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Tulevaisuuden sodan pohdintaa
USA:n maavoimien esikuntapäällikkö 
kenraali Mark Milley puntaroi mah-
dollisen tulevan sodan luonnetta. 
Hän kehottaa kansalaisiaan luopu-
maan harhakuvitelmistaan mahdol-
lisen sodan suhteen.
Ensimmäinen harhaluulo on se, että 
sellainen sota olisi lyhyt. Vaikka viime 
aikoina käydyt sodat ovatkin olleet 
lyhyitä (toim. huom. pois lukien Irak 
ja Afganistan), sodilla on oma logiik-
kansa joka johtaa odottamattomiin 
suuntiin.
Sotia ei voi voittaa kaukana operaa-
tioalueesta. Ne käydään ja voitetaan 
vieläkin maavoimien avulla. Ilmavoi-
mat yksin ei ratkaise lopputulosta.
Erikoisjoukot eivät yksin ratkaise lop-
putulosta. Erikoisjoukot ovat parhai-
ten koulutettuja koko maailmassa, 
mutta niitä ei ole tarkoitettu sodan 
ratkaisuksi. Loppuratkaisuun tarvi-
taan yhä konventionaalisia joukkoja.
 Asevoimia ei voi luoda minimistä 
vain kutsumalla palvelukseen paljon 
henkilöstöä. Parissa viikossa ei opete-

ta henkilöstölle taistelussa tarvittavia 
taitoja. Asevoimien luomiseen, maa-, 
ilma- ja merivoimat, vaatii huomatta-
vasti aikaa nykyisissä teknistyneissä 
olosuhteissamme. 
Taistelevatko asevoimat sodissa – ei! 
Kansakunnat taistelevat sodissa. So-
tilaallisia iskuja voidaan tehdä lyhy-
ellä aikavälillä, mutta sotaan täytyy 
koko kansakunnan resursseillaan si-
toutua.
Milley saattaa hyvinkin olla oikeassa 
ennustaessaan tulevan sodan luon-
netta. Meidän osaltamme on positii-
vista, ettei erikoisjoukolla (”pienillä 
vihreillä miehillä”) ratkaista sotia sil-
loin kun puolustuskyvystä on huo-
lehdittu. Sen sijaa sodan mahdolli-
nen kesto asettaa mittavia haasteita 
huoltovarmuudelle. 
Haasteina ovat muun muassa maata-
loustuotteet ja niiden omavaraisuus, 
kauppamerenkulun suojaaminen, 
asejärjestelmien a-tarviketäydennyk-
set sekä hankittujen asejärjestelmien 
varaosahuolto.

Risto Gabrielsson
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Tätä kirjoittaessani on kulunut päi-
välleen sata vuotta Itsenäisen Suo-
men puolustusvoimien järjestä-
mästä voitonparaatista Helsingissä 
(16.5.1918). Laillisen hallituksen 
armeija oli vienyt vapaussodan voi-
tokkaaseen päätökseen, toteuttanut 
tehtävänsä eli karkottanut venäläi-
sen sotaväen maasta. Muistettava on 
se tausta, että Venäjän keisari ja Suo-
men suuriruhtinas Nikolai II oli lak-
kauttanut Suomen oman sotaväen 
maaliskuussa 1905, eikä sen jälkeen 
Suomella ollut omaa sotaväkeä. 

Puolustusvoimien virallisesta syn-
tymäpäivästä on kaksi erilaista tul-
kintaa. 12.1.1918 eduskunta päätti 
äänin 97–85 ”oikeuttaa hallituksen 
ryhtymään kaikkiin niihin toimenpi-
teisiin, joita se katsoo tarpeelliseksi 
lujan järjestysvallan luomiseksi maa-
han”. Päivää voidaan pitää virallisena 
perustamispäivänä, koska eduskunta 
oli korkein päättävä tahoa ja valtuuk-
silla tarkoitettiin sekä poliisi että soti-
lasvoimaa. Toisen tulkinnan mukaan 
perustamispäivä olisi 25.1.1918, jol-
loin senaatti julisti suojeluskunnat 
hallituksen joukoiksi. Sotaväen teh-
tävänä oli järjestyksen ylläpitäminen 
ja epäjärjestyksen estäminen ja se 
teki punaisista kapinallisia. Olkoon 
tulkinta kumpi vaan, on siitä sata 
vuotta ja itsenäisen Suomen puolus-
tusvoimilla on syytä juhlaan. 

Yksi puolustuksemme perusta on 
ollut ja on jatkossakin yleinen ase-
velvollisuus. Se on yhä tänä päivänä-
kin tehokas tapa ylläpitää uskottava 
kyky puolustaa koko laajaa maa-
tamme. Mainittakoon se, että kerran 
asevelvollisuudesta luopunut Ruotsi 
palautti viime vuonna asevelvolli-
suuden, jossa ikäluokasta pyritään 
palvelukseen saamaan noin 4 000 
asevelvollista. Määrältään se toki vas-
taa vain yhden suomalaisen prikaatin 
vuodessa koulutettavien varusmies-
ten määrää. Toisaalta Ruotsin sodan 
ajan joukkojen vahvuus on noin vii-
des osa meidän joukoistamme.

Asevelvollisuusjärjestelmällämme 
on suomalaisten keskuudessa vank-
ka asema. Noin Neljä viidesosaa 
suomalaisista kannattaa nykyistä, 
miesten yleiseen asevelvollisuuteen 
perustuvaa puolustusjärjestelmää, 
jossa mahdollisimman suuri osa ikä-
luokasta saa sotilaallisen koulutuk-
sen ja joka tuottaa suuren reservin. 
Myös naiset voivat suorittaa asepal-
veluksen ja naisten kiinnostus va-
paaehtoiseen palvelukseen on ollut 
kasvussa.  

Asevelvollisten osuus sodan ajan 280 
000 sotilaan vahvuisista joukoistam-
me on yli 90 prosenttia. Vuosittain 
koulutamme ikäluokan miehistä ja 
vapaaehtoisista naisista noin 21 000 
uutta reservin sotilasta sodan ajan 
joukkoihin. 
Asevelvollisuusjärjestelmämme pe-
rustuu sotilaallisiin tarpeisiin ja se 
huomioi maantieteellisen ja geopo-
liittisen sijaintimme. Koko Suomea 
on kyettävä puolustamaan. Suomen 
puolustaminen poikkeusoloissa pe-
rustuu asevelvollisuuden kautta tuo-
tettuun laadullisesti ja määrällisesti 
riittävään reserviin, jolla on uskotta-
va varustus sekä koulutus. 

Joukkotuotantojärjestelmämme on 
kustannustehokas, se kykenee takaa-
maan suorituskykyiset ja tehtäviin 
soveltuvat joukot. Tämän osoittavat 
mm kokemukset ja vertailut meikä-
läisten joukkojen toiminnasta lukui-
sissa kansainvälisissä operaatioissa 

sekä harjoituksissa.  
Suomalainen asevelvollisuus elää 
ajassa. Koulutusjärjestelmää, mene-
telmiä ja välineitä kehitetään ajan 
tarpeiden mukaisesti. Puolustusvoi-
missa on käynnistetty laaja Koulutus 
2020 -ohjelma, jolla asevelvollisten 
koulutusjärjestelmää kehitetään vas-
taamaan myös ensi vuosikymmenen 
vaatimuksia. 

Suomalainen asevelvollisuus toimii 
hyvin. Tarvetta muutokselle ei soti-
laallisesta näkökulmasta ole. Tällä jär-
jestelyllä kykenemme puolustamaan 
koko Suomea. On syytä juhlia!
Arvoisat lukijat, yhdistyksen jäsenet

Juhlavuoteen liittyvä kirjoituskilpai-
lu on edelleen käynnissä. Kilpailun 
määräaikaa on jatkettu 30.8.2018 
saakka. Kilpailun ohjeet löytyvät täs-
tä lehdestä sekä nettisivuilta. Kan-
nustan rohkeasti kirjoittamaa, sillä 
parhaat kirjoittajat palkitaan raha-
palkinnoilla. 

Juhlavuoden Huoltotapahtuma jär-
jestetään lauantaina 8.9.2018 Suo-
menlinnassa, joka tarjoaa arvokkaat 
puitteen tapahtumalle. Tarjolla on 
varmasti mielenkiintoista nähtävää 
ja koettavaa koko perheelle Puolus-
tusvoimat 100v hengessä. 

Kannustan jäsenistöä tulemaan mu-
kaan perheineen sekä houkuttele-
maan mukaan vielä muutaman lo-
gistiikkaveljen/sisaren. Syyskokous 
järjestetään Huoltotapahtumaan liit-
tyen. Tarkemmat tiedot molempien 
tapahtumien ilmoituksessa löytyvät 
tässä lehdessä sekä nettisivuiltam-
me. Tervetuloa!

Seuratkaa ilmoituksia lehdessä ja 
yhdistyksen sivuilla (www.logistiik-

kaupseerit.fi). 

Maanpuolustus kuuluu kaikille! 

Toivotan kaikille lukijoille Hyvää ja 
Aurinkoista Kesää!

Maanpuolustus kuuluu kaikille

Eversti Timo Saarinen
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1. Logistiikkarykmentti on 
palkatun henkilöstön määräl-
lä verrattuna pienin kolmesta 
Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen logistiikkarykmen-
teistä. 1LOGR:ssä palvelee noin 
215 henkilöä jakautuen hyvin-
kin tasaisesti esikuntaan, tur-
vallisuusyksikköön ja kahteen 
varasto-osastoon. Äärimmil-
leen pelkistettynä logistiikka-
rykmentin tehtävänä on varas-
toida ja vartioida materiaalia ja 
tukea puolustushaaran huolto-
järjestelmää.

1. Logistiikkarykmentin neljäs 
toimintavuosi on käynnistynyt 
vauhdikkaana. Vuoden 2017 
päättäneen Uusimaa 17- harjoi-
tuksen jälkeen jatkuivat viikoil-

la 21 -23 toteutetun POHJOINEN 
18- harjoituksen valmistelut.

Juuri harjoitukset ovat mahdol-
lisuus ja keino testata ovatko 
rykmentissä perusvalmiudes-
sa tehty, usein pitkäjänteinen 
ja usein tarkoituksellisestikin 
näkymätön, työ sekä operatii-
vinen suunnittelu kehittäneet 
poikkeusolojen valmiutta Kaa-
konkulmalla ja pääkaupunki-
seudulla.

Logistiikkarykmenteissä tehdyn 
työn vaikuttavuutta ja onnistu-
mista on arvioitava logistiikka-
rykmentin vastuulle käskettyjen 
tehtävien kautta. Perusvalmiuden 
arjessa logistiikkarykmentit vas-
taavat lukuisista tehtävistä, muun 
muassa 

- logistiikan tuesta puolus-
tusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
hallintoyksiköille tukeutumissuh-
teiden mukaisesti
- varastoidun materiaalin 
hajauttamisen suunnittelusta ja 
hajauttamisesta
- toimintavalmiudestaan 
- materiaalin sitomisesta so-
dan ajan joukoille ylemmän joh-
toportaan käskemällä tavalla 
- käskettyjen operatiivisten 
tehtävien suunnittelusta, valmis-
telusta ja toteuttamisesta 
- materiaalin käytettävyy-
destä toteuttamalla materiaalin 
määräysten mukaista varastoin-
tia, kierrätystä, kunnossapitoa, 
täydennystä ja omalta osaltaan 
käyttöä
- hallintoyksiköltä edellytet-
tävistä toimista kemikaaliturvalli-

1. LOGISTIIKKARYKMENTTI  -  
JOUKKOJA VARTEN
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suuslakiin liittyvissä asioissa
- hallintoyksikön räjähde-
turvallisuuden johtamisjärjestel-
män laatimisesta 
- käsketyistä viranomaistoi-
minnoista
- kaavoitukseen, maankäy-
tön suunnitteluun ja rakennuslu-
piin liittyvien viranomaislausun-
tojen kokoamisesta ja laatimisesta
- joukkotuotantosuunni-
telman mukaisten joukkojen jat-
ko- ja henkilösijoittamisesta sekä 
koulutuksesta
- kriisiajan tuotannon ja pal-
velutoiminnan varaamisesta sekä 
teollisuuden valmiuden suunnit-
telusta
- poikkeusolojen rakenta-
misen valmius- ja aiesopimuksista 
sekä rakennuspoolin aluetoimi-
kuntien ja yritysten valmiuspääl-
liköiden kouluttamisesta ja ohjaa-
misesta
- käsketystä yhteistoimin-
nasta Senaattikiinteistöt Oy:n, 
Metsähallituksen, Puolustushal-
linnon rakennuslaitoksen (PH-
RAKL:n), sekä vielä voimassa 
olevien sairaanhoidon erityis-
vastuualueiden sekä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten 
(ELY) ja aluehallintovirastojen 
(AVI) kanssa.

Luettelo on lyhennettynäkin pit-
kä. Luetellut tehtävät ovat asioita, 
joiden parissa logistiikkarykmen-
teissä tehdään päivittäin työtä, 
josta seuraavassa hieman tarkem-
min.

JOUKKO-OSASTOJEN TUKEMI-
NEN OPERATIIVISESSA SUUN-
NITTELUSSA

Logistiikkarykmentit tukevat 
joukko-osastojen operatiivista 
suunnittelua synkronoimalla ja 
sovittamalla yhteen joukkojen 
huollollisen ja logistisen tuen. Ma-
teriaalin hajauttamisen onnistu-

minen edellyttää, että tuettavien 
vastuulla olevilla perustamiskes-
kuksilla on tieto ja käsitys mate-
riaalin määrästä ja siitä, millaista 
materiaalinkäsittelykalustoa tar-
vitaan materiaalin vastaanotta-
miseen, jotta asetetuissa valmius-
vaatimuksissa pysytään.
Logistiikkarykmentin rooli va-
rustamisen, materiaalin hajaut-
tamisen ja kenttävarastoinnin 
ohjaamisessa on jakamaton ja 
hyvin tärkeä. Varustamiskokonai-
suuden hallinta edellyttää puo-
lustusvoimallisen materiaali- ja 
varastointijärjestelmän kokonai-
suuden ymmärtämistä. Rykmen-
tin varustajalla on oltava riittävä 
kokonaiskuva puolustusvoimien 
materiaalista sijoittamisen ohjeis-
tamiseen ja ohjaamiseen kustan-
nustehokkaasti ja -taloudellisesti. 
Räjähteiden ja ampumatarvikkei-
den hajauttaminen ja mahdolli-
nen kenttävarastointi edellyttävät 
huolellista suunnittelua ja räjäh-
teisiin ja niiden varastointiin liitty-
vien määräysten tuntemista. 
Rykmentin vastuulla ovat räjähde- 
ja kenttävarastojen päätöshake-
mukset ja kemikaaliturvallisuus-
lain mukaiset lupahakemukset 
sekä niiden valmistelu tuettavien 
operatiivisessa suunnittelussa 

nousseiden tarpeiden mukaisesti. 
Kuljetusten onnistuminen mate-
riaalin hajauttamisessa ja täyden-
nyksissä sekä joukkojen siirroissa 
edellyttää käytössä olevien re-
surssien tuntemista, niiden käy-
tön huolellista suunnittelua ja 
priorisointia.  Perustajien ja tuet-
tavien tarpeiden välittyminen 
suunnitteluprosessiin on ehdoton 
edellytys perustamisen ja toimin-
nan tukemisen suunnittelun on-
nistumiselle.
Operatiivisessa suunnittelussa 
on huomioitava tuotantovaraus-
ten realistisuus. Valmiuden ko-
hottamisen eri vaiheissa on ym-
märrettävä miten yhteiskunnan 
voimavarat onnistutaan hyödyn-
tämään joukkojen suoritusky-
kyä kehittävästi. Normaaliolojen 
suunnittelussa korostuu suun-
nitelmavalmius ja edelleen toi-
meenpanovalmiuden luonti val-
miuden tehostamiseksi. 
Rykmentin osallistuminen tuet-
tavien joukko-osastojen operatii-
viseen suunnitteluun mahdollis-
taa suunnittelun jalkauttamisen 
uskottavasti Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen toimintaperi-
aatteen mukaisesti  yhden luukun 
periaatteella.

Reserviläiset majoittuvat
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RYKMENTIN TÄRKEIN TEHTÄVÄ 
ON VARASTOIDA JA JAKAA MA-
TERIAALIA

Rykmentin tärkein tehtävä on 
varastoida sodanajan materiaali 
tehokkaasti ja taloudellisesti sekä 
materiaalin säilyvyyden edellyt-
tämien vaatimusten mukaisesti, 
vartiointi mukaan lukien. Lisäksi 
rykmentin on kyettävä hajautta-
maan materiaali annetuissa val-
miusvaatimusten aikamääreissä. 
Normaalioloissa logistiikkaryk-
mentti täydentää joukkotuotan-
nossa tarvittavaa materiaalia 
puolustushaarojen ja Rajavartio-
laitoksen huoltojärjestelmiin.
Varastointijärjestelmän on mah-
dollistettava myös operatiivisen 
suunnittelun muutokset. Vaati-
mus antaa osaltaan perusteita 
varastohenkilöstön määrälle. Va-
rastohenkilöstö tekee varastoi-

dulle materiaalille tarkastuksia ja 
varastointihuoltoja.  Järjestelmä-
keskus vastaa materiaalin elinjak-
sonaikaisesta kunnossapidosta ja 
käytännön työn tekevät strategi-
set kumppanit joko varastoilla tai 
omissa toimipisteissään.
Logistiikkarykmenttien varastot 
sekä vartiostot ja niiden henki-
löstö edustavat puolustusvoimia 
toiminta-alueillaan. Varastot ja 
vartiostot mahdollistavat puolus-
tusvoimien läsnäolon myös alueil-
la, joilla ei ole varusmieskoulutus-
ta antavia joukko-osastoja luoden 
myös valvontaverkoston kyseisil-
le alueille. Vartiostoilla on jatku-
va reagointivalmius käskettyjen 
vasteaikojen puitteissa. Vartiostot 
suorittavat myös partiointia, kul-
jetusten suojausta ja antavat puo-
lustusvoimille näkyvyyttä omalla 
toiminnallaan.

KOULUTUS  - KOULUTUS - KOU-
LUTUS

Edellä hyvinkin pelkistetysti lue-
teltujen rykmentin tehtävien on-
nistuminen edellyttää jatkuvaa 
ja suunnitelmallista koulutusta. 
1LOGR:n runsas kolmevuotinen 
koulutuksen ”lähihistoria” ja jat-
kovuosien suunnitelmat ovat 
antaneet ja antavat erinomaisen 
koulutusympäristön rykmentin 
joukkojen kouluttamiseen. Vuo-
sittainen mahdollisuus kouluttaa 
rykmentin poikkeusolojen jouk-
koja logistiikkapataljoonan ko-
koonpanossa antaa erinomaisen 
mahdollisuuden testata palka-
tun henkilöstön ja reserviläisistä 
muodostettavien joukkojen suo-
rituskykyä.
Puolustusvoimien vuosittaiset 
suuret harjoitukset antavat hyvän 
testaus- ja harjoitusalustan yh-
teistoiminnan harjoitteluun myös 

Kertausharjoitus on alkanut
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erilaisten palveluiden tarjoajien 
kautta. On äärettömän tärkeää 
testata mm polttoaine-, vesi- ja 
ruokahuollon toimivuutta erilai-
sissa olosuhteissa ja kokemusten 
kautta edelleen kehittää järjestel-
mää toimivammaksi poikkeuso-
lojen tarpeisiin. Harjoituksissa on 
erinomainen tilaisuus vuorovai-
kutukseen SA-joukon eri tehtävis-
sä toimivien reserviläisten kanssa. 
Harjoituksissa on myös aina aikaa 
kuunnella reserviläisten työelä-
män eri tehtävissä toimivien aja-
tuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisue-
sityksiä tehtävien ja aina isoissa 
harjoituksissa esiin nousevien on-
gelmatilanteiden ratkaisussa.
Harjoittelu rykmentin tukemis-
vastuulla olevien joukkojen 
kanssa hitsaa yhteistoiminnan 
muotoja ja lisää tietoisuutta suori-
tuskyvystä kasvattaen luottamus-
ta joukkojen kykyyn suoriutua 
käsketyistä tehtävistä.
Etenkin reserviläisharjoituksien 
toteutuksen suunnittelussa on 
mietittävä, mikä kehittää joukon 
valmiutta juuri sen ensimmäiseen 
tehtävään. Harjoitukset suunni-
tellaan ja valmistellaan joskus 
ehkä liiankin varman päälle. 
Normaaliolojen harjoittelussa oli-
si eduksi pyrkiä mahdollisimman 
todentuntuiseen koulutustapah-
tumaan. Etenkin reservinjohtajien 
antamassa harjoituspalautteessa 
esitetään, että johtajien olisi hyvä 
saapua miehistöä aikaisemmin 
harjoitukseen. 
Nykyisin käytössä oleva koulu-
tusportaali (PVMOODLE) mah-
dollistaa harjoituksesta tiedotta-
misen ennen kertausharjoituksen 
alkua niille, jotka haluavat saada 
harjoituksesta ennakkotietoa val-
mistautuakseen koulutustapah-
tumaan paremmin henkilökohtai-
sella tasolla. Tämä mahdollisuus 
voi haluttaessa antaa myös uusia 
vaihtoehtoja harjoituksen toteut-
tamiseen.

Harjoituksen tavoitteita vaaran-
tamatta on mahdollista testata 
joukon kykyä ja valmiuksia perus-
tamisen aikaisten tilanteiden ja 
joukon koulutuksen aloituksessa 
eteen nousevien ongelmien rat-
kaisukykyä. 
Tämä voidaan tehdä siten, että 
”hallitulla riskillä” luodaan joukol-
le ja sen johtajille tilanteita, jois-
sa vaaditaan nopeaa ratkaisu- ja 
päätöksentekokykyä. Harjoituk-
sissa on poikkeuksitta havaittu, 
kuinka nopeasti reserviläisjoukko 
perustamispäivän aamun pienoi-
sesta sekaannusvaiheesta kasvaa 
jo iltaan mennessä järjestyneeksi 
sodan ajan joukoksi. Ensimmäi-
sen harjoituspäivän aikana on 
helppo havaita kuinka nopeasti 
reserviläisille muistuvat mieleen 
varusmiespalveluksen ja aikai-
sempien kertausharjoitusten opit 
ja kokemukset sekä työelämässä 
hankittu oppi ja erikoisosaaminen 
on hyödynnettävissä perustetun 
joukon suorituskykyä rakennet-
taessa. Tämä tieto lisää luotta-
musta asevelvollisuusarmeijan 
suorituskykyyn, antaa perustaa 
poikkeusolojen suunnittelulle ja 

ennen kaikkea reserviläisten us-
koa selviytyä hänelle osoitetusta 
poikkeusolojen tehtävästä.
Koulutuksella on aina pystyttävä 
vastaamaan kulloinkin asetet-
tuihin valmiusvaatimuksiin. Tä-
män päivän valmiusvaatimukset 
edellyttävät huolellisesti ja yksi-
tyiskohtaisesti laadittuja suun-
nitelma sekä avainreserviläisten 
perehdyttämistä tehtäviinsä ehkä 
entistäkin yksityiskohtaisemmin. 
1.Logistiikkarykmentin ”motto-
na” onkin ollut :” se mitä meillä 
on tänään, on myös huomenna”. 
Moton tavoitteena on kannustaa 
palkattua henkilöstöä ja reservi-
läisiä suunnittelemaan poikkeus-
olojen ensimmäiset hetket piirun 
tarkasti, ennakoiden ja dokumen-
toinnista huolehtien niin, että ti-
lanteen tullen kaikki se mikä on 
voitu tehdä ennakkoon on tehty 
itselle ja omaa joukkoaan varten.

Ampumatarvikkeiden kuormaus on käynnissä
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ARROW18-harjoituksen ulkomaisten 
joukkojen vastaanotto logistisena 

operaationa

ARROW18 harjoitus eli Maavoimi-
en mekanisoituharjoitus pidettiin 
toukokuussa 2018 Niinisalossa. 
Harjoitukseen osallistui ulkomai-
sia joukkoja Norjasta, Yhdysvalto-
jen Armeijan Euroopan joukoista 
ja Yhdysvaltojen Merijalkaväestä. 
Ulkomaisten joukkojen tuloon liit-
tyen toteutettiin logistinen ope-
raatio eli joukkojen ja kaluston 
maahan tulo, joukon kokoaminen 
ja siirto harjoitusalueelle. Nato kä-
sitteillä puhuttaessa kyseessä on 
RSOM eli Reception, Stageing and 
Onward Movement.  

Ulkomaisten joukkojen vastaanoton 
suunnittelu aloitettiin joulukuussa 
2017 pidetyssä suunnittelukokouk-
sessa. Kevät talvella pidettiin vielä 
kaksi suunnittelukokousta, joissa so-
vittiin asiat. Suunnittelu piti sisällään 
lisäksi useita kansallisia kokouksia 
ja yhteydenottoja ulkomaisiin jouk-
koihin ja kotimaisiin kumppaneihin. 
Tärkeimmät sovittavat asiat ovat 
vastaanottoon liittyvät asiakirjat, 
joukkojen saapumisen aikataulut, 

huoltotarpeet, ampumatarvikkeet, 
polttoaineet jne. Ulkomaiset joukot 
laativat tarvittavasta tuesta taulukot 
(SOR, Statement of Requirements) 
jotka hyväksytään molemmin puo-
lin. Samalla hyväksytään taulukot 
tarvittavan tuen kustannuksista ja 
veloituksettomista palveluista. Peri-
aate on että kustannukset ovat heille 
samat kuin meille vastaavasta palve-
lusta.

Puolustusvoimien Logistiikkalai-
toksen esikunta johti ulkomaisille 
joukoille annettavan tuen (HNS = 
Host Nation Support) suunnittelun. 
Suunnitelman toimeenpanemisek-
si perustettiin logistiikkapataljoona 
esikunta ja sille käskettiin logistiik-
kakomppania kertausharjoitukseen 
harjoittelemaan käytännössä toi-
menpiteitä operaation eri kohteilla. 
Reserviläisistä perustettiin seuraavat 
osastot: Satamaosasto (SPOD, Sea 
Port of Debarcation), lentokenttä-
osasto (APOD, Air Port of Debarca-
tion), kaksi keskittämisaluetta (SA, 
Stageing Area), rautatieosasto (ROU, 

Rail Operation Unit) ja marssien tuki-
osaston (CSC, Convoy Support Cen-
ter) ja komppanian komentopaikka. 
Lisäksi reserviläisistä muodostettiin 
kuljetus-, kunnossapito- ja lääkintä-
ryhmät.  Osastojen vahvuus ja tar-
vittava kalusto on suunniteltava eri 
kohteilla tarvittavien suorituskyky-
jen mukaan. Periaate on että hyö-
dynnetään mahdollisimman paljon 
kohteella olevia resursseja. 

RSOM toiminnan käytännön to-
teutus

Evl Kalle Laurila
Parolan Huoltopataljoonan 
komentaja
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Stageing Area (SA): Kokoamisalu-
een tarkoituksena on muodostaa 
joukko taisteluvalmiiksi. Henkilöstö, 
materiaali ja ajoneuvot kootaan sa-
malle alueelle ja joukko huolletaan. 
SA:n rakentamisessa hyödynnettiin 
mahdollisimman paljon jo käytössä 
olevaa infraa ja suorituskykyjä. Toi-
selle SA:lle pystytettiin telttamajoi-
tus henkilöstölle. Tärkeässä roolissa 
on varata joukoille riittävä kunnos-
sapidon tuki. Molemmilla alueilla 
toteutettiin vierailevien joukkojen 
ajoneuvojen ja varusteiden puhdis-
tuksia maaperän mukana siirtyvien 
eläintautien varalle. Alueen vartiointi 
ja suojaaminen toteutetaan uhka-ar-
vion mukaisesti. Joukoille annetaan 
marssikäskyt kohti aluetta jossa jouk-
ko luovutetaan operatiiviselle käyttä-
jälle. 

SPOD: Satamaosaston tehtävänä 
huolehtia että joukkojen kalusto saa-
daan siirrettyä joko maanteitse tai 
rautateitse kohti SA:aa. Osasto ottaa 
lentokentältä siirretyt ajoneuvojen 

kuljettajat vastaan, ellei-
vät ne tule laivan mukana. 
Tarvittaessa henkilöstö 
tukee laivan purkamista. 
SPOD henkilöstö muodos-
taa marssiosastot ja antaa 
tarvittavat tietoiskut tilan-
teesta, ohjeet ja marssi-
käskyt. Toiminta suojataan 
uhka-arvion mukaisesti. 
Yhteistyö sataman ja sen 
eri toimijoiden kanssa on 
suunniteltava hyvin etukä-
teen. Mikäli joukkoja saa-
puu useilla laivoilla, on toi-
mintaa varten hyvä varata 
toiminnalle oma laituri tai 
osa alueesta.
 
APOD: Lentokenttäosas-
ton tehtävä on ottaa vas-
taan ilmoitse saapuva rahti 
ja henkilöstö.  Henkilöstö ja 
rahdin asiakirjat tarkaste-
taan, hoidetaan tullaukset 
jne. kuten satamassakin. 
Joukoille annetaan tarvit-

C130 pallettia puretaan

USARMY joukot laskeutuneet Suomeen
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tavat ohjeet tilanteesta ja tulevasta 
toiminnasta. Rahdin käsittelyyn ja 
henkilöstölle on varattava tarvitta-
vat tilat. Lentokentällä toimimisessa 
on omat tarkat sääntönsä jotka on 
huomioitava. Yhteistoiminta Fina-
vian kanssa on sovittava etukäteen. 
Käytettävän materiaalin käsittelyka-
luston on sovelluttava maahan tu-
levien lentokoneiden ja materiaalin 
purkamiseen.   Joukot siirretään lin-
ja-autokuljetuksin SA:lle ja kuljetta-
jat satamiin. Henkilöstön ja kaluston 
liike suojataan niin APOD:lla kuin 
marssireiteilläkin olemassa olevan 
uhka-arvion mukaisesti.

ROU: Rautatie osaston tehtävänä 
on purkaa materiaali junasta. RPOD 
henkilöstö järjestää materiaalille 
jatkokuljetuksen ja ajoneuvot mars-
siosastoiksi seuraavaan määrän-
päähän. Junan purku toteutetaan 
puolustusvoimien rautatiekuljetus-
ohjeiden mukaisesti. Toiminta suoja-
taan tilanteen mukaan.

CSC: Marssireiteille asetetaan tueksi 
tarvittava evakuointi-, täydennys-, 
huoltopalvelu- kunnossapito, lääkin-
tä ja liikenteenohjaus suorituskyky. 
Toimintaa varten voidaan perustaa 
marssitaukoalue sopivaan paikkaan.
  
Johtaminen: Puolustusvoimien lo-
gistiikkalaitoksen esikunta toimi 
operaation johtoesikuntana jon-
ka johdossa oli RSOM-pataljoonan 
esikunta. Pataljoonan esikunta oli 
yhteydessä eri toimipaikkoihin vir-
ve-puhelimilla. Tilannekuvan muo-
dostaminen eri toimipaikkojen välillä 
on tärkeää jotta toiminnot saadaan 
sovitettua yhteen ja resurssia käyte-
tään tehokkaasti.  

Viranomaisyhteistyö on yksi tär-
keimmistä osakokonaisuuksista 
RSOM toiminnassa. Maahantulo-
luvat, tullaus, rajamuodollisuudet, 
eläin- ja kasvitautien ehkäisy, raskaat 
erikoiskuljetukset, evakuointisairaa-
lat, käytettävät radiotaajuudet, toi-
minnan suojaaminen jne. on huomi-
oitava suunnittelussa.  

RSOM operaatio on logistinen 
operaatio jossa yhteen sovitetaan 
kaikkia logistiikan aloja eri organi-
saatioista. Logistiikkalaitoksella on 
paljon kokemusta puolustusvoimien 
joukkojen lähettämisestä ulkomaille. 
Nyt ulkomaisten joukkojen maahan-
tulo ja siirtäminen harjoitukseen to-
teutettiin ensimmäistä kertaa NATO 
yhteensopivasti. Puolustusvoimien 
henkilökunnan osaaminen karttui 
laajasti. Operaatioon oli suuressa 
määrin yhteisoperaatio. Toteutuk-
seen osallistuivat PE, MAAVE, PVLO-
GLE, LOGK, JÄRJK, 1-3.LOGR, SOT-
LK, PSPR, PORPR, KARPR, SATLSTO, 
KAARTJR, USARMY, USMC, Norjan 

Pohjoinen Prikaati, reserviläisiä ja 
varusmiehiä, HS-vesi, Finavia, Han-
gon satama, Pirkkalan lentokenttä, 
Helsiki-Vantaa lentokenttä, Pirkan-
maan sairaanhoitopiiri, Satakunnan 
sairaanhoitopiiri, MILLOG, Leijona 
Catering, ELY, Poliisi ja muita puolus-
tusvoimien kumppaneita ja paikalli-
sia pienyrityksiä. 
ARROW18 harjoitus antoi paljon ko-
kemusta. Harjoituksen aikana kou-
lutettiin iso joukko logistiikan am-
mattilaisia HNS ja RSOM toimintaan. 
Tästä on hyvä jatkaa suorituskyvyn 
kehittämistä. 

USARMY Stryker siirretään laivasta

USMC ARV lastataan kumppanin lavetille
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Puolustusvoimien sotatalouspääl-
likkö hyväksyi 6.3.2018 Logis-
tiikkapataljoonan oppaan käyt-
töönotettavaksi. Opas täydentää 
logistiikan ohjesääntöperhettä ja 
antaa perusteet logistiikkapatal-
joonan käytölle osana logistiikka-
järjestelmää ja puolustushaarojen 
huoltojärjestelmien toimintaa. 

Huoltokoulu sai vuonna 2013 tehtä-
vän aloittaa uuden joukkotyypin, lo-
gistiikkapataljoonan, kouluttamisen. 
Kouluttamista oli tehty jo aiemmin 
esimerkiksi MAALOG12-harjoituk-
sesta, josta on artikkeli ”MAALOG12 
harjoitus uudistetun logistiikkapatal-
joonan silmin” Huoltoupseeri-lehden 
numerossa 1/2013. 
Yhtä kaikki, asian tiimoilta tunnis-
tettiin tarve ohjesäännön laatimi-
selle, jolla kyettäisiin vakauttamaan 
opetustoiminta ja tukemaan logis-
tiikkapataljoonien joukkotuotantoa. 
Projekti oppaan parissa alkoi Logis-
tiikkakoulun johtajan käskyllä helmi-
kuussa 2015 ja se virallistettiin Puo-
lustusvoimien logistiikkalaitoksen 
esikunnan toimeksiannolla elokuus-
sa 2015.

Vaatimukset kirjoitustyölle

Toimeksiannon perusteella kirjoitus-
työ sai seuraavanlaisia vaatimuksia:
• Oppaassa on kuvattava lo-
gistiikkapataljoonan rooli osana lo-
gistiikkajärjestelmää sekä taktinen 
käyttö ja johtaminen toimintavai-
heittain eri tilanteissa.
• Oppaassa tulee esitellä pe-
rusratkaisut toiminnalle riippumatta 
siitä kummassa joukkokokoonpa-
nossa (LOGP A/B) tai missä operaa-
tiosuunnassa pataljoona tehtävänsä 
toteuttaa.
• Oppaassa on kuvattava sel-
keästi miten pataljoonan tehtävät 
ja toiminnot johdetaan, ja mikä on 
pataljoonan eri toimijoiden työnjako 
ja rooli pataljoonan tehtävien suun-
nittelussa ja toimeenpanossa. Johta-
mista tukevat järjestelmät kuvataan 
yleisellä tasolla.
• Oppaan tulee antaa logistiik-
karykmentin suunnittelijoille perus-
teet pataljoonan käskemisestä (ml. 
tehtävätaksonomia) sekä tuettaville 
perusteet ymmärtää logistiikkapa-
taljoonan tehtävän toteuttamiseen 
liittyvät keskeiset tarpeet (varmistaa 
tukemistehtävän onnistuminen).
• Opasta tullaan käyttämään 
erityisesti palkatun henkilöstön ja 

reserviläisten koulutuksessa. Opas-
ta tulee hyödyntää jo kirjoitusvai-
heessa logistiikkarykmenttien ja 
logistiikkapataljoonien operatiivi-
sen suunnittelun sekä henkilökun-
nan täydennyskoulutuksen tukena. 
Operatiivisessa suunnittelussa esiin 
nousevat haasteet ja vaatimukset on 
otettava huomioon oppaan laadin-
nassa.
• Oppaalla tuotetaan ensisi-
jaisesti perusteet Puolustusvoimi-
en logistiikkalaitoksen logistiikka-
pataljoonille. Periaatteita voidaan 
hyödyntää myös puolustushaarojen 
huoltopataljoonissa.
Lisäksi kirjoitustyössä piti huomioida 
jo olemassa olevan ohjesäännöstön 
sisältö eikä toistaa niissä esitettyjä 

Kapteeni Harri Vire, sektorijohtaja, 
Logistiikkakoulu

Kirjoittaja toimi oppaan kirjoitus-
työn vastuuhenkilönä syyskuusta 

2017 alkaen.

puolustusvoimat.fi

Puolustusvoimat

Logistiikkapataljoonan opas
2018

Logistiikkapataljoonan opas 2018
Logistiikkapataljoonan oppaassa esitellään perusteita logistiik-
kapataljoonien A ja B johtamiselle ja käytölle. Oppaassa kuva-
taan logistiikkapataljoonan rooli osana logistiikkajärjestelmää. 
Oppaassa esitellään pataljoonan joukkorakenne, suorituskyky, 
yleiset käyttö- ja toimintaperiaatteet, johtamisprosessi ja joh-
tamisen periaatteet.

Logistiikkapataljoonan opas

Pääesikunta
PL 919, 00131 HELSINKI
Fabianinkatu 2, Helsinki

SAP 10426462

Painopaikka
Juvenes Print, Suomen yliopistopaino Oy, 
Tampere, 2018
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asioita. Logistiikkapataljoonan op-
paan osalta tämä tarkoitti sitä, että 
”ylätason asiat” on pääosin käsitelty 
Logistiikkaoppaassa (kts Huoltoup-
seeri-lehti 3/2014) ja logistiikkayk-
siköiden toimintaan liittyvät asiat 
Huoltokomppanian käsikirjassa. 

Kirjoitusprosessi

Oppaan kirjoitustyö tehtiin virkatyö-
nä. Logistiikkakoululta työhön val-
jastettiin projektin johtaja ja noin 15 
asiantuntijaa. Tämän lisäksi työhön 
osallistui henkilöstöä kahdeksasta 
muusta hallintoyksiköstä. Työn oh-
jauksesta vastasi Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen esikunnan esi-
kuntapäällikkö.
Alusta asti oli selvää, että työssä ei 
voida tukeutua pelkästään olemassa 
oleviin ohjesääntöihin ja harjoitusko-
kemuksiin. Kyseessä oli uusi joukko, 
josta ei olut vielä juurikaan kokemuk-
sia, joten työssä korostui tutkimuk-
sellinen lähestymistapa. 
Kirjoitusprosessin aikana järjestettiin 
yhteensä yhdeksän työpajaa, joissa 
mm laadittiin tutkimuskysymyksiä 
valtakunnallisiin harjoituksiin. Har-
joituskokemuksia analysoimalla hy-
vät käytänteet saatiin siirrettyä oh-
jesääntötyöhön. Lisäksi työpajoissa 
syntyneitä rakenteita ja periaatteita 
testattiin Logistiikkakoulun omissa 
harjoituksissa, joissa kohderyhmänä 
olivat koulun oman henkilökunnan 
lisäksi eri kurssien oppilaat. 
Erilaisten työkokousten ja -pajojen 
lisäksi kirjoitustyön aikana järjestet-
tiin kolme katselmointi tapahtumaa, 
joissa ohjaavat tahot vai-
kuttivat oppaan sisältöön 
ja projektin suuntaami-
seen. Lisäksi vuonna 2016 
oppaan sen hetkinen 
versio lähetettiin lausun-
tokierrokselle muihin hal-
lintoyksiköihin. Kirjoitus-
työn kannalta vuosi 2016 
huipentui joulukuussa, 
jolloin oppaan luonnos 
eli Logistiikkapataljoonan 
koulutusohje hyväksyttiin 
käyttöön. 
Vuonna 2017 kaikissa lo-
gistiikkapataljoonan kou-

lutustapahtumissa opetus annettiin 
koulutusohjeen mukaisesti. Syntyi 
havaintoja ja muutosesityksiä, jotka 
tuotiin kirjoitustyöryhmän tietoon. 
Lisäksi koulutusohje lähetettiin toi-
selle lausuntokierrokselle, jotta kir-
joitustyön loppuunsaattamiseen 
saataisiin viimeiset havainnot. 
Kirjoitustyö saatettiin loppuun vii-
meisessä työpajassa lokakuun lo-
pussa vuonna 2017. Tämän jälkeen 
kuviteltiin, että keskitytään enää 
pikkuasioihin, esimerkiksi ”Ovatko 
kuvat selkeitä?” ja ”Pitäisikö jotain vii-
vaa vahventaa tai sen väriä vaihtaa?”. 
Kuitenkin esille nousi vielä yksi suuri 
asia eli se, minkälainen kansi kirjaan 
saadaan. Tämä asia sitten viivästytti-
kin oppaan valmistumista lähes kuu-
kaudella.
Opas esiteltiin neljässä eri tilaisuu-
dessa, joulukuussa 2017 ensin lo-
gistiikkapäällikölle ja sen jälkeen 
Puolustusvoimien ohjesääntötoi-
mikunnalle. Vuoden vaihteessa ta-
pahtuneiden henkilöstövaihdosten 
jälkeen opas esiteltiin uudestaan 
logistiikkapäällikölle. Viimeinen esit-
tely Puolustusvoimien sotatalous-
päällikölle tapahtui helmikuun puo-
livälissä.

Lopputulos

Oppaan hyväksynnän jälkeen se 
jaettiin hallintoyksiköille sähköisessä 
muodossa. Painettu paperinen ver-
sio oppaasta saatiin käyttöön huhti-
kuun alussa ja sitä on ehditty käyttää 
jo niin henkilökunnan kuin reservi-
läisten koulutustilaisuuksissa. Koko-
naisuutena oppaan saama palaute 

on ollut positiivista.  
Mutta onko maailma nyt valmis ja 
kaikki esikunnan prosessit viilattu 
viimeisen päälle? Ei. Työ jatkuu edel-
leen. Harjoituksissa testataan uusia 
toimintatapoja ja tehdään havainto-
ja ja mittauksia aivan kuten kirjoitus-
prosessin aikanakin. 
Parhaat käytänteet nostetaan ope-
tukseen, jotta kursseilla on antaa pa-
rasta, kokemukseen perustuvaa ope-
tusta. Pitää muistaa, että ohjesääntö 
ei ole järjen korvike vaan, Jalkaväen 
taisteluohjesääntöä mukaillen, ”tar-
koituksena ei ole rajoittaa toimin-
nanvapautta ja oma-aloitteisuutta, 
vaan antaa ajattelulle ja johtamistoi-
minnalle yhteinen perusta.”
Logistiikkakoulu kiittää kaikkia op-
paan kirjoitustyöhön osallistuneita, 
ilman teitä lopputulos olisi ollut huo-
mattavasti suppeampi.

JK Mutta mikä se logistiikkapataljoo-
na oikein on? Oppaan sanoin ” Lo-
gistiikkapataljoona on Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitoksen johdossa 
oleva logistiikan järjestelyjä toteutta-
va joukko. Logistiikkapataljoonaa (A) 
(LOGP (A)) käytetään pääsääntöisesti 
taktisen tason joukkojen taistelujen 
tukemiseen, kun taas logistiikkapa-
taljoonaa (B) (LOGP (B)) käytetään 
pääsääntöisesti materiaalin hajaut-
tamiseen ja joukkojen tukemiseen. 
Logistiikkapataljoonien kokoonpa-
not muodostetaan operatiivisten 
tarpeiden mukaisesti.”

”Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän sotilaskomponenttiin kuuluvalla, 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen alaisella joukolla, logistiikkapataljoo-

nalla, ei ole tähän mennessä ollut joukon toimintaan keskittyvää ohjesääntöä. 
Vuoden 2018 maaliskuussa käyttöön hyväksytty Logistiikkapataljoonan opas 
korjaa tämän puutteen ja antaa perusteita pataljoonan käytölle ja johtamisel-
le. Oppaan tarkoituksena on kehittää huoltotaktista ajattelua ja luoda pohja 

oppaassa esitettyjen periaatteiden soveltamiselle pataljoonan erilaisissa tehtä-
vissä ja toimintaympäristöissä. Opas on tarkoitettu erityisesti logistiikkapatal-
joonien komentajille, esikunnan henkilöstölle ja yksiköiden päälliköille tehtä-
vien suunnittelun ja joukkojen johtamisen tueksi. Lisäksi opas antaa perusteet 

pataljoonan toiminnasta myös logistiikkarykmenteille ja pataljoonan tuettaville 
joukoille.”
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CONTAINERSHIPS
CONTAINERSHIPS on suomalainen 
täyden palvelun logistiikkayhtiö, 
joka tarjoaa turvallisen ja nopean 
konttiliikenteen Itämeren, Poh-
janmeren ja Välimeren alueilla. 
Valikoimaan kuuluvat sekä stan-
dardoidut että asiakaskohtaiset 
kontit. Ovelta ovelle-kuljetusket-
juissamme hyödynnetään rahtilai-
voja, rekkoja, rautateitä sekä joki-
proomuja.

Konsernin liiketoiminnan ydin on 
Itämerellä, jossa Containerships on 
alansa johtavia yhtiöitä. 2010 -luvul-
la yhtiö on laajentanut toimintaansa 
myös Välimeren alueelle, jonka toi-
minnot kattavat tällä hetkellä 13% 
konsernin liikevaihdosta. Vuonna 
2017 42 % liikevaihdosta tuli merilii-
kenteestä, 37 % maaliikenteestä ja 21 
% terminaalitoiminnoista.

PUHTAAMPIA JA VIHREÄMPIÄ 
OVELTA OVELLE -KULJETUKSIA

Containerships investoi nestemäistä 
maakaasua (LNG) hyödyntävään tek-
nologiaan koko logistiikkaketjussaan 
ollen ensimmäinen yritys Euroopas-
sa, joka rakentaa täysin LNG:n käyt-
töön perustuvan kuljetusketjun.

SECA-ALUE

Merikuljetusten rikkipäästöjen enim-
mäismäärä vuoden 2015 alussa voi-
maantulleella SECA-alueella (Sulphur 
Emission Control Area eli rikkipääs-
töjen valvonta-alue) laski 0,1 pro-
senttiin. Kuljetusyritysten oli turvau-
duttava lyhytaikaisiin ratkaisuihin, 
joita olivat raskaan polttoöljyn (HFO, 
rikkipitoisuus 3,5 prosenttia) korvaa-
minen kevyellä polttoöljyllä (MGO, 
rikkipitoisuus 0,1 prosenttia) tai rikki-
pesureiden asentaminen. 

Containerships päätti yhdessä yh-

teistyökumppaneidensa kanssa in-
vestoida viiteen pesuriin, joista yksi 
asennettiin Containershipsin omaan 
alukseen ja neljä kumppaneiden 
aluksiin.

EDELLÄKÄVIJYYDELLÄ TALOU-
DELLISTA KANNATTAVUUTTA

SECA-alueen voimaantulon jälkee
n kuljetusyritysten oli pakko ottaa 
käyttöön väliaikaisratkaisuja rikki-
päästöjen vähentämiseksi. Contai-
nerships päätti kuitenkin mennä 
pidemmälle ja alkoi selvittää vaih-
toehtoja vähemmän saastuttavien 
konttialusten hankkimiseksi. Ana-
lysoituaan useita eri ratkaisuja, mu-
kaan lukien LNG, sähkö ja muut 
vaihtoehtoiset polttoaineet kuten 
biopolttoaineet, yhtiö valitsi LNG:n 
uusien alusten pitkäaikaisratkaisuk-
si. LNG täyttää kaikkien tunnettujen 
päästörajoitusten vaatimukset ja tar-
joaa lisäksi alustan, joka mahdollis-
taa tulevaisuudessa biopolttoainei-

Teksti ja kuvat: Containerships
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CONTAINERSHIPS
den käytön.

Containershipsin pääliiketoimintaa 
on tarjota asiakkaille ovelta ovelle 
-kuljetuspalveluita. Kestävän kehi-
tyksen näkökulmasta yhtiö ei siis voi 
keskittyä vain merikuljetusten aikana 
syntyviin päästöihin. Containership-
sin LNG-strategia kattaakin paitsi 
meri- myös maakuljetukset. Vuoden 
2017 lopussa yhtiöllä oli 44 LNG-käyt-
töistä tai kaksoispolttoainemootto-
rilla varustettua kuorma-autoa, jois-
ta suurin osa oli Isossa-Britanniassa, 
missä LNG-tankkausinfrastruktuuri 
on hyvin kehittynyttä. Vuoteen 2020 
mennessä kuorma-autojen määrä 
nousee 200:aan.

Containerships tarjoaa ensimmäi-
senä Euroopassa täysin LNG:n käyt-
töön perustuvan logistiikkaketjun, 
joka koostuu kuorma-autoista, aluk-
sista ja tankkausasemista. Yhtiöllä on 
kilpailijoihin nähden kahden tai kol-
men vuoden etumatka. LNG on ta-
loudellisempi polttoaine kuin raskas 
polttoöljy (HFO) tai kevyt polttoöljy 
(MGO), ja lisäksi se täyttää kaikki SE-
CA-alueen vaatimukset. Uusien alus-
ten kuljetuskapasiteetti on 80 pro-
senttia suurempi polttoainetonnia 
kohden, ja ne ovat silti riittävän pie-
niä mahtuakseen kaikkiin tärkeisiin 
Itämeren ja Pohjanmeren satamiin 

sekä Kielin kanavaan.

VÄHEMMÄN ILMASTOA LÄMMIT-
TÄVIÄ PÄÄSTÖJÄ

LNG:n käyttö vähentää kuljetustoi-
minnan ympäristövaikutuksia mer-
kittävästi. Uusien LNG-käyttöisten 
alusten toimintateho on perinteisiä 
aluksia parempi, ja ne tarjoavat myös 
muita ympäristövaikutuksiin liittyviä 
hyötyjä. Laskelmien mukaan kasvi-
huonekaasupäästöt vähenevät koko 
kuljetusketjussa yli 25 prosenttia.
Lisäksi typen ja rikin oksidien (NOx ja 
SOx) sekä pienhiukkasten (PM) pääs-
töt laskevat yli 90 prosenttia verrat-
tuna tavalliseen kuljetusketjuun.

RAKENTEILLA UUSIA ALUKSIA

Kiinalainen Guangzhou Wenchong 
Shipyard rakentaa parhaillaan Con-
tainershipsille neljää uutta kontti-
alusta, joissa on kaksoispolttoaine-
moottori. Ensimmäisen aluksen, M/S 
Containerships Nordin, rakentami-
nen alkoi joulukuussa 2016. Syys-
kuussa 2017 kaikki neljä alusta olivat 
rakenteilla. Containershipsin uusien 
lyhyen matkan alusten kapasiteetti 
on 1 400 TEU:ta eli 20 jalan konttia. 
Alukset alkavat liikennöidä Itäme-
rellä ja Pohjanmerellä vuoden 2018 
aikana. Kuhunkin alukseen mah-

tuu 639 kappaletta 45 jalan konttia. 
Kaikkien alusten lippuvaltioksi tulee 
jokin Euroopan unionin jäsenvaltio. 
Containershipsin LNG-toimitusten 
pääyhteistyökumppani on Shell, ja 
tankkauspaikka on Rotterdamin sa-
tama.

TULEVAISUUDEN RATKAISUJA

Merenkulkuala on teknisen vallan-
kumouksen kynnyksellä. Nykyisten 
polttoaineratkaisujen odotetaan 
korvautuvan uusilla, kestävämmil-
lä sovelluksilla. Containerships on 
erittäin motivoitunut jatkamaan 
kestävän kehityksen tiellä, tarkoit-
taen sitä, että vaihtoehtoisten, mui-
den kuin fossiilisten polttoainei-
den käyttö sisältyy yhtiön tulevaan 
polttoainestrategiaan. Parhaillaan 
rakennettavien alusten teknologia 
mahdollistaa näiden tulevaisuuden 
polttoaineiden, kuten biokaasun, 
käytön.

Yhtiön tämänhetkiset LNG-käyttöisiä 
aluksia koskevat suunnitelmat katta-
vat seuraavat 25 – 30 vuotta, ja tällä 
aikavälillä merenkulku- ja logistiik-
ka-alalla käytettävä teknologia tulee 
muuttumaan merkittävästi.

Containerships VII Vuosaaressa
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Armeija marssi tunnetusti vatsal-
laan, mutta tiesitkö, kuinka sidok-
sissa toisiinsa ruoan ja armeijan 
historia ovatkaan?

”Armeija marssii vatsallaan”, totesi 
aikanaan jo Napoleon, korostaen 
riittävän huollon tärkeyttä taistelu-
tilanteissa. Sotilailla oli tuolloin mu-
kanaan muonaa neljäksi päiväksi ja 
huoltovankkureissa hätätilanteita 
varten kahdeksan päivän ruoka-an-
nos. Juuri Napoleonia onkin kiittä-
minen ruokasäilykkeistä, sillä var-
mistaaksen joukkojensa riittävän 
ravinnonsaannin, lupasi hän palkin-
non sille, joka kykenisi kehittämään 
luotettavan säilöntämuodon.  

Nicholas Appert oivalsi, että avain 
tähän oli ruoan riittävä kuumenta-
minen ja ilmatiiviisti pakkaaminen. 
Englantilainen Peter Durand kehitti 
ajatusta eteenpäin ja toi markkinoille 
tinasta valmistetun, rikkoontumatto-
man säilyketölkin. 

Vaikka jälkiruokaa ei Napoleonin-
kaan sotilaille suotu, kuuluivat rans-

kalaissotilaiden tuonaikaiseen ruo-
kavalioon niin paistit kuin viinikin. 
Suomessa on perinteisesti saatu 
tyytyä vähän vaatimattomampaan 
gastronomiaan, mutta armeijaa tais-
telu- ja kenttäoloissa ruokkiva muo-
napakkaus pitää yhä pintansa. ”Hyvin 
koulutettu, tehokkain asein varustet-
tukaan armeija ei taistele nälkäisenä”, 
muistutti muonituksesta jatkosodan 
aikaan vastannut pääintendentti 
kenraalimajuri Verner Gustafsson. 

Puolustusvoimien taistelumuona-
pakkauksen historia

Suomessa oli jo ennen toista maail-
mansotaa tuotettu erityisiä rautai-
sannoksia, jotka sisälsivät pieneen 
rasiaan pakattuja annoksia mm. tee-
tä, sokeria ja hernesäilykettä. 

Sotien aikana muonitus hoidettiin 
muonapakkauksin. Muonaa toimi-
tettiin rintamalle lentokonein, au-
toin, venein, hevosin - paikoin jopa 
jalkapelillä kantamalla. Lomien ajaksi 
sotilaat saivat siviilien lailla käyttöön-
sä elintarvikekortit. Oli tilanne ko-

tirintamalla mikä tahansa, oli rinta-
malla taistelevien sotilaiden riittävä 
ravinnonsaanti turvattava. Erityisen 
suurta huomiota  kiinnitettiin poik-
keuksellisen rasittavissa tehtävissä 
toimineiden kaukopartiomiesten 
muonapakkauksiin

Armeija marssii vatsallaan – Puolus-
tusvoimien muonituksen historiaa

Teksti Ariela Säkkinen
Kuvat: SA-arkisto
Artikkeli on aikaisemmin jul-
kaistu Sotaveteraanilehdessä 
2/2018

Yllä: Autopataljoonan sotilaan päiväannos talvisodan aikaan
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Armeija marssii vatsallaan – Puolus-
tusvoimien muonituksen historiaa

Sissipakkauksissa oli erittäin hyvää ja 
monipuolista ruokaa, oli lihaa ja kaik-
kea, muistelee kolmella partioret-
kellä mukana ollut salolaisveteraani 
Ilmari Koppinen.

Talvisodan muonituksen perustana 
oli lokakuussa 1939 vahvistettu päi-
vittäinen sotamuona-annos II, joka 
piti sisällään mm. näkkileipää (500 
gr), voita (60 gr) ja lihaa (tyypistä 
riippuen 150 – 200 gr). Etenkin jatko-
sodan aikana sisältö vaihteli yleisen 
elintarviketilanteen ja saatavuuden 
vuoksi paljonkin. Määrät pienenivät 
sodan jatkuessa ollen alhaisimmil-
laan loppuvuodesta 1941. Tuolloin 
leivän määrä oli pudonnut 350 gram-
maan,voin 20 grammaan ja lihan 100 
grammaan. 

Meillä oli silloin nälkä. Se täytyy ihan 
suoraan sanoa. Jos siviilistä ei olisi 
tullut ruokapaketteja, niin olisi ollut 
aika lailla ankeaa se homma, muisteli 
Syvärillä taistellut tammelalaisvete-
raani Pentti Simola alkuvuoden 1942 
tilannetta myöhemmin.

Ruoan saantia rintamalle hankaloitti-
vat myös taisteluista ja etäisyyksistä 
johtuvat kuljetusvaikeudet. Talvi-
sodan kovimpien pakkasten aikaan 
suomalaissotilaat järsivät jäätynyttä 
hernekeittoa, mottiin jääneiden ve-
näläissotilaiden tiedetään saaneen 
lupa syödä omia hevosiaan. Sotilaat 
paikkasivat puutteita myös luonno-
nantimin; marjastaen, kalastaen ja 
metsästäen. Rintamalla kaatui riista-
lintuja, hirviä... ja ainakin yksi joutsen. 

Toinen niistä jäi eloon ja päästi niin 
sydäntäsärkevän laulun, että jos oli-
sin sen etukäteen tiennyt, niin olisin 
jättänyt sen ensimmäisenkin ampu-
matta, kyseinen alikersantti kom-
mentoi tapausta.

Nykyisin käytössä olevat henkilö-
kohtaiset taistelumuonapakkauk-
set sisältävät aamupalan, pääruoan, 
välipalan ja juoman. Myös erikois-
ruokavaliot on huomioitu: riippuen 
kustakin kolmesta käytössä olevasta 
valmistajasta tarjolla on niin kasvis-
syöjälle sopiva, gluteeniton kuin lak-

toositon vaihtoehto. Kaikkiaan tais-
telumuonapakkauksia kulutetaan 
vuodessa noin 100 000. 
 
Pakkauksen päivittäinen energiasi-
sältö on liki 4000 Kcal, mutta korkea 
on taistelijoiden energian tarvekin. 
Tämä korostuu aselajista ja koulutus-
haarasta riippuen.

Esimerkiksi valmiusyhtymissä tie-
dustelujoukkojen johtajiksi koulu-
tettavat varusmiehet elävät taiste-
lumuonalla noin 50–70 vuorokautta 
palveluksensa aikana. Johtajakoulu-
tuksen saavan kohdalla kyse on jopa 
viidenneksestä koko palveluksesta, 
muistuttaa aiheesta Maanpuolustus-
korkeakoulussa gradunsakin tehnyt 
Porin Prikaatin kapteeni Petra Kos-
kensalo.

Itse taistelumuonapakkaukseen koh-
distuvat vaatimukset eivät ole juuri-
kaan vuosikymmenten aikana muut-
tuneet: sen on oltava paitsi riittävän 
ravitseva, myös hyvin säilyvä, kevyes-
ti kuljetettava sekä maasto-olosuh-
teissa helposti valmistettava - tarvit-
taessa jopa ilman kenttäkeitintä.

Paras kehitys vanhaan taistelumuo-
naan verrattuna on ollut ”lisää vain 
vesi” -menetelmä, jossa suoraan 
ateriapussiin lisätään kuumaa tai 

kylmää vettä – suuri harppaus myös 
hygienian suhteen. Lisäksi päiväpak-
kauksen paino ja tilavuus ovat pie-
nentyneet, Koskensalo kiittelee.

Miksi torstai on hernekeittopäivä?

Suomen hernevarastot takavarikoi-
tiin joulukuussa 1939 valtioneuvos-
ton päätöksellä Puolustusvoimien 
käyttöön ja hernerokka oli rintamal-
lakin varsin tutuksi tullut ruoka. 

Torstai on suomalaisvaruskunnissa 
hernekeittopäivä, ihan niinkuin se on 
ollut niin kauan, kuin kukaan muis-
taa. Sen juuret ovat jo uskonpuhdis-
tusta edeltävässä ajassa, mutta suo-
malaiseen kansanperinteeseen tuo 
Ruotsista meille kotoutunut perinne 
on vakiintunut nimenomaan armei-
jan otettua sen omakseen. 

Perjantai oli katolisessa kirkossa 
paastopäivä, joten torstaisin oli tarve 
tarjota ruoaksi jotain täyttävää. Her-
nerokan jälkiruokana perinteisesti 
tarjoiltava pannari tykötarpeineen 
on sen sijaan raaka-aineidensa hin-
nakkuuden huomioonottaen mitä 
todennäköisimmin vasta 1900-luvun 
puolella tapahtunut lisäys. 

Edullisuutensa, täyttävyytensä ja 
etukäteen valmistettavuutensa (ja si-

Muonakuljetus matkalla etulinjaan, heinäkuu 1941
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ten helpon siirreltävyytensä) ansios-
ta hernerokalla aseistettu soppatykki 
on salainen ase monien yleisötapah-
tumien onnistuneeseen muonituk-
seen. Ehkä yllättäenkin Suomen va-
ruskuntien ruokailun hoitavasta 
Leijona Cateringista kerrotaan, että 
hernekeitto on vuodesta toiseen yksi 
varusmiesten lempiruokia. Kalaruoat 
puolestaan pysyvät vuodesta toi-
seen inhokkeina, paljastaa Jaakko 
Sauvola.

Muuttuva aika ja ruokatrendit näky-
vät väistämättä myös varuskuntien 
ruokailussa. 

Erikoisruokavaliot näkyvät meilläkin: 
jokaisessa saapumiserässä on vegaa-
neja, kasvissyöjiä ja laktoositonta tai 
gluteenitonta ruokavaliota noudat-
tavia samassa suhteessa kuin missä 
tahansa muualla. Kotimaisuuteen 
panostetaan koko ajan enemmän ja 
myös kasvisten menekki on kasva-
nut. Maku on myös kansainvälisty-
nyt: etenkin Aasian vaikutteista tykä-

tään, Sauvola tietää.
  
Sotkussa käy munkki

Siinä missä Leijona Catering hoitaa 
varusmiesten ruokinnan, on va-
paa-ajan virkistäytyminen sotilasko-
din eli sotkun heiniä. 

otilaskotiverkoston muodostavat 44 
kiinteää sotilaskotia ja 26 leirisoti-
laskotia ovat osa Puolustusvoimien 
poikkeusolojen huoltovarmuutta. 
Sotilaskotityö on jatkunut keskeytyk-
settä siitä asti, kun ensimmäiset so-
tilaskodit perustettiin vuonna 1918. 
Niitä kuuluisia munkkeja on tarjottu 
30-luvulta lähtien. 

Niinkuin kaikilla klassikoilla, on sot-
kun munkkienkin alkuperä hämärän 
peitossa ja siitä on esitetty montakin 
teoriaa. Sotilaskotiliiton Satu Musta-
lahti arvioi syyksi kuitenkin sen, että 
raaka-aineet olivat yksinkertaiset ja 
pullaakin halvemmat, joten munkeil-
la oli mahdollista herkutella myös 

pula-aikana. 

Ja tuohan se uppopaistaminen ja sen 
jälkeinen sokerointi siihen vielä lisää 
herkullisuutta, hän nauraa. 

Viime vuosikymmenen aikana munk-
kien menekki on hieman laskenut, 
mutta niitä paistetaan vuosittain yhä 
liki 2 miljoonaa. Munkit on jo vuosi-
kymmenten ajan valmistettu samalla 
reseptillä joka puolella Suomea, jos-
kin osa emännistä jättää niihin oman 
kädenjälkensä.  Mutta miksi sotkun 
munkit sitten maistuvat niin eriltä 
kuin muut? 

Maidon sijaan ne tehdään veteen 
ja ennen öljyssä uppopaistamista 
niitä nostatetaan kolmeen ottee-
seen. Oman lisänsä antaa varmasti 
se, että ne ovat harvojen herkkua: 
munkkeja ei myydä ulos, eivätkä so-
tilaskodit ole ulkopuolisille avoimia 
paikkoja, Mustalahti arvioi.

Sotilaskotien tarkoituksena on 
tuoda varusmiesten arkeen kodin-
omaista lohtua.

Hernerokkapäivä Rukajärven suunnalla toukokuussa 1942
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Autojoukkojen historia on yhtä 
vanha kuin Puolustusvoimien.

Helsingissä autojoukkojen vai-
heet katsotaan alkaneeksi helmi-
kuussa 1918, kun Helsingin etappi 
-nimiseen järjestöön kuului osas-
tona autokomennuskunta. Tähän 
kuului vapaussodan aikana noin 
kymmenen autoa, jotka olivat yk-
sityisen lahjoittamia. Autokomen-
nuskunta toimi lyhyen historiansa 
ajan aluksi Yrjönkadulla Suoma-
laisessa lyseossa ja myöhemmin 
Hakasalmen kadulla (nykyinen 
Keskuskatu) entisessä palokun-
nan talossa. Sen korjauspaja oli 
Humalistonkadulla, josta se sitten 
aikanaan muutti Katajanokalle 
Merikasarmille asepajaan. Tästä 
alueesta tuli ylipäätään osalle au-

AUTOJOUKKOJEN JÄLJILLÄ 
HELSINGISSÄ

tojoukoista pitkäaikainen sijoitus-
paikka.

Autokomennuskunta hajotettiin ja 
toukokuun alussa 1918 perustettiin 
Armeijan Uudenmaan Insinööripii-
rin Autovarikko. Tämä ei kuitenkaan 
ollut pitkäaikainen järjestely, sillä jo 
heinäkuun alussa kaikki armeijan 
moottoriajoneuvot autohalleineen 
koottiin Yleisesikunnan Autokomen-
nuskuntaan. Sen tiloja oli Kampissa 
Turun kasarmilla Runeberginkadun 
varrella tai sen tuntumassa kasarmi-
alueen eteläosissa. Vuodenvaihteen 
1918-1919 tienoilla autokomen-
nuskunta muutti Kruununhakaan 
Maneesikadun varrelle entisiin Uu-
denmaan tarkk’ampujapataljoonan 
rakennuksiin. Kokoonpanoon kuului 
Autojoukkojen komentaja, ohjaaja- koulu, varikko ja korjauspaja.

Autopataljoonan ohimarssi Pohjoisella Hesperiankadulla 

Majuri Marko Maaluoto
Helsingin varuskunnan ko-

mendantti 2008-2013
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Suomen Armeijan Autojoukot ja 
Autopataljoona

Sotaministeriön käskyllä Suomen 
Armeijan Autojoukot perustettiin 
20.1.1919 ja siihen kuuluvat joukot 
sekä toiminnot sijoitettiin ympäri 
Helsinkiä. Sen 1. komppania oli Ma-
neesikadulla, 2. komppania lähei-
sellä Uudenmaan kasarmilla ja 3. 
komppania puolestaan perustettiin 
Viipuriin. Autojoukkojen esikunta 
sekä korjauspaja olivat Maneesika-
dun kasarmialueella, autohallit Ma-
riankadun varrella sekä Kaartin ma-
neesissa, varikko Fleminginkadulla 
ja polttoainevarasto Seurasaarentien 
luolassa. Tässä vaiheessa autonkul-
jettajia oli kaikkiaan kuusi ja autoja 
oli kolme, näistä kaksi henkilöautoa 
ja yksi kuorma-auto.

Jo seuraavan vuoden lopulla Auto-
joukot saivat uuden ja ehkä legen-
daarisenkin nimen eli Autopatal-
joona. Tähän kuului esikunta, kaksi 
autokomppaniaa (Helsinki ja Viipuri) 
ja varikot. Vahvuuteen lisättiin vie-
lä 3. komppania vuonna 1924, se 
sijoitettiin Turun kasarmille Fredri-
kinkadulle. Vuoden 1921 kesällä Au-
topataljoona muutti Merikasarmille 
itäosaan entisiin tehdasrakennuksiin. 
Viipurissa sijainnut 2. komppania lii-
tettiin vuonna 1927 kaupunkiin pe-
rustettuun Kuormastopataljoonaan 
jonka jälkeen Autopataljoonan kaik-
ki osat olivat ainoastaan Helsingissä. 
Pataljoonan esikunta siirrettiin Turun 
kasarmille Runeberginkadulle 1929. 
Kruununhaassa sijainnut korjauspaja 
siirrettiin Stenbäckinkadulle (jossa 
sijaitsi vuodet 1930-1938) ja kumi-
korjaamo Taivallahteen.

Talvisotaa edeltävä aika

Autopataljoona nimettiin uudelleen 
Huoltopataljoona 1:ksi syyskuussa 
1930. Sen toiminnot jatkuivat kui-
tenkin Merikasarmilla ja Turun ka-
sarmilla, jossa myös Fredrikinkadun 
läheisyydessä oli sen lähiharjoitus-
alue. Merikasarmilla suurin osa Au-
topataljoonan käytössä olleista ra-
kennuksista on purettu ja nykyään 
niiden paikalla on Ulkoministeriön 

uudisrakennuksia sekä asuintaloja. 
Turun kasarmilla ei ole enää mitään 
Autopataljoonan kasarmeista tai au-
tohalleista jäljellä vaan niiden pai-
kalla on mm. Tennispalatsi ja erilaisia 
liikehuoneistoja.

Neljä vuotta myöhemmin eli vuonna 
1934 tuli seuraava nimen ja kokoon-

panon muutos. Nyt siitä tuli Hel-
singin Autokomppania ja sen teh-
täviksi määritettiin alokaskoulutus, 
teknillinen koulutus, ajopalvelus ja 
reservin aliupseerien kouluttaminen. 
Toiminta jatkui Merikasarmilla ja Tu-
run kasarmilla vuosiin 1935-1936 
asti. Komppanian pääosat muutti-
vat juuri valmistuneelle Taivallahden 

Suomalainen lyseo

Sotilaita Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan 
aliupseerikasarmin edessä
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kasarmille 6.10.1935, nyt tilojen ker-
rottiin olevan ajanmukaiset. Auto-
halli valmistui vuotta myöhemmin, 
jonka jälkeen Fredrikinkadulla olleet 
ajoneuvot saatiin siirrettyä komppa-
nian yhteyteen. Nykyään tässä auto-
hallissa toimii K-kauppa ja kasarmin 
muissa rakennuksissa on mm. Taival-
lahden seurakunnan ja hautaustoi-
miston toimitiloja sekä asuntoja ja 
hoivakodin huoneistoja.

Talvisodan 1939 alla Helsinkiin pe-
rustettiin kuusi autokomppaniaa, 
jotka siirrettiin lokakuun puoleen 
väliin mennessä Karjalan kannak-
selle ja Laatokan Karjalaan. Näiden 
ohella perustettiin sairasautokomp-
panioita, autokorjaamoja ja poltto-
aineosastot. Muodollisesti Helsingin 
Autokomppania lakkautettiin vuo-
den 1940 lopulla ja saman kohtalon 
koki Helsingin varuskunnassa mm. 
Suomen Valkoinen Kaarti.

Sotavuodet 1939-1945

Sotavuosina kaupungissa toimi aina-
kin Helsingin Autonkorjauskeskus. 
Neuvostoliiton kanssa tehdyn rau-
hansopimuksen jälkeen marraskuus-
sa 1944 Helsinkiin sijoitettiin Selvi-
tyskeskus, joka oli osa Tampereella 
toimivaa Autovarikkoa.

Helsinkiläisten autojoukkojen perin-
teitä tai ainakin työn jatkaja on kui-
tenkin Mänttään vuonna 1941 perus-
tettu Huoltokoulutuskeskus. Tähän 
kuului mm. moottoriajoneuvoalan 
koulutusyksiköitä. Se siirrettiin mar-
raskuussa 1942 Lahteen Hennalan 
kasarmialueelle ja myöhemmin vielä 
Hollolaan. Vuoden 1945 maaliskuus-
sa se oli nimetty uudelleen Huolto-
koulu 3:ksi.

Autopataljoona perustetaan uu-
delleen

Huoltokoulu 3:n paluu entisille si-
joilleen tapahtui syyskuun lopussa 
1947, kun se palasi Helsinkiin Tai-
vallahden kasarmille. Samassa yh-
teydessä siihen liitettiin Helsingin 
Komennus-komppanian auto-osas-
to. Tämä komppania kuuluu Kaar-

Fredrikinkadun kasarmi ja kasarmialuetta 1930-luvun lopulla

Autopataljoonan kalustoa Turun kasarmilla vuonna 1929

Taivallahden kasarmi vuonna 1937
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tin pataljoonan perinnejoukkoihin. 
Olympiavuonna 1952 pataljoonasta 
käytettiin jo nimeä Autopataljoona. 
Siihen kuuluivat esikunta, varasto, 
huoltola, korjaamo ja kuljetuskomp-
paniasta sekä moottoriajoneuvo-
kurssista muodostettu moottoriajo-
neuvokoulu.

Autopataljoona–nimi vahvistettiin 
1.1.1957. Samaan aikaan saivat ny-
kyiset nimensä myös Kaartin patal-
joona ja Uudenmaan jääkäripatal-
joona, näistä ensin mainitun kanssa 
tiet tulisivat yhtymään ja aikanaan 
Kaartin jääkärirykmentti yhdistäisi 
nämä kaikki. Autopataljoonaan liitet-
tiin vuoden 1957 Taivallahden kasar-
mialueella jo toiminut Puolustuslai-
toksen Helsingin Autokorjaamo.

Autopataljoonan aika itsenäisenä 
joukko-osastona päättyi syyskuun 
lopussa 1968, kun se liitettiin Me-

rikasarmille sijoitettuun Kaartin 
pataljoonaan. Autopataljoonasta 
muodostettiin Kaartin pataljoonan 
Autokomppania ja sen sijoituspaik-
kana pysyi Taivallahden kasarmialue. 
Pataljoonaan kuuluva kunniakomp-
pania muutti lyhyen ajan sisällä Me-
rikasarmilta Santahaminaan. Kaartin 
pataljoonan esikunta sijoitettiin Tai-
vallahden kasarmialueelle, josta se 
muutti Santahaminaan syksyllä 1996 
Kaartin jääkärirykmentin perustami-
sen myötä. Samassa yhteydessä ryk-
mentin kuljetusjoukkoja yhdistettiin 
ja uusi Kuljetuskomppania jatkoi toi-
mintaansa Santahaminassa.

Taivallahden kasarmialue

Venäläisten joukkojen poistuttua 
Helsingistä maalis-huhtikuussa 1918 
jäi vastaperustetuille suomalaisjou-
koille ainakin lukumäärällisesti paljon 
hyvin erilaisia kasarmirakennuksia. 

Näin suurista kasarmialueista Kaartin 
kasarmi, Merikasarmi ja Turun kasar-
mi täyttyivät erilaisista joukko-osas-
toista. Myös useimpiin yksittäisiin 
esikunta-, asuin- ja muihin rakennuk-
siin löytyi sotaväen piiristä tarvitsija. 
Välitöntä rakentamistarvetta ei siis 
ollut. Helsingin varuskunnassa kan-
takaupungin alueella merkittävim-
mät Puolustuslaitoksen tarpeisiin 
myöhemmin rakennetut ovat juuri 
Taivallahden kasarmi 1935-1936 ja 
Tilkan sotilassairaala 1936. Muista 
voisi mainita Suojeluskuntien Yliesi-
kunnan rakennuksen Laivavarusta-
jankadulla ja Helsingin Suojeluskun-
tapiirin kiinteistö Hesperian puiston 
laidalla Döbelninkadulla.

Rakenneopetusta
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Järkälemäinen tietokirja – 400 
hieman yli A4-kokoista sivua – 
kertoo hyvin seikkaperäisesti 
Messerschmitt Bf 109 G:n palve-
lushistorian Suomessa. G-versio 
oli konetyypin massatuotanto-
malli. Niitä oli yli kolmannes kaik-
kiaan noin 33000 valmistetusta. 
Kirjan alussa on hyvä tiivistelmä 
Bf 109:n mallihistoriasta.
Käytössämme oli pääosin kahta ala-
tyyppiä, G2:ta ja G6:tta. Etenkin jäl-
kimmäisessä alkoi ilmetä laatuongel-
mia, koska materiaalitilanne Saksassa 
heikentyi sodan pitkittyessä. Tietoje-
ni mukaan koneiden kokoamiseen 
käytettiin myös pakkotyövoimaa, 
joka pyrki sabotoimaan tuotantoa.
Mersu oli meillä palveluksessa yksi-
toista vuotta eli maaliskuusta 1943 
maaliskuuhun 1954. Espanjassa ko-
netyyppi oli pisimpään käytössä. 
Siellä siitä luovuttiin vasta vuonna 
1967. Espanjalaisten Mersujen moot-
toripellitys erosi tavanomaisesta ja 
ne on helppo tunnistaa. Niitä muis-
tan nähneeni ainakin Battle of Bri-
tain-elokuvassa.
Lentorykmentti 3:een perustettiin 
tammikuussa 1943 lentolaivue 34, 
johon Mersut sijoitettiin. Laivuees-
ta oli tarkoitus tehdä eliittijoukko, 
ja ensimmäinen komentaja, majuri 
Olavi Ehrnrooth, sai valita pilotit lä-
hes haluamallaan tavalla. Parhaiden 
lentäjien poimiminen uuteen Mer-
su-laivueeseen aiheutti tietysti närää 
luovuttavissa laivueissa.
Myöhemmin eräät muutkin laivueet 
saivat Mersuja kun niitä hankittiin 
maahan lisää. Käytössämme oli kaik-
kiaan noin 200 konetta mutta ei toki 
yhtaikaa, vaan tuhoutuneita korvat-
tiin uusilla. Kirjoittaja käsittelee myös 
myöhemmät Mersuja käyttäneet 

laivueet sodan jälkeiset vuodet mu-
kaan lukien.
Eliittijoukko LeLv 34 olikin. Kuva-
teksteissä mainitaan usein kuvassa 
esiintyvän pilotin aiempi palvelush-
istoria ja monet olivat yltäneet ässik-
si – eli viiden ilmavoiton saavuttajiksi 
– jo aiemmalla kalustollaan. Pilottien 

tausta oli yhtä kirjava kuin ilmavoimi-
emme kalusto. Mersujen puikkoihin 
istui niin Brewster, Curtiss, Fiat kuin 
Fokker-pilottejakin.
Kirjan kuva-aarteisto on suorastaan 
ylitsepursuava. Aarteisto ei ole yliam-
puva termi, koska kuvaharvinaisuuk-
sia on kerätty monista yksityiskoko-
elmista eivätkä ne ole kyllästymiseen 
asti nähtyjä klassisia otoksia. Toki 
tuttujakin kuvia mukana on. Kirjan 
laatu käy ilmi siitäkin, että myös ryh-
mäkuvissa olevat henkilöt on viitsitty 
ja osattu tunnistaa. Tietokirjailija Kari 
Stenman onkin yksi maamme eturi-
vin ilmasotahistorioitsijoita ja hänen 
työnsä jälkeen voi nytkin luottaa.
Kuvien lisäksi kirjan toinen keskeinen 
elementti ovat taistelukertomukset. 

Kirja-arvostelut
Messerschmitt Bf 109 G ja Suomi

Seppo Simola
Niitä on todella runsaasti. Osa kerto-
muksista on sitaatteja virallisista tais-
telukertomuksista ja lentäjien omista 
muistelmista. Lainaukset on erotet-
tu kursivoinnilla kirjoittajan omasta 
tekstistä.  Jossakin vaiheessa tulee 
jo pohtineeksi, että voisi olla vaihte-
luksi mukava lukea myös lentäjien 
ihan tavallisesta arkipalveluksesta. 
Koneiden noutokeikkoja Saksasta on 
nimittäin kuvattu elävästi ja kiinnos-
tavasti.
Lentäminen ja ilmataistelut painottu-
vat jopa siinä määrin, että koneiden 
huollon ja muun teknisen yläpidon 
kuvaaminen jää taka-alalle. Yksikään 
kone ei lennä ja taistele ilman asian-
tuntevaa huoltoa. Kaipaamaan jäin 
myös keskeisten Mersu-pilottien 
lyhyitä elämäkertoja. Koneiden pal-
velushistoria esitellään liitteessä yk-
sittäisen koneen tarkkuudella, mikä 
tietysti kuuluu asiaan.
Liitteissä tiivistetään kirjan mittavaa 
tietosisältöä. Niistä käyvät ilmi voitot 
kone- ja lentäjäkohtaisesti sekä alas 
ammuttujen Mersu-pilottien kohta-
lot sekä muuta kiinnostavaa. Kirjan 
lopussa on valokuvamaisen tarkkoja 
väripiirroksia Mersuista.
Kirjan pääkohderyhmänä lienevät 
ilmasotahistorian harrastajat, koska 
tiettyjen käsitteiden ja ilmaisujen 
avautuminen edellyttää kohtalaisia 
pohjatietoja. Esimerkiksi vastustajan 
keskeiset konetyypit olisi ollut hyvä 
esitellä. Ne nimittäin esiintyvät pää-
osin tyyppilyhenteillä, jotka ilmaso-
tahistoriaa harrastanut toki tunnis-
taa.

Mersu – Messerschmitt Bf 109 G 
Suomen ilmavoimissa
Kari Stenman
Koala, 400 sivua
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Mikko Porvali on koulutukseltaan 
sekä juristi että rikoskomisario. 
Kirjailijana hän on saavuttanut 
huomattavaa suosiota lähinnä vii-
me sotiimme sijoittuvilla tiedus-
teluaiheisilla kirjoillaan. Niinpä 
loikka tiedustelun yleiseen histo-
riaan, jota nyt puheena oleva kirja 
käsittelee, on looginen. Porvali on 
ollut tekemisissä myös valmisteilla 
olevan tiedustelulainsäädännön 
kanssa ja sitäkin teemaa uutuus-
kirja sivuaa.
Tiedustelun kaari kirjassa on kahdella 
sanalla sanoen kaiken kattava. Tarina 
alkaa kukkulan laelta etumaastoon 
tähystelevistä antiikin sotureista ja 
päättyy nykyisen digitaaliseen tie-
dustelumaailmaan. 
Suuren yleisön harrastus sotahisto-
riaan keskittyy Suomessa varsin pit-
kälti toisen maailmansodan aikaan. 
Myönnän itsekin ajatelleeni, että voi 
tylsyyksien tylsyys kun huomasin kir-
jan alaotsikon ”antiikista maailman-
sotiin”. No, lukukokemus oli kaikkea 
muuta kuin tylsä! Mikko Porvali osaa 
kirjoittaa kiinnostavasti aiheesta kuin 
aiheesta, eikä antiikin historia muu-
tenkaan ole tylsää. Koulussa vain 
saattoi tuntua siltä.
Lukija saa mainiota kertausta niin an-
tiikin historiasta kuin kirkkohistorias-
takin. Katolisella kirkolla oli aikanaan 
suorituskykyinen tiedusteluorga-
nisaatio. Sillä oli myös erinomaisen 
suorituskykyinen tutkintakoneisto, 
jota kutsuttiin inkvisitioksi. Porva-
li puhdistaa kirjassaan inkvisition 
mainetta, joka on saanut leimansa 
pahimpien ylilyöntien kautta. Inkvi-
sition toiminta oli pääosin asiallista 
– ainakin oman aikakautensa kon-
tekstissa.
Mikko Porvali leikittelee hauskasti 
terminologialla käyttäessään tarkoi-
tuksellisesti nykyajan ilmauksia men-
neistä vuosisadoista kertoessaan. 
Viikingeillä oli hyvä tiedustelukyky, 

katolinen kirkko hallitsi tiedolla joh-
tamisen (koska oli käytännössä mo-
nopolisoinut luku- ja kirjoitustaidon) 
ja Rooma oli aikansa supervalta. 
Toisen maailmansodan aikana tun-

Tiedustelun kiinnostava kehityskaari
Seppo Simola

nettiin jo elektroninenkin tiedustelu. 
Edes maailmanlaajuinen sähköisen 
viestinnän seuranta ei ole uutta. Bri-
tit pystyivät jo ennen ensimmäistä 
maailmansotaa lukemaan Atlantin 
ylittävän – tai paremminkin alitta-
van – sähköisen viestinnän. Nykyisin 
viestiliikenneapajille pyrkivät valtioi-
den lisäksi globaalit suuryritykset.
Kirjailija antaa hyvät perustelut sille, 
miksi tiedusteluorganisaatioita ja nii-
den toimivaltuuksia tulee valvoa. Itä-
valta oli ollut aloitteellinen nykyisen 
Interpolin edeltäjää ICPC:tä perustet-
taessa vuonna 1923. Siksi sille suotiin 
mieluusti järjestön johtovirkoja. 
Mutta kuinkas sitten kävikään? Saksa 
liitti Itävallan itseensä keväällä 1938 
ja vaihtoi samalla ICPC:n johtajan. 
Kansainvälinen rikospoliisijärjestö oli 
siirtynyt kansallissosialistien komen-
toon ennen kuin muun maailman 
rikospoliisiorganisaatiot ehtivät rea-
goida. Ja eipä aikaakaan, kun organi-

saatiota johti Prahan teurastajan lii-
kanimeä kantanut korkea SS-upseeri 
Reinhard Heydrich. Kansainvälisen 
poliisijärjestön toiminta käytännös-
sä halvaantui toisen maailmansodan 
ajaksi. Järjestön johdossa ehti olla 
myös Ernst Kaltenbrunner, joka myö-
hemmin hirtettiin tuomittuna rikok-
sista ihmisyyttä vastaan.

Kirjan kuvituksena on ymmärrettä-
vän vähän valokuvia, koska tiedus-
telua oli harjoitettu jo vuosituhannet 
ennen valokuvauksen keksimistä. 
Niinpä maalaustaiteen rooli kirjan 
kuvituksessa on keskeinen eli taide-
historian kertauskin hoituu samalla.
Kirjan sinetiksi Porvali pohdiskelee 
tiedustelufilosofisia asioita myös 
valmisteilla olevan tiedustelulain-
säädännön kannalta. Etiikka ja arvot 
ovat hyviä oppaita oman maansa 
ja kansansa hyödyksi toimivalla tie-
dusteluorganisaatiolla silloin, kun 
kansallinen tai kansainvälinen lain-
säädäntö eivät pysy yhteiskunnan 
muutoksen – esimerkiksi digitalisoi-
tumisen – vauhdissa.

Tiedustelun näkymätön historia 
antiikista maailmansotiin
Mikko Porvali
Atena, 219 sivua
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Everstiluutnantti evp. Timo Vilkko johti tottuneella otteella 
kokousta. 

Logistiikkaupseerit ry:n toiminta-
kertomus vuodelta 2017

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 67. toi-
mintavuosi. Yhdistyksen puheenjoh-
tajana toimi eversti Timo Saarinen. 
Valtuuskuntaa johti asiakkuusjohtaja 
Heikki Härtsiä. Vuoden teemana oli 
”SUOMI 100 VUOTTA”.

Toimintavuosi toteutettiin suunnitel-
man mukaisesti. Huoltotapahtuma 
jouduttiin peruuttamaan ulkopuo-
listen esteiden vuoksi. Yhdistyksen 
taloudellinen tila on pysynyt vakaa-
na. Tilanne on mahdollistanut tarkoi-
tuksen mukaisen tuen alueelliselle 
toiminnalle sekä muun suunnitellun 
toiminnan. 

Viime vuoden kevätkokous pidet-
tiin Inex Partnesin tiloissa Sipossa 
27.3.2017. Paikalla oli 42 yhdistyk-
sen jäsentä. Syyskokous järjestet-
tiin Logistiikkakoululla Riihimäellä 
9.10.2017.  Kokoukseen osallistui 35 
yhdistyksen jäsentä. Kokouksissa kä-
siteltiin sääntöjen edellyttämät asiat. 

Hallituksessa ovat toimineet:

Puheenjohtaja 
ev Timo Saarinen

Kokoukseen osallistui yhteensä 37 henkilöä. Logistiikkaupseerit ry:n 
puheenjohtaja  eversti Timo Saarinen avasi kokouksen ja toivotti ko-

kousedustajat tervetulleiksi.

Varapuheenjohtaja 
kapt res Caj Lövegren

Jäsenet
maj res Ulf Dahlman
evl evp Aarne Veijalainen
evl Mikael Laine
insevl Harri Saarinen
kom Jussi Hietaniemi
maj Lassi Kellberg
Komkapt Miikka Kaarnakoski 
kapt Henri Pitkäkoski
ltn res Hans Gabrielsson
  
Hallituksen valitsemana sihteerinä 
on toiminut kapteeni Henri Pitkä-
koski. Taloudenhoitajana on ollut ti-
litoimisto Tarja Takala. Logistiikkaup-
seeri-lehden päätoimittajana on 
toiminut eversti evp Risto Gabriels-
son.

Hallituksen toiminta

Hallitus on kokoontunut toimin-
tavuonna kuusi kertaa. Hallitus on 
kilpailuttanut lehden painotalot 
sekä taloudenhoitajan tehtävät. Kil-
pailutuksen tuloksena päädyttiin 
vaihtamaan toimittajaksi WAASA 
GRAPHICS OY. Tarja Takalan sopimus 
päätettiin, ja uutena taloudenhoita-
jana aloittaa vuonna 2018 Tmi TeeSa-
Bee (Tero Blomster).

Hallitus on tehnyt yhdistystä tunne-
tuksi järjestämällä esittelytilaisuuksia 
sotilasopetuslaitoksissa eri kursseilla 
sekä rohkaissut jäsenistöään alue-
toiminnan järjestämisessä. Verkot-
tuminen Ruotsin ja Viron kanssa on 
käynnistetty.

Hallitus on aloittanut uudenlaisen 
toiminnan suunnittelun. Keväällä 
2018 (24.-25.5.) yhdistys osallistuu 
kokeilumielessä Suomen sotatieteel-
lisen seuran ja MPKK:n järjestämän 
Sotatieteiden päivän järjestelyihin 
vastaamalla logistiikan alan ohjel-
masta. Tilaisuus on sitä kautta avoin 
yhdistyksen jäsenistölle. Kutsu ja 
mainokset julkaistaan yhdistyksen 
lehdessä 1/2018 sekä nettisivuilla. 
Hallitus toivoo runsasta osanottoa. 

Hallituksen sisällä on jatkettu sisäi-
sen työnjaon kehittämistä sekä jä-
senrekisterin ylläpitoa. Hallituksen 
toimintakäsikirja on viimeistelyvai-
heessa.
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Everstiluutnantti evp. Timo Vilkko johti tottuneella otteella 
kokousta. 

Sihteeri on lähettänyt jokaiselle jä-
seneksi hyväksytylle tiedotteen säh-
köpostilla hyväksymiskokouksen jäl-
keen. 

Valtuuskunta

Yhdistyksen valtuuskuntaan on kuu-
lunut 27 Suomen elinkeinoelämän 
ja puolustusvoimien logistiikan joh-
totehtävissä toimivaa jäsentä sekä 
neljä kunniajäsentä. Valtuuskunta on 
tukenut yhdistyksen toimintaa koko 
valtakunnan alueella yhteistoimin-
nassa hallituksen kanssa.

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi va-
littiin asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä 
Tampereelta. Varapuheenjohtajana 
on toiminut liiketoiminnan kehitys-
johtaja Pentti Miettinen.

Valtuuskuntaan ovat vuonna 2017 
kuuluneet 

Asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä
Lääkintöneuvos Juhani Aho
Johtaja Thomas Doepel
Kenraaliluutnantti Kyösti Halonen
Toimitusjohtaja Harri Hentunen

Toimitusjohtaja Markku Henttinen
Logistiikkadiv. johtaja Rolf Jansson
Prikaatikenraali Timo Kakkola
Toimitusjohtaja Olavi Kuusela
Ketjujohtaja Paavo Käsmä
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Laakso-
nen
Johtaja Virve Laitinen
Johtaja Matti Mettälä
Johtaja Harri Miettinen
Kehitysjohtaja Pentti Miettinen
Toimitusjohtaja Henry Nieminen
Hallintojohtaja  Ari Nikkinen 
Toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo
Toimitusjohtaja Jarmo Puputti
Toimitusjohtaja Jari Rautjärvi

Logistiikan johtoa seuraamassa kokouksen kulkua.
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Insinööriprikaatikenraali  
Kari Renko
Kenttäjohtaja Tapani Riihijärvi
Kenraalimajuri Timo Rotonen
Hankintajohtaja Manu Salmi
Lääkintäprikaatikenraali  
Simo Siitonen
Toimitusjohtaja Antti Sippola
Kauppias Rauno Törrönen 
  
Hallituksen nimeämänä valtuuskun-
nan sihteerinä on toiminut majuri 
Timo Hesso.

Valtuuskunta on kokoontunut vuo-
den aikana kaksi kertaa: 13.3. ja 9.10. 
yhdistyksen vuosikokousten yhtey-
dessä. Valtuuskunnan toimintaa on 
kehitetty edelleen puheenjohtajan 
johdolla. Valtuuskunta on toimi-
nut aktiivisesti lehden artikkeleiden 
tuottamisessa sekä yhdistyksen ta-
loudellisessa tukemisessa. Valtuus-
kunta on osallistunut RUK:n päätös-
tilaisuuksiin ja palkinnut huoltolinjan 
priimukset.

Toiminnantarkastajat

Vuosikokouksen valitse-
mina toiminnantarkas-
tajina ovat toimineet 
evl evp Jukka Salminen 
ja evl evp Matti Paasi-
vaara. 

Everstiluutnantti Vil-
ho Wäiniön Huoltoup-
seerisäätiön hallitus

Everstiluutnantti Vilho 
Wäiniön Huoltoupsee-
risäätiön hallituksessa 
yhdistyksen nimeäminä 
edustajina ovat toimi-
neet evl Jari Virolainen 
ja evl Mika Multanen. 
Everstiluutnantti evp 
Timo Vilkko on toiminut 
säätiön asiamiehenä.

Yhdistyksen toiminta

Kevätkokouksen yhteydessä järjes-
tetty logistiikkaseminaari onnistui 
hienosti. Jäsenistöä oli paikalla 35. 
Järjestely oli toimiva ja sitä päätettiin 
jatkaa tulevana vuonna.

Toimintasuunnitelmasta poiketen 
Huoltotapahtuma suunniteltiin to-
teutettavaksi Syndalenissa ja UU-
DPR:ssa MPK:n kurssiin liittyen. Ti-
laisuus jouduttiin peruuttamaan 
yhdistyksestä riippumattomista 
syistä varuskunnan muun toiminnan 
johdosta.

Huoltotapahtuman sijaan järjestet-
tiin 25.11.2017 yhdistyksen pikku-
jouluristeily Tallinnaan. Ohjelmassa 
oli tutustuminen Viron Puolustusvoi-
mien ja Kaitseliitin toimintaan sekä 
Viron parlamenttiin kansanedustaja 
Henn Pôlluaasin johdolla.

Yhdistys osallistui PV:ien Suomi 100- 
tapahtumaan Tampereen keskus-
torilla 7.6.2017. Tilaisuus onnistui 
hyvin ja toimintaamme tutustui sata-
määrin ihmisiä. Tilaisuudessa jaettiin 

Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö 
Jukka Etelävuori esitelmöi merikuljetusten huolto-
varmuudesta, sen nykytilanteesta ja tulevaisuuden 

haasteista.

Containerships Oyj:n toimitusjohtaja Kari-Pek-
ka Laaksonen esitteli yrityksen toimintaa ja 

aluskannan sekä logistiikan kehitystä kauppa-
merenkulun nopeasti muuttuvassa ympäris-

tössä.
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yhdistyksen lehtiä 400 kpl ja Huolto-
päällikkö 2006 kirjoja 50 kpl. Tilaisuu-
teen liittyen (sekä myöhempää käyt-
töä varten) painatettiin yhdistyksen 
esitteet sekä ROLL UP esittelytaulut 
Valtuuskunnan ja Millog oy:n tuella.  

Maanpuolustuskorkeakoululla on 
esitelty yleisesikuntaupseerikurssille 
ja esiupseerikurssille yhdistyksen toi-
mintaa.   

Logistiikkakoululla on järjestetty toi-
mialapäällikkökurssilla, huoltotaktii-
kan seminaarissa sekä kadettikurs-
silla LOGU:n toiminnan esittely- ja 
rekrytointitilaisuuksia. 

Logistiikkarykmentit ja RUK ovat pi-
täneet yhdistyksen toimintaa esitte-
leviä tilaisuuksia kertausharjoitusten 
ja kurssien yhteydessä.

Aluetoiminta

Yhdistys on tukenut aluetoimintaa 
kadettien logistiikkaopintosuunnan, 
maistereiden logistiikkaopintosuun-
nan sekä logistiikkaupseerikurssien 
kautta.

Yhdistys on tukenut lisäksi sota-
koulujen huollon opetusta osallistu-
malla huollon opettajien neuvottelu-
päivien järjestelyihin.

Valtuuskunta on palkinnut RUK:n 
huoltolinjan oppilaita suunnitellun 
mukaisesti.

Logistiikkaupseerilehti ja tiedot-
taminen

Logistiikkaupseeri-lehti ilmestyi pe-
rinteiseen tapaan neljä kertaa. Kor-
keatasoinen lehti on yhdistyksen nä-
kyvin ja keskeisin osa toimintaa.

Lehden päätoimittajana on toimi-
nut eversti evp Risto Gabrielsson 
ja toimittajana luutnantti res Hans 
Gabrielsson. Ilmoitushankinnan on 
hoitanut JTH Markkinointi. Lehti on 
painettu AO- Paino Oy:ssä Mikkelissä 

31.12.2017 saakka ja 1.1.2018 alkaen 
Waasa Graphics OY.

Yhdistyksen www-sivut on uudiste-
tut (logistiikkaupseerit.fi) sivut ovat 
toimineet hyvin tiedottamisen ja tie-
donvälityksen apuna. 

WWW-sivujen käyttötilastoja 2017:
Tilastojen mukaan käyntikertoja oli 
vuonna 2017  18144 kpl, ja katsottu-
ja sivuja 33059. Molemmat mittarit 
hieman laskivat edellisestä vuodesta.  

Lehden jakelulistat tarkistettiin. So-
takoulujen/vast kirjastot liitettiin ja-
kelun piiriin. Lehden painosmäärä on 
noin 1215 kappaletta.

Yhdistyksellä oli neljä kunniajä-
sentä:

Eversti evp Eino Tirronen (10.2.2017 
saakka)
Eversti evp Kari Suvanto
Toimitusjohtaja majuri res Seppo 
Laalo  
Kauppaneuvos majuri res Arto Arvo-
nen sekä
Eversti evp Leo Puustinen (13.3.2017 
alkaen).
 
Jäsenistö

Vuoden aikana uusia jäseniä hyväk-
syttiin 20 henkilöä. 

Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden 2017 
lopussa yhteensä 996 henkilöä, joista 
jäsenmaksunsa maksaneita oli 798.

Jäsenrekisteri on tarkistettu ja sen 
ylläpito on ollut sihteerillä. Järjestely 
on ollut toimiva. 

Palkitsemiset, huomionosoitukset 
ja tukemiset
 
Yhdistys ei valinnut vuodelle 2016 
logistiikkaupseeria, eikä kirjoittajaa. 
Vuoden 2016 ansiokkaasta työs-
tä palkittiin useampia henkilöitä 
90-vuotisjuhlissa.
 
Huollon ansioristillä palkittiin yhdis-
tystoiminnassa ansioituneet jäsenet 
asiakkuuspäällikkö Veli-Matti Väänä-
nen (Wurth Oy), LtCol Rolf W HÄFE-
LI (Sveitsi) ja kapt Henri Pitkäkoski 
(Jaettiin kevätkokouksessa 2018).

Aiemmin myönnettyyn ristiin on 
myönnetty solki evl evp Aarne Veija-
laiselle  

Yhdistyksen talous  
 
Yhdistyksen tuotot muodostuivat 
jäsenmaksuista, ilmoitus- ja sijoitus-
tuotoista sekä huoltopäällikkökirjan 
myynnistä ollen yhteensä 59 082,80 
euroa. 

Kokousta seurataan mielenkiinnolla.



34

Menot koostuivat lähinnä Logistiik-
kaupseeri-lehden ja aluetoiminnan 
sekä hallinnon kuluista. Menojen yh-
teismäärä oli 48 208,57euroa.

hdistyksen talous osoittaa toiminta-
vuodelta ylijäämää 10 874,23 euroa.
Yhdistyksen omistamien arvopa-
pereiden kirjanpitoarvo on 20 931 
€. Osakkeet on arvotettu ostohin-
taan. Osakkeiden markkina-arvo 
31.12.2017 oli 206 958,0 €.

Kassavarat tilikauden päättyessä 
31.12.2017 olivat 6 851,43 €. Yhdis-
tyksellä ei ole vakuuksia.

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 25 euroa. 

Hallitus esittää, että tilikauden ylijää-
mä 10 874,23 siirretään edellisten ti-
likausien yli-/alijäämään. 

Arvio yhdistyksen toiminnasta

Yhdistyksen toiminta vastaa jäsen-
kunnan toiveita. 

Yhdistyksen talouden suurin 
menoerä on lehti. 

Hallitus uskoo, että lehden menoeriä 
saadaan pienennettyä uuden paino-
talon (Waasa Graphics Oy) myötä.

Lisäksi lehden tuotot ovat kasvaneet 
vuodesta 2016 vuoteen 2017 noin 20 
prosenttia (16500  20 000).

Lehti on edelleen koko yhdistyksen 
keskeisin ja näkyvin toiminnan muo-
to, mistä syystä siihen tulee edelleen-
kin kaikin tavoin panostaa.

Yhdistyksen toimintaa on kehitetty 
edelleen seminaarien suuntaan, kos-
ka perinteiset aluetapahtumat huol-
totapahtumaa ja kurssien huolto-
veli-iltoja lukuun ottamatta vetävät 
huonosti jäseniä. 

Yhtenä esimerkkinä seminaaritoi-
minnan kehittämisestä on osallis-
tuminen toukokuussa vuoden 2018 
Sotatieteiden päivien järjestelyihin. 

Yhdistys on ottanut vastuulleen so-
tatalouteen, huoltoon ja logistiik-
kaan liittyvien tutkimusten luennot. 
Päivät olivat kaikille yhdistyksen jä-
senille avoimet. 

Lisääntyneet kertausharjoitukset ja 
huollon joukkotuotanto nähdään 
mahdollisuutena aktivoida yhdistyk-
sen alueellista toimintaa. Tätä tukee 
myös nuorten peruskoulutettujen 
huoltoupseerien innostunut omaeh-
toinen kokoontuminen. 

Yhdistyksen toiminnan aktivoinnissa 
alueellisesti korostuu logistiikkaryk-
menttien rooli alueellisena toimija-
na. Huoltotapahtuman toteutusta ja 
sen tilausta on arvioitu ja se koetaan 
edelleen arvokkaaksi tapahtumaksi. 
Jäsenistön innostaminen osallistu-
miseen on tärkeää.

Valtuuskunnan toiminnan aktivointia 
tulee edelleen jatkaa ja toimintaan 

Containership VII:n kapteeni Jyrki Tommila esitteli aluksen uusia tekni-
siä ratkaisuja. Kokousväellä riitti lukuisa määrä kysymyksiä merenku-

lun alalta ja niihin saatiin ammattimiehen tarkat vastaukset!
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tulee saada lisää sisältöä. Hallituksen 
toimintaa tulee edelleen jäntevöittää 
työnjaon osalta ja liittyen uusien hal-
lituksen jäsenten perehdyttämiseen. 
Hallituksen laaja-alaisempi kokoon-
pano helpottaa toiminnan aktivoin-
tia myös puolustushaaroissa. 

Yhdistyksen toiminnalle on sel-
keä tilaus puolustusvoimien ja 
elinkeinoelämän logistiikan yh-
teydenpitoa lisättäessä sekä logis-
tiikkaupseeritoimintaa ja maan-
puolustustoimintaa tukevana 
muotona. 

Vilkasta keskustelua päivän aiheista kahvipöydässä.
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JÄSENTEN PYYNNÖSTÄ KIRJOITUSKILPAILUA - ”PUOLUSTUSVOIMAT ja PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKA 100 
VUOTTA” JATKETAAN ELOKUUN LOPPUUN ASTI

Kesällä on paremmin aikaa keskittyä kirjoittamiseen. Alla vielä kerran ohjeet. Jo kirjoituksensa jättäneet voivat 
tietysti täydentää omia kirjoituksiaan mikäli tarpeen. Määräaika on siis 31.08.2018.

Logistiikkaupseeri-lehti järjestää lukijoilleen kirjoituskilpailun juhlavuoden kunniaksi. Osallistuminen ei edellytä yh-
distyksen jäsenyyttä.
Kirjoituksen aihe voidaan vapaasti valita siten, että se kuitenkin pohjautuu johonkin tunnettuun taisteluun tai use-
ampaan taisteluun ja miten nimenomaisesti logistiikka on vaikuttanut taistelun lopputulokseen. Kyseisen taistelun 
saa vapaasti valita antiikin ajoista nykypäivään. Toimitus voisi tarvittaessa varustaa kuvat julkaistaviin kirjoituksiin. 
Kriteereitä valinnassa tulee olemaan: 
• aiheen kiinnostava käsittely, 
• historialliset faktat, 
• aiheen käsittelyn näkökulma, 
• elinkeinoelämän ja kansainvälisen logistiikan rooli puolustusvoimien logistiikan kehittämisessä
• logistiikan merkityksen perustelut onnistumiseen / epäonnistumiseen  ja johtopäätökset sekä 
• johtopäätökset ja suositukset oman puolustusvoimiemme logistiikan kehittämiseen.
Kirjoitus voi olla lähestymiskohdiltaan operatiivislogistinen tai materiaalinen unohtamatta kulloistakin ”sotilaspoliit-
tista” näkökulmaa, mutta monipuolinen tarkastelu on ”plussaa”.
Kirjoitukset tulee lähettää lehden toimitukselle osoitteeseen risto_gabrielsson@hotmail.com (huomaathan, että ni-
mien välissä ei ole pistettä vaan alleviiva).
Kirjoitukset pyydetään lähettämään 30.4.2018 mennessä. 
Parhaat kirjoitukset julkaistaan vuoden 2018 ja 2019 lehdissä ja palkitaan vuoden 2018 syyskokouksessa, parhaaksi 
arvioitu 700 € ja kaksi seuraavaa kummallekin 400 €. Logistiikkaupseeri-lehden toimitus varaa itselleen oikeuden 
julkaista valintansa mukaan kilpailuun osallistuneita kirjoituksia voittajien valitsemisen jälkeenkin. Voittajille ilmoite-
taan henkilökohtaisesti valinnasta sekä nimet aiheineen julkaistaan lehden numerossa 2/2018.

Muutamia esimerkkejä mahdollisista operaatioista:
• Ristiretket (logistiikkaa sovellettiin eri tavalla eri retkissä)
• Aleksanteri Suuren sotaretki Indus-joelle ja
• Napoleonin Venäjän-retki 1812 (ja miten Napoleonin ja Aleksanteri Suuren logistiikan ratkaisut erosivat 
 toisistaan – mm. logistiikka-asiantuntijoiden käyttö)
• Rommelin Afrikan operaatiot II MS:ssa logistiikan ratkaisujen kannalta
• Suomen Jatkosota (erityisesti etenemisvaiheessa)
• Koreansota 1950 - 53
• Pattonin ulosmurtautuminen Normandiassa (Battle of the Bulge ja siihen liittynyt ”Red Ball Express”-
 logistiikkaoperaatio – ratkaisko ”RBE” ongelmat vai syntyikö uusia)
• Persianlahden sodat 1991 ja 2003 (kaksi täysin erilaista logistiikkakonseptia)
• ISAF-operaatio Afganistanissa ja siihen erityisesti liittyvä “Host Nation Support”-konsepti – ongelmat ja 
 ratkaisut
• USA:n sotilasdoktriineihin liittyy keskeisesti termi ”Operational Reach” (löytyy Google-haulla), miten sen 
 periaatteet liittyvät edellä mainittuihin tai muihin esimerkkeihin

Logistiikkaupseerit ry.
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Kutsu Logistiikkaupseerit ry:n sääntö-
määräiseen syyskokoukseen ja Huolto-

tapahtumaan 2018

Logistiikkaupseerit Ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 
8.9.2018 Huoltotapahtuman yhteydessä Suomenlinnassa.

Huoltotapahtuman alustava aikataulu:

• 11.-11.45 Valtuuskunnan syyskokous 
• 11.45  Tervetuliaispuhe (Ev Saarinen)
• 12-12.45 Lounas
• 12.45-13.45  Yhdistyksen syyskokous
• 14.-17.00 Tutustuminen Suomenlinnan pelastusyksikköön, Sotamuseoon (PV100) sekä Merivoimien  
   alukseen, ohessa” huoltomieskilpailu”
• 17.00  Päätössanat ja siirtyminen  mantereelle 
• 17.30   Illallinen (erikseen ilmoittautuneille)

Ilmoittautumiset osoitteeseen logury@gmail.com  24.8.2018 mennessä otsikolla SYYSKOKOUS2018. Ilmoitettavat 
tiedot: Etunimi, Sukunimi, syntymäaika ja ruoka-ainerajoitukset. Ulkomaan kansalaisilta lisäksi passinnumero. Lisäksi 
ilmoittakaa oletteko jäämässä illalliselle.

Tarkennuksia julkaistaan logistiikkaupseerit.fi sivuilla

Kuva: Michal Pise (Released by Michal Pise <pisem1@fel.cvut.cz> under CC-BY-2.0., Wikipedia)
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