujen toi-
mivuus yllättävissäkin tilanteissa, on 
huolehdittava osaavan työvoiman 
saatavuudesta, osaamisen säilymi-
sestä ja kehittämisestä, on pystyttävä 
luomaan uusia, innovatiivisia toimin-
tamalleja organisaation toimivuuden 
takaamiseksi ja niin edelleen. Kaiken 
tämän hallinta edellyttää systemaat-
tista ja käytännönläheistä tarkaste-
lua eli strategiatyötä. 

Neljällä askeleella vauhtiin 

Strategiatarkastelu voidaan toteut-
taa monella tavalla. Järjestelmä-
keskuksessa sovellettiin Robert S. 
Kaplanin ja David Nortonin kehittä-
mää neliportaista menetelmää. En-
simmäisessä vaiheessa alkukeväällä 
2020 järjestettiin osastoittain kilpai-
lu, jossa henkilöstö sai tehdä esityk-
siä keskuksen arvoiksi, perustehtä-
väksi (missio) ja tavoitetilaksi (visio). 

Esityksiä käsiteltiin laajennetussa 
johtoryhmässä (keskuksen johto, 
osastopäälliköt ja apulaisosasto-
päälliköt), jossa esityksiä peilattiin 
tiedossa oleviin kehittämislinjauksiin 
ja toimintaympäristöön. Parhaim-
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pia esityksiä muokattiin laajennetun 
johtoryhmän toimesta, jolloin loppu-
tuloksena rakentui keskuksen missio, 
visiolause ja arvot.

Työn toisessa vaiheessa määriteltiin 
strategiset tavoitteet neljästä näkö-
kulmasta: asiakas, omistaja, sisäinen 
sekä oppiminen ja kehittyminen. 
Järjestelmäkeskuksen tapauksessa 
asiakkaita ovat esimerkiksi puolus-
tushaarat, joukot ja suorituskykyjen 
omistajat, omistajiamme ovat puo-
lestaan laitoksen esikunta, Pääesi-
kunnan logistiikkaosasto sekä laa-
jemmassa mitassa Puolustusvoimien 
johto. Tavoitteita verrattiin nykyhet-
ken tilanteeseen eli käytännössä to-
teutettiin suorituskyvyn vajeanalyy-
si.

Kolmannessa vaiheessa strategisille 
tavoitteille luotiin kriittiset menes-
tystekijät: missä meidän pitää onnis-
tua, missä meidän pitää olla erityisen 
hyviä? Toimintaympäristön muuto-
sanalyysi toteutettiin laajennetun 
johtoryhmän toimesta ns. PMESII-PT 
-menetelmällä (Political, Military, 
Economic, Social, Information, Inf-
rastructure, Physical Environment, 
Time).

Neljännessä vaiheessa luotiin tuo-

tetun tiedon pohjalta visuaalisesti 
kompakti strategiakartta, jonka avul-
la tarkennettiin tavoitteita ja mää-
riteltiin menestystekijöille mittarit 
eli käytännössä kehittämistoimen-
piteet. Samassa vaiheessa laadittiin 
myös helppolukuinen strategiakir-
janen sekä oman henkilöstön että 
tärkeimpien sidosryhmien käyttöön. 
Strategiatyön pohjalta tuotetaan 
keskuksen kehittämissuunnitelma.

Missio – visio – arvot 

Keskeisenä strategiatyön kulmaki-
venä voidaan pitää organisaation 
perustehtävän eli mission määrittä-
mistä. Se on ikään kuin rakennuk-
sen perustus, jolle muu toiminta ra-
kennetaan. Strategiakauden tavoite 
ilmaistaan iskevällä visiolauseella. 
Visio on strategiarakennuksemme 
katto – riittävän korkealla, mutta kui-
tenkin saavutettavissa. Organisaa-
tion ja henkilöstön arvot – rakennuk-
semme seinät – kuvaavat, millaisia 
me olemme. 

On huomattava, että Järjes-
telmäkeskuksen visiolauseen 
vuosiluvuksi valittiin tarkoituk-
sella 2028, joka poikkeaa logis-
tiikkalaitoksen kehittämissuunni-
telman aikajänteestä 2021-2032.  

Ratkaisun taustalla on tahtotila kes-
kittyä konkreettisiin muutoksiin ja 
aikaansaannoksiin, jolloin toisen 
muutosaskeleen (2025-2028) loppu 
on vielä realistinen keskuksen toi-
minnan ajallisessa mittakaavassa. 
Järjestelmäkeskuksen vision saa-
vuttamiseen edetään tavoitteiden 
kautta, mitkä konkretisoidaan ja vas-
tuutetaan toimenpiteiksi keskuksen 
kehittämissuunnitelmassa. 

Lopuksi on tärkeää tunnistaa, että 
strategian laatiminen on vasta en-
simmäinen virstanpylväs edettäessä 
kohti tavoitetilaa eli visiota. Vasta 
strategian implementointi eli jalkaut-
taminen jokapäiväiseen toimintaan 
voi tuottaa tuloksia. 

Kun viime kädessä jokainen työn-
tekijä tuntee strategian omakseen 
ja kokee olevansa tärkeä linkki sen 
toteutumisessa, voidaan puhua on-
nistuneesti laaditusta strategiasta. 
Kokonaisuutena onnistunut kehittä-
misprosessi varmistaa Järjestelmä-
keskuksen kyvyn tuottaa suoritusky-
kyistä materiaalia puolustusvoimille 
tänään ja tulevaisuudessa. 

Järjestelmäkeskuksen strategia-
prosessi. Kuva Olli Klemola Järjes-

telmäkeskus.
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Panostusta projekteihin – 
materiaalisen suorituskyvyn ra-

kentamisen kehittäminen
Teksti evi Jari Riihimäki ja KTM Alexandra Hauhia, Järjestelmäkeskus 

Järjestelmäkeskus rakentaa puo-
lustusvoimien materiaalista suori-
tuskykyä materiaalihankinnoilla. 
Merkittävä osa uusista suoritusky-
vyistä hankitaan Järjestelmä-
keskuksen materiaaliprojektien 
valmistelemana yhteistyössä Lo-
gistiikkalaitoksen esikunnan kau-
pallisen osaston kanssa. Järjes-
telmäkeskuksessa käynnistettiin 
viime vuona projektitoiminnan 
tuen tehostaminen ja kehittämis-
työtä jatketaan vuonna 2021 osa-
na strategia- ja kehittämissuunni-
telmatyötä.

Järjestelmäkeskuksen projektitoi-
misto aloitti toimintansa 1.1.2020 
lukien päätehtävänään tukea ja ke-
hittää projektien johtamista Järjes-
telmäkeskuksessa. Projektitoimisto 
vastaa hankealan kokonaisuudesta 
ja toimii tiiviissä yhteistyössä Logis-
tiikkalaitoksen esikunnan ja Pääesi-
kunnan logistiikkaosaston kanssa. 
Tässä yhteistyössä painopiste on toi-
meksiantomenettelyn kehittämises-
sä sekä ajantasaisen materiaalipro-
jektien tilannekuvan tuottamisessa 
eri osapuolille.

Projektitoimisto toimii Järjestelmä-
keskukselle annettavien toimeksian-
tojen vastaanotto- ja yhteyspisteenä 
ja ohjaa toimeksiannot järjestelmän-
keskuksessa oikeille projekteille ja 
järjestelmäosastolle sekä opastaa 
hankkeita ottamaan yhteyttä oikei-
siin henkilöihin Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksessa. 

Toimeksiantojen määrää ja laatua 
seurataan tehostetusti ja vuoden 
2020 aikana vastaanotettiin yli 300 
materiaalihankintoihin johtanutta 

toimeksiantoa. Toimeksiantotilan-
netta ylläpidetään projektitoimiston 
ShrarePoint-sivustolla ja tilanteesta 
raportoidaan säännöllisesti Logistiik-
kalaitoksen esikunnalle ja Pääesikun-
nan logistiikkaosastolle. 

Tilannekuvaa tarvitsijoille 

Järjestelmäkeskuksen yli sadan ma-
teriaaliprojektin tilanteen hyödyn-
tämistä johtamisessa ja seuraamista 
sekä raportointia lähdettiin yhtenäis-
tämään projektitoimiston johdolla 
vuoden 2020 keväällä. Projektien 
tilannekuvat ja seurantamenettelyt 
olivat kirjavia aiempien käytäntöjen 
ja kulttuurien tuotteita. Määrätietoi-
sessa tilannekuvien uudistamistyös-
sä hyödynnettiin parhaita käytäntöjä 
sekä malleja ja kuunneltiin projekti-

päälliköiden sekä keskuksen johdon 
näkemyksiä.

Vuoden 2020 lopulla materiaalipro-
jektien tilannekuvat olivat ajantasai-
sesti päivitettyinä projektikortteina 
projektitoimiston SharePoint-sivus-
toilla kaikkien tarvitsijoiden käytet-
tävissä. 

Projektikortit sisältävät havainnolli-
set tiedot muun muassa projektien 
käynnissä olevaista tehtävistä, mää-
rärahoista sekä riskeistä ja tukevat 
projektien tilannetietoon perustuvaa 
johtamista sekä ohjausta. Projekti-
toimiston SharePoint-työtilassa on 
vieraillut kuukausittain yli 500 työn-
tekijää ja projektien tilannekuvasi-
vustoilla on 1500-1800 käyntiä/kk.

Projektitoimiston palvelut kuvattuna SharePoint-sivustolla. 
Kuva Järjestelmäkeskus.
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Tukea ja osaamista projekteille

Järjestelmäkeskuksen projektitoi-
misto on tukenut projekteja ja han-
kintojen teknistä valmistelua me-
netelmien, työkalujen ja resurssien 
hankkimisen osakokonaisuuksissa 
muun muassa voimassa olevien kes-
kitettyjen palvelusopimusten avulla.

Materiaaliprojektit ovat erilaisia ja 
niiden johtamiseen käytettävä me-
netelmät on aina sovitettava pro-
jektin tarpeiden ja erityispiirteiden 
mukaan. Suoraviivaiset, yksinker-
taiset projektit kannattaa toteuttaa 
perinteisillä menetelmillä, mutta 
kompleksisissa useita eri järjestelmiä 
sisältävissä projekteissa voidaan 
soveltaa myös uudempia projektin 
johtamisen malleja. Tuki ja koulutus 
tulee aina räätälöidä myös projek-
tipäällikön ja projektihenkilöstön 
aiemman kokemuksen sekä osaami-
sen mukaisesti.  

Viime vuoden aikana toteutetun 
projektituen merkittävimmät onnis-
tumiset muodostuivat projektikoh-
taisesti toteutetuista käynnistys- ja 

jatkoklinikoista. 

Käynnistysklinikoilla uusi projek-
tihenkilöstö perehdytettiin pro-
jektijohtamiseen, voimassaoleviin 
ohjeisiin sekä projektihallinnan 
perustyökaluihin. Jatkoklinikat jär-
jestettiin tapauskohtaisesti projek-
tien sen hetkisten haasteiden ja tar-
peiden mukaisesti sisältäen muun 
muassa perehdytystä eri työkalujen 
käyttöön.  

Projektitoimiston vuonna 2020 jär-
jestämät info- ja koulutustilaisuuksil-
la on tavoitettu merkittävä osa mate-
riaalisen suorituskyvyn rakentajista: 
tilaisuuksia on järjestetty yhteensä 
yli 80 kpl ja niihin on osallistunut yh-
teensä yli tuhat työntekijää.
 

Panostus projekteihin jatkuu 

Järjestelmäkeskuksen projektitoi-
misto tulee jatkamaan hyvin käynnis-
tynyttä hankealan koordinointia ja 
ohjausta sekä tehostettua projektitu-
kea. Järjestelmäkeskuksen strategia-
työ ja Logistiikkalaitoksen esikunnan 

sekä keskuksen kehittämissuunni-
telmatyö varmistavat ja osaltaan 
ohjaavat kehittämistä. Vuoden 2021 
aikana muun muassa selkiytetään 
hankealan roolia ja vastuita, päivi-
tetään ohjeistusta ja toteutetaan 
laaja-alainen projektihenkilöstön ja 
teknisten asiantuntijoiden koulutus-
ohjelma. Koulutusohjelman avulla 
varmistetaan ja tuetaan kaikkien 
hankintojen teknisen valmisteluun 
ja siten materiaalien suorituskyvyn 
rakentamiseen osallistuvien osaami-
sen päivitys.    

Projektien tilannekuvien tuottamista 
ja raportointia tullaan kehittämään 
muun muassa tutkimalla ja hyödyn-
tämällä digitalisaation mahdolli-
suuksia tilannetiedon automatisoi-
dussa tuottamisessa. Projektituen ja 
-osaamisen kehittämisen kokonais-
tavoitteena on mahdollistaa Järjes-
telmäkeskuksen kehittyminen vision 
2028 mukaisesti arvostetuksi mate-
riaalisen suorituskyvyn tuottamisen 
kärkiosaajaksi.  

Projektitoimiston tuottama tuki ja koulutus 2020. Kuva Järjestelmäkeskus.
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Logistiikkakoulu 2021 
- mahdollistajien 

kouluttaja
Teksti maj Hannu Valve, Logistiikkakoulun apulaisjohtaja

Logistiikkakoulu on osa Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitoksen 
esikuntaa. Vaikka muu esikunta 
toimii pääosin Tampereella, Lo-
gistiikkakoulu on sijoitettuna 
Riihimäelle. Logistiikkakoulu on 
perustettu vuonna 2015 puolus-
tusvoimauudistuksen yhteydessä 
edeltäjänsä Huoltokoulun rungol-
le. Muutoksen yhteydessä koulu 
siirtyi Lahdesta nykyiseen toimi-
paikkaansa Riihimäellä. 

Vuoden 2021 alussa Logistiikkakoulu 
koki ensimmäisen suuren organisaa-
tiomuutoksen nykyisessä kokoon-
panossaan. Organisaatiomuutos ei 
juurikaan näy Logistiikkakoulun asi-
akkaille, mutta jäntevöittää ja virta-
viivaistaa koulun sisäistä toimintaa. 

Muutostarpeen taustalla keskeisinä 
syinä olivat koulun tulevan toimin-
nan aiheuttamat muutospaineet, 
kuten valtakunnallisen osaamis-
keskustoiminnan käynnistäminen 
ja aliupseerien koulutuksen koulu-
tusuudistus. 

Logistiikkakoulu toimii valtakunnalli-
sena osaamiskeskuksena logistiikan 
aloista täydennysten, kunnossapi-
don, kuljetusten ja huoltopalvelui-
den osalta. Lääkinnän osalta valta-
kunnallisena osaamiskeskuksena 
toimii Sotilaslääketieteen keskus. Lo-
gistiikkakoulu osallistuu lääkintäalan 
kehittämiseen Sotilaslääketieteen 
ohjaamana.    

Logistiikkakoulun tehtäviä ovat kou-
lutus, tutkimus- ja kehittämistoimin-
ta ja opetusmateriaalin tuottaminen. 
Koulutusta annetaan sekä kurssi-
muotoisesti yksittäistä aihetta koske-
vina kursseina, oikeuksiin tähtäävinä 
kursseina, että tutkintoon tähtäävinä 
pitkäkestoisempina kursseina. 

Erilaisia kursseja Logistiikkakoulu 
järjestää vuodessa noin 130, ja niille 
osallistuu vuosittain noin 1500 opis-
kelijaa. Kurssien kesto voi olla yksit-
täisistä päivistä useisiin viikkoihin.

  Kurssitarjonta pohjautuu tuettavien 

tarpeisiin ja kurssitarjontaa muoka-
taan vuosittain tuettavilta saadun 
palautteen ja tarpeiden perusteella. 
Opetustoiminnan kautta Logistiik-
kakoulu on läheisessä yhteistyössä 
Maanpuolustuskorkeakoulun, Maa-
sotakoulun ja Sotilaslääketieteen 
keskuksen kanssa.  

Varusmieskoulutuksen osalta Lo-
gistiikkakoulu järjestää varusmies-
lääkärikurssit ja lääkinnän reser-
viupseerikurssin. Puolustusvoimien 
henkilöstön lisäksi se kouluttaa myös 
kumppaneiden kuten Poliisin ja Raja-
vartiolaitoksen henkilöstöä. 

Vuonna 2020 järjestettiin ensimmäi-
set pilottikurssit, joilla koulutettiin 
logistiikan ja huollon osaamista re-
serviläisille. Kokemukset kursseista 
olivat hyviä, mutta koronan takia 
kurssituksia ei voitu jatkaa juuri pi-
lottikursseja pitemmälle. 

Tutkintoon tähtääviä kursseja Lo-
gistiikkakoululla ovat logistiikkaan 
suuntautuneiden kadettien ja mais-

12



terien opetus. 

Täydennyskoulutusta Logistiikka-
koulu tarjoaa kaikille henkilöstöryh-
mille. Näistä ehkä merkittävin koko-
naisuus ovat aliupseereille tarjottavat 
kurssit, muina yksittäisinä laajoina 
kursseina voidaan mainita logistiik-
kaupseerikurssi ja toimialapäällikkö 
opinnot. Toimialapäällikkö-, kadetti- 
ja maisterikurssit toteutetaan osana 
Maanpuolustuskorkeakoulun ope-
tusta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
tavoitteena on tehdä logistiikan ja 
huollon taktisen tason tutkimusta 
ja tukea opetusta sekä testata tutki-
mustuloksia.

Logistiikkakoulu tuottaa logistiikan 
ja huollon opetusmateriaalia kaik-
kien huollon kouluttajien käyttöön. 
Logistiikkakoulun tuotteita ovat esi-
merkiksi Huoltokomppanian käsikir-
ja ja Logistiikkapataljoonan opas. 

Vuonna 2021 Logistiikkakoulun ta-
voitteina on ja kehittää osaamiskes-
kustoimintaa Pääesikunnan osaa-
miskeskuskonseptin mukaisesti, 
jatkaa ja syventää yhteistoimintaa 
eri puolustushaarojen ja sotilasope-
tuslaitosten kanssa, sekä kehittää 
Logistiikkakoulun oman henkilöstön 
osaamista.  

Lisäksi pyritään jalkauttamaan ko-

ronakeväänä saadut opit monimuo-
to-opetuksesta jokapäiväiseen kou-
lutukseen. Tämä ei suinkaan tarkoita 
kaiken opetuksen siirtämistä etäope-
tukseksi vaan oppimistavoitteiden, 
oppilaiden ja opettajien kannalta 
parhaiden mahdollisten opetusme-
netelmien löytämistä. Tähän kehit-
tämiseen korona-aikana saadut opit 
antavat hyvän pohjan. 

Kansainvälisen toiminnan osalta 
Logistiikkakoulussa on tavoitteena 
aloittaa englanninkielinen opetus 
kursseilla ja toteuttaa kansainväli-
seen toimintaan liittyviä kursseja esi-
merkiksi kuljetuksiin ja tietojärjestel-
miin liittyen. 

LOGK_Huoltojoukkue harjoittelee toimintaa maastossa_Kuva Jari-Pekka Koskelo
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Koronaviruksen vaikutus Puolustus-
voimien logistiikkalaitoksessa

Teksti maj Jere Perkiökangas ja kapt Ville Nokipii, Logistiikkakoulu

Koronaviruksen vaikutus alkoi 
vauhdikkaasti näkyä Puolustus-
voimissa maaliskuussa 2020. Eri 
organisaatioissa siirryttiin no-
peasti etätöihin ja käyttöön otet-
tiin useita erilaisia tilanteen seu-
raamisen sekä arvioinnin keinoja. 
Logistiikkakoululla näkyvin vai-
kutus oli kaiken opetustoiminnan 
muuttaminen etäopetukseksi, 
mikä edellytti muun muassa kou-
lutuksen erilaisten verkkotyös-
kentelymenetelmien käyttöön. 
Henkilöstö siirtyi etätöihin ja to-
tuttuja työskentelytapoja korvat-
tiin verkkokokouksilla.

Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sessa kerättiin useiden muiden orga-
nisaatioiden tavoin erilaisia havain-
toja sekä käytäntöjä koronatilanteen 
vaikutuksista vuoden kuluessa. Lai-
toksen johto halusi lisäksi tutkimuk-
sen, jossa kunkin esikunnan osaston 
ja laitoksen hallintoyksikön näkökul-
ma selvitettäisiin tarkemmin ja vä-
hemmän virallisesti kuin esimerkiksi 
lessons identified - lessons learned 
-prosessissa. Vastausaineiston tuot-
taminen ei ollut pääasia, vaan oleel-
lista oli keskustelu kunkin tahon 
kanssa.

Logistiikkakoulu sai tutkimustehtä-
vän toteuttaakseen ja hetken suun-
nittelun jälkeen päädyttiin haas-
tattelututkimukseen, jossa haettiin 
vastauksia viiteen eri kysymykseen. 
Kaikissa tutkimuskysymyksissä ide-
ana oli koronaviruksen vaikutusten 
selvittäminen eri toimintoihin. Kysy-
mykset ovat tämän artikkelin otsikoi-
den mukaiset. 

Tutkimukseen osallistuivat kaikki 
laitoksen esikunnan osastot sekä 
hallintoyksiköt. Haastattelututkimus 
sekä raportin kirjoittaminen toteu-
tettiin lähes puolen vuoden aikana, 

mikä on syytä huomioida artikkelia 
lukiessa. Viimeiseksi vastanneilla or-
ganisaatioilla oli luonnollisesti huo-
mattavasti enemmän kokemusta ja 
rutiinia koronatilanteen hallinnassa. 

Koronan vaikutukset organisaa-
tion päätehtävien toteuttamiseen

Ensimmäisellä kysymyksellä pyrittiin 
selvittämään tulosraporttien ja vuo-
sikertomusten ulkopuolelta osasto-
jen ja hallintoyksiköiden näkemyksiä 
siitä, miten kunkin organisaation tär-
keimmät tehtävät on saatu hoidet-
tua koronan aikana. 

Päätehtävien toteuttaminen on on-
nistunut Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitoksessa koronaviruksesta 
huolimatta. Aiemmin laaditut toimin-
tatapamallit ja -ohjeet ovat koettu 
toimiviksi, joskin COVID19-pande-
mian näkökulmasta pieniä päivitys-
tarpeita on tunnistettu ja niitä on 
toteutettu. 

On mielenkiintoista nähdä, miten 
päivitykset toimintatapoihin jäävät 
elämään koronatilanteen jälkeen. 
Peilaten haastatteluvastauksiin pää-
tehtävien johtaminen ja toimeen-
pano ovat olleet sujuvaa koronasta 
huolimatta. 

Etä- ja lähijohtamisen yhdistelmä 
on koettu hyväksi ratkaisuksi, jonka 
avulla päätehtävien johtaminen ja 
toimeenpano on ollut täysimääräi-
sesti varmistettua. Oppina tästä voi-
daan pitää sitä, että läpi erilaisten 
organisaatiotasojen on opittu uusia 
toimintatapoja tukemaan etänä ta-
pahtuvaa päätehtävien toteuttamis-
ta. 

Ehkä jopa hieman yllättävästi kaik-
ki vastaajat olivat sitä mieltä, että 
päätehtävät on saatu toteutettua 

koronasta huolimatta hyvin. Luon-
nollisesti Sotilaslääketieteen keskuk-
sessa ja muilla lääkintähuoltoalan 
asiantuntijoilla päätehtävien toteut-
tamiseen on koronan myötä tullut 
uusia vivahteita, mikä on vaikuttanut 
esimerkiksi henkilöstön jaksamiseen, 
mutta haastatteluiden perusteella 
koronan vaikutus ydintoimintoihin 
on ollut vähäistä.

Koronan vaikutukset esimiestyö-
hön ja johtamiseen

Kysymyksellä tavoiteltiin osastojen 
ja hallintoyksiköiden kokemuksia 
töiden ja työn tekemisen hallinnoin-
nista. Tähän kysymykseen haastatte-
lijat saivatkin todella monipuolisia 
vastauksia, joista osan voisi vaikka 
sellaisenaan viedä esimies- ja vuoro-
vaikutusvalmennukseen.

Digiloikka, uusi normaali? Nämä sa-
nat toistuivat useampien haastatel-
tavien vastauksissa. Etätyömäärän 
merkittävä kasvu voidaan nähdä 
systeemisenä muutoksena niin orga-
nisaatiolle, työntekijöille kuin esimie-
hillekin. 

Johtamisen ja esimiestyön näkökul-
mista korona on vaikuttanut monin 
tavoin olemassa olleisiin käytäntöi-
hin. Esimerkiksi uusien työtekijöiden 
perehdyttämisjärjestelyt sekä sekto-
ri- ja osastopalaverit ovat toteutettu 
päivitetyillä järjestelyillä. 

Muuttuiko johtaminen vaativam-
maksi kasvaneen etätyön myötä? 
Vastaajat olivat pääosin sitä mieltä, 
että etäjohtamiseen käytettävien 
välineiden käyttötaito, arkirutiinit ja 
päivittyneet yhteydenpitotavat ke-
hittyivät vastaamaan vallitsevaa toi-
mintaympäristöä. 

Aiemmin harvemmin käytettyjen ja 
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etäyhteyden päässä tapahtuvien ko-
kouksien järjestämisestä tuli osa uut-
ta normaalia. 

Toimintaympäristön muuttuneen 
luonteen takia esimiehet ja työnteki-
jät yhdessä kehittivät toimintatapoja. 
Toisaalta muutokset aiempiin työs-
kentelytapoihin ja etätyön sopivuus 
kaikkiin tehtäviin eivät olleet täysin 
yksiselitteisiä. Nämä havainnot olivat 
arvokkaita, koska ne heijastivat raja-
pintoja, jotka vaativat vielä jatkoke-
hittämistä. 

Voisi ajatella, että etäjohtaminen vir-
tuaalikahvitaukoineen kuulostaa tä-
män päivän työskentelytavalta, joka 
on monistettavissa useimmille. Näin 
ei kuitenkaan ole, vaan osa niin esi-
miehistä kuin työntekijöistäkin koki 
lisääntyneet etätyöskentelyn olevan 
hetkittäin haastavampaa kuin perin-
teisen tavan. Tämä perustui osittain 
siihen, että esimerkiksi jokaisen hen-
kilökohtaiset etätyötilat kotona eivät 
olleet täysin soveltuvat useiden viik-
kojen työskentelyyn. 

Oppina tässä voidaan pitää sitä, että 
esimiestyöskentelyä ja johtamista 
etänä oppii parhaiten johtamalla etä-
nä. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun 
muassa, miten pidetään huolta työn-
tekijöistä etänä tai miten varmiste-
taan työntekijöiden työedellytykset 
ja hyvinvointi työaikana.

Koronan vaikutukset kumppanien 
kanssa toimintaan

Logistiikkatoimialalla yhteistoimin-
taan ja kumppanuuksiin liittyvää tar-
kastelua ei voinut sivuuttaa koronaa 
käsittelevässä tutkimuksessa, vaikka 
kumppaneiden osuus vaihteleekin 
suuresti eri vastaajaorganisaatioiden 
tehtäväkentässä.

Kumppanien kanssa tapahtuva toi-
minta toteutui pääosin suunnitel-
lulla tavalla. Paikallisia ja inhimillisiä 
pieniä erehdyksiä, kuten ilman suo-
javälineitä olevien tavarantoimitta-
jien pääsyn rajoittamista tapahtui 
muutamia kertoja. 

Nämä kitkatekijät liittyivät erityisesi 
koronapandemian alkuvaiheessa ke-
väällä 2020 tiedottamiseen paikallis-
tason koronakäytänteistä. Haastee-
na tiedottamisessa olivat hetkittäin 
nopeastikin päivittyvä ohjeistus ja 
viimeisempien toimintatapojen vä-
littäminen kumppaneille. 

Haastattelujen perusteella kumppa-
nien suuntaan tapahtuvassa muussa 
yhteydenpidossa päästiin alkuvai-
heen toimintatapahaasteiden (ja 
käytettävien tietojärjestelmien) osal-
ta nopeasti aiemmin totutulle tasol-
le. Koronan jatkuessa alkusyksyyn 
2020 toimintatavat ja yhteydenpito 
tavat olivat kehittyneet huomatta-
vasti kevääseen verrattuna.  

Oppina tässä voidaan pitää sitä, että 
kumppanien kanssa tapahtuvassa 
yhteistoiminnassa nykyiset ja vuo-
den 2020 aikana kehittyneet käytän-
teet vastaavat paremmin mahdol-
listen tulevaisuuden pandemioiden 
haasteisiin. Tämän lisäksi säännölli-
nen kasvotusten tapahtuva yhteis-
toiminta ja -harjoittelu ovat tärkeitä 
osakokonaisuuksia vuorovaikuttei-
sen kumppanuuden hallinnassa. 

Korona ja poikkeusolot

Kahdessa tutkimuskysymyksessä kä-
siteltiin Puolustusvoimien poikkeus-
olojen toimintaa, suunnittelua ja har-
joittelua koronan vaikutuksien alla. 

Huomionarvoista tässä tarkastelus-
sa on se, että korona ei tietenkään 
tarkoittanut Puolustusvoimille poik-
keusoloja, vaan pikemminkin poik-
keuksellista tilannetta, joka vaikutti 
töiden järjestelyihin erityisesti yksit-
täisen työntekijän kannalta. 

Poikkeusolojen harjoittelussa ollaan 
Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sessa totuttu henkilökohtaisiin ta-
paamisiin, mutta koronan rajoitusten 
johdosta esimerkiksi suuri osa harjoi-
tuksista on toteutettu verkossa. 

Verkkotyöskentely on tavallaan tuo-
nut esille piirteen, jossa työjärjes-
tykseen on tuotu uusia kokouksia 

ja tarkasteluita, jotta varmistutaan 
tarvittavien henkilöiden osallistumi-
sesta tapaamisyhteyksien kustan-
nuksella. Tätä kalenterien täyttymis-
tä kokouksista näkyi selvästi eniten 
koronan vaikutusten alussa.

Varsinkin ennen kesää 2020 korona-
tilanteen seuraamisen, raportoinnin 
ja päivittyvien ohjeistusten hallin-
nointiin kehitettiin nopeasti useita 
eri toimintatapoja. Erään haastatel-
tavan sanoin kiireessä jäi kuitenkin 
huomaamatta, että laitoksen poik-
keusolojen työjärjestyksestä olisi löy-
tynyt jo valmiiksi hyväksi todettuja ja 
käyttökelpoisia työkaluja. 

Johtopäätöksiä LI/LL-näkökulmas-
ta

Poikkeuksellinen vuosi ja poikkeuk-
sellinen tilanne pandemian näkö-
kulmasta tarjosivat autenttisen op-
pimismahdollisuuden. Esimerkiksi 
lähijohtamisen kulttuurista opittiin 
etäjohtamisen maailmaan. Toisaalta 
huomattiin, että vastaava kyky on yl-
läpidettävä myös toisinpäin. 

Aikanaan koronapandemian päät-
tyessä osa tehtävistä voi olla perus-
teltua tehdä pääosin etänä, mutta 
samanaikaisesti on tehtäviä, jotka 
edellyttävät lähityöskentelyä. 

Yksilölle tämä tarkoittaa nykyis-
tä enemmän itseohjautuvuutta ja 
kykyä ”lukea” tilannetta. Vastaavat 
vaatimukset voidaan asettaa myös 
lähiesimiehille osana työvuorojen 
ja työskentelytapojen suunnittelua. 
Myös yksilön omaan jaksamiseen tu-
lee kiinnittää huomiota - miten var-
mistetaan toimintakyky ja työergo-
nomia etätyöskentelyn aikana.

Kasvanut etätyönteko haastoi myös 
tietojärjestelmiä uudessa mittakaa-
vassa. On erittäin tärkeää, että työ-
välineet tietojärjestelmineen ovat 
jatkuvasti ajan tasalla. Etätyö ei saa 
vaarantaa operaatioturvallisuutta. 
Tätä ulottuvuutta ei voi korostaa lii-
kaa. 
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Kumppanuuksien ohjaus ja yhteistoiminta
Teksti insevl Reijo Vakker, huoltovarmuussektorin johtaja, Puolustus-

voimien logistiikkalaitoksen esikunta, Logistiikkaosasto

Kumppanuuksien alkutahdit lyö-
tiin jo vuosituhannen vaihteessa. 
2001 julkaistussa asiakirjassa Puo-
lustusministeriön periaatelinjaus 
yhteistyö- ja kumppanuusmalli-
en käyttöönotolle puolustushal-
linnossa todettiin, että monissa 
tukitoiminnoissa voidaan siirtyä 
strategiseen kumppanuuteen. Pe-
riaatelinjaus pohjautui valtioneu-
voston vuonna 1998 antamaan 
hallintopoliittiseen periaatepää-
tökseen. Annettujen suuntalin-
jojen mukaisesti toimintaa on 

johdonmukaisesti valmisteltu ja 
kehitetty siis kohta 20 vuotta. 

Matkalle on mahtunut monia vai-
heita ja tarkentavia linjauksia sekä 
selvitystöitä, joiden pohjalta nyky-
muotoinen kumppanuuksien hyö-
dyntäminen on muodostunut. Kes-
keisenä edellytyksenä toiminnalle on 
ollut myös organisaatioiden muok-
kaaminen tukemaan kumppanuuk-
sien kautta saatavien palvelujen han-
kintaa ja sopimusten ylläpitoa. 

Puolustusvoimien kumppanuudet

Kumppanuustoimintaa Puolustus-
voimissa ohjaa Puolustusministeriö, 
joka tekee päätökset strategisista 
kumppanuuksista sekä hyväksyy 
kumppanuuksien sopimusperustan. 

Kumppanuuksien laajentaminen 
koskemaan yhä laajempaa osaa 
Puolustusvoimien logistiikkajärjes-
telmän siviilikomponenttia haastaa 
kumppanuustoiminnan perusteet 
sekä ennen kaikkea sopimusten kau-
palliset perusteet.
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Kumppanuuksien ohjaus ja yhteistoiminta
Kumppanuuksien erityisasema kau-
pallisissa sopimuksissa edellyttää 
laajaa dokumentoitua tarkastelua 
kumppanuuden palveluista sekä nii-
hin liittyvistä erityisvaatimuksista.

Kumppanuuksien perusteet tullaan 
haastamaan kumppanuuden val-
misteluvaiheessa monella eri taholla, 
jonka vuoksi kumppanuuksien so-
pimusvalmistelujen toteuttaminen 
edellyttää pitkää ja huolellista val-
mistelua. 

Onnistuneen valmistelun edellytyk-
senä on, että perusteiden määritte-

lyyn ja tarkasteluun osallistuvat kaik-
ki hankintaprosessin osapuolet heti 
valmistelun alkumetreiltä lukien.

Kumppanuuksien hallinnan koko-
naisuus Puolustusvoimissa on koko 
toimintaorganisaatiota koskeva yh-
teinen ponnistus, jossa yhtenevien 
käytänteiden ja suunnitelmallisuu-
den avulla voidaan toiminta varmis-
taa kaikissa turvallisuustilanteissa. 

Kumppanuuksien perusteisiin liittyy 
aina poikkeusolojen toiminnan vah-
va rooli, johon kumppanuuksien tar-
ve myös perustuu. Kumppanuuksien 

toinen keskeinen perusta on huolto-
varmuudelliset tavoitteet, joiden var-
mistaminen edellyttää toimenpiteitä 
toiminnan jatkuvuuden varmistami-
seksi.   

Puolustusvoimauudistuksen vai-
kutukset

Kumppanuuksien ohjauksen tarpeet 
tunnistettiin selkeästi kumppanuuk-
sien laajentuessa. Puolustusvoimi-
en logistiikkalaitoksen suunnittelun 
yhteydessä toteutettiin toiminnan 
uudelleen organisointi ja laadittiin 
kumppanuuksien normiohjaus. Tuol-
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loin käynnistyi myös nykymuotoinen 
johdonmukainen kumppanuuksien 
hallinta ja kumppanuuksien ohjauk-
seen liittyvät menettelyt.

Kumppanuuksien perinteisiä hankin-
tasopimuksia selkeästi syvällisempi 
yhteistyö edellyttää myös yhteistoi-
minnan elementtien osalta uusia toi-
mintatapoja ja ajattelua. 

Kun hankintoja kilpailuttaessa on 
totuttu tarkkaan ja tinkimättömään 
kilpailuasetelmaa tukevaan tarjous-
kilpailuun, jossa tarjous tehdään 
hankintaspesifikaation perusteella, 
oli muutos kumppanuuksien hal-
linnan ja ohjausmekanismien käyt-
töönotossa suuri. 

Kumppanuuksien sopimusten ylläpi-
to ja kehittäminen edellyttävät kaik-
kien toimintaan osallistuvien tahojen 
osalta neuvottelutaitojen ja -kulttuu-
rin kehittymistä. Kumppanuuksien 
hallinnan ryhmien toiminta ja pää-
töksenteko ei toteudu linjaorgani-
saation hierarkian mukaisesti, vaan 
päätöksenteon valmistelu etenee 
kumppanuuden ryhmien tehtävien 
mukaisesti. Tämä korostaa edelleen 
neuvottelukulttuurin kehittymisen 

ja linjaorganisaatiolle tehtävien esit-
telyjen tärkeyttä kumppanuuksien 
päätöksenteossa.

Kumppanuuksien hallinta

Kumppanuuksien hallinnan tavoit-
teena on ohjata kumppanuuksien 
sopimussisältöjen laadintaa ja me-
nettelyjen toteutusta siten, että 
kumppanuuden tunnusmerkit sisäl-
tyvät kaikkien kumppanuuksien si-
sältöön mahdollisimman yhtäläisinä 
ja yhdenvertaisina. 

Kumppanuuden ohjauksesta vastaa-
vien ryhmien toiminta on keskeinen 
osa kumppanuuksien hallintaa, jol-
loin niiden toiminnan koordinointi 
on myös olennainen osa toimintaa. 

Kumppanuuksien hallinnasta vastaa 
kaikkien kumppanuuksien osalta PV-
LOGLE. Tähän kokonaisuuteen kuu-
luu myös kumppanuuksien tilanne-
kuva, joka yhdistyy kokonaisuutena 
siviilikomponentin tilannekuvaksi 
niin normaali kuin poikkeusolojen 
osalta.  

Kumppanuuksien sopimusvalmis-
telu sekä sopimuksen mukaisten 

kumppanuuden hallinnan menette-
lyjen toteuttaminen edellyttää myös 
puolustusvoimien oman organi-
saation sisällä hyvää koordinaatiota 
suorituskyky-, toimiala- ja järjestel-
mävastuullisten sekä tukiprosessien 
kesken. 

Kumppanuuksien tulevaisuuden 
keskeisinä kehityskohteina ovat 
kumppanuuksien arvioinnin sekä 
seurannan menettelyjen kehittämi-
nen siten, että PLM:n vaatimukset 
puolustushallinnon kumppanuuk-
sien osalta täyttyvät. Yritysten sekä 
niiden yhteistyöverkoston toimin-
nan varmistaminen kaikissa turval-
lisuustilanteissa sekä ajantasainen 
tilannekuva ovat kumppanuuksien 
keskeisiä tavoitteita.  

Kumppanuuksien ohjaus ja ope-
rointi

Kumppaneiden ohjauksesta, toimin-
nan suunnittelusta ja toteuttami-
sesta sekä toiminnan raportoinnista 
vastaa kumppanuuden omistava 
toimiala- tai järjestelmävastuullinen 
taho. 

Kunkin kumppanuuden osalta toi-
minnassa voi olla useita ohjaavia toi-
mijoita, jolloin yhteistoiminnan orga-
nisointi ryhmien välillä entisestään 
korostuu. Kumppanuuden ryhmien 
toiminta ja koordinaatio muodosta-
vat kumppanuuden ytimen, jonka 
mukaisesti toiminnan suunnittelu, 
seuranta ja kehittäminen muodos-
tavat ehyen kokonaisuuden strategi-
sen tason päätöksenteolle. 

Kumppanuuksien hallinnan ja oh-
jauksen toteuttamiseen osallistuu 
toiminnasta vastaavien tahojen 
ohella lähes kaikki laitoksen tukitoi-
mintoja tuottavat tahot. 

Tukitoimintojen ja niihin liittyvien 
toimien organisoinnin osalta ollaan 
monilta osin edelleen kehitysvai-
heessa, jossa kehittymistä usein han-
kaloittaa puutteelliset resurssit.

Viimeaikaiset tapahtumat CO-
VID-pandemian myötä ovat osaltaan 

Kumppanuuden palvelujen arvioinnissa tarkastellaan strategisen yti-
men ja kumppanuuden elementtien muodostumista.
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nostaneet esiin kumppanuuksien 
keskeisiä kehitysalueita, kuten yh-
teisten johtamisjärjestelmien puut-
teet. Tilannekuvan ja viestinnän tar-
peet sekä toiminnan edellyttämän 
yhteydenpidon toimivuus sekä va-
rajärjestelmät muodostavat tulevai-
suudessa yhden selkeän kehitysko-
konaisuuden. 

Kumppanuuksien kehittäminen 

Strategisten kumppanuuksien elin-
kaaren aikana toiminta on merkit-
tävästi kehittynyt ja toimintaan on 
saatu sisällytettyä myös uusia ele-
menttejä. 

Toiminnan laajentuminen ja kehitty-

minen samaan aikaan ovat kuitenkin 
asettaneet haasteita organisaation 
resursseille. kumppanuuksien pe-
ruselementtien, eli kumppanuuden 
ryhmien toiminta on kuitenkin va-
kiintunut ja muodostaa perustan toi-
mivalle yhteistyölle.

Resurssien kohdentaminen kump-
panuuksien hallinnan ja ohjauksen 
edellyttämään toimintaan on nykyi-
sessä tilanteessa haasteellista. 

Kumppanuuspäätösten myötä PV-
LOGL:lle muodostuu tehtävä toteut-
taa kumppanuuden hallinta ja siihen 
liittyvä yhteistoiminta normiohjauk-
sen vaatimusten mukaisesti. Tehtävä 
edellyttää toimenpiteitä sekä menet-

telyjä kasvavan joukon kanssa, joi-
den toteuttamiseen ei nykyisellään 
kohdistu kumppanuuspäätöksissä 
lisäresursseja.

Strategisten kumppanuuksien ja 
kumppanuuksien rinnalla tarvitaan 
edelleen puite- ja hankintasopimuk-
sia. 

Kaikkien yhteistyötahojen osalta ei 
ole mahdollista eikä tarkoituksen-
mukaista tavoitella kumppanuutta, 
sillä toiminnan sisällön tulee täyttää 
kumppanuuspäätöksen edellyttä-
mät vaatimukset ja saavuttaa lisäar-
voa toiminnalle.

Kumppanuudet luodaan niiden tasapaikossa olevien toiminnallisuuk-
sien kautta
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Kumppanuuksien tulevaisuus

Ensimmäisten nykymuotoisten 
kumppanuuksien osalta on 10 vuo-
den virstanpylväs saavutettu ja ti-
nahäät vietetty. Näiden suhteiden 
osalta kuherruskausi on siis vietetty 
ja suhteen ylläpitäminen edellyttää 
entistä enemmän töitä. Kumppa-
nuudessa on oltava valmis tekemään 
kompromisseja ja jokaisen päätös-
pisteen voittaminen ei ole mahdol-
lista. 

Kumppanuuksien mekanismien toi-
minnan edelleen kehittäminen ja 
päätöksenteon avoimuus ovat avain-
asemassa luottamuksen säilyttämi-
sessä. Kumppanuuksien toimintaa 
arvioivat sekä taloudellista kehit-
tymistä seuraavat menettelyt tulee 
saada toimivaksi osaksi kumppa-
nuuksien seurantaa ja raportointia.   
Toimintaa ohjaavien tahojen tavoit-
teet kumppanuuksille muodostuvat 
tällöin realistisiksi ja perustuvat mi-
tattavissa oleviin perusteisiin.

Kumppanuuksien päätöksenteon ja 
kumppanuuden ryhmien toiminnan 
osalta meillä on edelleen kehitettä-
vää ja siinä keskeinen osa on koulu-
tuksella. 

Neuvottelutaitojen kehittäminen, 
toimintaa ohjaavat digitaaliset rat-
kaisut, yhteisten johtamisjärjestelmi-
en käyttöönotto ja avoin neuvottelu-
kulttuuri eivät synny itsestään. Oma 
osansa toiminnan kehittämisessä on 
myös johdon tuella ja sitoutumisella 
toimintamallien mukaiseen päätök-
sentekoon. 

Kumppanuuksien kaikkien potenti-
aalien hyödyntäminen edellyttää jat-
kossa niiden kaupallisen erityisase-
man tunnustamista ja toiminnallisen 
tason yhteistyön ja yhteisen tekemi-
sen syventämistä. Kumppanuuteen 
pitää jatkossa kyetä sisällyttämään 
yhteiset virkistystapahtumat ja nor-
maalit yhteisten työpaikkojen toi-
mintaan kuuluvat käytänteet siten, 
että olemassa ole ohjeistus ne mah-
dollistavat. 

Mikäli yhteistoiminnan rajoitteeksi 
muodostuu kaupalliset määräykset 
tai muu yhteistyötä rajoittava oh-
jeistus, ei strategiatason tavoitteita 
lujasta, kestävästä ja pitkäaikaisesta 
yhteistyöstä saavuteta. Pahimmil-
laan kumppanuudesta muodostuu 
tällöin rajoite kehitykselle ja taakka 
toimintaan osallistuville.

Kumppanuudet osana huoltovar-
muutta

Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen esikunnassa toimivan Huolto-
varmuussektorin tehtäväkenttään 
kuuluu Puolustusvoimien kumppa-
nuuksien sekä huoltovarmuusalan 
järjestelyiden ohjaus ja kehittämi-
nen. 

Huoltovarmuusalan tehtävä koostuu 
teollisuusinsinöörien toteuttamasta 
yrityskentän varautumista ohjaa-
vasta ja tukevasta toiminnasta sekä 
kumppanuusinsinöörien toteutta-
masta kumppanuuksien sopimus-
pohjan sekä hallinnan järjestelyjen 
ylläpidosta. 

Huoltovarmuusalan toiminta on vii-
me vuosina ollut toimintaympäristön 
muutoksesta johtuen muutoksien 
edessä, kuitenkin tehtävän perussi-
sältö varmistaa siviilikomponentin 
toimintaedellytysten säilyminen kai-
kissa turvallisuustilanteissa on säilyn-
yt entisenä. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen rooli logistiikan sotilas- ja si-
viilikomponentin suorituskykyjen 
yhteensovittamisessa edellyttää pit-
käjänteistä yhteistyötä sekä kattavaa 
sopimuspohjaa. Tämän tehtävän to-
teuttaminen edellyttää myös kump-
paneilta sitoutumista tavoitteeseen 
sekä osallistumista yhteiseen suun-
nitteluun ja kehittämiseen.

Kumppaneiden vahva rooli puolus-
tusvoimien toiminnan osana tuo 
väistämättä kumppanuuksille ra-
japinnan myös huoltovarmuuteen 
sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin 
ja poikkeusoloihin varautumiseen. 

Kumppaneiden vastuu puolustusvoi-
mien varautumisesta on olennainen 
osa kumppanuutta, jolloin vastuu ei 
rajoitu pelkästään oman organisaa-
tion toimintaan, vaan ulottuu myös 
yhteistyö ja alihankintaverkoston va-
rautumiseen. 

Kumppanuuksien rooli Puolustusvoi-
mien logistiikan siviilikomponentin 
runkona ja vahvana linkkinä huolto-
varmuusorganisaation toimintaan 
korostaa kumppanuuksien merkitys-
tä puolustusvoimien ydintehtävien 
toteuttamisen tukena.

Puolustusvoimien kumppaneiden 
sekä muun yhteistyöverkoston toi-
minta osana MIL-poolia on merkittä-
vä osa poikkeusolojen varautumisen 
järjestelyjä sekä ennen kaikkea sii-
hen liittyvää koulutusta. 

Yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen 
sekä pooliorganisaatioiden kanssa 
tulee jatkossa korostumaan entises-
tään mm. COVID19-tilanteesta saatu-
jen kokemusten pohjalta. Kotimaisen 
osaamisen sekä tuotantokyvyn var-
mistaminen on välttämätöntä kriit-
tisimpien toimintojen ja tuotteiden 
osalta. Keskeisten turvallisuusetujen 
sekä toimintojen osalta luottamus 
ei aina riitä, vaan sen rinnalla tulee 
myös varautua.

Kokonaismaanpuolustuksen kä-
sitteeseen kuulu myös toiminta-
verkosto, jossa häiriötilanteisiin 
varautuminen on viranomaisten, 
julkishallinnon sekä niiden omaan 
vastuualueeseensa liittyvien kump-
paneiden ja palveluntuottajien vas-
tuulla. 

Tämän verkoston toimintakyky ja yh-
teistyön toimivuus on edellytyksenä 
kokonaismaanpuolustuksen sekä 
puolustusvoimien tarvitseman sivii-
likomponentin tuen toimivuudelle 
kaikissa turvallisuustilanteissa. 

Kumppanuudet pähkinänkuores-
sa

Puolustusvoimien kumppanuuksien 
perusta rakentuu Puolustusminis-
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teriön hallinnonalan ohjaukseen, 
jonka keskeisimpänä dokumenttina 
on osastrategiana julkaistu Puolus-
tushallinnon kumppanuus vuodelta 
2012. 

Kumppanuusstrategian päivitys on 
parhaillaan käynnissä ja sen on tar-
koitus valmistua 2021 aikana. 

Kumppanuustoiminnan toteutta-
minen Puolustusvoimissa perustuu 
Pääesikunnan sekä Puolustusvoi-
mien Logistiikkalaitoksen normioh-
jaukseen, joiden mukaisesti kump-
panuusjärjestelyjä valmistellaan, 
solmitaan sekä toimintaa toteute-

taan. 

Kumppanuuksien kokonaisuus on 
laaja ja kumppanuussopimusten 
palveluiden ja hankintojen osuus 
Puolustusvoimien rahoituksen käy-
tön osalta on vuositasolla noin 500 
meur tasolla. Kumppanuussopimuk-
set kattavat määrällisesti vain pienen 
osan yhteistoimintaan osallistuvista 
tahoista, mutta vaikuttavuudeltaan 
tuo joukko on merkittävä osa maan-
puolustuksen järjestelyissä.

Kumppanuussopimukset jakautu-
vat kahteen pääryhmään, jotka ovat 
strateginen kumppanuus ja kumppa-

nuus. Sopimus solmitaan puolustus-
voimien ja yksityisen sektorin toimija 
välillä ja sen keskeisenä elementtinä 
on poikkeusolojen varautumiseen 
liittyvät tarpeet. 

Keskeistä sopimukselle on yhteiset 
mekanismit toiminnan suunnittelul-
le, seurannalle ja kehittämiselle. Mui-
den viranomaisten sekä kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa solmitta-
vat sopimukset ovat yhteistoiminta-
sopimuksia. 

Logistiikkalaitoksen ja Ilmavoimien järjestämään RUSKA20-harjoituksen vierailu-
päivään kokoontui laaja joukko kutsuvieraita tutustumaan valmiusrakentamisen 

toimintamalliin ja toteutukseen harjoituksessa. 

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö sr

myöntää vuosittain varoja sääntöjen mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja 
stipendeihin, jotka liittyvät huoltoupseerien koulutusta palvelevaan sota-

tieteelliseen tutkimus- ja opetustyöhön, täydennys- ja jatko-opintoihin sekä 
opintomatkoihin ja niitä koskevaan julkaisutoimintaan. Varoja ei myönnetä 

virkaurakurssien suorittamiseen.

Säätiö on myöntänyt varoja kolmen viimeisen vuoden aikana yhteensä 25 
000 euroa.

Apuraha-anomukset pyydetään lähettämään puolivuosittain 1.3. tai 1.9. 
mennessä osoitteella:

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiö sr
Asiamies Timo Vilkko

Honkatie 9a
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Logistiikan palvelut 
tuettavien tarpeisiin

Teksti majuri Petri Rainio, kehittämispäällikkö, Logistiikkalaitoksen esikunta, logistiikkaosasto

Puolustusvoimien logistiikkalai-
tos toteuttaa logistiikan järjeste-
lyt ja tuottaa logistiikan palvelut 
valtakunnallisesti. Joukkoja tue-
taan samanlaisin periaattein niin 
kansallisessa kuin kansainvälises-
sä toimintaympäristössä - olipa 
kyseessä harjoitus tai operaatio. 
Tukemisen lähtökohtana on va-
kioitu toimintamalli tukitarpeen 
esittämisessä Puolustusvoimien 
logistiikkalaitokselle. Logistiik-
kalaitoksen esikunta ohjaa koko-
naisuutta, kun taas logistiikkaryk-
mentit muodostavat logistiikan 
palveluverkoston rungon. 

Logistiikan palvelutoiminta toteute-
taan asiakaslähtöisesti ja kustannus-
tehokkaasti. Logistiikkalaitos järjes-
tää logistisen tuen käyttäen omia, 
muita laitoksen tai puolustushaaro-
jen resursseja taikka sopimalla tuen 
antaminen kumppaneiden tai elin-
keinoelämän palveluihin tukeutuen.

Logistiikan järjestelyiden kirjo

Logistiikkalaitoksen esikunnan lo-
gistiikkaosasto suunnittelee ja ohjaa 
puolustusvoimien logistiikan jär-
jestelyitä. Logistiikan alat ohjaavat 
omien vastuualueidensa järjestelyjä. 

Materiaaliala suunnittelee, ohjaa 
ja kehittää puolustusvoimien täy-
dennysten, materiaalihallinnon ja 
varastoinnin järjestelyjä. Alalla val-
mistellaan mm. vuosittaiset puolus-
tusvoimien poltto- ja voiteluaineiden 
hankinnat tukemiskyvyn ja käsketyn 
omavaraisuuden ylläpitämiseksi. 

Materiaalialan johdolla kehitetään 
parhaillaan myös puolustusvoimien 
varastointia laajemmin kuin pitkään 
aikaan. Räjähdevarastoinnin kehit-
tämisprojektia on johdettu vuodes-
ta 2015 alkaen ja sen toimenpiteillä 
ollaan saavuttamassa räjähdeturval-
lisuuden ja valmiusvaatimusten aset-
tamat tavoitteet. 

Toisella varastoinnin kehittämis-
projektilla, varastoinnin tasonnos-
tostolla, toimeenpannaan vuosien 
2019-2022 aikana muuhun puolus-
tusvoimien varastointiin valmiutta, 
varastojärjestelyjä ja materiaalitilan-
nekuvaa parantavat toimenpiteet. 

Palveluala suunnittelee ja ohjaa puo-
lustusvoimien tilahallinnan, ympäris-
tönsuojelun sekä huoltopalvelun ja 
lääkintähuollon järjestelyjä. 

Tilahallinnan järjestelyillä varmis-
tetaan, että puolustusvoimilla on 
käytössään tarkoituksenmukaiset 
sekä terveelliset ja turvalliset tilat ja 
alueet. Ympäristönsuojelun järjeste-
lyillä puolestaan varmistetaan puo-
lustusvoimien toimintaedellytykset 
ja tarkoituksenmukaiset harjoitus-
mahdollisuudet ehkäisemällä tai 
rajoittamalla toiminnasta mahdolli-
sesti aiheutuvat ympäristökuormi-
tukset. 

Huoltopalvelun tehtävät ovat moni-

Materiaalisiirrot. Kuva Puolustusvoimat
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naisia esimerkiksi ruokahuollon, vaa-
tetushuollon, vesihuollon ja kenttä-
postin järjestelyt, sekä sotilaskoti- ja 
kanttiinitoiminnan järjestelyt yhteis-
toiminnassa Sotilaskotiliiton kanssa. 

Lääkintähuollon järjestelyt toteu-
tetaan yhdessä sotilaslääketieteen 
keskuksen ja lääkintähuollon kump-
panien sairaanhoitopiirien ja erityis-
vastuu-alueiden kanssa.

Palvelualan palveluiden kirjo on siis 
hyvin laaja ja merkittävän osan pal-
velualan suorituskyvystä toteuttaa 
kumppanit. Näkyvimpinä palve-
lualan kumppaneita ovat Leijona 
Catering, Puolustuskiinteistöt, Posti, 
Sotilaskoti yhdistys, joiden kans-
sa järjestetään säännöllisesti myös 
suunnitteluharjoituksia.

Kuljetus ja kansainvälisen toimialan 
päätehtävänä on suunnitella, ohjata 
ja toteuttaa kriisinhallintaoperaati-
oiden ja kansainvälisten harjoitus-
ten logistiikan järjestelyt keskitetysti 
pääesikunnan ja puolustushaarojen 
asettamien vaatimusten mukaisesti.
 
Kunnossapitoala vastaa kunnossapi-
don tasojen 1A-2A sekä kansainväli-
sen toiminnan kunnossapidon tues-
ta. Ala tukee logistiikkarykmenttien 
ja niiden alaisten joukkojen kunnos-
sapitoa ja kunnossapidonmenetel-
mien kehittämistä. 

Uudessa muodossaan kunnossapi-
toala aloitti toimintansa Järjestel-
mäkeskuksessa vuonna 2020 ja ala 
tuleekin näkymään aktiivisena ma-
teriaalisen suorituskyvyn ylläpidon 
menetelmäkehittäjänä ja toimijana 
tulevaisuudessa.

Logistiikkaosaston operatiivinen ala 
johtaa kokonaisuudessaan valmiut-
ta, valmiussuunnittelua ja logistiikan 
järjestelyiden toimintaa, sekä ylläpi-
tää ja jakaa logistiikan tilannekuvaa. 

Erityisen tärkeää on, että niin suun-
nittelua kuin toiminnan harjoittelua 
tehdään kiinteässä yhteistyössä tuet-
tavien joukkojen kanssa. Logistiikan 
suunnittelun lähtökohtana onkin 

vastata tuettavien tarpeista kumpua-
viin vaatimuksiin.

Osana logistiikkaosaston operatiivis-
ta alaa toimii myös huoltovarmuus-
sektori. Sen tehtäväkenttään kuuluu 
puolustusvoimien kumppanuuksien 
sekä huoltovarmuusalan järjestelyi-
den ohjaus ja kehittäminen. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen rooli logistiikan sotilas- ja si-
viilikomponentin suorituskykyjen 
yhteensovittamisessa edellyttää pit-
käjänteistä yhteistyötä sekä kattavaa 
sopimuspohjaa. Tämän tehtävän to-
teuttaminen edellyttää myös kump-
paneilta sitoutumista tavoitteeseen 
sekä osallistumista yhteiseen suun-
nitteluun ja kehittämiseen.

Palveluita maa-, meri- ja ilmavoi-
mille

Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen kaikkien kolmen logistiikkaryk-
mentin perustehtävät ovat samat. 
Rykmentit tuottavat logistiikan pal-
veluita kaikkien puolustushaarojen 
joukoille. Palveluiden tuottamisen 
lisäksi rykmentit varastoivat sotava-
rusteita ja muuta materiaalia sekä 
ylläpitävät niiden käytettävyyden ja 
hajauttamisvalmiuden. 

Rykmentit tukevat logistiikan järjes-

telyissä tukemisvastuullaan olevia 
puolustusvoimien ja rajavartiolai-
toksen joukkoja sekä toteuttaa jouk-
kotuotannon materiaalituen siten, 
että palvelustaso toteutuu kaikissa 
valmiustiloissa ja suunnitellussa laa-
juudessa. 

Rykmenttien pääkalusto muodostuu 
eri tyyppisistä työkoneista ja materi-
aalinkäsittelylaitteista sekä räjähtä-
vän ja muun sotavarustuksen varas-
tosuojista. Räjähteet on varastoitu 
maapeitteisiin varastosuojiin, räjäh-
dyksen välittymistä estävillä valleilla 
suojattuihin maanpäällisiin varastoi-
hin ja luolavarastoihin.

Logistiikkarykmenttien tärkein teh-
tävä valmiutta kohotettaessa on 
hajauttaa tuettavien tarvitsema ma-
teriaali ja mahdollistaa näin jouk-
kojen perustaminen ja toiminnan 
aloittaminen. Tarvittaessa ja tilan-
teen niin vaatiessa, logistiikkaryk-
menttien johtoon perustetaan omat 
poikkeusolojen joukot, jolla varmis-
tetaan kaikkien joukkojen tuki puo-
lustushaarasta riippumatta. Tärkeä 
osuus kokonaisuudessa on myös 
puolustusvoimien kumppaneilla 
sekä muilla palveluntuottajilla ja yh-
teistyökumppaneilla. Logistiikan tu-
keutumisverkosto syntyy sotilas- ja 
siviilikomponentin saumattomalla 
yhteistyöllä.

KIRVES-20 -harjoituksen kenttämuonitus-
testaus. Kuva Puolustusvoimat.
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Räjähteiden elinkaari on Räjähdekes-
kuksen ydinbisnes
Teksti evl Esa Mäkinen, Räjähdekeskuksen johtaja

K9 koeammunnoissa Niinisalossa. Kuva Räjähdekeskus.

Puolustusvoimien tarpeiden mu-
kaisten sotilasräjähteiden tuo-
tantoa Suomessa toteuttavat 
puolustusvoimat sekä puolustus-
teollisuusyritykset. Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitoksen alainen 
Räjähdekeskus valmistaa raskaat 
ampumatarvikkeet puolustusvoi-
missa. 

Osa räjähteistä hankitaan puolustus-
voimien kumppaneilta sekä muilta 
alan yrityksiltä koti- ja ulkomailta. 
Sekä puolustusvoimien että kump-
panien toteuttama kotimainen rä-
jähdetuotanto ovat tärkeitä muun 
muassa poikkeusolojen huoltovar-
muuden kannalta.  

Kumppanuuden syventäminen esi-
merkiksi puolustusvoimien strategi-
siin kumppaneihin kuuluvan Nammo 
Lapuan kanssa takaa osaltaan hyvät 
edellytykset huoltovarmuuden ke-
hittämiseen.

Räjähdealaa ja vuonna 2013 perus-
tettua Räjähdekeskusta uudistettiin 
Puolustusvoimauudistuksessa. Ny-
kyiseen muotoonsa se vakiintui vuo-

den 2015 alussa Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen perustamisen 
myötä. Räjähdekeskus integroitiin 
uudistuksessa selkeäksi osaksi logis-
tiikkajärjestelmää. 

Osana muutosta selvitettiin myös ul-
koistamisen vaihtoehtoja. Puolustus-
voimat selvitti puolustusministeriön 
helmikuussa 2018 antaman toimek-
siannon perusteella räjähdetuotan-
non järjestelyjä. 

Selvityksen perusteella puolustus-
ministeriö päätti helmikuussa 2019, 
että räjähdetuotantoa kehitetään ny-
kyisen toimintamallin säilyttämisen 
vaihtoehdon mukaisesti kehittäen 
kumppanuutta kotimaisen puolus-
tusteollisuuden kanssa. 

Tällä hetkellä Räjähdekeskus on dy-
naaminen ja joustava sekä moderni 
tuotantolaitos, jolla on tuotantoa 
Ähtärissä, Niinisalossa, Keuruulla ja 
Haapajärvellä. 

Henkilöstöä Räjähdekeskuksessa on 
noin 150. Räjähdekeskuksen tehtä-
vät suunnitellaan, valmistellaan ja 

toimeenpannaan Ähtärissä sijaitse-
van hallinto-osaston tukemana ja 
ohjaamana. Räjähdekeskus toteut-
taa tehtävänsä tiiviissä yhteistoi-
minnassa Logistiikkarykmenttien ja 
Järjestelmäkeskuksen (JÄRJK) sekä 
kumppaneiden kanssa. 

Puolustusvoimien oma räjähdetuo-
tanto toimii nykyisellään erittäin 
tehokkaasti tuottaen puolustusvoi-
mien toiminnan asettamien vaati-
musten mukaiset tuotteet.

Räjähteiden elinkaari

Suorituskykyvaatimukset asettavat 
suunniteltuja ominaisuuksia käy-
tettävien räjähteiden elinkaarel-
le. Prosessi alkaa suunnittelusta ja 
jatkuu valmistuksen, varastoinnin, 
kunnonvalvonnan ja käytön kautta 
mahdollisesti materiaalin hallittuun 
hävittämiseen käyttöarvonsa menet-
täneenä. 

Räjähteen ominaisuuksiin ja elinkaa-
reen vaikuttavat tekijät, kuten esi-
merkiksi materiaalit, valmistusmene-
telmät ja pakkaamistapa päätetään 
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jo räjähteen suunnitteluvaiheessa.

Tärkeä vaihe räjähteen elinjakson 
hallinnan kannalta on elinjaksopro-
fiilin laatiminen. Siinä tunnistetaan 
kaikki ne rasitukset ja uhkatekijät, 
jotka räjähteeseen kohdistuvat sen 
suunnitellun elinjakson aikana. 

Testaamalla todennetaan, että räjäh-
de kestää elinjaksoprofiilissa kuvatut 
rasitukset sekä säilyy käyttökelpoise-
na ja turvallisena käsitellä, käyttää, 
kuljettaa, varastoida ja poistaa käy-
töstä. 

Räjähdekeskuksen osaaminen ja 
tehtävät kohdentuvat erityisesti rä-
jähteiden elinkaaren testaamiseen, 
valmistukseen, kunnossapitoon ja 
käytöstä poistamiseen. Muiden rä-
jähteiden elinkaaren prosessien osal-
ta vastuut jakautuvat Järjestelmä-
keskukselle (suunnittelu, hankinta, 
elinjakson hallinta) ja Logistiikkaryk-
menteille (varastointi, kunnossapito 
ja tilaus-toimitusketju).

Räjähdekeskus

Räjähdekeskus vastaa siis osasta 
Puolustusvoimien räjähteiden elin-
kaaren vastuualueista. Räjähdekes-
kuksen Niinisalon toimipiste testaa 
(yhdessä puolustushaarojen kanssa) 
kaikki Suomessa valmistettavat ja ul-
komailta ostetut aseet sekä asejärjes-
telmät ennen niiden käyttöönottoa 
tai varastointia. Toimipiste ampuu 
tarvittavat koeammunnat kaikista 
ampumatarviketoimituksista. 

Tuotannossa Räjähdekeskus keskit-
tyy raskaiden ampumatarvikkeiden 
ja niiden panosten valmistukseen. 
Räjähteiden kunnossapidon osalta 
toiminnan tavoitteena on materiaa-
lin elinkaaren jatkaminen. 

Osana kunnossapitoa tuotteita mo-
difioidaan tai päivitetään elinkaaren 
jatkamiseksi. Käytöstä poistossa Rä-
jähdekeskus keskittyy hylätyn mate-
riaalin jatkokäsittelyyn ja turvalliseen 
hävittämisen vastaten myös hylätty-
jen räjähteiden käytännön hävittä-
misestä. 

Koetoiminta

Koetoiminnalla tarkoitetaan tuotteil-
le suoritettavia koeammuntoja, olo-
suhde-, räjäytys- sekä käyttötestejä. 
Koe- ja testaustoiminnalla varmis-
tetaan räjähteelle asetettujen suori-
tuskyky- ja turvallisuusvaatimusten 
täyttyminen. 

Räjähdehankinnan yhteydessä toi-
mittajalta vaaditaan vaatimusten 
täyttymistä osoittavaa dokumen-
taatiota mahdollisimman kattavasti. 
Samanlainen dokumentaatio vaadi-
taan myös itse tuotettujen ampuma-
tarvikkeiden osalta. 

Ennen materiaalin käyttöönottoa 
tuotteet ohjataan suunniteltuihin 
olosuhdetesteihin ja koeammuntoi-
hin. Ammunnasta saatavien ballis-
tisten tietojen avulla järjestelmävas-
tuullinen kykenee antamaan aseelle 
tai asejärjestelmän ohjaamista suo-
rittaville laskimille tai tähtäimille 
tarvittavat ballistiset tiedot tuotteen 
käyttöä varten. 

Olosuhdetestauksessa varmistutaan, 
että tuote täyttää sille asetetut suori-
tuskykyvaateet sekä se kestää suun-
nitellun elinjakson aiheuttamat rasi-
tukset.

Tuotanto

Räjähdekeskus vastaa Puolustusvoi-
mien räjähdetuotannon toimeenpa-

nosta. Räjähdetuotantoon liittyvät 
tehtävät toteutetaan Haapajärven, 
Keuruun sekä Ähtärin toimipisteillä. 

Tuotanto suunnitellaan yhdessä Jär-
jestelmäkeskuksen kanssa. Räjäh-
dekeskuksen tuotantotoiminnalla 
tarkoitetaan ampuma- ja räjäytystoi-
minnassa tarvittavien elementtien 
valmistamista. Räjähdekeskuksen 
tärkein tuotanto kohdistuu tykistön 
ja kranaatinheittimien kranaattien 
lataamiseen sekä tykistön panosten 
valmistamiseen. 

Tuotantotoiminnan keihäänkärkenä 
toimii Haapajärven toimipisteellä 
yksi Pohjois-Euroopan moderneim-
mista puolustustarvikkeiden tuotan-
tolaitoksista. 

Tämä 2007 käyttöönotettu teknisesti 
edistyksellinen laitos vastaa valupro-
sessista. Tuotantolaitoksen suunnit-
telussa on otettu niin tuotteiden kuin 
tuotannon tekijöiden turvallisuusnä-
kökohdat ennakoiden huomioon. 

Tuotanto toteuttaa ensisijaisesti 
Puolustusvoimien tarpeet, mutta 
sen skaalautuva tuotantovolyymi 
vastaa tarvittaessa myös kotimai-
sen teollisuuden lataustarpeeseen. 
Tuotantoprosessi on jo suunnitte-
luvaiheessa optimoitu ympäristö-
vaikutuksiltaan kestäväksi ja vähän 
ympäristöä kuormittavaksi. Tehokas 
ja toimiva vastuullinen kotimainen 
räjähdetuotanto on merkittävä osa 
koko ampumatarviketuotannon val-

Ruudin avopoltto Ähtärissä. Kuva Räjähdekeskus.
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takunnallista varautumista.

Kunnossapito

Räjähdekeskus osallistuu räjähteiden 
elinjakson hallintaan toteuttamal-
la myös räjähteiden kunnossapitoa. 
Räjähteiden kunnossapitoon liittyvät 
tehtävät toteutetaan pääsääntöisesti 
Keuruun toimipisteillä sekä osin Haa-
pajärven ja Ähtärin toimipisteellä. 
Esimerkkinä kunnossapitotyöstä on 
käytössä olevien pohjamiinojen mo-
difiointi varastointi- ja käyttöturvalli-
semmiksi Keuruun toimipisteellä.

Hävittäminen

Poikkeusoloissa tarvittavien räjäh-
teiden määrä on suurempi kuin nor-
maaliolojen toiminnassa kulutetta-
vien räjähteiden määrä. Niinpä osaa 
tuotteista ei ehditä käyttämään en-
nen kuin niiden turvallinen käyttöikä 
tulee täyteen ja ne joudutaan poista-
maan käytöstä. 

Käytöstä poistaminen tarkoittaa tar-
peettomien räjähteiden hallittua 
hävittämistä. Puolustusvoimissa käy-
töstä poistamisen toteuttaa Räjähde-
keskus.

Räjähdekeskuksen Ähtärin toimi-
piste hävittää Puolustusvoimien ja 
muiden viranomaisten toimittamia 
räjähteitä sekä maksullisena toimin-
tana yritysten räjähteitä. Toimipiste 
onkin ainoa Suomessa teollisesti rä-
jähteitä hävittävä laitos. 

Hylättyjen räjähteiden lisäksi hävite-
tään myös raivaamistoiminnan yh-
teydessä löytyneet ja hävitettäväksi 
lähetetyt räjähteet. Hävittämisme-
netelminä ovat teollinen hävittämi-
nen ja massaräjäyttäminen. Käytöstä 
poistettujen tuotteiden elementit 
saadaan kierrätettyä joko uusiokäyt-
töön tai metallin kierrätykseen. 

Räjähdeturvallisuus

Räjähdeturvallisuus ei ole vain tuot-
teen turvallisuutta. Suurin turvalli-
suuden tekijä räjähdetöissä ovat ih-
miset, jotka käsittelevät, valmistavat, 
testaavat tai hävittävät tuotteita. 

Räjähdeturvallisuus Räjähdekes-
kuksessa perustuu osaavaan, huo-
lelliseen ja ammattitaitoiseen hen-
kilöstöön, jonka ajantasaisesta 
osaamisesta huolehditaan nousu-

johteisella ja yksilöllisellä koulutuk-
sella. Osa turvallisuutta on tuotteisiin 
liittyvä tarkastustoiminta.  Räjähde-
turvallisuuden kannalta on tärkeää, 
että kaikkien räjähteiden kuntoa 
tarkkaillaan, painoivat ne grammoja 
tai tonneja. 

Räjähdekeskus on ottanut roolinsa 
poikkeusolojen räjähdetuotannon 
erikoisosaajana. Se ylläpitää ja kehit-
tää omaa toimintaansa sekä räjähde-
tuotannon poikkeusolojen valmiutta 
osana Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen toimintajärjestelmää.

Räjähdysaineella täytettyjä 155 tkr 
kranaatteja kuljettimella menossa 

räjäytintilan poraukseen.
Kuva Räjähdekeskus
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Uuden edessä
Teksti lääkintäkomentaja Petri Kangaspunta, kenttälääkinnän palveluyksikön apulaisjohtaja

Puolustusvoimat on poikkeusolo-
jen organisaatio, jonka keskeinen 
suorituskyky on kyky toimia kai-
kenlaisissa poikkeusolosuhteissa. 
Puolustusvoimien perustehtäviin 
kuuluvat poikkeusolojen hallin-
nan ja johtamisen ohella myös 
velvoite antaa tukea muille vi-
ranomaisille. Poikkeusolojen val-
miuden täytyy toteutua, aina ja 
kaikissa tilanteissa. Osa valmiutta 
on myös kyky tunnistaa vanhojen 
uhkien lisäksi myös uusia uhkia 
ja mukauttaa valmiutta uuden 
asetelman mukaisesti. Kokonaan 
uutena uhkana koko yhteiskun-
taamme ajatellen on todettu aikai-
semmin tuntematon SARS-CoV-2 –
virus, josta myöhemmin käytetään 
nimeä koronavirus. Koronavirus 
aiheuttaa kliinisen sairauden, jos-
ta käytetään nimitystä COVID-19 
(Coronavirus Disease 19). 

Suomessa todettiin ensimmäinen 
varmistettu koronavirusinfektio La-
pissa aivan tammikuun lopussa 2020. 
Kyseessä oli Kiinan Wuhanista kotoi-
sin ollut turisti, joka oli ollut lomaile-
massa Saariselällä. Tässä vaiheessa ja 
vielä helmikuussa 2020 oltiin varsin 
yleisesti sillä kannalla, että virus ei 
tule leviämään kuin korkeintaan ra-
joitetussa määrin eikä siitä ainakaan 
aiheutuisi varsinaista epidemiaa tai 
ainakaan maailmanlaajuista pande-
miaa. 

Toisin kävi. Tässä laajuudessa ei Suo-
messa ollut vuosikymmeniin tavattu 
vastaava epidemiaa. Edellinen varsi-
nainen epidemia oli 2009 influenssa 
A (H1N1), johon oli tosin jo osittain 
tehoava rokote, jonka lisäksi tauti oli 
lievä. Sen merkitys puolustusvoimil-
le sekä suorituskykyjen suojaamisen 
että kokemusten keräämisen kannal-
ta jäikin varsin pieneksi. 

Hyökkäys vastaan puolustus

Jo ammoin on tiedetty, että tautien 

välittymisen estämisessä ovat avain-
asemassa aivan perusasiat, siis puo-
lustuksen vahvistaminen. Etäisyyden 
pitäminen sairastuneisiin on tärkeää 
ja lisäksi erilaisilla suojaimilla voi-
daan estää infektion leviämistä. 

Jos yskittää tai aivastuttaa, niin il-
mavirta pyritään ohjaamaan muista 
ihmisistä poispäin, nenäliinaan tai 
vaikkapa takin hihaan. Terve iho on 
varsin hyvä este taudinaiheuttajien 
leviämiselle, joten vaikka taudinai-
heuttaja olisi päässyt terveen ihon 
pinnalle, niin alkoholipitoisilla huuh-
teilla tai saippuapesulla se voidaan 
vielä tuhota. 

Tällöin sairastuminen todennäköi-
sesti estyy. Virusten tarttumiseen vai-
kuttaa myös viruskylvö: pieni määrä 
virusta ei välttämättä kykene aiheut-
tamaan tautia. Tämän merkitys on 
epäselvä eikä siihen voi luottaa. Jos-
kus tässä mielessä käy varmaankin 
hyvä tuuri.

Isoissa joukoissa (esim. varuskunnis-
sa) on lisäksi pyritty jakamaan yksi-
löitä useampaa ryhmään, jotka eivät 
ole tekemisissä keskenään. Tämä on 
oleellinen osa etäisyyden pitämistä 
ja varmistaa sen, että mahdollinen 
infektion leviäminen rajoittuu pa-
himmassakin tilanteessa vain pie-
neen osaan kokonaispopulaatiosta. 

Tätä periaatetta kutsutaan kohor-
toinniksi, joka varuskunnissa on käs-
ketty toteuttamaan kolmessa osassa. 
Kolmasosa palveluksessa olevista on 
koulutuksessa maastossa, kolmas-
osa kasarmilla ja kolmasosa vapaalla. 
Vapailla olemista kutsutaan VMP:ksi 
(vapaa muusta palveluksesta).

Jakson sykliksi on valittu 14 vrk, joka 
on myös perusteltua, sillä koronavi-
russairauden itämisajaksi on arvioitu 
1-14 vrk. Tässä suhteessa käsitykset 
vaihtelevat, mutta itämisajan ylära-
jana usein pidetään 14 vuorokautta. 
Todennäköisesti on siis niin, että jos 

altistunut sairastuu, niin se tapahtuu 
viimeistään 14 vrk kuluttua altistuk-
sesta. 

Altistumisen tarkka ajankohta jää 
melko usein epäselväksi tai epävar-
maksi. Varusmiesten kohortointisyk-
liä kutsutaan ”2+2+2” –periaatteeksi, 
jossa viitataan viikkojen määrään. 

Tästä on painavasta syystä mahdol-
lista poiketa, mutta puhtaasti lää-
ketieteellisestä näkökulmasta poik-
keamista ei voida pitää mitenkään 
suositeltavana. Lyhyempi, esim. vii-
kon jaksotus, vaikuttaa sairastumi-
sen ajankohtaan. Se lisää liikennettä 
varuskunnan portin läpi ja saattaa 
näin ollen lisätä infektioiden välitty-
mistä varuskuntien ja ympäröivän 
siviiliyhteiskunnan välillä. Tämä on 
muodostunut entistä kriittisemmäk-
si asiaksi nyt, kun muuntovirukset 
ovat uhkaamassa hankaloittamaan 
tilannetta.

Valmiuden säätely varuskunnissa 
ja niiden terveysasemilla

Puolustusvoimilla on 18 terveysase-
maa ja kaksi muuta niihin rinnastet-
tavaa yksikköä. Pohjoisin sijaitsee 
Sodankylässä ja eteläisin Tammisaa-
ressa.  Varuskuntien terveysasemat 
ovat fyysisiltä olosuhteiltaan ja toi-
minnoiltaan erilaisia, ihan niin kuin 
niitä ympäröivät varuskunnatkin 
ovat. 

Terveysasemien erilaiset olosuhteet 
asettavat haasteita kaikkien terve-
ysasemien ohjaamiseen niin, että 
infektioilta suojautuminen tapahtuu 
mahdollisimman tehokkaasti ja niin, 
ettei käynti terveysasemalla jonkin 
muun syyn takia aiheuta oleellista 
riskiä infektion saamiseen. Jo raken-
nusten tilat ja niiden käytettävyys on 
erilaista. Jokaisella terveysasemalla 
on lisäksi jollain tasolla oma tapansa 
toimia, vaikka toimintaa on jo pit-
kään pyritty kaikilta osin harmonisoi-
maan. 
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Varusmiehet kohortoidaan siis kol-
meen eri ryhmään ja vastaavasti 
terveysasemien tilat ja henkilöstö 
kohortoidaan kahteen eri ryhmään. 
Varusmiesten kolmesta kohortista 
aina yksi on poissa varuskunnasta. 

Näiden terveysasemien osastojen 
ja niissä annettavan hoidon on tar-
koitus olla erillään toisistaan. Aina ja 
kaikissa tilanteissa tämä ei ole täydel-
lisesti mahdollista. Asialla on myös 
sosiaalinen ulottuvuus ja vaikutuk-
sia henkilökunnan työhyvinvointiin 
ja työssä jaksamiseen. Etätyötä ei 
läheskään kaikissa tehtävissä ole 
mahdollista tehdä. Lisäksi on työtur-
vallisuusmielessä syytä huomioida 
työntekijän mahdollinen kuulumi-
nen riskiryhmään. Tätä kautta asia 
on kytköksissä myös työnantajan 
yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen, 
joka on kirjattu lakiin.

Toiminta terveysasemilla

Varsinaisesti valmiustilaa säädellään 
neliportaisella asteikolla. Nämä val-
miustilat on nimetty kirjaimilla A, B, 
C ja D. Asiakirjalla on määritelty kyn-
nysarvot ja –kriteerit siirtymiseen eri 
valmiustilojen välillä – ja ohjeet kus-
sakin valmiustilassa toimimiseen. 

Normaalitilanteessa terveysaseman 
valmiustila on A (alfa). Kutakin val-
miustilaa koskee ohjeistus liittyen 
mm. työaikoihin, toteutettaviin pal-
veluihin, lomalle siirtymisiin, työter-
veyshuollon toimintaan – ohjeistus 
koskee siis sekä SOTLK:n terveysase-
maa että tuettavaa joukko-osastoa. 
Valmiustilasta toiseen siirtymises-
tä keskustellaan yhteistoiminnassa 
päällikkölääkärin ja joukko-osaston 
komentajan kanssa. Siirtymisestä 
tehdään erillinen asiakirjapäätös.

Merkittävä lisätehtävä terveysase-
milla on ollut koronan näytteenot-
totoiminnan käynnistäminen. Siihen 
on kuulunut niin ohjeistusten ra-
kentaminen, käytännön toiminnan 
suunnittelu ja harjoittaminen sekä 
materiaalinen valmistautuminen 
näytteenottoprosessiin. Kysymys ei 
siis ole pelkästään henkilökunnan 

suojavarusteista vaan myös varsi-
naisten näytteenottovälineiden riit-
tävästä saannista ja edelleen otet-
tujen näytteiden pakkaamisesta, 
kuljetusten sopimisesta ja kuljetuk-
sista analyysipaikkaan. 

Vielä erikseen oli suunniteltava tie-
donkulku analyysilaboratoriosta 
SOTLK:een ja sieltä edelleen terve-
ysasemille. Analysoinnissa on tehty 
erinomaista yhteistyötä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen kanssa, jossa 
analytiikka oli alun perin valtakun-
nallisen influenssavirusseurannan 
laajennus.

Terveysasemilla ei testata oireetto-
mia. Tästä ovat poikkeuksena erityi-
set tilanteet, joista merkittävin on 
Puolustusvoimien avainhenkilös-
töksi katsottavien testaus. Toinen 
poikkeukseksi katsottava tilanne on 
KRIHA-tehtäviin tai muihin ulkomai-
sin operaatioihin lähtevien testaus, 
jolloin vaatimus testauksesta on hal-
linnollinen ja tulee ulkopuolisesta or-
ganisaatiosta. 

Elämme talvella aikaa, jolloin erilaisia 
hengitystieinfektioita liikkuu paljon-
kin, eikä tavallista nuhaflunssaa ole 
aina mahdollista erottaa koronain-
fektiosta ilman testausta. Tämä lisää 
todellisesta koronatilanteesta riippu-
matta testausten volyymiä.

Materiaalihallinnan globaalit 
haasteet

Viruksilta suojautumisessa keskeisiä 
välineitä ovat erilaiset mekaaniset 
esteet. Yleisimmät käytetyt suojavä-
lineet ovat hanskat, maskit, hengi-
tyssuojaimet ja suojavisiirit. Näiden 
lisäksi voidaan käyttää haalareita, 
suojapukuja ja kengänsuojia. Nor-
maalissa valmiustilanteessa puolus-
tusvoimien terveysasemilla kuluu 
eniten hanskoja ja maskeja. Koro-
navirusepidemian alkuvaiheessa ei 
ollut tietoa tai kokemusta koronavi-
ruksen todellisesta tartuttavuudes-
ta, joten suojautuminen toteutettiin 
varman päälle hyvin. 

Tarvittavia materiaaleja tuottaa 

maailmanlaajuisesti useampi yritys. 
Terveysasemien keskeisimmät han-
kintakanavat ovat sairaanhoitopiirit. 
Sairaanhoitopiireistä ja eräiltä sopi-
muskumppaneilta saadaan käytän-
nössä kaikkea terveydenhuollossa 
tarvittavaa kumppanuussopimusten 
nojalla. 

Lisätarvetilaukset toimitetaan lääkin-
tävarikon kautta, johon varastoidaan 
myös terveydenhuollon materiaalia. 
Lääkintävarikon toimintaa ohjaa-
vat 2. Logistiikkarykmentin täyden-
nysupseerit. Järjestelmäkeskus ohjaa 
lääkintämateriaalivirtoja ja on lääkin-
täjärjestelmävastuullinen. Terveys-
asemien materiaalihallinta on viime 
kädessä pieni osa maailmanlaajuista 
verkoston- ja materiaalinhallintaa.

Sotilaslääketieteen keskus

Sotilaslääketieteen keskus (SOTLK) 
vastaa Puolustusvoimien perustason 
lääkintähuollon, työterveyshuollon, 
erikoissairaanhoidon palveluiden ja 
lääkelogistiikan järjestämisestä sekä 
lääkintätiedustelun toteuttamisesta 
kaikissa valmiustiloissa.

SOTLK on osa Puolustusvoimien 
logistiikkalaitosta.  Keskukseen 
kuuluu johdon ja esikunnan lisäksi 
Kenttälääkinnän palveluyksikkö ja 
Erityisasiantuntijayksikkö. Kenttälää-
kinnän palveluyksikköön kuuluvat 
varuskuntien terveysasemat sekä 
Ilmailulääketieteen keskus ja Sukel-
luslääketieteen keskus. 

Sotilaslääketieteen keskuksen Eri-
tyisasiantuntijayksikkö tarjoaa Puo-
lustusvoimille osaamistaan muun 
muassa ympäristöterveyden sekä 
kemiallisen ja biologisen suojelulää-
ketieteen aloilla. Esikuntaan kuuluva 
Sotilaslääketieteen arkisto vastaa 
asevelvollisten kanta- ja lääkärintar-
kastuskorttien arkistoinnista sekä ar-
kistomateriaalin tietopalvelusta.

Keskuksen ja yksiköiden johto sekä 
esikunta toimivat Riihimäellä, mutta 
SOTLK:lla on toimipisteitä eri puolil-
la Suomea. SOTLK:ssa työskentelee 

noin 400 eri alojen asiantuntijaa.
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Maantiekuljetusten johtaminen ja 
järjestelyt syksystä 1939 syksyyn 1941

Markku Iskanius
Eversti evp, sotatieteiden tohtor

Kuvat: SA-kuvai 

Tämän päivän suomalaisten on 
varmasti vaikea käsittää niitä val-
tavia vaikeuksia, joita kuljetusten 
johto, kuljetusyritykset ja yksi-
tyiset kulkuvälineiden omistajat 
joutuivat sotavuosina kohtaa-
maan.  Jo ennen talvisodan alkua 
syksyllä 1939 syntyneiden moot-
toriajoneuvoliikenteen ongelmien 
taustalla oli kaksi pääsyytä: ajo-
neuvokaluston vähäinen määrä 
ja moottoriajoneuvoalan täydelli-
nen varautumattomuus kriisiin. 

Suomen tilastollisen vuosikirjan 
mukaan Suomessa oli vuonna 1939 
rekisteröity yhteensä 61 210 moot-
toriajoneuvoa. Näistä oli kuorma-au-
toja 20 000, linja-autoja 3 200, hen-
kilöautoja 30 100 ja moottoripyöriä 
8000 kappaletta. Positiivista oli se, 
että autokalusto oli tuolloin suhteel-
lisen uutta ja hyväkuntoista, sillä vuo-
den 1935 jälkeen maahan oli tuotu 
runsaat 20 000 moottoriajoneuvoa

Moottoriajoneuvoliikennettä hallin-

noiva kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriö ei ennen talvisotaa 
tehnyt mitään valmisteluja mootto-
riajoneuvoalan kriisivalmistelujen 
hyväksi. Kesällä ja syksyllä 1939 lä-
hinnä puolustusministeriön toimes-
ta määrätyt velvoitteet poltto- ja 
voiteluaineiden varmuusvarastoin-
nista olivat moottoriajoneuvoalan 
kriisivalmiutta ajatellen myönteisiä 
asioita. 

Valitettavasti nuo säädökset saatiin 
voimaan niin myöhään, ettei velvoi-
tevarastoinnin tavoitetasoja kyetty 
saavuttamaan ennen maailmanso-
dan syttymistä. Osittain tämän vir-
heen korjaamiseksi valtioneuvosto 
asetti syyskuun puolivälissä komite-
an laatimaan ehdotuksia kaasutin-
laitteiston käyttöön ottamiseksi. 

Tuossa vaiheessa maassa oli vain 
muutamia kaasutinlaitteita valmis-
tavia yrityksiä. Talvisodan alkaessa 
kaasutinlaitteita oli asennettu vain 
hyvin harvoihin ajoneuvoihin. Tähän 

sopii keventävä kysymys. Mitä täytyy 
tehdä, kun auton kaasuttaja on tu-
kossa? Hänet täytyy viedä putkaan 
selviämään.

Yleisesikunnassa oli luonnollises-

Sotasaalisajoneuvoja Rovaniemellä. Rovaniemi 1940.01.03
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ti varauduttu itsenäisyyden alusta 
alkaen liikekannallepanosuunnitel-
miin liittyen kuljetuskaluston ottoi-
hin. Puolustussuunnittelun edistyes-
sä 1930-luvun lopulla yleisesikunta 
joutui paneutumaan myös siviiliyh-
teiskunnan toimintaedellytysten tur-
vaamiseen sodan aikana. 

Tällöin operatiivisen osaston huol-
to- ja kulkulaitostoimisto sai vuoden 
1939 alussa tehtävän laatia suunni-
telmia siviiliyhteiskunnan kuljetusjär-
jestelmän sodanaikaisen toiminnan 
turvaamiseksi. Sotilasjohto halusi en-
nen kaikkea varmistaa, etteivät liian 
suuret ajoneuvojen otot vaarantaisi 
kotiseudun siviilikuljetuksia. 

Keväällä 1939 valmistuneet laskel-
mat osoittivat, että siviiliyhteiskunta 
tarvitsi välttämättä kuljetuksiinsa 60 
% maan kuorma-autoista. Mahdolli-
sesti edellä mainittu laskelma tehtiin 
yleisesikunnassa juuri tuolloin myös 
siksi, että pohjoisten merien käyttö-
mahdollisuuksia tutkinut komitea 
tarvitsi tietoa Pohjois-Norjan ja Pet-
samon maantiekuljetuksiin käytettä-
vissä olevien kuorma-autojen mää-
ristä. 

Lokakuun 1939 alkupuolella koti-
seudun maantiekuljetuksissa alkoi 
esiintyvä polttoaineen säännöstelyn 
ja puolustuslaitoksen ajoneuvojen 
ottojen seurauksena yhä pahempia 
ongelmia. 

Päämajan huolto-osasto puuttui 
lokakuun puolivälissä asiaan to-
dettuaan, että puolustuslaitoksen 
käyttöön oli jo otettu yli 40 % sota-
kelpoisista kuorma-autoista. Tässä 
mielessä, ei siis moottoroinnin mer-
kitystä vähätellen, osasto ilmoitti 
ylimmälle johdolle joukoilla olevan 
liikaa ajoneuvoja. Armeijan autotar-
vetta pidettiin kuitenkin tuolloisessa 
tilanteessa etuoikeutettuna ja ajo-
neuvojen otto jatkui. 

Vuoden 1939 lopulla yli 60 % sotakel-
poisista kuorma-autoista oli armeija 
käytössä. Kaikkiaan armeijalle otet-
tiin talvisodan aikana 380 henkilö- 
ja pakettiautoa, 7 500 sotakelpoista 

kuorma-autoa, 1 200 linja-autoa sekä 
180 traktoria. Näiden lisäksi puolus-
tusvoimien käytössä oli joitakin sopi-
musajoneuvoja. Ajoneuvojen otoista 
puhuttaessa on hyvä muistaa, että 
sodan alkaessa puolustusvoimien 
omistuksessa oli vain 95 henkilöau-
toa, 134 kuorma-autoa ja 84 erikoi-
sautoa. 

Otetuista ajoneuvoista muodos-
tettiin sodan aikana muun muassa 
45 autokomppaniaa, kaksi erillistä 
autojoukkuetta ja 12 sairasauto-
komppaniaa.  Autokomppanian kul-
jetuskyky oli 90 tonnia eli se kykeni 
kuljettamaan yhden divisioonan päi-
väannoksen. Päiväannoksessa elin-
tarvikkeiden osuus oli 30 ja hevosten 
rehujen peräti 42 tonnia.

Syyskuusta alkaen, vaikka armeijan 
ajoneuvojen otot eivät olleet vie-
lä suuressa mitassa edes alkaneet, 
moottoriajoneuvoliikenne oli tiukan 
polttoainesäännöstelyn sekä myös 
kuljetusalan henkilöstön palveluk-
seen kutsumisten takia suurissa vai-
keuksissa. 

Laajempien ottojen käynnistyttyä lo-
kakuussa tilannetta pahensi se, että 
otot verottivat maan autokantaa var-
sin sattumanvaraisesti; joiltakin alu-
eilta oli otettu puolustuslaitokselle 
miltei kaikki ajoneuvot. Kotiseudun 
kuljetustilannetta heikensi sekin, et-
teivät siviiliviranomaiset ryhtyneet 
syksyn 1939 tai talvisodan aikana 
mihinkään todellisiin toimiin koti-
seudulle jääneen vähäisen ajoneu-
vokaluston käytön ohjaamiseksi ja 
liikennöitsijöiden tukemiseksi. 

Näin ollen ajoneuvojen omistajat ja 
liikennöitsijät joutuivat tulemaan 
toimeen omin voimin. Esimerkiksi 
Linja-autoliikennöitsijäin Liitto, to-
dettuaan viranomaisten vetäytyvän 
vastuusta, kehotti jo syyskuun puo-
livälissä jäseniään omatoimisesti su-
pistamaan polttoainepulan vuoksi 
liikennettä 50 %.

Selvää on, etteivät kotiseudulla toi-
mineet liikennöitsijät ja ajoneuvojen 
omistajat voineet noissa olosuhteis-

sa mitenkään tyydyttää käyttöönsä 
jääneillä vähillä autoilla kansanhuol-
lon sekä talous- ja liike-elämän kul-
jetustarpeita. Tilannetta olisi hieman 
helpottanut, jos siviiliviranomaiset 
olisivat kyenneet asettamaan kulje-
tuksille jonkinlaisen tärkeysjärjestyk-
sen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. 

Ainoa viranomaisten tuki siviilikulje-
tuksille saatiin puolustuslaitokselta. 
Eräät kotiseudun suojeluskunta-
piirit suorittivat talvisodan aikana 
oma-aloitteisesti käytössään olevalla 
kalustolla kansanhuollon ajoja. Li-
säksi päämajan huolto-osasto antoi 
kotiseudun kuljetusesikunnille käs-
kyn hoitaa sellaisia siviilikuljetuksia, 
joihin sisältyi puolustusvoimille luo-
vutettavia tavaroita.

Kulkulaitosministeriö, jolle kotiseu-
dun moottoriajoneuvoliikenteen 
johtaminen ja liikennöitsijöiden tu-
keminen kuului, paneutui talvisodan 
aikana lähinnä linjaliikenteen lupa-
kysymysten käsittelyyn. 

Kansanhuoltoministeriö ei taas 
puuttunut mitenkään tiekuljetusten 
käytännön suoritukseen, vaikka se 
antoi kansanhuollollisten näkökoh-
tien takia ohjeita maantiekuljetus-
ten yleisistä järjestelyistä. Vaikka oh-
jaustarpeesta ei ollut epäselvyyttä, 
kumpikaan ministeriö ei ryhtynyt 
itsenäisesti toimenpiteisiin maan-
tiekuljetusten johto-organisaation 
muodostamiseksi. 

Vasta kotiseudun kuljetusolois-
ta huolestuneen päämajan huol-
to-osaston puututtua asiaan minis-
teriöt aloittivat helmikuussa 1940 
neuvottelut siviilikuljetusten johto-
elimen perustamisesta. Asian valmis-
telu eteni hyvin rauhan tuloon asti. 
Tämän jälkeen ministeriöiden kiin-
nostus asiaan loppui, vaikka maan 
kuljetusolot eivät sodan jälkeen pa-
rantuneet, päinvastoin. Esimerkiksi 
kesän 1940 alkaessa linja-autojen lii-
kennesuorite oli vain viidesosa kesän 
1939 liikenteestä. 

Päämajan huolto-osaston esittämä 
idea kuljetusten keskitetystä johta-
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misesta jäi kuitenkin elämään ja alkoi 
vähitellen saavuttaa jalansijaa siviili-
viranomaisten keskuudessa. 

Esimerkiksi keväällä 1940 käynniste-
tyissä Petsamon kuljetuksissa kiinni-
tettiin erityistä huomiota eri kuljetus-
muotojen yhteistoimintaan, vaikka 
yhteistä kuljetusten johtoelintä ei 
tuolloin muodostettukaan.   Kuiten-
kin maantiekuljetusten järjestelyjä 
varten perustettiin valtionyhtiö Poh-
jolan liikenne. 

Sen tehtävänä oli huolehtia maal-
le elintärkeästä ulkomaankaupasta 
Petsamon sataman kautta tilantees-
sa, jossa Saksa oli sulkenut Itämereltä 
pääsyn Atlantille.  Aluksi yhtiö toimi 
kansanhuoltoministeriön ohjauk-
sessa, mutta loppuvuodesta 1940 se 
annettiin kauppa- ja teollisuusminis-
teriön vastuulle. Pohjolan liikenteen 
toimitusjohtajana toimi keväästä 
1940 kesäkuuhun 1941 kenraalima-
juri Paavo Talvela. 

Moskovan rauhan jälkeen Palojoen-
suun - Kilpisjärven ja Ivalon - Kari-
gasniemen suuret tienrakennukset, 
Jäämerentien peruskorjaus, kunnos-
tus ja liikennöinti sekä Sallan suuri 
radanrakennus vaativat paljon siviili-
kuorma-autoja käyttöönsä. Kuljetus-
tilannetta pahensi se, että vielä kesä-

kuun lopussa noin puolet talvisodan 
aikana otetuista ajoneuvoista oli 
edelleen joko armeijan käytössä tai 
odottamassa palautusta omistajille. 

Korkeassa valmiudessa olevat puo-
lustusvoimat tarvitsivat ajoneuvo-
ja, paitsi joukkojen ja materiaalin 
kuljetuksiin, suuriin itärajan linnoi-
tustöihin. Heti talvisodan jälkeen 
käynnistyneen Salpalinjan rakenta-
miseen osallistui talvella 1941 noin 
35 000 miestä. Töitä johtavan linnoi-
tustoimiston käytössä oli yli 1 000 
kuorma-autoa ja 60 traktoria. Lisäksi 
yksityisillä urakoitsijoilla oli linnoitus-
työmailla omat koneensa ja ajoneu-
vonsa. 

Alun perin suhteellisen uusi ja hyvä-
kuntoinen moottoriajoneuvokalusto 
ränsistyi ja kului pahasti talvisodan 
aikana. Kun eräs mies oli onnistunut 
talvisodan jälkeen ostamaan auton, 
tietysti käytetyn, hän halusi, että 
pastori siunaisi hänen ajopelinsä. 
Teen sen, sanoi pastori. Mutta tah-
toisin vain huomauttaa sinulle, että 
yli kuutta kymppiä ajettaessa ei siu-
nauksesta ole enää paljon apua.

Viranomaiset olivat täysin tietoisia 
kaluston lisäämis- ja uusimistarpees-
ta, mutta maailmansodan aikana 
ajoneuvojen osto oli erittäin vaikeaa. 

Tätä osoittaa se, että sodan aikana 
maahan onnistuttiin tuomaan vain 
300 kuorma-autoa. 

Talvisodan jälkeen Yhdysvalloista os-
tetuista 5 900 kuorma-autosta saatiin 
kesään 1941 mennessä Suomeen 4 
200 ajoneuvoa. Näiden autohankin-
tojen sekä vanhan kaluston korjaus-
ten jälkeenkin maan autokanta oli 
tarpeeseen nähden pieni ja valtaosin 
sodassa kulunut. 

Kaluston tehokkuutta vähensi enti-
sestään se, että nestemäisten polt-
toaineiden puutteen takia pääosa 
moottoriajoneuvoista oli pakko ke-
sästä 1940 alkaen muuttaa kiintei-
den polttoaineiden käyttöön, vaikka 
kaasutinlaitteet pudottivat mootto-
rien tehoa noin 30 – 40 %, jopa sel-
västi enemmän. 

Kaasutinlaitteiden käyttöön liittyi 
tosin muitakin ongelmia. Tehon vä-
henemisen lisäksi autojen korjaus-
kustannukset ja korjaamiseen tarvit-
tavat työtunnit ajokilometriä kohden 
enemmän kuin kaksinkertaistuvat. 
Lisäksi normaalikäytössä oleva häkä-
kaasuttimella varustettu auto vaatii 
sylinteriporausta 20 000 kilometrin 
välein. Sodan aikana kuitenkin to-
dettiin, että raskaassa ajossa olevien 
autojen osalta poraus oli suoritettava 
11 000 kilometrin välein. Pahinta oli, 
ettei moottoria voinut porata kahta 
kolmea kertaa enempää. 

Marraskuussa 1940 kansanhuoltomi-
nisteriölle annettiin valtuudet kaasu-
tinlaitteiden valvontaan ja säännös-
telyyn, jotta niiden valmistuksessa 
esiintyneestä mallikirjavuudesta ja 
standardoinnin puutteesta vihdoin 
päästäisiin. Kiinteän polttoaineen 
käytön lisääntyessä valtioneuvos-
to antoi vielä autohiilen tuotannon 
metsähallituksen tehtäväksi, koska 
tärkeäksi muodostuneen polttoai-
neen tuotannossa ei katsottu voita-
van luottaa pelkästään yksityisyrit-
teliäisyyteen. Vain pilketuotanto jäi 
säännöstelystä vapaaksi. 

Kiinteän sekä nestemäisen polttoai-
neen jakelua ohjaava puolustusmi-

Evakuointia Tyrjä-Parikkala.
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nisteriön poltto- ja voiteluaineosasto 
tehosti kesällä 1940 siviileille kuu-
kausittain osoitetun polttoainemää-
rän jakelua ja samalla säännöstelyä 
ottamalla käyttöön irtokupongit. 

Niitä laskettiin liikkeelle vain se mää-
rä, minkä puolustusministeriö katsoi 
voivansa jakaa bensiiniä siviilikulu-
tukseen. Koska irtokuponkijärjestel-
mä edellytti hyvää yhteistoimintaa 
sotilas- ja siviiliviranomaisten kes-
ken, valtioneuvosto asetti heinä-
kuussa 1940 everstiluutnantti Väinö 
Vartiaisen johtaman moottoripolt-
toainetoimikunnan huolehtimaan 
nestemäisten poltto- ja voiteluainei-
den maahantuonnin tehostamisesta, 
jakelusta sekä kulutuksen supistami-
sesta välttämättömimpään. 

Toimikunta esitteli aina kuukauden 
lopulla laatimansa seuraavaa kuuta 
koskevat eri nesteiden ja voiteluai-
neiden kulutusarviot puolustusmi-
nisterille hyväksymistä varten. 

Polttoainevarastojen jatkuvasti hu-
vetessa valtioneuvosto määräsi tam-
mikuun 1941 lopussa maassa olevat 
ja maahan tuotavat poltto- ja voite-
luaineet takavarikkoon. Samassa yh-
teydessä otettiin käyttöön voiteluai-
neiden ostoluvat lukuun ottamatta 
moottoriöljyä. Jotta bensiinivarastot 
saataisiin riittämään pidempään, 
toukokuussa 1941 annettiin asetus, 
joka mahdollisti bensiinialkoholin 
käytön moottoripolttoaineena. 

Huolimatta siitä, että yhteiskunnan 
kuljetusongelmat vuoden 1940 ai-
kana jatkuvasti pahenivat, eivät 
kulkulaitoksista vastanneet siviilivi-
ranomaiset suostuneet ottamaan 
vastuulleen moottoriajoneuvoliiken-
teen ohjausta, jotta edes tarpeelliset 
kansanhuollon ja teollisuuden kulje-
tukset olisi saatu hoidettua. 

Tällöin talouselämän edustajat puut-
tuivat asiaan. Niiden painostuksesta 
maan- ja vesitiekuljetusten järjes-
telyjen ja johtamisen suunnittelu 
käynnistyi vuoden 1941 alussa, kul-
kulaitoksista vastanneet ministeriöt 
sivuuttaen, valtiovarainministeriön 

alaisessa tuotantokomitean liikenne-
jaostossa. Asiantuntijoista muodos-
tettu jaosto pohti keinoja rauhan eli 
talvisodan jälkeisen ajan maantie- ja 
vesitieliikenteen ohjaamiseksi yh-
teiskunnan tarpeiden mukaisesti. 

Samanaikaisesti kansanhuoltominis-
teriössä palveleva puolustuslaitok-
sen yhteysupseeri, kapteeni Vilho 
Koivisto paneutui todennäköisesti 
oma-aloitteisesti laatimassaan muis-
tiossa sodan ajan tieliikenteen jär-
jestelyyn kotiseudulla. Hän halusi 
varmistaa, että ajoneuvojen ottojen 
jälkeen kansanhuollon kuljetuksiin 
jäisi riittävästi ajoneuvokalustoa. 

Koivisto teki samalla myös esityksen 
kotiseudun kuljetusten järjestelys-
tä. Koiviston muistion lähtökohtana 
oli havainto, että sodan aikana oli 
mahdotonta vetää rajaa sotilas- ja 
siviilikuljetusten välille. Jakoa ei edes 
tarvittu, sillä sotilas- ja siviilikuljetuk-
sia yhdistämällä voitiin säästää maan 
autokalustoa sekä poltto- ja voite-
luaineita. 

Kansanhuoltoministeriö lähetti 
Koiviston esityksen pääesikuntaan 
toivoen, että sotilasviranomaiset 
ottaisivat kuorma-autokuljetukset 
johtoonsa jo keväällä 1941. Vastaus 
oli kuitenkin kielteinen, sillä yleisesi-
kunnan päällikön mielestä tällainen 

tehtävä ei kuulunut sotilaille edes 
sodan aikana. 

Pääesikunnan kannan kuultuaan 
kansanhuoltoministeriö alkoi, toisin 
kuin kulkulaitosministeriö, kevät-
talvella 1941 osallistua aktiivisesti 
tuotantokomitean liikennejaoston 
toimintaan. Niinpä ei ole ihme, että 
valtioneuvosto päätti keväällä 1941 
antaa tuotantokomitean esityksen 
mukaisesti tie- ja vesitiekuljetukset 
kansanhuoltoministeriön johtoon 
rauhan ja mahdollisen sodan aikana. 

Valtioneuvoston päätökseen petty-
nyt kulkulaitosministeriö ryhtyi voi-
makkaasti vastustamaan tätä ratkai-
sua. Julkisuudelta salassa käyty raju 
ministeriöiden tehtäviin ja reviireihin 
liittyvä kiista näytti ratkeavan kesä-
kuun 7. päivänä kulkulaitosministeri-
ön voittoon. 

Tuolloin kansanhuoltoministeriö 
näet ilmoitti yllättäen kulkulaitosmi-
nisteriölle todenneensa, että liiken-
neasioiden hoito kuului sen vastuul-
le. Kaksi päivää myöhemmin asiassa 
tapahtui uusi dramaattinen käänne; 
pääesikunta antoi tuolloin käskyn 
”Kotiseudun maantiekuljetusten vä-
liaikaista järjestelyistä varten sodan 
varalle”. 

Kaiken lisäksi yleisesikunta totesi 
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järjestelyn liittyvän siviilihallintoon 
kansanhuoltoministeriön eikä kul-
kulaitosministeriön kautta. Yleisesi-
kunnan käskyn johdosta puolustus-, 
kansanhuolto- ja kulkulaitosminis-
teriön välille syntynyt kiista sovittiin 
hiljaisesti ylimääräisten harjoitusten 
alkaessa kesäkuun puolivälissä. Asiat 
olivat muodollisestikin kunnossa, 
kun valtioneuvosto vahvisti sotilai-
den jo toteuttamat järjestelyt kesä-
kuun lopulla antamallaan päätöksel-
lä. 

Miksi sitten pääesikunta muutti ai-
emman kielteisen kantaansa koti-
seudun tieliikenteen johtamiseen ja 
miksi se ilmoitti toimivaltansa sel-
västi ylittäen sekä siviiliviranomaiset 
täysin sivuuttaen ottavansa sotata-
pauksessa kotiseudun tiekuljetukset 
johtoonsa? 

Syynä oli yksinkertaisesti se, että tou-
kokuun 1941 lopulla Suomi päätti 
osallistua Saksan rinnalla hyökkäyk-
seen Neuvostoliittoa vastaan. Stra-
tegiseen hyökkäykseen ryhtyvän 
kenttäarmeijan ajoneuvotarve oli 
luonnollisesti toinen kuin puolustuk-
sessa olevan. 

Sotaan liittymispäätöksen jälkeen 
yleisesikunta tarkisti kesäkuun alus-
sa ajoneuvojen ottosuunnitelmat 
varautuen jo tuolloin hyökkäyksen 
käynnistämiseen. Tällöin kävi ilmi, 

että kotiseudulle jäisi siviilien käyt-
töön vain 1 200 ajokelpoista, joskin 
hyvin huonokuntoista kuorma-au-
toa. 

Vaikka pääesikunnassa hyvin tiedet-
tiin, ettei noin pienellä ajoneuvo-
määrällä voitaisi hoitaa tyydyttävästi 
edes kotiseudun elintarvikekuljetuk-
sia, eivät sotilasviranomaiset katso-
neet voivansa tinkiä ajoneuvojen 
otoista. 

Jotta kotiseudun kuljetukset eivät 
joutuisi suurten ajoneuvojen otto-
jen käynnistyessä täydelliseen kaa-
okseen, pääesikunta päätti ottaa 
liikekannallepanon yhteydessä koti-
seudun tiekuljetukset väliaikaisesti 
hoitoonsa. Näin oli pakko menetellä 
varsinkin siksi, etteivät kotiseudulle 
jääneen vähäisen autokaluston takia 
väistämättä syntyvät kuljetusongel-
mat haittaisi kohtuuttoman paljon 
kenttäarmeijan taistelua. 

Sotilaiden suorittama kotiseudun 
tieliikenteen ohjaus olisi, käskyn ot-
sikon mukaisesti, vain väliaikeinen 
järjestely. Siitä luovuttaisiin heti, kun 
siviiliviranomaiset kykenisivät asian 
hoitamaan. 

Vaikka yleisesikunta ei ollut huolto- 
ja kuljetusvälineosaston talvella 1941 
kapteeni Koiviston muistion pohjalta 
laatiman suunnitelman lisäksi teh-

nyt mitään valmisteluja kotiseudun 
siviilikuljetusten johtamiseksi, asia 
uskottiin voitavan hoitaa nopeasti 
antamalla tehtävä suojeluskuntajär-
jestölle. 

Ongelmana tosin oli se, ettei suo-
jeluskuntain yliesikunnan eikä sen 
liikekannallepanossa muodostaman 
kotijoukkojen esikunnan organisaa-
tiossa, puhumattakaan suojeluskun-
tapiirien esikunnista, ollut mitään so-
pivaa kuljetusten johtoelintä. 

Kotijoukkojen esikunnan johto-
elinongelma ratkaistiin siten, että 
kansanhuoltoministeriön käskettiin 
siirtää sen organisaatioon kuulunut 
liikennetoimisto henkilöstöineen 
kotijoukkojen esikunnan liikennetoi-
mistoksi liikekannallepanon yhtey-
dessä. Näin tapahtui 18.6.1941. 

Maantiekuljetusten alueellinen johto 
määrättiin suojeluskuntapiirien ko-
mentajille, joiden avuksi esikuntiin 
käskettiin perustaa niiden kokoon-
panoista aiemmin puuttuneet liiken-
netoimistot. Järjestelyjen yksinker-
taisuuden vuoksi liikennetoimistojen 
käskettiin hoitaa kuljetukset, pienin 
poikkeuksin, kunkin suojeluskunta-
piirin omalla alueella. 

Suojeluskuntain yliesikunnalla ja 
suojeluskuntapiirien esikunnilla oli 
kesäkuun puolivälissä monia ongel-
mia pääesikunnan käskyn toteutta-
misessa. 

Kun kotijoukkojen esikunnan liiken-
netoimisto aloitti 18.6. toimintansa 
Helsingissä Tähtitorninkatu 8:ssa, 
sinne saapunut toimistopäällikkö 
kapteeni Aimo Ilmarinen totesi, ettei 
suojeluskuntain yliesikunta ollut oh-
jannut lainkaan suojeluskuntapiirien 
valmisteluja tiekuljetusorganisaation 
perustamiseksi. Tiukkaa ohjausta oli-
si tarvittu monestakin syystä, ei vähi-
ten siksi, että siviilikuljetusten johta-
minen oli suojeluskuntapiireille uusi 
asia. 

Suojeluskuntapiirien esikuntien hen-
kilöstö sitoutui kesäkuun puolivälissä 
joukkojen perustamiseen ja muihin 
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niille määrättyihin sotavalmistelui-
hin. Kotiseudun kuljetusorganisaa-
tion perustaminen jäi suojeluskun-
tapiirien tehtävälistassa vähemmän 
tärkeiden töiden joukkoon ehkä 
myös siksi, että pääesikunta oli oh-
jeistanut käskyssään monet käytän-
nön asiat varsin yleisluontoisesti. 

Suurin ongelma toimintaa käynnis-
tettäessä oli kuitenkin se, ettei tie-
kuljetusorganisaation johtotehtäviin 
tahtonut millään löytyä ammattitai-
toisia henkilöitä tai edes ajoneuvo-
jen kuljettajia. Kyseinen henkilöstö 
oli jo astunut kenttäarmeijan palve-
lukseen, eikä noiden sijoitusten pur-
kaminen ollut mahdollista. 

Kuljetusten johtajista oli pulaa koko 
jatkosodan ajan. Sen sijaan kuljet-
tajapulan saatiin hieman apua loka-
kuusta 1941 alkaen, kun ajokortin 
antamisen ehtoja väliaikaisesti hel-
potettiin. Säädösmuutoksen jälkeen 
17 vuoden ikäinen henkilö saattoi 
saada kortin. 

Lisäksi yksityisajokortilla, joka oli an-
nettu henkilöautoa, pakettiautoa ja 
kuorma-autoa varten, voitiin kuljet-
taa kuorma-autoa ammattimaisessa 
liikenteessä. Apua oli siitäkin, että 
kuljettajatutkinto voitiin nyt suorit-
taa mille katsastusmiehelle tahansa. 
Myös ajokortin peruuttamismäärä-
yksiä lievennettiin ja aiemmin peruu-
tetun ajokortin saattoi saada takaisin 
hakemuksesta. 

Vasta kun päämajan kuljetusväli-
neosasto oli kolme päivää ennen 
jatkosodan alkamista antanut yksi-
tyiskohtaisen toimintaohjeen tiekul-
jetusorganisaation perustamisesta, 
suojeluskuntapiirien esikuntiin mää-
rätyille liikennepäälliköille ja heidän 
alaisilleen selvisi, mitä heidän tuli 
tehdä. 

Ohjeen avulla kokemattomammat-
kin kuljetusten johtajat kykenivät an-
tamaan kuljetustehtäviä yksityisille 
tai alaiselleen kuljetusosastolle kul-
jetusten yleisen tärkeysjärjestyksen 
mukaisesti ja perimään kuljetusmak-
sut. 

Käskystä kävi myös ilmi, että liiken-
nepäälliköiden tuli yhteistyössä 
moottoriajoneuvojen katsastus-
miesten ja ottolautakuntien kanssa 
huolehtia piirin alueella olevien käyt-
tökelpoisten moottoriajoneuvojen 
varaamisesta ja ottamisesta sekä 
alueen ajoneuvoreservistä. 

Heidän tuli myös vastata piirin alueen 
moottoriajoneuvojen huollosta, kor-
jauksesta ja muusta kunnossapidos-
ta. Tämän takia liikennepäälliköiden 
käskettiin varata käyttöönsä yksi tai 
useampia autokorjaamoja, joita ei 
ollut jo varattu puolustusvoimain 
käyttöön. Ammattiautoilijat saivat 
korjauttaa autonsa kyseisissä korjaa-
moissa, mutta heidän tuli vastata itse 
kustannuksista. 

Kotijoukkojen esikunnan liikennetoi-
misto sai heinäkuun 1941 alkupuolel-
la organisaationsa jollain lailla toimi-
maan koko maassa. Sen ohjauksessa 
ja valvonnassa oli teoriassa kaikkiaan 
3 000 kuorma- ja 550 linja-autoa. 
Kuorma-autoista 77 % ja linja-autois-
ta 85 % oli omistajien käytössä. 

Melkoinen osa edellä mainituista 
ajoneuvoista kuitenkin seisoi jatku-
vasti polttoaineen, varaosien tai ren-

kaiden puutteen vuoksi. Keskimäärin 
noin kolmannes kalustosta oli jat-
kuvasti korjattavana. Ei kuitenkaan 
ollut poikkeuksellista, että jonkun 
paikkakunnan autoista yli puolet, 
jopa yli 80 % seisoi. 

Käytännössä kotiseudulla kyettiin 
päivittäin suuntaamaan kansanhuol-
lon ja talouselämän kuljetuksiin vain 
1 200 kuorma-autoa. Noistakin au-
toista suojeluskuntapiirit käyttivät 
osan sotilaskuljetuksiin. Kotijoukko-
jen esikunnan liikennetoimiston hei-
näkuun alussa tekemien laskelmien 
mukaan pelkästään kansanhuollon 
ja talouselämän kuljetuksiin olisi 
tarvittu päivittäin 3 000 - 4 000 kuor-
ma-autoa. 

Liikennetoimiston luvut osoittivat 
kiistatta, ettei kotiseudulla olleilla 
ajoneuvoilla mitenkään kyettäisi kul-
jettamaan talveksi asutuskeskuksis-
sa ja teollisuuslaitoksissa tarvittavia 
polttopuita eikä asutuskeskuksissa 
tarvittavia elintarvikkeita. 

Kenttäarmeijan suuren ajoneu-
vopuutteen kanssa painiskeleva 
päämaja saattoi kesällä 1941 vain 
kehottaa kotijoukkojen esikuntaa 
tehostamaan ajoneuvojen käyttöä 
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ja turvautumaan entistä enemmän 
vesikuljetuksiin. Päämaja ei katsonut 
voivansa siviiliviranomaisten ja ta-
louselämän edustajien voimakkaas-
ta painostuksesta huolimatta siirtää 
suurempia ajoneuvomääriä kotiseu-
dulle niin kauan, kuin kenttäarmeijan 
heinäkuun alkupuolella käynnistetty 
hyökkäys jatkuisi. 

Itse asiassa päämaja pyrki koko ke-
sän parantamaan joukkojen ajoneu-
vopuutetta uusilla otoilla. Tässä tar-
koituksessa kesällä toimeenpantiin 
autojen etsintöjä joidenkin omistaji-
en piilottamien autojen löytämiseksi. 
Kätkettyjä autoja löytyikin kohtuul-
lisesti, mutta näin saatu kalusto oli 
kunnoltaan erittäin heikkoa. 

Eräskin näin löydetty auto simah-
ti keskelle tietä ja vaikka kuljettaja 
teki mitä, auto ei suostunut starttaa-
maan. Kuski kirosi karkeasti, kunnes 
paikalle saapui paikkakunnan kirkko-
herra. Älä kiroile vaan rukoile, kirkon-
mies kehotti.

Kuskin ei auttanut muu kuin polvis-
tua auto viereen ja alkaa rukoilla. 
Sitten hän meni yrittämään jälleen 
starttia, ja kas ihmettä, se onnistui. 
Pappikin ihmetteli silmät ristissä eikä 
voinut olla toteamatta: Katos perke-
lettä, en olisi ikinä uskonut!

Elokuun 1941 puolivälissä kenttä-
armeijan käytössä oli 15 620 autoa. 
Näistä oli kuorma-autoja 10 400, 
henkilöautoja 3 300, linja-autoja 327 
ja erikoisautoja 1 600. Ongelmana oli 
kenttäarmeijassakin se, että autois-
ta oli jatkuvasti 25 – 30 % korjatta-
vana. Päämajan ja valtioneuvoston 
suurista ponnisteluista huolimatta 
onnistuttiin sodan alusta elokuun 
loppuun mennessä ostamaan Ruot-
sista ja Saksasta vain 510 uutta kuor-
ma-autoa, jotka kaikki sijoitettiin uu-
siin autokomppanioihin. 

Kesän ja syksyn 1941 aikana suori-
tettujen sotatoimien vaiheistuksessa 
on selvästi nähtävissä, että päämaja 
joutui ottamaan tarkasti huomioon 
rautateiden ja autokaluston mahdol-
lisuuden suoriutua joukkojen tarvit-
semista kuljetuksista. 

Ensin kuljetuskapasiteetti suunnat-
tiin Laatokan Karjalan ja sitten Kan-
naksen sotatoimiyhtymien tukemi-
seen. Hyökkäyksen jatko Aunukseen 
ja Itä-Karjalaan oli mahdollista vasta, 
kun Laatokan Karjalassa vallatun 
alueen radat oli korjattu ja autoka-
lusto keskitetty Kannakselta Itä-Kar-
jalassa oleville sotatoimiyhtymille. 

Syys- ja lokakuun vaihteesta alkaen 
päämajan kuljetusjohto päätti ryh-
tyä Karjalan Armeijan yhä jatkuvasta 

hyökkäyksestä huolimatta tukemaan 
voimakkaammin kotiseudun sivii-
likuljetuksia. Tämä johtui siitä, ettei 
päämajan ylin johto enää uskonut 
sodan loppuvan ennen vuodenvaih-
detta. 

Vieläkin päämajassa uskottiin Saksan 
voittoon, mutta sodan päättyminen 
ei ollut enää näköpiirissä. Siviilikul-
jetusten aiempaa tehokkaampi tu-
keminen oli mahdollista myös siksi, 
että Karjalan Armeijan hyökkäys 
oli syyskuun lopussa saavuttanut 
tärkeimmät tavoitteensa. Lisäksi 
Itä-Karjalan rautatiet oli saatu vält-
tävään kuntoon. Toisaalta päämajan 
huolto-osasto lisäsi ponnisteluja au-
tokaluston ja polttoaineen säästämi-
seksi niin kotiseudulla kuin kenttäar-
meijassa. 

Kaluston säästäminen oli välttämä-
töntä erityisesti siksi, että syksyllä 
1941 oli jo käynyt selvästi ilmi, ettei 
Saksasta saataisi jatkossakaan sen 
omien vaikeuksien takia riittävästi 
autokalustoa. Lisäksi oli havaittu, 
että Saksa suostui lähettämään Suo-
meen polttoainetta vain arvioidun 
kulutuksen verran. 

Näin ollen maahan ei saksalaisten 
tarkoituksellisen tiukan kauppapoli-
tiikan seurauksena saatu muodostet-
tua kesällä 1941 mitään varmuusva-
rastoja. Syyskuun lopussa päämajan 
hallussa oli 7 733 tonnia polttoainet-
ta eli viiden viikon tarve. 

Kansanhuoltoministeriön hallussa oli 
saman suuruinen siviilikulutukseen 
varattu polttoainevarasto. Kansan-
huollon käyttöön varattua polttoai-
netta jouduttiinkin jatkosodan aika-
na usein siirtämään Saksasta saatua 
täydennystä odotettaessa puolus-
tuslaitoksen käyttöön. 

Sodan pitkittyminen, jatkuvasti pa-
henevat kuljetusvaikeudet sekä 
ministerien ja elinkeinoelämän joh-
tajien toistuvat vetoomukset saivat 
kaikkien kuljetusmuotojen toimintaa 
ohjaavan päämajan huolto-osaston 
syksyllä 1941 muuttamamaan toi-
mintaansa siten, että se alkoi tarkas-
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tella kuljetusjärjestelmää ja sen toi-
mintaa koko yhteiskunnan kannalta. 

Tällöin huolto-osastossa tehtiin kaksi 
tärkeää havaintoa. Ensinnäkin todet-
tiin, että siviiliyhteiskunnan kuljetuk-
siin suunnattu kalusto oli edelleen 
vajaakäytössä. Päämajan näkökul-
masta kaluston käytön tehostami-
nen ja hukkaliikkeen poistaminen oli 
tarpeen erityisesti siksi, ettei kenttä-
armeijalta haluttu siviilien vaatimuk-
sista huolimatta siirtää merkittävästi 
kuljetuskalustoa kotiseudulle niin 
kauan, kuin hyökkäys jatkuisi Itä-Kar-
jalassa. 

Toiseksi huolto-osastossa oivallettiin 
entistä selkeämmin, että eri kuljetus-
muodot muodostivat toiminnallisen 
kokonaisuuden, jonka osat tukivat 
toisiaan eivätkä edes tulleet itsenäi-
sesti toimeen. Siksi kuljetusmuotoja 
tuli johtaa keskitetysti, jolloin kaik-
kien kuljetusketjun osien tehtävät 
voitaisiin suunnitella tehokkaasti ja 
taloudellisesti. 

Lisäksi, koska nopeaa sotilaallista 
ratkaisua ei enää ollut näköpiiris-
sä, päämaja katsoi ajan muutenkin 
koittaneen yhteiskunnan kaikkien 
voimavarojen uusjakoon eri toimijoi-
den kesken. Edellä mainituista syistä 
huolto-osasto alkoi siirtää syyskuun 
lopulta alkaen autokalustoa ja ajo-
neuvoyksiköitä kotiseudulle valvoen 
kuitenkin samalla tarkasti, etteivät 
kenttäarmeijan sotatoimet vaaran-
tuneet. Lokakuun lopulla siviiliajoi-
hin oli jo käytettävissä runsaat 5 000 
kuorma-autoa ja noin 900 linja-au-
toa.  

Päämaja sai hyvän tilaisuuden to-
teuttaa kuljetusalan uudelleen järjes-
tely, kun kulkulaitosministeri Väinö 
Salovaara saapui lokakuun puolivä-
lissä Mikkeliin tapaamaan Manner-
heimia. Valtioneuvoston lähettämä 
Salovaara pyysi päämajaa siirtämään 
pikaisesti kotiseudulle lisää kuljetus-
kalustoa. 

Mannerheim kuitenkin ilmoitti mi-
nisterille, ettei tuolloisessa tilantees-
sa kaluston suurempi siirto kotiseu-

dulle ollut mahdollista. Sen sijaan 
päämaja oli päättänyt tukea siviili-
yhteiskuntaa organisoimalla kulje-
tusten johtamisen uudelleen. Man-
nerheim ilmoitti kulkulaitosministeri 
Salovaaran ilmeiseksi kauhistukseksi, 
että hän oli päättänyt alistaa maan 
koko kuljetusalan huolto-osaston 
päällikön eversti Harald Roosin joh-
toon. 

Roosin ja hänen kuljetusesikuntansa 
tuli järjestää ja johtaa kaikki sotatoi-
mista, kansan huoltamisesta sekä 
maan talouselämän tarpeista johtu-
vat rautatie-, maantie- ja vesitiekulje-
tukset valtakunnan alueella, takaisin 
vallatuilla alueilla ja sotanäyttämöllä. 

Suoriutuakseen tehtävästä Roos 
halusi ja sai määräysvallan kaikkiin 
kuljetusalan sotilas- ja siviiliviran-
omaisiin sekä yksityisten omista-
miin kuljetusvälineisiin. Päämajan 
huolto-, kuljetusväline-, poltto- ja 
voiteluaine- sekä rautatieosaston, 
kotijoukkojen esikunnan liikenne-
toimiston ja rautatiehallituksen tuli 
noudattaa hänen antamiaan käskyjä. 

Lisäksi siviiliviranomaisten tuli antaa 
hänen avukseen työvoimaa, välineis-
töä ja muuta kuljetusten ja kuljetus-
alan järjestelyissä tarvittavaa apua. 
Suurien valtuuksien takia Roosia kut-
suttiin yleisesti kuljetusdiktaattoriksi.  

Lokakuun 1941 lopulla päämajan 
uusi alaesikunta, viralliselta nimel-
tään päämajan huoltopäällikön 
esikunta, aloitti toimintansa Helsin-
gissä Korkeavuorenkatu 21:ssä. Joh-
toesikunnan maan- ja vesitiekulje-
tusosaston maantiekuljetustoimisto 
otti päämajan huolto- ja kuljetusvä-
lineosastoilta vastuun moottoriajo-
neuvo- ja hevoskuljetusten johtami-
sesta kotiseudulla. 

Noiden tehtävien osalta maantie-
kuljetustoimisto keskittyi maantie-
liikenteen kokonaistoiminnan joh-
tamiseen ja koordinointiin muiden 
kuljetusmuotojen kanssa sekä tarvit-
tavien resurssien hankkimiseen. 

Toimisto sai myös oikeuden ohjata 

kuljetusväline- sekä poltto- ja voi-
teluaineosaston toimintaa. Tämä 
tarkoitti muun muassa sitä, että 
maantiekuljetustoimisto päätti ajo-
neuvojen kotiuttamisista sekä uu-
sien ja kunnostettujen ajoneuvojen 
jaosta kotiseudun ja kenttäarmeijan 
kesken. 

Se ohjasi ja valvoi kuljetusväline-
huollon järjestelyjä, varaosien ja ren-
kaiden jakelua sekä polttoaineiden 
jakoa siviili- ja sotilaskulutukseen. Li-
säksi maantiekuljetustoimisto antoi 
asemasodan aikana TVH:lle ohjeita 
kotiseudun tiestön kunnostuksista ja 
aurauksista. 

Kotijoukkojen esikunnan liikennetoi-
miston ja sen alaisen organisaation 
tehtäväksi jäi vain maantiekuljetus-
ten käytännön suoritus kotiseudulla. 
Päämajan huolto-osasto johti edel-
leen sotatoimiyhtymien tie- ja vesi-
kuljetuksia, mutta sen tuli noudattaa 
toimissaan päämajan huoltopäälli-
kön ohjeita.

Päämajan huoltopäällikön esikunta 
onnistui kevääseen 1942 mennessä 
ratkaisemaan yhteiskunnan pahim-
mat kuljetusongelmat. Kotiseudun 
kuljetustilanteen paranemiseen vai-
kutti rautatieliikenteen ”normalisoi-
tumisen” ohella merkittävästi se, että 
keväästä 1942 lähtien kotiseudulla 
oli kesään 1944 asti käytettävissä 
noin kolmannes maan kuorma-au-
toista eli noin 7 000 kuorma-autoa ja 
900 linja-autoa. 

Kenttä-armeijan käytössä oli ase-
masodan aikana hieman tilanteesta 
riippuen 13 100 – 13 700 kuorma-au-
toa. Eri kuljetusmuotojen ja koko 
kuljetusalan keskitys oli tuolloin vie-
ty äärimmilleen, sillä myös satamien 
toiminnat ja uitot olivat päämajan 
huoltopäällikön esikunnan maan- ja 
vesitiekuljetustoimiston johdossa. 

Näissä jatkosodan keskitetyn moot-
toriajoneuvo-, hevos-, sisävesi- ja 
rannikkokuljetusten sekä satamien 
toimintojen ja uittojen johtamisessa 
näytteli keskeistä osaa helsinkiläinen 
everstiluutnantti Runar Boijer. 
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Hän palveli 1920- ja 1930-luvuilla 
Helsingissä Autopataljoonassa ja sitä 
seuranneessa Huoltopataljoonassa 
komppanian päällikkönä ja Aliup-
seerikoulun johtajana. Kesästä 1934 
syksyyn 1939 Boijer toimi uudella 
Taivallahden kasarmialueella Helsin-
gin Autokomppanian päällikkönä. 

Talvisodan aikana hän hoiti tiekulje-
tuksia päämaja huolto-osaston maa- 
ja vesitiekuljetustoimistossa. Sodan 
jälkeen Boijer määrättiin päämajan 
moottoriajoneuvotoimiston pääl-
liköksi. Syksystä 1941 marraskuun 
1944 loppuun hän palveli päämajan 
huoltopäällikön esikunnan maan- ja 
vesitiekuljetusosaston päällikkönä. 

Jatkosodan jälkeen Boijer hoiti sa-
moja tehtäviä kansanhuoltoministe-

riön liikennejaoksen johtajana. Kesäl-
lä 1945 hän siirtyi Keskipohjanmaan 
Auton toimitusjohtajaksi toimien 
myös samalla muun muassa Fordin 
johtokunnassa, Helsingin Moottori-
kerhon puheenjohtajana ja Suomen 
Autoklubin valtuuskunnan jäsenenä. 

Toinen sotien sekä sen jälkeisten 
vuosien merkittävä moottoriajoneu-
voalan johtaja ja vaikuttaja oli Auto-
pataljoonassa, Huoltopataljoonas-
sa ja Helsingin autokomppaniassa 
1920-luvun lopun ja koko 1930-lu-
vun palvellut majuri Helmer Roste. 

Todettakoon, että hän kirjoitti vuon-
na 1938 yhdessä kahden Helsingin 
autokomppanian sotilasvirkamiehen 
kanssa Sotilaskuljettajan käsikirjan 
sekä laati vuonna 1943 Sotilaskuljet-
tajan liikenneoppaan. 

Vuonna 1941 Roste kirjoitti yhdes-
sä Boijerin kanssa kirjan ”Puukaasu 
autoissa”. Mikäli huoltoupseerit tai 
vaikkapa autokillat kiinnostuisivat 
sodassa erinomaisesti toimineiden 
automiesten historiikkien kirjoitta-
misesta, niin nämä kaksi miestä oli-
sivat etuoikeutettuja valintoja teok-
seen.  
 

Autoja evakuoimistöissä Elisenvaaran asemalla. Elisenvaara 1940.03.20
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Kyseessä on vuoden 2020 Me-
diakortti, tälle vuodelle ainoa 
muutos on nelosnumeron ai-
neistopäivä, joka on 15.11.2021
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Puolustusvoimien tilahallinta selkiytyi

Kirjoittajina Puolustuskiinteistöjen valmiusjohtaja Risto Kosonen ja kehitysjohtaja Jyrki Nurminen

Kas 4 peruskorjaus_Säkylä_Mar-
kus Raittinen

Vuoden alusta käynnistyi Puo-
lustusvoimien uuden strategisen 
kumppanin, Puolustuskiinteistö-
jen toiminta. Puolustuskiinteistöt 
on vuoden vaihteessa perustetun 
Senaatti-konsernin liikelaitos ja 
Senaatti-kiinteistöjen tytärliike-
laitos. Se vastaa Puolustusvoimi-
en toimitilojen omistamisesta ja 
niihin tarvittavien tilapalvelujen 
tuottamisesta ja järjestämisestä, 
muutamia poikkeuksia lukuun ot-
tamatta. 

Puolustuskiinteistöjen pääasiakas on 
Puolustusvoimat ja erikseen sovitut 
Puolustusvoimien strategiset kump-
panit. Senaatti-kiinteistöt tuottaa 
puolestaan tilapalvelut muulle val-
tion hallinnolle. Osana Senaatti-kon-
sernia Puolustuskiinteistöt kykenee 
tarjoamaan entistä joustavampaa ja 
yksilöllisempää palvelua.

Uudistuksen seurauksena Puolus-

tusvoimien tilahallinnan kokonais-
kenttä selkiytyi. Nyt Puolustusvoimat 
toimii puhtaasti vuokralaisena. Puo-
lustuskiinteistöt järjestää Puolustus-
voimille sen tarvitsemat tilat ja nii-
hin liittyvät palvelut. Uudistukseen 
myötä lakkautettiin pitkään toiminut 
Puolustushallinnon rakennuslaitos. 
Pääosa Rakennuslaitoksen henki-
löstöstä ja Senaatti-kiinteistöjen 
puolustusvoimien yhteyshenkilöistä 
siirtyi Puolustuskiinteistöihin, jossa 
työskentelee noin 700 henkilöä.

Hallitusohjelma käynnisti muu-
toksen

Puolustuskiinteistöjen perustaminen 
lähti liikkeelle vuoden 2019 päämi-
nisteri Sanna Marinin hallitusohjel-
ma kirjauksesta: ”Puolustushallinnon 
kiinteistöjärjestelmää kehitetään 
palvelemaan puolustushallinnon 
tarpeita aiempaa paremmin. Senaat-
ti-kiinteistöille perustetaan tytärlii-

kelaitos Puolustuskiinteistöt, joka 
vastaa puolustushallinnon erityis-
tarpeista muuttuneessa turvallisuus-
tilanteessa. Puolustuskiinteistöjen 
velvoitteista säädetään lailla. Tavoit-
teena on vähentää toimitilakustan-
nusten nousua.”. 

Noin puolentoista vuoden johdon-
mukaisten valmistelujen tuloksena 
syntyi Puolustuskiinteistöt, jonka 
seurauksena Puolustusvoimilla on 
Senaatti-kiinteistöjen ja Rakennus-
laitoksen tilalla yksi selkeä toimija, 
joka vastaa kokonaisvaltaisesti Puo-
lustusvoimien tarvitsemien toimiti-
lojen hankinnasta, omistamisesta, 
vuokraamisesta, kehittämisestä ja 
niihin tarvittavien palvelujen järjes-
tämisestä kaikissa turvallisuustilan-
teissa. Tätähän oli kauan odotettu 
selkiyttämään varsin monimutkaista 
hallintorakennetta.

Puolustusministeriö ohjaa Puolus-
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tuskiinteistöjä maanpuolustusta 
koskevissa asioissa. Puolustusvoimat 
puolestaan asettaa vaatimuksia kiin-
teistöjen käyttäjänä ja asiakkaana 
Puolustuskiinteistöille. Puolustushal-
linnon rooli kiinteistöjen ohjauksessa 
korostuu etenkin poikkeusoloissa.

Puolustuskiinteistöjen strategisina 
tavoitteina ovat:
1) toimia puolustusjärjestel-
män strategisena kumppanina
2) vastata tilojen toimivuudes-
ta kaikissa turvallisuustilanteissa
3) tuottaa tilapalvelut kustan-
nustehokkaasti
4) varmistaa nollatoleranssi 
sisäilmaongelmille ja toimia yhteis-
kuntavastuullisesti.

Nyt tämä on todellisuutta! Hankkees-
sa onnistuttiin myös hyvin kirkasta-
maan Puolustusvoimien toimitilojen 
asema: Toimitilat ovat nyt keskinen 
osa puolustusjärjestelmää eikä pel-
kästään tukitoiminta. Puolustuskiin-
teistöjen palveluissa korostetaan sel-

keitä johtosuhteita ja turvallisuutta 
ja valmiutta sekä operatiivista käy-
tettävyyttä kaikissa turvallisuustilan-
teissa. 

”Tavoitteena on vähentää toimiti-
lakustannusten nousua”

Tärkein uudistuksen tavoite oli suit-
sia jatkuvasti kohoavia toimitila-
kustannusten nousua. Strateginen 
kumppanuus ja selkeä kahden vä-
linen pitkäaikainen yhteistyö antaa 
tähän selkeän perustan. Jo se, että 
puolustusvoimat voi keskittyä pää-
tehtäväänsä ja tilojen omistuksesta 
ja ylläpidosta vastaa yksitoimija, Puo-
lustuskiinteistöt, tuo mukanaan kus-
tannustehokkuutta ja selkeyttä. 

Kahden välisellä yhteistyöllä voidaan 
suunnitella investointeja, ylläpidon 
järjestelyjä ja tilojen käyttöä jänte-
västi, mikä mahdollistaa kustannus-
ten hallinnan. Senaatti-konsernin 
keskitetyt hallinnon palvelut tukevat 

Puolustuskiinteistöjä ja tuovat kus-
tannustehokkuutta sekä laajempaa 
osaamista tarvittavien tukitoiminto-
jen kehittämiseen.

Uudistuksessa luovuttiin aiemmin 
paljon kritiikkiä kohdanneista pää-
oma- ja ylläpitovuokrista ja siirryttiin 
ns. kokonaisvuokramalliin. Puolus-
tusvoimien ja sen strategisten kump-
paneiden kanssa laadittiin kokonais-
vuokra- ja palvelusopimukset. Tällöin 
toimitilamenot saadaan kohdetasol-
la paremmin vastaamaan todellisia 
kustannuksia, ennustettavuus para-
nee ja kustannusten nousua kyetään 
hillitsemään

Palvelut yhdeltä vastuuhenkilöltä

Uudistuksen keskeinen tavoite oli 
joukko-osastojen arjen helpottami-
nen. Puolustusvoimien keskeinen 
toive oli siirtyä pois sekavasta vuok-
ramallista ja luopua kiinteistöjen yl-
läpidosta sekä saada kiinteistöasiat 

Puolustuskiinteistöt 1.1.2021
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yhdeltä toimijalta. Toinen keskeinen 
tavoite on ollut luoda Puolustusvoi-
mien ja Puolustuskiinteistöjen välille 
entistä parempi tilannekuva kiinteis-
töjen käyttävyydestä, korjaustarpeis-
ta ja kehittämismahdollisuuksista.

Oikea tilannekuva antaa perusteet 
joukko-osastojen tilaratkaisuihin 
liittyvälle päätöksenteolle. Tilanne-
kuvaa tuotetaan kaikille Puolustus-
voimien johtamistasoille osana asia-
kastyötä.  

Puolustuskiinteistöjen asiakkuusor-
ganisaatio on rakennettu siten, että 
paikallisesti joukko-osastoa palvelee 
kiinteistöpäällikkö, jolla on valtuudet 
ratkaista tavanomaiset kiinteistöihin 
liittyvät arkipäiväiset asiat. Kiinteis-
töpäällikkö toimii joukko-osaston 
huoltopäällikön asiantuntijana ja 
vanhaa nimikettä käyttäen korvaa 

perinteisen joukko-osaston oman 
”kiinteistöhoitoupseerin”. 

Puolustushaarojen esikunnassa 
keskustelukumppaneina ovat Puo-
lustuskiinteistöjen asiakaspäälliköt, 
jotka kokoavat Puolustusvoimien 
tarpeet kiinteistöjen pitkäjänteiseen 
kehittämiseen esimerkiksi erilaisista 
puolustusvoimien suorituskyky- ja 
kehittämishankkeista. Asiakkuusor-
ganisaatio on yhteensopiva puo-
lustusvoimien johtamisrakenteen 
kanssa mikä mahdollistaa toiminnan 
myös erilaisissa häiriötilanteissa.

Ylimmällä tasolla, Pääesikunnassa ja 
Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sessa, strategisen kumppanuuden 
kehittämisestä vastaa Puolustuskiin-
teistöjen toimitusjohtaja asiakkuus-
johtajan tukemana.

Omalla osaamisella vastataan val-
miuden haasteisiin ja muuttunee-
seen turvallisuusuhkaan

Puolustuskiinteistöjen ydintoimin-
nan muodostaa oma palveluorga-
nisaatio. Puolustusvoimien tärkeim-
mät ja turvakriittisimmät kiinteistöt 
sekä niihin liittyvät järjestelmät hoi-
detaan omana palvelutuotantona. 
Palvelutuotanto on jakaantunut te-
hokkaan ohjauksen mahdollistami-
seksi viidelle palvelualueelle, joiden 
alla on jokaisessa joukko-osastossa 
toimiva kiinteistöpäällikön johtama 
paikallisyksikkö.

Palvelutuotannon olennainen muu-
tos aiempaan on se, että nyt palve-
luhenkilöstö vastaa oman liikelai-
toksen toimitilojen ja järjestelmien 
toimivuudesta. Toiminta on selkeää, 
koska vastuu ja resurssit ovat itsel-

Esikuntarakennus_Niinisalo_Kari Jokisalo
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lä. Sitä parantaa vielä selkeät tulos-
vastuut ja nykyaikaiset seurantajär-
jestelmät. Omaa henkilöstöä myös 
kannustetaan ja tuetaan uuden op-
pimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Puolustuskiinteistöjen varautumi-
nen arkipäivän vikatilanteisiin ja 
asiakastarpeisin hoidetaan 24/7 – 
valmiudessa toimivan Asiakastuki-
keskuksen ja varallaolo-järjestelmän 
kautta. Kiinteistöhäiriöistä aiheutu-
vat vikatilanteet ja esimerkiksi kulu-
tusten seurantaa ohjataan keskitetyn 
asiakastukikeskusten ja paikallisval-
vomojen sekä niissä olevan henkilös-
tön yhteistyönä.

Varautuminen on Puolustuskiin-
teistöjen ydintoimintaa

Turvallisuusympäristön muutos oli 
yksi keskeinen syy Puolustuskiinteis-
töjen perustamiselle.  Puolustuskiin-
teistöillä on myös valmiuslakiin pe-
rustuva velvoite varautumiseen. 

Iso muutos valmiudellisesti tapahtui 
siinä, että Puolustuskiinteistöt pystyy 
investoimaan kiinteistöjen toimivuu-
teen, verkostoihin, varajärjestelmiin 
ja ylläpitoon paremmin kuin mihin 
Rakennuslaitoksella on ollut mahdol-
lisuuksia. Kiinteistöjen omistajana sil-
lä on myös aitoa vastuuta huolehtia 
ennakoivasti omaisuudestaan niin, 

että järjestelmät uusitaan ajoissa ei-
vätkä korjauskustannukset nouse 
hallitsemattomasti. Varautumisen 
näkökulmasta tämä tarkoittaa myös 
sitä, että järjestelmät toimivat silloin, 
kun niitä tarvitaan.

Merkittävä muutos parempaan on 
myös se, että turvallisuudesta ja val-
miudesta sovitaan Puolustusvoimi-
en kanssa asiakasprosessissa, osana 
normaalia sopimusrakennetta. 
Puolustuskiinteistöjen asiakaspääl-
liköt ja kiinteistöpäälliköt, joita tu-
kevat valmius- ja turvallisuushen-
kilöt, sopivat toimitiloihin liittyvien 
varajärjestelmien ja varautumisen 
toimivuudesta osana normaalia asi-
akkuusprosessia. Vastaavalla tavalla 
varautuminen, valmiussuunnittelu 
ja harjoittelu toteutetaan tiiviissä yh-
teistyössä Puolustusvoimien eri or-
ganisaatioiden ja henkilöstön kans-
sa. Puolustusvoimat luonnollisesti 
testaa ja harjoituttaa Puolustuskiin-
teistöjen toimintaa säännöllisesti, 
kuten omaakin organisaatiotaankin, 
mikä oli tuttua jo Rakennuslaitoksen 
aikana. 

Toiminta on käynnistynyt hyvin

Vaikka uusi organisaatio on vasta 
alkutaipaleellaan, ovat ensimmäiset 
kuukaudet osoittaneet muutoksen 

olleen onnistunut. Asiakasyhteistyö, 
jolla toimintaamme joka päivä mita-
taan, on käynnistynyt hyvin. Uudet 
hiotut prosessit ovat asettuneet tai 
asettumassa uomiinsa ja palvelutuo-
tanto alueilla rullaa sujuvasti eteen-
päin. 

Avoin kumppanuus vaatii sekä asi-
akkaalta että palveluntuottajalta 
pitkäjänteistä ja luottamukseen pe-
rustuvaa yhteistyötä. Puolustuskiin-
teistöjen henkilöstö on pääosin niitä 
samoja henkilöitä, jotka ovat tehneet 
yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa 
jo aikaisemmin. He tuntevat Puolus-
tusvoimien sekä sen strategisten 
kumppaneiden toiminnan, tilat ja 
tarpeet. 

Puolustusvoimien tilahallinta on siir-
tynyt kolmikannasta kahdenväliseen 
kumppanuuteen, joka tarjoaa entis-
tä joustavamman, kustannustehok-
kaamman ja vastuiltaan selkeämmän 
toimintamallin. Voidaankin todeta, 
että Puolustusvoimien logistiikkajär-
jestelmä on saanut uuden sotilaal-
lisesti toimivan siviilikomponentin, 
joka mahdollistaa entistä selkeäm-
min Puolustusvoimien keskittymisen 
päätehtäviinsä.

Funktionalismia edustava ”Lamellikasarmi” 
Niinisalon varuskunnassa Kankaanpään Nii-
nisalossa. Rakennuksen on suunnitellut ark-
kitehti Kalle Lehtovuori, ja se on valmistunut 
vuonna 1935. Skannattu omista kuvakokoel-
mista. Kuva: Wikipedia
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Kirja-arvostelut
UPEA KATSAUS NYKYAJAN PUO-

LUSTUSVOIMIIN
Kun Puolustusvoimat lopetti 
vuonna 1959 alkaneen kirjasar-
jan Puolustusvoimat ennen ja nyt 
julkaisemisen vuonna 2006, jäi 
sotaväkemme kehityksen seuraa-
miseen ammottava aukko. On-
neksi muhkea kirjauutuus korjaa 
puutteen erinomaisesti. Kyseessä 
on ehkä paras Suomen puolustus-
voimista kirjoitettu yleiskatsaus 
kautta aikojen. 

Majuri (res.) Joona Vuorenpää teki 
kustannusyhtiö Tammen sekä eri-
näisten hanketta tukeneiden ra-
hoittajien kanssa upean työn paika-
tessaan 15 vuoden pituisen aukon. 
Toivottavasti kirjaa päivitetään jat-
kossa vaikka 5-10 vuoden välien. Tu-
keva runko on nyt olemassa, sille on 
hyvä rakentaa.

Tilannekuvan luomisen jälkeen esi-
tellään aselajit ja niiden pääkalusto 
sekä joukko-osastot ja puolustus-
haarat kukin vuorollaan. Kirja on 
tuhti järkäle, mutta palstatila ei silti 
riitä kaiken tyhjentävään käsittelyyn. 
Huoltokin esitellään varsin pintapuo-
lisesti ja se saa todelliseen rooliinsa 
– taistelukyvyn ylläpitoon – nähden 
vaatimattoman palstatilan. Kaatu-
neiden huoltoon otetaan myös kan-
taa, koska sodan tappioista on jäl-
leen lupa puhua. 

Nykypäivään keskittyvässä kirjassa 
historian virstanpylväät käydään läpi 
kirjan lopulla riittävässä laajuudes-
sa. Tulevaisuuteen luodaan katseita 
osittain jo käytössäkin olevien inno-
vaatioiden avulla. Parviäly, taisteluro-
botit, droonit, kyberpuolustus ynnä 
muut tulevan taistelukentän ilmiöt 
käydään läpi. Miltäpä kuulostaisi alle 
millimetrin paksuinen luotiliivi, joka 
pysäyttää tavanomaisten käsiasei-

den luodit?

Sotasalaisuuksia kirjassa ei paljasteta 
vaikka sotaväkemme varsin kirkkaas-
ti läpivalaistaankin. Sivuilla ei ole 
mitään sellaista, jota tiedonhaluinen 
etsijä ei löytäisi Puolustusvoimien 
omista lähteistä. Eri asia sitten on, 
että monet asiat eivät ole laajalti tie-
dossa tai ne ovat olleet vähemmän 
mediassa esillä. 

Ylitsevuotavan runsaassa kuvituk-
sessa on tulta ja tappuraa. Monet 
koko aukeaman laajuiset otokset 
ovat suorastaan taiteellisia. Teos toi-
mii hyvin myös selailukirjana suvun 
nuorimmille jäsenille, joiden vuoro 
astua palvelukseen koittaa aikanaan. 
Varusmiehenä olosta kirjan sivuilta 
saa hyvät perustiedot.

Sijoitetuille reserviläisille huolellinen 
tutustuminen kirjaan vastaa kohta-
laista perehdyttävää kertausharjoi-
tusta. Varttuneempi väki varmasti 

hämmästyy sotaväkemme huimaa 
nykyaikaistumista ja sen suoritusky-
vyn kasvua.

Kirjassa uskalletaan sanoa paha sa-
nakin niin kuin se on. Ei meitä Ruot-
si uhkaa, eikä Virokaan taida juuri 
suunnitella maihinnousua Etelä-Suo-
meen. Uhaksemme nimetään ihan 
ujostelematta Venäjä. Sen aikeita, 
suorituskykyjä sekä mahdollisuuksia 
pohditaan toistuvasti. 

Loppupuolella kirjaa esitellään so-
tilastunnukset kuten arvomerkit, 
joukko-osastotunnukset ja koulu-
tushaaramerkit, mutta läheskään 
täydellinen ei kuvasto ole. Sitä voisi 
seuraavaan painokseen kehittää.

Seppo Simola
Sotamies – Maanpuolustus tehtä-

vänä ja kutsumuksena
Joona Vuorenpää

Tammi, 320 s.
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Kirja-arvostelut

TERVEISIÄ RUKAJÄRVELTÄ 

Rukajärven suunta oli siitä erikoi-
nen ja kiinnostava rintamalohko, 
että siellä operoi koko jatkosodan 
ajan sama yhtymä eli 14. Divisioo-
na. Se oli suomalaisdivisioonaksi 
vahva, enimmillään lähes 20 000 
miestä, ja se oli suoraan Päämajan 
alainen. Rukajärvi sijaitsee suun-
nilleen Kajaanin ja Kuhmon kor-
keudella puolimatkassa Suomen 
rajalta Vienanmerelle.

Asemat tuolla suunnalla vakiintuivat 
syksyllä 1941 ja niistä peräännyttiin 
hyvässä järjestyksessä kesällä 1944. 
Samanlaista massiivista läpimurto-
yritystä ei sinne kesäkuussa 1944 
tehty kuin Kannakselle tai Laatokan 
Karjalaan. Viimeiset joukot poistuivat 
vasta lokakuussa 1944 kun miinoit-
teet oli sovitusti purettu. Vetäyty-
misvaiheeseen liittyi toki ankariakin 
taisteluja, ja Raappanan miehet oli-
vat osaltaan hankkimassa kuuluisia 
Ilomantsin mottivoittoja elokuussa 
1944

Sodan tarinat – Rukajärvi 1941–1944 
kertoo 14. Divisioonan sotilaiden vai-
heista. Kirja koostuu kolmesta pää-
komponentista eli veteraanien muis-
telmista, kirjoittajien taustoittavista 
tekstiosuuksista sekä runsaasta mää-
rästä valokuvia. Veteraaneja on haas-
tateltu pääosin 1980 ja -90 -lukujen 
vaihteessa, jolloin keskuudessamme 
oli vielä paljon tuon rintamasuun-
nan veteraaneja eli lottia, miehistöä 
sekä eriasteista päällystöäkin. Kunkin 
muistelijan pienoiselämäkerta on 
liitteenä.

Kenraalimajuri Erkki Raappanan ko-
mentama 14:s divisioona tunnetaan 
korpidivisioonana. Sen asemat olivat 
syvällä kauniissa Vienan Karjalas-
sa. Pitkät etäisyydet ja yli 200 rinta-
makilometrin levyinen vastuualue 
toi omat ongelmansa. Huollon piti 
toimia sananmukaisesti tiettömien 
taipaleiden taa. Lääkintähuollon 
toiminnalle etäisyydet ja kulkuyhte-

ydet asettivat erityisen haasteen, ja 
ilman taitavaa lääkintähenkilöstöä 
Rukajärven suunnalta olisi kotiutettu 
huomattavasti enemmän sankari-
vainajia. Yhtenä muistelijana on lää-
kintämajuri Rikhard Sotamaa, josta 
myöhemmin tuli presidentti Urho 
Kekkosen henkilääkäri.

Kirja näyttää rintamaelämän koko 
kirjon: taistelut, elon syrjäisissä kent-
tävartioissa, korsuelämän, eräretket, 
lomat ja kaiken, mitä miehet ehtivät 
kolmessa vuodessa kokea. Syrjäinen 
sijainti altisti Rukajärven suunnan 
taistelijat rauhallisessakin vaiheessa 
vihollisen sissi-iskuille ja vanginsiep-
pauksille. 

Lomamatkatkin olivat pitkiä ja vaa-
rallisia. Saattueiden suojaksi kehitet-
tiin kuorma-autoista eräänlaisia tee-
se-itse -panssariautoja. Tappioilta 
lomamatkoilla ei silti vältytty. 

Keskeinen rooli kirjan synnyssä on 
Rukajärven suunnan historiayhdis-
tyksellä, joka on systemaattisesti 
toteuttanut ja tallentanut veteraani-
haastatteluja sekä huolehtinut rinta-
masuunnan perinteen säilymisestä 
jälkipolville. Yhdistyksen toiminnan 
ytimenä on Rukajärvikeskus, jolla on 
toimipisteet Lieksassa ja Iisalmessa.

Tuore kirja on tavallaan jatkoa Esa 
Sirénin teokselle Sodan kuvat – Ru-
kajärvi 1941 (2016), joka kertoi rin-
tamasuunnan vaiheista kesästä syk-
syyn1941. 

Seppo Simola
Sodan tarinat – Rukajärvi 1941–

1944
Jukka Kuhanen – Esa Sirén

Gummerus, 303 s. 
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Yhdistys on ottanut käyttöön uuden jäsenrekisterin. Sen on tuottanut Tietotoimisto.fi , ja siellä jäsenistö 
pystyy esimerkiksi päivittämään omia tietojaan. Rekisterin kautta voimme lähettää kokouskutsut jäsenis-

tölle sähköpostilla. Rekisteriin pääsee kirjautumaan ainoastaan osoitteessa
 

https://secure.tietotoimisto.fi /ws/logu/jasen/
 

Tarvittavat tunnukset on lähetetty vuoden 2020 jäsenmaksukirjeen mukana. Mahdollisissa ongelmatilan-
teissa voitte olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen logury@gmail.com

Tervetuloa Logistiikkaupseerit ry:n kevätkokoukseen! Kokous järjestetään 
Teams-sovelluksella MA 15.3. klo 17:30 alkaen. Kokousta ennen pidetään webinaari 

klo 14:50 alkaen. Webinaarin aiheena on huoltovarmuus.

 

Webinaarin ohjelma:

·         Avaus klo 14:50 (Ev Mika Multanen)

·         15:00-15:40 Puolustusvoimien näkökulma huoltovarmuuteen (Insev Markku Köpsi / PELOGOS)

·         15:50-16:30 Teollisuuden näkökulma huoltovarmuuteen (Liiketoiminnan kehitysjohtaja Pasi Niinikoski / Patria 
Oyj)

 

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen logury@gmail.com.

 

Tervetuloa mukaan!

Ilmoitukset
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