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Näin on raportoitu Venäjän vara-
pääministerin Rogozinin sanoneen. 
Toinen venäläinen poliittinen vaikut-
taja Aleksandr Geljevitš Dugin, joka 
on Moskovan valtionyliopiston pro-
fessori ja johtaa sen kansainvälisen 
politiikan tiedekunnan sosiologian 
laitoksella toimivaa konservatismin 
tutkimuskeskusta, on venäläisen ult-
ra-nationalismin edustaja.. 

Duginin mukaan Venäjään tulisi liit-
tää alueet jotka sillä oli ennen val-
lankumousta. Sehän sisältäisi myös 
Suomen. On sanottu, että myös pre-
sidentti Putin myötäilee Duginin aja-
tuksia.

Toisaalta täytyy tasapuolisuuden ni-
missä todeta, että Atlantin länsipuo-
lilla George W. Bushin hallinnossa 
vaikuttanut Paul Dundes Wolfowitz, 
joka oli yksi Irakin sodan arkkiteh-
deistä, oli myös salaisen strategiapa-
periin laatijoista. Sanotaan, että sen 
johtoajatus oli, että Amerikan etu 
menee aina kaiken muun edelle.  

Pienet valtiot ovat usein pelinap-
puloita geopoliittisessa pelissä. Nii-
den päiden yli on aikanaan sovittu, 
kuten kuuluisassa Molotov-Ribbent-
rop tapauksessa tapahtui kyselemät-

tä mitään kohdemailta.

Presidenttimme Sauli Niinistö on 
toistuvasti kuuluttanut monikansalli-
sen sopimusjärjestelmän perään. Va-
litettavasti siihen kohdistuu nykyään 
kovia paineita . Autoritääriset tai jopa 
diktatoriset tendenssit lisääntyvät 
kaikkialla.

Suomi on viime vuosina sitoutunut 
useisiin kansainvälisiin sotilashank-
keisiin. Hyvä niin. Augustin Ehrens-
värdin kuuluisat sanat seisomisesta 
omalla pohjalla eikä luottaa vieraan 
apuun, eivät ole auttaneet meitä his-
toriassa. Aina on tarvittu sitä vierasta 
apua.

Koska nyt NATO-liittoutuminen näyt-
tää nykyisin mahdottomalta, jää 
vaihtoehdoksi oman puolustusky-
vyn parantaminen ja ylläpito. Siihen 
liittyy myös tuleva hävittäjähankinta. 
Suorituskyvyn ylläpitoa ei pidä verra-
ta vanhentuvaan Hornet-kalustoon, 
vaan itäisen naapurimme suoritusky-
kyyn. Kahdenkeskiset ja monikan-
salliset yhteistyöprojektit ovat hyviä, 
mutta oma puolustusperusta on ra-
kennettava ihan itse.   
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Kun kaiken on 
pakko toimia.
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LOGISTIIKKAUPSEERIT ry 2020
Arvoisa yhdistyksen jäsen, hyvät lukijat

Yhdistyksen puheen-
johtaja, eversti Mika 

Multanen

Kun kaiken on 
pakko toimia.

Kuten tiedämme, yhdistyksen ke-
vätkokous peruttiin. Samoin kävi 
huoltotapahtumalle ja varmasti 
lukuisille alueellisille tapahtu-
mille. Tätä kirjoittaessani syys-
kokousta valmistellaan pidettä-
väksi etäkokouksena. Varmasti 
jokainen meistä toivoo ja odottaa 
tilanteen normalisoitumista. Kai-
killa on edelleen vastuu omasta 
toiminnastaan korona-aikana, tur-
vaväleistä ja hygieniasta huolehti-
misesta.

Logistiikka on ollut merkittävässä 
asemassa korona-aikanakin. Erilaisia 
suojavälineitä ja desinfi ointiaineita 
on toimitettu tuotannosta käyttäjäl-
le, niin kotimaasta kuin ulkomailta-
kin. 

Logistiikka ei kuitenkaan rajoitu 
vain erilaisiin suojavälineisiin tai 
puhdistusaineisiin. Logistiikka on 
prosessina ollut olemassa varmasti 
yhtä kauan kuin ihminenkin. Noin 
400-luvulta alkaen logistiikka-sana 
on liittynyt armeijoiden huoltoon, 
kuljetuksiin ja majoitustoimintaan. 
Yksinkertaisimmillaan logistiikka on 
tavaroiden varastointia ja kuljetusta. 

Nykyinen logistiikka-käsite on muo-
toutunut 30 - 40 vuotta sitten, jolloin 
globalisaatio ja maailmankauppa 
alkoivat merkittävästi laajentua. Eri-
tyisesti (tieto)tekniikan kehittyminen 
on ollut keskeinen vauhdin antaja ta-
pahtuneelle kehitykselle. 

Nykyinen logistiikka on huomatta-
vasti laajempi kokonaisuus, käsittäen 
tieto-, raha- ja materiaalivirtojen hal-
linnan. Logistiikkaan liittyy useita eri-
laisia osa-alueita kuten toiminnan-
ohjaus, jakelutoiminta, kuljetukset, 
hankinnat, toimitusketjujen hallinta 
ja näitä toteuttavien organisaatioi-
den toiminta. 

Joissain määritelmissä edellisten li-
säksi logistiikka on myös huolto- ja 

tukipalvelujen, kierrätyksen ja mui-
den lisäarvopalvelujen asiakaspalve-
lun ja -suhteiden kokonaisvaltaista 
johtamista ja kehittämistä. Muitakin 
määritelmiä ja toimialalaajennuksia 
varmasti löytyy. Logistiikka-ala on 
myös kansainvälinen ja Suomessa se 
erityisesti korostuu.

Logistiikka on erittäin mittava ko-
konaisuus johdettavaksi, suunni-
teltavaksi ja toteutettavaksi. Niin 
yhteiskunnassa, yrityksessä kuin Puo-
lustusvoimissakin logistiikka edel-
lyttää ammattilaiselta laaja-alaista 
osaamista, tietotekniikan hallintaa, 
kuljetusvälineiden ja työkoneiden 
käsittelytaitoa, asiakaspalvelutaitoja, 
yhteistyökykyä, kielitaitoa ja kykyä 
kehittyä - toki tehtävästä ja organi-
saatiotasosta riippuen. 

Nyt ja tulevaisuudessa logistiik-
ka-alalla tarvitaan laaja-alaista osaa-
mista, jatkuvaa ja omatoimista it-
sensä kehittämistä. Lisäksi tarvitaan 
johtajilta kykyä kohdentaa oikeat 
osaajat oikeisiin tehtäviin ja käyttää 
muitakin resursseja kustannustehok-
kaasti. Erityisesti tämä korostuu or-
ganisaatioissa, joiden päätehtävä ei 
ole logistiikka. Muuten päätehtävän 

toteuttaminen vaarantuu.

Logistiikkaakin pitää kehittää. Ke-
hittämisen perusteet ja vaatimukset 
pitää löytää tästä ajasta ja tulevai-
suudesta. Osaamisen ja koulutuksen 
kehittäminen tulee kulkea etupainoi-
sesti ja käsi kädessä alan muiden ke-
hittämistarpeiden kanssa. Tähtäin tu-
lee kyetä asettamaan riittävän kauas.

Kehittämisen hengessä myös Lo-
gistiikkaupseerit ry ottaa askeleen 
eteenpäin. Otamme käyttöön säh-
köisen jäsenrekisterin. Kyseisellä oh-
jelmistolla voimme ylläpitää jäsenis-
töön liittyviä nimi- ja yhteystietoja 
sekä toteuttaa ja hallinnoida jäsen-
maksujen laskutusta entistä helpom-
min. Lähetämme kirjautumistiedot 
jäsenille kirjeitse syksyn kuluessa.

Haluan vielä muistuttaa jäsenistöä 
nettisivustosta. Erityisesti nykytilan-
teessa se kanava on nopein väylä 
tiedottaa toiminnasta ja sen muu-
toksista (www.logistiikkaupseerit.
fi ). Lisäksi tiedotamme tapahtumiin 
ilmoittautuneita sähköpostilla. Pyy-
dänkin jäseniä varmistamaan, että 
olette toimittaneet sähköpostiosoit-
teenne yhdistykselle.

Toivotan kaikille tervettä syksyä 
ja jaksamista taistelussa ikävää vi-

rusta vastaan.
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Merivoimien toiminnassa korostu-
vat korkea valmius, kyky reagoida 
nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja 
haastavat merelliset olosuhteet. 
Alueellisen koskemattomuuden 
valvonta merellä ja rannikolla 
asettaa erityisiä vaatimuksia eten-
kin Merivoimien kalustolle ja sen 
käytettävyydelle. 

Meripuolustuksen tärkeimmät 
tehtävät toteutetaan samal-
la kalustolla niin normaali kuin 
poikkeusoloissa. Meriliikenteen 
suojaaminen ja siihen liittyvät 
tehtävät voivat edellyttää kykyä 
toimia pitkiä, yhtäjaksoisia aikoja 
merellä. Kaluston ja järjestelmien 
on oltava käytettävissä kaikissa 
tilanteissa.  

Merivoimien tehtävien toteuttami-
sessa on tulevaisuudessa huomioi-
tava yhä enemmän muuttuva toi-
mintaympäristö. Itämeren alueella 
tapahtuu paljon ja muutokset voivat 
olla nopeitakin. 

Meriliikenne kasvaa ja sen merkitys 
Suomen huoltovarmuudelle koros-
tuu entisestään. Yhteiskunnan riip-

puvuus meriliikenteen toimivuudes-
ta on lisääntynyt ja Itämeren rooli 
keskeisenä kauppareittinä on nyt ja 
tulevaisuudessa merkittävä. I

tämeren merkitys muille alueen 
maille on lisääntynyt ja se on myös 
tärkeä kauppareitti Venäjälle. Samal-
la sotilaallinen läsnäolo ja jännitteet 
Itämeren alueella ovat kasvaneet. 

”Itämerellä lisääntynyt sotilaallinen 
toiminta on heijastunut Suomen me-
rialueiden turvallisuuteen. Toisaalta 
huoltovarmuuden takaaminen ei 
ole ikinä ollut Suomelle yhtä tärkeä-
tä kuin nyt. Merivoimien yhteistyö 
Ruotsin kanssa sujuu molempien 
maiden kannalta mallikkaasti.” * LPA-
MIR Harju: Navigator 17.6.2019.

Merivoimien tehtävien toteuttami-
nen muuttuvassa toimintaympäris-
tössä ja uudet suorituskyvyt, kuten 
LV2020:n tuottamat kyvyt, asettavat 
uudenlaisia vaatimuksia Merivoi-
mien huoltojärjestelmälle ja koko 
Puolustusvoimien logistiikkajärjes-
telmälle. 

LV2020 ja uuden Pohjanmaa luokan 

myötä edellytykset ja samalla vaati-
mukset pidempiaikaiselle ja yhtäjak-
soiselle läsnäololle merellä muuttu-
vat ja laajenevat. 

Uudet asejärjestelmät kuten esimer-
kiksi torpedo ja ohjusjärjestelmät 
sekä muut tekniset ratkaisut aset-
tavat myös uudenlaisia vaatimuksia 
alusyksiköiden täydentämiselle ja 
kunnossapidolle.

Tähän muutokseen pyritään vas-
taamaan, kehittämällä Merivoimien 
huoltojärjestelmän toimintaa ver-
koston omaisesti. Verkostoajattelu 
on uusi tapa ajatella ja toteuttaa 
huoltoa Merivoimien tarpeisiin.  

Merellisen huoltojärjestelmän on 
kyettävä tuottamaan luotettava ja 
mukautuva tukeutumisjärjestelmä 
tai -verkosto, joka kykenee tarjoa-
maan useita tukeutumisvaihtoehtoja 
merivoimien joukkojen tueksi niin 
merellä kuin saaristossakin.  Verkos-
tomallissa kumppanuuksien rooli ja 
kansainvälinen yhteistyö operaatioi-
den tukemisessa korostuu.

Merivoimien huoltojärjestelmä pe-

MERELLISEN HUOLLON VERKOSTO VAS-
TAA MUUTTUVAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN 

HAASTEISIIN
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Tärkeimmät toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat tekijät Itämerellä

rustuu päätukikohdista ja Merivoi-
mien huoltopataljoonien muodosta-
mista täydennyspaikoista rannikolla 
ja saaristossa. Tukikohdat ja täyden-
nyspaikat muodostavat joustavas-
ti toimivan verkoston normaali- ja 
poikkeusoloissa. 

Päätukikohdistaja täydennyspaikoil-
ta kyetään tukemaan kansallisia ja 
kansainvälisiä joukkoja joustavasti 
niin Suomenlahdella kuin Saaristo-
merellä, tarpeen mukaan. 

Täydennyspaikat toimivat linkkinä 
ja ns. HUB:na puolustusvoimien lo-
gistiikkajärjestelmän, strategisten 
kumppaneiden ja elinkeinoelämän 
sekä merivoimien taistelevien jouk-
kojen välillä. 

Moniulotteinen toiminta-alue ranni-
kolla, saaristossa ja merellä asettaa 
merivoimien huoltojärjestelmälle ai-
van erityislaatuiset vaatimukset.

Huoltoalukset tukevat taistelua - 
merikuljetuskykyä kehitetään

Merivoimien monitoimialukset muo-
dostavat verkoston keskeisen osan. 
Monitoimialuksia voidaan käyttää 

monipuolisesti niin huoltoaluksina 
kuin öljyntorjunta-aluksina. 

Huoltoaluksina niillä kyetään täy-
dentämään ja tukemaan taiste-
lualuksia saaristossa ja avomerellä. 
Huoltoaluksilla mahdollistetaan tais-
telualusten katkeamaton toiminta ja 
läsnäolo merellä. 

Merellä tapahtuvan täydennystoi-
minnan lisäksi kuljetuskyky saaris-
tossa ja rannikolla on keskeisessä 
asemassa. Täydennyskuljetukset 
toteutetaan joukkojen tarpeiden ja 
toiminnan asettamien vaatimusten 
mukaisesti. 

Joustava ja ympärivuotinen merikul-
jetuskyky kuuluu Merivoimien huol-
lon tämän vuosikymmenen tärkeim-
piin kehityskohteisiin. Merivoimien 
huollon verkoston toiminnan kan-
nalta yhteistoiminta esim. MILLOG 
OY:n ja 2.LOGR:n kanssa on keskei-
sessä asemassa. 

Yhteistoiminta on jatkuvaa päivittäi-
sessä toiminnassa esim. taistelualus-
ten kunnossapidon, polttoaine- ja 
materiaalitäydennysten osalta. 

Yhteistoimintaa tehdään AKV/AKT 
toimintaan liittyen päivittäin ja sitä 
harjoitellaan aina kun mahdollista. 
Yhteistoiminta kumppaneiden ja PV-
LOGL:n välillä toimii erinomaisesti ja 
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sitä kehitetään aktiivisesti.

Huolto toimii koko Itämeren 
alueella

Muuttuvassa toimintaympäristössä 
Merivoimien on kyettävä ulottamaan 
huoltoverkoston toiminta tarvittaes-
sa koko Itämeren alueelle. Keskei-
sessä asemassa on mm. Suomen ja 
Ruotsin merivoimien välinen yhteis-
työ. 

Suomalainen alus voikin tukeutua 
esimerkiksi Ruotsin merivoimien 
tukikohtaan ja saada sieltä tarvit-
semansa täydennykset ja varaosat, 
jotka on voitu toimittaa sinne Suo-
mesta. Yhteistoimintaa kehitetään 
ja mahdollisuuksia esimerkiksi ma-
teriaalin väliaikaiseen varastointiin 
Ruotsissa tutkitaan. 

Merivoimat voi lisäksi hyödyntää 
muita kansainvälisiä sopimuksia, ku-
ten Navy Logistics Support Partner-
ship (NLSP) kumppanuutta. 

Tulevaisuudessa yhteistoiminta Itä-
meren alueen maiden ja toimijoi-

den kanssa tullee lisääntymään.  Yksi 
mahdollinen kehitettävä yhteistyö-
alue merellisten täydennysten osalta 
on polttoainetäydennykset.

Merivoimien huollon verkostoajatte-
lussa on siis kyse toimintaedellytys-
ten luomisesta tarvittaessa koko Itä-
meren alueella. Tavoitteena on luoda 
eräänlainen tarjotin johon Merivoi-
mien taistelualukset ja operatiiviset 
joukot voivat tukeutua erilaisissa ti-
lanteissa. 

Verkoston eri elementit täydentä-
vät toisiaan ja loppuasetelmassa 
verkosto ei ole riippuvainen yhdes-
tä toiminnosta vaan vaihtoehdoilla 
kyetään tarvittaessa paikkaamaan 
puutteet. Tällaisen toimintamallin ja 
kyvyn rakentaminen vaatii ennakoin-
tia ja aikaa. 

Verkostoajattelua hyödyntäen koko-
naisuutta on tehokasta ajatella vyö-
hykkeinä, joilla painotetaan omien 
suorituskykyjen ja kumppanuuksien 
suhdetta mahdollisimman tarkoituk-
senmukaisesti. 

Mitä kauemmas omilta vesiltä liiku-
taan, sitä edullisempaa on tukeutua 
kumppanien merelliseen tukeen ja 
satamien täydennysmahdollisuuk-
siin. 

Vastaavasti omien kyvykkyyksien 
kehittämisellä on mahdollistettava 
oma suorituskyky pohjoisella Itäme-
rellä kaikissa sääolosuhteissa.

Pitkäkestoinen operointi edellyt-
tää ennakointia

Meripuolustusta tukevaa huoltojär-
jestelmää kehitetään osana logis-
tiikkajärjestelmää.  Meripuolustusta 
tukevalla järjestelmällä on kyettävä 
vastaamaan 20- ja 30-luvun muut-
tuvaan operaatioympäristöön, jossa 
joustava ja toimintavarma verkosto 
mahdollistaa jatkuvan operoinnin 
koko Itämeren alueella. 

Järjestelmää rakennetaan merelliset 
tarpeet edellä tukeutuen logistiik-
kajärjestelmän tuottamiin mahdol-
lisuuksiin niin kotimaisten kuin kan-
sainvälisten kumppanien tuella. 

Merivoimien huollon verkosto
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Merellinen ratkaisu liittyy logistiik-
ka- ja huoltojärjestelmän tuen ulot-
tamiseen saaristoon liikkuvien ran-
nikkojoukkojen ja aina pohjoisella 
Itämerelle operoivien laivastojouk-
kojen tueksi. 

Ydinkysymys on miten Merivoimien 
huoltojärjestelmä toimittaa täyden-
nykset sekä huollon- ja kunnossapi-
don palvelut saaristossa tukeutuville 
joukoille, sekä kykenee ylläpitämään 
uusien alustyyppien jatkuvan läsnä-
olon pohjoisella Itämerellä. 

2020-luvulla rakennettavilla suori-
tuskyvyillä muodostetaan vahvaa 
tukemiskykyä rannikon ja saariston 
olosuhteisiin.  Tämä edellyttää kykyä 
jatkaa rekoilla ja konteilla rantaan 
tulevien lavojen ja noppien matkaa 
saaristossa toimiville joukoille. 

Kyky kuormankäsittelyyn ja merel-
lisiin kuljetuksiin ovat keskeisessä 
asemassa. Tästä syystä Merivoimille 
rakennetaan 20-luvulla uusia huol-
toveneitä, joilla kyetään viemään 
muun muassa vettä, polttoainetta 
ja ampumatarvikkeita saaristossa 
taistelevien joukkojen tueksi – myös 
väyliin ja laitureihin tukeutumatta. 

Yhtenä kehitettävänä kokonaisuute-
na mainittakoon potilasevakuoinnit 
saaristosta ja mereltä. 20- ja 30-luvun 
vaihteen keskeinen kehitystarve liit-
tyy 30-luvulla vanhenevan huolto-
aluskaluston korvaamiseen ja suori-
tuskykyjen päivittämiseen kaikkien 
olosuhteiden avomeritoimintaan. 

Merellisen huollon kehityksessä on 
katsottava rohkeasti mahdollisuuk-
sia hyödyntää kehittyvää teknolo-
giaa. 

Merellisen huollon näkökulmasta 
kiinnostus kohdistuu alusten toimin-
taedellytysten turvaamiseen ope-
roinnin aikana. 

Teknologiakehityksen mahdolli-
suuksia tulee tarkastella erityisesti 
kunnossapidon näkökulmasta. Teko-
älyyn perustuva ennakointi ja lisä-
tyllä todellisuudella tuettu reagoiva 

kunnossapito voivat mahdollistaa 
toiminta-aikojen pidentämistä ja ky-
kyä palauttaa järjestelmien taistelu-
kykyä. 

3D-tulostus ja lennokkien hyödyntä-
minen varaosien toimittamiseen voi-
vat parantaa alusten omavaraisuutta 
ja huoltojärjestelmän kykyä reagoida 
yllättäviin vikaantumisiin. 

Kun tarkastellaan sitä muutosta, mitä 
verkkokauppa ja pakettiautomaatit 
ovat muodostaneet arkiseen elä-
määmme, on miltei itsestään selvää, 
että näiden mahdollisuuksien hyö-
dyntäminen tulee tarkastella yhdes-

sä kumppanien kanssa – omavarai-
suus huomioiden.

Merivoimien huolto taistelun tu-
kena

Aurinko laskee horisonttiin Ohjusve-
neen Raahen päällikön katsoessa kel-
loaan -”Tiistai 26.5.2020 klo 23:06”. 

Päällikkö siirtyy aluksen taistelujoh-
tokeskukseen. Ohjusvene osallistuu 
toukokuussa 2020 järjestettävään Me-
ritaisteluharjoitus Lottaan. Ohjusvene 
on operoinut saaristomeren alueella 
ilman täydennyksiä noin 1,5 vrk ajan 
ja se tarvitsee täydennyksiä, kriittisim-

AG Louhi Kuva Puolustusvoimat Mikael Tammisalo
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pänä polttoaine, seuraavan vuorokau-
den kuluessa.

Monitoimialus Louhi osallistuu harjoi-
tukseen Merihuoltopataljoonan huol-
toaluksena. Louhi on kiinnittänyt Tu-
run satamaan noin 2 tuntia aiemmin 
Merihuoltopataljoonan esikunnan 
käskyllä tehtävänään täydentää itsen-
sä siten, että se kykenee tukemaan har-
joitukseen osallistuvia taistelualuksia. 

Louhi on vastaanottanut Leijona Ca-
teringin kautta tilatut elintarvikkeet, 
jotka toimitettiin alukselle suoraan 
tukusta. 

Samaan aikaan laiturilla aluksen vie-
ressä on Merihuoltopataljoonan huol-
tokomppanian säiliöajoneuvo, joka 
tankkaa alukseen polttoainetta. Vuo-
roaan odottaa Logistiikkarykmentin 
ohjuksilla lastatut ajoneuvot. Ohjuk-
set on määrätty lastattavaksi Louhelle, 
josta ne täydennetään edelleen ohjus-
veneille. 

Elintarvikkeiden lastauksen päätyttyä 
paikalle ajaa Merihuoltopataljoonan 
mobiilinosturi, joka nostaa ohjukset 
Louhen kannelle. 

Ohjusten lastauksen jälkeen nosturi 
nostaa aluksen kannelta pois täydet 
jätesäiliöt ja nostaa tyhjät tilalle. 

Aluksen vesisäiliöt täytetään sataman 
täydennyspisteistä.  Aluksen täyden-
nystehtävää suojaa Merihuoltopa-
taljoonan merikomppania, joka on 
eristänyt alueen ja partioi pienveneillä 
sataman lähialueella.

Päivä on vaihtunut keskiviikoksi. Lou-
hen päällikkö vilkaisee kelloaan, joka 
näyttää ”01:30”.  Alus on valmis tuke-
maan alusyksiköitä ja se aloittaa siir-
tymisen Saaristomerelle, ennalta sovi-
tulle tukeutumisalueelle. 

Täydennettynä Louhi kykenee toteut-
tamaan alusyksiköiden edellyttämät 
täydennyksen merellä. Polttoainetta 
kyetään jakamaan sekä, liikkeessä, 
että kylkikiinnityksessä. 

Elintarvikkeet kyetään säilyttämään 

Ohjusten siirto huoltoaluksesta ohjusveneeseen
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kannella olevassa 20 jalkaisessa kyl-
mäkontissa, josta niitä kyetään täy-
dentämään muille aluksille. Vesisäili-
öissä on noin 40 m3 juomavettä ja sitä 
kyetään jakamaan taistelualuksille 
aluksen vastaanottokyvyn mukaisesti. 

Kannella oleva juuri tyhjennetty jäte-
säiliöön kyetään ottamaan vastaan 
tukeutuvien taistelualusten kiinteitä 
jätteitä. Lisäksi alus kykenee ottamaan 
vastaa taistelualusten tuottamaa har-
maata ja mustaa vettä.

Ohjusvene saa tehtävän omalta joh-
toportaaltaan siirtyä täydentämään 
itsensä saariston suojaan. 

Huoltoaluksena toimiva Louhi on vas-
taanottanut ohjusveneen täydennys-
tehtävän omalta johtoportaaltaan. 
Tästä eteenpäin täydennyksen toteu-
tus ja johtaminen tapahtuu ohjusve-
neen ja huoltoaluksen välillä. 

Ohjusvene tarkentaa tarvitsemansa 
täydennykset huoltoalukselle ja alus-
ten välillä sovitaan tarkat yksityiskoh-
dat täydennyksen ajasta ja paikasta. 

Alukset kohtaavat sovitussa paikassa 
keskiviikkoaamuna klo 0400. Louhi 
aloittaa täydennykset. Ohjusvenee-
seen pumpataan noin 25 m3 polttoai-
netta. Polttoainetäydennyksen jälkeen 
alukset siirtyvät suojaiseen kohtaan, 
jossa ne kiinnittyvät kylkikiinnityk-
seen. Muiden täydennysten toteutus 
voi alkaa. 

Ohjusveneeseen siirretään noin 3m3 
juomavettä. Elintarvikkeet nostetaan 
Louhen nostureilla alukselle, elintar-
vikkeita on yhteensä noin 2 m3. Elin-
tarvikkeiden siirron jälkeen Louhen 
nosturit siirtävät ohjusveneestä jätteet 
huoltoaluksen säiliöihin. 

Viimeisenä ohjusveneelle nostetaan 
ohjukset. Täydennyksen jälkeen ohjus-
vene on jälleen operointikykyinen ja 
valmis toteuttamaan taisteluosastolta 
saamiaan tehtäviä. Alukset irrottavat 
klo 06:30 ja Louhi siirtyy odottamaan 
seuraavaa täydennystehtävää. 

Ohjusvene suorittaa täydennysten jäl-

keiset asejärjestelmä testit ja aluksella 
huomataan, että kaikki ei ole kunnos-
sa. Alus ilmoittaa klo 07:10 omalle 
johtoportaalleen, että se on saanut 
täydennykset, mutta ei ole kykenevä 
toimintaan järjestelmissä ilmenneen 
virheen vuoksi. 

Alus ilmoitta viasta oman johtopor-

taansa lisäksi merihuoltopataljoo-
naan, joka aloittaa toimenpiteet 
toimintakyvyn palauttamisesksi. Me-
rihuoltopataljoona ilmoittaa aluksen 
kuvaaman vian Millog Oy:lle, joka 
aloittaa vian selvittämisen ja tarvitta-
van kunnossapitoresurssin varaami-
sen. 
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Merihuoltopataljoona käskee kulje-
tusviiriköstään yhden kuljetusveneen 
tukemaan Millog Oy:n kunnossapito-
partion siirtoa ohjusveneen operointi-
alueelle. Millog Oy ja ohjusvene kom-
munikoivat tarvittaessa ennen partion 
lähettämistä, jotta sille saadaan mu-
kaan kaikki kunnossapitotehtävässä 
tarvittava. 

Saavuttuaan alukselle kunnossapito-
partio aloittaa työnsä. Hyvän ennak-
koselvittelyn ansiosta partio löytää 
vian välittömästi ja sen korjaamiseen 
tarvittava uusi komponentti on varat-
tu mukaan. 

Ohjusveneen järjestelmien käytettä-
vyys on palautettu klo 11:00 ja kun-
nossapitopitopartio poistuu alukselta.

Klo 11:05 ohjusveneen päällikkö il-
moittaa omalle johtoportaalleen 
olevansa valmis operoimaan ja jää 

odottamaan seuraavaa tehtävää. Täy-
dennysten ja kunnossapidon jälkeen 
alus on jälleen omavarainen ja kyke-
nee jatkamaan tehtäväänsä. 

Täydennykset ja vikakorjaus kyet-
tiin toteuttamaan toiminnan edel-
lyttämässä aikaikkunassa niin, että 
ohjusveneen tehtävä ei häiriintynyt 
merkittävästi. Merihuoltopataljoonan 
komentaja voi olla tyytyväinen alais-
tensa työhön.

Merelle operoivien joukkojen tukemi-
nen edellyttää ennakoivaa ja aktiivista 
otetta ja koordinaatiota niin huolto-
alusten kuin rannikolla toimivien huol-
tojoukkojen välillä. 

Keskeistä on yhteistoiminnan 
saumaton koordinaatio Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitoksen ja 
kumppaneiden kesken, kaikissa 
tilanteissa ja olosuhteissa.

Kerberos ottaa kantaa
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Yli kolme vuosikymmentä järjes-
tetty Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen massaräjäytysleiri jär-
jestettiin tänä vuonna räjäytysten 
osalta 12-päiväisenä. Puolustus-
voimien valmiuden ylläpidon ja 
räjähdeturvallisuuden kannalta 
ensiarvoisen tärkeällä leirillä hävi-
tetään kunnoltaan heikentyneitä 
ja vanhentuneita Suomen Puolus-
tusvoimien räjähteitä.

Valtakunnallisesti tunnetun massa-
räjäytysleirin läpivienti on suunni-
teltu tarkoin jokaisen räjäytyspäivän 
osalta. Päivien suunnittelu aloitetaan 
jo liki vuotta aiemmin Järjestelmä-
keskuksen räjähdesektorin johdolla. 
Leirin järjestämisen avainsanoja ovat 
turvallisuus, taloudellisuus, tehok-
kuus, erikoisosaaminen ja hyvä yh-
teishenki. Raskaassa kahden viikon 
rypistyksessä viimeksi mainittu seik-
ka on avainasia, jotta tarkoin suunni-
tellut räjäytyspäivien aikataulut pitä-
vät ja henkilöstö jaksaa. 

Massaräjäytysleirin nimi viittaa hie-
man eri asiaan kuin mistä on oikeasti 
kysymys eli kemikaaliturvallisuus-
lainsäädännön mukaisesta tuotan-
tolaitoksesta. Sitä johtaa Järjestelmä-
keskuksen räjähdesektorin johtaja, 
insinöörimajuri Leo Salmela apunaan 
pitkälle koulutetut ja kokeneet räjäh-
dealan osaajat. Toistaiseksi taloudel-

lisempaa ja turvallisempaa menetel-
mää raskaiden ampumatarvikkeiden 
hävittämiseen ei ole saatavilla.

Vaativat olot

Leirin työ on tarkkaa ja rasittavaa eikä 
vapaapäiviä pidetä, jotta ympäristöl-
le aiheutuvana haittana leirin ajal-
linen kesto sekä kustannukset saa-
daan minimoitua. Olosuhteetkaan 
eivät välttämättä helpota työtä: vä-
lillä Hukkakerossakin paistaa aurin-
ko ja tuuli nostattaa hienon pölyn il-
maan, toisinaan esimerkiksi elokuun 
lopun lappilainen lumisade saattaa 
yllättää rankoista syyssateista puhu-
mattakaan. Liejuisella räjäytyspaikal-
la räjäytyspanoksen rakentaminen 
on erityisen vaativaa työtä. Leirille 
valitaan vuosittain vapaaehtoisia rä-
jähdealan osaajia pääasiassa Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitoksesta. 

Leirin runsaalta 30 työntekijältä kah-
den viikon massaräjäytystyö vaatii 
kovaa kuntoa. Tottumattomalle jo 
yhden päivän uurastaminen tällä 
Puolustusvoimien korkean paikan 
leirillä on fyysisesti vaativa kokemus. 
Räjäytyspanos rakennetaan tiiviillä 
työtahdilla käsivoimin jopa useita 
kymmeniä kiloja painavista räjähteis-
tä.

Tarkoin punnittu toteutus

Leirin ajankohta ja -paikka on mie-
titty tarkoin. Kun leiri järjestetään 
elokuun puolivälistä eteenpäin, se 
häiritsee alueen kesäasutusta ja po-
ronhoitoa mahdollisimman vähän. 
Ajankohta mahdollistaa myös rä-
jäytettävästä materiaalista kertyvän 
metallinkeruun ja metallien kierrä-
tyksen maamme terästeollisuuden 
käyttöön. 

Leirin paikaksi päätyi 1980-luvulla 
Kittilän Hukkakero valtakunnallisen 
selvitystyön jälkeen; lähin ympäri-
vuotinen asutus on yli 15 kilometrin 
päässä. Metsähallitus omistaa Huk-
kakeron ympäristössä räjäytysalu-
eeksi riittävän laajan ja yhtenäisen 29 
000 hehtaarin alueen, jonka ansiosta 
alueen kaikinpuolinen turvallisuus 
voidaan osaltaan taata. 

Puolustusvoimat selvittää vuosittain 
massaräjäytyksistä aiheutuvaa vai-
kutusta ympäristöön melu-, paine- 
ja tärinämittauksin sekä maaperä-, 
vesistö- ja kasvillisuustutkimuksin. 
Merkittäviä haittavaikutuksia ei ole 
havaittu leirin 31-vuotisella taipa-
leella. Vuosien varrella on selvinnyt 
myös, että räjäytyksestä ympäristöön 
välittyvään ääneen vaikuttaa keskei-
semmin vallitseva 
säätila kuin panoksen 
räjähdysaineen määrä.    

Logistiikkalaitoksen johtaja kenraalimajuri Timo 
Kakkola (edessä oik.) tarkasti massaräjäytysleirin 

15. elokuuta 2019 Kittilässä. Kuvassa leiriä esittele-
vät massaräjäytysleirin johtaja Leo Salmela (toinen 
edessä oik.), käytöstäpoistoprojektin vastaava Pasi 
Mäkine n ja käytöstä vastaava johtaja Marko Nalli 
(vas) Kuva Juhani Kauppinen Puolustusvoimat)n

Massaräjäytysleiri on järjestetty 
Kittilän Hukkakerossa vuodesta 

1988 lähtien. Kuva Jani Haaranen 
Puolustusvoimat_

Massaräjäytysleiri on mo-
tivoituneen osaajajoukon 

taidonnäyte
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Huollon suunnittelu ja toimeenpano

Majuri Tuukka Koski palvelee 
Maavoimien esikunnan suunnit-
teluosastolla operatiivisen suun-
nittelun sektorilla huollon opera-

tiivisena suunnittelijana.

Kapteeni Esa Rajala palvelee 
Maanpuolustuskorkeakoulun 

sotataidon laitoksella maasodan 
opetusryhmässä esiupseerikurs-

sien huollon opettajana.

Kapteeni Markus Järvinen kirjoit-
ti huoltotaktiikasta ja taktisesta 
ajattelusta erinomaisen ja ajatuk-
sia herättävän artikkelin vuoden 
2020 ensimmäiseen numeroon. 
Vastaavia kirjoituksia tarvitaan 
lisää, koska parhaimmillaan yksit-
täinen artikkeli saa lukijan ajatte-
lemaan niin, että päätyy lopulta 
itse kirjoittamaan lehteen. 

Näin kävi meille kolmelle, joista 
jokainen oli itse lukenut artikkelin 
alkuvuodesta 2020. Asiaan palat-
tiin yhteisissä keskusteluissa ke-
väällä 2020. Myöhemmin teimme 
päätöksen kirjata ajatuksiamme ja 
pohdintaamme artikkeliin. Ja ehkä 
tämä artikkeli innostaa edelleen 
muita huoltomiehiä lähestymään 
asiakokonaisuutta uudestaan, 
mutta omista näkökulmistaan. 

Suosittelemme lukijaa lukemaan en-
sin Markus Järvisen artikkelin ja sen 
jälkeen tämän artikkelin eräänlaise-
na jatkona tai sivujuonteena hänen 
tekstiinsä. Hänen kirjoittamansa ”ta-
rina” jatkuu, sillä huomasimme kes-
kusteluissamme sen, että jokainen 
oli tulkinnut artikkelia omasta näkö-
kulmastaan. 

Näin syntyi erinomainen mahdolli-
suus kirjoittaa artikkeli, jossa pysty-

tään käsittelemään asiaa useasta eri 
näkökulmasta. Näiden näkökulmien 
taustalla oli jokaisen nykyinen pal-
veluspaikka ja aiempi työkokemus. 
Lopputuloksena tekstiä voi lukea ja 
tulkita esimerkiksi yhtymän tai Maa-
voimien huollon suunnittelun näkö-
kulmasta.

Artikkelin ensimmäisessä osuudessa 
käsitellään huollon toiminnan pe-
rusajatusta, eli sitä miksi huolto on 
ylipäätään olemassa. Toisessa osuu-
dessa luodaan katsaus huollon ja 
huollon alojen suunnitteluun. Tätä 
osuutta täydennetään tarkentamalla 
pohdintaa yhtymän huollon suunnit-
teluun. 

Viimeisessä osuudessa siirrytään 
suunnittelusta toimeenpanoon. 
Tekstin kuva 1 liittyy huollon suun-
nittelun ja toimeenpanon osuuteen. 
Vastaavasti kuva 2 liittyy kahteen 
viimeiseen tekstiosuuteen. Luetta-
vuuden parantamiseksi muutamia 
kokonaisuuksia Järvisen artikkelista 
esitetään sitaateissa.

Huollon toiminnan perusajatus

Järvisen mukaan ”logistikot yrittävät 
sitoa oman toimintansa tuettavan 
hyökkäykseen, mutta lopputulos on 
useimmiten sekava…”. Tätä jatke-

taan ”tältä vältyttäisiin, jos logistikot 
kykenisivät taktiseen ajatteluun, eli 
muuntamaan opin tilanteenmukai-
siksi suunnitelmiksi. Ensimmäisinä 
logistikkojen pitäisi laatia toimin-
ta-ajatus suorituskyvyn ja paikan 
tarkkuudella”.

Mikä on itseasiassa huollon toimin-
nan perusajatus? Onko se ylläkuvattu 
taktisen ajattelun perusteella laadit-
tu tilanteenmukainen suunnitelma ja 
kyky suunnitelman toimeenpanoon? 
Voiko suunnitelma olla tilanteenmu-
kainen? 

Suunnitelma voi olla teksti huolto-
miehen muistivihossa tai esimerkiksi 
tiedostot tietokoneella. Kokonaisuu-
den muodostavat myös suunnitel-
man tekijän tai tulkitsijan tiedosta-
mat ja ei-tiedostamat taustatiedot ja 
oletukset, joista toivottavasti mah-
dollisimman moni on dokumentoitu 
itse suunnitelmaan. Suunnitelma ei 
itsenäisesti muutu tilanteenmukai-
seksi, vaan toimeenpano on kyettä-
vä tekemään suunnitelmaa hyödyn-
täen, mutta tilanteenmukaisesti.

Palaten huollon toiminnan perusaja-
tukseen ja sen pohjimmaiseen mer-
kitykseen, niin korostamme huollon 
merkitystä tukevana aselajina. Kär-
jistäen voisi väittää, että jos huolto-

Kapteeni Sami Sievänen 
palvelee Logistiikkakoululla 

sektorinjohtajana.
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joukko ei kykene tukemaan, niin se 
on turha.  

Tukemiskyky konkretisoituu toi-
meenpanossa huollon tilanteenmu-
kaisena kykynä. Kyky muodostuu 
esimerkiksi Järvisen mainitsemista 
huoltopaikkojen yksityiskohtaisista 
sijaintitiedoista. Kuitenkin tukemis-
kyvyn näkökulmasta ”syvään pää-
hän”, eli tässä tapauksessa huollon 
alojen yksityiskohtiin ei tule suunnit-
telussa edetä liian nopeasti. 

Huollon kuten muidenkin aselajien 
toiminnan perusajatus on se, että 
niiden yhteisvaikutuksella luodaan 
edellytykset joukon tehtävän suorit-
tamiselle. Tämän yhteisvaikutuksen 
saavuttamiseksi huollon ja muiden 
aselajien on tuettava suunnittelussa 
ja toimeenpanossa yleisoperatiivista 
kokonaisuutta, mutta myös toisiaan.

Huollon suunnittelu 

Kaiken huollon suunnittelun perus-
kivenä ja runkona on oltava yleisope-
ratiivinen suunnitelma ja siihen mah-
dollisesti sisältyvä vaiheistus. 

Huollon toiminta-ajatuksen tulee 
kulkea kokonaisuutena käsikädessä 

tämän suunnitelman ja sen vaiheis-
tuksen kanssa. Parhaimmillaan mo-
lemmat kokonaisuudet rakentuvat 
rinnakkaisessa suunnitteluprosessis-
sa. 

Huollon suunnittelussa on tunnistet-
tava kriittisimmät tekijät ja kokonai-
suudet, jotka vaikuttavat operaation 
kokonaissuunnitteluun. Kuitenkin 
jos huollon suunnittelussa edetään 
liian nopeasti yksityiskohtiin, niin 
menetetään edellytykset huollon 
yleisjohtajan kokonaisvaltaiselle 
suunnittelulle ja toimeenpanolle. 

Huollon operatiivisen suunnitelman 
vaiheiden kuvauksien on siis oltava 
kokonaisuus, josta huollon toteutuk-
sen riittävä, muttei liian yksityiskoh-
tainen yleiskuva selviää myös ylei-
soperaatikolle. 

Tämän kokonaisuuden perusteella 
on laadittava erilliset huollon alojen 
yksityiskohtaiset suunnitelmat (si-
sältäen esimerkiksi täydennysoikeu-
det, huollon suorituskykyjen alistuk-
set jne.) Vastaavasti näiden huollon 
alojen suunnitelmien on kuljettava 
käsikädessä huollon yleisen vaiheis-
tuksen kanssa, mutta tarkentaen 
näkymän ja näkökulman yksittäisen 

huollon alan suunnitteluun.

Operatiivisissa suunnittelupro-
sesseissa suunnittelussa edetään 
selkeästi vaiheittain ja aloitetaan 
suunnittelu oman suorituskyvyn tar-
kastelulla. Tämä vaihe on myös huol-
lon näkökulmasta tärkeä, koska sen 
kautta avautuu se, millainen on oma 
kyky toimia eri vaihtoehdoissa. 

Suorituskykyyn vaikuttavat tietenkin 
kalusto, materiaali ja henkilöstö. Näi-
den kokonaisuuksien kautta huollon 
suunnittelijalle muodostuu käsitys, 
mistä joukkoni huolto kykenee suo-
riutumaan.

Suunnitteluprosessin edetessä myös 
komentajan haluama toimintavaih-
toehto realisoituu. Sitä kautta vii-
meistään tarkentuu tieto siitä, millai-
siin taisteluihin ollaan joutumassa ja 
mitä huollolta edellytetään. 

Optimitilanteessa nämä perusteet 
ovat käytettävissä ja huollon las-
kentaa tehdään jo aikaisemmin 
laadittaessa toimintavaihtoehtoja. 
Kuitenkin tässä vaiheessa korostu-
vat Järvisen mainitsemat tappio- ja 
kulutustaulukot. Niiden avulla on ky-
ettävä määrittämään vaadittu huol-
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lon suorituskykyjen tarve. Vaiheen 
aikana verrataan laskettuja tappio- ja 
kulutusarvioita edellisen vaiheen ai-
kaiseen omaan suorituskykyyn. 

Tuloksena voi olla, että esimerkiksi 
yhtymän huolto kykenee suoriutu-
maan tehtävästä omineen. Vaihto-
ehtona voi olla myös esityksiä ylä-
johtoportaalla esimerkkinä juuri se 
kahden maastosairasauton tarve 
prikaatin vaiheeseen kaksi, kun kaksi 
joukkoyksikköä ovat hyökkäämässä 
rinnan. 

Edellisessä kappaleessa kuvattujen 
yksityiskohtien kautta muodostuvat 
tarkemmat huollon alojen suunni-
telmat. Nämä yksityiskohtaiset suun-
nitelmat mahdollistavat huollon ja 
huollon alojen varautumisen ja tar-
vittavien ennakoivien toimenpitei-
den suorittamisen. 

Tämä kokonaisuus linkittyy it-
seasiassa lehden numeron 3/2019 
artikkeliin, jossa käsiteltiin huollon 
valmiutta ja korostettiin valmiuden 
rakentamisen näkökulmasta jatku-
moa suunnittelu-varautuminen-val-
mius.

Ajatuksia huollon suunnittelusta 
yhtymän näkökulmasta

Olemme Järvisen kanssa samaa 
mieltä siitä, että huollon lopputulos 
voi olla sekavia priorisointeja ja tau-

lukoita. Toisaalta niillä on merkitystä 
huollon taistelijoille itselleen, jotka 
toteuttavat huoltoa. 

Yleisoperaatikoille niillä on vähäi-
sempi merkitys. Onko esimerkiksi 
kunnossapidon tärkeysjärjestyksellä 
oikeasti suuri merkitys? Tulisiko pri-
orisointi tehdä joukkoyksiköittäin? 
Silloin painopiste on selvä myös 
kunnossapidon osalta. Huolto aloit-
taa korjaamisen ensisijaisesti paino-
pisteeksi määritellyn joukkoyksikön 
CV9030 rynnäkkövaunusta, eikä 
reservinä toimineen joukkoyksikön 
vaunusta.

Toisena kokonaisuutena nostamme 
vielä esiin ajatuksia Järvisen kuvaa-
masta yhtymän hyökkäyksestä. Mis-
sä kulkee ensimmäisessä vaiheessa 
hyökkäävän joukkoyksikön oma 
huoltokomppania? Jos kuvattu yh-
tymän hyökkäys toteutetaan kahden 
uran suunnassa, niin perusperiaat-
teena on ollut se, että koko joukko-
yksikkö hyökkää koottuna. 

Edellä kuvattu voisi tarkoittaa sitä, 
että ensimmäisen hyökkäävän jouk-
koyksikön perässä etenee huolto-
yksikkö kymmenien ajoneuvoyh-
distelmän voimin ennen seuraavia 
hyökkääviä joukkoyksiköitä. Huolto-
yksikön siirtyessä esimerkiksi ajoneu-
vopareittain on ajoneuvojen välinen 
etäisyys 150m ja ajoneuvoparienväli-

nen 500m. Tästä voi muodostua ko-
konaisuutena esimerkiksi 10-20km 
pitkä ajoneuvoletka.  Iskevien osien 
taistelun tehokkuuteen voidaan siis 
vaikuttaa tarkemmalla yhtymätason 
huoltoyksiköiden koordinoinnilla, 
joka kuuluu yhtymän huoltopäälli-
kön tehtäviin.

Tästä päästään komentajan vaati-
muksiin huollolle. Oleellista on aset-
taa selkeät vaatimukset sekä paino-
pisteet hyökkäämässä olevan joukon 
tukemiseksi. 

Tämä tarkoittaa vaatimuksia huollon 
tukeutumispaikoista ja siirtymisistä 
siten, ettei huollolla tukita hyökkä-
ysreittejä. Lisänä voi olla tehtäviä jo-
kaiselle joukkoyksikölle materiaalin 
täydennyksistä ja kunnossapidosta 
ennen hyökkäystä. Sinällään vaati-
mukset voivat jo ilmetä siitä, kuinka 
joukkoja käytetään hyökkäyksen ai-
kana.

Huollon suunnittelusta toimeen-
panoon

Edellisissä luvuissa käsiteltiin huollon 
suunnittelun kokonaisuutta. Tarkoit-
taako toimeenpano suunnittelun ja 
taktisen ajattelun avulla laadittujen 
suunnitelmien muuttumista tilan-
teenmukaisiksi suunnitelmiksi? 

Huollon tilanteen arvioinnista toiminta-ajatuksen laatimiseen
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Suunnitelmaa, joka olisi täysin käyt-
tökelpoinen tilanteessa kuin tilan-
teessa ei ole. Sen perusteella emme 
käyttäisi käsitettä ”tilanteenmukai-
nen suunnitelma”. Suunnitelma on 
yksi kokonaisuus, joka on laadittu 
esimerkiksi normaaliolioloissa perus-
tuen käytettävissä olleisiin taustatie-
toihin, oletuksiin sekä resursseihin, 
kuten aika, ammattitaito ja kokemus. 

Huoltomiestäkään ei välttämättä 
kiinnosta pioneerien huoltoreitille 
valmisteilla olevan sulutteen sisäl-
tö miinatyypin tarkkuudella, vaan 
se mihin asti reitti on käytettävissä. 
Tässä mielessä on huomioitava se, 
mitä Järvinen omassa kirjoituksessa 
kirjoittaa ”sekavasta suunnitelmasta”. 

Emme saa piilottaa muiden aselajien 
ja yleisoperaatikoiden tarvitsemaa 
tietoa näihin suunnitelmiin, vaan 
tieto on tarjoiltava tarvitsijoille sel-
keänä. Suunnitelman toimeenpanon 
ja tilanteenmukaisen soveltamisen 
onnistumiseksi yksi tärkeimmistä 
asioista on se, että suunnitelma ym-
märretään tarpeeksi samalla tavalla. 
Tämän lisäksi sen on tarjottava riittä-
vät tiedot tarvitsijoille heidän toimin-
nan tueksi. 

Operatiivinen toiminta (toimeenpa-
no), tässä tapauksessa huoltojouk-
kojen käyttö ja toiminta taistelun 
tukemiseksi ovat aina lopulta tilan-
teenmukaista toimintaa, jonka taus-
talla ovat esimerkiksi suunnitelmat ja 
vallitseva tilanne. 

Suunnitelma on yhtenä siis perus-
teena ja taustatietona, muttei se it-
sessään muutu tilanteenmukaiseksi. 
Toimeenpano on huoltomiehen am-
mattitaitoon ja kokemukseen vah-
vasti perustuva kokonaisuus, joka 
yksinkertaisimmillaan ja erityisesti 
aikakriittisessä tilanteessa on muu-
tuttava lyhyiksi, selkeiksi ja toteutta-
miskelpoisiksi käskyiksi. 

Vaikka suunnittelun rooli on koros-
tunut tässäkin artikkelissa, niin siitä 
huolimatta huollolla on oltava aina 
kyky suunnittelun keskeneräisyydes-
tä tai puutteellisuudesta huolimatta 
tilanteenmukaiseen toimintaan. Tätä 
voi vaatia nykymaailmassa uhkakir-
jon lisäännyttyä erilaiset nopeastikin 
ilmenevät uudet tai odottamattomat 
uhat. Näitä uhkia ovat myös ei-soti-
laalliset uhat, kuten maailmanlaajui-
nen koronapandemia. 

Esimerkkinä edellisestä ovat Puo-
lustusvoimien koronapandemiasta 
johtuen tekemät muutokset varus-
miesten koulutusjärjestelyihin, jot-
ka vaikuttivat huomattavasti jouk-
ko-osastojen paikallisiin huollon 
järjestelyihin. 

Näiden järjestelyiden toteuttaminen 
vaati nopeaa reagointia, eli tilan-
teenmukaista tukemista. Kuitenkin 
samanaikaisesti käynnistettiin lisä-
suunnittelu huollon varautumisen ja 
tukemiskyvyn takaamiseksi. 

Tilanteenmukainen toiminta tai väli-
tön huollon tuen toimeenpano ei siis 
poista sitä faktaa, että viimeistään sa-
manaikaisesti toimeenpanon kanssa 
on kyettävä käynnistämään tulevan 
toiminnan suunnittelu.

Kaiken edellä kuvatun taustalla ja 
tukena kulkee taktinen ajattelu, jota 
on kyettävä soveltamaan tarvittaval-
la tavalla. Lopputuloksena huollon 
tai huoltojoukon on kyettävä täyttä-
mään tehtävänsä.

Huoltoa suunnitel-
laan uva: EV Timo 
Saarinen KARHP
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Kauanko Suomi elää metsistä?

StoraEnson tehdas,  Kemi Veitsiluoto Kuva: Estormiz, Wikipedia

Seppo Laalo on Logis-
tiikkaupseerityhdistyk-

sen kunniajäsen

Viime vuonna Suomen bruttokan-
santuote oli 241 miljardia euroa. 
Tavaroiden ja palvelujen vienti oli 
96 mrd, eli 40 prosenttia brutto-
kansantuotteesta. Metsäteollisuu-
temme tuotannon arvo oli 23,4 
mrd ja sen vienti 13,2 mrd. Met-
säteollisuus työllistää Suomessa 
suoraan noin 50 000 henkeä, toi-
nen mokoma tekee töitä ulkomail-
la. 

Metsäteollisuudella on Suomessa 
18 massatehdasta (sellu), 15 pape-
ritehdasta ja 13 kartonkitehdas-
ta. UPM:llä, Stora Ensolla ja Metsä 
Groupilla on tuotantoa yhteensä 
37 maassa, kuudessa maanosassa. 
Kaikki metsäjättimme ovat tehneet 
vuosia tutkimus- ja kehitystöitä uu-
sien puuraaka-aineinnovaatioiden 
aikaansaamiseksi ja ovat jo melko 
pitkällä.

Björn Wahlroos sanoi tammikuussa 

2020, ettei kukaan enää rakenna uut-
ta paperikonetta, vaan päinvastoin 
niistä kolme tullaan jo lähiaikoina 
lopettamaan Suomesta. Globaalilla 
alalla eri maissa  olevilla paperiko-
neilla voidaan valmistaa samanlaista 
paperia. 

Digitalisaatio on vähentänyt graafi-
sen paperin kysyntää. Toisella vuo-
sineljänneksellä se putosi 32 pro-
senttia ja tulee vähenemään vielä 
dramaattisesti. Nettikauppa puoles-
taan kasvattaa pakkauskartongin 
menekkiä. 

Maailmalla kulutetaan kuitenkin 15 
kertaa enemmän paperia, kuin Suo-
messa valmistetaan. Suomalaisilla 
tehtailla pitäisi olla kaikki edellytyk-
set saada osansa laskevistakin mark-
kinoista. Kysymys on kustannuskil-
pailukyvystä, sanoo toimitusjohtaja 
Jussi Pesonen. 

UPM on ilmoittanut lopettavansa 
Kaipolan paperitehtaan toiminnan 
vuoden vaihteessa YT-neuvottelujen 
jälkeen. Kaipolassa ovat nuo kolme 
Wahlroosin mainitsemaa paperiko-
netta. UPM on äskettäin ilmoittanut 
paperitehtaiden lopettamisista myös 
Ranskan Chapellessa ja Britannian 
Shottonissa.

Kaipolan tehdas on teknisesti hyväs-
sä kunnossa. Tehtaan tuotteet ovat 
hyvälaatuisia. Kaipolassa on pätevä 
ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Suomalainen metsäteollisuus on 
kansainvälistä suurteollisuutta, jota 
johdetaan maailmanlaajuisesti. Näin 
toimivat kilpailijatkin. Mikäli tästä 
periaatteesta tingittäisiin, menettäi-
sivät suomalaiset yritykset markki-
noita. 

Vaikeissa taloudellisissa tilanteissa 
on suomalaisilta kansainvälisiltä yri-
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tyksiltä kysytty, miten yritys nyt pär-
jää. Vastaus on ollut: Kyllä yritys pär-
jää, mutta miten pärjää Suomi.

Avoimessa kirjeessään Jussi Pesonen 
sanoo ulkoisten kustannusten ja ve-
rorasituksen käyneen Suomessa yli-
voimaiseksi. Dieselveroa on korotet-
tu jokaisella hallituskaudella, vaikka 
80 % kulutuksesta on raskaassa lii-
kenteessä, esimerkiksi puu- ja tavara-
liikenteessä. 

Neljä kertaa Ruotsia korkeampi pa-
periteollisuuden sähkövero ei edes-
auta yksiköiden menestystä (hallitus 
on luvannut laskea nyt veron EU-mi-
nimiin). 

Kuidun hankintaketjuun kertyy ve-
rorasitusta ja polttoainekustannuk-
sia enemmän, kuin kilpailijamaissa. 
Valtakunnallinen ammattiyhdistyslii-
ke ajaa tasakorotuksia ja lyhyempää 
vuosityöaikaa, vaikka tulotaso on jo 
nyt 30 prosenttia korkeampi ja vuosi-
työaika lyhyempi kuin Saksassa vas-
taavia tuotteita tekevissä tehtaissa. 

Näistä olisi voitava sopia paikallisesti.

Jokainen haluaa nakertaa kasvavan 
osan kakusta. Harkinta toiminnan 
alasajosta alkaa siinä vaiheessa, kun 
yksikön kilpailukyky on niin heikko, 
että toiminta ei ole yhtiölle enää kan-
nattavaa. 

Tällaiset suunnitelmat ovat muser-
tavia työntekijöille ja alueelle. Yhtä 
suuri häviäjä on sulkemistilantees-
sa koko suomalainen yhteiskunta. 
Metsäteollisuuden laajan kotimaisen 
arvoketjun ansiosta Kaipolan vajaan 
400 miljoonan euron vuosittaisesta 
liikevaihdosta noin 80 % jää lisäarvo-
na Suomen kansantalouteen, siis yli 
300 miljoonaa euroa.

Euroopan Unioniin liittymisen jäl-
keen devalvaatiot on korvattu vero-
tuksen ja kustannuksien korotuksilla. 
Palkkaveronkin korotus koituu kus-
tannusrasitukseksi.

Kymmenen vuoden ajan ovat poistot 
olleet investointeja suuremmat. Ko-
neisto rappeutuu ja investoinnit ovat 
harvassa.

Viennistämme 90 prosenttia kulkee 

laivoilla. Vuosittaiset lakkoilut häi-
ritsevät suomalaisen teollisuuden 
luotettavuutta vientimarkkinoillam-
me. Näistä pitäisi viimeinkin päästä 
eroon.

Nyt on korkea aika arvioida, miten 
Suomessa voidaan tulevaisuudessa 
tehdä kokonaisvaltaista teollisuus-, 
työmarkkina- ja veropolitiikkaa, joka 
mahdollistaa kannattavan teollisen 
toiminnan ja uusinvestoinnit. 

Menestyvä yksityissektori on edel-
lytys yhteiskuntamme kestävälle 
rahoitukselle. Korkean kotimai-
suusasteen omaavan teollisuuden 
ulosliputus ei ole Suomen etu, sa-
noo Pesonen.

Seppo Laalo

Lähteet:
Björn Wahlroosin haastattelu: Yk-
kösaamu 25.1.2020
Jussi Pesosen avoin kirje 27.8.2020 ja 
Ykkösaamu 5.9.2020
Nettisivut: UPM, Stora Enso, Metsä 
Group, Tilastokeskus

Tukinuittoa Saimaalla 2008. Kuva: Petritap, Wikipedia
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Polttoaineveron korotukset syövät 
Suomen kilpailukykyä

Sisu-kuorma-auto Vantaalla. Kuva: Anneli Salo, Wikipedia

Kuorma-autoja tarvitaan harvaan 
asutussa, ohuiden tavaravirtojen 
Suomessa. Maanteiden tavaralii-
kenteessä kuljetetaan noin 85 % 
tavaratonneista ja 65 % tonnikilo-
metreistä. Vastaavasti rautateiden 
osuus on vain 13 % tavaratonneis-
ta ja 28 % tonnikilometreistä. 

Maanteiden tavaraliikenne on siis 
keskeisin kuljetusmuotomme. Toi-
saalta rautateiden osuus EU-vertai-
lussa on jo korkealla tasolla, eikä sen 
lisääminen Suomessa ole järkevää 
ohuiden tavaravirtojen johdosta. 
Tämä tavankuljetusten jakauma tu-
lee ottaa huomioon tiestöä painot-
taen, kun meillä kohdistetaan varoja 
väylien kunnossapitoon ja investoin-
teihin.

Suomen vuoden 2021 budjettiehdo-
tus perustuu viennin toimintaedelly-

tysten turvaamiseen muun muassa 
alentamalla teollisuuden käyttämän 
sähkön verotus EU-minimiin. Vero-
linjauksissa ei kuitenkaan ole vielä 
huomioitu maantiekuljetusten mer-
kitystä viennin kilpailukykyyn. 

Suomen tavaraliikenne perustuu pit-
kiin ja painaviin ajoneuvoyhdistel-
miin, joiden pääasiallinen käyttövoi-
ma on diesel. Suomessa on muutama 
sähkökäyttöinen kuorma-auto, pari 
sataa kaasukäyttöistä kuorma-autoa 
ja noin 100 000 kuorma-autoa, jotka 
kuluttavat vuodessa yhteensä noin 
1,3 miljardia litraa dieseliä, ja tällai-
sena tilanne jatkuu vielä pitkälle tu-
levaisuuteen.  

Dieselin polttoaineveroa on kymme-
nessä vuodessa korotettu yhteensä 
yli 60 prosenttia. Elokuun alussa tuli 
voimaan korotus, joka nosti kuljetus-

kustannuksia Suomessa lähes 80 mil-
joonalla eurolla vuodessa. 

Veronkorotus tuli pahimpaan mah-
dolliseen aikaan koronatilanteen ja 
matalasuhdanteen jatkuessa. Kysei-
nen veronkorotus valmisteltiin syk-
syllä 2019 täysin erilaisessa talousti-
lanteessa, missä Suomi nyt on. 

Polttoaineveron korotus hidastaa 
Suomen taloudellista elpymistä ja 
vientiämme. Koronakriisi on ajanut 
yrityksiä ahtaalle, ja sen vuoksi koro-
tus oli ajankohdaltaan erityisen hai-
tallinen. Jokainen verosentti dieselin 
litrahintaan lisää nostaa kuljetuskus-
tannuksia noin 13 miljoonalla eurol-
la. 

Sen sijaan, että Suomi nyt keven-
täisi dieselin polttoaineverotusta, 
budjettiehdotukseen sisältyy paljon 
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keskustelua herättänyt parafiinisen 
dieselin veronkorotus. Se edelleen 
kiristäisi kuljetusyritysten verotaak-
kaa arviomme mukaan noin 60 mil-
joonalla eurolla vuodessa. Kyseinen 
veronkorotus on haitallinen myös 
ympäristösyistä, sillä parafiininen di-
esel vähentää lähipäästöjä ja paran-
taa ilmanlaatua keski-iältään noin 10 
vuotta vanhan kuorma-autokalus-
tomme osalta. 

Vientimme kustannustaakkaa lisää-
vien veronkorotusten vaikutuksia tu-
lisi nyt lieventää ottamalla käyttöön 
hallitusohjelmassa linjattu ammatti-
biodiesel. 

Kyse on monessa EU-maassa käy-
tössä olevasta veroratkaisusta, jolla 

alennetaan tavaraliikenteessä käy-
tettävän dieselin verotusta palautta-
malla polttoaineveroa kuitteja vas-
taan kuljetusyrityksille. Esimerkiksi 
Ranskassa palautetaan kuljetusyri-
tyksille noin 11 senttiä polttoaineve-
roa jokaiselta litralta, mitä määrää voi 
pitää erittäin merkittävänä.   

Muitakin ratkaisuja tulee nyt miettiä. 
Ruotsissa on nykyisin käytössä vero-
malli, jossa puhtaat ja korkeasekoit-
teiset uusiutuvat polttoaineet, joita 
kulutetaan yli jakeluvelvoitteen vaa-
timusten, ovat valmisteverottomia. 

Tämä edistäisi tavaraliikenteen siirty-
mistä fossiilisesta dieselistä ympäris-
töystävällisen ja uusiutuvan, jätteistä 
sekä tähteistä valmistetun dieselin 

käyttäjäksi. Edellä ehdotettua am-
mattibiodieselin käyttöönottoa ja 
Ruotsin mallin toteuttamista tulisi 
harkita yhdessä. Tämä olisi ilmasto-
ystävällinen lääke nykyiseen talousti-
lanteeseen ja Suomen kilpailukyvyn 
kohentamiseen. 

7.9.2020, Helsinki
Iiro Lehtonen
Kirjoittaja on Suomen Kuljetus ja 
Logistiikka SKAL ry:n toimitusjoh-
taja
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Lääkintälottien kertomaa sodas-
ta ja sen jälkeisestä elämästä

Sotamarsalkka on saanut kukkia eräältä lotalta Kaurilassa 18.7.1941, Kaurila 1941.07.18 SA-kuva

Lääkintälottien kokemuksia lääkintälottakoulutuksesta, lää-
kintälottana työskentelystä sekä niiden vaikutukset sodan 

jälkeiseen elämään.
Aino Perämäki & Ella Vaittinen

Lääkintälotat olivat hyvin mer-
kittävässä roolissa talvi- ja jatko-
sodassa. Heidän tärkeä työnsä 
osaltaan mahdollisti Suomen puo-
lustuksen ja oli takaamassa näin 
maamme itsenäisyyden säilymis-
tä.

Lotta Svärd oli naisten vapaaehtoi-
suuteen nojautuva järjestö, joka toi-
mi Suomessa vuosina 1920-1944. 
Lotta Svärd oli maanpuolustuksen 
tukijärjestö, joka perustettiin suoje-
luskuntien tueksi. Lotta Svärd -jär-
jestön lääkintäjaostoon kuului 15 
prosenttia koko järjestön jäsenistä eli 
noin 35 000 henkilöä. Vuonna 1944 
arvion mukaan lottia oli yhteensä 
232 000, joista 150 000 oli toimivia 
jäseniä, 30 000 kannattavaa jäsentä 
ja 52 000 lottatyttöä. 

Koulutus ja työskentely 

Vuonna 1922 keskusjohto järjesti 
ensimmäisen lottakurssin. Vuoteen 

1929 asti lääkintälottien koulutus 
tapahtui kaksiviikkoisella kurssilla tai 
iltakursseilla, kunnes heille alettiin 
järjestää puolen vuoden mittaisia 
lääkintälottakursseja. Lääkintälotat 
kuvasivat tätä pidempää koulutusta 
hyödylliseksi, mutta eivät kuitenkaan 
katsoneet sen vastaavan sodan aika-
na tarvittavia vaatimuksia. 

Käytännössä oppi tapahtuikin vasta 
komennuksella sotien aikana. Lotat 
kertoivat joutuneensa yllättäviin työ-
tehtäviin, joihin heidän perehdytet-
tiin samalla, kun he jo työskentelivät 
uudessa työtehtävässä tai juuri en-
nen työskentelyn aloitusta. Esimer-
kiksi eräs lotta sai viiden minuutin 
koulutuksen instrumenteista, minkä 
jälkeen hän jo työskenteli instru-
menttihoitajana kenttäsairaalan leik-
kaussalissa.

Lääkintälotat toimivat erilaisissa hoi-
topaikoissa, kuten joukkosidonta-
paikoilla, sairasjunissa sekä kenttä-, 

sotavanki- ja sotasairaaloissa. Lää-
kintälottia työskenteli myös kaatu-
neidenhuollossa, eläinlääkinnässä 
ja veripalvelussa. Heidän tehtäviinsä 
kuului avustaa sairaanhoidollisissa 
tehtävissä, sen lisäksi he huolehtivat 
potilaiden hygieniasta ja auttoivat 
liikkumisessa sekä auttoivat potilaita 
esimerkiksi kirjeiden kirjoittamisessa 
heidän omaisilleen. 

Lotat toimivat vapaaehtoisina omas-
ta halustaan ja he tekivät arvokasta 
työtä isänmaan hyväksi ja itsenäi-
syyden säilyttämiseksi. Rohkeus, pe-
riksiantamattomuus sekä kiitollisuus 
elämän jatkumisesta, mutta myös 
sodan kauheus korostuivat heidän 
kertomuksissaan. 

“Sinä et tiedä, minkälainen se oli se 
taivas ja minkälainen jyrinä sieltä 
kuulu. Minkälainen helvetti oli, mitä 
siellä tapahtuu. Silloin minä istuin ja 
kattelin, enkä osannu sanoo muuta 
kun, että rakas jumala. Ja silloin mi-
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nusta tuntui, että minusta paloi kaik-
ki sisältä pois. Minä tyhjenin, minusta 
jäi vain kuoret. Tää on jotain kauhee-
ta. Ja se ei ole palautunu ikinä. Minä 
en oo saanu sisälleni sitä normaalia 
ihmistä enää. Minä paloin sisältä.”  

Lotat muistavat sodan järkyttävät ta-
pahtuneet edelleen, mutta ovat silti 
kyenneet jatkamaan elämäänsä so-
dan jälkeen. Moni heistä löysi rinta-
malta miehen, jonka kanssa avioitui 
ja perusti perheen.

Lääkintälottana toimimisen vaiku-
tukset sodan jälkeiseen elämään

Marraskuun 6. päivänä vuonna 1944 
puolustusministeriö antoi päätök-
sen, jonka mukaan suojeluskunta-
järjestön toiminta on lakkautetta-
va seuraavaan päivään mennessä. 
Näin suojeluskunnat lakkautettiin 
7.11.1944. Tämä päätös perustui vä-
lirauhansopimukseen Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä. Valtioneuvos 
lakkautti myös Lotta-Svärd järjes-
tön marraskuun 23. päivänä vuonna 
1944. Lotta Svärd -järjestö oli tuolloin 
toiminut yli 20 vuotta. 

Sodan jälkeinen elämä oli lotille ras-
kasta aikaa. Siihen vaikutti yhteis-
kunnan negatiivinen suhtautumi-
nen heitä kohtaan. Lottia pidettiin 
fasisteina ja jopa epäsiveellisinä, he 
saivat kuulla erilaisia kurjia nimityk-
siä. Lotat kertoivat järjestön lakkaut-
tamisen tuntuneen erittäin raskaalta 
ja ihan kuin heidän tekemällään työl-
lään ei olisi ollut mitään merkitystä. 
Lotta-ajasta ei uskallettu puhua julki-
sesti ja osa lotista jopa hävitti kaikki 
lottaesineet ja -pukunsa. 

”Joo se tuntu hirveältä. Se tuntu ker-
ta kaikkiaan niin pahalta, että sitä ei 
niin kun käsittänyt, että minkä täh-
den ihmiset, jotkut ihmiset, ei kaikki 
suinkaan, mutta että oli paljon sem-
mosia, jotka sano, että mitä menitte 
sinne. Että se oli sitä ja sitten, että ja 
sieltäpä ne huorat tulee”

Vasta 1990-luvulla uskallettiin puhua 
lotista ja lotat saivat puhua. 13. syys-

kuuta vuonna 1991 järjestettiin Fin-
landia talolla Lotta Svärd -järjestön 
perustamisen 70-vuotismuistojuhla. 

Juhlaan oli kutsuttu 1500-1600 lot-
taa. Juhlan tarkoituksena oli nostaa 
taas lotat esiin ja tuoda julki kiitol-
lisuus heidän tekemästään työstä. 
Pääministeri Esko Aho toi valtion 
tervehdyksen ja puolustusministeri 
Elisabeth Rehn piti myös kiitospu-
heen. Nämä kiitokset olivat siitäkin 
syystä merkittävät, sillä viimeksi kun 
valtion taholta osoitettiin kiitosta 
lottien tekemää työtä kohtaan se 
oli presidentti Mannerheimin puhe 
31.12.1944.  

Tämä artikkeli on kirjoitettu opin-
näytetyön ”Lääkintälottien koke-
muksia lääkintälottakoulutuksesta, 
lääkintälottana työskentelystä sekä 
niiden vaikutukset sodan jälkeiseen 
elämään” pohjalta. Opinnäytetyö on 
julkaistu helmikuussa Theseuksessa 
ja se on löydettävissä hakusanalla 
Lääkintälottien kokemuksia lääkin-
tälottakoulutuksesta, lääkintälottana 
työskentelystä sekä niiden vaikutuk-
set sodan jälkeiseen elämään.

 Artikkelin lähteen löytyvät opin-
näytetyöstä.

Aino Perämäki & Ella Vaittinen 
AMK-sairaanhoitaja 

Lääkintälotat pitämässä huolta potilaista. SA-kuva
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Kirja-arvostelut

Dresdenin 
tuomionpäivä

Tämän kiinnostavan sotahistoria-
dokumentin erityinen ansio on 
näkökulmien monipuolisuus sekä 
tapahtumien kertominen ihmis-
ten, tavallisten dresdeniläisten, 
kautta. 

Arkielämän kuvaus luo kirjaan sy-
vyyttä ja inhimillisen näkökulman. 
Tuntuu käsittämättömältä mutta 
toisaalta loogiselta, että arkielämä 
töineen, opiskeluineen ja ystävien 
tapaamisineen toimi myös keskellä 
sotaa. Arjen pitäminen mahdollisim-
man normaalina oli pakokeino sodan 
todellisuudesta. Lukija pääsee seu-
raamaan monen eri henkilön elämää 
toista maailmansotaa edeltäneessä 
sekä sota-ajan Dresdenissä, eli kirja 
avaa näköalan myös tavalliseen elä-
mään.

Lopulta pommisateessa pelänneet 
ja sieltä selviytyneet ihmiset kuvaa-
vat yksityiskohtaisesti, miltä tuntui 
olla rajujen ilmahyökkäysten kohtee-
na laskiaisena 1945 – ja miltä tuntui 
etsiä rauniokasoista tuhansien ruh-
joutuneiden tai palaneiden uhrien 
joukosta omaisia ja ystäviä. Dresde-
nin tuhonneesta pommituksesta tuli 
helmikuussa kuluneeksi 75 vuotta.

Pommituslentäjätkin saavat puheen-
vuoron. Mikä moraalinen oikeus heil-
lä oli moukaroida päivä päivän ja yö 
yön jälkeen Saksan siviilikohteita? 
Amerikkalaiset operoivat yleensä 
päivisin ja britit öisin. 

Dresdenissä oli myös sotateollisuutta 
mutta ennen muuta se oli yli puolen 
miljoonan asukkaan koti ja kauneu-
tensa ansiosta Elben Firenzeksi kut-
suttu kulttuurikaupunki. Vuorotellen 
pudotetut räjähdys- ja palopommit 
saivat aikaan 1 500 asteen tulimyrs-
kyn, joka poltti elävältä tai tukehdut-
ti pommisuojiin noin 25 000 ihmistä, 
joista osa oli idästä Puna-armeijan 
kynsistä pakenevia siviilejä. Pakolai-
sia arvellaan Dresdenissä olleen jopa 
parisataa tuhatta.

Dresdenin kohtaloksi koitunut vuo-
den 1945 laskiaisen pommitus johti 
Iso-Britannian pääministerin Wins-
ton Churchillin ja pommitusilmavoi-
mien komentajan Arthur Harrisin vä-
lirikkoon. 

Pääministeri halusi ottaa etäisyyttä 
tapahtumiin, joita arveli myöhem-
min ehkä pidettävän sotarikoksina. 
Pommitusilmavoimien henkilöstö 
puolestaan turhautui siihen, että 
odotetun kaltaisista tuloksista huo-
limatta he eivät saaneet mielestään 
ansaitsemaansa kiitosta. Kiinnosta-
via ovat myös kirjassa esitellyt Britan-
nian ja USA:n lehdistön kannanotot 
pommituksiin.

Oliko Dresden lopulta sotilas- vai 
siviilikohde? Siellä toimi useita so-
dankäyntiä palvelevia yrityksiä ku-
ten optiikkaa valmistanut Zeiss Ikon. 
Dresdenin kautta virtasi joukkoja 
puna-armeijaa vastaan ja se oli myös 
liikenteen solmukohta. Mutta olipa 
Dresden myös yli puolen miljoonan 
ihmisen koti, joka oli tulvillaan kult-
tuurihistoriallisia aarteita. Tämä kirja 
ei tuomitse. Se kertoo, ja jättää joh-
topäätösten teon lukijalle. Lukukoke-
mus on vaikuttava.

Seppo Simola

Dresden 1945 – täystuho
Sinclair McKay (suom. Niko Jääske-
läinen)
Minerva, 437 s.
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Valtakunnanmarsalkan 
nousu ja tuho

Kirjan ensimmäinen englannin-
kielinen painos julkaistiin jo liki 60 
vuotta sitten. Kannattaako näin 
vanhaa teosta enää suomeksi jul-
kaista? Kyllä kannattaa. Kolman-
nen valtakunnan vaiheisiin laa-
jasti perehtyneet kirjoittajat ovat 
voineet tukeutua merkittäviin ai-
kalaistodistajiin, joita vielä kirjaa 
työstettäessä oli runsaasti elossa. 
Toimiva suomennos tekee paksus-
ta kirjasta helposti lähestyttävän.

Julkaisua puoltaa myös se, että eräs 
uusia tutkimuksia joskus rasittava 
piirre ei ole tämän kirjan synti. Kirjoit-
tajilla ei nimittäin ole ollut aiheen tu-
lenarkuudesta huolimatta agendaa 
tai etukäteen päätettyä lopputulosta 
toisin kuin joillakin muuten vakavasti 
otettavilla nykykirjoittajilla. 

Tekijäkaksikko ei syytä, kiihkoile, 
mutta ei toisaalta puolustakaan – se 
vain tuo asiat dokumenttien valossa 
esiin. Lukijalle jää tilaa tehdä omat 
johtopäätöksensä. 

Valtakunnanmarsalkaksi ja Adolf 
Hitlerin kakkosmieheksi kohonneen 
Hermann Göringin tarina tulee ker-
rotuksi lapsuudesta Nürnbergin so-
tarikosoikeuteen asti. 

Göring oli oikeusprosessin alkaessa 
varma, että hänen loppunsa koittaisi 
prosessin päätteeksi, joten hänellä ei 
ollut mitään voitettavaa eikä toisaal-
ta hävittävääkään. 

Oikeudessa hän saattoi pitää pitkiä 
monologeja ilmiömäisen muistinsa 
avulla eikä hän pyrkinyt pesemään 
itseään putipuhtaaksi kaikista tuo-
mittavista teoista. Välillä pääsyyttäjä 
oli helisemässä hyvämuistisen ja ky-
symyksiä väistelevän syytetyn kans-
sa. Göring joskus jopa oikoi syyttäjän 
tietoja ja sai tämän menettämään 

malttinsakin.

Entistä hävittäjä-ässä Göringiä pide-
tään Saksan ilmavoimien eli Luftwaf-
fen toisen maailmansodan aikaisena 
johtajana, mutta hänen päämeriittin-
sä oli lähinnä Luftwaffen luominen 
tyhjästä 1930-luvun jälkipuoliskolla. 

Valtakunnanmarsalkka tuntui me-
nettävän kiinnostustaan ilmasotaan 
samassa tahdissa kuin Luftwaffen 
suorituskyky laski sodan pitkittyessä. 
Pontevan johtamisotteen sijasta Gö-
ring saattoi vetäytyä mielipaikkaansa 
eli Carinhall-metsästyslinnaansa. Sen 
laajentaminen ja taidekokoelman 
kartuttaminen tuntuivat välillä ole-
van tärkeämpiä kuin valtakunnan 
asiat. Göringin tempaukset herättä-
vät lukijassa välillä hilpeyttä tai jopa 
myötähäpeää. 

Runsasmuotoinen valtakunnanmar-
salkka silkkisessä toogassa sormet 
täynnä jalokivisormuksia lienee ollut 
mykistävä näky.

Kirja olisi kaivannut tuekseen edes 
yhtä Euroopan karttaa. Silloin lukija 
voisi heti tarkistaa, missä on Reinin-
maa, Sleesia tai Memelin alue. Myös 
valokuvaliite oli turhan niukka. Hen-
kilöhakemisto kirjassa on, mutta 
aikajana Kolmannen valtakunnan 
historiasta olisi myös ollut paikallaan 
samoin valtakunnan avainhenkilöi-
den lyhyet esittelyt.

Seppo Simola

Hermann Göring – nousu ja tuho
Heinrich Fraenkel – Roger Manvell 
(suom. Tapio Kakko)
Minerva, 504 s.
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Tallinnan kirkkosarjassa esittelem-
me nyt juutalaisten synagogan

Wikipedia kertoo, että juutalais-
ten historia Virossa alkoi 1300 lu-
vulla. Vuonna 1721 Virosta tuli osa 
Venäjän keisarikuntaa kun Ruotsi 
luovutti Eestinmaan ja Liivinmaan 
Venäjälle (1721 päättyi Suuri Poh-
jansota). Varsinainen juutalaisten 
muutto Viroon alkoi kuitenkin vas-
ta, kun Venäjän keisari Aleksanteri 
II antoi juutalaisille luvan muuttaa 
Viroon vuonna 1865. Juutalaisia 
yhteisöjä muodostui Tallinnaan ja 
Tarttoon. Tallinnaan rakennettiin 
synagoga vuonna 1883 ja Tart-
toon 1901.

Neuvostoliiton miehitettyä Viron 
1940, kulttuuriautonomia ja kaikki 
juutalaiset järjestöt lakkautettiin. Ke-
säkuun 1940 kyydityksissä noin 10 
% juutalaisista vietiin Siperiaan. Seu-
raavana vuonna Saksan miehityksen 
aikana juutalaiset joko pakenivat tai 
tulivat tapetuiksi. Viron alueelle jää-

neet noin 1000 juutalaista surmat-
tiin. Neuvostoliiton miehitettyä Viron 
uudestaan 1944 pakoon lähteneet 
juutalaiset palasivat takaisin. 

Vuonna 1988 perustettiin ensimmäi-
nen juutalaisten järjestö 48 vuoteen. 
Tallinnassa perustettu Juutalainen 
kulttuuriseura oli ensimmäinen 
laatuaan Neuvostoliitossa. Viron 

palautettua itsenäisyytensä 1991 
juutalaiset alkoivat saada takaisin 
menetettyjä oikeuksiaan. Vuonna 
2007 Toisessa Maailmansodassa tu-
houtunut Tallinnan synagoga avat-
tiin uudelleen. Varat synagogan uu-
delleen rakentamiseksi saatiin eräilt’ 
politiikoilta, liikemiehiltä sekä tavalli-
silta kansalaisilta.

Kuvat: Marina Gabrielsson
Teksti: Synagogan museon johtaja Gen-
nadii Gramberg. Hän kertoo, että muse-
on muotoilussa on  pyritty kuvaamaan 
juutalaisen historian alamäkiä ja niitä 

seuraavia nousuja.

Muistotaulu Viron 
Vapaussodassa 1918 

- 1920 kuolleille 
nuorille juutalaisso-

tureille
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Tooran arkki jossa säilytetään pyhää tooraa. Arkin täytyy  olla asemmoitu Jerusalemiin päin. Edessä olevalla 
kyntteliköllä on tärkeä historiallinen hanukkarituaalitehtävä. Sapattina nainen sytyttää kynttilät.    
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Vasemmalla olevalla vesilavuaa-
rilla on vanhan tradition mukaan 
puhdistettava kädet synagogaan 

tultaessa. 

Alla on ”Bima” joka on yleensä 
keskeisellä paikalla synagogassa. 
Kun torraa halutaan lukea, asete-

taan sen ”Biman” päälle.

30



Vasemmalla on kuva vanha 
synagoga joka oli rakennettu 

1885. Nikolai Tamm oli arkkiteh-
ti. Rakennuksen piti muistuttaa 
synagogaa  Wienissä.  Synagoga 

tuhoutui sodassa 1944.    

Alla vasemmalla musen johtaja 
Gennadii Gramberg esittelee sy-

nagogan rituaalikruunuja.

Alla oikealla on ”Mezuza”. Sen 
pitäisi olla jokaisen kodin oven 

vieressä. Nämä kotelot sisälsivät 
yleensä vanhoja pergamentteja 

rukouksineen. Mennessään kotiin 
tuli koteloa koskettaa kunnioituk-

sen merkiksi. ”Mezuzat” saattoi-
vat olla tehtyjä eri materiaaleista. 
”Mezuza” tarkoittaa taloa Juma-

lan suojeluksessa.
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Oikealla on näkymä synagogan 
pihalta.

Alla on kivi joka on Tooran arkin 
vieressä. Sen toi Israelin presi-

dentti jerusalemista. 
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LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N 
KEVÄT- SEKÄ  SYYSKOKOUS PI-

DETTIINN SAMALLA KERTAA
Logistiikkaupseerit ry:n syysko-
kous pidettiin 28.9.2020. Koska 
elämme poikkeuksellisia aikoja 
Korona-viruksen kanssa, pidettiin 
kokous etänä Microsoft Teams -ko-
kouksena.

Kokoukseen osallistui yhteensä 
35henkilöä (valtuuskunta, yhdistyk-
sen hallitus ja yhdistyksen jäsenistö).

Logistiikkaupseerit ry:n puheenjoh-
taja, eversti Mika Multanen avasi ko-
kouksen kello 17:31. Puheenjohtaja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi ja 
kertoi lyhyesti yhdistyksen tilantees-
ta. Kokoukselle sen jälkeen tehtiin 
puheenjohtajan, sihteerin ja kahden 
pöytäkirjan tarkastajan valinta. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
EVL evp Timo Vilkko. Kokouksen sih-
teeriksi kutsuttiin KAPT Markus Järvi-
nen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
kapteeni Anssi Venäläinen ja eversti-
luutnantti evp Jukka Salminen.

Kokous todettiin yhdistyksen sääntö-
jen 11§ mukaisesti koolle kutsutuksi 
ja näin ollen päätösvaltaiseksi.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin 
kokouksen työjärjestykseksi. Muihin 
asioihin lisättiin kohta, jossa käsitel-
lään toimenpiteet, jotka on tehtävä, 
jotta kokouksen voidaan järjestää 
etäyhteydellä.

Yhdistyksen entinen puheenjohtaja, 
eversti Timo Saarinen esitteli vuoden 
2019 toimintakertomuksen, siihen ei 
ollut huomautettavaa.

Vuoden 2019 tilinpäätös sekä toi-
minnantarkastajien lausunto. Yh-
distyksen entinen puheenjohtaja, 
eversti Timo Saarinen esitteli vuoden 

2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätökseen 
ei ollut huomautettavaa. Tilinpäätös 
hyväksyttiin. Toiminnan tarkastaja 
everstiluutnantti Mauri Etelämäki 
esitteli kokoukselle toiminnantar-
kastajien lausunnon. Toiminnan tar-
kastajien kertomuksesta ei ollut huo-
mautettavaa.

Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpää-
tös ja myönnettiin yhdistyksen halli-
tukselle vastuuvapaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja, eversti 
Mika Multanen esitteli vuoden 2021 
toimintasuunnitelman ja toiminta-
suunnitelma hyväksyttiin.

Yhdistyksen puheenjohtaja, eversti 
Mika Multanen esitteli vuoden 2021 
talousarvioesityksen ja se hyväksyt-
tiin.

Päätettiin hallituksen esityksen pe-
rusteella, että jäsenmaksu vuodelle 
2021 on 25€.

Hallituksen kokoonpano vuodel-
le 2021Yhdistyksen ja hallituksen 
puheenjohtajaksi esitettiin, kanna-
tettiin ja hyväksyttiin eversti Mika 
Multanen. Yhdistyksen ja hallituksen 
varapuheenjohtajaksi esitettiin, kan-
natettiin ja hyväksyttiin luutnantti 
res Pekka Saarinen. 

Yhdistyksen hallituksen jäseniksi 
esitettiin ja hyväksyttiin seuraavat 
henkilöt: INSEVL Harri Saarinen, KOM 
Juha Kotilainen, KOM Vesa Aalto, LTN 
res Hans Gabrielsson, KOMKAPT Juha 
Seppänen, MAJ Mika Pyykkö, KAPT 
Lauri Mukka, KAPT Ville Tolvanen, 
KOM evp Pentti Miettinen (valtuus-
kunnan pj), KAPT Markus Järvinen 
(sihteeri). Päätettiin, että hallituksen 
kokoonpano on yllä kirjatun mukai-

nen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi 
esitettiin, kannatettiin ja hyväksyttiin 
vuodelle 2021 Jyrki Nurminen ja EVL 
Mauri Etelämäki. Vilho Wäiniön sää-
tiön edustajiksi hyväksyttiin evers-
tiluutnantti Mikael Laine ja eversti-
luutnantti Juha Ponto.

Logistiikkaupseeriyhdistys ry:n val-
tuuskunnan puheenjohtaja, komen-
taja evp Pentti Miettinen esitteli 
kokoukselle valtuuskunnan kokoon-
panon vuodelle 2021.

Osakesalkun hoidosta päätettiin, 
että ensin selvitetään, onko yhdistys 
yleishyödyllinen, jolloin myyntivoi-
toista ei tarvitse maksaa veroja. 

Päätettiin, että hallitus selvittää mah-
dollisuutta hajauttaa omistusta Huh-
tamäestä. Jäsenmaksun maksamatta 
jättäneiden erottamisesta keskustel-
tiin ja jäsenistö painotti, että erotet-
tavia olisi hyvä pyrkiä lähestymään 
henkilökohtaisesti ennen erottamis-
ta.
Ilmoitettiin, että vuoden logistiik-
kaupseeriksi vuonna 2020 on valittu 
KAPT Antti Huuskonen. Vuoden 2020 
kirjoittajaksi on valittu KAPT Ville No-
kipii.

Päätettiin, että hallitus käynnistää 
toimenpiteet, että yhdistyksen sään-
töjä saadaan päivitettyä. Sääntöihin 
lisätään maininta: ”Yhdistyksen var-
sinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin 
voidaan osallistua, hallituksen niin 
päättäessä, kokouksen aikana myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun tek-
nisen apuvälineen avulla. ”Näin mah-
dollistetaan kokousten järjestämi-
nen etäyhteydellä.
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OTTEITA LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N 
TOIMINTAKERTOMUKSESTA 

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 69. 
toimintavuosi.Yhdistyksen pu-
heenjohtajana toimi eversti Timo 
Saarinen.Valtuuskuntaa johti lii-
ketoiminnan kehityspäällikkö 
Pentti Miettinen.Vuoden teemana 
oli ”LOGISTIIKAN TULEVAISUUS”.
Toimintavuosi toteutettiin suun-
nitelman mukaisesti.Yhdistyksen 
taloudellinen tila on pysynyt va-
kaana. Tilanne on mahdollistanut 
tarkoituksen mukaisen tuen alu-
eelliselle toiminnalle sekä muun 
suunnitellun toiminnan.

Kevätkokous pidettiin NIXU oy:llä 
isännöimänä 18.3.2019 Keilaniemes-
sä. Paikalla oli 47 yhdistyksen jäsentä.
Syyskokous järjestettiin Orion Oyj:n 
isännöimänä Espoossa 7.10.2019.
Kokoukseen osallistui 40 yhdistyksen 
jäsentä.Kokouksissa käsiteltiin sään-
töjen edellyttämät asiat.

Yhdistyksen valtuuskuntaan on kuu-
lunut 30 Suomen elinkeinoelämän 
ja puolustusvoimien logistiikan joh-
totehtävissä toimivaa jäsentä. Val-
tuuskunta on tukenut yhdistyksen 
toimintaa koko valtakunnan alueella 
yhteistoiminnassa hallituksen kans-
sa.

Valtuuskunta on kokoontunut vuo-
den aikana kaksi kertaa: 18.3. ja 7.10. 
yhdistyksen vuosikokousten yhtey-
dessä. Valtuuskunnan toimintaa on 
kehitetty edelleen puheenjohtajan 
aktiivisella johdolla. Puheenjohtajan 
tiedotuskirjeet jäsenistölle on koettu 
hyvänä käytäntönä ja niitä jatketaan. 
Valtuuskunta on toiminut aktiivisesti 
lehden artikkeleiden tuottamisessa 
sekä yhdistyksen taloudellisessa tu-
kemisessa. Valtuuskunnan aktiivinen 
toiminta ilmoitushankinnoissa on 
tuottanut merkittävää taloudellista 
tulosta. 

Valtuuskunta on osallistunut RUK:n 
päätöstilaisuuksiin ja palkinnut huol-

tolinjan priimukset.

ToiminnantarkastajatVuosikokouk-
sen valitsemina toiminnantarkastaji-
na ovat toimineet evevp Risto Koso-
nen ja evl Mauri Etelämäki.

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huol-
toupseerisäätiön hallitus Everstiluut-
nantti Vilho Wäiniön Huoltoupsee-
risäätiön hallituksessa yhdistyksen 
nimeäminä edustajina ovat toimi-
neet EVL Juha Ponto ja EVL Mikael 
Laine. Everstiluutnantti evp Timo 
Vilkko on toiminut säätiön asiamie-
henä.

Kevät-ja syyskokouksen yhteydessä 
järjestetyt logistiikkaseminaarit oli-
vat onnistuneita tapahtumia. Jäse-
nistöä oli paikalla 51 ja 40. Järjestely 
oli toimiva ja sitä päätettiin jatkaa tu-
levana vuonna.

Huoltotapahtumaa ei järjestetty 
Sveitsin matkan vuoksi (toiminta-
suunnitelman mukaisesti). Vierailu 
ja tutustuminen KAAKKO-19 harjoi-
tukseen ja sen logistiikan järjeste-
lyihin sekä reserviläiskoulutukseen 
toteutettiin 1.12.2019. Tapahtumaan 
osallistu 11 yhdistyksen ja valtuus-
kunnan jäsentä. Kiitokset 1LOGR:lle 
tapahtuman järjestelyistä. 

Maanpuolustuskorkeakoululla on 
esitelty yleisesikuntaupseerikurssil-
le ja esiupseerikurssille yhdistyksen 
toimintaa. Logistiikkakoululla on 
järjestetty toimialapäällikkökurssilla, 
huoltotaktiikan seminaarissa sekä 
kadettikurssilla LOGU:n toiminnan 
esittely- ja rekrytointitilaisuuksia. 
Logistiikkarykmentit ja RUK ovat pi-
täneet yhdistyksen toimintaa esitte-
leviä tilaisuuksia kertausharjoitusten 
ja kurssien yhteydessä.

Yhdistys on tukenut aluetoimintaa 
kadettien logistiikkaopintosuunnan, 

maistereiden logistiikkaopintosuun-
nan sekä logistiikkaupseerikurssien 
kautta. Yhdistys on tukenut lisäk-
si sotakoulujen huollon opetusta 
osallistumalla huollon opettajien 
neuvottelupäivien järjestelyihin. 
Valtuuskunta on palkinnut RUK:n 
huoltolinjan oppilaita suunnitellun 
mukaisesti kahdessa RUK:n kurssin 
päättäjäistilaisuudessa.

Logistiikkaupseeri-lehti ilmestyi pe-
rinteiseen tapaan neljä kertaa. Kor-
keatasoinen lehti on yhdistyksen 
näkyvin ja keskeisin osa toimintaa. 
Lehden päätoimittajana on toiminut 
eversti evp Risto Gabrielsson ja toi-
mittajana luutnantti res Hans Gab-
rielsson. 

Ilmoitushankinnan on hoitanut JTH 
Markkinointi. Lehden on painanut 
Waasa Graphics OY. Uusi ja laajem-
man jakelumäärän kattava sopimus 
hyväksyttiin. Painotalon toimintaan 
on oltu tyytyväisiä ja muistettavaa 
on, että kilpailutuksen kautta kustan-
nuksia saatiin alennettua noin 20% 
vuonna 2018. Ilmoitushankintatulot 
(mainostulot) on pysynyt edellisvuo-
den tasolla. Yhdistyksen www-sivut 
(logistiikkaupseerit.fi ) sivut ovat 
toimineet hyvin tiedottamisen ja 
tiedonvälityksen apuna. Sivut ovat 
olleet jatkuvasti ajan tasalla. Lehden 
jakelulistat tarkistettiin ja jakeluun 
lisättiin 277 SSTS:n jäsentä.Lehden 
painosmäärä on 1500 kappaletta.

Yhdistyksellä oli neljä kunniajäsentä: 
eversti evp Kari Suvanto, yritysjoh-
don konsultti majuri res Seppo Laalo, 
kauppaneuvos majuri res Arto Arvo-
nen sekä eversti evp Leo Puustinen.

Vuoden logistiikkaupseerina palkit-
tiin everstiluutnantti Vesa Aalto 3LO-
GR:stä.Vuoden kirjoittajana palkittiin 
kapteeni Harri Vire Logistiikkakoulul-
ta.
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