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Tänä vuonna yhdistys juhlii logistiik-
kakoulutuksen ja Logistiikkaupseerit 
ry:n 90-vuotista taivalta. Pitkälle on 
tultu Verner Gustafssonin ja Leo-
nard Grandellin ajoista. Molemmat 
kenraalit pistivät ansiokkaasti alulle 
sekä rauhan- että sodanajan huollon 
koulutuksen. Luotu järjestelmä kes-
ti kaikkein vaikeimmat ajat Talvi- ja 
Jatkosodassa. 
 Sodan jälkeen luotu alueellinen 
puolustusjärjestelmä tukeutui ajan 
mittaan entistä enemmän yhteis-
kunnan elinkeinoelämään ja sodan 
ajan huoltojärjestelmää luotiin yh-
dessä sen kanssa. Elinkeinoelämän 
ja reserviläisten panos on ollut kor-
vaamaton tässä työssä.
 90-luvulle tultaessa termi lo-
gistiikka rantautui meillekin. Elin-
keinoelämä otti sekä termin että 
sen periaatteet ja sisällön laajasti 
käyttöön. 90-luvun puolessa välis-
sä myös puolustusvoimien piirissä 
alettiin puhumaan logistiikasta ja 
sen sisältämistä uusista toiminta-
muodoista. Erillisten toimintojen 
osaoptimoinnista tuli pyrkiä koko 
kyseessä olevan prosessin koko-
naisoptimointiin. Maanpuolustuskor-
keakoulussa aloitettiin ensimmäiset 
viikon mittaiset logistiikkaharjoituk-
set. Haparoivaa alkua oli tukemassa 

Yhdistyksellä on juhlavuosi
yliopistojen logistiikan professreita 
sekä logistiikkaan perehtyneitä kon-
sultteja.
 Alkuun vierasperäistä termiä vie-
rastettiin eikä kunniakkaasta ja pe-
rinteisestä huolto-termistä haluttu 
luopua. Tälle vuosituhannelle tulta-
essa elinkeinoelämä oli kuitenkin jo 
täysin omaksunut logistiikan ja sen 
eri sovellukset. Vihdoin meilläkin 
otettiin termi virallisesti käyttöön ja 
viime vuoden alusta tämänkin jul-
kaisun nimeksi tuli Logistiikkaup-
seeri. Termi on tietysti vain termi, 
mutta yhteiset termit elinkeinoelä-
män kanssa helpottavat yhteisym-
märrystä.
 Puolustusvoimien tämän päivän 
logistiikkajärjestelmä on monessa 
eri tilaisuudessa todettu hyvin toi-
mivaksi valmiina vastaamaan haas-
teisiin. Siitä on kiittäminen aiempia 
huolto- ja nykyisiä logistiikkaupsee-
reita sekä erityisesti panoksensa 
työhön antaneita ammattitaitoisia 
reservinupseereita. Meillä on syytä 
juhlaan!



Logistiikkaupseerit 90v.
Onnittelemme!

insta.fi
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Puheenjohtajan kynästä

Citius, altius, fortius
Arvoisat lukijat, yhdistyksen jäsenet

Kuluneen kesän runsaan urheilutarjonnan kiis-
tatta merkittävin tapahtuma – 28. kesäolym-
pialaiset – on päättynyt. Monista epäilyistä ja 
uhkista huolimatta kisajärjestäjät onnistuivat 
luomaan näyttävän tapahtuman. Puitteet olivat 
ainakin televisiokameran kautta nähtynä upeat. 
Vähäiset katsojamäärät monissa tapahtumista 
kertovat ehkä siitä, että syystä tai toisesta pai-
kallinen väestö ei stadioneille löytänyt. Upeita 
suorituksia ja hienoja urheilijoita, joskin valitet-
tavan vähän suomalaisia onnistumisia.
 
Citius, altius, fortius – nopeammin, korkeammalle, 
voimakkaammin – ei ole pelkästään kannustus urhei-
lun perimmäisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on 
myös ohje päämäärien tavoittelulle elämän kilpakentillä 
pyrittäessä rakentamaan parempaa maailmaa.
 
Olympialiikkeen keskeinen päämäärä on kehittää niitä 
fyysisiä ja moraalisia ominaisuuksia, jotka ovat urhei-
lun perusta: kasvattaa nuoria ihmisiä urheilun avulla 
ymmärtämään paremmin toinen toisiaan sekä luomaan 
ystävyyttä ja näin auttaa paremman ja sopuisamman 
maailman rakentamista; levittää olympiaperiaatteita ym-
päri maailmaa ja aikaansaada samalla kansainvälistä hy-
vää tahtoa; saattaa maailman urheilijat yhteen suureen 
urheilujuhlaan, olympiakisoihin. Olympia-aatteella voi-
daan nähdä maailmanrauhaa edistäviä vaikutteita.
 
Antiikin aikana kisojen ajaksi julistettiin aselepo (ekek-
heiria), jonka mukaan Olympia oli pyhä paikka, eikä sin-
ne saanut hyökätä. Aselepo mahdollisti sen, että myös 
vihamielisissä väleissä olevien valtioiden kilpailijat saat-
toivat otella keskenään. Aselepo myös suojasi kisoihin 
matkaavia ja sieltä palaavia. Myöskään kisapaikalle ei 
saanut saapua aseistettuna. Näin kisojen jälkeen tä-
män voidaan todeta toteutuneen. Kisat sujuivat melko 
rauhallisesti eikä pelättyjä terrori-iskuja ei tapahtunut, 
mikä on varmasti mittavien turvallisuusjärjestelyjen tu-
losta. 
 
Olympialaisten ohella kesän mittaan on tapahtunut 
monenlaista;  Syyriassa käydään ”minimaailmansotaa”,  
Turkin vallankaappausyritys – josta ollaan montaakin 
mieltä – on muuttanut asetelmia, Ukrainan tilanne on 
edelleenkin herkkä, Terrori-isku Nizzan turistikadulla, Yh-
dysvalloissa on meneillään oleva outo presidenttipeli, 
Brexit äänestyksen vaikutukset EU:in ja  Euroopan to-
totuttuihin rakenteisiin. Putinin hallinto esiintyy aktiivi-

sena monillakin rintamilla koettaen hyödyntää sekaan-
nuksen tilaa. Nämä tapahtumat ja niiden vaikuttimet 
osoittavat, että olympiaperiaatteiden levittäminen on 
erittäin suositeltavaa. Kisojen aikainen olympiarauha tu-
lisi määrittää mieluummin olympiadin mittaiseksi.

Arvoisat logistiikkaupseerit,

Meillä on syytä juhlia. Logistiikkaupseerikoulutuksen 
käynnistymisestä on kulunut 90- vuotta, jona aikana 
se on kehittynyt korkeatasoiseksi ja kiinteäksi osaksi 
puolustusvoimien koulutusjärjestelmää, verkottuen su-
juvasti yhteiskuntaan. Logistiikkaupseerit ry:n perinteet 
juontavat yhtä kaukaa. Lisäksi yhdistyksen tärkeän tuki-
pilarin – valtuuskunnan – perustamisesta on kulunut 30 
vuotta. 
 
Juhlavuoden päätapahtuma on 30.9. 2016 Santahami-
nassa Helsingissä. Juhlapäivän ohjelmaan kuuluvat yh-
distyksen ja valtuuskunnan kokoukset sekä päiväjuh-
la. Päivä jatkuu iltajuhlana Maanpuolustuskorkeakoulun 
arvokkaissa puitteissa. Juhlasali odottaa Teitä, arvoisat 
Logistiikkaupseerit ry:n jäsenet seuralaisineen. Ohjel-
ma ja ohjeet löytyvät www.logistiikkaupseerit.fi /ajan-
kohtaista sivuilta.

Tervetuloa!
Aurinkoista syksyn alkua!
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Logistiikan arvoperusta rakentuu 
tehokkuuden, luotettavuuden, 
joustavuuden ja yhteistoimin-
nan varaan. Globalisaatio jatkaa 
syvenemistään ja teknologinen 
kehitys kiihtyy sekä yhteiskun-
nassa että taistelussa. Muutos 
ulottuu laajasti suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja siihen integroi-
tuneeseen Puolustusvoimien lo-
gistiikkajärjestelmään sekä mak-
ro- että mikrotasolla. Ihmiskunta 
ja yksilöt logistisine järjestelmi-
neen ovat kietoutuneet talou-
dellisesti, digitaalisesti, kulttuu-
risesti ja fyysisesti toisiinsa. Toi-
mitusverkostojen muutokset, ja 
erilaisten talous- ja turvallisuus-
kuplien puhkeamisen seurannais- 
ja heijastevaikutukset ulottuvat 
logistiikkajärjestelmään, ja vähin-
täänkin välillisesti joukkojen toi-
mitusvarmuuteen. Murroksessa 
muuttuva toimintaympäristö on 
yhä vaikeampi hahmottaa. Yhä 
vaikeammin hahmotettavassa 
toimintaympäristössä arvot muo-
dostavat tukevan perustan logis-
tiikan suojan kokonaisuudelle.

Artikkelissa tarkastellaan nk. ko-
teloidussa toimitusverkostossa 
ilmenevää logistiikan suojan ko-
konaisuutta.

Yleismaailmallinen yhteiskunnallinen 
muutos nähdään keskeisenä logistiikan 

Logistiikan toiminta-
ympäristö muuttuu – 
kestävätkö logistiikan arvot

muutosvoimana. Megatrendien yhteis-
vaikutus nopeuttaa globaalia muutosta, 
mutta lisää myös arvioiden epävarmuut-
ta muutosnopeudesta. Epävarmuus 
vaikeuttaa myös logistiikkajärjestelmän 
taistelunkestävyyteen ja toimitusvarmuu-
teen kohdistuvaa arviointia. Megatrendi-
en keskinäiset vaikutukset synnyttävät 
uudenlaista kasvupotentiaalia ja siitä 
kumpuavia mahdollisuuksia, mutta myös 
uhkia. Uhkaa on yhä haastavampi hah-
mottaa ja vaatii mahdollisimman koko-
naisvaltaisen tarkastelun. 
 Sodat ja niiden potentiaaliset syyt ei-
vät näytä häviävän maailmasta nähtävis-
sä olevassa tulevaisuudessa. Potentiaali 
aseellisiin konflikteihin sekä eriasteisiin 
kriiseihin arvioidaan kasvavan. Jatkuvasti 
muuttuva turvallisuusympäristö edellyt-
tää logistiikkajärjestelmässä kehittyneitä 
kokonaisvaltaisia kykyjä tilanteen seuraa-
miseen ja arviointiin sekä kykyä integ-
roitua joustavasti ja aktiivisesti samalla 
suojaten tai muuten varmistaen järjes-
telmän kriittisimmät kohdat. 
 Sodan kuvaan kuuluu edelleen vä-
kivalta, epävakaus, epävarmuus sekä 
lisääntynyt monimutkaisuus ja -muo-
toisuus. Epäsymmetrisiä keinoja käyt-
tävät ei-valtiolliset toimijat ja terroris-
tiset organisaatiot ovat muodostaneet 
vaikeasti hallittavan uhkan, jonka mo-
nimuotoisuutta lisää valtiollisten toimi-
joiden integroituminen epämääräisiin 
verkostoihin. Logistiikkajärjestelmän 
osaverkoissa voi olla yllättäviä toimijoita 
joko sattumalta tai tarkoituksella. Epä-

määräisten keinojen ohella perinteistä 
aseellista voimaa käytetään suoraviivai-
sesti ja yllätyksellisesti, mikä muodos-
taa logistiikalle perustarpeen suojautua 
”tulelta ja tähystykseltä”. Käsityksem-
me asevoiman käyttämisestä perus-
tuu näkemykseen toimintaympäristön 
luonteesta, joka määrittää asevoimien 
tehtäväkentän. Nykypäivän(kin) toimin-
taympäristössä korostuu toimintatapo-
jen epäsymmetrisyys, uhkien laaja-alai-
suus ja vaikuttavuus valtioiden rajoista 
piittaamatta. Säännölliset ja epäsäännöl-
liset sodat sekä taloudellinen, sotilaal-
linen ja poliittinen painostus muuttavat 
toimintakenttää ja tarpeita. ”Resurssi-
konfliktit” (energia, ruoka, vesi) sekä 
erilainen väkivaltainen radikalisoitumi-
nen ja ääriliikehdintä näyttäisivät vää-
jäämättä lisääntyvän poliittisten kehitys-
kulkujen seurauksena, mikä aiheuttaa 
uhkia koko toimitusketjulle aina raaka-
ainelähteiltä alkaen. Rinnalla perintei-
nen sotilaallisen voiman käyttö nähdään 
säilyvän valtioiden keinovalikoimassa 
niin etuja kuin aluetta puolustettaessa. 
Suomen lähialueilla on käynnissä soti-
laallisia uudistuksia joiden lopullisia vai-
kutuksia ei vielä kyetä ennakoimaan.
 Logistiikan arvoja uhkaavia yksittäi-
siä keinoja ja kipupisteitä voisi luetella 
rajattomasti, mutta vasta monen yksit-
täisten keinojen yhteisvaikutus muo-
dostaa riittävän sysäyksen tahdolle 
(uhka=tahto+potentiaali). Uhkan ymmär-
täminen edellyttää siis kokonaisvaltaista 
tarkastelua kulloiseenkin tilanteeseen.

Suojan rakentamisessa kerrollisuuden merkitys korostuu informaatioulottuvuudessa (Lähde: Google kuvahaku).

Kirjoittaja EVL Janne 
Rautiainen palvelee 
Pääesikunnan logis-
tiikkaosastolla.
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 Logistiikkajärjestelmään kohdistuvat 
riskit muuttuvat alan yleisen muutoksen 
mukana. Logistiikan arvot kuten esimer-
kiksi luotettavuus, joustavuus, tehok-
kuus muodostavat perustan tukitarpeen, 
logistiikan muutosten sekä yhteiskun-
nan kriisinkestävyyden kehittymiseen 
sisältyville uusille suojautumiskeinoille. 
Tulevaisuudessa joustavuus ja täsmälli-
sesti (kustannustehokkaasti) suunniteltu 
(rajoitettu) riippumattomuus sekä hallittu 
keskinäisriippuvuus korostuvat suojaa li-
säävinä tekijöinä. Myös tuettavien vaati-
mukset asettavat perustarpeen kaikissa 
olosuhteissa. Tukitarpeet eivät muutu 
laajassa sähkökatkossa, kun yhteiskun-
nan infrastruktuuri on romahtanut. Jouk-
kojen on kyettävä taistelemaan ja tukeu-
tumaan, ja logistiikan tukemaan.

Taistelutila muuttuu ja 
teknistyminen jatkuu

Toimintaympäristö ja sen myötä vaati-
mukset logistiikkajärjestelmälle muut-
tuvat. Taistelukentälle ja yhteiskuntaan 
syntyy kokonaan uusia teknologioita ja 
järjestelmiä. Logistiikkajärjestelmän tu-
keutujien tarpeet johtavat uudenlaiseen 
toimitusketjujen rakenteeseen. Teknolo-
gian kehittymiseen vaikuttavat keskei-
sesti talouden kehittyminen, raaka-ainei-
den niukkuus ja luonnonvarojen keskit-
tyminen yhä harvemmille toimijoille. Lo-
gistiikkajärjestelmän uhka voi myös tu-
levaisuudessa kohdistua ketjun alkupää-
hän raaka-ainekamppailun sivutuotteena 
samalla kun informaatioulottuvuudessa 
nähdään uusia seurannaisvaikutuksia ja 
vaikuttamiskeinoja.   

Turvallisuusintegraation 
syveneminen vaikuttaa myös 
logistiikkaan 

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kytkey-
tyvät tulevaisuudessa yhä tiiviimmin yh-
teen. Integroituminen sisältää riskejä ja 
lisää uhkapotentiaalia. Konfliktien luon-
teen muuttuminen lisää tarvetta osallis-
tua entistä tiiviimmin viranomaisyhteis-
työhön ja puolustusteollisuuden varau-
tumiseen. Logistiikkajärjestelmä tasapai-
nottelee puolustusteollisuuden kaupalli-
suuden, perinteisten ratkaisutaisteluiden, 
kriisinhallinnan ja yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen suojaamisen ristipai-
neessa. Tukitarpeeseen vastataan verkot-
tuneen, kokonaismaanpuolustukseen pe-
rustuvan ja teknologia-avusteisen toimin-
tatavan avulla. Puolustushallinto ei kyke-
ne vastaamaan laajentuvaan uhkamallis-
toon yksinomaan omilla resursseillaan. 
Myös toimitusvarmuutta olisi hyödyllistä 
ajatella kokonaisvaltaisen toimintatavan 
hengessä. Jo olemassa olevat vahvuudet 
suomalaisessa turvallisuudessa - kuten 
kansalaisten koulutustaso, keskinäisluot-
tamus, matalat organisaatiorakenteet, 
joustavuus – hyödynnettäisiin hybridiuh-
kien torjunnassa. Kokonaismaanpuolus-
tus tarjoaa hyvän rungon hybridiuhkilta 
suojautumiselle.  Logistiikkajärjestelmän 
kannalta on tietyistä riskeistä huolimatta 
edullista, että kansalaisjärjestöt ja ei-val-
tiolliset toimijat täydentävät ns. turvalli-

suuden kovan ytimen toimitusvarmuutta 
lisääviä toimia, Yhteiskunnan turvallisuus-
strategian hengessä.
 Logistiikkajärjestelmä on altis seu-
rannaisvaikutuksille tai järjestelmään 
suoraan kohdistuvalle vaikuttamiselle. 
Esimerkiksi eriasteisella painostamisella 
voidaan pyrkiä vaikuttamaan valtiolliseen 
päätöksentekoon tai saavuttamaan muita 
strategisia poliittisia ja taloudellisia pää-
määriä. Painostustoimet voivat kohdistua 
valtiojohtoon, yleiseen mielipiteeseen, 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, 
kansalaisten maanpuolustustahtoon tai 
kykyyn puolustaa maata. Taloudellista 
ja poliittista painostusta voidaan toteut-
taa kansallisvaltiota kohtaan mm. mai-
neenhallintaa häiritsemällä. Esimerkkinä 
mainittakoon logistisen järjestelmän joh-
to- ja avainhenkilöiden häiritseminen ja 
maineen kyseenalaistaminen kriittisellä 
hetkellä. Valemedian lonkerot ulottuvat 

Logistiikka-alan yleinen kehitys, mahdollisuudet tukeutua yhteiskunnan palveluntuotantoon ja 
sodan kuvan muutoksen seurauksena kehittyvät tuettavien vaatimukset on oltava tasapainossa, 
kun rakennetaan logistiikkajärjestelmää tehokkaaksi, luotettavaksi, joustavaksi ja yhteistoimin-
takykyiseksi. Muutoksen hallitsemiseksi tarvitaan tilanneymmärrystä ja harkittua sääntelyä.

Rakenteellinen kestävyys (Lähde: PELOGOS kuva-arkisto)

jo nyt logistiikkajärjestelmän toiminta-
kenttään. Uhkana nähdään esimerkik-
si mustamaalaaminen, korruptioepäilyt 
ja johtajien yksityiselämän nostaminen 
median valokeilaan, joka voi vaikeuttaa 
päätöksentekoa huoltovarmuuskriittisissä 
asioissa tietyllä hetkellä. Uusina keinoi-
na korostuu sosiaalisen median kasva-
va merkitys mahdollisuutena muuttaa 
asenneilmastoa, jonka vipuvaikutuksella 
avautuu mahdollisuus häiritä logistiikka-
järjestelmän kannalta tärkeää elinkeino-
elämää. Tilanneymmärryksen ja taloudel-
listen tappioiden välttäminen voi johtaa 
globaalisti tai paikallisesti toimitusvar-
muuden kannalta haitalliseen reaktioon.

Kokonaisvaltaisuus korostuu myös 
sodankäynnissä

Lähivuosina tunnetuksi tullut nk. hybri-
disodankäynti on pysyvä keino valtioi-
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den välisessä valtakamppailussa. Käsi-
tettä ja osuutta logistiikassa käsitellään 
laajemmin muualla tässä lehdessä ja 
esimerkiksi Logistiikkapäällikkökirjassa. 
Hybridisodankäynti nähdään informaa-
tiosodankäynnin ja pääasiassa epäta-
vanomaisen sodankäynnin menetelmien 
yhdistelmänä strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ilmiö näkyy usein 
valtiollisena tai ei-valtiollisena toimin-
tana, jossa käytetään useita sodan-
käynnin muotoja, kuten tavanomaista 
asevoimaa, epätavanomaisia taktiikoita 
ja rikollista toimintaa. Hybridiuhkalla 
(uhka=kyky+tahto) voidaan viitata vas-
tustajaan, joka käyttää samanaikaisesti 
ja adaptiivisesti yhdistelemällä poliitti-
sia, sotilaallisia, taloudellisia, sosiaalisia 
ja informatiivisia keinoja ja toisaalta ta-
vanomaisia, epätavanomaisia, terroristi-
sia sekä rikollisia menetelmiä. Disrup-
tiivisuuden lisäämiseksi voidaan valita 
erilaisia valtiollisten ja ei-valtiollisten toi-
mijoiden yhdistelmiä. Jäljet osin sala-
taan tai tarvittaessa kyseenalaistetaan 
strategisten päämäärien kannalta kes-
keisillä hetkillä.
 Uhkan kokonaisvaltaisuus korostuu 
myös tulevina vuosikymmeninä. Rajan-
veto sodan ja rauhan välillä hämärtyy. 
Logistiikkajärjestelmästä löytyy vaikut-
tajalle kiinnostavia yksittäisiä kipukohtia 
ja seurannaisvaikutusyhdistelmiä, jolla 
pystytään vaikuttamaan sekä sotilas- 
että siviilikomponentin kykyyn tukea 
taistelujärjestelmiä ja samalla myös po-
liittiseen päätöksentekoon ja elinkeino-
elämän toimintakykyyn.
 Sodassa käytetyt keinot ja sodan to-
dennäköisyydet ovat erilaisia riippuen 
selkkauksen osapuolista, jonka seurauk-
sena sodan määrittely vaikeutuu entises-
tään. Verkkohyökkäyksen tai rikolliseksi 
toiminnaksi naamioituvan vihamielisen 
hyökkäyksen edellyttämät kansainväliset 
vastatoimet voivat jäädä liian heikoiksi. 
Logistiikkajärjestelmä voi joutua iskujen 

kohteeksi osana strategista kommu-
nikaatiota, jota tuetaan esimerkiksi de-
monstraatiolla vastustajan kyvystä vai-
kuttaa taistelunkestävyyteen. 
 Materiaaliteknologioiden ja valmis-
tusmenetelmien kehittyminen vaikuttaa 
ratkaisevalla tavalla tiettyihin teknologia-
alueisiin. Erityisesti nanoteknologian 
ja uusien valmistusmenetelmien kehit-
tymisen seurauksena eri järjestelmien 
ominaisuudet paranevat. Esimerkkejä 
näistä ovat fyysinen koko, keveys, lu-
juus, energiatehokkuus, mukautuvuus 
eri olosuhteisiin ja sähköisten ominai-
suuksien merkittävä parantuminen. Kol-
miulotteinen mallintaminen ja ainetta 
lisäävän valmistuksen menetelmät sekä 
pikatulostus (3D) yleistyvät perinteisten 
menetelmien rinnalle, joka suotuisassa 
kehityksessä muuttaa jakeluketjuja nos-
tamalla paikallisen valmistuksen mer-
kitystä ja samalla korostaa entisestään 
tietoturvallisuuden vaatimuksia. Myös 
perinteisten valmistusmenetelmien pro-
sessit ovat häirittävissä verkon välityk-
sellä.
 Miehittämättömät järjestelmät ja ro-
botit ovat käytössä kaikilla yhteiskunnan 
alueilla ja ne ovat kenttähuollon kannalta 
sekä uhka, että mahdollisuus. Miehittä-
mättömille lennokeille on määritelty eri 
liikennöintikerrokset, jotta onnettomuuk-
silta vältytään. Logistiikkatehtäviä hoita-
vat sekä isot mannertenväliset lennokit 
että pienemmät paikalliskuljetuksiin so-
veltuvat minilennokit. Myös dataa, eli ti-
lauksia, voidaan kuljettaa hyvin pienissä 
lentävissä esineissä. Sensoriteknologioi-
den kehityksen ansiosta myös edullis-
ten lennokkien paikannus- ja kuvauskyky 
on erinomainen. Lennokkeja käytetään 
myös tietoliikenteen releointiasemina. 
Maanpinnan ja vedenalaisen tilan kauko-
kartoituskyky on hyvä. Logistiikkajoukko-
jen ja huoltoreittien hajaryhmittäminen, 
salaaminen ja harhauttaminen on tehtä-
vä harkittuna kokonaisuutena.

 Ihmisen rooli järjestelmien välittö-
mänä ohjaajana vähenee ihmisen rajal-
lisen suoritusnopeuden, heikon ympä-
ristöolosuhteiden keston sekä suuren 
redundantin massan vuoksi. Tekninen 
kehitys mahdollistaa ihmisen korvaami-
sen useimmissa laitteiden käyttämiseen 
liittyvissä tehtävissä. Kehitys arvellaan 
johtavan miehittämättömien lavettien 
rajoitettuun käyttöönottoon kaikissa 
puolustushaaroissa. Toisaalta ihmisen 
toistaiseksi ylivoimainen ja osin vielä 
tutkimaton kyky hahmottaa laajoja ko-
konaisuuksia, määrittää tehtäviä sekä 
reagoida odottamattomiin tilanteisiin 
tulee olemaan ylivoimainen tietokonei-
siin nähden vielä huomattavan pitkään. 
Näiden kahden tekijän yhdistelmä joh-
taa tilanteeseen, jossa ihminen käyttää 
järjestelmää asettamalla sille tehtäviä 
ja toimintasääntöjä, mutta tietokoneet 
käyttävät laitteita. Tällöin keskeiseksi 
onnistumisen edellytykseksi ja samalla 
logistiikan uhkaksi nousevat ihmisen ja 
järjestelmän välisen rajapinnan hallinta, 
tietojärjestelmien kyky ottaa vastaan, 
prosessoida ja tuottaa tietoa ihmisen 
ymmärtämässä muodossa sekä erilais-
ten miehitettyjen ja miehittämättömien 
järjestelmien välinen yhteistyö ja sitä 
tukevien verkostojen toimintakyky.
 Autonomisten järjestelmien käyttö 
lisää tulevaisuudessa uhkapotentiaa-
lia. Autonomisia järjestelmiä käytetään 
monissa sovelluksissa. Esimerkiksi 
miehittämättömät ajoneuvot kuljetta-
vat henkilöitä lähtöpisteestä päätepis-
teeseen hyödyntämällä satelliitteja ja 
maanpäällisiä järjestelmiä. Kaupunkien 
informaatiojärjestelmät kytkeytyvät ajo-
neuvoihin ja koordinaattipisteisiin sijoi-
tettuja mainoksia esitetään ajoneuvois-
sa. Eritasoista autonomiaa sisältävät 
järjestelmät yleistyvät jo kymmenessä 
vuodessa. Maalla kulkeviin järjestelmiin 
voitaisiin kehittää teknologiaa, jonka 
avulla saattueen ajoneuvot seuraavat 
itsenäisesti toisiaan. Kuorman lastaus-
ta ja purkua suorittavat robotit voisivat 
kytkeytyä samaan kokonaisuuteen. Lo-
gistiikka-alan yleisen kehityksen enna-
kointi on erityisen tärkeää hankkeissa ja 
tietopohjatutkimuksissa.
 Laskentakapasiteetin kasvun ja teko-
älyn yleistymisen ansiosta tietokoneet 
analysoivat valtavia tietomassoja lähes re-
aaliajassa ja kykenevät hakemaan käyttä-
jän profiilin mukaan kohdennettua tietoja, 
mikä avaa uusia mahdollisuuksia vaikut-
taa täsmällisesti tiettyihin toimitusketjun 
kipukohtiin ja saattaa järjestelmä epäta-
sapainoon heijastevaikutusten avulla. In-
formaatioteknologian alueella päästään 
ennen näkemättömään suorituskykyyn ja 
langattomien järjestelmien tiedonsiirtoky-
ky paranee merkittävästi. Samaan aikaan 
tietoverkkoihin kohdistuvat uhkat muo-
dostavat merkittävän haasteen informaa-
tioteknologian hyödyntämiselle.
 Avaruuden hyödyntäminen nousee 
keskeiseksi niin tiedonsiirron kuin pai-
kannuksen ja tiedustelunkin osalta. Alen-
tuneiden laukaisukustannusten ja kehit-
tyneiden nanosatelliittien ansiosta myös 
pienillä mailla on mahdollisuus osallistua 
avaruusohjelmiin. Useat maat kehittävät Suojan kokonaisuus.
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puolustusjärjestelmää avaruuteen bal-
lististen ohjusten ja satelliitteja vastaan 
suunnattujen aseiden torjuntaan. Avaruu-
teen kohdistuvien uhkien takia korvaavia 
maanpäällisiä järjestelmiä on kehitetty 
voimakkaasti mutta satelliittijärjestelmä 
on edelleen tärkein paikkatietoa maail-
manlaajuisesti tuottava järjestelmä.

Toimitusverkoston suoja

Toimitusverkostot ovat saaneet kote-
loidun toimitusverkoston piirteitä, joka 
muuttaa toimitusketjun hallinnassa riski-
ajattelua ja logistiikan suojan suunnitte-
lua. Toisaalta yleiset taktiset periaatteet 
ja logistiikan arvot ovat ja pysyvät jo-
takuinkin ennallaan. Mikä siis korostuu 
suojan ymmärtämisessä?
 Koteloidun toimitusverkoston suun-
nittelussa on huomioitava kokonaisval-
taisesti ja globaalisti toimivat monimut-
kaiset verkostot ja osaverkostot. Onnis-
tunut arviointi kattaa logistiikan kaikki 
logistiikan tasot aina kenttähuollosta 
raaka-ainelähteille. Tulevaisuudessa yhä 
useampaan tuotteeseen sisältyy raaka-
aineita, komponentteja, osia ja palvelun-
tuotantoa ympäri maapallon. Näin muu-
tokset ei puolilla maailmaa voivat vai-
kuttaa toimitusvarmuuteen. Esimerkiksi 
kilpailu raaka-aineista, ongelmat vientilu-
vissa tai epävakaat poliittiset olosuhteet 
tuottajamaissa vaikuttavat perinteisen 
uhkan lisäksi toimitusvarmuuteen yhä 
enemmän. Tilannekuvan kokoaminen toi-
mitusverkostosta ja verkoston kriittisten 
kohtien tai verkostoon kytkeytyneiden 
toimijoiden tunnistaminen on yhä haas-
teellisempaa. Tässä artikkelissa toimitus-
varmuuteen vaikuttavia tekijöitä jäsen-
nellään suojan näkökulmasta. 

 Toimitusvarmuuden turvaamiseksi 
toimintoja ovat esimerkiksi toipumisky-
ky, vaurionkorjauskyky, rakenteellinen 
kestävyys, omasuoja, havaintosuojan 
ja tilanneymmärryksen kautta. Kyse 
on itse asiassa tutusta asiasta, vaikka 
ymmärryksemme toimintaympäristön 
muutoksesta on rajallinen. Yksinkertais-
tamisessa voisi ottaa ajatuksia luonnos-
ta. Esimerkiksi vaikkapa joidenkin kala-
lajien kyky muuttaa väriään ympäristön 
mukaan tai rapua suojaava kitiinikuori ja 
sakset taistelua varten sekä kyky paeta 
harhauttavasti takaperin. Tiedä, piiloudu, 
estä, kestä, toivu ja harhauta.
 

Toipumiskyky

Toipumiskyky muodostaa kriittisen ko-
konaisuuden nk. hybridisodankäynnissä, 
koska järjestelmää horjuttamalla vastus-
tajan tai kilpailijan haavoittuvuudet nou-
sevat tarjottimelle ja seurannaisvaiku-
tukset pidentävät toipumisaikaa. Toipu-
miskykyyn kohdistettuna vaikuttaminen 
tehoaa myös logistisiin järjestelmiin il-
man että kohde välttämättä ymmärtää 
olevansa vaikutuksen alaisena sotatoi-
men tai vaikkapa vain kaupallisen kilpai-
luasetelman aikana. Kohteita ja keinoja 
sekä niiden yhdistelmiä hybridisodan-

Jatkuvuuden hallinnan konsepti. Logistiikan toipumisnopeus nopeuttaa myös muiden osajärjestelmien toipumista. Huom. myös infrastruk-
tuurin romahtaessa logistiikkajärjestelmän sekä sotilas- että siviilikomponentilta odotetaan riittävää tukemiskykyä.

Havaintosuojan merkitys korostuu jatkossa myös verkossa (Lähde: Google kuvahaku).
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käynnissä sekä myös normaalissa talo-
udellisessa kilpailussa (vrt. taloussota) 
on runsaasti. 
 Toipumiskykyyn kohdistuva uhka kat-
taa taistelutilan kaikki ulottuvuudet 
ja logistiikan tasot. Logistiikan strate-
gisella tasolla toipumiskykyyn sisältyy 
esimerkiksi finanssialan toimivuus, inf-
rastruktuurin käytettävyyden palautta-
minen ja kriittisen palveluntuotannon 
(globaali) varmistaminen tai vaikkapa 
viranomaisten yhteinen tilannekuva. 
Taisteluteknisellä tasolla toipumiskykyä 
voisi tarkastella esimerkiksi joukkojen ja 
järjestelmien suorituskyvyn ja käytettä-
vyyden kautta. Keskeisinä yhdistävinä 
tekijöinä ovat luottamuksen palautta-
minen ja tilanneymmärrys kaikilla ta-
soilla. Jäätynyt konflikti voidaan nähdä 
keinona vaikuttaa toipumiskykyyn, mikä 
muistuttaa suuresti kulutussodankäyn-
nin piirteistä. Asetelma on edullinen 
muiden vaikutuskohteiden kustannuste-
hokkaalle valinnalle, kun perusjärjestelyt 
ovat epävakaat.

Jatkuvuuden hallinnalla 
parannetaan toipumiskykyä

Yhteiskunnallisessa jatkuvuuden hallin-
nassa keskitytään monesti kohtuullisen 
pieniin, mutta kustannusvaikutuksiltaan 
merkittäviin häiriöihin. Pitkittyneessä 
konfliktissa tai infrastruktuurin romahta-
essa esimerkiksi äärevien sääilmiöiden 
vaikutuksesta nk. hybridivaikuttaminen 
on tehokkaimmillaan. 
 ”Onnistuu jos onnistuu”. Yksittäisen 
palvelun toimitusvarmuus on harvoin 
täydet 100%. Toipumiskyvyn kannalta 
on oleellista, että ymmärretään kokonai-

suus. Kokenut kirurgi välttäisi leikkauk-
sen onnistumisprosenttien kertomista 
potilaalle, koska pieneen rutiinileikka-
ukseen voi yllättävien seurannaisvaiku-
tusten ilmettyä menehtyä ja toisaalta 
vaikeasta leikkauksesta voi hyvinkin 
selvitä. Oleellista on tunnistaa riskit 
etukäteen, havaita ennakolta mahdol-
liset ongelmat ja mahdollisuudet sekä 
tunnistaa erilaiset osaverkostojen keski-
näisriippuvuudet ja sopimusten pitävyy-
det. Kokonaisuuden muodostamiseksi 
on kyettävä muodostamaan riittävä kä-
sitys osaverkoston rakenteesta alihank-
kijoineen, jonka perusteella voidaan hy-
väksyä tietovajeet ja rajoitteet on arvi-
oitava. 

Vaurionkorjauskyky

Logistiikkajärjestelmässä vaurionkor-
jauskyky sisältää sekä immateriaaliset 
että perinteiset fyysiset vauriot. Vauri-
onkorjaukseen on varattava ennakoivas-
ti riittävät järjestelyt ja kalusto. Resurs-
sien varaaminen ennakolta korjaus- ja 
”korvauskykyyn” haittaa joskus kustan-
nustehokkuutta ja taloudellista kilpailu-
kykyä lisäävää optimointia. Vaurionkor-
jaus vaatii myös ennakoivia toimia ja 
resursseja, joilla voidaan vastata ongel-
miin esimerkiksi infrastruktuurin romah-
taessa. Hybridiuhka ja siihen liittyvä 
kybervaikuttaminen voi kohdistua sekä 
tietoverkkoihin, että fyysisiin kohteisiin. 
Esimerkiksi Ukrainassa 2014 kohteeksi 
joutui kantaverkko. Vaikutus aiheutet-
tiin korostuneesti kybervaikuttamisella 
ja osui ajallisesti tukemaan strategista 
kommunikaation perusviestiä.

Omasuoja

Logistiikkajärjestelmässä omasuoja si-
sältää erilaisia aktiivisia toimia vastusta-
jan vaikutuksen eliminoimiseksi ja ennal-
taehkäisemiseksi. Omasuojan kannalta 
merkittävää on tunnistaa vaikutustavan 
lisäksi kohde ja haluttu vaikutus. Taiste-
luteknisellä tasolla pelkästään liikkeen 
tuoma suoja tai ilma-ammunta ei tuota 
välttämättä haluttua vaikutusta, mutta 
yhdistämällä joukkojen hajaryhmittämi-
seen logistiikkajoukosta voi muodostua 
kustannustehoton maali vastustajan ko-
konaistavoitteiden kannalta. Strategisella 
tasolla omasuojaa voidaan lisätä esimer-
kiksi varmistamalla palvelut ja toimituk-
set osaverkostoista, joiden integroitumi-
nen kansainväliseen järjestelmään vä-
hentää todennäköisyyttä joutua iskun tai 
kauppapoliittisen painostuksen kohteek-
si.  Omasuojassa korostuu sekä aktiivi-
set että passiiviset keinot. Omasuojaa 
on myös käyttää nk. lähikatvetta hyväksi.

Rakenteellinen suoja

Rakenteellisella suojalla, nimensä mu-
kaisesti, varmistetaan toimitusketjujen, 
joukkojen ja järjestelmien toimivuus 
iskujen aikana. Valmiusrakentaminen 
ja tietoturvallisuus ovat ehkä selkeim-
piä rakenteellisen suojan muotoja.  Ra-
kenteellinen suoja voi olla myös en-
nakoivaa, jossa erityisesti osaamiseen 
perustuvat perustaistelumenetelmät vä-
hentävät vaikutusta. Strategisella tasol-
la osaverkot tai niiden kriittiset kohdat 
voivat sijaita myös ulkomailla tai ope-
raatioalueen suojassa. Rakenteellisessa 
suojassa joustavat menetelmät ja mo-

Ketjun lähteillä vallitseva turvallisuustilanne tai epäeettisen toiminnan aiheuttamat seurannaisvaikutukset voivat vaikuttaa luotettavuuteen 
(Lähde: Google kuvahaku)
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Rakenteelliseen suojaan voidaan vaikuttaa informaatiolla, kuvassa perinteisempi esimerkki.

nentaminen sekä riittävä reservi koros-
tuvat logistiikan kaikilla tasoilla. 

Havaintosuoja

Havaintosuoja perustuu salaamiseen ja 
harhauttamiseen logistiikan kaikilla ta-
soilla. Onnistumisen edellytys on kurin-
alainen toiminta ja hyvä koulutustaso. 
Osaverkostojen sitouttaminen havain-
tosuojan lisäämiseksi vaatii huolellista 
suunnittelua ja kaupallisen valmistelun 
suunnittelua. Sopimusten pitävyys ja 
toimiva palautejärjestelmä on harkittava 
tapauskohtaisesti myös seurannaisvai-
kutusten osalta. Koska kaikkea ei voi 
salata, niin logististen ketjujen havain-
tosuojan rakentamisessa on huomioita-
va ketjuista muodostuva kokonaisuus ja 
peilattava sitä aikaan. Omien kriittisten 
kohteiden arvioinnissa on pyrittävä ar-
vioimaan vastustajan tai kilpailijan ko-
konaistavoitteita ja lisätä siitä lähtökoh-
dasta havaintokestävyyttä. Vastustajan 
paras kyky ja tahto kohdistetaan to-
dennäköisesti sen kokonaistavoitteiden 
kannalta kiinnostavimpaan kohtaan. Ha-
vaintosuojaa on myös aikomusten hallit-
tu piilottaminen verkossa. 

Kestävätkö logistiikan arvot?

Tehokkuus. Logistiikan tehokkuudella 
tarkoitetaan sitä, että logistiikan tuotos 
vastaa asiakkaan tarpeita ja se tehdään 
kustannustehokkaasti. 

Luotettavuus. Logistiikkajärjestelmä 
tuottaa luotettavasti omilla ja käyttöön 
saatavilla voimavaroilla joukkojen logis-

tisen tuen järjestämällä ja tuottamalla 
palvelut itse, hyödyntämällä kumppa-
nuuksia tai ostopalveluilla kansallises-
ti ja kansainvälisesti. Luotettavuuden 
lisäämiseksi johtosuhteet rakennetaan 
selkeäksi eikä niitä perusteettomasti 
muuteta. Luotettavuutta lisää myös va-
kioitu toimintamalli erilaisissa tehtävis-
sä sekä riittävä omavaraisuus ja taiste-
lunkestävyys ml. varamenetelmät.

Joustavuuden merkitys toimitusvar-
muuden lisääjänä korostuu tulevina 
vuosina. Joustavuuden lisäämiseksi lo-
gistiikkajärjestelmä mukautuu yllättäviin-
kin tilanne- ja tarvemuutoksiin. Tukea 
kyetään keskittämään tai hajauttamaan 
tilanteen mukaisesti. Ristiin tukemisen 
hallittavuus ja mahdollisuuksien tunnis-
taminen korostuvat tulevaisuudessa, 
erityisesti kenttähuollon verkostossa ja 
kokonaismaanpuolustuksessa. Jousta-
vuuden varmistamiseksi logistiikkajär-
jestelmän toiminnan suunnittelu ja ke-
hittäminen on oltava ennakoivaa perus-
tuen tilannekuvan ja siitä tuotettavien 
ennusteiden ja arvioiden käyttöön.

Yhteistoiminta. Logistiikkajärjestelmä 
on tarvittavilta osin yhteensopiva tai –
toimiva muiden viranomaisten kanssa 
sekä kansainvälisten sitoumusten tai 
tarpeiden mukaisesti. Yhteistoimintaky-
vyn edistämiseksi nk. joint-logistiikan 
ja puolustushaarojen huollon suoritus-
kykyä tai palvelua tuottavat osat ovat 
rakenteeltaan ja toiminnaltaan keske-
nään yhtenevät ja vaihtokelpoiset. Yh-
teensopivuutta tavoitellaan myös elin-
keinoelämän ja muiden viranomaisten 

logististen virtojen ja -järjestelmien 
kanssa. Harmonisointi ja standardisointi 
huomioidaan logistiikkajärjestelmää ra-
kennettaessa ja muodostuvat rajapinnat 
tunnistetaan ja hallitaan.

Kekseliäisyyttä ja harkintaa sekä 
vahvaa sisäistettyä arvopohjaa

Logistiikan arvot on tehty taisteluken-
tälle ja sen eri ulottuvuuksiin. Yhteis-
kunnallisessa ja sodan kuvan sekä 
logistiikka-alan muutoksessa sisäiste-
tyt arvot tukevat logistiikkaupseeria ja 
hänen joukkojaan sekä sidosryhmiään, 
kun varaudutaan aktiivisesti hybridiuh-
kiin. Suojan kokonaisuuden ymmärtämi-
nen edellyttää kekseliäisyyden ja har-
kinnan sekä resurssien lisäksi vahvaa 
sisäistettyä arvopohjaa. Arvot sisäistä-
nyt johtaja ja suurikin joukko voi hallita 
riskiä myös tulevaisuuden rihmastomai-
sessa toimintaympäristössä menestyk-
sekkäästi. 
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Joint Derby 2016 oli monikan-
sallinen logistiikkaharjoitus, 
joka järjestettiin Saksassa 7.-
22.4.2016. Harjoituksen painopis-
teenä oli RSOM-prosessi, jota to-
teutettiin laajassa mittakaavassa 
maalla, merellä ja ilmassa. Har-
joitus oli Saksan suurimpia har-
joituksia vuosikymmeniin ja suu-
rin logistiikkaharjoitus kahteen-
kymmeneen vuoteen. Osallistujia 
oli 2000 sotilasta 12 eri valtiosta 
ja Suomen osuus oli 13 esikun-
taupseeria JLSG:n kokoonpanos-
sa.

JLSG on NATO-johtoisten joukkojen lo-
gistinen osa, joka huolehtii siitä, että 
logistiikan järjestelyt saadaan joukoille 
operaatioalueelle. JLSG perustetaan 
yleensä hoitamaan logistiikkaa kansain-
väliseen tehtävään, kun joukkoja tulee 
viedä tiettyyn maahan. Tässä harjoituk-
sessa skenaariona oli NATO-johtoisten 
joukkojen vienti osallistujamaista kuvit-
teelliseen Coastlandin valtioon. Coast-
land toimi joukoille isäntämaana (HN) ja 
tarjosi alueitaan ja palveluitaan joukko-
jen käyttöön (HNS). JLSG:n tehtävänä 
oli vastaanottaa isäntämaahan eri tei-
tä saapuvat joukot ja kalusto, yhdistää 

Monikansallista sotilas logistiikkaa Saksassa

ja järjestää joukot ryhmittymisalueelle 
sekä saada joukot siirtymään edelleen 
operaatioalueelle. Tätä toimintaa kutsu-
taan RSOM-prosessiksi ja se on yksi 
JLSG:n päätehtävistä. JLSG:n toinen 
tärkeä tehtävä on toimia operaation 
keskeisenä ylläpitävän logistiikan tuki-
kohtana.
 Pähkinänkuoressa toiminta oli seu-
raavaa: JLSG perustettiin isäntämaa-
han ja saatettiin toimintavalmiuteen. 
Saapuvien joukkojen henkilöstö varus-
teineen saapui maahan lentokoneilla ja 
heidät vastaanotti lentokentällä (APOD) 
JLSG:n alainen 171. Logistiikkapataljoo-
na. Henkilöstö perehdytettiin vallitse-
vaan tilanteeseen ja heidät kuljetettiin 
eteenpäin linja-autoilla. Saapuvien jouk-
kojen kalusto (kontit ja ajoneuvot) tuo-
tiin maahan laivoilla, jotka vastaanotet-
tiin isäntämaan satamassa (SPOD) 161. 
Logistiikkapataljoonan toimesta. Kontit 
nostettiin satamaan ja myöhemmin ajo-
neuvojen kyytiin. Ajoneuvoryhmät purki-
vat ajoneuvot aluksista ja järjestivät ne 
jonoihin satama-alueelle (MA). Ajoneu-
vot siirrettiin sen jälkeen saattueina ryh-
mittymisalueelle (SA) noin 70km pää-
hän. Ryhmittymisalueella joukot ja ajo-
neuvot saatettiin yhteen. Tämän jälkeen 
joukot aloittivat siirtymisen kohti niille 
käskettyä operaatioaluetta. Matkan var-
relle oli järjestetty marssilepotukikohtia 
(CSC), joissa joukot saivat tarvittaessa 
täydennyksiä, kunnossapitotukea, ma-
joituksen ja muita palveluja. Joukkojen 
päästyä määränpäähän, eli operaatio-

alueelle, JLSG:n osuus oli tehty. Näin 
kerrottuna koko prosessi ei vaikuttaisi 
kovin monimutkaiselta, mutta kaikkien 
tekijöiden summana se on huomatta-
van mittava.

Wohin gehst Du, wohin?

Tosielämässä isäntämaana oli Saksa, 
mutta harjoitusskenaariossa oli luo-
tu kuvitteellinen aluejako. Alueena oli 
”Middle continent”, jonka sisällä oli ku-
vitteellisia valtioita. Middle continent 
sisälsi kolme merkittävää maata: Coas-
tlandin, Beachlandin sekä Amberlandin. 
Ettei maastoa ja maita tarvinnut hah-
mottaa täysin mielikuvituksen varassa, 
kuvitteelliset valtiot olivat todellisuudes-
sa piirretty Saksan valtiorajojen sisälle. 
Näin esimerkiksi toimintaympäristöä, 
satamia tai lentokenttiä ei tarvinnut 
ravistaa hihasta, vaan kaikki pystyttiin 
hahmottamaan oikeasta ympäristöstä ja 
kartoista.
 Skenaarion maille oli luotu kattava ja 
uskottava historia sekä maiden väliset 
suhteet, jännitteet ja tapahtumat. Co-
astland toimi joukoille isäntämaana, oli 
myönteinen joukkojen saapumiselle ja 
toivoi joukkojen ratkaisevan konfliktin ja 
tuovan vakautta levottomalle alueelle. 
Levoton alue, jonka tuli olla demilitari-
soitu, sijaitsi Coastlandin naapurimaiden, 
Beachlandin ja Amberlandin rajalla. Le-
vottomuuksia aiheuttivat maiden väliset 
suhteet, Amberlandin epävakaa ja ag-
gressiivinen tilanne sekä alueilla toimivat 

Kirjoittaja:
Kapteeniluutnantti Toni Arosuvi
Sektorinjohtaja
2. Logistiikkarykmentti, Esikunta

Eräs saattue liikenteessä Autobahnilla. (Kuva: Harjoitusjoukko)
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kapinalliset ja terroristit. Levottomuudet 
vaikuttivat naapurimaiden turvallisuusti-
lanteisiin ja saivat aikaan suuria pakolais-
virtoja. Tilanteen vakauttamiseksi ja rau-
han aikaansaamiseksi alueelle tuli saada 
NATO-johdettu joukko ”MIDFOR”, jonka 
osana myös JLSG toimi.

Lasst Uns gehen!

Suomen osasto lensi C295M sotilas-
koneella Nordholziin 7.4 ja siirtyi siel-
tä Garlstedtiin, jossa sijaitsee Saksan 
Bundeswehrin logistiikkakoulu. Varus-
kunnan nimi on Lucius D. Clay kaser-
ne ja sen historia ulottuu aikaan, jolloin 
varuskunta oli Yhdysvaltojen Euroopan 
joukkojen tukikohtana 2. Panssaridivisi-
oonalle. Garlstedtin alue ja varuskunta 
sijaitsevat noin 20 km Bremenin poh-
joispuolella. Harjoitus aloitettiin JLSG:n 
esikunnan osalta perjantaina 8.4 toivot-
tamalla harjoitusjoukko tervetulleeksi. 
Ensimmäiset kaksi päivää kuluivat hen-
kilöstön perehdyttämisessä tehtäviinsä 
sekä harjoituksen skenaarioon. Suurin 
osa suomalaisista oli jo ollut aiemmin 
mukana harjoitukseen valmistavissa 
koulutuksissa Saksassa. Valmistavia 
koulutuksia oli ollut kolme erillistä vii-
kon mittaista osuutta. Valmisteluihin ja 
perehdytykseen olikin satsattu paljon ja 
se näkyi paitsi halussa kouluttaa hen-
kilöstöä tehtäviinsä, myös selkeissä 
suunnitelmissa ja harjoitusskenaarion 
uskottavuudessa.
 Esikunnan tiloina käytettiin logistiikan 
koulutuskeskusta, joka oli rakennettu 
kahdeksi kaksikerroksiseksi ”konttiky-
läksi” vanhaan PX-rakennukseen. Li-

säksi oli erillisiä kokoushuoneita. Näin 
ylempi esikunta (peli) ja harjoitettava 
esikunta saivat mahdollisuuden har-
joitella heti tehokkaasti ilman vaativia 
rakentamistoimia. Lyhyen koulutuksen 
jälkeen henkilöstöllä oli perusteet val-
mistella työhuoneet ja valmistautua 
taistelurytmin mukaiseen työskente-
lyyn. Sunnuntaina 10.4 aloitettiin työs-
kentely niin sanotulla ”MINI-CAX” -vai-
heella, jossa ajatuksena oli yhden päi-
vän aikana oppia taistelurytmin mukai-
nen työskentely, rutiinit sekä päivittäi-

nen raportointi. Päivä päätettiin JLSG:n 
komentajan tilannekatsaukseen, jossa 
käytiin läpi päivittäiset tapahtumat ja 
otettiin vastaan uudet käskyt ja ohjeet. 
Käytännössä MINI-CAX -vaihe oli vasta 
harjoittelua, jonka vuoksi maanantaina 
11.4 aloitettiin työ uudelleen, mutta pa-
remmilla valmiuksilla.

Vorwärts!

Seuraavana oli vuorossa CAX / CPX, jon-
ka aikana JLSG:n esikunta pelasi sota-
peliä laajalla, koko operaation skenaariol-
la. Sotapelin ajatuksena on, että joukko 
harjoittelee toimintaa normaalisti, mutta 
tapahtumat eivät tapahdu oikeassa elä-
mässä, vaan ne annetaan kuvitteellisina 
syötteinä peliorganisaatiolta. Sotape-
lin syötteet olivat hyvin valmisteltuja ja 
realistisia. Syötteitä oli runsaasti ja ne 
aiheuttivat töitä ja pohdittavaa jokaisel-
le JLSG:n esikunnan osastolle. Jokainen 
osallistuja pääsi oppimaan ja harjoittele-
maan sekä arvioimaan tilannetta oman 
asiantuntemuksensa mukaan.
 Otetaan pari esimerkkiä syötteistä. 
Yhdessä tapauksessa JLSG:n tietoon 
tuli, että saapuvien alusten reitillä oli 
syntynyt riski ääriliikkeen ohjusaseiden 
käytöstä aluksia vastaan. Tilanteeseen 
tuli miettiä ratkaisu, joka minimoi riskit, 
mutta mahdollistaa kaluston saapumi-

Suomen osasto lähdössä harjoitukseen C295M -kuljetuskoneella. (Kuva: Toni Arosuvi)

JLSG:n esikunnan työtilat olivat hyvin järjestellyt. Kuvassa osa operaatiokeskuksesta. (Kuva: 
Harjoitusjoukko)
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sen mahdollisimman ajoissa. Jossain 
tapauksissa JLSG sai tietää, että ajoneu-
vosaattueen reitillä oli suljettu tieosuus 
tietöiden tai erilaisten uhkien vuoksi. 
Tällöin tuli miettiä parhaat vaihtoehtoiset 
reitit huomioiden tiestön käytettävyyden, 
mahdolliset uhat sekä isäntämaan an-
tama lupa käyttää reittiä. Suojeluala sai 
miettiä ratkaisuja taisteluaineiden riskin 
ja mahdollisten saastuneiden rahtien vä-
lillä ja lääkintäala valmisteli kenttälääkin-
nän ja evakuointiratkaisut. Kaikki nämä 
syötteet tekivät harjoituksen kulusta 
erittäin uskottavan ja mielenkiintoisen. 
Sotapeli oli useiden syötteiden ansiois-
ta vilkas ja tapahtumarikas. Esikunnan 
työpäivät olivat noin 13h mittaisia, plus 
mahdollinen yövuoro, joten tekemistä ei 
tarvinnut jäädä pohtimaan.
 Sotapeliä pelattiin 14.4. asti, jolloin 
tilanne keskeytettiin. Tässä vaiheessa 
esikunta oli päässyt harjoittelemaan 
monipuolisesti ja sen toimintaa oli ar-
vioitu monelta taholta. 15.4. oli varattu 
tilanteen palauttamiselle. Esikunnan pe-
laamat kuvitteelliset tapahtumat sijoit-
tuivat aikaan, jota olisi eletty siinä vai-
heessa, kun MIDFOR-joukot olivat jo ol-
leet isäntämaassa noin kuukauden. Voi 
kuulostaa oudolta, että LIVEX-vaihee-
seen tilanne palautettiin ajallisesti vielä 
kauemmas taakse, kuin mistä esikunta 
aloitti harjoittelun. Harjoituksen LIVEX 
-vaihe aloitettiin tilanteesta, jossa MID-
FOR -joukot vasta aloittivat saapumisen 
maahan. Selitys tähän on kuitenkin loo-
ginen. 16.4. alkaen kuvitteelliset pelit 
oli pelattu ja harjoituksen joukkoja alkoi 
oikeasti saapua koilliseen Saksaan, eli 
kuviteltuun Coastlandin isäntämaahan. 
Esikunta harjoitteli sotapelillä ennen 
oikeita tapahtumia saadakseen koke-
musta mahdollisia sattumia varten. Pe-
laamalla tulevaisuudessa mahdollisesti 
sattuvia tapahtumia esikunta oli parem-
massa valmiudessa vastaamaan oikei-
siin haasteisiin.

Alles klar!

Käytännössä LIVEX / CPX -vaihe ete-
ni esikuntatyössä samalla rutiinilla. Täl-
lä kertaa saksalaiset ottivat kuitenkin 
hieman enemmän roolia tapahtumien 
johtamisessa. Tämä oli varmistustoimi 
harjoituksen onnistumisen takaamisek-
si, koska ei ollut varmuutta esikunnan 
kyvystä omaksua kokonaisuutta johdet-
tavakseen. Tosiasiassa esikunta osoitti 
nopeasti kykynsä ja johti koko LIVEX:n 
saksalaisten vain varmistaessa tietyt 
ennalta määrätyt asiat.
 Kyseessä oli suuri prosessi. Saksaan 
saapui yli 2000 sotilasta 12 eri maasta 
ja noin 450 ajoneuvoa. Esikunnan päivät 
kuluivat tilanteen seuraamisessa, jouk-
kojen etenemisen johtamisessa sekä 
mahdollisten haasteiden ratkaisemises-
sa. Tervetullut lisä oli, että suurin osa vä-
estä pääsi yhden päivän aikana tutustu-
maan lentokentän ja sataman järjestelyi-

hin. Käytännön järjestelyiden näkeminen 
opetti monin verroin enemmän, kuin nii-
den selittäminen kalvoilta. Lentokentällä 
nähtiin, kuinka saapuva kone laskeutui 
sekä kuinka matkustajat vastaanotettiin, 
perehdytettiin ja siirrettiin eteenpäin. Sa-
tamassa nähtiin ajoneuvojen purku saa-
puneesta aluksesta, järjestely saattueiksi 
ja saattueiden lähtö liikenteen sekaan. 
Garlstedtissa sijaitsi joukkojen ryhmitty-
misalue, jossa pääsi näkemään järjeste-
lyt aina ajoneuvojen pysäköintialueista 
väliaikaismajoituksiin.
 19.4. aikana harjoituksessa vieraili 
huomattava määrä arvovaltaisia henki-
löitä. Joku taisikin vitsailla, että tähtiä 
nähtiin enemmän, kuin Yhdysvaltojen 
lipussa. Tällä tarkoitettiin siis kaikkien 
vierailevien kenraaleiden yhteenlasket-
tua arvomerkkitähtien määrää. Vieraili-
joille esiteltiin myös JLSG:n esikunnan 
toimintaa. Suomalaisten motivaatiota 
kohotti nähdä joukossa myös suomalai-
sia kenraaleja. Suomalaisten osuuden 
kävivät tarkastamassa Logistiikkalaitok-
sen johtaja, kenraalimajuri Timo Roto-
nen, sekä Puolustusvoimien logistiikka-
päällikkö, prikaatikenraali Timo Kakkola.
 Harjoituksen ENDEX julistettiin 20.4. 
Työtilat purettiin ja harjoitus käytiin läpi 
kattavilla palautetilaisuuksilla 20.–21.4. 
aikana. Harjoituksen päättymisen jäl-
keen suomalaisilla oli hieman hyvin an-
saittua vapaa-aikaa. 22.4. matkustettiin 
takaisin kotimaahan. Suomen kumpui-
leva maasto runsaine metsineen oli var-
masti monelle kodikas näky pohjoisen 
Saksan peltomaiseman jälkeen.

Toll! Aber warum?

Joku saattaa lopuksi ihmetellä, että 
miksi suomalaiset osallistuivat Joint 
Derby 2016 -harjoitukseen. Ennen kuin 
joku heittää NATO-kortin pöytään, tulee 
muistaa, että Suomi ei ole NATO-maa, 
vaan rauhankumppanuusmaa (PfP). 
Tämä asettaa omat ehtonsa, mihin Suo-
mi voi osallistua ja miten. Harjoitus oli 
myös EU-harjoitus ja itse asiassa läpi-
viedyt joukot olivat matkalla Keski-Sak-
saan EUBG-harjoitukseen.

Joukko lähtee kohti määränpäätä APOE:ltä. (Kuva: Harjoitusjoukko)

Kuvassa allekirjoittanut ja takana saksalainen Airbus A400M. Paikkana APOD. (Kuva: Toni 
Arosuvi)
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– RSOM – Reception, Staging and Onward Movement – 
Tarkoittaa prosessia, johon kuuluvat saapuvan kaluston ja 
henkilöstön vastaanotto, siirto valmistautumis- ja ryhmitty-
misalueelle ja edelleen operaatioalueelle.

– JLSG – Joint Logistic Support Group – Logistinen joukko, 
joka huolehtii siitä, että logistiikan järjestelyt saadaan jou-
koille operaatioalueelle.

– SPOE / SPOD – SeaPort Of Embarkation / Disembarka-
tion – Satama, josta kalusto ja henkilöstö lähtee / Satama, 
johon kalusto ja henkilöstö tulee

– APOE / APOD – AirPort Of Embarkation / Disembarkation 

– Lentokenttä, josta kalusto ja henkilöstö lähtee / Lento-
kenttä, johon kalusto ja henkilöstö tulee

– HN / HNS – Host Nation / Host Nation Support – Isäntä-
maa, jossa joukot toimivat. / Isäntämaatuki, eli isäntämaan 
tarjoama tuki maassa toimiville joukoille. Tuki voi olla mitä 
vain, esimerkiksi alueiden käytettävyys, satamat, polttoaine, 
vartiointi tai muut palvelut.

– MA – Marshalling Area – Järjestelyalue, mm satamassa 
ajoneuvot järjestetään saattueiksi erikseen osoitetulla alu-
eella.

– SA – Staging Area – Ryhmittymisalue, jonne saapuva 
henkilöstö ja saapuva kalusto tuodaan. Alueella valmistau-

Kalustoa saapuu satamaan, eli SPOD:lle. (Kuva: Harjoitusjoukko)

Määritelmät:

dutaan siirtymään operaatioaluetta kohti. Alue sisältää eri-
laisia palveluja, mm tilapäismajoituksen, muonitusjärjestelyt 
ja peseytymismahdollisuuden.

– CSC – Convoy Support Centre – Saattueen tukipiste, joka 
on järjestetty saattueen kulkureitin varrelle. Sisältää vastaa-
via palveluita kuin ryhmittymisalue, mutta pienemmässä 
mittakaavassa.

– CAX – Computer Assisted Exercise – Harjoitus, jossa 
käytetään apuna tietokoneita mm skenaarion, tapahtumien 
tai syötteiden luontiin.

– MINI-CAX – Lyhyt versio edellä mainitusta

– CPX – Command Post Exercise – Sotaharjoitustyyppi, 
joka tässä yhteydessä tarkoittaa joukkojen taisteluvalmiu-
teen liittyvää harjoittelua varuskunnassa ja kenttäoloissa.

– LIVEX – Live field Exercise – “Elävä harjoitus”, eli 
oikeasti tapahtuva (vastakohta sotapelille).

– ENDEX – End of Exercise – Harjoituksen päättymi-
nen.

– PfP – Partnership for Peace – Rauhankumppanuus-
yhteistyö, johon Suomi on osallistunut NATO:n kans-
sa vuodesta 1994 alkaen. Sisältää ulko- ja turvalli-
suuspoliittista yhteistyötä sekä kriisinhallintaoperaati-
oita.
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 Suomalaisten tavoitteena oli kehittää 
henkilöstönsä osaamista kansainvälisen 
avun vastaanottamisessa ja esikunta-
työskentelyä monikansallisessa esikun-
nassa. Kansainvälisen avun vastaanotta-
minen voisi tulla kyseeseen poikkeus-
oloissa ja prosessista on hyvä olla oppia 
jo ennakkoon. Toisaalta itse näen, että 
RSOM-prosessia voi hyödyntää myös 
muulloin, esimerkiksi jos Suomi osal-
listuu kansainväliseen tehtävään ja tuo 
joukkoja operaatioalueelle. Tällöin myös 
joukoilla on tiedossaan, millaisia palve-
luita isäntämaassa voisi odottaa tai mitä 
pitää itse osata järjestää. Myös tämän 
harjoituksen skenaario voisi tulla kysee-
seen, eli Suomi saattaisi toimia kriisin-
hallintaoperaatiossa rauhankumppanuus-
maana ja osallistua RSOM-prosessiin.
 Toinen tavoite on itsestäänselvyys, 
sillä monikansallinen työskentely on ny-
kypäivää alalla kuin alalla. Sotilastyös-
sä monikansallisuus tulee lisääntymään 
tulevaisuudessa. Tällöin on hyvä olla jo 
kokemusta eri kielten käyttämisestä, 
kulttuureista ja toimintatavoista. Nos-
taisin vielä esille sen, että oppia kan-
nattaa hakea maailmalta. Näin suuren 
mittakaavan harjoitusta olisi vaikeaa to-
teuttaa Suomessa ja pienempi harjoitus 
ei opettaisi niin paljon. On huomattavan 
edullista saada kokemuksia suurista yh-
teisharjoituksista.

Eräs saattue valmistautuu lähtemään ryhmit-
tymisalueelle. (Kuva: Toni Arosuvi)

 Suomalaisiin luotetaan. PfP-maanakin 
saimme monia avaintehtäviä. Esimer-
kiksi JLSG:n apulaiskomentajana toimi 
eversti Jussi-Petri Hirvonen, Movement 
& Transportation Branchin johtajana 
everstiluutnantti Juha Kylä-Harakka, yh-
teysupseeriryhmän johtajana komentaja 
Heikki Lamminen ja Joint Logistics Ope-
ration Centren apulaisjohtajana eversti-
luutnantti Timo Rantala. Eräs saksalainen 
everstiluutnantti sanoi, että suomalaiset 
olivat osaamisensa ja asenteensa joh-
dosta harjoitukselle ”lahja taivaasta”. 
Tämä olikin tärkeä harjoitus tälle JLSG:n 
esikunnalle, koska se oli välievaluoin-
nissa. Ylempien esikuntien arvioijat sa-
noivat, etteivät ole milloinkaan nähneet 
näin kykenevää JLSG-esikuntaa, varsin-
kaan tässä vaiheessa rakentamista. Toki 
koko esikunta ja erityisesti sen komen-
taja, prikaatikenraali Gerald Funke, oli te-
hokas ja aikaansaava kaikkien suomalais-
ten hoitaessa oman hommansa enem-
män kuin tyylikkäästi.
 Itse näen kansainväliset harjoitukset 
erinomaisina tapahtumina saada uutta 
oppia ja kokemuksia. Joint Derby 2016 
oli kattava ja hyvin valmisteltu harjoitus, 
johon oli hienoa päästä osallistumaan. 
Lopuksi vielä vinkkinä, että harjoituk-
sesta löytyy runsaasti kuvia ja videoita 
Internetissä, mikäli tunnelmiin haluaa tu-
tustua paremmin artikkelin jälkeen.



Päivän parhaisiin 
hetkiin
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Suomi on osallistunut Afganista-
nissa sotilaalliseen kriisinhallin-
taan vuodesta 2002 alkaen, jol-
loin Suomi liittyi YK:n mandaatil-
la käynnistettyyn ISAF-operaati-
oon. Vuoden 2015 alusta kansain-
välisten joukkojen määrää su-
pistettiin huomattavasti ja ISAF 
muuttui Resolute Support –ope-
raatioksi (RS). Toimin 2015-2016 
kahdessa eri tehtävässä RS-ope-
raation esikunnassa Kabulissa 
yhteensä yhdeksän kuukauden 
ajan. Tässä artikkelissa esittelen 
Afganistanin kriisin taustaa, ny-
kyoloja ja kehitysnäkymiä. Lisäk-
si kuvaan Suomen osallistumista 
kriisinhallintaan Afganistanissa. 

Resolute Support Mission (RSM eli 
RS-operaatio, http://www.rs.nato.int/) 
on Afganistanissa oleva Naton johta-
ma kriisinhallintaoperaatio, jonka teh-
tävänä on tukea Afganistanin hallitusta 
muodostamaan turvallinen toiminta-
ympäristö maan jälleenrakentamiseksi 
ja demokraattisten rakenteiden vahvis-
tamiseksi. RSM:n painopiste on Afga-
nistanin hallinnon ja turvallisuusviran-
omaisten ohjaamisessa, kehittämisessä 
ja koulutuksessa. Samalla RSM tukee 
maan keskushallinnon vaikutusvallan 
laajentamista koko maahan. RSM ei ole 
taisteluoperaatio, mutta sen joukoilla on 
mandaatti itsepuolustukseen. 
 RSM muodostuu koalitiosta, johon 
osallistuu noin 40 maata yli 13000 so-

Resolute Support 
-operaatio Afganistanissa

tilaan voimin. Lisäksi operaatiossa työs-
kentelee tuhansia siviilejä yritysten ja 
yhteisöjen palkkaamina. Afganistanis-
sa toimii myös YK:n ja EU:n eri orga-
nisaatioita sekä kymmeniä ulkomaisia 
tai monikansallisia organisaatioita (NGO 
eli Non-Governmental organisation, esi-
merkiksi ICRC - Punainen Risti, tai MSF 
– Lääkärit ilman rajoja).
 Tasavallan presidentin johdolla pää-
tettiin vuoden 2015 lopulla, että Suomi 
jatkaa osallistumistaan RS-operaatiossa 
vuonna 2016 noin 40 sotilaan kokonais-
vahvuudella. Suomen osasto Afganis-
tanissa (SOA) muodostuu neuvonan-
tajista, esikuntaupseereista, lääkintä-
ryhmästä sekä kansallisesta huolto- ja 
tukiosasta.

Historiaa  

Afganistanissa on taisteltu jo yli 40 
vuotta alkaen siitä, kun Neuvostoliitto 
hyökkäsi jouluna 1979 Kabuliin. Neu-
vostoliitto vetäytyi 1989, mutta sen 
jälkeen alkoi eri ryhmittymien välinen 
sisällissota. 1990-luvun puolivälissä val-
taan nousi Taliban-liike, joka hallitsi pää-
osaa maasta antaen sille nimeksi Afga-
nistanin islamilainen emiraatti.
 9.11.2001 islamilainen terroristijärjestö 
Al-Qaida kaappasi USA:ssa neljä mat-
kustajalentokonetta, joista kaksi ohjattiin 
päin New Yorkin World Trade Centeriä 
(WTC) ja yksi Pentagoniin. Tämän seu-
rauksena USA julisti sodan terrorismille. 
Loppuvuonna 2001 USA:n, Iso Britanni-

an ja Australian sotilasosastot sekä Af-
ganistanin omat ”Pohjoisen liiton” joukot 
hyökkäsivät Afganistaniin syrjäyttääkseen 
maan Taliban-hallinnon ja tuhotakseen Ta-
libanin suojissa toimineen Al-Qaidan.
 YK:n turvallisuusneuvoston valtuu-
tuksella muodostettiin monikansallinen 
ISAF-operaatio (International Security 
Assistance Force) vuoden 2001 lopussa 
ja ISAF-joukot saapuivat Afganistaniin 
tammikuussa 2002. Niiden tavoitteena 
oli Afganistanin hallintoviranomaisten 
toiminnan tukeminen ja turvallisuuden 
ylläpitäminen, jotta jälleenrakentami-
nen olisi mahdollista. ISAF siirrettiin 
Naton vastuulle vuonna 2003 ja edel-
leen vuonna 2006 se yhdistettiin Yhdys-
valtain Enduring Freedom -operaation 
kanssa niin, että ISAF:n toiminta-alue 
laajeni asteittain koko maahan.
 ISAF muodostettiin aluksi toimi-
maan Afganistanin pääkaupungin Ka-
bulin alueella ja ympäristössä. ISAF:n 
toiminta-aluetta laajennettiin vaiheittain 
kattamaan koko maa. Vuosien mittaan 
ISAF-operaation luonne muuttui melkoi-
sesti, ja noin 3000 sotilaan vahvuiseksi 
suunnitellusta rauhanturva operaatiosta 
tuli suurimmillaan yli 130 000 sotilaan 
vahvuinen operaatio, joka oli aseellisen 
konfliktin osapuoli. ISAF onkin ollut Na-
ton suurin operaatio.
 Vuodesta 2011 alkaen vastuuta Afga-
nistanin turvallisuudesta alettiin siirtää 
asteittain maan omille turvallisuusvi-
ranomaisille. 2012 Chicagon huippu-
kokouksessa (Summit) ja edelleen Wa-

Helikopterit ovat RSM:lle kriittinen väline mahdollistaen nopean ja turvallisen liikkumisen leirien välillä. Näkymä Kabulin yläpuolelta.
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Näkymä Kabulin keskustasta. Kottikärryt sopivat ajoneuvoliikenteen sekaan.

lesin 2014 huippukokouksessa päätet-
tiin, että ISAF lopetetaan ja sen tilalle 
perustetaan pienempi operaatio tuke-
maan Afganistanin viranomaisten toi-
mintaa.
 YK muodosti vuonna 2002 oman Af-
ganistan-operaationsa (United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan, 
UNAMA). EU perusti puolestaan vuonna 
2007 EUPOL-operaation tukemaan maan 
sisäministeriön kehittämistä sekä polii-
sitoiminnan jälleenrakentamista. Molem-
mat operaatiot toimivat edelleen.

Suomi ISAF-operaatiossa

Suomi on osallistunut Afganistanin va-
kauttamiseen vuodesta 2002 lähtien 
kriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön 
kautta. Alkuvaiheessa kriisinhallinnan 
keskeisimmäksi osallistumisen muo-
doksi valittiin siviili-sotilas-yhteistyö (CI-
MIC). Toiminta alkoi Kabulissa, mutta 
ISAF:n laajentuessa suomalaisten pai-
nopistealueeksi tuli maan pohjoisosa. 
2004 alkaen muodostettiin alueellisia 
jälleenrakennuksen tukiryhmiä (Provin-
cial Construction Team, PRT), ja toimin-
ta keskitettiin 2007 Mazar-e-Sharifiin. 
Lisäksi suomalaiset olivat mukana Afga-
nistanin armeijan kehittämistä ja jälleen-
rakentamista tukevissa ohjaus- ja tuki-
ryhmissä (Operational Mentoring and 
Liaison Teams, OMLT).
 Alun perin noin 50 sotilaan vahvuinen 
Suomen kriisinhallintajoukko Afganista-
nissa (SKJA) kasvoi tehtävien ja vastuun 
lisääntyessä. Suurimmillaan Suomen 
osaston vahvuus oli noin 200 sotilasta 
vuonna 2011. Tehtäväkenttä laajeni kou-
lutustukeen ja valvontatehtäviin. Suo-
men taloudellinen tuki Afganistaniin oli 
myös suurimmillaan vuosina 2010–2012. 
SKJA:n vahvuus pieneni vuonna 2012 
noin 145:en ja samalla alettiin valmistau-
tua muuttamaan ISAF pienemmäksi tuki- 
ja neuvonanto-operaatioksi. ISAF:n koko-
naisvahvuus alkoi pienentyä asteittain. 
 Tilanne pohjoisessa suomalaisten 
toiminta-alueella oli pitkään varsin rau-

hallinen. Taisteluita käytiin erityisesti 
maan lounaisosissa Helmandissa. Myö-
hemmin levottomuudet levisivät myös 
maan pohjoisosiin. ISAF sitoutuikin mo-
niksi vuosiksi taistelutoimiin, mikä ai-
heutti keskustelua siitä, olivatko ISAF-
osallistujamaat sodassa. Suomalaisten 
mandaatti ei sallinut taistelutehtäviin 
osallistumista, mutta suomalaiset käyt-
tivät kuitenkin voimakeinoja puolustau-
tuessaan. 
 ISAF-operaatiossa kuoli yli 3 000 koa-
lition joukkojen sotilasta vuosina 2001-
2014. Esimerkiksi brittisotilaita oli viime 
vuoden loppuun mennessä kuollut yli 
450. Suomalaisia rauhanturvaajia on 
ISAF-operaatiossa kuollut kaksi: kersant-
ti Petri Immonen kuoli jalkapartiossa 
tienvarsipommin räjähdyksessä Maima-
nassa 2007 ja yliluutnantti Jukka Kan-
sonen auton ajettua tienvarsipommiin 
vuonna 2011. Lisäksi ISAF:ssa loukkaan-
tui ja haavoittui useita suomalaisia.

RS-operaatio (RSM)

Afganistanin turvallisuusviranomaiset (ar-
meija ja poliisi) ottivat virallisesti vuoden 
2015 alussa ISAF:lta kokonaisvastuun 
maan turvallisuudesta. Samalla ISAF 
muuttui Naton johtamaksi Resolute Sup-
port -operaatioksi, jonka tehtävänä on 
tukea Afganistanin puolustus- ja turvalli-
suusjoukkojen kehittämistä. YK:n turval-
lisuusneuvosto hyväksyi RS-operaatiolle 
toimintamandaatin joulukuussa 2014.
 RSM suunniteltiin kestämään noin 
kaksi vuotta. Vuoden 2016 lopussa oli 
määrä siirtyä vaiheeseen, jossa vähenne-
tään alueellista toimintaa ja keskitetään 
pääosa RS:n toiminnasta ja joukoista 
Kabuliin, sekä edelleen siirretään vastuu 
uudelle siviilikriisinhallintaan ja neuvon-
antamiseen painottuvalle operaatiolle. 
 RSM:n toiminta on neuvonantoa ja 
koulutustukea (TAA – Train, Assist and 
Advice) kohdistuen ministeriöihin, hal-
lintoon ja erityisesti turvallisuusviran-
omaisiin keskus- ja aluehallintotasolla. 
RSM:n tehtäviin ei kuulu taistelutoimin-

taan osallistuminen. RSM:lla on toki 
kyky puolustautua ja siksi sen suoritus-
kykyihin kuuluu muun muassa ilmavoi-
makomponentti sekä hyvä tiedustelu- ja 
valvontakyky. Lisäksi USA toteuttaa Af-
ganistanissa vastaterrorismioperaatiota 
(Counterterrorism), jonka takia USA:lla 
on alueella erikoisjoukkoja ja kalustoa.
 Suomi osallistuu RSM:on Mazar-i-
Sharifissa ja Kabulissa, ja suomalaisten 
toiminta on sopeutettu RSM:n tavoittei-
siin. SKJA:n vahvuus oli vuoden 2015 
alussa noin 80 sotilasta, mutta suoma-
laisten määrää pienennettiin Tasavallan 
presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja 
turvallisuus poliittinen ministerivaliokun-
nan tekemän päätöksen mukaisesti 
noin 40 sotilaaseen syksyllä 2015. Näis-
tä noin 30 sotilasta toimi pohjois-Afga-
nistanissa Saksan johtamassa ryhmäs-
sä ja kymmenkunta Kabulissa. 
 SKJA muuttui 16.1.2016 Suomen 
osastoksi Afganistanissa (SOA). Kesäl-
lä 2016 Suomen osaston vahvuus oli 
noin 30 sotilasta. Yhteensä suomalaisia 
on osallistunut ISAF- ja RS-operaatioihin 
noin 2 000 miestä ja naista.
 RSM:n vahvuudeksi kaavailtiin noin 12 
000 sotilasta, mutta käytännössä vah-
vuus on ollut hieman yli 13 000. Naton 
alkuperäiseen joukkojen vähentämisen 
suunnitteluun vaikutti myös presidentti 
Obaman aikomus vetää amerikkalaisjou-
kot pois Afganistanista vuoden 2016 lo-
pussa. Vuoden 2015 aikana kapinalliset 
saavuttivat huomattavaa menestystä, 
joka huipentui syyskuun lopussa Kundu-
zin kaupungin valtaamiseen Afganista-
nin koillisosassa. Yhdysvaltojen tukemat 
Afganistanin hallituksen joukot saivat 
ajettua kapinalliset pois Kunduzista, mut-
ta kaikki tämä vaikutti siihen, että USA 
muutti vetäytymis aikatauluaan. 
 Liittouman johtomaiden näkemyksen 
mukaan jatkamalla RS-operaatiota ja 
tukemalla Afganistanin turvallisuusvi-
ranomaisten toimia maakunnissa kye-
tään parantamaan turvallisuustilannetta 
merkittävästi ja samalla vähentämään 
maastamuuton työntötekijöitä.
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Afganistanin nykytilasta ja 
tulevaisuudesta

Maan tilanne oli vuonna 2002 sangen 
vaikea. Sekä Talibanin hallinnon että 
käytyjen sotien jäljiltä maan talous ja 
infra struktuuri olivat suurelta osin tu-
houtuneet, parhaiten koulutettu väes-
tö oli pääosin joko kuollut tai paennut 
ulkomaille eikä maassa ollut toimivia 
poliittisia ja hallinnollisia rakenteita. Ih-
misoikeuksia eikä varsinkaan naisten ja 
tyttöjen oikeuksia kunnioitettu. Taliba-
nin johto oli paennut Afganistanin ul-
kopuolelle, erityisesti Pakistaniin, josta 
Talibanin toiminta jatkui ja myöhemmin 
jälleen laajeni.
 Tänään Afganistan on edelleen köyhä, 
hauras ja ulkomaisesta tuesta riippuvai-
nen valtio. Yhteiskunnan kehittyminen 
on ollut hidasta ja maan eri osissa se 
on myös edennyt eri tahtiin. Keskus-
hallinnon asema on parantunut, mutta 
se on edelleen suhteellisen heikko. Af-
ganistan on yksi maailman korruptoitu-
neimmista maista eikä korruption kit-
keminen ole juuri edennyt. Afganistan 
on maailman suurin oopiumin tuottaja 
ja korruptioon liittyvä huumetalous vai-
kuttaa sekä hallinnon että kapinallisten 
toimintaan ja on erittäin merkittävä tu-
lolähde.
 Turvattomuus, heikko taloudellinen 
tilanne ja massatyöttömyys ovat johta-
neet laajamittaiseen maastamuuttoon. 
Lähes 200 000 afgaania haki vuoden 
2015 aikana turvapaikkaa Euroopasta ja 
muuttoliike jatkuu edelleen. Maan ajau-
tuminen sekasortoon on edelleen mah-
dollinen uhkakuva.
 Presidentinvaalit pidettiin vuonna 
2014. Vaalituloksen hyväksyminen kes-
ti kuukausia vaalivilpin, satojen tuhan-
sien äänten hylkäämisen sekä poliitti-
sen valtapelin jälkeen. Lopulta laadittiin 
vallanjakosopimus toiselle äänestys-
kierrokselle edenneiden Ashraf Ghanin 
ja Abdullah Abdullahin kesken siten, 
että Ghanista tuli presidentti ja Adbul-
lah nimettiin pääministeriä vastaavaan 

tehtävään. Presidentinvaalien jälkeinen 
vallanjakosopimus Ghanin ja Abdullahin 
kanssa ei ole ollut toiminnallisesti hyvä 
ratkaisu.
 Maan turvallisuustilanne on huo-
noin 15 vuoteen. Kapinallisten hallussa 
oli alkuvuonna noin 30% koko maas-
ta - enemmän kuin kertaakaan vuoden 
2001 jälkeen. Vuonna 2015 taisteluissa 
kuoli lähes 4 000 ja loukkaantui noin 
12 000 siviiliä. Turvallisuusviranomais-
ten tappiot olivat vastaavasti yli 7 000 
kaatunutta ja 12 000 haavoittunutta so-
tilasta ja poliisia. 
 ISIS (Daesh) toimii Afganistanissa 
pääasiassa itäisissä maakunnissa ja sil-
lä arvioidaan olevan muutamia tuhansia 
taistelijoita. ISIS:n ja Talibanin suhteet 
ovat huonot ja ne kamppailevat myös 
keskenään tuesta ja resursseista.
 Taliban julisti uuden taistelukauden al-
kaneeksi huhtikuun puolivälissä ja teki 
19.4.2016 Kabulin alueella pahimman 
iskun sitten vuoden 2001. Iskussa kuoli 
noin 70 ja loukkaantui yli 400 henkilöä. 
Tänä kesänä ISIS teki myös Kabulissa 
hazara-vähemmistön mielenosoitukseen 
iskun, jossa kuoli noin 80 henkilöä. Hei-
näkuun lopussa arvioitiin kapinallisten 
saaneen kesän aikana hallintaansa lisää 
maa-alueita ja hallituksen joukkojen kär-
sineen odotettua suurempia tappioita. 
Lisäksi alhaisen taistelutahdon vuoksi 
asevoimista pakenee sotilaita osan liit-
tyessä edelleen kapinallisiin, eikä jouk-
koja saada täydennettyä ja koulutettua 
täyteen vahvuuteen.

RS-operaation jatkosta

Neljän maan muodostama erillinen rau-
hanneuvotteluryhmä QCG (Pakistan, 
USA, Kiina ja Afganistan) kävi alkuvuon-
na viisi valmistelevaa neuvottelua ja 
pyrki saamaan Talibanin mukaan rauhan-
neuvotteluihin. Taliban ilmoitti kuitenkin 
maalis kuussa, ettei se osallistu neuvot-
teluihin. Ryhmä on kokoontunut viimek-
si loppukeväästä eikä jatkoneuvotteluis-
ta tai -valmisteluista ole ilmoitettu.

 EUPOL lopettaa toimintansa kuluvan 
vuoden lopussa ja oli jo kesään men-
nessä vähentänyt organisaatiotaan ja 
toimintaansa. EUPOL:n seuraajaksi 
saattaa jäädä jonkinlainen oikeuslai-
toksen tai poliisivoimien johdon kehit-
tämistä tukeva EU:n johtama missio, 
mutta tätä kirjoitettaessa asiasta ei ole 
päätöksiä.
 Afganistanin tilanteen kehittymistä 
arvioitiin heinäkuussa Naton järjestä-
mässä Varsovan huippukokouksessa, 
johon Suomikin osallistui. Huippukoko-
uksessa päätettiin jatkaa RS-operaation 
toimintaa vuoden 2016 jälkeen sekä 
jatkaa taloudellista tukea Afganistanin 
turvallisuusjoukoille vuoteen 2020 asti. 
Kansainvälinen yhteisö edellyt tää, että 
maa lunastaa antamansa reformilupa-
ukset. Suurimpina ongelmina nähdään 
huono turvallisuustilanne, työttömyys, 
korruptio sekä huonot ihmisoi keudet, 
erityisesti naisten ja tyttöjen huono 
asema. Työllisyystilanteen paranta minen 
on keskeistä Afganistanista olevan 
muuttoliikkeen hillitsemiseksi. 
 USA oli päättänyt vähentää Afganis-
tanissa olevien joukkojensa määrää 9 
800:sta 5 500:an vuoden 2016 loppuun 
mennessä. Juuri ennen Varsovan huip-
pukokousta USA:n presidentti Obama 
ilmoitti USA:n joukkojen määräksi 8 
400 hänen presidenttikautensa loppuun 
eli tammikuuhun 2017. Koska USA si-
toutui ylläpitämään nykyisen rahoitustu-
en vuoteen 2020 asti, tullee Obaman 
seuraaja pitämään USA:n joukkojen 
määrän lähellä nykyistä tasoa.
 RSM siis jatkaa toimintaansa kauem-
min, kuin alun perin suunniteltiin. TAA-
toiminta on ollut onnistunutta, mutta 
sen haasteeksi on muodostunut Afga-
nistanin turvallisuusviranomaisten tuen 
ja ohjauksen puute paikallistasolla. Af-
ganistanin turvallisuusjoukkojen suo-
rituskyky ei ole ollut riittävä ja se on 
vuosina 2015–2016 laskenut kansainvä-
lisen tuen vähennyttyä. Taliban ei edel-
leenkään ole halukas neuvottelemaan 
koalition tai minkään muun osapuolen 
kanssa. Tappioista huolimatta Taliban on 
vahvistunut muun muassa materiaali-
sesti ja pyrkinee saavuttamaan vuoden 
2016 kesätaistelukaudella menestystä 
painos taakseen hallintoa merkittäviin 
myönnytyksiin tai samalla laajentamaan 
asemiaan sekä vaikutustaan. Rauhan-
tunnustelut eivät ole edenneet lukuisis-
ta yrityksistä huolimatta. Jää nähtäväk-
si, miten liittouma ja RSM kykenevät 
selviytymään tehtävästään.

Kirjoittaja evl Unto Usvasalo palveli 
RS-operaatiossa syyskuusta 2015 tou-
kokuun loppuun 2016 ja toimi Kabulissa 
operaation esikunnassa (RSHQ).

Neuvonantajan normaalipalaveri. Vasemmal-
la afganistanilainen eversti, keskellä tulkki ja 
oikealla kirjoittaja.
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Näkymä Mazar-e-Sharifin lähistöllä 
Pohjois-Afganistanissa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kävi maaliskuussa Kabulissa ja tapasi RSM:n esikunnan pohjoismaalaiset. Kirjoittaja kuvassa oikean-
puoleisin.

Kuvassa amerikkalainen UH-60 Black-
hawk lähdössä RSM:n esikunnan leiristä 
Kabulissa.
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Turun kasarmin pahimmin vauri-
oituneet osat saivat olla pystyssä 
lähes 20 vuotta, kunnes ne pu-
rettiin 1935 Lasipalatsin tieltä. 
Päärakennuksen Salomonkadun 
puoleisessa säästyneessä osassa 
toimi vuoteen 1935 asti nykyisen 
Kaartin jääkärirykmentin perinne-
joukkoihin kuuluva Helsingin Ko-
mennuskomppania. 
 Kasarmialueen muut rakennuk-
set olivat käyttökelpoisia ja ne 
toimivatkin useiden eri joukkojen 
kasarmeina sekä varastoina, niis-
sä on jopa rakennettu ilmeisesti 
harrastuspohjalta lentokoneita. 
Alueen keskellä olevalla kentällä 
myös harjoiteltiin hyvin aktiivi-
sesti ja tätä saivat Suojeluskunti-
enkin eri yksiköt käyttää puolus-
tusvoimien joukkojen ohella.

Vapaussodan jälkeen Turun kasarmille 
sijoitetut joukot liikkuivat joko hevos-
voimalla tai hevosvoimilla. Uudenmaan 
Rakuunarykmentti oli sijoitettuna ka-
sarmialueelle 1918–1921. Se harjoitteli 
hevosillaan joko Hippodromilla (sijaitsi 
nykyisen Töölön kisahallin viimeisimpä-
nä rakennetun osan paikalla) tai kasar-
mialueen omalla kentällä – sillä samalla 
jossa vain joitain vuosia aikaisemmin 
Donin kasakat olivat harjoitelleet vas-
taavalla tavalla. Rakuunoiden ratsastus-
harjoitukset olivat suosittua katseltavaa 
ja kentällä järjestettiin myös kilpailuja.

Osa 3: Kampin sotahistoria 
1918–2016 – sodasta 
toiseen ja sotilaallinen 
toiminta vähenee

Majuri Marko Maaluoto
Helsingin varuskunnan 
komendantti 2008-2013

Päärakennus on purettu ja Salomonkadun puoleinen osa on jäljellä.

Ratsastusharjoitus

 Rakuunoiden lähdettyä ja sotien välise-
nä aikana ehkä leimaa antavaa oli kasar-
mialueella olevien huollon joukkojen suuri 
määrä. Siellä toimivat vuoteen 1935 asti 
ainakin Helsingin varuskunnan sairastalli 
ja Aseseppäkoulu. Hevosten ohella autot 
ja moottoripyörät liittyvät olennaisesti Tu-
run kasarmialueen vaiheisiin. 
 Autokomppaniana ja Autopataljoona-
na tunnettu joukko oli siellä vuoteen 

1935 asti kunnes se siirrettiin juuri val-
mistuneelle Taivallahden kasarmille. 
Helsingin suojeluskuntapiirillä oli oma 
kiinteistö Turun kasarmin lähellä Yrjönka-
dulla, mutta esimerkiksi ratsastus-, ty-
kistö- ja lääkintäharjoitukset järjestettiin 
juuri kasarmialueella. Samoista aiheista 
järjestettiin myös yleisölle avoimia näy-
töksiä. Armeijan soitto-oppilaskoulu toi-
mi kasarmialueella vuosina 1926–1933.
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 Kaupunkirakentaminen alkoi sotien 
jälkeen tiivistymään kasarmialueen ym-
pärillä ja rakennus toisensa jälkeen sai 
tehdä tilaa uudisrakentamiselle. Vielä 
1950-luvulla alueeseen kuuluvia kasar-
meja ja varastoja oli paljon. Viimeisin 
näistä purettiin 1970-luvulla Sähkötalon 
tieltä. Helsingin kantakaupungin alueen 
suurimmasta kasarmialueesta jäi jäljel-
le vain linja-autoasemana toiminut ta-
lousrakennus. Nykyään Turun kasarmin 
päärakennuksen kohdalla on Lasipalatsi, 
muita kasarmialueelle rakennuksia ovat 
mm. Kampin keskus ja Tennispalatsi.

Sotavuodet 1939–1945 – Helsingin 
ilmapommitukset

Heti talvisodan ensimmäisenä päivänä 
30.11.1939 neuvostoliittolaiset lentoko-
neet pommittivat Helsinkiä. Kampin alu-
eella pommeja osui Hietalahden torin 
alueelle ja linja-autoasemalle. Jatkoso-
dassa pommitukset olivat selvästi tal-
visotaa suuremmat ja ne alkoivat heti 

sodan alussa 25.6.1941, talvisodasta 
poiketen ne tapahtuivat myös öisin. So-
dan alun jälkeen pommitukset harveni-
vat, mutta pahempaa oli tiedossa.
 Helsingin suurpommitukset olivat 6.–
7.2., 16.–17.2. ja 26.–27.2.1944. Onnis-
tuneen ilmatorjunnan ja harhautusten 
johdosta vain pieni osa pommeista osui 
asutulle alueelle. Kampin osalta suur-
pommitusten ensimmäinen vaihe oli tu-
hoisin, sillä kaikkiaan 33 rakennusta sai 
osuman ja myöhemmissä pommituksis-
sa vain viisi. 
 Yhteensä Helsingissä tuhoutui tai vau-
rioitui noin 450 rakennusta. Joihinkin 
rakennuksiin osui pommeja niin talviso-
dassa kuin jatkosodassa. Ehkä ironisin-
ta on, että Neuvostoliiton pudottamat 
pommit osuivat kahteen kertaan omaan 
lähetystörakennukseen Bulevardi 21:ssä. 
Jatkosodan pommitusten jälkeen taloa 
ei enää korjattu vaan se purettiin ja uusi 
lähetystö rakennettiin nykyiselle paikal-
leen Tehtaankadulle. Ehjimmät puretun 
lähetystörakennuksen tiilistä sai aika-

naan uuden elämän Otaniemessä teek-
karikylän uudisrakennuksissa. Kaiken 
kaikkiaan Helsingissä helmikuun pommi-
tuksissa kuoli ja haavoittui noin kolman-
nes enemmän ihmisiä kuin talvisodassa 
yhteensä. Rakennuksia tuhoutui tai vau-
rioitui kymmenkertaisesti.

Suojeluskunnat ja Lotta Svärd 
Kampissa

Suojeluskunnat oli vahva toimija Kam-
pissa. Helsingin Suojeluskuntapiirin esi-
kunta toimi lyhyen aikaa venäläistenkin 
käytössä olleessa kiinteistössä Bulevar-
di 21:ssä kunnes se muutti ostamaansa 
rakennukseen Yrjönkatu 36:een vuonna 
1926. Tässä paikassa toimi useita suo-
jeluskuntapiiriin kuuluneita komppanioi-
ta tai muita yksiköitä. Yrjönkadulta se 
muutti Töölöön 1940 valmistuneeseen 
suojeluskuntataloon, joka nykyään toi-
mii useiden eri maanpuolustusjärjestö-
jen toimitilana. Kampin alueen monet 
koulut toimivat ennen viime sotia ja nii-
den välisenä aikana suojeluskuntien ko-
koontumispaikkoina ja sodanajan jouk-
kojen perustamispaikkoina.

Suojeluskuntien toimipaikat ja joukot 
Kampin alueella
• Suojeluskuntien yliesikunta Bulevardi 

21 ja Albertinkatu 2
• Helsingin Suojeluskuntapiirin esi-

kunta ja sen alaiset joukot Yrjönkatu 
36:ssa
○ piiriesikunta, kanslia ja varastot 

sekä
○ Kenttätykistöpatteri, joka sai har-

joitella Kampin kentällä
○ Polkupyöräkomppania ja soitto-

kunta, jonka päällikkönä oli vuosi-
na 1940-1941 musiikkialiluutnantti 
Georg Malmsten

○ Lääkintäkomppania, jonka yhte-
nä harjoituspaikkana oli vanhassa 
Kaartin lasaretin tiloissa toiminut 
Tilkan sotilassairaala

○ Oldboys Regementet, I/Sininen 
Rykmentti, Avdelta Vita Kompa-Pommituskuva talousrakennuksesta 6.–7.2.1944 pommitusten jälkeen.

Moottoripyöriä
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niet, Ratsuväki (Helsingin Kenttä-
ratsastusseuran perustama 1917), 
N-Komppania ja Ikämiespataljoona

○ Lotta-Svärdillä oli tiloja suojelus-
kuntapiirin rakennuksessa ja sen 
tehtävänä oli tukea Helsingin suo-
jeluskuntapiirin toimintaa)

Kampin vähemmän tunnettua 
sotahistoriaa

Talvi- ja jatkosodan jälkeen Kampin 
merkitys väheni ainakin sotilaskohtei-
den määrällä mitattuna, esimerkiksi 
Turun kasarmilla oli enää vain pieniä 
joukkoja 1940-1950 lukujen vaihteessa. 
Toisena alueen suurena toimijana ollut 
Suojeluskunnat lakkautettiin rauhansopi-
muksen mukaisesti marraskuussa 1944 
ja näin sen toiminta lakkasi kokonaan, 
rakennukset ja muu omaisuus ”siir-
rettiin” turvaan muiden omistukseen. 
Sotilasmateriaali palautettiin puolustus-
voimille ja osa päätyi kätköihin osana 
valtakunnallista asekätkentää.

kuussa 1918 vaan taistelut käytiin kau-
pungin yllä menestyksekkään ilmapuo-
lustuksemme ja neuvostoilmavoimien 
välillä. Lähihistoriassamme kaupunki-
taisteluharjoitukset ja vartioparaatit ovat 
kuitenkin edelleen tuttu näky. 1960-lu-
vulla vartioparaati alkoivat Kansallisteat-
terin vierestä ja kulkivat Mannerheimin-
tietä pitkin Helsingin päävartioon. 
 Helsingin juhliessa 200-vuotista histo-
riaansa pääkaupunkina vuonna 2012 Ra-
kuunasoittokunta päätti vartioparaatin Tu-
run kasarmin entisen talousrakennuksen 
eteen. Tällä haluttiin muistuttaa paikan 
sotilaallista historiaa yleisesti ja myös 
Uudenmaan Rakuunarykmentin kasarmi-
na aivan itsenäisyytemme alussa.
 Ehkä vähemmän tunnettua tai huomi-
oitua sotahistoriaa on se, että vuosina 
1941–1944 saksalaisia sotilaita majoitet-
tiin Hotelli Torniin. Välirauhan sopimuk-
sen myötä Helsinkiin tuli liittoutuneiden 
valvontakomissio, johon kuuluneet 200 
neuvostoliittolaista majoitettiin Hotelli 
Cosmopolitaniin Yrjönkadulle ja Hotelli 
Torniin. Viimeksi mainitussa majoitusjär-
jestelyt olivat aluksi hyvin mielenkiintoi-
set, sillä Tornin neljä alinta kerrosta oli 
annettu neuvostoliittolaisille ja tätä ylem-
missä kerroksissa oli internoituja saksa-
laisia. Kerrosten välissä ollutta rajaa var-
tioi pieni suomalainen konekivääriryhmä. 
 Syyskuussa 1947 valvontakomissio 
lähti Tornista ja suomalaisten käyttöön 
palautunut hotelli oli neuvostoliittolaisten 
jäljiltä siivottomassa kunnossa. Talviso-
dan alussa Helsingin väestönsuojelukes-
kuksen ensimmäinen sijoituspaikka oli 
Kampissa Malminrinteellä. Jatkosodan 
alkaessa väestönsuojelukeskus aloitti 
toimintansa samassa paikassa, mutta 
muutti sitten Korkeavuorenkadulle.

Lähteet: 

Kansallisarkisto, Helsingin kaupungin ar-
kisto ja Helsinkiä käsittelevä kirjallisuus.
Kuvat, kartat ja piirustukset: Kansallisar-
kisto, Museovirasto, Helsingin kaupun-
gin arkisto, Helsingin kaupungin museo, 
Sotamuseo, Työväen arkisto ja kirjoittaja.

Bulevardi 21 helmikuussa 1944

Rakuunasoittokunta ratsain Turun kasarmilla – vuoden 2012 vartioparaatissa soittokunta oli 
liikkeellä jalan.

 Viime sotien aikana Kampissa tai 
muuallakaan Helsingissä ei onneksi 
käyty kaupunkitaistelua kuten huhti-
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LOGISTIIKKAUPSEERI-lehti 
on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä logistiikan ja 
huollon eri toimialojen sekä sotatalouden erikois-
julkaisu. Lehti käsittelee mm. Suomen puolustus-
voimien logistiikkajärjestelmän kehittämistä ja to-
teuttamista, sekä huollon eri toimialojen koulutusta 
ja toteutusta: Kunnossapito, täydennykset, kulje-
tukset, lääkintähuolto ja huoltopalvelut.

Lehden julkaisija on LOGISTIIKKAUPSEERIYHDIS-
TYS RY, johon kuuluvat lähes kaikki puolustusvoi-
mien logistiikan, huollon ja sotatalouden piirissä 
palvelevat upseerit ja erikoisupseerit sekä reservin 
huoltoupseeristo, jotka toimivat talouselämän eri 
johto- ja vaikutuspaikoilla. Lehden lukijakunta kat-
taa jäsenkunnan lisäksi kaikki puolustusvoimien ja 
rajavartioston joukko-osastot, eri esikunnat, laitok-
set sekä valtiojohtoiset yritykset, joiden toiminta 
liittyy logistiikkaan, huoltoon ja hankintoihin. Leh-
dellä on noin 2000 lukijaa.
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Teksti: kadetti Samuli Könönen

Kirjoittaja opiskelee Maanpuolustuskor-
keakoulussa 100. kadettikurssilla logis-
tiikkaopintosuunnalla pääaineenaan joh-
taminen. Viimeisen opintovuotensa lo-
gistiikkaopintosuunnan kadetit ovat viet-
täneet Riihimäellä Logistiikkakoululla.

Vaikka meistä kadeteista valmis-
tuessa jokaisesta tulee luutnant-
teja, on tie upseeriksi jokaiselle 
yksilöllinen. Eroja aiheuttavat 
muun muassa opintoihin liitty-
vät valinnat sekä yksilölliset omi-
naisuudet. Yksi allekirjoittaneen 
tärkeimpiä ja parhaita tulevaan 
uraan upseerina vaikuttaneita va-
lintoja on varmasti ollut aselaji-
valinnat, joissa päädyin logistiik-
kaopintosuunnalle.

100. kadettikurssin osalta opiskelu ka-
dettikoulussa tahdittui siten, että kol-
mas, eli viimeinen, opintovuosi keski-
tyttiin aselajiopintoihin aselajikouluissa. 
Toisen opintovuoden päätteeksi viime 
syksynä me yksitoista logistiikkaopinto-
suunnan kadettia käänsimme nokkam-
me kohti Riihimäkeä ja toimintansa hil-
jattain aloittanutta Logistiikkakoulua.

Perusasiat kuntoon

Kolmas opintovuosi lähti nopeasti käyn-
tiin puolustusvoimien C1E-ajolupakurs-
silla, jossa mukana olivat myös johta-
misjärjestelmäopintosuunnan kadetit. 
Ajolupa ja erityisesti raskaiden ajoneu-
vojen tuntemus sekä ymmärrys ovat tu-

levalle huollon upseerille kriittisiä taito-
ja, sillä raskas kalusto on kaikissa huol-
lon joukoissa tärkeässä roolissa. 
 Opintovuotemme logistiikkakoululla 
rakentui siten, että suurin osa viikois-
ta opiskelimme aselajitaktiikkaa, mutta 
taktiikan täyteisten viikkojen väliin oli 
laitettu muita kursseja kuten ensiapu-
kurssi, kenttäsähkövoimakoneiden käyt-
täjäkurssi sekä logistiikan peruskurssi. 
Tämä opiskelujen tahditus auttoi paljolti 
jaksamaan, sillä viikosta toiseen opiske-
luympäristö ja aiheet olivat monipuolisia 
vaikka suurin painopiste olikin taktiikan 
opiskelussa. 
 Kuten taktiikan opiskelussa yleen-
säkin, aloitimme mahdollisimman yk-
sinkertaisista asioista. Aluksi koulutus 
keskittyi alimpaan huoltojoukkoon eli 
jääkärikomppanian huoltojoukkueeseen. 
Taktiikan koulutuksen ohessa meille 
koulutettiin myös huoltojoukkojen käyt-
tämää kalustoa.
 Kun huoltojoukkue ja sen toiminta 
oli saatu näppeihin, oli opinnoissa aika 
siirtyä eteenpäin, luonnollisesti huolto-
komppaniaan ja sen rooliin osana tais-
teluosastoa. Pitkillä oppituntirupeamilla 
opetetut asiat huoltokomppanian toimin-
nasta alkoivat konkretisoitua paremmin 
vasta huoltokomppaniaa jo jonkin aikaa 
opiskeltuamme, kun pääsimme Maa-
voimien mekanisoituun harjoitukseen 
Niinisaloon seuraamaan mekanisoidun 
huoltokomppanian toimintaa ruohonjuu-
ritasolta. Vaikka taktiikan opetus logis-
tiikkakoululla on erittäin laadukasta, on 
joukkojen toiminnassa monia elementte-
jä, joita on vaikea ymmärtää ennen kuin 
pääsee itse ne käytännössä näkemään. 

 Huoltokomppanian toimintojen osaa-
mista syventäessämme siirryimme sa-
malla käsittelemään lisäksi logistiikkaryk-
menttien, -pataljoonien ja -komppanioi-
den toimintaa sekä koko logistiikkajärjes-
telmää kokonaisuutena. Pikku hiljaa itse 
kullakin palaset loksahtelivat kohdalleen 
ja alettiin ymmärtää koko paletin juoni 
aina yksittäisestä taistelijasta logistiikka-
laitoksen esikunnan rooliin saakka.
 Taktiikan opiskelu huipentui keväällä 
järjestettyyn huollon johtamisharjoituk-
seen sekä taktiikan sovellettuun koulu-
työhön. Johtamisharjoituksessa perus-
timme huoltokomppanian komentopai-
kan Logistiikkakoulun tiloihin ja toimim-
me vuoroin komppanian päällikköinä ja 
muina johtajina ja itse huoltokomppa-
nia, sen tukema taisteluosasto ja muut 
joukot pelattiin sotapelinä. Harjoitus 
opetti todella paljon huollon johtamisen 
hektisyydestä, vaikka etummaisimman 
rintamalinjan joukosta ei olekaan kyse. 
Taktiikan sovelletussa koulutyössä taas 
laitettiin tulevat logistiikkaupseerit to-
delliseen testiin. Kolme päivää kestävä 
sotilaan taitoja sekä taktista ajattelu- ja 
päätöksenkykyä sekä marssikestävyyttä 
mittaava harjoitus vei toden teolla me-
hut niin mielestä kuin ruumiistakin.

Opiskelu on muutakin kuin 
taktiikkaa

Aiemmin jo hieman sivuamani logistiik-
kakoulun järjestämät erilaiset kurssit 
ovat tuoneet paljon vaihtelua välillä yk-
sitoikkoiseenkin opiskeluun. Johtamis-
järjestelmäkurssilla meille opetettiin lait-
teiden käyttöä ja syvempää ymmärrys-

Logistiikkaopintosuunnan 
kadettina upseeriksi 
kasvamassa

Maanpuolustuskorkeakoulun pääsisäänkäynti. (Lähde: Wikipedia, laatija Mik@el)



27

tä siitä, miten ne toimivat. Logistiikan 
peruskurssilla taas opimme siviilipuolen 
logistiikasta ja sen erityispiirteistä sekä 
tutustuimme moniin puolustusvoimien 
strategisiin kumppaneihin. Kävimmepä 
myös kehittämässä logistiikan ymmär-
rystämme LOGY Conferencessa, joka 
on Pohjois-Euroopan tärkein logistiikka-
alan ammattilaisten kohtaamispaikka. 
 Sen lisäksi, että opiskellessa on pääs-
syt tekemään ja oppimaan paljon erilaisia 
asioita, on kolmannesta opintovuodesta 
jäänyt konkreettisiakin muistoja: kasa li-
senssejä ja oikeuksia. Logistiikkaopinto-
suunnan kadetit saavat paljon tulevassa 
työssään tarvitsemiaan ja hyödyllisiä 
oikeuksia. Aikaisemmin mainitsemani 
C1E-ajoluvan lisäksi suoritimme liiken-
netraktorin erityisluvan, joka on monel-
le tulevassa työtehtävässään elintärkeä 
traktorikaluston jalkautuessa huollon 
joukkotuotantoon. Tärkeitä huollon varus-
miehiä kouluttaessa ovat myös hygienia-
osaamiskortti ja Suomen Punaisen Ristin 
EA1 ja EA2 ensiapukurssit sekä oikeus 
toimia puolustusvoimien ensiapuhenkilö-
nä. Näiden lisäksi koulun aikana opintoi-
himme kuuluvat työturvallisuuskortti, tie-
turvakortti, tulityökortti sekä ADR-ajolupa. 
Logistiikkakoululla saamiemme oikeuksi-
en lisäksi olemme aiemmin opinnoissa 
saaneet jo ammunnan johtajan oikeudet 
muun muassa ryhmän puolustusammun-
toihin sekä kevyellä kertasingolla ammut-
taviin taisteluammuntoihin. työympäris-
töön ja työkavereihin sekä maistamaan 
millaista opetusupseerin arki perusyksi-

kössä on. Kokemukset työharjoittelusta 
olivat erittäin positiiviset opiskelijoiden 
sekä perusyksiköiden osalta. Tämänlai-
nen järjestely helpottaa todella paljon 
asettumista työyhteisön jäseneksi vasta-
valmistuneena luutnanttina.
 Keväällä saimme jo hieman esimakua 
tulevista työtehtävistä, kun pääsimme 
viideksi viikoksi työharjoitteluun tuleviin 
joukko-osastoihimme. Näin pääsimme 
jo etukäteen tutustumaan tulevaan.

Vähiin käy ennen kuin loppuu

Tätä artikkelia kirjoittaessani ovat opintoni 
logistiikkakoululla ja koko kadettikoulus-
sa jo aivan loppusuoralla. Lähes puolet 
jäljellä olevasta opiskeluajasta on kesälo-
maa, joka tuleekin jo tarpeeseen. Vaikka 
opinnot logistiikkakoululla ovatkin olleet 
äärimmäisen kiinnostavia ja opettavia, on 
loma silti paikallaan. Ennen kesälaitumille 
lähtöä käymme vielä Vierumäellä muuta-
man päivän mittaisella liikuntaleirillä lait-
tamassa kropat kesäkuntoon. Kesäloman 
jälkeen palattuamme Riihimäelle lähdem-
me Viroon logistiikkaopintosuunnan opin-
toihin kuuluvalle opintomatkalle oppimaan 
logistiikan kansainvälisestä toiminnasta 
sekä tietenkin tutustumaan Virolaisiin ka-
detteihin ja upseereihin. 
 Kirsikkana kakun päällä sotatieteiden 
kandidaatin opintoihin kuuluu kahden 
viikon mittainen integroiva jakso Santa-
haminassa, jota me kaikki odotamme-
kin jo innolla. Se tuo kaikki kurssimme 
kadetit pitkästä aikaa yhteen ja seuraa-

van kerran monet meistä kohtaavatkin 
vasta maisterivaiheen opinnoissa.

Kokemuksien vuosi

Viimeinen opintovuosi kadettikoulussa 
on opettanut erittäin paljon. Vaikka kaksi 
ensimmäistäkin olivat antoisia, on asela-
jikoululla opiskelu ollut omaa luokkaan-
sa. Kurssiveljieni kanssa keskustellessa 
on selvä konsensus ollut se, että näitä 
kokemuksia emme vaihtaisi mihinkään. 
Pelkästään viimeisen opiskeluvuotemme 
aikana olemme päässeet oppimaan, nä-
kemään, kokemaan ja olemaan mukana 
tekemässä paljon erilaisia asioita. Laaduk-
kaan ja opettavaisen opetuksen lisäksi 
olemme päässeet toimimaan reserviläis-
ten kanssa kahteen kertaan kertaushar-
joituksissa, nähneet läheltä mekanisoitu-
jen joukkojen taistelua, tutustuneet mo-
niin Puolustusvoimien strategisten kump-
panien toimintaan, ja paljon muuta mie-
lenkiintoista. Lisäksi vielä jäljellä olevat 
viikot opintoja vievät meidät kokemusta 
hakemaan vielä Vierumäelle ja Viroon. 
 Näiden monipuolisten oppien ja koke-
musten kanssa me elokuussa siirrymme 
koulun penkiltä opiskelijan roolista kou-
luttajiksi ympäri Suomea. Opiskelujen ol-
lessa loppusuoralla ja valmistumisen hää-
möttäessä, on meillä kadeteilla jo suuri 
halu näyttää omat kykymme ja taitomme 
koulutöiden sijaan työelämässä.

Kadetti Samuli Könönen

Artikkelissa käsiteltyä kandidaatintut-
kielmaa ”Ampumatarvikekonttien sir-
palesuoja  kehittäminen” säilytetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastossa. 
Tutkielman laatija opiskelee kadettikou-
lussa 100. kadettikurssilla logistiikka-
opintosuunnalla pääaineenaan sotatek-
niikka.

Maavoimien taistelu 2015:n myö-
tä on Puolustusvoimissa toteu-
tettava logistiikka kokenut pal-
jon muutoksia niin kaluston kuin 
toimintaperiaatteidenkin osalta. 
Verkostoituminen ja liittymäpin-
nat yhä enenevissä määrin sivii-
lilogistiikkaan ja sen toimintata-
poihin ovat muovanneet logis-
tiikan toimialaa. Yhä suuremmat 
huoltojoukkojen toiminta-alueet 
ja asiakkaan tarpeet ohjaavat lo-
gistiikan toimintaa yhä itseohjau-
tuvammaksi. Pitkät etäisyydet ja 
suorituskykyjen hajauttaminen 

Ampumatarvikekonttien 
sirpalesuojan kehittäminen
Sotatekniikan kandidaatintutkielma

antavat joukoille suojaa esimer-
kiksi aluevaikutteisilta aseilta, 
mutta vastaavasti saattavat altis-
taa yksittäiset osat suojattomiksi 
esimerkiksi vihollisen väijytyksille. 

Logistiikkajoukkojen ja erityisesti ampu-
matarviketäydennysten suojaa kehittä-
mällä pyritään parantamaan logistiikka 
joukkojen suorituskykyä. Täten pystyttäi-
siin pitämään taistelevat joukot mate-
riaalin osalta käsketyssä vahvuudessa 
ja siten varmistaa taistelukyvyn säily-
minen. Siksi myös logistiikkajoukko-
jen taistelunkestävyyden tutkiminen ja 
kehittäminen on todella tärkeää. Tässä 
artikkelissa esitellään yksi 100. kadet-
tikurssin logistiikkaopintosuunnan sota-
tekniikan opiskelijan laatima kandidaa-
tintutkielma ampumatarvikekonttien sir-
palesuojan kehittämisestä.

Tutkimuksen tausta ja toteutus

Tutkimuksessa lähestytään ampumatar-
vikekonttien sirpalesuojaa sotatekniikan 
näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastel-
laan konttien sirpalesuojaominaisuuk-
sia sekä konttien suojaominaisuuksien 
lisäämistä ulkoisella linnoittamisella. 
Matemaattisen laskennan avulla saatiin 
tuloksia asiakirja- ja kirjallisuustutkimuk-
sen tueksi. Lähdeaineistoina tutkimuk-
seen käytetään muun muassa SUOJA 
2013 ja maavoimien suojakonsepti 2015 
-tutkimuksia sekä niiden tutkimusaineis-
toja. Käytännössä tutkimuksen tärkeim-
mät johtopäätökset saavutettiin aiem-
min tehtyjen tutkimusten analysoinnilla 
ja vertaamalla aiempia tutkimustuloksia 
tämän tutkimuksen laskennallisiin tulok-
siin. Tässä tutkimuksessa aiempia tut-
kimustuloksia on tarkasteltu erityisesti 
logistiikkajoukkojen käyttämien kahden-
kymmenen jalan ampumatarvikekont-
tien sirpalesuojan kehittämiseksi.
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 Tutkimuksen teoreettinen pohja pe-
rustuu Maavoimien taisteluun 2015 ja 
passiivisen suojan konseptiin. Sirpale-
suojan tarkastelu ja analysointi on sel-
keintä toteuttaa tarkastelemalla ase-
vaikutusta. Oletetun asevaikutuksen 
perusteella voidaan määrittää suojan 
rakenteellinen vahvuus ja lisäsuojan 
tarve. Lujuusoppi- ja laskenta ovat jat-
kuvan aineen mekaniikkaan kuulu fy-
siikan ala, jossa tutkitaan kappaleiden 
käyttäytymistä ulkoisten ja sisäisten 
kuormitusten vaikuttaessa niihin. Mate-
matiikan ja fysiikan avulla voidaan siis 
arvioida tulen vaikutusta kohteeseen ja 
saada tuloksia joiden perusteella arvioi-
da tarvittavaa suojaa.
 Asevaikutuksen ja sirpalesuojan arvi-
ointia toteutettiin tutkimuksessa mate-
maattisen laskennan ja Microsoft Excel 
-taulukkolaskentaohjelmalla toteutetun 
simuloinnin avulla. Simuloinnilla havain-
nollistetaan hajauttamisen vaikutus-
ta sirpalesuojaan sekä sen lisäämisen 
tarvetta suppeilla ryhmitysalueilla. Las-
kennan tarkoituksena on verrata asejär-
jestelmien sirpalevaikutusta ja konttien 
sirpalesuojan tasoa. Asejärjestelmiksi 
tutkimukseen valittiin 120 millimetrisen 
kranaatinheittimen sekä 155 millimet-
risen tykistön sirpalekranaatit. Edellä 
mainittuja pienempiä kaliipereja ei tar-
kastella, sillä näiden kaliiperien suoja 
kestää myös pienemmän kaliiperin kra-
naatit. Myös suora osuma kohteeseen 
on rajattu tutkimuksesta pois, sillä tutki-
muksen tarkoitus on tarkastella nimen-
omaan konttien sirpalesuojaa. 

Konttien suojaominaisuudet

Standardin mukaisen rahtikontin seinä-
rakenteet ovat tehty noin kahden milli-
metrin paksuisesta teräslevystä. Seinät 
jo yksinään tarjoavat näkö- ja sääsuo-
jaa sekä rajoittavat käsiaseiden suora-
ammunnan vaikutuksia sekä kranaattien 
sirpalevaikutuksia. Konttien valmistuk-
sessa seinävahvuutta kasvatettaessa 
kontin omamassa kasvaa, jolloin sen 
kuormauskapasiteetti taas laskee. 
 Puolustusvoimilla on käytössään myös 
luotisuojattuja varastokontteja. Kontin 
seinärakenteet koostuvat kennolevyele-
menteistä, joiden lisäksi on käytetty po-
lystyreeniä lämmöneristämiseksi sekä 
havuvaneria pienentämään sekundaaris-
ten sirpaleiden vaikutusta kontin sisällä. 
Luotisuojatun kontin oma paino on lä-
hes 6900 kg, kun taas standardikonttien 
omapaino on enimmillään 4000 kg.
 Konttien sirpalesuojan lisäämiseksi 
voidaan käyttää maanpäällistä linnoitta-
mista, jolla tarkoitetaan konttien raken-
teiden ulkopuolista suojan lisäämistä. 
Tähän käyttöön soveltuvat hiekkasäkein, 
valmisosaelementein, tilapäismateriaa-
lein tai itse toiminta-alueelta saatavien 
linnoittamismateriaalien avulla toteutet-
tu linnoittaminen.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen 
perusteella parhaiten tarkoitukseen so-
veltuvaksi ratkaisuksi nousivat luotisuo-
jatut kontit. Niin taistelunkestävyydel-

tään kuin muilta ominaisuuksiltaan luo-
tisuojattu kontti sai parhaat tulokset. 
Ulkoisista linnoittamisjärjestelmistä 
tutkimuksessa todetaan sirpalesuojapa-
neelijärjestelmän olevan paras, vaikkei 
se olekaan suojaustasoltaan kaikkein 
vahvin. Sirpalesuojapaneelijärjestelmän 
käyttäminen on helpompaa ja vähem-
män aikaa vievää, kuin esimerkiksi ken-
nosuojajärjestelmän tai suurhiekkasäkki-
en käyttäminen.
 Johtopäätöksenä tutkimuksessa to-
detaan luotisuojattujen konttien käyttä-
misen ampumatarvikekontteina olevan 
kuitenkin haastavaa niiden pienemmän 
kuormauskapasiteetin takia. Sirpale-
suojaominaisuuksiensa puolesta ne 
kuitenkin tarjoavat tehokkaan suojan 
ampumatarvikkeiden kuljetukselle. Var-
mimpana passiivisen suojan keinona 
joukkojen ryhmitysalueilla tutkimuksen 
mukaan on suurhiekkasäkein toteu-
tettu yleissuojien käyttö, vaikka niiden 
valmistelu vaatiikin paljon aikaa. Suur-
hiekkasäkkejä käytettäessä pystytään 
kontin kanssa toimimaan välittömästi 
sirpaleilta suojautuneena, kun ryhmi-
tysalue on kunnolla valmisteltu. Mikäli 
valmistelemiseen ei ole ryhmitysalueel-
la aikaa, konttien sirpalesuojaa voidaan 
tehokkaasti parantaa myös sirpalesuo-
japaneelisarjan käytöllä. Sirpalesuojapa-
neelisarjan vahvuuksia on sen soveltu-
minen niin henkilöstön kuin materiaalin-
kin suojaamisen monissa eri kohteissa 
ja eri tavoin.

Kadetti Samuli Könönen 

Yhdysvaltojen merivoimien traktori siirtää Quadcon-kontteja Kin Red -satamassa Okinawalla (20015). Quadcon-kontti on kevyt ja kestävä 
moduulikontti, joita käytetään varastointiin ja kuljetuksiin joukkojen siirroissa sekä varuskunnassa. (Lähde: Wikipedia; KMJ saksalaisessa 
Wikipediassa).
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Itsenäisyyspäivänä 1939 tuli pai-
kallinen poliisi Keski-Karjalan 
osuusliikkeen Myllypellon myy-
mälään. Hän määräsi kaupan sul-
jettavaksi ja antoi 19-vuotiaalle 
äidilleni tunnin aikaa pakata vält-
tämättömimmät tavarat selkärep-
puun. Äiti otti 9-kuukautisen vel-
jeni Joukon ja oman 59-vuotiaan 
äitinsä sekä pienen Taru-koiran 
mukaan. Juna vei heidät Ilma-
joelle. Isä viivytti suojajoukoissa 
vihollista Raudusta Kiviniemeen, 
jossa vietti itsenäisyyspäivän, lin-
nuntietä 20 kilometrin päässä äi-
distä. Vihollinen oli 30 km päässä.

Seuraava lähtö tuli Kirvun Ojajärven ky-
lästä juhannuksen aaton aattona 1944. 
Optimistiset karjalaiset olivat palanneet 
joukoittain hyökkäysvaiheen aikana 
kotiseuduilleen. Nyt perhe oli jo viisi-
henkinen.  Nuorin Kalevi oli puolitoista-
vuotias. Tällä kertaa saatiin mukaan jo 
huonekalut.  Isä auttoi lomallaan huo-
nekalujen lastausta junaan sekä saattoi 
perheensä Punkaharjulle asti.
 Tässä on vankka perusta omalle 
maanpuolustustahdolleni. Tänään Suo-
messa 78 prosenttia väestöstä haluaa 
puolustaa maataan, mikäli sitä uhkaa 
aseellinen vaara.

Varusmiespalvelu

15 vuotta Lapin sodan päättymisestä 
vuonna 1960 astuin varusmiespalveluk-

Maanpuolustustahto jo 
evakkoajasta lähtien

Seppo Laalo logistiikkaupseeriyhdistyksen kunniajäsen 
toimitusjohtaja, majuri res

seen Pohjanmaan Jääkäripataljoonaan 
Vaasaan. Silloin puolustusvoimien huol-
to oli pitkälti sodanaikaisen järjestelmän 
mukaista. Aseet ja vaatteet olivat vielä 
sodanaikaisia. Huolto toimi varmasti ja 
täsmällisesti. Tarkkuus, täsmällisyys ja 
tiukkuus olivat leimaa-antavia huollon 
toiminnalle. Kyllä sillä varusmies pärjäsi.

Huolto sodan aikana

Talvisodan syttyessä maassamme oli 
4,5 miljoonaa asukasta. Sodanajan re-
servin vahvuus oli yli 600 000 miestä. 
Nyt meitä on 5,5 miljoonaa, ja sodan-
ajan reservi käsittää 225 000 miestä.
 Puolustusvoimien kriisiajan huolto ra-
kentui varikkojärjestelmään, joka oli tiu-
kasti sen omissa käsissä, myös elintar-
vikkeissa. Kriisiaikana paikallishankinnan 
osuus muodosti merkittävän lisän.
 Elintarvike- ja kaupanalan tarvikkei-
den osalta suomalaiset tukkuliikkeet 
olivat tärkeitä yhteistyökumppaneita. 
Sotalain nojalla otettiin 110 teollisuuslai-
tosta puolustusvoimien valvontaan so-
tatarviketeollisuutta varten. Kuljetukset 
organisoitiin Valtion rautateiden ja kulje-
tus- ja maatalousyrittäjien kanssa. Kuor-
ma-autojen määrävahvuus oli 40 000 ja 
hevosien 60 000.
 Ampumatarvikehuolto rakentui 
omaan teollisuuteen ja lataamoihin 
sekä merkittävästi tuontiin. Polttoaine-
huolto oli tuonnista riippuvainen kriitti-
nen alue, joka sekin saatiin toimimaan. 
Vain yksi tankkilaiva upotettiin.

 Suomi kävi sotaa yksin Talvisodas-
sa, mutta emme olleet yksin huollon 
näkökulmasta katsoen. Ainakin Ruotsi, 
Norja, Tanska, USA, Ranska, Englanti, 
Unkari, Italia, Saksa ja Sveitsi toimittivat 
meille sotatarvikkeita. Suurimman osan 
maksoimme itse, mutta saimme toki 
joitakin lahjoituksiakin. Puolustusminis-
teriö kantoi tästä päävastuun.
 Nyt olemme vielä riippuvaisempia ul-
komaisista kumppaneistamme kuin sil-
loin, mutta paremmin valmistautuneita.

Puolustusvoimien huollon piiriin

Vuonna 1969 Tampereen Itäinen ja Län-
tinen Sotilaspiiri vetivät elinkeinoelämän 
vastuuhenkilöitä mukaan maanpuolus-
tustyöhön. Minulla alkoi silloin tiivis ker-
tausharjoituskausi, johon liittyi mukaan 
myös Sisä-Suomen Sotilaslääni ja Pää-
esikunta.
 Elinkeinoelämän ja puolustusvoimien 
yhteistoiminta konkretisoitui kolmen 
Elintarvikevarikon perustamiseen 1974. 
Oma tehtäväni oli toimia Elintarvikeva-
rikko 1:n kaupanalanjohtajana. Merkit-
tävä toimintamuoto oli silloin paikallis-
hankinta lähialueiden vähittäiskaupoista. 
Tätä vaihetta veti silloin pääesikunta.
 Elintarvikevarikkotoiminnasta siir-
ryttiin 1996 Logistiikkayksikköjärjestel-
mään. Jokaiselle maanpuolustusalueelle 
perustettiin puolustusvoimien sodanajan 
joukko, jonka tehtävänä oli
 ”Logististen periaatteiden mukaan 
ohjata elinkeinoelämältä so. kaupan 

Logistiikkayksikkö saapunut rynnäkkökivääriammuntoihin Lahden ampumaradalle.



30

keskusliikkeiltä, teollisuudelta ja muis-
ta tuotantolaitoksilta tilattu materiaali 
kenttähuoltojärjestelmään muuntamalla 
sotilaslääneistä ja yhtymistä tulevat ma-
teriaalitilaukset elinkeinoelämän käyttä-
miksi tilauksiksi ja suuntaamalla tilauk-
set tavarantoimittajille. Logistiikkayksik-
kö kutsuttaisiin palvelukseen valmiuden 
kohottamisen alkuvaiheessa.”
 Logistiikkayksikkö muodostui aluksi 
ohjaustoimistosta, elintarvikeosastosta 
ja materiaaliosastosta. Sen kokonais-
vahvuus oli 22 henkilöä. 
 Yksikön johtajana toimi elinkeinoelä-
män alueorganisaatioissa kenttäpäällikön 
kokemusta hankkineita henkilöitä, koska 
tehtävän katsottiin vaativan elinkeinoelä-
män asiantuntemusta. Varapäällikkönä 
toimi puolustusvoimien  huoltojärjestel-
mät hyvin tunteva evp-huoltoupseeri. 
Itse toimin Läntisen Maanpuolustusalu-
een Logistiikkayksikön ensimmäisenä 
johtajana työparinani everstiluutnantti 
evp Jussi Larkka. Tämä järjestelmä sujui 
loistavasti. Uskon, että olisimme selviy-
tyneet meille annetuista tehtävistä tällä 
joukolla ja tällä rakenteella.
 Käskyn Logistiikkayksikön toiminnas-
ta ovat allekirjoittaneet 15.1.1996 huol-
topäällikkö, kenraaliluutnantti Timo Mer-
jola ja huollon tarkastaja, eversti Kari 
Suvanto.

Yhteistoiminta Logistiikkayksikön 
aikana

Toimitusjohtaja, majuri res Kari Salo-
nen ja toimitusjohtaja majuri res Juhani 

Haapanen ottivat jälkeeni Logistiikkayk-
sikön vetovastuun 2006 asti. Elimme 
silloinkin taloudellisesti tiukkoja aikoja, 
eikä yksikön harjoittamiseen ollut käy-
tettävissä riittävästi rahaa. 
 Me kaikki järjestimme kuitenkin ah-
kerasti kertausharjoituksia omien yri-
tystemme tiloissa ja niitten huoltoon 
tukeutuen. Logistiikkayksikön henkilö-
kunta ei halunnut päivärahoja eikä ku-
lukorvauksia. Juhani Haapanen rakensi 
kuljetusliikkeensä henkilökunnan kanssa 
tietokonepohjaisen kuljetussuunnittelu-
järjestelmän ilman veloitusta. Elintarvi-
kehuollon ohjausjärjestelmän hän raken-
si yhdessä Sinebrychoffin tietojärjestel-
mäpäällikkö Hele Longan ja di. Mikko 
Salosen kanssa toimivaksi ohjausjärjes-
telmäksi. Res kapteeni Pasi Alho kuului 
järjestelmien vahvoihin kehittäjiin.
 Näissä harjoituksissa oli mukana sekä 
puolustusvoimien, että elinkeinoelämän 
henkilöstöä. Yhteistoiminta sujui hyvin, 
ja järjestelmät sekä tehtävät kyettiin 
päivittämään aina ajan tasalle. Maan-
puolustusalueen Esikunta oli luonteva 
yhteistyöpari.  Evp everstit Heikki Päi-
värinta, Ensio Mäkipelto ja Risto Gabri-
elsson antoivat täyden tukensa yhteis-
työlle.
 Suomi on pieni maa ja sillä on vähäi-
semmät resurssit, kuin suuremmilla. 
Mutta meillä on puolellamme etu, joka 
monelta muulta maalta puuttuu. Se on 
koko yhteiskunnan halu puolustaa tätä 
maata. Olen koko työikäni tehnyt työ-
tä elinkeinoelämän ja puolustusvoimien 
yhteistoiminnan eteen. Ilokseni olen 

voinut havaita sen edistyneen hy-
välle tasolle. Siitä osoituksena liitän 
tähän tekstiin silloisen Huoltoesikun-
nan Materiaalihallinto-osaston päälli-
kön eversti evp Juha Visamon kirjeen 
11/1998:
 ”Olen irtisanoutunut puolustusvoi-
mien palveluksesta siirtyäkseni van-
huuseläkkeelle. Pyydän kiittää Sinua 
hyvästä yhteistoiminnasta ja siitä erin-
omaisesta opetuksesta, jota olen saa-
nut seuratessani johtamasi logistiikka-
yksikön kertausharjoitusta. Totesin hil-
jaa mielessäni, että meillä sotilailla on 
sillä alalla vielä mittavasti opeteltavaa. 
Toivotan Sinulle hyvää kevättä.

Eversti Juha Visamo”

Kiitokset vielä eversti Visamolle. Me 
reserviläiset saimme puolestamme 
mittavasti oppia sotilailta. Tässä ta-
pauksessa yksi plus yksi oli kolme. 
Varmasti ajanjakso oli aikaansa sopiva 
ja logistiikan yhteistoimintaa kehittävä 
vaihe.

Logistiikkaupseerit ry:n 
Valtuuskunta

Huoltoupseeriyhdistys muutti nimen-
sä vuonna 2015 modernimmaksi Lo-
gistiikkaupseerit ry:ksi. Tehtävien 
monipuolistuminen sekä lisääntyneet 
kansainväliset tehtävät olivat vankkoi-
na perusteina nimen muuttamiselle.
 Valtuuskunta täytti 30 vuotta 
24.9.2015, mutta juhli sitä vuotta 

Tässä Logistiikkayksikköjärjestelmän perustamisen ratkaiseva kenraali lähetetään eläkkeelle 1996.
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myöhemmin yhdessä yhdistyksen kans-
sa sen 90-vuotispäivänä 30.9.2016.
 Valtuuskunnan tehtävänä nähtiin pe-
rustamisvaiheessa se, että ”talouselä-
män korkeilla johtajapaikoilla toimivia 
henkilöitä saadaan mukaan toimintaan 
ja rikastuttamaan sitä. Tätä kautta lisä-
tään yhdistyksen ominaispainoa”.
 Mielestäni Valtuuskunta on täyttänyt 
hyvin sille asetetut vaatimukset. Viimei-
simpänä konkreettisena osoituksena 
ovat 90-vuotisjuhlien taloudelliset tuki-
toimet sekä aktiiviset vierailut eri varus-
kunta- ja sotaharjoituskohteissa.
 Elinkeinoelämän ja puolustusvoimien 
yhteistoimintafoorumina Valtuuskunta 
toimii luonnollisena ja mutkattomana 
verkostona.
 Itse toimin Valtuuskunnan puheenjoh-
tajana vuosina 1998–2002.

Puolustusvoimien logistiikka 
tänään

Puolustusvoimien logistiikka on näinä 
vuosikymmeninä edennyt suurin harp-
pauksin. Niin tietysti pitää ollakin, sil-
lä myös sodankäynti ja teknologia on 

tyystin erilaista, kuin edellisen sodan 
aikana. Mutta ainakin yksi asia on var-
maa. Rintamakomentajan eräs tärkeim-
mistä kollegoista on logistiikasta vas-
taava upseeri, huoltopäällikkö. Ilman 
toimivaa logistiikkaa ei sodankäynnistä 
mitään tule.
 Puolustusvoimauudistus käynnisti 
puolustusvoimien logistiikan uudelleen 
arvioinnin ja päätyi toiminnassa uusiin 
tehokkaampiin, keskitettyihin ja parem-
min ohjattaviin ratkaisuihin. Kumppa-
nuudet ovat tuoneet lisää osaamista 
eri sektoreille. Nykyinen rakenne istuu 
225 000 miehen sodanajan armeijam-
me huoltajaksi erinomaisesti. 
 Logistiikkaupseerikoulutus on ajan ta-
salla, ja alalle on tulossa nuoria innos-
tuneita ja osaavia logistiikkaupseereita. 
Ihminen ratkaisee myös puolustusvoi-
mien logistiikan onnistumisen.
 Suomen puolustusvoimat ovat pa-
remmassa kunnossa, kuin sille myön-
netyt määrärahat edellyttäisivätkään. 
Puolustusvoimien ja viranomaisten yh-
teistoiminta toimii erinomaisesti. Maan-
puolustusjärjestöt tekevät omilla tahoil-
laan arvokasta ja tuloksekasta työtä.

 Avainkysymykseksi muodostuu, mi-
ten Suomen ulkopoliittinen johto huo-
lehtii Suomen turvallisuudesta sekä, 
millaiseksi Suomen kansa ja sen edus-
kunta näkevät maanpuolustuksen mer-
kityksen. Nopea tekninen kehitys edel-
lyttää laajasti uusia asejärjestelmähan-
kintoja sekä niiden vaatimaa koulutusta. 
Kansainvälisen yhteistoiminnan merki-
tys kasvaa entisestään. Suomen har-
joittama ulkopolitiikka on ratkaisevassa 
asemassa. Maanpuolustustahdon eteen 
on tehtävä väsymättömästi työtä.

Kiitos

Olen kiitollinen siitä, että olen saanut 
olla mukana maanpuolustustyössä näi-
nä vuosikymmeninä. Olen ehkä voinut 
joihinkin asioihin vaikuttaakin. Toivotan 
puolustusvoimille ja maanpuolustusväel-
le intoa ja valppautta tärkeälle työllem-
me.

Seppo Laalo

Logistiikkayksikkö kokousaterialla Sinebrychoffilla Keravalla 1996. Lähinnä kameraa majuri Juhani Haapanen, sitten eversti Kari Suvanto, 
majuri Kari Salonen, eversti Juha Visamo sekä majuri Matti Paasivaara.
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Artikkelin kirjoittaja kapt Jesse Ehtamo 
vastasi seminaarin järjestelyistä. Ehta-
mo työskentelee Logistiikkakoulun Kor-
keakoulu- ja kehittämisosastolla Taktiik-
ka- ja suorituskykysektorin johtajana. 

Logistiikka- ja huoltojoukkojen 
koulutus- ja joukkotuotanto -se-
minaari järjestettiin 23.8.–24.8. Lo-
gistiikkakoululla Riihimäellä. Tänä 
vuonna seminaarin teemana oli 
logistiikan ja huollon aliupseeris-
ton (palkattu henkilökunta) kou-
lutus. Tavoitteena oli jakaa osal-
listujien kesken uusinta tietoa ja 
kentän havaintoja aliupseeriston 
koulutuksen nykytilasta ja tulevai-
suuden kehitysnäkymistä. 
 Seminaarissa keskusteltiin li-
säksi logistiikan ja huollon ope-
tusmateriaalityöstä ja kehitettiin 
logistiikan opetusmateriaalin ke-
hittämisryhmän toimintaa. Semi-
naari oli siksi suunnattu erityi-
sesti puolustushaarojen huollon 
perusyksiköiden päälliköille ja 
varapäälliköille, huollon koulu-
tusupseereille ja sotilasopetus-
laitosten logistiikan ja huollon 
opettajille.

Seminaariin osallistui tänäkin vuonna lä-
hes 40 henkilöä. Seminaariväki edusti 
laaja-alaisesti puolustusvoimien logistii-
kan ja huollon kenttää, sillä osallistujia 
oli Pääesikunnasta, Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksesta, Maanpuolustus-
korkeakoulusta, Maavoimista ja Merivoi-
mista.
 Logistiikkakoulun Korkeakoulu- ja 
kehittämisosaston johtaja komentaja-
kapteeni Miikka Kaarnakoski avasi se-
minaarin ja havainnollisti osallistujille 
Logistiikkakoulun roolia logistiikan ja 

Logistiikka- ja huolto-
joukkojen koulutus ja 
joukkotuotanto -seminaari

huollon kehittämisen keskiössä. Logis-
tiikkakoulun tutkimus- ja kehittämistoi-
minta palvelee opetusta, ja sen viiteke-
hyksenä on logistiikkapataljoona. 
 Kaarnakosken puheenvuoron jälkeen 
kapteeni Jesse Ehtamo (LOGK) kertoi ly-
hyesti logistiikkakoulun keskeisimmistä 
tutkimus- ja kehittämistehtävistä ja nii-
den tavoitteista ja tavoiteaikatauluista. 
Logistiikkakoulun oma huoltotaktinen 
tutkimus painottuu tällä hetkellä erityi-
sesti tukeutumisverkoston suunnitteluun 
ja johtamiseen, MATI2:n logistiikan pal-
veluihin ja Logistiikkajärjestelmä-opetus-
paketin tuotantoon. Lisäksi logistiikka-
koulu laatii Logistiikkapataljoonan opas-
ta ja osallistuu muun muassa Yhtymän 
huoltotaktisen käsikirjan laatimiseen.
 Avauspuheenvuorojen jälkeen semi-
naarin teemoissa siirryttiin huoltotaktii-
kan tutkimuksesta aliupseeriston kou-
lutukseen. Aluksi majuri Mika Ihamäki 
(LOGK) kertoi seminaariväelle logistii-
kan ja huollon aliupseeriston koulutuk-
sen nykytilasta ja käynnissä olevasta 
opetussuunnitelmien kehittämistyöstä. 
Aihe herätti yleisön mielenkiinnon ja sai 
aikaan runsasta keskustelua. 
 Ihamäen jälkeen majuri Sami Piira 
(MAAVE), kapteeni Markku Jokimies 
(TÄYDKOULOS-LOGK) ja kapteeni Ville 
Jaatinen (PARHP-PSPR) kertoivat aliup-
seerien koulutuksesta ja tulevaisuuden 
tarpeista omien joukkojensa/tehtävien-
sä näkökulmista. Ohessa majuri Petri 
Tähkänen (LOGK) piti myös lyhyen tie-
toiskun KUPI 004 -normista. Tähkänen 
kuvaili erityisesti aseiden kunnossapi-
don osaamispolkuja.
 Ensimmäisen päivän esitysten jäl-
keen seminaariväelle oli muodostunut 
yleiskuva logistiikan ja huoltotaktiikan 
tutkimuksen ja kehittämisen ajankoh-
taisista asioista sekä laajahko näkemys 
aliupseerikoulutuksen opetussuunnitel-
matyöstä ja koulutuksen tulevaisuuden 
näkymistä mahdollisuuksineen ja haas-
teineen. Seminaariväki kiteytti päivän 
keskeisimmät havainnot seuraaviin kah-
teen asiakokonaisuuteen:
1. Aliupseerien koulutusjärjestelmä vai-

kuttaa toimivalta ja hyvin suunnitel-
lulta kokonaisuudelta, mutta suunni-
telman mukaista toimintaa vaikeut-
taa muun muassa perusyksikkö-ta-
san resurssien vähäisyys.

2. Kunnossapidon luvat eivät ole sidot-
tuja aliupseerien virkaurakursseihin. 
Esimerkiksi aseiden tarkistusoikeuk-
sia voidaan hankkia aliupseeristolle 
paljon joustavammin, myös kurssien 
ulkopuolella.

Toinen seminaaripäivä alkoi ryhmätyös-
kentelyllä. Opetusmateriaalin kehittämi-
sen työryhmässä paneuduttiin majuri 
Sami Fribergin (PELOGOS) johdolla lo-
gistiikan opetusmateriaalin kehittämis-
ryhmän toimintatapojen vakiinnutta-
miseen. Kaksi muuta työryhmää kes-
kittyivät majuri Mika Ihamäen johdolla 
aliupseerikoulutuksen kehittämiseen.  
Seminaarin lopuksi työryhmien keskei-
simmistä havainnoista keskusteltiin yh-
teisesti ja samalla koko kahden päivän 
seminaarin tärkeimmät havainnot tiivis-
tettiin.
 Logistiikan opetusmateriaalin kehittä-
misestä todettiin, että logistiikan ope-
tusmateriaalin kehittämisryhmän toimin-
ta on vakiinnutettava ja toimintatapoja 
edelleen kehitettävä. Laadukas ope-
tusmateriaalin hallinta mahdollistetaan 
linja-organisaation tuella. Käytännössä 
tämä tarkoittaa ainakin sitä, että työryh-
mälle määritellään ohjaava organisaatio, 
joka ohjaa toimintaa ja hankkii työryh-
män tarvitsemat resurssit. Resursointi 
on pyrittävä liittämään osaksi vuosittais-
ta TRSS-prosessia ja kehittämisryhmän 
toimintaan osallistuminen ja opetusma-
teriaalin tuottamis- ja päivitysvastuut 
kirjoitetaan organisaatioiden työjärjes-
tyksiin sekä työhön osallistuvien huol-
lon pääopettajien/vast. tehtävänkuvauk-
siin ja tavoitteisiin. Tavoitteiden saavut-
tamista on arvioitava vuosittain.
 Aliupseerien koulutusta käsitellei-
den työryhmien keskeisinä havaintoi-
na voidaan todeta, että työssäoppimi-
nen on varmistettava (esimiesten on 
vaadittava, joukko-osaston on otettava 
vastuuta järjestämällä mm. koulutusta, 
mestari–kisälli-toiminta on varmistet-
tava mm. resursseja lisäämällä). Lää-
kintähuoltoaliupseerien koulutus tulisi 
aloittaa viipymättä riittävän osaamisen 
(taistelutekninen osaaminen ja järjestel-
mäosaaminen) varmistamiseksi (esim. 
oma opintosuunta tai yhdessä huolto-
palveluopintosuunnan kanssa ja kaikilla 
opintosuunnilla on varmistettava, että 
opiskelijoiden johtamisjärjestelmäosaa-
minen on riittävällä tasolla.
 Logistiikka- ja huoltojoukkojen kou-
lutus- ja joukkotuotantoseminaari oli 
kokonaisuudessaan onnistunut tapah-
tuma. Se toi jälleen saman pöydän ää-
reen logistiikan ja huollon ammattilaisia 
eri puolilta Puolustusvoimia.  Seminaari 
mahdollisti keskustelun yhteisistä suun-
taviivoista yhteisten päämäärien saavut-
tamiseksi.
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Seminaarin toisen päivän osallis-
tujat valmiina ryhmätyöskentelyn 
havaintojen esittelyyn. Toisena päi-
vänä osallistujia oli ensimmäistä 
päivää vähemmän, mutta keskuste-
luissa päästiin pureutumaan sitäkin 
syvemmälle aihealueeseen.
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Toukokuisena lauantaiaamuna työviikon jälkeen starttasin autoni ja suunnistin Oulun Hiukkavaaraan kotipaikkakuntani kasarmille. Luvassa 
olisi kertausharjoitukset 3.LOGR porukan kanssa. Tunnelma oli odottava ja mieleeni muistui aikaisempia muistoja armeijan ”harmaista”. 
Kirjoittaja jonossa kolmantena.

Perille päästyä meininki oli heti vas-
taanottavainen ja rento, mutta reservi-
läisten kasvoilta oli aistittavissa lieviä 
”minnekkäs sitä taas tultiinkan” -katsei-
ta. 

Harjoituksen avauksen jälkeen hommat 
aloitettiin rytinällä: varustaminen ja läh-
tö ampumaradalle. Matkalla ampuma-
radalle alkoi väellä jo kielenkannat irtoil-
la ja suurin jäykkyys hartioista löysätä. 
Ryhmä alkoi hitsautua yhteen jo alku-
metreistä ja oli selvää, että itse kullekin 
aika on kullannut muistot varusmiespal-
veluksesta.

Päivän edetessä selvisi, että tässä har-
joituksessa ei juuri kengänkannat yh-
teen kopsahtele ja keskittyminen oli-
si tehtävien hoitamisessa sekä työn 
laadun varmistamisessa. Seuraavaksi 
suuntasimme varastoille, missä tämän 
harjoituksen ydin ja niin sanottu ”ko-
vapanosvaihe” tultaisiin suorittamaan. 
Puolitoista päivää tiukkaa asiaa varas-
toilla ja harjoitus lähdettiin toteutta-
maan tekemällä oppii -mentaliteetillä, 
mikä näytti ainakin tällä kertaa toimivan 
erittäin hyvin.

Kertausharjoitus  reserviläisen silmin
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Kertausharjoitus  reserviläisen silmin

Harjoituksen tarkoituksena oli saada 
meidän joukkue hajauttamaan tavarat 
perustamiskeskuksiin, mistä sotaa käy-
vät joukot ne sitten saa itselleen. 

Homma toimi hienosti muutamaa las-
tattavan auton harhailua lukuunottamat-
ta, ja jokainen taistelija hoiti oman ruu-
tunsa mallikkaasti. 
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Kuormausta ja rahtikirjoja

Mittaajat paikalla

Komentaja myös

Suurimpana huolenaiheena tuntui reser-
viläisillä olevan henkilövaa’an lukema 
harjoituksen jälkeen, sillä sotilaskodin 
tytöt laittoivat semmoiset pöperöt har-
vase tunti, että oksat pois!

Harjoituksessa oli sopivassa suhtees-
sa tiukkaa asiaa, vanhojen kertaamista 
sekä tekemisen meininkiä, mutta tauol-
la ehdittiin vähän hauskaakin pitää. 
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Harjoituksen virallinen osuus päätettiin 
varastomiehille ominaiseen pujottelukil-
pailuun Roclalla, jossa ryhmä ykkönen 
oli ykkönen ja muiden selitykset oli 
kuin F1-varikolta. 

Trukki huoltoon

Harjoituksen loppua kohti tahtia ruvet-
tiin hölläämään, ja tämä kai siksi, että 
annetut tehtävät saatiin suoritettua rei-
lusti nopeammin kuin kapiaiset olivat 
osanneet arvailla. 

Saunottiin, painettiin renkaat soikkoina 
hommia, naurettiin ja veresteltiin muis-
toja, mutta yksi on varmaa. Kun vede-
tään maastopuvut päälle ja tullaan port-
tien sisäpuolelle, niin ryhmän me-henki 
palaa hetkessä varusmiespalveluksen 
tasolle ja nauru hersyy ympäri majoi-
tustiloja. 

Tästä on hyvä taas lähteä kaikkien koh-
ti siviilin haasteita ja todeta, että näillä 
näytöillä sotivat joukot tulevat saamaan 
rätit ja tussarit täysin ajallaan, mikäli 
muuta yllättävää ei ilmaannu!

Korpraali Tihinen

Täydennysjoukkueen kertausharjoitus 
järjestettiin osana URHO16 -harjoitusta. 
Harjoituksen päätarkoitus oli hajauttaa 
materiaali nopeassa tilanteessa perusta-
miskeskuksille. Joukko oli ensimmäistä 
kertaa kertausharjoituksessa keskimäärin 
kymmenen vuotta varusmieskoulutuk-
sesta. Yhdessä normaaliolojen varaston-
hoitajien kanssa joukko keräsi, tarkasti, 
pakkasi ja kuormasi viidelle perustamis-
keskukselle lähetettävän materiaalin. 
Materiaali lähetettiin vastaanottajille puo-
lustusvoimien kumppaneiden suorittamin 
kuljetuksin. Hajauttaminen kyettiin to-
teuttamaan vaatimusten mukaisesti.

Hyvähenkinen ja sotakelpoinen 
joukkue!

Harjoituksen johtaja 
Majuri Hannu Flygare

F1 - Rocla varikko
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Viro juhlii 23. kesäkuuta Voiton 
päivänään kunnioittaen muistoa 
Viron voitosta Cesisin taistelus-
sa kesäkuussa 1919, joka muuttui 
käännekohdaksi Viron taistelussa 
kenraali Rüdiger von der Goltzin 
saksalaisia joukkoja vastaan. 
Politiikan ja sosiaalihistorioitsijat 
ovat kuvanneet taistelun voit-
toon johtaneita tekijöitä termeil-
lä virolaisten „rohkeus ja kiihko, 
joita inspiroi sekä sosiaalinen 
vastakkaisuus ja patriotismin 
tunne“.

Nikolai Reek, joka oli keskeisimpiä hah-
moja tapahtumissa, kuitenkin painotti, 
että ”jopa parhainkin joukko miehiä lu-
histuu täysin, jollei ampuma- tai elin-
tarvikkeita saada. Lyhyesti sanottuna 
mikään operatiivinen suunnitelma ei 
toimi jos selustan (tuki)alue ei toimi 
kunnolla tai ei toimi ollenkaan”. Kesä – 
heinäkuun 1919 dramaattisista tapah-
tumista voidaan vetää vielä nykyäänkin 
relevantteja logistisia opetuksia Viron 
asevoimien operaatioista Landeswehria 
vastaan.

Operatiiviset taustat

Aselevon, joka päätti Ensimmäisen 
Maailmasodan, tultua solmittua 11. mar-
raskuuta 1918 Viron hallitus saattoi toi-
mia avoimesti koska saksalaiset, jotka 
olivat miehittäneet maata helmikuusta 
1918 lähtien, alkoivat vetäytyä. Saksa-
laiset kuitenkin kieltäytyivät luovutta-
masta aseistustaan virolaisille vaikka 
näin oli edellytetty aseleposopimukses-
sa. Kun Viro oli vielä organisoimassa 

Viron logistiikka 
Landeswehrin1 sodassa 1919
Teksti: Tri Eric A. Sibu, PhD City Colleges of Chicago (Käännös: toimitus)

Riian operaatio. Viron vapaussota 1918–1920.

hallitustaan ja asevoimiaan, alkoi Neu-
vostovenäjän 7. puna-armeija vallata 
maata pohjoisessa Narvan alueella ja 
etelässä Pihkovan kaupungin suunnalla. 
 Bolsevikkien voimien vahvuus oli 
12’000 miestä. Virolaisten tilanne oli 
epätoivoinen, he pystyivät lähettämään 
rintamalle vain 2’000 miestä ilman ty-
kistöä. He joutuivatkin vetäytymään 
länteen linjalle Pärnu – Paldiski – pää-
kaupunki Tallinna, jossa viimemainitussa 
sijaitsi suurin osa maan teollisuutta ja 
laajin satamalaitos. Tälle puolustuslinjal-
le Viron hallitus alkoi viipymättä organi-
soimaan ja mobilisoimaan kaikki saata-
villa olevat miehet ja materiaalin maan 
puolustamiseksi. 
 Virolaisille alkoi saapua apua 12.12. 
1918. Ensimmäiset brittien kolmenkym-
menen aluksen laivueesta saapuivat 
Tallinnaan. Jo seuraavana päivänä britit 
alkoivat purkaa maihin kevyitä koneki-
vääreitä, laivaston tykkejä (panssariju-
nien varustamista varten), kiväärejä ja 
varavaatetusvarastoja. Myös Suomesta 
saapui avustusta; tykistöä, kiväärejä ja 
2500 vapaaehtoista.
 Virolaiset joukot aloittivat hyökkäyk-
sen 6. tammikuuta 1919 käyttäen mak-
simaalisesti hyväkseen liikesotatoimia. 
Viron merivoimat tekivät maihinnousuja 
bolsevikkien linjojen taakse ja panssa-
rijunat mursivat tulivoimallaan vihollis-
linjoja. Helmikuussa 1919 bolsevikit 
keskittivät 75’000–80’000 miestä Pihko-
vaan vastahyökkäystä varten. Virolaiset 
olivat alivoimaisia ja kykenivät keskittä-
mään vain kolmanneksen bolsevikkien 
vahvuudesta kaakkoiselle rintamalle.
 Kesti aina joulukuuhun 1919 asti en-
nen kuin virolaiset kykenivät muodos-

taman 75’000 miestä neljäksi divisioo-
naksi. Bolsevikkien hyökkäys tyrehtyi ja 
virolaiset pitivät linjansa. Virolaiset käyn-
nistivät useita paikallisia vastahyökkä-
yksiä ja taistelut jatkuivat edestakaisin 
rintamalinjaa maalis- ja huhtikuun aikana. 
Toukokuun puolivälissä 1919 Viron ar-
meija sai taas aloitteen ja aloitti operaa-
tiot idässä Venäjää vastaan sekä eteläs-
sä Latvian suuntaan lyödäkseen bolsevi-
kit ja varmistaakseen Viron rajat. 23.–24. 
toukokuuta virolainen 2. Divisioona aloit-
ti yöllisen hyökkäyksen Pihkovan valtaa-
miseksi. Hyökkäys onnistui ja virolaiset 
saivat haltuunsa tärkeän rautateiden sol-
mukohdan 26. toukokuuta 1919. 

Tilanne Latviassa

Bolsevikit hyökkäsivät saman aikaises-
ti Viroon ja Latviaan vuonna 1918. Ti-
lanne Latviassa keväällä 1919 oli moni-
mutkainen saksalaisten joukkojen takia. 
Nämä noin 30’000 miehen vahvuiset 
joukot muodostivat Landeswehrin, joka 
oli koottu joulukuussa 1918 Riikassa 
Baltian saksalaisista sekä saksalaisten 
vapaaehtoisten muodostamasta Iron-
divisioonasta.  
 Liittoutuneet eivät vaatineet, että 
nämä Baltiassa olleet kenraali Rüdiger 
von der Goltzin johtamat joukot olisi 
demobilisoitu kuten muut saksalaiset 
yksiköt Itä-Euroopassa, koska saksalai-
set lupasivat käyttää joukkoja bolsevik-
keja vastaan. Latvian väliaikainen halli-
tus, jota johti Karlis Ulmanis21, oli kui-
tenkin kallellaan liittoutuneisiin ja saksa-
laisia vastaan. 
 Kenraali von der Goltz, jolla oli oma 
poliittinen agendansa, teki parhaansa 
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estääkseen Latvian kansallisen armeijan 
muodostamisen. 16. huhtikuuta 1919 
hän järjesti puhdistuksen Latvian väli-
aikaisessa hallituksessa vaihtaen Ulma-
niksen hallituksen latvialaisen pastorin 
Andrievs Niedran johtamaan saksalaisil-
le myötämieliseen hallitukseen. 
 23. toukokuuta 1919 Landeswehr ja 
Iron-divisioona etenivät Latvian pää-
kaupunkiin Riikaan ajettuaan bolsevikit 
pois. Sen sijasta, että saksalaiset oli-
sivat ryhtyneet itään päin vetäytyvien 
bolsevikkien takaa-ajoon, ne etenivät 
pohjoiseen ja koilliseen muodostaen 
näin uhan virolaiselle 2. Divisioonalle. 
Kesäkuun kolmantena 1919 virolaisten 
ylipäällikkö kenraali Jonathan Laidoner 
vaati saksalaisia pysäyttämään etene-
misensä. Hän komensi virolaiset pans-
sarijunat varmistamaan puolustuslinjaa. 
Saksalaiset eivät kuitenkaan piitanneet 
Laidonerin vaatimuksista.

Operatiiviset ja strategiset 
tavoitteet

Alueella, jossa Landeswehr eteni, operoi 
virolaisen kenraali Ernst Põdderin joh-
tama 3. Divisioona sekä eversti Jorgis 
Zemitansin johtama Pohjois-Latvian Pri-
kaati. Viimemainittu oli alistettu 3. Divisi-
oonalle ja se oli lojaali Ulmaniksen halli-
tukselle. Strategiselta kannalta virolaiset 
pitivät saksalaisjohtoista Latviaa uhkana 
itsenäisyydelleen. Viron eteläisellä rajalla 
oli vain harvoja luonnon esteitä ja näin 
vaikeasti puolustettavissa. Oli äärimmäi-
sen tärkeää, että etelässä olisi ystävällis-
mielinen valtio. Se tarkoitti Ulmaniksen 
johtaman väliaikaisen hallituksen palaut-
tamista valtaan, maan puolustamiseen 
kykenevän Latvian kansallisen asevoi-
mien kehittämistä sekä saksalaisten 
joukkojen poistamista Latvian maaperäl-
tä. Von der Goltz oli jo ennen puhdistuk-
sia Liepajassa aktiivisesti estänyt Latvian 
asevoimien mobilisoinnin. 
 Operatiivisella tasolla liittoutuneet, 
jotka yrittivät koordinoida anti-bolsevik-
kisia joukkoja Baltian alueella, halusivat 

virolaisten pitävän itäistä rintamalinjaa 
Latviassa Pihkovan järvestä etelään 
Krustpilsiin Daugava joen rannalle. Puo-
lustaakseen onnistuneesti tätä rintaman 
osuutta virolaisten täytyi kontrolloida Ie-
rikin ja Gulbenen välistä rautatietä. Eri-
tyisen tärkeä oli Ierikin rautatieristeys, 
josta on yhteys Valkan – Riikan rautatie-
hen selustayhteyksineen. 
 Kenraali Laidonerin käskyjen ja Viron 
hallituksen linjausten mukaisesti ken-
raali Põdder antoi 3. kesäkuuta 1919 
käskyn joukoilleen 1) ottaa haltuun Ie-
riki – Gulbene rautatieosuus ja pitää 
se, 2) varmistaa, että saksalaiset joukot 
eivät ylitä pohjoisessa Gauja-jokea, 3) 
auttaa ainoastaan niitä latvialaisia jouk-
koja, jotka kannattavat Ulmaniksen halli-
tusta, 4) torjua saksalaiset Ieriki (Meltu-
ri) risteysalueelta sekä Ieriki – Gulbene 
rautatieosuudelta ja 5) auttaa varmis-

tamaan Pohjois-Latvian Prikaatia, joka 
oli alistettu virolaisille, sekä mobilisoi-
maan latvialaiset joukot kuten Viron ja 
Latvian hallitukset olivat valtuuttaneet. 
Saksalaisten latvialaisten joukkojen mo-
bilisoinnin estäminen oli ristiriidassa Vi-
ron ja Latvian intressien kanssa. Tämä 
toiminta-ajatus välitettiin liittoutuneiden 
Baltian sotilasvaltuuskunnalle sekä sak-
salaisille komentajille. 
 Tiedustelulähteisiin nojaten yhdysval-
talainen everstiluutnantti E.J. Dawley, 
joka oli USA;n Baltian valtuuskunnan 
jäsen, raportoi esimiehilleen Pariisissa 
ja Washingtonissa ,  saksalaisten intres-
sien olevan Latviassa ja muualla Baltian 
alueella kesäkuussa 1919:
1) Taistelu bolsevismia vastaan siitä 

huolimatta, että Saksan hallitus neu-
votteli Venäjän bolsevikkihallituksen 
kanssa. Saksalaiset upseerit painot-

Rüdiger von der Goltz (Lähde: Viron Vapaus-
sota 1918–1920, published 1937).

Baltian Landeswehr marssiin Riikaan (Lähde: History Roy Konstantinovich Zhukov)

Alkutilanne
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3. Divisioonan kuormastoa (Kuva: Viron Kansallisarkisto)

Virolaiset ottavat haltuunsa saksalaisen lentokoneen, joka ammuttiin alas Auciemsin kartanon 
luona 21.6.1919. (Kuva: Viron Kansallisarkisto)

tivat saksalasten halua käyttää bol-
sevikkien uhkaa aseena jos Saksaa 
painostettaisiin ankarasti koskien liit-
toutuneiden hallitusten rauhanehtoja.

2) ylläpitää ”Sillat itään”-politiikkaa mu-
kaan lukien saksalainen kolonisaatio 
ja kaupalliset yhteydet Baltian mai-
hin. ” Sillat itään”-politiikalla heillä 
oli tarkoitus pitää raja-alueet ensim-
mäisenä vaiheena vaikutusvallan 
saavuttamiseksi Venäjän asioihin.

3) Ylläpitää valmiusjoukkoa tehtävänä 
puolustaa Itä- ja Länsi-Preussia Puo-
laa ja muita vastaan sekä pitää rivis-
sä preussilaisia upseereita (konser-
vatiiveja ja monarkisteja) jotka voisi-
vat muodostaa ytimen myöhemmin 
laajenevalle Saksan armeijalle.

Joukot ja operaatioympäristö

Kesäkuun viidentenä 1919 saksalaiset 
tulittivat virolaista panssarijunaa N2:ta 
lähellä Amatan siltaa Cesiksen eteläpuo-
lella. Saksalaiset etenivät kohti Cesistä 
hyökäten kaupunkia puolustavien viro-
laisten kimppuun. Taistelut kestivät kol-
me päivää jonka jälkeen virolaiset työn-
nettiin ulos kaupungista. Liittoutuneiden 
valtuuskunnan johto painosti 10.6.1919 
virolaisia ja saksalaisia aloittamaan neu-
vottelut ja solmimaan aselevon. 
 Seuraavien yhdeksän päivän ajan sak-
salaiset ja virolaiset keskittivät joukkoja 
alueelle samalla kun käytiin tuloksetto-
mia neuvotteluja. Virolainen 3. Divisi-
oona siirtyi etelään miehittääkseen 90 
km pitkän rintamaosuuden. Se koostui 
5000 miehestä mukaan lukien 1400 
latvialaista. Joukkoja tuki 28 tykkiä ja 
kaksi panssarijunaa. Cesiksen alueelle 
keskitetyt saksalaiset joukot käsittivät 
5’300 miestä joita tuki 50 tykkiä, yksi 
panssarijuna ja muutama lentokone. 
 Iron-divisioonalla, kuten Landesweh-
rilläkin, oli hyvä aseistus, asianmukai-
set viestivälineet ja miehillä oli yleensä 
ottaen erittäin hyvät henkilökohtaiset 
varusteet. Saksalaiset olivat hyvin va-
rustettuja kranaatinheittimillä, kun taas 
virolaisilla oli niistä ankara pula. Saksa-
laisilla oli enemmän moottoriajoneuvoja, 
mutta Latvian teiden kunto vaikeutti nii-
den käyttöä. Kuten virolaisillakin, rauta-
teiden käyttö oli ensiarvoisen tärkeää. 

 Saksalaisten huolto ja tukiyksiköt kä-
sittivät moottoroidun kuljetuspataljoo-
nan, hevosvetoisen kuljetuspataljoonan, 
ambulanssiosaston, kenttäsairaalan, soti-
laspoliisiosaston sekä täydennys- ja kou-
lutuspataljoonan. Iron-divisioonaan kuului 
myös kahden laivueen lento-osasto; Tie-
dustelulaivue 101 jolla oli kuusi kappalet-
ta kaksipaikkaista konetta ja Lentolaivue 
427 jolla oli kymmenen konetta. Divisi-
oonalla oli myös kuumailmapallo-osasto 
tiedustelua varten. Saksalaisilla oli myös 
kolme pientä  tykkivenettä Gauja-joella – 
jokainen varustettuna yhdellä tykillä. 
 Taistelut alkoivat taas saksalaisten 
sekä virolaisten ja latvialaisten välillä 
19.6.1919 Cesiksen pohjoispuolella. Vaik-
ka taistelut kulminoituivat Cesikseen, ei 
kaupungissa itsessään ollut olennaisen 
tärkeää – kysymys oli siitä, että kaupun-
ki sijaitsi Valka – Riika rautatien varrella. 
Saksalaiset saattoivat tukeutua kaupun-
kiin operaatioissaan tärkeämpiä kohteita 
Valmieraa ja Valkaa vastaan. 
 Cesis on muinainen asutuskeskus, 
ensimmäisen kerran se esiintyy kirjal-
lisessa historiassa vuonna 1206. Siitä 
muodostui ajan kuluessa tärkeä kauppa-
keskus. Tämä johtui suurelta osin Cesis 

– Drabesi valtatiestä joka rakennettiin 
vuonna 1868. Se yhdisti Cesiksen pal-
jon suurempaan Riika – Pihkova valta-
tiehen ja lopulta Riika – Valka rautatie-
hen joka avattiin vuonna 1889.
 Valtateillä oli kivipäällyste ja ne sovel-
tuivat raskaallekin liikenteelle. Paikalliset 
tiet olivat päällystämättömiä ja raskaiden 
ajoneuvojen, kuten panssariautojen, liik-
kuminen niillä oli vaikeaa. Uuden leveän 
raidevälin (1520 mm) rautatien avaami-
nen 1889 liitti Cesiksen tärkeään poh-
jois–etelärautatiehen, joka yhdisti Tallin-
nan, Tarton ja Riikan. Valka oli merkittävä 
rautateiden solmukohta joka yhdisti Pih-
kovan idässä ja Pärnun lännessä. Pär-
nun yhteydellä oli kuitenkin kapeampi 
raideleveys (760 mm) eikä se näin ollen 
soveltunut suoraan junaliikenteeseen le-
veämmän raideleveyden junayhteyksiltä. 
Kapeamman raideleveyden yhteys kulki 
etelään Riianlahtea myötäillen Pärnusta 
Ainaziin jatkoyhteydellä Valmieraan.
 Leveämpi yhteys toi lomailijoita Cesik-
seen ja kaupunki tunnettiin Venäjällä kyl-
pyläkaupunkina.  Vuonna 1912 kaupun-
kiin vedettiin sähköyhteydet ja 1914 pu-
helinyhteydet. Myös keskusviemäröinti 
ja vesijohtoverkosto rakennettiin. Puhe-
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lin- ja lennätinyhteydet liittivät Cesiksen 
muihin kaupunkeihin. Yhteyksiä asennet-
tiin moniin kartanoihin maaseudulla.  
 Cesiksellä oli useita kohtalaisen ko-
koisia teollisuuslaitoksia kuten metalli-
tehtaita, rautavalimo, puukko-, sement-
titehdas, useita liuskekiviuuneja ja pani-
mo.32 kilometriä Cesiksestä pohjoiseen 
sijaitsi Valmeira, joka oli teollinen ja kau-
pan keskus Pohjois-Latviassa. Sillä oli 
melko laajat rautatie- ja viestiyhteydet. 
 Rautatiet olivat elintärkeitä kummal-
lekin puolelle. Virolaisille oli kuitenkin 
helpompaa tuoda täydennyksiä Cesik-
sen alueelle. Liepajan satama oli pää-
asiallinen täydennyskeskus saksalaisille. 
Suorat rautatieyhteydet Saksaan olivat 

parhaimmillaankin hataria. Brittien ja 
ranskalaisten laivastot kontrolloivat me-
riyhteyksiä Länsi-Itämerellä ja ne kyke-
nivät helposti sulkemaan kulun Latvian 
satamiin. Tämän lisäksi Latvian kulje-
tusinfrastruktuuri ja teollisuus oli vau-
rioitunut pahasti käydyissä taisteluissa. 
Paikallinen väestö oli enimmäkseen vi-
hamielistä. Kaikki tämä vaikeutti saksa-
laisten mahdollisuuksia tukeutua paikal-
lisiin hankintoihin.

Operatiivisia ja logistisia 
näkökohtia

Kesäkuun yhdeksäntenätoista 1919 sak-
salaiset julistivat 10.6. solmitun asele-

von mitättömäksi ja he hyökkäsivät 
kohti pohjoista. Taistelut riehuivat kol-
me päivä Cesiksen alueella. Kesäkuun 
23. päivänä virolaiset kykenivät vasta-
hyökkäykseen. Siihen osallistuivat kaikki 
3. Divisioonan yksiköt. Cesis vallattiin 
ja ne seurasivat saksalaisia sinnikkääs-
ti etelän suuntaan estäen saksalaisten 
uudelleen ryhmittymisen. 
 Saksalaisten vetäytyminen tapahtui 
niin nopeasti, että he eivät ehtineet tu-
hota tärkeitä kohteita rautatieyhteydes-
sä Riikaan. Useimmat sillat olivat ehjiä 
lukuun ottamatta Amata-joen yli kulke-
vaa siltaa, joka oli 20 metriä pitkä ja 15 
metriä korkea. Tästä muodostui merkit-
tävä este panssarijunille. Junan N1 pio-
neerit ryhtyivät pikaisesti korjaustöihin. 
Työssä käytettiin hyväksi sillan omia 
komponentteja ottamalla talteen kaikki 
käyttökelpoinen materiaali. Saatavalla 
puumateriaalilla tuettiin kiskoja. Materi-
aalin ja työvoiman käytössä improvisoi-
tiin aina tarpeen vaatiessa. 
 Viron armeija ja Viron Valtiolliset Rau-
tatiet, joita johti insinööri Karl Ipsberg, 
tunsivat hyvin kokemukset väliaikaisten 
siltojen rakentamisesta. Niistä oli ra-
portoitu jo Yhdysvaltojen sisällissodan 
(1861–1865) kokemuksina.
 Korjausjoukot seurasivat vetäytyvien 
bolsevikkien perässä korjaten tärkeim-
mät kohteet. Vapaussodan aikana korjat-
tiin lähes 60 siltaa. Aluksi kaikkein kriit-
tisimmät korjaustehtävät sodan aikana 
olivat Narvan rintamalla, sen jälkeen Pih-
kovan suunnalla ja myöhemmin etelässä 
rintamalla Landeswehriä vastaan. Ama-
ta-joella junan N1 miehet työskentelivät 
kellon ympäri 29.6. asti kunnes liikenne 
oli mahdollista väliaikaisen sillan yli.

Latvia

Virolaisen 6. Rykmentin henkilöstöä kapearaiteisen rautatien asemalla Valmierassa. 
(Kuva: Viron Kansallisarkisto)
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Improvisointia ja yhteishenkeä

Kun työt vielä jatkuivat Amata-sillalla, 
virolainen jalkaväki eteni onnistunees-
ti ilman panssarijunien tukea. Tämän 
mahdollisti virolaisten joukkojen korkea 
moraali sekä saksalaisten kyvyttömyys 
uudelleen ryhmittyä nopean hyökkäyk-
sen alla.
 Saksalaisten taholta koetut sosiaali-
set ja kansalliset vääryydet nostivat 
virolaisten henkeä. Saksalaiset olivat 
paremmin varustettuja, mutta virolais-
ten yhteistyö ja improvisointikyky olivat 
saumattomia. Sotatoimessa Landes-
wehria vastaan virolaisella 3. Divisioo-
nalla oli esikuntapäällikön everstiluut-
nantin Nikolai Reekin mukaan varsin 
sekalaiset täydennykset.
 Pulaa oli jalkineista ja univormuista. 
Saatavilla oli brittiläistä, venäläistä ja 
kotimaista vaatetusta. Sotilailta puuttui 
ammuskoteloita ja ampumatarvikkeita 
kuljetettiinkin housujen ja puseroiden 
taskuissa. Joukoilta puuttui kaasunaa-
mareita, pioneerityökaluja (toim. huom. 
vanh. ”vallituskaluja”), sekä vyöt ja kan-
timet niiden kuljettamiseksi ja reput. 
Tämän takia henkilökohtaiset varusteet 
piti kuljettaa hevosvetoisesti, mikä hi-
dasti joukkojen liikettä. 
 Tykistön ampumatarvikkeita kuljetettiin 
tavallisissa vankkureissa. Tämä haittasi 
tykistön käyttöä tiestön ulkopuolella ja 
täydennysten saamisessa. Optisia lait-
teita tykistön tulenjohdolla oli harvassa, 
joillain tuliyksiköillä niitä ei ollut yhtään. 
 Viestikalusto oli myös ongelma, kent-
täpuhelimista ja kaapelista oli huutava 
pula. Puutteen täydentämistä piti impro-
visoida käyttämällä yksityistalouksien ja 
kaupallisten liikkeiden puhelimia. Usein 
jouduttiin käyttämään eristämättömiä joh-
timia. Yhteyksien ylläpito tällaisilla linjoilla 
oli vaikeaa varsinkin kostealla säällä. 
 Kaluston kuljettaminen oli vaival-
loista. Kuljettaakseen kaiken kaluston, 
ampumatarvikkeet ja henkilökohtaisen 
varustuksen pataljoonalla täytyi olla yli 
sadan vaunun täydennyskolonna. 
 Lääkintähuolto oli myös ongelmal-
lista. Tarvikkeista, laitteista ja ammatti-
henkilöstöstä oli pulaa. Haavoittuneiden 
evakuointi oli joskus vaikeaa ja nopeas-
ta etenemisestä johtuen sekasortoista. 
Eräässä tapauksessa divisioonan komen-
tajan kenraali Põdderin täytyi henkilö-
kohtaisesti järjestää evakuoinnit. Yleensä 
ottaen eversti Reekin mukaan vakavim-
mista logistisista ongelmista selvittiin 
improvisaatiolla ja yhteistyöhengellä.

Operaatiot Riian suunnalla

Huolimatta logistisista ongelmista Viron 
jalkaväki oli saavuttanut saksalaisten 
puolustuslinjat Riian ulkopuolella Jägeli. 
ja Kisi-järvien tasalla 27.6.1919. Järvien 
välinen kannas oli varsin kapea ja siten 
saksalaisten oli helppo puolustaa sitä 
pienemmälläkin joukolla. Tämä auttoi 
saksalaisia vetämään Landeswehrin ja 
Iron-divisioonan irti viholliskosketukses-
ta uudelleen ryhmittymistä varten.
 Taisteluissa seurasi tauko virolaisten 
odottaessa panssarijunia ja uudelleen 

organisoidessaan joukkojaan. Taukoa 
käytettiin myös huollon uudelleen järjes-
tämiseen sekä elin- ja ampumatarviketäy-
dennyksiin. Nopea eteneminen etelään ja 
valmistautumiset hyökkäykseen Riikaan 
olivat rasittaneet täydennysyhteyksiä. 
 Kun kenraali Laidoner kysyi koska 
hyökkäys Riikaan tapahtuisi vastasi 3. 
Divisioonan komentaja kenraali Põdder: 
„Voimme edetä Riikaan vasta kun soti-
laiden vatsat ovat täydet“. Kenraali Põd-
der oli käytännöllinen upseeri taistelus-
sa, hän näki ongelmat operaatioissa joi-
ta ei havaittu ylemmässä esikunnassa. 
 Pian elintarviketäydennykset saapuivat 
virolaisille, mutta muu huollon tilanne oli 
vaikea johtuen pulasta hevosista. Puut-
teita helpotti hieman ystävällinen paikal-
linen väestö joka auttoi mahdollisuuksi-
ensa mukaan. Riian alueella ruokaa oli 
kuitenkin huonosti saatavilla johtuen En-
simmäisen Maailmansodan tuhoista. 
 Panssarijunat N2 ja N3 saapuivat 
Ropazin asemalle Jägeli ja Kisi järvien 
pohjoispuolelle 29.6. vahvistaen mer-
kittävästi virolaisten tulivoimaa. Myös 
virolainen laivasto kykeni tukemaan 
operaatiota Riian lahdelta. Laivaston ko-

mentaja kapteeni Johan Pitka organisoi 
laivasto-osaston Riian operaatioon. 
 Tämän osaston tukeminen Riian lah-
della merivoimien päätukikohdasta oli 
logistisesti vaikeaa.26.6. osasto koostui 
hävittäjä Lennukista, tykkivene Lembi-
tistä, miinanraivaaja Olevista ja Kalevis-
ta sekä jäänsärkijä Tasujasta. Hävittäjä 
Vambola oli saapunut lahdelle jo 23.6. 
tukemaan 9. Rykmentin etenemistä 
rannikon suunnassa. 
 1100 tonnin Tasuja, joka oli aseistettu 
130 mm kauaskantoisella tykillä ja kah-
della 75 mm tykillä hinasi suurta proo-
mua, joka oli lastattu ampumatarvikkeilla 
ja polttoaineella laivasto-osaston tueksi.
 Laivasto-osasto tuli Pärnu-joen suul-
le ja ankkuroitui. 28.6. paikalle saapui 
hävittäjä Vambola joka sai täydennyk-
sensä proomusta. Tämän jälkeen osas-
to lähti liikkeelle etelän suuntaan kohti 
Gauja.joen suuta pysytellen rannikon 
tuntumassa. Pystyäkseen liikkumaan 
nopeasti, troolarien hinaaminen jätettiin 
Vambolalle ja Lennukille. 
 Gauja-joen suulla ankkuroidut alukset 
saivat täydennyksensä Tasujan hinaa-
masta proomusta. 

Panssarijunadivisioonan kapteeni Karl Parts (vas.), 3. Divisioonan komentaja kenrm Ernst 
Põdder (kesk.) ja 3. Div:n esikuntapäällikkö evl Nikolai Reek Ropazissa.

Virolaista moottoroitua kuljetuskalustoa Valmieran rahtiasemalla Riian operaation aikana. 
(Kuva: Viron Kansallisarkisto)
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 Kun jalkaväen hyökkäys jatkui 2.6. 
aamulla Riian esikaupunkialueiden val-
taamiseksi, laivasto-osasto aloitti ope-
raatiot ottaakseen haltuun saksalaisten 
Daugavgrivan varustukset (Dünamünde) 
joka vartoi pääsyä Riian satamaan.
 Kun saksalaisten patterit oli vaimen-
nettu Lembitin ja Lennukin tykistötu-
lella, rantautui maihinnousujoukot. Ne 
onnistuivat ottamaan haltuunsa joitain 
saksalaisia höyrylaivoja ja proomuja, 
jotka liitettiin välittömästi virolaisten lai-
vasto-osastoon. 
 Koska Vambolan ja Lennukin polt-
toaine- ja ammustilanne oli käymässä 
vähiin, päätti kapteeni Pitka, että vain 
yksi hävittäjä saattoi jäädä asemiin Rii-
an lahdelle. Sen takia Vambolan jäljellä 
olevat polttoaine- ja ampumatarvikeva-
rastot siirrettiin Lennukille ja Vambola 
lähti kohti Tallinnaa. 
 Merivoimat suunnitteli toista maihin-
nousua Torenbergiin, jossa saksalaisil-
la oli raporttien mukaan suuret määrät 
täydennyksiä ja kuljetuskalustoa. Tämä 
operaatio kuitenkin keskeytyi kun lai-
vasto-osasto sai radioviestit joiden mu-
kaan liittoutuneiden sotilasvaltuuskunta 
oli säätänyt aselevon virolaisten ja sak-

salaisten välille estääkseen täysimittai-
sen taistelun Riiasta.
 Karlis Ulmaniksen hallitus palautettiin 
valtaan ja Iron-divisioona piti evakuoi-
da läntiseen Latviaan 6.7. mennessä ja 
sen jälkeen pois Latviasta niin pian kuin 
mahdollista. Landeswehrin sallittiin kui-
tenkin jäädä Latviaan, tosin siltä poistet-
tiin saksalainen miehistö. Se lähetettiin 
itään taistelemaan bolsevikkeja vastaan 
brittiläisen eversti Harold Alexanderin 
johdolla. Tämän kampanjan jälkeen viro-
laiset jatkoivat vielä taistelua menestyk-
sellisesti bolsevikkeja vastaan.

Johtopäätökset

Sotatoimien jälkeen kenraali Nikolai 
Reek totesi, että näissä sotatoimissa 
3. Divisioonan logistiset ongelmat voi-
tettiin improvisoinnilla ja yhteistyöhen-
gellä. Tämän tyyppinen yhteistyöhenki 
on edelleen välttämätön nykyaikana 
omien joukkojen, liittolaisten ja siviilivi-
ranomaisten välillä – ulkopuolinen kitka 
omien toimijoiden välillä pitää estää. 
 Virolaiset onnistuivat lieventämään 
puuteeita täydennyksissä tehokkaal-
la yhteistoiminnalla. Kun ongelmia tuli 
eteen, kukaan ei suhtautunut siten, 
että „se ei ole minun ongelmani“. Ken-
raali Põdder itse tarttui toimeen, kun 
haavoittuneita tuli nopeasti ja evakuoin-
nit tarvitsivat uudelleen organisointia.
 Improvisointi näytteli tärkeää roolia, 
oli tultava toimeen sillä mitä oli käsil-
lä. Näin  saatiin ylläpidettyä taistelujen 
tempoa vihollisen lyömiseksi. Jossain 
vaiheessa operaatioden lomassa joudu-
taan kuitenkin pitämään tauko. Kenraali 
Põdder tunnisti tarpeen kun virolaiset 
olivat saavuttaneet Jägeli – Kisi tason 
27.6.1919. Tauon tarve on olennainen 

vielä tänäänkin. Tauko hidastaa ope-
raatiota lyhyellä aikavälillä, mutta mah-
dollistaa temmon lisäämisen jatkossa. 
Operatiivisilla tauoilla estetään sotatoi-
mien kulminoituminen tappioksi kuten 
Viron operaatiossa 1919. Hyvin käytet-
tynä niillä saadaan voimistettua omaa 
aloitteellisuutta ja varmennettua operaa-
tion tempo jatkossa.

Viitteet

1 Baltian Landeswehr, joka toimi 7. jou-
lukuuta 1918:sta 3. heinäkuuta 1919, oli 
alkujaan Latvian armeija, mutta muodos-
tui Saksan keisarikunnan lakattua olemas-
ta lähinnä Baltian yhdistyneen herttuakun-
nan baltiansaksalaisten vapaaehtoiseksi 
sotajoukoksi.
 Sen tavoitteena oli Versailles’n rauhan-
sopimuksen mukaisesti estää neuvosto-
Venäjää valtaamasta yhdessä balttilaisten 
punakaartien kanssa Viroa tai Latviaa, sekä 
toisekseen yrittää saada saksalaisille vä-
hemmistöille johtava asema näissä maissa. 
Landeswehrin sotilaallinen merkitys katosi 
sen hävittyä virolaisten tukemille latvialais-
joukoille Wendenin taistelussa 19.–21. kesä-
kuuta 1919, jonka jälkeen se alistettiin Yh-
distyneen kuningaskunnan asevoimien 
everstiluutnantti Harold Alexanderin alaisuu-
teen ja yhdistettiin Latvian armeijaan.(Lähde 
wikipedia https://fi.wikipedia.org/wiki/Balti-
an_Landeswehr)

2 Kãrlis Augusts Vilhelms Ulma-
nis oli latvialainen poliitikko maan itse-
näisyyden aikana vuodesta 1918 vuoteen 
1940. Hän toimi maan pääministerinä ja 
myöhemmin sen presidenttinä. Vuodesta 
1934 hän hallitsi maata yksinvaltiaan ta-
voin. Ulmanis kuoli vankeudessa Neuvos-
toliitossa vuonna 1942. (Lähde: Wikipedia 
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_
Ulmanis)

Tykkivene Lambit 
(Kuva: Viron Kansallisarkisto)

Johan Pitka (Lähde: Wikipedia)

Johan Laidoner (Eesti entsüklopeedia)
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100. kadettikurssin huolto-opin-
tosuunta toteutti elokuussa 
2016 opintomatkan Viroon osana 
”Huollon kansainvälisen toimin-
nan perusteet” -osajaksoa. Mat-
kan tavoitteena oli tutustua Viron 
puolustusvoimien huollon toi-
mintaan sekä kerätä kokemusta 
kansainvälisestä toiminnasta.

Vierailijana Nato-
lentotukikohdassa

Matkamme alkoi aikaisin keskiviikkoaa-
muna, kun bussi Riihimäeltä Länsisata-
maan lähti kello 05.00. Väsymyksestä 
huolimatta koko matkaryhmämme oli 
satamassa hyvillä mielin. Meille kade-
teille ei ole arkipäiväistä päästä ulko-
maille tutustumaan toisen valtion puo-
lustusvoimiin, joten luonnollisesti mat-
kaa oli odotettu.
 Laivalla nautitun buffetaamiaisen voi-
min poistuimme laivasta ja satamassa 
meidät vastaanotti ystävällisesti suo-
men kielellä virolainen isäntämme, Lo-
gistiikkakoulun johtaja kapteeni Saar. 
Matkamme ensimmäinen kohde Tallin-
nasta lähtiessämme oli Ämarin lento-
tukikohta, joka on jo neuvostoaikana 
perustettu, mutta hiljattain Nato-yhteen-
sopivaksi uudistettu.
 Ämarissa vierailimme Viron puolus-
tusvoimien Logistiikkapataljoonan Lo-
gistiikkakoulun tiloissa ja Logistiikkapa-
taljoonan komentaja everstiluutnantti 

Kadetit kuuntelevat oppaan kertomusta Tallinnan vanhassa kaupungissa

Huolto-opintosuunnan 
kadetit Virossa

Kraav esitteli meille Logistiikkapataljoo-
nan ja Logistiikkakoulun organisaatiota 
ja toimintaa sekä toimitiloja. 
 Ämarissa pääsimme myös tutustu-
maan lentotukikohdan terminaaliin sekä 
siellä olevaan materiaalinkäsittelylaitteis-
toon. Nato-toiminnan myötä uudistetun 
terminaalin ulkoasu oli todella siisti ja 
terminaalin liikenne vilkasta. Vierailum-
me aikaan kiitoradalla valmistautui nou-
suun yhdysvaltalaisia A10-maataistelu-
koneita, ja pääsimmekin lennonjohtotor-
niin seuraamaan koneiden nousua sekä 
lennonjohtajien toimintaa.
 Ämarista jatkoimme matkaa Tarttoon 
Estonian National Defence Collegeen, 
jossa majoituimme kadettien majoitus-
taloon kahden hengen huoneisiin, jotka 
muistuttivat tyyliltään ja sisustukseltaan 
Kadettikoulun päärakennuksen huonei-
ta. Illalla siirryimme tutustumaan itse 
kaupunkiin sekä paikalliseen kulttuuriin 
ja virolaisiin kollegoihimme.

Ensimmäinen jalkaväkiprikaati 
Tapan varuskunnassa

Torstaiaamuna Estonian National De-
fence Collegessa majuri Tiidrus esitteli 
meille virolaisten upseerien koulutusjär-
jestelmää. Oli mielenkiintoista huomata, 
kuinka samanlainen järjestelmä Virossa 
on käytössä, mikä osaltaan johtuu var-
masti siitä että virolaisia upseereita on 
koulutettu Suomessa useita. Kuten Suo-
messakin, kadettien kandidaattivaiheen 

opinnot kestävät 3 vuotta, minkä jälkeen 
siirrytään työelämään oppimaan lisää 
ennen maisterikurssia. Maisterikurssia 
ylemmät opinnot virolaiset upseerit jou-
tuvat opiskelemaan ulkomailla, esimer-
kiksi Saksassa tai Yhdysvalloissa.
 Pienen tutustumiskierroksen jälkeen 
koulun tiloissa aloitimme matkan kohti 
Tapaa. Sateisen sään saattelemana saa-
vuimme varuskuntaan, jossa saimmekin 
kuulla että sade ja tuuli ovat siellä vallit-
seva säätila. Kuulostaapa tutulta.
 Tapassa meille esiteltiin huollon va-
rusmieskoulutuksen järjestelyjä. Varus-
mieskoulutus perustuu 11 ja 8 kk palve-
lusaikojen järjestelmään, jossa aliupsee-
reiksi ja kuljettajiksi koulutettavat as-
tuvat palvelukseen aiemmin kuin mie-
histö. Varusmiespalveluksen läpivienti 
noudattaa samantyyppistä kaavaa kuin 
Suomessakin. Peruskoulutuskauden jäl-
keen varusmiehet käyvät läpi erikois-
tumiskurssit, jonka jälkeen he toimivat 
kokonaisina perusyksikköinä.
 Tapasta siirryimme Tallinnaan. Illan 
ohjelmassa oli tiedossa illallinen ravin-
tola Wabaduksessa Tallinnan keskus-
tassa. Matkaisäntämme kapteeni Saar 
isännöi illallisen, jossa ruokailun lisäksi 
vaihdettiin lahjoja muistoiksi onnistu-
neesta vierailusta.

Matkan lopetus

Aamulla ennen lähtöä takaisin Suo-
meen saimme tutustua vielä Tallinnan 
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Kadetit ja opettajat yhteiskuvassa Estonian National Defence Collegen edessä Tartossa.

historiaan opastetulla kierroksella ympä-
ri vanhaa kaupunkia sekä vapaalla kier-
telyllä kaupungilla. Puolenpäivän jälkeen 
lähdimmekin satamaan ja kohti Helsin-
kiä.
 Matkan päätyttyä en ainakaan henki-
lökohtaisesti voi olla kuin äärimmäisen 

tyytyväinen. Oli todella mielenkiintoista 
päästä kuulemaan, miten näitä omaa 
ammattia koskevia asioita tehdään toi-
sen valtion puolustusvoimissa. Lisäksi 
nykyään asevoimien kansainvälisen yh-
teistyön ollessa arkipäivää on kultaakin 
arvokkaampaa kerätä kokemuksia ja 

verkostoitua jo mahdollisimman nuorel-
la virkaiällä. 

Kadetti Samuli Könönen
100. KADK 
Huolto-opintosuunta

Luotettava kumppani. 

www.patria.fi 
info@patria.fi
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Huoltoupseeriyhdistys on julkai-
sut 1960-luvulta lähtien ”Huol-
topäällikkö” -kirjoja, joihin on 
koottu huollon alojen asiantun-
tijoiden kirjoituksia käsitellen 
puolustusvoimien huoltoa ja lo-
gistiikkaa, puolustusmateriaali-
tuotantoa, huoltovarmuutta sekä 
elinkeinoelämän logistiikkaa ja 
kaikkien edellä mainittujen kehi-
tysnäkymiä. Tänä syksynä julkais-
tava Huoltopäällikkö 2016 on sar-
jassaan kymmenes. 

Huoltopäällikkökirjat ovat osa yhdistyk-
sen julkaisutoimintaa, jonka tavoitteita 
kuvaa hyvin seuraavat suorat lainaukset 
vuoden 1963 Huoltopäällikkö kirjan saa-
tetekstistä:

”Julkaisutoiminnalla on pyritty saamaan 
entistä kiinteämpi ja merkittävämpi ase-
ma Huoltoupseeriyhdistyksen toiminta-
muotona. Sitä on pidetty tärkeänä kei-
nona yhdistyksen sellaisten tarkoituspe-
rien toteuttamiseksi kuin huollon tun-
netuksi tekeminen, huollon kehittämistä 
tarkoittavan tutkimuksen edistäminen 
ja jäsenten yhteenkuuluvuuden lujitta-
minen, mitkä kaikki voidaan sisällyttää 
yhteen sanaa – maanpuolustustyö.”
 ”Tarkoituksena on ollut huollon eri 
alojen mahdollisimman monipuolinen 
valaiseminen ajankohtaisilla ja käytän-
töä hyödyntävillä aiheilla. Niin ikään on 
pyritty laajentamaan kirjoittajien piiriä ja 
saamaan joukoissa palvelevia mukaan.”
 ”Edellisen julkaisun eräänä johtavana 
periaatteena oli huollon sotilas- ja siviili-
sektorin yhteistyön esiin tuominen.”  

Huoltopäällikkökirjat

Puolustusvoimien huolto 1918–1986 julkaistiin vuonna 1988.
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Huoltopäällikkökirjojen isänä voidaan pi-
tää vuonna 1947 painettua kirjaa SHK-
HUK 1926–1946. Tähän kirjaan oli kerät-
ty tietoa huollon ja huollon koulutuksen 
historiasta 20 vuoden ajalta.
 Huoltoupseeriyhdistyksen ensimmäi-
nen oma kirja valmistui vuonna 1960 
nimellä Huoltoupseeriyhdistyksen vuo-
sijulkaisu 1960. 
 Huoltoupseeriyhdistys ry. täytti 35 
vuotta lokakuussa vuonna 1961. Tällöin 
vuosijulkaisun nimeksi annettiin Huolto-
päällikkö. Seuraavia huoltopäällikkökirjo-
ja on julkaistu 2-5 vuoden välein. Tosin 
kahden viimeisimmän kirjan väliksi ve-
nähti 10 vuotta.
 Huoltopäällikkökirjat muodostavat 
mielenkiintoisen koonnoksen huollon ja 
logistiikan kehittymisestä eri vuosikym-
menillä. Artikkeleissa on kuvattu ansiok-
kaasti eri huoltolajien tai huollon toimi-
alojen sen hetkistä tilannetta. Ja usein 
on tehty myös arvioita puolustusvoimi-
en huollon kehittymisestä osana yhteis-
kunnan ja elinkeinoelämän kehittymistä 
tulevaisuudessa. Vanhoihin artikkeleihin 

kannattaa tutustua, sillä monet teemat 
ovat ajankohtaisia tälläkin hetkellä. Sa-
moin kannattaa miettiä oman toimialan 
kannalta, ovatko esitetyt ennusteet käy-
neet toteen vai onko visio ollut kenties 
väärä. Tämän sukupolven logistiikkavel-
jet painivat samojen haasteiden kanssa 
kuin edelliset huollon tekijät ja näkijät.
 Huoltopäällikkö 2016 jatkaa perintei-
tä sekä rakenteeltaan että ulkoasultaan. 
Kirja julkaistaan yhdistyksen 90-vuotis-
juhlan yhteydessä. Ja se jaetaan syk-
syn 2016 aikana yhdistyksemme kaikille 
jäsenille. Kirja julkaistaan myös sähköi-
sessä muodossa yhdistyksen verkkosi-
vustolla. 
 Yhdistyksen muita merkittäviä kirjajul-
kaisua ovat olleet Huoltoupseerikunnan 
70-vuotiset perinteet ja Puolustusvoimi-
en huolto 1918–1986. Tästä kirjasta löy-
tyy tietoa myös eri huoltopäällikkökirjo-
jen julkaisemisesta ja niiden sisällöistä.
 Varsinkin Puolustusvoimien huol-
to 1918–1986 oli suurponnistus. Seit-
semän vuoden työntuloksena syntyi 
936-sivuinen koko itsenäisyyden ajan 

puolustusvoimien huollon kattava kirja, 
joka julkaistiin 1988. 
 Toivottavasti Logistiikkaupseerit ry:llä 
on jatkossakin voimavaroja jatkaa Huol-
topäällikkökirjojen ja muiden kirjojen jul-
kaisua. Sillä painetuissa kirjoissa arvo-
kas tieto huollosta ja logistiikasta säilyy. 
Virkatyönä syntyvät asiakirjat katoavat 
aikaa myöten asianhallintajärjestelmi-
en syövereihin ja taustatieto haihtuu 
ihmisen muistista yllättävän nopeasti.  
Myöhemmin tarvittava historian tieto ei 
olekaan enää tavoitettavissa. 

Everstiluutnantti, evp Aarne Veijalainen

Huoltoupseeriyhdistyksen 70-vuotiset perinteet julkaistiin vuonna 1996
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Tämä lienee jo kuudes Ville Kaarnakarin 
operaatio-romaani. Kirjailija itse kutsuu 
lajityyppiä faktioksi, eli faktan ja fiktion 
yhdistelmäksi. Aiemmat kirjat ovat ajoit-
tuneet sotavuosiin, mutta nyt seikkail-
laan kylmän sodan alkumetreillä, kun 
aseet toisen maailmansodan rintamilla 
ovat jo vaienneet. Mutta ei aseita ole 
silti pois pantu – kylmän sodan rintamat 
alkoivat muodostua.
 Kaarnakari on mestari monessa tari-
nankertojan ammattitaidon osa-aluees-
sa. Yksi niistä on koukuttavan viiteke-
hyksen rakentaminen. Tähän tarinaan 
hän on kyennyt yhdistämään pari histo-
riasta tunnettua suurvaltojen todellista 
operaatiota, oikeita ja selvästi viitattuja 
Suomen sotahistorian henkilöitä fiktii-
visten ohella, Berliinin kriisin 1940-luvun 
lopulla sekä suomalaisen sotilastiedus-
telun kaukopartiomiehineen.
 Tyypilliseen tapaansa Kaarnakari antaa 
joka jakson alussa tarkan tiedon paikas-
ta ja ajasta minuutintarkkaa kellonaikaa 
myöden. Lukija siirtyy sujuvasti ja ek-
symättä näyttämöltä toiselle. Toteutuk-
sesta henkii kuitenkin tietty yllätykset-
tömyys. Rutiinisuoritukseksi tätä ei silti 
parane sanoa, vaikka näistä aineksista 
ja maailmanhistoriallisia käänteitä sivua-
vista asetelmista olisi ehkä saanut vie-
läkin enemmän tehoja irti.
 Tarinassa on paljon sotahistorian ja 
poliittisen historian kovaa faktaa, mut-
ta niistä on fiktiolla höystettynä kokattu 
keitos, jonka seossuhteen tietää vain 
kirjailija itse. Mitä enemmän lukijalla on 
perustietoa viime sotien historiasta, sitä 
paremmin hän pystyy erottelemaan kei-
toksen raaka-aineita toisistaan. Kirjailija 
panee lukijan mittelemään tietojaan tari-
nan todellisuutta vastaan.
 Jotkut käänteet ovat juoniteknisesti 
vähän löyhästi perusteltuja tai perus-
tuvat liiaksi hyvään onneen. Arvostan 
kuitenkin sitä, että kirja ei ole räiskin-
täseikkailu. Sellaisenkin näistä ainek-
sista olisi saanut, mutta se olisi vienyt 
tarinalta uskottavuutta. Nythän ei enää 
oltu sodassa, vaan kylmän sodan alku-
metreillä. Silti tunnelma joskus vähän 
lässähtää, kun lukija odottaa henkeään 
pidätellen jotakin dramaattista käännet-

miseen sekä oikean viestin tai henkilön 
tunnistamiseen. Knoppologia ja sotilas-
niksit ovat operaatio-keitosten suola. 
 Niksipankin lisäksi kannattaa toivoa, 
että kirjailijan ideapankissakin riittää 
vielä saldoa. Ainakin itse jäin jo odot-
tamaan seuraavaa operaatiota. Kutkut-
tavia aiheita viime sotien historiasta ta-
kuulla löytyy.

Operaatio Polar – salaisen sodan salai-
set partiot

Ville Kaarnakari

Minerva, 434 s. 

Kirja-arvostelut

Kaukopartiomiehet 
kylmässä sodassa
Seppo Simola

tä huomatakseen, että kaikki onkin taas 
hyvin.
 Eräällä tarinan henkilöllä tuntuu ole-
van alkupuolella juonen kannalta hyvin 
motivoitu rooli, mutta tarinan edetes-
sä kirjailija ikään kuin unohtaa henkilön, 
vaikka konkreettisestikin kuljettaa hänet 
loppumetreille asti. Välillä lukijalle anne-
taan pieniä viitteitä, että kohta jännite 
purkautuu ja jotakin tapahtuu, mutta 
odottavalle kannalle lukija jää, vaikka 
henkilön kohtalo lopulta sinetöidäänkin.
 Tarjolla on myös juonen ulkopuoli-
sia herkkuja. Kaarnakari nimittäin jakaa 
tuon tuostakin niksejä esimerkiksi kir-
joitettujen ja puhuttujen viestien salaa-
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Kirja-arvostelut

Varmaa on, että tämä kirja aiheuttaa 
ristiriitaisia ajatuksia maanpuolustusvä-
essä. Siitä huolimatta – tai ehkä juuri 
siksi – kirjan pariin kannattaa uskaltau-
tua. Lieneekö monikaan suuri ratkaisu 
maailmassa niin kiistattoman hyvä, ettei 
se tarvitse kriittistä tarkastelua? Ja jos 
ratkaisu on ollut hyvä, niin se varmasti 
kestää myös kritiikin. Pentti Sainion kri-
tiikin pääkohteena on Hornet-hankinta 
ja osin ennakoivasti myös Hornetien 
seuraajan hankinta.
 Sainio kritisoi kirjassaan vääriin koh-
teisiin tai muuten epätarkoituksenmu-
kaisesti käytettyjä puolustusmääräraho-
ja. Tarina alkaa jo 1930-luvulta, jolloin 
myöhemmin virheeksi tai vähintäänkin 
kyseenalaiseksi osoittautunut panssa-
rilaivahanke söi kenttätykistön perus-
teellisesti laaditun kehittämisohjelman 
rahat. Tykistön tulivoimaa olisi tarvittu 
talvisodassa, jossa panssarilaivat olivat 
toimettomia.
 Esittämästään kovastakin kritiikistä 
huolimatta kirjoittaja on maanpuolustuk-
sen – varsinkin maavoimien ja erityises-
ti kenttätykistön – asialla. Monissa koh-
din toistuu, kuinka pienellä rahalla kent-
tätykistömme olisi ollut nostettavissa 
kokonaan uudelle suorituskyvyn tasolle. 
 Sympatiaa Sainiolta heruu myös il-
matorjunnalle. Vaan voisivatko hävittäjät 
olla korvattavissa tehokkaallakaan ilma-
torjunnalla? Siinä missä maa-alueiden 
hallinta sitoo joukkoja, niin ilmaher-
ruuden hankintaan ja ylläpitoon tarvi-
taan hävittäjiä. Erityisen tarpeettomana 
Sainio näkee Hornetien päivittämisen 
ilmasta maahan -tehtäviin. Kauas kan-
tavat raketinheittimet kuulemma ajavat 
saman asian paljon halvemmalla.
 Hornetien hankintaprosessia Sainio 
kuvaa varsin epädemokraattiseksi. Mut-
ta voi hänen kritiikkinsä lukea niinkin, 
että poliitikot – onneksi – osaavat tar-
vittaessa viedä määrätietoisesti läpi 
kiistanalaisen ja poliittisesti vaikeankin 
ratkaisun.  
 Maavoimien helikopterihankkeen Sai-
nio näkee yksinkertaisesti fiaskona ja 
jalkaväkimiinoista luopumisen järjettö-
mänä. Näihin näkemyksiin moni lukija 
kernaasti yhtynee.  
 Välillä Sainio yltyy saarnaamiseen, 
lähes julistukseen. Niitä jaksoja aina-
kin itse vierastin. Erityisinä inhokkeina 

kirjailija näkee aseteollisuuden lobbarit 
ja pitkähköjä jaksoja hän välillä uhraa 
näiden demonisointiin. Parhaimmillaan 
loogisiin faktoihin tukeutuva teksti luis-
kahtaa välillä salaliittojen rakenteluksi. 
Ehkä hävittäjähankinnoilla – entisillä ja 
tulevilla – on kuitenkin muitakin ulottu-
vuuksia kuin USA:n aseteollisuuden sa-
laliitto köyhän Suomen putsaamiseksi 
lopuistakin rahoistaan.
 Toimittajataustaisen Sainion sujuvas-
ta tekstistä todella välittyy, että takana 
on paljon sanomisen paloa. Hieman vä-

Revittiinkö Hornetit 
maavoimien selkänahasta?
Seppo Simola

hemmänkin paatoksellinen ilmaisu olisi 
kyllä tuonut kirjoittajan näkökannat sel-
västi esiin ja antanut kirjan sanomalle 
ehkä laajempaa yleistä uskottavuutta. 
Jotkut lukijat saattavat vetäytyä siilipuo-
lustukseen Sainion tykityksen alla.

Armeijan hukatut miljardit

Pentti Sainio

Into, 267 s.
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Eversti Martti Tuomainen 1949–2016

In memoriam

Eversti Martti Tuomainen oli syntynyt 
marraskuussa 1949 Kuopiossa. Hänet 
mursi ALS-tauti 66-vuotiaana helmi-
kuussa 2016 kotonaan Iitin Kausalassa.
 Eversti Tuomainen kirjoitti ylioppi-
laaksi Kuopion klassillisesta yhteisly-
seosta 1969. Varusmiespalveluksen 
hän suoritti Savon Prikaatissa, missä 
hän toimi ”kesävänrikkinä” ennen Ka-
dettikoulun alkua. 
 Eversti Tuomainen valmistui pionee-
riupseeriksi kadettikurssilta 58 vuonna 
1974. Hänen ensimmäinen palvelus-
paikkansa oli Pohjan Pioneerikomppania 
Oulussa. Tätä seurasi muutama vuosi 
Upinniemen Rannikkojääkäripataljoonas-
sa pioneeriupseerin tehtävissä. Näissä 
tehtävissä hänelle kertyi ammattitaitoa 
pioneerialalla niin, että Tuomainen mää-
rättiin Pioneerikouluun Korialle kurssin-
johtajaksi. Pioneerikoulun ajanjaksoon 
mahtui Tuomaiselle kaksi upseerien 
täydennyskurssia: upseerien viestikurs-
si ja huoltoupseerikurssi. Jälkimmäisen 
kurssin käytyään Tuomainen toimi kurs-
sijohtajan viran ohella Pioneerikoulun 
huoltopäällikkönä.
 Yleisesikuntaupseerin tutkinnon 
eversti Tuomainen suoritti Sotakor-
keakoulun Maasotalinjan yleisellä 
opintosuunnalla vuosina 1985–1987. 
Tätä seurasi parin vuoden jakso toi-
mistopäällikkönä Lounais-Suomen 
Sotilasläänin Esikunnassa Turussa en-
nen paluuta lyhyelle jaksolle Pionee-
rikouluun. Sieltä Tuomainen määrättiin 
huollon tehtäviin Kaakkois-Suomen 
Sotilasläänin Esikuntaan Kouvolaan. 
Tämän jälkeen Tuomaisen ura jatkui 

huollon tehtävissä ensin Huoltokoulun 
johtajana Lahdessa, Itäisen Maanpuo-
lustusalueen huoltopäällikkönä Mikke-
lissä ja lopulta Huollon tarkastajana 
Pääesikunnassa. Tämän palvelusjak-
son sisään mahtui parin vuoden aika 
Pääesikunnan suunnitteluosaston van-
hempana osastoesiupseerina.
 Virkauransa aikana eversti Tuomai-
nen kävi sekä alueellisen että valta-
kunnallisen maanpuolustuskurssin ja 
ylemmän päällystön kurssin. Eversti 
Tuomainen siirtyi reserviin vuoden 
2004 alusta.
 Eversti Tuomaiselle myönnettiin 
useita ansio- ja kunniamerkkejä. 
 Kadettiveljen harrastukset olivat 
moninaisia: veteraanitoiminta, yhdis-
tystoiminta, rakentaminen, matkailu, 
melonta ja suunnistus.
 Veteraanitoiminta oli Tuomaiselle 
lähellä sydäntä. Erityisesti hän auttoi 
Suomen-poikia niin rakennushankkeis-
sa kuin suorassa taloudellisessa tues-
sa. Lisäksi hän toimi Suomen-poikien 
perinneyhdistyksen hallituksessa.
 Tuomainen toimi kuuden vuoden 
ajan Huoltoupseeriyhdistyksessä en-
sin hallituksen jäsenenä ja varapu-
heenjohtajana, sen jälkeen toiminnan-
tarkastajana. Everstiluutnantti Vilho 
Wäiniön huoltoupseerisäätiön hallituk-
sen varapuheenjohtajana hän toimi 
aina poismenoonsa asti.
 Pioneeriupseerin peruskoulutuksen 
saaneelle sotilaalle luonnollinen har-
rastus oli kaikenlainen rakentaminen. 
Niinpä Martti rakensi omakotitalon 
perheelleen Kausalaan, kesämökilleen 

vierastalon ja ”söögimajan”, hankki ja 
remontoi kaikille lapsilleen asunnot 
Helsinkiin, ja osallistui ystävien erilai-
siin rakentamishankkeisiin  pyynnön 
kuuluessa.
 Ulkomaanmatkat, erityisesti kauko-
matkat aina Intiaa ja Brasiliaa myöten, 
olivat ohjelmassa muun harrastustoi-
minnan lomassa. Suomi meloo-tapah-
tumaan Martti osallistui parikymmen-
tä kertaa vaimonsa työpaikan jouk-
kueen itseoikeutettuna kapteenina. 
Suunnistuksen alkeet Martti oppi jo 
nuorena poikana Puijon rinteillä Kuopi-
ossa. Eri paikkakuntien iltarastit olivat 
Martille tuttuja.
 Yhteiskunnallisia asioita Martti Tuo-
mainen hoiti yhden valtuustokauden 
ajan, ollen Iitin kunnan teknisen lauta-
kunnan puheenjohtaja.
 Eversti Martti Tuomaisen huoltoup-
seeriajalle sattui useita muutoksen 
ajanjaksoja puolustusvoimien huollossa. 
Niistä keskeisimpiä olivat huollon henki-
löstön koulutusjärjestelmän muutokset 
ja puolustusvoimien useat organisaa-
tiomuutokset huoltojärjestelmän tarkis-
tuksineen. Näihin Tuomainen osallistui 
useissa työryhmissä, tuoden vuosien 
aikana hankkimansa ammattitaitonsa ja 
-tietonsa  yhteisiin hankkeisiin. 
 Eversti Martti Tuomainen oli arvos-
tettu ja pidetty huoltoupseeri, joka oli 
aina valmis auttamaan ja antamaan 
pyyteettömän työpanoksensa olipa sit-
ten kyseessä sotilas- tai siviilihanke.

Eversti EVP Leo Puustinen
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In memoriam

Everstiluutnantti Jukka Eskola kuo-
li 13.06.16 pitkäaikaisen sairauden 
murtamana. Hän oli syntynyt Salossa 
10.12.44, ja kirjoitti ylioppilaaksi Salon 
yhteislyseosta 1966. Varusmiespal-
veluksen hän suoritti Hangon Ran-
nikkopatteristossa ja suuntautui sen 
jälkeen sotilasuralle. Jukka valmistui 
Kadettikoulun kurssilta 54 upseeriksi 
1970.  Virkauransa hän  aloitti Niini-
salossa.  Jukan tie vei jo Niinisalos-
sa huoltoalan monipuolisiin tehtäviin 
jatkuen myös Pääesikunnassa.  Vii-
meiset tehtävät olivat Vaasan soti-
lasläänin 1993–1994 ja  Turun ja Po-
rin sotilasläänin huoltopäällikkyydet  
1994–1997.
 Jukka Eskola siirtyi reserviin 1997. 
Samana vuonna yhdistyksemme valit-
si hänet vuoden huoltoupseeriksi.
 Palvelusuran jälkeen Jukka antau-
tui koko sydämellään vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön toimien mo-
nissa yhdistyksissä. Merkittävän ja 
pitkäaikaisen työn hän teki Varsinais-
Suomen reserviupseeri- ja reservi-
läispiirien toiminnanjohtajana. Jukka 
toimi myös yhdistyksemme hallituk-
sen jäsenenä vuosituhannen vaihteen  

Huoltoveljemme 
Jukka Eskola on kuollut

molemmin puolin. Jukka piti tärkeänä 
aluetoimintaa, joka hänen kaudellaan 
ja johdollaan oli Varsinais-Suomessa 
Suomen aktiivisinta. Jukka oli hyvin 
sosiaalinen ihminen ja omasi laajan 
ystäväjoukon. Hän piti huolta loppuun 
asti entisten alaistensa huomioimi-
sesta ja mahdollisesta palkitsemises-
ta. Vielä 4.6.16 eräs hänen entinen 
alaisensa sai huomattavan valtiollisen 
kunniamerkin Jukan aloitteen  pohjal-
ta. Ansioistaan Jukka Eskola palkittiin 
myös monilla kunnia- ja ansiomerkeil-
lä, joista mainittakoon Vapaudenristin 
ritarikunnan kolmannen luokan Vapau-
denristi miekkojen kera ja Huollon an-
sioristi soljen kera.

Jukkaa jäivät kaipaamaan puoliso Rai-
ja  ja  tytär Anna sekä laaja ystävien 
joukko.

Logistiikkaupseeriyhdistyksen jäsenet:
maj Arto Arvonen, kunniajäsen
evl Kari Paarma, jäsen

Kirjoittajat olivat Jukan ystäviä.
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TAPAHTUMIA 

 
LOGISTIIKKAUPSEERIKOULUTUKSEN JA 

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N 90-VUOTIS SEKÄ 
VALTUUSKUNNAN 30-VUOTIS SYYSKOKOUS JA 

PÄIVÄJUHLA SANTAHAMINASSA PERJANTAINA 30.9.2016 
kello 12.00-15.30 

 

ohjelma: 
11.00-12.00 Lounas (omakustanne) 

12.00-14.00 kahvitarjoilu ja syyskokous 

14.00-15.30 päiväjuhla 

15.30 päiväjuhla päättyy 

 
PUKUKOODI: sotilaat: paraatipuku siviilit: miehet: tummapuku  naiset: 

leninki, jakkupuku vast. 

 

ilmoittautumiset ja tarkemmat ohjeet (internetosoite): 

https://www.lyyti.fi/reg/PAIVAJUHLA-LOGU90 

 

ilmoittautumisaika päättyy: 18.9.2016 
Lisätietoja: Henri Pitkäkoski, p.0299530548, sposti: logury@gmail.com 
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TAPAHTUMIA 
 

LOGISTIIKKAUPSEERIKOULUTUKSEN JA 
LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N 90-VUOTIS SEKÄ 

VALTUUSKUNNAN 30-VUOTIS ILTAJUHLA SANTAHAMINASSA 
PERJANTAINA 30.9.2016 kello 18.00-24.00 

 
Ohjelma:  

18.00- Iltajuhlan vieraiden vastaanotto (ovet aukeaa) 

18.25- Iltajuhla alkaa  

23.59 Iltajuhla päättyy 

 
Ohjelmassa: juhlapuheet, palkitsemiset, illallinen, musiikkia, seurustelua  

Huom! Varaathan käteistä mukaan, sillä kadettitoverikunta järjestää 
illallisen jälkeisen juomatarjoilun drinkkilippuja myymällä.  

Iltajuhla on jäsenille ilmainen ja maksaa avecin osalta 20 euroa. Summa 
tilitetään myöhemmin.  

PUKUKOODI: miehet: pieni juhlapuku, naiset: pitkä iltapuku 

 
ilmoittautumiset ja tarkemmat ohjeet (internetosoite): 

https://www.lyyti.fi/reg/ILTAJUHLA-LOGU90 
ilmoittautumisaika päättyy: 18.9.2016 

Lisätietoja: Henri Pitkäkoski, p.0299530548, sposti: logury@gmail.com 
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Yli 500 Suomen Reserviupseeriliiton 
jäsentä, omaista ja ystävää kokoontui 
5.8. Haminaan juhlistamaan liiton toi-
minnan 85. juhlavuotta.
 Ensimmäinen reserviupseerikerho pe-
rustettiin Helsingissä jo vuonna 1925 ja 
kyseessä oli nimensä mukaisesti Valta-
kunnallinen Reserviupseerikerho.
 Toiminta laajeni nopeasti muihinkin 
kaupunkeihin ja valtakunnallisen kes-
kusjärjestön perustaminen tuli ajankoh-
taiseksi. Liiton perustavaan kokoukseen 
17.5.1931 Katajanokan Upseerikerholle 
saapui 52 reservinupseeria eri puolilta 
maata. 
 Nyt Reserviupseeriliittoon kuuluu 320 
jäsenyhdistystä ja niissä on yhteensä 
noin 28000 jäsentä.
 Haminan kaupunki tarjosi perinteik-
käänä upseerikoulutuksen kehtona lois-
tavat puitteet juhlapäivän vietolle. Puo-
lustusvoimien asettama kalustonäyttely 
ja toiminnan esittely herättivät ansaittua 
mielenkiintoa juhlaväen keskuudessa.
 Liiton edustajat laskivat seppeleen 
Kaatuneiden upseerien patsaalle run-
saan yleisöjoukon seuratessa sotilas-
soittokunnan siivittämää tapahtumaa.
 Varsinaista pääjuhlaa vietettiin perin-
teisesti RUK:n Maneesissa, jonka jäl-
keen halukkailla oli mahdollisuus nauttia 
Hamina Tattoon aina yhtä mieleenpainu-
vista esityksistä.

Logistiikkaupseeri-lehti onnittelee Suo-
men Reserviupseeriliittoa maanpuolus-
tuksemme hyväksi tehdystä pitkästä ja 
ansiokkaasta työstä!

Teksti ja kuvat: Hans Gabrielsson

Suomen Reserviupseeriliiton 
perustamisesta 85 vuotta

Kaatuneiden upseerien patsas muistut-
taa itsenäisyytemme puolesta annetuis-
ta uhrauksista.

Juhlaväki ja Suomen Reserviupseeriliiton seppeleen 
laskijat vänrikki Emilia Ristola, liiton puheenjohtaja, 
kapteeni Mikko Halkilahti ja kapteeni Jarkko Tawast 
hiljentyneinä kunniantekoon patsaalla.



Esimerkiksi kaiken tarpeellisen sunnuntaiselle  
brunssihetkelle parhaassa seurassa.  

 
Nappaa kortti käteen K-ryhmän kaupassa ja  

lataa kassalla lahjaksi sopiva summa.

K-LAHJAKORTILLA SAA  
MELKEIN MITÄ VAIN



Logistiikkaupseerit r.y
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11311 Riihimäki

NYT DIGINÄ
KASSAKUITIT

OTA SÄHKÖISET KASSAKUITIT PUHELIMEEN 
Heitä hyvästit paperikuiteille. Lataa S-mobiili ja  
ota käyttöön sähköinen kassakuittipalvelu. Se tuo  
kuitin puhelimeesi heti ostotapahtuman jälkeen.

S-KANAVA.FI/KASSAKUITTI


