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Ruokatuotannon omavaraisuus – onko syytä olla 
huolissaan?

Risto Gabrielsson

Vuosina 1866 – 1868 maatamme 
kohtasi mittava nälänhätä ja mene-
timme suuren osan väestöämme. 
Nälänhätä koetteli laajemminkin 
Eurooppaa. Yksi tekijöistä tilanteen 
huononemiseen oli Krimin Sota 1853 
– 56, meillä se tunnetaan lähinnä 
Oolannin Sotana. Tuolloin englan-
tilais-ranskalainen laivasto-osasto 
purjehti rannikollamme ja muiden 
kohteiden lisäksi tuhosi myös pal-
jon viljavarastoja. Sotavuosia seurasi 
useita katovuosia ja katastrofi  oli val-
mis.
Ruokaahan tuodaan muualta maa-
ilmasta ja sitä on kauppojen hyllyt 
väärällään. Tähän ei voi kuitenkaan 
tuudittautua. Suuret mullistukset 
maailmassa voivat muuttaa tilanteen 
hyvinkin äkkiä. Viime vuosisadan al-
kupuolella Venäjän vallankumous ja 
sitä seurannut sisällissota tyrehdytti 
tuonnin Venäjältä eikä maamme ol-
lut varautunut siihen. Jatkosodassa 
Saksa pelasti meidät ja sekin taisi tur-
vautua Ukrainalaiseen viljaan.
Ei tänä päivänäkään voi sulkea sodan 
uhkaa pois, mutta nyt on taivaalle 
muodostunut muita tummia pilviä. 
Ilmaston muuttuminen lämpimäm-
mäksi ja sitä seuraavan kuivuuden 
laajentuminen on todettu usealla 
tieteellisellä foorumilla. Suomea se 
saattaa auttaa jollain aikavälillä tule-

vaisuudessa, mutta siitä ei ole takei-
ta. Kun sään ääri-ilmiöt lisääntyvät 
vaikuttavat ne omaankin ruokatuo-
tantoomme. Vuonna 2017 oli liian sa-
teinen kesä ja 2018 taas turhan kuiva. 
Maataloustukia arvostellaan hyvin 
yleisesti useilla eri foorumeilla. Nii-
den lopettamista on vaadittu. On 
kuitenkin hyvä muistaa, että muutkin 
maat tukevat tuotantoaan ja muu-
tamille muille saattaisi hyvin sopia 
se, että maamme tukeutuisi ruoka-
huollossa kokonaan tuontiin. Vakai-
na rauhan aikoina tämä saattaisikin 
onnistua jossain määrin jonkin aikaa. 
Kuivuuden lisääntyminen ilmaston 
lämpenemisen seurauksena kaven-
taa kuitenkin globaalia ruokatuotan-
toa ja se lisää haasteita kaikille.
Oman tuotannon alasajo aiheuttai-
si kuitenkin suuria riskitekijöitä eikä 
sen takaisin ylös ajo onnistuisi pit-
kiin aikoihin. Se tulisi myös kalliim-
maksi kuin oman tuotantotekijöiden 
ylläpito; huolehtiminen esimerkiksi 
maanviljelijöiden tietotaidosta, su-
kupolvien vaihdoksesta, laitteista 
ja infrastruktuurista. Maatalouden 
omavaraisuuden kokonaisvaltaista 
kehittämistä täytyy tehdä harkiten ja 
eri skenaariot huomioon ottaen.

3

Huoltoupseeri-lehden ja Sotlashallinnolli-
sen aikakausilehden perinteiden jatkaja

Logistiikkaupseerit ry:n JÄSENLEHTI 4/2018
Päätoimittaja

EV evp Risto GabrielssonToompuiestee 33-4
10149 Tallinna, Viro

Toimittajat
Hans Gabrielsson

Luuvantie 6 B 4, 02620 Espoo
040 952 3062

hans.gabrielsson@elisanet.fi 
Ilmoitusmarkkinointi

Juha Halminen (09) 873 6944
juha.halminen@kolumbus.fi 

Logistiikkaupseerit r.y.

Valtuuskunta Pj Pentti Miettinen
Vpj Manu Salmi

Hallitus
Pj EV Timo Saarinen
Vpj KAPT res Caj Lövegren

Jäsenet
 KOM Jussi Hietaniemi
INSEVL Harri Saarinen
MAJ Sami Friberg
MAJ Mika Pyykkö
KOMKAPT Juha Seppänen
KAPT Lauri Mukka
EVL  evp. Aarne Veijalainen
MAJ res Ulf Dahlman
LTN res Hans Gabrielsson
KAPT Henri Pitkäkoski

Osoitteiden muutokset
Sihteeri Henri Pitkäkoski osoitteeseen 
logury@gmail.com
Jäsenmaksuja sekä jäsenrekisteriä koske-
vat tiedustelut ja laskutusasiat pyydetään 
lähettämään KIRJALLISESTI
osoitteella:
Logistiikkaupseerit r.y./co Henkilöstöasian-
tuntija Tero Blomster, Pääesikunta, Henkilös-
töosasto, PL 919, 00131 Helsinki tai sähkö-
postiosoitteella tero.blomster@mil.fi 
Kokousasiat, jäsenhakemukset ja aluetoi-
mintaa koskevat tukipyynnöt
Sihteeri KAPT Henri Pitkäkoski
Maanpuolustuskorkeakoulu
PL 7, 00861 HELSINKI
logury@gmail.com
Yhdistyksen kotisivut
http://logistiikkaupseerit.fi /

Kansikuva: Battle Of the Bulge, Malan JHes-
lop | Cooney Parties

ISSN 0355-2586 /Painettu)
ISSN 2341-6122 (Verkkojulkaisu)
Waasa Graphics Oy, Vasaratie 3 B, FI-65350 
VAASA, info@waasagraphics.fi 

Tässä numerossa:

Pääkirjoitus …..........…………………………………....….........…...………….. 3
Kenttäpiispan joulukirjoitus ….......……………………………….......………. 4
PJ: Sata vuotta eikä suotta……………………………..…….......……………. 5
Sveitsiläisten joulutervehdys ………………………………………......…….. 7
Operaatio Wacht am Rhein 1944 – huollollista uhkapeliä? ..….......……. 8 – 21
Ilmasto muuttuu – elintarvikehuoltovarmuus puhuttaa ……........……22 – 24
Luonnonvarakeskus seuraa elintarviketuotantoa ja 
omavaraisuutta kotimaassa ……................................................................….. 26 – 27
Hellekesän vaikutuksia ruoan huoltovarmuuteen ...……….......………28 – 30
Päivittäistavarahuollon toimivuus turvataan yhteistyöllä ...…........……32 – 34
Kirja-arvostelut ………………………………………....……….......….. 36 – 37
A.Le Coq – olutta rauhan ja useamman sodan aikana .....….......…....…. 38 - 41
Kuuden päivän sota osoitti: Tuli ja liike luodaan logistiikalla ..…........…42 – 44
Panssariseminaarin ohjelma …………………...........................…........………. 45
Ilmoituksia ………………………………………....…………........………… 46

www.millog.fi

Lahjoitamme tänä vuonna joulutervehdyksiin varatut rahat Tampereen Lastenklinikan tuki ry:lle 
uuden lasten ja nuorten sairaalan varustamiseen. 

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

rauhallista joulua 
ja turvallista uutta vuotta!



4

Joulukirjoitus 

Joulu on toivon ja valon juhla. Voi-
ko se olla sitä myös tänä jouluna? 
Me suomalaiset olemme kuulem-
ma maailman onnellisin kansa, 
mutta samalla monien elämää 
varjostaa uupumus tai merki-
tyksettömyyden tuntu: ”Elämän 
mielekkyyden puute on meidän 
yltäkylläisyydessä elävien ihmis-
ten suurin vihollinen” (apulaispro-
fessori Arto O. Salonen, HS 1.11.). 

Valo on kielikuva uskon toisenlaises-
ta todellisuudesta. Se on aineetonta, 
mutta silti vaikuttavaa. Auringon 
valo antaa elämän kaikille elollisille. 
Ilman tätä valoa maailma olisi kuol-
lut. Samalla tavalla Jumalan rakkaus 
antaa elämän koko maailmalle 
ja pitää sitä yllä. Ilman Jumalasta 
loistavaa armon valoa kaikki olisi 
pimeyden vallassa. 

Jouluevankeliumin viesti keskellä 
yötä paimenille on vastaus valon 
ja pelastuksen kaipaukseen: ”Älkää 
pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosa-

noman, suuren ilon koko kansalle. 
Tänään on teille Daavidin kaupun-
gissa syntynyt Vapahtaja. Hän on 
Kristus, Herra. Tämä on merkkinä 
teille: te löydätte lapsen, joka makaa 
kapaloituna seimessä.” 
 
Joulun sanoman keskuksessa on ilo 
syntyneestä lapsesta. Pienen lapsen 
luona käyminen ja hänen saaminen 
syliinsä antaa tunnun siitä, että elä-
mällä on toivoa. Jumala pitää huolta 
luomastaan elämästä.

Joulun lapseen on kätkettynä vielä 
enemmän, Jumalan läsnäolo ihmis-
ten keskellä.  Hän on tuonut pelas-
tuksen kaikkien ulottuville. Siksi ei 
ole syytä pelätä epävarmaa tule-
vaisuutta, pimeyttä tai kuolemaa. 
Jumala on kanssamme.  Jumalan 
rakkauden valo on tullut lähellem-
me Jeesuksessa. 

Menneet sukupolvet selvisivät 
vuosisatojen ajan eteen tulevis-
ta vaikeuksista omalla työllään ja 

turvautumalla Jumalaan. Edelleen 
on jatkettava hyvän tulevaisuuden 
rakentamista syntyville lapsille. 

Tulevaisuudessakin lienee taistelui-
ta, jotka haastavat meitä. Aineellisen 
elintason tavoittelun tilalle tarvitaan 
lisääntyvää vastuuta elämästä. Suo-
messa tämä on helppo ymmärtää, 
koska meille metsät ja niityt, järvet ja 
joet, suot ja puuttomat tunturit ovat 
aina olleet ystäviä. Niiden elinvoi-
masta on riittänyt ravintoa ja turvaa 
myös ihmisille.  

Toivotan kaikille Logistiikkaupseeri 
-lehden lukijoille Jumalan siunaa-
maa joulujuhlaa sekä alkavaa 
uutta vuotta

Pekka Särkiö
kenttäpiispa

Kuva: Herrad of Landsberg (1125 – 1195) Wikipedia
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Sata vuotta eikä suotta 

Eversti Timo Saarinen

Arvoisat lukijat, edelliset kolme 
vuotta olemme saaneet juhlia 
tasavuositeemoilla. Vuonna 2016 
juhlimme yhdeksänkymmentä 
vuotta sitten käynnistynyttä itsenäi-
sen Suomen logistiikkaupseereiden 
koulutusta ja sieltä juontuvia yhte-
näisen huolto- ja logistiikkaupsee-
rikunnan perinteitä. Viime vuonna 
itsenäisyytemme sataa vuotta sekä 
tänä vuonna satavuotiaita Puolus-
tusvoimiamme. 

Aihetta juhlaan on ollut ja on myös 
jatkossa, sillä Puolustusvoimat on 
nykyisellään hyvässä kunnossa ja 
tulevien hankkeiden myötä entistä-
kin suorituskykyisempi. Asevelvolli-
suusjärjestelmällä on suomalaisten 
keskuudessa vankka asema. Se 
perustuu sotilaallisiin tarpeisiin ja se 
huomioi maantieteellisen ja geopo-
liittisen sijaintimme. Koko Suomea 
kyetään puolustamaan. Puolustus-
järjestelmämme perustuu asevelvol-
lisuuden kautta tuotettuun laa-
dullisesti ja määrällisesti riittävään 
reserviin, jolla on uskottava varustus 
sekä koulutus. 

Joukkotuotantojärjestelmämme 
on kustannustehokas, se kykenee 
takaamaan suorituskykyiset ja tehtä-
viin soveltuvat joukot. Suomalainen 
asevelvollisuus elää ajassa. Koulutus-
järjestelmää, menetelmiä ja välineitä 
kehitetään ajan tarpeiden mukaises-
ti. Osallistuminen juuri päättyneisiin 
Tridet Jucture- sekä Northern Coast 
harjoituksiin osoittaa kykyämme 
kansainvälisen tuen antamiseen 
sekä vastaanottoon. 

Logistiikka on Puolustusvoimien ja 
sen operaatioiden mahdollistajana 
yleisesti tunnustettu. Logistiikkaa ja 
sen toteuttajia arvostetaan. 
Yhdistyksen rooli ja merkitys ver-
kottuneessa logistiikan kentässä 
on luonteva. Kulunut vuosi on 
toteutunut toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Kevätkokous yhdistet-
tynä Containerships:n isännöimään 

seminaariin oli onnistunut tapah-
tuma. Iltapäivän seminaari, antoisa 
ohjelma ja tutustuminen Vuosaaren 
satama- ja kuljetuslogistiikan näky-
miin muodosti antoisan ja opettavai-
sen ohjelman. Jäsenistöä oli paikalla 
salin täydeltä. 

Logistiikkaupseerit ry oli toista-
miseen näyttävästi esillä PV 100v 
kiertueella kesäkuussa Tampereella. 
Keskustorilla järjestetyssä maanpuo-
lustustapahtumassa yhdistyksen 
toimintaan tutustui satamäärin kiin-
nostuneita, joille jaettiin yhdistyksen 
esitteitä, Huoltopäällikkökirjoja sekä 
Logistiikkaupseeri- lehden nume-
roita. 

Syyskuussa toteutettu ”kokeilu” syys-
kokouksen ja Huoltotapahtuman 
yhdistämisestä onnistui mukavasti. 
Suomenlinna ja sen arvokas histo-
riallinen miljöö, lämmin alkusyksyn 
sää ja mukava joukko jäsenistöä 
loivat puitteet onnistuneelle tapah-
tumalle. Tilaisuus huipentui yhtei-
seen marssiin saarelta mantereelle. 
Selvyyden vuoksi sanottakoon, että 
ei sentään vetten päällä vaan huol-
totunnelia pitkin. Hieno kokemus oli 
sekin. 

Suuret kiitokset kaikkien tapahtu-
mien isännille, järjestelijöille sekä 
niihin osallistuneille.

Mainittakoon, että yhteistyö Viron 
logistiikkaveljien kanssa on nyt oi-
keasti käynnistynyt.  Yhdistyksemme 
myötävaikutuksella Suomenlahden 
eteläpuolelle on syntynyt ”veljes-
yhdistys”. Virolaisveljet osallistuivat 
Huoltotapahtumaan huoltopäällik-
könsä johdolla ja vastavuoroisesti 
me osallistumme heidän juuri pe-
rustetun yhdistyksen ensimmäiseen 
tilaisuuteen marraskuun lopulla. 

Kevään seminaari ja kokous 
on suunniteltu järjestettäväksi 
18.3.2019 NIXU oy:n isännöimänä 
Keilaniemessä. Kannustan merkitse-
mään päivän kalenteriin ja seuraa-
maan ilmoituksia.

Kädessänne on juhlavuoden vuoden 
viimeinen Logistiikkaupseeri- lehti. 
Vuoden teema Puolustusvoimat 
100v on näkynyt hienosti lehtem-
me kautta. Kiitokset jälleen kerran 
lehden toimitukselle ansiokkaasta 
työstä. 

Tulevan vuoden 2019 teemana on 
logistiikan tulevaisuus. Näin juhla-
vuosien ja historian muisteloiden jäl-
keen käännämme katseet rohkeasti 
eteen, ja riittävän pitkälle. 

Lopuksi haluan vielä kiittää valtuus-
kuntaa, Vilho Wäiniön huoltoupsee-
risäätiötä sekä muita tukijoitamme 
saamastamme erinomaisesta tuesta. 
Lisäksi kiitän jäsenistöä panoksesta 
yhdistystoimintaan, kirjoittajia sekä 
yhdistyksen luottamushenkilöitä 
yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä!

Valtuuskunnan puheenjohtajan 
Heikki Härtsiän nyt luopuessaan 
tehtävistään esitän hänelle erityiset 
kiitokset hienosta panoksesta ja 
loistavasta yhteistyöstä.

Toivotan Hyvää ja Rauhallista Jou-
lua sekä Menestyksekästä Tulevaa 
Vuotta 2019!

Maanpuolustus kuuluu kaikille! 



6

Kotimaisen logistiikka-alan kärkitapahtuma LOGY Conference 2019 kerää alan eturivin tekijät ja 
vaikuttajat Finlandia-talolle ja Silja Europalle 7.–8.2.2019. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 

mukaan osoitteessa www.logyconference.fi.

Suomen suurin hankinnan ja logistiikan ammattilaisten verkosto

Liity mukaan www.logy.fi 

MARK BAXA 
Board Chair, CSCMP 
President & CEO of 
FerniaCreek LLC

LIAM BATES 
EVP, Supply Chain 
Europe, 
Outokumpu

RISTO GAGGL
toimitusketjusta 
vastaava johtaja, Fiskars 
Group

TERHI LUOMALA
henkilöstöjohtaja, 
Inex Partners
 

OLLI-PEKKA 
JUHANTILA
hallituksen puheen-
johtaja, Suomen Osto- 
ja Logistiikkayhdistys 
LOGY ry

PETER NYMAN 
juontaja, uutisankkuri

TARU LINDEMAN
toimitusjohtaja, 
Boardman

OLLI-PEKKA 
HEINONEN 
pääjohtaja, 
Opetushallitus

PAUL BESSEMS
CEO, Weconet 
Blockchain 
Technologies

SOILI MÄKINEN
CIO, Cargotec

MARKUS 
SONTHEIMER 
Schenker AG, Member 
of the Board of Mana-
gement (CIO/CDO)

KLAUS STRAHMANN
Senior Executive 
Vice President, 
deugro Group
 

PEKKA SOINI 
toimitusjohtaja, 
Business Finland

MARIO SCHULZ
Director, Supply Ope-
rations Germany
Outotec

ALEXANDER 
STUBB
varapääjohtaja,
Euroopan 
investointipankki

SIMO SÄYNEVIRTA 
Vice President, 
ABB 

TEEMU ARINA 
teknologia-asiantuntija 

KATI SULIN
Chief Digital Officer, 
DNA Oyj

YLI 20 PUHUJAA

Logistiikan ammattilainen,

TERVETULOA
VERKOSTOITUMAAN!

1.
 os

a Fin
landia-talo

2. osa Silja Europa



Jouluinen kuva Einsiedeln’in luostarista ja joulumarkkinoista

Dear Finnish Friends,

i would like to send my Christmas greetings to all of you.

I hope to see you in 2019 in Switzerland. We have prepared a nice and interesting Program
for you. 

All the best for you and your Families.!

Sincerely 

Lt Col Rolf Häfeli

Schweizerische Offi  ziersgesellschaft der Logistik  SOLOG
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Logistiikkaupseerin kirjoituskilpailun voittaja on ratkennut!
Kapteeni Raimo Ruokonen on kirjoittanut hyvin asiasisältöisen 
artikkelin taisteluista Ardenneilla 1944. Raati laski kirjoituksen 
ansioksi sen, että logistiset näkökulmat pidetään hyvin esillä tais-
telujen yleisen kulun rinnalla. 

OPERAATIO WACHT AM RHEIN 1944 – 
HUOLLOLLISTA UHKAPELIÄ?

Otsikkokuva: Saksalaisten suunnitelma ”Wacht am Rhein” (US Army Center for Military History, Wikipedia)

”I strongly object the fact that this stupid operation in the 
Ardennes is sometimes called the ‘Rundstedt Offensive’. 

That is a complete misnomer. I had nothing to do with it.”
– Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt (1875–1953)

Kapteeni Raimo Ruokonen toimii 
sotahistorian opettajana ja suorit-
taa sotatieteiden tohtoriopintoja 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
Sotataidon laitoksella.

VIIMEINEN YRITYS RATKAISUUN 
LÄNSIRINTAMALLA

Ardennit, 16. joulukuuta 1944. Rau-
halliseksi kuvitellulle vuoristoalueel-
le Saksan, Belgian ja Luxemburgin 
rajalle oli ryhmitetty harvakseltaan 
neljä amerikkalaista jalkaväkidivisi-
oonaa noin 120 kilometrin levyiselle 
kaistalle. Kaksi niistä oli vastikään rin-
tamalle saapuneita ja vielä kokemat-
tomia, toiset kaksi puolestaan olivat 
kärsineet raskaat tappiot marras-
kuun taisteluissa Hürtgenin metsä-

alueella. Vaikeakulkuisuuden ja har-
van tiestön vuoksi länsiliittoutuneet 
eivät pitäneet mittavia taistelutoimia 
Ardenneilla todennäköisinä, joten 
aluetta käytettiin sekä kokematto-
mien joukkojen koulutukseen että 
kuluneiden joukkojen lepuuttami-
seen. Joulukuun 1944 puolivälissä 
nuo aiemmin mainitut divisioonat 
joutuivat kuitenkin ottamaan vas-
taan Adolf Hitlerin viimeisen offensii-
vin länsirintamalla.

Saksan sotaonni itärintamalla oli 
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OPERAATIO WACHT AM RHEIN 1944 – 
HUOLLOLLISTA UHKAPELIÄ?

Otsikkokuva: Saksalaisten suunnitelma ”Wacht am Rhein” (US Army Center for Military History, Wikipedia)

kääntynyt tappiolliseksi jo kesäl-
lä 1943, samaten eteläisellä Italian 
rintamalla alkuvuodesta 1944. Kun 
länsiliittoutuneet olivat vielä suo-
rittaneet maihinnousun Normandi-
assa kesäkuussa 1944 ja edenneet 
syyskuun loppuun mennessä Saksan 
läntiselle rajalle, Hitler koki olonsa 
tukalaksi kolmen rintaman painees-
sa ja Saksan joukkojen vetäytyessä 
kaikilla suunnilla. Pohjoisessa Suomi 
oli solminut aselevon Neuvostoliiton 
kanssa ja irtautunut sodasta. Norja 
oli edelleen saksalaisten hallussa, 
mutta suhteellisen erityksissä Euroo-
pan mantereesta. Hitler oli kuitenkin 
vakuuttunut siitä, että tilanne olisi 
vielä käännettävissä edulliseksi, mi-
käli yksi kolmesta rintamasta kyettäi-
siin vakauttamaan. Idässä se ei tulisi 
kysymykseen; Neuvostoliiton pakot-
taminen erillisrauhaan oli mahdo-
tonta niin poliittisin kuin sotilaallisin 
keinoin. Italia oli käytännössä mene-
tetty, eikä ratkaisun yrittäminen sillä 
suunnalla tuottaisi lisäarvoa koko-
naistilanteen kääntämiseksi.

Edellä esitettyjen perusteluiden 
myötä käytännössä ainoaksi vaihto-
ehdoksi jäi länsirintama. Hitler oli va-
kuuttunut siitä, että yllätyshyökkäys 
länsiliittoutuneiden kahden armeija-
ryhmän saumaan ja joukkojen jako 
kahtia johtaisi lopulta tilanteeseen, 
jossa amerikkalaisten ja brittien oli-
si vetäydyttävä mantereelta. Hitler 
näki sen mahdollistavan Saksalle 
edullisen erillisrauhan neuvottele-
misen lännessä. Tätä päätelmää tuki 
myös oletus, että Neuvostoliiton to-
talitäärinen hallinto ei taipuisi rau-
hanneuvotteluihin, mutta läntiset 
demokratiat olisivat taivuteltavissa 
siihen. Länsirintaman tilanteen selvi-
tettyään Hitler ajatteli voivansa irrot-
taa joukkoja sieltä itärintamalle tor-
jumaan puna-armeijan vääjäämättä 
etenevä hyökkäys. Voidaan spekuloi-
da, olisiko edellä esitetty skenaario 
missään tilanteessa lopulta toteutu-
nut. Jätettäköön se kuitenkin tässä 
yhteydessä tekemättä, koska se ei 
ole tämän artikkelin ydinasiaa.

Länsiliittoutuneiden eteneminen 
oli vauhdikkaan alun jälkeen hidas-

tunut syksyn aikana ja käytännös-
sä jo pysähtynyt Saksan länsirajan 
linnoitteiden tuntumaan. Sekä 
pohjoisempana hyökännyt brittien 
21. Armeijaryhmä että eteläisempi 
amerikkalainen 12. Armeijaryhmä 
alkoivat olla suhteellisen kuluneita 
kiivaiden taisteluiden ja huollollisten 
haasteiden vuoksi. Ongelmaksi oli 
muodostunut se, että kaikki huolto 
jouduttiin tuottamaan käytännössä 
yhtä reittiä pitkin Normandian ranni-
kolta. Huoltoyhteydet olivat pahim-
millaan jopa yli 350 mailia eli noin 
550 kilometriä. Toiseksi päähuolto-
satamaksi kaavaillun Antverpenin 
yhteyksien avaaminen kesti oletet-
tua kauemmin. Brittijoukot valtasivat 
itse sataman jo 4. syyskuuta, mutta 
saksalaiset pitivät hallinnassaan me-
riyhteyttä Englannin kanaalilta mar-
raskuun loppuun asti, estäen näin 
laivojen pääsyn satamaan. 

Hitler teki siis päätöksen ryhtyä 
hyökkäykseen länsirintamalla. Sak-
san Yleisesikunta sai 25. syyskuuta 
1944 tehtävän laatia suunnitelma 
hyökkäystä varten. Hitler antoi tarkat 
vaatimukset operaation suunnitte-
lijoille: sen tuli ajoittua marraskuun 
loppuun, se tuli suunnata Ardennien 
läpi, ensimmäisenä välitavoittee-

na tuli olla Maas-joen siltojen hal-
tuunotto ja lopullisena tavoitteena 
Antverpen. Brittiläiset ja kanadalai-
set joukot pohjoisessa Belgiassa ja 
Hollannissa tuli tuhota. Operaatioon 
tuli varata yhteensä 30 divisioonaa, 
joista 10 tuli olla panssaridivisioonia 
ja niitä oli kyettävä tukemaan ennen-
näkemättömällä epäsuoran tulen 
määrällä. Joukot tuli jakaa neljään 
armeijaan - kahteen rinnan hyökkää-
vään panssariarmeijaan ja kahteen 
sivustoja suojaavaan jalkaväkiarmei-
jaan - joita tuettaisiin ilmavoimilla. 
Kaikki valmistelut tuli suorittaa salas-
sa operaatioturvallisuuden säilyttä-
miseksi. Operaatiosta sai tietää vain 
kourallinen korkeimpia upseereita.

Etenkin viimeksi mainittu vaatimus 
johti kahteen virhearviointiin, joilla 
oli suora vaikutus paitsi taistelutoi-
miin, myös operaation huoltoon. 
Ensinnäkin kaikkien länsirintaman 
joukkojen komentaja kenttämar-
salkka Gerd von Rundstedt sai itse 
tietää operaatiosta vasta viime het-
killä. Toiseksi, ainoastaan asevoimien 
ylimmän johdon (Oberkommando 
der Wehrmacht, OKW) edustajia 
osallistui ampumatarvike- ja poltto-
ainehuollon suunnitteluun. Laskel-
mat viimeisteli kenraali Alfred Jodl 

Tilanteen kehittyminen Euroopassa 6.6. - 15.12.1944
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henkilökohtaisesti. Tämän vuoksi 
OKW:lla ja von Rundstedtin esikun-
nalla (Oberbefehlshaber West, OB-
West) ei ollut tietoa yksiköistä saati 
niille suunnitelluista ryhmityksistä, 
tehtävistä ja liikesuunnista, joiden 
perusteella realistiset huoltotarpeet 
olisi voitu laskea.

SAKSAN SOTATEOLLINEN TILANNE 
VUONNA 1944

Jotta voidaan paremmin ymmär-
tää Ardennien offensiivin huollon 
suunnittelua ja järjestelyjä, on ehkä 
syytä tarkastella hiukan Saksan so-
tateollisuuden kokonaistilanteen 
kehittymistä kesällä ja syksyllä 1944. 
Aivan ensimmäiseksi on todettava, 
että sotataloudellisesti Saksa ei ol-
lut valmistautunut pitkittyneeseen 
ja kuluttavaan sotaan. Siitä huoli-
matta maan teollisuuden kyky tukea 
sotaponnisteluja oli monilta osin 
jopa yllättävän hyvä. Osasyynä on 
varmasti se, että Saksan talous oli 
Kansallissosialistisen puolueen joh-
dossa ja painopiste oli siten vahvasti 
asevoimien toiminnan tukemisessa. 
Vuosi 1944 toi tilanteeseen kuitenkin 
joitakin muutoksia, joiden syyt ovat 
moninaiset. Nostettakoon tässä esiin 
kaksi tekijää: liittoutuneiden suorit-
tamat strategiset pommitukset ja 
Saksan aluemenetykset sekä idässä 
että lännessä. 

Ajoittain aiheesta keskusteltaessa 
kuulee todettavan, että liittoutu-
neiden strategisten pommitusten 
kampanja (operaatio Point Blank) 
murensi Saksan kyvyn käydä sotaa. 
Totuus on kuitenkin monisyisempi. 
Pommituksilla oli eittämättä vaiku-
tusta, mutta sitä voidaan tarkastella 
useasta eri näkökulmasta. Alkuke-
väällä 1944 pääosa pommituksista 
kohdistettiin Saksan lentokone- ja 
kuulalaakerituotantolaitoksiin, joi-
den uskottiin olevan maan sotako-
neiston pullonkaula. Uhkaan vas-
tattiin hajauttamalla osien tuotanto 
ja kokoonpano. Arvioiden mukaan 
Saksan lentokonetuotantokyky aleni 
kokonaisuudessaan vain noin 15 % 
vuoden 1944 aikana, ja esimerkiksi 
yksimoottoristen koneiden tuotanto 

kyettiin jopa kolminkertaistamaan 
helmikuun tuhannesta koneesta 
syyskuun 3 000:een. Esimerkiksi pel-
kästään Ardennien offensiivin val-
misteluiden aikana syys-marraskuus-
sa Luftwaffe vastaanotti yli 10 000 
uutta hävittäjää. 

Normandian maihinnousun valmis-
teluiden aikana liittoutuneiden ilma-
toiminnan painopisteeksi muodostui 
taistelutilan eristäminen. Samalla jat-
kettiin kuitenkin myös pommituksia 
teollisuutta vastaan, ensisijaisesti 
öljy- ja typpituotantoon. Niiden osal-
ta vaikutukset näkyivät selvemmin 
kuin lentokonetuotannossa. Esimer-
kiksi räjähdysaineiden tuotanto aleni 
alkuvuoden 60 000 tonnista kolman-
nekseen, ollen syys-joulukuussa enää 
20 000 tonnia kuukaudessa. Samaan 

aikaan kulutus kuitenkin pysyi keski-
määrin 70 000 tonnissa, kun huomi-
oidaan asevoimat kokonaisuutena. 
Sen sijaan ampumatarvikkeiden tuo-
tantoa kyettiin jopa kasvattamaan. 
Haasteista huolimatta Ardennien 
offensiivia varten onnistuttiin varaa-
maan suunnitelman mukainen mää-
rä räjähteitä ja ampumatarvikkeita, 
joskin sitä varten jouduttiin tukeutu-
maan olemassa olleisiin reserveihin. 
Ainoastaan 120 millimetrin ilmator-
junta-aseiden ja raskaiden kranaa-
tinheittimien ampumatarvikkeita oli 
liian vähän.

Ajoneuvo- ja panssarivaunutuotan-
toon strategiset pommitukset eivät 
juuri vaikuttaneet. Uusia pyöräajo-
neuvoja valmistui tammi-lokakuun 
1944 aikana yli 45 000. Toisaalta 

Saksalaisia sotilaita etenemässä Ardenneilla joulukuussa 1944 
(Wikipedia)
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samalla ajanjaksolla niitä mene-
tettiin noin 117 000. Tämä tarkoitti 
sitä, että myös Ardennien operaa-
tioon osallistuneilta joukoilta puut-
tui ajoneuvokalustoa ja esimerkiksi 
huolto toteutettiin monin paikoin 
hevosvetoisesti. Sen sijaan Hitler 
oli henkilökohtaisesti määrännyt 
panssarivaunujen tuotannon tär-
keimmäksi prioriteetiksi jo kesällä 
1943 Neuvostoliitossa kärsittyjen 
tappioiden korvaamiseksi. Sen rin-
nalle nousi hävittäjätuotanto maa-
liskuussa 1944. Länsiliittoutuneiden 
ilmapommituksista huolimatta Sak-
san yksitoista tuotantolaitosta kyke-
nivät valmistamaan keskimäärin 1 
500 panssarivaunua ja rynnäkkötyk-
kiä kuukaudessa, joten sekä itä- että 
länsirintamalle kyettiin lähettämään 
vielä loppuvuodesta varsin kohtuul-
lisesti panssarikalustoa.

Vaikka ajoneuvojen ja panssarivau-
nujen tuotanto ei varsinaisesti ollut-
kaan suuri haaste, niiden liikuttami-
nen sen sijaan oli. Liittoutuneiden 

strategiset pommitukset ja Saksan 
aluemenetykset vaikuttivatkin eniten 
juuri polttoaineiden tuotantokykyyn. 
Saksalla oli hyvin vähän luonnonrik-
kauksia omalla alueellaan. Erityisesti 
öljyn, hiilen ja typen suhteen maa oli 
riippuvainen valtaamiensa alueiden 
resursseista. Muun muassa Roma-
nian menettäminen vaikutti huo-
mattavasti Saksan öljyvarantoihin ja 
sen myötä polttoaineiden tuotan-
toon. Käytännössä esimerkiksi ben-
siinin tuotanto oli huipussaan vielä 
keväällä 1944, noin 200 000 tonnia 
kuukaudessa, mutta joulukuuhun 
mennessä se oli laskenut neljännek-
seen siitä. Säästääkseen polttoainei-
ta Ardennien offensiiviin OKW käski 
joulukuun alussa kaikkien joukkojen 
rajoittaa kulutuksensa 70 000 ton-
niin. Neljännes kaikista polttoaineis-
ta varattiin joulukuun operaatioon. 
Siitä huolimatta rajoitukset vaikutti-
vat esimerkiksi tiedustelun, harjoit-
telun ja huollon toteuttamiseen jo 
ennen operaatiota.

Normandian maihinnousun ja Rans-
kan vapauttamisen jälkeen länsi-
liittoutuneilla oli kyky ulottaa il-
matoimintaansa yhä syvemmälle 
Saksan alueelle, koska suorituksia ei 
tarvinnut enää toteuttaa Englannin 
kanaalin takaa. Luonnollisesti koh-
teiksi muodostuivat tässä vaiheessa 
myös Saksan liikenneyhteydet kuten 
rautatiet. Raskaista pommituksista 
huolimatta Saksan Reichsbahn säilyi 
varsin käyttökelpoisena, ja esimer-
kiksi vielä elokuussa rautateillä liik-
kui liki 900 000 vaunua viikossa. Tällä 
oli suuri merkitys myös Ardennien 
operaation valmisteluiden kannalta, 
sillä joukkoja kalustoineen kyettiin 
siirtämään alueelle lähes viivytyksit-
tä. Yleisesti rautatieyhteyksiä pitkin 
toteutettiin noin 75 % kaikista kul-
jetuksista Saksan alueella. Sisävesilii-
kenne muodosti 20 % yhteyksistä ja 
maanteitä pitkin kuljetettiin vain 5 % 
kaikista joukoista ja materiaalista.

Myös huollollisesti saksalaiset tu-
keutuivat pitkälti rautatieyhteyksiin. 

Kuvassa vasemmalla jalkaväenkenraali Hans Krebs, keskellä sotamarsalkka Gerd von Rundstedt ja oikealla 
sotamarsalkka Walter Model (Wikipedia)
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Hitler vaati, että esimerkiksi puolet 
operaatioon varatusta polttoainees-
ta tuli jättää Reinin itäpuolelle. Syi-
tä tähän oli kaksi. Jos liittoutuneet 
käynnistäisivät oman hyökkäyksensä 
kesken operaation, varastot olisivat 
turvassa. Samalla varantojen ko-
koaminen Reinin itäpuolelle tukisi 
harhautusoperaatiota, jolla pyrittiin 
antamaan kuva vahvan puolustuk-
sen muodostumisesta Reinin tasalle. 
Tällä päätöksellä oli kuitenkin myö-
hemmin seurauksensa. Rautateiden 
hyödyntäminen Luxemburgin ja 
Belgian alueella ei enää onnistunut 
yhtä helposti. Täydennyskuljetukset 
jouduttiin toteuttamaan vähäisellä 
ajoneuvokalustolla siellä, missä se 
oli mahdollista, tai vaihtoehtoisesti 
hevosvetoisesti. Polttoaine-täyden-
nykset muodostuivatkin yhdeksi rat-
kaisevaksi kipukohdaksi operaation 
aikana.

Kaiken kaikkiaan voidaan kuiten-
kin todeta, että Saksalla oli vielä 
loppusyksyllä 1944 kokonaistilan-
teeseen nähden kohtuullisen hyvät 

resurssit Ardennien operaation aloit-
tamiseksi. Miesvoimaa oli määrälli-
sesti saatavilla, joskin koulutustaso 
oli huomattavasti heikompi kuin 
sodan alkuvaiheessa. Luftwaffen ja 
Kriegsmarinen (ilma- ja merivoimien) 
osittainen demobilisaatio oli vapaut-
tanut henkilöstöä maavoimien käyt-
töön. Lisäksi Heinrich Himmler ja 
Joseph Göbbels olivat onnistuneet 
erinäisillä toimenpiteillä kokoamaan 
18 uutta divisioonaa, kymmenen pri-
kaatia ja satoja erillisiä pataljoonia. 
On tosin huomattava, että joukkojen 
ikärakenne ulottui useiden divisioo-
nien osalta 16-vuotiaista pojista yli 
60-vuotiaisiin miehiin.

Edellä esitetyn perusteella voidaan 
sanoa, että joukkojen perustamiseen 
ja keskittämiseen vaadittava infra-
struktuuri oli olemassa ja suhteellisen 
ehjä. Sotateollisuus toimi vielä siinä 
määrin, että operaatioon kyettiin va-
raamaan riittävästi kalustoa ja mate-
riaalia, pois lukien pyöräajoneuvot. 
On tosin huomattava, että vaikka ka-
lustoa oli riittävästi, laadullisesti se ei 

vastannut kaikilta osin vaatimuksia, 
kuten seuraavassa osassa kerrotaan. 
Ainoastaan polttoaineiden riittävyys 
muodosti kysymysmerkin.

Edellisen osion lopussa mainittiin 
lyhyesti vuoden 1944 organisaatio-
muutokset, joihin varsinkin Heinrich 
Himmler ja Joseph Göbbels vaikut-
tivat suuresti. Tämän artikkelin tar-
koitus ei ole paneutua syvällisesti 
noihin toimenpiteisiin, mutta Arden-
nien operaation huoltoon liittyen on 
syytä nostaa niistä eräitä asioita esiin.

Ensinnäkin on huomioitava, että 
uudet jalkaväkidivisioonat - niin 
kutsutut Volksgrenadier-divisioonat 
- olivat kirjavaa joukkoa niin hen-
kilöstönsä kuin kalustonsa osalta. 
Valtaosa upseereista ja aliupseereis-
ta oli kokeneita maavoimien sotilai-
ta, mutta miehistö koostui pääosin 
Luftwaffesta tai Kriegsmarinesta siir-
retyistä miehistä. Volksgrenadier-di-
visioonat olivat huomattavasti hei-
kompia kuin ”perinteiset” saksalaiset 
jalkaväkidivisioo-nat: 17 000 miehen 
sijaan niiden vahvuus oli keskimää-
rin noin 10 000. Vahvuuden pienen-
täminen johtui lähes yksinomaan 
huollollisista syistä. Uusille joukoille 
ei ollut jakaa riittävästi aseita ja va-
rusteita. Näin ollen ne muodostet-
tiin sillä periaatteella, että vähäisellä 
miesmäärällä saavutetaan mahdolli-
simman suuri tulivoima. Sen vuoksi 
näille divisioonille osoitettiin kaik-
kein moderneinta ja tulivoimaisinta 
jalkaväen aseistusta kuten 80 milli-
metrin Panzerfaust-panssarintorjun-
ta-aseet. Tästä huolimatta divisioo-
nien aseistus ja kalusto saattoi olla 
hyvinkin sekalaista ja vaihtelevaa.

Toiseksi myös Normandian maihin-
nousua seuranneissa vetäytymistais-
teluissa raskaita tappioita kärsineet 
panssaridivisioonat oli varustettava 
uudelleen. Esimerkiksi Panzer Lehr 
-divisioonan vahvuus oli vielä Nor-
mandiassa 17 200 miestä ja 190 
panssarivaunua, mutta syys-kuussa 
1944 enää kaksi komppaniaa ja viisi 
toimintakuntoista panssarivaunua. 

Ardennien offensiivin operaatiosuunnitelma joukkoineen 
ja tavoitteineen
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Yhtälailla oli 2. Panssaridivisioonan 
vahvuus huvennut 20 000 miehestä 
ja 238 panssarivaunusta 2 650 mie-
heen ja yhteen panssarivaunuun. 
Hitlerin määräämän tehostetun 
panssarivaunutuotannon ansiosta 
Ardennien offensiiviin osallistuneet 
panssaridivisioonat kyettiin kalus-
tonsa osalta täydentämään kuta-
kuinkin määrävahvuuteen. Toisin sa-
noen keskiraskaita panssarivaunuja 
oli keskimäärin 90-100 kappaletta 
divisioonaa kohti.

Panssarijoukot oli myös tarkoitus 
organisoida uudelleen ennen Ar-
dennien operaatiota. Uudet yhty-
mät saivat etuoikeudella käyttöönsä 
uusimpia Panther- ja Tiger-mallisia 
panssarivaunuja, joista muodostet-
tiin keskiraskaita ja raskaita panssa-
ripataljoonia. Toisaalta, vaikka patal-
joonatasolla panssarikalusto yleensä 
oli yhtenäistä, divisioonassa saat-
toi esiintyä pahimmillaan viittä eri 
panssarivaunumallia. Tämä aiheutti 
huomattavan kunnossapidollisen 
haasteen, varsinkin kun kaikki pans-
sarikorjaamot oli aiemmin siirretty 
vetäytymisen yhteydessä syvälle 
Saksan alueelle. Lisäksi uudelleen-
organisointia ei ehditty viedä lop-
puun ennen operaation käynnisty-
mistä. Operaatioon suunnitelluista 
kymmenestä panssaridivisioonasta 
käyttöön saatiin lopulta kahdeksan, 
joista vain neljä oli kokoonpanonsa 
osalta valmiita.

Suurempi haaste oli kuitenkin pans-
sarikrenatöörirykmenttien ja ty-
kistön varustaminen. Saksalaisen 
panssaridivisioonan iskuvoima koos-
tui yhdestä panssari- ja kahdesta 
panssarikrenatöörirykmentistä, joita 
tuettiin kolmella tykistöpatteristol-
la (SS-panssaridivisioonissa neljäl-
lä). Suurimmaksi ongelmakohdaksi 
muodostui liikkuvuus. Puolitelavau-
nuja oli osoittaa vain puolelle kaikis-
ta panssarikrenatöörirykmenteistä, 
loput liikkuivat kuorma-autoilla tai 
myöhemmin operaation aikana itse 
hankkimallaan sotasaaliskalustolla. 
Tykistön osalta vain yksi patteristo 
divisioonaa kohti oli moottoroitu, 
loput olivat hevosvetoisia. Tämä oli 

osittain tietoinen ratkaisu poltto-
aineen säästämiseksi panssarijou-
koille, mutta se rajoitti toisaalta liik-
kuvuutta. Tykistön osalta huoltoa 
hankaloitti lisäksi kalusto. Yksin sak-
salaiset tykistöaseet koostuivat kym-
menestä eri mallista ja kaliiperista. 
Monet tykistön yksiköt saivat lisäksi 
käyttöönsä sotasaaliskalustoa, joten 
tarvittavien ampumatarvikkeiden 
kirjo oli laaja.

Näistä tekijöistä huolimatta jouk-
kojen ja kaluston keskittäminen 
operaatiota varten onnistui varsin 
hyvin. Rautatiet Reinin itäpuolella 
olivat syksyllä 1944 hyvässä kun-
nossa ja Hitlerin vaatimuksesta val-
misteluiden salaamiseen käytettiin 
huomattavan paljon vaivaa. Lähes 
kaikki keskittämisliikenne rautateillä 
toteutettiin öiseen aikaan siten, että 
junat saapuivat alueelle pimeän las-
keuduttua ja poistuivat hakemaan 
seuraavaa kuormaa ennen aamun-
koittoa. Purku- ja lastaus-alueiden 
ilmavalvontaan kiinnitettiin erityistä 
huomiota, ja mikäli liittoutuneiden 
lentokoneita havaittiin, junat ajet-
tiin tunneleihin suojaan. Ilmaiskujen 
seurauksena saksalaiset menettivät 
syys-kuun ja marraskuun välisenä 
aikana vain 23 tavaravaunullista am-
pumatarvikkeita, elintarvikkeita tai 
polttoainetta. Määrä on varsin pie-

ni verrattuna siihen, että kaikkiaan 
tuona aikana Saksan läntiselle rajalle 
kuljetettiin lähes 100 000 tavaravau-
nullista eli 144 735 tonnia materiaa-
lia.

Pääosa materiaalikuljetuksista toteu-
tettiin syys- ja lokakuussa. Marras-
kuussa painopiste siirtyi joukkojen 
keskityskuljetuksiin. Armeijaryhmä 
B - 6. SS-Panssariarmeija, 5. Pans-
sariarmeija ja 7. Armeija - saatiin 
keskitettyä Reinin länsipuolelle Bel-
gian ja Luxemburgin vastaisen rajan 
läheisyyteen 10. joulukuuta 1944 
mennessä. Sieltä joukot siirtyivät 
edelleen lähtöalueilleen aivan rajan 
tuntumaan. Siirtymiset suoritettiin 
yksinomaan öiseen aikaan toimin-
nan salaamiseksi. Siirtymät kestivät 
jopa viisi vuorokautta, ja valtaosa yk-
siköistä siirtyi lähtöasemiinsa vasta 
hyökkäyksen alkua edeltäneenä ilta-
na 15. joulukuuta. Kuten jo aiemmin 
on todettu, polttoaineen säästämi-
seksi tiedustelutoimintaa oli rajoitet-
tu jo aikaisemmin syksyllä. Huollolli-
nen varautuminen ja valmisteluiden 
salaaminen oli tehty sen kustannuk-
sella, että joukoilla ei ollut kunnollis-
ta tiedustelutietoa hyökkäysalueis-
taan, eikä enää aikaa tiedustella itse.

Operaation salaaminen viimeiseen 

Krenatöörejä hyökkäämässä luxenburgin alueella 
(Wikipedia)
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asti omilta joukoilta vaikutti myös 
huollon järjestämiseen. Erityises-
ti kunnossapitokyky oli rajallinen. 
Panssarikaluston kunnossapitoa 
johtanut kenraali Horst Stumpff sai 
tiedon alkavasta offensiivista vasta 
13. joulukuuta, kolme päivää ennen 
sen alkua. Seuraavan vuorokauden 
aikana alueelle tuotettiin kuusi kun-
nossa-pitokomppaniaa ja yksi evaku-
ointikomppania. Näiden seitsemän 
yksikön tehtävä oli vastata koko Ar-
meijaryhmä B:n panssarikaluston 
kunnossapidosta. Käytännössä se 
tarkoitti sitä, että hyökkäyksessä 
rikkoutuneiden tai vikaantuneiden 
panssarivaunujen korjaus ”kentällä” 
oli lähestulkoon mahdoton tehtävä. 
Kun kaikki varsinaiset panssarikorjaa-
mot oli siirretty vetäytymisvaiheessa 
Saksaan, kunnossapito oli todellisen 
haasteen edessä.

Suurimmat ongelmat syntyivät 
kuitenkin ampumatarvikkeiden ja 
polttoaineiden jakamisessa. Tämä 
oli lähes suora seuraus siitä, että 
operaation suunnittelu oli toteutet-
tu pienen ydinjoukon kesken. Sekä 
ampumatarvikkeiden että polttoai-

neiden tarve oli laskettu virheellisin 
perustein ja arviot olivat toimin-
taympäristöön suhteutettuna var-
sin alhaisia. Armeijaryhmä B:n oma 
arvio todellisesta tarpeesta oli 1 200 
tonnia ampumatarvikkeita päiväs-
sä. Armeijaryhmän huoltopäällikkö 
kenraaliluutnantti Alfred Toppe las-
ki, että joukot tarvitsisivat kaksi tu-
liannosta operaation käynnistyessä, 
puolikkaan tuliannoksen täydennyk-
sen läpimurron yhteydessä ja toisen 
puolikkaan hyökkäyksen jatkuessa. 
Lisäksi tykistön tulivalmistelu vaati-
si yhden tuliannoksen. Todellisuus 
oli kuitenkin se, että hyökkäyksen 
alkaessa 16. joulukuuta yksiköillä oli 
keskimäärin 1,5 tuliannosta, minkä 
lisäksi armeija-ryhmällä oli reservinä 
15 000 tonnia ampumatarvikkeita. 
Kaiken kaikkiaan määrän voidaan 
kuitenkin sanoa olleen riittävä hyök-
käyksen käynnistämiseksi.

Armeijaryhmä B:n hallussa ollei-
den ampumatarvikkeiden lisäk-
si OB-West oli varannut tykistölle 
ampumatarvikkeita puolikkaan 
tuliannoksen varastoihin ja 15 000 

tonnia ampumatarvikkeita juniin 
lastattuna. Ne oli tarkoitettu jaetta-
vaksi siinä vaiheessa, kun välitavoite 
Maas-joella olisi hallussa. Varastot ja 
junat sijaitsivat kuitenkin Reinin ta-
salla, valtaosin joen itäpuolella, joten 
materiaalin kuljetukset olivat alttiita 
liittoutuneiden ilmatoiminnalle. Toi-
minnan salaaminen aiheutti sekaan-
nuksia myös tykistön ampumatarvik-
keiden jakelussa. Yksiköt saivat tietää 
ryhmitysalueensa ja maalinsa vasta 
viime hetkillä, joten ampumatarvik-
keiden täydennykset jouduttiin to-
teuttamaan kiireessä. Lisäksi Armei-
jaryhmä B:n tykistöaseet käsittivät yli 
kymmentä eri tyyppiä, mikä aiheutti 
lisää epäselvyyksiä. Näistä tekijöistä 
johtuen osalle yksiköistä toimitettiin 
liian vähän ampumatarvikkeita en-
simmäisen tehtävän toteuttamiseksi, 
osaa yksiköistä täydennyskuljetukset 
eivät tavoittaneet lainkaan ja osalle 
toimitettiin vääriä ampumatarvikkei-
ta.

Polttoaineiden osalta virhearviot vai-
kuttivat vielä huomattavasti enem-
män. OKW:n suunnittelijat olivat 

Saksalaisia laskuvarjojääkäreitä ja Kuningastiikeri-panssarivaunu Ardenneilla (Wikipedia)



15

arvioineet polttoainetarpeen noin 
neljä kertaa todellista pienemmäksi. 
Laskelmat oli tehty 500 kilometrin 
ajomatkan mukaan. Ardennien suur-
ten korkeuserojen ja mutkittelevien 
teiden sekä talvisten olosuhteiden 
vaikutus oli kuitenkin aliarvioitu 
laskelmissa. OKW:n suunnitelmissa 
tarve oli arvioitu kaksinkertaiseksi 
”tavalliseen” ajoon verrattuna, noin 
975 000 litraa vuorokaudessa. Armei-
jaryhmä B:n omissa laskelmissa se 
puolestaan arvioitiin nelinkertaisek-
si. Operaation käynnistyessä tilanne 
oli samankaltainen kuin ampumatar-
vikkeiden osalta: yksiköillä oli hallus-
saan polttoainetta keskimäärin 50-
100 kilometrin etenemistä varten ja 
loput oli varastoitu Reinin itäpuolel-
le toimitettavaksi välitavoitteeseen 
Maas-joelle.

Kaiken kaikkiaan voidaan arvioida, 
että OKW:n operaatioon varaama 
polttoainemää-rä - noin 17,5 miljoo-
naa litraa - oli kokonaisuudessaan 
riittävä, mutta jakelu- ja täyden-
nys-suunnitelma oli olosuhteisiin 
nähden puutteellinen. Aikalaisker-
tomusten perusteella myös pääosa 
divisioonien komentajista oli tyy-
tymättömiä polttoainetilanteeseen 
hyökkäyksen käynnistyessä. Monet 
divisioonien komentajat antoivat 

alaisilleen selkeät ohjeet hyödyntää 
kaikki polttoainevarannot, jotka liit-
toutuneilta saataisiin vallattua. Ei voi-
da varmuudella sanoa, kuinka paljon 
ylin johto oli laskenut sotasaalispolt-
toaineen varaan operaatiota suunni-
tellessaan. On myös tulkinnanvarais-
ta, annettiinko asiasta suoranaisia 
ohjeita armeijoiden ja niiden alajoh-
toportaiden komentajille. Divisioo-
nien komentajien ohjeet osoittavat 
kuitenkin sen, että luottamus ylem-
män johtoportaan kykyyn toimittaa 
täydennykset oikea-aikaisesti ei ollut 
järin korkealla.

OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS TOI-
MINTAAN

”Paraskaan suunnitelma ei kestä en-
simmäistä laukausta pitemmälle”, on 
varmasti monille tuttu lausahdus. 
Tässä tapauksessa se pitää monin 
tavoin paikkansa. Armeijaryhmä B:n 
hyökkäys Ardennien läpi käynnistyi 
16. joulukuuta 1944 kello 05.30 aa-
mulla. Huollollisesti sen alajohtopor-
taiden tilanne oli kohtuullisen hyvä, 
kuten edellä on esitetty. Sen sijaan 
ongelmat alkoivat kasaantua lähes 
välittömästi liikkeellelähdön jälkeen. 
Seuraavaksi luodaan aluksi nopea 
katsaus Armeijaryhmä B:n alajohto-
portaiden tilanteeseen 16. joulukuu-

ta ennen operaation aikaisen huol-
lon tarkastelua.

Parhaassa kunnossa oli pohjoisimpa-
na painopistesuunnassa hyökännyt 
6. SS-Panssariarmeija, jonka divisi-
oonat olivat henkilöstönsä osalta 
määrävahvuisia. Kalustoakin puuttui 
vain noin 15 %. Polttoaineen osalta 
SS-joukot oli priorisoitu korkeim-
malle, koska ne toimivat painopiste-
suunnassa. Polttoainetta oli noin 200 
kilometrin etenemistä varten, joskin 
puolet siitä oli edelleen Reinin tasal-
la reservissä. Suunnitelman mukaan 
joukot täydennettäisiin hyökkäyksen 
aikana tarvittaessa päivittäin 100 ki-
lometrin ajoa vastaavalla määrällä. 
Ampumatarvikkeita oli jaettu isku-
portaan yksiköille keskimäärin yksi 
tuliannos ja tykistölle 1,5 tuliannos-
ta. Elintarvikkeita oli jaettu viikon tar-
peiksi. Kunnossapidon näkökulmas-
ta 6. SS-Panssariarmeija oli hyvässä 
kunnossa, sillä sen 500 panssarivau-
nusta täysin toimintakuntoisia oli 80 
%, loput olivat lähestymässä käyt-
töikänsä loppua. Näillä perusteilla 
voidaan sanoa armeijan olleen kuta-
kuinkin valmis hyökkäyksen aloitta-
miseen.

Keskellä hyökänneen 5. Panssariar-
meijan tilanne oli vaihtelevampi. 

Rikkoutunut ja tuhoutunut kalusto aiheutti hidasteita kapeilla teillä (Wikipedia)
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Erot joukkojen valmiudessa johtuivat 
pitkälti siitä, että osa niistä oli saapu-
nut alueelle jo marraskuun lopussa, 
mutta osa vasta edellisenä iltana. Joi-
denkin jalkaväkidivisioonien osia oli 
vasta matkalla. Polttoainetta armei-
jalla oli riittävästi noin 150 kilometrin 
etenemistä varten. Täydennyssuun-
nitelma oli pitkälti samankaltainen 
kuin 6. SS-Panssariarmeijalla. Ken-
raali Hasso von Manteuffel oli keskit-
tämisen aikana käyttänyt runsaasti 
hevosia ja miesvoimaa kaluston 
siirtämiseen polttoainetta säästääk-
seen. Siitä huolimatta von Manteuf-
fel joutui toteamaan, että esimerkiksi 
tykistöä ei todennäköisesti kyettäisi 
liikuttamaan mukana hyökkäyksen 
edetessä. Myös ampumatarvikkeita 
oli vähemmän kuin naapuriarmei-
jalla ja niitä käskettiin säännöstellä, 
eikä armeijan sektorilla esimerkiksi 
ammuttu yhtä mittavaa tulivalmis-

telua kuin pohjoisempana. Ajoneu-
vojen osalta puutteet vaihtelivat di-
visioonittain 10-40 % välillä. Voidaan 
arvioida, että 5. Panssariarmeijan en-
simmäisen portaan divisioonat olivat 
valmiita, mutta toisen portaan jou-
koilla oli runsaasti puutteita.

Eteläisimpänä jalkaväkipainotteinen 
7. Armeija oli heikoimmin varustettu. 
Sen tehtävä oli suojata hyökkäyksen 
vasen sivusta, joten se oli varustami-
sen osalta prioriteettilistan viimei-
nen. Suurimpana puutteena oli kul-
jetuskalusto. Esimerkiksi tykinvetäjiä 
ei ollut, mikä hankaloitti myös ampu-
matarvikkeiden kuljetusta. Eteläisen 
sivustan maasto oli hyökkäysalueen 
haastavinta ja erityisesti jokien ylitys 
muodostui ongelmaksi. Siltakalusto 
oli purettu junista Reinin tasalla, eikä 
armeijalla ollut kuljetuskalustoa sen 
siirtämiseksi lähtöalueelle. Armeijan 

kuudesta sillasta vain kaksi saatiin 
käyttöön ennen joulua. Kaiken kaik-
kiaan ajoneuvojen puute vaikutti 7. 
Armeijan huoltokykyyn huomatta-
vasti. Henkilöstön osalta sen divisi-
oonat olivat lähes poikkeuksetta alle 
määrävahvuisia ja huonosti koulutet-
tuja. Divisioonasta saattoi puuttua 
jopa kokonainen rykmentti. Lisäksi 
armeijan kokoonpanoa muutettiin 
marraskuun lopulla ja joulukuun al-
kupuoliskolla kaikkiaan seitsemän 
kertaa, mikä vaikutti vääjäämättä 
myös valmisteluiden toteuttami-
seen. Joukoilta puuttui liikkuvuus ja 
liikkeenedistämiskyky, minkä lisäksi 
hevosvetoisesti toteutettu huolto ei 
kyennyt suorittamaan täydennyskul-
jetuksia riittävän nopeasti. On jopa 
perusteltua väittää, että 7. Armeijalta 
oli viety edellytykset tehtävänsä to-
teuttamiseen jo suunnitteluvaihees-
sa. 

Ilmapommituksessa tuhoutunut rautatieosuus, Limburg, Saksa 24.12.1944 (Wikipedia)
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Kuten todettua, hankaluudet alkoi-
vat nopeasti etenemisen aloittami-
sen jälkeen. On kuitenkin huomat-
tava, että liikkeen hidastuminen 
kaikilla suunnilla ei niinkään johtunut 
kiivaasta vastarinnasta kuin olosuh-
teista. Amerikkalaisten puolustus-
ryhmitys läpimurtoalueella oli varsin 
harva, muodostuen lähinnä vahven-
netuista jalkaväkikomppanioista tär-
keimmillä risteysalueilla ja kylissä. 
Suurimmaksi haasteeksi osoittautui 
kuitenkin vesistöjen ylitys. Saksalais-
ten liikkeenedistämiskyky sillanra-
kentamisen osalta oli heikko, ja pal-
jon olikin laskettu sen varaan, että 
olemassa olevia siltoja ei ollut tuhot-
tu ja ne kestäisivät raskaan kaluston 
painon. Kuten muistetaan, tiedustelu 
hyökkäysalueella oli salaamissyistä 
ja polttoaineen säästämiseksi kes-
keytetty jo marraskuussa. Monin pai-
koin jouduttiin kuitenkin toteamaan, 
että siltaa ei joko ollut tai se oli liian 
kevyt panssareille. Esimerkiksi Sak-
san ja Luxemburgin rajalla Our-joki 
tuotti 5. Panssariarmeijalle ja osalle 
6. SS-Panssariarmeijaa vuorokauden 
viivytyksen jo ennen ensimmäistä 
taistelukosketusta.

Toinen hidastava tekijä oli sään ja 
olosuhteiden vaikutus. Yhtäältä 
sumu helpotti saksalaisten hyökkäys-
toimia, koska se esti liittoutuneiden 
ilmatoiminnan operaation alkupäi-
vinä. Tämä oli ollut jo suunnitteluvai-
heessa määräävä tekijä ja operaatio-
ta jopa lykättiin huonoa lentosäätä 
odotettaessa. Toisaalta erityisen sa-
teinen syksy oli nostanut jokien vesi-
korkeutta paikoin jopa kolme metriä 
ja virtaukset olivat voimakkaita, mikä 
vaikeutti niiden ylittämistä. Suunnit-
telijat olivat myös luottaneet siihen, 
että joulukuun puolivälissä pakka-
nen olisi saanut aikaan panssareiden 
painon kestävän routakerroksen. 
Näin ei kuitenkaan ollut; lämpötila 
pysytteli nollan asteen tietämillä ja 
sateiden kastelema maasto oli upot-
tavaa. Panssariyksiköiden levittä-
mistä yritettiin alkuvaiheessa monin 
paikoin, mutta se johti ainoastaan 
siihen, että useita panssarivaunuja 
upposi pohjaansa myöten mutaan. 

Koska evakuointi- ja hinauskalustoa 
ei käytännössä ollut, jouduttiin ne 
irrottamaan joukkojen omin toimen-
pitein. Tämä hidasti useiden yksiköi-
den etenemistä entisestään.

Olosuhteiden osalta myös tiestö oli 
ongelma. Esimerkiksi 6. SS-Panssa-
riarmeijan hyökkäystä varten sen 
ensimmäisen portaan divisioonille 
oli määritetty tarkat hyökkäysurat 
Maas-joelle asti. Tällä pyrittiin vält-
tämään joukkojen sotkeutuminen 
kriittisen ensimmäisen vaiheen ai-
kana. Totuus oli kuitenkin toinen, 
mitä ilmentää SS-everstiluutnantti 
Joachim Peiperin toteamus: ”Minul-
le käsketty reitti sopii polkupyörille, 
mutta ei missään nimessä panssari-
vaunuille”. Everstiluutnantti Peiper 
joutuikin monien muiden komenta-
jien tavoin etsimään vaihtoehtoisia 
etenemisuria, mikä tarkoitti aikatap-
piota. Mekanisoitujen ja moottoroi-
tujen osastojen sitoutuminen ties-
töön myös kasvatti marssiosastojen 
pituutta jopa kymmeniin kilomet-
reihin. Reitin varrelle rikkoutuneet 
tai jumiin jääneet panssarivaunut ja 
ajoneuvot aiheuttivat tukoksia, jot-
ka puolestaan pahimmillaan estivät 
jäljempänä edenneiden tykistön ja 
huollon siirtymistä eteen silloin kun 
niitä olisi tarvittu. Hevosvetoiset ty-
kistö- ja huoltoyksiköt liikkuivat jo 
lähtökohtaisesti hitaammin kuin is-
kuportaan joukot, mutta panssarei-
den kuluttamat mutaiset tiet hidasti-
vat liikettä entisestään.

Tiestö tuotti Armeijaryhmä B:lle var-
sin nopeasti kaksi koko operaation 
kannalta kriittistä ongelmaa: St. Vi-
thin kaupunki hyökkäysalueen poh-
joisosissa ja Bastogne etelässä. Nämä 
kaupungit olivat merkityksellisiä 
liikkeen suuntaamisen ja huoltoyh-
teyksien kannalta, koska ne olivat 
useiden pääteiden risteysalueita, joi-
den haltuun saaminen oli edellytys 
kärkiyhtymien takana edenneiden 
osien liikkeen suuntaamiselle. On-
gelmaksi muodostui se, että niitä ei 
kyetty valtaamaan suunnitelmien 
mukaisesti. Bastogneen liittoutuneet 
ehtivät lähettää 101. Maahanlasku-
divisioonan, joka piti kaupungin hal-

lussaan siitä huolimatta, että jäi saar-
roksiin 21. joulukuuta ja saartorengas 
kyettiin murtamaan vasta joulun 
jälkeen. Kaupunkia ei missään vai-
heessa menetetty saksalaisille. Sen 
sijaan St. Vithin puolustus murtui, 
mutta vasta 21. joulukuuta useiden 
päivien taistelun jälkeen. Molemmat 
tapaukset aiheuttivat Armeijaryhmä 
B:lle ylimääräistä päänvaivaa ja han-
kaloittivat lännempänä edenneiden 
panssarikärkien huoltoa.

Olosuhteista aiheutuneet hidasteet 
johtivat siihen, että jouluun mennes-
sä operaation aikataulu oli jo pahasti 
jäljessä. Suunnitelman mukaan väli-
tavoite eli Maas-joki olisi pitänyt saa-
vuttaa jo useita päiviä ennen joulua, 
mutta todellisuus oli toinen. Länti-
simmäksi edenneen 2. Panssaridivi-
sioonan kärkiyksiköt olivat vielä jou-
luaattona useiden kilometrien päässä 
jokilinjasta. Lisäksi viivästykset olivat 
antaneet liittoutuneille aikaa aloit-
taa vastatoimenpiteet. Pohjoisessa 
6. SS-Panssariarmeijan hyökkäys oli 
käytännössä pysähtynyt jo ennen 
joulua polttoaineen loppumisen ta-
kia ja myös 5. Panssariarmeijan ete-
neminen oli jo huomattavan hidasta. 
Molempien armeijoiden kärkiyksiköt 
olivat lisäksi jäämässä saarroksiin ja 
niiden huoltoyhteydet oli katkaistu 
amerikkalaisten vastahyökkäyksillä. 
Käytännössä hyökkäys pysäytettiin 
kaikilla suunnilla viimeistään 26. jou-
lukuuta, minkä jälkeen käynnistettiin 
vetäytyminen takaisin kohti Saksaa.

MIKSEI TÄYDENNYKSIÄ KYETTY 
TOIMITTAMAAN? 

Rikkoutuneiden panssarivaunujen 
ohella suurimman huollollisen haas-
teen aiheutti poltto-aineiden täy-
dentäminen. Tähän on löydettävissä 
monia syitä, joista osaa on jo sivuttu. 
Tiestön heikko kunto ja kuljetuska-
luston puute olivat vain osa laajem-
paa kokonaisuutta. Selvimpänä esiin 
nousee se, että polttoainetta oli jaet-
tu joukoille jo lähtökohtaisesti liian 
vähän. Todellinen yksiköiden hallus-
sa ollut määrä riitti kalustosta riippu-
en 75-125 kilometrin etenemiseen, 
vaikka täydennyksiä oli luvattu jo 
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ennen operaation alkamista 250 kilo-
metrin matkaa varten. Koska puolet 
operaatioon varatusta polttoainees-
ta piti käskyn mukaan jättää reserviin 
Reinin itäpuolelle, tosiasiallinen jako-
määrä jäi vähäisemmäksi. Oma osuu-
tensa oli myös sillä, että joukkoja siir-
rettiin lähtöalueelle ja -asemiin aivan 
viime tingassa, jolloin aika ei riittänyt 
täydennysten toteuttamiseen.
Vähäisiä resursseja kului hukkaan jo 
etenemisen alkuvaiheessa, kun pans-
sarijoukot odottivat monin paikoin 
jopa vuorokauden siltojen rakenta-
mista tai edessä hyökänneen jalkavä-
en raivaavan aukon amerikkalaisten 
linjoihin. Ensimmäiset polttoaine-
täydennykset oli suunniteltu toteu-
tettavaksi vasta neljäntenä hyökkä-
yspäivänä 19. joulukuuta, mutta 
esimerkiksi 6. SS-Panssariarmeijan 
kärkenä hyökännyt Taisteluosasto 
Peiper joutui jo 17. joulukuuta tur-
vautumaan amerikkalaisilta haltuun-
sa saamaan polttoaineeseen. Vastaa-
via toimenpiteitä tehtiin myös muilla 
suunnilla, ja esimerkiksi von Manteuf-
felin 5. Panssariarmeijaan kuulunut 
Panzer Lehr-divisioona joutui muun 
muassa ottamaan käyttöönsä sota-

saaliiksi saadut 120 maastoautoa ja 
150 kuorma-autoa täydentääkseen 
kuljetuskalustopuutteensa, jotka oli-
vat nousseet operaation alkupäivinä 
jo 70 prosenttiin osittain täydennys-
ten viipymisen vuoksi.

Loppujen lopuksi polttoainetäyden-
nysten epäonnistuminen oli yksi 
tärkeimmistä syistä siihen, että hyök-
käys tyrehtyi joulun jälkeen. Miksi 
Reinille sijoitettuja reservejä sitten ei 
kyetty hyödyntämään? Kuten aiem-
min on todettu, kokonaismäärä oli 
kyllä riittävä operaation suorittami-
seen. Vastaus tähän kysymykseen 
löytyy säätilasta. Ensimmäisten hyök-
käyspäivien huono lentosää mahdol-
listi huoltokuljetusten liikkumisen 
varsin vapaasti, jos jätetään laskuista 
tiestön kunto ja ”liikenneruuhkat”. 
Juuri ennen joulua taivas kuitenkin 
kirkastui, mikä mahdollisti liittoutu-
neille ilmatoiminnan käynnistämisen 
täydellä teholla. Hyökkäysalueella 
suoritetut ilmaiskut pakottivat huol-
lon liikkumaan pääasiassa pimeään 
aikaan, mikä tarkoitti noin 10 tunnin 
aikamenetystä vuorokaudessa. Voi-
daan olettaa, että myös liikenopeus 

hidastui pimeällä maastosta ja talvi-
sista olosuhteista johtuen. Samaan 
aikaan kiristyvä pakkanen ja jääty-
neet tiet lisäsivät iskuportaan kalus-
ton rasitusta ja polttoainekulutusta, 
jolloin täydennyksiä olisi tarvittu en-
tistä nopeammin.

Ilmapommituksia jatkettiin len-
tosään parannuttua myös Saksan 
alueelle. Se tarkoitti, että täydennys-
ten kuljettaminen Reinin alueelta 
Ardenneille muuttui varsin haavoit-
tuvaksi toiminnaksi. Samaan aikaan 
alkuvaiheen hidasteet olivat anta-
neet amerikkalaisille aikaa yhtäältä 
evakuoida varastojaan hyökkäyksen 
tieltä ja toisaalta tuottaa Maas-joen 
itäpuolelle lisää joukkoja. Näin ollen 
saksalaiset olivat joulun tullessa sii-
nä tilanteessa, että oma kyky tuottaa 
täydennyksiä oli huomattavasti hei-
kentynyt ja toisaalta mahdollisuudet 
tukeutua vihollisen varastoihin olivat 
huvenneet liki olemattomiin. Myös 
puutteellinen tiedustelu alueella oli 
osasyy tähän, sillä esimerkiksi Tais-
teluosasto Peiper ohitti yhden liit-
toutuneiden suurimmista polttoai-
nevarastoista muutaman kilometrin 
päästä, koska siitä ei ollut saatu tie-
dustelun kautta tietoa. Kokonaisuu-
den kannalta tämä on tietysti vain 
yksityiskohta, koska muilla suunnilla 
vastaavia varastoja ei enää ollut.

Ampumatarviketäydennysten osalta 
tilanne oli parempi, mutta vain hie-
man. Joukoilla oli jo lähtökohtaisesti 
hallussaan riittävästi ampumatarvik-
keita läpimurron aikaan saamiseksi 
ja jopa hyökkäyksen jatkamiseksi. 
Siinä missä polttoainepula alkoi vai-
kuttaa jo parissa päivässä, ampu-
matarvikkeet riittivät ensimmäisten 
kolmen-neljän päivän ajalle. Eniten 
haasteita oli tykistön ampumatar-
vikkeiden täydentämisessä, nimen-
omaan sen vuoksi, että kaliipereiden 
ja mallien varianssi oli niin suuri. 
Täydennystilauksista ei välttämättä 
selvinnyt se, mitä kalustoa tilaava yk-
sikkö käytti, joten riski väärän am-
pumatarvikkeen toimittamiselle oli 
korkea. Näin myös usein tapahtui. 
Muutoinkin on todettava, että isku-
portaan yksiköiden täydennystila-

Armeijaryhmä B:n eteneminen syvimmillään verrattuna asetettuihin 
tavoitteisiin
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ukset lähetettiin yleisesti verrattain 
myöhään. Syy tähän on hämärän 
peitossa, mutta oletettavasti vai-
kuttavia tekijöitä ovat olleet ainakin 
epävarmat viestiyhteydet ja virheel-
liset huoltotilannetiedot taistelussa 
olleilta yksiköiltä. Lisäksi on mahdol-
lista, että kärkiyksiköiden epätietoi-
suus tilanteesta taaempana vaikutti 
siten, että huollon oletettiin olevan 
todellista lähempänä.

Vaikka ampumatarviketilanne ei al-
kupäivinä ollutkaan vielä hälyttävä, 
huoltokatkokset muuttivat sen jou-
luun mennessä. Tätä kuvastaa hyvin 
LIII Armeijakunnan esikunta-päälli-
kön eversti Werner Bodersteinin to-
teamus: ”Usein kävi niin, että koko 
armeijakunnan tykistöllä oli käytet-
tävissään vain muutama laukaus 
noina kohtalokkaina päivinä. Kun 
otetaan huomioon, että amerikkalai-
silla oli vähemmän tykistöaseita kuin 

meillä ja he pystyivät silti ampumaan 
enemmän, oli syytä olla kateellinen”. 
Mitä ilmeisimmin ampumatarvikkeet 
eivät missään vaiheessa loppuneet 
joukoilta kesken, kun tarkastellaan 
kokonaiskuvaa. Yksittäisillä joukoilla 
näin on toki varmasti tapahtunut ja 
monin paikoin ampumatarvikkeita 
jouduttiin säännöstelemään. Samoin 
on huomionarvoista, että nähtävästi 
huoltoyhteydet Saksaan eivät muu-
tamia poikkeuksia lukuun ottamatta 
täysin katkenneet missään vaihees-
sa, vaikka toimitukset hidastuivatkin.

Toisaalta, vaikka yhteydet Saksaan 
pysyivätkin pääosin auki, on perus-
teltua sanoa liittoutuneiden jou-
luaattona 1944 käynnistämän il-
matoiminnan vaikuttaneen niiden 
käytettävyyteen kriittisesti. Ilma-
herruus oli ratkaiseva tekijä siinä, 
että taistelutila kyettiin eristämään 
ainakin valoisalla tehokkaasti. Eris-
täminen ja yhteyksien häirintä pom-
mituksin ja hävittäjien iskuin olikin 
yksi taktisten ilmavoimien tuon ajan-
jakson ensisijaisista tehtävistä. Kai-
ken kaikkiaan ilma-aseella tuhottiin 
joulukuun 1944 loppuun mennessä 
11 378 moottoriajoneuvoa, 1 161 
panssarivaunua tai panssariajoneu-
voa, 507 veturia, 6 266 tavaravaunua, 
472 tykistön tuliasemaa ja 36 siltaa. 
Rautateitä katkaistiin 974 kertaa ja 
maanteitä 421 kertaa. Ajallisesti tä-
hän on laskettu mukaan myös joulu-
kuun 26.-31. päivänä kärsityt tappiot, 
vaikka Saksan eteneminen olikin 
silloin jo vaihtunut vetäytymiseen. 
Lukumäärät kuitenkin osoittavat sen, 
miten haavoittuvaiseksi päätös va-
rastoida valtaosa täydennysmateri-
aalista Reinin tasalle teki toiminnan 
käytännön tasolla.

YHTEENVETO

Off ensiivi Ardenneilla ei millään mit-
tarilla vaikuttanut sodan kokonais-
kulkuun samalla tasolla kuin esimer-
kiksi liittoutuneiden maihinnousu 
Normandiassa. Sillä oli kuitenkin 
selvästi osoitettavissa oleva vaikutus 
siihen, miten toisen maailmansodan 
loppu Euroopan sotanäyttämöllä 
eteni. Ensinnäkin ehkä merkittävin-

Saksalaisten off ensiivi 16. - 25.12.1944 Wikipedia)
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tä oli se, että offensiivi kulutti lähes 
kaikki Saksan henkilöstö- ja kalusto-
reservit käytännössä loppuun. Saksa 
menetti Ardenneilla noin kahdessa 
viikossa 100 000 miestä kaatuneina, 
haavoittuneina tai kadonneina ja 26 
000 jäi vangiksi. Luftwaffen vahvuus 
hupeni samassa ajassa 800 lentoko-
neella. Vaikka operaation epäonnis-
tumiseen ei ole olemassa yhtä ai-
noaa syytä, huollon laiminlyöminen 
ja tarvittavien materiaalimäärien 
aliarviointi on ehdottomasti yksi tär-
keimmistä.

Kuten artikkelin alkupuolella todet-
tiin, jo suunnitteluvaiheessa tehtiin 
kriittisiä virheitä, jotka konkretisoi-
tuivat joukkojen jopa tarpeettomana 
kulumisena operaation aikana. Ope-
raatiosuunnitelmassa määritettiin jo 
lähtökohtaisesti liian syvät tavoitteet 
verrattuna käytössä olleisiin joukkoi-
hin sekä niille annettuun aikaan ja re-
sursseihin. Useat kenraalit ymmärsi-
vät tämän, mutta kukaan ei halunnut 
haastaa Hitlerin vaatimuksia. Vaihto-
ehtoisia suunnitelmia esitettiin, mut-
ta tuloksetta. Hitlerin kasvava epä-
luottamus maavoimien ”tavallisiin” 
joukkoihin ja toisaalta epärealistinen 
usko SS-joukkoihin johti toiminnan 
ja valmistelujen kannalta tarpeet-
toman laajaan salailuun. Kun suo-
rittavan portaan edustajia ei otettu 
suunnitteluprosessiin mukaan, vaa-
timukset eivät olleet enää missään 
suhteessa resursseihin. Tämä näkyi 
välittömästi muun muassa huollon 
suunnittelun ylimalkaisuutena.

Toisesta näkökulmasta tarkasteltu-
na voidaan todeta, että huomioiden 
Saksan sotateollisuuden ja -talouden 
heikentynyt kapasiteetti operaa-
tioon koottu joukko- ja materiaali-
määrä oli huomattava. Tässä kohtaa 
on tietysti syytä muistaa se, että 
joukkojen laatu ja koulutustaso eivät 
olleet enää samalla tasolla kuin esi-
merkiksi vielä keväällä 1940 kun Ar-
dennit ylitettiin ensimmäisen kerran. 
Lisäksi tulee huomioida, että Wacht 
am Rhein toteutettiin lopulta hyvin 
pitkälti muiden rintamien kustan-
nuksella. Erityisesti ampumatarvik-
keiden ja polttoaineiden säännöstely 

vaikutti alentavasti joukkojen suori-
tuskykyyn sekä itärintamalla että Ita-
lian suunnalla ja syksyn 1944 aikana. 
Toiseksi operaatio verotti kriittisen 
paljon myös Saksan luonnonvaroja, 
joiden korvaaminen ei aluemene-
tysten myötä ollut mahdollista. Tästä 
näkökulmasta on perusteltua sanoa 
Ardennien operaation olleen todel-
lista uhkapeliä, pokeritermeillä all in.

Offensiivin toteuttamisen kannalta 
eräs ratkaisevimmista virhearvioista 
oli varmasti huollon reservien sijoit-
taminen liian takapainotteisesti ja 
haavoittuvaisten yhteyksien pää-
hän. Tällä oli toki tarkoitus myös har-
hauttaa liittoutuneiden tiedustelua, 
mutta Ardennien taisteluihin sitoen 
se oli huono ratkaisu. Ei voida yksise-
litteisesti sanoa, että esimerkiksi liit-
toutuneiden ilmaherruus olisi jätetty 
huomiotta, sillä jo Hitler itse painotti 
hyökkäyksen aikauttamista huo-
noon lentosäähän ilmauhan mini-
moimiseksi. Reinin varastoalueiden 
suojaksi ryhmitettiin myös runsaah-
kosti ilmatorjuntayksiköitä. Tietyllä 
tavalla tässä ehkä kuitenkin aliarvi-
oitiin clausewitzilainen ”sodan kitka” 
eli hyökkäävien armeijoiden oletet-
tiin suoriutuvan vuoristoalueen ylit-
tämisestä kohtalaisen vaivattomasti 
ja pienehköin resurssein. Voidaan 
toki spekuloida, että täydennysten 
toteuttaminen Maas- joen sillanpää-
asemissa olisi saattanut onnistua, 
mikäli liikenopeus olisi kyetty ylläpi-
tämään, vastarinta olisi ollut vähäistä 
ja joki olisi saavutettu huonon lento-
sään aikana. 
Todellisuus oli kuitenkin se, että jo 
toimintaympäristö ja olosuhteet ai-
heuttivat arvioitua enemmän hidas-
teita. Myös pienehköjen amerikkalai-
sosastojen vastarinnan sitkeys yllätti 
saksalaiset, usein vielä juuri sellaisilla 
alueilla kuin St. Vith ja Bastogne, joi-
den haltuun saaminen oli operaation 
ja huoltoyhteyksien kannalta tärkeää. 
Kaikki nämä tekijät yhdessä johtivat 
tilanteeseen, jossa yllätyksen suoma 
etu ja aloite menetettiin. Viivytykset 
ja hidastunut liike johtivat huolto-
tarpeen kasvamiseen, mutta samalla 
osaltaan estivät myös täydennysten 
toimittamisen oikea-aikaisesti. Vii-

meisenä ratkaisevana tekijänä ar-
vokkaan aikaresurssin häviäminen 
aiheutti sen, että liittoutuneet pys-
tyivät jatkamaan ilmatoimintaansa 
alueella käytännössä miltei vapaasti 
ja siten eristämään taistelevat yhty-
mät armeijaryhmän huollosta. 

Lopuksi on todettava, että länsiliit-
toutuneiden kyky tuottaa nopeasti 
uusia divisioonia sotanäyttämölle 
olisi todennäköisesti joka tapauk-
sessa muuttanut voimasuhteet vii-
meistään Maas-joen länsipuolella 
saksalaisille epäedullisiksi. Joen yli-
tys etenkin taistelukosketuksessa 
olisi ollut sen leveyden ja jyrkkien 
rantojen vuoksi äärimmäisen haas-
tavaa. Lisäksi länsiliittoutuneiden 
sodanjohto kykeni jo toteutuneessa 
tilanteessa tuottamaan muutamas-
sa vuorokaudessa joen itäpuolelle 
useita jalkaväki-, panssari- ja maa-
hanlaskudivisioonia vahventamaan 
puolustusta ja toteuttamaan vasta-
hyökkäyksiä. Näin ollen on kohtuul-
lisen turvallista todeta, että vaikka 
Reinin tasalla ollutta materiaalia oli-
sikin kyetty suunnitelman mukaan 
käyttämään, hyökkäys olisi suurella 
todennäköisyydellä pysähtynyt en-
nen lopullisia tavoitteitaan jo määräl-
lisen alivoiman ja riittävien reservien 
puuttumisen vuoksi. Hitlerin strate-
ginen tavoite saada länsirintaman 
sotatoimet päättymään voiman kes-
kittämiseksi itärintamalle ei siis po-
liittisellakaan tasolla olisi luultavasti 
onnistunut.
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Näivettyykö maataloutemme ku-
ten jotkut asiantuntijat pelkäävät? 
MTV 3 uutiset otsikoi 17.11. ”Sään 
ääri-ilmiöt aiheuttavat lisäänty-
viä ongelmia maanviljelylle myös 
Suomessa – sopeutumiskeinoja et-
sitään”. Helsingin Sanomat uutisoi 
14.11. ”Ihmiskunnan ruokkiminen 
käy tulevaisuudessa luultuakin 
vaikeammaksi, varoittavat tutkijat 
- Ihmiskunnan ravinnonkulutus on 
yli kaksinkertaistunut 1970-luvul-
ta.” Toisaalta Annika Hedberg (kir-
joittaja on European Policy Centre 
-ajatuspajan (EPC) Sustainable 
Prosperity for Europe -ohjelman 
johtaja.) vaatii, että ”Kyseenalai-
set tuet maito- ja lihataloudelle on 
aika lopettaa”.

Miten tärkeää on nimenomaan 
oma tuotanto huoltovarmuuden 
kannalta ja missä määrin olemme 
joka tapauksessa tuonnin varas-
sa? Entä onko tärkeää pitää usein 
kritisoiduilla tukiaisilla Suomen 
maataloutta yllä? Muun muassa 

näitä kysyimme asiantuntijoilta 
Huoltovarmuuskeskuksessa sekä 
Luonnonvarakeskuksessa.
”Maataloustukien osalta Suomi ei 
ole poikkeus, kaikkialla maailmassa 
halutaan tukea maataloutta. Näin 
valtiot pyrkivät turvaamaan elintar-
viketuotantonsa. Suomen tilanne on 
haasteellinen ja puhumme siitä ter-
millä ’Arktinen maatalous’. Tilannetta 
kuvaa hyvin vertaus Ruotsiin jossa 
noin 90 % peltopinta-alasta on Tuk-
holman eteläpuolella. Tukholma ja 
Hanko ovat samalla leveyspiirillä eli 
koko Suomen peltopinta-ala on Tuk-
holman pohjoispuolella.
Täällä saadaan yksi sato vuodessa 
kun keski-Euroopassa saadaan kaksi 
satoa. Lajikkeet joudutaan valitse-
maan kasvuolosuhteiden mukaan.
Maatalous on yleisen poliittisen hy-
väksynnän piirissä – tietty osa täytyy 
olla omavaraista. Reilusti yli puolet 
tuotannosta täytyisi olla kotimaista. 
Tuotannolliset ja taloudelliset syyt 
johtavat globaalia maatalouspoli-
tiikkaa. Hintataso tuotannossa maa-

ilmalla on keinotekoisesti puolet 
alempi kuin mitä sen kuuluisi olla. 
Jos tukijärjestemät poistettaisiin olisi 
hintojen pakko nousta.

Viljasta noin 20% liikkuu valtioista 
toiseen, noin 80% käytetään omissa 
maissa. Ehkä arabimaissa joudutaan 
olosuhteista johtuen tuomaan suu-
rempia määriä.

Hintapiikit vaikuttavat nimenomaan 
köyhimpiin maihin, meillä vaikutuk-
set ovat vähäisempiä. Tukijärjestel-
millä pidetään hintataso siedettäväl-
lä tasolla. Muihin tukiaisiin verrattuna 
maatalouden tuet eivät ole valtavia. 
Elintarviketuki on kaikissa maissa 
suurin piirtein saman tyyppinen.

Maatalouden tukijärjestelmä ja hin
nat on sosiaalipoliittinen kysymys. 
Verovaroilla tuetaan tuotantoa ja 
näin turvataan myös heikommin toi-
meen tulevia. Periaate rinnastuu hy-
vin esimerkiksi terveydenhuoltoon 
jolla pyritään pitämään kaikista huol-

Ilmasto muuttuu -
elintarvikehuoltovarmuus 

puhuttaa

Kalahari Namibiassa (Kuva: Elmar Thiel, Wikipedia)
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Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola ja Valmiusasiamies Juha Mantila 
selvittivät tilannetta Logistiikkaupseerille.

ta.

Nämä ovat pohjoismaalaisia hyvin-
vointiyhteiskunnan perusperiaattei-
ta.”

 Suomen omavaraisuus

”Esimerkkinä maitotuotteet. 1970-lu-
vulla puhuttiin voivuorista ja paljon 
tuotantoa vietiin tukiaisilla muual-
le. Sen jälkeen tuotanto on laskenut 
aika lailla kotimaisen kulutuksen ta-
solle. 

Viljataseen osalta noin 3,8 miljoonas-
ta tonnista jää noin puolet jää sinne 
tilatasolle tilan omaan rehukäyttöön. 
Toinen puolikas menee kaupalliseen 
kiertoon.

Omavaraisuudesta hyvä esimerkki 
on ruis, siinä omavaraisuuaste tyypil-
lisesti on noin 50%, loput on tuontia.”

Vaikuttavatko ulkomaalaisomis-
tukset maan huoltovarmuuteen?

”Yritykset, vaikka olisivatkin ulko-

maisessa omistuksessa, toimivat kui-
tenkin Suomessa. Nämä ovat olleet 
tietoisia päätöksiä. Suomalainen yh-
teiskunta on hyvin ennustettava ja 
stabiili, tämän takia investoinnit koe-
taan hyvin turvallisiksi.

Toki kehitystä seurataan, mutta Suo-
mi on osa Euroopan Unionia ja sen 
edustamaa  Yleensäkin eri valtioissa 
liikutaan siinä 80% mittakaavassa.va-
paata liikkuvuutta.

Omavaraisuus vaihtelee vähän tuot-
teittain. Sen ei tarvitse olla 100%. 
Mikä olisi oikea määrä – ehkä reilusti 
yli puolet omasta kulutuksesta.”

Kriisien mahdolliset vaikutukset 
huoltovarmuuteen

”Huoltovarmuuden kannalta Itämeri 
on aivan keskeinen ’valtimo’.

Suomalainen yhteiskunta on var-
masti hyvin erilaisessa tilanteessa 
kuin viime sotien aikana. Tuotantora-
kenteet ovat paljon vahvempia kuin 
viime vuosisadan alkupuolella.

Peltopinta-ala on ollut aika vakio, 
mutta tilakoot tai niiden käyttötilat 
ovat kasvaneet.Näin tuotantomää-
rätkin ovat kasvaneet ja sen lisäksi 
meillä on aika paljon tuotantoa va-
rastossa.

Huoltovarmuuskeskus varastoi vä-
hintään 6 kuukauden tarpeiksi lei-
päviljaa, käytännössä sitä on vähän 
enemmän.

Myös maatiloilla on omia varastoita, 
se on yritystoimintaa. Ennen uusia 
puinteja suuruusluokkana voisi ar-
vioida, että meillä on noin vuoden 
varannot. Siinä mielessä huoltovar-
muus on hyvällä tasolla.

Viime sodissa tuotantotaso laski noin 
puoleen, mutta silloin lähtötasokin 
oli paljon nykyistä alhaisempi. Nyt 
tilanne on paljon parempi.

Tuotamme paljon viime sotien tuo-
tantoa korkeatasoisempia viljatuot-
teita. Jos laatukriteereitä hieman 
madalletaan ja käytetään nyt rehuksi 
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menevää viljaa ihmisravinnoksi, kas-
vaa huoltovarmuuden puskurit.

Kotieläintuotannosta siipikarja taitaa 
olla se josta ensin luovuttaisiin. Nau-
tatuotannosta luovuttaisiin viimeise-
nä maidon takia.

Meillä elintarviketeollisuuden tuot-
teet muodostavat suuren kirjon eri 
tuotteita. Jos tuota valikoimakirjoa 
supistetaan, mahdollistaa se jäljelle 
jääneiden volyymin kasvattamisen.”

Säiden ääri-ilmiöiden vaikutuk-
sesta

”Ainakin alkuvaiheessa arvioidaan, 
että ilmaston lämpeneminen suosisi 
meitä. Muutokset ovat hyvin vaikeas-
ti ennakoitavissa.

Kuivuuden vaikutus keskimäärin 
maidontuotantoon on ollut noin 3 – 
6%.

Se mihin varautumisessa pyritään on, 
että tehdään aika paljon kasvinjalos-
tustyötä jota Huoltovarmuuskeskus-
kin tukee. Tällä pyritään löytämään 
sellaisia lajikkeita jotka kestävät ym-
päristön muutokset.

Varautuminen erilaisiin luonnon 
muutoksiin, kuten esimerkiksi mer-
kittävät tulivuorien purkausten ai-
heuttamat, on äärimmäisen spe-
kulatiivista kun ei tiedetä mitkä ne 
lopulliset vaikutukset ovat.”

Onko ehdotetulla ”Jäämeren ra-

dalla” merkitystä huoltovarmuu-
delle?

”Jos ajatellaan viime sotia niin Kirk-
koniemestä tuotiin hyvin rajallisesti 
materiaalia. Tämän ratahankkeen 
merkitys huoltovarmuuden kannalta 
olisi hyvin marginaalinen.
Yhteys Torniosta Kiirunan kautta 
Norjaan  voisi jotain tuodakin huol-
tovarmuudelle.

Elintarvikehuollon huoltovar-
muudella on siis haasteita, mutta 
Huoltovarmuuskeskus ja muutkin 
ammattitaitoiset toimijat ovat va-
rautuneet niihin ja työskentelevät 
joka päivä maamme huoltovar-
muuden takaamiseksi. Logistiik-
kaupseeri kiittää haastattelusta!

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEET: LISÄÄ HUOMIOTA ENERGIANSAANTIIN, 
DIGITAALISUUTEEN, LOGISTIIKKAAN JA KYBERTURVALLISUUTEEN

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista 5.12.2018.

Päätöksessä korostetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta välttämättömien perusraken-
teiden ja palvelujen turvaamista. Kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat muun muassa energian tuotanto-, 
siirto- ja jakelujärjestelmät, liikenne- ja logistiset palvelut, digitaalisen yhteiskunnan tietojärjestelmät sekä 
viestintäverkot ja -palvelut, maksu- ja arvopaperiliikennejärjestelmät, turvatut paikannus- ja aikatietojärjes-
telmät sekä vesi- ja jätehuolto.

Turvallisuusympäristö on muuttunut

Edellinen päätös huoltovarmuuden tavoitteista annettiin viisi vuotta sitten. Sen jälkeen turvallisuustilanne 
maailmalla ja Suomen lähialueilla on muuttunut ja kiristynyt.

Huoltovarmuudessa korostuu entistä enemmän kansainvälinen yhteistyö. Esimerkiksi kybertoimintaympä-
ristön uhat ja hybridivaikuttaminen ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä. Myös ilmastonmuutoksesta 
johtuvat uhat, suuret väestöliikkeet, tartuntataudit ja säteilyonnettomuudet vaativat tiivistä kansainvälistä 
yhteistyötä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote luettavissa:

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/huoltovarmuuden-tavoitteet-lisaa-huomiota-energiansaantiin-di-
gitaalisuuteen-logistiikkaan-ja-kyberturvallisuuteen

24

www.ofa.fi

Teuvan Keitintehdas Oy - www.teuvan.com

Ruostumatonta suomalaista osaamista jo vuodesta 1925!



25

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme  
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

30970817_joulumainos-logistiikkaupseeri-lehti-90x131.indd   1 04/12/2018   14.31

www.ofa.fi

Teuvan Keitintehdas Oy - www.teuvan.com

Ruostumatonta suomalaista osaamista jo vuodesta 1925!



Luonnonvarakeskus seuraa elin-
tarviketuotantoa ja omavarai-

suutta kotimaassa
Kuva: Luonnonvarakeskuksen kotisivu

Luonnonvarakeskus on maa- ja 
metsätalousministeriön alainen 
tutkimuslaitos, joka aloitti toimin-
tansa 1. tammikuuta 2015. Se on 
tutkimus- ja asiantuntijaorgani-
saatio, joka tekee työtä luonnon-
varojen kestävän käytön ja biota-
louden edistämiseksi.

Asiantuntijat erikoistutkija Kaija 
Hakala ja tutkimuspäällikkö Jyrki 
Niemi kertoivat sään muutosten 
vaikutuksesta ruoantuotantoon 
sekä ruokatottumuksista ja niiden 
aiheuttamista mahdollisista muu-
toksista.

”Luonnonvarakeskus seuraa elintar-
viketuotantoa ja omavaraisuutta ko-
timaassa.

Leipää, lihaa ja viljaa aika paljon 
tuodaan ulkomailta mutta myös me 
viemme tuotteita ulkomaille.”
Tuotantomäärät ovat suuria, muun 
muassa lihantuotanto on kasvanut 
mutta myös sen kulutus on kasvanut.

Miten sään ääri-ilmiöt vaikuttavat 
elintarviketuotantoon? Ruotsissa 
karjaa jouduttiin teurastamaan 
kun kuivassa kesässä rehuntuo-
tanto oli niin kituliasta.

Maanviljelijöiden ei pitäisi keskittyä 
vain yhteen tuotteeseen, viljelyn pi-
täisi olla monipuolista. Eri kasvilajeis-
ta ja -lajikkeista aina joku pärjää eri 
sääolosuhteissa.

Vaikka tänä vuonna oli pitkään jat-
kunut hyvin kuiva ja kuuma sää, saa-
tettiin paikoitellen saada  esimerkiksi 
6000 kilon vehnäsatoja hehtaarilta. 
Keskimäärin Suomen vehnäsato oli 
kuitenkin vuonna 2018 vain noin 
2700 kg/ha, kun se normaalisti on 
ollut keskimäärin noin 4000 kg/ha. 
Viljakasvien sato oli vuonna 2018 
keskimäärin noin 20% pienempi kuin 
muina vuosina (https://stat.luke.fi/
satotilasto). 

Ilmaston muutoksiin varautuminen 
paras keino on monimuotoisuuden 

lisääminen. Mitä monipuolisempaa 
tuotantoa sen parempi.
Euroopan Unionin maatalouden 
tukipolitiikka on aika jäykkää. Toi-
saalta se on hyvä huoltovarmuuden 
kannalta mutta samalla se rajoittaa 
poliittisia päätöksiä ohjailla minkä 
tyyppisiä kasviksia pitäisi tuottaa. 
Tämä tietysti rajoittaa tuotannon 
monipuolisuutta.”

Voitaisiinko ilmaston lämmetessä 
saada Suomessakin kaksi satoa 
vuodessa?

”Ei se varmaan ihan pian tapahdu. 
Syysviljat kylvetään nykyäänkin syk-
syllä, kun edellinen sato on korjat-
tu, mutta  sen sato korjataan vasta 
seuraavan kesän loppupuolella eli 
korjuun jälkeen ei kuitenkaan saada 
uutta satoa valmiiksi. 

Omavaraisuuden kannalta koko lo-
gistiikkaketjujen tulisi olla kunnossa 
alkutuotannosta kuluttajille asti.
Maatalouden tuilla ylläpidetään ko-
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Asiantuntijat erikoistutkija Kaija Hakala ja tutkimuspäällikkö Jyrki 
Niemi kertoivat sään muutoksien vaikutuksesta ruokatuotantoon sekä 
ruokatottumuksista ja niiden aiheuttamista mahdollisista muutoksista.

timaista tuotantoa, vilja, siipikarja ja 
nauta, se on välttämätöntä huolto-
varmuuden kannalta.

Toisaalta maailmalta löytyy paljon 
tuotantoa ja paljon on varastoissa-
kin.
Jos kuivuus lisääntyy, muodostuu 
isoja alueita jotka eivät kykene tuo-
tantoon. Jos tuloksena ruuasta tulee 
kovaa niukkuutta, silloin raha ratkai-
see kellä on varaa elintarvikehankin-
toihin. Jo tällä hetkellä maailmassa 
tuotetaan riittävästi ruokaa kaikille, 
mutta varallisuuden epätasainen ja-
kautuminen, kriisit ja konfliktit hei-
kentävät tai kokonaan estävät ruoan 
saatavuuden tasaisesti kaikille. Kon-
fliktialueilla ei saada aina edes lahjoi-
tusvaroin koottua ruoka-apua perille. 
Keskinäinen riippuvuus maailmassa 
on nykyään niin suuri, että tarvitsem-
me kansainvälistä yhteistyötä myös 
ruokahuollon osalta. Yleensä jos jos-
sain päin maailmaa tulee huonoja sa-
toja niin muualla tulee hyviä. Mailla, 
joiden talous on kunnossa on aina 
mahdollisuus hankkia asukkailleen 
ruokaa.  ”

”Armeija marssii vatsallaan” mutta 
tulisiko meidän kuitenkin vähen-
tää lihan kulutusta ilmastollisista 
syistä?

”Ilman muuta olisi hyvä siirtyä ter-
veellisempiin vaihtoehtoihin. Jos 
punaisen lihan kulutusta vähenne-
tään siirrytään varmaankin vaaleaan 
lihaan. Toisaalta punaisen lihan li-
säksi  etenkin nautakarjan tuotteet, 
kuten juustot ja muut maitotuotteet, 

kuuluvat terveelliseen ruokavalioon. 
Niiden tuottamiseen tarvitaan nau-
takarjaa ja vasikointia, eikä ilman va-
sikoiden kasvatusta ja lihan syöntiä 
myöskään maitotuotteiden kulutus 
olisi järkevää. 

Tällä hetkellä rikkaissa maissa kuiten-
kin syödään liikaa sekä kaloreita että 
proteiineja. Seurauksena ovat olleet 
liikalihavuus ja sen myötä yleistyneet 
sairaudet, kuten diabetes ja sydän- ja 
verisuonitaudit. 

Proteiineista  70% tulee nyt eläinkun-
nasta ja noin 30% tkasviperäisistä 
tuotteista. Kasviperäisten tuotteiden 
osuutta olisi hyvä lisätä sekä terve-
ydellisistä että ilmastollisista syistä. 
Muutoksilla olisi iso vaikutus sekä 

ihmisten terveyteen että alkutuotan-
toon.

Tuilla voidaan tietysti vaikuttaa 
tuotannon painopisteen muutok-
siin, mutta Suomella on maailman 
mittakaavassa vähän vaikutusta. 
Ruoan kulutuksen ja tuottamisen 
muutosten pitäisi olla vähintäänkin 
Euroopan laajuisia. Muutosten on-
kin lähdettävä kuluttajien tahdosta 
muuttaa omia ruokatottumuksiaan. 

Ulkomaalaisomistusten vaikutus 
elintarviketuotannossa?

”Ulkomaalaiset yrityksethän on täällä 
tehdäkseen voittoja. Keskustelu Suo-
men huoltovarmuudesta voi olla vai-
keampaa kuin kotimaisten yritysten 
kanssa.

Luken tutkimus
Luken tutkimus on jaettu neljään temaattiseen ohjelmaan. Niiden lisäksi Lukella on viranomais- ja asi-
antuntijatehtäviä. Temaattisien ohjelmien päämääränä on tuottaa uusia biopohjaisia tuotteita ja uutta 
liiketoimintaa, lisätä tuottavuutta digitaalisilla ratkaisuilla, tuoda alueille elinvoimaa kiertotaloudesta ja 
aikaansaada aineettomiin arvoihin pohjautuvaa hyvinvointia sekä tukea terveellisen ruuantuotannon kan-
nattavuutta.
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Hellekesän vaikutuksia ruoan 
huoltovarmuuteen

Markus Lassheikki
Kirjoittaja on poolisihteeri Huol-

tovarmuusorganisaatiossa ja 
kehitysjohtaja MTK ry:ssä. 

Hän on Logistiikkaupseerit ry:n 
jäsen.

Sata vuotta sitten katovuodella 
olisi ollut ikävät seuraukset ruoan 
saatavuudelle. Nykyään kulutta-
jan ei tarvitse pelätä, että ruoka 
loppuu ennen seuraavaa satokaut-
ta. Siitä pitää huolen entisaikoja 
tehokkaampi ja monipuolisempi 
tuotanto, tuonti ja vienti, kehitty-
nyt logistiikka sekä viime kädessä 
huoltovarmuustoimet. 

Suomi on myös merkittävästi vau-
raampi kuin viime vuosisadan alussa 
ja hyvinvointivaltion periaatteisiin 
kuuluu, että kaikista pidetään huolta. 
Vaikka huono satovuosi 2018 ei välit-
tömästi näy kaupan hyllyn suppeam-
pana tarjontana, sillä on välilliset 
vaikutuksensa ruoan huoltovarmuu-
teen.

Heikko sato ei kata tarvetta

2,7 miljardin kilon viljasato on Luon-
nonvarakeskuksen mukaan heikoin 
20 vuoteen. Normaali sato on 3,6 - 

4,1 miljardia kiloa. Viljasadosta käyte-
tään kotimaassa vuosittain maatiloil-
la eläinten rehuksi sekä valmistetaan 
teollisuudessa ruuaksi, rehuksi ja 
muihin tuotteisiin noin 3 miljardia ki-
loa. Vientiin on yleensä riittänyt 600 
– 800 miljoonaa kiloa, lähinnä kauraa 
ja ohraa. 

Lähes puolet vuoden viljasadosta, 
1,3 miljardia kiloa, on ohraa. Sato 
ei kata kotimaan kulutusta, joten 
rehuvajetta jouduttaneen täyden-
tämään tuonnilla. Niukoiksi jäi tänä 
vuonna myös vehnän       (-38%) ja 
rukiin (-64%) sadot. Kotimaisen viljan 
riittävyyden ratkaisee edellisvuosien 
varastot. 

Huono kannattavuus on uhka tuo-
tannon jatkuvuudelle

Kesän kuivuus heikensi merkittä-
västi myös säilörehun (viljelyksillä 
näkyvät isot ”muovimunat”) ja kui-
vaheinän satoa. Rehujen heikentynyt 

Liisa Pietola. 
Kirjoittaja on ympäristöjohtaja 

MTK ry:ssä.

Vuoden 2018 viljasato jää lä-
hes kolmasosan normaalia pie-
nemmäksi. Näkyykö katovuosi 
ruoan heikentyneenä huolto-
varmuutena?
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saatavuus yhdessä rehujen hintojen 
nousun kanssa vaikeuttaa kannatta-
vuusongelmien kanssa painivien ti-
lojen asemaa. 

Toinen ja joillakin alueilla jo kolmas 
perättäinen huono satovuosi asettaa 
monen maatilan jatkon vaakalaudal-
le. Maatalouden jo pitkään jatkunut 
kannattavuuskriisi vähentää maata-
lousyrittäjien tulevaisuuden uskoa 
ja estää tarpeellisia sukupolvenvaih-
doksia. 

Tuoreimpien tutkimustulosten mu-
kaan Suomen maatalouden kannat-
tavuussijoitus on EU-jäsenmaiden 
joukossa peräpäässä: 25/28. EU:n 
tason ja kansallisella tukipolitiikalla 
on tärkeä asema maatalouden tu-
lonmuodostuksessa. On kuitenkin 
selvää, että ruokajärjestelmämme 
markkinoiden toimivuus on avain-
asemassa maatalouden kannatta-
vuuskehityksen parantamisessa. Kä-
sillä alkaa olla viimeinen hetki välttää 
Ruotsin tie, eli omavaraisuuden las-
keminen selvästi nykyisestä. 

Ilmastonmuutokseen on syytä va-
rautua ja sopeutua

Poikkeuksellisen kuivasta ja lämpi-
mästä kesästä on positiivistakin sa-
nottavaa: se herätti huomaamaan, 
että puhdas kotimainen ruoka ei ole 
itsestään selvyys. Huoltovarmuuden 
lähivuosikymmenien skenaarioissa 
ilmastonmuutos, väestömäärän kas-
vuennusteet ja globaali kilpailu luon-
nonvaroista korostavat kotimaisen 
elintarviketuotannon tärkeyttä. 

Ilmaston muutoksen jatkuessa 
emme voi laskea sen varaan, että 
ruokaa voidaan kaikissa tilanteissa 
tuoda niiltä alueilta, joissa ruoan tuo-
tannolle on tänä päivänä hyvät edel-
lytykset. Tutkimustietojen mukaan 
maailman vehnäntuotanto voi vä-
hentyä jopa kuusi prosenttia jokaista 
nousevaa lämpöastetta kohti. 

Vaikka Suomessa onkin tällä hetkel-
lä viljaa huoltovarmuusvarastossa yli 
puolen vuoden tarve, on hyvä muis-
taa, että globaalitasolla ruokaviljan 
varastot riittävät vain muutaman 

kuukauden. Kriiseiksi kärjistyneet le-
vottomuudet ja ilmastomuutoksen 
aiheuttamat poikkeukselliset sadot 
vaikuttavat nopeasti viljamarkkinoi-
hin ja näkyvät myös esimerkiksi pa-
kolaisvirtoina. 

Samoin vesi rajoittaa ruuantuotan-
toa kuivuuden laajentuessa alueilla, 
joilla on aiemmin ollut edellytyksiä 
tuottaa ruokaa. Ruuantuotanto ku-
luttaa maailman makeasta vedestä 
noin 80 %.  Luonnonavarakeskuksen 
mukaan vain 10 % Suomessa vuosit-
tain muodostuvasta valunnasta on 
käytössä. Vaikka viime kesä oli kuiva, 
niin Suomessa riittää maatalouden 
käyttöön suhteellisesti enemmän 
vettä kuin monilla muilla mailla. 
Olemme humidissa ilmastossa ja jat-
kossa valunnan määrän on arvioitu 
nousevan yli 10 % ilmastonmuu-
toksen edetessä.  Olemme vesirikas 
kansa, jonka ruuantuotanto voi aut-
taa ihmisiä rajojemme ulkopuolella, 
kunhan oma valmiutemme ja osaa-
misemme tuottaa ruokaa säilyy. 

Suomi on luonnonvarojen suurvalta, 

Pintalämpenemisen jakautuminen 2000-luvulla Hadley Centren HadCM3-ilmastomallin mukaan skenaarios-
sa, jossa talouden ja kasvihuonekaasupäästöjen kasvu jatkuu ennallaan. Tässä kuvassa maailmanlaajuinen 
lämpeneminen on keskimäärin 3,0 °C.
Hadley Centren HadCM3-mallin ennustama ilmaston lämpenemisestä johtuva lämpötilojen muutos perus-
tuen IS92a-skenaarioon, jossa toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi ei ryhdytä. (Alkuperäinen grafiikka: 
Robert A. Rohde, editointi Dilaudid, Wikipedia)
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Suomen elintarvikemarkkina Ruotsia ja Tanskaa 
omavaraisempi

Vuonna 2016 Suomen tuonnin arvo oli yhteensä 82 miljardia euroa. Tavaratuonnin kokonaisarvo oli 55 miljardia 
euroa, josta merikuljetusten osuus oli 84 %. Polttoaineista peräti 96 % kulkee meritse. 

Elintarvikealan tuontia oli 7,6 miljardia euroa. Tästä panostuonnin osuus oli 5 miljardia euroa ja valmiselintarvik-
keiden 2,5 miljardia euroa (tilasto vuodelta 2012). Tuontiasteeseen päädytään, kun tuonti suhteutetaan kotimaan 
elintarvikemarkkinoiden arvoon. Vuonna 2011 Suomen elintarvikemarkkinan tuontiaste oli 25 %, mikä on alhai-
sempi luku kuin Ruotsissa (31 %) ja Tanskassa (29 %). Analyysi vuosilta 2003 - 2011 osoittaa kuitenkin, että Suomen 
tuontiaste on kasvanut 0,7 prosenttiyksikön vuosivauhdilla.

Maatalouden tuontipanosaste oli 15 %. Maatalouden tuontipanosaste on alhainen moneen muuhun toimialaan 
verrattuna. Euromääräisesti maatalouden tuontipanosten arvo oli 1,1 miljardia euroa, eli vain noin 1,3 % Suomen 
koko tuonnin arvosta. Merkittävimmät tuontipanokset ovat kemikaalit, kemialliset tuotteet, jalostetut öljytuotteet, 
eläin- ja kasvirasvat sekä fossiiliset energiaraaka-aineet. 

Maa- ja puutarhatalouden energiakäyttö oli 9 893 GWh vuonna 2016. Tästä yli puolet tuotettiin uusiutuvilla (puu, 
peltoenergia ja turve). Öljyn osuus on laskusuunnassa. Kasvattamalla edelleen uusiutuvien energiamuotojen osuut-
ta, esimerkiksi biodieselin ja biokaasun avulla, voidaan omavaraisuuttamme lisätä. 

Lähteet: 

Elintarvikemarkkinoiden tuontiriippuvuus. Luken julkaisu 70/2015. 
Sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset elintarviketuotannon jatkuvuuteen: Luken julkaisu 60/2017

jolla on edellytykset tuottaa ruokaa 
jatkossakin ilmaston muuttuessa. Vil-
jelymaan tuottavuutta on kuitenkin 
hoidettava ja sopeutettava säiden 
ääri-ilmiöihin ja kasvien jalostukses-
ta ja terveydestä on huolehdittava. 
Lämpötilan noustessa voimme vil-
jellä useampia kasvilajeja mutta sa-
maan aikaan myös kasvitautien ja 
-tuholaisten riskit kasvavat. Pitkä päi-
vä ja hellepiikit eivät sovellu esimer-
kiksi nykyisille viljalajikkeille, joiden 
jyvät jäävät täyttymättä. 

Viljavat Etelä-Suomen savialueet tar-
vitsevat nurmikasvien viljelykiertoja, 
jotta niiden fysikaalinen rakenne säi-
lyy tuottavana. Nurmet tarvitsevat 
puolestaan markkinat eli karjatalou-
den. Monipuolinen ruuantuotanto, 
jossa karjatalous on osa riskienhal-
lintaa vaihtelevissa olosuhteissa, on 
välttämätöntä ja viisasta varautumis-
ta ilmastonmuutokseen. Eloperäiset 
maat puolestaan toimivat puskurina 
kuivissa oloissa. Tämän osoitti kuiva 
kesämme 2018, jolloin multa- ja tur-
vemaat pärjäsivät parhaiten ja pou-

danarat heikoiten.

Maan kasvu, ruuantuotanto, on mah-
dollista vain, jos maassa on ilmatilaa, 
happea juurille. Siksi yhteiskunnan 
on panostettava peruskuivatukseen 
ja vedenvarastointiin kuivien kau-
sien varalle. Peltojen ojituksesta on 
myös huolehdittava yhdessä, sillä 
ilmastonmuutos rankkasateineen ja 
roudattomine talvineen vaatii kuiva-
tukselta yhä kalliimpia investointeja.

Oma ruoantuotanto on turvalli-
suutta

Ukrainan sota ja kauppapakotteet 
ovat nostaneet ruoan merkityksen 
poliittisena välineenä uudelle tasol-
le. EU:ssa valmistettuja elintarvikkei-
ta koskevan tuontikiellon takana voi 
nähdä Venäjän strategisen pyrkimyk-
sen lisätä ruoan omavaraisuutta. Itä-
meren alueen heikentyneen turval-
lisuustilanteen seurauksena Ruotsin 
eduskunta on päättänyt lisätä elin-
tarvikkeiden huoltovarmuutta osana 
palautettavaa kokonaismaanpuolus-

tusta.

Suomessa elintarvikehuolto on kai-
kissa oloissa turvattavaa yhteiskun-
nan kriittistä tuotantoa. Elintarvik-
keiden huoltovarmuus perustuu 
riittävään kotimaiseen tuotantoon. 
Suomessa toimiva elintarviketeolli-
suus tarvitsee laadukkaat raaka-ai-
neensa läheltä. Tämä edellyttää, että 
eri toimin turvataan kotimaisen alku-
tuotannon monipuolisuus, kriittiset 
tuotantopanokset ja tuotantomää-
rät.  Materiaalisten tuotantoedelly-
tysten lisäksi on kannettava huolta 
osaavan työvoiman saatavuudesta 
ja riittävän jalostuskapasiteetin säily-
misestä Suomessa.

Toimiva elintarvikehuolto pellolta 
pöytään on monesta toimijasta riip-
puvainen. Sen jatkuvuus taataan 
yhteisin toimenpitein. Jokainen voi 
omilla arjen valinnoillaan osoittaa 
tukensa omassa maassa tuotetulle 
ruoalle ja siten lisätä huoltovarmuut-
tamme.
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Päivittäistavarahuollon toimivuus 
turvataan yhteistyöllä

Eteläranta 10 on yksi Helsingin vilkkaimmista ja tärkeimmistä neu-
vottelukeskuksista. Kuvassa rakennuksen sisäänkäynti. (Kuva: Hezzu, 
Wikipedia)

Lauri Kulonen, Päivittäistavara-
kauppa ry

Kirjoittaja toimii projektipääl-
likkönä Päivittäistavarakauppa 
ry:n vetämässä, kauppa- ja jake-
lupoolin toimintaan liittyvässä 
päivittäistavarahuollon varautu-
misen kehittämisprojektissa, ase-
mapaikkanaan Helsinki. Ennen 
kehittämisprojektia hänellä oli 11 
vuoden työkokemus turvallisuus-
johtamisen tehtävistä elintarvike-
teollisuudesta. Koulutukseltaan 
hän on kauppatieteiden maisteri 
ja turvallisuusalan tradenomi. So-
tilasarvoltaan hän on reservin yli-
luutnantti.

Päivittäistavarahuolto ja sen edel-
lyttämä logistiikka on suunniteltu 
Suomessa siten, että se nojautuu 
niin normaali- kuin poikkeusolois-
sakin ennen kaikkea markkinoi-
den toimintaan. Kotitaloudet os-
tavat päivittäistavaransa eli 
elintarvikkeet, hygieniatuotteet 
ja muut välttämättömät käyttöta-
varat päivittäistavarakaupoista. 
Kauppojen ovet on näin ollen ky-
ettävä pitämään auki ja hyllyissä 
tavaraa myös vakavissa häiriöti-
lanteissa sekä poikkeusoloissa. 

Kunnilla on siihen nähden pieni mut-
ta merkittävä tehtävä huolehtia haa-
voittuvimmassa asemassa olevien 
väestönosien ruokapalveluista. Kun-
nat vastaavat lakisääteisesti muun 
muassa opetustoimen ja päivähoi-

don sekä sosiaali- ja terveystoimen 
asiakkaiden ruokkimisesta kaikissa 
oloissa. Puolustusvoimien päivittäis-
tavarahuoltoon liittyviin tehtäviin 
puolestaan kuuluu joukkojen muo-
nitus ja välttämättömien sotavarus-
teisiin kuulumattomienkin käyttö-
tavaroiden hankkiminen joukoille. 
Julkishallinnon raaka-aine- ja päivit-
täistavaratarpeita täyttää erityisesti 
tukkukauppa.

Yhteiskunnan ja viranomaisten, eri-
tyisesti työ- ja elinkeinoministeriön 
ja sen alaisten toimijoiden, tehtävänä 
on varmistaa päivittäistavarakaupan 
(jäljempänä PT-kauppa) yritysten 
toimintaedellytykset sekä vähittäis- 
että tukkukaupan alalla. Puolustus-
voimat ja muut julkishallinnon toimi-
jat tekevät tuotteiden ja palveluiden 
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Päivittäistavarahuollon toimivuus 
turvataan yhteistyöllä

toimittamisesta sopimuksia kaupan 
yritysten kanssa. Puolustusvoimat 
järjestää myös logistiikkaharjoituksia 
elinkeinoelämän kanssa. Markkinoi-
den toimivuuden edistäminen on 
elinkeinoelämän ja viranomaisten 
yhteinen intressi.

Päivittäistavarahuollon varautu-
misen kehittäminen

Päivittäistavarahuollon varautumista 
vakaviin häiriötilanteisiin kehittävät 
– niin vähittäis- kuin tukkukaupan-
kin osalta - Päivittäistavarakauppa 
ry sekä sen johtama kauppa- ja jake-
lupooli. Sen vuosittaisissa toiminta-
suunnitelmissa kohdistetaan erilaisia 
toimenpiteitä, kuten selvityksiä, vies-
tintää ja valmiusharjoituksia koko 
kaupan arvoketjuun. Arvoketjuun 
kuuluvat käytännössä kaikki elin-
tarvikehuoltosektorin toimijat sekä 
niiden sisällä ja välillä toimiva logis-
tiikka. 

Kauppa- ja jakelupoolin vuosittais-
ten toimintasuunnitelmien lisäksi 

kehitystyötä tehdään paraikaa me-
neillään olevan, kaksivuotisen päi-
vittäistavarahuollon varautumisen 
kehittämisprojektin avulla. Kehittä-
misprojektia tehdään erityisesti päi-
vittäistavaroiden vähittäiskaupan 
myymäläverkoston näkökulmasta. 
Jakelutoiminnot on rajattu projektin 
ulkopuolelle, koska niiden varau-
tumista on kehitetty ja kehitetään 
jatkuvasti kauppa- ja jakelupoolin 
puitteissa. Vähittäiskauppa palvelee 
suurinta osaa kansalaisista päivittäin. 
Siksi luontevimmaksi varautumiseksi 
vakavia häiriötilanteita ajatellen on 
katsottu myymäläverkoston liiketoi-
minnan jatkuvuudenhallinnan edel-
leen kehittäminen. 

Projekti toteutetaan yhteistyössä 
elinkeinoelämän ja viranomaisten 
kesken. Päivittäistavarakauppa ry:n 
vetämän projektin projektiorgani-
saatioon kuuluu S-ryhmän, Keskon 
ja Lidlin yritysedustajien lisäksi edus-
tajia Huoltovarmuuskeskuksesta, 
huoltovarmuusorganisaatiosta (poo-
liorganisaatio), työ- ja elinkeinomi-

nisteriöstä sekä Pääesikunnasta. Pro-
jekti päättyy elokuussa 2019.

PT-kaupan myymäläverkoston va-
rautumisen nykytilasta ollaan jo 
kattavasti selvillä. Turvallisuusjoh-
tamisen ja sen mukaisten toiminta-
mallien avulla liiketoiminnan jatku-
vuuden hallinta on saatu korkealle 
tasolle myös häiriötilanteita ajatel-
len. Nykytilan selvittäminen oli pro-
jektin ensimmäinen vaihe. Siihen 
kytkeytyi vahvasti toinen vaihe, jossa 
tunnistettiin varautumisen parhaita 
käytäntöjä sekä strategisella tasolla 
että myymäläverkostossa ja jopa yk-
sittäisissä myymälöissä.

Juuri nyt käynnissä ovat projektin 
kolmas ja neljäs vaihe. Kolmannes-
sa vaiheessa selvitetään vakavassa 
häiriötilanteessa riittävää PT-kaupan 
myymäläverkostoa. Samalla selvite-
tään, miten verkoston ylläpito riittä-
vällä tasolla voidaan varmistaa myös 
kilpailulainsäädännön kannalta. Kil-
pailulainsäädäntö asettaa reunaeh-
dot kaupallisten toimijoiden yhteis-
toiminnalle.

Pakastevalikoimaa
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Projektin neljäs ja merkittävin vaihe 
on parhaiden varautumiskäytäntö-
jen pilotointi kolmen eri kaupan kes-
kusliikkeen (S-ryhmä, Kesko ja Lidl) 
PT-kaupan myymälöissä. Tavoittee-
na on testata kehittämisprojektissa 
tunnistettuja varautumisen parhaita 
käytäntöjä myymälöissä. Tätä kautta 
voidaan keskeisille toimijoille tarjota 
myös tietoa, miten myymäläverkos-
ton varautumista voidaan kehittää 
edelleen.

Tavoitteena on jatkuva parantami-
nen, jossa erityyppiset uhkat tun-
nistetaan ja niistä huolimatta lii-
ketoiminnan jatkuvuus turvataan. 
Varautumisessa tulee huomioida laa-
ja joukko erilaisia uhkia (esimerkiksi 
energiahuollon vakavat häiriöt, tie-
toturvallisuusuhkat, elintarvikehuol-
toon ja -turvallisuuteen kohdistuvat 
uhkat) ja niiden aiheuttamia häiriö-
tilanteita. Näihin varautumista kehi-
tetään PT-kaupan osalta tässä jutus-
sa tarkastellun kehittämisprojektin 
lisäksi jatkuvasti. Pooliorganisaation 
toiminta sekä muut kokonaistur-
vallisuuden mallin mukaiset yhteis-
työmuodot luovat pohjan yhdessä 
tekemiselle eri sektoreilla. Myös Puo-
lustusvoimien logistiikkaharjoitus-
ten elinkeinoelämäyhteistyön on tär-
keää olla yhteydessä näihin pysyviin 
yhteistyömuotoihin ja rakenteisiin.

Elinkeinoelämän ja viranomaisten 
yhteistyöllä synergiaetuja

Kokonaisturvallisuuden malli on 
viitekehys, joka nivoo suomalaisen 
yhteiskunnan elintärkeiden toimin-
tojen eteen tehtävät toimet koko-
naisuudeksi. Viranomaisten, elinkei-
noelämän ja kolmannen sektorin on 
toiminnassaan huomioitava omat 
riippuvuutensa muihin tahoihin niin 
Suomessa kuin globaalisti. Keski-
näisriippuvuuden huomioiminen on 
sekä välttämättömyys että voimava-
roja tuottava tekijä. Yhdessä kaikki 
yhteiskunnan elintärkeisiin toimin-
toihin osaltaan vaikuttavat tahot 
voivat olla vahvempia kuin yksikään 
niistä olisi erikseen. Verkottuneisuus 
on samalla varautumisen toimenpi-

teiden hajauttamista. Se vastaa osal-
taan myös hybridiuhkien mukanaan 
tuomiin haasteisiin toimintaympäris-
tössä.

Puolustusvoimilla on omat tärkeät 
tehtävänsä yhteiskunnassa sekä nor-
maalioloissa että vakavissa häiriöti-
lanteissa ja poikkeusoloissa. Samoin 
on siviiliyhteiskunnan viranomaisilla, 
elinkeinoelämällä ja kolmannen sek-
torin toimijoilla. Kaikkien kannalta 
on tavoiteltavaa, että yhteiskunnan 
elintärkeisiin toimintoihin kohdistu-
vat uhkat ja riskit hallitaan kaikissa 
oloissa. 

Huoltovarmuusorganisaation työ-
kenttää ovat erityisesti talouden ja 
infrastruktuurin, mukaan lukien päi-
vittäistavarahuollon, toimivuuden 
edistäminen. Sitä kautta edistetään 
myös muita yhteiskunnan elintär-
keitä toimintoja, kuten väestön toi-
mintakykyä, palveluiden saatavuutta 
sekä yhteiskunnan resilienssiä eli krii-
sinkestävyyttä. 

Varautumiseen liittyvää yhteistyötä 
on monenlaista. Jokaisella toimijal-
la on yhteen nivoutuvien intressien 
lisäksi omia tehtäviään. Yhteistyö-
muodot valitaan toimijoiden tavoit-
teiden mukaan, yhteistyön tarjoamat 
synergiaedut huomioiden. Kaikkien 
kesken yhteistyö ei ole strategista 
eikä edes ulospäin näkyvää. 

Puolustusvoimat ja huoltovarmuu-
sorganisaatio tekevät pitkälti strate-
gista yhteistyötä, jossa molemmat 
tahot tunnistavat keskinäisriippu-
vuudet. Keskeinen yhteistyön mah-
dollistaja ja mielekkyyden varmista-
va tekijä ovat sosiaaliset verkostot eli 
ihmisten ja yhteisöjen muodostamat 
suhteet. Ihmisiä on Suomessa verrat-
tain vähän, joten sekä yhteisöt että 
yksilöt ovat luontevasti yhteistoimin-
nassa keskenään. Sosiaalisten ver-
kostojen syntymistä siviiliyhteiskun-
nan ja Puolustusvoimien välille ovat 
edistäneet koko Suomen itsenäisyy-
den ajan erityisesti asevelvollisuus-
järjestelmä ja maanpuolustustahto. 
Elinkeinoelämällä ja siviiliviranomai-
silla on omat tavoitteensa, mutta ne 

eivät ole kilpailevia Puolustusvoimi-
en tehtävien kanssa, kun niissä on 
kyse elintärkeiden toimintojen tur-
vaamisesta.

Tärkeitä yhteistyömuotoja huolto-
varmuusorganisaation ja Puolus-
tusvoimien välillä ovat valtakunnal-
linen (poolit) ja alueellinen (esim. 
ELVAR-toimikunnat) yhteistyö eri 
sektoreilla ja niiden puitteissa pidet-
tävät, niin poolien kuin Puolustus-
voimienkin järjestämät harjoitukset 
sekä maanpuolustuskurssit. Niissä 
voidaan puolin ja toisin lisätä tietoi-
suutta eri tahojen tehtävistä.

Yhteistyössä keskeistä on molem-
minpuolisuus ja toisten toimijoiden 
huomioiminen jo asioita suunnitel-
taessa. Tämä on mahdollista sosiaa-
lisessa verkostossa luottamuksellis-
ten suhteiden kautta, yhteiskunnan 
turvallisuusstrategian hengessä. 
Huoltovarmuutta kehitettäessä elin-
keinoelämälle on erittäin arvokasta 
viranomaisilta – eikä vähiten Puolus-
tusvoimilta - saatu tieto ja palaute. 
Toivottavasti yhteistyötä ja tiedon-
vaihtoa voidaan jatkossa edelleen 
syventää.

Lisätietoja:

Päivittäistavarakaupan tehtävät: 
https://www.pty.fi/kaupan-toimin-
ta/paeivittaeistavarakaupan-tehta-
evaet/ 

Kauppa- ja jakelupooli:
https://www.huoltovarmuuskeskus.
fi/toimialat/elintarvikehuolto/kaup-
pa-ja-jakelupooli

Huoltovarmuuskeskus: https://www.
huoltovarmuuskeskus.fi/tietoa-huol-
tovarmuudesta/ 
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Kirja-arvostelut
Tiedustelumiehen elämä ja kuolema

Seppo Simola
Kirjan tekee poikkeukselliseksi se, 
että kirjoittaja tiesi pian kuolevansa 
vääjäämättä etenevään sairauteen. 
Kirja julkaistiin postuumisti kuluvan 
vuoden syksyllä kirjoittajan siirryt-
tyä taivaalliseen sotaväkeen viime 
huhtikuussa. 

Poikkeuksellinen tämä kirja on 
muutenkin. Kirjoittaja oli harvinai-
sen lahjakas tarinankertoja. Sujuva 
teksti tempasi mukaansa niin, ettei 
kirjaa tahtonut malttaa käsistään 
laskea. Poikkeuksellista on sekin, 
että tiedustelumies kirjoittaa muis-
telmat. Tähän oli esimiesten lupa ja 
kirjoittaja kyllä ymmärsi, mitä sopii 
julkisuuteen tuoda. Vaitiolositoumus 
piti. Saatesanat kirjaan on laatinut 
Puolustusvoimien tiedustelupäällik-
kö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho, 
joka oli kirjoittajan pitkäaikainen 
esimies.

Kirja on myös kunnianosoitus sata 
vuotta täyttävälle Puolustusvoimien 
tiedustelulle. Tekijä on omistanut 
kirjansa niille tuhansille viimeisen 
sadan vuoden aikana Suomen 
sotilastiedustelussa palvelleille, jotka 
ovat pitäneet vaitiolositoumuksensa 
työurallaan ja sen jälkeen.

Majuri Timo Liene ehti elää 47 vuo-
dessa elämän, johon harva kypsän-
kään iän tavoittava yltää. Varhaisen 
kuoleman katkaisema sotilasura 
oli suomalaiselle upseerille aivan 
poikkeuksellinen ja se vei kirjoittajan 
sellaisellekin kansainvälisen tiedus-
telumaailman avainpaikalle, jonka 
ei pitäisi olla suomalaisille upseerille 
edes mahdollinen. Tiedusteluana-

lyytikkona lahjakas majuri kehitti 
ulkomailla Insurgency Activity 
Indicators-nimisen analyysityökalun, 
jota eräs Suomea paljon suurempi 
sotilasmahti käytti lupaa kysymättä 
oman työkalunsa pohjana.

Mukaansatempaava teksti irrotti 
monet hersyvät naurut, mutta sävy 
muuttui tummemmaksi elämäntai-
paleen kaartuessa kohti loppuaan. 
Kirjan myötä myös lukija käy läpi 
koko tunneskaalan. Tarina alkaa 
sukutaustoista ja päättyy pohdin-
taan siitä, mitä kuoleman rajan 
tuolla puolen on. Timo Liene luki 
ennätysajassa teologian maisteriksi 
kadettikoulun jälkeen pohtiessaan 
sitä, mitä isona haluaisi oikeasti 
tehdä. Sotahistoria kiinnosti ja sitä 
Liene myös opetti kadeteille, mutta 
sotilastiedustelusta tuli kuitenkin 
elämän ura monien erikoisten kään-
teiden kautta.

Kirja raottaa meille reserviläisille 
kadettikoulun ja muunkin sotilaselä-
män suljettua kokemuspiiriä. Kai-
kenlaista on itsekin tullut nähdyksi 
ja kuulluksi pitkän reserviläisuran 
varrella, mutta silti kadetin elämän 
välillä tylytkin kokemukset häm-
mentävät. Esimies-alaissuhteet eivät 
ole aina sitä, mitä siviilissä on lupa 
edellyttää. 

Timo Liene ei varmasti ollut help-
po alainen. Lahjakkaana ihmisenä 
hän tiesi arvonsa ja uskalsi haastaa 
esimiehiään. Sehän ei jäykän hie-
rarkkisessa organisaatiossa yleensä 
helpota uralla etenemistä. Monis-
sa uran vaiheissa alaiset nousivat 
puolustamaan Lienettä vaikka tämä 
itsekin oli vaativa esimies. Kirja saa 
lukijan pohtimaan myös sitä, mitä 
on olla hyvä esimies ja hyvä alainen. 
Majuri Timo Liene sai kolmannen 
luokan Vapaudenristin miekoin 
ruusukenauhassa vuoden 2011 lip-
pujuhlapäivänä. Huomionosoitus oli 
aivan poikkeuksellinen, sillä ruusu-
kenauhallisen eli urhoollisuudesta 
annetun Vapaudenristin on saanut 
sotien jälkeen vain kolme henkilöä 
ennen häntä.  

Minulla oli kerran tilaisuus kuunnella 
silloisen kapteeni Lieneen esitelmä. 
Tajusin silloin, että esitelmöitsijä on 
erikoinen tapaus ja kirjan myötä ym-
märsin, miksi tällainen mielikuva mi-
nulle syntyi. Timo Lieneen postuumi 
kirja on kerta kaikkiaan vaikuttava 
lukukokemus.

Irtoviiksimies – Erään suomalaisen 
sotilastiedustelijan elämä
Timo Liene
Kustannus Oy Suomen Mies, 356 s.
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Seppo Simola
Kirja on jaettu kuuteen loo-
gisesti rajattuun päälukuun. 
Suomen talvisota sisältyy niistä 
ensimmäiseen, jonka otsikko-
na on Sotaa edeltävät vuodet. 
Ilmaisu paljastaa, että varsinai-
nen ”sota” oli Saksan ja Neuvos-
toliiton kamppailu 1941–1945. 
Viimeinen luku, Voitto idässä, 
muistuttaa aiheellisesti siitä, 
että Neuvostoliitto kävi sotaa 
myös Aasiassa vuonna 1945.  
Kun Saksa oli lyöty, Neuvostolii-
ton katse kääntyi Kauko-itään. 
Siellä oli käyttöä sellaisellekin 
vaunukalustolle, joka Euroo-
passa vanheni toisen maail-
mansodan alussa. Suomelle 
tutuksi tullut T-26 oli käypää 

Yleiskatsaus Neuvostoliiton panssa-
risotaan 1939–1945

keskeisimmät operaatiot ja panssa 
rijoukkojen kokoonpanot niin on 
ymmärrettävää, että pienehkön si-
vumäärän puitteissa ei mihinkään 
osa-alueeseen päästä erityisen syväl-
le sisään.

Sisällön omaksumista haittaa levo-
ton taitto. Teksti katkeaa usein jat-
kuakseen sivun, kahden päästä kun 
välillä on esitelty kalustotaulukoita 
tai muita faktoja. Faktojen suhteen 
kannattaa olla hieman varaukselli-
nen. Esimerkiksi kevyeen T-26 vau-
nuun ujutetaan läpi kirjan kahdek-
sansylinteristä moottoria vaikka siinä 
oli vain neloskone. 

Joskus moni sinänsä hyvä sotahisto-
rian käännöskirja kompastuu asian-
tuntemattomaan käännökseen. Se 
ei onneksi ole tämän kirjan ongelma 
vaikka joitakin vähäisiä termistököm-
mähdyksiä esiintyykin. Esimerkiksi 
rynnäkkötykeistä tehdään toistuvas-
ti telatykkejä. Termistö voi olla horju-

vaa jo alkuteoksessa, joten vika 
ei välttämättä ole suomentajan.
Samat vaunutyypit esiintyvät 
kirjan piirroskuvissa toistuvasti, 
koska kalustoa esitellään operaa-
tiokohtaisesti. Samalla käy hyvin 
ilmi, kuinka kalusto – kuten T-34 
– kehittyi sodan mittaan. Länti-
sen kaluston suuri osuus Neu-
vostoliiton panssariyhtymissä 
tulee myös selväksi samoin kuin 
se, että panssariyhtymät tarvit-
sevat melkoisen määrän muuta-
kin liikkuvaa kalustoa kuin taiste-
lupanssarivaunut.

Jäin kaipaamaan analyyseja jou-
koista ja niiden suorituskyvystä. 
Pelkät vahvuustaulukot ja or-
ganisaatiokaaviot eivät paljon 
kerro. Hakemisto on harvinaisen 
kattava. Sisältöä täydentäviä liit-
teitäkin on, mutta karttoja tämä 
kirja olisi ehdottomasti kaivan-
nut – edes yksi kartta jokaista 
päälukua kohti olisi ollut suuri 
apu!

Puna-armeijan panssarivaunut 
– Yksiköt ja operaatiot 1939–
1945
David Porter (suom. Tapio Kak-
ko)
Minerva, 192s.

tavaraa Japanin vastaisella rintamal-
la loppukesällä 1945. Toki siellä käy-
tettiin myös ajanmukaista kalustoa.
Toisen maailmansodan alkupäiväksi 
on vakiintunut 1.9.1939, jolloin Saksa 
hyökkäsi Puolaan. Toisinkin voi tulki-
ta. Kauko-idässä oli sodittu jo muu-
tama vuosi, ja tämäkin unohtumaan 
pyrkivä fakta tulee kirjassa esiin. 
Myös Espanjan sisällissotaa käsitel-
lään ja sehän oli tavallaan alkusoittoa 
suuremmalle koitokselle. Taktiikkaa 
ja kalustoahan siellä testailtiin.

Englanninkielisen alkuteoksen suh-
teen on syytä muistaa, että se on 
suunnattu huomattavasti vähem-
män asioista tietäville lukijoille kuin 
suomalaiset. Suomessa sotahistoriaa 
lukevat yleensä niin sanotut asian-
tuntijalukijat. Suomalaiselle pans-
sarialan syväosaajille kirjassa lienee 
kovin vähän uutta, mutta tavalliselle 
lukijalle kyseessä on kelpo yleisesitys 
otsikkonsa aiheesta. 

Koska kirja käsittelee sekä kaluston, 
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A. Le Coq – olutta rauhan sekä 
useamman sodan aikana
Keisarillinen panimo, jonka logistiikkaketju ulottui Puolasta aina 
Siperiaan ja Kaukoitään, päätyy lopulta suomalaisille
Tänään nimen A. Le Coq kuulles-
sa mieleen tulee heti Tarton kau-
punki Etelä-Virossa ja siellä oleva 
panimo. Harva kuitenkaan tietää 
panimon historiaa joka ulottuu 
aina 1800-luvulle asti. A. Le Coq & 
Co tarina alkaa 200 vuotta sitten 
Preussissa. Le Coq’in perhe, joka 
oli hugenotteja, pakeni Ranskas-
ta 1600-luvulla. Napoleonin so-
tien jälkeen perhe oli aloittanut 
viinin valmistuksen Bingenissä 
lähellä Darmstadtia, alueella jo-
hon ulottuivat viininviljelysalueet 
Rheinhessen, Nahe, Mittelrhein ja 
Rheingau. Alkuperäinen ajatus oli 
käydä kauppaa viinillä.

Albert John Louis (Albert Johann 
Ludwig) Le Coq syntyi Preussissa 
vuonna 1800.  Kolmenkymmenen 
ikäisenä, viisi vuotta naimisiin me-
non jälkeen hän muutti Lontooseen 
ajatuksenaan luoda viinimarkkinat 
sinne.

Pian saavuttuaan Lontooseen hän 
huomasi, että markkinoita hallitsi eri 
tuote; tumma, voimakasmakuinen 
olut stout. Hän laajensi tuotantoaan 
tämän pullotukseen ja vientiin. Stou-
tin vienti tapahtui tuotenimellä A. Le 
Coq ja päämarkkina-alue oli Venäjä. 
Olut pyrittiin panemaan venäläistä 
makua vastaavaksi.

Taitavana business-miehenä Albert 
Le Coq anteliaasti lahjoitti pullotet-
tua stoutiaan venäläisille sotilaille, 
jotka olivat haavoittuneet Krimin 
Sodassa (1853 – 1856). Tehdessään 
näin tsaari kiitollisena antoi Albertille 
valtakirjan joka salli tuotemerkin ni-
metä Venäjälle menevän oluen Kei-
sarilliseksi Venäläiseksi Stoutiksi.

Vuonna 1870 70 vuoden iässä Albert 
J.L. Le Coq vetäytyi eläkkeelle ja vär-
väsi englantilaisen Oscar 1875.Hyde 
Sillem’in (1838 – 1907) partnerikseen 
ja seuraajakseen. 

Albert J.L. Le Coq kuoli vuonna 1875. 
Viisi vuotta myöhemmin Sillemin 
perhe osti yrityksen mutta jatkoi toi-
mintaa A. Le Coq-nimellä.

Heti Albertin kuoltua hänen poikan-
sa Andreas August von Le Coq (1827 
– 1894) auttoi Sillemiä liiketoimin-
nassa. Hän ei kuitenkaan viihtynyt 
Lontoossa ja niinpä hän muutti takai-
sin perheyrityksen pariin Darmstad-
tiin. Hän johti yritystä vuodesta 1856.
Andreas lähetti nuoren poikansa 
Albert August von Le Coq’in (1860 
– 1930) Lontooseen liikejärjestelyitä 
Sillemensille.

Kuten isänsä hänkään ei viihtynyt 
Lontoossa ja Albert August muutti-
kin Yhdysvaltoihin ja erikoistui lääke-
tieteeseen.

Mitä tapahtui A. Le Coq and Co:lle 
kun Sillem’in perhe otti ohjat?

Kuvat A. Le Coq ellei toisin 
mainita
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A. Le Coq’in kunnioitusta herättävä jakeluverkko. Kauimmaiset kohteet tavoitettiin junakuljetuksin.

!800-luvun lopulla yhtiö koki suu-
ria vaikeuksia koska Venäjä kohdisti 
tuotteisiin korkeita tuontiveroja ja 
piraattituotteet tiesivät myös vai-
keuksia.

Vuonna 1906 vastatakseen korkeisiin 
tuontitulleihin yhtiö muutti pääma-
jansa Pietariin ja otti nimekseen A Le 
Coq and Co. (Russia) Ltd. Kaksi vuot-
ta myöhemmin pullotus muutettiin 
sinne ja alettiin etsiä venäläistä pani-
moa joka voitaisiin ostaa. 

Etsintä onnistui ja 1912 A. Le Coq 
osti Tartosta panimon AS Tivolin. 
Uusi yhtiö A. Le Coq Ltd perustettiin 
Lontooseen valvomaan liiketoimien 
kehittymistä. Tartun operaattori toi-
mi nimellä A. Le Coq Lontoon yhtiön 
tytäryhtiönä Venäjällä. Sille myön-
nettiin arvonimi Venäjän Keisarillisen 
Hovin Toimittaja.

 AS Tivoli oli Julius Reinhold Schram-

Oluenpanija, 
muotoiltu ja kai-
verrettu 1500-lu-
vulla 
(KUVA Jost Am-
man, Wikipedia)
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min aiemmin perustaman panimon 
seuraaja. Hän työskenteli aikaisem-
min äitinsä omistamassa maan suu-
rimmassa panimossa Tallinnassa. 
Vuonna 1832 hän rakensi uuden pa-
nimokompleksin Rüütlikadulle Tart-
toon ja vuokrasi ruutikellarina toi-
mineen rakennuksen Toomemäellä 
olutvarastokseen. 

1885 Schramm myi liikkeensä Juli-
us Moritz Friedrichille ja kahdeksan 
vuotta myöhemmin se nimettiin AS 
Tivoliksi.

Juuri Friedrich perusti loistavan pu-
natiilisen panimokompleksin Täht-
veren mäelle. Se toimii edelleenkin 
tänä päivänä A Le Coq’in päätoimi-
paikkana.

Pian vuosisadan vaihduttua iäkäs Ju-
lius Moritz Friedrich AS Tivolin pää-
osakkaana päätti vetäytyä liiketoi-
minnasta. Hänen ainoa mahdollinen 
perillisensä veljenpoika O. Friedrich 
oli kuitenkin muuttanut jo New Yor-
kiin. Vanhempi Friedrich päätti siis 
myydä AS Tivolin. Sen osti A. Le Coq 
joka oli jo neljä vuotta etsinyt pani-
moa Venäjältä.

Herrasmiehet nauttivat oluesta (Kuva: Carillon Brewing Co.
The Experience)

Uusi osasto stoutin panemiseen pe-
rustettiin Tähtveren mäelle ja sitä 
hoitamaan palkattiin englantilainen 
panimomestari. A. Le Coq Imperial 
Extra Double Stout-pullot kertoivat 
ylpeästi etiketissään, että olut oli 
pantu Dorpatissa (Tartossa) ”Brewed 
in Dorpat”. Olutta kuljetettiin rauta-

teitse asiakkaille kaikkialle keisari-
kunnassa aina Puolasta Siperiaan ja 
Kaukoitään asti!

Vaikeat ajat koittavat panimolle
Kahden vuoden kuluessa panimo 
ajautui kuitenkin vaikeuksiin kun Ve-
näjälle julistettiin kieltolaki. Laki astui 
voiman Ensimmäisen Maailman So-

Olutkärryt A. Le Coq’in museossa
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dan alussa ja sitä kesti läpi vallanku-
mouksen ja sisällissodan myllerryk-
sen aina vuoteen 1925. 
Vuonna 1917 Venäjällä oli hyvin 
levotonta. Venäläiset anarkistisoti-
laat vandalisoivat panimoa ja vuot-
ta myöhemmin saksalaiset sotilaat 
ryöstivät ne laitteet jotka olivat vielä 
jääneet panimolle.

Vasta vuonna 1921, kolme vuotta Vi-
ron itsenäisyysjulistuksen jälkeen ja 
vuosi Viron ja Venäjän bolsheviikki-
hallinnon Tarton rauhansopimuksen 
allekirjoittamisen jälkeen saattoi A Le 
Cog Ltd jälleen aloittaa panimotoi-
minnan. Mutta nyt markkina-alue oli 
pienentynyt huomattavasti ja mark-
kinaosuuksista kilpaili myös valtion 
halpa vodka.

A Le Coq Ltd selvisi kuitenkin vai-
keuksien yli ja 1926 solmittiin mark-
kinointisopimus A Le Coq Ltd:n ja 
Saku Õlletehas Ltd:n kesken. A Le 
Coq Ltd markkinoisi tuotteitaan Ete-
lä-Virossa ja Saku pohjoisessa.

Toisen Maailmansodan alkua 1939 
seurasi nopeasti Neuvostoliiton mie-
hitys. 1940 neuvostohallinto kansal-
listi panimon. Yhtiön viimeinen joh-
taja englantilainen James Herbert 
Sillem pakotettiin lähtemään. Pani-
mo nimettiin uudelleen Tartu Õllete-
has nimiseksi.

Vuosina 1941 – 1944 saksalaismie-
hityksen aikana panimo operoi val-
tio-omisteisena Bierbrauerei nimellä. 

Noin 80 % tuotannosta meni Saksan 
armeijalle.

Neuvostomiehityksen palauduttua 
1944 Tartu Õlletehas toimi valtion 
tuotanto-ohjauksessa. Kokeneen pa-
nimohenkilöstönsä ansiosta siitä tuli 
yksi Neuvostoliiton johtavista pani-
moista. Se nimettiin uudelleen Tartu 
Eksperimentaalõlletehas-nimiseksi. 
Vuonna 1980 tuotantotaso oli kuusi 
kertaa korkeampi kuin juuri ennen 
Toista Maailmansotaa.

 Vuonna 1995 Tartu Õlletehas yk-
sityistettiin ja se myytiin Magnum 
Konsuumer Ltd:lle joka osti myös 
Saare Õlu Ltd:n Kuressaaressa. 
Kaksi vuotta myöhemmin molem-
mat panimot myytiin suomalaiselle 
Olvi Oy:lle, joka oli perustettu 119 
vuotta aiemmin iisalmella.

Museo on täynnä kiehtovaa 
nähtävää
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Huoltoupseerikurssin päätyttyä 
huhtikuussa 1967 sain yllättävän 
siirron pääesikunnan huolto-osas-
toon. Kiinteistöasioiden lisäksi 
velvollisuuksiini kuului toimia 
pääesikunnan huoltopäällikön ad-
jutanttina. 

Perehtymiseni omiin palvelusteh-
täviini oli vielä pahasti kesken, kun 
syttyi kuuden päivän sota Israelin ja 
arabinaapurien välillä. Pääesikunnan 
päällikkö kenraaliluutnantti Reino 
Arimo asetti silloin työryhmän kerää-
mään sodasta saatavia kokemuksia 
ja selvittämään, olisiko niistä opiksi 
otettavaa Suomen puolustusvoimil-
le. 

Työryhmään tuli jokaisen aselajitar-
kastajan ja toimialajohtajan asettaa 
edustajansa. Teräväkieliseksi tun-
nettu esimieheni kenraalimajuri Vil-
le-Poju Somerkari totesi heti, ettei 
Lähi-Idän sodalla ollut annettavaa 
meille eikä hänen alaisistaan osas-
toista voitu irrottaa ainuttakaan 
esiupseeria tekemään tyhjänpäi-
väistä tutkimusta. ”Mutta jupukka 
joutaa”, totesi kenraali tarkoittaen 
minua.

Näin jalkaväen kapteenikurssin ja 
huoltoupseerikurssin käynyt yliluut-

nantti ilmoittautui huollon edus-
tajana majuri Åke Silénille, joka 
teknillisen kehittämistoimiston 
esiupseerina oli määrätty kyseisen 
työryhmän sihteeriksi. Muiden ase-
lajien ja toimialojen edustajat olivat 
sotakorkean käyneitä everstiluut-
nantteja ja majureita. Puhetta johti 
suojelutarkastaja eversti Gunnar Öh-
man. Hän korosti työn salaista luon-
netta. Siitä ei saanut hiiskua yhdelle-
kään ulkopuoliselle. 

Huoltopäällikön käsitys kumoutui 
heti    

Tutkimusryhmän työskentely käyn-
nistyi verkkaisesti, sillä lähdeaineis-
tomme pohjautui alkuvaiheessa pel-
kästään julkiseen uutisvälitykseen. 
Pääesikunnan tiedusteluosasto toi-
mitti ryhmämme käyttöön lehtileik-
keitä ulkomaisista julkaisuista, mut-
ta tietojen paikkansa pitävyyteen 
emme voineet sataprosenttisesti 
luottaa. Omien sotilasasiamiestem-
me raporteissakin oli paljon epävar-
muustekijöitä tyyliin ”täällä kerro-
taan, että . . .”

Syksyllä esittelimme pääesikunnan 
ylimmälle johdolle väliraportin, jossa 
oli mukana myös huollon osuus. Pu-
heenvuoroni oli asialistan viimeise-

nä. Kuulijakunta näytti siinä vaihees-
sa olleen jo täynnä kuuden päivän 
sodan opetuksia, eikä jääkärin kau-
luslaattoja kantaneelta yliluutnan-
tilta arvattavastikaan odotettu enää 
suurta sanomaa.

Aloitin esitykseni toteamalla, että en-
simmäinen huollon toimialaa koske-
va huomio, jonka kuuden päivän so-
dasta sain, on se, että pääesikunnan 
huoltopäällikkö kenraali Somerkari 
oli ennustuksissaan väärässä. Vastoin 
hänen luulojaan kuuden päivän so-
dasta riittäisi hurjasti opiksi otettavaa 
myös omille puolustusvoimillemme.

Ville-Poju Somerkaria pidettiin han-
kalana miehenä, jota monet palve-
lustoveritkin karsastivat. Hänen läk-
sytyksensä kokeneet upseerit eivät 
mielellään muistelleet niitä ryöpy-
tyksiä, joita olivat osakseen saaneet. 
Pelätyn kenraalin joutuminen oman 
adjutanttinsa irvailun kohteeksi he-
rätti kuulijakunnan ja sähköisti salin 
tunnelman. 

Ensimmäiset opetukset huollon 
toimialalle

Poikkeuksellinen aloitus takasi sen, 
että esitystäni kuunneltiin tarkkaa-
vaisesti, ja päiden nyökytyksestä 

Kuuden päivän sota osoitti:
Tuli ja liike luodaan logistiikalla

Israelin tankit etenevät Golanin kukkuloilla (Kuva: Government Press Office (Israel))
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päättelin, että havaintoni otettiin to-
desta. Ensimmäisenä opetuskohtee-
na otin esille kunnossapidon tärkey-
den. Se koski kaikkea sotavarustusta 
jalkaväkitaistelijan henkilökohtaises-
ta aseesta tutka-asemiin asti. 

Egyptin armeijan sotilassairaaloiden 
kapasiteetti oli osoittautunut riit-
tämättömäksi sodan alusta lähtien. 
Niinpä Siinailta evakuoituja taisteli-
joita oli jouduttu ahtamaan kaikkiin 
mahdollisiin siviilisairaaloihin Kai-
rossa. Ja tätä porsaanreikää läntiset 
toimittajat käyttivät hyväkseen. Vi-
ranomaisten kielloista huolimatta he 
onkivat tietoja taistelussa vammau-
tuneilta silminnäkijöiltä ja kirjoittivat 
heidän kokemuksistaan lehdissä. 

Nimettöminä esiintyneet haastatel-
tavat todistivat, miten vaikeata oli 
kaluston kunnossapito taisteluken-
tän oloissa. Siinain erämaan hiek-
kamyrskyt vaikeuttivat jo itsessään 
kaluston toimivuutta. Suorastaan 
toivottomaksi tilanne muuttui, kun 
israelilaisten tulikeskitys sattui koh-
dalle. Pöly jumiutti liikkuvat osat niin 
henkilökohtaisista aseista kuin ase-
järjestelmistäkin. Se tukki moottorei-
den ilmansuodattimet ja esti lukuis-
ten teknisten apuvälineiden käytön.

Johtopäätöksenä edellisestä koros-
tin, miten tärkeätä on kouluttaa omat 
asevelvollisemme ymmärtämään 
moitteettomasti toimivan välineis-
tön arvo. Vaikka Suomessa hiekka-
myrskyt ovatkin harvinaisia, aiheut-
tavat tuiskuava lumi ja paukkuva 
pakkanen niihin verrattavia vaikeuk-
sia taistelukentällä. Siksi varusmiehet 
ja reserviläiset on koulutettava huo-
lehtimaan kaluston toimintakunnos-
ta, olipa kyse sitten henkilö- tai ryh-
mäkohtaisesta varustuksesta. Näin 
ajateltuna jokaisen taistelijan on 
oltava myös osaava huoltomies, to-
tesin. Kuulijat näyttivät olleen samaa 
mieltä.

Sotavarustus tunnettava ja luovu-
tushuollettava

Egyptin maavoimilla oli 100 000 

taistelijaa ja 1000 panssarivaunua 
keskitettynä Siinaille Israelin vastai-
selle rajalle, kun presidentti Nasser 
poisti YK:n joukot maasta. Samalla 
hän päätti kasvattaa armeijan vah-
vuutta 50 000:lla reserviläisellä. Kun 
liikekannallepano käynnistyi, huo-
mattiin, että joukoilta puuttui ajan-
mukainen aseistus. Silloin Neuvos-
toliitto tuli avuksi ja toimitti Egyptille 
suunnattomat määrät uutta aseistus-
ta. Laivalasteittain rynnäkkökivääre-
jä, kevyitä konekivääreitä, kranaatin-
heittimiä, sinkoja, miinoja, kenttä- ja 
ilmatorjuntatykkejä vetäjineen sekä 
panssarivaunuja saapui Aleksan-
driaan.

Aselähetykset kuljetettiin satamasta 
suoraan perustamiskeskuksiin ilman 
edeltävää luovutushuoltoa. Joukoille 
jaettu uusi materiaali oli reserviläi-
sille tuntematonta kalustoa. Sitä oli 
myös mahdoton puhdistaa kenttä-
oloissa puna-armeijan kuuluisasta 
varastorasvasta, joka lyhyen säilytys-
ajan jälkeen kovettui paksuksi hart-
simaiseksi kerrokseksi piippujen ja 
putkien kierteisiin. 

Siinain valtauksen seurauksena Israel 
sai sotasaaliiksi Egyptin maavoimien 
koko raskaan sotavarustuksen. Uut-
ta neuvostovalmisteista kalustoa oli 
jäänyt valtaajalle jopa tehtaan pak-
kauksissa, koska egyptiläiset eivät 
hallinneet sen käyttöä. Johtopää-
töksenä totesinkin, miten tärkeätä 
on varmistua siitä, että perustetta-
va joukko osaa todella käyttää sille 
suunniteltua sotavarustusta. (Va-
rustaminen laskettiin 1967 yhdeksi 
huoltopäällikön johtamaksi toimi-
alaksi.) Lisäksi totesin, että palvelus-
käyttöön annettavalle materiaalille 
on tehtävä luovutushuolto ylijohdon 
varikoissa.   

Huoltokuljetukset ja joukkojen siirrot 
eri reiteille

Perustettujen joukkojen siirrot Israe-
lin rajalle olivat vielä käynnissä, kun 
Israelin ilmavoimat aloitti yllätys-
hyökkäykset Egyptin lentotukikohtia 
ja tutka-asemia vastaan. Kun ilma-
herruus oli saavutettu, kiirehdittiin 

kuljetusten kimppuun. Ensimmäi-
seksi katkaistiin huolto- ja keskitys-
tiet risteyskohdista ja kapeikoista. 
Sitten iskettiin kuljetuskolonnien en-
simmäisiin ja viimeisiin ajoneuvoi-
hin, mikä pysäytti autojonot paikal-
leen. Siinä ne olivat helppoja maaleja 
Israelin syöksypommittajille.

Egyptin armeijan operatiivinen 
suunnittelu perustui ajatukselle, että 
joukkojen siirrot ja huoltokuljetukset 
voisivat tapahtua yhtä aikaa samoil-
la teillä. Olettamus osoittautui vää-
räksi. Reittejä, jotka johtivat Suezin 
kanavalta sotatoimialueelle, oli jo 
lähtökohtaisesti varattu liian sääste-
liäästi. Seurauksena oli, että huollon 
raskaat kuormastot pyrkivät samoille 
tieurille yhdessä keskitettävien jouk-
kokuljetusten kanssa ja aiheuttivat 
heti hallitsemattomia ruuhkia. Kun 
samanaikaisesti rintaman suunnasta 
ajoi kanavalle päin täyteen lastattuja 
sairasajoneuvoja, oli Egyptin armeija 
jo omilla toimillaan luonut edellytyk-
set kaaokselle. Sekasortoa lisäsivät 
Israelin hävittäjät, jotka hyökkäsivät 
joukkoja kuljettavia ajoneuvoja ja 
huollon kuormastoja vastaan muun 
muassa napalmpommeilla.

Johtopäätöksenä edellä kerrotusta 
totesin, että hevosista luopuminen 
ja siirtyminen traktoreiden käyttöön 
tulee lisäämään riippuvuuttamme 
tiestöstä. Huollon täydennyskul-
jetuksia ei saisi mennä sotkemaan 
ylimääräisillä eikä varsinkaan yllät-
tävillä tienkäyttäjillä. Reservien siir-
rot ja vastahyökkäysten vaatimat 
moottorimarssit tulisi suunnitella 
siten, etteivät materiaalitoimitukset 
taisteleville joukoille häiriinny. Täy-
dentävän huollon tarkoituksena on 
taata taisteluissa kiinni olevien jouk-
kojen kyky jatkaa sotimista. Katkot 
huollon kuljetuksissa kostautuvat 
joukon taistelukyvyn laskuna, sanoin 
olemattoman kokemuksen antamal-
la itsevarmuudella. Kuulijat eivät ky-
seenalaistaneet näkemystäni.

Yhden huoltotien mallista luovut-
tava

Tiestön käyttöä oli työryhmässä poh-
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dittu laajemminkin ja tultu sellaiseen 
tulokseen, että selustayhteyksien 
kohdalla taktillinen ajattelumme oli 
jumiutunut pahasti jatkosodan juok-
suhautoihin. Rukajärven suunnalla ja 
Syvärillä riitti, että rykmentin alueel-
le johti yksi käyttökelpoinen kärrytie. 
Sitä pitkin hoidettiin sekä täydennys-
kuljetukset että evakuoinnit. Samaa 
kulku-uraa marssivat myös rintama-
vastuun vaihtoon menevät ja lepo-
vuoroon siirrettävät joukot. 

Nykypäivän sodassa sellainen tak-
tiikka ei enää onnistuisi. Joutuisipa 
Suomi sotaan ketä tahansa valtiota 
vastaan, varmaa olisi, että vihollisella 
olisi ilmaylivoima eikä selustayhte-
yksiä jätettäisi enää rauhaan. Mah-
dollinen vihollisemme tulisi hyök-
käämään niitä vastaan aivan samalla 
tavalla kuin Israel menetteli Siinailla. 

Työryhmän näkemyksen mukaises-
ti suosittelinkin, että meikäläisessä 
huoltotaktiikassa otettaisiin käyt-
töön käsite ”huoltosuunta”. Se olisi 
rajattu vyöhyke, jonka tiestö ja kul-
ku-urat muodostaisivat yhtenäisen 
liikenneverkon ja tarjoaisivat trakto-
reille monia reittivaihtoehtoja. Koska 
vihollinen katkoisi systemaattisesti 
selustan huoltoteitä, olisi vain onnel-
linen sattuma, jos materiaalitäyden-
nystä noutavat ajoneuvot pystyisivät 
palaamaan samaa reittiä takaisin ko-
titukikohtaansa, uskoimme.   

Huoltojoukkojen kiireysluokka ja 
ilmasuojelun tarve 

Työryhmä pääsi selville, että Egyp-
tin reserviläisjoukoista perustettiin 
ensimmäisinä ”iskevät” osat ja niitä 
tulella tukevat yksiköt. Huoltomuo-
dostelmien perustaminen lienee 
jätetty viimeiseksi. Ainakaan kent-
täsairaaloita ei ollut valmiina vie-
lä siinä vaiheessa, kun massoittain 
haavoittuneita alettiin evakuoida 
sotatoimialueelta. Havainto opetti 
nykyterminologialla ilmaistuna sen, 
että logistisen järjestelmän on ke-
hityttävä samassa tahdissa muiden 
liikekannallepanossa perustettavien 
joukkojen kanssa. Muutenhan tais-
televat osat jäisivät ensimmäisinä 

suorituspäivinä ilman ylläpitävää 
huoltoa. 

Israelin ilmahyökkäykset huoltokes-
kuksia ja -kuljetuksia vastaan olivat 
Egyptistä tulleiden havaintojen va-
lossa pikemminkin sääntö kuin poik-
keus. Niinpä Suomen puolustusvoi-
missakin olisi tullut varautua siihen, 
että huollon jatkuvuuden turvaami-
seksi huoltokeskukset ja -kuljetukset 
suojattaisiin ilmatorjuntavoimalla.

Juomavesi

Itselleni uudeksi asiaksi muodostui 
kysymys juomavedestä. Olin tottu-
nut noudattamaan Kadettikoulun 
lääkärin Esko Auvisen opettamaa 
konstia. Jos epäili, ettei suon sil-
mäkkeestä tai tienvarsipurosta kou-
kattu vesi ollut juomakelpoista, piti 
vain tipauttaa pakkiin pisara jodia. 
Epäpuhtaudet katosivat. Kairon sai-
raalat täyttäneistä sotilaspotilaista 
suurin osa kärsi pitkäaikaisen janon 
aiheuttamista komplikaatioista, sillä 
Egyptin armeija ei ollut kyennyt hoi-
tamaan vesihuoltoa.

Yleisiä olivat tapaukset, joissa sotilaat 
olivat olleet vuorokausitolkulla ilman 
vettä paetessaan hiekkakenttien 
halki Suezin kanavalle. Monet haas-
tatellut olivat yrittäneet antautua 
viholliselle siinä toivossa, että olisivat 
saaneet vangitsijoiltaan vettä. Israeli-
laiset eivät sotavankeja ottaneet. An-
toivat kuitenkin kanisterin kaivattua 
vettä ja käskivät jatkaa juoksua. 

Lukuisissa asiantuntijakommenteis-
sa ja muun muassa Lontoon Strate-
gisen Instituutin julkaisuissa kiiteltiin 
Israelin armeijan juomavesihuoltoa. 
Se oli toiminut kitkattomasti ja taan-
nut maavoimien taistelukelpoisuu-
den. Listasin maininnan juomave-
destä ikään kuin vitsiksi luetteloon, 
joka käsitti kuuden päivän sodan 
opetuksia. En silloin voinut kuvitella-
kaan, että tietty määrä puhdasta juo-
mavettä tulee puolen vuosisadan ku-
luttua kuulumaan myös suomalaisen 
sotilaan perusmuona-annokseen.  

Tuli ja liike – logistiikan aikaan-

saannoksia

Pääesikunnan ylin päällystö piti esit-
telytilaisuudessa esiin tuomiani suo-
situksia oikeaan osuneina. Katsottiin, 
että monia niistä voitiin toteuttaa 
koulutuksen ja suunnittelun avulla. 
Sen sijaan huoltokeskusten ja kulje-
tusten suojaaminen ilmatorjunnalla 
leimattiin toiveajatteluksi silloisilla 
resursseillamme. 

Kuuden päivän sodan seurantaryh-
mä sai kehotuksen jatkaa havainto-
jen kokoamista. Loppuraportin ajan-
kohta ilmoitettaisiin myöhemmin. 
Sitä ei koskaan tullut. Ei myöskään 
kutsua yhteiseen kokoukseen. Seu-
rantaryhmän jäseniltä näytti kiin-
nostus aihetta kohtaan lopahtaneen 
täysin. Viimein kaikki kuuden päivän 
sotaan liittyneet raportit tulkittiin 
kuuluvan huollon sektorille, käsit-
telivätpä ne sitten tykistön käyttöä, 
panssarintorjunnan läpäisykykyä, 
viestivälineiden tehoa tai ilmaval-
vontaa. 

Palauttaessani viimeisen mapin läh-
deaineistoa seurantaryhmän sih-
teerille totesin, että kuuden päivän 
sota opetti minulle ainakin sen, että 
huolto on keskeisin tekijä sotimises-
sa. Taistelu on tulta ja liikettä. Tuli 
on puhtaimmillaan ampumatarvik-
keiden, siis materiaalin käyttämistä. 
Ja liike. Sehän on aikamme sodassa 
lähinnä kuljetusvälineiden käyttöä. 
Logistiikkaa kaikki, sanottaneen ny-
kykielellä.  

EVL (evp) Tuomo Hirvonen on yksi 
kirjoituskilpailun palkittavista 
osallistujista.

Logistiikkaupseeri onnittelee ja 
kiittää osallistumisesta!



Panssariseminaari 2019
Panssarimuseo järjestää yhteistoiminnassa Panssarikilta r.y:n kanssa panssari- ja panssarintorjunta-alaa käsitte-
levän seminaaritilaisuuden lauantaina 2.2.2019 Parolannummella. Tilaisuus pidetään Parolannummen vanhan 
sotilaskodin Vaakunasalissa klo 10.00 – 17.00. Ovet avautuvat ilmoittautumista ja tulokahveja varten klo 9.15.

Tilaisuuden luennoitsijoiksi on lupautunut joukko alansa parhaita asiantuntijoita. Ohjelmassa olevien viiden luennon 
aiheet ovat seuraavat:

 ”K9 – jumalan nyrkki” ev Pasi Pasivirta

 ”Back to Basics – Patria 6x6” pääsuunnittelija, liikkuvuus Toni Töyrylä

 ”Ei pure! Kun panssari päihitti pst:n 1939-1944” FM Simo Liikanen

 ”Kokemuksista kokoonpanoihin. Panssarijoukkojen kehitys sodan jälkeisinä vuosina.” ev Petteri Jouko

 ”Panssarijoukkojen kansainvälinen harjoitustoiminta” ev Kari Nisula

Kaikkien luentojen esityskieli on suomi. Kunkin luennon jälkeen on varattu aikaa lyhyitä kysymyksiä varten ja tilaisuuden 
lopuksi on vuorossa loppukeskustelu päivän kaikista aiheista ja mahdollisuus lisäkysymyksille. Lounastauon yhteydessä on 
tutustumistilaisuus luentojen aiheisiin liittyvään kalustoon.

Ennakkoilmoittautumiset: Tilaisuus on avoin Panssarikillan jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Kulujen peittä-
miseksi peritään etukäteen osallistumismaksu, joka on samalla sitova ennakkoilmoittautuminen tilaisuuteen ja siihen 
kuuluvaan ruokailuun sekä kahteen kahvitukseen. Tilaisuuteen on esitystilan rajallisuuden vuoksi mahdollista ottaa vain 
120 ensimmäiseksi ilmoittautunutta kuuntelijaa. Tämän vuoksi tilaisuuteen tulevien on tehtävä ennakkoilmoittautuminen 
kaksivaiheisesti:

1.   ottamalla ensin yhteys Panssarimuseon toimistoon, puh 040 5681186 tai toimisto@panssarimuseo.fi, josta annetaan 
viitenumero osallistumismaksun maksamista varten niin kauan, kuin paikkoja on vapaana ja

2.    maksamalla osallistumismaksu viitenumeroa käyttämällä.

Paikkoja on siis rajallisesti, joten tee ennakkoilmoittautumisesi ajoissa!

Ennakkoilmoittautuminen on vahvistettava viimeistään keskiviikkoon 23.1.2019 mennessä maksamalla osallistumismaksu 
38,00 euroa (Panssarikillan jäseniltä 35,00 euroa) Panssarimuseon tilille FI58 4260 1320 0758 51 Lammin Säästöpankkiin ja 
kirjoittamalla viitenumero sille tarkoitettuun kenttään.

”Moukari” kuvassa

Seminaaripaikalle saavuttuaan vieraita pyydetään ilmoittautumaan vastaanottopisteessä, jossa läsnäolo 
rekisteröidään ja annetaan tarkempia ohjeita tilaisuuden järjestelyistä. Lisätietoja tilaisuudesta ja tarkempi ai-
kataulu julkaistaan Panssarimuseon internet-sivuilla www.panssarimuseo.fi ja Panssarimuseon facebook-ryh-
mässä sekä Panssarikillan internet-sivuilla www.panssarikilta.fi.
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Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö sr
myöntää vuosittain varoja sääntöjen mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, jotka liittyvät huoltoup-
seerien koulutusta palvelevaan sotatieteelliseen tutkimus- ja opetustyöhön, täydennys- ja jatko-opintoihin sekä 
opintomatkoihin ja niitä koskevaan julkaisutoimintaan. Varoja ei myönnetä virkaurakurssien suorittamiseen.

Säätiö on myöntänyt varoja kolmen viimeisen vuoden aikana yhteensä 25 000 euroa.

Apuraha-anomukset pyydetään lähettämään puolivuosittain 1.3. tai 1.9. mennessä osoitteella:

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiö sr
Asiamies Timo Vilkko

Honkatie 9a
01400 Vantaa

      Lisätietoja: timo.vilkko@gmail.com

KUTSU

Yhdistyksen kevätkokous ja logistiikan tulevai-
suus seminaari 18.3.2019

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 18.3.2019 yhteistyössä kyberturvapal-
veluita tarjoavan Nixu Oyj:n kanssa tiloissa Keilaranta 15 B, Espoo,  sisään-
käynti Keilaranta 13 A sekäKeilaranta 19D.  (https://www.nixu.com/fi /yhteys-
tiedot)

Ilmoittautumiset sähköpostiosoitteeseen logury@gmail.com  10.3.2019  mennes-
sä.  Etunimi Sukunimi ja ruoka-ainerajoitukset. Tarvittaessa lisätietoa saa sihteeriltä 
numerosta 0465928929.

Ohjelma: 

klo 13.00-17.00 Seminaari 

Tervetuloa, NIXU:n esittely (tj Petri Kairinen/Nixu)
Logistiikan kehitysnäkymiä 
Digitalisointi vaatii uuden tavan tehdä tietoturvaa / (Kim Westerlund, NIXU)
Digitalisoinnin mahdollisuudet logistiikassa
Esineiden internet ja logistiikka / (Matti Suominen, NIXU)
Tämänhetkiset kyberuhat / (Antti Nuopponen, NIXU)

klo 17.00-17.30 valtuuskunnan kokous (kahvit)

klo 17.30-18.30 kevätkokous, sääntömääräiset asiat
yhteistoiminta Sotataloudellisen seuran kanssa

klo 18.30-20.00 iltapala 
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Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.



47

Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.
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Näe pidemmälle
paraspaikkaelaa.fi  #paraspaikka

TEHDÄÄN  
SUOMESTA PARAS  

PAIKKA ELÄÄ


