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HX-hankkeen tiimoilta sinkoaa kaikenlaisia 
ajatuksia

Risto Gabrielsson

Hanke uusista hävittäjistä on kieltä-
mättä kallis. Erilaisia valintavaihto-
ehtoja on esitetty. Olisiko euroop-
palainen tai peräti ruotsalainen 
vaihtoehto soveliain. 

Kun tosipaikan tullen lentäjämme 
riskeeraavat henkensä maatamme 
puolustaessa, on ainoa vaihtoehto 
koneen paras suorituskyky. Yksi kri-
teerille on varmasti se mikä lasketaan 
kunkin konetyypin elinkaareksi. Osa 
tarjoajista on lähtenyt jo seuraavat 
sukupolven hävittäjän suunnitte-
luun, 

On hyvä muistaa, että itse kone on 
vain lavetti kaikelle muulle, aseistuk-
selle sekä muulle tekniikalle.

Eräs ajatus, jota on elätelty, on se, 
että jatkaisimme nykyisen kaluston 
elinikää 2 – 5 vuotta. 

Loppusummaan pitäisi ottaa huo-
mioon paljonko tarvittavat päivityk-
set tulisivat maksamaan. Koneiden 
runkojen väsyminen, koska ilmasta 
ilmaan taistelun harjoittelu on rasit-
tanut niitä enemmän kuin ilmasta 
maahan harjoittelu. 

Jouduttaisiinko kannibalisoimaan 
osa kalustosta ja mitä se merkitsisi 
puolustuskyvylle. (Ilmavoimien in-
formaatiota: https://ilmavoimat.fi/
ilmapuolustuksen-suorituskyvyn-ke-
hittaminen?fbclid=IwAR2gXQxg-
d p 5 s U E L f N a 2 A s E m E z 5 U T H K H -
6vzO3kwukolrZxRIkgmhpwz-rF14) 

Jos vuosia hankintapäätökseen ku-
luu, kallistuu myös ostettavan kalus-

ton hinta. Mikä olisi lopullinen arvioi-
tu lasku?

Kun kustannuksia arvioidaan niin oli-
siko Suomen taloudellinen tilanne 
todella nykyistä parempi viiden vuo-
den päästä jos hanketta viivästyte-
tään. Taitaisi tulla vain kalliimmaksi.

Myös koneiden lukumäärä on ase-
tettu kyseenalaiseksi. ”Nojatuolistra-
tegit” ovat huomauttaneet, että il-
matorjuntaohjukset olisivat paljon 
halvempia. 

Niin varmaan olisivatkin. Nyt on pu-
huttava koko maan puolustamisesta. 
Ohjuslavetteja ei kyetä liikuttamaan  
niin joustavasti kuin hävittäjiä, kes-
kittämään ja hajauttamaan tarpeen 
mukaan. Kun puhutaan koko maan 
puolustamisesta niin taitaa alan 
asiantuntijoiden arviot olla oikeita, 
haluttu konemäärä lienee se minimi.

Joku ympäristöaktiivi vastustaa han-
ketta päästöjen takia. Mutta tosiasia 
on, että jos täällä ei lennä meidän 
oma kalustomme, lentää täällä jon-
kun muun kalusto.

Lopuksi vielä päätös ylläpitää suo-
rituskykyä. Jotkut ovat väläytelleet, 
että koska hankittava konetyyppi on 
nykyistä suorituskykyisempi, pärjäi-
simme vähäisemmällä konemäärällä. 

Suorituskykyä ei pidä vertailla van-
hentuvaan Hornettiin, vaan naapu-
riemme uusimpaan kalustoon. Muu 
on haihattelua.
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LOGISTIIKKAUPSEERIT ry 2020
Arvoisa yhdistyksen jäsen, logistiikkaupseeri, lukija

Yhdistystoimintaa poikkeusoloissa
Mennyt kevät on ollut varsin poik-
keavaa aikaa. Jokainen meistä on 
joutunut kokemaan yllättävän uhan 
aiheuttamat vaikutukset niin työs-
sä kuin yksityiselämässäkin. Kaikkia 
vaikutuksia ei voida vielä edes nähdä 
tai arvioida. Toivotaan, että opimme 
kokemastamme mahdollisimman 
paljon niin yksilö-, yritys- kuin valtio-
tasolla ja osaamme varautua jatkossa 
paremmin vastaaviin uhkiin ja tapah-
tumiin.

Yhdistystoiminnassakin olemme jou-
tuneet mukautumaan vallinneeseen 
tilanteeseen. Kevätkokous jouduttiin 
peruuttamaan. Tavoitteena on järjes-
tää yhdistetty kevät- ja syyskokous 
maanantaina 26.9. Nokialla. 

Syksyn kokous pitänee sitten nime-
tä yhdistyksen vuosikokoukseksi. 
Toukokuussa jäi toteutumatta myös 
osallistuminen Sotatieteiden päiville 
Maanpuolustuskorkeakoululla. 

Osa jäsenistöstä saattaa olla tyyty-
väinen siitä, että jäsenmaksulaskuja 
ei ole vielä lähetetty. Syynä lasku-
jen lähettämisen viivästymiseen on 
puuttuva päätös jäsenmaksun suu-
ruudesta, johon vaikuttaa edellisen 
tilikauden tulos ja tilinpäätösproses-
si, joka virallisesti on kevätkokouksen 
perumisen vuoksi tekemättä. Alueel-

lisia tapahtumiakaan ei ole hallituk-
sen tietojen mukaan järjestetty, ja 
tilanne huomioiden hyvä niin. 

Kevään kuluessa on järjestetty kak-
si hallituksen kokousta, molemmat 
etäkokouksina verkkoyhteydellä. 
Koronarajoitusten voimassa ollen 
kokousten järjestelyt ovat yleisesti 
muuttuneet niin sanotuiksi etäko-
kouksiksi. Verkkokokouksissa keskus-
telut ja asioista sopiminen onnistu-
vat pääsääntöisesti, äänet kuullaan 
ja parhaimmillaan nähdään myös 
pieni kuva osallistujista tietokoneen 
näytöllä. 

Onko asioiden hoitaminen etänä sa-
manlaista kuin jos olisimme kasvo-
tusten? On selvää, että etäyhteydellä 
ilman kuvaa, jää ihmisten välisestä 
kommunikaatiosta pois osia. Ääni 
kuuluu, mutta eleet, ilmeet, katse, 
tuoksut, kasvojen väri, jalan heilutus, 
tuolilla keikkuminen ja ehkä paljon 
muutakin jää havaitsematta. Onko 
noilla eleillä, ilmeillä, katseen vaelte-
lulla jotain merkitystä? Varmasti on 
ja niiden merkitys korostuu, mitä pa-
remmin tunnemme toisemme. 

Tilanteesta huolimatta yhdistyksen 
hallintoa on kyetty hoitamaan, mut-
ta toivottavasti hallinto ei ole yh-
distyksemme ainoa toimintamuoto 

tänä vuonna. 

Tavoitteena on syksyllä palata nor-
maaliin toimintaan ja järjestää 
suunnitelman mukainen huolto-
tapahtuma lauantaina 26.9. Kou-
volan alueella, tosin noin kuukausi 
suunniteltua elokuun lopun päivää 
myöhemmin. Valmistelut huoltota-
pahtuman ja ”vuosikokouksen” jär-
jestämiseksi on käynnistetty.

Kuten olemme havainneet, muu-
toksia toimintaan saattaa tulla yllät-
täen. Toiminnasta ja sen muutoksista 
tiedotamme pääsääntöisesti Logis-
tiikkaupseeri-lehdessä sekä inter-
netsivuilla (www.logistiikkaupseerit.
fi ). Lisäksi tiedotamme tapahtumiin 
ilmoittautuneita sähköpostilla. 

Kehotan siis rohkeasti ilmoittautu-
maan tapahtumiin sekä seuraamaan 
yhdistyksemme tiedotuskanavia, jot-
ta esimerkiksi syksyn mielenkiintoi-
set tapahtumat eivät vahingossa jää 
huomaamatta!

Arvoisat logistiikkasisaret ja -vel-
jet, lukijat

Toivotan kaikille tervettä ja ren-
touttavaa kesää. Toivottavasti syk-
syllä tavataan yhdistyksemme jär-
jestämissä tapahtumissa.

Yhdistyksen puheen-
johtaja, eversti Mika 

Multanen
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Tämä artikkeli on osa puolustus-
haarojen ja logistiikkalaitoksen 
huoltojärjestelmäartikkelisarjaa. 
Tähän Ilmavoimien artikkeliin 
liittyvät erillisinä artikkeleina Lo-
gistiikkalaitoksen Järjestelmäkes-
kuksen Ilmajärjestelmäosaston 
(ILMAJÄROS), Patria Aviation:in 
sekä Insta Oy:n toimintaa kuvaa-
vat artikkelit, jotka täydentävät 
kokonaiskuvaa Ilmavoimien huol-
tojärjestelmän toiminnasta ja 
kumppanien tuesta.

Artikkelissa kuvataan Ilmavoimien 
huoltojärjestelmää kokonaisuutena. 
Lähdeaineistona on käytetty Puolus-
tusvoimien normeja. Artikkelin osien 
kirjoittamiseen ovat osallistuneet 
Ilmavoimien esikunnan huolto-osas-
ton asiantuntijat. Koska kokonaisuus 
on huomattavan laaja, kuvauksessa 
on pyritty pitäytymään pääasiassa 
periaatetasolla. 

Vaikka artikkeli kuvaa huoltojärjes-
telmää suurelta osin normaalioloissa 
(NO), on tiedostettava, että toiminta 

pyritään pitämään kaikissa valmiusti-
loissa mahdollisimman samankaltai-
sena. 

Logistiikan alojen ja ilmavoimien 
alojen erikoispiirteitä on pyritty 
kuvaamaan Ilmavoimien esikunta-
tasolta joukko-osastojen taktisen 
tason toimintaan. Ilmavoimien huol-
tojärjestelmä, yhdistettynä Puolus-
tusvoimalliseen logistiikan koko-
naisuuteen, muodostaa logistiikan 
tilaus-toimitus -ketjun taktiselta ta-
solta, strategiselle tasolle asti. 

Mikä huoltojärjestelmä

Tässä artikkelissa Ilmavoimien huol-
tojärjestelmällä tarkoitetaan huollon 
aselajiin ja samalla logistiikan toimi-
alaan kuuluvaa Ilmavoimallista hen-
kilöstön, -materiaalin, -infrastruk-
tuurin, -toimintatapojen ja normien 
kokonaisuutta. 

Ilmavoimien huoltojärjestelmän 
päämääränä on tuottaa viiveetön il-
maoperaatioiden logistinen tuki kai-

kissa valmiustiloissa, koko valtakun-
nan alueella tai KV -operaatioalueella 
toimiville Ilmavoimien operoiville 
suorituskyvyille. 

Puolustusvoimallisen normin mu-
kaan: ”puolustusvoimien logistiikka-
järjestelmän sotilaskomponentilla 
ylläpidetään tarkoituksenmukainen 
tukeutumis- ja tuotantorakenne sekä 
niiden tarvitsema osaaminen ja väli-
neet.” 

Normin ja logistiikkastrategian mu-
kaisesti Ilmavoimat toteuttaa sotilas-
komponenttina Ilmavoimien suori-
tuskykyjen suoran tuen ja tukeutuu 
epäsuoran tuen osalta logistiikkalai-
tokseen (PVLOGL) ja Puolustusvoimi-
en logistiikkajärjestelmän kumppa-
niverkostoon. 

Ilmavoimien huoltojärjestelmää 
ylläpidetään ja kehitetään voimas-
saolevan Puolustusvoimien logis-
tiikkastrategian mukaisesti. Logis-
tiikkastrategia on esitelty tarkemmin 
Logistiikkaupseeri -lehden numeros-

ILMAVOIMIEN HUOLTOJÄRJESTELMÄ

Insinöörieverstiluutnantti (YE) Harri Saarinen, on Ilmavoimien esikunnan 
huolto-osaston apulaisosastopäällikkö ja Ilmavoimien lentoteknisen 
alan johtaja - lentotekniikkapäällikkö. Hänellä on yli 30 -vuoden työko-
kemus ilmavoimissa. 
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sa 2-2019.

Ilmavoimien huoltojärjestelmän 
organisaatio ja johtaminen - 
Logistiikkatoimialan organisoitu-
minen

Ilmavoimien huoltojärjestelmän or-
ganisaatio on kokonaisuutena toi-
mialaorganisaatio, joka muodostuu 
Ilmavoimien linjaorganisaatiossa, 
logistiikan toimialaan kuuluvista 
osakokonaisuuksista. Toimialaorga-
nisaatio tukee normiohjauksen mu-
kaisesti linjaorganisaation toimintaa 
ja päätöksentekoa. 

Toimialaorganisaatio muodostuu 
johto-organisaationa toimivasta Il-
mavoimien esikunnan huolto-osas-
tosta (HOS-ILMAVE), joka jakautuu 
kahteen sektoriin: kunnossapito-ja 
täydennyssektoriin sekä tukeutumis-
sektoriin. 

Ilmavoimien esikunnan sisällä, jouk-
ko-osastotason huoltoa toteuttaa ja 
koordinoi Ilmavoimien esikunnan 
Kansliassa toimivat huolto-osat. Li-
säksi neljässä Ilmavoimien jouk-
ko-osastossa on toimialateitse 
johdettavia logistiikan joukkoja. 
Satakunnan lennosto (SATLSTO), Il-
masotakoulu (ILMASK) ja Karjalan 
lennosto (KARLSTO) ovat toimialan 
joukkonimityksiltään yhdenmukai-
sia. 

Niissä logistiikan toimialajoukkoja 
ovat huoltokeskus (HKESK), Lento-
tekniikkalaivue (LTEKNLV) ja Vies-
titekniikkakeskus (VTKESK). Lapin 
lennosto (LAPLSTO) poikkeaa nor-
maaliolojen joukkorakenteeltaan 
muista siten, että organisaatiossa ei 
ole huoltokeskusta vaan LAPLSTO 
tukeutuu varuskunnassa toimivan 
Jääkäriprikaatin (JPR) huoltoon. 

Joukko-osastojen toimialaorganisaa-
tiot ovat osa linjaorganisaatiota ja 
toteuttavat linjaorganisaation käske-
mät tehtävät, toimialaorganisaation 
ohjauksessa.

Liityntä PV logistiikan suunnitte-
luun ja johtamiseen

Ilmavoimien logistiikkaa, kuten mui-
takin Puolustusvoimien logistiikan 
joukkoja, johdetaan toimialateitse 
Pääesikunnan logistiikkaosastolta 
(PELOGOS). HOS-ILMAVE osallistuu 
määrävälein järjestettäviin sotata-
louden- ja logistiikan suunnittelu-, 
koordinointi- ja johtoryhmiin. 

Yläjohtoportaan tilaisuuksiin vie-
dään Ilmavoimien huoltojärjestel-
män tilannekuva ja niistä saadaan 
toimialaohjaus linjaorganisaatioteh-
täviin sekä toimialan omiin tehtäviin. 

HOS-ILMAVE osallistuu myös Pää-
esikunnan johtamiin strategisen-, 
operatiivisen- ja TRSS -suunnittelun 
tilaisuuksiin, osana puolustusvoimal-
lista logistiikan toimialaorganisaatio-
ta sekä toisaalta osana Ilmavoimien 
linjaorganisaatiota. 

Tehtävät näissä rooleissa ovat pää-
osin samat mutta asioita käsitellään 
eri rooleissa hieman eri näkökulmis-
ta. HOS-ILMAVE edustaja sovittaa 
tarvittaessa näkökulmat yhteen.

PVLOGL, puolustusvoimallisen lo-
gistiikan suurimpana toimijana sekä 
puolustushaaran logistisen tuen or-
ganisoijana, järjestää myös suunnit-
telutilaisuuksia ja harjoituksia, joihin 
HOS-ILMAVE organisoi puolustus-
haaran osallistumisen, tarpeen mu-
kaan. 

Näissä tilaisuuksissa sovitetaan yh-

teen ja tarvittaessa koeponnistetaan, 
operatiivisen käyttäjän tarpeet ja 
vaatimukset sekä resurssien mukai-
nen tuki.

HOS-ILMAVE puolustushaaran lo-
gistiikan johdossa 

Logistiikan operatiivisella johtami-
sella määritetään normien mukaises-
ti, mitä logistiikan suorituskyvyillä on 
saatava aikaan. Asetettavat logistii-
kan vaatimukset saavat perusteen-
sa puolustushaaran operatiivisesta 
suunnittelusta. 

HOS-ILMAVE tehtäviin kuuluu Ilma-
voimien suorituskykyvastuullisen 
edustajana, suunnitella ja valmistella 
Ilmavoimien huolto- ja tukeutumis-
järjestelmän operatiiviset perusteet 
sekä huollon suorituskykyvaatimuk-
set ja tukitarpeet. 

Kokonaisuuteen liittyen osasto osal-
listuu Ilmavoimien huollon normaa-
li- ja poikkeusolojen suunnitteluun 
sekä uusien materiaalisten- ja infra-
struktuurin suorituskykyjen luomi-
seen. 

HOS-ILMAVE ohjaa huollon ja samal-
la logistiikan alojen järjestelyjä Ilma-
voimissa sekä valvoo, että alajohto-
portaissa sekä PVLOGL:lla on riittävät 
perusteet, resurssit ja osaaminen 
huollon järjestelyjen johtamiseen 
sekä toteuttamiseen. 

Tähän kokonaisuuteen liittyen osas-
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to osallistuu Ilmavoimien ylläpitovas-
tuulla olevien suorituskykyjen edel-
lyttämien käytettävyysvaatimusten 
ja suorituskyvyn käytön vaatimusten 
laadintaan TRSS -prosessissa.

Osasto myös kehittää Ilmavoimien 
huolto- ja tukeutumisjärjestelmien 
suorituskykyä sekä luo toiminta-
edellytykset Ilmavoimien huoltojär-
jestelmän toiminnalle ja koordinoi 
riittävien logistiikkajärjestelmän pal-
veluiden tuottamisen ilmapuolus-
tuksen joukoille. 

Logistiikan alat Ilmavoimien huol-
tojärjestelmässä

HOS-ILMAVE sektoreille on jaoteltu 
logistiikkatoimialalle Puolustusvoi-
mallisessa normissa määrättyjen alo-
jen vastuut, joillain poikkeuksilla. 

Puolustusvoimallisista logistiikan 
aloista hankealaa, järjestelmäalaa 
ja kaupallista alaa ei ole määritetty 
osaksi logistiikan toimialaorganisaa-
tiota, vaan ne on vastuutettu osaksi 
linjaorganisaation toimintaa. 

Näiden alojen osalta ilmavoimien 
esikunnan substanssiorganisaati-
ot, mukaan lukien HOS-ILMAVE, tu-
kee aloille kohdentuvaa toteutusta, 
omalle osavastuulleen määrätyltä 
osin.

Ilmavoimien huoltojärjestelmässä 
huolto jaotellaan kolmeen Pääesi-
kunnan normissa määriteltyjä lo-
gistiikan aloja hyödyntävään ja osin 
poikkileikkaavaan alaan: Puolustus-

haarayhteinen huolto (PHY), Lento-
tekninen ala (LTEKN), johtamisjärjes-
telmäala (TVJM). 

Kaikki edellä mainitut kolme alaa tu-
keutuvat Ilmavoimien tukeutumis-
järjestelmään, jonka osia ne kehäviit-
tauksenomaisesti ovat myös itse.

HOS-ILMAVE logistiikan alojen tehtä-
vänä on suunnitella ja ohjata osastol-
le määrätyn toimialavastuun mukai-
sesti, alan rakentamista, käyttöä ja 
ylläpitoa. 

Suunnittelu käsittää suorituskykyyn 
ja joukkojen käytettävyyteen liitty-
vien vaatimusten asettamisen sekä 
muilta toimijoilta tarvittavan tuen 
arvioinnin ja määrittelyn. 

Ohjaus puolestaan tarkoittaa suunta-
viivojen antamista joukko-osastoille 
Ilmavoimien johdon ja Pääesikunnan 
linjausten mukaisesti. Tarvittaessa 
alat esittävät tukipyyntöjä ja antavat 
huoltojohdon kautta toimeksiantoja 
PVLOGL:lle.

Toiminnanohjausjärjestelmät

Ilmavoimien kunnossapidossa (KUPI) 
käytetään kahta pääasiallista toimin-
nanohjausjärjestelmää; lentokalus-
ton KUPI:ssa LTEKN -alalla käytetään 
lentoteknistä tietojärjestelmää (LTJ), 
kun TVJM -ala käyttää PVSAP -järjes-
telmää. 

LTJ on osa LTJ-LOG -järjestelmäko-
konaisuutta, joka on rakennettu 
Suomen sotilasilmailun tarpeisiin 

kumppanin kanssa. SAP -järjestelmä 
on käytössä yleisesti myös siviilisek-
torilla, mutta puolustusvoimilla on 
käytössä hieman räätälöity PVSAP- 
järjestelmän versio ja mm. kunnos-
sapito hallitaan omalla PM -moduu-
lillaan.  

PVSAP -järjestelmä sisältää myös ma-
teriaalihallinnon osuuden ja useita 
muita KUPI:n mahdollistavia toimi-
nallisuuksia, joita käyttää koko Puo-
lustusvoimat.  

Lisäksi PVSAP- ja LTJ -järjestelmien 
väliin on rakennettu tiedonsiirtoliit-
tymiä, jolla esimerkiksi PVSAP -jär-
jestelmässä hankittua materiaalia 
siirretään LTJ:ään, koska LTJ:ssä ei ole 
hankinnan toiminallisuuksia käytös-
sä.

Ilmavoimien joukko-osastojen KU-
PI:ssa käytetään LTJ- ja PVSAP -järjes-
telmiä järjestelmäkohtaisten huol-
tojärjestelmäkuvausten sekä muun 
käyttöohjeistuksen mukaisesti hyväl-
lä kirjauskulttuurilla. 

Esimerkiksi Ilmavoimien TVJM -ala 
on tällä hetkellä suurin Puolustusvoi-
mallinen PVSAP PM -käyttäjä. Tämän 
lisäksi strategiset kumppanit Patria 
Oy, Insta Oy ja Millog Oy käyttävät 
myös Puolustusvoimien KUPI:n toi-
minnanohjausjärjestelmiä.

Ilmavoimissa käytettäviä toiminnan-
ohjausjärjestelmiä kehitetään ja yllä-
pidetään jatkuvasti. LTJ:n ylläpidosta 
vastaa PVLOGL Järjestelmäkeskuk-
sen Ilmajärjestelmäosasto (ILMA-
JÄROS). 

PVSAP PM -toiminnallisuutta taas 
kehitetään useissa puolustusvoima-
tason työryhmissä. Tärkein PVSAP 
-järjestelmän kunnossapitotoimin-
nallisuuden ylläpidon työryhmä on 
KUTU, eli KUPI:n tukiryhmä, jossa on 
edustettuna Puolustusvoimat sekä 
strateginen kumppani Millog. 

Kokonaisvaltainen toiminnanoh-
jausjärjestelmien kehitys ja ylläpito 
edellyttävät myös Ilmavoimilta osal-
listumista useiden eri rajapintojen 

Käyttöhuoltoa Ilmavoimien huoltojärjestelmässä
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kehitykseen sekä lopulta myös ra-
portoinnin kehitykseen, jotta mm. 
Ilmavoimien toimintasuunnitelmalla 
asetettuja järjestelmien käyttövar-
muuksia voidaan seurata reaaliaikai-
sesti myös tulevaisuudessa.

Puolustusvoimissa on käynnissä uu-
den toiminnanohjausjärjestelmän 
määritys ja hankinta. Tavoitteena on, 
että kokonaisuudesta tulee mahdol-
lisimman kattava koko Puolustusvoi-
mille. 

Uudella toiminnanohjausjärjestel-
mällä haetaan mm. helpompia käyt-
töliittymiä, älykkäämpää raportoin-
tia ja tehokkaampaa ylläpitoa. 

Muutokset koskevat myös KUPI:n toi-
minnanohjausjärjestelmiä. Työn eri 
vaiheisiin osallistuu myös Ilmavoimi-
en järjestelmäosaajia, HOS-ILMAVE 
koordinoimana. Haasteita ja työtä 
siis riittää myös toiminnanohjausjär-
jestelmien alueella.

Ilmavoimien PHY -huolto 

HOS-ILMAVE osastopäällikkö on Il-
mavoimien logistiikan toimialapääl-
likkö. Ilmavoimien PHY -huolto si-
sältää kaikki pääesikunnan normissa 
määritellyt logistiikan alat, edellises-
sä luvussa mainituin poikkeuksin.

Täydennykset 

Tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää 
suorituskykyjen edellyttämää ma-
teriaalista valmiutta, materiaalin 
oikea-aikaisella hallinnalla ja tukeu-
tumalla logistiikkajärjestelmän sopi-
muksiin. 

Täydennysten toimeenpanosta vas-
taa HOS-ILMAVE täydennyspäällikkö 
joka toteuttaa pääasiassa PHY -ma-
teriaalin täydennyksiin liittyviä ko-
konaisuuksia mutta täydennystoimi-
alalla on rajapintoja kaikkien huollon 
alojen kanssa. 

Täydennysalaa hallinnoidaan koor-
dinointi- ja suunnittelutilaisuuksilla 
määrävälein eri tasoilla. Ylin taso kos-
kee PE - PVLOGL asioita, rinnakkai-

nen taso MAAVE-MERIVE-LOGR-  ja 
alin taso ILMAV-joukko-osastojen 
välistä yhteistoimintaa. ILMAVE sisäi-
nen yhteydenpito osastojen välillä, 
esim. HOS-ILMAVE/OPOS-ILMAVE/
SUUNNOS-ILMAVE on jatkuvaa. 

Tukipyyntöjen laatiminen, materiaa-
lisen tilannekuvan seuraaminen ja 
materiaalin käytön suunnittelu ovat 
täydennyspäällikön toiminnan pai-
nopisteenä. 

Ilmavoimien materiaalisen suori-
tuskyvyn ylläpidon osalta seurataan 
erityisesti ilmataisteluvälineiden ti-
lannekuvaa ja varastointia, joiden 
osalta oikea tilannekuva on tärkeä 
ilmavoimien valmiuden kannalta. 

Valmiutta kehitetään erilaisilla pro-
jekteilla ja hankkeilla. Esimerkiksi 
PVLOGL johtamalla varastoinnin 
kehittämisellä parannetaan jouk-
ko-osastojen materiaalin varastoin-
tia ja parannetaan materiaalista ti-
lannekuvaa. Tavoitteena on parantaa 
ja nopeuttaa materiaalin saatavuutta 
kaikissa valmiustiloissa.

Täydennysalan haasteita muodosta-
vat materiaalien erilaiset varastointi-
vaatimukset. Vaatimuksista johtuen, 
materiaalille on oltava kriteerit täyt-
tävät varastointitilat, jonka vuoksi 
tilahallinta ja rakennushankkeet liit-
tyvät täydennysalaan kiinteästi. 

Varastotilojen saamiseksi oikeaan 
käyttöön, myös materiaalin hylkää-
miset ja evakuoinnit ovat osa täy-
dennystoimialaa. Vanhentunutta, 
tarpeetonta tai epäkuranttia materi-
aalia ei varastoida turhaan.

Normaalioloissa täydennykset ja 
materiaalin siirrot toteutetaan tila-
us-toimitusketjun mukaisesti. Täy-
dennysten tavoitteena on toimittaa 
oikeaa materiaalia - oikeaan aikaan 
- oikeaan paikkaan, käyttäjien teke-
mien tilausten mukaisesti. 

Kuljetusala on kiinteästi mukana 
täydennyksissä, mahdollistaen täy-
dennysmateriaalin siirrot käyttäjälle. 
Täydennyspäällikkö vastaa yhtey-

denpidosta joukko-osastoihin puo-
lustushaarayhteisen (PHY) materi-
aalin osalta, sekä puolustushaaralle 
tehtyjen tuki-/täydennyspyyntöjen 
kontrolloinnista ja laatimisesta yh-
teistoiminnassa Ilmavoimien jouk-
ko-osastojen huollon kanssa.

Kuljetukset 

Tehtävänä on toteuttaa Ilmavoimien 
kuljetukset kaikissa valmiustiloissa ja 
toimintaympäristöissä. Kuljetusala 
pitää Ilmavoimien pyörät pyörimäs-
sä. 

Kuljetuksella on keskeinen rooli 
osana Ilmavoimien logistista koko-
naisuutta. Osaava henkilöstö, laaja 
pedagoginen osaaminen, pätevät 
sotilaskuljettajat, ajanmukainen ka-
lusto sekä toiminnan kehittäminen 
luovat pohjan annettujen tehtävien 
saavuttamiseksi.  

Ilmavoimien kuljetusalan ammat-
tilaiselta vaaditaan monipuolista 
osaamista. Kuljettajan tulee hallita 
normaalin ajoneuvoyhdistelmän 
käsittelyn lisäksi muun muassa ma-
teriaaliyksiköiden käsittelytaito, 
lentopolttoainehuoltoon ja -tank-
kaamiseen liittyvät kuljetukset ja toi-
menpiteet kuin myös yleiset toimin-
tamallit siviilikomponentin kanssa. 

Lisäksi kuljettajan tulee osata lento-
kenttäalueella liikkuminen ja kentän 
puhtaanapitoon liittyvät toiminta-
mallit sekä tuntea siihen soveltuvat 
ajoneuvot ja niihin liittyvät kevyet 
huoltotoimenpiteet.  

Lentokoneen hinausajoneuvot sekä 
erilaiset työkoneet trukeista trakto-
reihin tulee hallita. Myös kansainvä-
linen toiminta on tuonut mm. len-
topallettien käsittelyvaatimukset eri 
konetyypeillä.

Ilmavoimien osaavan kuljettajan 
taustalla on vahva ilmavoimallinen 
ja ammatillinen koulutusosaami-
nen, jota Ilmavoimissa pyritään ke-
hittämään yhteistyössä siviilipuolen 
koulutuskumppaneiden kanssa. Il-
mavoimien kuljetusalan henkilöstö 
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kehittää varusmiesten ja henkilökun-
nan kuljettajakoulutusta. 

Koulutuksessa huomioidaan digita-
lisaation sekä monipuolisten oppi-
misympäristöjen tarjoamat mahdol-
lisuudet. Esimerkkinä mainittakoon 
aktiivinen virtuaalinen oppimisym-
päristö. 

Kuljetusalan henkilökuntaa jatkoko-
ulutetaan monipuolisiin kuljetusalan 
tehtäviin joukko-osastoissa sekä lo-
gistiikkakoulussa. 

Henkilökunnan kuljetusalan tehtä-
vien laaja osaaminen palvelee myös 
sotilaskuljettajien ja reserviläisten 
kouluttamisessa ja ohjaamisessa 
koulutuksen kaikissa vaiheissa. 

Ilmavoimissa tunnistetaan kuljettaja-
koulutuksen rooli osana Ilmavoimien 
valmiutta ja kannustetaan Ilmavoi-
mien kuljetusalan henkilöstöä en-
nakkoluulottomaan kehittämistyö-
hön, koska ”Qualitas Potentia Nostra” 
- mukaisesti, laadussa on voimamme. 

Ilmavoimien sotilaskuljettajat va-
litaan erikoisjoukkohaun kautta ja 
motivoituneet kuljettajat koulute-
taan Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. 

Sotilaskuljettajien kokonaismäärä 
sisältää myös UTJR koulutettavia so-
tilaskuljettajia. Koulutettavista kul-
jettajista noin 50% jatkokoulutetaan 
suoraan lentotoimintaa tukeviksi lai-

vuekuljettajiksi. Ilmavoimien sotilas-
kuljettajat ovat haluttua työvoimaa 
varusmiespalveluksen jälkeen.

Ilmavoimilla on myös taktista ilma-
kuljetuskykyä, jonka osalta Ilmavoi-
mien huoltojärjestelmään luetaan 
kuuluvaksi lentokaluston lentotekni-
sen alan tuottama tuki. Varsinainen 
ilmakuljetuskyky kuuluu Ilmaoperaa-
tioon ja operoiviin suorituskykyihin.

Kunnossapito 

Tehtävänä on pitää joukkojen käy-
tössä oleva ja poikkeusoloja varten 
varastoitu sotavarustus ja muu ma-
teriaali toimintakuntoisena käyt-
tövarmuus-, palautettavuus- ja 
omavaraisuus- sekä palvelusturvalli-
suusvaatimusten mukaisesti.

KUPI jakautuu eri kunnossapitotasoi-
hin logistiikkastrategian mukaisesti.  
Tässä yhteydessä KUPI:lla tarkoite-
taan Ilmavoimissa olevan, pääasias-
sa PVLOGL Järjestelmäkeskuksen 
maajärjestelmäosaston järjestelmä-
vastuulla olevan, PHY -materiaalin 
KUPI:a. 

Ilmavoimien PHY -materiaalin KU-
PI:n toteutus on yhtenevä muiden 
puolustushaarojen kanssa. KUPI:n 
toteutus jakaantuu oman kunnos-
sapito-organisaation tekemiin käyt-
töhuollon toimenpiteisiin ja muilta 
osin, tehtyjen sopimusten puitteissa, 
kumppanien (Millog Oy) vastuulle. 
Materiaalin KUPI toteutetaan samalla 
periaatteella kaikissa valmiustiloissa.

Lääkintähuolto 

Tehtävänä on tuottaa ja järjestää ter-
veyden- ja ympäristöterveydenhuol-
topalveluja paikallisesti, alueellisesti 
ja valtakunnallisesti sekä tutkia, ke-
hittää ja ylläpitää lääkintähuoltojär-
jestelmää. 

Ilmavoimien normaaliolojen toimin-
nassa lääkintähuollon palveluiden 
järjestäjä on Sotilaslääketieteen kes-
kus (SOTLK) kuten muissakin puolus-
tushaaroissa. Toimintamalli on ollut 
käytössä vuodesta 2008 lähtien ja 
mallilla on saavutettu lääkintäpalve-
luiden tasalaatuisuutta sekä kustan-
nussäästöjä. 

Lentokentän puhdistusajoneuvo on osa Ilmavoimien erikoisajoneuvo-
kalustoa (Kuva J Trading Oy)

 Lääkintakalustoa Ilmavoimien Casa C-295Mssa (kuva Ilmavoi-
mat)
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Ilmavoimien tukikohtien lääkintä-
huoltosuunnitelmat, tehtävään kou-
lutettu lääkintähenkilöstö, lääkin-
tämateriaali sekä riittävä harjoittelu 
luovat kenttälääkinnän suoritusky-
vyn. Reservin lääkintähenkilöstö on 
ammattitaitoista ja kykenee tehtä-
väänsä. 

Haavoittuneen hoitoketjun ensim-
mäinen osa on taisteluensiapu, jossa 
korostuu massiivisten verenvuotojen 
nopea tyrehdyttäminen 60 sekunnis-
sa sekä hengitysteiden avaaminen. 

Kuljetuskuntoon saattamisen jälkeen 
haavoittuneen evakuointi tulee aloit-
taa 10 minuutissa. Taisteleva joukko 
vastaa itse haavoittuneiden evaku-
oinnista. 

Ensihoitoasema (EHAS), jossa pysty-
tään tekemään hengen pelastavaa 
hätäkirurgiaa kultaisen tunnin sisällä, 
on alun pitäen kehitetty Ilmavoimis-
sa ja myöhemmin otettu käyttöön 
myös muiden puolustushaarojen 
kenttälääkinnässä.  

Aina Ilmavoimien tukikohta ei sijait-
se evakuointisairaalan läheisyydessä. 
Tämän vuoksi Ilmavoimat on kehit-
tänyt Casa C-295M- ja Pilatus-12 NG 
-koneisiin potilasevakuointikyvyn 
(MEDEVAC - aeromedical evacuati-
on - AE), jolla pidempiä potilaseva-
kuointeja voidaan tehokkaammin 
toteuttaa. MEDEVAC -suorituskykyä 
voidaan käyttää myös viranomaisyh-
teistyössä.

Huoltopalvelut 

Tehtävänä on ylläpitää yksilön ja jou-
kon henkistä ja fyysistä suoritusky-
kyä, joka toteutetaan ruokahuol-
lon, vesihuollon, vaatetushuollon, 
kenttäpostin, kaatuneiden huollon, 
kenttähygienian, tilahallinnan sekä 
sotilaskoti- ja kanttiinitoiminnan ma-
teriaaleilla ja palveluilla, eli mahdol-
listaa yksittäisten sotilaiden ja koko-
naisten joukkojen toimintakyky, niin 
normaali- kuin poikkeusoloissakin.

Huoltopalveluala kattaa useita päi-
vittäisen palveluselämän asioita, 

joita pidetään itsestäänselvyytenä, 
mutta joiden puute vasta osoittaa 
niiden merkityksen. 

Kukapa meistä jaksaa taistella pit-
kään, jos ruoka- ja vesihuolto ei pe-
laa tai vaatteet puristavat väärästä 
paikasta? Mikä on vaikutus taistelijan 
toimintakykyyn, jos äärimmäisessä 
tilanteessa kaatuneesta taisteluto-
verista ei pidetä arvokkaalla tavalla 
huolta? 

Ilmavoimien joukko-osastot vastaa-
vat huoltopalveluiden käytännön 
toteutuksesta, yhteistyössä PVLOGL 
logistiikkarykmenttien (LOGR) sekä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Normaalioloissa Ilmavoimien huol-
topalveluiden toteutuksessa varus-
kunnassa tai harjoituksissa ei ole 
eroja muihin puolustushaaroihin. 
Poikkeusoloissa Ilmavoimien eri-
tyispiirteenä on tukikohtien huolto-
palvelut. Ilmavoimien taistelutavan 
mukaan liikkuvien joukkojen huol-
topalvelut on toteutettava liikkuvuu-
den asettamien vaatimusten mukai-
sesti.  

HOS-ILMAVE joukko-osastoille an-
nettavan ohjauksen perustana on 
osastolla muodostettava huolto-
palvelutilannekuva. Tilannekuvan 
muodostaminen ja sen jakaminen 
tilanneilmoitusten muodossa huol-
tojohdolle ja joukko-osastoille, pää-
töksenteon tueksi, on osoittautunut 

tärkeäksi tekijäksi esimerkiksi nykyi-
sen koronavirusepidemian yhtey-
dessä.

Tilahallinta 

Tehtävänä on kehittää ja ylläpitää jär-
jestelyt, joilla varmistetaan, että Puo-
lustusvoimilla on käytössään tarkoi-
tuksenmukaiset ja turvalliset alueet, 
raken¬nukset, rakenteet ja verkos-
tot, kustannustehokkaasti, ympäris-
tö- ja poikkeusolojen vaatimukset 
huomioiden. 

Tilahallinnalla turvataan joukkojen 
toimintakyky, ylläpitämällä ja kun-
nostamalla sekä korjaamalla Puolus-
tusvoimien käytössä olevat tilat ja 
alueet. 

Ilmavoimissa tilahallinnan painopis-
teenä on lentotukikohtien ja johta-
mispaikkojen tilojen käytettävyyden 
varmistaminen. Toiminta painottuu 
vahvasti normaalioloihin, jolloin luo-
daan perusta tilojen käytölle poik-
keusoloissa. 

Ilmavoimien tilahallintaan liittyvät 
olennaisesti lentotoiminnassa tar-
vittavat lentopaikat. Tällä hetkellä 
lentopaikkojen kiito-, nousu- ja rul-
lausteiden sekä seisontapaikkojen 
tilahallinnasta vastaa Senaatti -kiin-
teistöihin kuuluva IP -kiinteistöt. 
Ilmavoimat on kiinteästi mukana 
lentopaikkojen ylläpitoon liittyvissä 

Tilahallinnan tavoitteena on ylläpitää käytössä olevat tilat toimin-
nan edellyttämällä tasolla (kuva Ilmavoimat)

11



kysymyksissä.

Joukko-osastot käyttävät hallinnas-
saan olevia tiloja. Tilojen ylläpidosta 
kaikissa olosuhteissa vastaa Puo-
lustushallinnon rakennuslaitos (PH-
RAKL). Joukko-osastot toimivat kiin-
teässä yhteistyössä PHRAKL, LOGR ja 
Senaatti-kiinteistöjen kanssa. 

Joukko-osastot laativat LOGR:lle 
esityksiä normaalioloissa käytös-
sään olevien tilojen kunnossapidos-
ta sekä tarve-esityksiä normaali- ja 
poikkeusoloissa tarvittavista tiloista. 
Joukko-osastot osallistuvat raken-
nushankkeisiin käyttäjän edustajina. 
Lentopaikoilla joukko-osastot toimi-
vat kiinteässä yhteistyössä lentopai-
koilla operoivan Finavian kanssa.

Normaalioloissa HOS-ILMAVE osallis-
tuu Ilmavoimien tilojen ja alueiden 
tarvemäärittelyyn laatimalla vuosit-
tain Pääesikunnan linjausten mukai-
sesti priorisoidun Ilmavoimien tila- ja 
aluetarve-esityksen joukko-osasto-
jen esityksiin ja Ilmavoimien johdon 
linjauksiin perustuen. 

HOS-ILMAVE esittää tukipyyntöjä 
ja antaa toimeksiantoja PVLOGL:lle 
suunnittelussa todettujen tarpei-
den pohjalta. HOS-ILMAVE osallistuu 
myös Puolustusvoimien antamien 
kaavoituslausuntojen valmisteluun, 
kokoamalla Ilmavoimien lausunnot. 
Tilahallinnan operatiivisesta ohjauk-
sesta ja kehittämisestä mainitta-

koon esimerkkinä osallistuminen HX 
-hankkeen tilaratkaisujen suunnitte-
luun.

Tilahallintaan linkittyvä sähkö ja sen 
saatavuus ovat nykyaikana kaikille 
itsestään selvä asia, myös Puolustus-
voimissa. Sähköä ei kuitenkaan vielä 
kaikilta osin tunnisteta Puolustusvoi-
mien logistiikan tuotteena. Sähkö-
turvallisuuden osa-alue on tunnettu, 
mutta suorituskyvyn kannalta oleel-
lisempi osuus, toimitusvarmuus, on 
uusi käsite, jota ollaan vasta tuomas-
sa käyttöön.

Sähkön toimitusvarmuudella tarkoi-
tetaan Puolustusvoimien toiminnan 
edellyttämää riittävää sähkön saan-
tia kaikissa valmiustiloissa. 

Toimitusvarmuuden kannalta tarkas-
teltavia osatekijöitä ovat julkisista 
sähköverkoista hankittavan sähkön 
lisäksi puolustushallinnon omas-
sa hallinnassa oleva sähköenergian 
tuotanto (varavoima, UPS) ja sähkön-
jakelu, sekä näihin liittyvät henkilö- 
ja materiaaliresurssit.

Ilmavoimien osalta haastavimpina 
kohteina sähkön toimitusvarmuu-
den kannalta ovat Ilmavoimille tyy-
pilliset kiinteät toimipaikat: lentotu-
kikohdat ja johtokeskukset. 

Sähkötehon tarve on verrattain suu-
ri ja korkea tuettavien järjestelmien 
käytettävyysvaatimus myös normaa-

lioloissa, edellyttää varmennetun va-
ravoiman käyttöä, sekä suurelta osin 
lisäksi myös UPS -varmennusta ja au-
tomatisointia.

Oman erityispiirteensä sähkön toimi-
tusvarmuuden hallintaan tuo myös 
se, että monissa kohteissa sähköjär-
jestelmän kokonaisuus muodostuu 
Senaatti-kiinteistöjen omistamasta 
PHRAKL ylläpitämästä osuudesta ja 
Puolustusvoimien omistamasta sekä 
ylläpitämästä osuudesta. 

Kiinteistöön kuuluvia varavoiman 
osuuksia hallitaan tilahallinnan me-
nettelyin ja Puolustusvoimien mate-
riaaliin kuuluvia osuuksia hallitaan 
hankkeiden sekä kunnossapidon 
kautta. Omistuksen jakautumisen 
hallinta tuo omat haasteensa ylläpi-
toon mutta myös käyttöön. 

Sähköntuotannon ja -jakelun sekä 
talotekniikan automaatioiden osalta 
on tiedostettava myös tietoturvan 
haasteet ja toteutettava tarvittavat 
suojaustoimenpiteet.

Ympäristönsuojelu

Tehtävänä on kehittää ja ylläpitää 
ympäristönsuojelun järjestelyt, joil-
la hallitaan toiminnasta aiheutuvia 
ympäristövaikutuksia. Ympäristön-
suojelu toteutetaan kiinteänä osana 
logistiikan muiden alojen toimintaa. 
Ilmavoimat käyttää huomattavia 
määriä kemikaaleja, joista merkittä-
vin on lentopetroli. 

Tästä johtuen etenkin lentotukikoh-
tien kemikaalikäsittelyyn kiinnite-
tään erityistä huomiota. Toimintaa 
koskevassa ohjeistuksessa ja itse 
toiminnassa huomioidaan voi-
massaolevat lait ja asetukset sekä 
Puolustusvoimallisessa toiminnan 
suunnittelussa erikseen käsketyt 
ympäristönsuojelun painopisteet. 
Ympäristön suojelu liittyy läheisesti 
kemikaali- ja räjähdeturvallisuuteen.

Räjähdeala

Tehtävänä on kehittää ja ylläpitää 
yhteiset perusteet ja menettelytavat 

Onko varmennettu sähkövoima käytössä (kuva Ilmavoimat, Timo 
Moisio)
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räjähde- ja kemikaaliturvallisuuden 
huomioonottamiselle materiaa-
lin elinjakson aikana. HOS-ILMAVE 
vastaa räjähde- ja kemikaaliturval-
lisuuden toiminnanharjoittajalle 
kuuluvien asioiden valmistelusta ja 
valvonnasta. Ilmavoimissa toimin-
nanharjoittajan edustajana toimii Il-
mavoimien esikunnan Esikuntapääl-
likkö. 

HOS-ILMAVE valmistelee räjähteiden 
ja kemikaalien varastointiin ja val-
misteluun liittyvät lupahakemukset 
Pääesikunnan päätettäväksi. 

Osasto valmistelee ja ylläpitää tarvit-
tavat ohjeet, jotka antavat perusteet 
joukko-osaston räjähde- ja kemikaa-
liturvallisuuden toteuttamiseen vaa-
timusten mukaisesti. Edellä kuvatut 
toiminnanharjoittajan tehtävät ovat 
saman tyyppisiä kaikissa puolustus-
haaroissa ja PVLOGL:ssa. 

Ilmavoimien toiminnanharjoittajan 
erityispiirteenä keskeiset tehtävät 
liittyvät lentokalustossa käytettävien 
räjähteiden (omasuojaheitteet, am-
pumatarvikkeet ja pelastautumisjär-
jestelmät) turvalliseen varastointiin, 
testaukseen, valmisteluun ja käyt-
töön valmiusvaatimukset huomioi-

den. 

Lentokaluston ilmataisteluvälinei-
den elinjakson seuranta edellyttää 
yksilökohtaista valvontaa esim. len-
totuntimääristä ja   asennuskerroista. 
Näillä menettelyillä varmistutaan, 
että henkilökunnan sekä asevelvol-

Räjähdeturvallisuus on osa jokapäiväistä palvelusarkea, Kuva IlmaV)

LTEKN kunnossapidon suunnittelu ja toteutus (Kuva IlmaV)
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listen käsittelemät ilmataisteluväli-
neet täyttävät lento- ja räjähdetur-
vallisuuden vaatimukset. 

Elinjakson aikainen räjähdeturvalli-
suus esim. ruudin valvonta, toteute-
taan ILMAJÄROS toimesta. Kemikaa-
lien osalta toiminnan keskiössä ovat 
lentopolttoaineiden ja lentokaluston 
huoltokemikaalien käsittely ja jakelu. 

Ilmailuun liittyvien kemikaalien suu-
ren määrän vuoksi joukko-osastot 
ovat kemikaaliasetusten mukaisia 
laajamittaisia tuotantolaitoksia, joka 
asettaa kohteille lupa- ja erityisvaa-
timuksia kemikaaliturvallisuuden to-
teuttamiseksi.

Ilmavoimien LTEKN ala

Ilmavoimien LTEKN alan tehtävänä 
on koordinoida ja sovittaa yhteen 
Ilmavoimien lentoteknisen henkilös-
tön ja -materiaalin sekä lentokalus-
ton kunnossapidon- ja täydennysten 
asioita, sovittaa yhteen Ilmavoimien 
huolto-organisaatioiden ja PVLOGL 
hallinnoiman lentoteknisen kump-
paniorganisaation toimintaa sekä 
tuottaa LTEKN tilannekuvan. 

LTEKN ala koordinoi painopisteises-
ti LTEKN kunnossapitoa ja LTEKN 
täydennyksiä sekä LTEKN joukkojen 
kykyä toteuttaa tehtävänsä kaikissa 
valmiustiloissa. Ala tukee linjaorga-
nisaation toimintaa. 

Suorituskyvyn mittareita ovat muun 
muassa lentokaluston käyttövar-
muus, tuotettujen lentotuntien 
määrä, huoltojen läpimenoajat ja 
-kustannukset sekä henkilöstön ja 
joukkojen valmius normaali- ja poik-
keusolojen tehtäviin.

Ilmavoimien LTEKN alaa johtaa 
lentotekniikkapäällikkönä Ilma-
voimien esikunnan huolto-osas-
ton apulaisosastopäällikkö. Toi-
mialateitse lentoteknisellä alalla 
hänen johdettavinaan ovat HOS-IL-
MAVE sektorijohtajat, joukko-osasto-
jen lentotekniikkalaivueiden (LTEKN-
LV) komentajat sekä Ilmasotakoulun 
koulutuspataljoonan lentotekninen 
sektori. 

Pääasiallinen ohjaustyökalu on len-
toteknisen alan kuukausittainen 
koordinaatiokokous (LTEKN KRD), 
jossa annetaan tehtävät joukkojen 
valmisteltaviksi. Osallistujat esittävät 
keskeisen tilannekuvansa ja esittävät 
asiat yläjohtoportaan päätettäväksi. 

Asiat joita ei voi päättää alan sisällä 
viedään päätettäväksi esimerkiksi 
Ilmavoimien esikuntapäällikön joh-
toryhmään. LTEKN KRD:iin osallistuu 
Ilmavoimien lentoteknisen alan or-
ganisaatioiden lisäksi Sotilasilmailun 
viranomaisyksikkö (SVY), ILMAJÄROS 
sekä Utin jääkärirykmentin (UTJR) 
lentotekninen johto.

LTEKN alan keskeinen seurattava ja 

ohjattava asia on lentokaluston käyt-
tövarmuus ja KUPI:n toteutus. Koko-
naisuutta toteutetaan konetyypille 
määritetyn huoltojärjestelmän mää-
rittämillä reunaehdoilla. 

KUPI:n rahoitus määräytyy TRSS -pro-
sessissa lentotoimintavaatimusten ja 
käyttövarmuusvaatimusten mukai-
sesti. Lentotoimintavaatimukset pe-
rustuvat ohjaajien lentokoulutustar-
peeseen, 

AKV/AKT -toiminnan lentotuntitar-
peeseen sekä kuljetus- ja yhteysko-
nekaluston tukilentosuunnitelmaan. 

Käyttövarmuusvaatimukset saadaan 
operatiivisen suunnittelun perusteel-
la. Kuvassa on esitetty lentokaluston 
kunnossapidon suunnittelun, toteu-
tuksen ja raportoinnin periaatekuva.

LTEKN KUPI:n toteutus jakaantuu Il-
mavoimien kunnossapito-organisaa-
tioiden, Puolustusvoimien Logistiik-
kalaitoksen (PVLOGL) ja Ilmavoimien 
kumppaneiden vastuulle. 

Ilmavoimien materiaalin KUPI toteu-
tetaan samalla periaatteella kaikis-
sa valmiustiloissa. On huomattava 
kuitenkin, että konetyyppikohtaiset 
huollatusjärjestelmämuutokset ovat 
mahdollisia eri valmiustiloissa.

Kunnossapitojärjestelmän rungon 
muodostavat Ilmavoimien jouk-
ko-osastojen LTEKNLV:t, jotka ovat 
samalla lentoteknisiä huolto-organi-
saatioita ja joilla on sotilasilmailuvi-
ranomaisen (SVY) myöntämä huolto-
toimintalupa, huolto-organisaation 
käsikirja (HOK) ja huoltotoimintavaa-
timusten edellyttämä laatu- ja turval-
lisuusjärjestelmä.

Huoltotoimintaluvan laajuus on kir-
jattu huolto-organisaatioiden kä-
sikirjoihin tai toimintakäsikirjoihin 
ilma-alustyypeittäin, järjestelmittäin 
ja laitteittain; huoltotyöt ja/tai huol-
to-kokonaisuudet mukaan lukien. 
Huoltotoimintaluvan ulkopuoliset 
ilmavoimien kumppanit toimivat lu-
paa vaativien järjestelmien KUPI:ssa 
huolto-organisaatioiden huolto-toi-

 kunnossapitoa Ilmavoimien huoltojärjestelmässä (Kuva IlmaV)
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mintaluvan alaisuudessa alihankki-
joina.

Joukko-osastojen huolto-organisaa-
tiot toteuttavat kokonaisuudessaan 
Ilmavoimien materiaalin 1. tason 
kunnossapidon mutta sen lisäksi 
LTEKNLV:ien osaaminen pidetään 
korkealla tasolla, toteuttamalla myös 
lentokaluston määräaikaishuoltoja 
ja vaativiakin vikakorjauksia, koska 
pelkkä käyttöhuollon osaamistaso 
ei riitä ylläpitämään poikkeusoloissa 
konekaluston käytettävyyden- ja il-
maoperaatioiden edellyttämän suo-
ran lentoteknisen tuen vaatimaa riit-
tävän syvää ja laajaa osaamista. 

Ilmasotakoulun koulutusorgani-
saatio ja lentotekniset huolto-orga-
nisaatiot kouluttavat ilmavoimien 
poikkeusoloissa tarvitseman kun-
nossapitohenkilöstön.

Ilmavoimat vastaa sisäisestä LTEKN 
alan täydennystoiminnastaan, joka 
integroituu osaksi Puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmää. 

Tarvittava vaihtolaitteiden, varaosien 
ja kulutusmateriaalin omavaraisuus 
varmistetaan oikea-aikaisilla materi-
aalihankinnoilla. 

Lentoteknisen materiaalin täyden-
nykset käsittävät ilma-alusten, il-
mataisteluvälineiden, varaosien ja 
vaihtolaitteiden, lento- ja pelastautu-
misvarusteiden, lentoteknisen maa-
kaluston, lentopolttoaineiden, tuki-
kohtien lentopolttoainejärjestelmien 
sekä erikoisnesteiden ja -kaasujen 
täydentämisen ja evakuoimisen.

Keskeinen ohjattava ja seurattava ko-
konaisuus on LTEKN alan joukkojen 
kyky toteuttaa tehtävänsä normaali- 
ja poikkeusoloissa. 

Ohjauksen ja seurannan piiriin kuu-
luvat mm. lentoteknisten joukkojen 
joukkorakenne, osaaminen, harjoi-
tustavoitteet ja materiaali. Kokonai-
suudessa tehdään tiivistä yhteistyötä 
operatiivisen toimialan kanssa. 

Henkilöstön koulutuksen sekä teh-
täväkierron päämääränä on henki-
löstön valmiuksien kehittäminen 
normaali- ja poikkeusolojen tehtä-
viin. LTEKN alan tehtävissä korostuu 
järjestelmien ja huoltomenetelmien 
osaaminen sekä työn tekemisen vaa-
tima vastuullinen asenne. 

Suorituskyvyn ylläpito toteutetaan 

 Kunnossapitoa Ilmavoimien huoltojärjestelmässä (Kuva IlmaV)

pääosin henkilökunnan resurssein 
mutta koulutuksessa oleva asevel-
vollisten apumekaanikkojen saapu-
miserä toteuttaa joukko-osastohar-
joittelun ja ikäluokka koulutetaan 
lennostoissa tärkeänä osana LTEKN 
alan tehtäviä.

Ilmavoimien TVJM alan kunnossa-
pito

Ilmavoimien TVJM alan johtaja on 
Ilmavoimien esikunnan johtamisjär-
jestelmäosaston apulaisosastopääl-
likkö. 

HOS-ILMAVE ohjaa TVJM alan kun-
nossapitoa ja täydennyksiä. Ilma-
voimien TVJM -alan kunnossapidon 
päämääränä on kaikissa valmius-
tiloissa turvata ilmavalvonnan ja 
ilmapuolustuksen tulenkäytön joh-
tamisen sekä tukikohtien TVJM alan 
järjestelmien tekninen käytettävyys.

Ilmavoimien TVJM -materiaalin 
kunnossapitojärjestelmän rungon 
muodostavat Ilmavoimien jouk-
ko-osastojen viestitekniset huol-
to-organisaatiot. Huolto-organisaa-
tioilla on sotilasilmailuviranomaisen 
(SVY) myöntämä huoltotoimintalu-
pa, huolto-organisaation käsikirja 
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(HOK) ja huoltotoimintavaatimusten 
edellyttämä laatu- ja turvallisuusjär-
jestelmä.

Ilmavoimat vastaa ilmavoimissa suo-
rituskykyvastuulla olevan TVJM-alan 
materiaalin kunnossapito- ja täyden-
nysjärjestelmästä, joka integroituu 
osaksi Puolustusvoimien logistiikka-
järjestelmää. 

TVJM alan kunnossapidon palvelu-
tuotannon tehtävinä ovat materiaa-
lin käyttöönotto-, modifikaatio- ja 
päivitystyöt, kunnossapidon suun-
nittelu ja toteutustyöt, teknisen 
rakenteen hallinta, teknisen asian-
tuntijatuen tuottaminen sekä kun-
nossapitojärjestelmän kehittäminen. 

Palvelutuotannon toteuttavat Soti-
lasilmailun viranomaisyksikön (SVY) 
huoltotoimintaluvan omaavat TVJM 
alan huolto-organisaatiot.

TVJM alan materiaalin kunnossapi-
don palvelutuotanto toteutetaan 
seuraavan toiminnallisen jaon kaut-
ta:
•  Ennakoiva kunnossapito (KUPI)
• Korjaava kunnossapito (KUPI) 
• Suorituskyvyn ylläpitovaiheeseen 
liittyvä materiaalin asennus- ja käyt-

töönottopalvelu (KUPI)
• Materiaalipalvelut (TÄYD)
• TVJM alan palvelutuotannon laa-
tutoiminta on integroitu kiinteäksi 
osaksi edellä mainittuja toimintoja. 

Ennakoivan kunnossapidon sekä 
suorituskyvyn rakentamisen käyt-
töedellytysten luonnin vuosittai-
set työt julkaistaan TVJM alan kun-
nossapidon vuosityöohjelmassa. 
ILMAJÄROS vastaa työohjelman laa-
dinnan, julkaisun sekä seurannan oh-
jeistamisesta.

TVJM alan huolto-organisaatiolla on 
huoltotoiminnan johtamiseen, suun-
nitteluun ja toteutukseen sekä laa-
dunhallintaan tarvittava henkilöstö, 
joka koostuu VTKESK ja tutka-asemi-

en henkilöstöstä.

Ilmavoimien tukeutuminen - 
Tukikohtaverkon ylläpidolla ha-
jauttamisen kykyä

Tukeutuminen Ilmavoimallisessa 
kontekstissa on määritelmällisesti 
hieman hajanainen mutta yleisellä 
tasolla sillä tarkoitetaan kaikkia niitä 
resursseja ja toimenpiteitä, joita tar-
vitaan, että ilma-alukset tai valvonta-
sensorit voivat operoida tukeutumi-
salustalta. 

Ilmavoimien tukikohdille on luon-
teenomaista laaja ja lähes valmis 
infrastruktuuri; kiito- ja nousutiet, 
rullaustiet, seisontatasot, maa-ajo-
neuvojen käyttämä taistelutiestö, 
varmennettu sähköverkko ja valmiit 
tietoliikenneyhteydet. 

Tukikohdan infrastruktuuria valmis-
taudutaan parantamaan tukeutumis-
rakentamisella ja suojan edistämisel-
lä. Tukikohdan on mahdollistettava 
myös määrällisesti suurten täyden-
nysten toteuttaminen esimerkiksi 
lentopolttoaineen osalta. Yhteisenä 
vaatimuksena Ilmavoimien tukikoh-
dille on valmius tukikohtien nopeaan 
käyttöönottoon.

Ilmavoimien tukikohtaverkosto 
muodostuu eri tasoisista tukikoh-
ta-alustoista, joiden suunniteltu 
käyttötarkoitus vaihtelee, riippuen 
alustaa suunnitelmissa käyttävän PO 
-organisaation rakenteesta.  Mahdol-
lisia tukikohta-alustoja ovat normaa-
liolojen lentotukikohdat ja siviililen-
topaikat sekä maantietukikohdat.

 TVJM alan kunnossapitoa Ilmavoimien huoltojärjestelmässä (IlmaV)

 Tukikohtien infran ylläpito on edellytys lentotoiminnalle (IlmaV Tuomas 
Valtonen)
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Ilmavoimien joukko-osastojen nor-
maaliolojen tukikohtia ovat Lapin 
lennosto Rovaniemellä, Karjalan len-
nosto Kuopiossa, Satakunnan len-
nosto Tampereella ja Ilmasotakoulu 
Jyväskylässä. 

Siviililentopaikkojen ylläpidosta vas-
taa normaalioloissa Finavia ja maan-
tietukikohtien ylläpidosta Väyläviras-
to. 

Maantietukikohta-alustojen kehit-
tämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät 
vastuut on jaettu alueellisesti Ilma-
voimien joukko-osastoille. Tukikoh-
ta-alustojen verkon kehittämisen 
koordinoi HOS-ILMAVE yhteistyössä 
Väyläviraston kanssa.

Tukikohtainfran ylläpidossa tarvi-
taan yhteiskunnan tukea

Ilmavoimat käyttää normaaliolojen 
tukikohdissa Finavian lennonjohto-
palveluita, kiitotietä/-teitä ja siihen 
liittyviä palveluita. 

Näillä niin sanotuilla yhteistoimin-
takentillä Ilmavoimat vastaa oman 
MIL-alueensa ylläpidosta ja infra-
struktuurista, yhteistyössä Senaat-
ti-kiinteistöjen kanssa. 

Maantietukikohta-alustojen osalta 
yhteistyökumppaneina ovat Väy-
lä-virasto, ELY-keskukset urakoitsijoi-
neen, metsänhoitoyhdistykset sekä 
maanomistajat. Tukikohta-alustojen 
kuntoa seurataan järjestelmällisesti, 
jotta varmistutaan niiden soveltu-
vuus lentotoimintaan. 

Seurantaa toteutetaan mittauksilla, 
joissa todetaan teiden kantavuus, kii-
to -ja rullausteiden pinnan laatu, ir-
tokiviriski ja lentoesteet. Lupa lento-
paikan käyttöön ottamiselle haetaan 
SVY:ltä, joka perustaa päätöksensä 
sotilasilmailumääräyksen vaatimuk-
siin. Lupa on voimassa erikseen mää-
ritetyn ajan. 

Ilmavoimien taistelutapaan liittyy 
olennaisesti liike ja hajauttaminen, 
joten käyttökunnossa olevia tukikoh-
ta-alustoja on oltava riittävästi. 

Säännöllinen harjoittelu myös maan-
tietukikohta-alustoilta tukee tuki-
kohtien kunnossapidolle asetettujen 
vaatimusten toteuttamista. Tukikoh-
taverkkoa ylläpidetään suunnitel-
mallisesti, muun muassa tukikohdan 
alueen tiestön suunnittelulla, -kor-
jaamisella ja -rakentamisella sekä 
suojarakentamisella. 

Ilmavoimien tukikohtaverkoston 
käyttö vaikuttaa siviiliyhteiskuntaan 
rajoituksina tiestön normaaliin käyt-
töön. Siksi tukikohtaverkoston ke-
hittämisessä tulee huomioida myös 
toimivat kiertotiejärjestelyt sekä si-
viiliyhteiskunnan että Puolustusvoi-
mien tarpeet huomioiden.

Lentotekniset tukeutumisedelly-
tykset mahdollistavat ilmaoperaa-
tiot

Ilmavoimien taistelutapa edellyttää 
ilmavoimien huoltojärjestelmässä 
ennakointia, jotta käyttöönotettavis-
sa lentopaikoissa on oikeat resurssit, 
oikeaan aikaan. 

Tukikohdissa ilma-alusten kunnos-
sapidon sekä varaosien ja vaihtolait-
teiden, erikoisnesteiden ja -kaasujen 
täydennystoiminnan toteuttavat 
LTEKN alan joukot. Täydennykset ti-
lataan suoraan PVLOGL:n organisaa-
tiosta ja ne toimitetaan vientiperiaat-
teella tukikohtiin.

Kansainvälinen yhteistoiminta on 
Ilmavoimien toiminnan ja LTEKN 
tukeutumisen kehittämisen näkö-
kannalta tärkeässä osassa. LTEKN 
tukeutumisen on tarvittaessa mah-
dollistettava muiden valtioiden il-
ma-alusten tukeutuminen Ilmavoi-
mien tukikohtiin. 

Tämä edellyttää muun muassa laaja-
runkoisten ilma-alusten ja materiaa-
lin käsittelyyn soveltuvia seisontata-
soja, osaavaa henkilöstöä, soveltuvia 
rahdin käsittelyvälineitä, toimivia ja 
selkeitä lupamenettelyjä sekä tilaus-/
toimitus- ja laskutussovelluksia. 

SVY valvoo ja ohjaa valtakunnallises-

ti lentopaikkojen käyttöönottoa ja 
käyttöä. Tämän lisäksi SVY hyväksy-
mät LTEKNLV sisään rakennetut len-
totekniset huolto-organisaatiot vas-
taavat toiminta-alueella tapahtuvan 
lentoteknisen toiminnan vaatimuk-
senmukaisuudesta.

Pioneeritoiminta Ilmavoimissa

Pioneeritoiminta liittyy kiinteästi Il-
mavoimien joukkojen toimintaan 
ja -tukeutumiseen jokaisella tasolla. 
Erityisesti poikkeusoloissa pionee-
ritoiminnan merkitys ja näkyvyys Il-
mavoimien toiminnassa korostuu. 

Tällöin pioneeritoiminnalla mahdol-
listetaan Ilmavoimien toiminnan va-
paus ja päätehtävän toteuttaminen, 
edistämällä ilma-alusten ja maaka-
luston liikettä sekä parantamalla ja 
palauttamalla joukkojen taisteluky-
kyä. 

Pioneeritoiminnan keskeiset suori-
tuskyvyt Ilmavoimissa ovat suojan 
edistäminen, tukeutumisrakentami-
nen, räjähteiden raivaaminen, tienpi-
to ja vauriokorjaus sekä suojelu. 

Suojan edistämisellä luodaan jou-
koille ja järjestelmille niiden tarvitse-
ma suoja asevaikutusta, tähystystä ja 
säätä vastaan. 

Tukeutumisrakentamisella mahdol-
listetaan ilma-alusten tukeutuminen 
eri lentopaikoille. Räjähteiden raivaa-
misella, tienpidolla ja vauriokorjauk-
sella palautetaan joukkojen alueita 
ja tiloja käyttöön sekä ylläpidetään 
tiestö liikennöitävässä kunnossa. 

Suojelulla ennaltaehkäistään CBRN 
-aseiden käyttöä ja onnettomuuksia, 
ylläpidetään suojelutilannetietoi-
suutta, suojaudutaan CBRN-aseiden 
ja onnettomuuksien vaikutuksilta 
sekä palautetaan toimintakyky CBRN 
-aseiden käytön ja onnettomuuksien 
jälkeen.

Pioneerijoukot tukevat muita jouk-
koja erikoiskalustolla ja ammattitai-
dolla. Ilmavoimien normaaliolojen 
pioneerihenkilöstön muodostavat 
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Ilmavoimien esikunnan ja alajohto-
portaiden esikuntien pioneeripääl-
liköt ja -upseerit sekä pelastushen-
kilöstö. Poikkeusoloissa perustetaan 
pioneeriaselajin joukkoja ja esikun-
tien pioneerihenkilöstöä täydenne-
tään reserviläisillä. 

”Ei ole olemassa Ilmasta-maahan 
-vaikuttamiskykyä, jos ei ole en-
sin maasta-ilmaan -tukeutumisky-
kyä”.

Ilmavoimien huoltojärjestelmä on 
erittäin laaja kokonaisuus ja liittyy 
jollain tavalla kaikkeen toimintaan 
Ilmavoimissa. 

Puolustusvoimalliset logistiikan alat 
ja niiden vastuut on jaettu Ilmavoi-
mien toiminnan kannalta tarkoituk-
senmukaisesti. Lisäksi Ilmavoimiin 
on perustettu puolustushaaran toi-
minnan kannalta tarkoituksenmu-
kaiset LTEKN- ja TVJM alat, joiden 
sisällä puolustusvoimalliset alat ja 
aselajit yhdistyvät. 

Vuonna 2015 käyttöönotettu Ilma-

voimien taistelutapa on osoittanut 
kykynsä tukea ilmaoperaatioita sekä 
tuonut esiin huoltojärjestelmän 
tarpeellisuuden, mutta osoittanut 
samalla myös jatkokehittämisen tar-
peita. 

Ilmavoimien huoltojärjestelmässä, 
normaali- ja poikkeusolojen toimin-
tamalleja sekä organisaatioita pyri-
tään mahdollisuuksien mukaan yh-
denmukaistamaan, normaaliolojen 
lentämisen-, AKV/AKT-toiminnan ja 
ilmaoperaatioiden tuen parantami-
seksi entisestään. ”Ei ole olemassa 
Ilmasta-maahan -vaikuttamiskykyä, 
jos ei ole ensin maasta-ilmaan -tu-
keutumiskykyä”.

Teksti: Harri Saarinen
Insinöörieverstiluutnantti (YE) 
Harri Saarinen, on Ilmavoimien 
esikunnan huolto-osaston apulais-
osastopäällikkö ja Ilmavoimien len-
toteknisen alan johtaja - lentotek-
niikkapäällikkö. Hänellä on yli 30 
-vuoden työkokemus ilmavoimissa. 

Artikkelin kirjoittamiseen ovat 

osallistuneet Ilmavoimien esikun-
nan huolto-osastolta:
• Lääkintäeverstiluutnantti Tuomo 
Leino, lääkintä
• Majuri Jaakko Jäntti, pioneeria-
selaji
• Majuri Simo Kaariniemi, huolto-
palvelut ja tilanhallinta
• Majuri Mikko Mäntykangas, len-
totekninen tukeutuminen
• Majuri Eero Seppälä, lentotekni-
nen kunnossapito ja täydennykset
• Insinöörimajuri Petri Lamberg, 
räjähde- ja kemikaaliala 
• Teknikkokapteeni (evp) Risto Hy-
värinen, räjähde- ja kemikaaliala
• Insinöörimajuri Pekka Lindström, 
tukeutuminen
• Insinöörikapteeni Teppo Honko-
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Maantietukikohdilla täydennetään Ilmavoimien tukikohtaverkkoa(Kuva KTJ)
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Ilmajärjestelmäosasto ohjaa strategis-
ten kumppaneiden työtä

Ilmajärjestelmäosasto on Järjes-
telmäkeskuksen osasto, jonka 
päätehtävänä on sotilasilmailun 
materiaalin ylläpito. Tähän liittyy 
järjestelmävastuu hankinnasta 
materiaalin hävittämiseen saakka. 
Uuden materiaalin hankintaan liit-
tyen hankevastuu on pääosin pää-
esikunnalla tai puolustushaaroil-
la. Ilmajärjestelmäosaston roolina 
hankkeissa on johtaa tai osallistua 
niihin liittyviin materiaaliprojek-
teihin.

Ilmavoimat on Ilmajärjestelmäosas-
ton suurin asiakas. Muita asiakkaita 
ovat Maavoimat ja Tiedustelulaitos. 
Järjestelmäkeskuksessa maa-, meri- 
ja ilmajärjestelmäosastojen päävas-
tuut jakautuvat osastojen nimien 
mukaan, mutta materiaalista riippu-
en ristikkäisyyksiä on jonkin verran. 

Strategisiin kumppanuuksiin liittyen 
päävastuut on myös jaettu osastoit-
tain. Ilmajärjestelmäosasto vastaa 
Patrian ja Instan strategisista kump-
panuuksista. Ilmavoimien järjestel-
missä Millog on mukana mm. val-
vontatutkien, varavoimakoneiden, 
lennokkien ja mastojen kunnossapi-
dossa.

Käytännön tasolla kumppanuuksia 
ohjaavat yksittäiset asiatuntijat Il-
majärjestelmäosastolla. He määrit-
televät omaan vastuualueeseensa 
liittyen yhdessä kumppanin kanssa, 
milloin ja mitä tarvitaan, jotta jär-
jestelmä pysyy kunnossa ja kehittyy 
elinjaksonsa aikana.  

Asiantuntija valmistelee yhteistyös-
sä kumppanin edustajien kanssa 
tilausten tekniset sisällöt siten, että 
järjestelmä säilyy suorituskykyisenä 

elinjaksonsa loppuun saakka. Ilma-
järjestelmäosaston tärkeänä tehtävä-
nä on huolehtia, että asiantuntijalla 
on osaaminen ja motivaatio tehtä-
vänsä toteuttamiseen.

Harvoissa korkean älykkyystason or-
ganisaatioissa on kyetty luottamaan 
siihen, että parveilutekniikalla orga-
nisaatio kykenee pääsemään halut-
tuun tavoitteeseen. 

Tätä varten kumppanuuteenkin on 
rakennettu kolmitasoinen ohjaus-
mekanismi, joka ottaa syötteenä 
vastaan asiakkaiden tavoitteet ja pri-
orisoi tehtävät siten, että annetuilla 
resursseilla tavoitteet saavutetaan 
mahdollisimman hyvin. 

Ylimmän tason ohjaus tapahtuu 
kumppanikohtaisessa kumppanuus-
ryhmässä. Seuraavan tason ohjaus 

ILMAJÄRJOS1 - ILMAJÄROS tukemaa Ilmavoimien kalus-
toa
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toteutetaan kumppanuuden kehi-
tysryhmässä. 

Esimerkkinä tästä on kumppanuu-
den kehitysryhmä Patrian kanssa, 
jossa käsitellään lentokaluston ja 
siihen liittyvän tukeutumismateriaa-
lin huoltotoimintaan liittyvät asiat. 
Alimman tason ohjaus tapahtuu tuo-
tantoryhmissä, joista esimerkkinä 
Instan mekaanisten laitteiden tuo-
tantopalaveri.

Ilmavoimat ohjaa asiakkaana Ilma-
järjestelmäosastoa asettamalla jär-
jestelmille tavoitteet: käytön määrä, 
käyttövarmuus, omavaraisuus ja pa-
lautettavuus. 

Näiden tavoitteiden osalta ilmajär-
jestelmäosasto suunnittelee rahoi-
tustarpeet vastuullaan oleville jär-
jestelmille. Mikäli rahoitus ei riitä, 
Ilmajärjestelmäosasto jakaa vajeet 
järjestelmille siten, että vaikutukset 
tavoitteisiin minimoituvat lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä. 

Kumppanuuden ja siihen liittyvän 
osaamisen hallinta on pitkäjänteis-
tä ylivuotista toimintaa. Rahoituk-
sen määrän nopealla kasvatuksella 
ei saavuteta suorituskyvyn nopeata 
kasvua, vaan ohjauksella tulee olla 
useampivuotinen näkymä. 

Strategisilla kumppanuuksien paran-

tamiseksi ja saavutettavien tulosten 
maksimoimiseksi on houkutus ra-
kentaa laajempia ohjausmekanisme-
ja. 

Organisaatioiden tulee harrastaa 
tässä toiminnassa vahvaa itsekri-
tiikkiä, jotta pääosa resursseista 
kyetään kohdistamaan työn teke-
miseen suunnittelun asemesta.

ILMAJÄRJOS2 - Kuivasumutuslaite

ILMAJÄRJOS3 - Riku Lahtinen
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Puolustusvoimien strateginen 
kumppani

Patrialla on Ilmavoimien kanssa 
vuosikymmeniä kestänyt läheinen 
yhteistyösuhde, joka on 2000-lu-
vulla päivittynyt Patrian Aviation 
Oy:n ja Puolustusvoimien välisek-
si strategiseksi kumppanuussopi-
mukseksi. 

Sopimuksen soveltamisalaan kuulu-
vat muun muassa F-, M- ja TVJ-alat 
sekä sotilaslentokoulutus, joissa 
Patrian keskeiseksi rooliksi on mää-
ritetty osallistuminen suorituskyvyn 
rakentamiseen ja kehittämiseen sekä 
kunnossapitoon. 

Patria on osa logistiikkajärjestelmän 
siviilikomponenttia, joka omalta 
osaltaan edistää Ilmavoimien soti-

laallista huoltovarmuutta ja taiste-
lunkestävyyttä. Sotataloussopimus 
määrittelee Patrialle useita rooleja ja 
velvoitteita sekä normaaliolojen häi-
riötilanteissa että poikkeusoloissa. 

Kumppanuutta ohjaa Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitos, jonka kanssa 
toimintaa suunnitellaan säännölli-
sesti eri tasoilla ja aikajänteillä.

Patrian rooli F-alan kunnossapidossa
Vuosikymmenten yhteistyö Ilmavoi-
mien ja Ilmavoimien Materiaalilaitok-
sen kanssa – nyttemmin Puolustus-
voimien logistiikkalaitoksen kanssa 
– on mahdollistanut Patrialle F-alan 
kunnossapidossa laajan osaamisen 
ja moninaisten kriittisten kyvykkyyk-

sien kehittymisen. 

Patrian osaamista hyödyntäen Il-
mavoimien lentokalustoa ja koulu-
tusjärjestelmää on pystytty ylläpi-
tämään ja kehittämään kotimaassa 
tämän päivän operatiivisia tarpeita 
vastaaviksi. 

F-alan kunnossapito ei ole pelkäs-
tään perinteistä huoltotoimintaa, 
vaan Patrialla kunnossapito ymmär-
retään koko kaluston elinkaaren tu-
kena. 

Koska lentävän kaluston elinkaaret 
ovat pitkiä, kaluston rakenteita ja jär-
jestelmien sisältämiä elektroniikka-, 
sähkö- ja ohjelmistojärjestelmiä on 

Hawk_kollaasi_high
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modernisoitava ja kehitettävä koko 
elinkaaren ajan. 

Tämä mahdollistaa lento- ja tehtävä-
kelpoisuuden ylläpitämisen vaadi-
tulla tasolla. Patrian ja Ilmavoimien 
pitkäaikaisen kumppanuussuhteen 
avulla kaluston kunnossapidon kan-
nalta kriittiset toiminnot ja osaamiset 
on onnistuttu luomaan kotimaahan. 

Kunnossapidossa keskeistä on se, 
että toimintamallit säilyvät saman-
laisina niin normaali- kuin poik-
keusoloissa. Kunnossapitotyötä to-
teutetaan sekä Puolustusvoimien 
tukikohdissa että Patrian omissa toi-
mipisteissä.  

Patrian keskeisiä kunnossapidon vas-
tuualueita ja palveluita F-alalla ovat 
lentokoneiden ja helikoptereiden
• rungot ja rakenteet
• moottorit
• mekaaniset laitteet
• avioniikkalaitteet 
• ohjaamo- ja koulutusympäristön 
järjestelmäpäivitykset
• logistiikka ja varaosat niiltä osin 
kuin Puolustusvoimien logistiikkalai-
tos on ulkoistanut vastuuta strategi-
selle kumppanille
• koulutusjärjestelmät ja lentosimu-
laattorit
• tehtävävalmistelu- ja tehtäväpurku-
järjestelmät
• huollossa käytettävät testijärjestel-
mät

Ilmavoimien oma henkilöstö vastaa 
F/A-18 Hornet -kaluston päivittäi-
sestä huollosta joukko-osastoissaan. 
Patria vastaa F/A-18 Hornet -kaluston 
suurista huolloista ja modifikaatioi-
den toteutuksesta, jotka toteutetaan 
pääasiallisesti Patrian toimipisteessä. 

Tarpeen vaatiessa Patrian huoltohen-
kilöstö siirtyy joukko-osastojen tuek-
si joukko-osastoissa toteutettavien 
vaativampien huoltotoimenpiteiden 
toteuttamiseksi.

Hawk-kaluston huollot Patria to-
teuttaa sekä joukko-osastoissa että 
Patrian omassa toimipisteessä. Ilma-
voimat vastaa päivittäisistä huolto-

toimenpiteistä ja Patria suuremmista 
ylläpitotehtävistä. Joukko-osastossa 
suoritettava huoltotoiminta toteu-
tetaan samassa hangaarissa, jossa 
työskentelevät sekä Ilmavoimien 
että Patrian huoltohenkilöstö.

NH90-helikoptereiden huolto to-
teutetaan läheisessä yhteistyössä 
Maavoimien ja Patrian huoltohenki-
löstön toimesta. Maavoimat vastaa-
vat NH90-koptereiden päivittäisistä 
huoltotoimenpiteistä ja suuremmat 
huollot toteuttaa Patria.

Patria on toiminut käytöstä kohta 
poistuvan Vinka-alkeislentokoulu-
tuskoneen tyyppivastuuorganisaa-
tiona. Samoin Patria toimii koulu-
tuskäyttöön otetun GO-kaluston 
tyyppivastuuorganisaationa ja vas-
taa kokonaisuudessaan sen huollois-
ta. 

Huollot Patria toteuttaa sen jouk-
ko-osaston tiloissa, josta Ilmavoimat 
kalustoa päivittäin operoi. 
 
Patria on antanut Puolustusvoimille 
lentokoulutuspalveluita Vinka-kalus-
tolla vuodesta 2005 lähtien. Koulutus 
sisältää alkeis-, perus- ja lennonopet-
tajakoulutuksen sekä kaluston edel-
lyttämän koelentotoiminnan. 

Myös GO-kalustolla tullaan toteut-
tamaan vastaavat toiminnot. Lisäksi 
Patria antaa ohjaajille teoria- ja simu-
laattorikoulutusta NH90- ja Hawk-ka-
lustolla. 

Ohjaajakoulutuskonsepti on muu-
toksen alla. Tulevaisuuden HX-kou-
lutusympäristön vaatimuksia 
huomioidaan jo nyt GO- ja Hawk-kou-
lutuksessa. 

Keskeinen uusi kokonaisuus on Live, 
Virtual and Constructive (LVC) kou-
lutuskokonaisuus, johon Patria on 
jo toimittanut Hawk-kalustolle käyt-
töön otetun modernin koulutusym-
päristön, jossa oikeat lentokoneet, 
simulaattorit ja tietokoneilla luodut 
maalit on verkotettu keskenään ja ne 
lentävät samoissa harjoituksissa. 

Moottorihuollot, mekaaninen lai-
tehuolto ja avioniikkalaitehuolto 
toteutetaan pääasiallisesti Patrian 
omilla korjaamoilla. 

Avioniikkalaitehuollossa tarvitaan 
automatisoituja testilaitteita sekä 
laajennettuja järjestelmätestausym-
päristöjä, joissa voidaan toteuttaa 
monimutkaisempien tutka-, elso-, ra-
dio-, navigointi-, datalinkki- ja elekt-
roniikkalaitteiden vianhakua. 

Huoltotoimenpiteiden jälkeen järjes-
telmätestausympäristössä voidaan 
todentaa, että huollettu ja korjattu 
laite toimii oikein todellisessa jär-
jestelmäympäristössään. Näiden 
avioniikkalaitehuollossa tarvittavien 
automatisoitujen testilaitteiden ja 
järjestelmälaboratorioiden ylläpito 
on myös tärkeä osa kunnossapidon 
kokonaisuutta.

Lentokaluston modernisoituessa 
tukeutumisjärjestelmät ovat moni-
muotoistuneet. Ilmavoimien teh-
tävätukijärjestelmät ja lentokou-
lutusjärjestelmät kuuluvat Patrian 
kunnossapidon vastuualueeseen ja 
linkittyvät läheisesti Patrian Ilmavoi-
mille tarjoamaan lentokoulutuspal-
veluun. 

Tehtävätukijärjestelmät käsittävät 
lentokoneen tai helikopterin tehtä-
vävalmistelujärjestelmät sekä teh-
tävänpurkujärjestelmät. Tehtävä-
valmistelujärjestelmällä alustetaan 
lentokoneen tai helikopterin järjes-
telmät tulevaa lentoa ja operaatiota 
varten. 

Tehtäväpurkujärjestelmällä puo-
lestaan puretaan ja analysoidaan 
lennolta tallentuneet tiedot. Koulu-
tusjärjestelmät käsittävät lentosimu-
laattorit, taktiset lentosimulaattorit 
ja teknisen henkilöstön kouluttami-
seen tarkoitetut huoltosimulaattorit. 
Tehtävätuki- ja simulaattorijärjestel-
mien kunnossapito onkin merkittävä 
osa Patrian toteuttamaa F-alan kun-
nossapitoa. 

Laaja-alainen kunnossapitovastuu 
edellyttää Patrialta ajantasaista ma-
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teriaali- ja varaosavirran hallintaa ja 
logistiikkaa. 

Materiaalihankintojen ja -logistiikan 
vastuujaosta on sovittu Patrian ja 
Puolustusvoimien Logistiikkalaitok-
sen välillä. Toimintamalleja on hiottu 
kunkin konetyypin tarpeita vastaa-
viksi ja toimiviksi havaittuja käytän-
teitä on harkitusti laajennettu ko-
netyypistä toiseen. Normaaliolojen 
toimintamallien on toimittava myös 
poikkeusoloissa.

Strategisen kumppanuuden ohjaus
Patrian F-alan kunnossapitotyötä oh-
jaa kokonaisuutena Järjestelmäkes-
kuksen ilmajärjestelmäosasto, jonka 
edustajien kanssa vuosisuunnittelu 
toteutetaan. Suunnitteluprosessilla 
on kaksi ulottuvuutta; pitkän ajan 
suunnittelu (tyypillisesti 4 v) ja tule-
van vuoden suunnittelu, joka konk-
retisoituu vuosityösuunnitelmana ja 
vuosityöohjelmana (VTS / VTO). 

Suunnitteluprosessiin osallistuvat 
myös Ilmavoimien esikunta ja jouk-
ko-osastojen edustajat, jotka tuovat 
suunnitteluun perusteet operatiivi-
sen kaluston ja järjestelmien käytön 
tarpeista. 

Kuluvan vuoden vuosityöohjelman 
toteutumista seurataan säännölli-
sesti yhteistyöfoorumeissa, joissa 
tehdään tarvittavat päivitykset huol-
latusaikatauluihin, jotta joukko-osas-
tojen kaluston käyttövarmuus olisi 
operaatisen toiminnan edellyttämäl-
lä tasolla. 

Patria raportoi kunnossapitotyön 
etenemistä lentotekniseen tietojär-
jestelmään (LTJ), joka mahdollistaa 
läpinäkyvän ja ajantasaisen tiedon 
kaikkien osapuolten käyttöön. 

Kumppanuus kannustaa ja velvoittaa

Tiivis yhteistyö Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen ja Ilmavoimien 
kanssa sekä vuosien saatossa hiou-
tuneet toimintamallit ovat luoneet 
kestävän perustan Puolustusvoimien 
ja Patrian väliselle strategisen kump-
panuuden alla toteutettavalle kun-
nossapidolle. 

Puolustusvoimat operoi nopeasti 
muuttuvassa toimintaympäristössä, 
jossa Patrian on kyettävä vastaamaan 
muuttuviin tukitarpeisiin luotetta-
vasti niin normaali- kuin poikkeuso-
loissa. Kumppanuus kannustaa ke-
hittymään ja velvoittaa hoitamaan 
sovitut kunnossapidon toimenpiteet 
kaikissa olosuhteissa.

Patria –kun kaiken on pakko toi-
mia.

Harri Lampinen, Asiakkuusjohtaja
Jyrki Myyryläinen, Johtaja
Valle Teho, Yksikönjohtaja 

Kuva: _CASS - Jan
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Huolto- ja ylläpitotoimintaa pitkäjän-
teisesti yhdessä kumppanin kanssa

Kuva: Huoltotoimintaa tehdään 
Installa nykyaikaisissa tiloissa. 

(Kuva: Insta)

Insta on Puolustusvoimien strategi-
nen kumppani, jonka tehtävänä on 
ylläpitää ja parantaa Puolustusvoimi-
en suorituskykyä ja Suomen kansal-
lista turvallisuutta myös poikkeuso-
loissa. Yhteistyö alkoi vuonna 1973 
lentokoneiden mittareiden huollosta 
ja on laajentunut sittemmin koko-
naisvaltaiseen logistiseen tukeen ja 
valtakunnallisiin tehokkaisiin opera-
tiivisiin järjestelmiin. Tulevaisuutta 
Insta rakentaa yhteistyössä Puolus-
tusvoimien kanssa muun muassa 
HX-hankkeessa.
Insta palvelee kaikkia puolustus-
haaroja ja on toimittanut Puolustus-
voimille jo vuosikymmenten ajan 
ilma-alusten elinkaaren tukipalvelui-
den lisäksi muun muassa edistyksel-
lisiä johtamisjärjestelmiä, järjestel-
mäintegraatioita ja tietoliikenteen 

salausratkaisuja.
Sertifioitua huolto- ja ylläpitotoimin-
taa 
Edellisten hävittäjähankintojen (MiG, 
Draken ja Hornet) myötä Instaan on 
rakennettu kattavat avioniikan ja jär-
jestelmien huoltokyvyt. Strategisena 
kumppanina ylläpidämme hävittäji-
en ja muun lentokaluston avioniikan 
ja järjestelmien korkeaa käytettä-
vyyttä ja teemme jatkuvasti paran-
nuksia niiden huoltojärjestelmiin. 
Laitteen huolto voidaan Instassa teh-
dä, mikäli siihen on huoltovalmius. 
Huoltovalmiuden elementit ovat:
• koulutettu ja osaava huoltohenki-
löstö sekä valtuutetut huoltotodis-
teen antajat
• huoltoon sopivat tilat
• huollossa tarvittavat varaosat ovat 

saatavilla
• tarvittavat työkalut ja testilaitteet 
ovat käytettävissä
• viranomaisen myöntämä huoltolu-
pa kattaa kyseisen työn.

Huoltovalmiuden syvyyksiä on erilai-
sia: testauskyky, vikakorjauskyky, pe-
rushuoltokyky ja modifikaatio. 
Lyhyesti kuvailtuna huollettavan 
laitteen huoltoprosessi etenee seu-
raavasti. Laitteet saapuvat Installe, 
jossa ne ja niiden tiedot ensin tar-
kastetaan. Tämän jälkeen laitteet 
siirtyvät laitehuoltoon, jossa am-
mattitaitoinen henkilöstömme te-
kee huolto-, korjaus- tai muutostyöt 
vaatimusten mukaisesti. Henkilöstö 
myös kirjaa tekemänsä huoltotyöt 
Ilmavoimien LTJ-järjestelmään, josta 

26



löytyvät laitekohtaiset vikailmoituk-
set. Laitehuollon lopputuloksena on 
viranomaisvaatimusten mukaisesti 
huollettu laite, josta laaditaan huol-
totodistus LTJ-järjestelmään ja huol-
letun yksilön kuntoluokka muuttuu 
asennuskelpoiseksi (KL-1). Tämän jäl-
keen laitteet pakataan huolellisesti ja 
toimitetaan takaisin asiakkaalle. 
Instan huoltotoimintaa ohjaavat niin 
sotilas- kuin siviili-ilmailun vaatimuk-
set ja kansainväliset standardit. Ins-
tan laadunhallintajärjestelmä on ISO 
9001 sekä AQAP-2110 -vaatimusten 
mukainen ja sertifioitu. Huoltotoi-
mintaa tukee ja kehittää Instan oma 
jatkuvan lentokelpoisuuden yksikkö 
(Airworthiness Unit) ja laatujärjes-
telmää ylläpitää sekä sen toimintaa 
valvoo riippumaton laadunvarmis-
tustoiminto.
Vakuuttavan toiminnan osoituksena 
Installe on myönnetty sotilasilmailun 
suunnittelusertifikaatti. Sertifikaatin 
myötä Installa on EMAR-21-vaati-
musten mukainen oikeus tehdä so-
tilasilmailun suunnittelutyötä ja hy-
väksyä pieniä muutoksia itsenäisesti, 
mikä vaikuttaa osaltaan yhteistyö-
hön ja vapauttaa resursseja Puolus-
tusvoimilta.
Huoltotoiminta ja asiakastoimitukset 
taataan myös poikkeustilanteessa
Laatuun kuuluu olennaisena osana 
myös riskienhallinta. Riskienhallinta 
ja hajautus ovat koronaviruksen (CO-
VID-19) aiheuttaman tilanteen myö-
tä korostuneet. Olemme tehneet 
toimenpiteitä sen eteen, että huolto-
toiminta ja asiakastoimitukset jatku-
vat myös poikkeustilanteessa. Käy-
tännössä nämä toimenpiteet ovat 
tarkoittaneet muun muassa vuoro-
työjärjestelyjä ja osallistumista tarvit-
taviin kokouksiin etäjärjestelyin. 
Viikoittaiset säännölliset kokoukset 
yhdessä Logistiikkalaitoksen kanssa 
auttavat molempia organisaatioita 
varmistamaan, että toimintaa kye-
tään jatkamaan, vaikka epidemia 
laajenisi. Tiedonvaihto kumppanien 
välillä sujuu luontevasti ja erityisen 
hienoa on ollut huomata, että tällai-
sena kriisiaikana olemme kyenneet 
molemmat osapuolet kehittämään 
toimintaamme.
Tuotekehitystyötä ja lentoturvalli-

suutta parantavia tuotteita

Huoltotoiminnan lisäksi teemme jat-
kuvaa tutkimus- ja tuotekehitystyö-
tä. Yhdessä Puolustusvoimien kanssa 
olemme kehittäneet useita ratkaisu-
ja toimintavarmuuden, lentoturvalli-
suuden ja suorituskyvyn parantami-
seen. 
Kehittämiämme lentäjän henkilö-
kohtaisia suojavarusteita ovat hengi-
tysilmamonitori, IPBAM, joka varoit-
taa lentäjää happivajeesta jo ennen 
oireiden ilmaantumista sekä Insta 
ANR -vastamelukuulokkeet, jotka 
suojaavat lentokoneen miehistöä 
sekä maahenkilökuntaa kuulovau-
rioilta ja parantavat radioliikenteen 
kuuluvuutta sekä yhteistoimintaa.
Tulevaisuus rakennetaan pitkäjäntei-
sellä yhteistyöllä
Perheomisteisen Instan toiminnan 
aloituksesta tulee tänä vuonna kulu-
neeksi 60 vuotta. Osana Ilmavoimien 
huoltoketjua Insta on ollut jo vuo-
desta 1973 lähtien ja hyvä yhteistyö 
syvenee entisestään. Tulevaisuutta 
rakennetaan yhteistyöllä Puolus-
tusvoimien ja teollisten toimijoiden 
kanssa esimerkiksi uusien hävittäjien 
hankinnassa eli HX-hankkeessa, jo-
hon Insta antaa merkittävän panok-
sensa. 
HX-hankkeen teollisen yhteistyön 
tarjontaamme kuuluvat kustannus-
tehokkaat uuden hävittäjän kehitys-, 
tuki- ja kunnossapitopalvelut koko 
HX-elinkaaren ajalle sekä johtamis-
järjestelmät, edistyneet koulutus-

järjestelmät, tekoäly, analytiikka ja 
System of Systems -osaaminen sekä 
kyberturvallisuuspalvelut.
Tavoitteenamme on varmistaa Ilma-
voimille mahdollisuus hyödyntää 
kotimaahan rakennettavia kykyjä 
ja osaamista tehokkaimmalla mah-
dollisella tavalla niin rauhan aikana 
kuin poikkeusoloissa, luoden vahvan 
pohjan huoltovarmuudelle, kustan-
nussäästöille ja tulevaisuuden tekno-
logiaosaamisen turvaamiselle.

Insta Group on perheomisteinen, 
vuonna 1960 perustettu turvalli-
seen digitalisaatioon, teolliseen au-
tomaatioon, kyberturvallisuuteen, 
johtamisen ratkaisuihin ja puolus-
tusteknologiaan keskittynyt tekno-
logiakonserni, johon kuuluvat Insta 
ILS Oy, Insta DefSec Oy, Insta Auto-
mation Oy, Insta Digital Oy, Insta 
Response Oy ja Insta 
Secrays Oy.

Teksti: Alex Lassila. 
Kirjoittaja on Insta Group -konser-
niin kuuluvan Insta ILS Oy:n liike-
toimintajohtaja. Koulutukseltaan 
hän on opistoupseeri ja kauppa-
tieteiden maisteri. Hän on aiem-
min työskennellyt Ilmavoimissa 
lentokonehuoltoupseerina sekä 
liikkeenjohdon eri tehtävissä Las-
sila & Tikanoja Oyj:ssä, PPCT Fin-
land Oy:ssä sekä Tampereen Auto-
kuljetus Oy:ssä

 Alex Lassila
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Logistiikan digitalisaatio etenee

Digitalisaatio on yksinkertaisen 
määritelmän mukaan toimin-
nan kehittämistä tekniikan avul-
la. Kyse ei ole vain digitoinnista 
ja teknologiasta vaan uudesta 
ajattelutavasta: digitalisaatio on 
uusien liiketoimintojen tarkaste-
lua organisaatioiden, prosessien, 
kulttuurin ja osaamisen näkökul-
masta. Tekoälyllä parannetaan 
toiminnan ennustettavuutta sekä 
päätöksenteon tarkkuutta ja no-
peutta mahdollistamalla tiedon 

uudenlainen analysointi.

Tietotekniikan käyttöönotto men-
neinä vuosikymmeninä on jo mul-
listanut organisaatioiden toimintaa 
kaikkialla ja hyvin vahvasti myös 
puolustusvoimissa. Nyt ollaan uu-
den kehitysharppauksen äärellä, 
kun tekniikan ja erityisesti tekoälyn 
edistysaskeleet tarjoavat uudenlaisia 
mahdollisuuksia toiminnan kehittä-
miseen.

Vuoden 2018 alusta puolustusvoimi-
en digitalisaation kokonaisuutta on 
ohjannut pääesikunnan suunnitte-
luosastolla toimiva digitalisaatiojoh-
taja, ja hänen johdollaan on laadittu 
puolustusvoimien digitalisaatiostra-
tegia. 

Puolustusvoimien digitalisaatiossa 
keskeisinä tavoitteina ovat hallin-
nollisen toiminnan tehostaminen ja 
sitä kautta henkilöstön työpanoksen 

Digitalisaation kannalta merkittäviä teknologioita. Lähde Puolustusvoimien digitalisaatiostrategia 
28.2.2019. Kuva Puolustusvoimat.
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suuntaaminen ydintehtäviin sekä so-
tilaallisen suorituskyvyn maksimointi 
käytettävissä olevin resurssein. Varsi-
naiset kustannussäästöt syntyvät pi-
demmällä aikavälillä.

Logistiikan digitalisoinnin visio ja 
tiekartta

Logistiikka on puolustusvoimien toi-
mialoista yhtenä ensimmäisistä otta-
nut digitalisaation kokonaisuutena 
haltuun laatimalla logistiikan digi-
talisoinnin tiekartan ja nimittämällä 
digitalisaation erikoissuunnittelijan 
vastaamaan sen jalkauttamisesta. 
Logistiikan digitalisoinnin visio on: 
”Mahdollistamme operaatiot luo-
malla verkostona parempaa arvoa 
enemmän ja vähemmällä.”

Tiekartassa kuvataan logistiikan ke-
hittämistoimenpiteet, joilla pyritään 
digitalisaation hyödyntämiseen ja 
tuetaan puolustusvoimien logistiik-
kastrategian toimeenpanoa. 

Ensivaiheessa luodaan mm. tekni-
nen alusta ja toimintamalleja, joilla 
mahdollistetaan datan kerääminen 
ja hyödyntäminen esimerkiksi teko-
älypohjaiseen analytiikkaan ja opti-
mointiin. 

Nopealla eksperimentoinnilla ja ket-
terästi käynnistyvillä piloteilla pyri-
tään kasvattamaan omaa ymmär-
rystä ja osaamista sekä poimimaan 
”matalalla roikkuvia hedelmiä”.

Tuleva toiminnanohjausjärjestelmä 
näyttelee suurta roolia kokonaisuu-
dessa ja sen laajuuden tarkentu-
minen lähitulevaisuudessa antaa 
syötteitä monen logistiikankin alan 
digitalisaatiosuunnitelmiin. 

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän 
hankkeen oikealla ja kattavalla vaa-
timusmäärittelyllä mahdollistetaan 
tehokas toiminta. 

Toiminnanohjausjärjestelmällä on 
mahdollistettava luotettava tieto 
suunnitteluun, ohjaukseen, seuran-
taan, ennakointiin, reaaliaikaiseen 
tilannekuvan tuottamiseen, jaetun 
ymmärryksen luomiseen ja -tietoon 
sekä kehittyvien tuotteiden käyt-
töönottoon.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönoton myötä, aloitettuja pi-
lotteja laajentamalla ja uutta tekno-
logiaa ketterästi hyödyntämällä digi-
talisaatio juurtuu orgaaniseksi osaksi 
puolustusvoimien toimintaa ja kehit-
tämistä. 

Tämä edellyttää ymmärryksen sy-
ventämistä, osaamisen kehittämistä, 
valmiutta tarkastella totuttuja toi-
mintamalleja kriittisesti ja muoka-
ta toimintaa rohkeasti tarvittavaan 
suuntaan. 

Digitalisaatio ja kehittäminen ei-
vät kuitenkaan ole itseisarvoja vaan 

lähtökohtana tulee olla tietty käyt-
tötapaus ja siihen liittyvä tarve, jota 
tarkastelun perusteella ja harkitusti 
lähdetään ratkomaan digitalisaation 
keinoin.

Pikakaista uusille ideoille

Puolustusvoimien perinteisen ne-
livuotissuunnitelmiin perustuvan 
kehittämisen rinnalle tarvitaan 
ketterämpi toimintamalli nopeas-
ti kehittyvän teknologian ja uusien 
innovaatioiden omaksumiseen toi-
mintaympäristön edellyttämällä tah-
dilla, niin hankintojen kuin rakenta-
misen näkökulmasta. 

Perinteisen mallin rinnalle luodaan 
nopeat eksperimentoinnit ja pilo-
toinnit mahdollistava toteutuspolku, 
jonka avulla ideat saadaan nopeasti 
toteutukseen kehittämisen koko-
naiskuva samalla säilyttäen. 

Tavoitteena on osaamista kehit-
tämällä sekä sopivia työkaluja ja 
tukimuotoja tarjoamalla luoda 
ruohonjuuritason innovaatioihin 
kannustava organisaatiokulttuuri.

Jotta myös tämä pikakaistaa etenevä 
kehittäminen pysyisi logistiikkajär-
jestelmän ja koko puolustusvoimien 
kokonaisuuden kannalta tarkoituk-
senmukaisena, eikä päällekkäistä 
työtä tehtäisi rinnakkaisissa siiloissa, 
digitalisaation kehittämisen koko-

Neuroverkkoa käyttäen voidaan toteuttaa sama ennuste kuin päätöspuulla. Kuva SAS Institute Oy.
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naiskuvan ylläpitäminen on tärkeää. 
Pääesikunnan logistiikkaosasto yl-
läpitää kokonaiskuvaa logistiikan 
osalta ja välittää sen digitalisaatio-
johtajalle puolustusvoimallisen ko-
konaiskuvan muodostamista varten.

Vaikka nopea uusien innovaatioiden 
omaksuminen on nykymaailmassa 
elinehto, puolustusjärjestelmän kes-
tävyyden turvaamiseksi puolustus-
voimat ei voi seurata kaikkia trendejä 
etunenässä tai ottaa suorituskykyva-
linnoissa liian suuria riskejä. 

On tunnistettava digitalisoinnin 
myötä syntyvät uudet tai muotoaan 
muuttavat haavoittuvuudet ja var-
mistuttava, että käyttöönotettavat 
uudet teknologiat ovat kehittyneet 
vakaiksi, tieto- ja kyberturvallisuus ja 
jatkuvuussuunnittelu huomioiden.

Kumppaniverkosto osana kehittä-
mistä

Koska siviilikomponentti on olennai-
nen osa puolustusvoimien logistiik-
kajärjestelmää, ei puolustusvoimat 
voi edetä digitalisaatiossakaan eril-
lisenä saarekkeena; digitalisaatio on 
keskeinen osa kumppanuuksien ke-

hittämistä. 

Toimiva kokonaisuus voidaan var-
mistaa vain tekemällä tiivistä yhteis-
työtä sekä huomioimalla kehittämis-
tarpeet ja -suunnitelmat puolin ja 
toisin. 

Kumppanuuden ohjeistus ja menet-
telytavat on päivitettävä mahdollis-
tamaan joustava yhteinen kehittä-
minen sekä seurannaisvaikutusten ja 
haavoittuvuuksien hallinta huomioi-
den.

Digitalisaatio on keskeisessä roolissa 
myös logistiikan kansainvälisessä yh-
teistyössä. Isäntämaatuen järjestely-
jen automatisointi ja pohjoismainen 
yhteistyö valikoiduissa teknologia-
kokeiluissa ovat esimerkkejä mah-
dollisista ensimmäisistä kehittämis-
toimenpiteistä.

Pilotoinnit logistiikan eri aloilla

Toiminnan kehittämistä tekniikan 
avulla on toteutettu puolustusvoi-
mien logistiikassa jo aiemminkin. Täl-
laisia esimerkkejä ovat ennakoivan 
kunnossapidon optimoinnin alalla 
toteutettu RCM (Reliability Centered 
Maintenance) -projekti. 

RCM on huolto-ohjelman kehitys- ja 
arviointimenetelmä, jonka pohjalta 
huolto-ohjelma muodostetaan po-
tentiaalisen tai havaitun vikaantumi-
sen analysoinnin avulla. 

Toinen kunnossapidon optimointi-
työ on ollut kaksivaiheinen Hornetin 
huoltotoimenpiteiden jaksojen päivi-
tystyö, jossa työkaluna oli MSG3-me-
netelmä. Päivitystyön ensimmäinen 
vaihe käynnistettiin jo vuonna 2005.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena logistii-
kan digitalisoinnissa vuonna 2020 on 
syventää ymmärrystä digitalisaation 
tarjoamista mahdollisuuksista ja roh-
kaista pohtimaan toiminnan tehos-
tamista kaikilla logistiikan aloilla ja 
organisaation tasoilla. 

Uusia pilotointi- ja kehittämisideoita 
otetaan tarkasteluun sitä mukaa kun 
niitä esitetään ja tarvittaessa tuetaan 
niiden nopeaa toimeenpanoa jo 
vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2020 alkuun mennessä lo-
gistiikassa on käynnistetty ensim-
mäiset tiekartan mukaiset nopeat 
digipilotit. Sensorianalytiikan hyö-
dyntämistä lähdetään laajentamaan 

Koneoppimisessa hyödynnetään datasta luotua päätöspuuta. Kuva SAS Institute Oy.
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lentävästä kalustosta myös muihin 
järjestelmiin. 

Ensivaiheessa tarkastellaan senso-
ridatan hyödyntämistä valikoitujen 
sotavarustejärjestelmien käyttömää-
rien ja -tapojen analysoinnissa.

Ohjelmistorobotiikan hyödyntämis-
tä työläiden ja rutiininomaisten teh-
tävien automatisoinnissa on lähdet-
ty jalkauttamaan puolustusvoimien 

palvelukeskuksen ulkopuolisiin pro-
sesseihin. Logistiikassa hyödyntämis-
mahdollisuuksia on runsaasti ja kehi-
tysideoita onkin kerätty työjonoon, 
jota ylläpidetään pääesikunnan 
logistiikkaosastolla. Ensimmäisenä 
tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa 
hankinnan SRM-ostoskärryjä ohjel-
mistorobotin avustamana. 

Näiden lisäksi tarkastelussa on mm. 

varastoinnin optimoinnin tekoäly-
pohjainen työkalu ja varusmiesten 
mobiilipalvelun hyödyntäminen 
esim. vaatetukseen sekä ruoka- ja 
terveydenhuoltoon liittyvien asioi-
den hoitamisessa.

Kerberos ja huoltovarmuus

TEKSTI: TkT Ilona Torniainen, logistiikan digitalisaation erikoissuunnit-
telija, Pääesikunnan logistiikkaosasto

Insinöörieversti Arto Ritakorpi, osastopäällikkö, Tekninen osasto, Puo-
lustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
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Suomen huoltovarmuus ajan 
tasalle

Tanskalainen kollegani ihmetteli 
1990-luvun lopulla, miksi suoma-
lainen yritysjohtaja toimii Suo-
men Puolustusvoimien sodan ajan 
organisaation päällikkönä ilman 
palkkaa.

 Toimin silloin Läntisen Maanpuolus-
tusalueen Logistiikkayksikön päällik-
könä. Kerroin hänelle, että Suomi oli 
ollut 700 vuotta Ruotsin vallan alla ja 
sen jälkeen kuulunut 100 vuotta Ve-
näjään. 

Itsenäistyttyämme v.1917 jouduim-
me toisen maailmansodan pyörtei-
siin vv. 1939 - 1945 Neuvostoliittoa ja 
Saksaa vastaan. 

Ankarien menetysten jälkeen säily-
timme itsenäisyytemme ja aiomme 
olla itsenäisinä vielä seuraavat sata 
vuottakin. 

Nämä ajat opettivat suomalaisia 
varautumaan pahimpaan. Tätä teh-
tävää hoitavat Suomessa erinomai-
sesti: julkishallinto, poliisi, pelas-
tustoiminta, elinkeinoelämä sekä 
puolustusvoimat reserviläisineen. 

Suomen itsenäisyys on koko kansan 
asia ja siinä ovat kaikki mukana.

Suomalainen maanpuolustusjär-
jestelmä 

Suomella on useimmista Euroopan 
maista poikkeava maanpuolustus-
järjestelmä. Sotilaallinen maanpuo-
lustuksemme perustuu yleiseen 
asevelvollisuuteen ja sen hyvin kou-
lutettuihin reserveihin. 

Puolustusvoimien aseistus pidetään 
mahdollisimman modernina. Järjes-
telmämme on kansainvälisesti arvos-
tettu. Puolustusvoimiemme huol-

tovarmuudesta vastaa pääasiassa 
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos 
kaikkien puolustushaarojen osalta.

Suomen kriisiajan huoltovarmuu-
desta vastaa Huoltovarmuuskeskus. 
Se toimii Työ- ja elinkeinoministeri-
ön alaisena laajalla sektorilla, ja sitä 
rahoittaa huoltovarmuusrahasto val-
tion budjetin ulkopuolelta. Sille kuu-
luu huoltovarmuuden ylläpitäminen 
ja sen kehittäminen sekä operatiivi-
nen johtaminen. 

Huoltovarmuuskeskuksen tehtäviin 
kuuluu 1) julkishallinnon ja elinkeino-
elämän yhteistoiminnan  kehittämi-
nen huoltovarmuusasioissa. 2) Huol-
tovarmuuden kannalta elintärkeiden 
teknisten järjestelmien toimivuuden 
varmistaminen. 3) Välttämättömän 
tavara- ja palvelutuotannon sekä so-
tilaallista maanpuolustusta tukevan 
tuotannon tukeminen. 4) Velvoite- ja 
varmuusvarastoinnin materiaalien 
ylläpitäminen.

Huoltovarmuuskeskusta johtaa sen 
hallitus ja sen huoltovarmuusneu-
vosto ylläpitää ja kehittää yhteyksiä 
keskeisiin yhteistyötahoihin. Huolto-
varmuuskeskukseen kuuluu seitse-
män toimialaa; 1) Elintarvikehuolto, 
2) Energiahuolto, 3) Finanssiala 4) Lo-
gistiikka, 5) Teollisuus 6) Terveyden-
huolto 7) Tietoyhteiskunta. 

Toimialojen poolit huolehtivat 
Huoltovarmuuskeskuksen ja toimi-
alajärjestöjen välisillä sopimuksilla 
toimiala- ja toimipaikkakohtaisista 
varautumisista. 

Globaali kriisi yllätti Suomen

Wuhanista Suomeen jo tammikuussa 
2020 jalkautunut Koronavirus yllätti 
terveydenhoito-järjestelmämme pe-

rusteellisesti. Virus, jota ei kansain-
välisestikään tunnettu ja johon ei ole 
vielä rokotetta, pani alan ammattilai-
semme ennen kokemattoman kovil-
le.

Kriisin vakavuutta ei kukaan osannut 
ennustaa. Vaikka sairaanhoitopiirit, 
kunnat ja yksityissektori olivat varau-
tuneet suojavarusteilla kolmen - kuu-
den kuukauden normaalitarpeisiin, 
ylitti epidemiatarve nämä arviot jopa 
30 -kertaisesti. 

Oli otettava käyttöön Huoltovar-
muuskeskukseen varastoituja tuot-
teita. Näistä osa kuitenkin oli epäku-
rantteja pitkän varastoinnin takia ja 
niitten määrä oli riittämätön. 

Koronavirus osoitti, että olimme val-
mistautumattomia suojavarusteiden 
osalta  tukemaan terveydenhoito-
sektoria kriisiaikana. Terveydenhoi-
to-organisaatio hoiti tehtävänsä am-
mattitaitoisesti.

Kriisin aikana paljastui useita ongel-
ma-alueita, jotka estivät Huoltovar-
muuskeskuksen tehokkaan toimin-
nan suojavarusteiden osalta. 

Yhdistyksen kunniajäsen, majuri 
res. Seppo Laalo
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Normaaliaikoina nämä hankitaan 
sairaanhoitopiirien, kuntayhtymien 
sekä yksityissektorien toimesta.  
Huoltovarmuuskeskuksen vastuul-
la on normaalitarpeen ylittävä krii-
siajan tarve. 

Huoltovarmuuden johtamiseen 
selkeyttä

Koronakriisi paljasti huoltovarmuus-
asioitten johtamisessa ja hoitami-
sessa suuria epäkohtia, jotka johti-
vat virheisiin, viivästymisiin ja toisen 
osapuolen syyttelyihin. Johtamisjär-
jestelmä on virtaviivaistettava minis-
teriöistä lähtien.

Huoltovarmuuskeskus kuuluu Työ- 
ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, 
jossa on kaksi ministeriä. Vastuumi-
nisterinä toimii nykyisin työministe-
ri, vaikka Huoltovarmuuskeskuksen 
tehtävä on julkishallinnon ja elin-
keinoelämän yhteistoiminnan ke-
hittäminen huoltovarmuusasioissa. 
Vastuu Huoltovarmuuskeskuksesta 
tulee siirtää elinkeinoministerille.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
keskeinen rooli suojavarustekysy-
myksissä. Siellä on kaksi ministeriä; 
sosiaali- ja terveysministeri sekä per-
he- ja peruspalveluministeri. 

Näiden ministeriöiden kesken on ar-
vovaltaongelmia, informaatiokatkoja 
ja epäselvyyttä työnjakokysymyksis-
sä. Vastuu suojavarusteista tulee siir-
tää sosiaali- ja terveysministerille.

Elinkeinoministeriön, Sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Huoltovar-
muuskeskuksen välille on luotava 
keskinäinen yhteistyöelin, jossa huol-
tovarmuuskysymyksiä säännöllisesti 
käsitellään ja nopeasti ratkaistaan.

Huoltovarmuuskeskus on itsenäinen 
organisaatio, jolla on oma hallitus ja 
toimitusjohtaja. Sillä tulee olla toimi-
va säännöllinen yhteistoiminta em. 
yhteistoimintaelimen kanssa. 

Huoltovarmuuskeskuksen tulee kan-
taa vastuu suojavarusteiden riittä-
vyydestä myös globaalin kriisin aika-

na. Sille tulee antaa täydet valtuudet 
tehtävänsä hoitamiseksi. Tätä varten 
se tarvitsee käyttöönsä kaikkien, sai-
raanhoitopiirien, kuntien vastuulla 
olevien yksiköiden sekä yksityissek-
torin vastuulla olevien yksiköiden 
kriisiajan tarpeita käsittävät päivite-
tyt ennusteet.

Huoltovarmuuskeskuksella on käy-
tettävissään Suomen Huoltovar-
muusdata Oy. Se voisi rakentaa yh-
teensopivat tietojärjestelmät edellä 
mainittuihin ”asiakaskohteisiin”, jol-
loin käytössä olisi koko maan katta-
va reaaliaikainen tilanne normaali-
kulutuksesta ja kriisiajan ennusteet 
alueittain. 

Tämä järjestelmä tulisi liittää raken-
teilla olevaan Sote-tietojärjestel-
mä-kokonaisuuteen. Kun Korona-
virus eteni epätasaisesti Suomessa, 
olisi tällaisella ohjausjärjestelmällä 
voitu kohdistaa toimitukset kriisi-
alueille tehokkaasti tarpeen mukai-
sesti. Tavara olisi riittänyt kaikille.

Huoltovarmuuskeskuksella itsellään-
kin on hankinta- ja ohjaamisosaa-
mista, mutta yhteistyö esimerkiksi 
HUS-logistiikan kanssa toisi varmasti 
synergiaetuja suojavarustekysymyk-
sissä.

Huoltovarmuudesta vastaava joh-
tamisjärjestelmä pitää hioa toimi-
vaksi joka portaassa.

Suojavarusteiden huoltovarmuus 
tarvitsee luotettavat koti- ja ulkomai-
set toimittajat. 

Onneksi kotimaan valmistusta ollaan 
pikavauhtia virittämässä ja tilanne 
siltä osin on jo tämän kesän aikana 
paranemassa. Jälkeenpäin voi sanoa, 
että 2013/2014 tehtiin virhe, kun 
Scot-Health & Safety Vaasasta lope-
tettiin. Se valmisti työturvallisuustar-
vikkeita mm. Puolustusvoimille.

Koko yhteiskunta integroitu kriisi-
hallintaan

Puolustusvoimien organisoimat 
maanpuolustuskurssit ovat koulut-

taneet jo vuosikymmeniä maan vas-
tuuhenkilöitä yhteiskuntamme krii-
siajan toimintoihin. 

Samaa työtä tekevät maanpuolus-
tus-järjestömmekin. Yleinen ase-
velvollisuus kertausharjoituksineen 
antaa hyvän peruskoulutuksen suo-
malaisille miehille ja naisillekin poik-
keusaikojen varalle. 

Suurin vaara taitaa piillä ”syvässä rau-
hantilassa”, jolloin kaikkialla ei oteta-
kaan asioita niin vakavasti, kuin ne 
edellyttäisivät. 

Uskotaan ja luullaan asioitten olevan 
hyvin toimivassa kunnossa, mutta 
joka paikassa näin ei vain ole. 

Koronavirusepidemia on meille va-
kava varoitus panna asiat nopeasti 
kuntoon. 

Huoltovarmuusjärjestelmämme on 
kärsinyt pahan imagohaitan epäon-
nistuneilla suojavarustehankinnoil-
la. Kokonaisuudessaan Huoltovar-
muuskeskus on toiminut hyvin. Nyt 
vaaditaan kovaa ja huolellista työtä 
hankkia luottamus takaisin. Järjestel-
mät on syytä päivittää nykytilanteen 
vaatimuksia vastaaviksi.

Puolustusvoimillamme on kansalais-
ten vankka luottamus maanpuolus-
tusjärjestelmämme tukirakenteena. 
Tätä luottamusta ei saa järkyttää esi-
merkiksi Hornet-kauppojen kaltaisil-
la konsulttisopimuksilla.
 
 Seppo Laalo
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Tarton rauhasta 100 vuotta
Kansallisarkiston verkkonäyt-
telyn merkittävimmäksi asiakir-
jaksi valittiin kymmenen vuotta 
sitten (2010) yleisöäänestyksellä 
14.10.1920 allekirjoitettu Tarton 
rauhansopimus, jossa määritel-
tiin ensimmäistä kertaa itsenäisen 
Suomen rajat.  

Sopimusta ei julkisuudessa juuri esil-
lä pidetä. Siksi on huomion arvoista, 
että Suomen kansa tuntee merkit-
tävimmän valtiosopimuksensa – tai 
ainakin tunsi vielä kymmenen vuotta 
sitten. 

Siksi on syytä kysyä, miten virallinen 
Suomi aikoo juhlistaa itsenäisyytem-
me vahvistanutta Tarton rauhansopi-
musta?
                    ***
Suomi ei ollut Pariisin rauhankonfe-
renssin osapuoli, vaan neuvotteli Ve-
näjän kanssa Viron ja Puolan tapaan. 
Viro solmi Neuvosto-Venäjän kanssa 
rauhansopimuksen 2.2.1920. Tämä 
vauhditti suomalaisia.

Neuvosto-Venäjän ja Suomen vä-
linen sotatilahan oli alkanut vii-
meistään Venäjän Federatiivisen 
Neuvostotasavallan Kansankomis-
saarien Neuvoston ja Suomen Sosia-
listisen Työväentasavallan Kansan-
valtuuskunnan (punaisten) solmittua 
1.3.1918 ”ystävyyden ja veljeyden 
lujittamiseksi” sopimuksen Suomen 
ja Neuvosto-Venäjän välillä. 

Tosin Suomessa ollut neuvostovenä-
läinen 42. Armeijakunta oli todennut 
päiväkäskyssään 29.1.1918 sotatilan 
Suomen valkoisia vastaan ja käske-
nyt 31.1.1918 punakaartia apuna 
käyttäen vallata Suomi takaisin. 

Ensimmäisen tunnustelun rauhan-
neuvotteluiksi Suomi teki helmi-
kuussa 1920 ja aloitteen aseleponeu-
votteluiksi huhtikuun alussa, minkä 
Neuvosto-Venäjä hyväksyi 8.4.1920. 

Neuvottelut kariutuivat näkemy-

seroihin rajoista. Puolan menestys 
sotatoimissa sai Neuvosto-Venäjän 
tarjoamaan rauhanneuvotteluja Suo-
melle 11.5.1920. 

Rauhanneuvottelut alkoivat Tartossa 
12.6.1920. Suomen neuvotteluval-
tuuskuntaa johti J.K. Paasikivi. Muka-
na oli kaikkien eduskuntapuolueiden 
edustus. Paasikivi piti kaukokirjoitti-
mella yhteyttä presidentti Ståhlber-
giin.  

Suomen neuvottelijoilla ei ollut ul-
kopoliittista kokemusta. Valtuuskun-
nan jäsenen, Väinö Tannerin välityk-
sellä venäläiset tiesivät suomalaisten 
sisäisistä ristiriidoista ja tavoitteista, 
joten he osasivat omat tavoitteensa. 
Paasikivi salli Tannerin toiminnan.

Neuvotteluja leimasi Neuvosto-Ve-
näjän ja Puolan sota. Neuvotteluha-
lukkuus oli verrannollinen sotame-
nestykseen. 

Rajakysymys oli tärkein. Siinä sosiali-
demokraateille riittivät autonomian 
aikaiset rajat, mutta porvarilliset 
puolueet halusivat helpommin puo-
lustettavat rajat eli Itä-Karjalan ja 
Kuolan niemimaan liittämistä Suo-
meen. 

Puolustettava maaraja olisi lyhen-
tynyt noin 350 kilometriin. Inkerin 
suomalaisille suositeltiin kulttuuriau-
tonomiaa.

Ahvenenmaan ajankohtainen kysy-
mys vaikutti siten, että Ståhlbergille 
valtion alue oli jakamaton. Neuvot-
teluissa oli esitetty Petsamon vastik-
keeksi Suomenlahden saaria sekä 
Repolaa ja Porajärveä.

Tartossa kysymys oli tasavertaisista 
neuvotteluista, toisin kuin itsenäi-
syyden varmistaneissa talvi- ja jat-
kosotien sanelurauhoissa. Tosin pu-
huttiin myös Tarton ”häpeärauhasta”, 
joka liittyi rajojen koettuun epäoi-
keudenmukaisuuteen. 

Repola ja Porajärvi oli luovutettava 
Neuvosto-Venäjälle. Petsamo avoi-
mine Jäämeren satamineen katsot-
tiin näitä pitäjiä tärkeämmäksi. 

Presidentti Ståhlbergin ja sosialide-
mokraattien kanta ratkaisi asian Pet-
samon hyväksi. Neuvosto-Venäjä sai 
lähes kaiken, mitä se neuvotteluista 
oli tavoitellut. 

Suomen ja Neuvosto-Venäjän vä-
linen aselepo solmittiin 13.9., rau-
hansopimus allekirjoitettiin 14.10., 
ratifioitiin 11.12. ja tuli voimaan 
31.12.1920.

Sopimuksella saatettiin vapaussota 
päätökseen ja varmistettiin Suomen 
itsenäisyys: ”..., ottaen huomioon, 
että Suomi vuonna 1917 on julistau-
tunut itsenäiseksi ja että Venäjä on 
tunnustanut Suomen valtakunnan, 

Suomen Suuriruhtinaanmaan rajois-
sa, riippumattomaksi ja täysivaltai-
seksi, ... lakkaa sotatila sopimusval-
tioiden välillä ja molemmat valtiot 
sitoutuvat vastedes ylläpitämään 
keskinäistä rauhantilaa ja hyvää naa-
puruutta.”

Hannu Luotola
prikaatikenraali evp
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Rauhan jälkeen Suomi vastaanotti 
ensimmäiset pakolaisensa tuhansien 
itäkarjalaisten paetessa Suomeen. 
Karjalan kansannousussa Repolan 
ja Porajärven asukkaat vastustivat 
vuonna 1921 pitäjien liittämistä 
Neuvosto-Venäjään. Kansannousu 
tukahdutettiin vuoden 1922 alkuun 
mennessä.

Tarton rauha antoi suomalaisille 
mahdollisuuden ryhtyä kehittämään 
maataan Petsamolla lisättynä ja Ah-
venanmaan itsehallinnolla, kunnes 
Stalinin Neuvostoliitto rikkoi Tar-
ton rauhan hyökkäämällä Suomeen 
30.11.1939.

Hannu Luotola
prikaatikenraali evp

Suomen valtuuskunta Tarton rauhanneuvotteluissa. Eturivissä vasem-
malta Alexander Frey, Väinö Voionmaa, Juho Vennola, J. K. Paasikivi, 
Rudolf Walden, Väinö Kivilinna ja Väinö Tanner. Toisessa rivissä vasem-
malta tuntematon, Eino Westerlund, Putte Hannikainen, Ahonen, Einar 
Schwank, Pajula, Heilimo, August Ferdinand Ringvall ja tuntematon. Ta-
karivissä ensimmäisenä vasemmalta Ilmari Voionmaa. (Wikipedia)
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Helsingin sotasairaalat talvi- ja 
jatkosodassa

Omia haavoittuneita siirretään autokuljetuksesta sairasjunaan Lieksan asemalla. Lieksan as. 1941.07.21 
(Lähde: SA-Kuva)

Terveydenhuollon toiminta ei voi 
lamaantua poikkeusaikoina - ei 
edes sota-aikana. Toinen maail-
mansota syttyi Euroopassa syys-
kuussa 1939. Sota laajeni Suo-
meen saman vuoden marraskuun 
30. päivä Neuvostoliiton aloitta-
essa sotatoimet. Neuvostoliiton 
pyrkimyksenä oli toimeenpanna 
Saksan kanssa solmittu etupiirija-
ko Suomen osalta. 

Vuosien 1939 – 1945 välisenä aika-
na Suomea ja suomalaisia koeteltiin 
useaan otteeseen. Koettelemuksien 
vaikutukset ulottuivat myös maam-
me sairaaloihin. Terveydenhuolto oli 
koetuksella koko maassa, niin siviili- 
kuin sotasairaanhoidon osalta.

Suomen valtionjohto ei pitänyt to-
dennäköisenä, että Neuvostoliitto 
pyrkisi toteuttamaan etupiirijakoa 
sotilaallisen voimankäytön keinoin. 

Valtionjohto oli kuitenkin väärässä. 

Tiedustelutietojen perusteella Puo-
lustusvoimat valmistautui mahdolli-
sena pidettyyn sotaan. Syksyn 1939 
aikana reserville suoritettiin liikekan-
nallepano, järjestämällä lokakuussa 
ylimääräiset harjoitukset. 

Harjoituksissa oli tarkoitus kerrata 
joukoille taistelukoulutusta ja teh-
dä linnoitustöitä itäisellä rintamalla. 
Sota alkoi 30.11.1939 Neuvostoliiton 
pommikoneiden pommitettua 16:ta 
paikkakuntaa Suomessa. Offensiivi 
tapahtui ilman sodanjulistusta. 

Neuvostoliiton hyökkäyksen jälkeen 
Puolustusvoimien päämajan lääkin-
täjaoston määräyksillä alettiin perus-
tamaan sotasairaaloita useisiin kau-
punkeihin. 

Näin tapahtui myös Helsingissä, jon-
ne tuli perustaa kolme sotasairaalaa. 
Sotasairaaloiden perustamiskäskyis-
sä otettiin huomioon, että Helsingin 
alueella tulee turvata siviilisairaan-

hoito. 

Puolustusvoimien hallintaan Hel-
singin alueella sotasairaaloiksi 
määrättiin Punaisen Ristin Sairaala 
Taka-Töölössä ja Helsingin Sotilassai-
raala Pikku Huopalahdessa. 

Lisäksi Helsingin kaupungin sairaa-
loita ja parantoloita otettiin Puo-
lustusvoimien alaisuuteen, näistä 
sairaaloista muodostettiin 1. Sotasai-
raala. 

Sotasairaaloiden tarkoituksena oli 
hoitaa sodassa haavoittuneita ja 
vammautuneita. Sotasairaaloiden 
avulla pystyttiin helpotta-maan 
kenttäsairaaloiden potilasmääriä ja 
painetta. Sotasairaaloissa pystyttiin 
antamaan kirurgista hoitoa laajem-
min, kuin kenttäsairaaloissa.

Helsingin alueella oli talvi- ja jatkoso-
dan aikana käytössä yhteensä neljä 
sotasairaalaa. Sairaaloista kolme toi-
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mi sotasairaaloina molemmissa so-
dissa. 

Lapin sodan alkaessa Helsingissä oli 
aloitettu sotasairaaloiden palautta-
minen siviilisairaanhoidon käyttöön. 
Sotasairaaloita perustettaessa pyrit-
tiin perustamaan sairaalat valmiiksi 
käytössä olleisiin sairaalarakennuk-
siin, näin Helsingissä myös sotien 
syttyessä toimittiin. Sairaaloiden po-
tilaspaikkojen riittävyyden varmis-
tamiseksi sotasairaaloita tukemaan 
perustettiin jaossairaaloita. 

Jaossairaalat olivat tiloja, joiden käyt-
tömäärät olivat vähentyneet sotatoi-
mien vuoksi, esimerkiksi koulura-
kennuksia. Jaossairaaloiden resurssit 
potilaiden hoitamiseen, eivät olleet 
sotasairaaloiden tasoa. Niihin sijoi-
tettiin hyvävointisia potilaita, joiden 
hoidontarve ei ollut jatkuvaa. 

Sotasairaaloissa työskenteli lää-
käreitä, sairaanhoitajia, Punaisen 
Ristin kouluttamia apuhoitajia ja 
Lotta Svärd – järjestön kouluttamia 
lääkintälottia. Sota-ajan vaikutukset 
näkyivät myös sairaaloiden arjessa. 
Käytettyjä sidetarpeita pestiin, ku-
mihanskoja paikkailtiin ja välineitä 
sterilisoitiin keittämällä ja sterilisoin-
tipönttöjen avulla. 

Potilaat siirrettiin sotasairaaloihin 
hoidettavaksi kenttäsairaaloiden 
kautta. Evakuoinnit tapahtuivat sai-
rasautojen, -bussien, hevoskärryjen, 
sairasjunien, laivojen ja lentokonei-
den avulla. Evakuoinnissa pyrittiin 
saamaan haavoittunut kotiseudul-
leen sotasairaalaan hoitoon. 

Vaikeat raajavammat, sekä selkäydin 
ja aivovammat pyrittiin kuitenkin 
evakuoimaan Helsinkiin hoidetta-
vaksi. Helsingissä sotasairaaloissa 
annettiin hoitoa iho-, sukupuoli- ja 
kulkutaudeista aina aivovammoihin. 
Sotasairaaloiden antama hoito Hel-
singin alueella oli laaja-alaista.

Jatkosodan syttyessä aktivoitiin Hel-
singissä toimineet sotasairaalat uu-
delleen. Tämä tapahtui päämajan 
lääkintäjaoston antamilla määräyk-

sillä. 

Sairaaloiden henkilökunta oli talviso-
dan kokemusten kautta karaistunut 
ja ammatillinen osaaminen kehit-
tynyt. Jatkosodassa Punaisen Ristin 
Sairaala sai uuden tunnuksen, 54. So-
tasairaala, Tilkka muutettiin 53. Sota-
sairaalaksi ja 1. Sotasairaala muodos-
tetiin talvisodan rungon mukaisesti. 

Jatkosodan loppuvaiheessa Helsin-
kiin perustettiin Katajanokalle 72. 
sotasairaala, joka oli toiminnassa va-

jaan kuukauden, kunnes se liitettiin 
1. Sotasairaalaan.

Jatkosodan päättyessä Helsingin 
alueella toimineet sotasairaalat pa-
lautettiin siviilisairaaloiksi. Sotasai-
raaloiden palauttamisesta siviilisai-
raaloiksi määräykset antoi päämajan 
lääkintäjaos. 

Määräyksen myötä Puolustusvoimat 
luopuivat sairaaloiden hallinnoinnis-
ta. Sairaalat siirtyivät lääkintöhalli-
tuksen hallintaan. 

Haavoittuneen evakuointi (Lähde: Suomen sotahistoriallinen seura ry, 
esitelmästä; Sotakirurgia jatkosodassa - Tutkija Mikko Tyni. 2017)
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Lääkintöhallitus on verrattavissa Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokseen. 
Sotasairaaloista tuli SotavS. eli sota-
vammasairaaloita. Tämä tarkoitti sitä, 
että yhä valtaosa sairaaloissa hoidos-
sa olleista potilaista oli sotatoimissa 
vammautuneita. 

Siviilisairaaloiksi palauttamisen seu-
rauksena sairaaloiden potilaspaikko-
ja alettiin käyttämään siviilisairaan-
hoidon tarpeisiin. 

Siviilikäyttöön palauttaminen tapah-
tui vaiheittain. Helsingin kaupungin 
sairaaloissa ja parantoloissa olleet 
sotavammapotilaat pysyivät hoiton-
sa loppuun saakka hoitopaikoissaan. 

Asteittain sairaalat ja parantolat pa-
lautuivat kaupunkilaisten tervey-
denhuollon pariin. Punaisen Ristin 
Sairaalassa hoidettiin sotavammapo-
tilaita vuoteen 1947 saakka. 

Sairaalan viimeiset sotilaat olivat 
hoidossa neurologisella sotavam-
maosastolla. Osastolla hoidettiin ja 
kuntoutettiin sotilaita, joilla oli vai-
keita aivo- ja hermovammoja. 

Punaisen Ristin sairaalan jaossairaa-
lana toiminut Punaisen Ristin Invali-
disairaala jatkoi sotainvalidien hoitoa 
ja kuntouttamista vuoteen 1947 asti. 
Puolustusvoimien Keskussotilas-
sairaala 1:ksi jäi Puolustusvoimien 
sotilassairaalaksi. Puolustusvoimat 
luopui Tilkasta vuoden 2005 lopussa 
organisaatiouudistuksen myötä. 

Teemu Kiiski
Sairaanhoitaja AMK
Laurea-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön kypsyysnäyte:
Hannele Moisander

Lotat auttamassa leikkaus-salissa. Tilkan sotilassairaala 1941.08.26 
(Lähde: SA-Kuva)

Lotat ””rullaamassa”” siteitä. Tilkan sotilassairaala 1941.08.26 (Lähde: 
SA-Kuva)

Ambulanssiauto lähdössä kenttäsairaalasta sotasairaalaan. Ilomantsi, 
Sonkaja. (SA-kuva)

Ensihoitokoulutus moniviran-
omaisyhteistyössä
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Ensihoitokoulutus moniviran-
omaisyhteistyössä

TEKSTI Juha Kuosmanen, 
ensihoidon ylilääkäri, So-
tilaslääketieteen keskus

Suomalaisella viranomaisyhteis-
työllä on pitkät perinteet ja se on 
saavuttanut myös kansainvälistä 
arvostusta. Useissa maissa viran-
omaiset toimivat edelleen tiukas-
ti omissa rooleissaan eivätkä tule 
toisen viranomaisen vastuualueel-
le edes suuronnettomuuksissa. 

Eri viranomaistoimijoiden yhteis-
työtä ja hätäensiavun sekä takti-
sen ensihoidon taitoja on maas-
samme jouduttu valitettavasti 
testaamaan myös tositilanteissa 
kuten suuronnettomuuksissa ja 
suuriin joukkoihin kohdistuneissa 
väkivallanteoissa. Saumattoman mo-
niviranomaisyhteistyön kulmakivenä 
on ennakkosuunnittelu ja aktiivinen 
yhteistoiminnan harjoittelu.

Viranomaistoimijat

Poliisijohtoisissa ensihoitotehtävissä 
viranomaisten operatiivista yhteis-
toimintaa johtaa poliisin kenttäjoh-
taja. Tällaisia ensihoidon tehtäviä 
ovat esimerkiksi puukotus- ja ampu-
mavammatehtävät, piiritys- ja pantti-
vankitilanteet, pommiuhka, mellakat 
ja kansainväliset huippukokoukset. 

Kaikkien poliisijohtoisiin ensihoidon 
erityistilanteisiin osallistuvien viran-
omaisten päätehtävänä on hengen 
ja terveyden suojelu. 

Pelastustoimen johtamissa ensi-
hoitotehtävissä viranomaisten yh-
teistoimintaa johtaa pelastusviran-

omainen. Kyseessä on useimmiten 
liikenneonnettomuus, monipotilas- 
tai suuronnettomuustilanne tai vaa-
rallisten aineiden onnettomuus. 

Ensihoito keskittyy onnettomuudes-
sa altistuneiden henkeä pelastaviin 
hoitotoimenpiteisiin ja poliisi alueen 
eristämiseen, viranomaistoiminnan 
turvaamiseen sekä onnettomuustut-
kinnan aloittamiseen.

Puhtaasti ensihoidon johtamia vi-
ranomaisten yhteistyötehtäviä on 
esimerkiksi joukkomyrkytys, kun ky-
seessä on yksittäinen huumaava aine 
eikä sen käytöstä ole vaaraa muille 
henkilöille tai omaisuudelle. Tällai-
sissa tehtävissä pelastusviranomai-
set antavat ensihoidolle tukea muun 

Moniviranomaistoiminnan 
harjoittelua merellä. Kuvit-

teellisesti kaapatulle matkus-
tajalaivalle saapuu Puolus-

tusvoimien erikoisjoukkojen 
lääkintähenkilöstöä. Kuva 

Juha Kuosmanen.
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muassa osallistumalla potilaiden 
kantamiseen, kun taas poliisi turvaa 
viranomaisten toimintaa ja suorittaa 
tarvittaessa tutkinnan tapahtunees-
ta.  

Ensihoidon koulutus viranomais-
yhteistyönä

Onnettomuudessa vakavasti vam-
mautuneiden potilaiden selviyty-
misen kannalta on ensiarvoisen tär-
keätä henkeä pelastavan ensiavun 
nopea aloitus riippumatta siitä mikä 
viranomainen (ensihoito, pelastus, 
poliisi) saavuttaa ensimmäisenä koh-
teen. 

Pelastajan ja poliisin perustutkin-
toon sisältyy ensiapukoulutus, kun 
taas ensihoitajan tutkinto sisältää 
luonnollisesti laaja-alaisen ensihoi-
don perusopetuksen. 

Tietyissä erityistilanteissa, esimer-
kiksi väkivallan uhka tai vaarallisten 
aineiden onnettomuudet, ensihoito 
ei voi työturvallisuussyistä lähestyä 
kohdetta ensimmäisenä. 

Tämän vuoksi poliisin tai pelasta-
jan on kyettävä hoitamaan potilaita 
omatoimisesti siihen saakka, kunnes 

lääkinnän ammattilainen pystyy ot-
tamaan hoitovastuun altistuneista. 
Viime vuosina poliisille ja pelastus-
viranomaisen ensivastehenkilöstölle 
on alettu kouluttamaan vaativien 
tilanteiden (VATI) henkeä pelastavaa 
ensiapua ensihoidon toimijoiden jär-
jestämissä yhteistoimintaharjoituk-
sissa.

Sotilaslääketieteen keskuksen Ensi-
hoito- ja simulaatiosektorin koulu-
tustiloissa Riihimäellä järjestetään 
vuosittain useita yhteistoimintahar-
joituksia eri viranomaistahojen kes-
ken. 

Koulutuksissa harjoitellaan yhteistoi-
mintaa muun muassa ensihoidon ja 
poliisin välillä simuloimalla erityisti-
lanteita, joihin viranomaiset saatta-
vat yhteistehtävillään joutua.  

Esimerkiksi simulaatiokeskukses-
sa järjestettävässä joukkoammus-
kelutilanteessa viranomaistoimijat 
pääsevät harjoittelemaan henkeä 
pelastavaa ensiapua ja ensihoitoa 
potilassimulaattoreilla ja potilasnäyt-
telijöillä. 

Simulaatioharjoittelun jälkeisissä pa-
lautekeskusteluissa esille eivät kui-

tenkaan nouse niinkään yksittäiset 
hoitotoimenpiteet, vaan useimmiten 
yhteistoimintaa ovat vaikeuttaneet 
tiedonkulun puute ja viestiliikenteen 
ongelmat. 

Simulaatio-oppimisen parhaita puo-
lia on mahdollisuus toistaa saman 
tyyppinen harjoitustilanne uudel-
leen palautekeskustelun jälkeen, jol-
loin useimmiten myös tilanneilmoi-
tukset ja viestiliikenne alkavat toimia.

Yhteistoiminnan harjoittelu tur-
vallisuuden kulmakivenä

Viranomaisten valmiutta vastata te-
hokkaasti yhteiskunnan häiriötilan-
teisiin voidaan ylläpitää toistuvilla ja 
ennakkoon hyvin suunnitelluilla yh-
teistoimintaharjoituksilla. 

Yhdessä tekemällä opitaan kunkin 
viranomaisen toimintatapamalleja 
sekä ymmärretään paremmin eri toi-
mijoiden johtosuhteita ja taktiikkaa 
ensihoitotilanteissa. 

Ensihoidon, pelastuksen ja poliisin 
toimijoiden päivittäistehtävät eivät 
useinkaan mahdollista monipuolista 
harjoittelua hälytystehtävien lomas-
sa. 

Moniviranomaistoiminnan harjoittelua Puolustusvoimien alueella tapahtuneessa kuvitteellisessa räjähdy-
sonnettomuudessa. Kuva Puolustusvoimat.
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Lisäksi muun muassa niukat hen-
kilöstöresurssit vaikeuttavat toimi-
joiden pääsyä säännöllisesti alansa 
koulutustilaisuuksiin. 

Järjestämällä yhteistyössä kaikkia 
osapuolia hyödyttäviä harjoituksia 
viranomaiset säästävät kustannuk-
sissa ja takaavat säännöllisen har-
joittelun mahdollisimman monelle 
toimijalle. 

Moniviranomaisyhteistyön ensihoi-
tokoulutuksissa yhtenä tärkeimpä-
nä antina koulutettavat pitävät juuri 
mahdollisuutta tutustua toisen vi-
ranomaisen toimintatapoihin ja ensi-
hoitovarusteisiin. 

Puolustusvoimat tunnetaan maam-
me viranomaisyhteistoiminnassa 
luotettavana yhteistyökumppanina 
ja laadukkaana koulutusorganisaa-
tiona. Tästä syystä myös Sotilaslää-
ketieteen keskuksen antamaa en-
sihoito- ja simulaatiokoulutus on 
saavuttanut jo vakiintuneen aseman 
viranomaistoimijoiden keskuudessa.

Moniviranomaisyhteistyötä harjoitellaan PV pelastustoiminnan yhteis-
harjoituksessa. Kuva Juha Kuosmanen.

Moniviranomaisyhteistyötä harjoitellaan PV pelastustoiminnan yhteis-
harjoituksessa. Kuva Juha Kuosmanen.

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö sr
myöntää vuosittain varoja sääntöjen mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, jotka liittyvät huoltoup-
seerien koulutusta palvelevaan sotatieteelliseen 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 syksyn käsittelyyn 1.9.2020 mennessä osoitteella:

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiö sr
Asiamies Timo Vilkko

Honkatie 9a
01400 Vantaa

                                             Lisätietoja: timo.vilkko@gmail.com
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Kirja-arvostelut
Merimiehiämme Sak-
san keskitysleireillä

Toisen maailmansodan historia 
kätkee yhä monia vähemmän tun-
nettuja suomalaiskohtaloita, vaik-
ka viime sotien aikaa on tutkittu 
seikkaperäisesti lukemattomista 
näkökulmista. Eräs traaginen epi-
sodi oli suomalaisten merimiesten 
päätyminen Pohjois-Saksaan kes-
kitysleireille syksyllä 1944. Suo-
malaiset joutuivat seuraamaan 
Saksan kuolinkamppailua näkijöi-
nä ja kokijoina.

Suomen ja Saksan aseveljeyden 
päätyttyä syyskuussa 1944 yksi ase-
veljemme vastatoimista oli se, että 
sen hallitsemien maiden satamissa 
olleiden ja niihin saapuneiden suo-
malaisten kauppa-alusten miehistöt 
vangittiin. Kohtalon koki 56 alusta 
ja 363 merenkulkijaa. Joukossa oli 
myös laivoilla palvelleita naisia sekä 
vielä teini-iässä olleita poikia.

Jos kirja olisi fiktiota, niin se leimat-
taisiin oitis epäuskottavaksi: ei tuol-
laista ole voinut tapahtua. Mutta 
niinpä vain tapahtui. Joukko suo-
malaisia merenkulkijoita koki keski-
tysleirin kauhut romahtavassa Sak-
sassa syksystä 1944 kevääseen 1945. 
Kokeneen toimittajan sujuva teksti 
vie lukijat uskomattomien koettele-
musten keskelle. Puhuttelevan do-
kumentin perustana ovat muistot ja 
muistiinpanot piinan kuukausilta. 

Merenkulkijamme joutuivat paina-
jaismaisen valinnan eteen. Vaihtoeh-
dot olivat nämä: joko liityt luhistuvan 
Saksan armeijan harveneviin riveihin 
tai lähdet keskitysleirille pakkotyö-
hön. Kummassakin vaihtoehdossa 
eloonjäämismahdollisuudet tulisivat 
todennäköisesti olemaan kehnot. 
Lähes kaikki valitsivat pakkotyön 

leireillä. Kirjassa kerrotaan leirikuu-
kausien koettelemuksista hyvin 
realistisella tavalla. Kaikki eivät lei-
rien nälästä ja väkivallasta selvin-
neet, ja kotimatkakin vaati uhrinsa.

Kärsimykset eivät suinkaan loppu-
neet leirien porttien avauduttua ke-
väällä 1945. Tilanteen ollessa seka-
vimmillaan leiriltä ulos päässeiden 
oli välteltävä sekä saksalaisia että 
venäläisiä sotajoukkoja. Kaiken lisäk-
si Saksan tiet olivat pakolaisia tulvil-
laan. Yösijaa oli hyvin vaikea löytää 
ruuasta puhumattakaan. Verinenkin 
leipäpala upposi nälkäisiin suihin. 
Joskus turvallista reittiä kotimaahan 
etsineet kohtasivat kaiken kurjuuden 
keskellä lähes liikuttavaa avuliaisuut-
ta. Joissakin maalaistaloissa annet-
tiin vähästäkin vielä vaikeammassa 
asemassa olleille suomalaisille.

Kotimatkakin oli mutkikas tuskien 
ja vaarojen taival. Saksan kaaoksen 

keskeltä ei noin vain lähdetty koti-Suo-
meen. Vaikka Suomen ja Neuvostolii-
ton vihollisuudet olivat loppuneet jo 
edellisenä syksynä, ei Saksan itäosia 
isännöineiden neuvostojoukkojen 
hyväntahtoisuuteen uskallettu luot-
taa. Lisää epävarmuutta paluusuun-
nitelmiin toivat valeuutiset, joiden 
mukaan neuvostojoukot ovat mie-
hittäneet Suomen.

Tämä kirja imaisee mukaansa kuin 
paraskin jännitysromaani, ja välillä 
pitää todellakin muistutella itselle, 
että koettelemukset olivat täyttä tot-
ta. 

Seppo Simola

Aselevon maksumiehet – Suoma-
laiset merimiehet natsi-Saksan 
keskitysleireillä 1944–1945
Pertti Rönkkö
Atena, 175 s.
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RUK 100 vuotta juhlakirja – huomion-
osoitus puolustushaara- ja aselajikou-

luille
Vaikka virus siirsi Haminaan kesä-
kuuksi suunnitellut satavuotisjuh-
lat vuodella eteenpäin, niin komea 
juhlakirja kuitenkin ilmestyi suun-
nitelman mukaan Puolustusvoi-
main lippujuhlan päivänä 2020.

Reserviupseerikoulutuksen yleiset 
vaiheet ja koulutus Haminassa sel-
vitetään kirjan alkupuolella, ja lop-
pupuoli on varattu Haminan ulko-
puoliselle koulutukselle. Koulutus 
sidotaan kunkin aikajakson tapah-
tumahistoriaan niin kansainvälisen 
politiikan kuin suomalaisen yhteis-
kunnankin näkökulmasta. Käsitte-
lytapa toimii erinomaisesti ja auttaa 
hahmottamaan sen, että Suomen 
Puolustusvoimat eivät ole irrallinen 
saareke vaan seuraa ympäröivää 
maailmaa reagoiden tarvittaessa. 

Kymmenen vuoden takainenkin juh-
lakirja oli komea kokonaisuus täynnä 
mielenkiintoista tietoa niin koulun 
historiasta kuin nykyisyydestäkin. 
Tuore kirja panee silti vieläkin pa-
remmaksi. Reilusti kasvaneen sivu-
määrän ansiosta mukaan on saatu 
paljon uutta tietoa ilman aiemman 
sisällön runsasta karsimista. Niinpä 
90-vuotiskirjan omistajan kannattaa 
epäröimättä hankkia hyllyynsä myös 
tämä uusi kirja RUK-tietoa täydentä-
mään ja päivittämään.

Puolustushaara-, toimiala- ja asela-
jikoulujen – esimerkiksi Logistiikka-
koulun – reserviupseerikoulutus on 
jäänyt aiemmissa historiikeissa var-
sin pintapuoliselle ja osin puutteelli-
sellekin käsittelylle. Tähän asiaan tuo 
uusi juhlakirja perusteellisen paran-
nuksen kuten muhkean tietoteoksen 
otsikkokin lupailee. 

Osa erikoisalojen reserviupseeri-
koulutuksesta on vähitellen alettu 

toteuttaa Haminan ulkopuolella lä-
hinnä tarkoituksenmukaisuussyistä. 
Erikoisalojen koulutus on tehok-
kainta antaa siellä, missä on alan eri-
koisosaaminen, erikoiskalusto sekä 
soveltuvat tilat ja harjoitusmaastot. 
Panssarireserviupseerikurssi oli en-
simmäinen Haminan ulkopuolinen 
ru-kurssi sotien jälkeen. Koulutus 
alkoi Panssarikoulussa Parolannum-
mella vuonna 1972 kurssista 139. 

Seuraavaksi siirtyi omilleen lääkin-
täalan ru-koulutus. Vuonna 1976 
kurssista 151 alkoi lääkintäalan re-
serviupseerikoulutus Huoltokou-
lutuskeskuksessa Lääkintäkoulun 
lääkintähuoltolinjalla. Nykyisin alan 
reserviupseerikoulutuksen toteuttaa 
Logistiikkakoulu Riihimäellä. Uudes-
sa juhlakirjassa reservin lääkintäup-
seerikoulutuksen moninaiset vaiheet 
on selostettu kiinnostavasti ja perin-

pohjaisesti. Vuosikymmenten ketjus-
ta muodostuu selkeä kokonaiskuva.

Haminan ulkopuolisten koulutus-
paikkojen ja kurssien selvittämiseksi 
on tehty perusteellista työtä. Vain 
muutamana vuonna 1990-luvun al-
kupuolella toteutettu kirkollisen alan 
reserviupseerikurssikin on huomat-
tu. Haminan ulkopuoliset kurssit ja 
koulutuspaikat esitellään kirjan lo-
pussa olevilla tietokorteilla erittäin 
perusteellisesti.

Seppo Simola

Reserviupseerikoulutus maal-
la, merellä ja ilmassa 100 vuotta 
1920–2020
Jaakko Puuperä (toim.)
Reserviupseerikoulun oppilaskun-
nan kannatusyhdistys, 555 s.
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TRABANT – KULTTIAUTO MUSEOSSA
- Itä-Saksan kansanauton historia esillä Berliinissä

Seppo Simola

Trabantilla on Audin juuret. Au-
gust Horch (1868–1951) perusti 
autotehtaan Saksan Zwickauhun 
vuonna 1909 ja alkoi valmistaa 
Audi-merkkisiä autoja. Tehtaan 
jäätyä vuonna 1945 Neuvostolii-
ton miehitysvyöhykkeelle tuotan-
to jatkui lännessä Ingolstadtissa, 
josta nyky-Audit ovat kotoisin. 
Trabant-tuotanto alkoi Zwickaus-
sa 1950-luvulla.

Puuvillapohjaisesta Duroplast-kom-
posiittimuovista rakennettu Trabant 
oli itäsaksalaisille suunnilleen sama 
kuin kupla-Volkkari länsisaksalaisil-
le eli monen perheen ensimmäinen 
auto. Tekniikan ohella erona oli se, 
että Volkkaria ei juuri tarvinnut jo-
nottaa, mutta Trabantia saattoi jou-
tua odottamaan parikymmentäkin 
vuotta. Opas kertoi, että hänen syn-
tyessään vuonna 1973 vanhemmat 

laittoivat Trabantin tilaukseen. Osto-
lupa heltisi ”jo” vuonna 1988, jolloin 
poika oli pitkällä teini-iässä. Yleistä 
olikin, että syntyneelle lapselle teh-
tiin heti autotilaus. 

Usein kaikilla perheenjäsenillä oli 
vetämässä oma tilaus ja kun jollekin 
tuli tärppi, niin perheen muut jono-
tuslaput saattoi myydä kelpo hinnas-
ta. Trabantilla ja Rolls-Roycellahan oli 
se yhtäläisyys, että käytetty maksoi 
enemmän kuin uusi, koska käytetyn 
sai heti ilman vuosikausien jonotus-
ta. 

Itäsaksalainen tuotantotapa oli il-
meisen tehoton, koska Trabanteja 
valmistui vuosien 1957–1991 välillä 
yhteensä hieman yli kolme miljoo-
naa Volkswagenin vuosituotannon 
ollessa yli seitsemän miljoonaa au-
toa. Trabanteja on Saksassa rekiste-

rissä yhä lähes 25 000 yksilöä. 

Berliinin keskustassa Zimmerstras-
sella lähellä kuuluisaa Checkpoint 
Charlieta on pieni mutta kiinnostava 
Trabant-museo. Siellä saa hyvän kä-
sityksen merkin historiasta. Esillä on 
kunkin tuotantojakson perusmalli 
taustatietoineen sekä lisäksi erilai-
sia erikoismalleja ralliautosta pans-
sari-Trabantiin sekä paljon hauskaa 
rekvisiittaa.

Telillä varustettu panssari-Trabant oli 
enemmänkin peltiä kuin panssaria 
ja se toimi alkeiskoulutusvaununa 
nuorille, jotka halusivat oikeiksi tank-
kimiehiksi. Ajokoulutuksen läpäisy 
Trabantilla avasi tien oikean pans-
sarikaluston pariin. Virkavallallekin 
valmistettiin erikoisversioita. Poliisit 
eivät tosin pitäneet Trabantin vaati-
mattomasta suorituskyvystä, mutta 
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Trabantin sisustus oli yleisilmeeltään todella karu.
rajavartiostolle tehtiin kuomukat-
toista, hieman toisen maailmanso-
dan Kübelwagenia muistuttavaa ajo-
neuvoa. Nämä kaikki ovat museossa 
nähtävillä.

Trabanteista osattiin ottaa ilo irti 
muutoin ankeassa yhteiskunnassa. 
Katolle asennettavan teltan avulla 
Trabista saatiin jopa matkailuauto. 
Se pystyi vetämään myös kevyttä 
asuntovaunua. Retkeily oli suosittu 
vapaa-ajanviettotapa DDR:ssä, kun 
ulkomaille oli hankala päästä.

Kokeilemaankin Trabantia pääsee. 
Yksi museon autoista on kävijöiden 
koeistuttavissa. Karuhan peltinen 
lattia on, mutta sen ylpeyden voi 
kyllä kuvitella, jolla parikymmentä 
vuotta autoa jonottanut kuski istahti 
ratin taakse. Ajamaankin pääsee. Ki-
venheiton päässä museosta on Tra-
bant-safarin lähtöpaikka. Opasauton 
radioitse johtama pieni Trabi-letka 
liikkuu näppärästi suurkaupungin lii-
kenteessä. Moottori ei toki enää ole 
se kuuluisa kaksitahtinen, vaan neli-
tahtinen bensakone. Ne saastemää-
räykset, ymmärrättehän…

 Trabantista rakennettiin peltinen ajokoulutusvaunu nuorille, 
jotka halusivat varusmiespalvelukseen panssarijoukkoihin.
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Tänä vuonna puolustusvoimien 
Lippujuhlaa vietettiin poikkeuk-

sellissa merkeissä

Pandemiasta johtuen suuret yleisötapahtumat 4.6. peruttiin. Perinteitä vaalittiin kuitenkin arvokkaasti. Puo-
lustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen laski seppeleet Hietaniemen Sankariristille ja marsalkka
Mannerheimin hautapaadelle.

Kuvat: Hans 
Gabrielsson
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Ilmavoimat tiedottaa, 
että yhteensä 32 F/A-18 
Hornet -monitoimihä-
vittäjää osoitti Puolus-
tusvoimain lippujuhlan 
päivän kunniaksi Ilma-
voimien valmiutta puo-
lustaa koko Suomea. 
Kahdeksassa neljän 
koneen parvessa lentä-
neet Hornetit ylittivät 
useita paikkakuntia 
Helsingistä Ivaloon.

Tässä kuvassa on Haw-
kien taitolentoryhmä 
joka myös osallistui pa-
raatitilaisuuteen.
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Tallinnan Vanhan kaupungin kirkkojen esittely 
jatkuu katolisella kirkolla

Vuonna 1246 rakennettiin katolinen dominikaaninen luostari. Suuressa uskonpuhdistuksessa 1524 luostari suljettiin 
ja rakennukset annettiin Tallinnan kaupungille. Sen jälkeen katolinen väestö, josta suurin osa oli puolalaisia,  kasvoi 
Tallinnassa ja 1799 ja esitettiin katolisesta kirkosta. Kirkon rakentaminen alkoi 1841. Kirkko valmistui 1845. Projektin 

teki arkkitehti Karl  Rossi joka rakennutti useita projekteja Pietarissa muun muassa Pääesikunnan suuren raken-
nuksen Palatsitorilla, jossa sijaitsee myös Talvipalatsi Eremitaasi, sekä Aleksanterin teatterin. Nykyisin kirkkomenoja 

käydään puolaksi, viroksi, venäjäksi ja latinaksi.  

Kuvat: Marina Gab-
rielsson
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Upseeriliitto julkisti 4.6.2020 valintansa vuoden upseeriksi. Valituksi tuli majuri Marko Maaluoto Pääesikun-
nasta. Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita tiivistää perusteluja valinnasta onnittelupuheessaan:

”Vuoden upseeri majuri Marko Maaluodossa yhdistyy kadettiupseerin hyveet ja työ upseerien hyväksi.

Hän on esimerkillinen upseeri. Hän kehittää itseään upseerina, kunnioittaa toista ihmistä sekä tuntee vastuunsa ja 
tarttuu toimeen.

Hänestä huokuu lämmin toveruus ja luottamus tehdä yhdessä työtä isänmaan, liiton ja upseerien hyväksi.”

Majuri Maaluoto on myös yhdistyksemme pitkäaikainen jäsen. Hänet valittiin mm. vuonna 2012 Huoltoup-

seerilehden vuoden kirjoittajaksi.

Parhaat onnittelut Marko ja menestystä jatkoon!

Majuri Marko Maaluodosta vuoden upseeri

Marko Maaluoto, Kadettikurssi 78.
Kuva (Upseeriliitto / Marko Varama).
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Logistiikkaupseerit Huoltotapahtuma 26.9.2020 
Kouvolassa

Huoltotapahtuman alustava aikataulu: 
10.30-11.20 Saapuminen Vekaranjärven varuskuntaan (opastus pääportilta)

 • 11.30 Tervetuliaispuhe, Karjalan prikaatin esittely ja päivän ohjelma (puheenjohtaja, KARPR:n edustaja)
 • 12-12.45 Lounas

 • 12.45-16.45 kalustoesittely, huoltomieskilpailu ja saunamahdollisuus Ahvenlammmella
 • 16.50 Päätössanat, palkitsemiset ja siirtyminen Kouvolan Upseerikerholle

 • 17.30 Illallinen (erikseen ilmoittautuneille)

Ilmoittautumiset osoitteeseen logury@gmail.com 7.9.2020 mennessä otsikolla HUOLTOTAPAHTUMA2020. Ilmoitet-
tavat tiedot:

� Etunimi, Sukunimi, syntymäaika ja ruoka-ainerajoitukset. Ulkomaan kansalaisilta lisäksi passinnumero
� Osallistuminen illalliselle Kouvolan upseerikerholla 
� Kuljetustarve Kouvolan rautatieasemalta varuskuntaan ja iltapäivällä takaisin Kouvolaan. 

Lopullinen päätös tapahtuman järjestämisestä tehdään syyskuun alussa, jolloin yhdistyksen hallitus kykenee muo-
dostamaan tarkemman tilannekuvan koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista syksyn kokoontumisiin, varuskun-

tien toimintaan jne. 

 Tarkennuksia julkaistaan logistiikkaupseerit.fi  sivuilla.

Logistiikkaupseerit ry:n syyskokous järjestetään Nokialla MA 
28.9. Paikkana on Nokian Raskaat Renkaat Oy:n pääkonttori 

osoitteessa Pirkkalaistie 7, 37101 Nokia. Syyskokouksen ohjelma 
on alustavasti seuraava: 

• 
14:30 – 17:00 Seminaari 

• 17:00 – 17:30 Kahvit
• 17:30 – 19:00 Yhdistyksen kokous
• 19:00 – 20:00 Iltapala

 
Seminaarissa keskitytään Maavoimien huoltoon eri näkökulmista. Kokouksessa käsitellään koronatilanteesta johtu-

en sekä kevät- että syyskokouksen asiat. 
 

Ilmoittautuminen yhdistyksen sihteerille 21.9. mennessä osoitteeseen logury@gmail.com. Ilmoittautumiseen nimi, 
syntymäaika, mahd. ajoneuvon rekisteritunnus, mahd. ruoka-aineallergiat sekä maininta ”saavun seminaariin” / ”saa-

vun kokoukseen”.  
 

Yhdistyksen hallitus tarkastelee vallitsevaa koronatilannetta elokuussa ja tekee päätöksen kokousjärjestelyistä. 

Mikäli tilanne ei mahdollista kokouksen järjestämistä suunnitellusti, järjestetään kokous etäyhteydellä. 
Muutoksista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla sekä kokoukseen jo ilmoittautuneille sähköpostilla.
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