
Logistiikkaupseeri                           
3/2018

Puolustusvoimat 100 vuotta!
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Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallinta- ja 
materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. Puolustusvoimien 
strategisena kumppanina vastaamme Maavoimien ja Merivoimien 
materiaalin kunnossapidosta sekä erikseen sovituista Ilmavoimien 
materiaaleista. Lisäksi tuotamme elinjakson hallinnan palveluita ja 
osallistumme asiantuntijana materiaalihankkeisiin. Toimintamme 
perustuu pitkäaikaisiin kumppanuussopimuksiin. Meillä työskentelee 
22 toimipaikalla yli 1000 kunnossapidon ammattilaista.

Yhdessä parempi ja 
turvallinen tulevaisuus!



Euroopan tulevaisuus on jälleen kerran hämärässä

 Elämme keskellä poliittista myller-
rystä. USA:n presidentti Trump on 
ottanut etäisyyttä USA:n perinteisiin 
liittolaisiin myös täällä Euroopassa. 
Kiina täyttää mielellään USA:lta jää-
nyttä tyhjää tilaa ja kosiskelee muun 
muassa Eurooppaa. Iso-Britannia on 
eroamassa EU:sta varsin kyseenalai-
sin perustein. Euroopan vahvimman 
sotilasvaltion lähtö omille teilleen on 
huolestuttavaa. Ranskan ja Saksan 
johtajat tuntuvat olevan hyvin hei-
kolla pohjalla äänestäjien suosiossa. 
Ääriajattelua edustavat puolueet 
kasvattavat kannatustaan. Meillä ko-
histaan ”Airiston Helmestä” tietämät-
tä toisaalta kaikkia faktoja.

Kaikki tämä vaikuttaa Euroopan tur-
vallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja 
turvallisuuden tunteeseen. Suoma-
lainen Huoltovarmuuskeskus on laa-
tinut erinomaisen skenaariojulkaisun 
”Huoltovarmuuden skenaariot 2030”. 
Skenaarioita julkaisussa on viisi. Kaik-
ki vaikuttavat melko mahdollisilta 
kehityspoluilta.

Yksi niistä, ”Blokkivaikuttaminen 
ja hybridivaikuttaminen” vaikuttaa 
resonoivan hyvin nykyiseen kansain-

väliseen kehitykseen. Kyseinen ske-
naariokuvaus listaa muun muassa 
seuraavanlaisia kehityspolkuja: Glo-
baalien sopimusten voima vähenee 
populismin aikakaudella. Kylmäsota 
syvenee ja sodan määritelmä hä-
märtyy: kriisit liittyvät usein hybri-
divaikuttamiseen, eivät aseellisiin 
konfl ikteihin. Maailma blokkiutuu 
moniulotteisesti ja kerroksellisesti. 
EU keskittyy sisämarkkinoiden vah-
vistamiseen ja hybridispuolustus-
liittoutuman kehittämiseen mutta 
NATO:n uskottavuus kärsii: USA ve-
täytyy, eikä NATO pysty reagoimaan 
hybridivaikuttamiseen.

Kuulostaa kovin tutulta kun seuraa 
maailmanlaajuista päivän politiikkaa. 
Mitä johtopäätöksiä pitäisi Suomen 
vetää tulevaisuuden varalle? Näin 
epävarmassa kehityksessä ainoa vas-
taus taitaa olla oman suorituskyvyn 
ylläpito ja kehittäminen. Liittolaisia 
löytyy jos löytyy eurooppalaisen ti-
lanteen kiristyessä, mutta siihen ei 
ole luottaminen. Huoltovarmuus-
keskuksen skenaarioihin kannattaa 
tutustua.

Risto Gabrielsson
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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

Ammattitaitoista 

tarvittaessa vaikka kellon ympäri
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Arvoisat lukijat, yhdistyksen 
jäsenet

Kesän lämpöennätys rikkoutui heinä-
kuun 18. päivänä jo kolmantena päi-
vänä peräkkäin, kun Turussa mitat-
tiin 33,3 astetta. Yli 30 asteen lukemia 
mitattiin lähes koko maassa. Myös 
Suomen pohjoisimmassa pisteessä 
Utsjoen Nuorgamissa mitattiin 30 as-
tetta. Heinäkuussa on keskimäärin 16 
hellepäivää, joten näyttää siltä, että 
keskimäärä tulee ylittymään. Muistis-
sa on vielä se, että myös Toukokuu oli 
säältään poikkeuksellinen. Yleensä 
toukokuussa on kolme hellepäivää, 
mutta tänä vuonna niitä oli 14. Eni-
ten hellepäiviä on Suomessa on ollut 
vuonna 2002, yhteensä 65 päivää, 
joten edellytykset kyseisen ennätyk-
sen rikkoutumiseen on olemassa.
Kuuman kesän yksi maailman mer-
kittävimmistä ja kuumia tunteita 
herättävistä urheilutapahtumista, 
jalkapalloilun maailmanmestaruus-
kilpailut, on saatu päätökseen. Tä-
män vuoden kisoissa eurooppalaiset 
joukkueet valtasivat välierät ja osoit-
tivat eurooppalaisen jalkapalloilun 
voivan hyvin. Kirkkaimmat mitalit 
matkasivat Ranskaan 20 vuoden 
tauon jälkeen. Virkistävää oli nähdä 
ei niin perinteisten maiden menes-
tyvän ja monien ennakkosuosikkien 
karsiutuessa. Toivottavasti jo seuraa-
vissa kilpailuissa näemme Huuhkajat 
mukana lopputurnauksessa. 
Oma mielenkiintonsa oli sillä, että 
jalkapallon maailmanmestaruus-
kilpailut järjestettiin ensimmäistä 
kertaa Itäisessä euroopassa ja Venä-
jällä. Pääosin rauhallisesti sujuneet 
kisat toimivat myös erinomaisena 
PR-kampanjana presidentti Putinille, 
sillä Venäjä on saanut paljon positii-
vista näkyvyyttä ja myös tunnustus-

ta. Maan johdossa lienee laskettu, 
myös että jalkapallohuuman alle saa-
tiin haudattua myös mm kansaa pu-
hututtanut eläkeuudistus. Finaalissa 
kisoja varten siloteltua julkikuvaa 
onnistui kuitenkin rikkomaan femi-
nistinen aktivistiryhmä Pussy Riot, 
joka muistutti tempauksellaan Venä-
jän poliittisista vangeista. Huolimatta 
pienestä julkikuvasäröstä presidentti 
Putin hymyili sunnuntaina MM-ki-
sojen palkintojenjaossa, ja suuntasi 
heti seuraavana päivänä Helsinkiin 
tapaamaan Yhdysvaltain presidentti 
Donald Trumpia.
Parhaaseen helleaaltoon ajoittunut 
valtiopäämiesten huipputapaami-
nen Helsingissä tarjosi Suomelle 
ainutlaatuisen hetken maailman 
median polttopisteessä. Suomelle 
satoi kehuja huippukokouksen jär-
jestämisestä, jonka yksi perusjalka oli 
saumaton viranomaisyhteistyö jossa 
puolustusvoimille myös oli oma roo-
linsa.  Samalla saimme maailman laa-
juisesti ”mainosaikaa” eri medioissa, 
joissa välittyi upeaa kuvaa yöttömäs-
tä yöstä, kuuman kesäisestä kauniista 

pääkaupungista ja Suomen luonnos-
ta. Oltakoon kokouksen virallisesta 
annista mitä mieltä tahansa, meille 
suomalaiselle se oli menestys.
Arvoisat logistiikkaupseerit,
Toimintavuosi 2018 on kulunut pit-
kälti Puolustusvoimat 100-vuotta 
hengessä. Mainittakoon, että yhdis-
tyksen osallistuminen Sotatieteiden 
päiville MPKK:lla toukokuun lopulla 
oli onnistunut. Kaksipäiväisen tilai-
suuden logistiikan ohjelmaryhmässä 
kuultiin eriomaisia esityksiä ja käytiin 
ansiokkaita keskusteluja mielenkiin-
toisista logistiikan aiheista. Kiitokset 
vielä järjestäjille, alustajille ja osallis-
tujille. 
  

Juhlavuoden kääntyessä lopulleen 
totean, että Suomalainen asevel-
vollisuus toimii ja voi hyvin. Puolus-
tusvoimat ja sen logistiikka kehittyy 
suunnitelmallisesti. Kykenemme 
puolustamaan koko Suomea.

Maanpuolustus kuuluu kaikille! 

Toivotan kaikille lukijoille aurin-
koista syksyn alkua!

Seuratkaa ilmoituksia lehdessä ja 
yhdistyksen sivuilla (www.logistiik-

kaupseerit.fi ). 

Kuumaa kesän tuntoja

Eversti Timo Saarinen
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puh 010 2320 841
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Puolen Suomen rykmentti

Everstiluutnantti
Vesa Happonen

3. Logistiikkarykmentin
komentaja

- toimintaa laajalla alueella

3. Logistiikkarykmentin päätehtä-
vä voidaan kirjoittaa ytimekkääs-
ti: ” 3. Logistiikkarykmentin tehtä-
vänä on tuottaa logistiikan tukea 
puolustusvoimien ja rajavartiolai-
toksen hallintoyksiköille normaa-
li- ja poikkeusoloissa”. 

Logistiikkarykmentti tuottaa logistii-
kan palveluita 11:sta puolustusvoimi-
en ja rajavartiolaitoksen hallintoyksi-
kölle. Pääosin 3. Logistiikkarykmentti 
tuottaa tuettaville samankaltaisia 
logistiikan palveluita kuin muutkin 
logistiikkarykmentit (2.Logistiikka-
rykmentin kirjoitus lehdessä 2/2017). 
Poikkeuksen tekee sotilasilmailun, 
tiedustelun, valvonnan ja johtamis-
järjestelmien kunnossapitopalvelut, 
joissa 3.Logistiikkarykmentti edustaa 
puolustusvoimallista 2-tason kun-
nossapidon palvelutuottajaa Ilma-
voimille ja Puolustusvoimien tiedus-

telulaitokselle.

Tuettavat hallintoyksiköt

3. Logistiikkarykmentin esikunta si-
jaitsee Tikkakoskella. Rykmentti toi-
mii kuudella paikkakunnalla (Tam-
pere, Tikkakoski, Haapajärvi, Oulu, 
Tervola, Misi) ja kahdeksassa eri toi-
mipisteessä. Ylläpidettäviä toimipis-
teitä löytyy kaikkiaan yhdeksän. Sen 
lisäksi, että rykmentti toimii kiinte-
ästi usealla paikkakunnalla, liikkuva 
asiakaspalvelumme kattaa koko Suo-
men. Ilmavoimille annettava tutka-
valvonnan ja johtamisjärjestelmien 
tuki sekä Puolustusvoimien tiedus-
telulaitoksen tiedustelujärjestelmien 
tuki edellyttää liikkuvuutta Hangos-
ta Utsjoelle. Kokonaisvahvuutemme 
tehtävien toteuttamiseen on reilut 
260 henkilöä.

3. Logistiikkarykmentti vakiinnut-
taa asemaansa 

Vuodet 2015 - 2017 olivat 3. Logis-
tiikkarykmentille toiminnan vakii-
nuttamisen vuosia. Vuoden 2015 
alussa toimeenpantu Puolustusvoi-
mauudistus muutti monta asiaa. 
Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen toimintamallien tutuksi tekemi-
nen ja logistisen tuen saattaminen 
tuettavien käyttöön sovituin menet-
telyin olivat keskiössä. Yhteistoimin-
tatilaisuuksien, harjoitusten, luke-
mattomien tapaamisten ja asiakas-
palautteen kautta rykmentti kykeni 
kehittämään logistiikan palvelun-
tuottajasuhdettaan kaikkiin tuetta-
viin hallintoyksiköihin.

Hallintoyksiköiden kanssa tapahtu-
vaa yhteistoimintaa vuodelle 2017 
terävöitettiin vuosien 2015 ja 2016 
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aikana tehtyjen havaintojen perus-
teella.  Logistiikkarykmentti tunnis-
ti erityisen tarpeen sotilasilmailun 
komponenttien, eli Ilmavoimien vari-
kon ja Ilmavoimien joukkojen, poik-
keusolojen logistiikan osaamisen ke-
hittämiselle. Maavoimien osalta asiat 
olivat historiastaan enemmän tuttu-
ja.  Vuodesta 2017 tehtiin Ilmavoimi-
en joukkojen tuen painopistevuo-
si.  Yhteistoiminnan syventäminen 
rakentui operatiivisten ja joukkojen 
harjoitusten muodostamaan viiteke-
hykseen. Logistiikan johtaminen ja 
tilaus-toimitusketjun toimintamallit 
ja välineet olivat yhteistoiminnan 
kehittämisen keskiössä. Harjoituksiin 
liitettiin niinkin eksoottinen organi-
saatio kuin Kenttälentovarikko, jonka 
rungon muodostaa Patria Aviationin 
henkilöstö. 

Logistiikkaa johdetaan tavoitteiden 
ja resurssien osalta linjaorganisaa-
tiossa, mutta käytänteet tapahtuvat 
ja niitä useasti johdetaan logistiikan 
alojen sisällä. Puhumme toimialajoh-
tamisesta. 3. Logistiikkarykmentin 
erityispiirteenä on Ilmavoimien va-
rikon tiivis toiminta Järjestelmäkes-
kuksen ilmajärjestelmäosaston sekä 
Puolustusvoimien tiedustelulaitok-
sen tiedustelun, valvonnan ja joh-
tamisen alan (TVJ-ala) kanssa. Myös 
Ilmavoimien Ilmaoperaatiokeskus 
muodostaa erittäin tiiviin kytköksen 
varikon toimintoihin. Puolustusvoi-
mauudistuksessa kaikki edellä maini-
tut organisaatiot kokivat muutoksia 
ja seurannaisvaikutuksia sotilasilmai-
lun ja TVJ-alan kunnossapidon osal-
ta. Kiitos eri toimijoiden hyville hen-
kilösuhteille ja osapuolten pyyteet-
tömyydelle tavoitella organisaation 

parasta, sotilasilmailun ja TVJ-alan 
muutokset on kyetty toimeenpane-
maan tavoitteiden mukaisesti.

Ajassa eläen tulevaisuuteen kat-
soen

Tuettavien hallintoyksiköiden kenttä 
on säilynyt pienin muutoksin. 3. Lo-
gistiikkarykmentti otti vastaan Puo-
lustusvoimien tiedustelulaitoksen 
tukitehtävän keväällä 2018 ja luo-
vutti samassa yhteydessä Puolustus-
voimien palvelukeskuksen tukemis-
tehtävän 1. Logistiikkarykmentille. 
Muutoksella haettiin toiminnallisesti 
aiempaa luontevampia yhteistoimin-
tapareja.

Puolustusvoimien logistiikan siviili-
komponentin käyttö perustuu pitkäl-
ti Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen esikunnan johdolla laadittuihin 
strategisten kumppanuuksien sopi-
muksiin. Kaikilla Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen hallintoyksiköillä 
on kuitenkin tehtävänä siviilikom-
ponentin hyödyntäminen erityisesti 
osana poikkeusolojen valmiutta. 3. 
Logistiikkarykmentti toteuttaa teol-
lisuuden valmiuden alan kertaus-
harjoituksia tavoitteena reserviläis-
ten osaamisen kehittämisen lisäksi 
arvioida siviilikomponentin kyvyk-
kyyttä logistiikkarykmentin ja asiak-
kaiden tukena. Harjoitukset tuovat 
esille mahdolliset kehittämisalueet 
ja luovat pohjaa siviili- ja sotilaskom-
ponentin yhteistyön tiivistämiselle 
”pohjoisella alueella”.

Kaikkien tuettavien ominaispiirteenä 
on kansainvälisen yhteistoiminnan 
kasvu joukkojen harjoitustoiminnan 
myötä. Tämä on jo haastanut erityi-

sesti Puolustusvoimien logistiikkalai-
toksen esikunnan, mutta vaikutukset 
ulottuvat myös logistiikkarykment-
tien arkeen. Osaaminen ja kansainvä-
lisen toiminnan toimintamallit ovat 
kehitystyön alla, joskin Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitoksen toiminta-
mallit noudattavat jo nyt hyvin kan-
sainvälisen toiminnan vaatimuksia.

Niin normaaliolojen kuin poikkeuso-
lojen toimintamalleissa, tuotteissa ja 
palveluissa on jatkuvasti parannetta-
vaa. Yhteistoiminnan tiivistämisessä 
ja asiakkaan tarpeiden tunnistami-
sessa ei voitane saavuttaa koskaan 
täydellisyyttä, mutta vahva hyvä 
kyllä. 3. Logistiikkarykmentin henki-
löstö on tarmollaan tämän jo mah-
dollistanut. 

Historiaa unohtamatta

Puolustusvoimat täyttää tänä vuon-
na 100 vuotta. 3. Logistiikkarykment-
ti on organisaationa nuori, mutta 
perinteitä sillekin löytyy vaalittavak-
si. 3 Logistiikkarykmentin vanhin pe-
rinnejoukko on toiminut Viipurissa. 
Viipurin sotatarvikevarikko perustet-
tiin 1918 itsenäisen Suomen nuoren 
armeijan tueksi. Sanonnan mukaan 
Rakkaalla lapsella on monta nimeä. 
Niinpä Viipurin sotatarvikevarikko 
koki ajan saatossa muutoksen 11 
varikkona tai varastona paikkakunta-
vaihdoksia unohtamatta. Sen perin-
teet juontavat tänä päivänä Haapa-
järvelle, jossa toimii Pohjois-Suomen 
varasto-osaston Haapajärven varas-
to.

3. Logistiikkarykmentin kokoonpano3. Logistiikkarykmentin kokoonpano
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Nimensä mukaisesti Ilmavoimien va-
rikko (ILMAVV) tukee Ilmavoimien ja 
muun sotilasilmailun sekä Puolustus-
voimien tiedustelulaitoksen toimin-
taa erikoismateriaalin huolto-, kalib-
rointi ja kunnossapitotoiminnalla.

Ilmavoimien varikkoa johtaa vari-
kon päällikkö, suoraan rykmentin 
komentajan alaisuudessa. ILMAVV 
organisaatioon kuuluu Lentotekniik-
kakeskus (LTEKNKESK), Viestitekniik-
kakeskus (VTEKNKESK) ja Keskusva-
rasto (KESKV). 

Varikko nimenä saattaa antaa hie-
man vääristyneen mielikuvan yksik-
kömme toiminnasta. Toimintamme 
sisältää merkittävissä määrin mate-
riaalilogistiikkaan ja -varastointiin 
liittyviä toimenpiteitä, sekä valtakun-

nallisesti vaikuttavaa kunnossapito-, 
huolto ja kalibrointitoimintaa.

ILMAVV tuottaa sotilasilmailun TVJ-
alan (Tiedustelu Valvonta Johtami-
nen) sekä lento- ja pelastautumisva-
rusteiden ja ilmataisteluvälineiden 
sekä mittauslaitteiden ja mittausjär-
jestelmien paikallisia 1-tason ja val-
takunnallisia 2-tason kunnossapito-, 
korjaamo-, ja kalibrointipalveluja 
sotilasilmailuviranomaisen myön-
tämien huoltotoimintalupien (2kpl, 
TVJ- ja Lentotekninen ala) ja näiden 
huolto-organisaatioiden käsikirjojen 
(HOK) mukaisesti. 

Lisäksi varikko tuottaa lentoteknilli-
seen, lennonvarmistukseen, tiedus-
teluun, valvontaan sekä johtamiseen 
liittyvien materiaalien varastointi- ja 

kuljetuspalveluja 3LOGR:n asiakkail-
le, yhteistyökumppaneille ja sidos-
ryhmille.

Edelliset kappaleet kuvaavat sitä, 
miksi varikko nimitys ei välttämättä 
kuvaa toimikenttämme laajuutta ja 
asiantuntijuutta yleisessä keskuste-
lussa. Kuten todettua, sotilasilmailu-
viranomainen valvoo toimintaamme 
huolto- ja kunnossapitotoimintoihin 
liittyen niin TVJ- kuin lentoteknisel-
lä toimialalla. Huoltotoimintaluvan 
piiriin kuuluvien ilmavoimien TVJ- ja 
lentoteknillisen alan järjestelmiä saa 
huoltaa vain organisaatio, jolla on 
voimassa oleva huoltotoimintalupa. 
Luvan myöntää sotilasilmailuviran-
omainen, kun huolto-organisaatio 
täyttää sotilasilmailuviranomaisen 
määrittämät sotilasilmailun mää-

Monessa mukana -   
Ilmavoimien varikko

Teksti: Insinöörieverstiluutnantti 
Pasi Hautamäki

Laitekalibrointia LTEKNKESK:ssa

Lentäjän kypärän huoltoa
LTEKNKESK:ssa

Ilmavoimien varikon organisaatio
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räykset ja osoittaa sen kuvaamalla 
toimintansa huolto-organisaation 
käsikirjassa. Sotilasilmailuviranomai-
sen toimivalta pohjautuu ilmailula-
kiin ja asetukseen sotilasilmailusta. 

Sen lisäksi, että organisaatiolta edel-
lytetään huoltotoimintalupaa, myös 
henkilöstön suhteen toiminta on val-
vottua. Huoltotoimintaluvan piiriin 
kuuluvia ilmavoimien TVJ- ja lento-
koneteknillisen alan järjestelmiä saa 
huoltaa vain henkilö, jolla on voimas-
sa oleva kelpuutus. Kelpuutuksen 
tarkoitus on varmistaa ajantasainen 
osaaminen turvallisuuteen liittyvissä 
tehtävissä. Henkilöstö hankkii ja yllä-
pitää osaamista mm. Ilmasotakoulun 
koulutuksiin ja testeihin osallistu-
malla ja spesifioitua työkokemusta 
ylläpitämällä.

Lentotekniikkakeskus tuottaa ta-
son 2 korjaamopalveluita, joita ei 
ole saatavissa tai ei ole tarkoituksen 
mukaista hankkia muualta puolus-
tusvoimista, ilmailuteollisuudesta tai 
siviilimarkkinoilta. 

Lisäksi keskuksessa toimii PV:n ainoa 
FINAS:n akkreditoima kalibrointila-
boratorio SFS-EN ISO/IEC 17025 std:n 
mukaisesti. Kalibrointilaboratori-
on yksi tärkeimmistä tehtävistä on 
huolehtia mittasuureiden jäljitettä-
vyyden ylläpidosta. Samaan aikaan 
laboratorio tuottaa mm. mittaus-
laitteiden / järjestelmien kalibroin-
ti-, korjaus-, ja kehitystehtäviä, sekä 
vastaanottotarkastuksia ja maaka-

Suurtaajuuksien mittauksia LTEKNKESK:ssa

luston (maavirtalähteet) korjauksia 
ja vastaanottotarkastuksia. Asiak-
kaina ilmavoimien joukko-osastot, 
maavoimien sotilasilmailun yksiköt, 
ilmailuteollisuus, RVL, sekä yhteis-
työkumppanit. 

Lentotekniikkakeskuksen lentovarus-
tesektori toteuttaa lentovarusteiden 
kunnossapito-, modifiointi-, ja kehi-
tystehtäviä (g-puvut, lentohaalarit, 
merilentopuvut, pelastautumisvar-
jot, pelastuspakkaukset, keskuslukot, 
kypärät ja varahappilaitteet, lentoko-
neiden peitteet). 

 Ilmavoimien varikon Viestitekniik-
kakeskus tuottaa 1- ja 2-tason huol-
to- ja kunnossapitopalveluita kump-

Lentokoneen erityispeite

2-tasoinen kunnossapitojärjestelmä
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paneilleen valtakunnallisesti.

VTEKNKESK vastaa ilmavoimien 
valvonta- ja johtamisjärjestelmien 
sekä tiedustelujärjestelmien valta-
kunnallisesta kunnossapidosta sekä 
materiaalisen suorituskyvyn raken-
tamisesta, jälkimmäinen osittain 
yhteistyössä Järjestelmäkeskuksen 
Ilmajärjestelmäosaston kanssa.

Keskusvarasto tuottaa nimensä 
mukaisesti lentoteknillisen, lennon-
varmistuksen ja TVJ- alan materiaalin 
logistiikkapalvelut mukaan lukien 
lentoteknillisen erityismateriaalin 
erikoiskuljetukset ja lentorankojen 
(lentokoneiden rungot ja niiden ra-
kenteet) siirrot valtakunnallisesti.

Materiaalipalvelun lisäksi keskusva-
rasto huolehtii, yhdessä järjestelmä-
keskuksen kanssa, hylkäysasiakir-
jojen laadinnasta ja esittelystä sekä 
hylätyn materiaalin jälkikäsittelystä.

Sotilasilmailun kunnossapidon 
testipenkki - RUSKA17-harjoitus

Ilmavoimien varikko osallistui RUS-
KA17 harjoitukseen lokakuussa 2017. 
Harjoitus toteutettiin kahdella paik-
kakunnalla Tampereen Vuoreksessa 
ja Jyväskylän Tikkakoskella. RUSKA17 
harjoitus oli koulutettavien joukko-
jen määrällä mitattuna ilmavoimien 
vuoden 2017 suurin harjoitus ja sa-
malla se oli vuoden 2017osalta 3LO-
GR:n tärkein koulutustapahtuma. 
Ruska-harjoituksen tavoitteena oli 
kouluttaa puolustusvoimien henki-
lökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä 
toimimaan Suomen ilmapuolustuk-
sen poikkeusolojen tehtävissä kai-
killa sen osa-alueilla. 3LOGR:n harjoi-
tusjoukkojen tavoitteena oli kehittää 
ilmavoimille annettavan kunnossapi-
don ja logistisen tuen eri osa-alueita. 

Harjoituksen lentotoimintaan 
osallistui ilmavoimista Hornet- 
monitoimihävittäjiä, Hawk-suih-
kuharjoituskoneita ja kuljetus- ja yh-
teyskonekalustoa sekä maavoimien 
NH90-helikoptereita. 3LOGR:n osuus 
henkilöstöstä oli noin 560 henkilöä, 
josta ILMAVV:n osuus, Vuoreksen 
osalta, oli noin 200 reserviläistä ja 
Tikkakosken osalta noin 60 reservi-
läistä. Harjoitus oli suuri ponnistus Vaakakaruselli KESKV:n tiloissa

Hornet hävittäjän maantiekuljetus

KEVA2010 maastossa
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yksikölle, joka ei ole organisoitu kou-
lutusorganisaatioksi. Koko ILMAVV:n 
henkilöstö tuki harjoituksen toteut-
tamista tavalla tai toisella.  

Harjoitukseen osallistui myös ar-
vovaltaisia vieraita kun PVLOGL:n 
johtaja kenraalimajuri Rotonen tar-
kasti harjoitusjoukot Vuoreksessa 
12.10.2017. 

Yksi harjoituksen erityisyys oli ruo-
kailujen pitopaikka. Harjoitusta var-
ten Vuorekseen perustettiin ruokala 
”Lepakko”, joka sijaitsi, varastojärjes-
telyistä johtuen, sopivasti tyhjillään 
olevassa varastoluolassa.

ILMAVV / VTEKNKESK:n tavoitteena 
RUSKA17 harjoituksessa oli koulut-
taa kantahenkilökuntaa sekä kent-
tähuoltojoukkoihin sijoitettuja re-
serviläisiä. Pääpaino oli ilmavoimien 
viestiteknisten kenttähuoltojoukko-
jen sekä VTEKNKESK kenttähuolto-
joukkojen yhteistoiminnan harjoitut-

tamisessa. 

VTEKNKESK kenttähuoltojoukot tu-
kivat harjoituksen aikana ilmavoi-
mien taistelua korjauspartiotoimin-
nalla sekä Karjalan lennoston että 
Satakunnan lennoston tukikohdis-
sa. Lisäksi ilmavoimien KEVA2010 
tutkajoukon toimintaa tuettiin sen 
ryhmitysalueella. VTEKNKESK joukot 
saivat arvokasta kokemusta viesti-
teknisten tehtävien lisäksi toimin-
nasta ilmavoimien tukikohtaympä-
ristössä sisältäen mm. tukeutumisen 
tukikohdan yleishuollollisiin ja suo-
jausjärjestelyihin.

Harjoituksen onnistumisen edelly-
tyksenä oli hyvä etukäteisvalmistelu 
Satakunnan lennoston ja Karjalan 
lennoston kanssa. Laadukkaan peli-
toiminnan merkitys oli harjoitukses-
sa korostuneesti esillä. Tämän joh-
dosta VTEKNKESK joukoille osoitetut 
tehtävät oli etukäteen suunniteltu 
ja sisällytetty ilmavoimien pääpeli-

kirjaan, jonka täytäntöönpanoa joh-
dettiin ilmavoimien pelikeskuksesta 
käsin osana isompaa kokonaisuutta.

Harjoittelu ilmavoimien kanssa jat-
kuu seuraavina vuosina. Pääpainona 
vuonna 2018 on yhteistoiminnan 
harjoituttaminen Lapin lennoston ja 
Ilmasotakoulun viestiteknisten kent-
tähuoltojoukkojen sekä ILMAVV / 
VTEKNKESK joukkojen välillä.

Reserviläiset ruokailemassa    
”Lepakossa”

Harjoituksen johto ja ken-
raalimajuri Rotonen haas-
tattelemassa reserviläisiä
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Varasto-osasto - ”Valmius-
varastointia ja asiakkaiden 
palve lua”

Teksti: Varasto-osaston päällikkö 
majuri Hannu Flygare 

Pohjois-Suomen varasto-osaston nor-
maaliolojen päätehtävän, räjähteiden 
ja muiden sotavarusteiden varastoin-
nin ohella keskeinen olemassa olon 
perusta on materiaalin hajauttaminen 
valmiuden osalta ja jatkotehtävänä 
materiaalitäydennysten toteuttami-
nen. Varasto-osaston toiminta konk-
retisoituu normaalioloissa ajoittain 
näkyvämmin tuettaville joukko-osas-
toille materiaalisiirtoina ja harjoitus-

ten logistisen tuen toteutuksessa logis-
tiikkajoukkoina. 
      
Tuettaville joukoille eniten näkyvänä 
osuutena ovat vuosittain Rovajärven 
ampuma- ja harjoitusalueen joukko-
tuotannon harjoitusten Misin varaston 
toteuttamat ampumatarvikkeiden, 
muiden räjähteiden ja polttoainetäy-
dennysten toteutukset henkilöineen. 

 Tervolan ja muiden varastojen logisti-
nen tuki näkyy ja tuntuu Järjestelmä-
keskuksen vastuulla olevan puolus-
tusvoimien räjähteiden hävittämis-
toiminnassa toteuttamisessa Hukka-
keron massaräjäytysleirillä kalustona, 
räjähdetoimituksissa ja leirin henkilös-
tönä sekä alueen ylläpitäjänä. 

  
Oulun varasto keskittyy varastoinnin 
ohella tukemaan joukkotuotantoa 
paikallisesti sekä valtakunnallisesti 
laajojen harjoitusten materiaalikes-
kuksena toimittaen määrällisesti mit-
tavia materiaalimääriä Pohjois-Suo-
men alueen ja valtakunnallisten 
harjoitusten tueksi. Oulun varasto 
ylläpitää pääsääntöisesti pohjoisten 
joukko-osastojen käyttämää Maijan-
lammen harjoitusaluetta ja tukee Kai-
nuun prikaatia Hiukkavaaran ampu-
maratojen käytettävyydessä. 

 Haapajärven varaston tarkastamo to-
teuttaa Järjestelmäkeskuksen velvoit-
teiden mukaisesti räjähteiden kunnos-
sapidon työt, tarkastaa räjähteitä ja 
toteuttaa räjähteiden ruutinäytteiden 
ottamisen analysoitavaksi.

Pohjois-Suomen varasto-osastoon 
kuuluvat Haa pajärven, Oulun, Tervo-
lan ja Misin varastot. Varastoilla on yh-
teensä noin 400 toimisto- ja varastora-
kennusta, yli 100 erilaista ajoneuvoa, 
työkonetta ja nostolaitteita. Kyseisillä 
resursseilla suunnitellaan ja toteute-
taan vuosittaiset velvoitteet. Resurssi-
en optimointi on suoriutumisen edel-
lytys ja edellyttää myös henkilöstön 
käytön kohdentamista varastoilta toi-
sille ajallisten ruuhkahuippujen hoita-
misessa. 

Varasto-osaston varastointa ohjaavat 
puolustusvoimien räjähteiden varas-
toinnin kehittäminen ja varastoinnin 
suunnittele tulevat lähivuosien aikana 
heijastumaan voimakkaasti materi-
aalin varastointiin materiaalisiirtoina. 
Kehittämissuunnitelmien perusteella 
tarkastellaan materiaalin tarkoituk-
sen mukaista varastointia, varastoin-
tiolosuhteita, kunnossapidon järjeste-
lyitä, kumppaneiden toimintamahdol-
lisuuksien hyödyntämistä, materiaalin 
kierrättämistä ja inventointia sekä val-
miusvaatimusten huomiointia unoh-
tamatta. Käynnissä on Haapajärvellä 
räjähteiden varastoinnin kehittämi-
sessä uusien maapeitteisen varastojen 
rakentaminen 2018 - 2021 aikana. Ker-
tausharjoituksilla luodaan ja ylläpide-
tään materiaalin hajauttamisvalmiut-
ta ja poikkeusolojen täydennyskykyä.   

Ampumatarviketäydennyksiä Misissä

Polttoainetäydennyksiä
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Materiaalilogistiikkaa         
harjoituksessa

Menossa on esikunnan 
kouilutus 

Materiaalin hajauttaminen 
harjoituksessa
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Turvallisuusyksikön johtajan 
kynästä 

Teksti: Sotilasmestari Jukka-Pekka 
Kolehmainen

3LOGR Pohjois-Suomen turvallisuus-
yksikön vastuulla oleva toiminta 
kenttä on koko 3LOGR:n alue. Näky-
vimmästä toiminnasta vastaa kaksi 
vartiostoa Tervolassa ja Haapajär-
vellä. Turvallisuusyksikön henkilöstö 
vahvuus on 29 sotilasta. Vartiostot 
toimivat turvallisuusyksikön johtajan 
alaisuudessa.

Haapajärvellä vastuulle kuuluvat 
oman toiminnan turvaamisen lisäksi 
mm. Räjähdekeskuksen Haapajärven 
tuotantolaitoksen toimintojen tur-
vaaminen. Haapajärven lähivuosien 
toimintaan ”väriä” tuo lähi vuosina 
Puolustusvoimien räjähdevaras-
tointi 2022 -hanke. Tervolassa oman 
toiminnan lisänä vastuulle kuuluu 
myös Millog Oy:n toimi pisteen 
toiminnan turvaaminen. Lisäksi 
turvallisuusyksikkö osallistuu mui-
den logistiikkarykmenttien ohella 
Logistiikkalaitoksen käskystä erityis-
suojattavan materiaalin kuljetusten 
suojaamistehtäviin lukuisia kertoja 
vuodessa niin kotimaassa kuin ulko-
mailla, sekä vuosittain valtakunnalli-
sen massaräjäytysleirin tukemiseen 
Kittilän Pokassa ja alueraivaamisiin 
lähinnä Pohjois- Suomen alueella.

Turvallisuusyksikön henkilöstö koos-
tuu erinomaisista moniosaajista. 
Ammattilaisia löytyy mm voiman-
käytön, palo- ja pelastustoimen, 
räjähteiden tunnistamisen/raivaami-
sen, koiranohjaamisen ja tietotekni-
sen osaamisen alalta, joten yksikkö 
suoriutuu hienosti käsketystä tehtä-
västä. 

PV:n uudistuksen jälkeen, myös Poh-
jois-Suomen turvallisuusyksiköllä, 
ovat kolme viimeisintä vuotta olleet 
työntäyteisiä ja aika on mennyt 
vilahtamalla. Monen monta uutta 
asiaa ja toimintatapaa on uudistettu, 
sekä toimintaa vakiinnutettu.  

Pokka

Vuosittain turvallisuusyksikkö har-
joittelee normaali ja poikkeusolojen 
tehtäviään toimintaharjoituksissa. 
Vuoden 2018 harjoitukset toimeen-
pantiin 3LOGR:n varastoalueilla 
Rovaniemen Misissä ja Taivalkosken 
Maijanlammella helmi- ja maalis-
kuussa. Kovapanosammunnoissa 
tukeuduttiin Rovaniemen ampuma-
ratoihin. Oman mausteen harjoituk-
siin toi ”wanhanajan” lumitilanne ja 
erityisesti helmikuun harjoituksen 
aikana napakka pakkanen mittarin 
osoittaessa lähes joka aamu -28C.  
Olosuhteista huolimatta, ennakkoon 
asetetut harjoituksen koulutusta-
voitteet saavutettiin punaisten pos-
kien lisäksi.

Haavoittuneen evakuointi umpisessa

Raivaaminen on käynnissä

Kun kaiken on 
pakko toimia.
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Kun kaiken on 
pakko toimia.
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Yliluutnantti Ville Nokipii

1.HK/KARHP/KARPR

Sotatieteiden maisterikurssi 7

Tämän artikkelin tarkoituksena on 
esitellä tulevaisuuskuvia varaosa-
logistiikasta vuonna 2035. Tarkas-
telun näkökulmana on varmuus. 
Varmuus on yksi logistiikan joh-
tamisen periaatteista esimerkiksi 
joustavuuden ja ennakoivuuden 
lisäksi. Varmuudella tavoitellaan 
sellaisia logistisia järjestelyjä, joi-
ta ei tarvitse vihollisen toiminnan 

vaikutuksesta muuttaa. Artikkeli 
perustuu ”tutkittuun tietoon” eli 
pro gradu -tutkielmaani MPKK:l-
la. Tutkimus toteutettiin PVTUTKL 
tilauksesta ja se täydentää ”Stra-
teginen ennakointi” -projektin ra-
portointikokonaisuutta. 

Maisterivaiheessa pääoppiaineeni 
oli johtaminen, joten tutkimuksessa 
käsiteltiin strategista johtamista ja 
-suunnittelua tulevaisuuteen ulottu-
en. Näin ollen pro gradu -tutkielmani 
oli perimmäiseltä luonteeltaan tule-
vaisuustutkimus. Päätutkimuskysy-
myksenä oli: 1) millaisia tulevaisuus-
kuvia varaosalogistiikan varmuuteen 
liittyy vuonna 2035? Apututkimusky-
symyksinä olivat: 1) Mitkä tekijät vai-
kuttavat varaosalogistiikan tilaus-toi-
mitusketjuun vuonna 2035? 2) Miten 
tulevaisuuskuvia voidaan hyödyntää 
strategisessa suunnittelussa?

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa 
uutta ja syvällistä tietoa varaosalo-
gistiikan varmuudesta logistiikan 
strategiseen suunnitteluun tavoiteti-

la 2036:ta varten. Tutkimus rakentui 
kirjallisuuskatsaukseen perustuvaan 
teoriaosuuteen sekä Delfoi-mene-
telmällä toteutettuun empiiriseen 
osaan. Näiden osioiden perusteella 
vastattiin tutkimuskysymyksiin ja 
muodostettiin johtopäätökset.

Miten tutkittiin?

Tutkimuksessa luotiin varaosalogis-
tiikan kehittymisestä teoreettinen 
ymmärrys kirjallisuuskatsauksen 
avulla. Teoreettisen tarkastelun koh-
teina olivat strateginen suunnittelu, 
logistiikan megatrendit ja varaosa-
logistiikan varmuuden muodostumi-
nen.

Empiirinen osa toteutettiin yhdellä 
tulevaisuustutkimuksen aineiston-
keruumenetelmistä eli Delfoi-mene-
telmällä. Delfoin tarkoituksena on 
tuottaa tarkoilla kriteereillä valitun 
korkeatasoisen asiantuntijapoolin 
(n=8) vertaisarvioituja näkemyk-
siä varaosalogistiikan tulevaisuu-
desta. Tutkimukseni sisälsi kolme 

LOGISTIIKAN STRATEGINEN SUUNNITTELU: 
TULEVAISUUSKUVIA VARAOSALOGISTIIKAN 

VARMUUDESTA VUONNA 2035

Kuvio 1. X-akseli kuvaa tulevaisuuskuvien lokaali–globaali-suhdetta ja y-akseli 
yllättävä–yllätyksetön-tulevaisuussuhdetta.
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Delfoi-kierrosta. Ensimmäinen 
Delfoi-kierros koostui puolistruk-
turoidusta haastattelusta asiantun-
tijoille. Nämä tulokset analysoitiin 
teoriaohjaavalla sisällön analyysillä 
ja abduktiivisella päättelyllä, jonka 
lopputuloksena syntyi hypoteese-
ja (114 kpl). Nämä hypoteesit olivat 
allokoitu kuuteen teemaan. Toisen 
haastattelukierroksen tarkoituksena 
oli se, että asiantuntijat arvioivat näi-
den hypoteesien todennäköisyydet 
(1-5 asteikolla) ja syventävät samalla 
arvioita hypoteeseista. Tämän tiedon 
perusteella muodostuivat kolme eri-
laisiin todennäköisyyksiin perustu-
vaa tulevaisuuskuvaa. Kolmannella 
haastattelukierroksella asiantuntijat 
arvioivat tulevaisuuskuvien toden-
näköisyydet ja sisällöt. Kuviossa 1 on 
aineiston perusteella muodostettu-
jen tulevaisuuskuvien suhde toisiin-
sa.

Mikä muuttaa logistiikkaa?

Maailma muuttuu seuraavan seit-
semäntoista vuoden aikana paljon. 
Tulevaisuuden logistiikan näköpiiris-
sä ovat älykkäät ratkaisut ja teknolo-
giat, jotka eroavat perinteisistä ja nyt 
käytössä olevista järjestelmistä mer-
kittävästi. Samalla on havaittavissa 

se, että yhteiskuntien kehitys kulkee 
sykleissä. Maailmantaloudessa on 
nousemassa kuudes aalto 2050-lu-
vulle mentäessä. Tämä globaalita-
soinen muutos vaikuttaa Puolustus-
voimien logistiikkajärjestelmän niin 
siviili- kuin sotilaskomponenttiinkin. 
Kuudennen aallon mukanaan tuoma 
kehitys vaikuttaa Puolustusvoimien 
varaosalogistiikkaan, koska siviili-
komponentin käyttämät logistiikan 
järjestelyt muuttuvat. Varaosalogis-
tiikan logiikan muutos vaikuttaa ti-
laus-toimitusketjujen varmuusteki-
jöihin.

Globalisaation takia Suomi ja Puo-
lustusvoimat eivät ole itsenäisiä 
toimijoita vuonna 2035. Tuolloin 
logistiikan toimintaympäristössäm-
me vaikuttavat meistä riippumatta 
esimerkiksi ilmastonmuutos, uusiu-
tuva energia, kaupungistuminen, 
ylikansalliset kumppanuudet, mo-
nimutkaisemmat omistussuhteet, 
ennakoimattomuus, alustatalous, 
kiertotalous, uudet kuljetusmuodot, 
tekoäly sekä ihmisen ja teknologian 
adoptio. Edellä kuvatuilla ilmiöllä on 
vaikutusta Puolustusvoimien logis-
tiikkaan ja toimintalogiikkaan, eri-

tyisesti varmuuteen. Menestys tässä 
maailmankuvassa vaatii tulevaisuus-
suuntautunutta johtamista. Tulevai-
suus ei vain tapahdu – se tehdään.

Millaisia tulevaisuuskuvia va-
raosalogistiikan varmuuteen liit-
tyy vuonna 2035? 

Aineiston tulosten perusteella tule-
vaisuuskuvat 1 ja 2 ovat todennä-
köisimpiä tulevaisuuskuvia. Tulevai-
suuskuva 3 on epätodennäköisin 
tulevaisuuskuva. Tulevaisuuskuvien 
1 ja 2 toteutumista yhdistää EU:n 
olemassaolo vuonna 2035. Tulevai-
suuskuva 3 toteutuu, mikäli EU on 
hajonnut. Tulevaisuuskuva 1 on glo-
baaliin logistiikkaan perustuva yllä-
tyksellinen tulevaisuuskuva. Tulevai-
suuskuva 2 painottuu regionaaliseen 
logistiikkaan ja muistuttaa nykytilan 
jatkumoa. Tulevaisuuskuva 3 perus-
tuu lokaaliin logistiikkaan ja on epä-
suotuisin jatkumo nykytilalle.

Mitkä tekijät vaikuttavat varaosa-
logistiikan tilaus-toimitusketjun 
varmuuteen vuonna 2035? Kolmen 
tulevaisuuskuvan ja lähdemateriaa-
lin synteesin perusteella tilaus-toi-
mitusketjun varmuuteen vuonna 
2035 vaikuttavat eniten henkilöstön 
osaaminen tilaus-toimitusketjun 

Taulukko 1. Keskeisimmät johtopäätökset tulevaisuuskuvista 1–3.
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hallitsemisessa ja kyberturvallisuus. 
Muita varmuuteen vaikuttavia teki-
jöitä ovat muun muassa hankinnat, 
toimittajavalinnat, varastointi ja ja-
kelu. Näin ollen tilaus-toimitusketjun 
varmuus muodostuu monitasoisista 
Puolustusvoimien ulkoisista ja si-
säisistä tekijöistä. Varmuuteen vai-
kuttavat tekijät alkavat globaaleista 
varaosien tilaus-toimitusketjuista 
ja päättyvät varaosan asennuksen 
osaamiseen paikallistasolla. 

Miten tulevaisuuskuvia voi hyö-
dyntää osana strategista suunnit-
telua? 

Tulevaisuuskuvia voidaan hyödyntää 
Puolustusvoimien strategisen suun-
nittelun tavoitetilojen kuvauksissa 
osatyökaluina. Tulevaisuuskuvat 
mahdollistavat tulevien toimintaym-
päristöjen kuvauksen esimerkiksi 
kirjallisuusanalyysien ja asiantunti-
jatiedon perusteella. Mitä pidempi 

aikajänne on, sitä heikompi on tu-
levaisuuskuvien tarkkuus. Toisaalta 
tulevaisuuskuvissa ei ole kyse teks-
timuotoisesta ennustamisesta vaan 
ennakoinnista tieteellisen tiedon 
pohjalta. Ennakointia varten tieto 
tulevasta on oltava – olkoonkin se 
virheellistä. Virheitä voidaan poistaa 
päivittämällä tulevaisuuskuvia. Täl-
löin myös skenaario nykytilasta tule-
vaisuuskuvaan päivittyy. 

Johtopäätökset

Edellä kuvattu päätutkimuskysy-
mykseen vastaus on kiteytetty tau-
lukkoon 1. Laajemmat vastaukset 
päätutkimuskysymykseen ja apu-
tutkimuskysymyksiin sekä tutkimus 
itsessään ovat saatavilla sähköisenä 
MPKK-Finna ja Doria tietokannoista.

Tutkimuksen keskeisin havainto kol-
men tulevaisuuskuvan ja lähdemate-
riaalin perusteella oli se, että vuonna 

2035 tekoälyn ohjaamassa automati-
soidussa logistiikassa varaosalogistii-
kan varmuus muodostuu liikkeestä. 

Liike on fysikaalinen ilmiö. Logistii-
kalle liike tarkoittaa fyysisiä, digitaa-
lisia, pääomallisia ja paluusuuntaisia 
logistiikkavirtoja. Liike luo logistiik-
kaan joustavuuden. Liikkeen tuoma 
joustavuus mahdollistaa tulevaisuu-
den toimintaympäristössä logistii-
kan johtamisen varmuusperiaatteen. 
Logistiikkavirtojen ohjaus ja säätö 
vaikuttavat ainoastaan, mikäli logis-
tiikkavirrat ovat liikkeessä. Tällöin 
logistiikkavirtojen uudelleen kana-
vointi ylläpitää logistiikan järjestelyt 
halutulla tasolla. Näiden virtojen liik-
keen pysähtyminen pysäyttää logis-
tiikkajärjestelmän osajärjestelmän 
liikkeen, jolloin vuoden 2035 keski-
näisriippuvaisessa maailmassa syn-
tyy haavoittuvuus.  Liike on varmuus 
ja varmuus on liike. 

Globalisaation takia Suomi ja Puolustusvoimat eivät ole itsenäisiä toimijoita vuonna 2035. Tuolloin logis-
tiikan toimintaympäristössämme vaikuttavat meistä riippumatta esimerkiksi ilmastonmuutos, uusiutuva 
energia, kaupungistuminen, ylikansalliset kumppanuudet, monimutkaisemmat omistussuhteet, ennakoi-
mattomuus, alustatalous, kiertotalous, uudet kuljetusmuodot, tekoäly sekä ihmisen ja teknologian adoptio.  
(Kuva: NASA images by Reto Stöckli, based on data from NASA and NOAA. Instrument: Terra - MODIS, Wiki-
pedia)
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KADETIN VUOSI LOGISTIIKKAKOULULLA
102. kadettikurssin logistiikka-
opintosuunta opiskeli aselajikou-
lulla kesästä 2017 vuoden 2018 
kesään. Tässä artikkelissa avataan 
hieman sitä kaikkea, mitä tuo kaa-
derivuosi piti sisällään.

Saapuessa Logistiikkakoululle ka-
dettien mietteet tulevasta vuodesta 
olivat odottavaisia. Jokin ennak-
kokäsitys opinnoista oli Maanpuo-
lustuskorkeakoululla järjestetyn 
aselaji-infopäivän jäljiltä, mutta 
pääasiassa ilmassa leijui isoja kysy-
mysmerkkejä. Pian syksyn kulku al-
koi valjeta ja opinnot alkoivat sorviin 
tarttumisella. 

Ensimmäiset neljä viikkoa Riihimä-
ellä suoritettiin erilaisiin lisensseihin 
oikeuttavia tutkintoja, kuten esimer-
kiksi maastoskootteri- ja liikennet-
raktorikurssit. Näiden kurssien poh-

jalta saimme käsityksen siitä, mitä 
yksittäinen taistelija tekee sodanajan 
yksiköissä. Tästä oli helppo siirtyä 
huoltojoukkue -opintoihin, jotka si-
sälsivät paljon käytännönharjoitteita 
ja myös hyvän annoksen ”taktista 
hurjastelua”. Huoltojoukkueen opin-
noissa syksy vierähti ohi ennen kuin 
sen edes tajusi, ja yhtäkkiä oltiinkin 
jo joulukuussa. 

 Vuoden lopulla katseemme alkoi 
siirtyä jo tulevaa kevättä ja sodan 
ajan huoltokomppanian päällikkyyt-
tä kohden, mikä olikin koko opinto-
jen tavoitteena. Saimme ensimakua 
tästä päästessämme osallistumaan 
UUSIMAA17 -harjoitukseen osin 
tutkijaupseerin roolissa, jossa tarkoi-
tuksena oli tarkkailla reserviläisistä 
muodostetun logistiikkakomppa-
nian toimintaa ja tehdä siitä havain-
toja.  Harjoituksessa pääsimme myös 

seuraamaan kurssinjohtajamme 
toimintaa yksikön päällikkönä, mikä 
toimi hyvänä esimerkkinä tulevia 
koitoksia varten. Harjoituksen jäl-
keen olikin käytännössä edessä 
ampumaradan kautta joululomalle 
siirtyminen, palveluspaikkavalinnat 
ja seuraavan kevään opintoihin val-
mistautuminen.

Kohti SA-päällikkyyttä

Vuodenvaihteen jälkeen opintoja 
siivitti logistiikan peruskurssi, jonka 
aikana tutustuimme siviililogistiik-
kaan ja sen merkitykseen osana 
Puolustusvoimien logistiikkajärjes-
telmää. Kurssi sisälsi useita yritysvie-
railuja, jotka havainnollistivat sivii-
likomponentin roolia ja merkitystä 
osana huollon tukeutumisverkostoa. 
Samalla saimme kokonaisvaltaisen 
yleiskuvan siitä, mitä kaikkea logis-
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tiikka pitää sisällään puolustusvoimi-
en aitojen ulkopuolella.

Koko opiskeluvuoden tärkein tavoite 
oli kouluttaa kadeteista SA-huolto-
komppanian päälliköitä. Logistiikan 
peruskurssin jälkeen aloitettiin mat-
ka kohti tätä tavoitetta taisteluosas-
ton taktiikan opintojen merkeissä. 
Taktisen tykityksen jälkeen siirryim-
me toimialakohtaisiin koulutuksiin, 
eli johdonmukaisesti teoriasta käy-
täntöön. Kevään edetessä oppeja 
päästiin soveltamaan ja kokeilemaan 
erilaisissa harjoituksissa Hälvälän ja 
Lappeenrannan maastoissa. Ohessa 
harjaannuimme toimimaan kou-
luttajana perusyksikössä erilaisten 
kadettiharjoitusten sekä taisteluam-
munnan johtamisen merkeissä. Ke-
vään opinnot huipentuivat taktiikan 
sovellettuun loppukokeeseen ja joh-

tamisharjoitukseen, joissa testattiin 
kaikkea vuoden aikana opittua käy-
täntöä ja teoriaa fyysisen ja henkisen 
rasituksen alla. 

Toukokuun vietimme työharjoitte-
lussa tulevissa palveluspaikoissam-
me ympäri Suomea. Tavoitteena oli 
ennen kaikkea tutustua tulevaan 
työyhteisöön ja perusyksikön toi-
mintatapoihin. Lisäksi saimme 
ohjeita ja perusteita tulevan syksyn 
työtehtäviin. Kesäkuussa kävimme 
suorittamassa jalkaväkiaseam-
munnat Niinisalossa, jonka jälkeen 
perehdyimme huollon kansainvä-
lisen toiminnan perusteisiin. Tämä 
opintojakso sisälsi myös ikimuis-
toisen opintomatkan Viroon, jossa 
tutustuimme paikalliseen logistiik-
kajärjestelmään ja kadettikouluun. 
Viimeiset viikot Logistiikkakoululla 

menivät liikuntaleirillä Vierumäen 
urheiluopistolla fyysistä toimintaky-
kyä kasvattaen ja opintoja reflektoi-
dessa.  

Kokonaisuudessaan Logistiikkakoulu 
tarjosi kattavan ja monipuolisen 
vuoden, jonka opeilla on hyvä jatkaa 
kohti tulevia työtehtäviä.

102. kadettikurssin logistiikkaopin-
tosuunnan kadetit

Ampumatarvikevarastointia maastossa
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KEITTIMELLÄ VAI ILMAN?
- Ajatuksia joukkojen ruokahuollon toteuttamisesta

Yliluutnantti Lari Toikka
1. Huoltokomppania

Porin prikaati

Maailma on muuttunut, muuttuu-
ko ruokahuolto?

Suomen Puolustusvoimissa keitin-
muonituksella on pitkät perinteet, 
esimerkiksi talvi- ja jatkosodan 
aikana kenttäkeitin M/29 muonitti 
suomalaiset sotilaat. Yhteiskunta 
on muuttunut viime sotien ajoista, 
jolloin kenttäkeitin oli harvasta inf-
rastruktuurista johtuen käytännössä 
ainut vaihtoehto järjestää joukkojen 
muonitus. 1950-luvun puolivälistä 
alkaen maaseutu autioitui ihmisten 
muuttaessa kaupunkeihin ja muihin 
kasvukeskuksiin. Infrastruktuuri kau-
pungeissa kehittyi ja monipuolistui, 
1970-luvulla peruskoulutusjärjestel-
män myötä kouluruokailu ja muut 
palvelut levisivät koko Suomeen. 
Infrastruktuurin kehittymisen ja 
palvelujen tarjonnan laajeneminen 
on tuonut uusia mahdollisuuksia 
Puolustusvoimien ruokahuollon to-
teuttamiselle perinteisen keitinmuo-
nituksen rinnalle.

Rauhanajan ruokahuolto luo pe-
rustan poikkeusolojen ruokahuol-
lolle

Puolustusvoimien ruokahuollon 
vastuulle kuuluvat Puolustusvoimis-
sa palvelevat varusmiehet palve-
lusaikanaan, kertausharjoituksissa 
olevat reserviläiset, vapaaehtoisiin 
harjoituksiin ja puolustusvoimien 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
seltä tilaamiin koulutustapahtumiin 
osallistuvat henkilöt sekä sotilasvir-
kaan koulutettavat Maanpuolustus-
korkeakoulun opiskelijat. Puolus-
tusvoimat järjestää asevelvollisten 
ylläpidon myös asevelvollisuuslaissa 
tarkoitetun ylimääräisen palveluk-
sen ja liikekannallepanon aikaisen 
palveluksen aikana.

Logistiikkalaitos vastaa ruokahuol-
lon valtakunnallisesta suunnitte-
lusta, kehittämisestä, hankinnas-
ta, sopimusten hallinnoinnista 
sekä ruokahuollon kumppanin ja 
palveluntuottajien ohjauksesta.  
Ruokahuollon suunnittelu kattaa 
normaalioloissa, poikkeusoloissa ja 
kriisinhallintaoperaatiossa käytettä-
vät järjestelyt. Logistiikkarykmentti 
vastaa ruokahuollon poikkeusolojen 
suunnittelusta ja järjestelyistä tukeu-
tumisvastuidensa mukaisesti palve-
lutuottajan kanssa.

Ruokahuollon kumppanina toimii 
tällä hetkellä Leijona Catering Oy. 
Leijona Catering on aloittanut toi-
mintansa 1.1.2012 Puolustusvoimien 
ruokahuollon yhtiöittämisen myötä. 
Ruokahuollon kumppani tuottaa 
Puolustusvoimille tarvittavat varus-
kunta-ateriat, maastoateriat ja taiste-
lumuonat, sekä toteuttaa poikkeus-
olojen ruokahuollon suunnittelua ja 
materiaalihankintaa.

Poikkeusolojen ruokahuollon jär-
jestelyt

Perinteisesti joukkojen ruokahuolto 
on toteutettu keitinmuonituksella. 
Komppania/vast. toteuttaa ruoka-
huoltonsa valmistamalla ateriansa 
itse kenttäkeittimellä. Muita vaihto-

ehtoja ovat taistelumuoniin perustu-
va muonitus, tai ateriointi tukeutuen 
joko Leijona Cateringin toimipistee-
seen tai muuhun ravintolapalveluita 
tuottavaan yritykseen. Edellä kuvat-
tujen vaihtoehtojen lisäksi on mah-
dollista ajatella myös muita vaihto-
ehtoja olemassa olevien käytäntöjen 
rinnalle.

Joukoille, joilla ei ole käytössään 
kenttämuonituskalustoa, tulee 
suunnitella vaihtoehtoinen tapa 
toteuttaa ruokahuolto. Taistelumuo-
nat soveltuvat harvoin sellaisenaan 
kokonaisen joukkoyksikön pää-
asialliseksi muonitusvaihtoehdoksi, 
mutta niitä voidaan käyttää hyvin 
hetkellisenä tai täydentävänä muo-
nitusvaihtoehtona. Ulkomaalaiset 
tutkimukset ovat osoittaneet, että 
pitkään taistelumuonilla toimivan 
joukon suorituskyky laskee ruokava-
lion ollessa yksipuolista. 

Siviilikomponentin kapasiteetilla 
voidaan korvata keittimien puute, 
mutta toteutus on suunniteltava 
jo ennen joukkojen perustamista. 
Jos muonitettavalla joukolla ei ole 
itsellään minkäänlaista ruokahuol-
toon liittyvää kalustoa, tulee samalla 
selvittää, onko palveluntarjoajalla 
kykyä osoittaa käyttöön ruoan kul-
jetusastia vai tuleeko nämä hankkia 
esimerkiksi paikallishankintana.

Esimerkiksi tilanne jossa joukko on 
sijoitettuna asutuskeskukseen, voi-
daan joukon ruokahuolto toteuttaa 
käyttäen alueella olevien yritysten 
palveluja, tai ottaa valmiita keittiö-
tiloja joukon käyttöön ja valmistaa 
tarvittavat ateriat joukon oman 
muonitushenkilöstön toimenpitein. 
Partiotehtävillä olevien pienempien 
joukkojen ruokahuolto voidaan 
turvata esimerkiksi taistelumuonilla 
tehtävän ajan.

Ruokahuollon suunnittelu on toteu-
tettava osana muuta huollon suun-
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nittelua. Joukon huollosta vastaavan 
henkilön on analysoitava tuleva 
toiminta-alue ja tehtävä esitykset 
logistiikkarykmentille, mitä tiloja tai 
palveluita joukko tarvitsee turvatak-
seen ruokahuoltonsa. Toimittaessa 
ilman kenttäkeittimiä ruokahuol-
lon suunnitteluun on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Useampien 
vaihtoehtojen käyttö rinnakkain ko-
rostuu ja valmius siirtyä toimitetusta 
ruuasta esimerkiksi taistelumuonien 
käyttöön tulee olla suunniteltu ja 
valmisteltu.

Siviilikomponentti ruokahuollon 
tukena

Kunnilla on lakisääteinen velvoite 
tuottaa asukkailleen peruspalvelut 
sekä normaali-, että poikkeuso-
lojen aikana. Iso osa kunnista on 
yhtiöittänyt ravitsemuspalvelunsa 
ja ateriat valmistetaan pääosin kes-
kuskeittiöissä. Ruoka toimitetaan 

eri jakelupisteisiin lämpöastioissa. 
Jakelupisteissä on joko jakelukeittiö 
tai kuumennuskeittiö kohteesta 
riippuen. On huomioitava, että 
tukeutumismahdollisuudet Puolus-
tusvoimien omaan ruoan valmistuk-
seen koulujen tiloissa ovat heikot. 
Vain noin kolmanneksessa kouluista 
on ruoan valmistukseen soveltuvat 
välineet. 

Ateriapalveluiden hyödyntäminen 
Puolustusvoimien ruokahuollon 
toteutukseen on varteenotettava 
vaihtoehto. Ateriat voidaan pakata 
samanlaisiin annospaketteihin kuin 
vanhusten kotipalveluateriat, ja joko 
noutaa tai toimittaa muonitettavalle 
joukolle tilanteesta riippuen. Ateria-
palveluita tuotetaan pääsääntöisesti 
ostopalveluna yksityiseltä amma-
tinharjoittajalta tai kunnan tytäryh-
tiöltä, jonka kanssa on mahdollista 
laatia ruoanvalmistussopimus.

Suuret huoltamoketjut, kuten ABC, 

Teboil, ST1 yms. tarjoavat useim-
milla liikenneasemilla paikan päällä 
valmistettua lounasta tai à la carte 
-tyyppisiä aterioita. Ateriapalvelui-
ta tuottavia yrityksiä löytyy satoja 
pääosin ravintoloiden muodossa, 
joista parhaiten Puolustusvoimien 
käyttöön soveltuvia ovat suuremmat 
ravintolaketjut. Suuret toimijat ovat 
Puolustusvoimien kannalta potenti-
aalisia sopimuskumppaneita, koska 
nämä kykenevät tarjoamaan palve-
lujaan käyttöön valtakunnallisesti. 
Yhdellä sopimuksella saadaan katet-
tua suurempi alue, ja tarve alueelli-
seen sopimiseen vähenee.

Taistelumuonien rinnalle voidaan 
suunnitella myös päiväannospusseja 
sellaisenaan nautittavista elintar-
vikkeista. Erään Suomessa toimivan 
tukkuliikkeen mukaan Puolustus-
voimien tarpeisiin voidaan tuottaa 
päiväannospusseja. Pataljoonan 
suuruisen joukon tarpeisiin päivä-
annospusseja voidaan toimittaa 

Naamioitu kenttäkeittiö huoltopisteellä ylimääräisten harjoitusten aikana syksyllä 1939 (SA-kuva)
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muutaman vuorokauden kuluessa 
tilauksesta.

Keittimellä vai ilman?

Pohdittaessa poikkeusolojen ruo-
kahuoltoa ja joukolle soveltuvaa 
muonitustapaa on lähtökohdaksi 
otettava joukon käyttöperiaate ja 
tehtävä. Muonitustavan valintaan 
vaikuttaa suuresti se, millaisessa ym-
päristössä joukko toimii, kuinka laaja 
vastuualue on, ja käytetäänkö jouk-
koa esimerkiksi kohteensuojaukseen 
vai hyökkäystehtävässä.

Toiminta-alue ohjaa osaltaan muoni-
tustavan valintaa. Esimerkiksi Lapin 
ja Kainuun erämaa-alueilla toimivien 
joukkojen vastuualueilta ei välttä-
mättä löydy muonitukseen soveltu-
vaa infrastruktuuria, tai etäisyydet 
ruoanvalmistuspaikan ja joukon vä-
lillä ovat niin pitkiä, että keitinmuo-

nitus on ainut järkevä vaihtoehto 
taistelumuonien ohella. Vastaavasti 
esimerkiksi Uudenmaan alue on 
Suomen väestökeskittymä ja ruoka-
huollon palveluita tarjoavia yrityksiä 
on paljon. Kunnat tuottavat suurella 
kapasiteetilla päivittäin ruokahuol-
lon palveluita, joiden kapasiteettia 
on käytettävissä myös Puolustusvoi-
mien joukkojen tarpeisiin.

Hyökkäystehtäviin suunniteltujen 
joukkojen ruokahuollon toteutuk-
seen keitinmuonitus täydennettynä 
taistelumuonilla on edelleen toimiva 
ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen. 
Lämpimän ruoan moraalinen vaiku-
tus on merkittävä tekijä joukkojen 
taistelukyvyn ylläpidossa. Lisäksi 
keitinmuonitus ei sido joukkoja 
alueellisesti infrastruktuuriin, joka 
tekee ruokahuollosta joustavampaa 
verrattuna ulkopuolisen toimijan 
tuottamaan palveluun.

Vastaavasti aluevastuussa olevan 

joukon ruokahuollon toteuttami-
seen soveltuvat siviilikomponentin 
tuottamat palvelut. Joukko toimii 
tietyllä alueella ja sille on mahdollis-
ta muodostaa alueellinen tukeutu-
misverkosto. Tukeutumisverkostoa 
täydennetään tarvittaessa taistelu-
muonilla.

Yhtä yleispätevää toimintamallia 
ruokahuollon toteuttamiseksi ei ole, 
kuitenkin yhdistelemällä eri vaihto-
ehtoja voidaan turvata joukkojen 
ruokahuolto varsin hyvin.

Artikkelin kirjoittaja on tehnyt pro 
gradu tutkielman vuonna 2018 
aiheesta poikkeusolojen ruoka-
huolto. Kirjoittajalle voi lähettää 
palautetta ja kysymyksiä sähkö-
postiosoitteeseen lari.toikka@mil.
fi.

Kenttäkeitin m/96 kalustoesittelyssä Lappeenrannan Rakuunanmäellä lippujuhlan päivänä 2014 (KUVA: 
MKFI, Wikipedia).

Insta DefSec – kriittisten tietojärjestelmien ja 
kyberturvallisuuden erikoisosaaja. 

Ymmärrämme sotilaallisen toimintaympäristön vaatimuk  set ja 
tuomme digitalisaation mahdollisuudet turval lisesti  osaksi 
kriittisiä toimintaympäristöjä. Autamme asiakkaitamme 
hyödyntämään uusia toimintamalleja, kehittämään viran-
omaisyhteistyötä, ratkaisemaan kansainvälisen yhteenso-
pivuuden kysymyksiä, tehostamaan tilanne tietoisuutta ja 
suorituskykyä sekä nostamaan tieto turvallisuuden toimin-
nan edellyttämälle tasolle.

Insta ILS – avioniikan ja korkeateknologian 
elinkaaripalveluiden asiantuntija. 

Palvelemme järjestelmien ylläpidossa  puolustusvoimien 
eri aselajien lisäksi viranomaisia ja  siviiliorganisaatioita. 
Toimintaamme kuuluu laaja-alaisia kunnossa pito-, tes-
taus-, tutkimus- ja tuotekehityspalveluita. Edustuk ses-
samme on myös avioniikka-alan johtavien toimit tajien 
komponentteja, laitteita ja järjestelmiä. Sitoutumatto-
mana toimijana varmistamme aina asiak kail lemme 
turvalliset ja elinkaaritarkastelussa huippulaatuiset 
ratkaisut.

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

instadefsec.fi 
instails.fi 

Puolustusvoimien 
strateginen kumppani
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hyödyntämään uusia toimintamalleja, kehittämään viran-
omaisyhteistyötä, ratkaisemaan kansainvälisen yhteenso-
pivuuden kysymyksiä, tehostamaan tilanne tietoisuutta ja 
suorituskykyä sekä nostamaan tieto turvallisuuden toimin-
nan edellyttämälle tasolle.

Insta ILS – avioniikan ja korkeateknologian 
elinkaaripalveluiden asiantuntija. 

Palvelemme järjestelmien ylläpidossa  puolustusvoimien 
eri aselajien lisäksi viranomaisia ja  siviiliorganisaatioita. 
Toimintaamme kuuluu laaja-alaisia kunnossa pito-, tes-
taus-, tutkimus- ja tuotekehityspalveluita. Edustuk ses-
samme on myös avioniikka-alan johtavien toimit tajien 
komponentteja, laitteita ja järjestelmiä. Sitoutumatto-
mana toimijana varmistamme aina asiak kail lemme 
turvalliset ja elinkaaritarkastelussa huippulaatuiset 
ratkaisut.

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

instadefsec.fi 
instails.fi 

Puolustusvoimien 
strateginen kumppani
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Logistiikan ja huollon seminaari järjes-
tettiin 21.-22.8.2018 Logistiikkakoulul-

la Riihimäellä.
Seminaarin pääaiheena oli Koulutus 
2020 logistiikan ja huollon näkökul-
masta. Seminaari koostui asiantunti-
joiden pitämistä alustuksista ja se-
minaariväen tekemistä ryhmätöistä. 
Seminaari oli suunnattu logistiikan ja 
huollon koulutusta suunnitteleville 
ja toteuttaville henkilöille. Seminaa-
riin osallistui ensimmäisenä päivänä 
noin 40 henkilöä 16:sta eri hallinto-
yksiköstä, toisena päivänä osallistuja 
määrä oli noin 20 henkilöä.

Logistiikkakoulun johtaja everstiluut-
nantti Mika Sepling avasi tilaisuuden 
toivottamalla seminaariväen terve-
tulleeksi seminaariin ja Logistiikka-
koululle. Avauksen jälkeen kapteeni 
Harri Vire esitteli seminaariväelle 
tilaisuuden yleisjärjestelyt ja aikatau-
lun.

Ensimmäisessä alustuksessa sy-
vennyttiin vuoden 2017 lopulla 
julkaistuun logistiikkastrategiaan. 
Everstiluutnantti Jari Virolainen 
Pääesikunnan logistiikkaosastolta 

lähestyi aihetta saamiensa ennak-
kokysymysten perusteella. Alustuk-
sessa asiaa käsiteltiin monipuolisesti 
esimerkkien avulla, jolloin moni asia 
aukesi kuulijakunnalle, tai ainakin 
artikkelin kirjoittajalle, huomattavasti 
paremmin kuin pelkällä tekstin luke-
misella. Alustuksen aikana esitettiin 
myös runsaasti kommentteja ja käy-
tiin vilkasta keskustelua. Esitys oli 
kokonaisuudessaan suojaustasoa IV.

Lounaan jälkeen diplomi-insinööri 
Esa Nopanen Logistiikkakoululta 
piti alustuksen logistiikan ja huollon 
hankkeiden ajankohtaisista asioista. 
Alustuksessa avattiin, miten hanke-
työtä tehdään ja mitä konkreettista 
materiaalia ne kouluttaville joukoille 
tuottavat. Lisäksi käsiteltiin käynnissä 
olevien hankkeiden aikatauluja ja 
joukko-osastojen vaikutusmahdol-
lisuuksia hankittavaan materiaaliin. 
Alustuksesta kävi hyvin ilmi, että lo-
gistiikan hankemaailmassa puhutaan 
rahallisesti suurista rahasummista. 

Kapteeni Harri Vire palvelee Lo-
gistiikkakoulun korkeakoulu- ja 
kehittämisosastolla taktiikka- ja 
suorituskykysektorin johtajana. 
Kirjoittaja vastasi seminaarin 
järjestelyistä

Evl Jari Virolainen aloittamassa omaa alustustaan
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Esitys oli kokonaisuudessaan suojaus-
tasoa IV.

Seminaarin pääaiheeseen, Koulutus 
2020 -ohjelmaan, siirryttiin iltapäi-
vällä. Aiheeseen liittyvän ensimmäi-
sen alustuksen piti kapteeni Jaakko 
Saikanmäki Maavoimien esikun-
nasta. Alustuksessa kerrottiin, mitä 
ohjelmalla on tarkoitus saavuttaa, 
miten asiaa on peruskoulutuskau-
della pilotoitu, miten ohjelma tulee 
näkymään muilla koulutuskausilla ja 
millä aikataululla suunnittelu ja toi-
meenpano tulevat etenemään. Koska 
aihe on Puolustusvoimissa uusi, niin 
se herätti seminaariväessä runsaasti 
kysymyksiä ja kommentteja. 

Toisen Koulutus 2020 -ohjelmaan 
liittyneen alustuksen piti kapteeni 
Teijo Kotinurmi Pääesikunnan logis-
tiikkaosastolta. Kapteeni Kotinurmen 
alustuksessa ohjelmaa lähestyttiin 
sen kautta, mitä mahdollisuuksia ja 
vaatimuksia ohjelma asettaa Puolus-
tusvoimien logistiikalle. Esityksensä 
lopuksi kapteeni Kotinurmi välitti tie-
toa kuljetus- ja huoltopalvelualojen 
ajankohtaisista asioista.

Päivän päätteeksi erikseen ilmoit-
tautuneet osallistujat siirtyivät Rii-
himäen upseerikerholle nauttimaan 
Logistiikkaupseerit ry:n tuella han-
kittua iltapalaa. Iltapalan yhteydessä 
pidettiin perinteinen yhdistyksen 
esittelypuhe, mutta muuten ohjelma 
oli vapaamuotoista, tarkoituksena 
oli ruokailun ohessa verkostoitua 
muiden osallistujien kanssa. Ruoka-

pöytäkeskusteluissa päästiinkin suju-
vasti irti päivän tuhdin tietopaketin 
aiheista.

Seminaarin toinen päivä aloitettiin 
kootusti ja kapteeni Vire kertoi pe-
rusteet ryhmätöiden laadinnasta. 
Koska toisen päivän osallistuja määrä 
oli ensimmäistä päivää selvästi pie-
nempi, tehtiin ryhmätyöt kahdessa 
ryhmässä. Työryhmään ”PVLOGL” 
kuuluivat seminaariin osallistuneet 
logistiikkalaitoksen henkilöt ja työ-
ryhmään ”Huollon koulutus” loput 
paikalla olleet. Työryhmä ”PVLOGL” 
jakautui sisäisesti kahteen ryhmään, 
joista toiseen kuuluivat Sotilaslää-
ketieteen keskuksen edustajat, kun 
taas toinen ryhmä tarkasteli asiaa 
logistiikkarykmentin näkökulmasta. 
”Huollon koulutus” työryhmä tarkas-
teli aihetta varusmieskoulutuksen 
silmin näkökulmien ollessa sekä 
mahdollisuuksissa että mahdollisissa 
ongelmakohdissa. 

Koska Koulutus 2020 -ohjelma oli 
suurimmalle osalle täysin uusi asia, 
niin ongelmakohdiksi arveltiin, kuten 
muutostilanteissa yleensä, omaa 
tiedon puutetta, toiminnan aika-
taulua ja henkilöstön työmäärän 
mahdollista kasvua. Mahdollisuuksia 
tunnistettiin myös runsaasti, joista 
merkittävimpinä voitaneen pitää 
keskitetysti ylläpidettyä monipuo-
lista opetusmateriaalia ja tekniikan 
mahdollistamia sähköisiä asiointi- ja 
tiedonvälityspalveluita. Vaikka ryh-
mätöissä ei löydettykään mitään ”vii-
sasten kiveä”, niin yleisenä huomiona 

voidaan todeta, että seminaariväen 
mielenkiinto aihetta kohtaan saatiin 
herätettyä. Työryhmien tekemät tuo-
tokset toimitettiin seminaarin jälkeen 
alustuksia pitäneille tahoilla mahdol-
lista jatkokäyttöä varten. Nähtäväksi 
jää, nouseeko joku idea tai esitys to-
teutettavaksi.

Logistiikkakoulu kiittää alustusten 
pitäjiä erinomaisista esityksistä sekä 
kaikkia tilaisuuteen osallistuneita 
aktiivisesta keskustelusta. Lisäksi 
Logistiikkakoulu kiittää Logistiikkaup-
seerit ry:tä nyt jo perinteeksi muo-
dostuneen iltapalatarjoilun mahdol-
listamisesta.

Evl Jari Virolainen aloittaa esityksensä

”INFO-laatikko”
Koulutus 2020 -ohjelma

 Puolustusvoimat uudistaa varus  
mieskoulutusta ja asevelvollisuuden 
käytäntöjä Koulutus 2020 -ohjel-
malla. 

Koulutus 2020 -ohjelmalla ke-
hitetään kutsuntajärjestelmää, 
palvelusvalintoja, koulutusjärjes-
telmää kokonaisuudessaan sekä 
koulutusmenetelmiä. Asevelvollisen 
koulutuspolkua kutsunnanalaisesta 
reserviläiseksi pyritään kehittämään 
mahdollisimman sujuvaksi. 

Tavoitetaso pidetään korkealla. Ta-
voitteena on vaikuttava, mutta kus-
tannustehokas koulutus, joka vastaa 
tulevaisuuden turvallisuusympäris-
tön haasteisiin. Tehokkaasta ja ta-
voitteellisesta koulutuksesta saavat 
hyödyn sekä puolustusjärjestelmä 
että yksilö. 

Koulutuksessa hyödynnetään ny-
kyaikaista teknologiaa. Modernien 
oppimisnäkemysten mukaisesti 
koulutettavalle annetaan enemmän 
vastuuta omasta oppimisestaan. 
Harjoittelua tehostetaan ja saavu-
tettuja oppimistuloksia mitataan 
systemaattisesti.

Lisätietoja:  https://puolustusvoi-
mat.fi/koulutus2020 
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Logistiikkaupseerit ry esittäytyi yleisölle Tam-
pereella ”Puolustusvoimien 100-kesäkiertueen”   

yhteydessä
Puolustusvoimat on jär-
jestänyt kahtena vuonna 
peräkkäin yleisötilaisuuden 
Tampereella. Viime vuonna 
tilaisuus liittyi ”Puolustus-
voimien Suomi 100-kesä-
kiertueeseen”. Tänä vuonna 
6.6.2018 pidetty tapahtuma 
kuului taasen ”Puolustusvoi-
mat 100-kesäkiertueeseen”. 
Logistiikkaupseerit ry osal-
listui molempiin tilaisuuksiin.

Puolustusvoimien 100-juhla-
vuoden teemana on ”Maan-
puolustus kuuluu kaikille”. 

Puolustusvoimien valtakunnal-
liseen 100-kesäkiertueeseen 
kuuluvan Tampereen tapahtu-
man järjestelypaikkoina olivat 
viimevuotisen ”konseptin” ta-
paan Keskustori, Raatihuone 
ja Laikunlava. Tilaisuuden 
tavoitteena oli tuoda puolustus-
voimia näyttävästi esille osana 
suomalaista yhteiskuntaa sekä 
Suomen kolmanneksi suurinta 
kaupunkia.

Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen esikunta vastasi 
tapahtuman yleisjärjestelyistä 
yhdessä Tampereen varuskun-
nan kanssa. 

Keskustorin tilaisuus piti sisäl-
lään klo 16–18 välisenä aikana 
lukuisia puolustusvoimiin liitty-
viä esittelyjä ja näytöksiä, kuten 
muun muassa puolustusvoimat 
työnantajana, asevelvollisille 
suunnatut palvelut, kriisinhallin-
tatehtävät, paikallisjoukot sekä 
sotilaspoliisitoiminta. Lisäksi 
PVLOGL, Patria, Millog, Leijo-
na Catering, Logistiikkaupseerit 
ry sekä Puolustusvoimien Lo-
gistiikkalaitoksen Esikunnan 
kilta esittelivät kukin monipuoli-
sesti omaa toimintaansa ja ka-
lustoansa. Sotilaskotiyhdistyk-
sellä oli torilla ja Laikunlavalla 
omat myyntipaikkansa. 

Tapahtumapäivään sisältyi 
myös sotaveteraanien vierailu 
kalustoesittelyssä sekä Tam-
pereen kaupungin isännöimä 

kutsuvierastilaisuus Raatihuo-
neella Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitoksen vuosipäivään 
liittyen. 

Varsin monipuolinen päivä 
päättyi illalla pidettyyn ulkoil-
makonserttiin Laikunlavalla, 
jossa esiintyivät Ilmavoimien 
soittokunnan Big Band & Club 
For Five, Kaartin soittokunta 
& Diandra sekä Puolustusvoi-
mien varusmiessoittokunnan 
Showband.

Logistiikkaupseerit ry esitteli 
toimintaansa omassa esitte-
lyteltassa, johon yllättäen tuli 
mukaan myös Puolustusvoimi-
en Logistiikkalaitoksen Esikun-
nan killan edustajat ev evp Leo 
Ukkosen johdolla. 

Logistiikkaupseerit ry:n toi-
mintaa esittelivät evl evp Matti 
Paasivaara, evl evp Aarne Vei-
jalainen, insevl Harri Saarinen 
ja maj res Ulf Dahlman.

Keskustorilla oli yleisöä liikkeel-
lä tänä vuonna vähemmän kuin 
viime kerralla. Tähän varmaan 
vaikutti osaltaan se, että esitte-
lypäiväksi sattui kesän huonoin 
sää tunnin rankkasateineen. 
Vierailijoita riitti eri kohteille kui-
tenkin mukavasti. Suurin jono 
muodostui Leinoja Cateringin 
teltalle, jossa jaettiin 2000 il-
maista hernerokka-annosta.

Kirjoittaja evl evp Matti Paa-
sivaara

-Logistiikkaupseerit ry:n ja PVLOGLE:n killan yhteinen esittelyteltta, 
jonka edustalla yhdistyksestämme insevl Harri Saarinen (vas), evl evp 
Aarne Veijalainen sekä maj res Ulf Dahlman
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Suomen-poika Otto Peters 99 vuotta
Monille logistiikkaveljillekin 
tuttu Suomen-poika, vän-
rikki Otto Peters täytti 26. 
syyskuuta kunnioitettavat 
99 vuotta. Kaikkiaan 147 
virolaisvapaaehtoista suoritti 
Suomessa hyväksytysti RUK:n 
Jatkosodan aikana.

Tästä joukosta Peters on viimeinen 
Virossa asuva upseeriveteraani.

  Otto Petersin sotataival on melkoi-
nen selviytymistarina. Kesällä 1941 
hän liittyi “Metsäveljiin” vastusta-
maan neuvostomiehitystä. Tilanteen 
kehittyessä Peters liittyi vapaaehtoi-
sena Saksan armeijaan, haavoittui 
kahdesti, ylennettiin korpraaliksi ja 
hänelle myönnettiin II luokan Rauta-
risti. Palvelusta kesti aina lokakuuhun 
1942 asti, jolloin hän sai vapautuksen 
palveluksesta kesken jääneiden kor-
keakouluopintojen vuoksi.

Opinnot keskeytyivät kuitenkin uu-
delleen heti alkuunsa, sillä saksalai-
sen julistivat maaliskuussa 1943 liike-
kannallepanon, jonka seurauksena 
Petersin olisi pitänyt palata Saksan 
armeijan “harmaisiin”.

  Monen muun virolaisnuorukaisen 
tavoin Peters päätti valita kuitenkin 
“kolmannen tien” eli liittymisen 
vapaaehtoiseksi Suomen armeijaan. 
Suomenlahden ylitys onnistui 
hyvin ja taival Suomessa alkoi 
11.5.1943 aluksi III/JR 47:n riveissä. 
Sotakokemusta omaava Peters oli 
mainio tuki monille maamiehilleen, 
joista useat tulivat varsin kokemat-
tomina rintamalle. Kyvykkäänä mie-
henä Peters kuului siihen virolaisten 
joukkoon, joka komennettiin upsee-
rikoulutukseen maaliskuussa 1944. 
Hän ja muut kurssin hyväksytysti 
suorittaneet ylennettiin vänrikeiksi 
31.7.1944  marsalkka Mannerheimin 
päiväkäskyllä numero 125.

Nuori vänrikki jatkoi isänmaamme 
puolustamista nyt joukkueen johta-
jana virolaisten oman joukko-osas-
ton JR 200:n riveissä mm. Vuoksen 

torjuntataisteluissa.

  Rintamatilanteen heikentyessä ja 
Suomen etsiessä keinoja sodas-
ta irtautumiseen virolaisten huoli 
oman kotimaan kohtalosta kasvoi 
kasvamistaan. Virolaisten oma jouk-
ko-osasto lakkautettiin elokuussa 
1944 ja miehet saivat tehdä valin-
tansa: Palata kotimaahan, jäädä Suo-
meen tai pyrkiä länteen. Valtaosa 
rykmentin vahvuudesta päätti palata 
kotimaataan puolustamaan, Otto Pe-
ters heidän mukanaan.

Suomen-poikien I pataljoona liitet-
tiin Saksan armeijaan ja sijoitettiin 
Tarton rintamalle. Miehet osoittivat 
poikkeuksellista taistelutahtoa ja 
urheutta, näin ylivoimaisen vihol-
lisen hyökkäys onnistuttiin torju-
maan kolmeksi viikoksi raivokkaissa 
taisteluissa. Peters miehineen jatkoi 
taistelua katkeraan loppuun asti, 
Viro oli jälleen miehitetty. Sodasta 
selviäminen hengissä oli vasta alkua 

todelliselle selviytymistaistelulle. 
Otto Peters vangittiin tammikuussa 
1945 ja hänen tuomittiin 20 vuodek-
si pakkotyöhön, johon lisättiin vielä 
viisi vuotta maan sisäistä karkotusta. 
Pakkotyötä Norilskin leirillä Siperias-
sa kesti syyskuuhun 1955 asti, jolloin 
hänet vapautettiin Stalinin kuolemaa 
seuranneissa armahdusten aallossa.

  Harvinaisen positiivisen elämän-
asenteen omaava Peters ei kadu 
tekemiään ratkaisuja: “Olen saanut 
nähdä tärkeät elämän virstanpyl-
väät, neuvostomiehityksen päätty-
misen vuonna 1991, Suomen ja Viron 
100-vuoden itsenäisyysjuhlat. Jos 
kaikki menee hyvin minäkin täytän 
ensi vuonna pyöreitä vuosia. Toivot-
tavasti ystävät eivät unohda minua”. 

Emme unohda, lämpimät onnitte-
lut vielä Otolle sekä voimia ja ter-
veyttä jatkoon!

 

Teksti ja kuvat: 
Toimitus

Lehden toimitus 
kävi onnittelemas-
sa Otto Petersiä 
Keilan kaupungis-
sa hänen syntymä-
päivänsä aattona. 
Suomella ja suo-
malaisilla on aivan 
erityinen asema 
sitkeän isänmaam-
me puolustajan 
sydämessä.

29



Puolustusvoimien yhteistyökumppani esittäytyy - 
Uusi Nokian MPT Agile 2 on maastorengas monipuoli-

seen käyttöön

Nokian Raskaat Renkaat, Nokia, 
29. elokuuta 2018 – Puolustus- 
ja rauhanturvatehtävät sekä 
pelastus- ja maastoajoneuvot 
asettavat erityisiä vaatimuksia 
renkaille. Renkaan täytyy olla 
helposti ohjattava ja hyvin pitä-
vä, niin tiellä kuin maastossa-
kin, millä tahansa nopeudella. 
Se ei saa pettää varsinkaan 
kriittisellä hetkellä. Nokian MPT 
Agile 2 on uusi versio kentällä 
testatusta Nokian MPT Agiles-
ta, ja siihen on lisätty lukuisia 
parannuksia alkuperäiseen näh-
den.

Nokian Renkaiden ja Suomen 
Puolustusvoimien yhteistyössä 
suunnittelemilla renkailla on vuo-
sikymmenten mittainen historia. 
Pohjoiset olosuhteet tarjoavat 
lukuisia haasteita renkaille – lunta, 
mutaa, teräviä kiviä ja muita es-
teitä. Kun seuraavan sukupolven 
maastorengasta tarvittiin, Nokian 
Renkaat alkoi suunnitella täysin 
uudenlaista tuotetta.

Monipuolinen ja ketterä

“Monikäyttöisyys on avain hyvään 
maastoajoneuvon renkaaseen”, 
sanoo Teppo Siltanen, Nokian 
Raskaiden Renkaiden tuotepääl-
likkö. “Renkaan on toimittava niin 
tiellä kuin pehmeässä maastossa-
kin – ihan missä vaan, minne työ 
sinut vie.”

Kuten renkaan nimestä käy ilmi, 
toinen merkittävä tekijä Nokian 
MPT Agile 2:n suunnittelussa oli 
ohjattavuus. Sekä sotilasajoneu-
vot että palontorjunta- ja muut pe-
lastusajoneuvot vaativat tarkkaa 
ohjattavuutta, joskus korkeillakin 
nopeuksilla.

“Olemme todella tyytyväisiä No-
kian MPT Agile 2:n ohjausvastuk-
seen ja -vakauteen”, Siltanen to-
teaa hymyillen. “Rengas on myös 
hiljainen ja mukava ajaa tiellä.”

Uusi ja paranneltu

“Alkuperäinen Nokian MPT Agile 
on lunastanut sille asetetut odo-

tukset lukuisia kertoja”, Siltanen 
sanoo. “Perinpohjaisen tuotetes-
tauksen ja tiukkojen kenttäkokei-
den myötä olemme onnistuneet 
kuitenkin tekemään vielä parem-
man renkaan.”

Merkittävin muutos on symmet-
rinen pintakuvio, joka toimii yhtä 
hyvin riippumatta renkaan pyö-
rimissuunnasta. Nykyaikainen 
suunnittelu on myös johtanut 
parempaan pitoon pehmeässä 
maastossa sekä sivu- että pitkit-
täissuunnassa, parempiin itse-
puhdistusominaisuuksiin sekä 
parempaan talvipitoon. Renkaan 
sivuissa on myös maastokuviointi.

“Uudessa mallissa on suurempi 
kosketuspinta-ala kuin aikaisem-
massa, ja sen myötä kantavuus 
on parempi ja pintapaine pienem-
pi. Ne ovat ominaisuuksia, jotka 
ovat pehmeässä maastossa tär-
keitä”, Siltanen toteaa. “Pienempi 
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lämmönkertyminen myös pidentää 
renkaan elinkaarta.”

Mahdollisuus käyttää nastoja 
on tärkeä ominaisuus talvisissa 
olosuhteissa. Nokian MPT Agile 
2 -renkaassa on valmiit paikat 
nastoille sekä siviili- että sotilas-
käyttöön.

Myös siviileille

Nokian MPT Agile 2:n odotetaan 
löytävän käyttäjiä sotilasympäris-
töstä, mutta renkaan monikäyttöi-
syys ei rajoitu siihen.

“Puolustus- ja rauhanturvakäytön 
lisäksi renkaalla on paljon käyt-
tökohteita myös siviilipuolella”, 
Teppo Siltanen selventää. “Ras-
kaat pelastusajoneuvot kuten 
lentokenttien paloautot, maasto-
kuorma-autot ja maastoajoneuvot 
hyötyvät kaikki paremmasta pi-
dosta, luotettavuudesta ja ohjatta-
vuudesta, joita Nokian MPT Agile 
2 tarjoaa.”

Pyrkimys luoda paras mahdollinen 
rengas pohjoisen maaston ajo-
neuvoihin johti tuotteeseen, jolla 
on monenlaisia käyttökohteita ym-
päri maailman.

“Kuten usein sanomme, jos ren-
gas toimii suomalaisessa metsäs-
sä, se toimii missä vaan”, sanoo 
Siltanen naurahtaen.

Nokian Renkaat on maailman 
pohjoisin rengasvalmistaja ja yksi 
alansa vastuullisimmista yrityk-
sistä. Tarjoamme mielenrauhaa 
kaikissa olosuhteissa kehittämällä 
laadukkaita, turvallisia ja ympäris-
töystävällisiä renkaita henkilö- ja 
kuorma-autoihin sekä raskaisiin 
työkoneisiin. Erityisen tunnettuja 
olemme haastaviin olosuhteisiin 
suunnitelluista innovatiivista talvi-
renkaista. Konserniimme kuuluu 
myös autonhuoltoon ja rengaspal-
veluihin erikoistunut Vianor-ketju. 
Vuonna 2017 yhtiömme liikevaihto 
oli noin 1,6 miljardia euroa ja hen-
kilöstömäärä noin 4 600. Nokian 
Renkaiden osake on listattu Nas-
daq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: 
www.nokianrenkaat.fi

NHT-Patria  AMV-MPT-
Agile_MI-0014-Edit_hires

Nokia-MPT_Agile2-Pa-
rola_MI-0116_hires
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Kirja-arvostelut

Seppo Simola

Kirjan viitekehyksenä on 
harvinainen aihe eli jatkosodan 
aikainen linnakesaarten ja 
rannikon ilmatorjunta. Kattava 
meri-ilmatorjunnan yleishistoriikki 
ei ole kyseessä kirjan nimestä 
huolimatta. 

Sisällön inhimillinen puoli etenee 
kahden meri-ilmatorjunnan 
veteraanin muistiinpanojen sekä 
haastatteluilla kerätyn tiedon 
avulla. Arkistotutkimus on ollut 
hyvin perusteellista ja sitä kautta 
Matti Lehtimäki on koonnut 
kirjaansa mittavan fakta-aineiston, 
jonka muodostamaan tukevaan 
runkoon veteraanien aineisto 
linkitetään. 

Teoksen oli aluksi tarkoitus olla 
kirjoittajan isän Armo Lehtimäen 
päiväkirjamerkintöihin ja kirjeisiin 
perustuva sotatien dokumentaatio, 
mutta kirja laajenikin kahden 
veteraanin vuoropuheluksi ja 
rannikkoilmatorjunnan vaiheiden 
selvittämiseksi. 

Taustahaastatteluilla isänsä 
sotatietä kartoittaessaan 
kirjoittaja löysi terävämuistisen 
ja rintamakokemuksensa hyvin 
dokumentoineen veteraanin, 
Christian Landtmanin, 
jonka sotatie paikoin yhtyi 
kirjoittajan isän vaiheisiin. 
Niinpä kirjassa on runsaasti 
autenttisia sotamuistiinpanoja 
meri-ilmatorjunnan vaiheita 
syventämässä.

Kirja on neljä vuotta kestäneen 
perusteellisen tutkimustyön 
tulosta. Kokoon on saatu huikea 
määrä harvinaisen aselajin 

Rintamaelämää linnakesaarilla 1941–1944
historiaa jatkosodan vuosilta. 
Jotkut Lehtimäen haastattelemat 
veteraanit kutsuttiin viimeiseen 
iltahuutoon kirjaprojektin aikana, 
mutta heidän kertomuksensa 
ja valokuvansa ehdittiin saada 
mukaan teokseen.

Paikoin pikkutarkkaakin 
tietokirjaa elävöittää runsas 
kuvitus, josta valtaosa koostuu 
yksityisalbumien otoksista. 
Hyvin kattava liitteistö käsittää 
meririntaman ilmatorjunnassa 
palvelleiden henkilötietoja sekä 
tietoja kalustosta ja paljon muuta. 

Palvelukseen meririntaman 
ilmatorjunnassa kuuluivat jatkuvat 
siirrot sekä joukkojen uudelleen 
nimeämiset. Kirjan päähenkilö, 
tykkimies Armo Lehtimäki, 
ehti palvella yli kymmenellä 
sijoituspaikalla pääosin 
Suomenlahden linnakesaarilla 
mukaan lukien kiehtova Suursaari 
ja vaarallinen Someri, jossa 
piti varoa venäläisten hallussa 
olleen Lavansaaren raskasta 
rannikkotykistöä. Vaaroista 
huolimatta linnakepalvelus oli 
usein puuduttavaa: vartiota sekä 
tykkien huoltoa ja raahaamista 
kukkuloille ja takaisin.

Koviinkin paikkoihin rannikon 
it-miehet joutuivat. Suursaari on 
polttopisteessä kevättalvella 1942 
kun suomalaisjoukot valtaavat sen 
sekä syyskuun puolivälissä 1944, 
jolloin saksalaisten maihinnousua 
torjuivat sekä venäläiset että 
suomalaiset. 

Dokumenttien ja veteraanien 
kertomusten mukana lukija pääsee 
monille linnakesaarille, jotka 
jäivät naapurin haltuun. Siirrot 

saarelta toiselle toistuvat mutta 
kalusto pysyy pääosin samana. 
Ilmahyökkäyksiä torjutaan 
useimmin 20-millisillä Madsen-
pikatykeillä sekä Boforsin 
40-millisillä it-tykeillä.

Näkökulmahenkilöiden rooli 
kirjassa tuo rintaman arjen 
koskettavan lähelle. Joskus 
sattuma pelastaa tai tappaa. 
Armo Lehtimäki oli onnekseen 
juuri silloin vartiossa kun hänen 
tykilleen tuli täysosuma. Tykki 
tuhoutui ja asemassa olleet 
aseveljet kaatuivat.

Lehtimäki aseveljineen saa 
kokemusta sekä hyvistä että 
huonoista johtajista. Esimiestyön 
rooli on rintamaoloissa erityisen 
keskeinen, koska siviilimaailman 
keinot suojautua kelvottomalta 
esimiestyöltä eivät ole 
käytettävissä. 

Vaikka Armo Lehtimäki varjeltuu 
sodan vaaroilta niin inhimillinen 
tragedia häntä silti kohtaa. 
Ensimmäinen vaimo menehtyy 
tuberkuloosiin sodan lopulla ja 
Lehtimäki yrittää etäohjata sekä 
pientilansa että kansakouluikäisten 
lastensa hoitamista kirjeitse 
rintamalta. Ennenaikaisesti 
häntä ei kotiuteta vaikeasta 
perhetilanteesta huolimatta ja 
Lehtimäki turhautuu koko sotaan.

Meririntaman ilmatorjunta 1941–
1944 Lehtimäen ja Landtmanin 
matkassa
Matti Lehtimäki
Ilmatorjuntasäätiö, 335 sivua
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Seppo Simola

Sotavuosien tapahtumista 
on ammennettu aiheita 
tuhansiin kirjoihin mutta 
tapahtumahistoriasta on yhä 
useammin siirrytty sota-ajan 
ilmiöiden kuvaamiseen. Tämä 
suuntaus antaa viime sotien 
historiasta kiinnostuneille uutta 
mielenkiintoista tietoa.

Sotavuosien ilmiö olivat myös 
valistusupseerit. Vaikka heistä on 
kirjallisuudessa paljon mainintoja, 
niin heistä on varsin vähän 
kirjoitettu. Aukkoa paikkaamaan 
on nyt ryhtynyt FT Helena 
Pilke, joka on tutkinut aiemmin 
esimerkiksi sotasensuuria, 
propagandaa, rintaman 
tiedotustoimintaa ja TK-miehiä.

Pilkkeen uusi kirja on hyvin 
sujuva ja helposti lähestyttävä. 
Valistusupseerien kautta lukija 
pääsee sisään rintamamiesten 
arkeen pienine ja suurine 
huolineen mutta joskus 
hauskoihinkin tilanteisiin. Kirja 
perustuu arkistotutkimukseen ja 
aikalaiskuvauksiin. Aihepiiriin 
tutustuminen on ollut varsin 
kattavaa, koska lähdeviitteitä 
on lähemmäs kuusi sataa. 
Rukajärven suunta toistuu 
esimerkeissä varsin taajaan, mutta 
esimerkkejä on kattavasti kaikilta 
rintamalohkoilta.

Kirjallisuus- ja lähdeluettelon 
lisäksi kirjassa on 
henkilöhakemisto ja valokuvaliite. 
Kaipaamaan jäin esimerkkejä 
niistä monenlaisista raporteista 
ja dokumenteista, joihin 
kirjassa viitataan. Muutama 
mielialaraportti tai valitusohje 
olisi ollut kiinnostavaa lukea 
sellaisenaan. Mielenkiintoinen 
olisi ollut myös luettelo eri 
yhtymien valistusupseereista 
ja heidän taustoistaan. Kattava 
luettelo olisi ehkä ollut 
käytännössä mahdoton laatia.

Valistusupseerien tehtäväkenttä oli 
yllättävän laaja, mutta päätyöksi 
voisi tiivistää sotaväsymyksen 
havaitsemisen ja torjunnan 
monin eri keinoin. Tehtävänimike 
kahlitsee ajatuksen turhan kapealle 
sektorille. Varsinaisen valistuksen 
suhteen piti olla tarkka, koska 
rintamamiesten medialukutaito 
– vaikka termiä ei tuolloin 
vielä ollut edes keksitty – oli 
varsin kehittynyt ja yliampuva 
valistaminen leimattiin helposti 
”ropakantaksi” eikä sellainen 
mennyt läpi.

Rintamatilanteista ja 
sodan vaiheesta riippuen 
valistusupseerilla oli usein 
paljon tärkeämpiä tehtäviä 
kuin hengen nostattaminen 
valistamalla tai opettamalla. 
Kirjaa lukiessa valistusupseereista 
syntyy mielikuva jonkinlaisina 
rintaman viihdejuontajina, 
sillä heidän tehtävänään oli 
hankkia sotilaille ajankulua ja 
viihdettä – mieluiten kehittävää 
sellaista. Vuotuisjuhlien kuten 
joulun ja erilaisten tapahtumien 
sekä viihdytyskiertueiden ja 
elokuvanäytösten järjestäminen 
olivat valistusupseerien heiniä.

Kirja paljastaa rintamaelämästä 
asioita, joita ei välttämättä 

ole tullut ajatelleeksi. 
Suuri tyytymättömyyden ja 
epäviihtyisyyden aiheuttaja oli 
korsuvalaistuksen hankkimisen 
hankaluus. Eihän etulinjan 
korsuissa sähköä ollut, ja 
valaisimien polttoaine oli hyvin 
niukka hyödyke. Erilaisia 
tilapäiskeinoja keksittiin päreistä 
puhelintapsien eristeiden 
polttamiseen.

Trollitehtaat toimivat jo 
jatkosodan aikana vaikka somesta 
ei nähty vielä edes unta. Vihollisen 
asialla olleet henkilöt syöttivät 
kotirintaman kautta huhuja, jotka 
edetessään saattoivat saavuttaa 
aivan uskomattomat mittasuhteet. 
Samalla asialla olivat osaltaan 
myös ulkomaiset, suomenkielistä 
ohjelmaa lähettäneet radioyhtiöt 
kuten BBC. Tiedotustoiminnan 
onnistumisen ydinkriteeri ei ole 
sitten sotavuosien muuttunut: 
siellä missä tiedotus epäonnistuu, 
ottavat huhut vallan.

Mielialaraporttien mukaan – 
nekin olivat osa valistusupseerien 
tehtäväkenttää – rintamamiesten 
suurin huolenaihe oli kotiväen 
toimeentulo. Mielialat rintamalla 
vaihtelivat myös vuodenaikojen 
mukaan. Kevätauringon 
pilkistäessä myös mielialat 
kirkastuivat kun pimeistä korsuista 
saattoi siirtyä kevätaurinkoon 
lukemaan, kirjoittamaan ja 
puhdetöitä värkkäämään. Nämä 
kaikki olivat osa valistusupseerien 
tehtäväkenttää, samoin 
puhdetyökilpailujen järjestäminen.

Pilkkeen uusin kirja 
on kiinnostava kuvaus 
valistusupseereiden hyvin laajasta 
tehtäväkentästä sekä sen kautta 
rintaman arjesta suruineen ja 
iloineen.

Omat haukkuivat politrukeiksi – 
jatkosodan valistusupseerit
Helena Pilke
Docendo, 235 sivua

Valistusupseerien mukana etulinjan korsuissa
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LOGISTIIKKAUPSEERIYHDISTYS SOTA-
TIETEIDEN PÄIVILLÄ

Pentti Miettinen
Kom (evp)
Logistiikkaupseeriyhdistyksen 
Valtuuskunnan puheenjohtaja

Sotatieteiden päivät pidettiin 
Maanpuolustuskorkeakoululla 
24. – 25.5.2018.  Se oli mittava 
ja mielenkiintoinen tapahtu-
ma runsaalla aihetarjonnalla. 
Jokaiselle osallistujalle oli 
vapaasti valittavana lähes 70 
eri alojen luentoa tai esitystä 
ammattitaitoisten aiheeseen-
sa perehtyneiden henkilöiden 
esittäminä. Logistiikkaupseeri-
yhdistys oli aktiivisesti mukana 
tapahtuman valmistelussa ja 
läpiviennissä. 

Puolustusministeri Jussi Nii-
nistö avasi tilaisuuden. Hän 
korosti tutkimuksen kuuluvan 
pitkäjänteiseen puolustuksen 
kehittämiseen, jossa toimin-
taympäristön jatkuvalla seuraa-
misella pyritään ennakoimaan 
tulevaa. Tässä tutkimuksella 
on merkittävä rooli laajan tieto-
pohjan hankinnassa ja käsitte-
lyssä.

Päivien pääluennon piti In-
sinöörieversti (evp) Mika 
Hyytiäinen. Hän käsitteli esi-
tyksessään ”Tutkimuksen rooli 
yhteiskunnan turvallisuuden 
kehittämisessä” tutkimuksen 
vaikuttavuutta päätöksente-
ossa, jossa tutkijalta edellyte-
tään kykyä viestiä tuloksensa 
oikea-aikaisesti ja siten, että 
käyttäjä tulokset ymmärtää. 
Hyytiäisen mielestä tutkijan 
tulisi olla mukana jo hankkeen 
rakentamisvaiheessa. Hän 

korosti sitä, että suomalaisia 
erityispiirteitä ei saisi tutkimuk-
sessa unohtaa ja tulosten tulisi 
olla toteutettavissa muistaen 
maamme rajalliset resurssit.

Sotatieteiden päivien ohjel-
massa oli edellä mainittujen 
Niinistön ja Hyytiäisen esitys-
ten lisäksi neljä yhteisluentoa, 
paneelikeskustelu, verkostoi-
tumistilaisuus ja kymmenen eri 
ohjelmaryhmän esityksiä. 

Allekirjoittanut toimi Logis-
tiikkaupseeriyhdistyksen ni-
meämänä puheenjohtajana 
ohjelmaryhmässä ”Sotatalous, 
logistiikka ja huolto”, jossa 
pidettiin yhteensä kuusi ansio-
kasta esitystä. Niistä tarkem-
min seuraavassa. 
”Materiaalisen suorituskyvyn 
ylläpidon kustannustehok-
kuuden kehittäminen”. 

Ohjelmaryhmän esitykset 
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aloitti Ilkka Mäkipirtti. Hän on 
insinöörikapteeni, Puolustus-
voimien logistiikkalaitoksen 
erikoisupseeri, kehittämis-
päällikkö ja sotatieteiden 
tohtoriopiskelija, joka tekee 
parhaillaan väitöskirjaa oman 
työnsä ohella. Hänellä on myös 
johtamisopintoja San Jose Sta-
te Universityssä vuodelta 2012. 

Mäkipirtti otti esille seikkoja, 
jotka ovat vaikuttaneet mer-
kittävästi puolustusvoimien 
kunnossapitojärjestelmään 
2000 -luvulla. Niitä ovat muun 
muassa Ukrainan kriisin seu-
rannaisvaikutukset Suomen so-
tilaalliselle varautumiselle, puo-
lustusvoimien kunnossapidon 
laaja ulkoistaminen strategisille 
kumppaneille sekä rahoituksen 
taso suhteessa puolustusin-
flaatioon.  

Esityksessä todettiin kunnos-
sapitojärjestelmän toteuttavan 
puolustusvoimien järjestelmien 
käyttövarmuus-, palautetta-
vuus- ja omavaraisuusvaati-
mukset, jotka edellyttävät noin 
500 miljoonan euron vuosittais-
ta resurssia. Mitä kustannus-
tehokkaammin valmiusvaati-
mukset kyetään toteuttamaan, 
sitä enemmän materiaalista 
valmiutta puolustusvoimat saa 
tai toisaalta aikaa puolustusin-
flaatiota vastaan. 

Esityksessä luotiin myös kat-
saus kunnossapitojärjestelmän 
merkittävimpiin muutosajureihin 
sekä kustannustehokkuuden 
kehittämisen keinovalikoimaan.

”Sotatalouden kehitysske-
naariot – tiedon hallinnan 
näkökulma”

Seuraavana esiintyi Minna 
Branders. Hän on Hallintotietei-
den tohtori ja Sotatieteiden toh-
toriopiskelija ja toimii tällä het-
kellä Sotatalouden opettajana 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
Sotatekniikan laitoksella. Hän 
on toiminut vuosina 1995 – 
2003 eri tehtävissä kansain-
välisissä yrityksissä. Minna on 
myös Suomen Sotataloudelli-
sen seuran hallituksen jäsen.

Branders loi esityksensä alus-
sa katsauksen sotatalouden 
kehitysnäkymiin ja siihen liitty-
vään tutkimukseen erityisesti 
tiedon hallinnan näkökulmasta. 
Tutkimuksella olisi tunnistetta-
va ja ennakoitava sotatalouden 
tulevaisuuden kehitysskenaa-
rioita sekä kyvykkyysvaatimuk-
sia. Tiedollisiin kehityspainei-
siin liittyy esimerkiksi se, että 
puolustusvoimissa joudutaan 
tulevaisuudessa kartoittamaan 
pitkiä ja moniportaisia logistiik-
ka- ja toimitusketjuja sekä han-
kintaverkostoja, jotta voitaisiin 
tunnistaa riskihankkijoita tai 
-alihankkijoita.

Brandersin mielestä läpinäky-
vyys, kuljetusketjut ja niiden 
haastavuus suhteessa puo-
lustusvoimien elinjaksollisiin 
tarpeisiin ja valmiuden vaa-
timukseen sekä mahdolliset 
kytkennät siviiliyhteiskunnan 
logistisiin ketjuihin tai varas-
toinfrastruktuureihin tulee olla 

seurausta strategisista valin-
noista, joiden tueksi tarvitaan 
analysoitua tietoa. Tarvitsemme 
esimerkiksi soveltavan logistii-
kan ja data-analytiikan kyvyk-
kyyksiä. 

”Materiaalia lisäävä valmis-
tus yhteiskunnan kriittisen 
infrastruktuurin teknisen re-
silienssin kehittämisessä”

Ohjelmaryhmän kolmannen 
esityksen piti Samu Rautio. 
Hän on kapteeniluutnantti ja 
toimii tällä hetkellä Merisota-
koululla Vanhempana tutkija-
esiupseerina, jonne hän siirtyi 
Puolustusvoimien tutkimuslai-
tokselta. Hän on tällä hetkellä 
myös Tohtorikoulutettavana 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
Sotatekniikan laitoksella. Sa-
mulla on siviilipuolen kokemus-
ta toimittuaan vuosina 2015 
-2017 3D -tulostusalan yrityk-
sen toimitusjohtajana ja jatkaen 
edelleen toimintaa yrityksessä.

Raution esitys keskittyi ma-
teriaalia lisäävän valmistuk-
sen (additive manufacturing, 
3D -tulostus) käsittelyyn eri 
näkökulmista. Näitä ovat 
muun muassa huoltovarmuus, 
resilienssi, eri teknologiat, riskit 
ja varautuminen, kunnossapito 

Vesa Kanninen esitelmöi
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ja siihen liittyvä varaosatuotan-
to sekä 3D -tulostuksen vaiku-
tus toimitusketjuun.

Yhtenä johtopäätöksenä Rautio 
totesi varaosien säilyttämisen 
digitaalisena kirjastona ja nii-
den tulostamisen 3D -tulosti-
mella mahdollistavan sellaisten 
varaosien tuottamisen nopeas-
ti, mitkä voidaan ottaa kokonsa 
ja ominaisuuksiensa puolesta 
3D -tulostuksen tuotantoket-
juun. Tämä mahdollistaa muun 
muassa varautumisen kannalta 
säilytettävien varaosien mää-
rän vähentämisen. 

”Miksi yhteistilaukset puo-
lustusvälinehankinnoissa 
ovat niin harvinaisia? 

Neljännen esityksen piti Vesa 
Kanniainen. Hän on Kansanta-
loustieteen emeritusprofessori 
Helsingin yliopistolla ja Sota-
tieteen tohtoriopiskelija Maan-
puolustuskorkeakoululla. Vesa 
on vieraileva apulaisprofessori 
sekä Brownin yliopistossa 
USA:ssa että Washingtonin 
osavaltioyliopistossa. Helsin-
gin yliopistossa hänet nimitet-
tiin vakinaiseksi professoriksi 

vuonna 1995. Vesa on talous-
tieteessä kymmenottelija teh-
tyään tutkimusta hyvin monella 
alalla. Muun muassa hänellä 
on noin 40 ulkomaista tieteellis-
tä julkaisua.

Vesa Kanniainen pohti esityk-
sessään puolustusvälinehan-
kintojen yhteistilausten hyötyjä 
ja haasteita. Yhteishankinnan 
odottaisi vahvistavan tilaajien 
neuvotteluvoimaa toimittajaan 
nähden ja tuottavan kustannus-
etuja myös hankinnan mitoituk-
sen vahvistuessa. Huolimatta 
yhteishankintojen tarjoamista 
mahdollisuuksista niihin päädy-
tään harvoin.

Kanniainen pyrki matemaatti-
sesti mallintamaan yhteishan-
kintoihin liittyviä tekijöitä kuten 
muun muassa kansallinen 
turvallisuus, hankittava määrä, 
päätöksenteko, hyvinvointi, 
hyöty ja tukimaksut. Hän esitti 
analyysin siitä, miten yhteistyö 
hankinnoissa alentaisi saavu-
tettavissa olevaa sopimushin-
taa ja mikä on neuvotteluvoi-
man merkitys. 

Syiksi yhteishankintojen vä-
häisyydelle Kanniainen esitti 

tarpeiden ja preferenssien 
erilaisuutta ja vaikeutta tukea 
yhteistoimintaa muilla toimen-
piteillä. Tulevaan teknologiaan 
liittyvä epävarmuus saattaisi 
puoltaa yhteistyötä, mutta ly-
hyen tähtäimen intressit voivat 
painaa enemmän.

”Teollisen yhteistyön vaikut-
tavuus”

Juha-Matti Lehtonen piti seu-
raavan esityksen, joka poh-
jautuu hänen ja kommodori 
Jukka Anteroisen yhteiseen 
tutkimukseen. Juha-Matti on 
Tekniikan tohtori ja Sotatalou-
den professori Maanpuolus-
tuskorkeakoululla. Juha-Matti 
on aiemmin toiminut tuotannon 
strategisen ja operatiivisen 
johtamisen professorina Tam-
pereen Teknillisessä Yliopis-
tossa 2007-2011 ja on lisäksi 
dosentti Oulun yliopistossa 
sekä TTY:llä. Hankintatoimen 
ja sotatalouden lisäksi hänen 
tutkimusteemoinaan ovat olleet 
toimitusketjut sekä simulointi. 

Esityksessä arvioitiin Suomen 
teollisen yhteistyön vaikutta-
vuutta vuosien 2010 – 2012 
tehtyjen teollisen yhteistyön 
liiketoimien perusteella yhteis-
työn tavoitteiden näkökulmasta. 
Yleisinä tavoitteina ovat Suo-
men osallistuminen hankittavan 
tuotteen osavalmistukseen, 
puolustusteollisuuden vienti ja 
korkean teknologian hankinta 
puolustusteollisuudelle, PK 
-yritysten viennin edistäminen 
sekä teknologian siirto. 

Juha-Matti esitti teollisen yh-
teistyön tilastoja ja konkreetti-
sia summia mainituilta vuosilta. 
Näissä hän toi esille muun 
muassa epäsuoran ja suoran 
teollisen yhteistyön vaikutuksia 
sotilaalliseen huoltovarmuu-

Markus Järvinen
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teen, PK -yritysten kansain-
välistymiseen ja vientiin sekä 
kansantaloudellisia vaikutuksia 
ja asetettujen tavoitteiden to-
teutumista.

Todettakoon tässä yhteydessä 
myös se, että lähitulevaisuuden 
suuret hankkeet merivoimien 
Laivue 2020 ja ilmavoimien hä-
vittäjähankinta tarjonnevat mie-
lenkiintoisen tutkimusaiheen 
teollisen yhteistyön osalta. 

” Luottamuksen rakentumi-
nen hankeorganisaatiossa”
Ohjelmaryhmän kuudennen ja 
samalla viimeisen esityksen piti 
Markus Järvinen. Hän on Kap-
teeni ja Sotatieteiden maisteri. 
Markus valmistui kadettikurssin 
huoltolinjalta vuonna 2010, 
minkä jälkeen hän on palvellut 
Panssariprikaatissa. Hän val-
mistui Sotatieteiden maisteriksi 
vuonna 2016 ja on tehnyt toh-
toriopintoja noin kaksi vuotta 
ollen nyt opintovapaalla ja 
tehden väitöskirjaa täysipäiväi-
sesti. 

Markus käsitteli esityksessään 
luottamusta, joka on onnistu-
neen yhteistyön perustekijä. 

Suorituskykyä rakentavan 
hankeorganisaation haasteena 
on se, että toimijat ovat usein 
kilpailijoita keskenään. Tämän 
asetelman vaikutuksia täytyy 
kyetä vähentämään. Luotta-
muksen rakentaminen onkin 
tässä tapauksessa yksi onnis-
tumisen edellytys. Esityksessä 
tuotiin esille, kuinka luottamus 
tutkimustulosten perusteella 
rakentuu käytännössä.

Markus esitti luottamukseen ja 
sen syntymiseen vaikuttavia 
tekijöitä. Niitä ovat muun muas-
sa toisen halu ja kyky toteuttaa 
velvoitteensa, yksilö -, organi-
saatio - ja järjestelmätaso sekä 
niihin liittyvät keskinäisriippu-
vuudet. 

Yhtenä tuloksena hän totesi, 
että johtamisen kannalta tärkei-
tä luottamuksen syntyyn vaikut-
tavia seikkoja ovat vastuiden 
ja roolien selkeys, tilannekuva 
sekä avoin kommunikaatio.  

Lopuksi

Ohjelmaryhmä ”Sotatalous, 
logistiikka ja huolto” kiinnosti 
osallistujia. Sen kutakin esi-
tystä oli kuulemassa 15 – 25 
henkilöä. Jokaisen esityksen 

jälkeen käytiin vilkas keskuste-
lu aiheen ympäriltä. 

Ohjelmaryhmien julkaistavaksi 
annetut esitysmateriaalit löy-
tyvät osoitteesta http://maan-
puolustuskorkeakoulu.fi/sota-
tieteet2018/esitysmateriaalit/. 
Muutamia esityksiä ei julkaista 
niihin liittyvien tutkimusten ja 
väitöskirjojen ollessa vielä val-
mistumisvaiheessa tai ne jul-
kaistaan ensin muualla.

Tänä vuonna Sotatieteiden 
päiville osallistuneita henkilöitä 
oli yli 250. Merkille pantavaa 
oli kuinka hyvin ohjelma ja 
järjestelyt toimivat huolimatta 
runsaasta osallistujamäärästä 
ja laajasta ohjelmatarjonnas-
ta. Siitä saamme kiittää tätä 
tilaisuutta varten perustettua 
erillistä järjestelyorganisaatiota, 
jossa keskeisessä roolissa oli 
Maanpuolustuskorkeakoulu. 
Logistiikkaupseeriyhdistys tuki 
omalla panoksellaan tilaisuu-
den onnistumista.

Pentti Miettinen

Kom (evp)

Logistiikkaupseeriyhdistyk-
sen Valtuuskunnan puheen-
johtaja
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Merivoimien vuosipäivää          
juhlittiin näyttävästi Turussa

Puolustusvoimien 100. juhlavuoden 
osana myös merivoimat juhlisti vuo-
sipäiväänsä ja 100-vuotista histo-
riaansa tänä vuonna. Turussa 8.-9.7. 
järjestettyihin juhlallisuuksiin kuu-
luivat poikkeuksellisen suuri aluspa-
raati Airistolla, juhlakonsertti, meri-
voimien kalusto- ja alusesittelyt sekä 
paraatikatselmus, jonka yhteydessä 
ammuttiin myös saluuttitykkien kun-
nianlaukaukset.

Merivoimien vuosipäivää vietetään 
perinteisesti Ruotsinsalmen taistelun 
vuosipäivänä 9.7. Suomen merivoi-
mien historian voidaan kuitenkin 
katsoa alkaneen heinäkuussa 1918, 
kun 3. heinäkuuta valtionhoitaja P.E. 
Svinhufvud nimitti kontra-amiraali 
Johannes Indreniuksen Laivaston 
päälliköksi ja hänen johtoesikunnak-
seen perustettiin Amiraaliesikunta. 
Esikunta sijoitettiin Kalliolinnan hu-
vilaan Kaivopuistoon ja sitä voidaan 
pitää nykyisen Merivoimien esikun-
nan edeltäjänä.

Mittava alusparaati ja kansainvälisiä 
vieraita

Airistolla sunnuntaina 8.7. järjestet-

tyyn alusparaatiin osallistui aluksia 
kaikista merivoimien alusluokista 
sekä vierailevia aluksia Ruotsista, 
Tanskasta, Latviasta, Liettuasta, Viros-
ta, Puolasta sekä kaksi alusta Iso-Bri-
tanniasta. Kaikki nämä yhdistettynä 
vapaaehtoisen meripuolustuksen 
kalustoon tekivät alusparaatista eri-
tyisen näyttävän kokonaisuuden.

Alusparaatin jälkeen suomalaiset, 
sekä suurin osa vierailevista ulko-
maisista aluksista kiinnittyi Aurajoen 
rantaan ja jatkoivat alusesittelyjään 
sunnuntain ja maanantain.  Rannik-
ko- ja laivastojoukkojen kalusto oli 
kattavasti esillä merivoimien varus-
miesten ja kadettien esittelemänä 
merenkulkumuseo Forun Marinumin 
piha-alueella.  

Yleisö löysi paikalle kiitettävästi, ja 
arvioiden mukaan paikalla olikin lä-
hes 15 00 vierailijaa päivää kohden. 
Heinäkuinen sää suosi juhlallisuuksia, 
mikä oli omiaan varmistamaan ylei-
sön perinpohjaisen kiinnostuksen 
tapahtumaan. Kalustoesittelyaluee-
seen tutustui kutsuvierastilaisuuteen 
saapuessaan myös tasavallan presi-

dentti Sauli Niinistö.

Sunnuntai-ilta päättyi Aurajoen 
maisemissa Laivaston soittokunnan, 
solistinaan valloittava Iina Mutikainen 
ja varusmiessoittokunnan showban-
din konsertteihin. 

Vuosipäivänä paraatikatselmus 

Varsinaisena merivoimien vuosipäi-
vänä, maanantaina 9. heinäkuuta 
järjestettiin Turussa paraatikatsel-
mus, jonka vastaanottivat puolustus-
voimain komentaja, kenraali Jarmo 
Lindberg ja merivoimien komentaja, 
vara-amiraali Veijo Taipalus. 

Paraaatissa oli edustettuina kaikki 
merivoimien joukko-osastot sekä 
kansainvälisten vierailijoiden muo-
dostama lippujoukkue. Maanantai-il-
tana kalustonäyttelyalueen sulkeu-
duttua juhla jatkuivat merivoimien 
komentajan isännöimällä kutsuvie-
rasjuhlalla Turun linnassa.  Upeiden 
juhlapäivien tunnelmiin on hyvä pala-
ta näiden kuvien myötä.

Teksti: Merivoimat
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Ylipäällikkö ja merivoimien komentaja vara-amiraali Veijo Taipalus.

Paraatikatselmus
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Logistiikkaupseerit ry:n syyskokous pidettiin 
8.9.2018 Merisotakoululla Suomenlinnassa

Kokoukseen osallistui yhteensä 24 
henkilöä. Logistiikkaupseeriyhdistys 
ry:n puheenjohtaja, eversti Timo Saa-
rinen avasi kokouksen kello 13.00. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
evp eversti Risto Kosonen ja kokouk-
sen sihteeriksi kutsuttiin kapteeni 
Henri Pitkäkoski.

Yhdistyksen puheenjohtaja eversti 
Timo Saarinen esitteli vuoden 2019 
toimintasuunnitelman  sekä vuoden 
2019 talousarvion joka hyväksyttiin. 

Hallituksen esityksen perusteella 
päätettiin, että jäsenmaksu vuodelle 
2019 on 25 €. 

Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen ja hallituksen puheen-
johtajaksi esitettiin ja hyväksyttiin 
eversti Timo Saarinen ja varapuheen-
johtajaksi kapteeni res Caj Lövegren.

Yhdistyksen hallituksen jäseniksi esi-
tettiin ja hyväksyttiin seuraavat hen-
kilöt:

komentaja Jussi Hietaniemi

insinöörieverstiluutnantti Harri Saa-
rinen

majuri Sami Friberg

majuri Mika Pyykkö

komentajakapteeni Juha Seppänen

kapteeni Lauri Mukka

everstiluutnantti evp Aarne Veijalai-
nen

majuri res Ulf Dahlman

luutnantti res Hans Gabrielsson

kapteeni Henri Pitkäkoski.

Yhdistyksen toiminnantarkastajik-
si esitettiin ja hyväksyttiin vuodelle 
2019 everstiluutnantti Mauri Etelä-
mäki ja eversti evp Risto Kosonen.

Vilho Wäiniön säätiön edustajaksi 
hyväksyttiin everstiluutnantti Juha 

Alla kokouksen pu-
heenjohtajaksi valit-
tu eversti evp. Risto 
Kosonen johtaa tottu-
neesti syyskokousta. 
Hänen oikealla puolel-
laa kokoukselle valittu 
sihteeri kapteeni Henri 
Pitkäkoski. (Kuva: Mi-
kael Artala)

Logistiikkaupseerit 
ry:n puheenjohtaja, 
eversti Timo Saarinen 
on toivottanut kokous-
väen tervetulleeksi ja 
esittelee yhdistyksen 
toimintasuunnitelmaa 
vuodelle 2019. (Kuva: 
Mikael Artala)

Ponto ja everstiluutnantti Mikael Lai-
ne.

Valtuuskunnan kokoonpano on 
ollut vuonna 2018

Asiakkuusjohtaja  
Heikki Härtsiä 2018 pj

Liiketoiminnan kehitysjohtaja 
Pentti Miettinen 2021 vpj

Prikaatikenraali  
Timo Kakkola 2020

Toimitusjohtaja  
Olavi Kuus 2019

Toimitusjohtaja  
Jarmo Puputti  2019

Insinööriprikaatikenraali  
Kari Renko 2019
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Kenttäjohtaja  

Tapani Riihijärvi 2019

Johtaja, henkilöstö ja sidosryhmä-
suhteet Matti Mettälä 2018

Hallintojohtaja, tj sij  
Ari Nikkinen 2018

Hankintajohtaja  
Manu Salmi 2018

Kauppias   
Rauno Törrönen 2021

Toimitusjohtaja  
Markku Henttinen 2022

Johtaja   
Thomas Doepel 2021

Toimitusjohtaja  
Ritva Paavonsalo 2021

Kenraalimajuri  
Timo Rotonen 2021

Lääkintäprkenr  
Simo Siitonen 2021

Toimitusjohtaja  
Harri Hentunen 2020

Toimitusjohtaja  
Henry Nieminen 2021

Ketjujohtaja   
Paavo Käsmä 2020

Toimitusjohtaja  
Kari-Pekka Laaksonen 2020

Johtaja, toimitusketju  
Virve Laitinen 2021

Toimitusjohtaja  
Jari Rautjärvi 2021

Toimitusjohtaja  
Antti Sippola 2021

Uudet jäsenet

Ilkka Seppänen, VR Transpoint, johta-
ja, rautatielogistiikka

Mika Rantanen, Wurth Oy, toimitus-
johtaja

Janne Jaakkola, eversti

Nuutokset Valtuuskunnan ko-
koonpanoon vuodelle 2019

Logistiikkaupseeriyhdistys ry:n val-

tuuskunnan puheenjohtaja Heikki 
Härtsiä esitteli kokoukselle muutok-
set valtuuskunnan kokoonpanoon 
vuodelle 2019 joka hyväksyttiin.

Erovuoroiset valtuuskunnan jäse-
net:

Heikki Härtsiä, Millog, ei jatka

Matti Mettälä, Kesko, ei vielä ilmoit-
tanut jatkosta

Ari Nikkinen, Inex, ei jatka

Manu Salmi, Nokia renkaat, jatkaa

Lisäksi eroamisestaan on ilmoitta-
nut:

Ilkka Seppänen, VR Transpoint

Suostumuksensa valtuuskunnan 
jäseneksi ovat antaneet:

Pekka Saarinen, Kehityspäällikkö, 
Millog

Jaakko Takala, Inex Partners

Tero Kosonen, myynti- ja markki-
nointijohtaja, VR Transpoint

Mikko Jylhä, Kyberturvallisuusjohta-
ja, Digia

Kalle Äänismaa, SAP Finland

Pasi Niinikoski, Patria

Risto Kosonen, Puolustusvoimien 
rakennuslaitos

Jyrki Nurminen, Senaatti kiinteistöt

Valtuuskunnan vahvuus vuonna 
2019 on 30 henkilöä

Uusi puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja

Heikki Härtsiä luopuu Logistiikkaup-
seerit ry valtuuskunnan puheenjoh-
tajan tehtävistä ja uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin Pentti Miettinen, 
joka on toiminut Valtuuskunnan va-
rapuheenjohtajana. Valtuuskunnan 
varapuheenjohtajaksi valittiin Manu 
Salmi, Nokian renkaat Oy.

Kunniajäsenet

Toimitusjohtaja Seppo Laalo

Kauppaneuvos Arto Arvonen

Eversti evp Kari Suvanto

Eversti evp Leo Puustinen 

Logistiikkaupseerit ry:n toiminta-
suunnitelma vuodelle 2019

Toiminta-ajatus

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea 
maanpuolustusta edistämällä vah-
vaa maanpuolustushenkeä, logistii-
kan kehittämistä, tutkimustoimintaa 
ja kanssakäymistä. Yhdistys toimii 
logistiikka-alalla työskentelevien 
ja logistiikan tehtäviin sijoitettujen 
upseereiden yhteisenä maanpuolus-
tusjärjestönä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
yhdistyksellä on alansa julkaisutoi-
mintaa. Yhdistys jakaa apurahoja ja 
stipendejä sekä järjestää yhteisiä lo-
gistiikka-alan kokoontumisia, tutus-
tumismatkoja, seminaari-, kokous- ja 
juhlatilaisuuksia, joiden tarkoituk-
sena on tarjota jäsenistölle mahdol-
lisuuksia itsensä kehittämiseen ja 
verkottumiseen logistiikan alalla. 

Yhdistyksen toiminnasta tiedote-
taan Logistiikkaupseeri- lehden sekä 
kotisivujen kautta (www.logistiik-
kaupseerit.fi). 

Vuoden 2019 teemana on: ”Logistii-
kan tulevaisuus”

Logistiikkaupseeri-lehti ja seminaari 
tukevat vuoden teemaa. Yhdistyk-
sen keskeisinä toimijoina ovat Puo-
lustusvoiminen logistiikkalaitos ja 
sen hallintoyksiköt, Logistiikkakoulu 
sekä Maanpuolustuskorkeakoulu. 
Puolustushaarojen esikuntien ja 
joukko-osastojen roolia pyritään 
edelleen korostamaan. Valtuuskun-
nan toiminnalla tuetaan yhdistystä 
ja pyritään lisäämään puolustusvoi-
mien logistiikan ja elinkeinoelämän 
logistiikan molemmin puolista tun-
temusta.

Yhdistyksen toiminnalla pyritään 
aktivoimaan erityisesti reserviläis-
jäseniä ja uusia huolto- ja logistiik-
kaupseereita.

Yhdessäolon ja yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi järjestetään alueellisia 
tapahtumia sekä seminaari- ja esi-
telmätilaisuuksia. Valtakunnallinen 
huoltotapahtuma pyritään järjes-
tämään, mutta sen toteutusta vielä 
arvioidaan. Yhdistys tukee jäsenten-
sä huollon ja logistiikan tutkimusta 
sekä opiskelua jakamalla stipendejä 
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sekä apurahoja.

Verkottumista Viron logistiikkaup-
seereiden kanssa jatketaan. Yhteis-
työn mahdollisuuksia Ruotsin kanssa 
selvitetään. 

Jatketaan yhteistyön selvittelyä So-
tataloudellisen seuran kanssa.

Toiminta

Logistiikkaupseerit ry:n vuoden 
2019 toiminnassa jatketaan vakiintu-
neella linjalla. Vuosi 2019 on pitkälti 
”perusvuosi”. Merkittävä tapahtuma 
on yhdistyksen matka Sveitsiin syys-
kuussa 2019. 

Logistiikkaupseerit ry:n kevätkoko-
us järjestetään 18.3.2019 klo 17.30 
NIXU oy:llä Keilaniemessä Espoossa.

Kokouspäivän iltapäivälle järjeste-
tään tutustuminen logistiikan koh-
teeseen ja siihen liittyviä alustuksia.    

Vuoden 2018 kokemuksen pe-
rusteella jatketaan osallistumista 
MPKK:n ja Suomen Sotatieteellisen 
seuran järjestämille Sotatieteiden 
päiville vuonna 2020. 

Huoltotapahtumaa ei järjestetä 
vuonna 2019.

Vaihtoehtoina tutkitaan Huoltota-
pahtuman liittämistä muihin mah-
dollisiin tapahtumiin. Hallitus toivoo 

jäsenistöltä aloitteita ja ideoita vuo-
delle 2020.

Vierailu Sveitsiin ja tutustuminen 
sikäläiseen logistiikkajärjestelmään 
toteutetaan 1.-8.9.2019. Ohjelma on 
valmisteilla. Ilmoittautumisohjeet 
julkaistaan lehdessä 4/2018. Paikat 
tullaan täyttämään ilmoittautumis-
järjestyksessä.

Logistiikkaupseerit ry:n syyskokous 

järjestetään Orionin tiloissa Espoos-
sa maanantaina 7.10.2019. Kokous-
päivän iltapäivälle järjestetään tu-
tustuminen logistiikan kohteeseen 
ja siihen liittyviä alustuksia.     

Suunnitellaan mahdollinen tutustu-
mismatka Viroon.

Alueellisia yhdistyksen tapahtumia 
tuetaan vakiintuneen tavan mukai-
sesti tarvetta vastaavasti.

Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa hyö-
dyntäen videoneuvottelujärjestel-
mää.  

Valtuuskunnan toimintaa pyritään 
edelleen aktivoimaan valtuuskun-
nan puheenjohtajan, yhdistyksen 
puheenjohtajan ja Puolustusvoimi-
en logistiikkajohdon tukemana. 

Valtuuskunta osallistuu vakiintu-
neen käytännön mukaisesti vuonna 
2019 RUK:ssa huollon reserviupsee-
rikurssin tukemiseen ja menestynei-
den oppilaiden palkitsemiseen. LO-
GU:n tuella pyritään kasvattamaan 
huolto- ja logistiikkaupseerihenkeä 
ja lisäämään nuorten upseerien kiin-
nostusta yhteiskunnan logistiikkaan.  

Valtuuskunnalle ja yhdistyksen jäse-
nille järjestetään tilaisuus tutustua 
huollon varusmies- ja reserviläiskou-
lutukseen viikolla 47.  

Yhdistyksen puheenjohtajan esitystä toimintasuunnitelmasta 
seurataan tarkasti (Kuva Mikael Artala)

Perinteisen Huoltokilpailun palkintojen jako on käynnissä ”kovan 
kisan jälkeen”.  (Kuva: Henri Pitkäkoski)
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Yhdistyksen www-sivuja pidetään 
yllä yhdistyksen hallituksen johdolla. 
Sivuja kehitetään saatujen kokemus-
ten ja palautteen mukaisesti.

Jäsentavoitteena on, että palveluk-
sessa olevat huollon ja logistiikan 
koulutuksen saaneet ja/tai huollon 
ja logistiikan tehtävissä palvelevat 
upseerit ja erikoisupseerit ovat laa-
jasti yhdistyksen jäseniä. Jäsentoi-
minnan painopiste on pyrkiä aktivoi-
maan jäsenkuntaa ja ennen kaikkea 
nuoria huolto- ja logistiikkaupseerei-
ta sekä reservin upseereita. 

Jäseniä rekrytoidaan erityisesti ker-
tausharjoituksissa, vapaaehtoissa 
harjoituksissa, varusmies- ja upseeri-
kurssien kokoontumisissa ja muiden 
koulutustapahtumien yhteydessä 
sekä kumppanuustoiminnan kaut-
ta. Maanpuolustuskorkeakoulussa 
ja Logistiikkakoulussa järjestetään 
rekrytointitilaisuudet kurssilaisille.

Kotimaisen sotavarusteteollisuuden 

ja puolustusvoimien logistiikkajär-
jestelmän kumppanuusyritysten 
reserviupseerit ja avainhenkilöt pyri-
tään aktiivisesti hankkimaan jäsenik-
si ja ottamaan mukaan yhdistyksen 
toimintaan.

Aluetoiminta

Aluetoiminnalla tarkoitetaan yhdis-
tyksen puitteissa alueellisesti tai pai-
kallisesti järjestettävää toimintaa. 

Aluetoiminnan järjestämisen 
vastuuta pyritään jalkauttamaan 
puolustushaaraesikunnille ja jouk-
ko-osastoille sekä Puolustusvoimien 
Logistiikkalaitoksen hallintoyksiköil-
le. Painopisteenä ovat nuoret aktiivi- 
ja reserviupseerit sekä kumppaniyri-
tysten avainhenkilöstö.

Tilaisuuksia pyritään liittämään ker-
tausharjoitusten ja muiden tilaisuuk-
sien yhteyteen. 

Valtuuskunnan elinkeinoelämän 

edustus kytketään tapahtumiin 
ja toimintaan mukaan alueittain. 
Samoin pyritään hyödyntämään 
kumppaneiden ja palveluntuottajien 
mahdollisuudet aluetoiminnan laa-
jentamiseksi.

Viestintä

Viestinnällä lisätään Logistiikkaup-
seerit ry:n tunnettavuutta niin 
elinkeinoelämään kuin puolustus-
voimiin, ylläpidetään ja kehitetään 
julkisuuskuvaa sekä tuetaan uuden 
henkilöstön rekrytointia. Viestinnällä 
vahvistetaan kansalaisten luotta-
musta puolustusvoimiin ja sen uu-
distuvaan logistiikkajärjestelmään. 
Sisäisen viestinnän tavoitteena on 
luoda kanava entistä tehokkaam-
paan viestintään yhdistyksen sisällä.

Viestinnän pääteemana vuonna 
2019 on tukea Logistiikkaupseerit 
ry:n teemaa ”Logistiikan tulevai-
suus”.

Yhdistyksen puheenjohtaja kiittelee Viron huoltopäällikköä osaanotosta päivän tapahtumiin, 
yhteistoimintaa luvattiin jatkaa. (Kuva: Juha Gabrielsson)
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Talousarvio

Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
pidetään vakaana tulot ja menot 
tasapainottaen. Aluetoiminnan 
tuki pidetään edellisten vuosien 
tasolla. Lehden ilmoitushankinnan 
tuloja pyritään kasvattamaan siten, 
että lehden tulot ja menot saadaan 
paremmin vastaamaan toisiaan. 
Ilmoitustuloilla katetaan suurin osa 
Logistiikkaupseerilehden ja kotisivu-
jen kustannuksista.

Vuonna 2019 edelleen tasapaino-

Logistiikkaupseerilehteä julkaistaan 
neljä numeroa. Lehdet julkaistaan 
teemanumeroina painottuen mo-
nipuolisesti logistiikkaan. Lehti 
on luettavissa myös yhdistyksen 
www-sivuilla.

Logistiikkaupseerilehden toteutuk-
sessa päätoimittajan tukena toimii 
lehden toimituskunta. Toimituskun-
taa pyritään edelleen laajentamaan 
ilma- ja merivoimien sekä PVLOGL:n 
suuntaan. 

tetaan yhdistyksen taloutta ja var-
mistetaan maksukyvyn pysyminen 
hyvänä jatkossakin. Lisäksi talou-
dessa varaudutaan Sveitsin matkan 
kuluihin. 

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään 
kasvattamaan ja jäsenmaksu vuon-
na 2019 on 25 €. Arvioitu jäsen-
määrä (maksaneet) vuonna 2019 on 
noin 900 jäsentä.

Logistiikkaupseerit ry:n toimin-
nan päälinjat vuosina 2019 - 2020

Vuosi 2019

” Logistiikan tulevaisuus”

Aluetapahtumien järjestäminen

Seminaari 

Matka Sveitsiin

Yritysvierailu

Vuosi 2020

Puolustushaarojen huolto

Huoltotapahtuman järjestäminen

Aluetapahtumien järjestäminen

Seminaari 

Yritysvierailu

Sotatieteiden päivät

Päivän päätteeksi päästiin nauttimaan herkullinen illallinen 
hyvässä seurassa!

Merisotakoulua esitellään kokousyleisölle.
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Logistiikkaupseerit ry järjestää jäsenistölleen matkan Sveitsiin. Matka on jatko vuonna 1990 alkaneeseen 
perinteeseen, jossa maiden logistiikkaupseerit perehtyvät toistensa logistiikkaan vuorotteluperiaatteella 
kolmen vuoden välein. 

Tarjolla on ikimuistinen viikko mukavassa seurassa, paljon nähtävää ja koettavaa sekä taatusti asioita, joita tavalli-
nen turisti ei pääse ikinä kokemaan.
 
Matkalle voit osallistua joko yksin tai AVEC. Matkaohjelma on laajasti sekä siviili-, että sotilaslogistiikkaa käsittävä, 
unohtamatta sopivassa määrin kulttuuria ja nähtävyyksiä. 

Logistiikkaupseereiden matka Sveitsiin 1.-8.9.2019

Alustavia aiheita vierailulla ovat mm:

- vierailuja sotilas ja elinkeinoelämän                       
   kohteisiin
- logistiikan järjestelyt ja kehitysnäkymät 
- upseerikoulutuksen järjestelyt sekä          
   harjoitustoiminta
- kunnossapito ja elinjakson hallinta
- harjoitukseen tutustuminen (2 päivää)
- vierailu Sveitsin suurimpaan sotamuseoon 
- vierailu Montreuxiin, Mannerheim           
   Monument

Ohjelma ja aikataulu täsmentyy lähempänä 
matkaa.
 
Osallistujamäärä on 30 henkeä. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta on noin 500€/henkilö, joka sisältää 
viikon majoitukset, kuljetukset, pääosan 
ruokailuista sekä ainutlaatuisen ja mie-
lenkiintoisen ohjelman koko viikon ajaksi. 
Majoitus on Birmensdorfin varuskunnassa. 
Hinta ei sisällä lentoja, joiden varaaminen 
ohjeistetaan erikseen. Hinnat ovat noin 200-
500€ luokkaa/henkilö. 
 
Ilmoittautumiset kapt Henri Pitkäkoskelle: 
logury@gmail.com 15.11.2018 mennessä.
 
Lisätietoja: Jussi Hietaniemi 0299 572500 ja 
Timo Saarinen 0299 570102

Sveitsiläinen kunniavartio marsalkka Mannerheimin muistopaa-
della (Mannerheim Monument) Montreauxissa
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HUOLLON ANSIORISTIN MYÖNTÄMINEN 1/2018
Esitetään, että seuraavalle henkilölle myönnetään solki hänelle jo aiemmin myönnettyyn ristiin (HUAR SK)
Kommodori Kari Juhani Tapala, 2LOGR, n:o 232

Esitetään, että seuraavalle organisaatiolle myönnetään Huollon ansioristi (HUAR)
Sotilaskotiliitto, n:o 525

Esitetään, että seuraaville henkilöille myönnetään Huollon ansioristi (HUAR)
Eversti Antti Jaakko Juhana Koskela,    LAPLSTO,    n:o 526
Insinöörieversti, Kim Aarne Juhala,    JÄRJK,     n:o 527
Everstiluutnantti Vesa Heikki Autere,    PETEKNTARKOS,   n:o 528
Everstiluutnantti Matti August Sopanen,   KAIPR.     n:o 529 
Komentaja Mika Kalervo Salin,     SLRR,     n:o 530
Insinöörieverstiluutnantti Mika Kalevi Karppinen,  PELOGOS,   n:o 531
Insinöörieverstiluutnantti Harri Johannes Saarinen,  ILMAVE,    n:o 532
Majuri Hannu Pekka Flygare,     3.LOGR,    n:o 533
Majuri Lassi Antero Kellberg,     MAAVE,    n:o 534 
Majuri Jani Juhani Laakko,     KARPR,     n:o 535
Insinöörimajuri Janne Veli-Matti Hakala,   SATLSTO,    n:o 536
Kapteeni Jukka Sakari Tolja,     PVLOGLE,    n:o 537
Kapteeni Heikki Mauno Romppainen,    LAPLSTO,    n:o 538
Kapteeniluutnantti Teemu Iisakki Kujanpää,   RPR,     n:o 539
Kapteeniluutnantti, Rami Kalevi Virtanen,   RLAIV,     n:o 540
Kapteeniluutnantti Mikko Juhani Terä,    SOTLK,     n:o 541
Kapteeni Teppo Juhani Lankila,     JPR,     n:o 542
Teknikkokapteeni Timo Kalervo Kinnunen,   RÄJK,     n:o 543
Yliluutnantti Markus Tapani Jalonen,   2.LOGR,     n:o 544
Ylivääpeli Timo Juhani Hotakainen,    ILMASK,    n:o 545
Ylivääpeli, res Matti Tapani Kivijärvi,    MPK Ry,    n:o 546
Kaupallinen johtaja Heikki Mikael Vuorinen,   PELOGOS,    n:o 547
Toimitila-asiantuntija Eero Juhani Ruotsila,   PVLOGLE,    n:o 548
Asentaja Pauli Juhani Konttinen,    KARLSTO,    n:o 549
Varastomestari Inga Birgitta Hurmerinta,   UUDPR,    n:o 550
Varastomestari Arto Kalevi Nissinen,    1.LOGR,    n:o 551
Varastonhoitaja Taru Johanna Riihimäki,   RPR,     n:o 552
Henkilöstösuunnittelija Sanna Marikka Tiukkanen,  PVLOGLE,    n:o 553
Suunnittelija Sari Susanna Siilin-King,    JÄRJK,     n:o 554
Öljypoolin sihteeri Jorma Venäläinen,                    Huoltovarmuuskeskus  n:o 555
Asiakkuusjohtaja Petri Tapani Seppälä,    Millog Oy,    n:o 556
Kumppanuuspäällikkö Harri Antero Lampinen,   Patria Oy,    n:o 557
Turvallisuusjohtaja Matti Olavi Aaltonen,   Liikennevirasto,   n:o 558

Perustelut ovat erillisillä esityslomakkeilla.
Huollon ansioristit jaetaan esittäjien valitsemassa juhlallisessa tilaisuudessa. Myönnetyt ristit luovutuskirjoineen 
lähetetään anomuksiin merkatuille yhteyshenkilöille. 
Ansioristiin kuuluva pienoisristi luovutetaan niille nyt ansioristin (HUAR / HUARSK) saaneille, jotka pienoisristin tar-
peestaan erikseen ilmoittavat ansioristitoimikunnan sihteerille. Henkilöillä, jotka ovat aikaisemmin saaneet ansio-
ristin mutta eivät siihen kuuluvaa pienoisristiä, on mahdollisuus hankkia se omakustanteisena suoraan pienoisristin 
valmistajalta, Sporrong Oy:ltä. 
Asiaa Pääesikunnan logistiikkaosastolla hoitaa huollon ansioristitoimikunnan sihteeri majuri Joni Taunila (0299 510 
414/joni.taunila@mil.fi ).

Hyväksyn    Esittelen
Puolustusvoimien   Logistiikkapäällikön sijainen
sotatalouspäällikkö    Kommodori Pasi Pajunen

Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.
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Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.
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TEHDÄÄN
SUOMESTA PARAS 

PAIKKA ELÄÄ

paraspaikkaelaa.fi   #paraspaikkaelaa

ÄSSÄKENTTIÄ
NUORILLE

KANNUSTAMME
KASVISTEN
KÄYTTÖÖN

RATKAISUJA
KESTÄVÄÄN

KEHITYKSEEN

AUTAMME
NUORIA 

TYÖELÄMÄÄN


