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Kestävää kehitystä 
elinjakson alusta 
loppuun. 

Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallinta- ja materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. 

Puolustusvoimien strategisena kumppanina vastaamme maa- ja merivoimien materiaalin kunnossa-

pidosta sekä erikseen sovituista ilmavoimien materiaaleista. Lisäksi tuotamme elinjakson hallinnan 

palveluita ja osallistumme asiantuntijana materiaalihankkeisiin. Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin 

kumppanuussopimuksiin.  
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Kansikuva: Puolustusvoimien ylipäällik-
kö, tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
tarkasti lippujuhlan paraatijoukot Puolus-
tusvoiman komentajan kenraali Jarmo 
Lindbergin seurassa. Kuva: Seppo Simola

Vaikka 100 vuotta on takana, on 
itsenäisyys turvattava joka päivä

Itsenäisyyspäivän juhlapuheissa 
usein korostuu Talvisota ja Jatko-
sodan torjuntavoitto. Asiaa on usein 
myös kritisoitu; voiko itsenäisyyt-
tä tarkastella vain sotien ikkunan 
kautta? Eikö tulisi mielummin ko-
rostaa yhteiskunnan rakentamista 
koko itsenäisen historian aikana. 
Siirtyminen agraariyhteiskunnasta 
teolliseen, hyvinvointivaltion kehit-
täminen sotien jälkeen ja korkeat 
teknologiset saavutukset Nokiaa 
laajemminkin on ollut huikea saavu-
tus. Erilaisissa kansainvälisissä mit-
tauksissa maamme on ollut aivan 
kärjessä. 
 
Esimerkiksi terveydenhuollon  ke-
hittäminen on ollut oikea menest-
ystarina viime vuosisadan histori-
assamme. Helsingin Sanomat tar-
kastelee aihetta kirjoituksessaan 
“Alkoi kuin flunssa, mutta johti 
lopulta kuolemaan – tuhkarokko, 
kurkkumätä ja tuberkuloosi olivat 
pahoja tappajia vielä sotavuosina”. 
Artikkelissa todetaan muun muas-
sa, että ”Sodan taisteluja muistel-
laan edelleen tiiviisti mutta saira-
uksien kanssa käytyjä kamppailuja 
ei niinkään, vaikka niissä on saatu 
loistavia voittoja. Ehkä syy on se, 

että voitot kertyivät hitaasti, yksi 
kamppailu kerralla, ja tulokset nä-
kyivät vasta vuosien kuluttua.”  
 
Sodat ovat kuitenkin merkinneet 
suurinta uhkaa itsenäisyydelle ja 
siksi sen pelastaminen saa näin 
suuren merkityksen. Mitenkään 
väheksymättä todella suuria saa-
vutuksia eri elämänaloilla voidaan 
kuitenkin todeta, että juuri sodissa 
annettiin suurimmat uhraukset itse-
näisyyden turvaamiseksi. 
 
Pitämällä puolustusvoimiemme 
suorituskyvyn riittävällä tasolla, jär-
kevällä ulkopolitiikalla ja vaalimalla 
hyödyllistä kansainvälistä yhteistyö-
tä niin sotilaallisella kuin muillakin 
aloilla turvaamme itsenäisyyttämme 
tulevaisuudessakin joka päivä.

Kaikille isänmaamme saavutuk-
sille voi hyvin nostaa maljan 
näin satavuotisjuhlavuonna!



Insta DefSec – kriittisten tietojärjestelmien ja kyberturval-
lisuuden erikoisosaaja. 

Ymmärrämme sotilaallisen toimintaympäristön vaati- 
mukset ja tuomme digitalisaation mahdollisuudet  
turval lisesti osaksi kriittisiä toimintaympäristöjä. Autamme 
asiakkaitamme hyödyntämään uusia toimintamalleja, kehit-
tämään viranomaisyhteistyötä, ratkaisemaan kansainvälisen   
yhteensopivuuden kysymyksiä, tehostamaan tilanne-
tietoisuutta ja suorituskykyä sekä nostamaan tieto -  
turvallisuuden toiminnan edellyttämälle tasolle.

Insta ILS – avioniikan ja korkeateknologian elinkaari-
palveluiden asiantuntija. 

Palvelemme järjestelmien ylläpidossa puolustus- 
voimien eri aselajien lisäksi viranomaisia ja siviiliorgani-
saatioita. Toimintaamme kuuluu laaja-alaisia kunnossa-
pito-, testaus-, tutkimus- ja tuotekehityspalveluita. 
Edustuksessamme on myös avioniikka-alan johtavien 
toimittajien komponentteja, laitteita ja järjestelmiä.  
Sitoutumattomana toimijana varmistamme aina asiak-
kaillemme turvalliset ja elinkaaritarkastelussa huippu-
laatuiset ratkaisut.

Suomalainen Insta-konserni on riippumaton perhe-
yritys, joka palvelee asiakkaitaan jatkuvan toiminta-
varmuuden ja teknologiakehityksen kumppani-
na. Konserniin kuuluu myös Insta Automation Oy.  

instadefsec.fi
instails.fi

Puolustusvoimien 
strateginen 
kumppani
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Puheenjohtajan kynästä

Arvoisat lukijat, yhdistyksen jäsenet

Tänään tätä kirjoittaessani on 100 päivää itsenäisyyspäi-
vään. Seinäjoen Suomi100 -työryhmä keksi hienon ide-
an puettaa kaupunkilaiset sinivalkoisiin vaatteisiin yhden 
päivän ajan. Päiväksi valikoitui 28. elokuuta, mistä on 
100 päivää itsenäisyyspäivään 6.12. Sinivalkoinen pukeu-
tumishaaste laajennettiin koko maahan ja maailmaan. 
Hienon idean markkinointi olisi ehkä vaatinut terävöittä-
mistä, sillä itselleni asia (sini)valkeni vasta iltauutisista. 
 
Medianäkyvyyttä on sen sijaan viimeisen kahden vii-
kon aikana saanut Turun ikävät tapahtumat. Juhlavuosi 
jäänee historiaan myös sen vuoksi. Turun keskustassa 
18.8. kaksi ihmishenkeä vaatinutta silmitöntä veritekoa 
epäillään Suomen ensimmäiseksi terrori-iskuksi. Iskun 
takana epäillään olleen marokkolaismiesten ryhmän. 
Pääepäilty oli tullut Suomeen viime vuonna turvapai-
kanhakijana. Poliisin mukaan hänen profiilinsa on hyvin 
samankaltainen kuin viime aikoina Euroopassa tehdyis-
sä islamistisissa iskuissa.  
 
Turun iskun kaltaista terroritekoa on äärimmäisen vai-
kea estää, koska se ei juuri vaadi valmistelua. Tämän 
kaltaisten iskujen ennaltaehkäisemiseen tai torjumiseen 
ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Tärkeää on ainakin se, 
että viranomaisilla on riittävät ”työkalut” ja resurssit ter-
rorismin torjuntaan sekä yhteistoiminta kansallisesti ja 
kansainvälisesti toimii. Viranomaiset toimivat tilanteessa 
mallikkaasti ja ansaitsevat toiminnastaan kiitokset. 
 
Terrori-iskujen jälkeen toistellaan usein, että pelolle ei 
saa antaa ylivaltaa, sillä sitähän juuri terroristit halua-
vat. Normaalia elämää ja arkea tulee jatkaa, eikä jäädä 
liikaa tapahtunutta murehtimaan ja märehtimään. Kuten 
nytkin on huomattu media herkutellee asialla laajasti ja 
pitkään, mikä on omiaan lisäämään kansalaisten huolta. 
Sen vuoksi mediankin soisi palaavan arkeen tällaisissa 
tapauksissa nopeammin. 

Turun iskut nostivat esiin suomalaisen yhteiskunnan 
parhaita ja huonoja puolia. Ohikulkijat, joiden mukana 
oli myös maahanmuuttajia, kävivät oman turvallisuu-
tensa kustannuksella estämään terroristin tekoa. Tosin 
samaan aikaan eräät kansalaiset keskittyivät auttami-
sen sijaan tallentamaan tapahtumia kännyköillään. So-
siaalisessa mediassa isku ei yhdistänyt vaan jakoi osan 
kansasta kiihkeisiin ja kovasanaisiin ryhmiin, niin maa-
hanmuuttoa vastustaviin kuin puolustaviinkin. 
 
Suomessa on vuodessa kuusi virallista liputuspäivää 
sekä kymmenen vakiintunutta liputuspäivää. Jokaisel-

Yhdistyksen puheenjohtaja, 
eversti Timo Saarinen

Sata päivää sataanvuoteen

la on kuitenkin oikeus liputtaa Suomen lipulla silloin, 
kun katsoo sen aiheelliseksi. Tällaisten ikävien asioiden 
kohdalla tulisikin nostaa siniristilippu jokaiseen salkoon 
ja antaa sen liehua ylväästi – osoittaen kansamme yh-
tenäisyyttä, voimaa ja uskoa.

Arvoisat logistiikkaupseerit,

Pitäkäämme lippu korkealla. Satavuotisjuhlat lähesty-
vät, mutta matkalla sinne on muutamia yhdistyksen 
tapahtumia. 
 
Muistutankin tässä kaikkia lukijoita yhdistyksen syysko-
kouksesta maanantaina 9.10.2017. Kokous järjestetään 
Logistiikkakoululla Riihimäellä, jossa on samalla mah-
dollisuus tutustua koulun uusiin tiloihin sekä muutoin-
kin koulun toimintaan. 
 
Suunniteltu huoltotapahtuma Syndalenissa on joudut-
tu meistä riippumattomista syistä tältä vuodelta peru-
maan. Vaihtosuunnitelma tapahtuman järjestämisestä 
marras–joulukuun taitteessa on työn alla. Ohjelmat ja 
ohjeet löytyvät ilmoituksista tässä lehdessä ja www.
logistiikkaupseerit.fi /ajankohtaista nettisivuilta. Seurat-
kaa tiedottamista nettisivuilla!

Tervetuloa!
Aurinkoista syksyn alkua!
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Teksti ja kuvat: Seppo Simola

Lippujuhlapäivän paraati veti Helsingin 
keskustan täyteen väkeä helteisenä 
sunnuntaina eli suomalaisten kiinnostus 
sotaväkeään kohtaan ei osoita sammu-
misen merkkejä. Ohimarssiyleisö kan-
soitti Mannerheimintien varret ooppera-
talolle asti ja satamassa olleille Merivoi-
mien ja Rajavartiolaitoksen aluksille piti 
välillä jonottaa. Moukari eli panssarihau-
pitsi K9 Thunder veti väkeä kansalais-
torille. Toinen Helsingin yleisömagneetti 
oli Kaivopuiston lentonäytös perjantaina 
9.kesäkuuta. 

Herkkupaloja kesän 2017 
tarjonnasta

– Suomen 100-vuotisjuhlinta näkyi myös 
maanpuolustustapahtumien runsautena 

Royal Air Forcen taitolentoryhmä Red Arrows’in show oli Kaivopuiston lentonäytöksen värik-
käin esitys. Kalustona oli suomalaisille tuttu Hawk-harjoitushävittäjä.
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 Museo Militaria juhlisti kesäkuussa 
suomenhevosen 110-vuotista taivalta 
näyttävällä kavalkadilla, jossa suomen-
hevonen esiintyi niin sotaratsuna, työ-
juhtana, kilpahevosena kuin harrastus-
välineenäkin.
 Panssaridivisioonan perustamisen 
75-vuotisjuhla kansoitti Parolannummen 
28. kesäkuuta. Uutuuskalustona olivat 
Leopard 2A6:t, mutta niiden ohella näh-
tiin poikkeuksellisen runsaasti museo-
kalustoa. Yksi päivän kohokohdista oli 
jatkosodan aikaisen raskaan tykkipat-
terin toimintanäytös. Juhlaohjelmaan 
sisältyi myös komentajanvaihdos. Hei-
näkuun alusta reserviin siirtynyt evers-
ti Pekka Järvi luovutti prikaatin eversti 
Kari Nisulalle.
 Parolan keskustan liikekiinteistössä 
oli koko kesän Panssariprikaatin junai-
lema pop-up museo, jossa sotilasmuse-
oiden ohella kokoelmiaan saattoivat esi-
tellä yksityiset henkilöt ja yhdistykset.
 Suomessa on lukuisia yksityisiä ja 
yhdistysten ylläpitämiä sotahistoria-
aiheisia näyttelyjä, joihin kannattaa lo-
mareissuilla tutustua. Kajaanin Ase- ja 
varusmuseo esittelee yli 30-vuotisen 
militariakeräilyn tuloksia. Nähtävänä on 
runsaasti aseita, sotilaspukuja ja muuta 
aiheeseen liittyvää. 
 Ristijärven suojeluskunta- ja lottanäyt-
tely kertoo paikallisesta aikanaan hyvin 
vireästä suojeluskuntatoiminnasta ja an-
taa samalla hyvän yleiskatsauksen suo-

Kajaanin Ase- ja varusmuseo esittelee laajan militaria-aiheisen yksityiskokoelman.

Helsingin Senaatintori on vuosikymmenten saatossa nähnyt lukemattomia sotilasparaateja. Nyt oli vuorossa kesän 2017 lippujuhlaparaati.

jeluskuntien ja Lotta-Svärdin toimintaan. 
Lieksan Rajakillan aktiivit esittelevät Ra-
japerinnetalon runsasta antia yleisölle 
Lieksassa. Monet yksityismuseot ovat 
talviaikaan avoinna vain erikseen sovit-
taessa.
 Logistinen operaatio tämäkin: Hä-
meenlinnan seudulla kiersi sunnuntai-

na 23. heinäkuuta noin 40 museoauton 
letka, kun Naisten automobiiliklubi juhli 
10-vuotista toimintaansa. Erityiskiitok-
sen ansaitsevat tyylikkäät, autojen ikä-
kauden mukaiset vintage-asut. Tämä 
onnistuu vain naisilta!
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Lippujuhlan paraatikatselmukseen 
osallistui joukkoja kaikista puolus-
tushaaroista sekä Rajavartiolaitok-
sesta. Myös maanpuolustusjärjes-
töt olivat näyttävästi mukana.

Elävä voima ja tekniikka kohtasi-
vat lippujuhlapäivän ohimarssissa 
Mannerheimintiellä. Leopard 2A6 
ohittaa Sinibarettien osaston.

Eteläsatamaan ja Katajano-
kalle kiinnittyneet Merivoi-
mien ja Rajavartiolaitoksen 
alukset houkuttelivat lippu-
juhlayleisöä jonoiksi asti.
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Helsingin Kansalaistorilla pide-
tyn lippujuhlapäivän kalusto-
näyttelyn vetonaulana oli kent-
tätykistön uutuus Moukari eli K9 
Thunder panssarihaupitsi.

Naisten automobiiliklubin juhla-
ajossa silmää hivelivät hienojen au-
tojen lisäksi aikakauden mukaiset 
asut. Elisa Kauria oli liikkeellä isän-
sä vuoden 1964 Volvo Amazonilla.

Parolan keskustan liikekiinteis-
tössä oli kesällä Panssariprikaatin 
junailema pop-up museo, jossa 
sotilasmuseoiden lisäksi kokoel-
miaan esittelivät yhdistykset ja 
yksityishenkilöt.
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Kenttätykistön uutuus Moukari eli K9 
Thunder panssarihaupitsi osallistui myös 
Panssaridivisioonan 75-vuotisjuhlan ka-
lustonäyttelyyn

Panssaridivisioonan pe-
rustamisen 75-vuotisjuh-
lan ohimarssin uusinta 
kalustoa edustivat Leo-
pard 2A6:t.

Panssaridivisioonan perustamisen 75-vuotisjuhlassa nähtiin jatkosodan aikaisen raskaan tykkipatterin toimintanäytös. Tykkejä ja niiden vetäjiä 
käytti yli sadan harrastajan joukko.
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Parolannummen lippukentälle järjestäy-
tyneissä paraatijoukoissa näki runsaasti 
perinneasuja.

Lieksan Rajaperinnetalon monipuolinen 
näyttely kertoo rajamiesten ja rajavarti-
oinnin historiaa.

Kainuulainen Ristijär-
vi oli väkilukuun suh-
teutettuna maakunnan 
aktiivisin suojeluskun-
tapitäjä. Niistä ajoista 
kertoo Katvelan koulul-
le vuonna 2004 avattu 
näyttely.
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Museo Militarian järjestämässä 
suomenhevosen 110-vuotisjuh-
lassa otettiin kantaa myös hevo-
sista hevosvoimiin siirtymiseen. 
Harvinaisen Deutz-traktorinsa 
puikoissa paikallinen reservi-
läisaktiivi Markku Seppälä.

Museo Militaria juhli suomenhevo-
sen 110-vuotista taivalta kertomalla 
suomenhevosen roolista sotarat-
suna, työjuhtana, kilpahevosena 
ja harrastusvälineenä.



Valtakunnallinen 
puh 010 2320 100

Päivystys 24/7 
puh 010 2320 841

 

Ammattitaitoista 
monimerkki- 
palvelua

Pidämme autosi tien päällä,
tuottavassa työssä, 
tarvittaessa vaikka kellon ympäri

YÖLINJA  
         24 H
YÖLINJA  
         24 H

Raskone YölinjaTM

huoltopalveluja ympäri vuorokauden

puh 010 2320 100
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Puolustusvoimat järjesti Suo-
mi 100-keskiertueeseen liittyen 
neljätuntisen yleisötilaisuuden 
7.6.2017 Tampereen Keskustorilla. 
Tilaisuus piti sisällään mm. ka-
lustoesittelyjä, toimintanäytök-
siä, eri organisaatioiden esittely-
telttoja sekä sotilassoittokuntien 
konsertin läheisellä ”Laikunla-
valla”. Torilla oli sotilaskotipalve-
lujen lisäksi tarjolla ilmaiseksi 
hernekeittolounas. Tapahtuman 
yleisjärjestelyistä vastasi Puolus-
tusvoimien Logistiikkalaitoksen 
Esikunta.

Logistiikkaupseerit ry osallistui keskus-
torin yleisötilaisuuteen perustamalla 
tapahtumatorille oman esittelypisteen, 
jossa yhdistyksen toimintaa esittelivät 
EVL evp. Matti Paasivaara sekä yhdis-
tyksen hallituksesta INSEVL Harri Saari-
nen ja LTN res. Hans Gabrielsson.
 Logistiikkaupseerit ry:n hallitus tee-
tätti tilaisuutta varten yhdistykselle uu-
den esittelylehtisen sekä neljä ”Roll up 
ständiä” EVL evp. Aarne Veijalaisen joh-
dolla. Ständeistä käy ilmi samat asiat 
kuin esittelylehtisestä.
 Esittelyteltan pöydälle koottiin ”näyt-
telyrekvisiitaksi” yhdistyksen julkaisuja, 
kuten mm. kaikki aikaisemmat huolto-
päällikkökirjat, huollon historiikki sekä 
muutamia lehden nidottuja vuosikertoja.
 Yleisölle jaettiin ilmaiseksi yhdistyk-
sen esittelylehtisiä, 50 kpl vuoden 2006 
huoltopäällikkökirjaa, 200 kpl lehden 
uusinta numeroa sekä 200 kpl lehden 
vanhempia numeroita. Lisäksi ostetta-
vissa oli uusin huoltopäällikkökirja.
 Tampereen yleisötilaisuuspäivä oli sat-
tumoisin alkukesän yksi aurinkoisimmis-
ta ja lämpimimmistä. Ehkä tämän vuok-
si Keskustorilla riitti runsaasti uteliaita 
kävijöitä. Logistiikkaupseereiden teltan-
kin edessä oli lähes jatkuva ”kuhina” 
koko neljän tunnin ajan. Ilahduttavaa oli, 
että kovin moni nuori oli kiinnostunut 
yhdistyksemme toiminnasta.

Kirjoittaja evl evp Matti Paasivaara
Kuvat: Hans Gabrielsson

Logistiikkaupseerit ry 
mukana puolustusvoimien 
Suomi 100 -kesäkiertueella

Alikersantti Isakssonin 
asepalveluksesta on 
vierähtänyt jo useampi 
vuosi, mutta maanpuo-
lustustahto on säilynyt 
korkeana. Hän esitteli 
ansiokkaasti Pirkanmaan 
aluetoimiston pisteellä 
mm. maakuntajoukkojen 
tehtäviä.

Torin laitaan sijoitettu Leopard 2A6 herätti 
vieraissa ansaittua huomiota. Päivän yleisö-
tavoitteet ylittyivät reippaasti.
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Teemapäivänä juhlistettiin Raatihuo-
neella myös Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen vuosipäivää. Yhdistyksen 
kunniajäsen Seppo Laalo ehti terveh-
dyskäynnille Logistiikkaupseerien esit-
telypisteelle ennen juhlallisuuksia.

Logistiikkaupseerit ry:n pisteellä oli 
esillä näyttävä otos vuosien mittaan 
julkaistusta materiaalista. Harri Saari-
nen ja Matti Paasivaara saivat vastata 
lukuisiin kysymyksiin logistiikan alalta 
ja selviytyivät tehtävästä kiitettävästi!

Kympeil le  antoivat 
kyytiä niin vanhat kuin 
nuoretkin. Ammuntapis-
te on varma yleisömag-
neetti, jonne jaksetaan 
myös jonottaa.
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”Järjestelmäkeskus on 
puolustusmateriaalialan 
kansallinen huippuyksikkö”

Järjestelmäkeskus on puolus-
tusvoimien logistiikkalaitokseen 
kuuluva hallintoyksikkö, joka 
aloitti toimintansa vuoden 2015 
alusta. Järjestelmäkeskus toimii 
järjestelmävastuullisena puolus-
tusvoimien omistaman ja käytös-
sä olevan materiaalin osalta. Jär-
jestelmävastuu tarkoittaa vastuu-
ta materiaalin kaikista elinkaaren 
vaiheista hankinnan teknisestä 
valmistelusta aina materiaalista 
luopumiseen saakka. 

Puolustusmateriaalin elinkaaret ovat 
pitkiä ja pääosa asejärjestelmistä hanki-
taan ulkomaisilta järjestelmätoimittajilta. 
Jopa vuosikymmenien pituisen elinkaa-
ren aikana on varmistettava tuotetuen, 
varaosien ja kunnossapitopalveluiden 
saatavuus sekä järjestelmien suoritus-
kyvyn kehittäminen uhkaa vastaavasti. 
Tuotetuen, varaosien ja kunnossapito-
palveluiden järjestämisessä Järjestel-
mäkeskus hyödyntää laajaa koti- ja ul-
komaista kumppaniverkostoa. 
 Materiaali- ja palveluhankintojen ja 
sopimusten valmistelu, laadunvarmis-
tus, kansainvälinen yhteistyö sekä ti-
lannetietoisuuden ylläpito ja valmiuden 
säätely toteutetaan yhteistyössä laitok-
sen esikunnan kanssa. Myös Logistiik-

Järjestelmäkeskus 
huolehtii puolustusvoimien 
omistamasta materiaalista

Apulaisjohtaja Insinöörieversti 
Jouni Muranen

karykmenteillä on tärkeä rooli osana jär-
jestelmien elinkaaren hallintaa erityises-
ti varastoidun materiaalin osalta.  
 Järjestelmäkeskuksessa työskente-
lee noin 500 henkilöä ja olemme hen-
kilöstömäärältämme suurin logistiikka-
laitoksen hallintoyksiköistä. Henkilöstö 
muodostuu 300 siviilitehtävästä ja 200 
sotilastehtävästä. Sotilaista suurin osa, 
noin 160 on erikoisupseereita. Upsee-
reita ja opistoupseereita on noin 40. 
Järjestelmäkeskus on asiantuntijaor-
ganisaatio, jonka henkilöstöllä on pitkä 
kokemus ja korkea, pääosin tekninen 
koulutus. Järjestelmäkeskuksen organi-
saatio on esitetty alla olevassa kuvassa
 Järjestelmäkeskus toimii usealla paik-
kakunnalla. Keskuksen johto ja hallinto-
osasto toimivat Tampereella Sarvijaa-
konkadulla. Keskuksen johtajana toimii 
eversti Petri Lammi. Samassa raken-
nuksessa toimivat myös Tiedustelu-, 
Valvonta- ja Johtamisjärjestelmä- (TVJ), 
maajärjestelmä- ja projektiosastot. Sar-
vijaakonkadun kiinteistöstä ollaan siir-
tymässä Tampereen Aitovuoreen en-
tiseen Finavian kiinteistöön, jonne en-
simmäinen osa siirtyi kesän 2017 aika-
na. Ilmajärjestelmäosaston pääosat ovat 
Tampereen Vuoreksessa ja Jyväskylän 
Tikkakoskella. Merijärjestelmäosasto 
toimii Turun Heikkilässä. 

 Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja 
sen osana Järjestelmäkeskus saa pe-
rusteet tehtävilleen Pääesikunnasta ja 
puolustushaaraesikunnista. Keskeisiä 
perusteita ovat järjestelmille asetetta-
vat käyttövarmuusvaatimukset, joiden 
avulla joukkojen tehtävien vaatimat jär-
jestelmien ja kalustojen käyttövolyymit 
mm. lentotunnit, alusvuorokaudet sekä 
vaaditut kalustomäärät voidaan tuottaa.
 Järjestelmäkeskus käyttää merkittä-
vän osan puolustusbudjetista suoritus-
kykyhankkeiden sekä järjestelmien kun-
nossapidon edellyttämiin hankintoihin. 
Kunnossapitoon käytetään vuositasolla 
yli 0,5 Mrd euroa eri tyyppisiin palvelu- 
ja varaosahankintoihin koti- ja ulkomai-
silta toimittajilta. Vuonna 2016 palvelui-
ta, varaosia ja vaihtolaitteita hankittiin 
noin 1000 toimittajalta. Puolustusvoimi-
en strategisista kumppaneista Millog, 
Patria Aviation, Insta Group ja Suomen 
turvallisuusverkko STUVE ovat Järjes-
telmäkeskuksen tehtävien hoitamisen 
kannalta tärkeimpiä kumppaneita. Suu-
rimmat toimittajat on kuvattu alla. 
 Puolustusvoimissa uudet suoritus-
kyvyt tuotetaan hankkeissa. Hankkei-
ta edeltää aina mittava tiedonhankinta 
sekä erilaiset tutkimusprojektit, joihin 
Järjestelmäkeskuksen asiantuntijat osal-
listuvat. Hankkeiden johtovastuu on 

Järjestelmäkeskuksen tehtävät
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Järjestelmäkeskuksen organisaatio

Järjestelmäkeskuksen merkittävimpiä toimittajia 2016

suorituskykyvastuullisella eli Pääesikun-
nalla tai puolustushaaraesikunnilla. 
 Hankkeiden vastuulla on mm. opera-
tiivisen konseptin määrittely ja suoritus-
kykyvaatimusten asettaminen. Uusien 
suorituskykyjen edellyttämiin materiaa-
lihankintoihin käytetään vuosittain vajaa 
1 Mrd euroa. Summa vaihtelee vuosit-
tain riippuen hankkeiden vaiheesta ja 
projektien etenemisestä.
 Järjestelmäkeskus on vastuussa 
hankkeisiin liittyvistä tutkimus- ja mate-
riaaliprojekteista. Materiaaliprojekteissa 
suorituskykyvaatimuksista muodoste-
taan järjestelmävaatimukset. Materiaa-

liprojektit valmistellaan Järjestelmäkes-
kuksen toimesta yhteistyössä laitoksen 
esikunnan ja suorituskykyvastuullisen 
esikunnan kanssa. 
 Projektiorganisaatioon kootaan Järjes-
telmäkeskuksen, laitoksen esikunnan 
sekä tapauskohtaisesti muiden hallinto-
yksiköiden sekä strategisten kumppani-
en henkilöstöä. Projektipäällikköinä toi-
mivat Järjestelmäkeskuksen asiantunti-
jat, järjestelmäinsinöörit tai päätoimiset 
projektipäälliköt. Järjestelmäkeskuksessa 
on tällä hetkellä aktiivisena noin 180 eri 
tyyppistä ja laajuista materiaaliprojektia. 

Hallinto-osasto valmistelee ja 
koordinoi resurssien suunnittelua 
osana järjestelmävastuuta 

Hallinto-osaston tehtävänä on tukea 
Järjestelmäkeskuksen johtoa sekä var-
mistaa puolustusvoimien hallintoyksi-
köiltä vaadittavien hallinnollisten teh-
tävien toteuttaminen. Hallinto-osasto 
huolehtii Järjestelmäkeskuksen tilan-
netietoisuuden ylläpidosta,  valmiuden 
säätelystä sekä vaativista henkilöstö-, 
talous ja tietohallinnon sekä toiminnan 
ja resurssien suunnittelun ja raportoin-
nin tehtävistä. 
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 Hallinto-osaston vastuulle kuuluu 
hallintoyksiköiden perinteisten hallinto-
tehtävien lisäksi puolustusvoimallisesti 
merkittävien järjestelmien rakentami-
seen, ylläpitoon, elinjaksosuunnitteluun 
ja kansainvälisen yhteistyöhön liittyviä 
koordinointitehtäviä. 
 
Projektiosasto vastaa 
puolustusvoimien strategisten 
hankkeiden materiaaliprojekteista

Puolustusvoimien suurimpien materiaa-
liprojektien projektipäälliköiden tehtävät 
ja projektien johtaminen on keskitetty 
Järjestelmäkeskuksen projektiosastoon. 
Projektiosaston vastuulla ovat mm. 
puolustusvoimien strategisten hankkei-
den, Laivue2020- ja HX-materiaalipro-
jektit. Laivue2020-projektissa hankit-
tavilla aluksilla korvataan merivoimien 
poistuvia alusluokkia 2020-luvulla. 
 HX-projektissa hankitaan Hornetin 
korvaava suorituskyky 2025 alkaen. Il-
mapuolustuksen johtamisjärjestelmää 
kehitetään JADEC2-projektissa, PV:n 
toiminnanohjausjärjestelmää SAP-pro-
jektissa sekä useissa alaprojekteissa, 
maapuolustuksen johtamisjärjestelmää 
M18-projektissa jne. Muita projekteja 
ovat mm. ilmavoimien käyttämän Vin-
ka alkeiskoulukoneen korvaamiseen 
tähtäävä VX-projekti sekä maavoimien 
poistuvien suorituskykyjen korvaami-
seen tähtäävä OPTYK-projekti.  
 Ilmailutermejä käyttäen vuonna 2014 
aloitettu Vinkan korvaavan lentokoneen 
hankintakilpailu päättyi pystykäännökseen 
vuoden 2015 syksyllä kun vaatimukset 
täyttävää ratkaisua ei löytynyt. Syöksyn 
oikaisussa meinasi tulla kiire. Taitavissa 
käsissä ja kaupallisen osaston toimiessa 
siipimiehenä parin immelmannin jälkeen 
onnistuttiin Englannista ostamaan 28 
kappaletta käytettyjä Grob G115E -alkeis-

koulukoneita. Ensimmäinen kone saatiin 
nopeasti Suomeen ja koneiden muutos-
töiden valmistelu on käynnissä. 
 OPTYK -projekti perustettiin syksyllä 
2015. Projektin tavoitteena on korvata 
mittava määrä vanhenevaa tykistön ka-
lustoa uudella tela-alustaisella 155mm:n 
panssaroidulla tykillä. Projektin alkupe-
räisenä tavoitteena oli käynnistää länsi-
mainen kilpailu parhaan ratkaisun löytä-
miseksi. Vaihtoehtoja olivat ruotsalainen 
Archer, ranskalainen Caesar, israelilai-
nen ATMOS, saksalainen PzH2000. 
 Tietopyynnön yhteydessä mukaan 
tuli eteläkorealainen K9 ja mielenkiintoi-
nen tarjous käytetystä kalustosta. Kii-
tos pohjoismaisen yhteistyön, saimme 
käyttöömme norjalaisten kenttäkokeiden 
tulokset, millä päätösprosessiamme pys-
tyttiin lyhentämään vuodella. Kotimaisen 
evaluoinnin, järjestelmäasennusten ja 
onnistuneiden koeammuntojen tulok-
sena tänä keväänä päästiin kauppoihin. 

Maavoimille ostettiin 48 kappaletta vau-
nuja ja kansallistamistyö ensimmäisten 
toimitusten osalta on alkanut syksyllä 
2017. Juhlavassa allekirjoitustilaisuudes-
sa sovittiin K9 -kaluston ylläpitokyvyn 
rakentamisesta Suomeen Millog Oy:lle. 
K9 kantaa lempinimeä MOUKARI, mikä 
hyvin kuvaakin koko tähänastista projek-
tia, mutta myös tulevaa suorituskykyä.

Maajärjestelmäosasto – elinjakso-
osaamisen asiantuntija

Maajärjestelmäosasto vastaa maavoi-
mien ja puolustusvoimien yhteisen 
materiaalin elinjakson hallinnasta. Maa-
järjestelmien kunnossapidon strategi-
nen kumppani on Millog, joka vastaa 
maa- ja myös merivoimien materiaalin 
kunnossapitopalveluiden tuottamisesta 
joukko-osastotasalle saakka. Järjestel-
mien käyttöhuolto on joukkojen vastuul-
la. Järjestelmien vaatimat kunnossapi-

K9-telahaupitsi kenttäkokeissa

Grob G115E alkeiskoulukone kotitukikohdassaan Tikkakoskella
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topalvelut suunnitellaan yhdessä jouk-
kojen, Millogin ja osastojen asiantunti-
joiden kassa. Maajärjestelmäosasto on 
vastuussa vuosityösuunnittelun johta-
misesta sekä hyväksytyn suunnitelman 
muutoshallinnasta ja toimeenpanosta. 
 Maavoimien aselajien ja logistiikan 
materiaalinen kehittäminen on käynnis-
sä. Hankinnoilla ylläpidetään ja kehite-
tään joukkojen materiaalista valmiutta. 
Jalkaväen XA-kuljetuspanssariajoneuvo-
jen liikkuvuus ja suoja on kehittynyt ny-
kyaikaiselle tasolle. Päivitetyt Leopard 
2A4 -taistelupanssarivaunut ovat jouk-
kojen käytössä ja Leopard 2A6 vaunu-
jen vastaanotto ja muutostyöt etenevät 
yhteistyössä kotimaisen teollisuuden 
kanssa. BMP-2 rynnäkköpanssarivaunu-
jen järjestelmiä on päivitetty ja panssa-
rintorjunta-aseistus on monipuolistunut. 
 Kranaatinheittimistöä on ajantasais-
tettu AMOS -järjestelmähankinnoilla 
ja epäsuoran tulen johtamista ja liik-
kuvuutta kehitetään edelleen AHJO/
AHMA -ammunnanhallintajärjestelmällä. 
Pioneerimateriaalien avulla edistetään 
aktiivisesti joukkojen liikettä ja lisätään 
passiivista suojaa. Ilmatorjunta on saa-

nut käyttöön uudet lyhyen ja keskipit-
kän kantaman ohjusjärjestelmät ja am-
musilmatorjunnan liikkuvuus on päivi-
tetty samalle tasolle tuettavan joukon 
kanssa. Ilmatulenjohdon yhteensopiva 
materiaalinen suorituskyky mahdollistaa 
syvyyteen vaikuttamisen maataistelut 
mullistavalla tavalla. 
 Raskas raketinheitin on kaukovaikut-
tamisen kärkeä. Bonus-ampumatarvik-
keet ovat kasvattaneet tykistöjärjestel-
män tulentehoa merkittävästi. Johta-
misjärjestelmä M18 uusine ohjelmis-
toineen otettiin käyttöön varmistamaan 
luotettava tilannekuva ja taisteluiden 
ketterä johtaminen. 
 Minilennokit ja maalinpaikannuslait-
teet tuottavat tarkat maalitiedot vai-
kuttamiselle. Taistelijan varustus sallii 
toiminnan säällä kuin säällä oli yö tai 
päivä. Logistiikkajärjestelmän uudet 
kalustot mahdollistavat joustavan kun-
nossapidon taistelujärjestelmille ja tuen 
puolustusvoimien joukoille. Joukon tak-
tiset perustaidot koulutetaan ja harjoi-

tellaan kustannustehokkaasti ja turvalli-
sesti virtuaalikoulutusympäristössä. 
 Sotavarusteiden ja järjestelmien käyttö-
varmuuden ylläpitäminen edellyttää maa-
järjestelmäosaston asiantuntijoilta proses-
sinomaista, mutta ripeän luovaa toimin-
taa ja tiivistä yhteistyötä verkostoissam-
me. Tehtävämme on selkeä, työmme tär-
keä ja roolistamme voimme olla ylpeitä.

Merijärjestelmäosaston 
järjestelmävastuulle uutta 
teknologiaa 

Merijärjestelmäosasto vastaa merivoi-
mien materiaalin elinjakson hallinnasta. 
Merivoimien kehittäminen kulminoituu 
ensi vuosikymmenen puolen välin vai-
heilla, kun on aika luopua Rauma- ja 
Hämeenmaa -luokista ja korvata ne uu-
silla Laivue 2020-aluksilla, Pohjanmaa-
luokan korveteilla. 
 Meripuolustuksen järjestelmään kuu-
luu myös muita joukkoja ja edistyksel-
listä tekniikkaa, jonka järjestelmävastuu-

ta hoidetaan osastolla.  Meripuolustuk-
sen valvontajärjestelmää parannetaan 
koko ajan ja rannikkojoukkojen tulivoi-
ma-hanke on käynnistynyt tiedonhan-
kintavaiheella.
 Ruotsin ja Suomen operatiivista yh-
teistyötä tiivistetään suunnitelmallisesti 
SFNTG:n muodossa (Swedish-Finnish 
Naval Task Group). Operatiivinen toi-
minta vaatii taakseen hyvän logistisen 
tuen, jota rakennetaan myös FISE LOG-
ryhmässä. Vireillä on useita hankkeita, 
joissa tavoitteena on yhteistyöllä paran-
taa logistiikan suorituskykyä ja kustan-
nustehokkuutta. Yhteiset hankinnat, va-
raosapoolit ja kunnossapitojärjestelmät 
mahdollistavat merivoimien suoritus-
kykyjen käytön ja sitouttavat yhteisiin 
päämääriin. 
 Merijärjestelmäosaston henkilöstö 
on pääpiirtein pysynyt samana Järjes-
telmäkeskuksen perustamisesta alkaen. 
Henkilöstöllä on takana kokemusta ja 
palvelusta merivoimien joukoista, joten 
yhteydenpito on ollut Heikkilästä mut-
katonta. Käytettävyysvaatimuksiin vas-
taaminen suunnitellaan yhteistoimin-
nassa merivoimien kanssa ja toteumaa 
katselmoidaan tilanteen mukaisesti 
käyttö- ja huoltosuunnitelmaa vasten.  
 Uuden Pohjanmaa-luokan myötä 
osaston järjestelmävastuulle tulee ko-
konaan uusia järjestelmäperheitä ja yhä 
edistyksellisempää teknologiaa. Henki-
löstön osaamisen kehittäminen ja tehtä-
värakenteen uudistaminen täydentävät 
haasteellista toimintaympäristöä.

Ilmajärjestelmäosasto –
sotilasilmailun järjestelmien 
osaaja

Ilmajärjestelmäosasto vastaa sotilas-
ilmailun ja sotilastiedustelun materiaa-
lin elinjakson hallinnasta. Osastolla on 
elinkaarivastuullaan merkittävä kirjo eri 
puolustushaarojen sotilasilmailun ja so-

LEOPARD 2A6 hankinta ylläpitää mekanisoitujen joukkojen kohtaamistaistelukykyä.

SURPLUS-hankintoja Belgiasta
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Hämeenmaa- ja Rauma-luokat tulevat korvautumaan Pohjanmaa-luokalla

Hamina-luokan suorituskykyä 
parannetaan peruskorjauksen 
yhteydessä
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Hawk Mk66 suihkuharjoitushävittäjän elin-
kaari jatkuu 2030-luvulle

F/A18 Hornet monitoimihävittäjä

Siirtymiskykyinen ilmavalvontatutka KEVA2010

tilastiedustelun järjestelmiä. Suomessa 
Sotilasilmailuviranomainen sääntelee 
sotilasilmailua. Sääntelyn alaisen kalus-
ton järjestelmävastuu on keskitetty il-
majärjestelmäosastoon. 
 Erittäin pitkien elinkaarien hallinnan 
keskeisenä haasteena on järjestelmän 
ja suorituskyvyn ylläpitäminen vaati-
musten mukaisena ja ylläpidettävänä 
kustannustehokkaasti. Järjestelmistä 
valtaosa on nykytermein system of sys-
tems -tyyppisiä moniteknologisia koko-
naisuuksia, jotka yhä enemmän verkot-
tuvat muihin järjestelmiin.  
 Järjestelmähankkeiden myötä saata-
va järjestelmäosaaminen ja teknologi-
oiden hallinta luovat perustan elinkaa-
rikustannusten hallintaan. Esimerkkinä 
Hawk-suihkuharjoitushävittäjäkaluston 
osalta koneen rakenteiden hallintaan 
liittyvä kansallinen osaajien verkosto ja 
tieto ovat mahdollistaneet kaluston ra-

kenteen hallinnassa merkittävät säästöt 
sekä kaluston käytön huomattavasti yli 
alkuperäisen suunnitellun ajan. 
 F/A-18 Hornet on palvellut Suomen 
Ilmavoimissa vuodesta 1995. Nykyisen 
elinkaarisuunnitelman mukaan kalustolla 
operoidaan vuoteen 2030 saakka. Elin-
kaarta tarkasteltaessa kaluston käyttö-
ikää rajoittavat rakenteiden väsyminen, 
järjestelmien tuotetuen saatavuus sekä 
ulkoisen uhkan kehittyminen. Kalustoon 
on tehty kaksi elinikäpäivitystä uskot-
tavan torjuntakyvyn turvaamiseksi. 
Ensimmäinen elinikäpäivitys valmistui 
vuonna 2010. Päivitys liittyi ilmasta il-
maan -suorituskyvyn täydentämiseen.
 Toisen elinikäpäivityksen lentokone-
asennukset valmistuivat vuoden 2016 
lopussa. Tämä päivitys kohdistui ilmas-
ta maahan -suorituskyvyn integrointiin 
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sekä tietovuon, ohjaamon näyttöjen ja 
avioniikan ajantasaistamiseen. Käynnis-
sä oleva ohjelmistokehitys täydentää 
suorituskyvyn vuonna 2018 käyttöön-
otettavalla uudella ohjelmistolla.
 Ranskasta hankittu uusi ilmavalvon-
tatutkajärjestelmä KEVA2010 korvaa 
kotimaisen 1970-luvulla kehitetyn koti-
maisen ilmavalvontatutkan. Uusi järjes-
telmä on kauko-ohjattava ja siirtymisky-
kyinen. 
 Ilmajärjestelmäosasto vastaa myös 
maavoimien helikopteri- ja lennokkika-
lustojen ylläpidosta. NH- ja HH- helikop-
terikalustot ovat UTJR:ssä, jossa niillä 
operoi Helikopteripataljoona. NH90-
kaluston viimeinen 20. helikopteri vas-
taanotettiin viime vuonna ja meneillään 
on aikaisemmin vastaanotettujen kopte-
reiden saattaminen lopulliseen konfigu-
raatioon vuoden 2018 aikana. 

Tiedustelu-, valvonta- ja 
johtamisjärjestelmäosasto 
– puolustusvoimien ja 
viranomaisten yhteiset 
johtamisjärjestelmäpalvelut ja 
arjen järjestelmät

TVJ-järjestelmäosasto vastaa puolustus-
voimien yhteiskäyttöisten johtamisjär-
jestelmien ja ohjelmistojen elinkaaren 
hallinnasta sekä johtamisjärjestelmä-
palveluiden hankkimisesta valtionhal-
linnon yhteisten palveluiden tuottajilta 
Valtorilta ja STUVE:lta. Maa-, Meri-, ja 
Ilmajärjestelmäosastoilla on omat TVJ- 
toimialat, joiden järjestelmävastuulla on 
kiinteästi puolustushaarojen pääjärjes-
telmiin ja -tehtäviin integroidut järjes-
telmät.

 Puolustusvoimien ICT ympäris-
tö koostuu useista elinkaaren eri vai-
heessa olevista järjestelmäkokonai-
suuksista ja niiden välisistä yhteyk-
sistä, joiden varaan käyttäjille tarjotut 
palvelut rakentuvat. Järjestelmät ja 
palvelut voivat olla puolustusvoimi-
en yhteisiä tai tietyn puolustushaaran 
toimintaan liittyviä. Järjestelmät voivat 
vaihtaa tietoa eri suojaustasojen välil-
lä. Lisäksi monessa järjestelmässä on 
tiedonvaihdon rajapintoja puolustusvoi-
mien ulkopuolella oleviin järjestelmiin. 
 Järjestelmäkokonaisuudet voidaan 
jakaa puolustusvoimien johtamisen 
konseptin mukaisesti 1) Taistelun joh-
tamisen järjestelmiin (puolustusvoi-
mien Palvelulinja), 2) Viranomaisten 
yhteisiin järjestelmiin (Valtionhallinnon 
Palvelulinja) ja 3) Arjen järjestelmiin, 
joilla tarkoitetaan jokapäiväisessä käy-
tössä olevia toimintamalleja ja välineitä 
puolustusvoimien johtamisen tukena. 
Viranomaisten yhteisten järjestelmien 
keskeinen tuottaja on Valtion tieto- ja 
viestintätekniikkakeskus (Valtori), jonka 
palveluihin puolustusvoimat tukeutuu. 
 Puolustusvoimien yhteisten tieto-
järjestelmien ja palveluiden kehittämi-
sessä on murrosvaihe menossa. Puo-
lustusvoimat ottaa käyttöön uusitun 
ICT-sovelluskehitys- ja hankintamallin 
vuoden 2017 kuluessa. Osasto johtaa 
muutosohjelmaa laatimansa muutos-
suunnitelman ja toimeenpanoprojektin 
tehtävien mukaisesti. Osaston projek-
titoimistolla ja ”puolustusvoimien in-
tegraatio- ja testausympäristö” (PVITY) 
konseptilla sekä teknisellä ympäristöllä 
on keskeinen rooli muutoksen toimeen-
panossa.

Helikopteri NH90

 Projektitoimisto on puolustusvoimi-
en ja toimittajien muodostama ekosys-
teemi, joka johtaa, tukee ja toteuttaa 
kehityksen sekä elinkaarenhallinnan 
tehtäviä. Projektitoimisto on muodos-
tettu osaston henkilöstöstä (linjajohto, 
projektipäälliköt, ratkaisuarkkitehdit ja 
järjestelmäpäälliköt) sekä kumppaniyri-
tysten, puitesopimustoimittajien ja pro-
jektien henkilöstöstä. Projektitoimiston 
palvelut ja tuki tilataan erilaisilla kaupal-
lisilla sopimuksilla useilta eri toimitta-
jilta. Integraatio- ja testausympäristös-
sä erityyppisten ratkaisujen toimivuus 
voidaan testata ennen hallittua siirtoa 
tuotantoon.

Materiaalista valmiutta luodaan 
ja ylläpidetään vaatimusten 
mukaisesti 

Toimintaympäristössä tapahtuneet muu-
tokset edellyttävät aiempaa korkeam-
paa järjestelmien käyttövarmuutta ja 
-valmiutta. Järjestelmäkeskuksen palve-
luilla ja asiantuntijuudella on keskeinen 
rooli puolustusvoimien materiaalisen 
valmiuden luomisessa ja ylläpidossa 
asetettujen vaatimusten mukaisesti. 
Järjestelmäkeskus on puolustusmateri-
aalialan kansallinen huippuyksikkö, joka 
verkostoituu ja osallistuu aktiivisesti 
kansainväliseen puolustusmateriaaliyh-
teistyöhön. Järjestelmäkeskus kehittää 
henkilöstönsä osaamista ja toimintaan-
sa puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
osana yhteistoiminnassa kotimaisen 
kumppaniverkoston, kansainvälisten jär-
jestelmätoimittajien sekä joukko-osasto-
jen kanssa.
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Keväällä 2017 mediassa oli ko-
hun aiheena uutinen, jonka mu-
kaan kahdeksan maailman rik-
kaimman miehen varallisuus 
oli yhtä suuri kuin 3,6 miljardin 
köyhimmän1. Yksi näistä rikkais-
ta – neljänneksi rikkain – on yh-
dysvaltalainen 86-vuotias Warren 
Buffett. Hänen henkilökohtainen 
omaisuutensa on eurovaluutassa 
noin 60 miljardia2 – Suomen val-
tion vuosibudjetin verran. Suu-
relta yleisöltä jäi ottamatta huo-
mioon, että Buffettin omaisuus ei 
ole ankkalinnamaisesti rahasäi-
liössä, vaan omistuksina yrityk-
sistä ja täten työllistämässä sekä 
hyödyntämässä kansantaloutta. 
Millaisilla periaatteilla tuo val-
taisa omaisuus on luotu ja mitä 
logistiikkaupseerina voisimme 
hyötyä Buffettin ajattelusta? Tätä 
pyrin tarkastelemaan artikkelissa-
ni enemmän tai vähemmän epä-
onnistuneesti.

Warren Buffettin varallisuus ei perustu 
perintöihin tai arpajaisvoittoihin. Pie-
nestä pitäen hän aloitti liiketoiminnan 
lehtienjakajana, jäätelönmyyjänä, pullon-
kerääjänä ja muissa vastaavissa tehtä-
vissä. Kulujen hallinta muodostui alus-
ta alkaen tärkeäksi. Mainittakoon, että 
tänä päivänä Buffett asuu edelleen vuo-
sikymmeniä sitten ostamassaan oma-
kotitalossa Nebraskassa. Sieltä ei löydy 
kultaisia hanoja tai vessanpönttöjä. War-
renin auto on myös vaatimattomampi 

Warren Buffett – viisautta 
logistiikkaupseerin 
työkalupakkiin

Kirjoittaja, everstiluutnantti Mau-
ri Etelämäki palvelee 3. Logistiikka-
rykmentissä esikuntapäällikkönä. 
Kirjoittajalle voi lähettää palautetta 
osoitteeseen mauri.etelamaki@mil.fi. 

kuin pääosalla suomalaisista logistiik-
kaupseereista.
 Buffettin oppi-isäksi nousi hänen 
opiskeluaikoinaan arvosijoittamisen pe-
riaatteita korostanut Benjamin Graham. 
Ostaessaan osakkeita Buffett ei ajatte-
lussaan perimmiltään ostakaan itse osa-
ketta, vaan osuutta yrityksestä ja sen 
liiketoiminnasta. Buffettin vuonna 1962 
ostama ”Berkshire Hathaway”-nimi-
nen yritys omistaa nykyään merkittäviä 
osuuksia varsin perinteisen alan yrityk-
sistä ja siten niiden tuotteista ja palve-
luista. Ehkäpä olet esimerkiksi tällä vii-
kolla juonut Coca Colaa tai laittanut ruo-
kaan Heinzin ketsuppia? Buffettin ostoil-
la ja sijoituksilla Berkshire Hathawaysta 
on vuosikymmenien mittaan kasvanut 
noin 540 miljardin euron taseen yritys. 
 Buffettia ei ehkä niinkään kiinnosta 
rikkaus sinänsä kuin itse prosessi sen 
luomisessa. Hän on myös progressiivi-
sen verotuksen kannattaja, verokannan 
ollessa yhdysvalloissa usein rikkailla 
kaikista kevein. Buffett on myös jo etu-
käteen testamentannut pääosan varal-
lisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Pel-
kästään keväällä 2017 hän lahjoitti noin 
kolme miljardia.

Talouselämän taistelukentällä

On useita perusteltuja syitä, miksi lo-
gistiikkaupseerin on hyvä kiinnostua 
Buffettin pitkäaikaisen menestyksen 
juurisyistä. Ensinnäkin talouselämässä 
toimimisessa on yhtäläisyyksiä taistelu-
kenttään. Yritykset ovat monesti kamp-

pailussa keskenään. Upseerin pyrkiessä 
taistelun voittoon, pyrkii yrityksen joh-
taja yrityksen markkina-arvon ja tuotta-
vuuden kasvuun. Tällöin on joko
– saatava yrityksen tasetta kasvamaan 

(materiaalinen / immateriaalinen 
arvo)

– lisättävä liikevaihtoa
– lisättävä liikevoittoa (lisäkasvun tai 

osingonmaksukyvyn takia).
Näiden tulisi näkyä pörssiyhtiön osalta 
yhtiön pörssikurssin ja / tai sen mak-
saman osingon kasvuna. Yrityksen voi-
manlähde, toisin sanoen vallihaudan-
omainen kilpailuetu on samalla koetet-
tava turvata. Tämä edellyttää pysymistä 
tietoisena asiakkaiden tarpeista, mark-
kinoiden tilanteesta ja kehitysnäky-
mistä. Disruptiiviset teknologiat voivat 
muuttaa pelikentän täysin. Tutkimus-
tulosten ja markkina-analyysien perus-
teella johtajien on tehtävä tarvittaessa 
rohkeitakin strategisia linjauksia. Toisek-
si, puolustusvoimien kumppanuuksien 
suhteen on syytä muistaa että kump-
panuusyritykset toimivat markkinalous-
periaatteella. Luottamus on kumppa-
nuudessa hyvä periaate, mutta ilman 
euroja ei synny suoritteita. Yrityselämän 
edes osittaista tuntemisen puuttues-
sa on vaikea kehittää oman toiminnan 
tuottavuutta tai olla toisaalta vaativa 
asiakas. Warren Buffettin teesit eivät 
tarjoa suoranaisia ratkaisuja yksittäisiin 
tilanteisiin. Ne muodostavat epävar-
muuden ja inhimillisen heikkouden hal-
litsemiseksi päätöksenteossa tarvittavia 
ohjenuoria.

Warren Buffett (kuvan lähde: Huffington Post)
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 Buffettin sijoitus- ja yritystoiminnan 
periaatteita on hahmotettu ja esitetty 
useammassakin kirjassa sekä hänen 
vuosittaisissa kirjeissään yhtiönsä osak-
keenomistajille. Nyt läpikäymäni ovat 
vain pieni osa. Lisää on löydettävissä 
vaikkapa netistä. Oli lukija Buffettin tee-
seistä mitä mieltä hyvänsä, on mahdo-
tonta kieltää hänen omaavan paitsi viiltä-
vää analyysikykyä, myös huumorintajua.

”1. Sääntö: Älä koskaan häviä 
rahaa 2. Sääntö: Älä koskaan 
unohda sääntöä 1”

Puolustusvoimien logistiikkaan sijoitettu-
na tätä sääntöparia ei voida tietenkään 
kirjaimellisesti noudattaa. Täyttäessään 
lakisääteisiä velvoitteitaan puolustusvoi-
mat käyttää veronmaksajien rahaa ja osa 
tästä rahasta väistämättäkin häviää sen 
kiertotalousmaisesta luonteesta huo-
limatta. Buffettin periaatteen syvempi 
merkitys onkin siinä, että sijoittajan tai 
yrittäjän on vaikea päästä taloudellises-
sa tilanteessaan lähtötasolleen mikäli 
pääomaa menetetään. Pääoman nopea 
uudelleen ansaitseminen edellyttää joko 
riskitason nostamista tai pitkää odotus-
jaksoa. Voimme vastaavasti miettiä, mitä 
pääoma puolustusvoimien logistiikassa 
merkitsee. Se voi olla esimerkiksi suo-
rituskykyä – ydinosaamista, joukkotuo-
tantoa – tai jonkin kalliin asejärjestelmän 
kunnossapidon elinkaaren syvempää hal-
litsemista. Olemme saaneet ja onneksi 
saammekin sivusta seurata, kuinka vai-
kea Ruotsin on käynnistää kertaalleen 
alasajettua asevelvollisuusjärjestelmää. 

”Tottumuksen kahleet ovat liian 
keveitä tunnettaviksi, kunnes 
ne jokin päivä ovat liian raskaita 
rikottaviksi”

Buffett ei liene käsitellyt Nokian matka-
puhelintoiminnan nousua ja osittaista 

romahdusta, vaikka hän onkin merkittä-
vä Applen omistaja. Toisinaan talouselä-
mässä ja usein jäykähkön organisaatio-
kulttuurin toimijoissa on helppoa tehdä 
kuten aina ennenkin. Puolustusvoimissa 
siirtyy paitsi hiljaista ja arvokasta tieto 
uusille ikäluokille, myös monesti esi-
merkki malleista jotka ovat hyväksyttyjä 
mutta aikaansa vastaamattomia. Jälkivii-
saasti voimme todeta, että monista hie-
noista suoritteista huolimatta varuskunti-
emme huolto ja huollon henkilöstö ase-
moitsi roolinsa osin väärin 1970–1990-lu-
vuilla. Ylpeiltiin sillä, kuinka paljon huol-
lossa oli palkattua henkilöstöä. Sen si-
jaan sodanajan joukkojen tuottamiseen 
ja joukkotuotantokonseptiin mukaan 
lähteminen osoittautui yllättävän vaikeak-
si. Jonkinlaisena ”jäänmurtajana” toimi 
Karjalan Huoltopataljoonan perustaminen 
kokeilukokoonpanoon 2003. Kevennyk-

senä voidaan todeta, että viimeiseen 
valmiusyhtymään kyseinen konsepti jal-
kautettiin vasta vuonna 2015. Tuona kah-
dentoista vuoden ajanjaksona olisi ehdit-
ty käydä kokonaisuudessaan mm. kaksi 
kertaa Toinen maailmansota.

”Ei ole välttämätöntä 
tehdä poikkeuksellisia 
suorituksia saadakseen aikaan 
poikkeuksellisia tuloksia”

Tämä Buffettin lausuma perustuu siihen, 
että aikaa myöten kohtuulliset suorituk-
set toistuessaan saavat aikaan ekspo-
nentiaalisia tuloksia perustuen ”korkoa 
korolle”-efektiin. Aivan samalla tavalla 
kuin muutaman prosentin vuosittainen 
reaalikasvu sijoittajalle tai yrityksessä tuo 
pitkällä aikavälillä suuria arvonnousuja, 
voimme todeta vastaavan ilmiön esimer-

”Liikemaailmassa peruutuspeilistä näkyy aina selkeämpi kuva kuin tuulilasin läpi” (Warren 
Buffettin aforismi). Logistiikkapataljoonan konttikuljetus Maavoimien vaikuttamisharjoituk-
sessa 2016 (kuva: kirjoittaja).

Logistiikan siviili- ja 
sotilaskomponentin ra-
japintaa lumisateessa.  
Elintarviketäydennykset 
saapuvat Maavoimien 
vaikuttamisharjoituk-
seen 2016 
(kuva: kirjoittaja)
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yrityksiin. Buffett ei aikaan lähtenyt mu-
kaan 2000-luvun taitteen internet-kup-
laan. Buffettin mukaan uusi teknologia ei 
ole koskaan ollut sijoittajalle kovin hyvä 
valinta. Esimerkiksi 1900-luvun alun sa-
doista autonvalmistajista tai lentokone-
valmistajista on jäljellä vain muutamia ja 
nekin monesti tappiollisia. Buffett säilytti 
omistuksensa makeistehtaissa, koska 
hänen sanoin ”… en usko internetin 
vaikuttavan siihen miten ihmiset pures-
kelevat purukuminsa seuraavan 10–15 
vuoden aikajänteellä”. Puolustusvoimien 
logistiikassa etenkin sen haasteellisim-

massa tulosympäristössä – kriisissä ja 
sodassa – vain yksinkertaiset ratkaisut 
ja toimintamallit tuottavat varmuutta. Lo-
gistiikkaupseerit tai kukaan mukaan lo-
gistiikkaan toteuttava ei ole tietenkään 
tyhmä, mutta heidän tilannekuvansa, 
johtamismahdollisuutensa ja optimaali-
set suorituskyvyt heikkenevät taistelu-
kentän kitkan ja vastustajan toiminnan 
seurauksena. Logistiikan konsepteihin 
ja joukkoihin on rakennettava sellainen 
resilienssi, että ne kestävät tappioita ja 
ovat riittävän ajan omavaraisia.

kiksi logistiikkajärjestelmän osaamisessa. 
Jokaisen tuotetun huoltokomppanian jäl-
keen seuraava tuotettu joukko on toden-
näköisesti parempi. Vastaavat säädöt ti-
laus-toimitusketjun osien kehittämisessä 
kumuloivat melkeinpä osiensa summaa 
suuremmat nopeudet ja toimitusvar-
muudet. Itseään reflektoivassa ja kehit-
tävässä organisaatiossa seuraajat saavat 
nauttia aiempaa suuremmasta toimivien 
konseptien koneistosta. Kuten Buffet on 
todennut: ”Joku istuu tänään varjossa, 
koska joku istutti aikanaan puun”.

”Sijoita kuten katoliset avioituvat 
– ikuisesti”

Buffett ei ole menestynyt satulajohta-
misella. Jokaista sijoituspäätöstä tai 
yrityshankintaa on edeltänyt laaja ver-
tailu ja syvä analyysi. Buffett on onnis-
tuneesti etsinyt yrityksen ”vallihautaa”, 
tosin sanoen kilpailuetua joka turvaa 
sen menestyksen vuosikymmenien 
ajaksi. Hän on myös leikitellyt ajatuk-
sella, jossa sijoittajalle annettaisiin 20 
sijoituspäätöksen reikäkortti, jonka tulisi 
riittää loppuelämäksi. Puolustusvoimien 
logistiikassa voimme ymmärtää tämä 
periaatteen siten, että kulloinkin valitta-
vien toimintamallien tai kalustoratkaisu-
jen tulee kestää jopa vuosikymmenien 
aikajänne. Ei ole itsetarkoitus käynnis-
tää uudelleen ja uudelleen eri lähtö-
kohtiin nojaavia suorituskykyhankkeita, 
opetusta tai doktriinien tarkastelua.

”Sijoita yrityksiin joita idioottikin 
kykenee johtamaan – koska jonain 
päivänä niitä johtaa idiootti”

Muutamaa tietotekniikka-alan yritystä lu-
kuun ottamatta Buffetin sijoitukset ovat 
hyvin maanläheisiin ja käytännöllisiin 

Paitsi parturilla, myös 
kirurgeilla on saksia. 
Ensihoitoasema Maa-
voimien vaikuttamis-
harjoituksessa 2016 
(kuva: kirjoittaja)

”Pelissä menestyy joukkue, jonka katse on pallossa eikä tulostaululla” (Warren Buffettin aforis-
mi). Lääkärin katseen on toki hyvä olla välillä potilaan tarkkailumonitorissa. Ensihoitoaseman 
kalustoa Maavoimien vaikuttamisharjoituksesta 2016 (kuva: kirjoittaja).
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”Älä koskaan kysy parturilta, 
tarvitsetko hänen mielestään 
tukanleikkuun”

2000-luvun alussa puolustushallinnossa 
voidaan sanoa vallinneen melkoisen ul-
koistamis- ja kumppanuustrendin. Osa 
tarkasteluissa päätyi puolustusvoimissa 
suoritetun toiminnan ulkoistamiseen, 
etenkin logistiikkatoimialalla. Pääosin 
näihin varmastikin oli järkevät syyt. 
Buffett viittaa tällä lausumallaan siihen, 
että henkilö jolla on tarve elää myy-
mistään suoritteista ei välttämättä ole 
jäävi tai paras henkilö ratkaisutarpeen 
tai ratkaisujen esittämiseen.  Buffettil-
le kyseessä olisi sijoitusneuvoja, meil-
le logistikoille mahdollisesti konsultti –
etenkin muutosjohtamisen alalla. Tähän 
samaan Buffett on myös viitannut iro-
nisella huomautuksellaan ”Wall Street 
on ainoa paikka, jonne ihmiset tulevat 
Rolls Roycella ottaakseen vastaan neu-
voja niiltä, jotka saapuvat sinne metrol-
la.” Kuten puolustusvoimien logistiikan 
parissa työskentelevät ovat huoman-
neet, meillä on erittäin monipuolinen ja 
verkottunut toimiala. Logistiikkaupsee-
rin omaa kokemuspohjaa ja näkemystä 
ei ole siten mitenkään syytä aliarvioida 
toimintaa kehitettäessä. 

”Jos periaatteet vanhenevat, 
ne eivät enää ole periaatteita”

Maailma ei tietenkään ole muuttuma-
ton, vaikka osa ratkaisuista ja trendeis-
tä saattaa olla hyvinkin pitkäikäisiä. 
Muistanemme vuosikymmenen takai-
sen ajan jolloin yrityksissä ja valtion-
hallinnossa pyrkimys oli tietohallinnon 
ulkoistamiseen – sehän oli ydintoimin-
taan kuulumaton tukitoiminto. Entä 
nyt? Talouselämä-lehden artikkelin mu-
kaan osana digitalisaatiota suunta on 
muuttunut: ”Finnair, Kesko ja OP raken-
tavat omaa digiarmeijaa. Vuosikymme-
nen alun tietotekniikan ulkoistusbuumi 
on kääntynyt sisäistysbuumiksi. Tieto-
tekniikan hyödyntämisestä on tullut 
suuryrityksissä ydinbisnestä, jota ei 
kannatakaan ulkoistaa.3” Vanhentuneet 
periaatteet tai tutkimustieto eivät ole 

enää periaatteita ja niitä ei päätöksente-
on hetkellä tule muistella. 

”Toimitusjohtajan kysyessä 
minulta neuvoja olemme kumpikin 
pulassa”

Mahdollisuuksien niin salliessa Buffett 
painottaa osakkuusyritystensä johtajava-
linnoissa paitsi rehellisyyttä ja tehtävä-
suuntautuneisuutta, myös itsenäisyyttä. 
Itsenäisyys perustuu toimialalla hankit-
tuun kokemukseen ja tästä kumpua-
vaan luottamukseen omien ratkaisujen 
järkevyydestä. Se antaa myös kyvyn 
hahmottaa alaisten esitysten toteutta-
miskelpoisuus, uhkine ja mahdollisuuk-
sineen. Talouselämän taistelukentällä 
avainhenkilöiden harjoitteluvaihe ei pa-
kostakaan saa muodostua ratkaisupai-
koilla kovin pitkäksi. Vastaavasti Buffett 
ei myöskään vaihda hankkimiensa uu-
sien yritysten toimitusjohtajia näiden 
ollessa näyttöjensä perusteella jo päte-
viä – toimitusjohtajille annetaan myös 
toiminnan vapaus.

”Keskitetty taloushuolto on 
hajautettu nälkä”

Hyvä lukija, tämä ei ole Waffen Buffettin 
periaate, vaan kirjoittajan nuorena kou-
luttajana vanhemmalta opistoupseerilta 
kuulemma tokaisu. Sen taustalla oli 70- 
ja 80-lukujen jalkaväkitaktiikan perusme-
netelmä: pataljoonan lähtiessä hyökkä-
ykseen sen yksiköiden muonitusryhmät 
koottiin yhteen pataljoonan huoltokom-
ppanian alueelle hyökkäyksen selustaan. 
Kun yksiköiden hyökkäykset aikanaan 
olivat tavoitteissaan, lähdettiin valmis-
tettua ateriaa viemään muonapöntöissä 
yksiköihin. Tässä vaiheessa oli monesti 
pimeää, opastukset ontuivat ja kuljet-
tajat eksyivät. Lopputuloksena oli se, 
että jos ruoka yksikön löysi, niin se tuli 
auttamatta myöhässä ja usein kylmen-
neenä. Tokaisu tiivisti siis kokemuksiin 
perustuen taktisen ratkaisumallin, jossa 
joukolta vietiin sen välittömästi tarvitse-
ma huollollinen suorituskyky. Tokaisu on 
totuudenmukainen, hauska ja muistetta-
va. Herätänkin kysymyksen, voitaisiinko 

puolustusvoimissa tiukan ohjesääntö-
tekstin sijaan alkaa miettimään ja mark-
kinoimaan vastaavia, ajattelua ja suunnit-
telua ohjaavia lausumia. Mitä ne olisivat 
esimerkiksi kenttähuollossa? Tässä voisi 
olla kirjoituskilpailun paikka!

Tragedian välttäminen (logistiikka)
strategiassa 

Logistiikkaupseerille Warren Buffett tar-
joaa esimerkin toimintaympäristöään 
laajasti ja jatkuvasti analysoivasta, älyk-
kään yksinkertaisia ratkaisuja tekevästä, 
pitkäjänteisestä mutta tilannetta tarvit-
taessa häikäilemättömästi hyödyntäväs-
tä ja kustannustietoisesta johtajasta. 
Buffettin periaatteista monet yhtyvät 
puolustusvoimien logistiikan johtamisen 
yleisiin suunnitteluperiaatteisiin. Nostan 
esimerkeiksi logistisen ajattelutavan, 
pitkäjänteisyyden ja ratkaisujen yksin-
kertaisuuden.
 Buffettin ja yleensäkin talouselämän 
tuntijoiden ajatuksista voi olla hyötyä 
myös strategisessa ajattelussa.  Talo-
ustoimittaja ja tietokirjailija Marko Erola 
on erinomaisessa kirjasessaan ”Riski ja 
tuotto” ottanut esiin ihmisten tarpeen 
osoittaa strategioita kehiteltäessä pakon-
omaista, jopa keinotekoista muutoksen 
tekemistä. Erola siteeraa saksalaista 
tutkimusta jonka mukaan rangaistus-
potkuja kiinni ottavat maalivahdit ”aa-
vistavat” joko oikealle tai vasemmalle 
puolelle 94% tilanteissa. Laukauksis-
ta kolmasosa tulee kuitenkin keskelle. 
”Seisomalla keskellä maalia maalivahdit 
lähes tuplaisivat kiinniottoprosenttinsa”4. 
Yleisön ja muiden seuraajien silmissä 
on kuitenkin noloa, jos vaikuttaa passii-
viselta. Björn ”Nalle” Wahlroos on taas 
vastaavasti todennut ”Sijoittajana on 
parempi olla koko ajan vähän väärässä 
kuin yleensä oikeassa ja kerran täysin 
väärässä5”. Sijoittajan ajattelussa aikajän-
teen on oltava yhtä pitkä kuin strategi-
sen suunnittelijan.
 Tunnistettuja vahvuuksia ei ole vain 
muutoksen ilosta syytä lähteä muut-
tamaan. Tärkeää on se, että laadittuja 
strategioita noudatetaan päätöksiä 
tehtäessä – oli kyseessä sitten kump-
panuuksien hallinta tai vaikkapa henki-
löstövalinnat. Jos näin ei tehdä, ovat 
strategiat Warren Buffettia mukaillen jo-
tain muuta kuin strategioita.

1 Helsingin Sanomat 16.1.2017 
2 Talouselämä 21.3.2017
3 Talouselämä 6.5.2017
4 Marko Erola, ”Riski ja tuotto” s. 99 
(HS-kirjat, Porvoo 2015
5 Karo Hämäläinen & Jukka Oksaharju 
”Sijoita kuin guru” (Hansaprint, Vantaa 
2016)

”Jos havaitset olevasi kuopassa, lopeta ensimmäiseksi kaivaminen” (Warren Buffettin aforismi). 
Ojaanajo Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa 2016 (kuva: kirjoittaja)
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Millainen on toimitusketjun hal-
linnan tulevaisuus vuonna 2035? 
Puolustusvoimien tutkimuslaitos 
otti selvää tulevaisuuden toimi-
tusketjujen haasteista ja mah-
dollisuuksista. Kyselytutkimuk-
seen vastasi 20 Suomen johta-
vaa logistiikan ja toimitusketjun 
hallinnan opettajaa, tutkijaa tai 
konsulttia sekä 22 logistiikka-
päällikkötason vastaajaa Suomen 
suurimmista teollisuuden, kau-
pan ja logistiikka-alan yrityksistä. 
Vastaajien mukaan toimitusketjut 
ovat suuressa murroksessa. Toi-
mitusketjujen globalisaatio syve-
nee entisestään ja teknologinen 
kehitys kiihtyy. Ilmastonmuutos 
ja luonnonvarojen väheneminen 
edellyttävät resurssien tehokasta 
käyttöä. Yritykset ja yhteisöt ovat 
entistä riippuvaisempia toisistaan, 
ja toimitusketjujen muutokset ja 
häiriöt aiheuttavat laajoja heijas-
tevaikutuksia. Siviilitoimijoiden ja 
asevoimien logistiikka kietoutuvat 
yhä voimakkaammin toisiinsa.

Tutkimuksessa vastaajat arvioivat kuu-
den toimitusketjujen pitkän aikavälin 
trendin kehityskaarta ja merkittävyyttä: 
Globaalien verkostojen kehitys, sähkö- 
ja tietoliikenneriippuvuus, logistiikkapro-
sessien digitalisaatio ja automaatio, hy-
bridivaikuttaminen, resurssiniukkuus ja 
siihen vastaavat kierto- ja jakamistalous 

Mihin menet, tulevaisuuden 
toimitusketju?

KTT Sini Laari toimi ma. tutkijana Puolus-
tusvoimien tutkimuslaitoksen Doktriiniosas-
ton strategisen analyysin tutkimusalalla. 
Nykyään hän työskentelee tutkijatohtorina 
toimitusketjujen johtamisen aineessa Turun 
yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on 
keskittynyt tutkimuksessaan erityisesti toi-
mitusketjujen vastuullisuuteen.

TkT Sari Uusipaavalniemi on erikoistutkija 
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Dokt-
riiniosaston Strategisen analyysin tutkimus-
alalla. Hän tutkii yhteiskunnan kriisinkes-
tävyyden, huoltovarmuuden ja logistiikan 
pitkän aikavälin kehityssuuntia.

Toimitusketjutrendien ke-
hityskaaret vaihtelevat hie-
man. Merkittäviä yhteis-
kunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia on nähtävissä 
kuitenkin jo lähitulevaisuu-
dessa ja vaikutukset ulot-
tuvat myös 2030-luvulta 
eteenpäin. (Kuva: Sini Laari 
ja Sari Uusipaavalniemi)
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sekä resilienssin kehittäminen. Trendit 
valittiin kirjallisuuskatsauksen ja aiempi-
en tutkimusten pohjalta. 
 Globaalien verkostojen kehittyminen 
(ulkoistaminen) arvioitiin kaikkein pit-
källe kehittyneimmäksi trendiksi. Toi-
mitusketjut ylittävät valtioiden rajoja ja 
koostuvat toisistaan riippuvaisista toimi-
joista. Vaikka asiantuntijat arvioivat yri-
tysten jatkavan logistiikkatoimintojensa 
ulkoistamista tulevaisuudessa, suurim-
mat ulkoistamiset logistiikkaprosesseis-
sa on jo tehty tai tehdään 2010-luvulla. 
Näin ollen ulkoistaminen ei lisääntyne 
enää yhtä merkittävästi tulevaisuudes-
sa. Toisaalta myöskään merkittävää toi-
mintojen kotiuttamisaaltoa ei nähty to-
dennäköisenä.
 Logistiikkaprosessien automaation 
ja digitalisaation arvioidaan kasvavan 
jatkuvasti, ja trendillä on laajoja yhteis-
kunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia 
jo lähivuosikymmenen aikana. Vastaajat 
pitivät automaatiota ja digitalisaatiota 
kaikista tarkastelluista trendeistä mer-
kittävimpänä, joten sen kehityksessä 
mukana pysyminen on erittäin tärkeää 
sekä siviilitoimijoille että asevoimille.
 Hybridivaikuttaminen on tarkastelluista 
trendeistä uusin ja noussut laajempaan 
tietoisuuteen vasta 2010-luvulla. Hybridi-
vaikuttamisessa yhdistetään tavanomai-
sia ja epätavanomaisia sodankäynnin 
keinoja. Tulevaisuudessa hybridivaikutta-
misesta käytetään yhä enenevässä mää-
rin poliittisten ja strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Toimitusketjuihin koh-
distuvalla hybridivaikuttamisella pyritään 
vaikeuttamaan, estämään tai manipuloi-
maan päätöksentekoa ja toimintaa toi-
mitusketjuissa. Koska toimitusketjut ovat 
voimakkaasti riippuvaisia jäsentensä vä-
lisistä materiaali-, tieto- ja rahavirroista, 
näiden virtojen solmukohtiin kohdistetun 
häiriön laajat seurannaisvaikutukset te-
kevät toimitusketjuista otollisen kohteen 
hybridivaikuttamiselle.
 Myös resurssiniukkuus sekä siihen 
vastineena kehittyvä kierto- ja jakamis-
talous koettiin verrattain uusiksi tren-
deiksi. Resurssiniukkuus voi hidastaa 
teknologista kehitystä kaukaisessa tu-
levaisuudessa, mutta sitä ei pidetä 
merkittävänä uhkana vielä 2050-luvulle 
tultaessa. Kierto- ja jakamistalouden 
odotetaan tarjoavan lähitulevaisuudessa 
yhä parempia ratkaisuja mahdolliseen 
resurssiniukkuuteen. Yritysten kannalta 
resurssien tehokas käyttö ja kierrättämi-
nen kasvattavat tehokkuutta ja vähen-
tävät kustannuksia sekä tarjoavat uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Kansanta-
lous puolestaan hyötyy suomalaisyritys-
ten kilpailukyvyn kasvusta.
 Asiantuntijat eivät usko sähkö- ja 
tietoliikenneriippuvuuden vähenevän 
2030-luvulle tultaessa. Yhteiskunnan 
kasvanut tietointensiivisyys ja lisäänty-
nyt riippuvuus sähköstä asettavat uu-
denlaisia vaatimuksia toimitusketjuille.  
Vaikka toimitusketjut ovat haavoittuvai-
sia sähkö- ja tietoverkkojen häiriöille, 
kehittyvä keinovalikoima, kuten uusiu-
tuvat energianlähteet ja saarekkeinen 
energiantuotanto, vähentää riippuvuu-
den negatiivisia vaikutuksia. 

 Nopeasti muuttuva toimintaympäristö 
ja globaalien toimitusketjujen monimut-
kaisuus kasvattavat toimitusketjuun vai-
kuttavien häiriöiden riskiä. Toimitusket-
jujen on kyettävä varautumaan laajaan 
uhkien kirjoon ja korjaamaan itsensä 
mahdollisen häiriön jälkeen. Resiliens-
sin kehittämisen tarve ja merkitys toi-
mitusketjuissa kasvaa jatkuvasti uhkien 
monimuotoistuessa ja muuttuessa en-
nakoimattomammiksi. 
 Kyselyssä vastaajat arvioivat myös 
trendien aiheuttamia mahdollisuuksia 
ja uhkia logistiikan infrastruktuuriin, 
hankintaan, kuljetuksiin ja jakeluun, 
varastointiin sekä toimitusketjun johta-
miseen. Näitä myönteisiä tai haitallisia 
vaikutuksia tarkastellaan seuraavaksi.

Keskitetty ja yksityistetty 
infrastruktuuri on myös riski

Fyysisen ja digitaalisen logistiikkainfra-
struktuurin omistus keskittyy edelleen 
suurille monikansallisille yrityksille, joi-
den heikko sitoutuminen voi uhata Suo-
men kansallisen infrastruktuurin kehittä-
mistä. Logistiikkainfrastruktuurihankkeet 
painottuvat käyttäjäperusteisesti kau-
punkiseuduille ja pääväylille, mikä voi 
heikentää niiden ulkopuolella toimivien 
yritysten logistisia toimintaedellytyksiä. 

Liikenneinfrastruktuuria kehitetään jat-
kossa yhä enemmän autonomisten ja 
vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
ajoneuvojen tarpeisiin. Tällaisia ratkai-
suja toimittaville yrityksille voi avautua 
merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.
 Tietoverkot osana infrastruktuuria 
korostuvat ja samalla digitaalisen inf-
rastruktuurin huomioiminen riskienhal-
linnassa ja varautumisessa korostuu. 
Liikennevirrat keskittyvät kansallisiin 
ja kansainvälisiin solmukohtiin lisäten 
ruuhkaisuutta ja haavoittuvuutta ja syö-
den joustavuutta. Infrastruktuuriin koh-
distuva hybridivaikuttaminen lisääntyy. 
Liikenneinfrastruktuurin yksityistäminen 
lisännee myös taloudellisia intressejä 
vaikuttamiseen poliittisten ohella.

Globaalit ja resurssitehokkaat 
hankinnat ovat elinehto

Globaalien verkostojen kehitys mah-
dollistaa organisaatioille kansainväliset 
hankinta- ja vientimarkkinat. Kansallisen 
omavaraisuuden vähentyessä Suomen 
elinkeinoelämän ja huoltovarmuuden 
riippuvuus kansainvälisistä toimijoista 
kasvaa, jolloin kokonaisuus on entistäkin 
häiriöherkempi. Raaka-ainetoimittajien 
ja välituotteiden valmistuksen siirtyessä 
kauemmas laatu- ja saatavuushäiriöt voi-

Infrastruktuurin rahoituksen ja hallinnan murros jatkuu vaikuttaen infrastruktuurin kehittämis-
edellytyksiin ja haavoittuvuuksiin ja siten toimitusketjujen toimintaedellytyksiin. 
(Kuva: Sari Uusipaavalniemi)
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vat lisääntyä. Toisaalta useat vaihtoehtoi-
set hankintakanavat pienentävät hankin-
tariskejä. Toimitusketjun läpinäkyvyys ja 
kumppanuuden keskeisten toimittajien 
kanssa ovat esimerkkejä keinoista, joilla 
yritykset voivat johtaa pitkiä ja kansain-
välisiä toimitusketjuja. Myös kehittyneet 
tietojärjestelmät helpottavat hankintaläh-
teiden ja saatavuuden kartoittamista ja 
tilausten seurantaa, mutta edellyttävät 
uusien ja vanhojen järjestelmien rajapin-
tojen yhteensovittamista. 
 Vastuunotto laajoista, moniportaisista 
ja muuttuvista toimitusverkostoista vaa-
tii kuitenkin uudenlaisia resursseja ja 
osaamista. Hankinnan rajapinta muihin 
toimintoihin laajenee: esimerkiksi tekno-
logiaennakointi ja innovaatioiden seuran-
ta korostuvat. Hankinnassa painottuvat 
resurssitehokkuus ja elinkaarinäkökulma. 
Paluuvirtoja ja materiaalin uudelleenkäyt-
töä sekä yhteishankintoja ja yhteiskäyt-
töä pyritään hyödyntämään enemmän. 
Lainsäädännön kiristyminen, markkinoi-
den kasvavat vaatimukset sekä uudet 
innovaatiot luovat myös muutospaineita.

Älykkäät teknologiat jyräävät teillä 
ja tehtailla

Uudet digitaaliset valmistusteknologiat, 
kuten 3D-tulostus, mahdollistavat mas-
saräätälöinnin ja hajautetun sekä tilaus-
pohjaisen valmistuksen. Itseohjautuvat 
ja muuntautumiskykyiset tuotantojär-
jestelmät vähentävät suorittavan työ-
voiman tarvetta. Älykkäät tuotetunnis-
tusteknologiat tehostavat toimitusketjun 
kaikkia vaiheita ja parantavat asiakaspal-
velutasoa. Big Dataa voidaan hyödyntää 
toimitusketjun optimoinnissa.
 Itseohjautuvat ajoneuvot yleistyvät 
niin tie-, rautatie- kuin merikuljetuksissa. 
Autonomiset ajoneuvot parantavat liiken-
neturvallisuutta. Kuljettajan poisjäänti tuo 
merkittäviä suoria ja epäsuoria säästöjä. 
Myös päästöjen odotetaan vähenevän 
itseohjautuvien ajoneuvojen myötä. Mie-
hittämättömät lennokit ja jakelurobotit 
voivat jatkossa tarjota nopeampia toimi-
tuksia asiakkaille vuorokauden ympäri 
ja vähentää jakeluautojen tarvetta kes-
kusta-alueilla. Suomen nykylainsäädäntö 
ei kuitenkaan tunne autonomista ajo-
neuvoa, joten säädöstyötä edellytetään 
ennen miehittämättömien ajoneuvojen 
laajamittaista käyttöönottoa. Jakamista-
louden ja joukkoistamisen sovellukset 
muuttavat erityisesti yksityisten kulut-
tajien logistiikkaa, mutta vaikuttanevat 
myös liike-elämän logistiikassa erityises-
ti jakeluun tarjoamalla uusia ja joustavia 
toimitusvaihtoehtoja. Tämä voi toisaalta 
tuoda perinteisille logistiikkapalveluntar-
joajille lisää kilpailijoita. Lainsäädäntöön 
liittyvät epäselvyydet (esim. turvallisuus- 
ja vastuukysymykset, verotus) hidastavat 
kuitenkin vielä joukkoistamiseen perus-
tuvien ratkaisujen yleistymistä.

Automatisoidut ja keskitetyt 
varastot sirpaleisen 
materiaalivirran tukena

Yritysten tarve tehostaa toimintojaan 
johtaa jatkossakin yhä suurempiin ja 

keskitetympiin varastoihin, joita voi-
daan automaation avulla operoida 24/7. 
Varastojen keskittäminen kasvattaa te-
hokkuutta, mutta uhkakuvana ovat toi-
mitusviiveet ja saatavuuskatkot. Keski-
tetyt varastot ovat myös entistä häiriö-
herkempiä. Varaston perustamiskustan-
nusten uskotaan pysyvän automaation 
takia korkeina, joten automaatiovarastot 
vaativat melko suuria tavaravolyymeja 
ollakseen kannattavia.
 Kumppanuudet ja reaaliaikainen seu-
ranta tasapainottavat pidemmistä toimi-
tusreiteistä ja -ajoista johtuvaa varastoin-
titarpeen kasvua. Varaston perustamis-
kulut voivat automaation takia nousta, 
mutta vastaavasti varastointikustannuk-
set laskevat. Kierrätysvirran merkitys 
osana materiaalivirtaa kasvaa ja moni-
muotoistuu. Samalla materiaalivirran 
hallinta voi vaikeutua, koska se koostuu 
useista pienemmistä, volyymiltaan vaih-
televammista materiaalijakeista. Yritys-
ten täytyy yhdistellä erilaisia logistiikka-
virtoja ja kuljetusmuotoja. Paluulogistiik-
ka kasvattaa volyymeja tuoden mittakaa-
vaetuja kuljetuksiin ja varastointiin.

Logistiikan osaamistarve 
murroksessa

Toimitusketjussa kerättävän datan mää-
rä kasvaa. Datan jalostaminen mer-
kitykselliseksi tiedoksi on keskeinen 
tulevaisuuden kyvykkyys. Johtaminen 
on tietointensiivisempää ja datapoh-
jaisempaa. Tietovirtojen hallinnan roo-
li materiaalivirtojen hallinnan rinnalla 
kasvaa. Suurten tietomassojen hallinta 
vaatii uutta data-analytiikka-osaamista 
lisäten tietotyövoiman tarvetta suorit-
tavan työvoiman vähentyessä. Datan 
hallintaa suurempi haaste on kuitenkin 
datan ymmärtäminen ja siihen liittyvä 
päätöksenteko. Ohjelmistot eivät pysty 
korvaamaan ammattilaisten harkintaa. 
Siksi osaamistarve monimuotoistuu: 
Yrityksissä on kasvava tarve asiantunti-
joille, joilla on sekä syvällinen tietämys 
toimitusketjuista että laaja osaaminen 
data-analyysin periaatteista. Myös ope-
ratiivisen tason logistiikkatyöntekijöi-
den tulee tietää laitteiden ohjelmoinnin, 
käytön ja huollon periaatteet. Muutok-
set on huomioitava etupainotteisesti 
logistiikka-alan koulutuksessa. Tutkinto-
opiskelun lisäksi jatkuva teknologinen 
kehitys edellyttää työntekijöiltä jatkuvaa 
osaamisen kehittämistä työn osana.
 Turvallisuusosaamisen kehittäminen 
toimitusketjuissa korostuu: esimerkkinä 
on hybridivaikuttamisen tunnistaminen 
ja siihen varautuminen. Toimintaympä-
ristön jatkuva muutos, monimutkaiset 
keskinäisriippuvuudet ja riskitekijöiden 
monimuotoistuminen vaativat yrityksil-
tä kykyä päivittää ja analysoida tietoa 
jatkuvasti, sekä ennakoida ja sopeut-
taa toimintaansa. Vuorovaikutustaidot 
korostuvat globaalin verkostoitumisen 
myötä. Myös ympäristöosaamisen tar-
ve mm. uusien vähäpäästöisten tekno-
logioiden, biopolttoaineiden ja kierrätyk-
sen kehittämiseen sekä toimitusketju-
jen kasvihuonepäästöjen seurantaan, 
raportointiin ja vähentämiseen kasvaa.

Asevoimien logistiikan on 
kohdattava muutokset

Tulevaisuuden toimitusketju on globaali, 
digitalisoitu, automatisoitu, resurssitie-
toinen ja elinkaarinäkökulmaa hyödyn-
tävä. Se nojautuu jaettuihin resurssei-
hin ja yhteisiin prosesseihin ja korostaa 
turvallisuutta, jatkuvuutta ja resilienssiä. 
Yksilöt toimivat yhä useammin osana 
ketjua vaikuttajina ja palveluntuottaji-
na. Toimitusketjun resurssien ja tiedon 
käytön ja hallinnan muutos, työvoiman 
osaamistarpeen muutos ja toimitus-
ketjujen turvallisuushaasteet heijastu-
vat myös asevoimien toimitusketjuihin. 
Sekä asevoimien sisäisiä suorituskykyjä 
ja prosesseja että kumppanuuksia on 
kehitettävä muutos ennakoiden.
 Selvää on, että osaamistarpeen muu-
tos ja kasvava tarve osaamisen kehit-
tämiselle esimerkiksi data-analytiikkaan, 
elinkaaritarkasteluun, miehittämättömiin 
järjestelmiin ja uudentyyppisiin uhkiin 
varautumiseen liittyen näkyy asevoimis-
sakin. Tarvittavan osaamisen varmista-
minen ja kehittäminen riittävän etupai-
notteisesti on avainasemassa. Asevoi-
milla on myös merkittävä rooli lisätä 
elinkeinoelämän ja muiden viranomais-
ten tietoisuutta uusista toimitusketjun 
uhkista ja tukea niihin varautumista.
 Esitämme erityiskiitokset Turun yli-
opiston kauppakorkeakoulun toimitus-
ketjujen johtamisen professori Lauri 
Ojalalle tuesta tutkimuksen toteutta-
misessa. Tulevaisuuden toimitusketju 
2035 -tutkimus jatkuu Puolustusvoimien 
tutkimuslaitoksen Doktriiniosaston tut-
kijavoimin tarkasteluilla tulevaisuuden 
toimitusketjun hallinnan muutosten vai-
kutuksista asevoimien logistiikkaan.
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Arctic Challenge Exercise eli ACE 
17 järjestettiin 22. toukokuuta – 
2. kesäkuuta 2017 ja se oli yksi 
tämän vuoden suurimmista Eu-
roopassa järjestettävistä lento-
toimintaharjoituksista. Samalla 
se oli myös suurin koskaan Suo-
messa järjestetty kansainvälinen 
lentotoimintaharjoitus. 

Harjoitukseen osallistui yhteensä yli 
sata ilma-alusta sekä 11 eri kansalli-
suutta. Järjestäjinä toimivat Suomi, 
Ruotsi ja Norja. Suomella oli tänä vuon-
na harjoituksen johtovastuu. ACE:n 
kaltaiset isot lentotoimintaharjoitukset 
ovat osa puolustusvoimien laajenevaa 
kansainvälistä toimintaa ja yhteistyötä. 
Tämä tarkoittaa samalla myös kasvavaa 
tarvetta nostaa henkilöstömme osaa-
mista osallistua kansainvälisiin harjoi-
tuksiin ulkomailla ja järjestää kansainvä-
lisiä harjoituksia kotimaassa.  
 Isona osana kansainvälisen harjoi-
tuksen suunnittelua ja johtamista on 
HNS- eli Host Nation Support toiminta. 
HNS tarkoittaa lyhyesti isäntämaan an-
tamaa ja hyväksymää tukea osastolle 
tai joukolle, joka tukeutuu välillisesti tai 
suoraan isäntämaahan. Tarkasteltaessa 
HNS-toimintaa korkeammalta taholta, 
voidaan lähteä liikkeelle kansainvälisistä 
sopimuksista, kuten MoU (Memoran-
dum of Understanding) tai TA (Technical 
Arrangement) ja lopulta palata takaisin 
ruohonjuuritasolle, eli toteuttavaan por-

ACE 17  Host Nation 
Support

LTN Niko Kähärä
Lapin Lennosto

Kirjoittaja toimi ACE 
17 -har jo i tuksessa 
Rovaniemen tukikoh-
dan HNS/POC-r yh-
män  ryhmänjohta-
jana ja vastasi HNS-
toiminnan käytännön 
toteutuksesta.

taaseen, jossa puhutaan siitä kuinka 
tuki on toteutettu käytännössä. 
 Seuraavassa pyritään lyhyesti avaa-
maan, millainen harjoitus ACE 17 oli 
HNS -toiminnan ruohonjuuritasolta kat-
sottuna Rovaniemen tukikohdasta käsin 
ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon 
seuraavaa samankaltaista harjoitusta 
suunniteltaessa toimittaessa isäntämaa-
na ulkomaalaisille osastoille.

HNS käytännössä

HNS toiminta pitää sisällään usei-
ta erilaisia yksittäisiä työtehtäviä sekä 
kokonaisuuksia, joilla varmistetaan toi-
minnan sujuvuus. Niitä olivat muun 
muassa tuettavien muonitus, majoitus-
järjestelyt sekä tarpeellisten koulutus-
ten pitäminen, kuten aloitusinfot ja ajo-
lupakoulutukset. Yksittäisiä työtehtäviä 
olivat lisäksi kaikki mahdolliset eteen 
tulevat toiminnot, kuten median kans-
sa työskentely, paikallisten yritysten 
kanssa asioiminen, tulkkina toimiminen, 
ja moni muu helposti taka-alalle jäävä 
mutta tärkeä asia. Lista on tässä koh-
taa loputon. Harjoituksesta poimittuina 
yksittäisinä mielenkiintoisina ja hauskoi-
na esimerkkeinä voimme todeta vaikka-
pa jäiden nouto McDonaldista tai lukko-
jen murtaminen avainten jäädessä oven 
toiselle puolelle. Näitä asioita varten oli 
harjoituksessa jokaisella kansallisuudel-
la oma POC eli Point of Contact -henki-
lö, jonka tarkoitus oli auttaa tukeutuvaa 

kansallisuutta heidän ongelmissaan tai 
kysymyksissään, ympäri vuorokauden.

Harjoituslogistiikkaa

Suuren kokonaisuuden muodosti myös 
harjoituksen logistiikka tukeutuvien 
sekä omien joukkojen osalta. Rovanie-
men tukikohtaan tukeutui harjoituksen 
aikana ulkomaalaisista yhdysvaltalai-
nen, ranskalainen, kanadalainen ja sak-
salainen lento-osasto, joten tarvittavan 
materiaalin määrä oli valtava Suomen 
Ilmavoimien mittapuulla katsottuna. Li-
säksi harjoitukseen osallistui Suomen 
omat hävittäjä-, kopteri- ja kuljetusko-
neosastot. Esimerkkinä harjoituksessa 
tarvittavasta logistiikasta ovat noin 40 
merikonttia, jotka saapuivat harjoituk-
seen junalla Haaparantaan ja siirrettiin 
sieltä Rovaniemelle ajoneuvoilla. Lisäk-
si esimerkkinä toimivat harjoitukseen 
saapuneet 25 raskasta yhdistelmäajo-
neuvoa, 20 varasto-/majoituskonttia, 
useat kymmenet erilaiset rahtikoneet, 
kuten C-130 Hercules ja Transall C-160 
sekä muutama matkustajakone, kuten 
A340. Jokainen saapuva sekä lähtevä 
materiaali tai henkilöstö tuli suunnitella 
huolella etukäteen. Suunnittelussa tuli 
huomioida muun muassa asiointi tul-
lin, rajavartiolaitoksen ja lennonjohdon 
kanssa, materiaalin purkaminen ja las-
taus, polttoainetäydennykset, henkilös-
tön ja materiaalin kuljetus sekä oman 
henkilöstön ja kaluston käyttö.

Saksalainen A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) kuljetus-/ilmatankkauskone Rovaniemen lentoaseman asematasolla. 
Taustalla yhdysvaltalaisia F-15 –hävittäjiä rullaamassa. Kuva Ilmavoimat.
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Suomalaisten HNS-ammattitaito 
korkeatasoista

Voidaan todeta, että ACE 17 -harjoituk-
sen käytännön järjestelyiden onnistu-
misessa avainkohtina olivat hyvä har-
joituksen organisaatiorakenne, osaava 
henkilöstö sekä tilanteen mukainen joh-
taminen. HNS -toimintaa toteuttamassa 
oleva ryhmä koostui ainoastaan viidestä 
henkilöstä sekä muutaman miehen re-
serviosastosta. Näin ollen tuleva päivä 
pyrittiin suunnittelemaan ja läpikäymään 
jo edellisiltana. Tarkempi käskynantoti-
laisuus pidettiin saman päivän aamuna. 
Kuten yleensä, on suunnitelma pohja 
muutoksille ja muutoksia on hyvä olla 
toteuttamassa henkilöstö, joka on osaa-
vaa ja kykenee reagoimaan myös muut-
tuviin tilanteisiin ja soveltaa tarpeen 
tullen, sillä isäntämaatuki käytännössä 
on jatkuvaa tilanteiden muutosta, yllä-
tyksiä sekä soveltamista, tilanteissa, 
joista ei ole yhtään aiempaa kokemus-
pohjaa. Tässä me suomalaiset olemme 
mielestäni hyviä ja kykenemmekin ra-
kentamaan mahdottomasta tehtävästä 
mahdollisen. ACE 17 on siitä hyvä esi-
merkki. Kiitosten tulva ulkomaalaisilta 
Rovaniemelle tukeutuneilta yksiköiltä ei 
ollut varmastikaan pelkkää ”small tal-
kia”.

Suomalaiset F/A-18 Hornetit rullaavat, taustalla yhdysvaltalaisia F-15 Eagle hävittäjiä. 
Kuva Ilmavoimat.

Materiaalia saapuu tukikohtaan. Kuva ilmavoimat.

Kanadalainen C-130 Hercules ilmatankkauskone. Kuva Ilmavoimat.
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Monikansallinen logistiikkahar-
joitus LOGEX17 järjestettiin Alba-
niassa 8.–19.5.2017. Harjoituksen 
tavoitteena oli kouluttaa osallis-
tujamaille kansainvälisen logistii-
kan suunnittelua ja toteuttamis-
ta NATO-yhteensopivalla tavalla. 
LOGEX-harjoituksia on järjestetty 
vuodesta 2007 alkaen ja tämän-
kertainen harjoitus oli järjestyk-
sessään kuudes. Harjoitukseen 
osallistui henkilöstöä yhteensä 
13:sta eri maasta, Suomi mukaan 
lukien.

LOGEX-harjoitukset kuuluvat kansainvä-
liseen Logistics Exchange -yhteistoimin-
taohjelmaan. Ohjelman virallisena ta-
voitteena on karkeasti suomennettuna 
osallistujamaiden yhteistoimintakyvyn 
lisääminen monikansallisten joukkojen 
perustamisen sekä toimintakyvyn yllä-
pidon suunnittelun ja toteutuksen suh-
teen. Lisäksi tavoitteena on mahdolli-
suus arvioida nykyinen logistiikan rooli 
peilaten NATO:n suorituskykyjä sekä 
NATO:n kumppanimaiden tavoitteita. 
Omin sanoin kuvailisin kevyemmin, että 
ohjelman tavoitteena on saada osallis-
tujamaat harjoittelemaan toimintaa yh-
teisillä toimintatavoilla ja tunnistamaan 
mahdollisia haasteita yhteistyön välillä. 
Monikansallinen yhteistyö voisi tulla 
kyseeseen esimerkiksi jossain NATO-

Hellettä ja harjoittelua 
Albaniassa – kokemuksia 
LOGEX17-harjoituksesta

johtoisessa operaatiossa, jossa voisi 
olla mukana jäsenmaita, tai myös rau-
hankumppanuusmaita (Partnership for 
Peace, eli PfP-maat). Onkin hyvä muis-
taa heti aluksi, että vaikka Suomi ei 
ole NATO:n jäsenmaa, se on NATO:n 
rauhankumppanuusmaa. Yhteistoiminta 
voisi siis tulla kyseeseen.
 Suomi on osallistunut LOGEX-ohjel-
maan pitkällä aikavälillä. Suomen näkö-
kulmasta on ollut tärkeää saada oppia 
etenkin isäntämaatukeen ja RSOM-toi-
mintaan liittyen. Edellä mainitut liitty-
vät toimintaan, jossa ulkomainen jouk-
ko saapuu kansainväliseen tehtävään 
operaatiokohteen maahan (isäntämaa). 
RSOM (Reception, Staging, Onward 
Movement) on henkilöstön ja kaluston 
vastaanottoon ja operaatioalueelle vie-
miseen liittyvää toimintaa. Nämä asiat 
tulevat kyseeseen aina, kun jonkin maan 
joukko siirtyy toisen valtion alueelle. Täl-
lainen voisi tulla käytännössä kyseeseen 
silloin, jos ulkomainen joukko saapuisi 
Suomeen sotaharjoitukseen tai jos Suo-
mesta lähetettäisiin joukkoja kansain-
väliseen operaatioon. Järjestelyt tulee 
saada suunniteltua hyvin ennen mahdol-
lista toimintaa, minkä vuoksi osaamisen 
hankkimiselle löytyy hyvä perustelu.
 LOGEX17-harjoituksessa harjoiteltiin 
operaation suunnittelua eri vaiheissa, 
NATO:n johtamisrakennetta, toimiala-
työskentelyä, RSOM-prosessia sekä 

huoltotilannekuvan ylläpitämistä. Lisäksi 
tarkasteltiin jokaisen valtion kansallis-
ta suorituskykyä sekä suorituskykyjen 
yhteensovittamista eri kansallisuuksien 
kesken. Yhtenä vahvana painopisteenä 
harjoituksessa oli LOGFAS-ohjelmiston 
kouluttaminen erikseen valituille henki-
löille. Kyseessä on NATO-maiden käyt-
tämä erittäin monipuolinen logistiikan 
tietokoneohjelmisto, jolla voidaan muun 
muassa seurata joukkojen logistista vir-
taa ja suunnitella kuljetuksia.
 Suomesta harjoitukseen osallistui yh-
teensä 15 henkilöä. Henkilöstöä osal-
listui Pääesikunnasta, Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksesta sekä Maanpuolus-
tuskorkeakoulusta. Kansallisena vanhim-
pana toimi everstiluutnantti Juha Kylä-
Harakka Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen esikunnasta. Jotkut joukosta 
eivät olleet tavanneet toisiaan aiemmin, 
mutta kuten kansainvälisille tehtäville 
on ominaista, joukko tutustui nopeas-
ti ja joukon kiinteys syntyi pian. Suomi 
osallistui harjoituksessa sekä harjoitus-
joukkoon, että johto- ja peliorganisaa-
tioon. Suomen lisäksi harjoitukseen 
osallistui harjoitusjoukkoja Albaniasta, 
Bosnia-Hertsegovinasta, Kroatiasta, 
Makedoniasta, Montenegrosta, Moldo-
vasta, Ruotsista ja Serbiasta, yhteensä 
noin 90 henkilöä. Harjoituksen johto- ja 
peliorganisaatioon osallistui Suomen li-
säksi henkilöitä Albaniasta, Bosnia-Hert-

Kirjoittaja:
Kapteeniluutnantti 
Toni Arosuvi
Sektorinjohtaja
2. Logistiikkarykmentti, 
Esikunta

Maisemaa Beratin linnalta.  (Kuva: Toni Arosuvi)
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segovinasta, Kroatiasta, Makedoniasta, 
Montenegrosta, Moldovasta, Ruotsis-
ta, Serbiasta, Italiasta, Itävallasta, Iso-
Britanniasta ja Yhdysvalloista, yhteensä 
noin 30 henkilöä. Lisäksi harjoitukseen 
osallistui tarkkailijoina Puolan ja Sloveni-
an edustajia.

Mielenkiintoinen skenaario

Suomalaisten harjoitus alkoi matkustus-
päivällä Suomesta Albaniaan sunnuntai-
na 7.5.2017. Saapuminen perille tapahtui 
myöhään illalla. Yöunien jälkeen siirryttiin 
heti toimeen, kun harjoitusjoukko nou-
dettiin majoitukselta harjoitusalueena 
toimineeseen varuskuntaan. Kyseessä 
oli Albanian pääkaupungissa, Tiranassa, 
sijaitseva Skanderbeg -varuskunta. Ni-
mensä varuskunta on saanut Albanian 
kansallissankari Georg Kastriotan kutsu-
manimen mukaan. Aamu aloitettiin ava-
jaistilaisuuksilla ja harjoitusjoukko toivo-
tettiin tervetulleeksi. Joukolle kerrottiin 
yleistä informaatiota harjoituksesta ja 
käytännön järjestelyitä. Aloitusluentojen 
jälkeen valmisteltiin omat työpisteet ja 
opiskeltiin itsenäisesti harjoitukseen liit-
tyviä aineistoja. Seuraavat päivät kuluivat 
perehdytysluentojen parissa.
 Ensimmäisen viikon loppupuolella 
aloitettiin harjoituksen pelaaminen. Ske-
naarioksi oli luotu kuviteltu kriisitilanne 
Keski-Euroopassa, jossa kahden valtion 
välisellä itsehallintoalueella oli syntynyt 
levottomuuksia poliittisista erimielisyyk-
sistä johtuen. Tilanne oli kehittynyt po-
liittisten erimielisyyksien jälkeen aina 
kapinoista ja osapuolten syyttelyistä vä-
kivaltaisuuksiin ja avoimiin konflikteihin, 
joista seurasi tuhansia kuolemia, tuhan-
sia pakolaisia sekä talouden romahtami-
nen kyseisellä alueella. YK:n päätöksellä 
alueelle haluttiin tuoda rauha ja sopi-
mukseen kuului valtiollisten joukkojen 
vetäminen pois alueelta, puolisotilaallis-
ten joukkojen aseista riisuminen, YK:n 
valtuuttamien vakautusjoukkojen perus-
taminen alueen valvontaan, avustami-
nen alueen jälleenrakentamisessa sekä 
vapaan liikkuvuuden salliminen huma-
nitääriselle avulle. Rauhaa turvaamaan 
perustettiin NATO-johtoinen rauhantur-
vajoukko, joka koostui sekä NATO:n jä-
senmaista, että NATO:n rauhankump-
panuusmaista. LOGEX17-harjoitukseen 
osallistuneet maat muodostivat tietysti 
nämä kuvitteelliset joukot.
 Koska harjoitus oli logistiikkaan kes-
kittyvä, keskeisimpiä harjoitusjoukon 
teemoja olivat monikansallisten joukko-
jen siirtäminen ja sijoittaminen toimin-
ta-alueelle, varusteiden ja toimitusten 
saaminen toiminta-alueelle, erilaisten 
logististen haasteiden ratkaiseminen 
sekä logistisen ketjun luominen, seu-
raaminen ja varmistaminen. Kaikki toi-
mintatavat harjoiteltiin NATO:n toiminta-
mallein. Tämä takasi toiminnan yhteen-
sopivuuden eri maiden välillä. Harjoi-
tusrytmi oli nopea. Pelitilanne kehittyi 
päivittäin niin sanotuilla aikahypyillä, eli 
tilanne saattoi siirtyä edellisen ja seu-
raavan päivän välillä kuvitellusti kymme-
niäkin päiviä. Tämä mahdollisti sen, että 
skenaario kehittyi harjoituksen edetessä 

olennaisiin kohtiin, eikä toiminta kes-
keytynyt odotuksen vuoksi.

Suolana syötteet, sokerina 
yhteistyö

Harjoituksen maukkainta antia olivat 
erilaiset harjoitussyötteet, kuvitellut ti-
lanteet, joissa joukon tuli pohtia ratkai-
suja järjestelyihin liittyviin haasteisiin. 
Syötteissä olleita tapahtumia olivat esi-
merkiksi maahan saapuvien varustekul-
jetuksien viivästyminen ylimääräisten 
rajatarkastusten tai tullimuodollisuuksi-
en vuoksi, toiminta-alueella olleen tie-
tyn huoltoreitin käytön estyminen uh-
kan tai muun syyn vuoksi, isäntämaan 
palveluiden saatavuuden vaihteleminen 
epävarmuuksista johtuen tai joidenkin 
operaatiomaiden poisvetäytymisen ai-
heuttamat toimenpiteet. Syötteet olivat 
monipuolisia, kiinnostavia ja sopivan 
haastavia. Mainittakoon myös, että LO-
GEX17-harjoituksen valmisteluvaihe kes-

ti 18 kuukautta, mikä näkyi paitsi harjoi-
tussyötteiden monipuolisuudessa, myös 
harjoituksen käytännön järjestelyissä 
sekä taustatiedon saatavuudessa.
 Harjoituksen aikana vaadittiin eri ta-
hojen yhteistoimintaa. Yksi harjoituksen 
tavoite olikin yhteistyön sujuvoittaminen 
sekä eri vastuiden jakautumisen tar-
kastelu. Koko operaation pääjoukkona 
oli CJTF (Combined Joint Task Force), 
jonka kokoonpanoon kuuluivat harjoitus-
joukosta muodostetut joukot sekä kuvit-
teelliset, pelatut joukot. Harjoituksessa 
muodostettuja esikunnan joukkoja olivat 
JLSG (Joint Logistics Support Group), 
MNTF (Multinational Task Force) sekä 
osallistujamaiden kansalliset tukielemen-
tit, NSE:t (National Support Element).
 JLSG:n päätehtävänä oli joukkojen ja 
materiaalin vastaanottaminen toiminta-
alueelle ja niiden saaminen aina operaa-
tioalueelle. Sen sisältä löytyi osaamista 
huomattavan moneen osa-alueeseen, 
kuten kaikkiin logistiikan toimialoihin, 

Suomen kansallinen tukielementti (FIN NSE) seuraa logistista virtaa tarkasti.
(Kuva: Toni Arosuvi)

Suomen ja Ruotsin kansalliset tukielementit (FIN NSE ja SWE NSE) esittelevät suunnitelmiaan 
JLSG:n päällikölle.  (Kuva: Toni Arosuvi)
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mutta niiden ohella myös vaikkapa yh-
teysupseeri isäntämaatukeen liittyen. 
MNTF oli taasen pääasiallinen toimiva 
joukko. Sen johtoon kuuluivat muun 
muassa LOGOPS, LOGPLANS ja M&T. 
LOGOPS (Logistics Operations) oli 
ikään kuin operaatiokeskus, joka piti 
huolta meneillään olevista operaatiois-
ta. LOGPLANS:n (Logistics Plans) rooli 
keskittyi enemmän tulevien operaatioi-
den suunnitteluun. M&T (Movement & 
Transport) keskittyi nimensä mukaisesti 
kuljetusten suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Lisäksi jokaisella maalla oli oma 
NSE, jotka pitivät huolen jokaisen kan-
sallisuuden omalla vastuulla olleista 
asioista. Tietysti harjoituksella oli myös 
johto- ja peliorganisaatiot, jotka pitivät 
huolen harjoituksen järjestelyistä, syöt-
teistä ja etenemisestä.

Piristystä rutiiniin erikoispäivillä

Harjoituksen keskellä sunnuntaina 
14.5.2017 järjestettiin teemapäivänä tut-
tuun tapaan ”Professional Military Edu-
cation day”. Päivän tarkoituksena oli si-
vistää harjoitusjoukkoa Albanian histori-
an suhteen. Kohteena oli vanha Beratin 
linna, joka nimensä mukaisesti sijaitsee 
Beratin kaupungissa. Linnan historia 
juontaa aina 1200-luvulle saakka ja linna 
onkin UNESCO:n maailmanperintölis-
talla. Linna sijaitsee korkealla vuoren-
rinteellä, noin 214 metrin korkeudessa. 
Näköalat olivat sanoinkuvaamattomat. 
Linnakierros kesti pari tuntia, jonka jäl-
keen siirryttiin Beratin kaupunkia kier-
täen ja nähtävyyksiä katsellen yhteisel-
le lounaalle. Lounaan jälkeen siirryttiin 
takaisin majoitukselle Tiranaan. Kylmä 
suihku oli paikallaan, sillä pilvetön tai-
vas ja 30oC lämpötila saivat muutaman 
varomattoman ihmisen ihon punoitta-

Everstiluutnantti Juha Kylä-Harakka puhumassa harjoituksen päätöstilaisuudessa.  (Kuva: Toni Arosuvi)

maan melko lailla. Tämä sää oli tyypilli-
nen Tiranassa koko kahden viikon ajan, 
pois lukien säännölliset rankkasadekuu-
rot. Säänkin osalta siis harjoiteltiin toi-
mintaa kansainvälisessä ympäristössä.
 Ohjelmassa oli myös tiistaina 
16.5.2017 ”Attaché day”, jolloin eräiden 
osallistujamaiden sotilasasiamiehet kä-
vivät tutustumassa harjoitukseen. Suo-
malaista edustusta vierailijoissa nähtiin 
keskiviikkona 17.5.2017, kun ohjelmas-
sa oli ”DV-day” (Distinguished Visitors 
day). Eversti Timo Saarinen Puolustus-
voimien logistiikkalaitoksen esikun-
nasta kävi tarkastamassa harjoituksen 
suomalaisten osallistujien osalta. Har-
joitusjoukko oli mielissään päästessään 
esittelemään toimintaansa ja kertomaan 
kokemuksistaan. Vierailijoiden joukossa 
oli useita arvovaltaisia sotilaita eri mais-
ta, tasoltaan kenraali-everstitasoa.

Jälleen kokemusta rikkaampina

Osallistuin itse viimeksi myös LO-
GEX15-harjoitukseen. Vaikka LOGEX-
harjoitusten kaava noudattaa samaa lin-
jaa, on kukin kokemus erilainen ja aina 
enemmän opettava. Tällä kertaa mu-
kana oli muutama uusi henkilö, mutta 
edelliseen harjoitukseen osallistuneet 
henkilötkin oppivat uutta, koska sijoitus 
organisaatiossa ei ollut sama, kuin vii-
meksi. Oppimista tukee myös se, että 
kunkin harjoituksen skenaario on aina 
erilainen ja myös suunnitelmat ja syöt-
teet ovat erilaisia. Kansainvälinen ko-
kemus on aina arvokasta ja maailmalta 
voi tuoda mukanaan paljon oppia. Pis-
teenä i:n päälle voin vielä todeta kyl-
män faktan, että vain harjoittelemalla 
oppii taitavammaksi. Koin harjoituksen 
hyvänä foorumina oppia kansainvälisen 
logistiikan suunnittelua ja johtamista 

sekä harjoitella yhteistyötä eri kansalli-
suuksien kesken.
 Isäntämaan järjestelyt olivat hyvät. 
Joukot olivat vieraanvaraisia ja isännöin-
tiin oli panostettu. Vaikkei lomamatka 
kyseessä ollutkaan, ehdimme onneksi 
tutustumaan hieman maisemiin myös 
varuskunnan ulkopuolella. Etenkin Da-
jtin vuoristo teki vaikutuksen näköalal-
laan. Albania itsessään kuulosti ennen 
harjoitukseen menoa eksoottiselta 
matkakohteelta, enkä henkilökohtaises-
ti voinut välttyä pieneltä jännitykseltä, 
millaiseen maahan olin oikein matkaa-
massa. Kahden viikon käynnin jälkeen 
maasta jäi itselleni positiivisempi kuva, 
kuin aluksi ”pelkäsin”. Tapaamani ihmi-
set olivat ystävällisiä ja kaupunkialueella 
oli melko turvallista kulkea ”turistina”. 
Maassa näkee huomattavaa kontrastia 
vanhan ja uuden välillä ja maalla olisi 
varmasti paljon tarinoita kerrottavanaan. 
Jos jotain voin suositella vaihtoehtokoh-
teisiin matkaaville, Albaniassa on paljon 
upeaa nähtävää ainakin valokuvaajille ja 
vaeltajille.
 LOGEX-harjoituksia on järjestetty jo 10 
vuoden ajan ja ohjelma jatkuu edelleen 
tulevaisuudessa. Tässä kohtaa LOGEX-
yhteistoimintaohjelma ja harjoitukset 
saavat kuitenkin uuden nimen: LOGDEV 
(Logistics Development). Tämä johtuu 
siitä, että harjoituskokonaisuus siirtyy 
seuraavaan vaiheeseen ja nimi muute-
taan vastaamaan paremmin yhteistoi-
mintaohjelman kokonaisvaihetta.
 Harjoitus sujui kokonaisuudessaan 
hyvin ja sen pohjalta luotiin palautteet 
sekä kattava harjoituskertomus. Suo-
men roolia yhteistoimintaohjelmassa 
suunnitellaan edelleen tulevaisuuden 
osalta. LOGEX17 oli kiinnostava harjoi-
tus, joka antoi hyvää kokemusta ja op-
pia jokaiselle osallistujalle.
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Pohjoismaalais-puolalaisen huoltokes-
kuksen päällystö (Nordic-Polish Support 
Group, NSG / SFOR 1997–98) on ko-
koontunut joka vuosi komennuksensa 
jälkeen. Henkilöstö palveli huoltokes-
kuksessa joka sijaitsi Unkarin Pec’issä. 
Keskuksesta tuettiin Bosnian Doboissa 
ollutta pohjoismaalais-puolalaista prikaa-
tia osana NATO:n SFOR-operaatiota.
 NSG:ssä oli huoltovastuut jaettu eri 
maiden kesken NATO:n ”Role Special-
lization Nation” -periaatteen mukaises-
ti. Myös kunkin maan Natioal Support 
Element (NSE) toimi huoltokeskuksen 
yhteydessä. 
 Yleensä olemme kokoontuneet jos-
sain pohjoismaassa tai Puolassa, mutta 
aina välillä muuallakin. Tällä kertaa va-
litsimme paikaksi Belgradin. Kaupunki 
on täynnä historiaa. Sieltä löytyy muun 
muassa Venäjältä vallankumouksen jäl-
keen noin sata vuotta sitten Serbiaan 

Huollon henkilöstöä 
kokoontui Belgradissa 
30.8.–4.9.

paenneiden valkoisten upseerien hau-
dat, kuuluisin heistä kenraali Wrangel.
 Vanhempaa ja uudempaa sotakalus-
toa museossa. Kuvassa näkyvät ohjuk-
set edustavat sitä tyyppiä jolla EV Zol-
tan Danin johtama 250. Ohjusprikaati 
pudotti amerikkalaisen F-117 Nighthaw-
kin. Se oli ensimmäinen ja toistaisek-
si viimeinen kerta kun Stealth-kone 
on ammuttu alas. Ohjus on tyypil-
tään Isayev S-125 ”Neva-M”, NATO:n 
käyttämä nimi SA-3 Goa. NATO:n ilma-
operaatiot tapahtuivat Kosovon sodan 
aikana 24.3–10.06.1999.

SA-3 Goa ä

NSG:n henkilöstö hotellinsa ala-aulassa

ä
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Aleksanteri Nevskistä on kirjoi-
tettu paljon ja on vaikea varmas-
ti tietää mitkä tapahtumien kulut 
ovat totta ja mitkä kronikoiden 
legendaa. Hänestä luotu suuri 
myytti on kuitenkin palvellut hy-
vin venäläisen itsetunnon ja isän-
maallisuuden vaalimisessa. Myyt-
tiä lisäsi muun muassa Sergei Ei-
sensteinin ohjaama neuvostoliit-
tolainen elokuva Nevskistä vuo-
delta 1938. Kommunistisen Neu-
vostoliiton vasta hajottua eräs 
kollegani totesi kaukonäköisesti, 
että ”Nyt kaivetaan Aleksanteri 
Nevskin luut komerosta.” Suurelle 
sotapäällikölle oli taas kysyntää. 

Aleksanteri Nevski eli Pyhä Aleksante-
ri Nevalainen (syntynyt 1219, 1220 tai 
1221 lähteestä riippuen ja kuollut 1263) 
oli suuri venäläinen sotapäällikkö. Häntä 
pidetään pyhänä ja kansakunta arvostaa 
häntä tänään erittäin paljon. 
 Nevski löi kuuluisimmassa taistelus-
saan saksalaiset ritarikunnat 5.4.1242 
Peipsi-järven jäällä. Hän oli Novgorodin, 
Pereslavin, Kievin ja Vladimirin  prins-
si eri vuosina kahdeksan vuotta synty-
mänsä jälkeen 1228 aina kuolemaansa 
asti 1263. Kirkko kanonisoi hänet Mos-
kovan patriarkaatissa 1547. Vuonna1724 
Pietari Suuri siirsi Nevskin arkun Pie-
tariin. Vladimirissä, missä Nevski kuoli, 
säilytetään vain yhtä hänen sormistaan.
 1200-luvulla ei ollut yhtenäistä Ve-
näjää vaan se oli jakautunut toisilleen 

Aleksanteri  Nevski 
– suuri sotapäällikkö

Vuonna 990 ruhtinas Vladimir perusti kaupungin tänne ylärinteelle (josta kuva on otettu) alla olevan Klyazma-joen varrelle. Kaupungin ni-
meksi tuli Vladimir ja siitä tuli silloisen Venäjän pääkaupunki aina siihen asti kunnes Moskova otti sen paikan maan johtavana kaupunkina. 
Vladimirissä 1100-luvulta olevassa ja UNESCO:n suojelemassa Uspenskin kirkossa säilytetään Aleksanteri Nevskin sormea. Muun osan hautaa 
Pietari Suuri siirsi Pietariin. (Kuva Risto Gabrielsson)

Aleksanteri Nevski (Nevalainen). Patsas sijaitsee kirkon edustalla Izora-joen luona, alueella 
jossa Aleksanteri löi ruotsalaiset 1240. (Kuva: Wikipedia).

Kirjoittaja: Risto Gabrielsson
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Kaupunki Pereslavl-Zalesski jossa Aleksanteri Nevski syntyi. Etu-
alalla kirkko jossa hänet kastettiin sekä Nevskin patsas. Kirkko on 
perustettu 1100-luvulla.  (Kuva Risto Gabrielsson)

Venäjän Tuhatvuotinen Valtakunta-patsas sijaitsee Suur-Novgoro-
din kaupungin Kremlissä. Patsas pystytettiin 1862 juhlistamaan 
tuhannetta vuotta viikinki Rurikin saapumisesta Novgorodiin. 
Patsas koostuu 15 metriä korkeasta kirkon kellosta jonka päällä 
on risti. Patsasta ympäröi henkilöhahmoja jotka kuvaavat Venäjän 
hallitsijoita, kenraaleja, papistoa ja taiteilijoita jotka ovat toimineet 
eri aikoina Venäjällä. Hahmoista puuttuu Iivana Julma koska hän 
järjesti Novgorodin ryöstön ja massamurhan 1570. Hahmoissa on 
kuitenkin Iivanan vaimo jossa yhdistyy Rurikin ja Romanovien ve-
renperintö. Myöhemmin Romanoveista tuli Venäjän hallitsijasuku. 
Koska pronssipatsas painaa 100 tonnia, on se rahallisestikin hyvin 
kallis. Tämän takia se olisi kelvannut vallankumouksen jälkeen radi-
kaaleille bolsevikeille, mutta Vovgorodin väki rakensi patsaan ylle 
korkean ”puhujakorokkeen” propaganda iskulauseineen. Bolsevi-
keille ei koskaan selvinnyt patsaan olemassa olo ja niin se säästyi.
Seuraavan kerran se oli vaarassa saksalaismiehityksen aikana. Sen 
irrottaminen oli jo aloitettu ja lähistölle rakennettiin jopa rautatietä 
patsaan pois kuljettamiseksi, mutta Puna-armeijan vastahyökkä-
ykset keskeyttivät projektin ja niin patsas säästyi jälleen. (Koko 
patsaan kuva Risto: Gabrielsson, ykstyiskohta: Wikipedia)

Yksityiskohta vasemmanpuoleisesta pat-
saasta, taustalla seisaalla Aleksanteri Nevski, 
etualalla kahleissa prinssi Mikhail Yarosla-
vich, joka joutui mongolien pettämäksi tai 
tappamaksi.
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Hyvin vanha kirkko jo ennen mongolien hyökkäystä edeltäneeltä ajalta (1158 ) on Vladimirin kaupungissa. Mongolien kaani Batu valtasi 
kaupungin vuonna 1239. Prinssi Juri Vsevolodovits’in vaimo Agafia Vsevolodovna pakeni ja sulkeutui tähän kirkkoon tyttärensä Feodoran ja 
muiden sukulaistensa sekä kaupungin pääpapin Mitrofanin kanssa. Mongolit päättivät kuitenkin polttaa kirkon tappaen sisällä olijat. 
(Kuva: Risto Gabrielsson)

UNESCOn suojelema ”Kultainen Portti” vuodelta 1164 sijaitsee 
Vladimirin kaupungissa. Portilla oli kaksi tarkoitusta; se toimi 
riemukaarena voittojen yhteydessä ja vaaran uhatessa silla 
voitiin sulkea pääsy kaupunkiin. (Kuva: Risto Gabrielsson)

Kaupungin perustajan ja ortodoksiuskonnon Venäjälle tuojan 
Vladimirin patsas. (Kuva: Risto Gabrielsson)
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Historiallisessa maalauksessa Aleksante-
ri Nevski Peipsi-järven jäällä jossa hän löi 
saksalaiset ritarikunnat 5.4.1242.
(Kuva: Wikipedia)

Huoltoupseerit vaimoineen teki matkan Pih-
kovaan ja Izborskiin vuonna 2005. Pihkovan 
edustalla on tämä mahtavan kokoinen Nevs-
kin patsas. Siinä hän on tähyää Peipsi-järvelle 
ja symbolisesti suojelee yhä Venäjää.
(Kuva: Risto Gabrielsson)

usein vihamielisiin ruhtinaskuntiin. Näis-
tä johtava oli Kiovan ruhtinaskunta. 
Mongolit aloittivat kaaninsa Batun joh-
dolla ryöstöretken nykyisen Venäjän alu-
eelle 1237 jolloin Rjazan, Suzdai, Mos-
kova ja Vladimir tuhottiin. Novgorodiin 
asti mongolit eivät päässeet, mutta Kio-
va joutui hyökkääjien haltuun. Mongoli-
en kautta (”Kultainen orda”) kesti kak-
sisataa vuotta. Novgorodin Aleksanteri 
kykeni pelastamaan taitavan diploma-
tiansa avulla neuvotteluissa mongolien 
kaanin kanssa. 
 Ensimmäisen taistelunsa Aleksanteri 
Jaroslavin poika (myöhemmin Nevski) 
koki hyökättyään Tarttoon (Derb, Dor-
pat) isänsä kanssa vuonna 1234. Tartto 
valloitettiin silloisilta livonialaisilta isän-
niltään. 
 1240 Aleksanteri löi ruotsalaiset Izo-
ra- ja Neva-joilla. Tämän johdosta Alek-
santeri sai lisänimekseen Nevski, mut-
ta nimeä ei käytetty vielä Aleksanterin 
elinaikana. Nevskin suosio nousi Nov-
gorodissa mikä huolestutti paikallis-
ta ylimistöä (pajarit). Nevski saatiinkin 
lähtemään pois Novgorodista isänsä luo 
Vladimiriin. Andereas von Felbenin joh-
tamat saksalaiset ritarikunnat lähestyi-
vät kuitenkin uhkaavasti Pihkovaa 1241 
ja Nevski kutsuttiin apuun. 
 Nevski karkoitti saksalaiset ensin 
Peipsi-järven itäpuolisista Pihkovasta ja 
linnoituskaupunki Izborgista. Raitkaisu-
taistelu käytiin Peipsijärven jäällä 1242 
jolloin saksalaiset lyötiin. Taistelun jäl-
keen saksalaisten kanssa saatiin sopi-
mus, ettei Pihkovaa ja Novgorodia vas-
taan enää hyökättäisi ja tämän ansiosta 
kaupunkeja saatiin kehitettyä rauhassa.
 Vuonna 1256 Nevski karkoitti ruotsalai-
set Narvan alueelta. Myöhemmin taiste-
luita käytiin myös pohjoisessa norjalaisia 
vastaan. Sotapäällikkö oli menestykse-
käs taisteluissaan eikä hävinnyt niistä 
yhtään. 1263 Nevski kuoli paluumatkal-
laan Novgorodiin.Hän taisteli puolustaak-
seen Venäjää sekä sen ortodoksiuskon-
toa katolisia miekkalähetyksiä vastaan ja 
tämä teki hänet hyvin kunnioitetuksi ja 
rakastetuksi Venäjällä. Vuonna 2008 hä-
net äänestettiin suosituimmaksi johtajak-
si Venäjän historiassa lyöden näin sekä 
Leninin että Stalinin.
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Puolenkymmentä yhdistyk-
semme jäsentä osallistui ”ju-
kanmatkoille”, joka suuntautui 
25.–27.8.2017 Itä-Viroon. Matkan-
johtajana ja sotahistoriallisena 
asiantuntijana toimi huoltovel-
jemme EVL evp. Jukka Salminen. 
Todettakoon, että ”jukanmatkat” 
on järjestänyt jo kahdeksan vuot-
ta sotahistoriallisia teemamat-
koja veljesmaahamme Viroon. 
Matkat suuntautuvat vuosittain 
Itä-Viroon, Etelä-Viroon ja Saa-
renmaalle. Uudeksi kohteeksi tuli 
tänä vuonna Hiidenmaa.

Matkojen ohjelmat, aikataulut ja vie-
railukohteet ovat vakiintuneet nykyisiin 
muotoihinsa vuosien kokemusten perus-
teella. Aikataulut ovat sopivan väljiä ja 
”jukanmatkoilla” pääsee tutustumaan so-
tahistoriallisten paikkojen lisäksi eritoten 
sellaisiin mielenkiintoisiin kohteisiin, joihin 
matkatoimistojen ryhmämatkoilla ei pää-
se, eikä omatoimimatkalla tule mentyä.
 Tämänkertainen Itä-Viron matkamme 
lähtö meinasi ”tyssätä jo kalkkiviivoil-
la”, koska Linda Linesin lautta karautti 
päin laituria Tallinnassa pari päivää en-
nen lähtöämme. Varustamo ei saanut 
lauttaa kuntoon lähtöpäiväksemme. On-
neksi Jukka sai järjestettyä korvaavan 
merimatkan Suomenlahden yli Eckerö 
Linesin Finlandia lautalla.

Logistiikkaupseerit ry:n 
jäseniä ”jukanmatkoilla”  
Itä-Virossa

Matkalle osallistujat yhteiskuvassa

 Tallinnaan päästyämme aloitimme sa-
tamasta linja-automatkan kohti majapaik-
kaamme Toilan kylpylähotellia. Matkan 
aikana pysäytimme paikallisessa seppä-
museossa, jossa oli useita kymmeniä 

tuhansia erilaisia vanhoja metalliesineitä 
tuoteryhmittäin järjestettynä. Todetta-
koon, että museon perustaja Peter Kivi-
mäe toimii myös Viron Suomenpoikien 
perinneyhdistyksen puheenjohtajana. 

 Logistiikkaveljet ja “soppatykki”. Antoisa matka on kohta saatu päätökseen.
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Suomenlahden rannalla sijaitsevaan Toi-
lan kylpylähotelliin päästyämme vierailim-
me läheisellä saksalaisella sotilashauta-
usmaalla. Päivällisen jälkeen seurasimme 
varietee-esitystä hotellin ravintolassa.
 Matkan toisena päivänä huristelimme 
aamulla kohti Sinimäkeä, jossa vierailim-
me sotamuseossa ja kuulimme aidoilla 
paikoilla varsin veristen ratkaisutaistelui-
den vaiheet. Sinimäeltä suuntasimme 
Narvan kaupunkiin, jossa tutustuimme 
kaupungin ohella Narvajoen rannalla ole-
van Hermannin linnaan. Illalla meillä oli 
tilaisuus mennä seuraamaan hotellin lä-
hituntuman rannalle järjestettyä Muinais-
tulienyötä.
 Matkan viimeisenä päivänä suunta-
simme aamulla kohti Tallinnan Lagedia. 
Siellä tutustuttiin Johannes Törsin perus-
tamaan Viron Vapaustaistelun museoon, 
jossa oli erittäin runsaasti mielenkiintois-
ta materiaalia Viron Vapaussodan sekä II 
Maailmansodan ajoilta. Halukkaat pääsi-
vät myös ajelemaan T-34 panssarivaunun 
kannella. Kuulimme linja-automatkojen 
aikana myös useita tietoiskuja mm. suo-
malaisten osuudesta Viron vapaussodas-
sa, metsäveljistä jne.
 Olen itse osallistunut ”jukanmatkoil-
le” jo heti ensimmäisestä matkasta 
läht ien. Yllä olevan lisäksi haluan tode-
ta lopuksi, että on mukava matkustaa 
rennosti hyvän ja ammattitaitoisen mat-
kanjohtajan sekä samanhenkisten hen-
kilöiden kanssa. Tällä kertaa minulla oli 
mukana vaimon lisäksi molemmat pojat 
tyttöystävineen.
 Saat lisätietoja Viron matkoista ”ju-
kanmatkojen” kotisivulta osoitteesta 
www.rgjsco.com/fi.

Kirjoittaja EVL evp. Matti Paasivaara
Kuvat: Hans gabrielsson

Ajelu Sotkalla oli yksi matkan kohokohdista.

Museonjohtaja Johannes Tõrs saa ansaitut kiitokset Jukka Salmiselta ja koko ryhmältä hie-
nosti hoidetusta esittelystä sekä maukkaasta lounaasta.

Muinaistulienyö keräsi taas runsaan joukon yleisöä Toilan rannalle.
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Kolmas maailmansota 1945
Seppo Simola

Toisen maailmansodan lopulla Iso-Bri-
tannian pääministeri Winston Churchill 
huolestui ensimmäisenä läntisenä joh-
tajana Neuvostoliiton vaikutusvallasta 
sodan jälkeisessä Euroopassa. Hän näki 
muodostumassa olevat kylmän sodan 
asetelmat ja olisi halunnut hoitaa Neu-
vostoliiton vaarattomaksi vielä, kun län-
siliittoutuneiden sodan karaisemat jou-
kot olivat koossa kesällä 1945.
 Churchill käski aloittaa Neuvostoliiton 
lyömiseen tähtäävän operaatio Unthin-
kablen suunnittelun. Se ei jäänyt pel-
käksi visioinniksi ja ilmaan piirtelyksi, 
vaan puolustushaarakomentajien neu-
voston alainen suunnitteluesikunta laati 
suunnitelmia täyttä päätä. Sekin vaihto-
ehto otettiin huomioon, että Neuvosto-
liitto hyökkäisi Iso-Britanniaan.
 Churchillin operaatiosta olisi koitunut 
huimia riskejä eikä ydinaseen käyttöä-
kään olisi voitu sulkea pois. Kolmas 
maailmansota olisi siis voinut alkaa 
kesällä 1945 pian Saksan antauduttua. 
Suomikin olisi joutunut taistelutante-
reeksi, jos venäläiset olisivat rynnistä-
neet Lapin poikki Atlantille.
 Myös saksalaisille aseille oli kaavail-
tu roolia operaatiossa. Sotasaaliiksi 
saadun kaluston tuhoaminen kiellettiin, 
mutta esimerkiksi raskaat aseet oli lupa 
tehdä tilapäisesti toimintakyvyttömiksi 
vaikkapa irrottamalla tykin lukosta tär-
keä osa ja tallettamalla se aseen nume-
rolla varustettuna. 
 Kiistaa herätti ajatus operaatioon 
osallistuvien saksalaisdivisioonien va-
rustamisesta liittoutuneiden asepuvuin, 
mutta erityisesti nuoremman saksalai-
sen upseeriston keskuudessa ajatus 
uudesta sodasta sai kirjassa siteeratun 
raportin mukaan hyvinkin kannatusta. 
Olihan suuri osa heidän maastaan jää-
mässä Neuvostoliiton hallintaan.
 Churchill oli huolissaan erityisesti 
Puolan kohtalosta, mutta amerikkalais-
ten urakka toisaalla oli vielä kesken. Ja-
pani oli lyömättä ja siksi amerikkalaiset 
eivät vielä olleet kiinnostuneita Euroo-
pan mahdollisista tulevista ongelmista. 
 Amerikkalaisille olisi hyötyä, jos neu-
vostojoukot sitoisivat Japanin voimia 
Kaukoidässä. Siksi Neuvostoliiton dik-
taattorille Josif Stalinille annettiin lii-
kaa periksi Euroopassa. Sellaiseenkin 
johtopäätökseen voi kirjan perusteella 
tulla, että Neuvostoliiton tuki Japania 
vastaan maksettiin Puolan demokratial-
la.

 Kirja olisi tarvinnut väliotsikoita ryt-
mittämään tiivistä tietoa ja hahmot-
tamaan sitä osakokonaisuuksiksi sekä 
helpottamaan myöhempää tiedonhakua. 
Pitkät tekstijaksot tekevät lukemisen 
välillä raskaaksi. 
 Kunnon tietokirjan tapaan tekstissä 
on numeroidut viitteet, jotka nimetään 
liitteessä. Karttoja ei ole mutta ilman-
kin tulee toimeen, koska liikutaan koko 
Euroopan tasolla eikä yksityiskohdissa. 
Henkilöhakemisto olisi helpottanut tietoi-
hin palaamista ja niiden hyödyntämistä.
 Tätä tietokirjaa voi lukea jännärin ta-
paan vaikka lopputulos onkin tiedossa. 

On kiinnostavaa kurkistaa, mitä suur-
valtajohtajien ajatuksissa liikkui sodan 
loppuselvittelyjen aikaan. Laskelmat 
Neuvostoliiton asevoimien koosta ja 
suorituskyvystä ovat mielenkiintoisia, 
samoin kuvaukset ja analyysit Saksan 
armeijan tilasta heti sodan päätyttyä.
 Churchillin kolmas maailmansota – 
Brittien suunnitelmat hyökätä Neuvos-
toliittoon 1945

Jonathan Walker (suomennos Maikki 
Soro)
Minerva, 251 s.

Kirja-arvostelut
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Kenraalimajuri Ilmari 
Karhun koettelemukset
Seppo Simola

Sotahistorian dosentti, FT Jarkko 
Kemppi on löytänyt aiheekseen ken-
raalimajuri Ilmari Karhun (1897–1971), 
jonka elämänvaiheet sivuavat poikkeuk-
sellisen kiinnostavalla tavalla itsenäisen 
Suomen sotilaskoulutuksen alkuvaiheita 
vapaussodan aikaiselta Vöyrin kurssilta 
Sotakorkeakoulun ensimmäiselle kurs-
sille asti. 
 Vöyrin kurssin ja vapaussodan rinta-
makokemusten jälkeen Ilmari Karhu 
kävi Sortavalan päällystökurssin, Viipu-
rin upseerikokelaskurssin sekä osallistui 
vasta perustetun Kadettikoulun opetuk-
seen poikkeuksellisella tavalla eli yhte-
nä kaikkiaan 155 kuuntelukurssilaisesta.
Ennen Sotakorkeakoulun perustamista 
oli pohdittu, tarvitaanko Suomessa lain-
kaan moista oppilaitosta, vai voitaisiin-
ko yleisesikuntaupseerit kouluttaa ulko-
maiden sotakorkeakouluissa. Oppia ha-
ettiin 1920-luvulla lähinnä ensimmäisen 
maailmansodan voittajavalloista kuten 
Ranskasta ja siellä Karhuakin kurssitet-
tiin. Hän oli ensimmäinen suomalainen 
upseeri, jolla oli ye-tutkinto sekä Suo-
mesta että ulkomailta.
 Viime sodissa Ilmari Karhu toimi rin-
tamakomentajana ja esikuntapäällik-
könä, mutta sodan loputtua Karhun 
pahimmat koettelemukset olivat vasta 
edessä. Uran rankin vaihe oli komen-
nus Päämajan yhteysosaston päällikök-
si loppuvuodesta 1944, mikä tarkoitti 
käytännössä ympärivuorokautista val-
miustilaa valvontakomission suuntaan, 
yömyöhään venyneitä hankalia neuvot-
teluja ja nopeaa reagoimista komission 
kulloisiinkin oikkuihin ja ristiriitaisiin toi-
meksiantoihin.
 Kaiken kukkuraksi kenraalimajuri Kar-
hua syytettiin asekätkennästä ja ”lait-
tomien” liikekannallepanosuunnitelmien 
valmistelusta. Hän oli pidätettynä ja 
vangittuna lähes vuoden, mutta hänet 
todettiin lopulta syyttömäksi.
 Kirjoittaja esittelee myös Ilmari Kar-
hun kirjallista tuotantoa, jonka yhtenä 
kiinnostavimmista teoksista on Sotalai-
tosoppi. Karhu kirjoitti myös Suomen ja 
Neuvostoliiton sotilasmaantieteestä.
 Elämäkerran näkökulma on korkean 
rintamakomentajan näkökulma esimies-
ten kanssa nautittuine lounaineen ja 
komentokorsun avajaisjuhlineen, mutta 
silti everstikin oli tavallinen sotilas, jolle 
lomavuoro osui liian harvoin. Edes äidin 
kuolema tai lasten syntymät eivät ol-
leet riittäviä lomaperusteita. 
 Päiväkirjamerkinnöissä toistuvat ko-
mentajan aseman tuomat hankaluudet 
kuten kiistat esimiehen kanssa ja vai-
keat päätökset, mutta myös merkinnät 
rintaman pienistä iloista kuten hiihto-

retkistä ja rentouttavista korsusaunan 
löylyistä. Niitä lääkärikin joskus määräsi 
ylirasittuneelle komentajalle jaloviina-
ryyppyjen kera.
 Keskeisenä lähdeaineistona on käy-
tetty Ilmari Karhun omia muistiinpanoja 
ja päiväkirjoja, mutta kohdehenkilön nä-
kökulmia on usein ristivalotettu samat 
asiat kokeneiden kollegojen tai esimies-
ten muistelmien kanssa lähdeviitteiden 
kera, mikä onkin kunnollisen tutkimuk-
sen perusedellytys. Taisteluselostukset 
olisivat kaivanneet karttoja tuekseen, 
ja henkilöhakemiston puuttuminen näin 
korkealaatuisesta teoksesta herättää 
kummastusta.

 Kenraalimajuri Karhun elämäkerran 
tultua luetuksi päällimmäiseksi jää kysy-
mys: Miksi vasta nyt? Karhun ura sivusi 
niin oleellisella tavalla puolustusvoimi-
emme syntyä ja alkuaikojen kehitystä 
sekä maamme sotien historiaa, että 
tämä elämäkerta olisi pitänyt kirjoittaa 
jo ajat sitten. Kirjoittaja osaa ilmaista 
tietonsa niin sujuvasti ja kiinnostavasti, 
että tätä tietokirjaa voi luonnehtia luku-
nautinnoksi.

Kenraalimajuri Ilmari Karhu
Jarkko Kemppi
Amanita, 304 s.
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Huoltotapahtuma on tänä vuonna peruttu, 
mutta Logistiikkaupseerit ry 

järjestää pikkujouluristeilyn Tallinnaan 
lauantaina 25.11.2017

Lähde mukaan kumppanisi kanssa tai vaikkapa yksin katkaisemaan mukavassa 
seurassa syksyn synkkyys. Lähdemme 25.11. kello 11.30 Vikingillä Tallinnaan. Paluu 
sieltä lähtee kello 18.00 ja Helsingissä olemme kello 20.30.
 
Matkaohjelma: Kokoontuminen Katajanokan terminaalissa kello 10.50 mennessä. Laivalla 
meille on varattu kokoustilat, kahvit, hedelmät sekä 3 hyttiä. Menomatkalla kuulemme 
alustuksen logistiikan alalta ja käymme nauttimassa laivan runsaasta viihdeannista.
 
Tallinnassa meillä on poikkeuksellinen tilaisuus perehtyä Viron Puolustusvoimien ja Kaitse-
liitin (Suojeluskunta) yhteistoimintaan. Esityksen aiheesta pitää Viron parlamentin ul-
koasianvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Henn Põlluaas Viron parlamenttitalossa 
(Riigikogu).
 
Toki voi myös käydä omatoimisesti ostoksilla, mutta satamassa on oltava 17.30 mennes-
sä. Laiva lähtee Helsinkiin kello 18.00 ja meille on varattu herkullinen joulubuffet ruoka-
juomineen.
 

Sotatalouspäällikkö on myöntänyt Wurth Oy asiakkuuspäällikkö Veli-
Matti Väänäselle Huollon ansioristin nro 490 pitkäaikaisista ansioista 
huollon ja logistiikan hyväksi. Risti luovutettiin 15.8.2017 kumppanuu-
den ohjausryhmän kokouksessa.

Varaus on tehty 35 matkustajalle ja paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, jo-
ten älä aikaile!
 
Matkan hinta on 46 euroa/henkilö sisältä-
en kaiken edellä mainitun. Maksuohjeet 
lähetetään matkalle ilmoittautuneille myö-
hemmin.
 
Ilmoittautuminen sähköpostiin 
logury@gmail.com 
25.10.2017 mennessä. 
Ilmoitukseen seuraavat tiedot: etunimi, 
sukunimi, syntymäaika sekä merkintä 
“risteily”.

Tervetuloa mukaan 
hienolle matkalle!



Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.



Logistiikkaupseerit r.y
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